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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 ללייםם כתנאי – 60.00תת פרק 

 תיאור העבודה  60.00.01

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות שיפוץ ושיקום מבנים שונים וכולל, בין השאר, את 

 העבודות דלהלן: 

 (60.61עבודות פיתוח בחצר )תת פרק  .1

 עבודות עפר ומצעים  1.1

 כריתה ועקירת עצים  1.2

 בניית גדרות חדשות מבלוקים ובטון 1.3

 בן  לוקים, בטון ואדרות קיימות מבן גשיפוץ ותיקו 1.4

 גדרות ברזל וגדרות רשת חדשות 1.5

 שיפוץ גדרות ברזל קיימות  1.6

 ריצוף באבנים משתלבות, אבני שפה ומדרגות  1.7

 רצפות בטון וקירות תומכים מבטון 1.8

 מבני בטון עבור עגלות אשפה ועבור מיכל גז  1.9

 עבודות אספלט וגרנוליט  1.10

 

 (60.62 ות חוץ )תת פרקקירעבודות ב .2

 טיח חוץ חדש מסוגים שונים 2.1

 שיפוץ טיח חוץ קיים מסוגים שונים 2.2

 צביעת קירות חוץ וחידוש צבע לקירות חוץ  2.3

 תיקוני טיח,תיקוני סדרים ותיקוני בטון בקירות חוץ  2.4

 שיפוץ קירות חוץ מבטון  2.5

 חיפוי קירות חוץ בקרמיקה ובאבן נסורה  2.6

ות עמודים, גגונים, מרפסות, מעקות בנה שונים, לרבושיקום חלקי מ  קוןתי 2.7

 וכד'

 עבודות בטון שונות, לרבות רצפות, תקרות, עמודים, קורות וכד'.   2.8

 

 (60.63עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ )תת פרק  .3

 חידוש צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום  3.1

 לומיניום רפסות מברזל ואלמ מעקות חדשים 3.2

 שיפוץ מעקות ברזל  3.3

 ארגזי רוח מעץ  3.4

 סורגים 3.5

 אדני פח לחלונות וגגוני פח מעל תריסים.  3.6
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 (60.64עבודות בחדרי מדרגות  )תת פרק  .4

 חידוש טיח וצבע לקירות ותקרות 4.1

 חידוש צבע לפריטי נגרות ומסגרות 4.2

 לומיניום וא חלונות ודלתות חדשים מעץ, ברזל 4.3

 ות ודלתות קיימיםחלונ שיפוץ 4.4

 עבודות ריצוף, שיפולים ומדרגות 4.5

 חיפוי קירות ומדרגות באבן נסורה 4.6

 טרצו יצוק באתר במשטחים, אדנים ומדרגות  4.7

 

 (60.65עבודות איטום )תת פרק  .5

 בטון קל לשיפועים בגגות     5.1

 איטום גגות ביריעות ביטומניות     5.2

 מות כבות איטום קייוש פירוק שיפועי גג קיימים      5.3

 איטום קירות מסד       5.4

 

 (60.66עבודות שונות )תת פרק  .6

 עבודות חשמל, לרבות גופי תאורה, צנרת, חיווט וכד'     6.1

 עבודות מתקני תברואה, לרבות צנרת מים, צנרת דלוחין ושופכין וכד'      6.2

 מרזבים ומזחילות למי גשם     6.3

 רקום ינטתיבות דואר, דלתות כניסה ומערכות א    6.4

 

 שאינו מצורף(י )מסמך מפרט כלל 60.00.02

1. ( מכרז/חוזה זה הם ( אשר מחייבים לגבי  העדכני ביותרהפרקים של המפרט הכללי 

 כדלהלן:

 מוקדמות  – 00פרק 

 עבודות עפר   – 01פרק 

 עבודות בטון יצוק באתר  – 02פרק 

 עבודות בנייה    - 04פרק 

 טום  עבודות אי – 05ק פר

 נגרות אומן ומסגרות פלדה  – 06פרק 

 מתקני תברואה   – 07פרק 

 מתקני חשמל   – 08פרק 

 עבודות טיח   – 09פרק 

 עבודות ריצוף וחיפוי  – 10פרק 

 עבודות צביעה   – 11פרק 
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 עבודות אבן  – 14פרק 

 מסגרות חרש   – 19פרק 

 פיתוח האתר   – 20פרק 

 רכיבים מתועשים בבנין  – 22פרק 

 פיתוח האתר   – 40פרק 

 גינון והשקייה  – 41 קפר

 משטחי בטון   – 50פרק 

 סלילת כבישים ורחבות  – 51פרק 

 יעול קווי מים, ביוב ות – 57פרק 

משרד  .2 בהשתתפות  המיוחדת  הועדה  שבהוצאת  אלה  הם  הכלליים  המפרטים  כל 

דלעיל,  המסמכים  כל  התחבורה/מע"ץ.  ומשרד  והשיכון  הבינוי  משרד  הבטחון, 

 זה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.  וחמהווים יחד את מסמכי ה 

 

והבין את   יים הנ"ל, קראםהקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הכלל .3

תכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

  לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי

 נפרד ממנו. 

 

ברשותו של הקבלן,  .4 ואינם  צורפו למכרז  לעיל שלא  המפרטים הכלליים המצויינים 

, הקריה, 24ההפצה המרכזי לפרסומי ממשלה, רח' הארבעה  ם לרכישה בבית  ניתני

 תל אביב. 

 

 מבוטל 60.00.03

 

 לנציגות הבנין  אופן הגשת הצעת הקבלן 60.00.04

הקבלן לאשר בכתב, דה שנקבעו ע"י המנהל. על  חיי  בכתב הכמויות רשומים מחירי .1

ב המיועד  למבמקום  מסכים  הוא  כי  המכרז,  באחוז   חיריםמסמכי  ינקוב  או  הנ"ל, 

 כמויות.  ההתוספת/ההנחה המוצעים על ידו לגבי כל הסעיפים הכלולים בכתב 

רק   .2 אלא  הכמויות  בכתב  הרשומים  היחידה  מחירי  את  לשנות  רשאי  אינו  הקבלן 

כל  צעתבה  לציין על  יחול  ואשר  ידו,  על  המוצע  התוספת/ההנחה  אחוז  את  סעיפי ו 

 כתב הכמויות. 

רשאי לתת הנחות/תוספות שונות לסעיפים שונים ו/או לפרקים שונים   אינו  הקבלן .3

 בכתב הכמויות. 

כי   .4 בזאת  הוא  מודגש  המכסימלי  התוספת/ההנחה  קבלן    10%אחוז  שייתן )כולל(. 

 הצעתו תיפסל.  - 10%על עולה אחוז תוספת/הנחה ש
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 קביעת הקבלן הזוכה 60.00.05

הקבלן   .1 יהיה  הזוכה  ע"י שייבחהקבלן  ו  ר  המשותף  הבית  שנציגות  ההנחה בתנאי 

 לעיל.  4סעיף משנה  60.00.04אינה חורגת מהאמור בסעיף שנתן 

הבית  המנהל   .2 נציגות  הקבלניםו/או  לרשימת  נוספים  קבלנים  לצרף   בנוסף,  .רשאי 

החריגי  םבמקרי להוסיף  הבית  לנציגות  יתאפשר  המנהל,  ובאישור  מחיר ם,  צעת 

 ה להצעות המחיר. הפני נוספת גם לאחר פרסום

 

 מבוטל 60.00.06

 

 היקף העבודה וחלוקתה בין הקבלנים   60.00.07

 מודגש בזאת כי אין שום התחייבות של המנהל לגבי: 

 וקף.  זה הוא בת קופה שחוזההיקף כספי סופי של כל העבודות, במשך הת .1

 הכמויות. שימוש בכל סעיפי העבודה שבכתב  .2

 וש בסעיפי כתב הכמויות. בשימ שמירת יחס כלשהו .3

 

 תקופת הביצוע לשיפוץ בנין  0.00.086

תיקבע תקופת הביצוע וייקבע   ,נציגות הבית המשותף בכל חוזה שיחתום הקבלן, עם   .1

 חילת העבודה.  ועד תמ

העבודביצו .2 תע  במשך  הביה  הבנין קופת  לשיפוץ  לחוזה  עיקרי  תנאי  הוא  הנ"ל  צוע 

עובדים,  מבחינת  התארגנות  כגון  הדרושות,  ההכנות  כל  את  לבצע  הקבלן  על  ולכן 

ע החתימה  לאחר  מיד  וכד',  ומוצרים  חומרים  הזמנת  פיגומים,  משנה,  ל קבלני 

לת נקבע בחוזה להתחת ביצוע השיפוץ במועד שחיל אהחוזה, באופן שיאפשר לו להת

 דה.העבו

כאשר הקבלן יחתום על מספר חוזים במקביל, הוא חייב להתחיל ולסיים את עבודת  .3

לחוזים  קשר  ללא  לגביו,  שנקבעו  המועדים  לפי  הנ"ל  מהחוזים  אחד  בכל  השיפוץ 

 האחרים. 

ית .4 והקבלן לא  ולאחר שהפיגור אמור  שיפוץ כחיל את ביצוע עבודות הבמידה  לעיל, 

דיירי הבנין   30ל  תחלת העבודה עלה עבה )בהסכמת  )קלנדריים(, רשאי המנהל  יום 

ו/או הבעלים( לבטל את החוזה ולמסור את ביצוע העבודה לקבלן אחר וכל ההוצאות 

 שתגרמנה עקב כך תחולנה על הקבלן. 

 

 מבוטל  60.00.09

 

 עבודה בשעות חריגות  60.00.10

ה הרגילות,  ריגה בשעות העבודבוד במשמרות, תוך חבמידה ויהיה צורך, מסיבות כלשהן, לע

 תחולנה ההוראות להלן: 
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ויבצע,   .1 יתקין  אמצעיהקבלן  כל  את  חשבונו,  בשעות הדרושהעזר    על  לעבודה  ים 

 חריגות, כגון אמצעי תאורה, שמירה ובטחון, הסעות לעובדים וכד'.  

המוסמכ .2 מהרשויות  המתאימים  האישורים  כל  את  לקבל  הקבלן  לרבות ות  על 

 עבודה בשעות חריגות כנ"ל.  רך לצומשטרה, 

ורם אישורו בכתב של המפקח ואת אישבנוסף לאמור לעיל יידרש הקבלן לקבל את   .3

 כתב של נציגי הדיירים, לעבודה בשעות חריגות כנ"ל. ב

לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן בגין אישור או אי אישור עבודה בשעות חריגות  .4

 כנ"ל. 

 

 תיאום ביצוע   0.00.116

מלא  .1 בתיאום  תבוצענה  בנין  לשיפוץ  מהחוזים  אחד  כל  במסגרת  העבודות  כל 

אין   המפקח.  עם  פעולה  עם להתחיובשיתוף  מוקדם  תיאום  ללא  כלשהי  בעבודה  ל 

 המפקח. 

הקבלן חייב לתאם מראש את מועדי עבודתו בבנין, התיאום יהיה עם נציגי הדיירים  .2

 ועם המפקח. 

ביצוע עבודה, מבלי שתיאמו זאת ובדיו, יגיע לבנין לצורך  במידה והקבלן ו/או מי מע .3

נציג עם  ויתברר  מראש  המפקח,  ועם  הדיירים  מסי  אפשרות כי  אין  כלשהי  יבה 

 לעבוד, תחולנה כל ההוצאות שתיגרמנה עקב כך, על הקבלן.

 

 החזרת המצב לקדמותו  60.00.12

ל .1 המצב  את  להחזיר  חייב  ביצעהקבלן  שבו  התחום  בכל  ה   קדמותו  עבודות, את 

 במסגרת כל אחד מהחוזים לשיפוץ בנין.  

לעיל   .2 השהאמור  בין  כגמתייחס,  לעבודות  כאר,  מדרכות, וון  אספלט,  חפירות,  יסוי 

 אבני שפה, מדרגות, צנרת מסוגים שונים וכד'. 

 חשבונו. כל העבודות הקשורות בהחזרת המצב לקדמותו תבוצענה ע"י הקבלן ועל .3

במסג .4 העבודה  לשיפוץ  גמר  חוזה  כל  נציגי רת  ואישור  המפקח  באישור  מותנה  בנין, 

 ו כאמור לעיל. קדמותים, כי הקבלן החזיר את המצב להדייר

 

 גישה לבנין  60.00.13

הגישה אל הבנין עם משאיות או כלי רכב אחרים, לצורך הובלת חומרי בנין, פיגומים  .1

 באחריותו הבלעדית של הקבלן. וכל ציוד אחר, תהיה

ה .2 על  יהיה  והגישה אל הבנין אפשרית רק בשעות מסויימות,  קבלן להתאים במידה 

 ו/או החומרים לפי שעות אלו.ציוד את מועדי אספקת ה

או  .3 מהמשטרה  לבנין,  הגישה  לצורך  אישורים,  וקבלן  בתיאום  צורך  ויש  במידה 

החובה   חלה  אחרים,  מגורמים  או  את  מהעיריה  ולקבל  בנושא  לטפל  הקבלן  על 

 ישורים הנ"ל.  הא
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מח .4 במסגרת  בחשבון,  לקח  כי  בזה  מצהיר  הדרישות הקבלן  התנאים,  כל  את  יריו, 

 ות הקשורים בגישה לבנין ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל. והגבל

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים   60.00.14

נזק אשר    חשבונו כל  ם ויתקן על מות מבנים ומתקנים קיימי הקבלן יהיה אחראי לשל .1

 נגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.

ל הנתונים הדרושים לגבי כבלים וצינורות את כ לברר לפני תחילת העבודההקבלן על  .2

 תת קרקעיים ועיליים, כגון טלפון, חשמל, טלויזיה בכבלים, מים, ביוב וכד'. 

גילוי מתקן המפריע   .3 עבודת הקעם  על הקבלמהלך החופשי של  להודיע מבלן,  יד לן 

 רוש.למפקח ולקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול הד

שהו .4 בזה  מצהיר  משחהקבלן  לאותם א  שייגרם  לנזק  אחריות  מכל  המזמין  את  רר 

המפקח,  רצון  לשביעות  חשבונו,  על  לתקנם  ומתחייב  קיימים  ומתקנים  מבנים 

 הנ"ל.  ירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזקולשאת בכל ההוצאות, הן היש

  

 מניעת הפרעות   0.00.156

מת .1 השיפוץ  אשר  עבודות  בבניינים  משמשים בדיירמאוכלסים  בצעות  ואשר  ים 

יפגע  עבודתו באופן שלא  לבצע את  על הקבלן  שונים. חובה  ו/או לעסקים  למגורים 

כך לבצע שינויים בארגון באורח החיים הסביר של הדיירים, אפילו אם ייאלץ עקב  

 העבודה.

בהחומריכל   .2 יאוחסנו  העבודה,  לצורך  הקבלן  את  ישמשו  אשר  אשר  ם  מקומות 

 דיירים ועם המפקח.  יגי ה יתואמו מראש עם נצ

כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לאורח השימוש  .3

ליו  אחת  לפחות  ותסולק  הקיימים  בבניינים  במהלך הרגיל  העבודה(  יום  )בסיום  ם 

 ם להוראות המפקח. העבודה, בהתא

יציב הקבל 4 ות מנפח לא פחן מכולת אשפה בנפח מתאים, אך  לצורך ריכוז הפסולת 

האישורים   10של   את  לקבל  הקבלן  על  ברחוב.  או  בחצר  תוצב  המכולה  מ"ק. 

בג הנדרשים  התשלומים  את  חשבונו  על  ולשלם  זה  לצורך  מהעיריה  ין הדרושים 

יון סביב המכולה ובדרכי הגישה אליה. אישורים אלו. הקבלן אחראי על שמירת הנק

עבסוף   יום  אינהכל  עדיין  המכולה  כאשר  את מלאה  בודה,  לכסות  הקבלן  על   ,

פיזור  ותמנענה  לדפנות  היטב  מחוברות  שתהייהנה  פוליאטילן  ביריעות  המכולה 

 חשבון הקבלן.  הפסולת לרחוב. כל ההוצאות הקשורות בכך תהיינה על 

ייע .5 מהבנין  הפסולת  הסילוק  פסולת  איסוף  מקומות  אל  הרשות שה  ע"י  מאושרים 

אלהמקו במקומות  הפסולת  פיזור  ייעמית.  הרשות ו  ונוהלי  להנחיות  בהתאם  שה 

 המקומית.

הקבלן  .6 על  תחולנה  לעיל,  המפורטות  ההוראות  כל  בקיום  הכרוכות  ההוצאות  כל 

 קביעת מחיר הצעתו.  ועליו לקחת זאת בחשבון בעת
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 ים תוצר הפירוק  60.00.16

ו דש, או/או במפרט המיוחד, להרכבה מחתוצר הפירוקים שלא צויין לגביו בכתב הכמויות  

 60.00.15לשימוש חוזר, או למסירה למזמין, ייחשב לפסולת ויסולק מהאתר כאמור בסעיף  

 לעיל.  5סעיף משנה 

 

 מים וחשמל    0.00.176

 בבנין או בחצר. להתחבר למקורות מים וחשמלגות הבנים מצימרשות  הקבלן יקבל .1

יידרש לשלם עבור השימוש במ  .2 ות הכרוכ, אולם כל ההוצאות  ים וחשמלהקבלן לא 

תחולנה  העבודה,  למקום  עד  והבאתם  והחשמל  המים  למקורות  החיבורים  בביצוע 

 עליו. 

 מכרז/חוזה זה בלבד. המים והחשמל ישמשו את הקבלן לצרכי העבודה במסגרת .3

חשמל ולא תוכרנה שום ייב לרציפות באספקת המים והבכל מקרה אין המזמין מתח .4

נתבי או  תקלות  עקב  הקבלן  מצד  ו/או  זקים  עות  מים  הפסקות  בגלל  לו  שנגרמו 

חשמל. על הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים לאספקת מים 

 ל עצמית )גנרטור וכד'( למקרים אלה.  עצמית )אגירה וכד'( ולאספקת חשמ

 

 עבודה ישור שלבי הא  60.00.18

 לביצוע כל שלב בעבודה. על הקבלן לקבל את אישור המפקח .1

לראות בשלב  כ .2 אפשרות  אין  ביצועו  לאחר  אשר  עבודה  של  חלק  כל  מוגדר  עבודה 

 ולבדוק את השלב הקודם של העבודה.

אין הקבלן .3 כי בשום מקרה  בזאת  ל  מודגש  חוץ כלשהו  פיגום מקיר  לפרק  פני רשאי 

 שלמו. ב כי העבודות בקטע הקיר הנדון הווקבלת אישורו בכתבדיקת המפקח 

 

 פיגומים   60.00.19

רך ביצוע העבודות בקירות הבנין נדרש הקבלן להקים פיגומים קבועים ויציבים לצו .1

ופשוט נוח  באופן  הקירות  של  חלק  בכל  וטיפול  גישה  מאפשרים  יורשה אשר  לא   .

 להלן(.   8שהוא )ראה סעיף קטן שמוש בפיגומים ניידים או תלויים מכל סוג 

שבה .2 בנבמקומות  בליטות  יש  מרפם  גושי  או  בין  אחרים סות  גורמים  או  ולטים, 

נכון,  מקצועי  באורח  הפיגום  את  לבצע  הקבלן  חייב  הפיגום,  להתקנת  המפריעים 

ון לחיי אדם ותישמר האפשרות הסבירה בתיאום עם המפקח, באופן שלא ייווצר סיכ

 קירות הבנין.  לעבודה בכל חלק של

ב .3 ויותקנו  יוקמו  משרהפיגומים  של  הבטיחות  לדרישות  כנדרש העבו  דהתאם  דה 

ובכל העדכונים והתוספות לתקנות אלו.   1955  –בתקנות הבטיחות בעבודה תשט"ו  

 על כל חלקיו. 1139וגם לפי ת"י 

להתקי .4 חייב  לכל  הקבלן  כיסוי  יריעות  להיגרם ן  שלול  נזק  למנוע  כדי  הפיגום 

פן קות ומחוברות היטב לפיגום באויינה חזעוברים בחצר סביב הבנין. היריעות תהל
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אחרות.של סיבות  או  הרוח  עקב  תיקרענה  ולא  תיפתחנה  את   א  לתחזק  הקבלן  על 

 עמידות היריעות לאורך כל תקופת הפרויקט. 

אמצ .5 להתקין  חייב  הקרהקבלן  בקומת  ואזהרה  הגנה  בעיקר עי  הפיגום,  של  קע 

ולדעת המבמקומות בה ע"י   פקח אמצעיםם עוברים אנשים. במידה  אלה שהותקנו 

של  דעתו  ושיקול  נוסף  אמצעי  כל  לדרוש  המפקח  רשאי  מספיקים,  אינם  הקבלן, 

 בנדון יהיה סופי ולא ניתן לערעור. מפקח ה

מתח .6 לעבור  אנשים  חייבים  שבהם  יתקין במקומות  לבנין,  בכניסות  כגון  לפיגום,  ת 

. שני צידי המעבר מ' לפחות  2.0ות ובגובה  מ' לפח  1.5ברוחב    בלן מעברים מוגנים הק

מלוח יציב  גגון  יותקן  המעבר  ומעל  הגובה  לכל  עץ/דיקט  בלוחות  מכוסים  ות יהיו 

 מ"מ לפחות. הגגון יחובר בצידו האחד באופן יציב  20דיקט. הלוחות יהיו בעובי  /עץ

   חיצוני של הפיגום.מ' מעבר לקו ה 1.5אל קיר הבנין ובצידו השני יבלוט לפחות 

לעיל כלולים במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ם וכל יתר הדרישות  הפיגומים הקבועי .7

 גין כל המפורט לעיל. שהי בולא תשולם לקבלן תוספת מחיר כל

במ .8 נייד.  בפיגום  השימוש  יורשה  המפקח  שיקבע  כתב במקרים  יכלול  אלו  קרים 

הכוללת של עבודות השיפוץ   תה לעלותוספת/הפחהכמויות לשיפוץ הבנין, סעיף של ת

הקבלן בגי שיתן  המחיר  הצעת  קבוע.  קרקעי  בפיגום  במקום  נייד  בפיגום  שימוש  ן 

 המחיר הכוללת לשיפוץ הבנין. מהצעתלסעיף זה תהיה חלק 

 

 אספקת מוצרים וחומרים   60.00.20

מקו .1 מבכל  במסמכי  הכום  וכד',  "ביצוע"  או  "התקנה"  נאמר  שבו  זה  ונה כרז/חוזה 

הע לאתר  החומר  ו/או  המוצר  והמלאכות לאספקת  העבודות  כל  וביצוע  בודה 

 הקשורות בהתקנתו וביישומו. 

תמיד את אספקת כל החומרים הדרושים לביצוע   כולל  כל סעיף של כתב הכמויות .2

 ואת כל העבודות הכרוכות בביצוע.

אזי   .3 כלשהו  מוצר  או  חומר  של  בלבד  לאספקה  דרישה  וקיימת  הדבר במידה  יצויין 

 או במפרט המיוחד. / במפורש בכתב הכמויות ו

יצויי .4 אזי  או מוצר כלשהו  בלבד של אביזר  דרישה להתקנה  וקיימת  ר ן הדבבמידה 

 במפורש בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד.  

 

 אחסנת ציוד וחומרים  60.00.21

הדרושים  .1 החומרים  ואת  עבודתו  כלי  את  לאחסן  לקבלן  יאפשר  לביצוע   המזמין 

 ו החצר. העבודה, בתחום הבנין ו/א 

אפשרות  .2 שיש  קרקע,  בקומת  מחסן  או  בחדר  להשתמש  האפשרות  וקיימת  במידה 

ילנעול או אפשר המזמין את השימוש בהם לצורכי העובדה של הקבלן. מודגש תם, 

 ת בכך התחייבות כלשהי מצד המזמין. בזאת כי אין לראו

דה ינקה הקבלן וש הנ"ל במחסן אך בסיום העבומיהקבלן לא יידרש לשלם עבור הש .3

 לו.את המקום ויפנה אותו מכל חומר או ציוד השייכים  
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 ין וחצרקי בנהגנה על חל   60.00.22

ני נזקים ולכלוך על הקבלן להגן על כל חלקי המבנה, קירות, חלונות, דלתות וכד' מפ .1

ביריעו כיסוי  לרבות  העבודה,  במהלך  להיגרם  פשעלולים  אופן ילות  בכל  או  אתילן 

 רש.אחר כנד

עבודות   במהלך  תיפולנה  שלא  כדי  מתאימים  באמצעים  הקבלן  יחבר  היריעות  את 

 העבודות בכל קיר יסולקו היריעות וכל אמצעי החיבור שלהם. סיום הטיח והצבע. ב

להגן .2 הקבלן  מרוצפי  על  שטחים  נמצאים על  אשר  וכד'  פרגולות  אספלט,  שטחי  ם, 

לולים להיגרם במהלך העבודה. ההגנה בנה, מפני נזקים ולכלוך שעמהסביב לקירות  

עטיפ כגון  אלו,  לחלקים  נזקים  מניעת  שיבטיח  באופן  הפרתבוצע  ביריעות ת  גולות 

בודה על הקבלן פוליאטילן או כיסוי משטחים מרוצפים בשכבת חול וכד'. בסיום הע

 שתמש בהם. ר השאלהחזיר אתהמצב לקדמותו ולסלק את כל אמצעי הכיסוי והגנה 

החצר, הגדרות, השערים, הגינה לרבות צמחיה, דשא ועצים וכד', ן להגן על  על הקבל .3

ים להיגרם במהלך העבודה. ההגנה תבוצע באופן שיבטיח שעלולמפני נזקים ולכלוך  

 בהתאם לנדרש ובתיאום עם המפקח. מניעת נזקים לחלקים אלו 

או כל נזק אחר,  , או גושים והתזות טיח,  ןובמידה ויהיו כתמי צבע, או שאריות בט  .4

קנם , חייב הקבלן לנקותם ולתעל חלק כלשהו של המבנה ו/או החצר ו/או הגינה וכד'

י יד עם התהוותם. במידה וזה לא נעשה יהיה על הקבלן לבצע, על חשבונו, תיקון לפמ

 הוראות המפקח. קביעתו שלהמפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

יתר .5 וכל  ההגנה  אמצעי  במחי  כל  כלולים  לעיל  בהצעתו הדרישות  הקבלן  שנתן  רים 

 פורט לעיל. כל המולא תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי בגין 

 

 סדר העבודה באתר  60.00.23

ה .1 יכין  באתר  העבודה  תחילת  עבודלפני  תכניות  המפקח  עם  בשיתוף  ולו"ז קבלן  ה 

הביצוע שנקבעה העבודה בהתאמה לתקופת  תמפורטות ובה יתאר את אופן התקדמו

 בחוזה.

את   .2 כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  המפורטת  העבודה  תכנית  הכנת  ת עבודובמסגרת 

השיפוץ של קירות החוץ יש לבצע אך ורק בקירות שלמים. לצורך זה קיר שלם של 

קו  היא  אנכית  בנין  )פינת  אנכיות  בנין  פינות  שתי  בין  התחום  כקיר  ייחשב   הבנין 

מעלות או   90נין, בין שני מישורי קיר שיש ביניהם זוית של  מפגש אנכי לכל גובה הב

 . עלות(מ 90 -שיש זוית גדולה או קטנה מ

שכ .3 היא  הדבר  משמעות  שלמים.  בקירות  ורק  אך  עבודתו  את  לבצע  יוכל  ל  הקבלן 

 שלב בעבודה מתבצע על הקיר השלם ולא בקטעים או חלקים ממנו.  

הנוש קיים  לעבוד  אפשר להתייחס  א לשם המחשת  קילוף טיח מותז  ות הטיח. שלב 

ובטון יבוצע על   ם טיחבוצע על הקיר השלם, שלב הכנת הקיר הקיים לרבות תיקוניי

ה התזת  שלב  השלם,  הקיר  על  יבוצע  יסוד  מריחת  שלב  השלם,  החדש הקיר  טיח 

 יבוצע על הקיר השלם, וכן הלאה כל שלב בעבודה. 
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יגומים לקירות שלמים בלבד. ההחלטה את הקבלן להציב פ  תבשיטת עבודה זו מחיי .4

קי לתכנלכמה  בהתאמה  תיקבע  פיגום  יוצב  קירות  ולאיזה  הערות  שיכין ית  בודה 

ע יוצבו  הפיגומים  בכל מקרה  והוראות של המפקח.  דרישות  ולפי  ל הקירות הקבלן 

הנמצ שני  קיר  לקטע  אחד  קיר  מקטע  תתבצע  פיגום  העברת  כל  כלומר  א ברצף, 

 ך רצוף אליו.  שמהב

הגורמים  .5 כל  ובשיתוף  הקבלן  עם  בתיאום  תיעשה  באתר  העבודה  סדר  קביעת 

באתר יותאם במידת האפשר לצרכים ולאפשרויות של  בודה  הנוגעים בדבר. סדר הע

 בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  המזמין ובכל מקרה קביעת המפקח

תשולם לקבלן תוספת   הקבלן בהצעתו ולא כל הדרישות לעיל כלולות במחירים שנתן .6

 מחיר כלשהי בגין כל המפורט לעיל. 

 

  מבוטל   60.00.24

 

 יות ייקרוהת  60.00.25

 המחירים במחירון נקובים בשקלים חדשים.  .1

כל .2 לשיפוץ  בחוזה  ע  המחירים  המחירון  מחירי  )שהם  שנתן בנין  נוספות  הנחות  ם 

קבו מחירים  יהיו  בנין(,  לאותו  ישולמויעהקבלן  ולא  ו/או    ם  התייקרויות  לקבלן 

 הפרשי הצמדה כלשהם.  

 

 נוהל עבודות נוספות  60.00.26

עבודות חברת  נוספ  נוהל  של  בתים  לשיפוץ  הסטנדרטי  בחוזה  האמור  לפי  יתבצע    ח.ל.ת ות 

   .(ןינבה יובעלחותמים הקבלן )החוזה עליו 

 
 תוצר הפירוקים   60.00.27

בנפרל  לכתקופת האחריות של הקבלן,   .1 ביום הוצאת תעודת הגמר בנין  ד, מתחילה 

 כעבור התקופות המפורטות להלן:  ומסתיימת

 ג(.  גשנים )רק כאשר בוצע איטום לכל ה 7 –ומניות ת ביטאיטום גג ביריעו

 שנים 7 –הבנין חיפויים חיצוניים בקירות  

 שנה אחת. –כל פגם או אי התאמה אחרת 

למז .2 הקבלן  ייתן  הגג  איטום  חתימה תעודת  ן  מיעבור  עם  תהיה  התעודה  אחריות. 

הקב של  ביצע  וחותמת  אשר  המשנה  קבלן  של  וחותמת  חתימה  עם  וגם  את לן 

 יטום. הא

לקויה   .3 מעבודה  כתוצאה  האחריות  בתקופת  נגרמו  אשר  פגם  או  נזק  שימוש כל  או 

וע התיקון ולוח הזמנים בחומרים פגומים, יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אופן ביצ

 יקון ייקבעו בתיאום עם המפקח.  וע התיצלב

את  .4 לאתר  כדי  הדרושות  הבדיקות  כל  את  חשבונו  על  יבצע  הנזקים   מקור  הקבלן 

הנזק או  והפגמים. הבדיקות תבוצענה בתיאום מראש עם המפקח. במידה ויתברר כי
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דיירי  ע"י  הבדיקות  הוצאות  תשולמנה  הקבלן,  של  באחריותו  אינם  בעלי /הפגם 

 הבנין. 

כי הפגם או הנזק הוא באחריות הקבלן, אך מסיבות שונות לא   בהם נקבעים שרקמב .5

 שלום פיצויים לדיירי/בעלי הבנין. ן בתהקבל ניתן לבצע תיקונים, יחוייב

 

 התאמה לתקנים    0.00.286

התקנים החומריכל   .1 בדרישות  יעמדו  בעבודתו  הקבלן  ישתמש  שבהם  והמוצרים  ם 

בד או  המתאימים,  ששוריהישראליים  תקן ת  אין  )כאשר  התקנים  מכון  מפרטי  ל 

 לאותו חומר(.  

ראליים הקיימים, גם אם תקנים ם הישהחומרים והמוצרים יעמדו בדרישות התקני .2

 אלו אינם תקנים רשמיים או מחייבים.  

שאין    מידהב .3 חוץ,  מתוצרת  או  הארץ,  מתוצרת  ומוצרים  בחומרים  ומשתמשים 

התק מכון  מפרט  או  תקן  )תקן    ם,נילגביהם  מתאימים  חוץ  לתקני  יתאימו  הם  אזי 

 אירופאי או תקן אמריקאי(. 

 ר לעיל, חלה על הקבלן.כאמו חובת ההוכחה על ההתאמה .4

 

 ביצוע בדיקות לחומרים ומוצרים  60.00.29

שאי להורות לקבלן על ביצוע בדיקות לחומרים ומוצרים לפי שיקול דעתו  פקח רהמ .1

מכון להזמין  חייב  את דב  והקבלן  ולבצע  אחר(  או  התקנים  מכון  )כגון  מוסמך  יקה 

 הבדיקה הנדרשת על חשבון הקבלן. 

בדרישות הבדי  אם תוצאת .2 עומדים  או המוצר  כי החומר  ויתברר  חיובית  קה תהיה 

 אזיי יחוייבו דיירי/בעלי הבנין להחזיר לקבלן את עלות הבדיקה.התקן המתאים, 

 

וי .3 שלילית  תהיה  הבדיקה  תוצאת  עומדים תבאם  אינם  המוצר  או  החומר  כי  רר 

 רישות התקן המתאים, אזי עלות הבדיקה חלה על הקבלן.בד

סע'    במקרה .4 התאמה  אי  או   3של  החומר  את  מיידית  לסלק  הקבלן  על  יהיה  לעיל( 

או   המוצר החומר  במקומם.  אחר  מוצר  או  חומר  ולהביא  מתאימים  לא  שנמצאו 

הח בסהמוצר  האמור  לפי  שוב  ייבדקו  או   3-ו  2ים  פיעדש  חומר  לקבלת  עד  לעיל, 

 מוצר אשר יעמדו בדרישות.

 

 מפקחשל ה תפקידיו וסמכויותיו   60.00.30

הע .1 טיב  ואת  בהם  משתמש  שהקבלן  החומרים  טיב  את  לבדוק  רשאי  בודה המפקח 

הח הוראות  ביצוע  אופן  את  לבדוק  המפקח  רשאי  כן  באתר.  ע"י המתבצעת  וזה 

 י המפקח.  ע"ו הקבלן, לרבות הוראות שניתנ

זה  .2 לחוזה  בעקיפין  או  לקבל הוראות כלשהן הקשורות במישרין  אינו רשאי  הקבלן 

כלשהו. הגורמים אשר מוסמכים לתת הוראות במסגרת חוזה זה הם המפקח   מגורם

יבצע עבודה כלשהי ו/או   )בתיאום עם המפקח(. במקרה שהקבלן  דיירי/בעלי הבנין 
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כלשהו, הוא יידרש לפרק מיד את מה שביצע  רםגו דעת עצמו או עפ"י הוראות של על

 ולהחזיר את המצב לקדמותו וכל זאת על חשבונו.  

ת  ין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים אא .3

ותיו, החוזה על כל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבוי

 וי הוראות חוזה זה ומאחריותו כמבצע.  יללמ , כלפי דיירי/בעלי הבנין

 

 ניהול עבודה מטעם הקבלן   60.00.31

 כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבודה. או באהקבלן  .1

מומינוי   .2 כוח  המפקח בא  של  המוקדם  אישורם  טעון  יהיה  הקבלן  מטעם  סמך 

לבטלו בכל עת ולקבלן לא   אום  אישור והמנהל. הם גם יהיו רשאים לסרב לתת את  

 ור כאמור.האיש תהיה תביעה כלשהי, כספית או אחרת, בגין אי אישור או ביטול

 דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.  .3

לן יכול להתמנות מנהל עבודה מוסמך עם תעודה מטעם וסמך של הקבכבא כוחו המ .4

ר  משרד העבודה או הנדסאי מוסמך עם תעודה  דסים וההנדסאים מהנה  שםמטעם 

  .על פי דין

 

 טיפול בעצים וצמחיה סביב המבנה     60.00.32

שב הקירות  ו/בכל  על  הם  לבצע,  הקבלן  חייב  השיפוץ,  עבודות  מבוצעות  להן,  סמוך  או 

 ונו, את המפורט להלן:חשב

הפיגום  .1 להצבת  מפריעים  ואשר  המבנה  לקירות  סמוכים  אשר  עצים  של  גיזום 

בקירותולטיפ הפיך הגיזום  .  ול  בלתי  נזק  ייגרם  גנן מקצועי באופן שלא  ע"י  ייעשה 

 ים. לעצ

 

 סת הנמצאת על קירות המבנה.ה מטפ פירוק וסילוק צמחי .2

ולטיפול   הקירות ואשר מפריעים להצבת הפיגוםגיזום של שיחים הנמצאים בקרבת   .3

יבלוט ר  אשגזע עיקרי  בקירות. יש לגזום את כל ענפי השיחים ולהשאיר רק קצה של  

ס"מ מעל הקרקע. הגיזום ייעשה ע"י גנן מקצועי באופן שלא ייגרם נזק בלתי    30  -כ

שתתאפשר לשיח  הפיך כדי  הנ"ל  השיחים  על  להגן  הקבלן  על  העבודה  במהלך  ים. 

 מיחתם מחדש לאחר ניקוי החצר והגינה. צ

 ת.בקרבת הקירועקירה וסילוק של עשבים וצמחיה פראית מסוגים שונים הנמצאת  .4

  1.5בכל הסעיפים לעיל הכוונה לביצוע העבודות הנ"ל באופן שיבטיח רצועה ברוחב   .5

 רות )לכל גובה הקירות( נקייה מעצים, שיחים וצמחיה. ך לקימ' בסמו

 

 עדיפות בין מסמכים  60.00.33

כלשהי  .1 הוראה  לגבי  משמעות  דו  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל 

המהוו  במסמכים החוזה,  א  יםהשונים  העדיפות ת  סדר  של  אחרת  קביעה  ובהעדר 
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אחר מסמך  העדיפות    בכל  סדר  החוזה,  הביצוע  לענ  –ממסמכי  ברשימה   –ין  נקבע 

  שלהלן:

 . תכניות )במידה ויש( א.

 (. כתב כמויות"ח חוזה )וד ב.

 מפרט מיוחד )מפרט סטנדרטי לשיפוץ בתים(  ג.

 (60.00.02מפרט כללי )ראה סע'  ד.

 וחוזה סטנדרטי לשיפוץ בנין( 60.00ת פרק )תה תנאי חוז ה.

 תקנים ישראליים.  ו.

 עיל, עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו. ימה לכל הוראה במסמך קודם ברש

פרט .2 כפי שהם  התיאורים של  יתר מסמכי החוזה, י העבודות  ובכל  מובאים במפרט 

ה בכתב  אשר  התמציתיים  התיאורים  את  עוד  משלימים  כל   הסתירן  איכמויות, 

 ביניהם.  

בין סעיף בכתב הכב דו משמעות  ו/או  ו/או אי התאמה   מויות כל מקרה של סתירה 

מחיר את  יראו  החוזה,  מסמכי  יתר  ובכל  במפרט  העבודות  פרטי  היחידה   לבין 

וע, כפי שמצויין בכתב שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצ

 הכמויות.

של  דר  בהע אחרת  בכר  סדקביעה  סדר העדיפות  החוזה,  ממסמכי  אחר  מסמך  ל 

 הלן: נקבע ברשימה של –לענין התשלום   -העדיפות 

 (. כתב כמויותדו"ח חוזה ) א.

 . וץ בתים(מפרט מיוחד )מפרט סטנדרטי לשיפ ב.

 . תכניות )במידה ויש( ג.

 .(60.00.02מפרט כללי )ראה סע'  ד.

 .בנין(ץ פווחוזה סטנדרטי לשי 60.00תנאי חוזה )תת פרק  ה.

 תקנים ישראליים.  ו.

 בא אחריו. סמך הכל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל, עדיפה על ההוראה שבמ

 

 מחיר יסוד   60.00.34

א .1 הכמויות  בכתב  מקום  שהוזכר  בכל  החוזה  מסמכי  בשאר  יסוד" ו  "מחיר  בהם 

 ו.הכוונה למחיר נטו של אותו מוצר או חומר, במקום רכישת

ון: העמסה, פריקה, הובלה, פחת, הוצאות מימון, לל הוצאות כגכוו  המחיר נטו אינ .2

 רווח הקבלן וכד'. 

 יר נטו אינו כולל מע"מ.המח .3

דר .4 לפי  למפקח,  להמציא  מתחייב  שובר הקבלן  חשבון,  מחיר,  הצעת  כל  ישתו, 

התשלו של  המחיר  לקביעת  הנוגעים  וכד',  מקור  מס  חשבונית  קבלה,  או ם,  מוצר 

 החומר הנדון.  
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 שילוט    60.00.35

חברת   .1 והלוגו של  השם  את  יכלול  אשר  שלט  יותקן  בנין  ש.תח.לבכל  הפרוייקט ,  ם 

נוסף שיי וכל שם  ע"י חברת  ושמות הקבלן המבצע, האדריכל, המפקח  . ח.ל.תקבע 

ע"י   אושרומידות השלט, צורת השלט, הגוונים, צורה וגודל הכיתוב, הגרפיקה וכד' י

 . ח.ל.תחברת 

הנחיות יותקן    השלט .2 לפי  הרחוב,  מכיוון  היטב  ייראה  אשר  במקום  הקבלן  ע"י 

הקבל אחרהמפקח.  כל ן  במשך  ותקין,  שלם  במצב  במקומו,  יישאר  שהשלט  אי 

 יפוץ. בסיום השיפוץ יסלק הקבלן את השלט מהבנין.  תקופת ביצוע הש

 בהתאם להוראות המפקח.  ביצוע השלט והתקנתו יהיו על חשבון הקבלן ו .3

העבודה בכל בנין, יידרש הקבלן להתקין שלט מאריח קרמיקה אשר יינתן לו   וםיסב .4

קיר הבנין בקומת קרק"י מנע על  יותקן  הנ"ל  ע הל המחלקה לשיפוץ בתים. השלט 

 בצד הפונה לרחוב. מיקום מדוייק יתואם עם המפקח ונציגי הבית. 

במחירים   .5 כלול  לעיל  האמור  תשולם  כל  ולא  בהצעתו  הקבלן  תוספת קלשנתן  בלן 

 מחיר כלשהי בגין הדרישות הנ"ל. 

עם השם שלו על הפיגום. מידות השלט ומיקומו שלט    לקבלן עומדת הזכות להתקין .6

המפ  עם  בתיאום  וההיתרים ייקבעו  האישורים  כל  את  לקבל  הקבלן  על  חובה  קח. 

 נדרש עפ"י החוק ע"י הרשויות.  עבור שלט זה, כ

 

 תכניות גוונים   60.00.36

ן ות הצביעה תבוצענה לפי תכנית גוונים שיכין האדריכל ואשר תימסר לקבלעבוד  כל .1

 .  ח.ל.תחברת  –רד המחלקה לשיפוץ בתים במש

צביעה בקטעים ו/או בפסים ו/או וספת עבור ביצוע עבודות  לא תשולם לקבלן שום ת .2

 במקומות שונים ו/או בגוונים שונים. 

 

בכל   .3 הצביעה  את  לבצע  יידרש  הוגהקבלן  שיקבע  גוונים  תערובת  ו/או  אדריכל, ון 

 וונים של היצרן, עבור אותו סוג צבע. וג הגבתנאי שגוונים אלו קיימים בקטל

כל .4 את  לבצע  יידרש  הקי  הקבלן  על  והסימונים  לצורך המדידות  דרושים  אשר  רות, 

 ביצוע עבודות הצביעה לפי התכנית של האדריכל.  

וגמאות צבע  ות הבנין, על הקבלן לבצע מספר דרילפני תחילת עבודות הצביעה על ק .5

בע המפקח. נציגי הבית יחד עם האדריכל והמפקח ת שיקמ' במקומו   1.0/1.0בגודל  

 ות הנ"ל, את הגוון המתאים לדרישות ולתכנית הגוונים.  יבחרו, מבין הדוגמא

ן ייה לפני קבלת אישור בכתב, אשר בו יצוהקבלן אינו רשאי להתחיל בעבודות הצביע .6

 יזה דוגמה נבחרה. א

מאו .7 לשלב  עד  בשלמותה  תישאר  שנבחרה  ככהדוגמה  מבחינת חר  שאפשר  ל 

 התקדמות העבודה.  
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 המונח "שווה ערך"  

הנקוב   מסויים  למוצר  כחלופה  הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט  נזכר  אם  ערך",  "שווה  המונח 
ה בשם  ו/או  היצרן  בשם  ו/או  המסחרי  פירובשמו  אותו,  המשווק  חייב   ושמפעל  שהמוצר 

 ווה ערך מבחינת התיפקוד והטיב למוצר הנקוב.  להיות ש
המהנדס    של  המוקדם  אישורו  טעונים  ערך"  "שווה  מוצר  של  ומחירו  סוגו  איכותו,  טיבו, 

המפקח.   של  לביצוע  הסופי  אישור ואישורו  ללא  ערך"  "שווה  מוצר  לספק  אין  כי  מובהר 
ויא במידה  שעלותו  מוקדם,  ערך"  "שווה  הממנושר  המוצר  מן  יותר  יופחת וכה  אזי    קורי 

 מחיר היחידה שישולם לקבלן באותו שיעור הפחתה. 
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 עבודות פיתוח בחצר
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60ק רפ

 עבודות פיתוח בחצר  – 60.61תת פרק 

 

 ה עפר והכנ עבודות  –  60.61.01תת פרק משנה 

 חפירה ליסוד של קיר תומך    60.61.01.010

 

 את המפורט להלן: ללתכו העבודה

 . סימון תוואי היסוד .1

צ .2 לרבות  הנ"ל,  בתוואי  הקיימים  בטון  ויסודות  קירות  וסילוק  ועצים, פירוק  מחיה 

 גדרות מסוגים שונים וכד'. 

שיא .3 באופן  הקיר  יסוד  ביצוע  עבור  כנדרש  במידות  לצורך חפירה  נאותה  גישה  פשר 

 ת הבטיחות של משרד העבודה. ראולהובהתאם ביצוע תקין, ללא סיכון העובדים ו

תתהעבו .4 לנכון דה  הקבלן  שימצא  דרך  בכל  ידיים  בעבודת  ו/או  מכני  כלי  ע"י  בצע 

 ובתנאי שתהיה מותאמת ואפשרית בתנאי אתר העבודה הנדון. 

שיתוא .5 במקום  באתר  יאוחסן  החפור  כך העפר  המפקח,  ועם  המזמין  עם  מראש  ם 

 ר.  אפשה שתגרם תהיה קטנה ככל השההפרע

יוחזר   .6 הקיר  ביצוע  השלמת  אחיד העפר  לאחר  יזור  תוך  הקיר,  צידי  משני  החפור 

 פי העפר יסולקו מהאתר.בשכבות, הרטבה והידוק. עוד

הבטון  .7 שטח  )או  הקיר  יסוד  שטח  של  ממכפלה  המתקבל  העפר  נפח  לפי  המדידה 

ת חתיהרזה שמתחת ליסוד הקיר( בגובה הקרקע שמעל מפלס תחתית היסוד )או ת 

ה דרושים ו/או בשיפועי צד של החפירה עבוד  בטון הרזה(, ללא התחשבות במרווחיה

 נת תנאי הבטיחות בעבודה(. וכד' )גם אם הם דרושים מבחי

 

 מצע כורכר מהודק   60.61.01.020

ל המפרט ש  51032וג ב' בהתאם למפורט בסעיף  הכורכר יתאים לדרישות של מצע ס .1

 (. 51ק )פר חבותהכללי לסלילת כבישים ור 

ייעשה .2 הכורכר  על  בשכב  פיזור  יעלה  לא  שעוביין  ביד   20ות  או  מכני  כלי  ע"י  ס"מ, 

 האתר.   בהתאם לתנאי

פעמים  .3 במספר  ויברציוני  מכבש  עם  מעבר  ע"י  הרטבה,  כדי  תוך  ייעשה  ההידוק 

י השטח יישארו יציבים וללא תזוזה. גודל וסוג המכבש יותאם לתנאי כנדרש עד שפנ

 ר. האת

ממכפל .4 המתקבל  נפח  לפי  שטחהמדידה  המצע   ת  של  הכולל  בעובי  הכורכר,  מצע 

 לאחר ההידוק.  
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 אדמת גן    60.61.01.030

האדמה שתסופק תהיה מסוג חמרה קלה. על הקבלן לדווח למפקח על מקור האדמה  .1

 ישורו לפני הבאת החומר לאתר.  ולקבל את א

 . ם רב שנתיים ומזיקים למיניהם שבי, עאדמת הגן תהיה נקייה מאבנים, פסולת .2

 אי האתר. הקבלן יפזר את אדמת הגן בשכבות ע"י כלי מכני או ביד בהתאם לתנ .3

 המדידה לפי נפח המתקבל ממכפלת השטח המכוסה באמה, בעובי של השכבה.   .4

 

 ס"מ )כולל( 25ס"מ ועד לקוטר  15כריתת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל   60.61.01.040

ס"מ )כולל(   25ס"מ ועד לקוטר   15ם מעל  ע שלהזה מתייחס לעצים שקוטר הגז  עיףס .1

 מ' מעל פני הקרקע.  1.0גובה מדידת קוטר גזע העץ תיעשה ב

 מ מעל פני הקרקע. ס" 10העבודה כוללת כריתת כל ענפי העץ וכריתת הגזע עד לגובה  .2

יגרמו נזקים לרכוש א ישל העבודה תבוצע בזהירות וע"י אנשי מקצוע מיומנים באופן .3

ייקבע ל נזק שייגרם יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. אופן התיקון הדרוש פש. כולנ

 ע"י המפקח. 

 המדידה לפי יחידות והמחיר כולל גם סילוק בשלמות של כל הענפים והגזע.  .4

 

 לל(ס"מ )כו 40ס"מ ועד לקוטר  25כריתת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל   60.61.01.050

לעצ  .1 מתייחס  זה  שקסעיף  מעל  ים  שלהם  הגזע  לקוטר    25וטר  ועד  ס"מ   40ס"מ 

 )כולל(.

   .60.61.01.040מור בסעיף ללת את כל הא העבודה כו .2

 

 ס"מ )כולל( 25ועד לקוטר ס"מ  15עקירת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל   60.61.01.060

 ס"מ )כול.  25ר לקוט מ ועדס"  15סעיף זה מתייחס לעצים שקוטר הגזע שלהם מעל  .1

 . 60.61.01.040העבודה כוללת את כל האמור בסעיף  .2

 ולעקור אותו בשלמותו לרבות השורשים.   חפור סביב גדם העץבנוסף לכך יש ל .3

 עפר מקומי, תוך כדי הידוק והרטבה.  את הבור שנוצר יש למלא בשכבות של .4

ע .5 ישולם  צורך בחומר מילוי מובא,  ויש  כך  במידה  יעת ם לקבבנפרד בהתא  לקבלןל 

 המפקח. 

 

 ס"מ )כולל( 40מ ועד לקוטר ס" 25עקירת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל   60.61.01.070

מעל   .1 שלהם  הגזע  שקוטר  לעצים  מתייחס  זה  לקוטר    25סעיף  ועד  ס"מ   40ס"מ 

 )כולל(.

 . 60.61.01.060העבודה כוללת את כל האמור בסעיף  .2
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 נים מבום שיקשיפוץ ו  – 60פרק 

 עבודות פיתוח בחצר  – 160.6 תת פרק

 

 אבן גדרות בלוקים/בטון/ –60.61.02תת פרק משנה 

 ס"מ  20חורים ברוחב  4גדר מבלוקי בטון   0.61.02.0106

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

בתוואי  .1 הנמצאים  ושיחים  צמחיה  ו/או  שהוא  סוג  מכל  קיימת  גדר  וסילוק  פירוק 

 הגדר. 

תסימו .2 ה  יוואן  הסימון חדשה  הגדר  יבוצע  המגרש,  בגבולות  ממוקמת  הגדר  )כאשר 

 ע"י מודד מוסמך(.  

ס"מ. לרבות מילוי חוזר של התעלה לאחר   30ס"מ ובעומק    30חפירת תעלה ברוחב   .3

 רטבה והידוק של המילוי וסילוק עודפי העפר. יציקת היסוד, ה

סוד כולל ברזל זיון  מ. היס"  20  ובהובגס"מ    30ברוחב    20  -יציקת יסוד עובר מבטון ב  .4

ורך היסוד וחישוקים סגורים מ"מ לא  10מוטות פלדה מצולעים בקוטר    4כדלהלן:  

מוטות ס"מ. כאשר יש צורך בהארכת    20מ"מ כל    8ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  

ס"מ. החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה   70הזיון ייעשה הדבר ע"י חפיות של  

 חתך. אותו וטות בי משנ חפיות של

 ס"מ.   20חורים בעובי  4בניית הגדר מבלוקי בטון חלולים  .5

ב .6 בטון  חגורת  ובגובה    20ברוחב    20  -יציקת  הבלוקים   10ס"מ  שורת  מעל  ס"מ 

מ"מ   8מוטות פלדה מצולעים בקוטר    2ללת ברזל זיון כדלהלן:  העליונה. החגורה כו

ממוט פתוחים  וחישוקים  החגורה  מצולדפ  תולאורך  כל    8בקוטר  לעים  ה   20מ"מ 

הד ייעשה  הזיון  מוטות  בהארכת  צורך  יש  כאשר  של  ס"מ.  חפיות  ע"י  ס"מ.   70בר 

 ת של שני מוטות באותו חתך.  החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה חפיו

ב .7 בטון  עמודוני  מ  20  -יציקת  יפחת  שלא  זיון    10/20  -בחתך  ברזל  עמוד  כל  ס"מ. 

מ"מ לאורך העמוד וחישוקים פתוחים   8בקוטר    ולעיםמצ  לדהת פמוטו  2כדלהלן:  

בק מצולעים  פלדה  כל    8וטר  ממוטות  רק   20מ"מ  לצקת  יש  העמודונים  את  ס"מ. 

מ'   4.0העמודונים לא יעלה על    עם "שטרבות". מרחק נטו בין  לאחר בניית הבלוקים

פינה שבגדר. מוטות הזיון של העמודים יה יש לבצע עמוד בכל  ל" "רגעם  יו  ובנוסף 

 ס"מ.   30ופפת ומעוגנת ביסוד ובחגורה העליונה. אורך "הרגל" יהיה מכ

סעיף   .8 )לפי  צדדיה  מכל  הגדר  על  מותז  גמר  חוץ  טיח  וצביעה 60.62.01.030ביצוע   )

)ל אקרילי  סעיף  בצבע  על 60.60.03.010פי  חלק  גמר  חוץ  טיח  ביצוע  לחילופין  או   .)

סעיף   )לפי  צדדיה  מכל  סעיא  60.62.01.010הגדר  בצבע 60.62.01.020ף  ו  וצביעה   )

 .(60.62.01.020אקרילי גמיש )לפי סעיף 

בסעיף   .9 המפורט  לפי  תתבצע  ובעמודים  בחגורות  הקיר,  ביסוד  הבטון   0205אשפרת 

 (. 02)פרק  של המפרט הכללי
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ב"שליכט"     60.61.02.020 ציפוי  עבור  מבלוקים  לגדר  מחיר  צבע  ב  יליאקרתוספת  מקום 

  גמיש

סעיף  .1 )ראה  חלק  גמר  חוץ  טיח  עם  מבלוקים  בנויה  חדשה  לגדר  מתייחס  זה  סעיף 

 (.8, סעיף משנה 60.61.02.010

יבו .2 גמיש,  אקרילי  בצבע  צביעה  סעיף  במקום  לפי  אקרילי  בשליכט  ציפוי  צע 

60.62.03.030.) 

 הציפוי יבוצע על הגדר מכל צדדיה.  .3

אורך הגדר נמדד לפי   אחד(, כאשר  מצדדר  הגדר )שטח חזית הגשטח    המדידה לפי .4

 הגדר ועד פני החגורה העליונה בגדר.   ציר הגדר וגובה הגדר נמדד מפני יסוד

גימור של שליכט אקרילי ספת למחיר הגדר, עבור ביצוע המחיר בסעיף זה הוא רק תו .5

 במקום גימור של צבע גמיש.

 

 ס"מ  20רוחב גדר בטון ב   60.61.02.030

  רט להלן:המפואת לת העבודה כול

צמחי .1 ו/או  שהוא  סוג  מכל  קיימת  גדר  וסילוק  בתוואי פירוק  הנמצאים  ושיחים  ה 

 הגדר. 

)כאשר   .2 החדשה  הגדר  תוואי  יבוצע סימון  המגרש,  בגבולות  ממוקמת  הסימון   הגדר 

 ע"י מודד מוסמך(.  

חר לא  ות מילוי חוזר של התעלה. לרבס"מ  40ס"מ ובעומק    40חפירת תעלה ברוחב   .3

 בה והידוק של המילוי וסילוק עודפי העפר. יציקת היסוד, הרט

 

לל ברזל זיון  ס"מ. היסוד כו  25ס"מ ובגובה    40ברוחב    30  -יציקת יסוד עובר מבטון ב  .4

וחישוקים סגורים מ"מ לאורך היסוד    10מוטות פלדה מצולעים בקוטר    6כדלהלן:  

טות ש צורך בהארכת מור יכאשס"מ.    20מ"מ כל    8קוטר  עים בממוטות פלדה מצול

פיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה ס"מ. הח  70הזיון ייעשה הדבר ע"י חפיות של  

 חפיות של שני מוטות באותו חתך. 

ס"מ. הקיר כולל ברזל זיון כדלהלן:  מוטות  20ברוחב  30 -יציקת קיר הגדר מבטון ב .5

דה די הקיר ומוטות פלצי  שניס"מ, ב  20מ אנכיים,  כל  מ"  10פלדה מצולעים בקוטר  

בקוטר   כל    8מצולעים  אופקיים,  שתתקבל ס"מ  20מ"מ,  באופן  הקיר.  צידי  בשני   ,

מו הקיר.  של  צד  בכל  פלדה  מוטות  אחת רשת  מחתיכה  יהיו  האנכיים  הפלדה  טות 

ויכללו "רגל" תחתונה אופקית   גובה הקיר  עליונה אופ  20לכל  ו"רגל"   15קית  ס"מ 

. כאשר יש צורך בהארכת מוטות וגנים ביסוד הבטוןמע  היוס"מ. המוטות האנכיים י 

ס"מ. החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה   70בר ע"י חפיות של  הזיון ייעשה הד

 של שני מוטות באותו חתך.  חפיות

תהיינה  .6 הפינות  וכל  הגלויים  חלקיה  בכל  חשוף  בטון  גמר  עם  תהיה  הבטון  גדר 

פרט הכללי לעבודות של המ  0208ט בסעיף  פורהמ  . גמר בטון חשוף יהיה לפיטומותק

)פרק   באתר  יצוק  אטמוספירה, 02בטון  לתנאי  וחשיפה  שירות  תנאי  מבחינת   .)
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יתאים הבטון החשוף לבטון יתאים הבטון לתנאי ח רגילים. מבחינת החזות,  שיפה 

 חשוף חזותי בגוון אפור רגיל. 

 ה זה, יהיו כדלהלן:חוזרז/חשוף אשר כלולים במסגרת מכבטון סוגי הגימור של  .7

 

חידות, מסודרים אופקית או אנכית, גמר עם לבידים במידות אורך ורוחב א 7.1

 ם או במדורג. קצוות הלוחות הם בקווים ישריכאשר 

 

או  7.2 אופקית  מסודרים  אחידות,  ורוחב  אורך  במידות  עץ  לוחות  עם  גמר 

הלו  קצוות  כאשר  האנכית,  במדורג,חות  או  ישרים  בקווים  עם  לוחוה  ם  ות 

 גמר לא מהוקצע בצד הבא במגע עם הבטון. גמר מהוקצע או

 

המהנדס .8 יקבע  הטפסות,  פירוק  לאחר  החשוף,  בבטון  פגמים  יתגלו  המתכנן   כאשר 

לתק שניתן  או  מחדש  אותו  ולצקת  הפגום  האלמנט  את  לפרק  יש  במידה אם  נו. 

קוני בטון תי  צעוהינם קלים ואפשר לתקנם יבוגמים  והמהנדס המתכנן יחליט כי הפ

(. לביצוע 02ט הכללי )פרק  של המפר  02094ף למגבלות והנחיות שבסעיף  חשוף בכפו

ט "סיקה  מסוג  בחומר  הקבלן  ישתמש  במקום 122ופ  התיקונים  זאת  ש"ע,  או   "

 הנ"ל.  02094תערובת של טיט צמנט המתוארת בסעיף 

הקיר   .9 ביסוד  הבטון  בסעיף    ובקיראשפרת  המפורט  לפי  המפרט   0205תתבצע  של 

 .  (02הכללי )פרק 

נמדד לפי ת הגדר מצד אחד(, כאשר אורך הגדר  המדידה לפי שטח הגדר )שטח חזי .10

 ד מפני יסוד הגדר ועד ראש קיר הגדר.  ציר הגדר וגובה הגדר נמד 

 

 שיפוץ גדר וגימור בשכבת טיח מותז וצבע אקרילי   60.61.02.040

 מותז.   ים של טיח חלק ו/או טיחקי גמרדה מתייחסת לגדרות בנויות עם העבו .1

ו .2 גיזום  יה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ או עקירה של שיחים וצמח/העבודה כוללת 

 הגדר. 

וביצוע בודה  הע .3 בטון  וחגורות  בנייה  של  פגומים  קטעים  וסילוק  פירוק  כוללת 

 ן.  ת בטוהשלמות בנייה ו/או השלמות של חגורו

 .60.62.02.010יף בסערט העבודה כוללת את כל המפו .4

 בוצעה שכבת הטיח החדשה. המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו .5

 

 ע גמיש שיפוץ גדר וגימור בצב  60.61.02.050

 העבודה מתייחסת לגדרות בנויות עם גמר קיים של טיח חלק.  .1

גיזום ו/או עקירה   .2 חים וצמחיה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ של שיהעבודה כוללת 

 ר. הגד

של .3 פגומים  קטעים  וסילוק  פירוק  כוללת  וביצוע   העבודה  בטון  וחגורות  בנייה 

 ון.  השלמות של חגורות בט השלמות בנייה ו/או
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 .60.62.02.020העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף  .4

 ע החדשה. ת הצבהמדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכב .5

 

 ט" אקרילי ליכב"ששיפוץ גדר וגימור   60.61.02.060

 . ויות עם גמר קיים של טיח חלקהעבודה מתייחסת לגדרות בנ .1

גיזום ו/או עקירה   .2 ע שיפוץ של שיחים וצמחיה אשר מפריעים לביצוהעבודה כוללת 

 הגדר. 

בנייה .3 של  פגומים  קטעים  וסילוק  פירוק  כוללת  וביצוע וחגו  העבודה  בטון  רות 

 טון.  ת בורוהשלמות בנייה ו/או השלמות של חג

 .60.62.02.040בסעיף העבודה כוללת את כל המפורט  .4

 ת ה"שליכט" החדשה.  המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכב .5

 

 שיפוץ גדר בנויה ללא טיח וגימור עם טיח מותז וצבע אקרילי    60.61.02.070

 ייחסת לגדרות בנויות שאינן מטוייחות.  דה מתהעבו .1

ו/או גיזלת  העבודה כול .2 שר מפריעים לביצוע שיפוץ עקירה של שיחים וצמחיה א  ום 

 הגדר. 

קטע .3 וסילוק  פירוק  כוללת  בטון  העבודה  וחגורות  בנייה  של  פגומים  וביצוע ים 

 השלמות בנייה ו/או השלמות של חגורות בטון.  

 .60.62.03.010 -ו 60.62.01.030המפורט בסעיפים ת כל העבודה כוללת א .4

 בת הטיח החדשה.  "ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבמטו ה נהמדיד .5

 

 

 ם טיח חלק וצבע גמיש  שיפוץ גדר בנויה ללא טיח וגימור ע  60.61.02.080

 העבודה מתייחסת לגדרות בנויות שאינן מטוייחות.   .1

ו/או   .2 גיזום  של שיחים וצמחיה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ   עקירההעבודה כוללת 

 גדר. ה

פגולכולדה  העבו .3 קטעים  וסילוק  פירוק  וביצוע ת  בטון  וחגורות  בנייה  של  מים 

 רות בטון.  ת בנייה ו/או השלמות של חגוהשלמו

בסעיפים   .4 המפורט  כל  את  כוללת  ו60.62.01.020)או    60.62.01.010העבודה   )- 

60.62.03.020 

 ידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת הטיח החדשה.  המד .5

 

  תיקון גדר בנויה מאבן  902.060.61.0

 נים.  העבודה מתייחסת לגדרות בנויות אבן ו/או עם ציפוי אבן, מסוגים שו

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 
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יקבע איזה מפקח  פירוק וסילוק חלקי גדר רופפים, שבורים, סדורים, או פגומים. ה .1

הקטעים   גבולות  את  ויקבע  לסלקם,  ויש  פגומים  הם  גדר  קביעת קוןלתיחלקי   .

 תהיה סופית ומכרעת.  המפקח בנדון

ורקו בשיטת בניה/ציפוי זהה לקיים. בנייה מחדש ו/או ציפוי מחדש של הקטעים שפ .2

 החדשה, צורתה ומידותיה יהיו מותאמים לקיים. סוג האבן 

יצי .3 שלהשלמות  בטון    קה  ו/או  אבן(  מצופה  בטון  קיר  של  )במקרה  הבטון  קיר 

קיר   של  ל  עם   אבן )במקרה  בעובי  בטון(  פלדה גב  מוטות  רשת  ובתוספת  הקיים  פי 

ס"מ, תוך הקפדה של התחברות לבטון   10/10מ"מ במרווחים של    6מרותכת בקוטר  

 הקיים. 

 קון הגדר.  וע תיגיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה, אשר מפריעים לביצ .4

נו מראש ע"י  סומשר  המדידה לפי שטח הפנים בחזית של הקטעים שתוקנו בפועל וא .5

 מ"ר.   1.0 -מ"ר ייחשב לצורך התשלום כ 1.0קח. כל קטע ששטחו עד המפ

 

 

 צביעה בלבד של  גדר בנויה    61.02.10060.

או גדרות /שהו והעבודה מתייחסת לגדרות בנויות עם גימור של טיח קיים מסוג כל .1

 בנייה נקייה ו/או גדרות בטון ללא טיח. 

כ .2 את  כוללת  ההעבודה  בסעיפים  מפול                  60.62.03.020ו/או    60.62.03.010רט 

 .60.62.03.060  ו/או  60.62.03.050 -ו

 העבודה כוללת גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה, אשר מפריעים לצביעת הגדר.  .3

 נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת הצבע החדשה. דידה המ .4

 

 ים דמויי אבן כורכר פוי של אריחחי עם גדר בטון  60.61.02.110

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

וסי .1 קיימפירוק  גדר  בתוואי לוק  הנמצאים  ושיחים  צמחיה  ו/או  שהוא  סוג  מכל  ת 

 הגדר. 

)כאשר .2 החדשה  הגדר  תוואי  הסימון   הגדר  סימון  יבוצע  המגרש,  בגבולות  ממוקמת 

 ע"י מודד מוסמך(.  

ה לאחר ס"מ. לרבות מילוי חוזר של התעל  40  ס"מ ובעומק  40חפירת תעלה ברוחב   .3

 ק של המילוי וסילוק עודפי העפר. יציקת היסוד, הרטבה והידו

רזל זיון  ולל בס"מ. היסוד כ  25ס"מ ובגובה    40ברוחב    30  -יציקת יסוד עובר מבטון ב  .4

ים מ"מ לאורך היסוד וחישוקים סגור  10מוטות פלדה מצולעים בקוטר    6כדלהלן:  

ס"מ. כאשר יש צורך בהארכת מוטות   20מ"מ כל    8דה מצולעים בקוטר  טות פלממו

ס"מ. החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה   70ן ייעשה הדבר ע"י חפיות של  הזיו

 חפיות של שני מוטות באותו חתך. 

מזיון הקיר.  .5 יותקנו מוטות הפלדה האנכיים אשר מהווים חלק  היסוד  יציקת  לפני 

 ו יציקת היסוד. יעוגנ"ל הנ המוטות
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ר הצד האחורי של קיר הבטון לאחר יציקת היסוד יותקנו טפסות דיקט חלקות עבו .6

ן  ים של ברזל הזיון לקיר. עובי קיר הבטון בין הטפסות לביויושלמו המוטות האופקי

 ס"מ.  10האריחים יהיה גב 

אנכיים, כל מ"מ,    10  ברזל הזיון לקיר יהיה כדלהלן: מוטות פלדה מצולעים בקוטר .7

בקוטר    20 מצולעים  פלדה  ומוטות  הקיר,  באמצע  כל  מ"מ,    8ס"מ,   20אופקיים, 

ס"מ, באמצע הקיר, באופן שתתקבל רשת מוטות פלדה אחת באמצע הקיר. מוטות 

יכה אחת לכל גובה הקיר ויכללו "רגל" תחתונה אופקית ו מחתהפלדה האנכיים יהי

ביסוד הבטון. כאש  20 יס"מ שתעוגן  צר  ייעשה הדבר    ורך ש  הזיון  בהארכת מוטות 

של   חפיות  תיעשנ  70ע"י  החפיות  שני ס"מ.  של  חפיות  תהיינה  שלא  כך  במדורג  ה 

 מוטות באותו חתך.  

מבוקע .8 כורכרי  "דקוספליט"  מסוג  יהיו  בעוהאריחים  קטלוגי           7.5בי  ,  מס'  ס"מ, 

 7.5, בעובי  ת"וקעמב  תוצרת "בלוק אמריקה" או "אבן כורכרית  7-283או    7-253

קטלוגי   מס'  תוצרת 67051575,  67051475,  67051375,  67051275ס"מ,   ,

ס"מ, דגם "מישור החוף" תוצרת   7"אקרשטיין" או "אבן כורכרית מבוקעת" בעובי  

 "נתיבי נוי". 

הראשונה בני .9 האריחים  שורת  כאשר  הקיר,  של  הבטון  מיסוד  תתחיל  האריחים  ית 

 ן. "יושבת" עליסוד הבטו

ברוחב   .10 )"פוגות"(  מישקים  עם  תבוצע  האריחים  המישקים    10בניית  יהיו מ"מ. 

 מ"מ ממישור חזית האריחים.   5 -שקועים כ

 

צמנט   .11 של  תערובת  יהיה  לבניה  ביחס    –הטיט  גס  ל3:1חול  להוסיף תערוב,  יש  ת 

לטקס   המהווה  SLT"סיקה  בכמות  מקרה   20%"  בכל  בתערובת.  הצמנט  ממשקל 

ק"ג למ"ק טיט מוכן. הטיט ימלא במלואו   450  -ובת לא תפחת מרבתענט  כמות הצמ

 מרווח שבין האריחים. את כל ה

בניה של   .12 קיר הבטון תתבצע בשלבים, לאחר  שורות אריחים. הבטון   4או    3יציקת 

 וימלא במלואו את כל המרווח שבין האריחים לבין הטפסות.  30-ג בה מסויהי

הקי .13 ביסוד  הבטון  ואשפרת  בסעיף  בקר  המפורט  לפי  תתבצע  המפרט   0205יר  של 

 (.  02הכללי )פרק 

משנה   .14 )סעיף  כנ"ל  מאריחים  הקיר  בראש  "קופינג"  בעובי    8ביצוע  ס"מ   7.5לעיל(, 

 ס"מ.   22 -ברוחב כו

 . 60.62.03.060הבטון של הקיר בצבע אקרילי, לפי המפורט בסעיף  עת גבצבי .15

גדר נמדד לפי ת הגדר מצד אחד(, כאשר אורך היזח  המדידה לפי שטח הגדר )שטח .16

 נמדד מפני יסוד הגדר ועד ראש קיר הגדר.   ציר הגדר וגובה הגדר
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 גדר מבלוקים דמויי אבן כורכר    60.61.02.120

  ורט להלן:ת המפהעבודה כוללת א

בתוואי  .1 הנמצאים  ושיחים  צמחיה  ו/או  שהוא  סוג  מכל  קיימת  גדר  וסילוק  פירוק 

 הגדר. 

י .2 המגרש,  בגבולות  ממוקמת  הגדר  )כאשר  החדשה  הגדר  תוואי  הסימון סימון  בוצע 

 ע"י מודד מוסמך(.  

לאחר ס"מ. לרבות מילוי חוזר של התעלה    40ס"מ ובעומק    40חפירת תעלה ברוחב   .3

 יציקת היסוד, הרטבה והידוק של המילוי וסילוק עודפי העפר. 

ולל ברזל זיון  ס"מ. היסוד כ  25ס"מ ובגובה    40  וחב בר  30  -יציקת יסוד עובר מבטון ב  .4

מ"מ לאורך היסוד וחישוקים סגורים   10פלדה מצולעים בקוטר    מוטות  6כדלהלן:  

ש צורך בהארכת מוטות אשר ימ. כס"  20מ"מ כל    8ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  

נה ס"מ. החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיי  70הזיון ייעשה הדבר ע"י חפיות של  

 ות של שני מוטות באותו חתך. יחפ

יהיו .5 הגדר  לבניית  במהבלוקים  מבוקע"  כורכר  "דקוספליט  מס'   40/20/20ידות  : 

צדד  141-1קטלוגי   דו  מבוקע  "בלוק  או  אמריקה"  "בלוק  במתוצרת  ידות י" 

  .תוצרת "אקרשטיין"  81012ס"מ מס' קטלוגי  40/20/20

יעשה אושר ע"י היצרן. ההדבקה ת מג  סודבק מבניית הבלוקים תבוצע בהדבקה, עם   .6

הבלוק בין  המגע  שטחי  הוראות בכל  לפי  תהיה  הבנייה  דוגמת  הצדדים.  מכל  ים, 

 המפקח. 

עמודי   .7 לצקת  יש  בבלוקים  האנכיים  החורים  בין 30  -בבטון  בתוך  המרחקים   .

וטר מוטות פלדה מצולעים אנכיים בק  2מ'. בכל עמוד יהיו    1.5העמודים לא יעלו על  

יים יהיו מחתיכה המוטות הנ"ל יעוגנו ביציקות היסוד. מוטות הפלדה האנכ. "ממ 10

ס"מ, שתעוגן ביסוד הבטון.   20אחת לכל גובה הקיר ויכללו "רגל" תחתונה אופקית  

 שורות בלוקים.  4 - 3בעמוד יש לבצע לסירוגין לאחר בניה של  בטון את מילוי ה

בלוקים(, בעובי רכרי מבוקע )כמו הכו  מרג  יחים עם ביצוע "קופינג" בראש הקיר מאר .8

 ס"מ.  22 -ס"מ וברוחב כ 7.5

של המפרט   0205אשפרת הבטון ביסוד הקיר ובעמודים תתבצע לפי המפורט בסעיף   .9

   (.02הכללי )פרק 

המדידה לפי שטח הגדר )שטח חזית הגדר מצד אחד(, כאשר אורך הגדר נמדד לפי  .10

 דר ועד ראש קיר הגדר.  וד הגיסי נמדד מפנ ציר הגדר וגובה הגדר
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 קום מבנים שיפוץ ושי – 60פרק 

 עבודות פיתוח בחצר  – 60.61תת פרק 

 

 גדרות ברזל  –60.61.03תת פרק משנה 

 

 ס"מ  85טות עגולים ושטוחים, בגובה ל ממוגדר ברז  60.61.03.010

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

קיימ .1 גדר  וסילוק  שהופירוק  סוג  מכל  צמחיו/א  ת  בתוואי או  הנמצאים  ושיחים  ה 

 הגדר. 

תווסימ .2 הסימון ון  יבוצע  המגרש,  בגבולות  ממוקמת  הגדר  )כאשר  החדשה  הגדר  אי 

 ע"י מודד מוסמך(.  

ע .3 תהיה  בחתך  שויה  הגדר  שטוח  מברזל  אופקיים  מוטות  המוט   30/4משני  מ"מ. 

 ס"מ מעל  10  בהגוי התחתון יהיה בהאופקי העליון יהיה בראש הגדר והמוט האופק

 ס"מ.   70ק בין המוטות האופקיים הנ"ל יהיה למסד הקיים )או מעל הקרקע(. המרח

חלק .4 עגול  מברזל  אנכיים  מוטות  ירותכו  האופקיים  המוטות  מ"מ.   12ר  בקוט  בין 

ס"מ. אורך כל מוט אנכי יהיה   10המרחקים בין צירי המוטות האנכיים לא יעלו על  

האנכיים    ס"מ.  85 מעל    5ו  לטיבהמוטות  וס"מ  העליון  האופקי  ס"מ    10  -המוט 

 תחת למוט האופקי התחתון.מ

בין   .5 הריתוכים  האנכיים.  המוטות  להכנסת  חורים  ייקדחו  האופקיים  במוטות 

 יים לאופקיים יהיו ריתוכים מלאים לכל אורך קווי המגע ביניהם. האנכ המוטות

על   .6 יעלו  עמ  מ'  1.6במרחקים שלא  יותקנו  פלדה מלבני בחתך   מצינור  יםודביניהם, 

אש  30/60/2.2 המפקח. מ"מ  לאישור  בכפוף  העיגון  אופן  הקיים.  במסד  יעוגנו  ר 

המחיר הקרקע,  על  מוצבים  הגדר  עמודי  גם  כאשר  ב  יסוד  כולל  במידות   30  -בטון 

פני    30/30/30 מעל  העמוד  גובה  הדרושות.  העפר  עבודות  לרבות  עמוד,  לכל  ס"מ 

ד תרותכנה ובה כולל של הגדר(. לכל עמוס"מ )לפי ג  85  יהיהסד )או מעל הקרקע(  המ

שטוח   מברזל  "אזניים"  באורך    30/4ארבע  צד(.   50מ"מ  מכל  "אזניים"  )שתי  מ"מ 

ייס העמוד  בראש  ע"הפתח  בעובי  גר  פלדה  מפח  מלבנית,  לוחית  שתרותך   3י  מ"מ, 

 לכל היקפה אל דפנות הצינור. 

"אזניים" הנ"ל. החיבור יהיה עם ברגים הל  ו אים של הגדר יחוברהמוטות האופקי .7

 בנים. מגול

בסעיף  .8 האמור  לפי  ייעשה  הגילוון  הייצור.  לאחר  מגולוונים  יהיו  הגדר  חלקי  כל 

לא  60.63.90.040 חיבורי   יורשה.  ביצוע  יורשה  ולא  הגילוון  לאחר  ריתוכים  ביצוע 

 ריתוך באתר. 

 . 60.63.90.030לפי האמור בסעיף צביעת הגדר על כל חלקיה  .9
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רשת     60.61.03.020 מגדר  "סבימרותכת  רשתות", דגם  "יהודה  תוצרת                           ונית" 

 ס"מ 110בגובה 

 

  הלן:העבודה כוללת את המפורט ל

בתוואי  .1 הנמצאים  ושיחים  צמחיה  ו/או  שהוא  סוג  מכל  קיימת  גדר  וסילוק  פירוק 

 הגדר. 

הגדסימון   .2 )כאשר  תוואי  החדשה  בג  דרהגר  הסימוןממוקמת  יבוצע  המגרש   בולות 

 ע"י מודד מוסמך(.  

מתוצרת  .3 "סביונית"  מדגם  במפעל,  בשלמותה  ומיוצרת  מתועשת  גדר  תהיה  הגדר 

 ות". "יהודה רשת

 ס"מ.  110גובה הגדר מעל פני המסד )או מעל פני הקרקע( יהיה   .4

קי .5 מסד  על  מותקנת  הגדר  המכאשר  אל  הגדר  עמודי  יחוברו  פרטים   סדים  לפי 

 סטנדרטיים של היצרן.  

ב .6 בטון  יסוד  גם  כולל  המחיר  הקרקע,  על  מוצבים  הגדר  עמודי  במידות   30  -כאשר 

דות העפר הדרושות. עיגון כל עמוד גדר ביסוד ת עבוס"מ לכל עמוד לרבו  30/30/50

 הבטון יבוצע לפי פרטים סטנדרטיים של היצרן.  

לאח  חלקי  כל .7 מגוולנים  יהיו  יבוצעהיר  הגדר  הגילוון  ת"י    יצור,  כל חלקי 918לפי   .

בגוונים לפי בחירת המפקח הגילוון(  )מעל  יהיו צבועים  . הצביעה תהיה בצבע הגדר 

 מיקרון לפחות.   60ר. עובי שכבת הצבע יהיה בתנו פוליאסטר בקליה

 

מרותכת     60.61.03.030 רשת  "גדר  תוצרת  "איילון"  רשתות",מדגם                           יהודה 

 ס"מ 160בגובה 

  ת המפורט להלן:כוללת אהעבודה 

בתוואי  .1 הנמצאים  ושיחים  צמחיה  ו/או  שהוא  סוג  מכל  קיימת  גדר  וסילוק  פירוק 

 ר. הגד

הסימון  .2 יבוצע  המגרש  בגבולות  ממוקמת  הגדר  )כאשר  החדשה  הגדר  תוואי  סימון 

 ע"י מודד מוסמך(.  

 

ב .3 ומיוצרת  מתועשת  גדר  תהיה  מ מושלהגדר  "איילון"  מדגם  במפעל,  תוצרת תה 

 "יהודה רשתות". 

 ס"מ.  160גובה הגדר מעל פני המסד )או מעל פני הקרקע( יהיה   .4

מות .5 הגדר  עכאשר  פרטים קנת  לפי  המסד  אל  הגדר  עמודי  יחוברו  קיים  מסד  ל 

 סטנדרטיים של היצרן.  

מוצב .6 הגדר  עמודי  כוללכאשר  המחיר  הקרקע,  על  בט  ים  יסוד  ידות במ  30  -ב  ון גם 

"מ לכל עמוד לרבות עבודות העפר הדרושות. עיגון כל עמוד גדר ביסוד ס  30/30/60

   יצרן.ם סטנדרטיים של ההבטון יבוצע לפי פרטי
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ת"י   .7 לפי  יבוצע  הגילוון  הייצור,  לאחר  מגוולנים  יהיו  הגדר  חלקי  כל חלקי 918כל   .

צ יהיו  בגוונים לפי בחיהגדר  הגילוון(  )מעל  ע מפקח. הצביעה תהיה בצבה  רתבועים 

   מיקרון לפחות.  60פוליאסטר בקליה בתנור. עובי שכבת הצבע יהיה 

 

 ס"מ 150גדר רשת בגובה   0.61.03.0406

  ודה כוללת את המפורט להלן:העב

הנמצאים .1 ושיחים  צמחיה  ו/או  שהוא  סוג  מכל  קיימת  גדר  וסילוק  בתוואי   פירוק 

 הגדר. 

החד .2 הגדר  תוואי  ממוקמת  )  שהסימון  הגדר  הסימון כאשר  יבוצע  המגרש  בגבולות 

 ע"י מודד מוסמך(.  

 עמוד. מוד לבין ע  2.0עמודי הגדר יותקנו במרחקים שאינם עולים על  .3

פלדה   .4 זויתני  יהיו  הגדר  "  50/50/5עמודי  בקוטר  פלדה  צינורות  או  ועובי   1.5מ"מ, 

קית וד בראשו עם דיסעמל  מ"מ. כאשר העמודים הם מצינורות יש לסגור כ  2.2דופן  

מ"מ ובמידות לפי חתך העמוד. הדיסקית תהיה מרותכת לכל היקפה  3מפלדה בעובי 

 אל דפנות הצינור.  

שאורכו    עמוד  כל .5 בקטע  מעוגן  במידות   40יהיה  בטון  יסוד  בתוך  לפחות,  ס"מ 

ון בתוך הקרקע והמחיר כולל את עבודות העפר ס"מ. יסוד הבטון יהיה טמ  30/30/50

 מ'.   1.5מעל הקרקע יהיה  ות. גובה העמודושדרה

תהיינה  .6 אשר  אלכסוניות  תמיכות  שתי  יקבלו  עשירי,  עמוד  וכל  פינתי  עמוד  כל 

ביסודות בטון כנ"ל ומחוברות עם ברגים מגולבנים לעמוד הגדר.  התמיכות  וטנותמב

 פלדה כמו עמודי הגדר )זויתן או צינור(.  האלכסוניות תהיינה מפרופיל

מ'. הרשת תהיה מחוטי   1.5נת שגובהה  תוח רשת לולים מגולוועמודים יש למה  יןב .7

 מ"מ.   50/50מ"מ וחורים בגודל  3ברזל בקוטר 

למתוח  לחיז .8 יש  הרשת  בקוטר    3וק  מגולוונים  ברזל  בין   3חוטי  אופקיים  מ"מ, 

ד יושחלו  הנ"ל  החוטים  הרשת העמודים  הגדר.  בעמודי  מראש  מוכנים  חורים  רך 

ן, המרחק בין הקשירות 8יים הנ"ל עם חוט שזור מגולווחוטים האופקה  אלתיקשר  

 ס"מ.   80לא יעלה על 

 

האלכסו .9 והתמיכות  הגדר  ת"י  ניות  עמודי  לפי  מגולוונים  יבוצע 918יהיו  הלגיון   .

 לאחר השלמת כל החיתוכים, ריתוכים, חירור וכד'.  
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 ל( ס"מ )כול 001 עדתיקון וצביעת גדר ברזל קיימת בגובה    .61.03.05060

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

 תיקון ויישור של מוטות ברזל עקומים מסוגים שונים.  .1

 ו חלק מוטות חסרים, כדוגמת הקיים. טות אהשלמת מו .2

שים זהים לקיימים. החלפת חלקים פגומים, אשר אינם ניתנים לתיקון, בחלקים חד .3

 ת. רעקביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכ

בדרך אחרת באופן שיהיו תואמים יבוריהח .4 ו/או  ברגים  ו/או  ריתוכים  ע"י  ייעשו  ם 

 קח.למצב הקיים ובהתאם להנחיות המפ

 . 60.63.01.030צביעת הגדר מכל צדדיה לפי סעיף  .5

כנדרש   .6 וצמחיה,  שיחים  של  עקירה  ו/או  לביצוע גיזום  נאותה  גישה  לאפשר  כדי 

 העבודה. 

 תיקונים או במיקומם.  גדר ללא התחשבות בכמות ה ל הכ רךהמדידה לפי או .7

 

 ס"מ )כולל( 100 צביעה בלבד של גדר ברזל קיימת בגובה של עד  60.61.03.060

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

כדי   . 1 כנדרש  וצמחיה,  שיחים  של  עקירה  ו/או  לביצוע גיזום  נאותה  גישה  לאפשר 

 העבודה. 

 . 60.63.01.030סעיף  פיל  צביעת הגדר מכל צדדיה .2
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות פיתוח בחצר  – 60.61תת פרק 

 

 ריצוף, אבני שפה ומדרגות –4.61.060תת פרק משנה 

 ס"מ  6י ריצוף באבני ריצוף משתלבות, מלבניות וריבועיות בעוב  60.61.04.010

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

השבי .1 וסילוק  הקיים, ל  פירוק  המרוצף  המשטח  חגורות,   או  לרבות  חלקיו,  כל  על 

 אבני שפה וכד'. 

יצוף החדש, לרבות סילוק פסולת, גושי של הריישור והתאמת פני השטח למפלסים   .2

 אבנים, טיט ומצע חול קיים. 

ומילוי .3 חפירה  עבודות  המתאים  ביצוע  במפלס  תשתית  לקבלת  החדש    עד  לריצוף 

מתקבל   התשתית  אריחי   שרכא)מפלס  עובי  את  החדש  הריצוף  ממפלס  מפחיתים 

 הריצוף ואת עובי מצע החול(. 

ס"מ לפחות. יש ליישר את מצע החול, ע"י לוח עץ,   6היה  מצע החול עבור הריצוף י .4

 לקבלת עובי ומפלס אחיד לפני הנחת אבני הריצוף.  

ס"מ )מס'   10/20/6הריצוף יבוצע באבני ריצוף משתלבות חלקות עם צבא, במידות   .5

קטלוגי    1346קטלוגי   מס'  או  "אקרשטיין"  "ולפמן"(   MP  –  3תוצרת  תוצרת 

  –  10תוצרת "אקרשטיין" או מס' קטלוגי    1496קטלוגי    )מס'  ס"מ   20/20/6ובמידות  

MP   .)"תוצרת "ולפמן 

ים שונים לפי בחירת המפקח וביצוע בני ריצוף בשלושה גוונהמחיר כולל אספקת א .6

 ב שלושת הגוונים,  לפי דוגמה שיקבע המפקח.וילש , תוךהריצוף

המ .7 השטח  של  הידוק  יבוצע  הריצוף  אבני  הנחת  ויברציונית, רוצף  לאחר  פלטה  ע"י 

לפחות בשלוה מעברים. אחרי ההידוק יפוזר חול נקי ויוחדר עם מטאטא למילוי כל 

ויברציוני פלטה  עם  נוסף  הידוק  יבוצע  החול  פיזור  לאחר  בשלהמישקים.  ה ושת, 

תוך  מע יבוצע  ההידוק  של הריצוף,  שקיעה  עוד  תהיה  שלא  עד  או  לפחות,    24ברים 

   שעות מביצוע הריצוף.

גשם.  .8 מי  של  מתאים  ניקוז  שיתאפשר  באופן  יבוצעו  החדשים  המרוצפים  השטחים 

של אפשרות  אין  שבהם  שונות    במקרים  מגבלות  עקב  כנדרש,  שיפועים  יצירת 

ידיעת המפקח והמזמין ולסכם איתם את  ת לזאא  לן להביהקיימות באתר, על הקב

 אופן הביצוע.

ק .9 ליד  בפינות,  בקצוות,  ריצוף  מרצפות ירות  השלמות  חלקי  עם  רק  תבוצענה  וכד', 

 אשר יהיו חתוכים במכונת חיתוך חשמלית בקווים ישרים. 
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 10/10בחתך    15  -ם של השטחים המרוצפים תבוצע חגורת בטון בת החופשייבקצוו .10

 ס"מ מפני המרצפות.  2 -יה נמוכה באשר תה, ס"מ

ף, הגבהה או הנמכה לפי  המרוצ.     התאמת גובה של כל שוחות הביוב הכלולות בשטח  11

המרוצף  השטח,  לבין  השוחות  מכסי  בין  גובה  הבדלי  יהיו  שלא  באופן  הצורך, 

הריצוףמסבי לצבע  בהתאם  פיגמנט  אבקת  עם  בטון  יציקת  השלמת  לרבות  , בן, 

 ות לבין מכסה השוחה. המרצפן ביבחיבור 

וללא ה .12 פני החגורות,   על שוחות ורדה  המדידה לפי השטח המרוצף, כולל גם שטח 

 הביוב. 

במידה ונדרש גמר השטח המרוצף עם אבני שפה, ישולם הדבר בנפרד במסגרת סעיף  .13

לא יכלול   חר בכתב הכמויות. במקרה זה המחיר של הקבלן לביצוע השטח המרוצףא

הבחגת  א אבני  ורות  של  הפנים  שטח  את  תכלול  לא  המרוצף  השטח  ומדידת  טון, 

 השפה. 

 

 ס"מ 8באבני ריצוף משתלבות, מלבניות בעובי יצוף ר  60.61.04.011

 . 60.61.04.010העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף  .1

מ ס"  10/20/8ות  אבני הריצוף תהיינה אבני ריצוף משתלבות חלקות עם צבע, במיד .2

 תוצרת "ולפמן"(. MP – 3קטלוגי  תוצרת "אקרשטיין" או מס' 1348 ס' קטלוגי)מ

 

 ס"מ  7צוף באבני ריצוף משתלבות, דגם "סיינה" בעובי רי  060.61.04.02

 . 60.61.04.010העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף  .1

צ .2 עם  חלקות  משתלבות  ריצוף  אבני  תהיינה  הריצוף  בעובי  אבני  ם דגמ  ס"מ,  7בע, 

 (. 1776, 1766, 1756, 1746, 1736, 1726קטלוגי  צרת "אקרשטיין" )מס'"סיינה" תו

 

 תיקון שטחים מרוצפים   04.0300.61.6

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

המרוצ .1 השטח  כל  של  בזהירות  והקטעים פירוק  התקינים  הקטעים  לרבות  ף, 

 . פגומים ולרבות חגורות הבטוןה

המר .2 כל  לצ  ותצפשמירת  הפגומות התקינות  המרצפות  וסילוק  חוזר  שימוש  ורך 

 מהאתר.

בהתאם לצורך, כדי לאפשר ריצוף בשיפועים מתאימים   השטח  הוספת מצע חול לכל .3

 לניקוז מי גשם.  

מרצפות חדשות וש במרצפות התקינות הקיימות ובריצוף כל השטח מחדש תוך שימ .4

שסו הפגומות  אספקתבמקום  )עבור  מאתר  ישולם  רצמ  לקו  חדשות  לפי  פות  בנפרד 

 סעיף אחר בכתב הכמויות(. 

 .60.61.04.010יף פי סעעבודת הריצוף תבוצע ל .5
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חדשות  .6 במרצפות  להשתמש  קטעים  באיזה  המפקח  עם  מראש  לתאם  הקבלן  על 

 ם במרצפות הישנות.ובאיזה קטעי

ש .7 באופן  יבוצעו  החדשים  המרוצפים  שלהשטחים  מתאים  ניקוז  שם. ג  מי  יתאפשר 

שבה שונות  במקרים  מגבלות  עקב  כנדרש,  שיפועים  יצירת  של  אפשרות  אין  ם 

והמזמין לסכם איתם את  ות באהקיימ לידיעת המפקח  זאת  להביא  על הקבלן  תר, 

 אופן הביצוע.  

בקצוו .8 ריצוף  קירות  השלמות  ליד  בפינות,  מרצפות ת,  חלקי  עם  רק  תבוצענה  וכד' 

  לית בקווים ישרים.שמח ו חתוכים במכונת חיתוךאשר יהי

 10/10בחתך    15  -ב  בקצוות החופשיים של השטחים המרוצפים תבוצע חגורת בטון .9

 ס"מ, אשר תהיה נמוכה בשני ס"מ מפני המרצפות. 

  ולות בשטח המרוצף, הגבהה או הנמכה לפי התאמת גובה של כל שוחות הביוב הכל  .10

יהיו   שלא  באופן  ההצורך,  מכסי  בין  גובה  המרוצלבת  שוחוהבדלי  השטח  ף ין 

בהתאם פיגמנט  אבקל  ען  בטון  יציקת  השלמת  לרבות  הרילצב  מסביבן,  צוף, ע 

 בחיבור בין המרצפות לבין מכסה השוחה.   

פני החגור .11 וללא הורדה על שוחות המדידה לפי השטח המרוצף, כולל גם שטח  ות,  

 הביוב. 

ר בנפרד במסגרת סעיף דבה  שולםהמרוצף עם אבני שפה, יבמידה ונדרש גמר השטח   .12

מרוצף לא יכלול שטח האחר בכתב הכמויות. במקרה זה המחיר של הקבלן לביצוע ה

אבני   של  הפנים  שטח  את  תכלול  לא  המרוצף  השטח  ומדידת  הבטון,  חגורות  את 

 השפה. 

משנה   .13 סעיף  )למעט  זה  בסעיף  האמור  מרוצפ8כל  לשטחים  גם  מתייחס  עם (  ים 

י"(. הריצוף מחדש רות שונות )ריצוף "פראדות וצו במיש  ייפלטות ש פלטות אבן ו/או  

מעובדות בבטון בין הפלטות, בדוגמה וגוון לפי השביל   וגות"במקרה זה יהיה עם "פ

 הקיים. 

 
 ס"מ  6עובי יצוף משתלבות מסוג מלבן או ריבוע, ב אספקה בלבד של אבני ר  60.61.04.040

עד לאתר, פריקתן באתר ופיזורן   ן תלבצוף, הובני הרילת את אספקת אהעבודה כול .1

 לאורך השטח המיועד לריצוף. 

הר .2 בסעיף  יצוף  אבני  המתוארים  מהסוגים  משנה    60.61.04.011תהיינה  ,  5סעיף 

 .  בשלושה גוונים שונים לפי נקיבעת המפקח

התח .3 הנ"ל,ללא  הריצוף  באבני  בפועל  שרוצף  השטח  לפי  בפחת,שבר המדידה  שבות 

 וכד'.
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 ס"מ  8אספקה בלבד של אבני ריצוף משתלבות מסוג מלבן בעובי   .10460.61.04

וללת את אספקת אבני הריצוף, הובלתן עד לאתר, פריקתן באתר ופיזורן ודה כהעב .1

 לאורך השטח המיועד לריצוף. 

בסעיף   .2 המתוארים  מהסוגים  תהיינה  הריצוף  משנה  סעי  60.61.04.011אבני  ,  2ף 

 המפקח.   בעתקינ  נים שונים לפיבשלושה גוו

הנ"ל, .3 הריצוף  באבני  בפועל  שרוצף  השטח  לפי  ההמדידה  בפחת,שבר ללא  תחשבות 

 וכד'.

 

 "מ ס  7אספקה בלבד של אבני ריצוף משתלבות מסוג "סיינה" בעובי   60.61.04.050

ריקתן באתר ופיזורן העבודה כוללת את אספקת אבני הריצוף, הובלתן עד לאתר, פ .1

 צוף. י לרד אורך השטח המיועל

בסעיף   .2 המתוארים  מהסוגים  תהיינה  הריצוף  משנה    60.61.04.011אבני  ,  2סעיף 

 בשלושה גוונים שונים לפי נקיבעת המפקח.  

ה .3 באבני  בפועל  שרוצף  השטח  לפי  בפחת,שבר המדידה  התחשבות  הנ"ל,ללא  ריצוף 

 וכד'.

 

 כביש מבטון טרום   אבן שפה  60.61.04.060

 להלן:ט ור בודה כוללת את המפעה

 במידה וישנן.   ימות,פירוק וסילוק אבני שפה קיימות, או חגורות בטון קי  .1

פי ביצוע עבודות עפר עבור אבן השפה ויסוד הבטון, לרבות חפירה, מילוי ופיזור עוד .2

 העפר באתר. 

ב .3 מבטון  חתך    30  -יסוד  וגב  20/10במידות  ב  ס"מ   10/10חתך  במידות    15  -מבטון 

 ס"מ. 

וד הבטון על יסס"מ מותקנות    17/25/100ה כביש, טרומיות מבטון, במידות  פש  ניאב .4

קטלוגי   מס'  תהיינה  השפה  אבני  הבטון.  מס'   2010וגב  או  "אקרשטיין"  תוצרת 

 ולפמן". רת "תוצ MS-2קטלוגי 

כביש, .5 שפה  אבן  של  חלק  להתקין  צורך  שיש  ישר  במקרים  בקו  חיתוך  ע"י    יבוצע 

 . ליתמכונת חיתוך חשמ

בשטחים .6 ו/או  קיימים  אספלט  בשטחי  גובלת  השפה  אבן  קיימים, מרוצ  כאשר  פים 

 יבוצע תיקון של אספלט ו/או ריצוף לאורך אבן השפה. 

בי .7 עבור  קווים מעגללא תשולם תוספת מחיר  לאורך  קווים צוע אבני השפה  או  יים 

 עקומים אחרים.  

 

 כביש מבטון טרום   אבן שפה  0.61.04.0706

 ת המפורט להלן:ת אללכוהעבודה 
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 חגורות בטון קיימות, במידה וישנן.   ת, אופירוק וסילוק אבני שפה קיימו .1

רה, מילוי ופיזור עודפי ביצוע עבודות עפר עבור אבן השפה ויסוד הבטון, לרבות חפי .2

 העפר באתר. 

 ס"מ.   15/10ות חתך במיד 30 -יסוד מבטון ב .3

מ .4 טרומיות  גנניות,  שפה  במידות  וןבטאבני  מו  10/20/100,  יסוד ס"מ  על  תקנות 

תוצרת "אקרשטיין" או מס' קטלוגי   2260י השפה תהיינה מס' קטלוגי  אבנ   הבטון.  

4-MS   ."תוצרת "ולפמן 

צורך  במקרים .5 ע  שיש  ישר  בקו  חיתוך  יבוצע  גננית,  שפה  אבן  של  חלק  "י להתקין 

 ת. מכונת חיתוך חשמלי

בשטח .6 גובלת  השפה  אבן  בשטחים  אסי  כאשר  ו/או  קיימים  קיימים, פלט  מרוצפים 

 ן של אספלט ו/או ריצוף לאורך אבן השפה. תיקו יבוצע

קו .7 לאורך  ביצוע אבני השפה  עבור  קווים לא תשולם תוספת מחיר  או  וים מעגליים 

 עקומים אחרים.  

 

 ם  אלמנטי מדרגה טרומיימדרגות מ  60.61.04.080

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 וק וסילוק מדגרות קיימות, במידה וישנן.  ירפ .1

שור השטח בשיפועים המתאימים לצורך התקנת המדרגות, לרבות חפירות כנדרש יי .2

 ומי. ו/או תוספת מילוי בעפר מק

 הרטבה והידוק של השתית. .3

ב .4 בטון  ה ס  5בעובי    30  -מצע  על  יצוק  לפחות,  בש"מ  למהלך שתית,  מותאם  יפוע 

 המדרגות.

במת  שבתו .5 בערך  30  -בטון  במידות  משולשי,  מדרגה.   30/15  בחתך  לכל  ס"מ, 

 התושבת הנ"ל יצוקה על המשטח המשופע.  

, על התושבת הנ"ל, כאשר הבטון עדיין טריהתקנת אלמנטי המדרגות )שלח + רום(   .6

 ולמידות הדרושים.  יישורם והתאמתם למפלסים 

במידות   .7 מדרגה  מסוג  יהיו  המדרגות  במידות    40/40/8אלמנטי  ורום   6/6/40ס"מ 

מס' קטלוגי    41012,  40282גי  קטלו  ס"מ.  מס'  או  "אקרשטיין"  ,          ME  -1תוצרת 

2-ME   ."תוצרת "וולפמן 

יידרכאש .8 יבור  מדרגות,  של  אלמנטים  לחתוך  באתר,  ומידות  למצב  בהתאם  צע  ש, 

 ימה ובקווים ישרים. נת חיתוך חשמלית מתאהדבר אך ורק במכו

בני שפה או חגורות בטון או קירות ולל אה לפי אורך המדרגות. המחיר אינו כידמדה .9

 בצידי המדרגות.  
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות פיתוח בחצר  – 60.61תת פרק 

 

 עבודות בטון  –60.61.05תת פרק משנה 

 

 ס"מ )כולל(   30רוחב עד ב 30 -מסדים מבטון בקורות יסוד/  .05.01060.61

 

  דה כוללת את המפורט להלן:ובעה

ואי הקורה או המסד וחפירת תעלה במידות מתאימות. עומק התעלה לפי ון תוסימ .1

ב הקורה )או המסד( בתוספת מירווחי העבודה הנחיות המפקח ורוחבה מותאם לרוח

א הקורה  כאשר  בגבו הדרושים.  ממוקמים  המסד  הסו  יבוצע  המגרש,  ע"י  לות  ימון 

 מודד מוסמך.  

ין צורך בחפירה והיציקה היא על בהם אופילוס תחתית החפירה. במקרים ש  ורישי .2

הקורה/מסד. תוואי  לאורך  הקרקע  פני  את  ולפלס  ליישר  יש  הקרקע,  לאחר   פני 

 יציקת הקורה יש להחזיר את פני הקרקע בצידי הקורה לקדמותם.

צ .3 וסילוק  מסוגיפירוק  ושיחים  המיועד  מחיה  בתוואי  הקיימים  שונים  ות ורלקם 

 )מסדים( חדשים. 

גדרות רשת ו/או ברזל ו/או גדרות בנויות ו/או גדרות בטון ו/או קורות   סילוקפירוק ו .4

מבט מסדים  ו/או  מבטון  )מסדים( יסוד  לקורות  המיועד  בתוואי  קיימים  אשר  ון, 

 החדשות.

)מסדיםהקורו .5 גת  עם  יהיו  חשו(  בטון  המפורט מר  לפי  הגלויים,  חלקיהם  בכל  ף 

 . 8 ,7, 5, סעיפי משנה 60.61.02.030 בסעיף

 (.  2של המפרט הכללי )פרק  0205אשפרת הבטון תתבצע לפי המפורט בסעיף  .6

נדס בנין רשוי ויימדד במסגרת סעיף ד יהיה לפי תכנית של מהברזל הזיון לקורה/מס .7

ימים שלא יהיה מגע בין מוטות טיח ע"י סידורים מתאכתב הכמויות. יש להבנפרד ב

 ס"מ.   2.5 -ן על הברזל לא יפחת מהבטו ושעובי שכת כיסויין הקרקע לבל הברז

 ס"מ.   30יציקת הבטון לקורה. סוג הבטון יהיה  .8

 

 ס"מ    10בעובי  30 -רצפת בטון ב  060.61.05.02

  ן:העבודה כוללת את המפורט להל

לט ספא  סוג כלשהו ו/או רצפת בטון כלשהי ו/או משטחק ריצוף קיים מפירוק וסילו .1

 מסוגים שונים.   שיחיםכלשהו, ו/או צמחיה ו

הידוק  .2 הרצפה.  ליציקת  המיועד  השטח  של  ופילוס  יישור  החדשה.  הרצפה  סימון 

 ת ע"י שלושה מעברים לפחות, של מכבש ויברציוני, תוך כדי הרטבה.  השתי
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לדפנו .3 מעץ  הרצפה טפסות  של  הצדדיים  בעובי    ת  פוליאטילן  יריעות  מ"מ    0.3ומצע 

 לרצפה.  חתמת

ס"מ.    10/10מ"מ במרווחים של    8ת של מוטות פלדה מצולעים בקוטר  ן מרשברזל זיו .4

שבזמן היציקה ייכנס בטון מתחת לרשת. יש הרשת תותקן על הגבהות יציבות, כך  

 ס"מ.  4 -ממתחת לרשת לא יפחת   להבטיח שעובי שכבת הבטון

שר. ד לקבלת משטח חלק ויע  עץיציקת הבטון ברצפה והחלקת פני השטח עם סרגל   .5

הרצפה מ פני  של  יציקה  כולל  והמחיר  המפקח  הוראות  לפי  יהיו  הרצפה  פלסי 

 .  30 -עים לניקוז, סוג הבטון יהיה בבשיפוע, כאשר יש דרישה לשיפו

 

 ס"מ    10בעובי  30 -רצפת בטון ב  60.61.05.030

 ס"מ.  15ה היי , אך עובי הרצפה60.61.05.020העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

 

 ס"מ    10בעובי  30 -רצפת בטון ב  .005.0460.61

 .ס"מ 20יהיה  , אך עובי הרצפה60.61.05.020העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

 

 ס"מ  )כולל(  03ברוחב עד  30 -קיר תומך מבטון ב  60.61.05.050

  וללת את המפורט להלן:דה כהעבו

או   .1 הקורה  )כאשר  הקיר  תוואי  בגבול  סדהמסימון  המממוקמים  יבוצע ות  גרש, 

 הסימון ע"י מודד מוסמך(. 

הגלויים, .2 חלקיהם  בכל  חשוף  בטון  גמר  עם  התומכים  המפורט בסעיף   הקירות  לפי 

 . 8, 7, 6, סעיפי משנה 60.61.05.020

בנין רשוי ויימדד במסגרת סעיף נפרד בכתב   נית של מהנדסיהיה לפי התכהזיון    ברזל .3

אימים שלא יהיה מגע בין מוטות הברזל לבין ים מתיח ע"י סידורבטלההכמויות. יש  

 ס"מ.  2.5 -הקרקע ושעובי שכבת כיסוי הבטון על הברזל לא יפחת מ

 (.  02הכללי )פרק  של המפרט 0205אשפרת הבטון תתבצע לפי המפורט בסעיף  .5

מצינורות   .6 נקזים  יותקנו  "  PVCבקיר  ב 4בקוטר  יותקנו  הנ"ל  הצינורות  ע, פושי. 

הח הנכאשר  בשורות, לק  יותקנו  הצינורות  הקיר.  בחזית  הצינור  ביציאת  הוא  מוך 

 2.0מ' מעל רגל הקיר, השורה השניה בגובה    0.7כאשר השורה התחתונה היא בגובה  

י ביניהן הוא  נוספות שהמרחק האנכ  הצורך יותקנו שורות  מ' מעל רגל הקיר ובמידת

בערך. מחיר הקיר כולל מ'    2.0ים יהיה  קזהנמ'. בכל שורה המרחק האופקי בין    1.0

 את הנקזים הנ"ל בכל מקרה, גם אם לא סומנו בתכנית המהנדס.  

יבוצע .7 אנכי  בקיר  דמה  טרפזי  4.0כל    תפר  סרגל  ע"י  יבוצע  התפר  הקיר.  בחזית   מ' 

הפני לצד  יחובר  עומק התפר    מי של הטפסות שבחזיתאשר  ורוחבו   1.5הקיר.  ס"מ 

וע התפרים הנ"ל גם אם לא סומנו בתכנית ת ביצא  יר כוללהקר  ס"מ. מחי  3  –  1.5

 המהנדס. 
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יציקה( רק בהתאם לפרט מתאים   בקיר יבוצע תפר קונסטרוקטיבי )או תפר הפסקת .8

א המהנדס,  המבתכנית  לדרישת  בהתאם  כולו  הקיר  מחיר  ביצוע הנדס.  את  ל 

 נ"ל רק אם סומנו ופורטו בתכנית המהנדס.התפרים ה

לסייי  ירבראש הק .9 פים  ש  יבוצע עם סרגל עם  נות קטומות משני הצדדים. הקיטום 

היציקה יוחלק הבטון בראש ס"מ שיוצמד לטפסות. בגמר    2/2פלסטי משולשי בחתך  

 וישר.  הקיר עם כף טייחים, עד לקבלת משטח חלק 

 

 בעובי כלשהו, לקיר תומך  30 -יסוד עובר מבטון ב  060.61.05.06

  להלן:ט ור העבודה כוללת את המפ

 

 ימון תוואי יסוד הקיר.  ס .1

הקרקע, יישור ופילוס פני השטח בתחום המיועד ליסוד. לרבות הרטבה והידוק של   .2

 עד לקבלת פני שטח ישרים ויציבים.

 היסוד.  ל ור הדפנות האנכיים שביצוע טפסות מעץ עב .3

סעיף  סגרת  ד בממדייברזל הזיון ליסוד הקיר יהיה לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ו .4

נפרד בכתב הכמויות. יש להבטיח ע"י סידורים מתאימים שלא יהיה מגע בין מוטות 

 ס"מ.  2.5 -קע ושעובי שכבת כיסוי הבטון על הברזל לא יפחת מהברזל לבין הקר

 . 30-ב קיר. סוג הבטון יהיהיציקת הבטון ליסוד ה .5

 (.  02)פרק כללי ה רטמפשל ה 0205אשפרת הבטון תתבצע לפי המפורט בסעיף  .6

ביסוד הקיר יבוצע תפר קונסטרוקטיבי )או תפר הפסקת יציקה( רק בהתאם לפרט  .7

תכנית המהנדס, או בהתאם לדרישת המהנדס. מחיר יסוד הקיר כולל את מתאים ב

 תכנית המהנדס. ק אם סומנו ופורטו בביצוע התפרים הנ"ל ר

חים ועם סרגל עץ, עד לקבלת ף טייכ  עםבגמר היציקה יוחלק הבטון שעל פני היסוד   .8

 משטח חלק וישר )חוץ מהקטע שמעליו עולה הקיר(.  

 

 שפה  עגלות א 2בטון עבור מבנה   60.61.05.070

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

ו/או רצפת בטון כלשהי ו/או משטח אפסלט ים מסוג כלשהו  סילוק ריצוף קירוק ופי .1

 נים.  ים שווגכלשהו, ו/או צמחיה ושיחים מס

 מ' מהגדר הקיימת מסוג כלשהו. 2.0 -פירוק וסילוק קטע באורך כ .2

 ס"מ.  15עובייה ס"מ ו 100/190שמידותיה סימון הרצפה החדשה,  .3

הידוק השתית ע"י שלושה מעברים   פה.ח המיועד ליציקת הרציישור ופילוס של השט .4

 לפחות, של מכבש ויברציוני, תוך כדי הרטבה.  

מ"מ במרווחים של   8יון לרצפה יהיה רשת של מוטות פלדה מצולעים בקוטר  זל  רזב .5

גבהות יציבות, כך שבזמן היציקה ייכנס בטון מתחת ס"מ. הרשת תותקן על ה  10/10

 ס"מ.   4 -תחת לרשת לא יפחת משעובי שכבת הבטון מ לרשת. יש להבטיח

 



 

 

38 

משטח חלק וישר.   תבללקיציקת הבטון ברצפה והחלקת פני השטח עם סרגל עץ עד   .6

הרצפה  פני  של  יציקה  כולל  והמחיר  המפקח  הוראות  לפי  יהיו   הרצפה  מפלסי 

 . 30 -וג הבטון יהיה ב בשיפוע. ס

"קוצים"   .7 להוציא  יש  הרצפה  יציקת  הקירות.לפני  עבור  יהיו   מהרצפה  ה"קוצים" 

בקוטר  מוטו מצולעים  פלדה  של    10ת  במרווחים  יבלו  10מ"מ  "קוץ"  כל  ט ס"מ. 

 ס"מ.  20ס"מ ויעוגן ברצפה עם רגל אופקית  60צפה הרמ

בעובי   .8 יהיו  ובגובה    15הקירות  בדופן ס"מ    150ס"מ  ימוקמו  הקירות  הרצפה.  מעל 

 הדפנו הצדדיות. הארוכה ובשתי

גמ .9 עם  יהיו  חלקהקירות  בכל  חשוף  בטון  בסעיף ר  המפורט  לפי  הגלויים,  יהם 

משנה  60.61.02.030 סעיפי  הקירות ינהפכל    8,  7,  6,  פני  ועל  קטומות  תהיינה  ות 

 יבוצעו החלקה ויישור.  

יהיה משתי   .10 לקירות  הזיון  מברזל  פלדה  ממוטות  תהיה  רשת  כל  צולעים רשתות. 

הברזל לא כבת כיסוי הבטון על  ס"מ. עובי ש  15/15ל  מ"מ במרווחים ש  8בקוטר  

 ס"מ.   2.5 -יפחת מ

 . 30 -ביהיה יציקת הבטון לקירות סוג הבטון  .11

של   02.05תתבצע לפי המפורט בסעיף    9אשפרת הבטון )לרצפה ולקירות .12

 (.  02המפרט הכללי )פרק 

 15  -י "תפר" שרוחבו כבין הגדר הקיימת לבין קיר הבטון החדש יש לבצע הפרדה ע" .13

 תנאי חוץ. אטימה גמיש עמיד ב מ"מ ואיטומו בחומר

הנ .14 המבנה  את  לספק  רשאי  כמהקבלן  ט"ל  כל    מירו בנה  את  לבצע  במפעל,  המיוצר 

בנה באתר במקום לעיל ולהציב את המ  4  -ו  3,  2,  1ההכנות באתר כאמור בסעיפים  

בטו מבנה  לגבי  המפורטות  הדרישות  כל  המפקח.  גשיקבע  תקפות  באתר  יצוק  ם ן 

 .  לגבי המבנה הטרומי

 

 עגלות אשפה  3מבנה בטון עבור   0860.61.05.0

 .  60.61.05.070עיף סב המפורטת את העבודה כולל .1

תהיינה   .2 הרצפה  בהתאמה    100/270מידות  ישתנה  הקירות  ואורך  ס"מ 

 ינוי במידות הרצפה.  לש

 '.  מ 3.0 -אורך הגדר הקיימת לפירוק יהיה כ .3

 

   מיכלי גז גדולים 4עבור מרכזיית גז הכוללת  בטון  מבנה   0960.61.05.0

  :העבודה כוללת את המפורט להלן

 . 60.61.05.070עיף בסט כל המפור .1

תהיינה   .2 הרצפה  בהתאמ   65/200מידות  ישתנה  הקירות  ואורך  ה  ס"מ 

 לשינוי במידות הרצפה.  

 ה.  ס"מ מעל הרצפ 170גובה הקירות יהיה  .3
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המבנה .4 ע  בחזית  סגירה  במידות    2"י  תבוצע  תהיה  דלת  כל  ס"מ.   100/170דלתות. 

המבנה בחזית  הפתח  הדלתות(  )בין  במרכז  עמוד  ותי  שתי  מ"מ   80/40/3פלדה  קן 

 ל פרופיל המסגרת בגג.ס"מ, אשר יעוגן ברצפת הבטון ויהיה מרותך א 170בגובה 

ריבועי   .5 צינור  של  ממסגרת  תהיה  מוט   50/50/2הדלת  לרבות  באמצע   מ"מ,  אופקי 

ל ותו פרופיל. כל שטח הכנפיים יכוסה ברשת אשר תרותך אל המסגרת )כאהכנף מ

מ"מ במרווחים   5שת תהיה מחוטי פלדה בעובי  סגרת(. הרלמך  של הרשת ירות  מוט

 מ"מ.  150/50של 

רנה שני צירים המותאמים למשקל הכנף. התושבות של הצירים תחובנף יהיו  לכל כ .6

 אל קיר הבטון.  

לכל כנף יהיה בריח אופקי )שיותקן על המוט האופקי האמצעי בכל כנף( עם התקן  .7

 תליה.  מנעולעבור 

ה .8 במידות  תבו  נהמבבגג  מפלדה  ורשת  מסגרת  ע"י  קבועה  סגירה  ס"מ.   65/200צע 

לעיל. המסגרת תעוגן אל ראש קיר הבטון. אופן    5יהיו כמו בסעיף    הרשת והמסגרת

 קח. עיגון יאושר ע"י המפה

הגילוון  .9 הייצור,  לאחר  מגולוונים  יהיו  בגג,  הקבועה  והסגירה  השערים  חלקי  כל 

 צבועים )מעל הגילוון(.ים הנ"ל יהיו לקהח . כל 918לפי ת"י  יבוצע

 

   מיכלי גז גדולים 6וללת  יית גז הכעבור מרכזבטון  מבנה   .10060.61.05

 .  60.61.05.090עיף סבהעבודה כוללת את המפורט  .1

ס"מ ואורך הקירות ישתנה בהתאמה לשינוי במידות   65/300מידות הרצפה תהיינה   .2

 . הרצפה

 ס"מ. 100/170דלת תהיה במידות דלתות. כל  3ע"י  רהגיבחזית המבנה תבוצע ס .3

 ס"מ.  65/300רת ורשת מפלדה במידות סגירה קבועה ע"י מסגבגג המבנה תבוצע  .4

 כל עמוד יותקן בין שתי כנפי דלת(.  עמודי פלדה )יותקנו שני   ת המבנהבחזי .5

 

   מס" 5 רזה בעוביבטון מצע   .11060.61.05

 . 15 -ב בטון רזה יהיה מסוג .1

 מצעי בטון רזה יימדדו לפי שטחם.  .2

יבו .3 רזה  בטון  שתפמצעי  לדרישה  בהתאם  מהנדס  צעו  של  בתכנית  ורט 

 בנין רשוי. 
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 בטון זיון מוטות פלדה ל  1205.60.61.0

 מוטות פלדה לזיון בטון יהיו מהסוגים דלהלן:  .1

 . 2חלק  4466ת"י מוטות פלדה חלקים, לפי  

 .  3לק ח 4466פי ת"י ל ם,מוטות פלדה מצולעי

 . 4חלק  4466מוטות פלדה מרותכות מראש, לפי ת"י 

הקטרים .2 מזויין,  בטון  של  באלמנטים  הפלדה  מוטות  צורתם,   סידור  שלהם, 

 של מהנדס בנין רשוי.   המפורט בתכניותיהם וכד', יהיו לפי  מידות

פועל בתוך ב יםמשקל נטו של מוטות הפלדה אשר נמצאלפי המדידת ברזל זיון תהיה  .3

המשקל הבטון.  כו  אלמנט  ואינו  פחת  כולל  אינו  מסומנות נטו  לא  אשר  חפיות  לל 

 בתכנית המהנדס. 

רד רק באלמנטים של בטון אשר לגביהם נפטון ימדדו וישולמו במוטות פלדה לזיון ב .4

 רזל הזיון. את ב צויין במפורש בפרק זה כי מחיר הבטון אינו כולל

ור ופירוט של ברזל הזיון  ה, אשר בהם יש תיאז רקבכל שאר הסעיפים בפ .5

 אלמנט הבטון כולל את ברזל הזיון.  הדרוש, מחיר 
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 ים שיפוץ ושיקום מבנ – 60פרק 

 דות פיתוח בחצר בוע – 60.61תת פרק 

 

 עבודות פיתוח שונות –60.61.06תת פרק משנה 

 

 במשטחי חנייה קיימים אספלטציפוי   60.61.06.010

 ט. צוע שכבת ציפוי אספלט על משטחי חנייה קיימים מאספלס לביחייתסעיף זה מ .1

הפגומים. עבודה זו במשטח החניה הקיים יפורקו כל הקטעים הרופפים, הסדוקים ו .2

ידנייםת באמצעים  כגון    בוצע  בכלים  בגמר או  לצורך.  בהתאם  וכד',  אוויר  פטישי 

ו/או בדרך אחרת, עד א  אטבוצע ניקוי של כל שטח החנייה ע"י מטרוק יעבודות הפי

 רופפים.   ח יהיו נקיים וללא חלקיםשפני כל השט

לבצ .3 יש  לאספלט,  שמתחת  המצע  שכבת  נחשפה  בהם  והידוק בקטעים  הרטבה  ע 

 ש ויברציוני.  במכב

של   .4 בכמות  ביטומני  ריסוס  יבוצע  השטח  כל  ה  2.0על  הריסוס  למ"ר.  ני ביטומק"ג 

)פרק   הכללי לסלילת כבישים ורחבות ט  פרל המש  510423יהיה מסוג המפורט בסעיף  

51 .) 

תהיה מהסוג המתאים לשכבה נושאת סוג א' בהתאם למוגדר   בטון אספלטתערובת   .5

 (.  51שים ורחבות )פרק רט הכללי לסלילת כבישל המפ 510423בסעיף 

יהיה   .6 האספלט  שכבת  של  המינימלי  יהיה    ס"מ  4העובי  המכסימלי  ס"מ.   6והעובי 

נ  העובי הקיימעד  מדהזה  האספלט  שכבת  פני  אל  חסרה  שבהם  במקומות  ו  מת. 

פני משטח   פורקה שכבת האספלט הקיימת, יש לבצע מילוי באספלט עד ליישור עם

הק כולל  האספלט  זה  מילוי  עובי יים.  במדידת  בחשבון  נלקח  ואינו  הסעיף  במחיר 

 שכבת הציפוי.  

בס  יזורפ .7 למפורט  בהתאם  יהיו  האספלט  ה  51045עיף  והידוק  הכללי של  מפרט 

כב )פרק  לסלילת  ורחבות  ע51ישים  והידוק (.  לפיזור  בציוד  להשתמש  הקבלן  ל 

ב אך  לאתר,  מתאים  אשר  העבודאספלט  ביצוע  מקרה  של כל  בדרישות  יעמוד  ה 

 הסעיף האמור במפרט הכללי. 

יבצע הק .8 גבהים בשטח החנייה בלן מלפני תחילת עבודת האספלט  וסימון של  דידה 

י יש צורך, על לניקוז. במידה ויתברר כ  פקח לנושא השיפועיםר המשואייקבל את  ו

העולה   בעובי  אספלט  שכבת  בביצוע  הנ"ל,  המדידה  לקב  6על  סמך  ישולם  לן ס"מ, 

ס"מ, לפי אישור המפקח והמזמין. )מדידת העובי   6העובי שמעל    בנפרד עבור תוספת

 (. 6לעיל בסעיף משנה  האמורלפי 

וא .9 אפשרות במידה  שונות ל   ין  מגבלות  עקב  לניקוז,  מתאימים  שיפועים    ביצוע 

תאם איתם הקיימות באתר, על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח ונציגי הבית ול

 יצוע.  את אופן הב
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  התאמת גובה של כל שוחות הביוב הכלולות בשטח האספלט, הגבהה או הנמכה לפי .10

מהצור בין  גובה  הבדלי  יהיו  שלא  באופן  השוחוך,  משלבת  כסי  האספלט ין  טח 

 . מסביבן

 ללא הורדה של המכסים לשוחות.   האספלט שבוצע בפועל,המדידה לפי שטח  .11

 

 מגרנוליט יצוק באתר משטחים ושבילים   2060.61.06.0

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

המש .1 או  השביל  וסילוק  המפירוק  חגוטח  לרבות  חלקיו,  כל  על  הקיים,  רות, רוצף 

 '.  כדו אבני שפה

שי הריצוף החדש, לרבות סילוק פסולת, גו  יישור והתאמת פני השטח למפלסים של .2

 ם. אבנים, טיט ומצע חול קיי 

עד לקבלת תשתית במפלס המתאים למשטחי הגרנוליט   ת חפירה ומילויביצוע עבודו .3

 החדשים. 

,  6  טרקו ת פלדה מצולעים בס"מ עם רשת מוטו  8מזערי של    30  -ן במבטו  שכבת מצע .4

במרו של  וחמ"מ  ת  10/10ים  הרשת  מבטון. ס"מ.  המצע  שכבת  עובי  באמצע  ונח 

 מ"מ.  0.3עות פולאטילן בעובי מתחת לשכבת הבטון יונח מצע ירי

בסעיף   .5 האמור  לפי  הגמר  שכבת  תבוצע  המצע  שכבת  הכללי   10052על  המפרט  של 

 (.10ות ריצוף וחיפוי )פרק לעבוד

בעובי  או מסג   וםנייהיו מאלומיההפרדה  פסי   .6 נחושת  י  4סוגת  והם  בכל  מ"מ  ותקנו 

'. מ  3.0  -רך של יותר ממ"ר או באו  2.0  -מקום שבו מתקבלים שטחים בגודל יותר מ

 ו גם לכל אורך החיבורים עם שטחי גרנוליט קיימים.  פסי ההפרדה יותקנ

המלט .7 ע"ילשכב  גוון  ייקבעו  האגרגטים  ותערובת  הגמר  יידרש  ת  הקבלן   המפקח. 

כל אחת, עד לקבלת הדוגמה שתאושר   ס"מ  100/100גמאות בגודל  ע עד חמש דובצל

 ים וגדלי האגרגטים. מבחינת הגוונים, תערובת האגרגט

משטחי הגרנוליט יבוצעו עם שיפועים מתאימים באופן שיתאפשר ניקוז של מי גשם.  .8

שבמק כנרים  שיפועים  יצירת  של  אפשרות  אין  שונובהם  מגבלות  עקב  ת  דרש, 

דיעת המפקח והמזמין ולסכם איתם את  , על הקבלן להביא זאת לייימות באתרהק

 אופן הביצוע.  

גובה .9 שוחות    התאמת  כל  או הכלולוהביוב  של  הגבהה  הגרנוליט,  משטחי  בתחום  ת 

מכסי השוחות לבין פני משטח   ה בין הנמכה לפי הצורך, באופן שלא יהיו הבדלי גבו

גרנולחלפו למכסיום  ט. מכסי השוחות הקיימיהגרנולי ציפוי  יט זהה ים חדשים עם 

 לגרנוליט של המשטח.  

בדל בין ת הביוב וללא ה, ללא הורדה של שוחוהמדידה לפי שטח משטחי הגרנוליט .10

 שטחים בצורות שונות ובגדלים שונים. 
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 ליט יצוק באתר  מגרנומדרגות   60.61.06.030

 . 60.61.06.020המפורט בסעיף  העבודה כוללת את .1

 ום ושלח של המדרגות.  ציפוי הגרנוליט יבוצע על ר  .2

 יה מעוגלת. פינת המדרגה )המפגש בין הרום לשלח( תה .3

 י אורך המדרגות והמחיר כולל את הרום ואת השלח. ידה לפהמד .4

 

 וצפים מתחת לשטחים מר 3ת פי.וי.סי בקוטר " ינורושרוולים מצ  60.61.06.040

  ן:הלל העבודה כוללת את המפורט

 פי הוראת המפקח. ולים ע"י הקבלן,  לסימון מקום השרו .1

 ואי המיועד לשרוול.  ס"מ בתו  50חפירה לעומק  .2

 בתוך החפירה.  3הטמנת צינור פי.וי.סי בקוטר " .3

 והידוק העפר המוחזר.  הרטבהכיסוי החפירה בשכבות תוך כדי  .4

 .ותפחמ"מ ל 6יכה מנילון בעובי כלול חוט משהצינור י .5

הצינור .6 השטח  קצוות  צידי  סגורים   משני  ויהיו  הקרקע  פני  מעל  יבלטו  המרוצף, 

שי לקשור את חוט המשיכה באופן   . בכל קצה של הצינורעת חדירת לכלוך ומיםלמני

 ממקומו.   שלא יזוז

 ך הצינור בפועל. י אורהמדידה לפ .7
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 ם בנים מיקושיפוץ וש – 60פרק 

 עבודות בקירות חוץ  – 60.62תת פרק 

 

 עבודות טיח  0 60.62.01תת פרק משנה 

 כן באתר( חלק )מלט מו טיח חוץ גמר –  60.62.01.010

רכיב שכל  טיח  תערובת  עם  חוץ  טיח  לביצוע  מתייחס  זה  מעסעיף  או יה  באתר  ורבבים 

הבנין ושם  תר  לא   באתים, מוספים ומים )"טיט מובא"( המולתערובת רטובה המכילה אגרגט

 מוכן באתר(. לטמ – 1.3.3סעיף   1חלק  1920ם לה צמנט, מוספים ומים. )ת"י מוסיפי

 רט להלן:לת את המפוהעבודה כול

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

וסילוק טיח קיים לא כלול במסגרת סעיף זהפיר .2 וסילוק וק  פירוק  ויידרש  . במידה 

 במסגרת סעיף נפרד בכתב הכמויות.   ודה תימדד ותשולםבהע ים,טיח קי

החיבור בין אלמנטי בטון   כל קוילאורך  זכוכית לשריון הטיח,  פסים של רשת סיבי   .3

וחל דלתות  של  גרירה  כיסי  סביב  בנויים,  מבטון   ונות,וקירות  פריקסטים  סביב 

וכד'. הביצוע לפי סע'    בארגזי תריסים, לאורך סעיפי   60.62.01.070סדקים בקירות 

 .5, 4, 3, 2ה משנ

 מ"מ.  4 – 6שכבת הרבצה של טיח בעובי  .4

מות הצמנט לא תפחת , כאשר כ1:3צמנט ביחסי נפח  -הרכב תערובת הטיח יהיה חול

לפי רובת  ק"ג למ"ק טיט מוכן. לתע  350  -מ ובאופן  יש להוסיף מוסף לטיח בכמות 

 ות היצרן.  הורא

בעו .5 טיח  של  מיישרת  השכב  10  –  14בי  שכבה  עמ"מ.  תהיה  הנ"ל  של ה  גימור  ם 

 כיוונים.   חספוס גס ומיושרת לפי סרגל בשני

, כאשר כמות הצמנט לא תפחת 1:4ביחס נפח    צמנט-ח יהיה חולהרכב תערובת הטי

ובאופ מוכן  ק"ג למ"ק טיט  300  -מ יש להוסיף מוסף לטיח בכמות  לפי . לתערובת  ן 

 הוראות היצרן.  

מ"מ. השכבה הנ"ל תהיה עם גימור חלק   3  –  4בי  של טיח בעו"(  יכטשכבת גמר )"של .6

 גל בשני כיוונים. ומיושרת לפי סר

תער הטיחהרכב  סיד  ובת  חול  יהיה  רגילה  בסביבה  מבנים  נפח -עבור  ביחסי  צמנט 

 1920)לפי ת"י  ק"ג למ"ג טיט מוכן    250  -ת הצמנט לא תפחת מר כמו, כאש1:0.5:5

סף במקום סיד אפשר להוסיף מו  ה סביבת הים(.יננשא  סביבה  –  1.3.7, סע'  1חלק  

 ות היצרן.  לטיח בכמות ובאופן לפי הורא

הטי תערובת  בסהרכב  מבנים  עבור  חולח  יהיה  הים  נפח  -ביבת  ביחסי  ,  1:5צמנט 

, 1ק  חל  1920ק"ג למ"ק טיט מוכן. )לפי ת"י    280  -פחת מכאשר כמות הצמנט לא ת
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רובת יש להוסיף מוסף מ' מהים(. לתע  1000  סביבה הנמצאת במרחק עד  –  1.3.6סע'  

 .  הוראות היצרן לטיח בכמות ובאופן לפי

לעיל  .7 הטיח  שכבות  לעיבוד  בכל  העבודות  )"קנטים"(   כלולות  הפינות  כל  של  ויישור 

 (.יפים"וכל חשפי הפתחים )"גל

לאחר ביצוע כל אחת מהשכבות המפורטות אשפרה במים ניגרים על כל שטח הטיח,   .8

 חזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.  תנה לייבוש והת והמיל לע

גילה וטיח חוץ בסביבת וץ בסביבה רות של טיח ח ות מהשכבות השונהתכונות הנדרש 9

 (. 1חלק  1920)ת"י  2לה מס' וטב 1הים תהיינה, בהתאמה, לפי המוגדר בטבלה מס' 

 ת הטיח המוגמרת תהיינה כדלהלן:נדרשות ממערכ התכונות ה 10

 ( 2חלק  1920)ת"י  5.2.3.2יף לפי סע – יותאנכ

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

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

רש יהיה לפי  (. עובי השכבות הנד2חלק    1920)ת"י    5.2.3.5סעיף  לפי    –עובי השכבות  

 מפרט זה. 

 (. 2חלק  1920)ת"י  5.2.3.6יף סע לפי –אטימות מערכת הטיח 

 דלהלן: החומרים לתערובות הטיח יהיו כ .11

 .  1המתאים לת"י מס'  250)אפור( צ"פ  צמנט פורטלנד רגיל הצמנט יהי המסוג א.

"י  בה ועבור שכבת הגמר יהיה חול טבעי שהתקבל עההרצ  החול עבור שכבת ב.

טיח מיישרת   ר שכבתבול ע . החוהתפוררות טבעית של סלעים, או חול דיונות

 יהי החול גרוס שהתקבל מגריסה של אבן.  

 כדלהלן: 3של ת"י מס'  4יהיו לפי טבלה מס'  החול סוגי 

 חול גס -שכבת הרצבה          

 גמודר חול    -שכבת טיח מיישרת 

 חול דק -        שכבת גמר 

לתע ג. יההמוסף  הטיט  בונד  רובת  "בי.ג'י,  מסוג  "ב.2יה  מתוצרת  ג. " 

"סיקה  ימריפול או  "שרפן"  מתוצרת  בונד"  "ג'נרל  או  מתוצרת  1ם"   "

""ס או  " Acryluc Additiveיקה",  תוצרת   "Bonsal  בונד או   "200 "

"אקריל   או  "כרמית"  או60תוצרת  "טורו"  תוצרת  ע"י ש"ע    "  שיאושר 

 המפקח..

תהיה   המוסף  בתער  10%  -  20%כמות  הצמנט  הוספת  ממשקל  לצורך  ובת. 

  1:1יש להכין נוזל המכיל את המוסף ומים ביחס של  יט  הט  ובתהמוסף לתער

בכל   בהנחיות  )או  שנקבע  כפי  אחר  להוסייחס  הזה  הנוזל  ואת  ף היצרן( 

היי אופן  בחומר,  השימוש  מקרה  בכל  הטיט.  הכמויות  שום,  לתערובת 

 רן.  הדרושות וכד', יהיו לפי הנחיות היצ

 .783ת"י  ותרישבד  הסיד יהיה סיד הידרטי בצורת אבקה אשר עומד ד.
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שמקורם במערכת אספקת המים לתערובות הטיט יהיו מים טובים לשתיה   ה.

 ירה. מים סד

 

 1:3ל  המדידה לפי שטח נטו של הקירות, בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה ע  .12

בניה   )כגון  מטוייחים  שאינם  שטחים  ושל  או  מ"ר  שיש  ציפוי  חשוף,  בטון  נקיה, 

 מ"ר.  1.0 על ולה ששטחם ע פסיפס וכד'(

 25ם"(, אשר רוחבם נטו עד  במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים )"גליפי

 ב ככלול במחיר היחידה.  "מ. מחיר ביצועם נחשס

ס"מ הם יימדדו וישולמו לפי שטחם,   25ה על  במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עול

 שטח הקירות. כחלק מ

 

 במפעל( ן מוכטיח חוץ גמר חלק )מלט  –  60.62.01.020

על,  יעה לאתר כתערובת מוכנה במפסעיף זה מתייחס לביצוע טיח חוץ עם תערובת טיח שמג

 ן:  בשתי צורות, כדלהל

מראש   מוכן  יבש  ו  –מלט  במפעל  שמכינים  יבשה  באריזות מביאיתערובת  הבנייה  לאתר  ם 

  1ק  לח  1920בד. )ת"י  או בצוברים ובאתר הבנייה מוסיפים לה מים בלסגורות )כגון שקים(  

 (.1.3.4סעיף 

מעוכב   מ  –מלט  התקשרותו  שזמן  רטוב  ב מלט  הבנייה  לאתר  המובא  כשהוא  רעעוכב,  בל 

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

 

 לן:רט לההעבודה כוללת את המפו

 וק לכלוך ואבק.ניקוי הקיר ושטיפתו במים, לרבות סיל .1

וסילוק טיח קיים לא כלול במסגרת .2 וסילוק יעס  פירוק  פירוק  ויידרש  זה. במידה  ף 

 בכתב הכמויות.   דד ותשולם במסגרת סעיף נפרדם, העבודה תימטיח קיי

 .3סעיף משנה    60.62.01.010פסים של רשת סיבי זכוכית לשריון הטיח, לפי סע'  .3

בס .4 האמור  לפי  הרבצה  משנה    60.62.01.010ע'  שכבת  מוכן 4  סעיף  מלט  עם  אך   ,

 במפעל. 

בסע'  מ  בהכש .5 האמור  לפי  משנה     60.62.01.010יישרת  מוכן ,  5סעיף  מלט  עם  אך 

 במפעל. 

)"שליכט"( לפי האמור בסע'   .6 גמר  , אך עם מלט 6סעיף משנה     60.62.01.010שכבת 

 מפעל. וכן במ

העב .7 כלולות  לעיל  הטיח  שכבות  )בכל  הפינות  כל  של  ויישור  לעיבוד  "קנטים"( ודות 

 "(. פיםגלי)" וכל חשפי הפתחים

פורטות חר ביצוע כל אחת מהשכבות המאשפרה במים ניגרים על כל שטח הטיח, לא .8

 המתנה לייבוש והתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.  לעיל ו
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לבנ .9 מערכתוסף  כל  את  לבצע  הקבלן  חייב  לעיל  האמור  להוראות   כל  בכפוף  הטיח 

שימ אופן  לרבות  דילולהיצרן,  ויישום,  כמוש  בין   תויו,  המתנה  דרושות,  חומר 

 שות וכד'. שכבות, עבודות הכנה דרו 

הנ .10 ההתכונות  משכבות  המוגמרת,  דרשות  הטיח  ממערכת  הנדרשות  התכונות  טיח, 

 . 11, 10, 9סעיפי משנה  60.62.01.010ח, יהיו לפי סעיף ת הטי והחומרים לתערובו

נטו של הקירות, בהורדה של   .11 עולה על  שש  חיםכל הפתהמדידה לפי שטח   1.3טחם 

שא שטחים  ושל  מטוייחמ"ר  חינם  בטון  נקיה,  בניה  )כגון  או  ים  שיש  ציפוי  שוף, 

 מ"ר.  1.0ד'(, ששטחם עולה על פסיפס וכ

 25עד    של חשפי הפתחים )"גליפים"(, אשר רוחבם נטו  שטחיםבמדידה לא יכללו ה

 היחידה.  ס"מ. מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר 

לפי שטחם,   ס"מ הם יימדדו וישולמו   25הפתחים נטו עולה על    פיחשורוחב  במידה  

 ת. כחלק משטח הקירו

נק .12 המחיר  רמות  זה.  סעיף  עבור  מחיר  רמות  לשלוש  חלוקה  יש  הכמויות  בעו בכתב 

 : פי שטח הקירות בבנין המיועד לשיפוץ, כדלהלןל

 מ"ר )כולל(.  700בנין ששטח הקירות שלו הוא עד 

 . מ"ר )כולל( 1200מ"ר ועד לשטח של  700על לה עו הקירות שלובנין ששטח 

 מ"ר )כולל(.  1200ה על בנין ששטח הקירות שלו עול

 יל. לע 11שטח הקירות הוא השטח נטו לפי המוגדר בסעיף משנה 

 

הבנין, אזי עבור כל שטח הקירות   כאשר נקבע, לפי השטח, לאיזה רמת מחיר שייך

 תב הכמויות לגבי אותה רמה(. ם בכ רשור שמחיר )המחין ישולם לפי אותו באותו בני

ת רמת המחיר מצרפים ד, אזי לא לצורך קביעט כולל יותר מבנין אחפרוייקכאשר ה

 את שטחי הקירות בכל הבניינים.

 

 טיח חוץ גמר מותז  –  .03062.0160.

 המפורט להלן:העבודה כוללת את 

סעיף   .1 לפי  חוץ  סע  60.62.01.010טיח  לפי  אך    (60.62.01.020יף  )או  כולל לעיל,  לא 

   )"שליכט"(. שכבת הגמר

)"של  .2 הגמר  שכבת  מובמקום  צמנט  טיח  יבוצע  שלו יכט"(  התערובת  הרכב  אשר  תז 

 יהיה כדלהלן: 

 חול –דליים   10

 חול מחצבה  –דליים  3

 (.  ק"ג 50שק צמנט אפור ) 1

   ג'(. 11יף משנה סע  60.62.01.010ק"ג( )לפי סעיף  5גלון של מוסף לטיח ) 1

 כמות כוללתתים או שלוש התזות נפרדות באת הטיח המותז יש ליישם על הקיר בש .3

 ק"ג למ"ר )חומר לאחר ייבוש על הקיר(.  10 – 12של 
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ת להיות אחידה. הקיר חייב להיות אחיד וגם דוגמת ההתזה חייבר על  פיזור החומ .4

יתמלאו לא  אלו  ותנאים  לב   במידה  הקבלן  נוספות  יחוייב  התזות  וצאה שהתעד  צע 

 לת תאושר ע"י המפקח. המתקב

 במים לכל שטח הקיר. לאחר ההתזה, יש לבצע אשפרה במשך שלושה ימים לפחות,  .5

יבח .6 דוגמאות ר המזאת דוגמת הטיח המותז  מין, בתיאום עם המפקח, מבין מספר 

יינים ששופצו ע"י של טיח קיים בבנ  יכין הקבלן על קיר הבנין ו/או מבין דוגמאותש

דוגמן.  קבלה כל  לפחות  גודל  יהיה  תיק  X  1.0  1.0ה  הדוגמאות  וכמות  ע"י מ'  בע 

 המפקח. 

ע"י  .7 דוגמה של טיח מותז שתיבחר  ין, לרבות המזמ  המחיר של הקבלן מתייחס לכל 

 טיח מותז לחוץ. 

יבו  בחשפי הפתחים .8 לפי האמור בסעיף  )"גליפים"(  חוץ חלק  טיח  . 60.62.01.010צע 

על חשפי הפתחים, זאת ע טיח מותז גם  ה על הקבלן לבציהיש,  במידה והמזמין יבק

 ספת מחיר כלשהי.  ללא תו

 . 11סעיף משנה  60.62.01.020המדידה לפי סעיף לפי סעיף  .9

 ג'(.   11סעיף משנה  60.62.01.010חלוקה לשלוש רמות מחיר לפי סעיף  .10

 

 )טיח "קרץ"(טיח חוץ גמר מגורד   –  60.62.01.040

 רט להלן:המפואת לת העבודה כול

חו .1 סעיטיח  לפי  סעיף  )או    60.62.01.010ף  ץ  כולל 60.62.01.020לפי  לא  אך  לעיל,   )

 שכבת הגמר )"שליכט"(.  

 להלן:  הגמר )"שליכט"( תבוצע שכבת טיח מגורד כמפורט שכבת במקום .2

 הטיח הנ"ל:  להלן שלוש דוגמאות להרכב אפשרי של התערובת לשכבת .3

ומנו א. דק  גר, שומשומ40%פה  חול  )גודל  עד  ית  סידן 60%מ"מ(    5גיר    , מימת 

 ק"ג למ"ק טיט מוכן 250"ק טיט מוכן וצמנט לבן ק"ג למ 120

)גודל   , עדשית20%מ"מ(    3, שומשומית )גודל גרגיר עד  40%ה  חול דק ומנופ ב.

  250וכן וצמנט לבן ק"ג למ"ק טיט מ 130, מימת סידן 40%מ"מ(  12גרגיר עד 

 ן.  מוכיט ק"ג למ"ק ט

)גודל גרגי, שומש40%ופה  חול דק ומנ ג. )גודל 20%מ"מ(    5ר עד  ומית  , פולית 

  250ט מוכן וצמנט לבן "ק טיק"ג למ 140, מימת סידן 40%מ"מ(  18גרגיר עד 

 ק"ג למ"ק טיט מוכן.  

ע .4 התערובת  ביצוע  כולל  מגורד  טיח  עבור  המחיר  כי  בזאת  אך מודגש  לבן,  צמנט  ם 

ת מות הצמנט הלבן )או את כל כמולן להחליף חלק מכהקבש מהמפקח רשאי לדרו

 את ללא כל שינוי במחיר. הצמנט הלבן(, בצמנט אפור, ז

טיח   .5 עבור  בהתא  מגורדהמחיר  לתערובת  )פיגמנטים(  מגוונים  הוספת  ם כולל 

 להוראת המפקח.  
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נציץ  .6  ק"ג   2–  4לתערובת. כמות הנציץ תהיה    המחיר עבור טיח מגורד כולל הוספת 

תערוב לכ של  טונה  המדוייקת ל  הכמות  מוכנה.  ה  ת  ע"י נציץ  של  תיקבע  להוספה 

 המפקח לפי דוגמת הטיח שתאושר לביצוע.  

בוח .7 בכאשר  לדוגרים  כמו  הטיח,  תערובת  עבור  מסויים  אגרגט  שומשומית סוג  מה 

מ"מ, או   4יהיו בגודל אחיד של    יא שכל הגרגריםמ"מ(, הכוונה ה  5)גודל גרגיר עד  

שומשומית תכיל תערובת   מ"מ וכד'. אם אותה  5אחיד של    רים יהיו בגודלגרגל השכ

מה לשימוש עבור הטיח מתאי  מ"מ וכד', היא אינה  5מ"מ, בגודל    4רים בגודל  של גרג

 המגורד. 

ל .8 הקבלן  דוגמעל  מספר  בגודל  בצע  לפי   X   1.0  1.0אות  המגורש,  הטיח  של  מ' 

להחלטת המפקח.   הדוגמאות בהתאםת  כמופקח.  תערובות שתוגדרנה מראש ע"י המ

לדוגמה   הטיבהתאם  תערובת  הרכב  ייקבע  שנבחרה שתיבחר  הדוגמה  לביצוע.  ח 

 ופת הביצוע של הטיח המגורד. כל תקתישאר בשלמותה במשך 

ביצוע   .9 ללפני  יש  הנ"ל  המעקהטיח  הפינות,  הזוויות,  כל  לאורך  סרגלים  ות, התקין 

ויאפשרו ביצוע שכבת טיח   ו מפח מגולבןץ אמע  סביב הפתחים וכד'. הסרגלים יהיו

 ת.רת בעובי אחיד ועם פינות ישרומיוש

ם ולהקפיד על ערבוב מלא ואחיד. מתאי  את תערובת הטיח יש לערבב בערבל בגודל .10

 ב ידני.  אין לבצע ערבו

דוג .11 וגם  אחיד  להיות  חייב  הקיר  על  החומר  אחידה. פיזור  להיות  חייבת  הטיח  מת 

הטיח שבוצע ולבצע   ו יחוייב הקבלן לפרק ולסלק את יתמלאו לא  אל  אים במידה ותנ

 תוצאה המתקבלת תאושר ע"י המפקח. מחדש עד שה

אשפרה במים לכל ימים לפחות, לאחר סיום עבודות הטיח, יש לבצע  לושה  במשך ש .12

 שטח הקירות.

 של  ימיפנ  תחים, חלקקי בנין פנימיים כגון משקופי פאת הפיגומים יש לחבר אל חל .13

אל קיר החזית   , אין לבצע חיבור של פיגורמיםת בנויים במרפסות ובגגות וכד'מעקו

 ורד.היות עם גמר טיח מגאשר מיועד ל

דוג .14 לגל  מתייחס  זה  לסעיף  הקבלן  של  ע"י המחיר  שתיבחר  מגורד  טיח  של  מה 

 המזמין. 

)"ג .15 הפתחים  חובחשפי  טיח  יבוצע  בסעיליפים"(  האמור  לפי  חלק   60.62.01.010ף  ץ 

חים, ד גם על חשפי הפת יהיה על הקבלן לבצע טיח מגור לעיל. במידה והמזמין יבקש,

 הי. זאת ללא תוספת מחיר כלש

 . 11 , סעיף משנה60.62.01.02המדידה לפי סעיף  .16

  .12יף משנה , סע60.62.01.020חלוקה לשלוש רמות מחיר לפי סעיף  .17
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 ר דקורטיבית ת גמ שכבעם  טיח חוץ תרמי  –  60.62.01.05

 המפורט להלן: העבודה כוללת את

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

זה. בפירו .2 וסילוק טיח קיים לא כלול במסגרת סעיף  וסילוק ק  פירוק  ויידרש  מידה 

 סגרת סעיף נפרד בכתב הכמויות. ימדד ותשולם במטיח קיים, העבודה ת

 . 3סעיף משנה  60.62.01.010סעיף  וכית לשריון הטיח,  לפיזכ יביפסים של רשת ס .3

 טור" לפי  עובי הטיח הדרוש. פרוטקהתקנת שבלונות מפרופילי פח מגולבן תוצרת " .4

 מ"מ.  4 – 5"תרמוקיר" בעובי   צמנטית" תוצרת שכבת "הרצבה .5

 ". 300תרמי מסוג "תרמוקיר  ס"מ של טיח 3 שכבה בעובי .6

 מ. מ" 2מוקיר" בעובי ן סופר" תוצרת "תרמר תרמופיייפרשכבת " .7

מ .8 בעובי  "תרמוקיר"  תוצרת  סופר"  "תרמופין  של  זו    4של  זערי  שכבה  שכבה  מ"מ. 

 תיושם בהתזה.  

ל .9 לבנוסף  האמור  בכופכל  התרמי  הטיח  מערכת  כל  את  לבצע  הקבלן  חייב  ף עיל 

מר דרושות, המתנה חו  יותלהוראותה יצרן, לרבות אופן שימוש ויישום, דילול, כמו

 '.  כבות, עבודות הכנה דרושות וכדבין ש

 .  11 משנה , סעיף60.62.01.020המדידה לפי סעיף  .10

 .12, סעיף משנה 60.62.01.020חלוקה לשלוש רמות מחיר לפי סעיף  .11

 

 תיקוני טיח   –  60.62.01.060

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

שכבו .1 כל  וסילוק  הטקילוף  ההיח  ת  במקום  לתמיועקיימות,  לחשיפה ד  עד  יקון, 

 מלאה של הבלוקים ו/או הבטון שבקיר.

 סיד ואבק. שטיפה במים, לרבות סילוק שאריות של טיח ישן,קון וניקוי מקום התי .2

 . 4, סעיף משנה 60.62.01.0/0שכבת הרבצה של טיח צמנט לפי סעיף  .3

 . 5משנה יף סע ,60.62.01.010שכבת טיח מיישרת לפי סעיף  .4

. או שכבת גמר 6סעיף משנה    60.62.01.010גמר חלקה )"שליכט"( לפי סעיף  כבת  ש .5

 .60.62.01.030מותז לפי סעיף טיח  של

או טשכבת הגמר   .6 בקיר,)טיח חלק   יח מותז( תהיה במישור אחד עם הטיח הקיים 

 ללא שקעים ו/או בליטות ובדוגמה דומה לקיים.  

שטהמדיד .7 לפי  ל  ו נטח  ה  התיקונים  תיקוניםשל  בין  הבדל  ו/או    לא  שונים  בגדלים 

 בצורות שונות ו/או במיקום כלשהו.

 

 תיקוני סדקים בטיח   –  01.0700.62.6

 ן:את המפורט להלהעבודה כוללת 

ברצוע .1 הסדר  צידי  משני  הקיים  הטיח  שרוחבה  פירוק  מרכז   20ה  לפחות.  ס"מ 

 במרכז הסדק. הרצונה יהיה 
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אשר מרכז רצועת הרשת ס"מ לאורך קו החיבור כ  20ב  ברוחרשת    של  ועההתקנת רצ .2

 הוא על קו החיבור.  

 .2, 1סעיפי משנה  60.62.01.110ה לפי האמור בסעיף ת תהיהרש .3

שרוחבה   .4 ברצועה  צמנט  טיט  מריחת  ע"י  תחובר  הרשת   20הרשת  הטבעת  ס"מ, 

 הרשת.על בשכבת הטיט ומריחת שכבת טיט נוספת מ

, כאשר כמות הצמנט לא תפחת 1:3נפח  צמנט ביחסי  -יהיה חולטיט  ה  רבת תעוהרכב   .5

ובאופןמוכן  ק"ג למ"ק טיט  400  -מ יש להוסיף מוסף לטיח בכמות  לפי   . לתערובת 

 ג'.   11סעיף משנה  60.62.01.010סעיף הוראות היצרן. המוסף יהיה מסוג כאמור ב

שפ .6 בתחום  הסדק,  מעל  טיח  הקיים,  תיקון  הטיח  בהא  לפיורק   סעיףמור 

 , אך ללא שכבת ההרבצה.  60.62.01.060

על   .7 עולה  שרוחבם  לבמ"מ    8בסדקים  כגון יש  גמיש  אטימה  בחומר  איטום  צע 

האיטום 11FC"סיקפלקס   ושכבת  הרשת  התקנת  לפני  יבוצע  האיטום  ש"ע,  או   "

כתהי שקועה  האטימה    3  -ה  חומר  יישום  לפני  הקיר.  ממישור  את מ"מ  לנקות  יש 

 היצרן.  ע שכבה של פריימר לפי הוראותולבצדק הס דפנות

לל .8 הסדקים  של  נטו  אורך  לפי  הבדהמדידה  ו/או  א  שונים  בגדלים  סדקים  בין  ל 

שונות ישר  בצורות  בקו  מדוד  הסדר  אורך  כלשהו.  במיקום  בדרך   ו/או  המחבר 

 רה ביותר בן קצות הסדק. הקצ

 

 ח  צמנטי מותז פירוק שכבת טי  –  60.62.01.080

 הלן:את המפורט ל וללתכדה העבו

ל בין טיח צמנטי א הבדפירוק וסילוק בשלמות של שכבת טיח צמנטי מותז קיים, לל .1

 שונות.  מותז מסוגים שונים ודוגמאות

או   .2 גבוה,  בלחץ  מים  התזת  באמצעות  יבוצע  )"שפכטל" הפירוק  מרית  באמצעות 

חשמלי, או בשילוב מל אז/ני, או באמצעות פטישוןזמל ידגירוד(, או באמצעות גרזן/א

 להשתמש. נכון אמצעים הנ"ל וכל אמצעי מתאים אחר שהקבלן ימצא לכלשהו של ה

ש .3 באופן  בזהירות,  ייעשה  ש הפירוק  )השכבה  המיישרת  הטיח  לשכבת  מתחת הנזק 

ייגרמו נזקים לשכבת הטיח המיישרת, עקב שימוש לטיח המותז( יהיה מזע רי. אם 

שבשי בציוד  ו/או  עבודה  תם  אינטות  לבצע  הקבלן  יידרש  על מתאימים,  יקונים 

 פית ומכרעת.יה סוחשבונו. קביעתו של המפקח בנושא זה תה

כשהיא שלמה ח המיישרת )שמתחת לטיח המותז(  לאחר הפירוק תישאר שכבת הטי .4

 לגמרי מכל שאריות הטיח המותז. ככל שאפשר וחשופה 

   .12, סעיף משנה 60.62.01.010המדידה לפי סעיף  .5
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 מותז )טמבורטקס/קניטקס וכו'(פירוק שכבת טיח  אקרילי  –  .09060.62.01

 לת את המפורט להלן:ה כולהעבוד

בשלמות  .1 וסילוק  מו  פירוק  אקרילי  טיח  שכבת  טיח  של  בין  הבדל  ללא  קיים,  תז 

 תז  מסוגים שונים ודוגמאות שונות.  אקרילי מו

בא .2 יבוצע  בלחהפירוק  מים  התזת  גבוה,  מצעות  )"שפכטל"   מצעותבאו  אץ  מרית 

פט באמצעות  או  ידני,  גרזן/אזמל  באמצעות  או  או ישון/גירוד(,  חשמלי,  אזמל 

ב אמצעות ממיס מסוג המומלץ ע"י היצרן או בשילובאמצעות חימום עם ברנר, או ב

 . עים הנ"ל וכל אמצעי מתאים אחר שהקבלן ימצא לנכון להשתמשכלשהו של האמצ

בזהירות .3 ייעשה  בהפירוק  הטיאופ,  לשכבת  שהנזק  שמתחת ן  )השכבה  המיישרת  ח 

מו נזקים לשכבת הטיח המיישרת, עקב שימוש ייגר  לטיח המותז( יהיה מזערי. אם

יידרש  בשי מתאימים,  שאינם  בציוד  ו/או  עבודה  תיקוטות  לבצע  על הקבלן  נים 

 כרעת.חשבונו. קביעתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית ומ

שמתחת לטיח המותז( כשהיא שלמה טיח המיישרת )ת השכב  לאחר הפירוק תישאר .4

 אריות הטיח המותז. מכל שככל שאפשר וחשופה לגמרי 

 .  12, סעיף משנה 60.62.01.010המדידה לפי סעיף  .5

 

 הטיח הקיימות פירוק כל שכבות –  60.62.01.110

 חדש. סעיף זה הוא תוספת מחיר לסעיפים של טיח 

 

 לן:ט לההעבודה כוללת את המפור 

ר וחוזק ם למ"גר  200מ"מ, המשקל    X   6 6הרשת תהיה מסיבי זכוכית, גודל ה"עין"   .1

 נ' לס"מ לפחות. 250המתיחה 

ע  הרשת .2 מתהיה  גדולה  ירידה  תהיה  לא  אלקלית.  בסביבה  זק בחו  30%  -מידה 

 . 5%ידי יום בתמיסת נתרן הידרוקס 28המתיחה לאחר השרייה במשך 

קנת הרשת יש לבצע את שכבת ההרבצה ך התרלצוה.  ת ההרבצהרשת תותקן בשכב .3

ים כמחצית עובי השכבה ובעודה טרייה מטביעים מבצע  בשני שלבים. בשלב ראשון

השכ עובי  השלמת  את  מבצעים  ואז  הרשת  את  שהרשת  בתוכה  באופן  תהיה בה 

 מכוסה במלואה. 

במס .4 כלול  אינו  ההרבצה  שכבת  ההרבמחיר  שכבת  מחיר  זה.  סעיף  כלוגרת  ל צה 

 ר הטיח החדש המתבצע בקירות אלה.  יחבמ

העב .5 את  כולל  זה  סעיף  המחיר  שלבים, ודה  בשני  ההרבצה  שכבת  בביצוע  קשורה 

 הדבקת הרשת.  לצורך

 1.3כל הפתחים ששטחים עולה על  המדידה לפי שטח נטו של הקירות, בהורדה של   .6

יפס ו פסש אשי שוף, ציפויחים )כגון בניה נקיה, בטון חשאינם מטוימ"ר ושל שטחים 

 מ"ר.  1.0'(, ששטחם עולה על וכד
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מבצעים של חשפי הפתחים )"גליפים"(, כיוון שבהם לא    שטחיםבמדידה לא יכללו ה

 את השריון ברשת. 

 

 ין ת טיח לפי גובה הבנתוספת מחיר לעבודו –  60.62.01.120

 60.62.01.010  סעיףייחסים לביצוע עבודות טיח )מבכל סעיפי כתב הכמויות אשר מת .1

 5נה שגובהו עד  ה במבכולל(, המחיר מתייחס לביצוע העבוד  60.62.01.052ועד סעיף  

 קומות )כולל(. 

 -תר מיפים הנ"ל מיועדת למקרים שבהם גובה הבנין הוא יו חיר לכל הסעתוספת המ .2

מספ  5 לפי  מחיר  רמות  שתי  נקבעו  זה  לצורך  המיועד קומות.  בבנין  הקומות  ר 

 כדלהלן:  לשיפוץ,

 קומות )כולל(. 9קומות ועד לגובה  5בה שעולה על ובג בנין

 קומות. 9שעולה על גובה בנין ב

 ס"מ.   210 -ו הוא יותר משב כקומה רק כאשר גובהה נטלצורך זה קומת קרקע תיח .3

משטח   65%פחות  נים על הגג ייחשבו כקומה רק כאשר שטחם מהווה לך זה מבלצור .4

וץ של הבנין, בשלוש חזיתות קירות חך להמשצוניים שלהם הם בהגג והקירות החי

 לפחות.

ונה, תיקבע תוספת כאשר יש בבנין אגפים או חלקים עם מספר קומות שך זה  לצור .5

 ר הקומות שלהם. נפרד, לפי מספהמחיר לכל אגף או חלק בנין ב

ל שטח בור כזה רמת מחיר שייך הבנין, אזי עכאשר נקבע, לפי מספר הקומות, לאי .6

תה תוספת פי אוו עבור כל שטח הקירות באותו אגף( ישולם לבנין )אתו  באוהקירות  

 ות לגבי אותה רמה(.  מחיר )תוספת המחיר שרשומה בכתב הכמוי

נטו של .7 לפי שטח  סעיף    תוספת המחיר משולמת  )ראה  סעיף   60.62.01.010הקירות 

 (.12משנה 

המחיר מצרפים את ת  רמ  אחד, אזי לצורך קביעתהפרוייקט כולל יותר מבנין  אשר  כ .8

 שטחי הקירות בכל הבניינים. 
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות בקירות חוץ  – 60.62תת פרק 

 

 קירות עבודות שיפוץ    - 60.62.02תת פרק משנה 

 

 מותז וצבע אקרילי. שיפוץ קירות וגימור בשכבת טיח  –  60.62.02.010

מת זה  לשיפוסעיף  טיח  ייחס  עם  קירות  טקי   חלקץ  ו/או  מסוג  ים  קיים  מותז  צמנטי  יח 

  כלשהו.

 

 בודה כוללת את המפורט להלן:הע

וגירוד   .1 נייר לטש ו/או מרית )"שפכטלהקירות להורדת סישפשוף  "( ד וצבע ישן ע"י 

או ידני  מתאיםאחר,  ציוד  כל  ו/או  חשמלית  מלשטת  במים   ו/או  ושטיפה  חשמלי, 

 אבק. לניקוי מה

קירו .2 וקיימים  הבמידה  זפת,  מכות  בשכבת  שכבת  סים  את  ולסלק  לקלף  הזפת יש 

י גירוד באמצעות ציוד ידני או בשלמותה, וגם את כל שכבות הטיח שמתחת לזפת, ע"

בכל   ו/או  אחחשמלי  טיח.  שיטהמתאימה  תיקוני  יבוצעו  הנ"ל  הקטעים  בכל  רת. 

 בתבכימדד ותשולם במסגרת סעיףאחר  רוק הזפת וביצוע תיקוני טיח( תעבודה זו )פי

 ח(. תיקוני טי – 60.62.01.060הכמויות )סעיף 

לקצץ את כל הקצוות שלו ע"י מרית במידה והטיח הקיים הוא טיח צמנטי מותז יש   .3

ת היטב ע"י מברשות פלדה ולשטוף במים להורדת כל וד( ואח"כ לנקו)"שפכטל" גיר

 חלקיקי הטיח הרופפים. האבק ו

וסיפיר .4 ו/אוק  סדוקים  טיח  חלקי  מ לוק  מ תפוו  שאינם  ו/או  לקיר  ררים  חוברים 

אחתיקו  )ביצוע סעיף  במסגרת  ותשולם  תימדד  זו  עבודה  טיח.  הכמויות ני  בכתב  ר 

 תיקוני טיח(. – 60.62.01.060)סעיף 

וסילופירו .5 תיקוניק  וביצוע  שבורים  ו/או  סדוקים  בטון  חלקי  זו   ק  עבודה  בטון. 

ותשולם   הכמויות  תימדד  בכתב  אחר  סעיף  תיקוני   –  60.62.06.060ף  סעי)במסגרת 

 בטון(.

בטי .6 זפול  עבודה  ותיקון.  שריון  רשת  אטימה,  לרבות  ותשולם סדקים  תימדד  ו 

 תיקוני סדקים בטיח(. – 60.62.01.070)סעיף במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות 

7. ( צמנטית  יסוד  הקמריחת  שטח  כל  על  ה"פריימר"(  מתערובת פריימר  ירות.  מורכב 

ובת נוזלית של מוסף ה תעראשר מוסיפים ל,  1:1גס ביחסי נפח    חולט ויבשה של צמנ

ד שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת )המשחה , ע1:1הדבקה ומים ביחס של  

כמו תהי בסמיכות  בסעיף    ה  כמפורט  יהיה  ההדבקה  מוסף   60.62.01.010שמנת(. 

 ג'.  11סעיף משנה 

 . 7, 6, 5, 4, 3, 2סעיפי משנה  60.62.01.030המפורט בסעיף ח מותז לפי ביצוע טי .8
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כמו הקירות, או עם גימור   הפתחים )"גליפים"( יהיו עם גימור של טיח מותז  חשפי .9

המפ הוראות  לפי  הדריחלק,  כאשר  העבודה קח.  כוללת  חלק,  טיח  לגימור  היא  שה 

  יף זה, למעט שכבות הטיח המותז.את כל האמור בסע

)כולל "ה"ג .10 עה הצבי  ביצוע(, במערכת צבע אקרילי. את  ים"ליפצביעת הטיח המותז 

ולאחר יבשים   אפשר להתחיל רק לאחר סיום אשפרת הטיח  והקיר  שהטיח החדש 

 ורטות להלן:תהיה אחת מהמפלחלוטין. מערכת הצבע 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע אקרילי 

 .ד.". קריל מ"סופר –בשתי שכבות לפחות ליון צבע ע

 רלט"נית "תוצר –מערכת צבע אקרילי 

 " AC 100" –ות צבע עליון בשתי שכבות לפח

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע אקרילי 

 . "רב כיסוי", באישור המפקח בלבד –ע עליון בשתי שכבות לפחות בצ

את מערכת הצבע בכפוף להוראות בנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן לבצע   .11

ות, בין שכבומר דרושות המתנה  ת חויושימוש ויישום, דילול, כמרן, לרבות אופן  היצ

 בודות הכנה דרושות וכד'. ע

משנה .12 סעיף  הקבלן  10  בביצוע  חייב  של   לעיל,  ואחיד  מלא  כיסוי  של  למצב  להגיע 

כיסוי מלא, יידרש   ע על הקיר, בכל אחת מהשכבות. בכל מקרה שבו לא יתקבלהצב

שכ לבצע  לקבלתהקבלן  עד  חשבונו,  על  נוספות,  קביעת .  רשתהנדהתוצאה    בות 

 ית ומכרעת. ה סופהמפקח בנדון תהי

נטו של הקירות, .13 ע   המדידה לפי שטח  עולה   1.3ל  בהורדה של כל הפתחים ששטחם 

שאינ שטחים  ושל  שיש  מ"ר  ציפוי  חשוף,  בטון  נקיה,  בניה  )כגון  מטוייחים  או  ם 

 מ"ר.  1.0פסיפס וכד'(, ששטחם עולה על 

 ורידים משטח הקירות.א מן לאת שטח תיקוני הטיח ותיקוני הבטו

 25ר רוחבם נטו עד  לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים )"גליפים"(, אש  דידהמב

ה. במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו במחיר היחידס"מ. מחיר ביצועם נחשב ככלול  

 שטח הקירות. יימדדו וישולמו לפי שטחם, כחלק מס"מ הם  25עולה על 

לשל .14 חלוקה  יש  הכמויות  זה. רמווש  בכתב  סעיף  עבור  מחיר  נקבעו   רמות   ת  המחיר 

 ץ, כדלהלן: לפי שטח הקירות בבנין המיועד לשיפו

 מ"ר )כולל(.  700בנין ששטח הקירות שלו הוא עד 

 מ"ר )כולל(.  1200מ"ר  ועד לשטח של  700ין ששטח הקירות שלו עולה על נב

 מ"ר. 1200 ות שלו עולה עלבנין ששטח הקיר

 לעיל.  13נה סעיף מש לפי המוגדר בטו ח נשטח הקירות הוא השט

ייך הבנין, אזי עבור כל שטח הקירות כאשר נקבע, לפי השטח, לאיזה רמת מחיר ש

  תו מחיר )המחיר שרשום בכתב הכמויות לגבי אותה רמה(. תו בנין ישולם לפי או באו
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מצרפים את אחד, אזי לצורך קביעת רמת המחיר  כאשר הפרוייקט כולל יותר מבנין  

 הבניינים. ות בכל קירי השטח

 

 ש שיפוץ קירות טיח חלק וגימור בצבע גמי –  2.02.02060.6

 סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח חלק קיים. 

 ת המפורט להלן:כוללת אהעבודה 

וגירוד הקירות והו .1 סעיפי משנה    60.62.02.010רדת זפת מהקירות לפי סעיף  שפשוף 

1 ,2 . 

סעיפי משנה    60.62.02.010י סעיף  ון לפ ם ותיקוני הבטדקיהס   תיקוני הטיח, תיקוני .2

4 ,5 ,6 . 

הבטון .3 ותיקוני  הסדקים  תיקוני  הטיח,  תיקוני  כל  כי  בזאת  להיות מודגש  חייבים   ,

ומיושרים לפי מישור אחיד אש יהיה שקוע כמוחלקים  ללי מ"מ מהמישור הכ  1  -ר 

 של הטיח הקיים.  

ימים לתיקו .4 תיקוני ההטיני  אשפרה במשך שלושה  ותיקוני הבטון הנ"ל.   סדקיםח, 

 חיל רק לאחר שהתיקונים והקיר יבשים לחלוטין. את עבודות הצביעה אפשר להת

כל   .5 התיקוני צביעת  החלקה  שטחי  וביצוע  יסוד  צבע  של  אחת  בשכבה  עם  ם  ומילוי 

ליישו מתם למישור הטיח ר מלא של כל שטחי התיקונים והתאחומר להחלקה, עד 

 לוי והחלקה יהיו ממערכת הצבע הגמיש להלן.  ר למייסוד והחומ ע הצב הקיים.

ה"גליפים"(,  ביעתצ .6 )כולל  התיקונים  קטעי  לרבות  הקירות,  שטח  צבע   כל  במערכת 

 גמיש. 

טחים מש ל  לגבי מערכת המיועדת  1731ת ת"י  מערכת הצבע הגמיש תתאים לדרישו

עד   סדקים  פני  על  לגשר  ומיועדת  מע  2חיצוניים  תהיה  הצ  רכתמ"מ.  אחת בע 

 המפורטות להלן: מ

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע גמיש 

 "רב גמיש יסוד קושר"  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 "רב גמיש מרק למילוי" –רים וכד' חומר לשקעים, חו

 גמיש מילוי גמיש" "רב -חומר לסדקים 

ב "ר  גמיש מרקם חלק", או "רב גמיש מרקם עדין, או  "רב  -י שכבות  צבע עליון בשת

העליון בכל   וני", או "רב גמיש מרקם גס". כמות החומר של הצבע ם בינמיש מרקג

של  לסיווג  תתאים  הנ"ל,  מהמרקמים  ס  אחד  על  עד  גישור  ת"י    2דקים  לפי  מ"מ, 

1731. 

 "נירלט" צרתתו –מערכת צבע גמיש 

 "  X"פריימר  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 ויולט" לטק"א –חומר להחלקה, למילוי שקעים, חורים וכד' 

 "נירוסיל סופר" ו/או "מרק קיר גמיש" -סדקים מר לוח
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או "סופר גמיש ",  K"סופר גמיש חלק", או "סופר גמיש ¼   -יון בשתי שכבות  על  צבע

 ½K 1", או סופר גמיש  K2יש ", או סופר גמ K 3", או סופר גמיש K  ." 

 גישור של  ווגהחומר של הצבע העליון בכל אחד מהמרקמים הנ"ל, תתאים לסי  ותכמ

 .1731מ"מ, לפי ת"י  2דקים עד על ס

ב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות ור בסעיף זה, חייבנוסף לכל האמ .7

דרושות, המתנה בין שכבות,   היצרן, לרבות אופן שימוש ויישום, דילול כמויות חומר

 ת הכנה דרושות וכד'. עבודו

ל כיסוי מלא ואחיד של הצבע מצב שיע ללהגלן  לעיל, חייב הקב  6בביצוע סעיף משנה   .8

קבלן כבות. בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, יידרש העל הקיר, בכל אחת מהש

ש קלבצע  הנדרשת.  התוצאה  לקבלת  עד  חשבונו,  על  נוספות,  המפקח כבות  ביעת 

 רעת. בנדון תהיה סופית ומכ

 . 13סעיף משנה  60.62.02.010המדידה לפי סעיף  .9

 .14סעיף משנה  60.62.02.010ת מחיר לפי סעיף  ש רמולולש וקהחל .10

 

 ר וצבע גמיש שיפוץ קירות טיח מותז וגימור בשכבת טיח מייש –  60.62.02.030

 ותז קיים מסוג כלשהו.סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח מ

 המפורט להלן:וללת את העבודה כ

לפי  .1 הקיים,  המותז  הטיח  שכבות  וסילוק  סעיף   60.62.01.010יף  סע  פירוק  ו/או 

60.62.01.090 . 

סעיפי משנה    60.62.02.010קוני הסדקים ותיקוני הבטון לפי סעיף  הטיח, תי  תיקוני .2

4 ,5 ,6 . 

)"פרי .3 צמנטית  יסוד  הפמריחת  הקירות.  שטח  כל  על  מתערובת מורכ  ריימרימר"(  ב 

נוזלית של מוסף   בתרוע, אשר מוסיפים לה ת1:1יבשה של צמנט וחול גס ביחסי נפח  

בלת משחה נוחה למריחה במברשת )המשחה , עד שמתק1:1הדבקה ומים ביחס של  

בסמיכו שמנת(תהיה  כמו  בסעיף  ת  כמפורט  יהיה  ההדבקה  מוסף   .60.62.01.010 

 ג'.  11משנה  סעיף

טיח  .4 שכבת  הקירות   ביצוע  על  סעיף    מיישרת  משנה     60.62.01.010לפי  )או    5סעיף 

 ק ואחיד.  מ"מ ועם גמר חל  4 – 6(, אבל בעובי 5סעיף משנה  60.62.01.020סעיף 

הפ .5 כל  של  ויישור  עיבוד  כלול  לעיל  הטיח  )"קנטים", בשכבת  הפתחים  וחשפי  ינות 

 ו"גליפים"(. 

 "ל.  שלושה ימים לשכבת הטיח הנה במשך אשפר .6

 8, 7, 6סעיפי משנה  60.62.92.020צביעה במערכת צבע גמיש לפי סעיף  .7

 . 13סעיף משנה  60.62.02.010המדידה לפי סעיף  .8

 .14ה סעיף משנ 60.62.02.010חלוקה לשלוש רמות מחיר לפי סעיף   .9
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 ב"שליכט" אקרילי   שיפוץ קירות טיח חלק וגימור –  60.62.02.040

 ת עם טיח חלק קיים. ס לשיפוץ קירוסעיף זה מתייח

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

סעיפי משנה    60.62.02.010הקירות והורדת זפט מהקירות לפי סעיף    רודוגי  פשוףש .1

1 ,2. 

סעיפי משנה    60.62.02.010ותיקוני הבטון לפי סעיף    תיקוני הטיח, תיקוני הסדקים .2

4 ,5 ,6. 

ת .3 כל  כי  בזאת  הסמודגש  תיקוני  הטיח,  להיות יקוני  חייבים  הבטון,  ותיקוני  דקים 

 ם הטיח הקיים.  ע אחדישור ים בממוחלקים ומיושר

 יקוני הסדקים ותיקוני הבטון הנ"ל. ימים לתיקוני הטיח, תאשפרה במשך שלושה  .4

"גליפים"(, במערכת "שליכט" אקריל .5 )כולל  אפשר ציפוי הטיח  ביצוע הציפוי  י. את 

אעפשרת  להתחיל   סיום  לאחר  יבשים רק  והקיר  החדש  שהטיח  ולאחר  הטיח 

 לחלוטין. 

הה"כת  מער ת"י  ת  יליאקר שליכט"  לדרישות  מער  1731תאים  המיועדת לגבי  כת 

פנ על  לגשר  ומיועדת  חיצוניים  עד  למשטחים  סדקים  ה"שליכט"   1י  מערכת  מ"מ. 

 תהיה אחת מהמפורטות להלן:

 בור" תוצרת "טמ -רכת "שליכט" אקרילי  עמ

 "שליכט אקרילי צבע יסוד"  –צבע יסוד בשכבה אחת 

", פיטו" או "שליכט אקרילי למאטוגראלי  קרי"שליכט א  -אחת  ציפוי עליון בשכבה  

סיינה". כמות החומר של הצבע  בכל  או "שליכט אקרילי  אחד מהמרקמים   העליון 

 .1731מ"מ, לפי ת"י  1ם עד הנ"ל, תתאים לסיווג של גישור על סדקי

 תוצרת "נירלט"  -ליכט" אקרילי  ת "שמערכ

 י " "פריימר לצבעונ –צבע יסוד בשכבה אחת 

בינוני" או "צבעוני      M–  100שליכט אקרילי    -"צבעוני    -  אחת  כבהבש  יפוי עליוןצ

של הצבע העליון בכל אחד מהמרקמים   ות החומרגס". כמ  M  –  200שליכט אקרילי  

 .1731מ"מ, לפי ת"י  1 אים לסיווג של גישור על סדקים עדהנ"ל, תת

ץ" או  האריח תוצרת חב' "דקוליין" או חב' "נדיר" או "ט -מערכת "שליכט" אקרילי
 "נוברנד" או כל שווה ערך 

 צבע יסוד + ציפוי עליון ע"פ הנחיות יצרן 

 תוצרת "נוברנד"  -מערכת "שליכט" אקרילי

 " Tempguard primer". -צבע יסוד ברולר או בהתזה 

, תתאים לסיווג של גישור על    Tempguard  ציפוי עליון בשכבה אחת שליכט אקרילי
 . 1731מ"מ, לפי ת"י  1סדקים עד 
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רכת הציפוי בכפוף להוראות את מעהקבלן לבצע  ר בסעיף זה, חייב  בנוסף לכל האמו .6

כבות, ש ויישום, דילול כמויות חומר דרושות, המתנה בין שהיצרן, לרבות אופן שימו

 דות הכנה דרושות וכד'. עבו

משבביצוע   .7 הקבלן  לעי  5נה  סעיף  חייב  למצב  ל,  של להגיע  ואחיד  מלא  כיסוי  של 

סוי מלא, יידרש  בל כימהשכבות. בכל מקרה שבו לא יתקהקיר, בכל אחת  הציפוי על  

חשבו על  נוספות,  שכבות  לבצע  קביעת הקבלן  הנדרשת.  התוצאה  לקבלת  עד  נו, 

 ומכרעת.  היה סופית המפקח בנדון ת

 . 13שנה סעיף מ 60.62.02.010המדידה לפי סעיף  .8

 .14יף משנה סע 60.62.02.010שלוש רמות מחיר לפי סעיף  וקה לחל .9

 

 מותז וגימור בשכבת טיח מיישר ו"שליכט"        ת טיח שיפוץ קירו –  60.62.02.050

 אקרילי                          

 שהו.ת עם טיח מותז קיים מסוג כלסעיף זה מתייחס לשיפוץ קירו

 המפורט להלן:ת כוללת אהעבודה  

סעיף   .1 לפי  הקיים,  המותז  הטיח  שכבות  וסילוק  סעיף   60.62.01.080פירוק  ו/או 

60.62.01.090.  

סעיפי משנה    60.62.02.010עיף  תיקוני הטיח, תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון לפי ס .2

4 ,5 ,6 . 

צמ .3 יסוד  )"פריימר"(  מריחת  מנטית  הפריימר  הקירות.  שטח  כל  מעל  תערובת ורכב 

סף של מו  זליתונ, אשר מוסיפים לה תערובת  1:1ביחסי נפח  צמנט וחול גס    יבשה של

עד שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת )המשחה ,  1:1הדבקה ומים ביחס של  

בסעיתהיה   כמפורט  יהיה  ההדבקה  מוסף  שמנת(.  כמו   60.62.01.010ף  בסמיכות 

 ג'.  11סעיף משנה 

מי .4 טיח  שכבת  לפי  ישרת  ביצוע  הקירות  משנה    60.62.01.010סעיף  על  )או    5סעיף 

 גמר חלק ואחיד.  ועם  מ"מ  4 – 6(, אבל בעובי 5משנה עיף  ס 60.62.01.020סעיף 

עיבוד .5 כלול  לעיל  הטיח  הפ  בשכבת  וחשפי  הפינות  כל  של  )"קנטים", ויישור  תחים 

 ו"גליפים"(. 

 אשפרה במשך שלושה ימים לשכבת הטיח הנ"ל.   .6

 . 7, 6, 5סעיפי משנה   60.62.02.040יף אקרילי לפי סע מערכת ה"שליכט" .7

 . 13נה יף משסע 60.62.02.010י סעיף ידה לפהמד .8

 . 14, סעיף משנה 60.6202.010חלוקה לשלוש רמות מחיר לפי סעיף  .9

 

 ם טיח דקורטיבי קיישיפוץ קירות עם  –  60.62.02.060

ש פוץ", טיח גרנוליט ואץ פוץ", טיח "וטיח "קר  ץ","קרהעבודה  מתייחסת לטיח מסוג טיח  

 וכד'. 

 ן:להלפורט את המהעבודה כוללת 
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להוריד את כל   שומנים, אבק, לכלוך וכד'. במידה ויש צבע קיים, ישורדת  ניקוי לה .1

 פים. חלקי הצבע הפגומים, המתקלפים והרופ

 

ש .2 ו/או  מתפוררים  ו/או  סדוקים  טיח  חלקי  וסילוק  למחובראינם  פירוק  קיר  ים 

תיק תימדד  וביצוע  זו  עבודה  טיח.  סעיף  וני  במסגרת  בכותשולם  הכמאחר  ויות תב 

 תיקוני טיח(. – 60.62.01.060עיף )ס

יה .3 הנ"ל  הטיח  תיקוני  בסעיף  ביצוע  כמו  א60.62.01.060יה  העליונה ,  השכבה  ך 

ח הטיהדקורטיבית  של  וצורה  רקע,  גוון,  לדוגמה,  מותאמת  להיות  ח ייבת 

יכהקרטיבי  הדקו כך  לשם  מתאימות יים.  טיח  תערובות  מספר  מראש  הקבלן  ין 

ע המהנדס. רק לאחר אישור דוגמה של  שיקב   יקונים במקומותות של תע דוגמאויבצ

 שה הקבלן לבצע את תיקוני הטיח הדקורטיבי. תיקון טיח, יור

וסילו .4 סדפירוק  בטון  חלקי  בטוןק  תיקוני  וביצוע  שבורים  ו/או  עבודהוקים  זו   . 

במסגתימ ותשולם  )סעיף  דד  הכמויות  בכתב  אחר  סעיף  י תיקונ  –  60.62.06.010רת 

 (.בטון

ב .5 תימדד    סדקיםטיפול  זו  עבודה  ותיקון.  שריון  רשת  אטימה,  ותשולם לרבות 

 תיקוני סדקים בטיח(. – 60.62.01.070במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות )סעיף 

ט .6 חלקי  וסילוק  הקיר  ובטון  ניקוי  ייערופפי יח  ופגומים  אמצעים ם  של  בשילוב  שה 

ובאמצעות   מתאימים  במיםידניים  גבוה  שטיפה  בבלחץ  לפני  יש יצוע  .  השטיפה, 

לבדוק   כדי  קטן  קטע  פני  על  בדיקה  את  לבצע  לבצע  כדי  הדרושה  הלחץ  מידת  מה 

 יגרם נזק לחלקי טיח וקיר תקינים. לפני ביצוע הצביעה ופן שלא יהטיפול הדרוש בא

 ח. בוש מלא של השטן ליייש להמתי

רטות המפו מערכות הצבע  יה לפי אחת מצביעת הטיח הדקורטיבי בצבע אטום, תה .7

 להלן:

 תוצרת "טמבור" -מערכת צבע אקרילי 

 " רב גמיש יסוד קושר"  –אחת  ד בשכבהצבע יסו

 "סופרקריל מ.ד."   -צבע עליון בשתי שכבות 

 ט"תוצרת "נירל –מערכת צבע אקרילי 

 "  X"פריימר  –כבה אחת שצבע יסוד ב

 " AC – 100"  -צבע עליון בשתי שכבות 

 בור"תוצרת "טמ -י מערכת צבע אקריל

 המפקח בלבד.  "רב כיסוי", באישור  -צבע עליון בשתי שכבות לפחות 

 

ל, יש להגיע לכיסוי מלא ואחיד של כאשר הצביעה מתבצעת בצבע אטום, כאמור לעי .8

הש על  הצבוהצבע  מהשטח  אחת  בכל  מקרהע,  בכל  עונה   כבות.  אינו  הצבע  שכיסוי 

יידרש ה נ  בונו,קבלן לבצע על חשלדרישה הנ"ל,  עד לקבלת התוצאה   וספותשכבות 

 סופית ומכרעת.  הנדרשת. קביעת המפקח בנדון תהיה
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משנה   .9 סעיף  ל  7במקום  הקבלן,  יבצע  שקוף. לעיל  בצבע  צביעה  במחיר,  שינוי  לא 

 להלן:  אחת מהמפורטות הצבע תהיה ממערכת

 

 תוצרת "טמבור" -מערכת צבע  

 שקוף"  "סופרקריל -פחות צבע עליון בשתי שכבות ל

 תוצרת "נירלט" -  עת צבמערכ

 קנדריי" " -צבע עליון בשתי שכבות לפחות

בתשתית   .10 שנספג  חומר  הוא  "נירלט"  מתוצרת  למצב החומר  עד  אותו  ליישם  ויש 

 שהשטח ספוג ורווי בחומר. 

אות זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוריף  ר בסעהאמו  בנוסף לכל .11

ם, דילול כמויות חומר דרושות, המתנה בין שכבות, ויישון שימוש  היצרן, לרבות אופ

 בודות הכנה דרושות וכד'. ע

נטו של הקיר .12 על  ות, בהורדה של כל הפתחים ששטחם  המדידה לפי שטח   1.3עולה 

גון בניה נקיה, בטון חשוף, טיח מסוגים )כרטיבי  יח דקושטחים שאינם ט  מ"ר ושל

ש  אחרים, וציפוי  פסיפס  או  שיש  על  שטחם  כד'(,  תיקוני   1.0עולה  שטח  את  מ"ר. 

ים של ון לא מורידים משטח הקירות. במדידה לא יכללו השטחהטיח ותיקוני הבט

ככלול ר ביצועם נחשב  ס"מ. מחי  25י הפתחים )"גליפים"(, אשר רוחבם נטו עד  חשפ

על  היבמחיר   עולה  נטו  הפתחים  חשפי  ורוחב  במידה  יימדדו   25חידה.  הם  ס"מ 

 כחלק משטח הקירות.   שטחם,מו לפי וישול

 .14ף משנה סעי 60.62.02.010לפי סעיף  חלוקה לשלוש רמות מחיר  .13

 

 עם רשת( קירות טיח חלק וגימור במערכת צבע פוליאוריטני )  פוץשי –  60.62.02.070

 פוץ קירות עם טיח חלק קיים. לשי ייחסזה מתסעיף 

 המפורט להלן: העבודה כוללת את

וג .1 הקירשפשוף  )וד  מרית  לטש/או  נייר  ע"י  ישן  וצבע  סיד  והורדת  "שפכטל" ירות 

מ ציוד  כל  ו/או  חשמלית  ו/או מלטשת  אחר,גירוד(  ושטיפה   תאים  חשמלי,  או  ידני 

 במים לניקוי מהאבק. 

וקיבמי .2 קירדה  המכוסימים  בות  הזפת   שכבתים  שכבת  את  ולסלק  לקלף  יש  זפת, 

ידני    לזפת,   וגם את כל שכבות הטיח שמתחת  בשלמותה, ע"י גירוש באמצעות ציוד 

י טיח. שיטה מתאימה אחרת. בכל הקטעים הנ"ל יבוצעו תיקונ   או חשמלי, ו/או בכל

ותשולעב תימדד  טיח(  תיקוני  וביצוע  הזפת  )פירוק  זו  סעיף  ודה  במסגרת  אחר ם 

 תיקוני טיח(.   -  60.62.01.060ות )סעיף ויבכתב הכמ

סדוקי .3 בטון  חלקי  וסילוק  ו/אפירוק  לקיר ם  מחוברים  שאינם  ו/או  מתפוררים  ו 

זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בוביצוע תיקונ ות כתב הכמויי בטון. עבודה 

 תיקוני טיח(. – 60.62.01.060)סעיף 
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וס .4 בפירוק  חלקי  שסד  טוןילוק  ו/או  וביצווקים  זו בורים  עבודה  בטון.  תיקוני  ע 

ות הכתימדד  בכתב  אחר  סעיף  במסגרת  תיקוני   –  60.62.06.010)סעיף    יותומשולם 

 בטון(.

 

ב .5 לרבוטיפול  ותשוסדקים  תימדד  זו  עבודה  ותיקון.  שריון  רשת  אטימה,  לם ת 

 ים בטיח(.תיקוני סדק – 60.62.01.070במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות )סעיף 

הק  ישוםי .6 על  הרשת  עם  הפוליאוריטני  הצבע  את מערכת  "גליפים"(.   )כולל  ירות 

התיקונמע  צובי אשפרת  סיום  לאחר  רק  להתחיל  אפשר  הצבע  ולאחר ערכת  ים 

 שהקירות יבשים לחלוטין.  

 מפורטות להלן: מערכת הצבע תהיה אחת מה

 לס"מסוג "גלזורה ג –מערכת צבע פוליאוריטני )עם הרשת( 

 "פריימר גלס "   –מסוג שכבת יסוד  -

   גמיש מסוג "דבק גלס" שכבה של דבק אקרילי -

רולר    זכוכית מוטבעת בשכבת הדבק הרטוב ומהודקת באמצעות  בימסירשת   -

 (.2, 1ה סעיפי משנ 60.62.01.110)הרשת תהיה לפי סע' 

 ת סוי מלא של הרששכבה שניה של דבק אקרילי גמיש מסוג "דבק גלס" לכי -

 ילגלס"צבע מסוג "אקר שתי שכבות של -

 .יקמברמשי או   וליאוריטני בגימור מטשתי שכבות של צבע פ -

 לט "תוצרת "ניר –מערכת צבע פוליאוריטני )עם הרשת( 

 שכבה של דבק מסוג "דבק לרשתות"  -

הרטוב ומהודקת באמצעות רולר    מוטבעת בשכבת הדבק  רשת מסיבי זכוכית -

 (.2, 1משנה  יפיסע 60.62.01.110' שת תהיה לפי סע)הר

 רשתשל ה"דבק לרשתות" לכיסוי מלא שכבה שניה של דבק מסוג   -

 שכבה של צבע מסוג "סופר גמיש" -

 ( בגימור מט משי או מבריק.וניגלס" )דו רכיבישתי שכבות של "א -

ביצו .7 הצבעלפני  מערכת  מס  ע  לבצע  הקבלן  על  רשת  עם  דוגמאות הפוליאוריטני  פר 

השכבות של לול את כל  שיקבע המפקח. כל דוגמה תכ  מקוםמ' ב  1.0/1.0דל של  בגו

)סעיף הציפוי  )גוון  6  משנה  מערכת  הדוגמה  תיבחר  הנ"ל  הדוגמאות  מתוך   לעיל(. 

וגמאות ייקבע ע"י . מספר הדוטקסטורה( לפיה יבצע הקבלן את מערכת הציפוי הנ"ל

 ולם לקבלן.  המפקח. עבור ביצוע הדוגמאות לא יש

בכפוף להוראות   לבצע את מערכת הצבע  סעיף זה, חייב הקבלןבנוסף לכל האמור ב .8

ין שכבות, מוש ויישום, דילול כמויות חומר דרושות, המתנה בישאופן  היצרן, לרבות  

 עבודות הכנה דרושות וכד'. 

של הצבע   להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד  לעיל, חייב הקבלן  6  בביצוע סעיף משנה .9

הקבלן רש  יידקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא,  בכל מ  שכבות.יר, בכל אחת מהעל הק

נוספות,   שכבות  חשלבצע  המפקח נובועל  קביעת  הנדרשת.  התוצאה  לקבלת  עד   ,

 תהיה סופית ומכרעת.  בנדון
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 . 13עיף משנה ס 60.62.02.010המדידה לפי סעיף  .10

 .14סעיף משנה  60.62.02.010 חלוקה לשלוש רמות מחיר לפי סעיף  .11

 

 
 במערכת צבע פוליאוריטני    שיפוץ קירות טיח מותז וגימור –  .02.08060.62

 

 ג כלשהו.  ס לשיפוץ קירות עם טיח צמנטי מותז קיים מסוייחמת זה יףסע

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

וגירוד .1 במב  שפשוף  המותז  צבע  הטיח  שומנים,  סיד,  להורדת  פלדה  וכד', רשות  ישן 

ציוד    ו/או אחרבאמצעות  או מתאים  ידני  במי  ,  ושטיפה  לניקוחשמלי,  מהאבקם   י 

 והלכלוך.

ו .2 סדחלקי    סילוקפירוק  מחוברטיח  שאינם  ו/או  מתפוררים  ו/או  לקיר  וקים  ים 

ותשול תימדד  זו  עבודה  טיח.  תיקוני  במסגרת  וביצוע  הכמויות ם  בכתב  אחר  סעיף 

ותז בדוגמה יו עם גימור טיח מהטיח יהתיקוני  טיח(.    תיקוני  –  60.62.01.060)סעיף  

 ם.במישור אחיד עם פני הטיח הקיילפי הקיים ויהיו ומרקם 

ובי  וסילוק  פירוק .3 שבורים  ו/או  סדוקים  בטון  זו חלקי  עבודה  בטון.  תיקוני  צוע 

ס במסגרת  ותשולם  בתימדד  אחר  )סעיף  עיף  הכמויות  תיקוני   –  60.62.06.010כתב 

 בטון(.

בסדקים .4 אטימה,    טיפול  ותלרבות  שריון  עבודה  רשת  ותשולם יקון.  תימדד  זו 

 תיקוני סדקים בטיח(. – 60.62.01.070עיף גרת סעיף אחר בכתב הכמויות )סבמס

מער .5 הפוליישום  הצבע  "גליפים"(.  כת  )כולל  הקירות  על  הרשת  עם  את  יאוריטני 

אשפר סיום  לאחר  רק  להתחיל  אפשר  הצבע  מערכת  ולאביצוע  התיקונים  חר ת 

 להלן: יה אחת מהמפורטות מערכת הצבע תהים לחלוטין.  שהקירות יבש

 גלס" סוג "גלזורהמ –י  ערכת צבע פוליאוריטנמ

 "בונדרול "   –שכבת יסוד מסוג  -

 שתי שכבות של טקסטורה אקרילית גמישה.   -

 ג "אקרילגלס"ע אקרילי גמיש מסושתי שכבות של צב -

 מט משי או מבריק.ימור פוליאוריטני בגשתי שכבות של צבע  -

 תוצרת "נירלט " –אוריטני )עם הרשת( בע פולימערכת צ

 "  X"פריימר  מסוג שכבה של דבק -

 ורה" שכבה של צבע מסוג "סופר גמיש טקסט -

 ו מבריק.שתי שכבות של "אוניגלס" )דו רכיבי( בגימור מט משי א -

ע .6 ודל של ספר דוגמאות בגל הקבלן לבצע מלפני ביצוע מערכת הצבע הפוליאוריטני 

דוג  במקום  מ'  1.0/1.0 כל  המפקח.  מערשיקבע  של  השכבות  כל  את  תכלול  כת מה 

חר הדוגמה )גוון וטקסטורה( תוך הדוגמאות הנ"ל תיבלעיל(. מ 5נה יפוי )סעיף משהצ
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מע  את  הקבלן  יבצע  הציפולפיה  המפקח. רכת  ע"י  ייקבע  הדוגמאות  מספר  הנ"ל.  י 

 שולם לקבלן. הדוגמאות לא י עבור ביצוע

 

ת ע את מערכת הצבע בכפוף להוראוהקבלן לבצר בסעיף זה, חייב  בנוסף לכל האמו .7

דרושות, המתנה בין שכבות, ם, דילול כמויות חומר  ן שימוש ויישורן, לרבות אופהיצ

 '. עבודות הכנה דרושות וכד

ד של הצבע כיסוי מלא ואחילעיל, חייב הקבלן להגיע למצב של    5ע סעיף משנה  ביצוב .8

הקבלן כיסוי מלא, יידרש    מקרה שבו לא יתקבל  ות. בכלקיר, בכל אחת מהשכבעל ה

חשכבו  לבצע על  נוספות,  לקבלת  עד  קב שבונו,  הנדרשת.  התוצאה  המפקח ת  יעת 

 בנדון תהיה סופית ומכרעת. 

 . 13שנה סעיף מ 60.62.02.010המדידה לפי סעיף  .9

 .14סעיף משנה  60.62.02.010 מחיר לפי סעיף חלוקה לשלוש רמות  .10

 

 עם רשת   מוכן"ר ב"טיח אקרילי טיח חלק וגימושיפוץ קירות  –  02.09060.62.

 ק קיים. שיפוץ קירות עם טיח חלמתייחס לסעיף זה 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

ה .1 וגירוד  סיד  שפשוף  להורדת  מרית  קירות  ו/או  לטש  נייר  ע"י  ישן  וצבע 

מלי, חר, ידני או חשאו באמצעות ציוד מתאים א/מלטשת חשמלית ו)"שפכטל"(ו/או  

 ה במים לניקוי מהאבק.ושטיפ

סדפיר .2 טיח  חלקי  וסילוק  ו/וק  מתפוררים  ו/או  שאוקים  לקיר  או  מחוברים  ינם 

תי זו  עבודה  טיח.  תיקוני  ותשולוביצוע  הכמויות מדד  בכתב  אחר  סעיף  במסגרת  ם 

וגמה ח יהיו עם גימור טיח מותז בד. תיקוני הטיתיקוני טיח(  –  60.62.01.060)סעיף  

 הקיים.הטיח  ים ויהיו במישור אחיד עם פני ומרקם לפי הקי

וקיימ .3 המכוסבמידה  קירות  זפים  בשכבת  הזפת ים  שכבת  את  ולסלק  לקלף  יש  ת, 

טיח שמתחת לזפת, ע"י גירוד באמצעות ציוד ידני או וגם את כל שכבות הבשלמותה, 

שחש בכל  ו/או  אחרתמלי  תיטהמתאימה  יבוצעו  הנ"ל  הקטעים  בכל  טיח.  .  יקוני 

עיףאחר בכתב תימדד ותשולם במסגרת ס  טיח(  זו )פירוק הזפת וביצוע תיקוניעבודה  

 תיקוני טיח(.  – 60.62.01.060 עיףהכמויות )ס

טיח   .4 חלקי  וסילוק  ו/אופירוק  מתפוררים  ו/או  לקיר    סדוקים  מחוברים  שאינם 

טיח.וביצ תיקוני  תימד  וע  זו  בכעבודה  אחר  סעיף  במסגרת  ותשולם  הכמויות ד  תב 

 תיקוני טיח(. – 60.62.01.060 )סעיף

אטימה .5 לרבות  בסדקים  עבוטיפול  ותיקון.  שריון  רשת  ותשולם ,  תימדד  זו  דה 

 תיקוני סדקים בטיח(. – 60.62.01.070)סעיף  במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות

הטיח   .6 "גציפוי  )כולל  "ב.גהקיים  תוצרת  מוכן"  אקרילי  "טיח  במערכת  . ליפים"(, 

פלסטיים פולימרים".   סיבים  מכיל  הנ"ל  הציפוי למני  הטיח  ביצוע  את  סדיקה.  עת 

  יום אשפרת התיקונים ולאחר שהקירות יבשים לחלוטין.אפשר להתחיל רק לאחר ס

 יבוצע כדלהלן: הציפוי 
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 ס"מ  3שכבה של "טיח אקרילי מוכן" בעובי  -

מצעות רולר  ית מוטבעת בשכבת הטיח הרטוב ומהודקת באיבי זכוכרשת מס -

 (. 2, 1עיפי משנה ס 60.62.01.110הרשת תהיה לפי סעיף )

 השכבה כן" לכיסוי מלא של הרשת. עובי ח אקרילי מויה של "טישכבה שנ -

 מ"מ.  1 – 2

 אקרילי גמיש מסוג "בי.ג'י. פלקס" ות של צבעשתי שכב -

 ני בגימור מט משי או מבריק.ליאוריטצבע פו כבות שלשתי ש -

 1.0/1.0מאות בגודל של  ר דוגצע מספיפוי הנ"ל, על הקבלן לבוע מערכת הצלפני ביצ .7

במק כל  מ'  המפקח.  שיקבע  הציפוי ום  מערכת  של  השכבות  כל  את  תכלול  דוגמה 

רה( לפיה יל(. מתוך הדוגמאות הנ"ל תיבחר הדוגמה )גוון וטקסטולע  6משנה  )סעיף  

מערכתיבצע   את  ייקב  הקבלן  הדוגמאות  מספר  הנ"ל.  המפקחהציפוי  ע"י  עבור ע   .

 בלן. לם לקביצוע הדוגמאות לא ישו

לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות יף זה, חייב הקבלן  בנוסף לכל האמור בסע .8

ת, ויישום, דילול כמויות חומר דרושות, המתנה בין שכבו  לרבות אופן שימוש  היצרן,

 דרושות וכד'.  עבודות הכנה

בע של הצגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד  הקבלן לה  לעיל, חייב  6בביצוע סעיף משנה   .9

קבל כיסוי מלא, יידרש הקבלן כל מקרה שבו לא יתעל הקיר, בכל אחת מהשכבות. ב

ע נוספות,  שכבות  חשבונו,לבצע  המפקח   ל  קביעת  הנדרשת.  התוצאה  לקבלת  עד 

 ופית ומכרעת. בנדון תהיה ס

 . 13סעיף משנה  60.62.02.010המדידה לפי סעיף  .10

 .14סעיף משנה  60.62.02.010רמות מחיר לפי סעיף  ה לשלוש חלוק .11

 

 בטון חשוף בצבע אקרילי קירות   צביעת  –  .10060.62.02

 ן:העבודה כוללת את המפורט להל

בלחץ .1 מים  התזת  באמצעות  הקירות  שטיפת  ו  או אטמוספ  250של    ניקוי  ירות 

אחרבאמצעו מתאימה  שיטה  רופפת  בטון  חלקי  להורדת  פיח,  יםת,  כלורידים,   ,

 בק וכד'. וך, אכלשומנים, ל

סד .2 בטון  חלקי  וסילוק  ו/אופירוק  זו   וקים  עבודה  בטון.  תיקוני  וביצוע  שבורים 

במסגרת ותשולם  )סעיף    תימדד  הכמויות  בכתב  אחר  י תיקונ  –  60.62.06.010סעיף 

אחיד   רם יהיה בגוון ודוגמה כמו הבטון החשוף הקיים ובמישוהתיקוני  (. גימורבטון

 עים. ת ושקעם פני הקיר, ללא בליטו

"גליפי .3 )כולל  הקיים  הטיח  במעציפוי  "ב.ג. ם"(,  תוצרת  מוכן"  אקרילי  "טיח  רכת 

מפולימר הנ"ל  הטיח  הציפוי ים".  ביצוע  את  סדיקה.  למניעת  פלסטיים  סיבים  כיל 

ת התיקונים ולאחר שהקירות יבשים לחלוטין.  לאחר סיום אשפרפשר להתחיל רק  א

 יפוי יבוצע כדלהלן: הצ

 ס"מ  3ח אקרילי מוכן" בעובי ל "טי שכבה ש -
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וב ומהודקת באמצעות רולר  וטבעת בשכבת הטיח הרטכוכית מרשת מסיבי ז -

 (. 2, 1סעיפי משנה  60.62.01.110פי סעיף )הרשת תהיה ל

 וכן" לכיסוי מלא של הרשת. עובי השכבה ילי מח אקר יה של "טישכבה שנ -

 מ"מ.  1 – 2

 בי.ג'י. פלקס"סוג "בות של צבע אקרילי גמיש משכ ישת -

 ימור מט משי או מבריק.יטני בגשתי שכבות של צבע פוליאור -

 1.0/1.0של  על הקבלן לבצע מספר דוגמאות בגודל  לפני ביצוע מערכת הציפוי הנ"ל,   .7

במ המפק מ'  שיקבע  תכקום  דוגמה  כל  הציפוי ח.  מערכת  של  השכבות  כל  את  לול 

ר הדוגמה )גוון וטקסטורה( לפיה תיבח  תוך הדוגמאות הנ"ללעיל(. מ   6  )סעיף משנה

הקבלן   מעריבצע  המפקח.  את  ע"י  ייקבע  הדוגמאות  מספר  הנ"ל.  הציפוי  עבור כת 

 ע הדוגמאות לא ישולם לקבלן. ביצו

לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות הקבלן  סעיף זה, חייב  בנוסף לכל האמור ב .8

רושות, המתנה בין שכבות, ומר דויישום, דילול כמויות חוש  שימהיצרן, לרבות אופן  

 . וכד'  עבודות הכנה דרושות

כיסוי מלא ואחיד של הצבע   לעיל, חייב הקבלן להגיע למצב של  6בביצוע סעיף משנה   .9

י מלא, יידרש הקבלן לא יתקבל כיסו  . בכל מקרה שבועל הקיר, בכל אחת מהשכבות

חש על  נוספות,  שכבות  עד בונולבצע  הנדרשת  ,  התוצאה  קבילקבלת  המפקח .  עת 

 בנדון תהיה סופית ומכרעת. 

 . 13סעיף משנה  60.62.02.010לפי סעיף דה המדי .10

 .14סעיף משנה  60.62.02.010ת מחיר לפי סעיף  חלוקה לשלוש רמו .11

 

 קירות בטון חשוף בצבע אקרילי יעת  צב  –  2.02.11060.6

 הלן:העבודה כוללת את המפורט ל

 .  2, 1סעיפי משנה  60.62.02.100כל האמור בסעיף  .1

)כו .2 הבטון  קירות  ל   לל צביעת  מגן  בצבע  אפשר "גליפים"(,  הצביעה  ביצוע  את  בטון. 

יבשים להתחי שהקירות  ולאחר  התיקונים  אשפרת  סיום  לאחר  רק  לחלוטין.   ל 

 ת מהמפורטות להלן: ת הצבע תהיה אחמערכ

 מבור"תוצרת "ט –מערכת צבע מגן 

 יסוד טמגלס" "צבע   –בשתי שכבות  יסודצבע 

 . ס"גל"צבע יסוד טמ   -צבע עליון בשכבה אחת 

 תוצרת "סיקה" –מערכת צבע מגן 

 פיניש".  S – 600סיקה קולור  –לפחות  צבע עליון בשתי שכבות

 רלט"תוצרת "ני –גן מערכת צבע מ

 "331"יסוד אפוקסי לאוניגלס  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 ס". וניגל"א  -ות כבות לפחן בשתי שעליוצבע 
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כיסוי מלא ואחיד של הצבע   צב שליע למלעיל, חייב הקבלן להג  2בביצוע סעיף משנה   .3

 בות. בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, יידרש הקבלן, בכל אחת מהשכ על הקיר

נו שכבות  חשבונלבצע  על  המפקח ספות,  קביעת  הנדרשת.  התוצאה  לקבלת  עד  ו, 

 ומכרעת.ן תהיה סופית בנדו

 

ראות ף להובכפו  ל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבעסף לכבנו .4

יות חומר דרושות, המתנה בין שכבות, דילול כמוהיצרן, לרבות אופן שימוש ויישום,  

 שות וכד'. עבודות הכנה דרו

 . 8סעיף משנה  60.62.02.100המדידה לפי סעיף  .5

 

 ים במערכת הגנה לבטוןיבת הב בטון חשוף בס צביעת קירות  –  60.62.02.120

 הלן:העבודה כוללת את המפורט ל 

 .  2, 1סעיפי משנה  60.62.02.100כל האמור בסעיף  .1

לב .2 מגן  בצבע  "גליפים"(,  )כולל  הבטון  קירות  ביצוע  צביעת  את  אפשר טון.  הצביעה 

 . רות יבשים לחלוטיןרת התיקונים ולאחר שהקיתחיל רק לאחר סיום אשפלה

 ה אחת מהמפורטות להלן: ע תהימערכת הצב

 ""סיקה תוצרת –מערכת הגנה לבטון 

 "903"סיקה פרוגארד  –שכבות(  3 – 5הספגה לבטון )  מרחו

 "107ל "סיקה טופ סי –צמנט אטימה פולימרי בשתי שכבות 

 פיניש". S –  680"סיקה קולור    -שכבות לפחות  ון בשתיצבע עלי

ן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע הקבל  עיל, חייבל  2ע סעיף משנה  ביצוב .3

ש הקבלן מלא, יידרמקרה שבו לא יתקבל כיסוי    השכבות. בכל, בכל אחת מעל הקיר

הת לקבלת  עד  חשבונו,  על  נוספות,  שכבות  קלבצע  הנדרשת.  המפקח וצאה  ביעת 

שהשטח בבטון יש ליישמם עד  ון תהיה סופית ומכרעת. לגבי החומרים הנספגים  בנד

 וי לחלוטין. ג ורוספו

ראות בכפוף להו  ת מערכת הצבעהקבלן לבצע אבנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב   .4

ן שכבות, שימוש ויישום, דילול כמויות חומר דרושות, המתנה בי  היצרן, לרבות אופן

 וכד'. ת הכנה דרושות עבודו

 . 8ף משנה סעי 60.62.02.100המדידה לפי סעיף  .5

 .14סעיף משנה  60.62.02.010יר לפי סעיף  ות מחלוש רמחלוקה לש .6

 

 נין לעבודות שיפוץ קירות לפי גובה הב   ת מחירתוספ  –  62.02.13060.

לביצוע  .1 מתייחסים  אשר  הכמויות  כתב  סעיפי  שיפוץ    בכל  )מסעיף  עבודות  קירות 

העבכול  60.62.02.122 לביצוע  מתייחס  המחיר  עד  ל(,  שגובהו  במבנה   קומות  5ודה 

 (. )כולל
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 -הוא יותר מרים שבהם גובה הבנין  תוספת המחיר לכל הסעיפים הנ"ל מיועדת למק .2

נקבעו  ל  קומות.  5 זה  המיועד צורך  בבנין  הקומות  מספר  לפי  מחיר  רמות  שתי 

 , כדלהלן: לשיפוץ

 קומות )כולל(.. 9קומות ועד לגובה  5גובה שעולה על ן בבני

 קומות. 9שעולה על  בגובהבנין 

 ס"מ.   210 -יותר מ זה קומת קרקע תיחשב כקומה רק כאשר גובהה נטו הוא ורךצל .3

משטח   65%ה רק כאשר שטחם מהווה לפחות  לצורך זה מבנים על הגג ייחשבו כקומ .4

ת חוץ של הבנין, בשלוש חזיתות הם בהמשך לקירו חיצוניים שלהם  הגג והקירות ה

 לפחות.

ם עם מספר קומות שונה, תיקבע תוספת קיחל  כאשר יש בבנין אגפים אורך זה  לצו .5

 מספר הקומות שלהם. או חלק בנין בנפרד, לפי  המחיר לכל אגף

עבור כל שטח   קומות, לאיזה רמת מחיר שייך הבנין, אזי , לפי מספר ה כאשר נקבע .6

וספת לפי אותה תגף( ישולם  ין )או עבור כל שטח הקירות באותו אקירות באותו בנה

 שרשומה בכתב הכמויות לגבי אותה רמה(.   מחירמחיר )תוספת ה

סעיף   60.62.02.010ף   ל הקירות )ראה סעילמת לפי שטח נטו שהמחיר משותוספת   .7

 .  (8סעיף משנה  60.62.02.100, וסעיף  13משנה 

פים את ל יותר מבנין אחד, אזי לצורך קביעת רמת המחיר מצררוייקט כולכאשר הפ .8

 נים. שטחי הקירות בכל הבניי
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 ץ עבודות בקירות חו  – 60.62תת פרק 

 

 קירות  עבודות צביעת    - 60.62.03תת פרק משנה 

 אקרילי. צביעת טיח צמנטי מותז וצבע  –  60.62.03.010

 

 ייחס לצביעת טיח צמנטי מותז חדש.  זה מתסעיף 

 פורט להלן:העבודה כוללת את המ

)יח המצביעת הט .1 צביעה כולל "ה"גליפים"(, במערכת צבע אקרילי. את ביצוע ה ותז 

ר ולאחרק לאחר סיום אשפרת האפשר להתחיל  יבשים שהטיח הח  טיח  והקיר  דש 

 רטות להלן:לחלוטין. מערכת הצבע תהיה אחת מהמפו

 תוצרת "טמבור" –ת צבע אקרילי רכמע

 "סופרקריל מ.ד.".  – צבע עליון בשתי שכבות לפחות

 תוצרת "נירלט" –רילי בע אקת צמערכ

 " AC 100" – צבע עליון בשתי שכבות לפחות

 תוצרת "טמבור" –אקרילי  מערכת צבע

 "רב כיסוי", באישור המפקח בלבד.  –לפחות  בשתי שכבותצבע עליון 

אות זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להור  האמור בסעיף  בנוסף לכל .2

ם, דילול, כמויות חומר דרושות המתנה בין שכבות, ויישו  היצרן, לרבות אופן שימוש

  בודות הכנה דרושות וכד'.ע

לא ואחיד של הצבע יב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלעיל, חי  1בביצוע סעיף משנה   .3

מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, יידרש הקבלן מהשכבות. בכל    הקיר, בכל אחת  על

שכבותלב חשבונו,    צע  על  לקנוספות,  המפקח עד  קביעת  הנדרשת.  התוצאה  בלת 

 ומכרעת.  בנדון תהיה סופית

נטו של הקיהמדידה לפי   .4 על    רות, בהורדה של כלשטח  עולה   1.3הפתחים ששטחם 

נייחים בטיח מותמטו  מ"ר ושל שטחים שאינם  )כגון בניה  קיה, בטון חשוף, ציפוי  ז 

 מ"ר.   1.0שטחם עולה על שיש או פסיפס וכד'(, ש

 25בם נטו עד  יכללו השטחים של חשפי הפתחים )"גליפים"(, אשר רוחלא    הבמדיד

מידה ורוחב חשפי הפתחים נטו היחידה. ב צועם נחשב ככלול במחיר  ס"מ. מחיר בי

 טח הקירות. שטחם, כחלק מש דו וישולמו לפיס"מ הם יימד  25עולה על 

לשלוש   .5 חלוקה  יש  הכמויות  רמות בכתב  זה.  סעיף  עבור  מחיר  נקבעו ימחה  רמות  ר 

 הלן: לפי שטח הקירות בבנין המיועד לשיפוץ, כדל

 . מ"ר )כולל( 700הוא עד בנין ששטח הקירות שלו 

 מ"ר )כולל(.  1200מ"ר  ועד לשטח של  700ירות שלו עולה על שטח הקבנין ש

 מ"ר. 1200ששטח הקירות שלו עולה על  יןבנ
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 . יללע 4יף משנה נטו לפי המוגדר בסע  שטח הקירות הוא השטח

נין, אזי עבור כל שטח הקירות כאשר נקבע, לפי השטח, לאיזה רמת מחיר שייך הב

יר )המחיר שרשום בכתב הכמויות לגבי אותה רמה(.  ם לפי אותו מחבאותו בנין ישול

ד, אזי לצורך קביעת רמת המחיר מצרפים את יותר מבנין אח  הפרוייקט כולל  כאשר

 הקירות בכל הבניינים.  שטחי

 

 צביעת טיח חלק בצבע אקרילי גמיש  –  020.2.0360.6

 יעת טיח חלק חדש.  תייחס לצבסעיף זה מ

 דה כוללת את המפורט להלן:בוהע

גמי .1 צבע  במערכת  "ה"גליפים"(,  )כולל  הטיח  הצצביעת  ביצוע  את  אפשר ש.  ביעה 

 והקיר יבשים לחלוטין.  רת הטיח ולאחר שהטיח החדשיל רק לאחר סיום אשפלהתח

דת למשטחים לגבי מערכת המיוע  1731ש תתאים לדרישות ת"י  גמיע הבת הצמערכ

לגשר  ומיועדת  ע  חיצוניים  סדקים  פני  אחת מ"מ.    2ד  על  תהיה  הצבע  מערכת 

 מהמפורטות להלן: 

 מבור"תוצרת "ט –מיש מערכת צבע ג

 "רב גמיש יסוד קושר"  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 וי"למיל "רב גמיש מרק –כד' ם, חורים וחומר לשקעי

 "רב גמיש מילוי גמיש".   –מר לסדקים וח

דין", או  רקם עק", או "רב גמיש מ"רב גמיש מרקם חל  –תי שכבות   יון בשצבע על

ן, של הצבע העליו  ס". כמות החומרמיש מרקם ג"רב גמיש מרקם בינוני" או "רב ג

ת"י מ"מ, לפי    2ישור על סדקים עד  בכל אחד מהמרקמים הנ"ל, תתאים לסיווג של ג

1731 . 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע גמיש 

 "  X"פריימר  – בשכבה אחתצבע יסוד 

 "אלטק ויולט" –וכד'  עים, חורים, למילוי שקחומר להחלקה

 גמיש" ו/או "מרק קיר "נירוסיל סופר" -חומר לסדקים 

", או "סופר גמיש Kמיש ¼  "סופר גמיש חלק", או "סופר ג -צבע עליון בשתי שכבות  

 ½K" 1מיש סופר ג, או  K 2", או סופר גמיש K3 ", או סופר גמיש K  ." 

העליון,   הצבע  של  החומר  הנ"לכמות  מהמרקמים  אחד  של  בכל  לסיווג  תתאים   ,

 .1731י "מ"מ, לפי ת 2גישור על סדקים עד 

וף להוראות כל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוסף לבנ .2

כבות, ל, כמויות חומר דרושות המתנה בין שם, דילוש ויישושימו  היצרן, לרבות אופן

 עבודות הכנה דרושות וכד'. 
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הצבע מצב של כיסוי מלא ואחיד של עיל, חייב הקבלן להגיע לל  1בביצוע סעיף משנה   .3

בלן קת. בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, יידרש הבכל אחת מהשכבועל הטיח,  

ח על  נוספות,  שכבות  לקשבונולבצע  עד  התו ,  המפקח בלת  קביעת  הנדרשת.  צאה 

 ה סופית ומכרעת. בנדון תהי

נ .4 עולה על  טו של הקירות, בהורדהמדידה לפי שטח   1.3ה של כל הפתחים ששטחם 

ו )כגון  ינם מטוייחים בשל שטחים שאמ"ר  ציפוי טיח חלק  בטון חשוף,  נקיה,  בניה 

 מ"ר.   1.0על ד'(, ששטחם עולה שיש או פסיפס וכ

 25שר רוחבם נטו עד  ים של חשפי הפתחים )"גליפים"(, אללו השטחדה לא יכבמדי

נ  ידה. במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו במחיר היח חשב ככלול  ס"מ. מחיר ביצועם 

 חלק משטח הקירות. מו לפי שטחם, כם יימדדו וישולס"מ ה 25עולה על 

נטו  )למעט שט   5שנה  ף מסעי  60.62.03.010לפי סעיף  חלוקה לשלוש רמות מחיר   .5 ח 

 לעיל(.   4הקירות שיהיה לפי סעיף משנה של 

 

 ב"שליכט" אקרילי ציפוי טיח חלק  –  60.62.03.030

 סעיף זה מתייחס לציפוי טיח חלק חדש.  

 ן:הלאת המפורט ל העבודה כוללת

אקרי .1 ה"שליכט"  במערכת  "ה"גליפים"(,  )כולל  הטיח  הציפוי ציפוי  ביצוע  את  לי. 

סיום אחיל ראפשר להת ולאק לאחר  ישפרת הטיח  והקיר  בשים חר שהטיח החדש 

 לחלוטין. 

תתאי האקרילי  ה"שליכט"  ת"ימערכת  לדרישות  המיועדת   1731  ם  מערכת  לגבי 

חיצוניי ומיועדתלמשטחים  ס  ם  פני  על  עד  לגשר  ה"שליכט"   1דקים  מערכת  מ"מ. 

 תהיה אחת מהמפורטות להלן:

 ור""טמב תוצרת –רכת "שליכט" אקרילי   עמ

 " "שליכט אקרילי צבע יסוד –כבה אחת צבע יסוד בש

כט אקרילי למאטו, יטו" או "שלי"שליכט אקרילי גראפ  –ציפוי עליון בשכבה אחת  

ד מהמרקמים העליון בכל אח   חומר של הציפוילי "סיינה". כמות האו "שליכט אקרי

 . 1731מ"מ לפי ת"י  1דקים עד הנ"ל, תתאים לסיווג של גישור על ס

 תוצרת "נירלט" –י   כת "שליכט" אקרילמער

 "פריימר לצבעוני"  –בה אחת צבע יסוד בשכ

 -בינוני" או "צבעוני    M  –  100כט אקרילי  שלי  -י  "צבעונ  –חת  ציפוי עליון בשכבה א

גס". כמות החומר של הציפוי העליון בכל אחד מהמרקמים   M  200כט אקרילי  שלי

 . 1731מ"מ לפי ת"י  2ד קים עתתאים לסיווג של גישור על סד הנ"ל,

או  "נדיר" או "טיח הארץ" צרת חב' "דקוליין" או חב'תו -מערכת "שליכט" אקרילי
 וה ערך "נוברנד" או כל שו

 צבע יסוד + ציפוי עליון ע"פ הנחיות יצרן 

 תוצרת "נוברנד"  -מערכת "שליכט" אקרילי
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 "Tempguard primer". -צבע יסוד ברולר או בהתזה 

, תתאים לסיווג של גישור   Tempguard  ציפוי עליון בשכבה אחת שליכט אקרילי
  .1731מ"מ, לפי ת"י  1על סדקים עד 

לבנ .2 ה"שליכט"וסף  מערכת  את  לבצע  הקבלן  חייב  זה,  בסעיף  האמור  בכפוף   כל 
ין דרושות המתנה בלול, כמויות חומר  צרן, לרבות אופן שימוש ויישום, דילהוראות הי

 ות הכנה דרושות וכד'.שכבות, עבוד

ל כיסוי מלא ואחיד של הצבע עב של לעיל, חייב הקבלן להגיע למצ  1בביצוע סעיף משנה    .3
רש הקבלן לבצע שבו לא יתקבל כיסוי מלא, ייד יר, בכל אחת מהשכבות. בכל מקרההק

תהיה   עת המפקח בנדוןוצאה הנדרשת. קביות נוספות, על חשבונו, עד לקבלת התשכב
 כרעת.  סופית ומ

מ"ר   1.3על    המדידה לפי שטח נטו של הקירות, בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה .4
בטון חשוף, ציפוי שיש או ים בטיח חלק )כגון בניה נקיה,  ייחושל שטחים שאינם מטו

 מ"ר.  1.0לה על ס וכד'(, ששטחם עופסיפ

הש יכללו  לא  הפבמדידה  חשפי  של  )"גליפים"טחים  נתחים  רוחבם  אשר  עד(,    25  טו 
הפת חשפי  ורוחב  במידה  היחידה.  במחיר  ככלול  נחשב  ביצועם  מחיר  נס"מ.  טו חים 

 ירות. ישולמו לפי שטחם, כחלק משטח הקו וס"מ הם יימדד 25עולה על 

של  )למעט שטח נטו    5סעיף משנה    60.62.03.010חיר לפי סעיף  חלוקה לשלוש רמות מ .5
 לעיל(.  4ה ה לפי סעיף משנהקירות שיהי

 צביעת פריקסטים מבטון  – 60.62.03.040

ים מבטון טרומי )פריקסטים(,  קיימ סעיף זה מתייחס לאלמנטים דקורטיביים
 ת הבנין.  ורות שונות, אשר משולבים בקירובצ

 מפורט להלן:העבודה כוללת את ה

ריד את ע קיים, יש להומידה ויש צבלהורדת שומנים, אבק, לכלוך וכד'. ב  יקוינ .1
 הרופפים. הצבע הפגומים, המתקלפים ו כל חלקי

ו/אפירוק   .2 בטון סדוקים  עבודהו שבווסילוק חלקי  בטון.  תיקוני  וביצוע  זו   רים 
ב  תימדד סעיף  ותשולם  )סעיף  מסגרת  הכמויות  בכתב   –  60.62.06.010אחר 

גתיקוני   ודוגמה בטון(.  בגוון  יהיה  התיקונים  הבטון   ימור  הקיים   כמו  החשוף 
 לא בליטות ושקעים. ור אחיד עם פני הבטון הקיים, לפריקסטים ובמישב
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הפריקסטים .3 אבמער   צביעת  תהיה  הצבע  מערכת  אקרילי.  צבע  מהמפורטותכת   חת 

 להלן:

 תוצרת "טמבור" -מערכת צבע אקרילי 

 יל מ.ד." "סופרקר -ות לפחות ן בשתי שכבעליוצבע 

 "נירלט" צרתתו –מערכת צבע אקרילי 

 " AC – 100" -בשתי שכבות לפחות  ליון צבע ע

 תוצרת "טמבור" -מערכת צבע אקרילי 

 מפקח בלבד. "רב כיסוי", באישור ה -בות לפחות תי שכצבע עליון בש

 

בכפוף להוראות את מערכת הצבע  בנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן לבצע   .4

די ויישום,  שימוש  אופן  לרבות  דלהיצרן,  חומר  כמויות  בין ול,  המתנה  רושות, 

 שכבות, עבודות הכנה דרושות וכד'. 

ד של הצבע בלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחייב הקלעיל, חי  3בביצוע סעיף משנה   .5

השטט אחעל  בכל  הצבוע,  לח  שבו  מקרה  בכל  מהשכבות.  כיסוי  ת  יתקבל  מלא, א 

עד חשבונו,  על  נוספות,  שכבות  לבצע  הקבלן  הנד   יידרש  התוצאה  רשת. לקבלת 

 בנדון תהיה סופית ומכרעת.  קביעת המפקח 

ויים כלפי חוץ. המדידה תהיה לפי  ם הגלאת הצביעה יש לבצע בכל חלקי הפריקסטי .6

 סטים.  ו נמצאים הפריקטח החזית של הפתח בש

 

 ונים מבטון חשוף  עת אלמנטים שביצ –  60.62.03.050

ירות הבנין, כגון  אשר משולבים בקון חשוף,  מבט  וניםסעיף זה מתייחס לצביעת אלמנטים ש

 עמודים, קורות, מעקות, גגונים וכד'. 

 ורט להלן:ת המפהעבודה כוללת א

 לכלוך וכד'. במידה ויש צבע קיים, יש  ,דים, שומנים, פיח, אבקניקוי להורדת כלורי .1

כל   יבוצלהוריד את  והרופפים. הניקוי  דת ע, במיחלקי הצבע הפגומים, המתקלפים 

 לחץ גבוה, או באמצעות שיטה מתאימה אחרת.אמצעות התזת מים בשר, בהאפ

בטון .2 חלקי  וסילוק  בטוסדוק  פירוק  תיקוני  וביצוע  שבורים  ו/או  זו ים  עבודה  ן. 

ותשול במסגרת  תימדד  )סעם  הכמויות  בכתב  אחר  תיקוני   –  60.62.06.010יף  סעיף 

יד הקיים ובמישור אח  שוףבטון החה כמו הבטון(. גימור התיקונים יהיה בגוון ודוגמ

 טון הקיים, ללא בליטות ושקעים. עם פני הב

שר להתחיל רק ת צבע אקרילי. את ביצוע הצביעה אפבמערכצביעת אלמנטי הבטון   .3

א סיום  התי לאחר  הבטוןשפרת  שאלמנטי  ולאחר  לחלוטין  קונים  מערכת יבשים   .

 הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:

 מבור"וצרת "טת -אקרילי מערכת צבע 

 "סופרקריל מ.ד."  -צבע עליון בשתי שכבות לפחות 

 ט"תוצרת "נירל –מערכת צבע אקרילי 
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 " AC – 100" -ע עליון בשתי שכבות לפחות  צב

 תוצרת "טמבור" -מערכת צבע אקרילי 

 רב כיסוי", באישור המפקח בלבד. " -כבות לפחות צבע עליון בשתי ש

לן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע ביב הקלעיל, חי  3ה  בביצוע סעיף משנ .4

שבו   מקרה  בכל  מהשכבות.  אחת  בכל  הבטון,  יתעל  יידרש לא  מלא,  כיסוי  קבל 

לבצע   עד  הקבלן  חשבונו,  על  נוספות,  קביעת לקבלשכבות  הנדרשת.  התוצאה  ת 

 סופית ומכרעת.  פקח בנדון תהיההמ

 

שקוף באחת   חיר, צביעה בצבעוי במקבלן ללא שינלעיל יבצע ה  3במקום סעיף משנה   .5

 ממערכות הצבע המפורטות להלן:

 בור"תוצרת "טמ -מערכת צבע שקוף  

 פרקריל שקוף" "סו -צבע עליון בשתי שכבות לפחות 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע שקוף 

 "קנדריי"  -  ותתי שכבות לפחבע עליון בשצ

 תוצרת "סיקה" -מערכת צבע שקוף 

 ".H – 224סיל "רודר -פחות ל בשתי שכבותליון צבע ע

בתש .6 שנספגים  חומרים  הם  ו"סיקה"  "נירלט"  מתוצרת  והחומרים  ליישם תית  יש 

 ורווי בחומר.   אותם עד למצב שהשטח ספוג

צבע בכפוף להוראות בצע את מערכת ההקבלן לר בסעיף זה, חייב  בנוסף לכל האמו .7

ויישום, שימוש  אופן  לרבות  חו  היצרן,  כמויות  המתנה  דילול,  דרושות,  בין מר 

 שכבות, עבודות הכנה דרושות וכד'. 

החש .8 הבטון  שטח  לפי  בפהמדידה  מסוגיםוף  אלמנטים  בין  הבדל  ללא  שונים   ועל, 

שונו ובצורות  שונות  אלמנטים  ו  ת,במידות  בין  הבדל  במיקומללא  ים הנמצאים 

 שונים בקיר הבנין.  

 

 קייה  ם של בניה נצביעת שטחי –  60.62.03.060

משולבים   יףסע אשר  לבנים  ו/או  מבלוקים  נקיה  בנייה  של  שטחים  לצביעת  מתייחס  זה 

   בנין.בקירות ה

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

קיים, יש במידה ויש צבע  , אבק, לכלוך וכד'.  ניקוי להורדת כלורידים, שומנים, פיח .1

ידת ע, במיבוצ  והרופפים. הניקוי  להוריד את כל חלקי הצבע הפגומים, המתקלפים

 שר, באמצעות התזת מים בלחץ גבוה, או באמצעות שיטה מתאימה אחרת.האפ

אק  צביעת .2 צבע  במערכת  הנקיה  הבנייה  אפשר שטחי  הצביעה  ביצוע  את  רילי. 

לאלהתחי רק  שהשטל  לחלוטחר  יבש  הצבעח  מערכת  מהמפורטות   ין.  אחת  תהיה 

 להלן:
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 רת "טמבור"תוצ  -מערכת צבע אקרילי 

 "סופרקריל מ.ד."  -שכבות לפחות  יתיון בשצבע על

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע אקרילי 

 " AC – 100" -שכבות לפחות   בשתי צבע עליון

 תוצרת "טמבור" -ע אקרילי ת צבמערכ

 אישור המפקח בלבד. "רב כיסוי", ב -ות תי שכבות לפחצבע עליון בש

לא ואחיד של הצבע י מצב של כיסויב הקבלן להגיע למלעיל, חי  2בביצוע סעיף משנה   .3

יתקב לא  שבו  מקרה  בכל  מהשכבות.  אחת  בכל  הנצבע,  השטח  כיסעל  מלא, ל  וי 

נ שכבות  לבצע  הקבלן  התוצאיידרש  לקבלת  עד  חשבונו,  על  הנדרשת. וספות,  ה 

 ומכרעת.  ון תהיה סופית ח בנדקביעת המפק

משנה   .4 סעיף  ל  2במקום  הקבלן,  יבצע  צלעיל  במחיר,  שינוי  שלא  בצבע  קוף ביעה 

 ערכות הצבע המפורטות להלן:חת ממבא

 תוצרת "טמבור" -מערכת צבע שקוף  

 שקוף"  "סופרקריל -יון בשתי שכבות לפחות ע עלבצ

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע שקוף 

 נדריי" "ק -ות לפחות  תי שכביון בשצבע על

 תוצרת "סיקה" -מערכת צבע שקוף 

 ".H – 224סיל "רודר -פחות שתי שכבות לצבע עליון ב

וי .5 בתשתית  שנספגים  חומרים  הם  ו"סיקה"  "נירלט"  מתוצרת  לייהחומרים  שם ש 

 בחומר.   אותם עד למצב שהשטח ספוג ורווי

פוף להוראות מערכת הצבע בכ  ן לבצע אתבנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב הקבל .6

דילול ויישום,  שימוש  אופן  לרבות  דרוהיצרן,  חומר  כמויות  בין ,  המתנה  שות, 

 בות, עבודות הכנה דרושות וכד'. כש

 עי הקיר עם בניה נקיה.  כל קטהמדידה לפי שטח החזית בפועל של  .7

 

 נין תוספת מחיר לעבודות צביעת קירות לפי גובה הב –  07060.62.03.

 60.62.03.010סים לביצוע עבודות טיח )מסעיף  הכמויות אשר מתייחבכל סעיפי כתב   .1

 5במבנה שגובהו עד  (, המחיר מתייחס לביצוע העבודה  ללכו   60.62.03.032ף  ועד סעי

 קומות )כולל(. 

 -תר מדת למקרים שבהם גובה הבנין הוא יו וספת המחיר לכל הסעיפים הנ"ל מיועת .2

לצור  5 נקומות.  זה  רמות  ך  שתי  המיועד קבעו  בבנין  הקומות  מספר  לפי  מחיר 

 לשיפוץ, כדלהלן: 

 קומות )כולל(. 9בה ד לגוקומות וע 5ה על בנין בגובה שעול

 קומות. 9בנין בגובה שעולה על 

 ס"מ.   210 -ו הוא יותר מרקע תיחשב כקומה רק כאשר גובהה נטומת קלצורך זה ק .3
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משטח   65%שטחם מהווה לפחות  כקומה רק כאשר  בו  לצורך זה מבנים על הגג ייחש .4

ות חזית  בשלושות חוץ של הבנין,  להם הם בהמשך לקירם שהגג והקירות החיצוניי

 לפחות.

קומות שונה, תיקבע תוספת מספר  לצורך זה כאשר יש בבנין אגפים או חלקים עם   .5

 ר הקומות שלהם. ל אגף או חלק בנין בנפרד, לפי מספהמחיר לכ

טח ר שייך הבנין, אזי עבור כל שהקומות, לאיזה רמת מחי  י מספר נקבע, לפ  כאשר .6

וספת ו אגף( ישולם לפי אותה תות באותטח הקירנין )או עבור כל שהקירות באותו ב

 ב הכמויות לגבי אותה רמה(.  ה בכתמחיר )תוספת המחיר שרשומ

 

סעיף    וספתת .7 )ראה  נטו של הקירות  לפי שטח  סעיף   60.62.03.010המחיר משולמת 

 (.4ה משנ

מחיר מצרפים את לצורך קביעת רמת הכאשר הפרוייקט כולל יותר מבנין אחד, אזי   .8

 ת בכל הבניינים. חי הקירושט
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות בקירות חוץ  – 60.62תת פרק 

 

 עבודות חיפוי קירות    - .0460.62נה תת פרק מש

 י קרמיקהבאריח  וץת חירוחיפוי ק   –  60.62.04.010

 ריחי קרמיקה. סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות חיצוניים בא

 דה כוללת את המפורט להלן:בוהע

 .60.62.01.100וסילוק כל הטיח הקיים לפי סע'  ילוףק .1

 ק שאריות טיח ישן, סיד ואבק. וי הקיר ושטיפתו במים, לרבות סילוניק .2

 . 4סעיף משנה  60.62.01.010סעיף מנט לפי ביצוע שכבת הרצבה של טיח צ .3

 .2,  1סעיפי משנה  60.62.01.110סעיף ון שכבת הטיח לפי רשת סיבי זכוכית לשרי .4

הנ"ל תהיה עם גימור של שכבה  מ"מ. ה   8  –  12שכבה מיישרת של טיח צמנט בעובי   .5

 מיושרת לפי סרגל בשני כיוונים.  חספוס גס ו

י נפח(, כאשר כמות הצמנט לא תפחת יחסצמנט )-חול  1:4הרכב תערובת הטיח יהיה  

לפי יש להוסיף מוסף לטיט מוכן. לתערובת  ק"ג למ"ק ט  300  -מ ובאופן  יח בכמות 

 הוראות היצרן. 

 .  11סעיף משנה  60.62.01.010ט בסעיף  כמפורהחומרים לתערובות הטיח יהיו  .6

פורטות מאחת מהשכבות האשפרה במים ניגרים על כל שטח הטיח, לאחר ביצוע כל   .7

   ביצוע השכבה הבאה.לעיל, והמתנה לייבוש והתחזקות כל שכבה לפני 

לעיל( מהמישור לא תהיה גדולה   5משנה  הסטייה של שכבת הטיח המיישרת )סעיף   .8

לכלמ"  3  -מ מת  2  מ  סרגל  ע"י  תבוצע  )המדידה  באורך  מטר  הסטייה   2כת  מ'(. 

לא   ממהאנך  גדולה  לכל    3  -תהיה  ת  3מ"מ  )המדידה  אנך  מטר  ע"י  "חוט   –בוצע 

 פיון"(. 

 כדלהלן: 314 "יאימו לדרישות של תאריחי הקרמיקה ית .9

 מיים לקירות ים קראריח – 104.1.1לפי סעיף  א.

 .3% -עם ספיגות ממוצעת נמוכה מ חיםריא – 104.3.1לפי סעיף  ב.

 אריחים עם זיגוג רגיל  – 104.4.1.1לפי סעיף  .ג

 גבוהה בשחיקה.  -עם עמידות בינוניתם חיארי  – 104.5.1.1לפי סעיף  ד.

 מבחינת הפגמים המותרים.  ימו לסוג א' האריחים יתא – 105לפי סעיף  ה.

 מ'.  0.10יח לא יעלה על כל אר שטח ו.

 מ"מ.  8 -לא יפחת מ  ריחיםעובי הא ז.

פי מחיר יסוד במידות, גוון, דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין, ול קרמיקה יהיואריחי ה .10

 כתב הכמויות. ם ברשוה
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מסוג .11 יהיה  האריחים  להדבקת  מוגמרת  הדבק  תערובת  ל  של  מגיעה  אתר אשר 

  -ו  4.2  ,4.1ם  סעיפי  4004בת"י    3.2דרות של סעיף  באריזה סגורה. הדבק יתאים להג

4.3 . 

(. בשיטה זו  3.3.3סעיף    4004נה "מריחה כפולה" )ת"י  ההדבקה תהיה בשיטה המכו .12

בגב האריחים. את הדבק מיישמים עם כף וגם    תשתיתת הדבק גם על המורחים א

עטייח עוברים  ואח"כ  התים  משוננת.  מרית  אפשרויות ם  שתי  מגדיר  הנ"ל  קן 

 הדבקה כדלהלן:  ל

  3  -מ  ובי הסופי של שכבת הדבק אינו גדולהעשר  כא  –הדבקה בשכבה דקה    .א

 . (4004בת"י  1.3.5מ"מ )סעיף 

מ"מ    3  -מדול  הדבק ג  של שכבתובי הסופי  ר העכאש  –הדבקה בשכבה עבה   .ב

 (.  4004בת"י  1.3.4)סעיף מ"מ  8 -אך אינו גדול מ

הדבק   לסוג  להתאים  חייב  ההדבקה  שכבת  יצרן עובי  הוראות  עפ"י  הקבלן,  שבחר 

 הדבק.

היו  , הכמויות הדרושות ואופן היישום יפן השימוש בדבק, הכנת השטח הדרושהאו  .13

רק כאשר קיימת   קה, תבוצעלפני ההדבהרטבת האריחים  בהתאם להוראות היצרן.  

 רן הדבק. דרישה כזאת של יצ

יהח .14 הכיוונים.יפוי  בשני  ישרים  קוים  שייוצרו  באופן  של   בוצע  החיתוכים  כל 

חלק יהיו  ל האריחים  חיתוך  ים,  במכונת  ויבוצעו  שיננים,  קצה לא  בכל  חשמלית. 

של אנכי  או  בא  אופקי  להשתמש  יש  המחופה  מ השטח  שפה  עם  עוגלת ריחים 

הארי)"אב כמדק"(.  יסופקו  המעוגלת  השפה  עם  מהחים  מוכן  מתועש  מפעל וצר 

 ריחים.  המייצר את הא

הרגילים   .15 המישקים  יהירוחב  האריחים  בין  לפחמ"  4ה  )"פוגות"(  המישקים מ  ות. 

למלא ב"רובה" מתאימה אופקיים ואנכיים(. את המישקים יש  יהיו בשני הכיוונים )

יצרמסוג   ע"י  ההדבהמומלץ  חומר  התכונות ן  מה"רובה"   קה.  הנדרשות  העיקריות 

 מן בתנאי חוץ ת ועמידות לאורך זהן: גמישות, אטימו

 הלן:וספים כדלילים יש לבצע מישקים נבנוסף למישקים הרג .16

)מישקי  א.  אנכיים  התפשטות  ת"י    מישקי  לפי  (  4.9.2סעיף    1555ביניים 

 מית של הקירות. בכל פינה חיצונית ופני  - 

 ים ארוכים של הקירות ' בקטעים ישר מ  4.0כל  -  

סעיף    1555יניים לפי ת"י  ופקיים )מישקי ב מישקי התפשטות א  .ב  

 ת תקרה בתחתי - (  4.9.2

 יותמתחת לבליטות אופק -  

 

 סעיף   1555)מישקי ביניים לפי ת"י מישקי הפרדה אופקיים ואנכיים  ג. 

10.2  ) 
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)כגון סבי  או בפרטי הבני  נוי בחומר הרקעבכל מקום שיש שי - ן 

 וי אחר וכד'(.  ת, או במפגש עם ציפונו חל

יהיה  רה הנ"ל  המישקים  של  המזערי  אותם    6וחב  לאטום  ויש  מ"מ 

בת ב עמיד  אשר  גמיש  אטימה  חחומר  לדרישותת"י  נאי  בהתאמה  וץ 

1536  . 

החומר,  השי  אופן כמויות  לרבות  האטימה,  חומר  של  והיישום  מוש 

 .  ם להוראות היצרןהדרוש יהיו בהתאהשטח והפריימר  הכנת  

שב  . 17 הקרמיבמקומות  חיפוי  התפשטות  עובקה  הם  מישק  של  בתחום  ר 

לי יש  מבני(  )מישק  בא קונסטרוקטיבי  הנ"ל  למישק  המשכיות  שצור  כל  ופן 

ל ם המישק הזה, בהתאם לרוחב הקיים שמערכת החיפוי תהיה מופרדת בתחו

בחומ המישק  מילוי  המ המישק.  גמיש  אוטם  חיצונ ר  לשימוש  ומתאים   יועד  י 

 .1536ת"י   לדרישות

 ל כל השטח וניקוי האריחים עם ספוג.  לבצע שטיפה במים שבסיום העבודה יש   . 18

ל  בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה ע רות,  פי שטח נטו של הקידידה ל המ . 19

)כגון בניה נקיה,  מ"ר ושל שטחים שאינם מחופים  1.3 בטון חשוף    בקרמיקה 

 מ"ר.    1.0'( ששטחם עולה על  וכד

ל דרישה  וקיימת  קרמיקבמידה  חיפוש  גביצוע  הפתחים  ה  חשפי  על  ם 

 ו, כחלק משטח הקירות.  )"גליפים"(, הם יימדדו וישולמו לפישטחם נט

ת גימורלא  עבור  כלשהי  מחיר  תוספת  שפה    שולם  עם  אריחים  עם  פינות 

 מעוגלת. 

חלו  . 20 יש  זה. רמוקה לשלוש רמות  בכתב  הכמויות  ת המחיר  מחיר עבור סעיף 

 יפוץ, כדלהלן: ת בבנין המיועד לשי שטח הקירונקבעו לפ

 מ"ר )כולל(  700בנין ששטח הקירות שלו הוא עד 

 ל( מ"ר )כול 1200מ"ר ועד לשטח של   700עד   הקירות שלו הואששטח בנין 

 מ"ר   1200בנין ששטח הקירות שלו עולה על 

 ל.  לעי  18מוגדר בסעיף משנה השטח נטו לפי השטח הקירות הוא  

ל השטח,  לפי  נקבע  שייכאשר  מחיר  רמת  הב איזה  שטח  ך  כל  עבור  אזי  נין, 

מחיר   אותו  לפי  ישולם   בנין  באותו  בכתב  הקירות  ות  הכמוי )המחיר שרשום 

 לגבי אותה רמה(. 

הפרוייקט מב  כאשר  יותר  המחיר  כולל  רמת  קביעת  לצורך  אזי  אחד,  נין 

 כל הבניינים. שטחי הקירות ב מצרפים את

 

 חות אבן נסורהחיפוי קירות חוץ בלו   –  2060.62.04.0

 זה מתייחס לחיפוי קירות חיצוניים באבן נסורה )"שייש"(.  יףסע
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 הלן:פורט לללת את המהעבודה כו

 .60.62.01.100פי סע' קילוף וסילוק כל הטיח הקיים ל .1

 ח ישן, סיד ואבק. ילוק שאריות טיניקוי הקיר ושטיפתו במים, לרבות ס .2

 יץ גס.ה ע"י התזה של שפרמ"מ. יישום השכב 3 – 4בי ס של טיח בעו שכבת חספו .3

יהיה    הטיח  תערובת  גס  1:2הרכב  נ-חול  )יחסי  כצמנט  כאשר  הפח(,  לא מות  צמנט 

עם "סיקה לטקס" מוכן. לתערובת זו יש להוסיף מים    ק"ג למ"ק טיט  400  -תפחת מ

אשפרה  .  1:1ביחס   לבצע  לפחות  יש  ימים  שלושה  במשך  זו  יום לשכבה  כל  כאשר 

 פעמים.  3ם את הטיח לפחות מרטיבי

ף התזה או בכמ"מ. יישום השכבה יהיה ב  8  –  10שכבה אוטמת של טיח צמנט בעובי   .4

 את הקירות. חים. לפני יישום השכבה יש להרטיב טיי

כמות הצמנט לא  סי נפח(, כאשר  צמנט )יח-חול גס  1:2.5הרכב תערובת הטיח יהיה   

מ למ"  350  -תפחת  לתערק"ג  מוכן.  טיט  להוסיף  ק  יש  זו  "סיקה  ובת  עם  " 1מים 

כאש1:8יחס  ב לפחות  ימים  שישה  במשך  זו  לשכבה  אשפרה  לבצע  יש  יום  .  כל  ר 

 פעמים.  3ים את הטיח לפחות מרטיב

ווחים של מ"מ במר  5רשת פלדה על הקירות. הרשת תהיה מחוטים בקוטר    תקנתה .5

תהיינה    15/15 הרשתות  בין  החפיות  כיוון.    60ס"מ.  בכל  אל ס"מ  תחובר  הרשת 

 . 1/2ן כימיים או ברגי עיגון מכניים בקוטר "רות ע"י ברגי עיגוהקי

ק יציב אחר כפי אלמנטי הבטון שבקיר ו/או אל כל חלע אל  יש לקב  את ברגי העיגון

 שיקבע המפקח.  

ואו מיקומם  העיגון,  ברגי  פ כמות  על  חלוקתם  לקביעת פן  בהתאם  יהיו  הקיר,  ני 

 יה סופית ומכרעת. נדון תהחלטתו בהמפקח וה

יסו .6 מחיר  ולפי  המזמין,  בחירת  לפי  וסוג  דוגמה  גוון,  במידות,  יהיו  האבן  ד לוחות 

 ב הכמויות. ם בכתהרשו

מ"מ. שני חיבורים   4וטות פלדה בקוטר  מ  3אל רשת הפלדה ע"י  כל לוח אבן יחובר   .7

לוח האבן. פן צדדית של  יונה של לוח האבן וחיבור אחד יבוצע בדווצעו בדופן העליב

נקו יש לקדוחבכל  חיבור  של    דת  לעומק  לוח האבן,  עובי  מ"מ. מוט   30חור במרכז 

ויוכנס לתוך הקידוח הנ"ל לעומ  בצורתכופף  הפלדה המקשר י מ"מ לפחות.   20ק  וו 

 ת הפלדה.הפלדה יכופף וייקשר אל רש קצהו השני של מוט

בקוטר יום. הברגים יהיו  מצופים קדמ  ברגי פלדה  2ל כל לוח אבן יש להתקין  גב שב .8

באורך1/4" רחב  55  ,  ראש  ועם  בעומק  מ"מ  חור  לתוך  יוכנס  בורג  כל  מ"מ   20. 

ר. התקנת הברגים הנ"ל תבוצע בן ויעוגן עם דבק אפוקסי בתוך החוגב האדח בשייק

  התקנת לוחות האבן על הקיר.לפני 

 

ל .9 י לתמיכת  האבן  הקוחות  על  פלדה  זוויתני  להתקין  הזויתש  יותקנו ירות.  נים 

ת המפקח יותקנו זוויתנים פתח. במידת הצורך ולפי קביעכל קומה ומעל כל  בתחילת

במקומות   קנוספגם  ומכרים.  סופית  תהיה  בנדון  המפקח  של ביעת  דופן  עובי  עת. 

יהיה   הצלעות  5הזוויתנים  ומידות  לפחות  ש  מ"מ  כאלו  יישען תהיינה  אבן  לוח  כל 
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הזווי   15לפחות   על  הזוויתנמ"מ  הקירתן.  אל  יעוגנו  עיגון ים  ברגי  ע"י  כאמור   ות 

 לעיל.   5בסעיף משנה 

שירה , ברגי העיגון, הזויתנים, חוטי הקרשתותן הכל חלקי הפלדה שתוארו לעיל, כגו .10

   מיקרון לפחות(. 70בנים בטבילה חמה )עובי ללוחות האבן וכד', יהיו מגול

י .11 לעיל  המתוארים  העיגון  ברגי  כל  ע את  למרוח  מסוגש  אטימה  חומר  "סיקה   ם 

קנו במקומם. המריחה תבוצע על כל חלקי הבורג וסביב את לאחר שהותפלסטיק", ז

 הבורג לקיר.   חיבורר אזו

לו .12 לוח ע"י שטיפה במים חות האבן על הקירולפני התקנת  ניקוי של כל  יש לבצע   ת 

במברשת האב  ושפשוף  לוח  גב  על  תבוצע  מכן  לאחר  הצדדים.  חמכל  שכבת  ספוס ן 

מתערובת   ביגסה  חס  חול  צמנט  לטקס    2:1חס  של  "סיקה  מדולל SLTבתוספת   "

ביחס   יש להשאיר את  1:1במים  בלוכבת הש.  לפני השימוש  לייבוש מלא  ח חספוס 

 האבן לחיפוי.  

ל .13 יש  הקירות  על  האבן  לוחות  התקנת  המרווח  לאחר  את  לבין  מלא  הלוחות  שבין 

, לתערובת 3:1חס  גס בי חול    –בת של צמנט  יה תערוהקיר עם טיט צמנט. הטיט יה

לטקס   "סיקה  להוסיף  המהווה  SLTיש  בכמות  בתערוב  20%"  הצמנט  ת. ממשקל 

מוכן. הטיט  450  -ת מל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחבכ  ק"ג למ"ק טיט 

בן לבין הקירות. רוחב המרווח הנ"ל שבין לוחות הא  ימלא במלואו את כל המרווח

שורות   3או    2בניית    יבוצע בשלבים לאחרות המפקח. המילוי  ם להוראיהיה בהתא

 )נדבכים( של אבן.  

בעובי   .14 יהיו  האבן  אשר    2של    עריזמלוחות  בשורות  אבן  לוחות  על  ס"מ.  נשענות 

  -היה גדול מח אבן אחד לא יס"מ. שטח של לו  3מזערי של  הזויתנים תהיינה בעובי  

ה  0.36 לגבי תכונות  של המפרט   14011  יינה כמפורט בסעיףאבן תהמ"ר. הדרישות 

 (. 14כללי לעבודות אבן )פרק  ה

 8  –  10ני הכיוונים. רוחב המישקים יהיה  שב  יםהמישקים בין לוחות האבן יהיו עובר .15

צמנט   תערובת  עם  יבוצע  המישקים  כיחול  ביחס    –מ"מ.  שלובתוספ  3:1חול   ת 

מדולל   סופר"  לטקס  של  "סיקה  ביחס  הצ1:1במים  י.  והמחמנט  לבן  צמנט  יר היה 

 ן לפי בחירת האדריכל ו/או נציגי הבית.כולל תוספת גוו

ים. המישקים חות האבן, יש לבצע גם מישקים גמישלוין  בנוסף למישקים הרגילים ב .16

יבו האופקיים  כל  הגמישים  ו  3צעו  הבנין  לגובה  הגמישימ'  האנכיים המישקים  ם 

מ"מ   8  –  10יהיה    ב המישקים הגמישיםרוח  מ' לאורך  ולרוחב המבנה.  8יבוצעו כל  

  .1536והם ייאטמו עם חומר אטימה גמיש המתאים לתנאי חוץ ועומד בדרישות ת"י 

 

ול .17 עבודת החיפוי  סיום  כל שטח האבןלאחר  ושטיפת  ניקוי   עם   אחר  יבוצע איטום 

". אופן היישום והשימוש והכמויות H  –  224רסיל  סוג "סיקה רודוחומר אטימה מ

 ת היצרן. ות יהיו לפי הוראודרושה



 

 

83 

 1:3המדידה לפי שטח נטו של הקירות, בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על   .18

אב  מ"ר בלוחות  מחופים  שאינם  שטחים  טיושל  חשוף,  בטון  נקיה,  בניה  )כגון  ח  ן 

 מ"ר.  1.0וכד'( ששטחם עולה על 

על חשפי    וקיימתבמידה   גם  לוחות אבן  חיפוי  לביצוע  )"גליפים"(, הפדרישה  תחים 

 שטח הקירות.לפי שטחם נטו, כחלק מ הם יימדדו וישולמו

עבור   כלשהי  מחיר  תוספת  תשולם  במידות   ביצועלא  בקטעים  אבן  לוחות  חיפוי 

 ום כלשהו.  ונות ו/או בצורות שונות ו/או במיקש

)למעט שטח נטו    20שנה  סעיף מ  60.62.04.010פי סעיף  לוש רמות מחיר  חלוקה לשל .19

 יל(.  לע 18י סעיף משנה ל הקירות שיהיה לפש

  2378 ת"י טות בבנוסף לכל האמור לעיל, חלות על סעיף זה כל הדרישות המפור . 20

 .  378ובמפמ"כ  1חלק  

 

 אדני טרצו יצוקים באתר בחלונות ומרפסות.  –  0.62.04.0306

 המפורט להלן:דה כוללת את בוהע 

ב .1 קיימים,  טרצו  אדני  וסילוק  חלויש   מידהפירוק  או  טרצו  נם,  אדני  של  קים 

יימים במקומות שיקבע המהנדס. במקרה של פירוק חלק מאדן  טרצו קיים  ק

ית, בקו ישר, בשני קצוות הקטע  וך במכונת חיתוך חשמל"י חית הדבר ע יעשה  י

 ועד לפירוק.  המי 

יה .2 עם  הטרצו  יצוק  הק צמניה  כמו  ודוגמה  בגוון  לבן  אדני  ט  ואן  במידה  יים. 

יקיימ  טרצו הגים,  ה קבעו  ע"י  והדוגמה  זה  וון  לצורך  המזמין.  ו/או  מהנדס 

לת הדוגמה  עד לקב   ס"מ  30/100ת ן לבצע מספר דוגמאות במידויהיה על הקבל 

 "י המפקח.  שתאושר ע 

של   .3 מינימלי  בעובי  יהיו  בחלוקות  טרצו  כולל  5אדני  רוחב  האדן    ס"מ.  של 

לפח  יבלוט  הטרצו  אדן  הקיר.  עובי  לפי  מעבס  6ות  ייקבע  לקו"מ  הטיח    ר 

ובת שרוחבו  החיצוני  מעוגל  מים"  "אף  יעובד  ועומקו    2חתיתו  ס"מ.    1ס"מ 

אד של  טרבמקרה  קיימיני  להתצו  יש  שלם  הקטעים  את  הטרצו    אים  אדן 

 החדש לקיים. 

ב  .4 יהיו  מרפסות  במעקות  טרצו  ש אדני  מינימלי  של    6ל  עובי  כולל  רוחב  ס"מ. 

ייקבע לפי עובי הקיר. ים המרפס לפי פניכ  האדן  מעבר  ס"מ    8בלוט לפחות  ת 

ו  ועומק "מ  ס  2לקו הטיח החיצוני ובתחתיתו יעובד "אף מים" מעוגל שרוחבו  

של  ס"מ.    1 קיימבמקרה  טרצו  אדן  אדני  של  הקטעים  את  להתאים  יש  ים 

 רצו החדש לקיים. הט

 

  ס"מ הפרש גובה בין קצה אחד   1שיפוע כלפי חוץ, לפחות  ובדו באדנים יע פני ה  .5

 ות של האדנים תהיינה מעובדות בעיגול.  אדן. הפינות הגלויב ה ני לרוחלקצה ש 
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ן במרחקים לכל רוחב האדהם יותקנו  מ"מ ו  30/4בחתך  פסי ההפרדה יהיו מזכוכית   .6

על   יעלו  בינ  1.2שלא  בין אדןמ'  יות  יהם. בכל קו חיבור  קן פס הפרדה קיים לחדש 

 כנ"ל. 

לפי .7 תבוצע  באתר  הטרצו  בס  יציקת  הכל  1005עיף  האמור  לעבודות שלהמפרט  לי 

בת המצע ת. שכ(. היציקה תבוצע בשיטת שתי השכבות הרצופו10ריצוף וחיפוי )פרק  

ס"מ(   4.5בי מזערי  ס"מ )באדני מרפסות עו  3.5זערי של  בעובי מ  20  -ה מבטון בתהי

 ס"מ.   1.5מזערי של   רצו תהיה בעובישכבת הט

מ"מ לאורך.  8בקוטר  לדה מצולעיםמוטות פ 2ן הכולל בשכבת המצע יותקן ברזל זיו .8

בטו עטופים  שיהיו  באופן  יונחו  הפלדה  שמוטות  להקפיד  מכליש  כיס  ן  וי  צדדיהם. 

 ס"מ.   1.5 -שהי, לא יפחת מנקודה כלהבטון, ב

ין קטעים ארוכים או קצרים וללא עו, ללא הבדל בהמדידה לפי אורך הקטעים שבוצ .9

   טעים.הבדל במיקום הק

 

 אדני אבן נסורה בחלונות ומרפסות  –  04060.62.04.

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

וק אדנים קיימים מלוחות ירה וישנם, ו/או פצו קיימים, במידני טרפירוק וסילוק אד .1

 מכל סוג אחר.  אבן ו/או 

ו .2 זה המפקח ו/או המזמין. לצורך  האבן הנסורה ייקבעו ע"י    אדניהדוגמה של  הגוון 

הקב על  דוגמאולן  יהיה  מספר  במידות  להביא  הדוגמה   30/100ת  לקבלת  עד  ס"מ, 

   ום בכתב הכמויות.ה במחיר יסוד הרשה תהיאושר ע"י המפקח. האבן הנסורשת

ייקבע לפי   ב כולל של האדןס"מ. רוח  3אדני האבן בחלונות יהיו בעובי מינימלי של   .3

לפחות   יבלוט  האדן  הקיר.  מעבר   4עובי  החיצו  ס"מ  הטיח  יעובד   ני לקו  ובתחתיתו 

  130עד  ס"מ. לחלונות בהם אורך האדן    1ס"מ ועומקו    1.5אף מים" מעוגל שרוחבו  "

הכולל של   אבן אחד שלם. לחלונות שבהם האורך  יהיה עשוי מלוח  ס"מ )כולל(, הוא

לק לחלקים באורך שווה באופן שאורך כל חלק לא ס"מ, הוא יחו  130האדן עולה על  

 ס"מ.   130ל יעלה ע

ס"מ. רוחב כולל של האדן   3אדני האבן במעקות מרפסות יהיו בעובי מינימאלי של   .4

ס"מ מעבר לקו הטיח.   2דן  רפסת יבלוט האהמעקה. כלפי פנים המעובי  ייקבע לפי  

ובתחתיתו יעובד "אף מים"   ו הטיח החיצוניס"מ מעבר לק  4יבלוט האדן    כלפי חוץ

שרוחבו   ועו  1.5מעוגל  למרפסו  1מקו  ס"מ  עס"מ.  האדן  אורך  בהן  ס"מ   130ד  ת 

ולל של האדן רך הכ)כולל( הוא יהיה עשוי מלוח אבן אחד שלם. למרפסות שבהן האו

אורך כל חלק לא יעלה יחולק לחלקים באורך שווה באופן ש  ס"מ, הוא  130  עולה על

 ס"מ.  130על 

 

לפחות  דנים  הא .5 חוץ,  כלפי  בשיפוע  גוב  1יותקנו  הפרש  אחד לקצס"מ  קצה  בין  ה ה 

 האדנים תהיינה מעובדות בעיגול.   כל הפינותהגלויות של שני לרוחב האדן.
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רות ו/או משקוף החלון ייאטמו אבן לבין הקיבין  במקרה של אדן ה  חיבורכל קווי ה .6

 .  1536לפי ת"י ר אטימה המתאים לתנאי חוץ בחומ

ם. קיחל מ"מ בין ה  8  -10ב  כאשר האדן מורכב מחלקים יש להשאיר מישקים ברוח .7

 .  15סעיף משנה  60.62.04.020בה" לפי סעיף יש למלא ב"רו את המישקים

ע"י שטיפה במים ושפשוף במברשת של כל לוח וחות האבן יבוצע ניקוי קנת ללפני הת .8

ע  מכל לוח האבן  הצדדים. לאחר מכן תבוצע  גב  גזה מתערובת של ל  שכבת חספוס 

, יש 1:1" מדולל במים ביחס SLTס בתוספת "סיקה לטק , 2:1חול גס ביחס  –צמנט 

 ומו.  ן במקלהשאיר את שכבת החספוס לייבוש מלא לפני הדבקת לוח האב

ס"מ לפחות. עובי   20בי  השתמש בטיט צמנט בשכבה בעוהאבן יש ללהדבקת לוחות   .9

ם הדרוש של אדן האבן )מפלס עליון של האדן החדש יקבע לפי המיקושכבת הטיט  

חול גס ביחס   –יה תערובת של צמנט  . הטיט יהורק(ן שפזהה למפלס של האד  יהיה

לטקס 3:1 "סיקה  להוסיף  יש  לתערובת   ,  SLT "    המהווה  ממשקל  20%בכמות 

ק ק"ג למ"  450  -בת לא תפחת מערובת. בכל מקרה כמות הצמנט בתערו הצמנט בת

ף החלון ו/או יט ימלא במלואו את כל המרווח שבין לוח האבן לבין סוטיט מוכן. הט

 דבק. יו הוא מוה עלהמעקפני 

קצרים וללא   ים אוהמדידה לפי אורך הקטעים שבוצעו, ללא הבדל בין קטעים ארוכ .10

 הקטעים.  הבדל במיקום 

 

 תוספת מחיר לעבודות טיח לפי גובה הבנין  –  60.62.04.050

כ .1 סעיפי  אשרבכל  הכמויות  קירות  תב  חיפוי  עבודות  לביצוע  )מסעיף   מתייחסים 

לביצוע העבודה במבנה כולל(, המחיר מתייחס    60.62.04.022סעיף    ועד  60.62.04.010

 לל(. ת )כוקומו 5שגובהו עד 

 -גובה הבנין הוא יותר מ  ם הנ"ל מיועדת למקרים שבהםסעיפיתוספת המחיר לכל ה .2

נקבע  קומות.  5 זה  המיועד לצורך  בבנין  הקומות  מספר  לפי  מחיר  רמות  שתי  ו 

 וץ, כדלהלן: לשיפ

 קומות )כולל(. 9קומות ועד לגובה  5ל ולה עבה שעבגו בנין

 קומות. 9בנין בגובה שעולה על 

 . ס"מ  210 -שר גובהה נטו הוא יותר מכא ך זה קומת קרקע תיחשב כקומה רקלצור .3

ח משט  65%מה רק כאשר שטחם מהווה לפחות  הגג ייחשבו כקולצורך זה מבנים על   .4

של הבנין, בשלוש חזיתות   ות חוץבהמשך לקיר  החיצוניים שלהם הםהגג והקירות  

 לפחות.

 

פת וסים עם מספר קומות שונה, תיקבע ת ו חלקלצורך זה כאשר יש בבנין אגפים א .5

  רד, לפי מספר הקומות שלהם.המחיר לכל אגף או חלק בנין בנפ
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י עבור כל שטח הקומות, לאיזה רמת מחיר שייך הבנין, אז  ע, לפי מספר כאשר נקב .6

אגף( ישולם לפי אותה תוספת   ו עבור כל שטח הקירות באותוין )ארות באותו בנהקי

 מה(.  רשרשומה בכתב הכמויות לגבי אותה  המחירמחיר )תוספת 

ס .7 )ראה  נטו של הקירות  לפי שטח  סעיף   60.62.04.010עיף  תוספת המחיר משולמת 

 (. 17סעיף משנה  60.62.04.020וסעיף  18משנה 

ין אחד, אזי לצורך קביעת רמת המחיר מצרפים את נט כולל יותר מבכאשר הפרוייק .8

 ם. שטחי הקירות בכל הבנייני 

 

 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות בקירות חוץ  – .6260ק תת פר

 

 ושיקום שונות עבודות תיקון   - 60.62.05תת פרק משנה 

 תיקון גגונים מבטון –  60.62.05.010

 המפורט להלן: העבודה כוללת את 

במידת   .   1  עץ/פלדה,  וקורות  פלדה  "רגלי"  ע"י  הגגון  של  זמניות  לפי הצורךתמיכות   ,

 חיותיו.  דרישתו של המפקח ובהתאם להנ

הגגו .2 על  הקיים  הטיח  כל  של  בשלמות  וסילוק  צדדיו,  פירוק  מכל  סעיף ן,  לפי 

60.62.01.100. 

יקוני בטון  הגגון וביצוע ת  מכל צידירופפים וסדוקים,    פירוק וסילוק כל חלקי בטון .3

 . 60.62.06.100סעיף  לפי

מש .4 בעובי  "מדה"  תע  3  –  4תנה  יציקת  ה"מדה"  הגגון.  פני  על  שיפוס"מ  עם  ע ובד 

ת , לתערוב1:3ח  צמנת ביחס נפ   –ערובת עבור ה"מדה" יהיה חול  הרכב הת  כלפי חוץ.

 '. ג 11סעיף משנה  60.62.01.010יש להוסיף מוסף לפי סעיף 

ת דה"( יש לעבד "רולקה" מטיט צמנט, תערובלבין הגגון )מעל ל"מ בחיבור בין קיר הבנין .5

 לעיל.  4ט לפי סעיף משנה הטי

 .60.62.01.020ת הגגון ובכל צדדיו, לפי סעיף ק בתחתיחוץ חל וע טיחביצ .6

7. " מים" עיבוד  של    אף  חתך  במידות  הגגון  ב  2.0/1.0בתחתית  הצדדים ס"מ,  כל 

המהחופשיי אף  הגגון"  של  בם  יהיה  מעוגל  ים"  המים"   אוחתך  "אף  מרכז  טרפזי. 

ף המים" באופן ה החופשי של הגגון. יש לעבד את "אמהקצ  ס"מ  2  –  3יהיה במרחק  

 חופשי של הגגון. צה השיהיה מקביל לק

 

פ .8 הגגואיטום  לרבוני  "טורוסין,  עם  ה"רולקה"  או FX  –  100ל  ת  "טורו"  תוצרת   "

ים" " תוצרת "ב.ג. פולימר10טום  תוצרת "סיקה" או "בי.ג'י.    " 107"סיקה טופ סיל  

""Surecoatאו   מתוצרת   "Ronsal  "  לריצוף מתחת  "איטום  תוצרת502או   " 
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ש" או  המ"כרמית"  ע"י  מאושר  של    פקח.ע  לפ  3.0בכמות  למ"ר  אופן ק"ג  חות. 

 רן. יו לפי הוראות היצוש והיישום, מספר השכבות, הכמויות הדרושות וכד', יההשימ

ג  .9 חומרי  עם  הגגון  "שליכט"גימור  כגון:  שונים  ציפויים   מר  שונים,  מסוגים  וצבע 

מסקשיח במסגרים  כלול  אינו  וכד',  שונים  הגימוגים  זה.  סעיף  כחלק ת  יימדד  ור 

 תב הכמויות. סעיף המתאים בכ ימור של כל הקיר, במסגרת ההגמ

ם, ים ארוכים או קצריללא הבדל בין קטע  המדידה לפי אורך הגגונים שתוקנו בפועל,  .10

 ים. מתוקננים אנכיים ואופקיים וללא הבדל במיקום הגגונים הבין גגו ללא הבדל

 וקה דלהלן: מדידת הגגונים תהיה לפי החל .11

 ס"מ )כולל(. 30חב עד ם ברוגגוני

 ס"מ )כולל(. 60ועד לרוחב של ס"מ  30ולה על גגונים ברוחב שע

 ס"מ )כולל(.   100של  ס"מ ועד לרוחב 60 גגונים ברוחב שעולה על

 

 תיקון גגונים מבטון –  5.02060.62.0

 לחזקם. ומים הנמצאים בקומת קרקע, אשר יש  ון פגסעיף זה מתייחס לעמודי בט 

 להלן:  ת את המפורטהעבודה כולל

כל גובהו )מפני הטיח הקיים על העמוד, מכל צדדיו ול בשלמות של כל    קילוף וסילוק .   1 

היסוה קורת  או  קורה  יסוד  תחתית  ועד  עמודיד  קומת  תחתית בתקרת  עד  או  ם, 

 רה(. תקרה כאשר אין קוה

 רצועה ל תקרת קומת עמודים, ב וסילוק בשלמות של כל הטיח הקיים ע ילוף .        ק2

 יב לראש העמוד. ס"מ מסב 20שרוחבה             

הרופפים   .3 הסדוקים,  הבטון  חלקי  כל  וסילוק  הססיתות  לאחר  תיתות והפגומים. 

 קים.  לא סדים וללקי בטון יציביישארו רק ח

לפ .4 הקיימים  הזיון  ברזלי  בכל  סעיטיפול  משנה    60.62.06.010ף   י  החו3סעיף  מר . 

 . 6סעיף משנה  60.62.06.010 לפי סעיף להגנה על ברזל הזיון 

מ .5 לעמוד חפירה  מ  סביב  היסוד.  קורות  או  העמוד  יסוד  לגילוי  החפירה עד  ידות 

החפירה  ושיפו של  הצד  אתעי  שיאפשרו  כאלו  ללא ביצו  יהיו  והיציקה  התבניות  ע 

סיכון.   וללא  ל  בסיוםהפרעה  הקבלן  על  זה,  סעיף  לפי  החפירה העבודות  את  סתום 

המקו תוך  בעפר  ע מי,  ולסלק  והידוק,  הרטבה  מהחצרכדי  עפר  העמוד ודפי  כאשר   .

אספלט  משטח  או  מרוצף,  שביל  בתחום  להחזיר    נמצא  הקבלן  המצב על  את 

 פה וכד', כדוגמת הקיים. חגורות בטון, אבני ש להשלים ריצוף, אספלט,לקדמותו ו

עיגון )לפי ו ברגי  ( א60.62.06.030)לפי סעיף  צוע "קוצים" ממוטות פלדה מצולעים  בי .6

ים" )או ברגי העיגון( על הקבלן לעגן בתקרת קומת (. את ה"קוצ60.62.06.020סעיף  

וביס קרק העמוד  סביב  מסבי ע  העמוד,  של  היסוד  בקורת  )או  לעמוד  כמות  ב  וד( 

 הוראות המפקח באתר. "הקוצים" לפי

אשרסידו .7 לעמוד,  מסביב  זיון  ברזל  רשת  ב  ר  אנכיים  פלדה  מוטות    10קוטר  כוללת 

בה העמוד מהיסוד )או קורת היסוד( ועד ט למוט, לכל גוס"מ בין מו  10מ"מ במרחק  
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ב  )או התקרה(. סידורלקורות התקרה   סגורים  כל    8קוטר  חישוקים  ס"מ,   20מ"מ 

קשים באופן מיוחד, יהיה  קיים  ת שבהם הנזקים בעמוד ה לכל גובה העמוד. במקומו 

הקבלן   כל  על  אך  כנ"ל  חישוקים  תהיה ס"מ  10להתקין  בנדון  המפקח  החלטת   .

ומכרעת.   הבטסופית  כיסוי  מצולעים.  פלדה  מוטות  יהיו  הזיון  מוטות  לברזל כל  ון 

 ס"מ.  3 -יפחת מ הזיון לא

העמוד   צד שלבי הבטון היצוק מכל  יב לעמוד, לכל גובהו. עומסב  30  -יציקת בטון ב .8

המידות  10יהיה   לפחות.  תה  ס"מ  המורחב  העמוד  של  ביינה  הסופיות   20  -גדולות 

ד המקורי לפני התיקון. לפני ביצוע היציקה יש לשטוף ן( ממידות העמוס"מ )בכל דופ

טון יובא לאתר ילוק כל שאריות העפר. הבאו קורת היסוד לס  במים את פני היסוד

 ות ת"י.  לדרישבהתאם  20 -ן מסוג בכבטון מוכ

חלק   .9 צמנט  טיח  מסבביצוע  העמוד  על  אחת  לכבשכבה  גובהיב,  החלק  ל  לרבות  ו, 

 מ"מ לפחות. תערובת הטיח תהיה  12שכבת הטיח יהיה י הקרקע. עובי שמתחת לפנ

 . 4סעיף משנה  60.62.05.010סעיף  י לפ

 לעמוד המורחב.  קרת קומת עמודים, מסביב השלמת טיח כנ"ל על ת .10

 הטיח יש להשקות היטב במים.   חר ביצוע יציקת העמוד ולאחר ביצועלא .11

לפני השטח, יש לאטום לפי סעיף        אשר נמצא מתחת   את החלק התחתון של העמוד, .12

 . 8יף משנה  סע 60.62.05.010

לתקרת   .13 מעבר  הבולטים  בקטעים  המורחב,  העמוד  לעבד בראש  יש  עמודים,  קומת 

 נוע היקוות של מי גשם.   די למאת הטיח בשיפוע כ

, צבע מסוגים ם כגון: טיח מסוגים שוניםד המורחב עם חומרי גמר שוניור העמוגימ .14

וכד', אינו כלולש זה.    ונים, ציפויים קשיחים מסוגים שונים  הגימור במסגרת סעיף 

 הסעיף המתאים בכתב הכמויות. מהגימור של כל הקירות, במסגרת יימדד כחלק

דל בין עמודים במידות חתך שונות, פי נפח הבטון היצוק בפועל, ללא הבידה להמד .15

 שונות.  ו במידות גובה בצורות חתך שונות ו/א אוו/

 

 תיקון מרפסות פתוחות –  60.62.05.030

ז סעי עוברת תהליך    ות קיימות, אשרה מתייחס למרפסף  בהן רצפת הבטון הקיימת 

 שיפוץ במתואר להלן:  

 מפורט להלן: את ה העבודה כוללת

זמניות .   1 וקורות עץ/פמתחת למרפסת עם "רג  תמיכות  לדה, במידת הצורך, ל" פלדה 

 מפקח ובהתאם להנחיותיו.  פי דרישתו של הל

 

ש  .2 בשלמות  וסילוק  ב פירוק  הקיים  הטיח  כל  רל  סעיף תחתית  לפי  המרפסת,  צפת 

60.62.01.100 

ו .3 חפירוק  כל  וסדוסילוק  רופפים  בטון  וביצוע קים,  לקי  המרפסת  רצפת  מתחתית 

 . 60.62.06.010בטון לפי סעיף  תיקוני
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בשפירוק   .4 של  וסילוק  הקיילמות  הריצוף  כל  כל  וכולל  שיפולים  כולל  במרפסת,  ם 

 מרפסת.  ל פני הבטון ברצפתעד לחשיפה מלאה ש ל המילוי,הטיט וחו

הפ .5 קורות  מכל  החלודה  רצניקוי  מעל  הגלויים,  בחלקיהן  הבלדה  ומתחת פת  טון 

יב  הניקוי  הבטון,  עללרצפת  להכות  אין  פלדה.  מברשות  עם  בפ  וצע  טישים הקורות 

 הניקוי יש לבצע שכבת הגנה על כל קורות הפלדה הנ"ל.  דת חלודה. לאחרך הורלצור

החלקים הגלויים של קורות הפלדה הנ"ל מלאה ותכסה את כל  שכבת ההגנה תהיה  

ל צד של קורות הפלדה. החומר להגנה עמכל    ס"מ  10ספת רצועת בטון ברוחב  בתו

 .60.62.06.010ברזל הזיון יהיה לפי סעיף  

ושטיפת .6 וי  ניקוי  הבטון  הרכב  רצפת  משתנה.  בעובי  "מדה"  עבור ציקה  התערובת 

. עובי שכבה "המדה" יהיה כזה 4נה  סעיף מש  60.62.05.010יהיה לפי סעיף  ה"מדה"  

עובי שכבת מעל לקורות הפלדה הבולטות    סה את שהיא תכ רצפה. במקרים שבהם 

מ"מ   4ר  קוטברזל זיון בהשכבה רשת    ס"מ יש להוסיף באמצע  6ה" עולה על  ה"מד

של  במרווח בהת  10/10ים  משופעים  יהיו  ה"מדה"  שכבת  פני  לשיפועי ס"מ.  אמה 

מהמרפסת.   ם ייקבעו באופן שיאפשר ניקוז מהיר של מים ף במרפסת. השיפועי הריצו

רפסת במידה קבועה נמוכים מהמפלס הסופי של הריצוף במיהיו  פני שכבת ה"מדה"  

 קה. הדבושל שכבת ה של המרצפות שהיא סה"כ העובי

שר יש ריצוף עובר בכל המקומות שבהם יש פתח דלת )כא  30  -טון בחגורת ב  יציקת .7

ה פנים  אל  ברוחמהמרפסת  תהיה  החגורה  של  דירה(.  וגובה  15ה  עלפי ס"מ  יקב  ה 

פניההפרש   המרצפות  רצפת  שבין  תחתית  לבין  במרפסת  יציקת   הבטון  הפתח.  ליד 

 לעיל.   6ה נדה" מסעיף משני ביצוע ה"מהחגורה תבוצע לפ

לג .8 )עד  מסביב  והמעקות  הקירות  ועל  ל"מדה"  מעל  מעל   30ובה  איטום  ס"מ 

סעיף   60.62.05.010קות לרצפה, לפי סעיף  י הפינות שבין המעמדה"(, לרבות מילוה"

 . 8משנה 

עם  בי .9 ה"מדה",  מעל  בהדבקה  ריצוף  הכמויות, צוע  בכתב  המתואר  מסוג   מרצפות 

שיפולים לסוס"  7בגובה    לרבות  המתאימים  הריצוף מ  כי  בזאת  מודגש  הריצוף.  ג 

חול. מצע  ללא  יבו  מתבצע  אריחים  חיתוחיתוך  במכונת  רק  בקווים צע  משלית,  ך 

ל החומר  שיננים.  וללא  "לטישרים  יהיה:  האריחים  סוהסגקת   SB  "112פר  קס 

"דבק  או  "סיקה",  או  " תוצרת "כרמית"110לקרמיקה    תוצרת   ,BONSAL   125  

"תו ההBONSALצרת  שכבת  עובי  חומר   3  –  5דבקה   "  את  למרוח  יש  מ"מ. 

הדרושה ואופן החומר  שטח ה"מדה". כמות  ח האריחים וגם על  ההדבקה על כל שט

 הוראות היצרן.   השימוש והיישום יהיו לפי 

 

 5ה  בשני הכיוונים. רוחב המישקים יהי  יבוצע עם מישקים )"פוגות"( עובריםיצוף  הר .10

"פוגה פלקס" תוצרת "סיקה", או "רובה קים יבוצע עם:  איטום המיש   מ"מ לפחות.

". כמות החומר BONSAL" תוצרת "BONSAL  120מית", או "  " תוצרת "כר117

 . ם יהיו לפי הוראות היצרןהדרושה ואופן השימוש והיישו
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לפי סעיף   או  60.62.01.010המרפסת לפי סעיף    ביצוע טיח חוץ חלק בתחתית רצפת .11

60.62.01.020. 

"אף   .12 המעיבוד  בתחתית  של  מים"  חתך  במידות  בכל  2.0/1.0רפסת  הצדדים   ס"מ, 

רפזי. מרכז "אף  אף המים" יהיה בחתך מעוגל או טשל רצפת המרפסת. "החופשיים  

במרח יהיה  מ  3-2ק  המים"  לס"מ  יש  המרפסת.  רצפת  של  החופשי  את הקצה  עבד 

 רפסת.  ל רצפת המיל לקצה החופשי ש"אף המים" באופן שיהיה מקב

  צפה. היציאות למיםיאות למים במקומות המתאימים מבחינת שיפועי הרקנת יצהת .13

פן החיצונית ס"מ מעבר לדו  20שר יבלוט  א  2דה מגולבן, בקוטה "התיינה מצינור פל

 ת. של המרפס

מסבי .14 והשיפולים,  הריצוף  חתוכיםאריחי  יהיו  המים,  יציאות  לפתחי  בהתאמה   ב 

לרבו איטוםלפתח,  ג  ת  אטימה  והשיפולים בחומר  הריצוף  בין  המגע  קווי  בכל  מיש 

 יציאת המים.   לבין צינור

חום המדידה לפי השטח אשר יימדד בתחתית רצפן הבטון של המרפסת )השטח שת .15

פסות בשטחים שונים, של רצפת המרפסת( ללא הבדל בין מר  ונייםבין הקוים החיצ

 . ות, או במיקום כלשהואו בצורות שונ

 כל שלבי    קבלן להשתמש בחומרים של יצרן אחד לע העבודה יידרש הלצורך ביצו       .16

 ירת היצרן תהיה ע"י הקבלן ובאישור המפקח. ה. בחהעבוד

  ון: "שליכט" וצבע מסוגים שונים,  ים כגעם חומרי גמר שונגימור תחתית המרפסת  .17

 ה. הגימור יימדד במסגרת סעיף ז כלולציפויים קשיחים מסוגים שונים וכד', אינו             

 הכמויות. יף המתאים בכתב קירות, במסגרת הסע כחלק מהגימור של כל ה            

 

 ת. ריצוף ואיטום מרפסות פתוחו –  60.62.05.040

זה מ .1 ר  תייחססעיף  בהן פורקה  צפת הבטון הקיימת  למרפסות קיימות, אשר 

בטו רצפת  הנ"ובוצעה  הבטון  )עבודות  חדשה  בנפרד    לן  במסגרת  נמדדות 

 סעיפים אחרים בכתב הכמויות(. 

מסעיף    60.62.05.030את כל האמור בסעיף    כולל   החדשהרצפת הבטון    איטום וריצוף  

 לל(.  )כו  17ועד סעיף משנה   6משנה  

 

 . ריצוף ואיטום מרפסות פתוחות  –  0502.05.60.6

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

 ם.   " מעץ, על כל חלקיו הפנימיים והחיצונייארון אוויר" של .        פירוק וסילוק 1

 יש להשאיר את החלון בשלמותו ולא    ון האוויר"ון מעל "ארקיים חל במידה ו

 לפגוע בו.  
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ע"י  .2 בל  סגירת הפתח  ב בניית  ע   4טון חלולים,  וקי  לפי  בעובי  ובי הקיר  חורים, 

הקיר ועובי  במידה  לבנות    30הוא    הקיים.  יש  אזי  מבלוקכפ  קירס"מ  ים  ול 

 ס"מ.   10ס"מ ובלוקים בעובי  20בעובי 

בט   השלמות של .2 מסביביציקת  המירווחים שבין  לבנייה    ון  כל  את  לסגור  כדי 

 הקיר הקיים לבנייה החדשה.  

טיח .3 מב   ביצוע  וחלק  לפי  חוץ  הפתח  נסגר  בהם  בקטעים  סעיף  מבפנים 

 .  60.62.01.020או לפי סעיף  60.62.01.010

החיבור בין הבנייה    שיריון הטיח, לאורך כל קוי ת לזכוכיסיבי    פסים של רשת .4

, מבפנים ומבחוץ. הביצוע לפי  דפנות הפתח הקיים  לסגירת הפתח לבין החדשה

 .  5  ,4, 3  ,2סעיפי משנה   60.62.01.070סעיף  

יש .5 האויר,  ארון  מעל  חלון  יש  ל  כאשר  חברות  אבן  מלוח  חלון  אדן  פי  לבצע 

 .60.62.04.040סעיף סעיף 

ים של בצבע מסוג הקיים. במידה ויש גימור קי   ירה ע"י צביעהד בתוך הגימור   .6

בנפרד עבור השלמה באריחה או קרמיקה, אזי  אריחי חרסינ  ים מסוג  ישולם 

 הקיים.  

החיצו  .7 בצד  ע הגימור  חומני  וצבע  ם  "שליכט"  כגון:  שונים  גמר  מסוגים  רי 

מסו  קשיחים  ציפויים  כלול שונים,  אינו  וכד',  שונים  ז במסגרת    גים  ה.  זעיף 

יימדד כחלק מהגימור של כל הקיר, במסגרת ה סעיף המתאים בכתב  הגימור 

 הכמויות.  

בצורות   .8 "ארונות"  בין  הבדל  ללא  אוויר"  "ארונות  של  יחידות  לפי  המדידה 

הכמויותו/או  ות  שונ כתב  בסעיפי  כלשהו.  שטח    במיקום  לפי  חלוקה  תהיה 

 ( כדלהלן:ונות )שטח הפתח בקיר הבנויהחזית של האר 

 מ"ר )כולל(  7.0אויר" בשטח עד נות "ארו 

 מ"ר )כולל(   1.2לשטח של    דמ"ר וע 7.0טח עד "ארונות אויר" בש

 

 "אף מים" בתחתית תקרה  –  60.62.05.060

   אף מים" בתחתית תקרה עם טיח קיים.צוע "יסעיף זה מתייחס לב

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

רצוע .   1  וסילוק  קייפירוק  טיח  של  מכל    15ברוחב  ם  ה  השטח  וניקוי  התקרה  מקצה 

 ריות הטיח.  שא

חו .2 טיח  הנביצוע  ברצועה  חלק  סעיף  ץ  לפי  סעיף   60.62.01.010"ל,  לפי  או 

60.62.01.020. 
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"אף מים" .3 הגגון במידות חתך של  תתחב  עיבוד  יהיה ס  2.0/1.0ית  "אף המים"  "מ, 

או מעוגל  יה  בחתך  המים"  "אף  מרכז  במרחק     טרפזי.  מהקצה   2  –  3יה  ס"מ 

ביל לקצה החופשי ם" באופן שיהיה מקהחופשי של התקרה. יש לעבד את "אף המי

 ל התקרה.ש

 מנט.  צ כט"עיבוד החיבור בין הטיח הקיים לחדש, כולל החלקה בשכבת "שלי .4

יכט" וצבע מסוגים שונים חומרי גמר שונים כגון: "שלגימור רצועת הטיח הנ"ל עם   .5

אינ במסגרת  וכד',  כלול  התקרה,   יףסעו  כל  של  מהגימור  כחלק  יימדד  הגימור  זה. 

 ם בכתב האמויות. מסגרת הסעיף המתאיב

 המדידה לפי אורך נטו, מדוד לאורך ציר "אף המים".  .6

 

 וד בטון עם מלט מיוחד לתיקוןון עמתיק  60.62.05.080

 ה מתייחס לתיקון עמודי בטון בקומת קרקע. ף זסעי

  :ןאת המפורט להלהעבודה כוללת 

או   .1 העמוד  יסוד  לגילוי  עד  לעמוד  מסביב  מידו חפירה  היסוד.  החפירה קורות  ת 

החפיושיפועי   של  הפרעה הצד  ללא  התיקונים  ביצוע  את  שיאפשרו  כאלו  יהיו  רה 

הקבלן לסתום את כל החפירה בעפר ם העבודות לפי סעיף זה, על  סיו. בסיכוןוללא  

והידוהמ כדי הרטבה  תוך  עודפיקומי,  ולסלק  מ  ק,  נמצא החצר.  עפר  כאשר העמוד 

מצב לקדמותו הקבלן להחזיר את האו משטח אספלט על  בתחום של שביל מרוצף,  

 קיים.  גמת הולהשלים ריצוף, אספלט, חגורות בטון, אבני שפה וכד', כדו

מכל צדדיו ולכל גובהו )מפני    ל כל הטיח הקיים על העמודקילוף וסילוק בשלמות ש  .2

היסוד   היסוד קורת  תח  או  קורועד  תחתית תית  עד  או  עמודים,  קומת  בתקרת  ה 

 התקרה כאשר אין קורה(.  

הסיתות  .3 לאחר  והפגומים.  הרופפים  הסדוקים,  הבטון  חלקי  כל  וסילוק  סיתות 

 יציבים וללא סדקים.  בטון  יישארו רכק חלקי

סעיף   .4 לפי  הקיימים  הזיון  ברזלי  בכל  משנה    60.62.06.010טפול  החומר 3סעיף   .

 .3משנה סעיף   60.62.06.010לפי סעיף  הגנת על ברזל הזיוןל

יימות בעיות קונסטרוקטיביות כגון מוטות זיון חסרים וכד', יקבע במקרים שבהם ק .5

יוחדים אלו, כגון ברגי דרושה. עבור חיזוקים מוק ההמפקח את שיטת התיקון והחיז

 בנפרד.  עיגון, תוספת ברזל זיון, תוספת רשתות זיון וכד', ישולם

סעיף   .6 לפי  הבטון  תיקוני  משנה    60.62.06.010ביצוע  החומ5סעיף  הבטון .  לתיקון  ר 

 . 6סעיף משנה  60.62.06.010לפי סעיף 

 

על   .7 אחת  בשכבה  חלק  צמנט  טיח  גובהו,  העמביצוע  לכל  מסביב,  החלק  וד  לרבות 

היה ת  מ"מ לפחות. תערובת הטיח  12שמתחת לפני הקרקע. עובי שכבת הטיח יהיה  

 .4סעיף משנה  60.62.05.010לפי סעיף 

 ביצוע הטיח יש להשקות היטב במים.  לאחר ביצוע התיקונים ולאחר  .8
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לאטום לפי סעיף   את החלק התחתון של העמוד, אשר נמצא מתחת לפני השטח, יש .9

 .8סעיף משנה   60.62.05.010

ש .10 כגון: טיח מסוגים  שונים  גמר  צבע מסוגים שונים,   ונים,גימור העמוד עם חומרי 

וכד', אינו כלול במ זה. הגימור יימדד ציפויים קשיחים מסוגים שונים,  סגרת סעיף 

 כחלק מהגימור של כל הקירות, במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

טפת של העמוד, כשהוא מדוד מהיסוד )או קורת היסוד( ועד המדידה לפי שטח המע  .11

ין עמודים במידות חתך שונות ו/או בצורות חתך  הבדל בתקרת קומת עמודים, ללא  

 שונות.   שונות ו/או במידות גובה

 

 תיקון פינה חיצונית שבורה במרפסת –  60.62.05.090

חצוני פינה  לתיקון  מתייחס  זה  ות  סעיף  בנוי/בטון  מעקה  אשר של  במרפסת  רצפה  תחתית 

 בולטת מקיר הבנין.  

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

וס .1 לקיר  פירוק  מחוברים  שאינם  ו/או  מתפוררים  ו/או  סדוקים  טיח  חלקי  ילוק 

 תיקוני טיח(. – 60.62.01.060צוע תיקוני טיח לפי סעיף )בי

ו/או .2 סדוקים  בטון  חלקי  וסילוק  תיקונישבור  פירוק  וביצוע  סעיף   ים  לפי  בטון 

60.62.06.010. 

זו חדש במקומו,  לפי ציקת אדן טרפירוק וסילוק חלקים פגומים של אדן הטרזו וי .3

 .60.62.04.030סעיף 

ס"מ מכל צד של פינת   50יחס לביצוע תיקון זה עד למרחק של  כל האמור לעיל מתי .4

ישולם יותר  ארוכים  קטעים  עבור  המתאבנפרד    המרפסת,  הסעיף  בכתב לפי  ים 

 הכמויות. 

ונים, צבע טיח מסוגים ש  גימור חיצוני של פינת המרפסת עם חומרי גמר שונים כגון: .5

אינו כלול במסגרת סעיף זה.    מסוגים שונים, ציפויים קשיחים מסוגים שונים, וכד',

בכת המתאים  הסעיף  במסגרת  הקירות,  כל  של  מהגימור  כחלק  יימדד  ב הגימור 

 ת.הכמויו

ונדרשת המחיר   .6 והתקנה מחדש של מעקב הרזל במרפסת. במידה  פירוק  כולל  אינו 

 יא תימדד במסגרת סעיף נפרד בכתב הכמויות.  במעקה הברזל, העבודה כלשהי 

כ .7 אינו  אינו המחיר  והדייר  במידה  וחלונות.  תריסים  של  מחדש  והתקנה  פירוק  ולל 

יציקת אדן טרצו חדש   יבצע הקבלן  על חשבונו.מבצע את פירוק התריסים והחלונות  

 רק בחלקים הגלויים של אדן הטרצו הקיים.  

 

קומפלט, ללא הבדל בין פינות בממדים שונים    נמדד לפי יחידה  תיקון הפינה .7

 ה.  ו/או במיקום שונ
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 תיקון שטחי בנייה פגומים  –  60.62.05.100

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

וסילוק .1 או  פירוק  לבנים  לחלקים  בלוקים  חלקי  שמגיעים  עד  וסדוקים,  רופפים   ,

 יציבים שאינם סדוקים. 

 סילוק שאריות טיח ישן, סיד ואבק.   שטיפתו במים, לרבותניקוי השטח ו .2

ט .3 של  הרצבה  בעובי  שכבת  צמנט,  חול  2  –  4יח  יהיה  הטיח  תערובת  הרכב  -מ"מ. 

ק"ג למ"ק    400  -מ  ות הצמנט לא תפחת )יחסי נפח(, כאשר כמ  1:3צמנט ביחסי נפח  

 ג'.  11נה סעיף מש 60.62.01.010טיט מוכן. לתערובת יש להוסיף מוסף לפי סעיף 

השכיישום   .4 בקיר.  הפגום  הקטע  כל  למילוי  עד  צמנט  טיח  של  תהיינה שכבות  בות 

משנה    10  –  15בעובי   סעיף  לפי  יהיו  המוסף  לרבות  הטיח,  תערובת  הרכב   3מ"מ. 

את   יש  לעיל.  העליונה  השכבה ליישהשכבה  גמר  הקיים.  הבנוי  הקיר  פני  את  ר 

 העליונה יהיה בחספוס גס. 

ן ללא הבדל בין קטעים בצורות שונות, במידות פי השטח בו בוצע התיקוהמדידה ל .5

וב של  שונות  כולל  לעובי  עד  למילוי  מתייחס  המחיר  שונה.  במידה   50מיקום  מ"מ. 

ם עבור אותם קטעים תוספת שולמילוי גדול יותר, ת ובקטעים מסויימים היה עובי ה

 מחיר יחסית לתוספת העובי. 

לבצע   .6 יש  שבהם  לעיל,הקטעים  המתואר  התיקון  המפקח.   את  ע"י  מראש  יסומנו 

 קטעים שסומנו לו ע"י המפקח. הקבלן יבצע את התיקון רק ב

ם, צבע מסוגים גימור הקטע המתוקן עם חומרי גמר שונים כגון: טיח מסוגים שוני .7

זה. הגימור   שונים, וכד', אינו כלול במסגרת סעיף  ציפויים קשיחים מסוגים שונים 

 במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.  חלק מהגימור של כל הקיר,יימדד כ

 

 עמוד בטון לחיזוק מעקה גג קיים.    060.62.05.11

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

ס"מ,  40 -היה ברוחב ממוצע כי קה הקיים. הקטע המפורקפירוק וסילוק חלק מהמע  .1

 .  גובהו כגובה המעקה ועוביו לפי עובי המעקה הבנוי

 בות". י מדורג, כך שניתן יהיה לצקת את העמוד עם "שטרהפירוק יבוצע בקו אנכ .2

 אשר ימלא את כל החלק שפורק ממעקה הגג.   30 -יציקת עמוד בטון ב .3

יהיה .4 הזיון  מצולעים  4  ברזל  פלדה  וחישוקים   8ר  בקוט  מוטות  היסוד  לאורך  מ"מ 

ף ה אנכי של העמוד יהיה חלק מכופס"מ. כל מוט פלד  20מ"מ כל    8סגורים בקוטר  

של המעקה. אורך העיגון בכל צד יהיה   אופקי המיועד לעיגון בחגורת הבטון העליונה

 ס"מ לפחות.  50

 

יהיה   .5 לעמוד  הזיון  מ  4ברזל  פלדה  לא  8צולעים בקוטר  מוטות  חישוקים ורך המ"מ 

בקוטר   כל    8סגורים  יהיה    20מ"מ  העמוד  של  אנכי  פלדה  מוט  כל  חלק ס"מ.  עם 
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יגון בכל  גון בחגורת הבטון העליונה של המעקה. אורך העמכופף אופקי המיועד לעי 

 ס"מ לפחות.  50צד יהיה 

עיגון  .6  בורג  להוסיף  יש  קיימת  העליונה  החגורה  שבהם  "קוץ"   במקומות  )או  אחד 

של החגורה, זאת במקום כיפוף מוט הברזל המתואר לעיל. ברגי העיגון כל צד אחד( ל

 לעיל.    3קוצים"( יהיו כאמור בסעיף משנה )או "ה

רה עליונה במעקה, תתבצע יציקת העמוד והחגורה במקומות שבהם יש לצקת גם חגו .7

 נפרד בכתב הכמויות.  העליונה יחד. ביצוע החגורה הנ"ל נמדד במסגרת סעיף

 12טיח צמנט חלק בשכבה אחת על העמוד מכל צדדיו. עובי שכבת הטיח יהיה    ביצוע .8

 . 4סעיף משנה  60.62.05.010סעיף  מ"מ לפחות. תערובת הטיח תהיה לפי

רצועות לאו .9 להתקין  יש  הקיים  המעקה  לבין  החדש  העמוד  בין  החיבור  קוי  כל  רך 

 .5, 4, 3 ,2, 1שנה סעיפי מ 60.62.01.070 רשת סיבי זכוכית לפי סעיף

 במים.לאחר ביצוע היציקה ולאחר ביצוע הטיח יש להשקות היטב  .10

גמר .11 מ  גימור העמוד עם חומרי  צבע  שונים,  כגון: טיח מסוגים  סוגים שונים, שונים 

יימדד  הגימור  זה.  סעיף  במסגרת  כלול  אינו  וכד',  שונים  מסוגים  קשיחים  ציפויים 

 ף המתאים בכתב הכמויות. במסגרת הסעימהגימור של כל הקיר,  כחלק

ב .12 הבדל  ללא  קומפלט,  יחידה  לפי  ו/או  המדידה  שונות  חתך  בצורות  עמודים  ין 

 ום כלשהו.  במיק

 

 פוי תפר בקיר חוץ.  איטום וחי   60.62.05.120

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 י אחר שקיים על התפר. פירוק וסילוק פח קיים על התפר וכל כיסו .1

וק , סילוק שאריות חומרי אטימה קיימים, השחזה של דפנות התפר וסילניקוי התפר .2

במידת   מהדפנות.  וסדוקים  רופפים  יש  חלקים  המהנדס  להוראת  ובהתאם  הצורך 

סעיף  לב לפי  יבוצעו  בטון  תיקוני  התפר.  בדפנות  טיח  ותיקוני  בטון  תיקוני  צע 

 . 60.62.01.060יח יבוצעו לפי סעיף ותיקוני ט 60.62.01.060

תוצרת "פלציב", החדרת פרופיל גיבוי תקני מפוליאתילן מוקצף עם תאים סגורים מ .3

 גיבוי יותאמו למידותהתפר. לתוך התפר. מידות פרופיל ה

 ריחת "פריימר" על דפנות התפר, לפי הוראות היצרן.  מ .4

"סיקפלקס   .5 עם  התפר  "סFC  11אטימת  תוצרת  למילו"  התפר  עומק  י  יקה". 

 מ"מ.  10 -תפר, אך לא פחות מ מרוחב ה 50%יהיה 

בע  .6 ס"מ. לכל    30מ"מ ברוחב פרוש כולל של    0.8ובי  כיסוי התפר בפח מגולבן 

כיפוף יהיה  במרכזו,  הפח,  בחתך    אורך  יהיה    2/1משולשי  קצה  ובכל  ס"מ 

 ס"מ.   1כיפוף של  
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לבנות, במקומות  מגולבנים ודיסקיות מגו הפח יחובר לקיר ע"י דיבלים, ברגים   .7

  4ם יהיה  מ' זה מזה. קוטר הברגי 1.5בע המפקח ובמרחקים שלא יעלו על שייק

 מ"מ לפחות.  20יהיה  מ"מ לפחות וקוטר חיצוני של הדיסקיות 

  5יש להכין חורים עבור הברגים. בצד אחד של הפח יהיו החורים בקוטר  בפח   .8

התפר, יהיו חורים    ד להתחברות מצד שני של מ"מ ובצד השני של הפח, המיוע

 מ"מ.   15מ"מ ובאורך  5ורכים ברוחב  מא

 ס"מ לפחות.  20רך התפר תהיינה חפיות באורך בין חלקי הפח לאו  .9

 .60.63.01.010לפי סעיף צביעת הפח  . 10

 המדידה לפי אורך נטו של התפר.   . 11

 

 גג  איטום וחיפוי סדק בתחתית מעקה  –  60.62.05.030

 המפורט להלן:העבודה כוללת את 

שמגיעים למצב שבו  ופירוק, תיקוני בטון ותיקוני טיח בסדק הקיים עד ביצוע סיתות .1

שפות   ושתי  אופקי  ישר  בקו  יהיה  מקבילותהסדק  תהיינה  קבוע   הסדק  מרווח  עם 

מ"מ לפחות. במצב זה מרכז הסדק חייב להיות  10ביניהן. המרווח הנ"ל יהיה ברוחב 

 גג. מרחק קבוע מפני מעקה הב

ח יבוצעו  . תיקוני הטי 60.62.06.010הסדק יבוצעו לפי סעיף  תיקוני הבטון בדפנות   .2

 .60.62.01.060לפי סעיף 

 .10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3שנה סעיפי מ 60.62.05.120סעיף כל האמור ב  .3

 המדידה לפי אורך נטו של הסדק.   .4

 

 גבניית מעקה ג  60.62.05.140

 פורט להלן: העבודה כוללת את המ

 קיים מכל סוג שהוא.  פירוק וסילוק מעקה  .1

ב .2 האורך  לכל  ברצועה סיתות  בגג,  הבטון  של  מלאה  לחשיפה  עד  המעקה  תוואי 

 בי המעקה.  שרוחבה כעו

סעיף   .3 לפי  עיגון  ברגי  יותקנו  המעקה  תוואי  לפי   60.62.06.020לאורך  "קוצים"  או 

"60.62.06.030סעיף   )או  העיגון  ברגי  כל  .  יותקנו  לאורך    80הקוצים"(  ס"מ 

 אי המעקה.  תוו

ס"מ פחות מעובי המעקה. את החגורה   3   -רוחבה יהיה בש  20  -יציקת חגורת בטון ב .4

ממפ לצקת  בגיש  הבטון  בלס  הגבוה  למפלס  ועד  הגג   10  -ג  שיפועי  פני  מעל  ס"מ 

ן לחגורה וואי המעקה. ברזל הזיובמקום הגבוה. החגורה יצוקה על הגג לכל אורך ת

ב  6יהיה   מצולעים  פלדה  כל    8קוטר  מוטות  החגור  20מ"מ  יציקת  לפני  יש ס"מ.  ה 

 להלן(. 6עיף משנה לעגן בתוכה את מוטות הזיון האנכיים של עמודי המעקה )ראה ס
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חלולים   .5 בטון  מבלוקי  המעקה  המתאים    4בניית  הסעיף  לפי  בעובי  חורים, 

 בכתב הכמויות. 

ב .6 בטון  עמודי  המעק  20ברוחב    30  -יציקת  עובי  לפי  ובעובי  )המידות ס"מ  הבנוי  ה 

נן כוללות את ה"שטרבות"(. העמודים יבוצעו בכל פינה של הנ"ל הן מידות נטו שאי

מ' ביניהם. ברזל הזיון לכל   4.0ם במרחקים שלא יעלו על  טעים הישריהמעקה ובק

גורים בקוטר מ"מ לאורך וחישוקים ס  8מוטות פלדה מצולעים בקוטר    4עמוד יהיה  

ופקי מעוגן  לדה אנכי של העמוד יהיה עם חלק מכופף אס"מ. כל מוט פ  20מ"מ כל    8

ה אורך  העליונה.  הבטון  ובחגורת  התחתונה  הבטון  בכל  בחגורת  יהיה  עיגון    50צד 

 ס"מ לפחות.

מדורגת .7  בצורה  הבנייה  את  לסיים  יש  העמודים  ליציקת  המיועדים   במקומות 

יש לבצע את   יציקת העמודים לאחר הבנייה. במידת האפשר)"שטרבות"( ולבצע את  

 ליונה יחד.  יציקת העמודים והחגורה הע

"מ וברוחב הגדול ס  15של    בגובה ממוצע  30  -בראש המעקה יש לצקת חגורת בטון ב .8

ס"מ. פני החגורה יעובדו בשיפוע כלפי פנים הגג ובתחתית החלק   5  -מעובי המעקה ב

לב  יש  יהיה כהבולט של החגורה  "אף מים". החלק הבולט שלהחגורה  פנים  צע  לפי 

יהי לחגורה  הזיון  ברזל  בקוטר    4ה  הגג.  מצולעים  פלדה  לאורך   8מוטות  מ"מ 

 ס"מ.  20 מ"מ כל 8וחישוקים סגורים בקוטר  

של  .9 עליון  מפלס  לבין  המעקה  ראש  מפלס  בין  שההפרש  כזה  יהיה  המעקה  גובה 

ס"מ. במקרה שבו בונים רק   105  -לא יפחת מנקודה הגבוהה ביותר(,  איטום הגג )ב

 ש עד למפלס של המעקה הקיים.  טע ממעקה הגג, יש לבנות את הקטע החדק

המע .10 על  גימור  ושכבת  חוץ  טיח  מכביצוע  במסגרת קה,  בנפרד  יימדדו  צדדיו,  ל 

 הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.

ציר המעקה, ללא הבדל בין   עקה, כשהוא מדוד לאורךהמדידה לפי אורך נטו של המ .11

שונ באורכים  המקטעים  המעקה  עובי  שונה.  במיקום  או  הכמויות ים  בכתב  צויין 

 מתייחס לעובי הבלוקים אשר מהם נבנה המעקה.  

 מור לעיל מתייחס גם למעקות בנויים במרפסות.ל האכ .12

 

 חגורות בטון על מעקה גג קיים   60.62.05.150

 להלן:בודה כוללת את המפורט הע

 קה הגג. פירוק וסילוק חגורות בטון קיימת מעל מע .1

 . 8סעיף משנה   60.62.05.140ן חגשה, כולל ברזל זיון, לפי סעיף  יציקת חגורת בטו .2

יש .3 החגורה ל  כאשר  של  החתך  מידות  לפי  יהיה  הביצוע  חגורה.  של  קטע  רק  בצע 

בס כמו  יהיה  הזיון  וברזל  משנה  הקיימת  קטע    2עיף  יחובר  לעיל.  החדשה  החגורה 

בור עם  הקיימת  החגורה  אל  צד  אחדבכל  "קוץ"  )או  אחד  עיגון  סעיף ג  לפי   )

 (.60.62.06.030)או לפי סעיף  60.62.06.020
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ח .4 חוץ  טיח  לפי סעיף    לקביצוע  לפי סעיף   60.62.01.010על החגורה מכל צדדיה,  או 

60.62.01.020. 

ע .5 החגורה  כגוגימור  שונים  גמר  חומרי  מסוגים ם  צבע  שונים,  מסוגים  שליכט  ן: 

וכד',שונים, ציפויים ק זה. הגימור   שיחים מסוגים שונים  אינו כלול במסגרת סעיף 

 עיף המתאים בכתב הכמויות. הס יימדד כחלק מהגימור של  הקירות, במסגרת

, ללא הבדל בין  המדידה לפי אורך נטו של החגורה, כשהוא מדוד לאורך ציר החגורה  .6

המצוקטעים   הקיים  המעקה  עובי  שונה.  במיקום  או  שונים  בכתב באורכים  יין 

 לעובי הבלוקים אשר מהם נבנה המעקה.  הכמויות מתייחס

 עקות בנויים במרפסות.על מ כל האמור לעיל מתייחס גם לחגורות .7

 

 מעקב בטון לגגון  –  60.62.05.160

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 הקיימים, מבטון או מכל חומר אחר.  פירוק וסילוק המעקות .1

סעיפי משנה   60.62.05.140וצים"( לפי סעיף  ת ברגי עיגון )או "קביצוע סיתות והתקנ .2

2 ,3 . 

חתך לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. בראש במידות    30  -יציקת מעקה בטון ב .3

ברוחב   מבטון  בליטה  תבוצע  ובגוב  5המעקב  תהיה  10ה  ס"מ  הבליטה  כלפי   ס"מ. 

דו קה. פני המעקה יעובפנים הגג. מידות הבליטה הן תוספת למידות החתך של המע

 ס"מ כלפי פנים הגג.  2עם שיפוע של 

מ"מ לאורך וחישוקים   10ים בקוטר  פלדה מצולעמוטות    4ברזל הזיון למעקה כולל   .4

 ס"מ. 20מ"מ כל   8סגורים בקוטר 

ו .5 טון, מכל צדדיו, יימדדו בנפרד במסגרת שכבת גימור על מעקה הבביצוע טיח חוץ 

 הכמויות. הסעיפים המתאימים בכתב 

ללא המ .6 המעקה,  ציר  לאורך  מדוד  כשהוא  הבטון,  מעקה  של  נטו  אורך  לפי  דידה 

 רכים שונים או במיקום שונה. ין קטעים באוהבדל ב
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60רק פ

 ת בקירות חוץ עבודו – 60.62תת פרק 

 

 עבודות בטון מזוין ותיקוני בטון    - 60.62.06משנה  תת פרק

 ים של בטונים פגומיםתיקון שטח –  060.62.06.01

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 על אלמנט הבטון שבו נדרש הקבלן לטפל.  ות של הטיח הקייםקילוף וסילוק בשלמ .1

ופ .2 בטון סדוקים  וסילוק חלקי  ישסיתות  בטון גומים. לאחר הסיתות  ארו רק חלקי 

 יציבים וללא סדקים. 

מ .3 עם  הזיון  ברזלי  כל  פלדניקוי  לא  ברשות  החלודה.  כל  של  וסילוק  להורדה  עד  ה, 

עד שמגיעים לחלקים   שוף את ברזלי הזיוןיורשה השימוש בפטיש למטרה זו. יש לח

ה שכבת  לבצע  יש  הניקוי  לאחר  חלודה.  וללא  שלם  הברזל  ברזלי שבהם  כל  על  גנה 

מוט   הזיון כל  ותכסה  מלאה  תהיה  ההגנה  שכבת  החשופים.  צדדיהם  בכל  הגלויים 

בשלמותבר ברוחב  זל  בטון  רצועת  בתוספת  הברזל.   5ו,  מוטות  של  צד  מכל  ס"מ 

 להלן.   6יף משנה נה יהיה כמפורט בסעהחומר לשכבת ההג

 זיון חסרים וכד', יקבעבמקרים שבהם קיימות בעיות קונסטרוקטיביות כגון מוטות   .4

כ אלו,  מיוחדים  החיזוקים  עבור  הדרושה.  והחיזוק  התיקון  שיטת  את  גון  המפקח 

סעיפים   ברגי לפי  בנפרד  ישולם  וכד',  זיון  רשתות  תוספת  זיון,  ברזל  תוספת  עיגון, 

   אחרים בכתב הכמויות.

תיקון, ביצוע התיקון באופן שכל החלקים החסרים בבטון הקיים יושלמו עם חומר ה  .5

המקורי של אלמנט הבטון. יישום החומר על הקיר יתבצע בהתזה עד לקבלת החתך  

במריחה   טייו/או  כפי בכף  אחרת  שיטה  בכל  ו/או  השיטות  שתי  בשילוב  ו/או  חים 

להלן. אשפרת   6פורט בסעיף משנה  החומר לתיקון יהיה כמשנקבע בהוראות היצרן.  

 התיקונים תבוצע לפי הוראות היצרן. 

 בטון תהיה אחת מהמפורטות להלן:ערכת החומרים לתיקון המ .6

 " מתוצרת "סיקה –מערכת חומרים לתיקון בטון 

 " EC – 110"סיקה טופ  –נה על ברזל הזיון הג

 "122"סיקה טופ  –תיקון והשלמת הבטון 

 מתוצרת "טורו"  –בטון  מערכת חומרים לתיקון

 " STRUCTURITE 300" –הגנה על ברזל הזיון 

 " STRUCTURITE 300"  –והשלמת הבטון  תיקון

 "  MAC -MBTמתוצרת " –מערכת חומרים לתיקון בטון 

 " BARRAFER" – זיוןה הגנה על ברזל

 " C 88 EMACO"  –תיקון והשלמת הבטון 
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האמור .7 לכל  לבצ  בנוסף  הקבלן  חייב  זה,  בכפוף בסעיף  הבטון  תיקון  מערכת  את  ע 

ר דרושות, המתנה ום, דילול, כמויות חומלהוראות היצרן, לרבות אופן שימוש וייש

 בין שכבות, עובי השכבות, עבודות הכנה דרושות וכד'. 

יהיה  וביצ .8 עובי שכבת הטיח    12ע טיח צמנט חלק בשכבה אחת על הקטע המתוקן, 

לפח צמ"מ  חול  תהיה  הטיח  תערובת  נפח  ות.  ביחס  מוסף לטיח 1:3מנט  בתוספת   ,

 ג'.   11נה סעיף מש 60.62.01.010לפי סעיף 

 יצוע שכבת הטיח יש להשקות היטב במים.  לאחר ב .9

נים כגון: טיח מסוגים שונים, צבע מסוגים וגימור הקטע המתוקן עם חומרי גמר ש  .10

וכד', אינו כלול במסגרת סשונים, ציפויים קשיחים מסוגים שו זה. הגימור נים  עיף 

 ים בכתב הכמויות. יימדד כחלק מהגימור של כל קיר, במסגרת הסעיף המתא

המדידה לפי שטח הקטעים שתוקנו בפועל, ללא הבדל בין שטחים גדולים או קטנים,  .11

 הבדל בין שטחים בצורות שונות, ללא הבדל בין שטחים אנכיים ואופקיים וללא  לאל

  הבדל במיקום השטחים המתוקנים.

תהיה   12 וארוכים,  צרים  בקטעים  מתבצעים  התיקונים  שבהם  מדידת במקרים 

רך הקטעים המתוקנים בפועל, ללא הבדל בין קטעים ארוכים או התיקונים לפי או

בין הבדל  ללא  אנכיים קט  קצרים,  קטעים  בין  הבדל  ללא  שונות,  בצורות  עים 

 ם הקטעים המתוקנים.  ואופקיים וללא הבדל במיקו

 תיקוני הבטון תהיה לפי החלוקה דלהלן: מדידת  .13

 ס"מ )כולל( 20ד קטעים )רצועות( ברוחב ע 

 ס"מ )כולל(  40ס"מ ועד לרוחב של   20)רצועות( ברוחב שעולה על  קטעים

 ס"מ. 40שעותה על  ברוחבקטעים )שטחים( 

 

 לבטון חדש  ברגי עיגון לחיבור בין בטון קיים –  60.62.06.020

 . 1/2יגון )מיתדים( בקוטר "סעיף זה מתייחס לברגי ע

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

קיים. קוטר ועומק הקידוח יהיו מותאמים לקוטר בורג העיגון קידוח חור בבטון ה .1

 ן.  ובהתאם להוראות היצר

 נסת קפסולה עם החומר הכימי לתוך הקידוח, בהתאם להוראת היצרן.  הכ .2

לתוך הקידוח, בהתאם   1/2מפלדה בקוטר "  הכנסת מוט הברגה )מוט עיגון( מגולוון .3

 ס"מ.  50ות המוט יבלוט מהבטון לפחלהוראות היצרן. 

4.  " תוצרת  דוגמת  יהיו  לעיל  הכימיים  העיגון  האUPATברגי  במקום  לעיל ".  מור 

 ר להשתמש בברגי עיגון מכניים דוגמת "פיליפס" באותו קוטר.  אפש

שליפה    על בדיקות  הקבלן  יבצע  המפקח  דרישת  הבדיקות פי  העיגון.  לברגי 

על מוסמכת,  מעבדה  ע"י  הקבל  תבוצענה  על  הקבלן.  חובת  חשבון  חלה  ן 
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לנתונים ש כי חוזק השליפה של ברגי העיגון אשר התקין, מתאים  ל ההוכחה 

 היצרן. 

 

 "קוצים" מפלדה לחיבור בין בטון קיים לבטון חדש  –  62.06.03060.

 מ"מ.   12עים בקוטר סעיף זה מתייחס ל"קוצים" ממוטות פלדה מצול

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 ס"מ באלמנטי הבטון הקיימים.   10מ"מ ובעומק  14ר קידוח חורים בקוט .1

"סיקמילוי הקדח בדבק אפוקסי   .2 רכיבי מסוג  או ש"ע. 31דור  דו  "סיקה"  " תוצרת 

 לפי הוראות היצרן.  אופן השימוש ויישום הדבק 

קדח ס"מ בתוך ה  10מ"מ ויוחדרו לעומק    12לעת בקוטר  ה"קוצים" יהיו מפלדה מצו .3

 ס"מ לפחות. 50צים" יבלטו מהבטון הקיים בבטון הקיים. ה"קו

בדיקות תבוצענה ע"י ות שליפה ל"קוצים". העפ"י דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיק .4

 מעבדה מוסמכת, על חשבון הקבלן. 

 

 רצפה/תקרה מלאה בבטון  –  60.62.06.040

י מזויין. סוג הבטון לפ  מתייחס לביצוע תקרות ו/או רצפות חדשות מבטוןסעיף זה   .1

 המצויין בסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

בהתאם   .2 המדידה  ואופני  העבודה  בטביצוע  לעבודות  הכללי  באתר למפרט  יצוק  ון 

 (. 02)פרק 

ו .3 אך  תבוצע  להוראותיו הרצפה/תקרה  ובכפוף  רשוי  בנין  מהנדס  של  תכנית  לפי  רק 

 הנחיותיו. ו

 אחר בכתב הכמויות. דד בנפרד במסגרת סעיף ברזל הזיון לרצפה/תקרה יימ .4

 לשהו.  המחיר מתייחס לתקרות/רצפות בטון בכמות כלשהי ובמיקום כ .5

 

 פה/תקרה צלעות בטון עם מילוירצ –  60.62.06.050

ן לפי ס לביצוע תקרות ו/או רצפות חדשות מבטון מזויין. סוג הבטוסעיף זה מתייח .1

 יות. המצויין בסעיף המתאים בכתב הכמו

העבודה .2 באתר   ביצוע  יצוק  בטון  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  המדידה  ואופני 

 (. 02)פרק 

תכניהרצ .3 לפי  ורק  אך  תבוצע  להוראותיו פה/תקרה  ובכפוף  רשוי  בנין  מהנדס  של  ת 

 יותיו. והנח

 אחר בכתב הכמויות.  ברזל הזיון לרצפה/תקרה יימדד בנפרד במסגרת סעיף .4

 בכמות כלשהי ובמיקום כלשהו.  חס לתקרות/רצפות בטון המחיר מתיי .5

 או את ארגזי המילוי )פוליביד(. .המחיר כולל את בלוקי המילוי )בטון, איטונג( ו/  .6
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 שונות קורות ומעקות בטון במידות –  60.62.06.060

מבטון   .1 חדשים  ומעקות  קורות  לביצוע  מתייחס  זה  לפי סעיף  הבטון  סוג  מזויין. 

 ות. עיף המתאים בכתב הכמויהמצויין בס

באת .2 יצוק  בטון  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  המדידה  ואופני  העבודה  ר ביצוע 

 (. 02)פרק 

י .3 והמעקות  רהקורות  בנין  מהנדס  של  תכנית  לפי  ורק  אך  ובכפוף בוצעו  שוי 

 להוראותיו והנחיותיו.  

 בכתב הכמויות. יימדד בנפרד במסגרת סעיף אחר  ברזל הזיון לקורות ומעקות .4

 יר מתייחס לקורות ומעקות בטון בכמות כלשהי ובמיקום כלשהו.  המח .5

 

 מודי בטון במידות שונות ע–  60.62.06.070

מת .1 זה  מזוסעיף  מבטון  חדשים  עמודים  לביצוע  המצויין ייחס  לפי  הבטון  סוג  יין. 

 בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

ה .2 בהתאםביצוע  המדידה  ואופני  לעבודות    עבודה  הכללי  באתר למפרט  יצוק  בטון 

 (. 02)פרק 

בני .3 מהנדס  של  תכנית  לפי  ורק  אך  יבוצעו  להוראותיו העמודים  ובכפוף  רשוי  ן 

 והנחיותיו. 

 במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות. ברזל הזיון לעמודים יימדד בפנרד  .4

 הי ובמיקום כלשהו. המחיר מתייחס לעמודי בטון בכמות כלש .5

 

 דה לזיון בטוןמוטות פל –  62.06.08060.

 מוטות פלדה לזיון בטון יהיו מהסוגים דלהלן:  .1

 . 2חלק  4466קים, לפי ת"י מוטות פלדה חל

 . 3חלק  4466ם, לפי ת"י מוטות פלדה מצולעי

 . 4חלק  4466פלדה מרותכות מראש, לפי ת"י  רשתות

באלמנטים .2 הפלדה  מוטות  הק  סידור  מזויין,  בטון  צורתם, של  שלהם,  טרים 

 ותיהם וכד', יהיו לפי המפורט בתכניות של מהנדס בנין רשוי.  מיד

ים בפועל בתוך ון תהיה לפי המשקל נטו של מוטות הפלדה אשר נמצאמדידת ברזל זי .3

הבטון. מסומנות   אלמנט  לא  אשר  חפיות  כולל  ואינו  פחת  כולל  אינו  נטו  המשקל 

 בתכנית המהנדס.  

לז .4 פלדה  בנמוטות  ויושלמו  יימדדו  לגביהם יון  אשר  בטון  של  באלמנטים  רק  פרד 

אינו הבטון  מחיר  כי  זה  בפרק  במפורש  )מסעיף   צויין  הזיון  ברזל  את  כולל 

 כולל(.  60.62.06.070עיף ועד לס 60.62.06.040

הזיון הדרוש,  .5 ברזל  ופירוט של  יש תיאור  זה, אשר בהם  בפרק  בכל שאר הסעיפים 

 כולל את ברזל הזיון.   מחיר אלמנט הבטון
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 עבודות נגרות,מסגרות 
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 דות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ עבו – 60.63תת פרק 

 

 כללי    - 60.63.00פרק משנה תת 

 

 כללי  –עבודות צביעה   –  60.63.00.010

 

 משומן, אבק ולכלוך.  טח המיועד לצביעה, כל עבודות צביעה כוללות ניקוי הש . 1

 

שכבות  .2 מספר  צויין  בהם  ואשר  לצביעה  המתייחסים  זה  שבמפרט  הסעיפים  בכל 

 הכוונה למספר המינימלי הדרוש של שכבות הצבע. הצבע, 

 

חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע   בביצוע של כל מערכת צבע, .3

אח בכל  הנצבע,  הפריט  מקר על  בכל  מהשכבות.  כיסוי  ת  יתקבל  לא  שבו  מלא, ה 

עת יידרש הקבלן לבצע שכבות נוספות, על חשבונו, עד לקבלן התוצאה הנדרשת. קבי

 המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.

 

בלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות כל האמור במפרט זה, חייב הקבנוסף ל .4

דיל ויישום,  שימוש  אופן  לרבות  דרהיצרן,  חומר  כמויות  בין ול,  המתנה  ושות, 

 , עבודות הכנה דרושות וכד'. שכבות

 

קטלו .5 מתוך  המפקח  לבחירת  יהיו  לצביעה  המפקח הגוונים  היצרן.  של  הגוונים  ג 

מהקבלן   להזמין  לפריטירשאי  שונים  בגוונים  כאשר צביעה  גם  זאת  זהים,  ם 

כל לזה.  זה  סמוכים  והם  קיר  באותו  נמצאים  הזהים  בגין    הפריטים  לעיל  האמור 

 כלול במחיר צביעת הפריטים השונים. חירת הגוונים לצביעה, ב

 

שהוא, המחיר כולל את כל ציוד העזר   בכל המקומות בהם מתבצעת צביעה מכל סוג .6

ההגנה ביריעות פוליאטילן לכל אלמנט או פיגומים וכד' וגם את כיסוי  הדרוש כגון  

 ה.  חלק בנין שעלול להינזק מעבודות הצביע

 

עבודות .7 להשת  בכל  הקבלן  על  יצרן הצביעה  אותו  של  מושלמת  צבע  במערכת  מש 

העל והצבעים  היסוד  צבעי  ההכנה,  חומרי  ליישום כאשר  מתאימים  כולם  יונים 

לא צבע.  מערכת  של    באותה  יסוד  בצבע  שימוש  של יורשה  עליון  ובצבע  אחד  יצרן 

 יצרן אחר. 
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 בקירות חוץ ת, מסגרות ואלומיניום עבודות נגרו –60.63תת פרק 

 

 יום חידוש צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומינ – 60.63.01תת פרק משנה 

  

 חידוש צבע אטום לפרטי עץ   –  60.63.01.010

 

 לן:העבודה כוללת את המפורט לה

 

 .60.63.00.010כל האמור בסעיף  .1

 

 וקים. או מתקלפים ו/או סדגירוד וסילוק חלקי צבע רופפים ו/ .2

 

ר לטש של כל שטח העץ )גם השטחים שבהם נשאר צבע קיים יציב וגם  החלקה בניי .3

 הצבע הקיים( וניקוי אבק הליטוש.  השטחים בהם הורד

 

 ע"י מרק )שפכטל(. רים ופגמים ותיקונים קלים, מילוי חו .4

 

ול .5 תיקוני המרק,  כל שטח העץ לאחר  בנייר לטש של  כל שכבת החלקה  ביצוע  אחר 

נה(, בכפוף להנחיות היצרן. לאחר כל החלקה בנייר לטש צבע )למעט השכבה העליו 

 יבוצע ניקוי אבק הליטוש.  

 

 מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:  .6

 

 ר"תוצרת "טמבו -כת צבע אטום  מער

 "מרק פי.וי.אי".  –מרק לתיקונים 

 י".  "צבע ראשון סינטט –צבע יסוד בשכבה אחת 

 "פוליאור"  "סופרלק" או  –י שכבות צבע עליון בשת

 

 תוצרת "נירלט" -מערכת צבע אטום  

 "שפכטל לעץ".  –מרק לתיקונים 

 "יסוד ראשון סינטטי".   –בע יסוד בשכבה אחת צ

 לק" או "אוניאור" "אוניר  –עליון בשתי שכבות  צבע
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 חידוש צבע אטום לחלוני עץ   –  60.63.01.011

 

מתי .1 מכהעבודה  עץ  לחלונות  העביחסת  והדגמים.  הסוגים  האמור ל  לפי  תבוצע  ודה 

 . 60.63.01.010בסעיף 

 

ל כנפי החלון, בכל צדדיהם הגלויים )כלפי פנים  העבודה תבוצע על משקוף החלון וע .2

 בנין וכלפי חוץ(.  ה

 

ת החלונות תהיה לפי שטחם, ללא הבדל בין חלונות במידות שונות, או בצורות מדיד .3

שושונ במיקומים  או  ייחשבות,  החלון  כשטח  הפתח   נים.  דפנות  בין  המדוד  השטח 

 בקיר שבו נמצא החלון )המדידה בצד החיצוני בלבד(. 

 

 חידוש צבע אטום לתריסי עץ   –  60.63.01.012

 

עץ   .1 לתריסי  מתייחסת  האמור העבודה  לפי  תבוצע  העבודה  והדגמים.  הסוגים  מכל 

 . 60.63.01.010בסעיף 

 

בכל צדדיהם הגלויים )כלפי פנים  תריס ועל כנפי החלון,  ה תבוצע על משקוף ההעבוד .2

 הבנין וכלפי חוץ(.  

 

לפ .3 תהיה  התריסים  או מדידת  שונות,  במידות  תריסים  בין  הבדל  ללא  שטחם,  י 

שונים. כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין דפנות בצורות שונות, או במיקומים  

 בלבד(. מדידה בצד החיצוני הפתח בקיר שבו נמצא התריס )ה

 

 חידוש צבע אטום לדלתות עץ   –  60.63.01.013

 

והדגמי .1 הסוגים  מכל  עץ  לדלתות  מתייחסת  האמור העבודה  לפי  תבוצע  העבודה  ם. 

 . 60.63.01.010בסעיף 

 

הדלת ועל כנפי הדלת, בכל צדדיהם הגלויים )כלפי פנים    העבודה תבוצע על משקוף  .2

 הבנין וכלפי חוץ(.  

 

בין דלתות במידות שונות, או בצורות ה לפי שטחן, ללא הבדל  מדידת הדלתות תהי .3

ייחש הדלת  כשטח  שונים.  במיקומים  או  הפתח שונות,  דפנות  בין  המדוד  השטח  ב 

 ד(. לת )המדידה בצד החיצוני בלב בקיר שבו נמצאת הד
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 חידוש צבע אטום לארונות אויר מעץ   –  60.63.01.014

 

מתייחסת   .1 מהעבודה  מעץ  אויר  העלארונות  והדגמים.  הסוגים  לפי כל  תבוצע  בודה 

 .60.63.01.010האמור בסעיף 

 

מפ .2 חלקים  כולל  האויר  ארון  בסעיף כאשר  האמור  לפי  צביעתם  תבוצע  מגולוון,  ח 

60.63.01.040. 

 

 בכל צדדיהם הגלויים של הארון, כלפי חוץ הבנין.  העבודה תבוצע  .2

 

, או בצורות ן ארונות במידות שונותשטחם, ללא הבדל בי  מדידת הארונות תהיה לפי  .3

הארון   חזית  של  השטח  ייחשב  הארון  כשטח  שונים.  במיקומים  או  )דפנות שונות, 

 ר(. הצבע בדפנות הנ"ל כלול במחיהארון בניצב לקיר לא תימדדנה, אך חידוש 

 

 חידוש צבע אטום לארגזי רוח  מעץ  –  60.63.01.015

 

לא .1 מתייחסת  גגות  העבודה  של  רוח  והדגרונות  הסוגים  מכל  העבודה רעפים  מים. 

 .60.63.01.010תבוצע לפי האמור בסעיף  

 

 הרוח בכל צדדיהם הגלויים. העבודה תבוצע על ארגזי   .2

 

הרו.  3 ארגזי  שלהםמדידת  הפרוש  השטח  לפי  תהיה  האופקיים,    ח  השטחים  )סכום 

שונות, או   ת שונות, או בצורותהמשופעים והאנכיים(, ללא הבדל בין ארגזי רוח במידו

 ונים.  במיקומים ש

 

 חידוש צבע שקוף לפריטי עץ   –  60.63.01.020

 

 להלן: העבודה כוללת את המפורט 

 .60.63.00.010כל האמור בסעיף  .1

 כלוך, אבק וחומרים זרים מעל כל שטח העץ.  ציפויים מתקלפים וכל ל הורדת .2

)מס'   .3 עדין  לטש  בנייר  שטח  360או    0החלקה  כל  של  הצביעה(  תחילת  לפני  , העץ 

ולאחר ביצוע כל שכבת צבע )למעט השכבה העליונה( בכפוף להחניות היצרן. לאחר  

 ל החלקה בנייר לטש יבוצע ניקוי אבק הליטוש.  כ

 ורטות להלן: ת הצבע תהיה אחת מהמפמערכ .4
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 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע שקוף 

 לעץ""ורנית  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 "ורנית לעץ"  –בה אחת  צבע עליון בשכ

 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע שקוף 

 או בגווני עץ טבעי(  מגן עץ" )שקוף –"לזור  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 ני עץ טבעי( )שקוף או בגווגן עץ" מ -"לזור   –צבע עליון בשכבה אחת  

 

 חידוש צבע שקוף לחלונות עץ   –  60.63.01.021

 

מתייחסת .1 הס  העבודה  מכל  עץ  העבודה  לחלונות  והדגמים.  האמור וגים  לפי  תבוצע 

 . 60.63.01.020בסעיף 

פי החלון, בכל צדדיהם הגלויים )כלפי פנים  העבודה תבוצע על משקוף החלון ועל כנ .2

 חוץ(.  הבנין וכלפי 

לתות תהיה לפי שטחן, ללא הבדל בין דלתות במידות שונות, או בצורות מדידת הד .3

או כ  שונות,  שונים.  המבמיקומים  השטח  יחשב  הדלת  הפתח שטח  דפנות  בין  דוד 

 בקיר שבו נמצאת הדלת )המדידה בצד החיצוני בלבד(. 

 

 חידוש צבע שקוף לתריסי עץ   –  01.02360.63.

 

מתייחסת   .1 הסהעבודה  מכל  עץ  האמור לחלונות  לפי  תבוצע  העבודה  והדגמים.  וגים 

 . 60.63.01.020בסעיף 

 

תבוצ .2 והעבודה  התריס  משקוף  על  צדע  בכל  התריס,  כנפי  )כלפי על  הגלויים  דיהם 

 פנים הבנין וכלפי חוץ(.  

 

שטחם .3 לפי  תהיה  התריסים  או מדידת  שונות,  במידות  תריסים  בין  הבדל  ללא   ,

כשטח התריס יחשב השטח המדוד בין דפנות   ו במיקומים שונים.בצורות שונות, א

 יצוני בלבד(. .בקיר שבו נמצא התריס )המדידה בצד הח

 

 ע שקוף לארגזי רוח עץחידוש צב  –  63.01.02460.

 

הסוגי .1 מכל  רעפים  גגות  של  רוח  לארגזי  מתייחסת  העבודה העבודה  והדגמים.  ם 

 .60.63.01.020תבוצע לפי האמור בסעיף  

 

 על ארגזי הרוח בכל צדדיהם הגלויים. העבודה תבוצע  .2
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הפ .3 השטח  לפי  תהיה  הרוח  ארגזי  השטמדידת  )סכום  שלהם  האופקים, רוש  חים 

והאנכיים(, ללא הבדל בין ארגזי רוח במידות שונות, או בצורות שונות,   המשופעים

 מים שונים. או במיקו

 

 חידוש צבע לפריטי ברזל   –  60.63.01.030

 

 ט להלן: דה כוללת את המפור העבו

 

 .60.63.00.010כל האמור בסעיף  .1

צבע   .2 של  שכבות  וקילוף  ושכבו גירוד  פעום  או  ומתקרופף  רופפת  חלודה  של  לפת, ת 

 באמצעות מברשות פלדה לברזל, בד שמיר וכד'.  

 פורטות להלן: מערכת הצבע תהיה אחת מהמ .3

 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע 

 לודה טמבור" "ממיר ח-חלודה במקומות שבהם יש 

 "יסוד סופר עמיד או "יסוד בזק"  –צבע יסוד בשכבה אחת  

 אור" ון סופר עמיד או "פולי"עלי  –בשתי שכבות   צבע עליון

 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע  

" או "יסוד חודר   769ודר חלודה  "צינכרומט או "יסוד ח  –צבע יסוד בשכבה אחת  

 "569חלודה 

 " או אוניאור ""אונירלק –כבות צבע עליון בשתי ש

 

 חידוש צבע  לחלונות ברזל   –  60.63.01.031

 

דה תבוצע לפי האמור הסוגים והדגמים. העבו  ת לחלונות ברזל מכלהעבודה מתייחס .1

 . 60.63.01.030בסעיף 

כנפי החלון, בכל צדדיהם הגלויים )כלפי פנים    העבודה תבוצע על משקוף החלון ועל  .2

 (.  הבנין וכלפי חוץ

החלונות תהיה לפי שטחם, ללא הבדל בין חלונות במידות שונות, או בצורות   מדידת .3

שונ שונו במיקומים  או  ייחשב  ת,  החלון  כשטח  הפתח ים.  דפנות  בין  המדוד  השטח 

 בקיר שבו נמצא התריס )המדידה בצד החיצוני בלבד(. 
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 חידוש צבע שקוף לתריסי ברזל   –  60.63.01.032

זל מכל הסוגים והדגמים. העבודה תבוצע לפי האמור סת לתריסי ברהעבודה מתייח .1

 . 60.63.01.030בסעיף 

משקו הע .2 על  תבוצע  התרי בודה  כנפי  ועל  התריס  )כלפי ף  הגלויים  צדדיהם  בכל  ס, 

 פנים הבנין וכלפי חוץ(.  

תהיה .3 התריסים  או   מדידת  שונות,  במידות  תריסים  בין  הבדל  ללא  שטחם,  לפי 

ים שונים. כשטח התריס יחשב השטח המדוד בין דפנות או במיקומ  בצורות שונות,

 ד(.דה בצד החיצוני בלבבקיר שבו נמצא התריס )המדי

 

 חידוש צבע לדלתות ברזל   –  60.63.01.033

העבודה תבוצע לפי האמור   העבודה מתייחסת לדלתות ברזל מכל הסוגים והדגמים. .1

 . 60.63.01.030בסעיף 

דלת ועל כנפי הדלת, בכל צדדיהם הגלויים )כלפי פנים  קוף ההעבודה תבוצע על מש .2

 הבנין וכלפי חוץ(.  

ן דלתות במידות שונות, או בצורות לפי שטחן, ללא הבדל בימדידת הדלתות תהיה   .3

ייחשב   הדלת  כשטח  שונים.  במיקומים  או  הפתח שונות,  דפנות  בין  המדוד  השטח 

 . לבד(בקיר שבו נמצאת הדלת )המדידה בצד החיצוני ב

 

 

 חידוש צבע למעקות ברזל    –  60.63.01.034

האמור ים. העבודה תבוצע לפי  ל מכל הסוגים והדגמהעבודה מתייחסת למעקות ברז .1

 . 60.63.01.030בסעיף 

 דיהם. העבודה תבוצע על המעקה ועל מסעד המעקה, בכל צד .2

סעיף   .3 לפי  תבוצע  צביעתו  מעץ,  הוא  המעקה  מסעד  סעיף   60.63.01.010כאשר  או 

במחיר , בהתאם לסוג הצבע הקיים. צביעת מסעד המעקה מעץ כלולה  60.63.01.020

 ברזל ולא תשולם בנפרד.צביעת מעקה ה

ת המדידה לפי אורך המעקות ללא הבדל בין מעקות במידות גובה שונות, או בצורו .4

 שונות, או במיקומים שונים. אורך המעקות נמדד לפי אורך מסעדי המעקות. 

 

 חידוש צבע לסורגי ברזל    –  63.01.03560.

ודה תבוצע לפי האמור סוגים והדגמים. העבהעבודה מתייחסת לסורגי ברזל מכל ה .1

 . 60.63.01.030סעיף ב

 העבודה תבוצע על הסורג בכל חלקיו ובכל צדדיו.   .2

ידת הסורגים תהיה לפי שטח, ללא הבדל בין סורגים במידות שונות, או בצורות מד .3

סורג  ונוש או  הפתח  בתוך  הנמצא  סורג  בין  הבדל  וללא  שונים  במיקומים  או  ת, 
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ו"עוטף" את    הבולט בין הפתח מבחוץ. כשטח הסורמהקיר  ייחשב השטח המדוד  ג 

 דפנות הפתח בקיר שבו )או סביבו( נמצא הסורג.  

 

 חידוש צבע לפריטי ברזל מגולוון  –  01.04060.63.

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 .60.63.00.010האמור בסעיף  כל .1

" BC  –  70או דטרגנט ""  G  –  551ארדורוקס  ניקוי משומנים, גריז וכד' ע"י ממיס " .2

 וצרת "כמיתעש".  ת

וחל .3 החלודה  את  ולסלק  לנקות  יש  קלות,  נפגם  והגילוון  ע"י במידה  רופפים,  קים 

 מברשות פלדה ובד שמיר.  

 ת להלן: מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטו .3

 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע 

 חום "  ZN"אוניסל   –צבע יסוד בשכבה אחת  

 ליאור""סופרלק" או "פו  –בות  צבע עליון בשתי שכ

 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע  

 "503"יסוד פנולי  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 "אונירלק" או אוניאור " –בע עליון בשתי שכבות צ

 

 

 ברזל מגולוון לחלונות  חידוש צבע   –  60.63.01.041

בוצע לפי והדגמים. העבודה ת  העבודה מתייחסת לחלונות ברזל מגולוון מכל הסוגים .1

 .60.63.01.040האמור בסעיף 

גלויים )כלפי פנים  העבודה תבוצע על משקוף החלון ועל כנפי החלון, בכל צדדיהם ה  .2

 הבנין וכלפי חוץ(.  

חלונות במידות שונות, או בצורות לא הבדל בין  מדידת החלונות תהיה לפי שטחם, ל .3

כשט שונים.  במיקומים  או  השטחשונות,  ייחשב  החלון  הפתח   ח  דפנות  בין   המדוד 

 בקיר שבו נמצא התריס )המדידה בצד החיצוני בלבד(. 

 

 לתריסי ברזל מגולוון  חידוש צבע  –  60.63.01.042

ודה תבוצע לפי  והדגמים. העב  העבודה מתייחסת לתריסי ברזל מגולוון מכל הסוגים .1

 .60.63.01.040האמור בסעיף 

על .2 תבוצע  כ  העבודה  ועל  התריס  צדדיהםמשקוף  בכל  התריס,  )כלפי   נפי  הגלויים 

 פנים הבנין וכלפי חוץ(.  
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לל .3 שטחם,  לפי  תהיה  התריסים  או מדידת  שונות,  במידות  תריסים  בין  הבדל  א 

שטח המדוד בין דפנות ח התריס יחשב הבצורות שונות, או במיקומים שונים. כשט

 י בלבד(. .בקיר שבו נמצא התריס )המדידה בצד החיצונ

 

 לתות ברזל מגולוון חידוש צבע לד  –  .01.04360.63

ה תבוצע לפי האמור העבודה מתייחסת לדלתות ברזל מכל הסוגים והדגמים. העבוד .1

 . 60.63.01.040בסעיף 

צדדיהם הגלויים )כלפי פנים    ל כנפי הדלת, בכלהעבודה תבוצע על משקוף הדלת וע .2

 הבנין וכלפי חוץ(.  

ת במידות שונות, או בצורות חן, ללא הבדל בין דלתוהדלתות תהיה לפי שטמדידת   .3

ה השטח  ייחשב  הדלת  כשטח  שונים.  במיקומים  או  הפתח שונות,  דפנות  בין  מדוד 

 בקיר שבו נמצאת הדלת )המדידה בצד החיצוני בלבד(. 

 

 ש צבע למעקות ברזל מגולוון חידו  –  60.63.01.044

י האמור גמים. העבודה תבוצע לפרזל מכל הסוגים והדהעבודה מתייחסת למעקות ב .1

 . 60.63.01.040בסעיף 

 צדדיהם. העבודה תבוצע על המעקה ועל מסעד המעקה, בכל  .2

סעיף   .3 לפי  תבוצע  צביעתו  מעץ,  הוא  המעקה  מסעד  סעיף   60.63.01.010כאשר  או 

ה במחיר , בהתאם לסוג הצבע הקיים. צביעת מסעד המעקה מעץ כלול60.63.01.020

 ד.הברזל ולא תשולם בנפר צביעת מעקה

רות המדידה לפי אורך המעקות ללא הבדל בין מעקות במידות גובה שונות, או בצו .4

 שונות, או במיקומים שונים. אורך המעקות נמדד לפי אורך מסעדי המעקות. 

 

 ע לסורגי ברזל  מגולווןחידוש צב  –  60.63.01.035

תבוצע לפי   סוגים והדגמים. העבודהברזל מגולוון מכל ההעבודה מתייחסת לסורגי   .1

 .60.63.01.040האמור בסעיף 

 בכל צדדיו.  העבודה תבוצע על הסורג בכל חלקיו ו .2

שונות, או בצורות מדידת הסורגים תהיה לפי שטח, ללא הבדל בין סורגים במידות   .3

או בתוך    שונות,  הנמצא  סורג  בין  הבדל  וללא  שונים  סורג  במיקומים  או  הפתח 

ו"עוטף" את הפת  הבולט בין מהקיר  ייחשב השטח המדוד  ח מבחוץ. כשטח הסורג 

 צא הסורג.  דפנות הפתח בקיר שבו )או סביבו( נמ

 

 חידוש צבע לצינורות, מרזבים ומזחילות ממתכת    –  60.63.01.046

לצינורות, .1 מתייחסת  וכד  העבודה  מפח  ברזל,  מיצקת  מפלדה,  ומזחילות  ', מרזבים, 

 מים.  מכל הסוגים והדג
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ה .2 של  בסעיף בקטעים  האמור  לפי  תבוצע  העבודה  גילוון,  קיים  בהם  הנ"ל  פריטים 

בק60.63.01.040 העבודה תבוצע .  ברובו,  פגום  שהגילוון  או  גילוון  אין  שבהם  טעים 

 . 60.63.01.030יף לפי האמור בסע

 . תבוצע על פריטים אלו, בכל צדדיהם ובכל חלקיהםהעבודה  .3

, ללא הבדל בין צינורות, מרזבים ומזחילות ים הנ"ל תהיה לפי אורךמדידת הפריט .4

 או במיקומים שונים.  בקטרים שונים, או במידות חתך שונות,

 

 חידוש צבע למעמד וסורג של מזגן  –  60.63.01.047

 של מזגנים, מכל הסוגים והדגמים.   העבודה מתייחסת למעמדים וסורגים .1 

הבקטעים   גילוון,  קיים  האמורבהם  לפי  תבוצע  . 60.63.01.040בסעיף    עבודה 

העבודה ברובו,  פגום  שהגילוון  או  גילוון  אין  שבהם  האמור   בקטעים  לפי  תבוצע 

 .  60.63.01.030בסעיף 

 רג, בכל צדדיהם ובכל חלקיהם. העבודה תבוצע על המעמד ועל הסו .2

כוללה .3 יחידה  )כל  קומפלט  יחידות  לפי  ללמדידה  סורג(,   + מעמד  בין ת  הבדל  א 

 רגים במידות שונות, או בצורות שונות או במיקומים שונים.  מעמדים וסו

 

 וש צבע לדוד שמש חיד  –  60.63.01.048

 העבודה מתייחסת לדודי שמש, מכל הסוגים והדגמים.  .1 

לבקט תבוצע  העבודה  גילוון,  קיים  בהם  בסעיף  עים  האמור  . 60.63.01.040פי 

ש או  בקטעים  גילוון  אין  ברובו,  בהם  פגום  האמור שהגילוון  לפי  תבוצע  העבודה 

 .  60.63.01.030בסעיף 

וגם על התמיכות   העבודה תבוצע על הדוד עצמו, .2 על "הרגליים" עליהן הוא מותקן 

 ויים. של הקולטים, בכל צדדיהם הגל

ת לקולטים(, כל יחידה כוללת דוד + רגליים + תמיכוהמדידה לפי יחידות קומפלט ) .3

הב וקולטים  ללא  דודים  בין  במיקומים דל  או  שונות  בצורות  או  שונות,  במידות 

 שונים. 

 

 ע לחלונות ודלתות מאלומיניום  חידוש צב  –  60.63.01.050

מאלומיניום, ודלתות  לחלונות  מתייחסת  העבודה    העבודה  והדגמים.  הסוגים  מכל 

 מפורט להלן:  כוללת את ה

 . 60.63.00.030כל האמור בסעיף  .1

 כד' ע"י ממיס מתאים או דטרגנט מתאים, לפי הנחיות היצרן. ניקוי משומנים, גריז ו .2

 קים רופפים של צבע קיים, ע"י מברשות פלדה ובד שמיר.  ניקוי וסילוק חל .3

 אחת מהמפורטות להלן: מערכת הצבע תהיה  .4
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 מבור"תוצרת "ט –מערכת צבע 

 חום "  ZNיסל  "אונ –צבע יסוד בשכבה אחת  

 יאור" או "צביעה אחת ודי" "פול  –ליון בשכבה אחת  צבע ע

 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע  

 צבע דו רכיבי "אוניקריל"    –צבע יסוד בשכבה אחת 

 צבע דו רכיבי "אוניקריל"  –צבע עליון בשכבה אחת  

 

לת, שקוף החלון/הדלת ובכפני החלון/הדהעבודה תבוצע על כל חלקי האלומיניום במ .5

 וכלפי חוץ(.   ויים )כלפי פנים הבניןבכל צדדיהם הגל

חלונות/ .6 בין  ללא הבדל  לפי שטחם,  דלתות במידות מדידת החלונות/הדלתות תהיה 

שונים. כשטח החלון/הדלת או במיקומים  שונות,  בצורות  או  ייחשב השטח   שונות, 

 בלבד(.  נמצא התריס )המדידה בצד החיצוניהמדוד בין דפנות הפתח בקיר שבו 

 

 ריסים עם רפפות פי.וי.סי חידוש צבע לת  –  .01.06060.63

רפפו עם  מאלומיניום  או  מעץ  לתריסים  מתייחסת  הסוגים  העבודה  מכל  פי.וי.סי,  ת 

 והדגמים.  

 העבודה כוללת את המפורט להלן:   

 . 60.63.00.010האמור בסעיף כל  .1

 . 60.63.01.020או סעיף   60.63.01.010עץ יבוצע לפי סעיף חידוש צבע לחלקי  .2

 60.63.01.050בע לחלקי אלומיניום יבוצע לפי סעיף חידוש צ .3

 י.וי.סי תהיה אחת מהמפורטות להלן:מערכת הצבע עבור רפפות פ .4

 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע 

 "יסוד שקוף לפלסטיק" )"טמבורכב"(  –כבה אחת  צבע יסוד בש

 "טמגלס"  –ון בשכבה אחת  צבע עלי

 

 ת "נירלט"תוצר –מערכת צבע  

 צבע דו רכיבי "אוניקריל"    –כבה אחת צבע יסוד בש

 יקריל" צבע דו רכיבי "אונ  –צבע עליון בשכבה אחת  

 

ו .5 האלומיניום  העץ,  חלקי  כל  על  תבוצע  ה  -העבודה  במשקוף  ובכפני פי.וי.סי  תריס 

 הבנין וכלפי חוץ(. התריס, בכל צדדיהם הגלויים )כלפי פנים 
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תהיה .6 התריסים  ב  מדידת  הבדל  ללא  שטחם,  או לפי  שונות,  במידות  תריסים  ין 

שב השטח המדוד בין דפנות בצורות שונות, או במיקומים שונים. כשטח התריס ייח

 הפתח בקיר שבו נמצא התריס. 

 

 צבע לארובות מפח ואסבס  חידוש  60.63.01.070

  ן:העבודה כוללת את המפורט להל

 .60.63.00.010 כל האמור בסעיף .1

האסבסט   .2 ארובות  מתוצרת צביעת  מ.ד."  "סופרקריל  צבע  של  שכבות  בשלוש 

ת "נירלט". או בצבע "רב כיסוי" מתוצרת " מתוצרAC  –  100"טמבור" או בצבע "

 צע על הארובות בכל צדדיהן ובכל חלקיהן.טמבור, רק באישור המפקח. העבודה תבו

 .  60.63.01.040לפי סעיף  ת מפח מגולוון תבוצעצביעת ארובו .3

 .   60.63.01.030בות מפח ו/או ברזל שאינו מגולוון תבוצע לפי סעיף צביעת ארו .4

או    60.63.01.040והתמיכות ייצבעו בכל צדדיהם ובכל חלקיהם, לפי סעיף  המתלים   .5

 וצביעתם כלולה במחיר הארובות.     60.63.01.030יף לפי סע

הארובה יהיה הארובה ומיקומה. קוטר  ך,  ללא הבדל בסוג  ידה תהיה לפי אורהמד .6

 לפי הסעיף המתאים בכמות הכמויות.
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 

 עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ  – 60.63תת פרק 

 

 עבודות נגרות    - 60.63.02ה תת פרק משנ

 

 "ארגזי רוח" מעץ  –  60.63.02.010

 

 ן:.כוללת את המפורט להלהעבודה  . 1

מהוקצעים   1וח חדש במידות וצורה לפי הקיים עם לוקחות עץ בעובי "ביצוע ארגז ר .2

י חוץ. רוחב לוחות העץ ואופן הסידור שלהם והחפיות ביניהם יהיו בצד הפונה כלפ

 לפי הקים. 

 ת והצורה בתיאום עם המפקח. במידה ואין ארגז רוח קיים אזי תיקבענה המידו .3

הרו .4 ארגז  לצביעת  שקוף   בצבע  תבוצע  סעיף  ח  הצבע 60.63.90.020פי  שכבת  את    .

ומכ הרוח  ארגז  חלקי  בכל  לבצע  יש  שאינם הראשונה  החלקים  )לרבות  צדדיו  ל 

י הנוספות  הצבע  שכבות  שתי  את  חוץ(  כלפי  הכלויים גלויים  בחלקים  רק  לבצע  ש 

 . כלפי חוץ של ארגז הרוח

סעיף   .5 בצבלעיל,    4במקום  צביעה  לבצע  סעיף  אפשר  לפי  אטום  , 60.63.90.010ע 

 ההחלטה לגבי אפשרות הצביעה תהיה בהתאם לבחירת המזמין ו/או המפקח.  

ע מחיר ארגז הרוח כולל את הצביעה, ללא הבדל אם נבחרה אפשרות של צביעה בצב .6

 שקוף או אפשרות של צביעה בצבע אטום.  
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 יניום בקירות חוץ נגרות, מסגרות ואלומ עבודות – 60.63פרק  תת

 

 עבודות מסגרות   - 60.63.03תת פרק משנה 

 

 עקה ברזל למרפסותמ –  60.63.03.010

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 ל, או עץ קיים. פירוק וסילוק מעקה ברז .1

כ .2 יהיה  המעקה  מעל   70  -גובה  המרפס  ס"מ  של  המוזאיקה  מקרה אדן  בכל  אך  ת, 

 ס"מ מעל פני הריצוף במרפסת.   105 -לא פחות מ עליון של המעקב יהיה מפלס

פ .3 מצינור  עמודים  יהיו  בחתך  למעקה  מלבני  בין   30/60/2.2לדה  המרחק  מ"מ. 

וד יהיה עם "רגל" תחתונה, מאותו צינור, אשר מ'. כל עמ  1.5העמודים לא יעלה על  

יהיה מבחוץ. אופן העיגון  ת אל המעקה או התקרהיצב לעמוד ותהיה מעוגנתרותך בנ

 בתיאום עם המהנדס ולאחר אישורו. 

העמו .4 כל  אל  מרותף  כשהוא  המעקה  בחתך בראש  מלבני  צינור  פרופיל  יהיה  דים, 

יעוגן אל הקיר  30/60/2.2 זה  ות משני צידי המרפסת. אופן העיגון אל מ"מ. פרופיל 

 שורו.  ם עם המהנדס ולאחר איהקיר יהיה בתיאו

ירובין העמו .5 יותקן   30/5תך פס ברזל שטוח  דים בתחתית המעקה  מ"מ. הפס הנ"ל 

 ה במרפסת.  ס"מ מעל מפלס אדן המוזאיק 10בגובה 

ירותכו מ .6 וטות אנכיים בין הצינור שבראש המעקה לבין הברזל השטוח שבתחתית, 

 מ ביניהם. ס" 12מ"מ, במרחקים של  12מברזל עגול בקוטר 

 . 60.63.90.040צדדיו לפי סעיף לוון בכל חלקיו ומכל קה בשלמותו יהיה מגוהמע .7

 . 60.63.90.030לפי סעיף  המעקה בשלמותו יצבע בכל חלקיו ומכל צדדיו . 8

 מעקה.המדידה לפי אורך המעקה, מדוד לפי אורך מסעד ה .9

 

 מסעד למעקה ברזל למרפסות –  60.63.03.020

 להלן:לת את המפורט העבודה כול

 

 במידה וישנו.  לוק מסעד מעקה ברזל, פירוק וסי .1

"מ ובמידות חתך מ  1.0התקנת מסעד מעקה חדש עשוי מפח מכופף ומעוגל בעובי של   .2

 הקיים. . מ"מ בערך. צורת המסעד ומידותיו המדוייקות תהיינה לפי  50/20

 כל החיבורים יבוצעו בריתוך.  .3
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 . 60.63.90.040ולוון לפי סעיף ותו יהיה מגמסעד המעקה בשלמ .4

 . 60.63.90.030המעקה בשלמותו יהיה צבוע, לפי סעיף מסעד  .5

הבדל  בין קטעים ארוכים וקצרים וללא הבדל במיקום של   המדידה לפי אורך, ללא . 6

 הקטעים הנ"ל.

 

 שיפוץ מעקה ברזל במרפסת  –  3.03060.63.0

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

ברפירוק   .1 המעקה  של  החיבבזהירות  חיתוך  לרבות  במכונת זל,  הקירות  אל  ורים 

רה כדי שלא יהיה כל חיתוך חשמלית. המעקות המפורקים יסומנו בשיטת סימון ברו

 ספק לגבי מיקומו של כל מעקה, בעת ההתקנה מחדש. 

זאת הוב .2 לבצע  אפשרות  ואין  במידה  המפעל.  אל  שלמה  אחת  ביחידה  המעקה  לת 

מימדבג חילל  לבצע  יש  המעקה,  חלי  לשני  המעקב  של  אחד  תוך  כל  יותר.  או  קים, 

מחדש. לחברם  אח"כ  יהיה  שאפשר  כדי  במדוייק  יסומן  החיתוך   מהחלקים  מקום 

 ייקבע בתיאום עם המהנדס.

 לפי התקן השבדי.  SA – 2.5ביצוע ניקוי בהתזת חול ברמה  .3

 . 60.63.90.040גילוון המעקה בשלמותו יהיה לפי סעיף  .4

 ע"י ריתוך אל החיבורים הקיימים בקירות.ה לאתר והתקנתו מחדש הובלת המעק .5

 .  60.63.90.030צביעת המעקה בשלמותו לפי סעיף  .6

ונות ו/או במיקום המדידה לפי אורך המעקות ללא הבדל בין מעקות במידות גובה ש . 6

 שונה. אורך המעקות מדוד לפי אורך מסעדי המעקות. 

 

 רזל )חדשים( סורגים מב –  03.040360.6.

 כוללת את המפורט להלן:העבודה 

 פירוק וסילוק סורגים קיימים, במידה וישנם.   .1

מ"מ. מידות המסגרת תהיינה   40/5ורג תהיה מסגרת מפרופיל ברזל שטוח בחתך  לס .2

 ס"מ מכל צד.   3מידות הפתח, הורדה של לפי 

ו(  מ"מ עם מרווחים )נט  12רזל עגול בקוטר  מב  בתוך המסגרת יותקנו מוטות אנכיים .3

 ס"מ ביניהם.   10של 

הריתוכים .4 בריתוך.  יהיו  הסורג  חלקי  בין  החיבורים  אחיד   כל  בעובי  מלאים,  יהיו 

 ולכל אורך קווי המגע בין הפרופילים. 

ת .5 בחתך  המסגרת  שטוח  ברזל  ע"י  הפתח  דפנות  אל  יהיה   30/4חובר  אשר  מ"מ, 

גן אל דופן הפתח עם המסגרת וקצה שני יעו  ה אחד ירותך אל". קצמכופף בצורת "ר

 מ"מ.   8בורג עיגון בקוטר 
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י .6 עיגון  יהיה לאחר התקנת כל בורק  ניתן  ש לרתך אותו אל פח החיבור באופן שלא 

 לפתוח אותו. 

מ' יהיה חיבור אחד. בכל צלע של סורג שאורכה   0.5סורג שאורכה עד    בכל צלע של .7

 1.0ע של סורג שאורכה עולה על  שני חיבורים. בכל צל   מ', יהיו  1.0  ועד  0.5עולה על  

 מ', יהיו שלושה חיבורים.  1.5מ' ועד 

פני    הסורג .8 עם  אחד  במישור  יהיו  חוץ  כלפי  הסורג  שפני  באופן  הפתח  בתוך  יותקן 

 הקיר. 

 . 60.63.90.040הסורג בשלמותו יהיה מגולוון לפי סעיף  .9

 . 60.63.90.030יף ומכל צדדיו,  לפי סע בכל חלקיו ותו ייצבעהסורג בשלמ .10

מידות שונות, או בצורות מדידת הסורגים תהיה לפי שטחם, ללא הבדל בין סורגים ב . 11

ה השטח  ייחשב  הסורג  כשטח  שונים.  במיקומים  או  הפתח שונות,  דפנות  בין  מדוד 

 בקיר שבו נמצא הסורג.  

 

 גג סולם מברזל ב –  60.63.03.050

 

 המפורט להלן: כוללת אתהעבודה 

 

 רוק וסילוק סולם קיים, במידה וישנו.  פי .1

פלדה  .2 מצינורות  יהיו  הסולם  עמודי  "  שני  יהיה    1בקוטר  העמודים  בין    45והמרווח 

 ס"מ. 

 ס"מ.   20בחלקו העליון. אורך הכיפוף יהיה כל עמוד יהיה מכופף בקשת  .3

או .4 מוטות  יותקנו  העמודים  הסבין  )שלבי  בקוטר  ולם(  פקיים  פלדה   3/4"מצינורות 

 ס"מ ביניהם.   30עם מרווחים )נטו( של 

יה .5 הסולם  חלקי  בין  החיבורים  אחיד כל  בעובי  מלאים,  יהיו  הריתוכים  בריתוך.  יו 

 ילים. ולכל אורך קווי המגע בין הפרופ

ת כל פלטה מ"מ. מידו  6לכל קצה של רגל העמוד תרותך פלטה מברזל שטוח בעובי   .6

מ"מ אל הקיר ו/או אל   8שני ברגי עיגון בקוטר    מ"מ והיא תחובר עם  100/60יהיו  

 המעקה ו/או אל הגג.  

 . 60.63.90.040בשלמותו יהיה מגולוון לפי סעיף הסולם  .8

 . 60.63.90.030חלקיו ומכל צדדיו,  לפי סעיף  הסולם בשלמותו ייצבע בכל .9

 רך עמוד הסולם. . האורך נקבע לפי אוהמדידה לפי אורך הסולם . 10
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60 פרק

 ירות חוץ עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בק – 60.63תת פרק 

 

 אדני חלונות מפח מגולוון    - 60.63.04תת פרק משנה 

 

 אדני חלונות מפח מגולוון   –  060.63.04.01

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 במידה וישנם.   ילוק אדני פח קיימיםפירוק וס .1

מ"מ, מכופף ומותקן במידות זהות   1.0תקנת אדני פח חדשים מפח מגולוון בעובי  ה .2

או לקי הלחמות  ללא  החלון,  פתח  רוחב  לכל  אחד  מחלק  עשוי  יהיה  הפח  אדן  ים. 

אחרים. במקומות בהם אין אדן פח קיים, ייקבע רוחב האדן החדש באופן   חיבורים

של אדן החלון )או קצה אדן   לון לבין הקצה הבנויחת המרחק בין משקוף השיכסה א

 להלן.  4טרצו קיים(, לרבות בליטה ל"אף מים" כאמור בסעיף 

 מגולבנים. חיבור הפח אל המשקוף ו/או אל אדן החלון ייעשה עם דיבלים וברגים  .3

ב .4 הקיר  מקו  ויבלוט  חוץ  כלפי  בשיפוע  יותקן  בק  3.0  -הפח  כיפוף ס"מ.  יבוצע  צה 

 "אף מים".  רת ליצי

 . 60.63.90.030יעת אדן הפח לפי סעיף  צב .5

וכן .6 החלון  משקוף  לבין  הפח  בין  סעיף    איטום  לפי  מסביב,   הקירות  לבין  הפח  בין 

60.63.06.010 . 

אורך .7 לפי  בין   המדידה  הבדל  וללא  שונות  רוחב  מידות  בין  הבדל  ללא  הפח,  אדן 

 שונות. קטעים במידות אורך

 

 לוון מעל תריסיםמגוגוני פח ג –  4.02060.63.0

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 ם, במידה וישנו.  פירוק וסילוק גגון פח קיי  .1

בעובי   .2 מגולוון  מפח  חדש  הקיר    1.0גגון  אל  ויחובר  דיבלים מ"מ,  ע"י  לתריס  מעל 

 וברגים מגולבנים.  

יהיה   ל הגגוןהרוחב הפרוש שלפי הנחיות המפקח.    הפח יותקן בשיפוע ויהיה מכופף .3

 מ. ס"  5ס"מ. הגגון יוצמד לקיר בקטע שרוחבו  25 -ס"מ והוא יבלוט מהקיר כ 30

 .60.63.06.010איטום המרווח שבין הקיר לבין הפח לפי סעיף  .4

 .  60.63.90.030הגגון מכל צדדיו לפי סעיף  צביעת .5

 ות.  במידות אורך שונ ללא הבדל בין קטעים המדידה לפי אורך גגוני הפח, .6
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 כיסוי ארונות אויר בפח מגולוון   –  60.63.04.030

 לן:העבודה כוללת את המפורט לה

יהיה עשוי    0.8כיסוי הארון מכל צדדיו בפח מגולוון בועובי   .1 מחלק אחד  מ"מ. הפח 

 אשר ייחתך, יכופף ויולחם לפי צורת ארון האויר הקיים. 

ה .2 יש  בחלק  עעליון מעל הארון  כיסוי הפח  למנוע   םלבצע את  כדי  חוץ,  כלפי  שיפוע 

 הצטברות מי גשם על הארון. 

יסתיים   .3 הפח  ברוחב  כיסוי  שוליים  עם  הצדדים(  )בכל  יהיו    5בקצה  אשר  ס"מ 

 שמשו לחיבור אל הקירות מסביב. מכופפים בניצב לדפנות וי 

ת ובמרחקים שלא מ"מ לפחו  6בקוטר של  החיבור יתבצע ע"י ברגי עיגון מגולבנים   .4

יותקנו    30ל  עיעלו   הארון  של  אנכית  דופן  בכל  מקרה  בכל  ביניהם.  ברגים   4ס"מ 

 לפחות. 

 . 60.63.90.030צביעת כיסוי הפח לפי סעיף  .5

 . 60.63.06.010בין הפח  לפי סעיף איטום המרווח שבין הקיר ל .6

ית הארון בתוספת מכל צדדיו )השטח בחז המדידה לפי שטח הפח המכסה את הארון   .7

 ל דפנות הארון בניצב לקיר(.  ים שהקטע
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ  – 60.63תת פרק 

 

 עבודות אלומיניום     - 560.63.0תת פרק משנה 

 

   כיים מאלומיניום מעקה אלומיניום עם מוטות חלוקה אנ  –  60.63.05.010

 

 רט להלן:העבודה כוללת את המפו

 פירוק וסילוק מעקה קיים מברזל או מעץ.   .1

 " המיועדים למעקות.3000רופילי אלומיניום כדוגמת "קליל ביצוע מעקה חדש עם פ .2

יהיה .3 המעקה  מקרה   70  -כ  גובה  בכל  אך  המרפסת,  של  המוזאיקה  אדן  מעל  ס"מ 

 סת.  מעל פני הריצוף במרפ 105 -יהיה לא פחות ממפלס עליון של המעקה 

ממסע .4 "קליל"  תוצרת  )כדוגמת  פרופילים  משני  ומורכב  מלבני  יהיה  המעקה  ס' ד 

  3עיף  ( והוא יותקן באופן שמפלס עליון שלו יהיה כנדרש בס 03576  -ו  03581קטלוגי  

 לעיל. 

קט .5 מס'  "קליל"  תוצרת  כדוגמת  יהיו  המעקה  בתחתית   -ו  03576לוגי  הפרופילים 

ש03577 באופן  יותקנו  והם  ש,  מרווח  של   8ל  יישאר  המוזאיקה  אדן  מעל  ס"מ 

 המעקה הבנוי.. 

, במרחקים שלא 03587בניים, כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי  העמודים יהיו מל .6

 ביניהם.  מ'  1.5יעלו על 

התחתון, יהיו  מוטות החלוקה האנכיים שיחוברו בין מסעד המעקה לפרופיל האופקי .7

 (. 03576 -ו 03586וגי  "קליל" מס' קטל אליפטי, כדוגמת תוצרתבחתך 

מתאימ .8 ברגים  עם  יבוצעו  החיבורים  חיבור כל  ואביזרי  חיבור  פרטי  ועם  ים 

 סטנדרטיים של היצרן ולפי הוראות היצרן.  

  המחיר מתייחס לפרופילים עם צבע כדוגמאת "קליל צבע" בגוון שיבחר המזמין. .9

להג .10 הקבלן  האלומיניועל  מעקות  על  ביריען  עטיפתם  ע"י  לאחר ם  פוליאטילן  ות 

פרופי אל  תודבקנה  היריעות  בבנין.  מניעת התקנתם  שיבטיח  באופן  האלומיניום  לי 

בבני  השיפוץ  עבודות  גמר  של  לשלב  עד  בבנין, נזקים  העבודות  תסתיימנה  כאשר  ן. 

 ומיניום.  הצורך את מעקות האל יסיר הקבלן את כיסוי היריעות ויקנה במידת

 דוד לפי אורך מסעד המעקה. ה לפי אורך המעקה, מהמדיד .11
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 ום עם זכוכית מחוסמתמעקה אלומיני –  60.63.05.020

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 קיים מברזל או מעץ.  פירוק וסילוק מעקה  .1

עקות " המיועדים למ3000ל  ביצוע מעקה חדש עם פרופילי אלומיניום כדוגמת "קלי .2

 (. )פנל זכוכית מלא

יהי .3 המעקה  כגובה  מקרה   70  -ה  בכל  אך  המרפסת,  של  המוזאיקה  אדן  מעל  ס"מ 

 מעל פני הריצוף במרפסת.   105 -פלס עליון של המעקה יהיה לא פחות ממ

מס' מסעד   .4 "קליל"  תוצרת  )כדוגמת  פרופילים  משני  ומורכב  מלבני  יהיה  המעקה 

  3עיף  ליון שלו יהיה כנדרש בס יותקן באופן שמפלס ע  ( והוא03576  -ו  03578קטלוגי  

 לעיל. 

כדוגמת   .5 יהיו  המעקה  בתחתית  קטלוגי  הפרופילים  מס'  "קליל"   -ו  03576תוצרת 

של03577 מרווח  שיישאר  באופן  יותקנו  והם  של   8  ,  המוזאיקה  אדן  מעל  ס"מ 

 המעקה הבנוי. 

ם שלא , במרחקי 03587קטלוגי  ת תוצרת "קליל" מס'  העמודים יהיו מלבניים, כדוגמ .6

 יהם.  מ' בינ 1.5יעלו על 

הזיגוג יהיו כדוגמת תוצרת "קליל" מ"מ. סרגלי    10הזכוכית תהיה מחוסמת בעובי   .7

קה ואל המוט האופקי התחתון עם  והם יחוברו אל מסעד המע   03588מס' קטלוגי  

"קלי  תוצרת  כדוגמאת  הידוק  ובורג  תושבת  קטלוגי  אביזר  מס'  האטמים   .3024ל" 

 . 2208קטלוגי כדוגמת תוצרת "קליל" מס'  לזכוכית יהיו

מתא .8 ברגים  עם  יבוצעו  החיבורים  חיבור כל  ואביזרי  חיבור  פרטי  ועם  ימים 

 סטנדרטיים של היצרן ולפי הוראות היצרן.  

 ן. המחיר מתייחס לפרופילים עם צבע כדוגמאת "קליל צבע" בגוון שיבחר המזמי .9

ל .10 הקבלן  האלומינעל  מעקות  על  פוליאהגן  ביריעות  עטיפתם  ע"י  לאחר יום  טילן 

פרו אל  תודבקנה  היריעות  בבנין.  מניעת התקנתם  שיבטיח  באופן  האלומיניום  פילי 

בב השיפוץ  עבודות  גמר  של  לשלב  עד  בבנין, נזקים  העבודות  תסתיימנה  כאשר  נין. 

 אלומיניום.  דת הצורך את מעקות היסיר הקבלן את כיסוי היריעות ויקנה במי

 אורך מסעד המעקה. ידה לפי אורך המעקה, מדוד לפי המד .11
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 בנים שיפוץ ושיקום מ – 60פרק 

 עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ  – 60.63תת פרק 

 

 עבודות שונות     - 60.63.06משנה תת פרק 

 

   איטום סביב פתחים  –  60.63.06.010

 

לאיטו ה .1 מתייחסת  בעבודה  שונים  פתחים  סביב  חלונותם  פתחי  כגון  הבנין,  , קירות 

 דלתות, ויטרינות, תריסים, מזגנים וכד'. 

ברזל, ה .2 עץ,  )העשוי  שבפתח  המשקוף  בין  החיבור  קווי  לאורך  יבוצע  איטום 

 ם וכד'( לבין הדופן של הפתח )העשויה בלוקים, בטון, טרצו וכד'(.  אלומיניו

 הלן:ה כוללת את המפורט להעבוד .3

 

 מלכלוך, אבק וכד'.   יועד לאטימה, מסביב למשקוף הפתח,ניקוי המקום המ .א

"  RTCאקרילי" תוצרת "טמבור" או "סיליקון  ביצוע האיטום עם "מסטיק   .ב

"פוליסיל   או  "טמבור",  ת202תוצרת  "סיליטום  "  או  "שרפון",  " 102וצרת 

"נירל תוצרת  "נירוסיל"  או  %  תוצרת"כמיפרוד",  "סיליקון  או  "  RTVט" 

"נירלט"  100 "סיליאקריל    תוצרת  "  23או  "תוצרת  אופן  סופר  שחל". 

 הוראות היצרן.  השימוש והיישום של החומר יהיו לפי

ח .ג יישום  לפני  מתאים  "פריימר"  למרוח  יש  היצרן  להוראות  ומר בהתאם 

 האטימה. 

במיקום   .4 הבדל  ללא  אטימה,  בוצעה  שבו  התפר  אורך  לפי  הפתחים המדידה 

 ובמידותיהם.  
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 שיקום מבנים שיפוץ ו  – 60פרק 

 ת נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ עבודו – 60.63תת פרק 

 

 צביעה וגילוון לפריטי נגרות ומסגרות חדשים     - 60.63.90פרק משנה  תת

 

 צביעה בצבע אטום לפריטי נגרות חדשים  –  0.01060.63.9

  

נגרות חדשים כגון:סעיף זה מתייחס לצביעת פריט ים, ארגזי רוח, חלונות, דלתות, תריס  י 

 מעץ(.  מעקות וכד' )כולם 

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 . 60.03.00.010ל האמור בסעיף כ .1

 שכבת הגנה לעץ.  .2

 תיקונים קלים, ע"י מרק )שפכטל(. מילוי חורים ופגמים ו .3

כל שטח העץ לאחר   .4 בנייר לטש של  ולאחר  החלקה  כל שכבת תיקוני המרק,  ביצוע 

יצרן. לאחר כל החלקה בנייר לטש מעט השכבה העליונה(, בכפוף להנחיות הצבע )ל

 וי אבק הליטוש.  יבוצע ניק

 מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:  .5

 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע אטום 

 "שמן אטום לעץ" –שכבת הגנה לעץ 

 .וי.אי""מרק פי –מרק לתיקונים   

 ן סינטטי" "צבע ראשו -תי שכבות צבע יסוד בש

 פרלק" או "פוליאור" "סו  –צבע עליון בשתי שכבות 

 

 וצרת "נירלט"ת –מערכת צבע אטום 

 "שפכטל עץ" –מרק לתיקונים   

 ן סינטטי" "צבע ראשו -צבע יסוד בשתי שכבות 

 "אונירלק" או "אוניאור"   –צבע עליון בשתי שכבות 

 

תבוצ .6 בהצביעה  הנגרות  פריטי  על  צדדיהע  ובכל  חלקיהם  מדובר כל  אם  לדוגמה  ם. 

 בוע את כל המשקוף ואת כל הכנפיים. בצביעת חלון יש לצ
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בנפרד.  .7 נמדד  ואינו  הפריט  במחיר  תמיד  כלול  חדש  נגרות  פריט  צביעת  של  המחיר 

חירה בסוג הצבע )אטום או שקוף( תהיה לפי קביעת המפקח, ללא הבדל במחיר הב

 ט. הפרי

 

 ריטי נגרות חדשים צביעה בצבע שקוף לפ –  60.63.90.020

  

נגרות חדשים כגון: חלונות, דסעיף זה מתייחס לצב לתות, תריסים, ארגזי רוח, יעת פריטי 

 מעקות וכד' )כולם מעץ(.  

 

 להלן: העבודה כוללת את המפורט

 

 . 60.63.00.010כל האמור בסעיף  .1

)מס' .2 עדין  לטש  בנייר  שט360או    0  החלקה  כל  של  הצב(  תחילת  לפני  העץ  יעה, ח 

חר ה העליונה(, בכפוף להנחיות היצרן. לאולאחר ביצוע כל שכבת צבע )למעט השכב

 כל החלקה בנייר לטש יבוצע ניקוי אבק הליטוש.  

 המפורטות להלן: מערכת הצבע תהיה אחת מ .3

 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע אטום 

 נית לעץ ""ור -צבע יסוד בשכבה אחת 

 לעץ" "ורנית  –בשתי שכבות  צבע עליון

 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע אטום 

 )שקוף או בקווני עץ טבעי(  מגן עץ" –"לזור  -ע יסוד בשכבה אחת צב

 ו בגווני עץ טבעי( מגן עץ" )שקוף א –"לזור   –צבע עליון בשתי שכבות 

 

צדדי .4 ובכל  חלקיהם  בכל  הנגרות  פריטי  על  תבוצע  מדוברהצביעה  אם  לדוגמה   הם. 

 ע את כל המשקוף ואת כל הכנפיים. בצביעת חלון יש לצבו

תמי  המחיר .5 כלול  חדש  נגרות  פריט  צביעת  בנפרד. של  נמדד  ואינו  הפריט  במחיר  ד 

קביעת המפקח, ללא הבדל במחיר   הבחירה בסוג הצבע )אטום או שקוף( תהיה לפי

 הפריט. 

 

 

 ת חדשים מגולוונים צביעת פריטי מסגרו –  60.63.90.030

לצבי  מתייחס  זה  דלתות,  סעיף  חלונות,  כגון  חדשים  מסגרות  פריטי  מעקות, עת  תריסים, 

 כד' אשר עשויים מברזל מגולוון.  סורגים, צינורות ו

 



 

 

127 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 . 60.63.00.010ר בסעיף כל האמו .1

" BC  –  70" או דטרגנט "G  –  551ניקוי משומנים, גריז וכד' ע"י ממיס "ארדרוקס   .2

 עש".  תוצרת "כמית

לנקות .3 יש  קלות,  נפגם  והגילוון  רופפים,  במידה  וחלקים  החלודה  את  ע"י   ולסלק 

 מברשות פלדה ובד שמיר.  

 מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:  .4

 

 תוצרת "טמבור" –כת צבע  מער

 חום"  ZN"אוניסיל  -צבע יסוד בשכבה אחת 

 רלק" או "פוליאור" "סופ  –ן בשתי שכבות צבע עליו 

 

 תוצרת "נירלט" –ערכת אטום מ

 "  503"יסוד פנולי  - צבע יסוד בשכבה אחת

 "אונירלק" או "אוניאור"   –בשתי שכבות  צבע עליון

 

 קרון לפחות. מי 90עובי כולל של מערכת הצבע יהיה  5

מה אם  הצביעה תבוצע על פריטי המסגרות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם. לדוג 6

 המשקוף ואת כל הכנפיים. חלון יש לצבוע את כל מדובר בצביעת 

 הפריט ואינו נמדד בנפרד.  ט מסגרות חדש כלול תמיד במחירהמחיר של צביעת פרי .7

 

 גילוון פריטי מסגרות חדשים   –  60.63.90.040

  

מעס תריסים,  דלתות,  חלונות,  כגון  חדשים  מסגרות  פריטי  לגילוון  מתייחס  זה  קות, עיף 

 רזל.  ת וכד' אשר עשויים מבסורגים, צינורו

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

הגי .1 א'  ביצוע  שיטה  לפי  בסעיף  ציפוי    –לוון  כמפורט  חם,  באבץ  של   1904בטבילה 

 .918פי ת"י ( ול19המפרט הכללי למסגרות חרש )פרק 

והניקובים   .2 החיתוכים,  הריתוכים,  כל  השלמת  לאחר  יבוצע  המוצר הגילוון  )גליוון 

 ר(. המוגמ

 מיקרון לפחות. 80היה עובי הגילוון י .3
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הגילוון   .4 נפגע  בהם  המקומות  וכבכל  ההתקנה  ההובלה,  ניקוי )בזמן  לבצע  יש  ד'( 

ן לפחות, לפי סעיפים מיקרו  100וצביעה בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ בעובי כולל  

 (.  19של המפרט הכללי )פרק  19045 -ו 19044

י .5 פריטי המסגרהגליוון  על  צבוצע  ובכל  בכל חלקיהם  מדובר ות  לדוגמה אם  דדיהם. 

 שקוף ואת כל הכנפיים. בצביעת חלון יש לצבוע את כל המ

 רד. המחיר של גילוון פריט מסגרות חדש כלול תמיד במחיר הפריט ואינו נמדד בנפ .6
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 . בחדרי   מדרגות
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 שיפוץ ושיקום מבנים – 60פרק                          

 ות בחדרי מדרגות עבוד  – 60.64תת פרק 

 

 ץ קירות ותקרות עבודות שיפו   - 60.62.02תת פרק משנה 

 

 שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק וגימור בסיד סינטטי. –  01.01060.64.

 

מתייחסת עמודים,   העבודה  בקומות  מדרגות,  בחדרי  חלק  פנים  טיח  עם  ותקרות  לקירות 

 רקע וכד'.  חדרים שונים ובקומת קם ובמבנים על הגג, בבחדרים שוני

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

וג .1 נייר לטש ו/או מרית )"שפכטל"( ירוד הקירות להורדת סישפשוף  ד וצבע ישן ע"י 

צי כל  ו/או  חשמלית  מלשטת  במים ו/או  ושטיפה  חשמלי,  או  ידני  מתאיםאחר,  וד 

 לניקוי מהאבק. 

וסילוק   .2 ו/אפירוק  סדוקים  טיח  שאינחלקי  ו/או  מתפוררים  לקיר  ו  מחוברים  ם 

ותשול תימדד  זו  עבודה  טיח.  תיקוני  בכוביצוע  אחר  סעיף  במסגרת  הכמויות ם  תב 

 תיקוני טיח(. – 60.64.01.070)סעיף 

בטון   .3 חלקי  וסילוק  זו פירוק  עבודה  בטון.  תיקוני  וביצוע  שבורים  ו/או  סדוקים 

סעי במסגרת  ותשולם  הכמויות  תימדד  בכתב  אחר  תיקוני   –  60.64.01.90)סעיף  ף 

 בטון(.

ות .4 שריון  רשת  אטימה,  לרבות  בסדקים  תימטיפול  זו  עבודה  ותשולם יקון.  דד 

 בטיח(. תיקוני סדקים – 60.64.01.080במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות )סעיף 

א .5 סינטטי.  סיד  צבע  במערכת  "ה"גליפים"(,  )כולל  החלק  הטיח  ביצוע צביעת  ת 

אפשר סיום  הצביעה  לאחר  רק  שכל   להתחיל  ולאחר  הבטון  ותיקוני  הטיח  אשפרת 

 הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:ש לחלוטין. מערכת השטח המיועד לצביעה יב 

 

 תוצרת "טמבור"  –מערכת צבע סיד סינטטי 

 " X"קלסימו  –נים קלים, סתימת חורים ויישור שקעים תיקו

 "פוליסיד". –פחות צבע עליון בשלוש שכבות ל 

 

 וצרת "נירלט"ת –מערכת סיד סינטטי 

 סימו""מק  –תיקונים קלים, סתימת חורים ויישור שקעים 

 "היפרסיד". –שלוש שכבות לפחות צבע עליון ב
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בצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות בנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן ל .6

המתנה בין שכבות, כמויות חומר דרושות  היצרן, לרבות אופן שימוש ויישום, דילול,  

 דות הכנה דרושות וכד'. עבו

של כיסוי מלא ואחיד של הצבע קבלן להגיע למצב לעיל, חייב ה  5בביצוע סעיף משנה   .7

בל כיסוי מלא, יידרש הקבלן על הקיר, בכל אחת מהשכבות. בכל מקרה שבו לא יתק

התוצאה לקבלת  עד  חשבונו,  על  נוספות,  שכבות  המפק  לבצע  קביעת  ח הנדרשת. 

 מכרעת. בנדון תהיה סופית ו

ם עולה  כל הפתחים ששטח  המדידה לפי שטח נטו של הקירות והתקרות, בהורדה של .8

יפוי שיש  מ"ר ושל שטחים שאינם מטוייחים )כגון בניה נקיה, בטון חשוף, צ  1.3על  

 מ"ר.   1.0או פסיפס וכד'(, ששטחם עולה על 

 ים משטח הקירות.קוני הבטון לא מורידאת שטח תיקוני הטיח ותי 

 25עד    דה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים )"גליפים"(, אשר רוחבם נטובמדי

ר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה. במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו ס"מ. מחי

 ס"מ הם יימדדו וישולמו לפי שטחם, כחלק משטח הקירות.  25עולה על 

 

 טי.חלק וגימור בסיד סינטץ קירות ותקרות טיח שיפו –  60.64.01.020

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

בסעיף   .1 האמור  מע60.64.01.010כל  למעט  בסעיף ,  כמפורט  שתהיינה  הצבע  רכות  

 להלן.  2משנה 

 רטות להלן: מערכת הצבע תהיה אחת מהמפו .2

 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע פלסטי אקרילי 

 " X"קלסימו  –חורים ויישור שקעים תיקונים קלים, סתימת 

 "בונדרול סופר"  -ד בשכבה אחת צבע יסו

 פרקריל"."סו –צבע עליון בשתי שכבות לפחות 

 

 תוצרת "נירלט" –כת צבע אקרילי  מער

 "מקסימו" –תיקונים קלים, סתימת חורים ויישור שקעים 

 "S"פריימר  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 נירוקליר"." –צבע עליון בשתי שכבות לפחות 
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 ותקרות טיח חלק וגימור בצבע אקרילי  שיפוץ קירות –  .01.03060.64

 ן:העבודה כוללת את המפורט להל

הא .1 בסעיף  כל  בסעיף 60.64.01.010מור  כמפורט  שתהיינה  הצבע  מערכות  למעט   ,

 ן. להל 2משנה 

 מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:  .2

 

 "טמבור"תוצרת  –מערכת צבע  אקרילי 

 "סטארבונד" –ר שקעים ם, סתימת חורים ויישותיקונים קלי

 "בונדרול סופר"  -צבע יסוד בשכבה אחת 

 "אמולזין". –בות לפחות ון בשתי שכצבע עלי

 

 תוצרת "נירלט"   –מערכת פלסטי אקרילי  

 "מקסימו" –, סתימת חורים ויישור שקעים תיקונים קלים

 "S"פריימר  –צבע יסוד בשכבה אחת 

 "נירופלסט". –לפחות  בע עליון בשתי שכבותצ

 

 י צבע אקרילשיפוץ קירות ותקרות טיח חלק, החלקה במרק וגימור ב  –  60.64.01.040

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

בסעיף   .1 האמור  מע60.64.01.010כל  למעט  בסעיף ,  כמפורט  שתהיינה  הצבע  רכות 

 להלן.  2משנה 

 מפורטות להלן: מערכת הצבע תהיה אחת מה .2

 

 ת "טמבור"תוצר –ת צבע  אקרילי מערכ

 " 2000"דבק שפכטל  -מרק בשתי שכבות לפחות  

 ונדרול סופר" "ב -חת  צבע יסוד בשכבה א 

 "משי משי". –צבע עליון בשתי שכבות לפחות 

 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע אקרילי  

 "מרק אמריקאי גולד בונד" –מרק בשתי שכבות לפחות  

 "Sר "פריימ –בשכבה אחת  צבע יסוד

 "אקווניר משי".  –שכבות לפחות צבע עליון בשתי 
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 גימור בציפוי מרקם אקרילי ח חלק ושיפוץ קירות ותקרות טי  –  60.64.01.050

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

בסעי .1 האמור  בסעיף 60.64.01.010ף  כל  כמפורט  שתהיינה  הצבע  מערכות  למעט   ,

 להלן.  2משנה 

 ת מהמפורטות להלן: מערכת הצבע תהיה אח .2

 

 תוצרת "טמבור"  –ערכת ציפוי מרקם  אקרילי מ

 " X"קלסימו  –קעים ור שתיקונים קלים, סתימת חורים וייש

 "בונדרול סופר"  -צבע יסוד בשכבה אחת 

 "סופרקריל"  –חת צבע ביניים בשכבה א 

 ".55"טמבורטקס  –צבע מרקם אקרילי 

 

 תוצרת "נירלט"  –ילי מערכת ציפוי מרקם  אקר 

 "מקסימו" –חורים ויישור שקעים  תיקונים קלים, סתימת

 " S"פריימר  -צבע יסוד בשכבה אחת 

 "נירוקריל"  –בשכבה אחת יים צבע בינ

 ".66"קירולית  –צבע מרקם אקרילי 

 

 שיפוץ קירות ותקרות טיח מותז וגימור בצבע אקרילי.  –  60.64.01.060

 

לקירו  מתייחסת  פניהעבודה  טיח  עם  ותקרות  מדרגות,ת  בחדרי  מותז  עמודים,    ם  בקומות 

 .  'בחדרים שונים ובמבנים על הגג, בחדרים שונים ובקומת קרקע וכד

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

'. במידה ויש צבע קיים, יש להוריד את כל ניקוי להורדת שומנים, אבק, לכלוך וכד .1

 פפים. חלקי הצבע הפגומים, המתקלפים והרו

וסי .2 סדוקים  פירוק  טיח  חלקי  לקיר  לוק  מחוברים  שאינם  ו/או  מתפוררים  ו/או 

ות תימדד  זו  עבודה  טיח.  תיקוני  הכמויות שוביצוע  בכתב  אחר  סעיף  במסגרת  ולם 

 תיקוני טיח(. – 60.64.01.070)סעיף 

בסעיף  ביצ .3 כמו  יהיה  הנ"ל  הטיח  תיקוני  העליונה 60.64.01.070וע  השכבה  אך   ,

וצורה של הטיח המותז הקיים. ת לדוגמה, גוון, רקע  ת חייבת להיות מותאמהמותז

 ללא שקעים או בליטות., תיקוני הטיח המותז יהיו במישור אחד עם הטיח הקיים
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וביצוע .4 שבורים  ו/או  סדוקים  בטון  חלקי  וסילוק  זו   פירוק  עבודה  בטון.  תיקוני 

)סעיף   הכמויות  בכתב  אחר  סעיף  במסגרת  ותשולם  י תיקונ  –  60.64.01.80תימדד 

 סדקים בטיח(. 

ותשולם ט .5 תימדד  זו  עבודה  ותיקון.  שריון  רשת  אטימה,  לרבות  בסדקים  יפול 

 תיקוני סדקים בטיח(. – 60.64.01.080אחר בכתב הכמויות )סעיף יף במסגרת סע

ה .6 ביצוע הצביעה צביעת  "ה"גליפים"(, במערכת צבע אקרילי. את  )כולל  טיח החלק 

להת אשאפשר  סיום  לאחר  רק  ותיקחיל  הטיח  תיקוני  שכל פרת  ולאחר  הבטון  וני 

 טות להלן:מפורהשטח המיועד לצביעה יבש לחלוטין. מערכת הצבע תהיה אחת מה

 

 תוצרת "טמבור" –מערכת צבע אקרילי 

 נדרול סופר" "בו –צבע יסוד בשכבה אחת 

 "סופרקריל". –צבע עליון בשתי שכבות לפחות 

 

 תוצרת "נירלט" –מערכת צבע אקרילי 

 "Sריימר "פ –יסוד בשכבה אחת  צבע

 "נירוקריל". –צבע עליון בשתי שכבות לפחות 

 

, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות ף זהבנוסף לכל האמור בסעי .7

שימו אופן  לרבות  בין היצרן,  המתנה  דרושות,  חומר  כמויות  דילול,  ויישום,  ש 

 ת וכד'. שכבות, עבודות הכנה דרושו

ייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע לעיל, ח  6סעיף משנה    בביצוע .8

קרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, יידרש הקבלן בכל מעל הקיר, בכל אחת מהשכבות.  

חשבונ על  נוספות,  שכבות  המפקח לבצע  קביעת  הנדרשת.  התוצאה  לקבלת  עד  ו, 

 בנדון תהיה סופית ומכרעת. 

רדה של כל הפתחים ששטחם עולה  הקירות והתקרות, בהו דידה לפי שטח נטו שלהמ .9

בטון חשוף, ציפוי שיש    נקיה,  מ"ר ושל שטחים שאינם מטוייחים )כגון בניה  1.3על  

 מ"ר.   1.0או פסיפס וכד'(, ששטחם עולה על 

 טח תיקוני הטיח ותיקוני הבטון לא מורידים משטח הקירות.את ש

 25בם נטו עד  )"גליפים"(, אשר רוח  טחים של חשפי הפתחיםבמדידה לא יכללו הש

טו תחים נס"מ. מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה. במידה ורוחב חשפי הפ

 ס"מ הם יימדדו וישולמו לפי שטחם, כחלק משטח הקירות.  25עולה על 
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 תיקוני טיח  –  0.64.01.0706

ח .1 פנים  טיח  עם  ותקרות  לקירות  מתייחסת  מדרגוהעבודה  בחדרי  ת, לק/מותז 

בח עמודים,  קרקע בקומות  ובקומת  שונים  בחדרים  הגג,  על  ובמבנים  שונים  דרים 

 וכד'. 

 . 60.62.01.060פורט בסעיף ת את המהעבודה כולל .2

 

 

 תיקוני סדקים בטיח  –  60.64.01.080

מדרגות, ה .1 בחדרי  חלק/מותז  פנים  טיח  עם  ותקרות  לקירות  מתייחסת  עבודה 

ע שוניםבקומות  בחדרים  בחד  מודים,  הגג,  על  קרקע ובמבנים  ובקומת  שונים  רים 

 וכד'. 

 . 60.62.01.070העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2

 

 

 תיקוני בטון  –  01.09060.64.

פ .1 טיח  עם  ותקרות  לקירות  מתייחסת  מדרגות, העבודה  בחדרי  חלק/מותז  נים 

הגג,   על  ובמבנים  שונים  בחדרים  עמודים,  ובקומתבקומות  שונים  קרקע   בחדרים 

 וכד'. 

 . 60.62.06.010ודה כוללת את המפורט בסעיף העב .2
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות בחדרי מדרגות  – 60.64פרק תת 

 

 חיפוי קירותעבודות ריצוף ו   - 60.62.04תת פרק משנה 

 

 

 ריצוף במרצפות טרצו   60.64.02.010

 

 להלן:  העבודה כוללת את המפורט

 

סוג שהוא, כולל כל הטיט וחול המילוי, עד לחשיפה   סילוק ריצוף קיים מכלפירוק ו .1

 של רצפת הבטון הקיימת.  

מתחת לריצוף, בעובי לפי הקיים ומותאם לעובי המרצפות החדשות. מצע חול חדש   .2

ק"ג צמנט )שק אחד( לכל   50ע החול יהיה מיוצב ע"י תוספת שלצמנט בכמות של  מצ

 מ"ר של שטח מרוצף.   4

תע  .3 יהיה  לריצוף  נקי  הטיט  חול  של  ביחס    –רובת  מוסף    1:3צמנט  בתוספת 

בונד   "בי.ג'י.  "2מסוג  מתוצרת  פולימרים"  מתוצרת  ב.ג.  בונד"  "ג'נרל  או   "

"סיקה   או  "סיקה".  1"שרפון"  תוצרת  הנ"ל  "  במוספים  השימוש  אופן 

ה שכבת  היצרן.  הנחיות  לפי  יהיו  הדרושות  למרצפות  והכמויות  מתחת  טיט 

 ס"מ.  2  -י שלא יפחת מיה מלאה ורצופה ובעובתה

.  ט בכתב הכמויותריצוף במרצפות טורצו עם צמנט לבן לפי מחיר יסוד המפור  .4

המזמין בחירת  לפי  וסוג  דוגמה  גוון,  במידות,  תהיינה  המרצפות  המרצפות   .

לסוג   מס'    1תתאמנה  ישראלי  מבחינ 6בתקן  א'  ולסוג  השחיקה  מבחינת  ת  , 

 הפגמים המותרים.  

ו .5 החיבורים  כל  שיפועים  ביצוע  יצירת  כולל  הקיים  לריצוף  ההתאמות 

 מתאימים לפי הנחיות המפקח. 

 ו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.  כי המרצפות יבוצעכל חיתו .6

 שטח הריצוף נטו, ללא הבדל בין קטעים קטנים או גדולים.  המדידה לפי  .7

צוף וחיפוי )פרק פרט הכללי לעבודות ריבנוסף לכל האמור במ  כל האמור לעיל הוא .8

10 .) 

 

 



 

 

137 

 ס"מ   7שיפולי טרצו בגובה   60.64.02.020

 

  לת את המפורט להלן:העבודה כול

 

כ .1 ובמידות  וסילוק שיפולים קיימים מסוג כלשהו  לשהן, לרבות שיפולי טרצו פירוק 

 ר. הבלוקים/ הבטון בקי יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט, עד לחשיפה מלאה של

וסילוק .2 בסעיף   פירוק  האמור  לפי  השיפולים,  לביצוע  המיועד  במקום  הטיח, 

 ן שיפולים קיימים(.  )כאשר אי 60.62.01.100

שהשיפולי .3 במקומות  החדש.  הריצוף  מסוג  חדשים  מותקנים שיפולים  החדשים  ם 

שיפולים   לספק  הקבלן  על  יהיה  קיים,  טרצו  ריצוף  שטחי  מתאימים סביב  אשר 

 גמה לריצוף הקיים.  מידות, סוג, גוון ודומבחינת 

נקי   . 4 חול  של  תערובת  יהיה  השיפולים  להדבקת  ביח  –הטיט  בתוספת   1:3ס  צמנט 

בונד    מוסף "בי.ג'י.  "ג'נרל2מסוג  או  פולימרים"  "ב.ג.  מתוצרת  מתוצרת   "  בונד" 

"סיקה   או  הנ"1"שרפון"  במוספים  השימוש  אופן  "סיקה".  תוצרת  והכמויות "  ל 

היצרהדרושות   הנחיות  לפי  מלאה יהיו  תהיה  השיפולים  להדבקת  הטיט  שכבת  ן. 

 ס"מ.  1 -ורצופה ובעובי שלא יפחת מ

 יפולים הקיימים.חיבורים והתאמות לש .5

 נת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.  כל חיתוכי השיפולים יבוצעו רק ע"י מכו .6

 פי סעיף   . תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים, ל .7

נטוהמדיד  .8 הריצוף  שטח  לפי  או  ה  קצרים  קטעים  בין  הבדל  ללא   ,

 ארוכים.  

וף וחיפוי  במפרט הכללי לעבודות ריצכל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור   .9

 (. 10)פרק 

 

 ס"מ לאורך מהלכי מדרגות  7בגובה שיפולי טרצו   60.64.02.030

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

וסילוק שיפולים קיפירו .1 ובמיק  דות כלשהן, לרבות שיפולי טרצו ימים מסוג כלשהו 

 של הבלוקים/ הבטון בקיר. יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט, עד לחשיפה מלאה 

השיפ .2 לביצוע  המיועד  במקום  הטיח,  וסילוק  בסעיף פירוק  האמור  לפי  ולים, 

 )כאשר אין שיפולים קיימים(.   60.62.01.100

 דוגמה לריצוף הקיים.  ו מבחינת סוג, גוון ולים חדשים אשר יתאימשיפו .3

נקי   .4 חול  של  תערובת  יהיה  השיפולים  להדבקת  ביחס  צמנ  –הטיט  בתוספת   1:3ט 

מסוג בונד    מוסף  "2"בי.ג'י.  או  פולימרים"  "ב.ג.  מתוצרת  מתוצרת "  בונד"  ג'נרל 

"סיקה   או  במוספי1"שרפון"  השימוש  אופן  "סיקה".  תוצרת  והכמויות "  הנ"ל  ם 



 

 

138 

הנחיותהדר לפי  יהיו  מלאה   ושות  תהיה  השיפולים  להדבקת  הטיט  שכבת  היצרן. 

 מ.ס" 1 -ורצופה ובעובי שלא יפחת מ

בקטעי  .5 יבוצעו  המדרגוהשיפולים  קווי  את  מלווים  כשהם  ואופקיים  אנכיים  ת. ם 

באורך   שיפולים  של  בשילוב  להשתמש  באורך    20אפשר  ושיפולים  ס"מ    30ס"מ 

 מה זהים. אי שיהיו בגוון ודוגבתנ

סתימה סתימת   .6 חומר  עם  החדשים  השיפולים  לבין  המדרגות  בין  המרווחים  כל 

ובתוספת של "סיקה   3:1יחס  חול ב  –אשר עשוי מתערובת צמנט  מתאים )"רובה"(  

ב מדולל  סופר"  של  לטקס  ביחס  כולל 1:1מים  והמחיר  לבן  צמנט  יהיה  הצמנט   .

 מזמין.  תוספת גוון לפי בחירת ה

 יימים.והתאמות לשיפולים הק חיבורים .7

 ים.  כל חיתוכי השיפולים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישר .8

 .  60.62.01.060מעל השיפולים, לפי סעיף  תיקוני טיח והשלמות טיח .9

השפה   . 10 לאורך  מדוד  כשהוא  ואופקי(  )אנכי  השיפולים  אורך  לפי  המדידה 

 ה של השיפולים.  העליונ

בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי )פרק כל האמור לעיל הוא   .11

10 .) 

 

   ריצוף במרצפות קרמיקה/גרניט פורצלן  60.64.02.040

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

יפה פירוק וסילוק ריצוף קיים מכל סוג שהוא, כולל כל הטיט וחול המילוי, עד לחש .1

 קיימת.  של רצפת הבטון ה

חדש מתחת לריצוף, בעובי לפי הקיים ומותאם לעובי המרצפות החדשות. מצע חול   .2

ק"ג צמנט )שק אחד( לכל   50ה מיוצב ע"י תוספת שלצמנט בכמות של  מצע החול יהי

 מרוצף.  מ"ר של שטח  4

נקי   .3 חול  של  תערובת  יהיה  לריצוף  ביחס    –הטיט  מוסף   1:3צמנט    בתוספת 

בונד  "בי.ג'י.  פול2  מסוג  "ב.ג.  מתוצרת  מתוצרת  "  בונד"  "ג'נרל  או  ימרים" 

"סיקה   או  השימו1"שרפון"  אופן  "סיקה".  תוצרת  הנ"ל  "  במוספים  ש 

יהיו   הדרושות  למ והכמויות  מתחת  הטיט  שכבת  היצרן.  הנחיות  רצפות  לפי 

 ס"מ.  2  -תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת מ

קרמ .4 במרצפות  לפריצוף  פורצלן  ביקה/גרניט  המפורט  יסוד  מחיר  כתב  י 

המזמין.   בחירת  לפי  וסוג  דוגמה  גוון,  במידות,  תהיינה  המרצפות  הכמויות. 

בעובי  המר תהיינה  מרצפת    8צפות  כל  ושטח  על  מ"מ  יעלה  מ"ר.    0.10לא 

תתאמנ  לת"י  המרצפות  עמידות    2חלק    314ה  פגמים,  מבחינת  א'(  )סוג 

 כד'.  בשחיקה, התנגדות להחלקה ו
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י עץ )כגון מרפסות או גגות( או בשטחי  ר תשמשנה לריצוף בשטחמרצפות אש .5

עם ספיגות ממוצעת שאינה גדולה    פנים "רטובים" )כגון חדרי אשפה(, תהיינה

מ3%  -מ פנים.  בשטחי  לריצוף  תשמשנה  אשר  חדרי    רצפות  )כגון  רגילים 

 .  6% -ינה גדולה מ וא   3%  -מדרגות ולובי( תהיינה עם ספיגות ממוצעת גדולה מ

החיבורים  .6 כל  שיפועים    ביצוע  יצירת  כולל  הקיים,  לריצוף  וההתאמות 

 מתאימים לפי הנחיות המפקח. 

פורצלן  ב .7 קרמיקה/קרניט  ריצוף  של  הסיום  בספי  קווי  חופשי,  קצה  )בכל 

ברות לסוגי ריצוף אחרים וכד'( יותקנו פרופילי גמר מאלומיניום  דלתות, בהתח

מסוג   ועובי צבעוני  למיקום  הג   המותאם  פרופילי  כדוגמת  המרצפות.  יהיו  מר 

 )יבואן: אייל ציפויים( או ש"ע.   SCHLUTER SYSTEMSצרת ות

ת. רוחב המישקים יהיה לפי  ריצוף יבוצע עם רווחים )מישקים( בין המרצפוה .8

יהיה  קביעת   המישקים  של  המזערי  הרוחב  על    3המפקח.  לשמור  כדי  מ"מ. 

ו  קבועים  בשרווחים  להשתמש  יש  )"ספייסריםאחידים  מרחק  "(  ומרי 

 מתועשים מתאימים.  

ת"י   .9 בדרישות  יעמוד  )"רובה"(  למישקים  המילוי  עבור  1חלק    1661חומר   .

המ חומר  רטובים  ושטחים  חוץ  תכונושטחי  עם  משופר  צמנטי  יהיה  ת  ילוי 

בטבלה   צמנטי    5כמפורט  יהיה  המילוי  חומר  פנים  שטחי  עבור  הנ"ל.  בתקן 

בטרגיל   כמפורט  תכונות  אופ   5בלה  עם  הנ"ל.  המילוי,  בתקן  חומר  יישום  ן 

 הכמויות ליישום והפריימר הדרוש, יהיו לפי הוראות היצרן. 

 וך חשמלית ובקווים ישרים.  כל חיתוכי המרצפות יבוצעו רק ע"י מכונת חית .10

 דידה לפי שטח הריצוף נטו, ללא הבדל בין קטעים קטנים או גדולים.  המ .11

עבודות ריצוף וחיפוי )פרק האמור במפרט הכללי ל  לעיל הוא בנוסף לכל  כל האמור .12

10 .) 

 

 

 ס"מ   7בגובה שיפולי קרמיקה/גרניט פורצלן   60.64.02.050

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

וסילוק שיפולים קי .1 ובמידות כלשהן, לרבות שיפולי טרצו פירוק  ימים מסוג כלשהו 

 ן בקיר.  מלאה של הבלוקים/הבטוות טיט,  עד לחשיפה יצוקים באתר ולרבות שכב

בסעי .2 האמור  לפי  השיפולים,  לביצוע  המיועד  במקום  הטיח,  וסילוק  ף פירוק 

 )כאשר אין שיפולים קיימים(.  60.62.01.100
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מבחישיפו .3 יתאימו  אשר  חדשים  הקיים לים  לטרצו  ודוגמה  גוון  סוג,  מידות,  נת 

 במדרגות.

י .4 השיפולים  להדבקת  נהטיט  חול  של  תערובת  ביחס    –קי  היה   1:3צמנט 

בונד  ב "בי.ג'י.  מסוג  מוסף  "ג'נרל  2תוספת  או  פולימרים"  "ב.ג.  מתוצרת   "

מת "סיקה  בונד"  או  "שרפון"  השימ1וצרת  אופן  "סיקה".  תוצרת  וש  " 

והכמויות הנ"ל  הטיט    במוספים  שכבת  היצרן.  הנחיות  לפי  יהיו  הדרושות 

 ס"מ.   1 -מ  ופה ובעובי שלא יפחתלהדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצ

 רים והתאמות לשיפולים הקיימים. חיבו .5

 תוך חשמלית ובקווים ישרים.  כל חיתוכי המרצפות יבוצעו רק ע"י מכונת חי .6

 .60.62.01.060סעיף  יח מעל השיפולים, לפי תיקוני טיח והשלמות ט .7

 ארוכים.   המדידה לפי אורך נטו, ללא הבדל בין קטעים קצרים או .8

כל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי )פרק מור לעיל הוא בנוסף לכל הא .9

10 .) 

 

 ס"מ לאורך מהלכי מדרגות   7י קרמיקה/גרניט פורצלן בגובה שיפול  60.64.02.060

 

 המפורט להלן: העבודה כוללת את 

 

ובמידות כלשהן, .1 וסילוק שיפולים קיימים מסוג כלשהו  לרבות שיפולי טרצו   פירוק 

 כבות טיט,  עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון בקיר.  יצוקים באתר ולרבות ש

במק .2 הטיח,  וסילוק  בסעיף פירוק  האמור  לפי  השיפולים,  לביצוע  המיועד  ום 

 ם קיימים(. )כאשר אין שיפולי 60.62.01.100

 ם במדרגות.שיפולים חדשים אשר יתאימו מבחינת סוג, גוון ודוגמה לטרצו הקיי .3

לה .4 ת הטיט  יהיה  השיפולים  נקי  דבקת  חול  של  ביחס    –ערובת   1:3צמנט 

בונד   "בי.ג'י.  מסוג  מוסף  מתוצרת  2בתוספת  "ג'נרל  "  או  פולימרים"  "ב.ג. 

"סיקה   או  "שרפון"  מתוצרת  "סיקה".1בונד"  תוצרת  השימוש    "  אופן 

שכבת   היצרן.  הנחיות  לפי  יהיו  הדרושות  והכמויות  הנ"ל  הטיט  במוספים 

 ס"מ.   1 -בעובי שלא יפחת מם תהיה מלאה ורצופה ולהדבקת השיפולי

כשהם   .5 ואופקיים  אנכיים  בקטעים  יבוצעו  המדרגות. השיפולים  קווי  את  מלווים 

באור שיפולים  של  בשילוב  להשתמש  ושיפו  20ך  אפשר  באורך  ס"מ  ס"מ    30לים 

 בתנאי שיהיו בגוון ודוגמה זהים. 

המרווחים   .6 כל  השסתימת  לבין  המדרגות  חומבין  עם  החדשים  סתימה יפולים  ר 

קה ובתוספת של "סי  3:1חול ביחס    –מתאים )"רובה"( אשר עשוי מתערובת צמנט  

של   ביחס  במים  מדולל  סופר"  ו1:1לטקס  לבן  צמנט  יהיה  הצמנט  כולל .  המחיר 

 ספת גוון לפי בחירת המזמין.  תו
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 חיבורים והתאמות לשיפולים הקיימים.  .7

 חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.  יבוצעו רק ע"י מכונת כל חיתוכי השיפולים  .8

 .60.62.01.060סעיף  תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים, לפי  .9

ואופקי(   .8 )אנכי  השיפולים  אורך  לפי  מדודהמדידה  השפה    כשהוא  לאורך 

 העליונה של השיפולים.  

ת ריצוף וחיפוי )פרק במפרט הכללי לעבודו  כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור .9

10 .) 

 

 ריצוף בלוחות אבן נסורה    60.64.02.070

 

 ן: העבודה כוללת את המפורט להל

עד לחשיפה מילוי,  פירוק וסילוק ריצוף קיים מכל סוג שהוא, כולל כל הטיט וחול ה .1

 מלאה של רצפת הבטון הקיימת.  

בעובי   .2 לריצוף,  מתחת  חדש  חול  לעמצע  ומותאם  הקיים  האבן לפי  לוחות  ובי 

ק"ג צמנט )שק   50ם. מצע החול יהיה מיוצב ע"י תוספת שלצמנט בכמות של  החדשי

 מ"ר של שטח מרוצף. 4אחד( לכל 

ביחס   .3 גס  חול  של  תערובת  יהיה  לריצוף  להוסיף  רובת  לתע  1:3הטיט  יש 

המהווה  SLT"לטקס   בכמות  "סיקה"(.  חב'  )תוצרת  הצמנט    20%"  ממשקל 

כמב מקרה  בכל  לא  תערובת.  בתערובת  הצמנט  מות  למ"ק    450  -תפחת  ק"ג 

 טיט מוכן.  

 הצמנט בתערובת יהיה צמנט לבן.   .4

  3  -מתחת ללוחות האבן תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת משכבת הטיט   .5

 ס"מ.  

ות אבן שיהיו במידות, גוון, דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין, ולפי  וחריצוף בל .6

   הרשום בכתב הכמויות.מחיר יסוד 

ס"מ. שטח שללוח אבן אחד לא יהיה גדול    2עובי מזערי של לוחות האבן יהיו ב  .7

של    14011גבי תכונות האבן תהיינה כמפורט בסעיף  מ"ר. הדרישות ל  0.36  -מ

 (.  14ק ר המפרט הכללי לעבודות אבן )פ

ן אחד,  המישקים בין לוחות האבן יהיו נמשכים בכיוון אחד, או נמשכים בכיוו  .8

בש נמשכים  בחיראו  לפי  כיוונים,  לפי  ני  יהיה  המישקים  רוחב  המזמין.  ת 

תערוב עם  יבוצע  המישקים  מילוי  המזמין.  צמנט  קביעת  ביחס    –ת    3:1חול 

יהיה  1ף1ובתוספת של "סיקה לטקס סופר" מדולל במים ביחס של   . הצמנט 

 צמנט לבן והמחיר כולל תוספת גוון לפי בחירת המזמין.  
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וההתאמוביצוע   .9 החיבורים  כולל  כל  הקיים  לריצוף  שיפועים  ת  יצירת 

 מתאימים לפי הנחיות המפקח.  

 "י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים. כל חיתוכי לוחות האבן יבוצעו רק ע  .10

 בדל בין קטעים קטנים או גדולים.  ה המדידה לפי שטח הריצוף נטו, ללא . 11

 ות ריצוף וחיפוי )פרקר במפרט הכללי לעבודכל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמו .12

10 .) 

 

 ס"מ    7שיפולי אבן נסורה בגובה   60.64.02.080

 ורט להלן: העבודה כוללת את המפ

ובמידות כלשהן, לרב .1 וסילוק שיפולים קיימים מסוג כלשהו  ולי טרצו ות שיפפירוק 

 הבטון בקיר.  /יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט,  עד לחשיפה מלאה של הבלוקים

במקופיר .2 הטיח,  וסילוק  בסעיף וק  האמור  לפי  השיפולים,  לביצוע  המיועד  ם 

 יימים(. )כאשר אין שיפולים ק 60.62.01.100

יהיה   .3 השיפולים  עובי  החדש.  האבן  ריצוף  מסוג  חדשים  הפינה מ"מ.    10שיפולים 

 ופקית הגלויה של השיפולים תהיה מעוגלת. הא

יהי .4 השיפולים  להדבקת  צמנט  הטיט  של  תערובת  ביחס    –ה  גס    3:1חול 

"לטקס  לתער  להוסיף  יש  המהווה  SLTובת  בכמות  "סיקה"(.  חב'  )תוצרת   "

בתערובת. בכל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחת  ממשקל הצמנט    20%

ש  450  -מ מוכן.  טיט  למ"ק  תהיה מלאה  כבת הטיט  ק"ג  השיפולים  להדבקת 

 ט לבן.  נט בתערובת יהיה צמנס"מ. הצמ  1 -ורצופה ובעובי שלא יפחת מ

 י המרצפות יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.  כל חיתוכ .5

 .60.62.01.060והשלמות טיח מעל השיפולים, לפי סעיף  תיקוני טיח  .6

 ין קטעים קצרים או ארוכים.  , ללא הבדל ב המדידה לפי אורך נטו .7

)פרק עבודות ריצוף וחיפוי  האמור במפרט הכללי לכל האמור לעיל הוא בנוסף לכל   .8

10 .) 

 

 ת   ס"מ לאורך מהלכי מדרגו 7שיפולי אבן נסורה בגובה   60.64.02.090

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

וסילוק שיפולים קיימים מסוג   .1 ובמידות כלפירוק  שהן, לרבות שיפולי טרצו כלשהו 

 לוקים/הבטון בקיר.  ד לחשיפה מלאה של הביצוקים באתר ולרבות שכבות טיט,  ע

בסעיף  .2 האמור  לפי  השיפולים,  לביצוע  המיועד  במקום  הטיח,  וסילוק  פירוק 

 )כאשר אין שיפולים קיימים(.  60.62.01.100
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עוב .3 החדש.  האבן  ריצוף  מסוג  חדשים  יהיה  שיפולים  השיפולים  הפינה   10י  מ"מ. 

 האופקית הגלויה של השיפולים תהיה מעוגלת. 

. לתערובת יש  3:1ביחס    –גס    ם יהיה תערובת של חולהטיט להדבקת השיפולי  .4

"לטקס   המה SLTלהוסיף  בכמות  "סיקה"(.  חב'  )תוצרת  ממשקל    20%ווה  " 

ק"ג    450  -הצמנט בתערובת. בכל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחת מ

שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי    למ"ק טיט מוכן.

 ט לבן.  מנט בתערובת יהיה צמנס"מ. הצ 1 -א יפחת משל

רגות. כל השיפולים יבוצעו בקטעים אנכיים ואופקיים כשהם מלווים את קווי המד .5

 קטע אופקי וכל קטע אנכי יהיו עשויים מיחידה אחת שלמה. 

המדרסתימת   .6 בין  המרווחים  סתימה כל  חומר  עם  החדשים  השיפולים  לבין  גות 

ובתוספת של "סיקה   3:1חול ביחס    –צמנט    "( אשר עשוי מתערובתמתאים )"רובה

של   ביחס  במים  מדולל  סופר"  ו1:1לטקס  לבן  צמנט  יהיה  הצמנט  כולל .  המחיר 

 תוספת גוון לפי בחירת המזמין.  

 קיימים. חיבורים והתאמות לשיפולים ה .7

 ישרים.   השיפולים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקוויםכל חיתוכי  .8

 .60.62.01.060השיפולים, לפי סעיף   טיח והשלמות טיח מעל תיקוני .9

ואופ . 10 )אנכי  השיפולים  אורך  לפי  השפה  המדידה  לאורך  מדוד  כשהוא  קי( 

 העליונה של השיפולים.  

י לעבודות ריצוף וחיפוי )פרק נוסף לכל האמור במפרט הכללכל האמור לעיל הוא ב .11

 .  (14עבודות אבן )פרק ( ובמפרט הכללי ל10

 

 שטחי טרצו יצוקים באתר.  מ  60.64.02.100

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

מש .1 וסילוק  טרצו פירוק  משטחי  של  חלקים  או  וישנם,  במידה  קיימים,  טרצו  טחי 

שיקב במקומות  חלקקיימים  פירוק  של  במקרה  המפקח.  קיים   ע  טרצו  ממשטח 

צדדים ים ישרים, בכל ארבע החיתוך חשמלית, בקוו  ייעשה הדבר ע"י חיתוך במכונת

 של הקטע המיועד לפירוק.  

ולל כל הטיט וחול המילוי, עד לחשיפה פירוק וסילוק ריצוף קיים מכל סוג שהוא, כ .2

כאשר   במקרה  )זאת  הקיימת  הבטון  רצפת  שטח של  במקום  מבוצע  הטרצו  משטח 

 רוצף קיים(.מ

חי טרצו קיים. במידה ואין משטבגוון ודוגמה כמו ה   הטרצו יהיה יצוק עם צמנט לבן .3

ן. לצורך קיימים, או מדרגות קיימות, יקבעו הגוון והדוגמה ע"י המפקח ו/או המזמי

דוגמאות במידות   מספר  לבצע  על הקבלן  יהיה  ה  70/70זה  עד לקבלת  דוגמה ס"מ, 

 שתאושר ע"י המפקח.  
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ו בכל מקום מ"מ והם יותקנ  4ובי  פסי ההפרדה במשטחי הטרצו יהיו מאלומיניום בע .4

מ"ר או קטעים אשר אורכם יותר    1.0  -ים שטחים אשר שטחם יותר משבו מתקבל

 הפרדה יותקנו גם לכל אורך החיבורים עם שטחי טרצו קיימים.מ'. פסי ה 1.5 -מ

ב .5 הטרצו  בסעיף  יציקת  האמור  לפי  תבוצע  לעבודות   1005אתר  הכללי  המפרט  של 

ופות. שכבת המצע בשיטת שתי השכבות הרצ(. היציקה תבוצע  10  ריצוף וחיפוי )פרק

 1.5בי מזערי של  ס"מ ושכבת הטרצו תהיה בעו  4בעובי מזערי של   20  -תהיה מבטון ב

 ס"מ. 

מ"מ במרווחים של   5טר  בשכבת המצע תותקן רשת של מוטות פלדה מצולעים בקו .6

 רכז שכבת המצע ותהיהי הכיוונים. יש להקפיד שרשת הפלדה תונח במס"מ בשנ  10

 ס"מ.   1.5 -ה. כיסוי הבטון, בנקודה כלשהי, לא יפחת מעטופה בטון מכל צדדי

ים שבוצעו, ללא הבדל בין קטעים גדולים או קטנים וללא המדידה לפי שטח הקטע .7

 הבדל במיקום הקטעים.  

 

 

 ם באתר בחלונות ומעקות אדני טרצו יצוקי  –  60.62.04.110

  

מתייח .1 בחדר  העבודה  טרצו  לאדני  עמודיסת  בקומות  בחדרים  מדרגות,  ם, 

 שונים במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'. 

 . 60.62.04.030ללת את המפורט בסעיף העבודה כו .2

 

 

 ות ומעקותאדני אבן נסורה בחלונ  –  60.62.04.120

  

לאד  .1 מתייחסת  בח העבודה  עמודים,  בקומות  מדרגות,  בחדר  טרצו  דרים  ני 

 בקומת קרקע וכד'. ל הגג, בחדרים שונים שונים במבנים ע

 . 60.62.04.040העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2

 

 כוללת את המפורט להלן: העבודה 

או .1 וישנם,  במידה  קיימים,  טרצו  אדני  וסילוק  טרצו    פירוק  אדני  של  חלקים 

ן  טרצו קיים  יקבע המהנדס. במקרה של פירוק חלק מאד קיימים במקומות ש

ת חיתוך חשמלית, בקו ישר, בשני קצוות הקטע  הדבר ע"י חיתוך במכונ ייעשה  

 המיועד לפירוק.  
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 יפוי רום ושלח של מדרגות בלוחות אבן נסורה  צ  60.64.02.130

 

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

בעובי   .1 שכבה  וסילוק  )רוםס"מ    4סיתות  הקיימת  המדרגה  של  הפנים  שטח   מכל 

הביצוע שיטת  אפש  ושלח(.  שבהם  הכלים  עם וסוג  מראש  יסוכמו  להשתמש,  ר 

חיר כולל פירוק וסילוק המפקח. במקרה שקיים ציפוי אבן נסורה על המדרגות, המ

 ציפוי האבן מרום ושלח של המדרגות.

לצ .2 האבן  דוגמהלוחות  גוון,  במידות,  יהיו  המדרגות  המזמין, יפוי  בחירת  לפי  וסוג   ,

מחיר הכ  ולפי  בכתב  הרשום  לגבי  יסוד  הדרישות  תהיינה מויות.  האבן  תכונות 

  (.14של המפרט הכללי לעבודות אבן )פרק  14011כמפורט בסעיף 

 ם. ס"מ על שלחי המדרגות הקיימי  3הדבקת לוחות אבן נסורה  בעובי מזערי של  .3

 ימים. ס"מ על רומי המדרגות הקי 2ערי של הדבקת לוחות אבן נסורה  בעובי מז .4

ת יהיו שקועים בין שלחי המדרגות וכל שלח של בקה הרומים של המדרגולאחר ההד .5

הקצה החופשי של השלח יהיה מעובד עם פינה  מ"מ מעבר לרום. 10 -מדרגה יבלוט כ

 מ"מ.  5מעוגלת ברדיוס של 

ם אל המדרגה הקיימת עם שני  רום של מדרגה וכל שלח של מדרגה יהיו מחוברי כל   .6

ים יהיו שקועים בתוך לוחות האבן. מ"מ. ראשי הברג  6וטר  עיגון מגולוונים בק  ברגי

 רב באבקת שייש. בסיום התקנת הלוחות יסתמו השקעים עם דבק מעו 

י .7 הטיט  צמנט.  טיט  עם  הקיימות  למדרגות  יודבקו  האבן  תערובת  לוחות  היה 

חב'  " )תוצרת  SLTיש להוסיף "לטקס    לתערובת  3:1של צמנט חול גס ביחס  

בכל מקרה כמות  ממשקל הצמ  20%המהווה  "סיקה"(. בכמות   נט בתערובת. 

מ תפחת  לא  בתערובת  מוכן.    450  -הצמנט  טיט  למ"ק  הטיט  ק"ג  שכבת 

נט  ס"מ. הצמ  1  -להדסקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת מ

 בתערובת יהיה צמנט לבן.

הל .8 הדבקת  ולאחר  הלוחות  של  ניקוי  יבוצע  ליטוחות  ע"י  הברקה  וש  תיעשה 

 חומר המיועד לתת ברק לאבן הנסורה.  בדיסק לבד בתוספת 

 קיים.  ביצוע כל החיבורים וההתאמות לריצוף ה .9

כל חיתוכי לוחות האבן יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים   .10

 רים. יש

 המדידה לפי אורך המדרגות.  . 11

ק דות ריצוף וחיפוי )פרור במפרט הכללי לעבולעיל הוא בנוסף לכל האמ  כל האמור .12

 (.  14( ובמפרט הכללי לעבודות אבן )פרק 10
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 בלוחות אבן נסורה  חיפוי קירות פנים   60.64.02.140

 

 )"שייש"(.   סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות פנימיים בלוחות אבן נסורה

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

במקום .1 הטיח,  וסילוק  החיפ  פירוק  לביצוע  בסעיף המיועד  האמור  לפי  וי, 

60.62.01.100 . 

כלשהו   .2 מסוג  קיים  חיפוי  ו/או  קיימים  שיפולים  וסילוק  כלשהן, פירוק  ובמידות 

לחשיפה עד  טיט,  שכבות  ולרבות  באתר  יצוקים  טרצו  שיפולי  של   לרבות  מלאה 

 הבלוקים/הבטון בקיר.  

 ואבק.   שאריות טיח ישן, סידפתו במים, לרבות סילוק ניקוי הקיר ושטי .3

מ"מ. יישום השכבה ע"י התזה של שפריץ   4  –  3וס של טיח צמנט בעובי  שכבת חספ .4

תער הרכב  יהיהגס.  הטיח  גס  1:2ביחס    ובת  כמות -חול  כאשר  נפח(,  )יחסי  צמנט 

מ תפחת  לא  מים    400  -הצמנט  להוסיף  יש  זו  לתערובת  מוכן.  טיט  למ"ק  עם  ק"ג 

ביחס   לטקס"  לש  1:1"סיקה  אשפרה  לבצע  ימיש  שלושה  במשך  זו  לפחות כבה  ים 

 כאשר כל יום מרטיבים את הטיח לפחות שלוש פעמים. 

הנס .5 האבן  בחירת לוחות  לפי  וסוג  דוגמה,  גוון,  במידות,  יהיו  הקירות  לחיפוי  ורה 

ולפי   ההמזמין,  תכונות  לגבי  הדרישות  הכמויות.  בכתב  הרשום  יסוד  אבן מחיר 

בס כמפורט  המפרט    14011עיף  תהיינה  )פשל  אבן  לעבודות  לוחות 14רק  הכללי   .)

 ס"מ.   2האבן הנסורה יהיו בעובי מזערי של 

חול גס   –ו לקירות עם טיט צמנט. הטיט יהיה תערובת של צמנט  לוחות האבן יודבק .6

לתערוב3:1ביחס   "לטקס  ,  להוסיף  יש  בכמות SLTת  "סיקה"(  חב'  )תוצרת   "

בכל מקרה  ממשקל הצמנט    20%וה  המהו   -מות הצמנט לא תפחת מכבתערובת. 

ק"ג למ"ק טיט מוכן. הצמנט יהיה צמנט לבן. הטיט ימלא במלואו את כל    450

בהתאם    המרווח  יהיה  הנ"ל  המרווח  רוחב  הקירות.  לבין  האבן  לוחות  שבין 

   ס"מ. 2 -אך לא פחות מ   להוראות המפקח,

הקירו .7 על  יודבקו  האבן  אחד  לוחות  צמודים  כשהם  לת  מישקים.  ללא  פני לשני, 

על   לוח  כל  דפנותיו הצדדיות בטיט המשמש להדבקת הדבקת  למרוח את  יש  הקיר 

 לעיל(.  6הלוחות )סעיף 

לבד  בגמר עבודת החיפוי יבוצע ניקוי של הלוחות ותיעשה הברקה ע"י ליטוש בדיסק   .8

 בתוספת חומר המיועד לתת ברק לאבן המנוסרת.   

נטו שהמדי .9 לפי שטח  הלוחות, ללא הבדל  דה  או  בין קטעים בצורות שונ ל  ות 

 במידות שונות. 

 (.  14ודות אבן )פרק כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעב .10
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 פורצלן  חיפוי קירות פנים באריחי קרמיקה/גרניט   60.64.02.150

 

 יקה. סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות פנימיים באריחי קרמ

 

 : וללת את המפורט להלןהעבודה כ

 

וסילוק   .1 בסעיף פירוק  האמור  לפי  החיפוי,  לביצוע  המיועד  במקום  הטיח, 

60.62.01.100 . 

 

כלשהן,   פירוק .2 ובמידות  כלשהו  מסוג  קיים,  חיפוי  ו/או  קיימים  שיפולים  וסילוק 

מלאהלרבות   לחשיפה  עד  טיט,  שכבות  ולרבות  באתר  יצוקים  טרצו  של   שיפולי 

 ון בקיר.  הבלוקים/הבט

 

 לרבות סילוק שאריות טיח ישן, סיד ואבק.  הקיר ושטיפתו במים,  ניקוי .3

 

בעובי   .4 צמנט  טיח  של  תשתית  סרגל   6  -  8שכבת  לפי  מיושרת  תהיה  השכבה  מ"מ. 

-חול גס  1:3ביחס    כב תערובת הטיח יהיהבשני כיוונים ועם גימור מחוספס גס. הר

"ק טיט מוכן.  ק"ג למ   400  -תפחת מ  ר כמות הצמנט לא צמנט )יחסי נפח(, כאש 

. יש לבצע אשפרה  1:1זו יש להוסיף מים עם "סיקה לטקס" ביחס    לתערובת

שלו במשך  זו  הטיח  לשכבה  את  מרטיבים  יום  כל  כאשר  לפחות  ימים  שה 

 לפחות שלוש פעמים.  

 

ק .5 בכתחיפוי  המפורט  יסוד  מחיר  לפי  פורצלן  קרמיקה/גרניט  באריחי  ב ירות 

גוהכמויות. הארי יהיו במידות,  לפי  חים  וסוג  דוגמה,  בחירת המזמין. האריחים ון, 

מ"ר. האריחים יתאימו   0.10מ"מ לפחות ושטח כל אריח לא יעלה על    7יהיו בעובי  

 התנגדות להחלקה וכד'.   )סוג א'( מבחינת פגמים, עמידות בשחיקה, 2חלק  314לת"י 

 

גגות( או    חוץ )כגון מרפסות אות ומעקות בשטחי  אריחים אשר ישמשו לחיפוי קירו .6

)כגון חדרי אשפה(, יהיו עם ספיגות ממוצעת שאינה גדולה   בשטחי פנים "רטובים" 

ם אשר ישמשו לחיפוי קירות בשטחי פנים רגילים )כגון חדרי מדרגות . אריחי3%  -מ

 .6% -ואינה גדולה מ 3% -עם ספיגות ממוצעת גדולה מ ולובי( יהיו

 

תבוצהדב .7 האריחים  אשרקת  הדבקה  טיט  ע"י  מו  ע  חרושתי  חומר  ויעמוד יהיה  כן 

ת"י   של  ה1חלק    4004בדרישות  לפי  ומים  צמנט  להוסיף  יש  המוכן  לחומר  וראות . 

 היצרן. טיט ההדבקה יהיה מהסוגים דלהלן:  
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 כמות צמנט להוספה          ספק יצרן /   חומר            

 )ביחס לכמות החומר המקורי( 

 צמנט  35%תוספת  שחל 215טיט אקריל 

 צמנט  25%תוספת  שרפון שרטיט 

 מוכן לשימוש  נגב קרמיקה  נגב פלקסי 

 מוכן לשימוש  תרמוקיר  502פלסטומר 

 צמנט  25%תוספת  בי.ג'י בונד  טיט אקריל  

 לשימוש  מוכן מיסטר פיקס   110דבק קרמיקה 

 
 

ל הקיר,  מ"מ ע  5  -עובי כ ההדבקה תבוצע ע"י מריחת שכבה של הטיט הנ"ל ב .8

כף   מבאמצעות  כלפי  מלמטה  בצד טייחים,  להשתמש  יש  מכן  לאחר  עלה. 

כ  מטה,  כלפי  מלמעלה  ולעבור  הטייחים  כף  של  פסים  המשונן  שיתקבלו  ך 

 מ"מ.   2  -לעומק כ

 

ולל  .9 הטיט  שכבת  על  להניח  יש  האריחים  באופן  את  הקיר,  אל  אותם  חוץ 

 מ"מ.   3  -ובי כשתתקבל שכבת הדבקה מלאה ואחידה בע 

 

ע . 10 יבוצע  )מישקים( ביהחיפוי  לפי  ם רווחים  יהיה  ן האריחים. רוחב המישקים 

יהיה  המישקים  של  המזערי  הרוחב  המפקח.  על    3  קביעת  לשמור  כדי  מ"מ. 

)"ספייס מרחק  בשומרי  להשתמש  יש  ואחידים  קבועים  רים"(  רווחים 

 מתועשים מתאימים.  

 

)"רובה" . 11 למישקים  המילוי  בדרישותחומר  יעמוד  עב1חלק    1661ת"י    (  ור  . 

ר  ושטחים  חוץ  תכונות  שטחי  עם  רגיל  צמנטי  יהיה  המילוי  חומר  טובים 

בטבלה   אופן   5כמפורט  הנ"ל.  ליישום    בתקן  הכמויות  המילוי,  חומר  יישום 

 . והפריימר הדרוש, יהיו לפי הוראות היצרן

 

חיתוך   . 12 מכונת  ע"י  רק  יבוצעו  האריחים  של  החיתוכים  ובקוים  כל  חשמלית 

 שרים.  י

 

שור . 13 שעבין  התחתונה  האריחים  מישק  ת  להשאיר  יש  הריצוף,  לבין  הקיר,  ל 

טימה גמיש אשר עומד בדרישות  מ"מ ולאטום אותו עם חומר א  8פתוח ברוחב  

 .  1536ת"י  

 

וי קרמיקה/גרניט פורצלן על קירות, כאשר בכל פינה אנכית ואופקית של חיפ . 14

בין ז  שני מישורים של  הפינה היא מפגש  ו/או כאשר  הו קו סיום של אריחים 
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ם, יש להתקין פרופיל אלומיניום מעוגל צבעוני, בגוון האריחים, מדגם  האריחי

RONDEC PRO    תוצרתSYSTEMS SCHLUTER    מדגם   CERFIXאו 

 . PROTRIMתוצרת 

 

שט  . 15 לפי  או  המדידה  שונות  בצורות  קטעים  בין  הבדל  ללא  החיפוי,  של  נטו  ח 

 ות שונות. במיד

 

הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי )פרק   נוסף לכל האמור במפרטכל האמור לעיל הוא ב .16

10 .) 
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 

 עבודות בחדרי מדרגות –60.64רק תת פ

 

 גרות, מסגרות ואלומיניום חידוש צבע לפריטי נ – 60.64.03תת פרק משנה 

 
 תריסי עץ חידוש צבע אטום ל  –  60.64.03.011

 

לחלונו הע .1 מתייחסת  בבודה  מדרגות,  בחדרי  עץ  שונים ת  בחדרים  עמודים,  קומות 

 במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'. 

 

 . 60.63.01.011העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2

 

 

 אטום לתריסי עץ חידוש צבע   –  60.64.03.012

 

מדרגות .1 בחדרי  עץ  לתריסי  מתייחסת  עמודיםהעבודה  בקומות  שונים  ,  בחדרים   ,

 נים בקומת קרקע וכד'. ים על הגג, בחדרים שובמבנ

 

 . 60.63.01.012העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2

 

 

 חידוש צבע אטום לדלתות עץ   –  4.03.01360.6

 

בחדרי   .1 עץ  לדלתוות  מתייחסת  שונים העבודה  בחדרים  עמודים,  בקומות  מדרגות, 

 רקע וכד'. ם שונים בקומת קבמבנים על הגג, בחדרי

 

 . 60.63.01.013עיף ה כוללת את המפורט בסהעבוד .2

 

 

 חידוש צבע אטום למעקות עץ   –  60.64.03.014

 

מתי .1 שונים העבודה  בחדרים  עמודים,  בקומות  מדרגות,  בחדרי  עץ  למעקות  יחסת 

 בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'. במבנים על הגג, 
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למעקות   .2 מתייחסת  והעבודה  הסוגים  מכל  תבוצעץ  העבודה  האמור הדגמים.  לפי  ע 

 . 60.63.01.010בסעיף 

 

 העבודה תבוצע על המעקה ועל מסעד המעקה, בכל צדדיהם. .3

 

מעקות המדי .4 בין  הבדל  ללא  ומשופעים(  אופקיים  )בקטעים  המעקות  אורך  לפי  דה 

ג נמדד ובה שונות, או בצורות שונות, או במיקומים שונים. אורך המעקבמידות  ות 

 ך מסעדי המעקות. לפי אור

 

 

 צבע שקוף לחלונות עץ   חידוש  –  60.64.03.021

 

עמ .1 בקומות  מדרגות,  בחדרי  עץ  לחלונות  מתייחסת  שונים העבודה  בחדרים  ודים, 

 במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'. 

 

 . 60.63.01.021דה כוללת את המפורט בסעיף העבו .2

 

 

 לדלתות עץ חידוש צבע שקוף   –  60.64.03.022

 

עץ  העבוד .1 לדלתות  מתייחסת  שונים ה  בחדרים  עמודים,  בקומות  מדרגות,  בחדרי 

 ת קרקע וכד'. במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומ

 

 . 60.63.01.022העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2

 

 

 חידוש צבע שקוף לתריסי עץ   –  2360.64.03.0

 

לתריסי   .1 מתייחסת  מדרגותהעבודה  בחדרי  בחעץ  עמודים,  בקומות  שונים  ,  דרים 

 הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.  במבנים על

 

 . 60.63.01.023העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2
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 חידוש צבע לחלונות ברזל   –  60.64.03.031

 

ונות ברזל בחדרי מדרגות, בקומות עמודים, בחדרים שונים העבודה מתייחסת לחל .1

 וכד'.  ים שונים בקומת קרקעים על הגג, בחדרבמבנ

 

 . 60.63.01.031ללת את המפורט בסעיף העבודה כו .2

 

 

 חידוש צבע לתריסי ברזל   –  60.64.03.032

 

שונים  .1 בחדרים  עמודים,  בקומות  מדרגות,  בחדרי  ברזל  לתריסי  מתייחסת  העבודה 

 במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'. 

 

 . 60.63.01.032בסעיף  כוללת את המפורטהעבודה  .2

 

 

 ידוש צבע לדלתות ברזל ח  –  60.64.03.033

 

ע .1 ברזל בחדרי מדרגות, בקומות  לדלתות  מודים, בחדרים שונים העבודה מתייחסת 

 במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'. 

 

 . 60.63.01.033ודה כוללת את המפורט בסעיף העב .2

 

 

 ות ברזל חידוש צבע למעק  –  60.64.03.034

 

בחדרי מדרגות, בקומות עמודים, בחדרים שונים מתייחסת למעקות ברזל  העבודה   .1

 ת קרקע וכד'. במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומ

 

 . 60.63.01.034העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2
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 חידוש צבע לסולם ברזל   –  3560.64.03.0

 

בר .1 לסולמות  מתייחסת  והעבודה  הסוגים  מכל  תבוצעזל  העבודה  לפי   הדגמים. 

 .60.63.01.030האמור בסעיף 

 

ורים של הסולם העבודה תבוצע על הסולם ועל כל חלקיו, בכל צדדיהם )לרבות החיב .3

 למבנה ולרבות כלום הגנה במידה וקיים(. 

 

הס .4 אורך  לפי  או המדידה  שונות,  רוחב  במידות  סולמות  בין  הבדל  ללא  ולמות  

של "רגל" אחת סולם נמדד לפי אורך  ומים שונים. אורך כל  שונות, או במיק  בצורות

 של הסולם. 

 

 חידוש צבע לחלונות ברזל מגולוון –  60.64.03.41

 

העבודה מתייחסת לחלונות ברזל מגולוון בחדרי מדרגות, בקומות עמודים, בחדרים  .1

 ונים במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.ש

 

 . 60.63.01.041המפורט בסעיף עבודה כוללת את ה .2

 

 חידוש צבע לתריסי ברזל מגולוון –260.64.03.04

 

דרי מדרגות, בקומות עמודים, בחדרים העבודה מתייחסת לתריסי ברזל מגולוון בח .1

 קרקע וכד'. שונים במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת

 

 . 60.63.01.042העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2

 

 ת ברזל מגולוון חידוש צבע לדלתו  –  4360.64.03.0

 

העבודה מתייחסת לדלתות ברזל מגולוון בחדרי מדרגות, בקומות עמודים, בחדרים  .1

 ים במבנים על הגג, בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.שונ

 
 . 60.63.01.043ט בסעיף העבודה כוללת את המפור .2
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 ן קות ברזל מגולווחידוש צבע למע  –  60.64.03.044
 
ן בחדרי מדרגות, בקומות עמודים, עקות ברזל מגולוו העבודה מתייחסת למ  .1

 ומת קרקע וכד'. בחדרים שונים במבנים על הגג, בחדרים שונים בק
 

 . 60.63.01.044העבודה כוללת את המפורט בסעיף  .2

 

 מגולוון ברזל לסולםחידוש צבע  –  60.64.03.45

 

ברזל  לסו  מתייחסת  העבודה .1 והדגמים.  ון  מגולולמות  הסוגים  תבוצע מכל  העבודה 

 .60.63.01.040האמור בסעיף  לפי

 

יהם )לרבות החיבורים של הסולם על הסולם ועל כל חלקיו, בכל צדד  תבוצע  העבודה .3

 הגנה במידה וקיים(.  כלוםלמבנה ולרבות 

 

נות, או בצורות שו  רוחב הבדל בין סולמות במידות    ללאאורך הסולמות    לפי  המדידה .4

שוני במיקומים  או  סולם  שונות,  כל  אורך  "ם.  של  אורך  לפי  של   אחת"  רגלנמדד 

 הסולם. 

 

 

 דלתות מאלומיניום חידוש צבע לחלונות ו  –  60.64.03.050

 

ודלתות מאלומיניום בחדרי מדרגות,   .1 בקומות עמודים, העבודה מתייחסת לחלונות 

 וכד'.נים בקומת קרקע בחדרים שונים במבנים על הגג, בחדרים שו

 

 . 60.63.01.050את המפורט בסעיף העבודה כוללת  .2

 

 

 חידוש צבע לדלת מעלית   –  60.64.03.060

 

 ט להלן:העבודה כוללת את המפור 

 

 .60.63.00.010כל האמור בסעיף  .1

 

או פגום ושכבות של חלודה רופפת ומתקלפת, הורדה וסילוק שכבות של צבע רופף   .2

 ד שמיר וכד'.  ת פלדה לברזל, בבאמצעות מברשו

 

 וך, שומן וגופים זרים.  הצבע הקיים מלכל ניקוי .3
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מיקרון. מערכת  100 – 120ה הצביעה תבוצע בהתזה. עובי כולל של מערכת הצבע יהי .4

 הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:

 

 טמבור"תוצרת " –מערכת צבע 

 רקוע( –כתי מטאל" )גימור מתמבור "ט  –צבע עליון בשתי שכבות 

 

 תוצרת "נירלט" –רכת צבע מע

 פרחוני(–"  )גימור מתכתי D.T.M"  –שכבות צבע עליון בשתי 

 

ה .5 ועל  כנפי הדלת  על  ובכל צדדיהם. המשקוף הצביעה תבוצע  בכל חלקיהם  משקוף 

  6ת )אשר נמדדת כאמור בסעיף משנה  אינו נמדד בנפרד וצביעתו כלולה במחיר הדל

 להלן(.

 

בצורות   במידות שונות, אות  דלתוהבדל בין    ללאחן,  שט  לפי תהיה    תותדלהת  מדיד .6

דוד כשטח הדלת ייחשב "שטר האור" של הפתח אשר משונות, או במיקומים שונים.  

   בין משקופי הפתח )המדידה בצד החיצוני בלבד(.
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 ים שיפוץ ושיקום מבנ – 60פרק 

 עבודות בחדרי מדרגות  – 60.64תת פרק 

 

 דות נגרות עבו   - 60.64.04תת פרק משנה 

 

 

 דלת עץ    060.64.04.01

 

 דה כוללת את המפורט להלן: העבו

 

 וישנם. פירוק וסילוק דלת קיימת, לרבות המשקוף, במידה  .1

 

מס'   .2 ישראלי  לתקן  ומתאימה  לבודה  תהיה  הדלת  משקוף,  כולל  חדשה  עץ   23דלת 

מ3חלק   ועם  סובבת(  )דלת  רגילה  פתיחה  עם  תהיה  הדלת  עץ  .  עו 60%ילוי  כנף  .  בי 

 לפחות. מ"מ 45הדלת יהיה 

 

מכון   לדלת .3 מפרט  לדרישות  יתאימו  הצירים  כדוריים,  מיסבים  עם  צירים  יהיו 

ס"מ )כולל( יהיו שני צירים, לדלת עם   75. לדלת עם כנף ברוחב עד  290התקנים מס'  

 ס"מ יהיו שלושה צירים.   75ולה על כנף ברוחב הע

 

נדו" ל יהיה כדוגמת "ט. המנעו101לדרישות ת"י  חבוי אשר יתאים לדלת יהיה מנעול .4

ת"י   . במנעול יותקן צילינדר אשר יתאים לדרישות7762תוצרת "ירדני" מס' קטלוגי  

קטלוגי 950 )מס'  מתאים  באורך  "ירדני"  תוצרת  "פנטה"  כדוגמת  יהיה  הצילינדר   .

 (. 7028או  7018

 

ת .5 אשר  מנוף  ידיות  זוג  תהיינה  תלדלת  לדרישות  תהיינה 293"י  תאמנה  הידיות   .

 עם ציפוי כרום ניקל.  6102ני" מס' קטלוגי דוגמת תוצרת "ירדכ

 

דיסקיות .6 תהיינה  ולמנעול  ת"י   לידיות  לדרישות  תתאמנה  אשר  מתכת  )"רוזטות"( 

"י295 כדוגמת תוצרת  כרום   6075רדני" מס' קטלוגי  . הדיסקיות תהיינה  ציפוי  עם 

 ניקל. 

 

ת מסביב כולל  חות ויעוגן בקירוס"מ לפ   5/10יה מעץ בחתך  הדלת )מלבן( יה  משקוף .7

תקן ישראלי תיקוני טיח ועיבוד מחדש של כל ה"גליפים". המשקוף יתאים לדרישות  

 . 2חלק  23מס' 
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הצדדים, .8 מכל  הדלת,  משקוף  סביב  מעץ  "הלבשה"  בין   סרגלי  החיבורים  לכיסוי 

 הקיר למשקוף. 

 

בצב .9 הדלת  הצביעה  צביעת  אטום.  על  ע  הדלת,  כנפי  על  סרגליתבוצע  ועל   המשקוף 

 . 60.63.90.010ה"הלבשה", בכל חלקיהם ובכל צדדיהם, לפי סעיף 

 

עיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לנגרות אומן ומסגרות חרש כל האמור ל .10

 (.06)פרק 

 

 מדידה לפי יחידות בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.ה .11

 

בוע )משקוף וכנף(, ר מתועש מוגמר וצמספק את הדלת לאתר כמוצ   במקרה שהקבלן .12

סמ משקוף  כולל  והמחיר  לעיל  הדרישות  לכל  תתאים  המתועשת  שיותקן הדלת  וי 

הפתח  דפנות  אל  מעוגן  יהיה  הסמוי  המשקוף  לדלת.  המותאמות  במידות  באתר, 

 יצרן הדלתות. מסביב. משקוף הדלת יחובר אל המשקוף הסמוי בהתאם להוראת

 

 

 חלון עץ    60.64.04.020

 

 ת המפורט להלן: העבודה כוללת א

 

 פירוק וסילוק חלון קיים, כולל המשקוף, במידה וקיימים.  .1

 

י . החלון יהיה מסוג "חלון לבנינ1חלק    77חלון חדש כולל משקוף )מלבן(, לפי ת"י   .2

 צד(.   י צד )חלון תלוי". החלון יהיה לפתיחה רגילה על ציר1מגורים, הכינוי: 

 

 ם" מסביב לפתח.  עיבוד כל ה"גליפיתיקוני טיח ו .3

 

 מ"מ.   4"(, בעובי זיגוג בזכוכית שקופה רגילה או בזכוכית חצי אטומה )"חלבית .4

 

צ  .5 לרבות  שלו,  הפתיחה  לצורת  בהתאם  לחלון  הדרוש  הפרזול  ידיות, כל  ירים, 

הפ  חלקי  כל  וכד'.  מסילות  סגרים,  מתכתימנעולים,  יהיו  כרום רזול  גימור  עם  ים 

 ור. או גימור צבע בתנניקול 

 

ב .6 החיבורים  לכיסוי  הצדדים,  מכל  החלון,  משקוף  סביב  מעץ  "הלבשה"  ין סרגלי 

 הקיר למשקוף. 
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על המ .7 כנפי החלון,  על  בצבע אטום. הצביעה תבוצע  ועל סרגלי צביעת החלון  שקוף 

 . 60.63.90.010סעיף  ה"הלבשה", בכל חלקיהם ובכל צדדיהם, לפי

 

אמור במפרט הכללי לנגרות אומן ומסגרות חרש הוא בנוסף לכל ה  כל האמור לעיל .8

 (.06)פרק 

 

 התאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.המדידה לפי יחידות ב .9

 

כמוצר   .10 לאתר  החלוון  את  מספק  שהקבלן  )משקוף במקרה  וצבוע  מוגמר  מתועש 

ל יתאים  המתועש  החלון  לעילוכנף(,  הדרישות  סמוי   כל  משקוף  כולל   והמחיר 

במ באתר,  דפנות שיותקן  אל  מעוגן  יהיה  הסמוי  המשקוף  לחלון.  המותאמות  ידות 

הח משקוף  מסביב.  יצרן הפתח  להוראת  בהתאם  הסמוי  המשקוף  אל  יחובר  לון 

 החלונות.

 

 

 לת עץ שיפוץ ד  60.64.04.030

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

חלקי .1 והשל  החלפת  פגומים  העץ  בכנף  חסרים  עץ  חלקי  פירמת  ובמשקוף.  וק דלת 

מסוג  יהיו  החדשים  העץ  חלקי  ישרים.  בקוים  חיתוך  ע"י  יבוצע  קיימים  חלקים 

שהחלקים הקי באופן  יבוצעו  ההשלמה  ו/או  התיקון  תואמות.  ובמידות  בדלת  ים 

 בהמשך רציף ובמישור אחד עם חלקי הדלת הקיימים.  החדשים יהיו 

 

 ף הדלת אל דפנות הפתח.  זוק ועיגון משקוחי .2

 

 כנף הדלת כך שתפתח ותסגר באופן תקין.  סידור והתאמת .3

 

הפרזול .4 והשלמת  הפגום  הפרזול  לפי    החלפת  יהיו  החדשים  הפרזול  חלקי  החסר. 

 לעיל.  60.64.04.010המתואר בסעיף 

 

חלקיםהחלפ .5 ויש  במידה  חסר,  זיגוג  של  והשלמה  שבור  זיגוג  של  בדלת.   ה  מזוגגים 

כדוג תהיה  החדשה  במידה  הזכוכית  הקיים.  מהזכוכית מת  חלק  שום  נשאר  ולא 

 מ"מ.  4הישנה, מתייחס המחיר לזיגוג בזכוכית שקופה בעובי 
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סביב  .6 חסרים,  "הלבשה"  סרגלי  והשלמת  פגומים  "הלבשה"  סרגלי  של  החלפה 

במידותמש מעץ  יהיו  החדשים  הסרגלים  הצדדים.  מכל  הדלת,  לפי   קוף  וצורה 

 ם.הקיי

 

ל .7 אטום  צבע  למשקוחידוש  הדלת,  ובכל כנפי  חלקיהם  בכל  ה"הלבשה",  ולסרגלי  ף 

סעיף   לפי  והשלמה של חלקי . במקרים  60.63.01.010צדדיהם,  בוצעה החלפה  בהם 

פחות, על הקטעים המתוקנים עץ בכנף הדלת ובמשקוף, יש לבצע שתי שכבות מרק ל

 וסביב להם.

 

ורות ידות שונות או בצ , ללא הבדל בין דלתות במתהיה לפי שטחן   מדידת הדלתות .8

הפתח  דפנות  בין  המדוד  השטח  ייחשב  הדלת  כשטח  שונים.  במיקומים  או  שונות, 

 קיר שבו נמצאת הדלת )המדידה בצד החיצוני בלבד(. ב

 

 דלתות עץ קיימים  זיגוג חלונות/   60.64.04.040

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

המוחלף יהיה תמיד   כית קיימים. הקטעוכית קיימת, או חלקי זכופירוק וסילוק זכ .1

 קטע זכוכית שלם התחום בין צלעות העץ של החלון/הדלת.

 

 ג הזכוכית החדשה לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.סו .2

 

 ת/דלתות יהיה לפי הטבלה דלהלן:עובי הזכוכית החדשה לחלונו .3

 

 בשדה אחד השטח הרצוף של זכוכית  

 של החלון/הדלת          

 וש עובי הזכוכית הדר     

 מ"מ 3 מ"ר )כולל(  0.5עד 

 מ"מ 4 מ"מ )כולל( 1.0מ"ר ועד  0.5מעל 

 מ"מ 5 מ"ר )כולל( 2.0מ"ר ועד  1.0מעל 

 מ"מ 6 מ"ר )כולל(  2.0מעל 

 

ו לקי החלון/הדלת ייקבע לפי מידות השדה הגדול הקיים באותעובי הזכוכית בכל ח

 חלון/דלת.

 

ותקנת הזכוכית הקודמת )עם מרק או אופן שבו היתה מ  שיטת הזיגוג תהיה באותו  .4

 עם סרגלי עץ וכד'(.  
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גומים והשלמת סרגלי זיגוג חסרים. סרגלי הזיגוג החדשים יהיו החלפת סרגל זיגוג פ .5

 מים, במידה וקיימים. כדוגמת הסרגלים הקיי

 

נות בדל בין קטעים בצורות שונה בפועל, ללא ההמדידה לפי שטח הזכוכית שהותק .6

 ם. ובגדלים שוני
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 ות בחדרי מדרגות עבוד  – 60.63תת פרק 

 

 עבודות מסגרות   - 60.64.05תת פרק משנה 

 

 שיפוץ חלון ברזל  –  60.64.05.010

 

 וללת את המפורט להלן: העבודה כ

 

פגומ  החלפת .1 ברזל  ובחלקי  החלון  בכנף  חסרים  ברזל  חלקי  והשלמת  . משקוףים 

י ישרים. חלקי הברזל החדשים  בקוים  ע"י חיתוך  יבוצע  קיימים  היו  פירוק חלקים 

באופן  יבוצעו  ההשלמה  ו/או  התיקון  תואמות.  ובמידות  בחלון  הקיים  מסוג 

 יימים. יף ובמישור אחד עם חלקי החלון הקשהחלקים החדשים יהיו בהמשך רצ

 

 וק ועיגון משקוף החלון אל דפנות הפתח.  חיז .2

 

 דור והתאמת כנף החלון כך שתפתחנה ותסגרנה באופן תקין. סי .3

 

הפגום והשלמת הפרזול החסר. חלקי הפרזול החדשים יהיו ממתכת,   החלפת הפרזול .4

 המקוריים של החלון.  מתאימים לסוג החלון וכדוגמת חלקי הפרזול 

 

ש .5 וההחלפה  שבור  זיגוג  כל  תהיה  החדשה  הזכוכית  חסר.  זיגוג  של   דוגמתשלמה 

לזיגוג  המחיר  מתייחס  הישנה,  מהזכוכית  חלק  שום  נשאר  ולא  במידה  הקיים. 

מ"מ. שיטת הזיגוג תהיה באותו אופן שבו היתה מותקנת   4כוכית שקופה בעובי  בז

 סרגלי זיגוג וכד'(.  הזכוכית הקודמת )עם מרק או עם

 

ס .6 פגומ החלפת  זיגוג  הזיגרגלי  סרגלי  חסרים.  זיגוג  סרגלי  והשלמת  הח ים  דשים וג 

 יהיו כדוגמת הסרגלים הקיימים, במידה וקיימים. 

 

בכל כנפי החלון, מכל הצדדים וביצוע מרק חדש על בסיס של   פירוק המרק הקיים .7

 סיליקון שקוף. 

 

פג .8 "הלבשה"  סרגלי  של  חסריםהחלפה  "הלבשה"  סרגלי  והשלמת  סביב ומים   ,

הח מסמשקוף  יהיו  החדשים  הסרגלים  הצדדים.  מכל  מלון,  לפי וג,  וצורה  ידות 

 הקיים. 
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בשה", בכל חלקיהם ובכל צדדיהם, חידוש צבע לכנפי החלון, למשקוף ולסרגלי ה"הל .9

 .60.63.01.040או סעיף  60.63.01.030לפי סעיף 

  

או במידות ת מסוגים שונים  יה לפי שטחם, ללא הבדל בין חלונומדידת החלונות  תה .10

שונות, או במי בצורות  או  ייחשב השטח המדוד   קומיםשונות  שונים. כשטח החלון 

 ן )המדידה בצד החיצוני בלבד(.  בין דפנות הפתח בקיר שבו נמצא החלו

 

 

 שיפוץ דלת ברזל   60.64.05.020

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

חלק .1 והשלמת  פגומים  עץ  חלקי  בכנףהחלפת  חסרים  עץ  פירוק   י  ובמשקוף.  הדלת 

יבוצע קיימים  מסוג ע"י    חלקים  יהיו  החדשים  העץ  חלקי  ישרים.  בקוים  חיתוך 

תואמו ובמידות  בדלת  שהחלקים הקיים  באופן  יבוצעו  ההשלמה  ו/או  התיקון  ת. 

 ם.  החדשים יהיו בהמשך רציף ובמישור אחד עם חלקי הדלת הקיימי

 

   אל דפנות הפתח. חיזוק ועיגון משקוף הדלת  .2

 

 אופן תקין. סגר בסידור והתאמת כנף הדלת כך שתפתח ות .3

 

הח .4 הפרזול  חלקי  החסר.  הפרזול  והשלמת  הפגום  הפרזול  לפי  החלפת  יהיו  דשים 

 לעיל.  60.64.04.010המתואר בסעיף 

 

במידה .5 חסר,  זיגוג  של  והשלמה  שבור  זיגוג  של  בדלת.   החלפה  מזוגגים  חלקים  ויש 

כדהזכוכי תהיה  החדשה  מהזכת  חלק  שום  נשאר  ולא  במידה  הקיים.  וכית וגמת 

 מ"מ.  4הישנה, מתייחס המחיר לזיגוג בזכוכית שקופה בעובי 

 

ס .6 של  סביב החלפה  חסרים,  "הלבשה"  סרגלי  והשלמת  פגומים  "הלבשה"  רגלי 

יהיו   החדשים  הסרגלים  הצדדים.  מכל  הדלת,  לפי משקוף  וצורה  במידות  מעץ 

 הקיים.

 

אטום .7 צבע  ב  חידוש  ה"הלבשה",  ולסרגלי  למשקוף  הדלת,  חללכנפי  ובכל כל  קיהם 

לפי סעיף   והשלמ60.63.01.010צדדיהם,  בוצעה החלפה  ה של חלקי . במקרים בהם 

עץ בכנף הדלת ובמשקוף, יש לבצע שתי שכבות מרק לפחות, על הקטעים המתוקנים 

 וסביב להם.
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במידות שונות או בצורות הבדל בין דלתות  ידת הדלתות  תהיה לפי שטחן, ללא  מד .8

במיקומ או  שושונות,  הפתח ים  דפנות  בין  המדוד  השטח  ייחשב  הדלת  כשטח  נים. 

 מדידה בצד החיצוני בלבד(. בקיר שבו נמצאת הדלת )ה

 

 

 סגירה קבועה לפתח עם רשת נוירט    60.64.05.030

 

 להלן:  העבודה כוללת את המפורט

 

 סוג כלשהו. יימת של הפתח, מפירוק וסילוק סגירה ק .1

 

 ביב לפתח.ים סתיקוני טיח ועיבוד הגליפ .2

 

בחתך   .3 פלדה  זויתני  של  למי  40/40/4מסגרת  מותאמת  המסגרת  הפתח מ"מ.  דות 

ומעוגנת אל הדפנות של הפתח. בכל פינה של המסגרת יהיה חיבור בין הזוויתנים ע"י 

 סון.  א לכל אורך האלכמעלות וריתוך מל 45י )גרונג"( של חיתוך אלכסונ

 

הזויתנ .4 בין  על  ים להשטח הרצוף של הרשת  יעלה  גדולים   1.0א  עבור שטחים  מ"ר. 

ואנכי אופקיות  חלוקות  לבצע  יש  בחתך  יותר  פלדה  זויתני  עם  נוספות   40/40/4ות 

 מ"מ. 

 

ע"י ברג .5 עיגון בקוטר  עיגון מסגרת הזויתנים אל דפנות הפתח יתבצע  מ"מ. בכל   8י 

של מסגרת   צלע  מ' )כולל( יהיה בורג עיגון אחד. בכל  0.6  מסגרת שאורכה עדצלע של  

צה וברגי עיגון ס"מ מכל ק  20מ' יהיה בורג עיגון אחד במרחק    0.6שאורכה עולה על  

 ס"מ.   50נוספים במרווחים של 

 

חורים   .6 עם  "נוירט"  רשת  תותקן  הזוויתנים  מסגרת  חוט    30/30בתוך  ועובי   3מ"מ 

ת הרשת  המ"מ.  אל  מסביב  שטחובר  ברזל  של  פסים  ע"י  האורך,  לכל  וח זויתנים, 

 מ"מ שירותכו אל הזוויתנים )או יחוברו בברגים(.  20/3

 

בכל  .7 והמסגרת  סעיף   הרשת  לפי  מגולוונות  תהיינה  צדדיהן,  ובכל  חלקיהן 

60.63.90.040 . 

 

 .  60.63.90.030ובכל צדדיהן, לפי סעיף צביעת הרשת והמסגרת בכל חלקיהן  .8
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בין    ללאהשטח,    לפיתהיה    המדידה .9 שבמידפתחים  הבדל  במיקומים   ונותות  או 

דפנות  שונים.   בין  המדוד  כשטח  ייחשב  זה  סעיף  לצורך  נמצאת השטח  שבו  הפתח 

  מסגרת הזויתנים עם הרשת.

 

 

 סגירה קבועה לפתח עם פח מחורר    60.64.05.040

 

 וללת את המפורט להלן: העבודה כ

 

 מת של הפתח, מסוג כלשהו. סילוק סגירה קייפירוק ו .1

 

 יבוד הגליפים סביב לפתח.וע תיקוני טיח .2

 

בחתך   .3 פלדה  זויתני  של  המסג  40/40/4מסגרת  הפתח מ"מ.  למידות  מותאמת  רת 

י ומעוגנת אל הדפנות של הפתח. בכל פינה של המסגרת יהיה חיבור בין הזוויתנים ע"

 לכל אורך האלכסון.  לות וריתוך מלא מע 45חיתוך אלכסוני )גרונג"( של 

 

הפ .4 של  הרצוף  ה השטח  על  ח  יעלה  לא  הזויתנים  בין  שטחים   1.0מחורר  עבור  מ"ר. 

ח  לבצע  יש  יותר  בחתך גדולים  פלדה  זויתני  עם  נוספות  ואנכיות  אופקיות  לוקות 

 מ"מ.  40/40/4

 

עיגון בקוטרעיגון מסגרת הזויתנים אל דפנו .5 ע"י ברגי  מ"מ. בכל   8  ת הפתח יתבצע 

ג עיגון אחד. בכל צלע של מסגרת בורמ' )כולל( יהיה    0.6של מסגרת שאורכה עד    צלע

ס"מ מכל קצה וברגי עיגון   20במרחק    מ' יהיה בורג עיגון אחד  0.6שאורכה עולה על  

 ס"מ.   50נוספים במרווחים של 

 

" תוצרת D  6  RDמ"מ מסוג "  1.0מחורר בעובי    בתוך מסגרת הזוויתנים יותקן פח .6

בקוטר  "שגב".   עגולים  חורים  עם  הח  7הפח  ושטח  מהווה  ורימ"מ  משטח   66%ם 

 20/3של ברזל שטוח  הפח. הפח יחובר מסביב אל הזויתנים, לכל האורך, ע"י פסים  

 מ"מ שירותכו אל הזוויתנים )או יחוברו בברגים(.  

 

הזויתנים, .7 ומסגרת  המחורר  מגו  הפח  יהיו  צדדיהם,  ובכל  חלקיהם  לפי  בכל  לוונים 

 . 60.63.90.040 סעיף

 

ומ .8 המחורר  הפח  סעיף סגרצביעת  לפי  צדדיהן,  ובכל  חלקיהן  בכל  הזויתנים,  ת 

60.63.90.030 . 



 

 

165 

 

בין    ללאהשטח,    לפיתהיה  ה  מדידה .9 שונותפתחים  הבדל  שונות במידות  בצורות   ,

שונים.  ו זבמיקומים  סעיף  לצורך  הפתחהשטח  דפנות  בין  המדוד  כשטח  ייחשב   ה 

  ת הזויתנים עם הפח.שבו נמצאת מסגר

 

 

 רזל עם ציפוי פח מצד אחד  ת בדל   60.64.05.050

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

 ק דלת קיימת, כולל המשקוף, במידה וישנם. פירוק וסילו .1

 

לפחות.   130/50מ"מ, במידות חתך    1.5משקוף חדש מפח פלדה מכופף בעובי   .2 מ"מ 

יותקן בת והמשקוף  עיגון המשקוף וך הפתח הקיים  דפנות הפתח מסביב.  אל   יעוגן 

כית ברגי עיגון לכל דופן אנ  3מ"מ אל דפנות הפתח )  8ברגי עיגון בקוטר    8וצע עם  יב

יתאים  של המשקוף(. המשקוף  עליונה  אופקית  לדופן  עיגון  ברגי  ושני  של המשקוף 

 .  1161לדרישות ת"י 

 

 ב לפתח.תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" סבי .3

 

החדש.התק .4 למשקוף  מותאמות  במידות  דלת  כנפי  עשוי הש  נת  דלת  כנף  כל  של  לד 

מ"מ או צינור מלבני   30/30/2מסגרתהיקפית של פרופילי פלדה )צינור ריבועי בחתך  

ם מ"מ או שילוב של פרופילים אלו( וכולל גם חלוקה אופקית אחת ע  50/25/2בחתך  

ם מאותו פרופיל פלדה במחצית קנו שני אלכסוניאותו פרופיל פלדה. בנוסף לכך יות

 ושני אלכסונים מאותו פרפיל פלדה במחצית התחתונה.   דלתהעליונה של ה

 

קי השלד של הדלת יהיו בריתוך. הריתוכים יהיו מלאים, בעובי כל החיבורים בין חל .5

   אחיד ולכל אורך קווי המגע בין הפרופילים.

 

מ"מ. הפח יהיה   1.5פח פלדה בעובי  מצד אחד בלבד ב  על שלד כנף הדלת יבוצע ציפוי .6

 שלמה לכל כנף הדלת. הפח  יחובר בריתוכים אל הפרופילים.  חת יחידה א

 

ציר .7 יהיו  מכון לדלת  מפרט  לדרישות  יתאימו  הצירים  כדוריים,  מיסבים  עם  ים 

"מ)כולל( יהיו שני צירים, לדלת עם ס  75. לדלת עם כנף ברוחב עד  290התקנים מס'  

יהי  75על    כנף ברוחב העולה יהיו שלושה צירים. הצירים  ותאמים למשקל ו מס"מ 

 הדלת.
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מנעול יותקן צילינדר אשר . ב101לדלת יהיה מנעול חבוי אשר יתאים לדרישות ת"י   .8

 .  950יתאים לדרישות ת" 

 

 . 293ת ת"י לדלת תהיינה זוג ידיות מנוף אשר תתאמנה לדרישו  .9

 

ת .10 ולמנעול  )לידיות  דיסקיות  ת"י היינה  לדרישות  תתאמנה  אשר  מתכת  "רוזטות"( 

295.  

 

מים" כאשר הדלת משמשת כדלת יציאה לגג יש להתקין בתחתיתה )כלפי חוץ( "אף   .11

 ס"מ.   5/5מ"מ. מידות החתך של "אף המים יהיו  1.5מפח מכופף בעובי 

 

ר החיבור בין הקי יב משקוף הדלת, מכל הצדדים, לכיסויסרגלי "הלבשה" מברזל סב .12

 למשקוף.

 

וסרגלי .13 המשקוף  הדלת,  יהיו  ה"  כנפי  הצדדים,  ובכל  חלקיהם  בכל  הלבשה" 

 . 60.63.90.040מגולוונים לפי סע' 

 

לפי  .14 צדדיהם,  ובכל  חלקיהם  בכל  ה"הלבשה",  וסרגלי  המשקוף  הדלת,  כנפי  צביעת 

 . 60.63.90.030סעיף 

 

לנגרות אומן ומסגרות חרש ור במפרט הכללי  כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמ .15

 (.06)פרק 

 

 ידה לפי יחידות בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.המד .16

 

את הדלת לאתר כמוצר מתועש מוגמר וצבוע )משקוף וכנף(, במקרה שהקבלן מספק   .17

 תבוצע לפי הנחיות היצרן.הדלת המתועשת תתאים לכל הדרישות לעיל והתקנתה 

 

 

 ל עם ציפוי פח משני הצדדים דלת ברז   5.06060.64.0

 

 ת המפורט להלן: ת אהעבודה כולל

 

 לעיל.  60.64.05.050כל המפורט בסעיף  .1

 

מ"מ משני הצדדים, במקום ציפוי   1.5היינה עם ציפוי פח פלדה בעובי  כנפי הדלת ת .2

 פח מצד אחד.
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 ברזל עם רשת נוירט דלת    60.64.05.070

 

  את המפורט להלן:העבודה כוללת 

 

 . לעיל 60.64.05.050כל המפורט בסעיף  .1

 

 כנפי הדלת תהיינה עם ציפוי רשת נוירט, במקום ציפוי פח אטום. .2

 

3. " חורים  רשת  עם  תהיה  חוט    30/30נוירט"  ועובי  אל   3מ"מ  תחובר  הרשת  מ"מ. 

מ"מ   20/3האורך, ע"י פסים של ברזל שטוח  המסגרת ההיקפית של כנפי הדלת, לכל  

 המסגרת )או יחוברו בברגים(.  שירותכו אל

 

 

 דלת ברזל עם פח מחורר     .08060.64.05

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

 לעיל.  60.64.05.050סעיף כל המפורט ב .1

 

 כנפי הדלת תהיינה עם ציפוי פח מחורר, במקום ציפוי פח אטום.  .2

 

גב". הפח עם חורים " תוצרת "שD  6  RDמ"מ מסוג "  1.0המחורר יהיה בעובי  הפח   .3

 משטח הפח.  66%החורים מהווה טח מ"מ וש 7עגולים בקוטר 

 

פי הדלת, לכל האורך, ע"י פסים של  הפח המחורר יחובר אל המסגרת ההיקפיתשל כנ .4

 מ"מ שירותכו אל המסגרת )או יחוברו בברגים(.  20/3ברזל שטוח 
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 פח   דלת ברזל עם  רפפות   60.64.05.090

 

 ללת את המפורט להלן: העבודה כו

 

 , לעיל. 60.64.05.050ף כל המפורט בסעי .1

 

 ום.כנפי הדלת תהיינה עם רפפות פח, במקום ציפוי פח אט .2

 

מ"מ לפחות. הרפפות תחוברנה אל המסגרת   1.5הרפפות תהיינה מפח מכופף בעובי   .3

 דלת באמצעות ריתוכים . ההיקפית של כנפי ה

 

 

 קבוע עם רפפות פח  תריס ברזל –  .10060.64.05

 

 להלן:רט העבודה כוללת את המפו

 

 פירוק וסילוק תריס ו/או חלון קיימים, כולל המשקוף, במידה וישנם.  .1

 

 תיקון טיח ועיבוד "גליפים" סביב לפתח.  .2

 

פלד .3 פרופילי  של  היקפים  מסגרת  עשוי  הקבוע  התריס  בחתך שלד  ריבועי  )צינור  ה 

וכולל   לו(מ"מ או שילוב של פרופילים א 50/25/2בחתך או צינור מלבני מ"מ  30/30/2

תריס גם חלוקה אופקיתו/או חלוקה אנכית עם אותו פרופיל פלדה. החלוקה של ה 

יהיה   שדה  של  מירבי  שרוחב  באופן  שדה   70לשדותתיעשה  של  מירבי  וגובה  ס"מ 

 ס"מ. 100יהיה 

 

רגי עיגון בקוטר הפתח באמצעות ב  ת ההיקפית של התריס תחובר אל דפנותהמסגר .4

מ' יהיה חיבור אחד. בכל צלע   0.5ריס שאורכה עד  הת  מ"מ. בכל צלע של מסגרת  8

מ', יהיו שני חיבורים. בכלצלע   1.0מ' ועד     0.5על  של מסגרתהתריס שאורכה עולה  

 , יהיו שלושה חיבורים.  מ'  1.5מ' ועד  1.0של מסגרת התריס שאורכה עולה על 

 

יהיו במישור    יותקן בתוך הפתחהתריס   .5 פני   אחדבאופן שפני התריס כלפי חוץ  עם 

 הקיר. 

 

כים יהיו מלאים, בעובי כל החיבורים בין חלקי השלד של הדלת יהיו בריתוך. הריתו .6

 אחיד ולכל אורך קווי המגע בין הפרופילים.  
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רפפות .7 יותקנו  התריס  מסגרת  בעובי    בתוך  פלדה  ת  1.5מפח  הרפפות  חוברנה מ"מ. 

 אל הפרופילים שמהווים את מסגרת התריס.  בריתוכים

 

בין  .8 החיבור  לכיסוי  הצדדים,  מכל  התריס,  מסגרת  סביב  מברזל  "הלבשה"  סרגלי 

 יר למסגרת.  הק

 

התריס הקבוע וסרגלי ה"הלבשה" בכל חלקיהם ובכל צדדיהם, יהיו מגולוונים לפי  .9

 .60.63.90.030סעיף 

 

ר במפרט הכללי לנגרות אומן ומסגרות חרש בנוסף לכל האמו  כל האמור לעיל הוא .10

 (.06 פרק)

 

שונו .12 במידות  תריסים  בין  הבדל  ללא  שטחם,  לפי  תהיה  התריסים  או מדידת  ת, 

בצורות שונות, או במיקומים שונים. כשטח התריס יחשב השטח המדוד בין דפנות 

 התריס. הפתח בקיר שבו נמצא 

 

 

 ם  ונות ברזל קיימיזיגוג חל   60.64.05.110

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

ק וסילוק זכוכית קיימת, או חלקי זכוכית קיימים. הקטע המוחלף יהיה תמיד ירופ .1

 זכוכית שלם התחום בין צלעות הברזל של החלון/הדלת. קטע

 

 מויות.סוג הזכוכית החדשה לפי הסעיף המתאים בכתב הכ  .2

 

 לפי הטבלה דלהלן: ונות/דלתות יהיהעובי הזכוכית החדשה לחל  .3

 ה אחד בשדהשטח הרצוף של זכוכית  

 של החלון/הדלת          

 עובי הזכוכית הדרוש      

 מ"מ 3 ( מ"ר )כולל 0.5עד 

 מ"מ 4 מ"מ )כולל( 1.0מ"ר ועד  0.5מעל 

 מ"מ 5 מ"ר )כולל( 2.0מ"ר ועד  1.0מעל 

 מ"מ 6 ר )כולל( מ" 2.0מעל 

 

ו ת ייקבע לפי מידות השדה הגדול הקיים באותחלקי החלון/הדל  עובי הזכוכית בכל

 לון/דלת.ח
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)עם מרק או   שיטת הזיגוג תהיה באותו אופן שבו היתה מותקנת הזכוכית הקודמת .4

 עם סרגלי עץ וכד'(.  

 

גוג החדשים יהיו החלפת סרגל זיגוג פגומים והשלמת סרגלי זיגוג חסרים. סרגלי הזי .5

 יימים. יימים, במידה וקכדוגמת הסרגלים הק

 

בפועל, ללא הבדל בין קטעים בצורות שונות נה  המדידה לפי שטח הזכוכית שהותק .6

 ובגדלים שונים. 

 

 

 דלתות מתכת לארונות חשמל     60.64.05.120

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 

 הו, כולל המשקוף.פירוק וסילוק דלתות קיימות, מסוג כלש .1

 

 ביב לפתח.יבוד "גליפים" סתיקון טיח וע .2

 

אש .3 מתכת  דלתות  תהיה  תהדלתות  וצבוע ר  מוגמר  מתועש  כמוצר  לאתר  סופקנה 

אחים שהרבני", או מתוצרת  –סבא -ת כפר)משקוף וכנפיים(, מתוצרת, תעשיות מתכ

 "עובדיה ניסים ובניו בע"מ". 

 

 בהתאם לקביעת המפקח.  כל דלת תסופק עם מספר כנפיים .4

 

סמויים   היופרזול שנקבע כסטנדרט ע"י היצרן. הצירים יתסופקנה עם כל ההדלתות   .5

 ה.  והידיות תהיינה שקועות )לא תבלוטנה ממישור הכנף( ועם אפשרות לנעיל

 

ובכל  .6 חלקיהם  בכל  בתנור,  צבע  של  גימור  ועם  מגולוונים  יהיו  והמשקוף  הדלתות 

 צדדיהם. 

 

 יצרן.  הסטנדרטיים של הופים יעוגנו ויבוטנו בהתאם לפרטים המשק .7

 

הדלתות, ללא הבדל בין מידות שונות, צורות   נותהמדידה לפי שטח הפתח שבו מותק .8

 שונות, ואופני פתיחה שונים.
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 ס"מ  100/205דלתות בטחון )פלדלת( במידות עד    0.64.05.1316

 

 לעיל.  60.64.05.130העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

 

 

  יה"ון )פלדלת( במידות כלשהן, עבור משקוף "בנת מחיר לדלת בטחתוספ    60.64.05.140

 במקום משקוף "הלבשה" 

 
 ללת את המפורט להלן: סעיף זה מתייחס לדלת בטחון במידות כלשהן. העבודה כו

 

 פירוק וסילוק משקוף קיים מסוג כלשהו.  .1

 

 לפתח. תיקון טיח ועיבוד "גליפים" סביב .2

 

 צבע בתנור, בכל חלקיו ובכל צדדיו  ן ועם גימור של משקוף הדלת יהיה מגולון  .3

 

בניה".   קוףמש .7 )"משקוף  בבטון  וימולא  אליהן  יעוגן  הפתח,  דפנות  על  יותקן  הדלת 

 נה בהתאם לפרטים הסטנדרטיים של היצרן.  ההתק

 

לסעיף    .8 מחיר  תוספת  הוא  זה  לסעיף     60.64.05.130סעיף  עבור 60.64.05.131או   ,

 שה". מקום משקוף "הלבמשקוף "בניה" ב
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות בחדרי מדרגות  – 60.64 פרקתת 

 

   עבודות אלומיניום   - 60.64.06תת פרק משנה 

 

   חלונות אלומיניום  –  60.64.06.010

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

מאלומי .1 החדשים  החלונות  לסיווכל  תכונותיהם,  בכל  יתאימו,  כינוי  ניום   )ת"י   1ג: 

 ( המתאים לבניני מגורים.  1, חלק 1068

 

בצבע כ .2 ברטוב  תיעשה  הצביעה  לבן.  צבע  של  גמר  עם  יהיו  האלומיניום  פריטי  ל 

 מיקרון.   35קון פוליאסטר, כדוגמת "קליל צבע" או שווה ערך בעובי סילי

 

או .3 שקופה  תהיה  לחלונות  עובי  הזכוכית  )"חלבית"(.  שקופה  חצי  הזכוכית   זכוכית 

 ת יהיה לפי הטבלה דלהלן:לחלונו

 

 כוכית בשדה אחד ל זהשטח הרצוף ש  

 של החלון                    

 עובי הזכוכית הדרוש      

 מ"מ 3 מ"ר )כולל(  0.5 עד

 מ"מ 4 מ"מ )כולל( 1.0מ"ר ועד  0.5מעל 

 "ממ 5 מ"ר )כולל( 2.0מ"ר ועד  1.0מעל 

 מ"מ 6 מ"ר )כולל(  2.0מעל 

 

 ים באותו חלון. הקיחלקי החלון ייקבע לפי מידות השדה הגדול  ובי הזכוכית בכלע 

שעוביה   בזכוכית  להשתמש  יש  זכוכית,  רפפות  יש  שבהם  יהיה  בחלונות   6המזערי 

 מ"מ. רפפות הזכוכית תהיינה עם פינות משויפות בכל צדדיהן.

 

דפנות בין החלון לבין ן הקבועים, בינם לבין עצמם ואיטום  איטום בין כל חלקי החלו .4

א איטום  חומר  עם  יבוצע  מסביב,  שרפים לסטהפתח  בסיס  על  רכיבי  חד  ומרי 

. איטום בין החלקים הנעים 1536אקריליים וסיליקוניים אשר יתאים לדרישות ת"י  

 של החלון יבוצע ע"י מברשות שעירות, אטמים גמישים צורתיים וכד'.  
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מקוריים של היצרן ומותאמים ם יהיו אביזרים  כל אביזרי הפרזול לחלונות אלומיניו .5

 לדגם החלון. 

 

 החלונות יהיו אחד מהסוגים דלהלן: .6

 

 ".4400וגמת דגם "קליל כד –חלון עם צירי צד )פתיחה רגילה(  א.

 ". 1700כדוגמת "דגם "קליל  –חלון הזזה כנף על כנף  ב.

 זכוכית חלון קבוע עם רפפות ג.

 ".  4500ת דגם "קליל כדוגמ –חלון קיפ אופקי  ד.

 

 אם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.בהתעל הקבלן לספק את דגמי החלון לעיל 

חר, עליו להציג דוגמה לכל אחד במידה והקבלן מבקש לספק מוצר זהה של יצרן א 

להצ יכול  הקבלן  דוגמא  במקום  המפקח.  לאישור  לספק,  שעליו  החלונות  יג מסוגי 

  תכניות עבודה מפורטות של היצרן.

 

(, בכל דרישות 2חלק  ו  1)חלק    1068החלונות לעמוד בכל דרישות ת"י  בכל מקרה על  

 פרט מיוחד זה.  ( ובכל דרישות מ12המפרט הכללי לעבודות אלומיניום )פרק 

 

 פירוק וסילוק חלון קיים, לרבות המשקוף, במידה וישנם. .7

 

 לגודל הפתח.  מ"מ, מותאם  1.2מפח מגולוון בעובי משקוף סמוי )"עיוור"(  .8

 

   תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" סביב הפתח. .9

 

 החלון יסופק לאתר כפריט אחד מושלם על כל חלקיו )כולל המשקוף(.   .10

 

יסוי החלון והמשקוף ביריעות פוליאטילן להגנה בפני שריטות וכד', בעת ההובלה כ .11

האתר. אל  מהמפעל  שהסת  וההעברה  לאחר  רק  תתבצע  היריעות  כל הורדת  יימו 

 הטיח והצבע בבנין. עבודות 

 

לפי שטחם, ללא הבדל בין חלונות מסוגים שונים, או במידות   היהמדידת החלונות ת .12

שונות, או במיקומים שונים. כשטח החלון ייחשב השטח המדוד   שונות, או בצורות

 דה בצד החיצוני בלבד(.  בין דפנות הפתח בקיר שבו נמצא החלון )המדי
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   ומיניום  דלתות אל –  02060.64.06.

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

כינוי   .1 לסיווג:  תכונותיהן,  בכל  תתאמנה,  מאלומיניום  החדשות  הדלתות  י )ת"  2כל 

 ( המתאים לבניני ציבור. 1, חלק 1068

 

תיע .2 הצביעה  לבן.  צבע  של  גמר  עם  יהיו  האלומיניום  פריטי  בצבע כל  ברטוב  שה 

 מיקרון.   35" או שווה ערך בעובי דוגמת "קליל צבעסיליקון פוליאסטר, כ

 

יהיה לפי הטבלה וכיהזכ .3 עובי הזכוכית לדלתות  ת לדלתות תהיה שקופה מחוסמת. 

 דלהלן:

 

 השטח הרצוף של זכוכית בשדה אחד   

 של הדלת                    

 עובי הזכוכית הדרוש      

 מ"מ 6 )כולל(  מ"ר 2.0עד 

 מ"מ 8 מ"ר  2.0מעל 

 

 הקיים באותה דלת. דולת בכל חלקי הדלת ייקבע לפי מידות השדה הגעובי הזכוכי 

 

יטום בין הדלת לבין דפנות איטום בין כל חלקי הדלת הקבועים, בינם לבין עצמם וא .4

שרפים  בסיס  על  רכיבי  חד  אלסטומרי  איטום  חומר  עם  יבוצע  מסביב,  הפתח 

בין החלקים הנעים   . איטום1536ת"י  ים וסיליקוניים אשר יתאים לדרישות  אקרילי

 שעירות, אטמים גמישים צורתיים וכד'.   שותשל הדלת יבוצע ע"י מבר

 

יום יהיו אביזרים מקוריים של היצרן ומותאמים כל אביזרי הפרזול לדלתות אלומינ .5

 לדגם הדלת. 

 

 הדלתות תהיינה אחד מהסוגים דלהלן: .6

 

 ".4500 דוגמת דגם "קלילכ –דלת עם צירי צד )פתיחה רגילה(  א.

 ". 6000גם "קליל "ד כדוגמת –דלת הזזה כנף על כנף  ב.

 

 תב הכמויות. על הקבלן לספק את דגמי הדלת לעיל בהתאם לסעיף המתאים בכ

במידה והקבלן מבקש לספק מוצר זהה של יצרן אחר, עליו להציג דוגמה לכל אחד 

הדלתות   דמסוגי  במקום  המפקח.  לאישור  לספק,  יכולשעליו  הקבלן  להציג   וגמא 

 תכניות עבודה מפורטות של היצרן. 
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דרישות ת"י    בכל בכל  לעמוד  על הדלתות  (, 1)חלק    4001( ת"י  1)חלק    1068מקרה 

)פרק  2)חלק    263"כ  מפמ אלומיניום  לעבודות  הכללי  המפרט  דרישות 12(  ובכל   )

 מפרט מיוחד זה.  

 

 ה וישנם.לוק דלת קיימת, לרבות המשקוף, במידפירוק וסי .7

 

 "מ, מותאם לגודל הפתח.  מ 1.2קוף סמוי )"עיוור"( מפח מגולוון בעובי מש .8

 

 תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" סביב הפתח.   .9

 

 הדלת תסופק לאתר כפריט אחד מושלם על כל חלקיו )כולל המשקוף(.   .10

 

פול .11 וכד', בעכיסוי הדלת והמשקוף ביריעות  ת ההובלה יאטילן להגנה בפני שריטות 

רוההעבר תתבצע  היריעות  הורדת  האתר.  אל  מהמפעל  לה  כל ק  שהסתיימו  אחר 

 עבודות הטיח והצבע בבנין. 

 

חן, ללא הבדל בין דלתות מסוגים שונים, או במידות מדידת הדלתות תהיה לפי שט .12

הדלת ייחשב השטח המדוד שונות, או בצורות שונות, או במיקומים שונים. כשטח  

 צאת הדלת )המדידה בצד החיצוני בלבד(.  פתח בקיר שבו נמבין דפנות ה

 

   תריסי אלומיניום   –  4.06.0300.66

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

כינוי  כל התריס .1 )ת"י   1ים החדשים מאלומיניום יתאימו, בכל תכונותיהם, לסיווג: 

 רים.  ( המתאים לבניני מגו1, חלק 1068

 

יהי .2 האלומיניום  פריטי  צבע כל  של  גמר  עם  בצבע   ו  ברטוב  תיעשה  הצביעה  לבן. 

 מיקרון.   35אסטר, כדוגמת "קליל צבע" או שווה ערך בעובי וליסיליקון פ

 

 .  599פי.וי.סי ותתאמנה לדרישות ת"י  -ם תהיינה שקופה מהרפפות לתריסי .3

 

בינם   .4 הקבועים,  התריס  חלקי  כל  בין  לבין  איטום  התריס  בין  ואיטום  עצמם  לבין 

בסיס שרפים   על   , יבוצע עם חומר איטום אלסטומרי חד רכיביפנות הפתח מסביבד

החלקים הנעים . איטום בין  1536אקריליים וסיליקוניים אשר יתאים לדרישות ת"י  

 של התריס יבוצע ע"י מברשות שעירות, אטמים גמישים צורתיים וכד'.  
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ומותאמים וריים של היצרן  לתריסי אלומיניום יהיו אביזרים מק  כל אביזרי הפרזול .5

 לדגם החלון. 

 

 מהסוגים דלהלן: אחדהתריסים יהיו  .6

 

 ".1000כדוגמת דגם "קליל  –תריס עם צירי צד )פתיחה רגילה(  א.

 ". 1000כדוגמת "דגם "קליל  –חלון הזזה כנף על כנף  ב.

 חלון קבוע עם רפפות זכוכית ג.

 .  "4500כדוגמת דגם "קליל  –יפ אופקי חלון ק ד.

 

 כתב הכמויות.ם בפק את דגמי התריס לעיל בהתאם לסעיף המתאיעל הקבלן לס

גמה לכל אחד במידה והקבלן מבקש לספק מוצר זהה של יצרן אחר, עליו להציג דו

להציג   יכול  הקבלן  דוגמא  במקום  המפקח.  לאישור  לספק,  שעליו  התריסים  מסוגי 

 פורטות של היצרן. תכניות עבודה מ

 

 (,1)חלק    1509( ת"י  1)חלק    1068דרישות ת"י    ריסים לעמוד בכלבכל מקרה על הת

חד ( ובכל דרישות מפרט מיו12בכל דרישות המפרט הכללי לעבודות אלומיניום )פרק 

 זה. 

 

 פירוק וסילוק תריס קיים, לרבות המשקוף, במידה וישנם. .7

 

 פתח.  מ"מ, מותאם לגודל ה 1.2לוון בעובי משקוף סמוי )"עיוור"( מפח מגו .8

 

 י טיח ועיבוד "גליפים" סביב הפתח.  תיקונ .9

 

 יס יסופק לאתר כפריט אחד מושלם על כל חלקיו )כולל המשקוף(.  התר .10

 

ריס והמשקוף ביריעות פוליאטילן להגנה בפני שריטות וכד', בעת ההובלה כיסוי הת .11

הורדת   העתר.  אל  מהמפעל  כל וההעברה  שהסתיימו  לאחר  רק  תתבצע   היריעות 

 צבע בבנין. עבודות הטיח וה

 

לפי .12 תהיה  התריסים  או שט  מדידת  שונים,  מסוגים  תריסים  בין  הבדל  ללא  חם, 

או במיקומים שונים. כשטח התריס ייחשב השטח   במידות שונות, או בצורות שונות,

 החיצוני בלבד(. המדוד בין דפנות הפתח בקיר שבו נמצא התריס )המדידה בצד 
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 עבודות  איטום
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 פוץ ושיקום מבנים שי – 60פרק 

 ום איטעבודות  – 60.65תת פרק 

 

 עבודות איטום    - 60.65.01תת פרק משנה 

 

 צמנט. "רולקות" ממלט –  60.65.01.010

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

שרוחבה  .1 ברצועה  הגג  על  הקיימות  האיטום  שכבות  וסילוק  לאורך   10  פירוק  ס"מ 

)ו/א הגג  מעקה  בתחתית  קירות  תחתית  הגג ו  שיפועי  של  מלאה  לחשיפה  עד  גג(, 

  ים.הקיימ

 

ירות פירוק וסילוק שכבות האיטום הקיימות על תחתית מעקב הגג )ו/או תחתית ק  .2

שרוחבה   שבמעקה   10בגג(,ברצועה  הבלוקים/הבטון  של  מלאה  לחשיפה  עד  ס"מ 

 )שבקיר(.

  

הפינה .3 משולשי    מילוי  בחתך  צמנט  במלט  במיחדות  )"רולקה"(  ס"מ,   10/10קעור 

 כולל החלקה. 

 

 לעיל יבוצעו במקרה של גג עם שכבות איטום קיימות.   3 -ו 2, 1' סעיפי משנה מס .4

 

ג .5 של  יש במקרה  האיטום(  שכבות  ממנו  שפורקו  גג  או  חדש  )גג  קיים  איטום  ללא  ג 

 ס"מ.  7/7אך במידות  3לבצע "רולקה" כאמור לעיל בסעיף משנה 

 

לטקס" חל  , בתוספת מוסף כגון: "ש1:3צמנט ביחס    –ל  יה תערובת של חוהמלט יה .6

בונד" תוצרת " תוצרת "ב.ג. פולימרים", או "ג'נרל  2תוצרת "שחל", או בי.ג'י. בונד  

 ממשקל הצמנט בתערובת. 20%"שרפון" בכמות המהווה 

 

קירות ך הקו הפנימי של מעקות הגג )ו/או ההמדידה לפי אורך נטו אשר מדוד לאור .7

 בגג(. 
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 .בגגבטון מוקצף קל לשיפועים   –  60.65.01.020

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 ד'.  נקוי הגג מלכלוך, אבק, סיד, פסולת וכ .1

 

קילוף וסילוק קטעים פגומים, נפוחים ו/או מתקלפים של שכבת האיטום הקיימת,  .2

ים זאת במקרה שמבצעאיטום יציבה הדבוקה היטב לתשתית )  עד שמגיעים לשכבת

 ת בגג(. יימאת שכבת השיפועים על גבי שכבת איטום ק

 

. הבטון 1513"י  בטון השיפועים בגג יהיה מסוג בטון קל )מוקצף( העומד בשריות ת .3

ק"ג/מ"ק, וחוזק  350ק"ג/מ"ק, עם תכולת צמנט של  1400הקל יהיה במשקל מרבחי 

 יום.  28ק"ג/סמ"ר כעבור  40לחיצה של 

 

 1.5%יפועים של  ב שס"מ ועיצו  4ן מוקצף קל בעובי מינימלי של  צוע שכבה של בטובי .4

)אורך קו הזרימה   לכיוון המרזבים. המרחק בין הנקודה הגבוהה ביותר לבין המרזב

 מ'. פני הבטון יעוצבו לפני השיפועים, כאמור לעיל, ויהיו עם   10למרזב(, לא יעלה על  

ל יש  הבטון  יציקת  לפני  מוחלק.  ו/אוגמר  חוטים  מתאימים   מתוח  סרגלים  להניח 

על   התאמה  המירבית   פנישיאפשרו  הסטיה  הדרושים.  לשיפועים  היצוק  הבטון 

 מ"מ.  5על מהגבהים המתוכננים לא תעלה 

 

בביצוע  .5 להתחיל  אין  לפחות.  ימים  ארבעה  במשך  תיעשה  המוקצף  הבטון  אשפרת 

כל איטום  ששכבות  לפני  המוקצף,  הבטון  שכבת  על  ל  3חלפו  שהן,  פחות שבועות 

 ממועד היציקה.  

 

הראש .6 השבוע  מפני ון  במשך  עליו  להגן  ויש  השטח  על  לדרוך  אין  היציקה  לאחר 

 ת. פגיעות מכניות ואקלימיו

 

הפנימיות  .7 בין הדפנות  אופקי, כשהוא מדוד  הגג, בהיטל  נטו של  לפי אורך  המדידה 

 או הקירות(./של מעקות הגג )ו
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 ות ביטומניות. יטום גגות ביריעא  –  60.65.01.030

 

 :הלןהעבודה כוללת את המפורט ל

 

 ניקוי יסודי של הגג מלכלוך, פסולת, אבק, סיד, וכד'.  .1

 

וק של קטעים פגומים, נפוחים ו/או מתקלפים משכבת האיטום הקיימת, פירוק וסיל .2

הדבוק יציבה  איטום  לשכבת  שמגיעים  ע"י עד  המקום  ומילוי  לתשתית,  היטב  ה 

בימ של  שכבה  מסוג  ריחת  חם  הדבקת    85/40טומן  "תעמס"  סיבי  גיזמתוצרת  ת 

בשכבות  למלא  יש  הצורך  במידת  חם.  ביטומן  של  שניה  שכבה  ומריחת   זכוכית 

היציבה  האיטום  שכבת  פני  עם  ליישור  עד  זכוכית(  סיבי  גיזת   + )ביטומן  נוספות 

זכוכי סיבי  גיזת  במשקל  שמסביב.  תהיה  "סיב  60ת  מסוג  תוצרת גרם/מ"ר  מין" 

 ס". "תעמ

 

פס .3 ע"י הדבקת  ברוחב  ים  תיקון סדקים רחבים  ביטומניות  יריעות  יש   20של  ס"מ. 

ברוחב   סיוד  ולהד  5לבצע  הסדק  על  הצדדים. ס"מ  משני  היריעות  פסי  את  ביק 

מעבר ס"מ    30ס"מ ויש להמשיך את הדבקת הפסים עד    30החפיות לאורך תהיינה  

היריעות הביטומניו לביצוע התיקונלקצה הסדק.  היריעות ת  הנ"ל תהיינה מסוג  ים 

 להלן אך ללא ציפוי של גרגרי חצץ לבנים.  12 שבסעיף משנה

 

תוצרת   GS  474יעות תבוצע שכבת פריימר מסוג  על כל השטח המיועד להדבקת יר .4

 גרם למ"ר.  300 -"פזקר" או ש"ע, בכמות שלא תפחת מ

 

ן המותאם ליריעות למנט חרושתי מוכמ"ר של גג יש להתקין נשם שיהיה א  50לכל   .5

 האיטום. 

"יריעות .6 הגג  חי  התקנת  משטח  בין  כגון  שונים  מישורים  בין  המפגשים  בכל  זוק" 

ה משטח  בין  מסוג למעקות,  תהיינה  היריעות  וכד',  מעקות  במפגשי  וצנרת,  גג 

משנה   שבסעיף  ג  12היריעות  של  ציפוי  ללא  אך  וברוחב  להלן,  לבנים,  חצץ   35רגרי 

מ. שני  ס"   5מלאה משני צידי קו המפגש ברצועה שרוחבה  תודבקנה הדבקה    ס"מ והן

 צידי היריעה, מעבר לקו המפגש הנ"ל, יישארו ללא הדבקה. 

יריעות .7 של    הנחת  חפיות  עם  והדבקתן  הגג  על  ביניהן.   10האיטום  לפחות,  ס"מ 

עות האיטום בגג תודבקנה על המשטח היריעות תודבקנה במלוא שטחן אל הגג. ירי

   וק.ס"מ לפחות על "יריעות החיז 15ם חפייה של אופקי של הגג, עה

שבסעיף   .8 המקומות  בכל  שטחן,  במלוא  חיפוי"  "יריעות  היריעות   5הדבקת  לעיל. 

ס"מ. "יריעות החיפוי"   50  -להלן וברוחב כ  12היינה מסוג היריעות שבסעיף משנה  ת
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האופקי של הגג. ס"מ לפחות מעל יריעות האיטום בחלק    15תהיינה עם חפייה של  

עד המעקות,  על  גם  תעלינה  החיפוי"  ותודבקנה   20ובה  לג  "יריעות  לפחות  ס"מ 

 אליהם. 

בין   .9 והדבקה  חפייה  מתבצעת  שבו  מקום  גרגרי בכל  ציפוי  את  להוריד  יש  היריעות, 

 החצץ מהיריעה התחתונה. 

אל .10 סרגלי  יותקנו  המעקות  על  היריעות  ברגים  בקצה  עם  יחוברו  אשר  ומיניום 

אל  ודיבל מגולבנים  לקיבועים  והדיבלים  האלומיניום  סרגל  יהיו הס  המעקות.  רגל 

בסעיף   האמור  משנה  050231לפי  סעיפי  לעבודות  7,  6,  הכללי  המפרט  איטום   של 

 (. 05)פרק 

מקומות  .11 בכל  היצרן,  הנחיות  לפי  מתאים,  אטימה"  "מסטיק  עם  אטימה  ביצוע 

וכד'. "מסטיק   יב צנרת ומרזבים יריעות, בגמר היריעות על המעקה, סב החיבור בין ה

 .  1536ות ת"י רישאטימה" יתאים בתכונותיו לד

של   .12 מזערי  בעובי  תהיינה  הביטומניות  פולימר    5היריעות  עם  של   S.B.Sמ"מ  וזיון 

פוליאסטר במשקל   גרגרי   250לבד  עליון של  ציפוי  עם  היריעות תהיינה  גרם למ"ר. 

 . 3ק חל 1430לפי ת"י  Mם. תכונות היריעות יתאימו לדרגה חצץ לבני

 ר ע"י יצרן היריעות. אושהדבקים שישמשו להדבקה יהיו מסוג שי .13

  300מוכן בכמות של    בקטעים שבם נפגם ציפוי האגרגטים יש לבצע הלבנה עם צבע  .14

"אקרילית   מסוג  יהיה  להלבנה  החומר  "מלבין 70גרם/מ"ר.  או  "שחל"  תוצרת   "

 רת "טמבור". וצרת "פזקר" או "לבנול אקרילי" תוצאקרילי" ת

בסעיף    כל .15 האמור  לכל  בנוסף  הוא  לעיל  הכללי    05023האמור  המפרט  של 

)פרק   איטום  שכבה 05לעבודות  של  השיטה  לפי  יבוצע  האיטום  אחת    (. 

 בהדבקה מלאה לתשתית, בסעיף הנ"ל.  

השטח האופקי המדידה לפי אורך נטו אשר בו בוצע האיטום. השטח נטו כולל את   .16

ות של מעקות הגג ואת החלק האנכי שעל ן הדפנות הפנימישל הגג, כשהוא מדוד בי

 ות.המעק
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 פירוק וסילוק שכבות איטום  –  60.65.01.040

 

 ן:העבודה כוללת את המפורט להל

 

 

פירוק וסילוק בשלמות של כל שכבות האיטום הקיימות, מסוגים שונים,עד לחשיפה  .1

 גג הקיימים. מלאה של שיפועי ה

 

עבודת .2 תחילת  הקבל  לפני  על  מטרת הפירוק  לנסיון.  קטן  קטע  של  פירוק  לבצע  ן 

הנזק סיוהנ מידת  ואת  איטום,  לשכבותה  שמתחת  השיפועים  מצב  את  לבדוק  ן 

כ  להם  זו תבוצע בתיאום הנגרמת  נסיונית  בדיקה  תוצאה מקילוף שכבות האיטום. 

אישור  קבלת  לאחר  רק  ובנוכחותו.  המפקח  להמשיך   עם  הקבלן  יוכל  המפקח 

 בפירוק. 

 

שב .3 האיבמקומות  פירוק  עקב  הקיימים  השיפועים  נפגעו  הקבלן טוםהם  יבצע   ,

בסעיף   האמור  לפי  תהיה  המלט  תערובת  צמנט.  מלט  עם  , 60.65.01.010תיקונים 

 . 6סעיף משנה 

 

עקות המדידה לפי שטח אופקי נטו של הגג כשהוא מדוד בין הדפנות הפנימיות של מ  .4

 הגג.
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 יטום ושיפועיםוסילוק שכבות א פירוק –  60.65.01.050

 

 :הלןהעבודה כוללת את המפורט ל

 

סוגים פירוק וסילוק בשלמות של כל שכבות האיטום ושל כל השיפועים הקיימים, מ .1

 שונים,עד לחשיפה מלאה של הבטון הקונסטרוקטיבי בגג. 

 

 .  יטום שעליהן ועל מעקות הגגפירוק וסילוק ה"רולקות" וכל שכבות הא  .2

 

חלקפ .3 וסילוק  תיקוניירוק  וביצוע  שבורים  ו/או  סדוקים  בטון  זו בט  י  עבודה  ון. 

)סעיף   הכמויות  בכתב  אחר  סעיף  במסגרת  ותשולם  תיקוני   –  60.64.01.90תימדד 

 בטון(.

  

המדידה לפי שטח אופקי נטו של הגג כשהוא מדוד בין הדפנות הפנימיות של מעקות  .4

 הגג.
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 מסד  איטום קירות–  60.65.01.060

 

 ללת את המפורט להלן:העבודה כו

 

הקיר .1 סביב  מידות  ות  חפירה  המפקח.  ע"י  שנקבע  לעומק  עד  לטיפול  המיועדים 

חפירה יהיו כאלו שיאפשרו את ביצוע כל שלבי העבודה החפירה ושיפועי הצד של ה

את למלא  יש  העבודות  בסיום  סיכון.  או  הפרעה  כל  מקומי   ללא  בעפר  החפירה 

 עודפי החפירה מהאתר. ידוק, ולסלק את בשכבות, כולל ה

 

 וסילוק הטיח הקיים עליו ושטיפתו במים.   רוקניקוי הקיר, פי .2

 

 ם וסדוקים, עד שתשאר תשתית בטון שלמה ויציבה. פירוק וסילוק חלקי בטון רופפי .3

 

 .60.62.06.010ביצוע תיקוני בטון לפי סעיף  .4

  

 .  5סעיף משנה  60.62.01.010י סעיף ביצוע שיכבה מיישרת של טיח צמנט לפ .5

 

 איטום ביטומני מתוצרת אחת מהחברות המפורטות להלן:כת יישום בקר של מער .6

 

 צרת "ביטום"מערכת איטום ביטומני תו 

 מסטיגום פריימר   -

 ביטום פלקס מסטיגום   -

 

 מערכת איטום ביטומני תוצרת "פזקר"

 2000ד פז יסו  -

 2000אלסטופז  -

 

ח .7 יהיה  יישום  היסוד  כומר  בכמות  אחת  יישום    400  -בשכבה  למ"ר.  ר חומגרם 

של   כוללת  בכמות  שכבות,  שלוש  או  בשתים  יהיה  לפחות.   4.5האטימה  ק"ג/מ"ר 

ימוש בחומרים, אופן היישום, מספר השכבות וכד', יהיו לפי הנחיות היצרן. יש הש

 ושלמת ותואמת מתוצרת של יצרן אחד.  להשתמש רק במערכת איטום מ

 

 שטח נטו של הקיר שעליו בוצע האיטום.  המדידה לפי .8
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 בדיקת אטימות של גגות ומרפסות–  .65.01.07060

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

התקנים  .1 מכון  כגון  מוסמך  בדיקה  מכון  באמצעות  הבדיקה  את  יבצע  הקבלן 

 הישראלי, או אחר.  

 

של מעטפת הבנין:   יקות אטימות מיםבד  –  1חלק    1476תבוצע לפי ת"י מס'  הבדיקה   .2

 גגות שטוחים ומרפסות.  

 

עבור  .3 הדרוש  והסיוע  העזר  עבודות  כל  ואת  הדרושות  ההכנות  כל  את  יבצע  הקבלן 

בדיקה, בהתאם להוראות התקן הנ"ל ובהתאם לדרישות מכון הבדיקה המוסמך ה

 שמבצע את הבדיקה.  

 

ורך אספקת המים ורים זמניים, לצצע את כל הדרוש, לרבות התקנות וסידהקבלן יב .4

 מפלס מים קבוע במשך כל תקופת הבדיקה.  על לגג, ביצוע ההצפה ושמירה 

 

ם בבנין כפי שיקבע המפקח בתיאום עם המזמין. הקבלן יבצע חיבור למקור מים קיי .5

 התשלום עבור המים יהיה על חשבון המזמין.  

 

ימיות של מעקות בין הדפנות הפנ  י שטח אופקי נטו של הגג כשהוא מדודהמדידה לפ .6

 הגג. 

 

 

 אטימות של קירות חיצוניים יקתבד–  60.65.01.080

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

יבצע   .1 התקנים הקבלן  מכון  כגון  מוסמך  בדיקה  מכון  באמצעות  הבדיקה  את 

 הישראלי, או אחר.  

 

ן: ם של מעטפת הבניבדיקות אטימות מי  –  2חלק    1476מס'  הבדיקה תבוצע לפי ת"י  .2

   ם. קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניי
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ע .3 הדרוש  והסיוע  העזר  עבודות  כל  ואת  הדרושות  ההכנות  כל  את  יבצע  בור הקבלן 

הבדיקה, בהתאם להוראות התקן הנ"ל ובהתאם לדרישות מכון הבדיקה המוסמך 

 שמבצע את הבדיקה.  

 

ם, לצורך אספקת המים וסידורים זמניי  לן יבצע את כל הדרוש, לרבות התקנותהקב .4

 לבדיקה. 

 

ע חיבור למקור מים קיים בבנין כפי שיקבע המפקח בתיאום עם המזמין. יבצהקבלן   .5

 בור המים יהיה על חשבון המזמין.  התשלום ע

 

קה אחת של המדידה לפי יחידות כאשר המחיר לכל יחידה הוא מחיר קומפלט לבדי .6

ל גובה הבנין. רוחב קטע הקיר לבדיקה ת על קטע קיר לכקיר הבנין )הבדיקה מתבצע

 ן האמור(.  התקלפי 
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 עבודות  שונות
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות שונות   – 660.6תת פרק 

 

 מתקני חשמל   - 60.66.01תת פרק משנה 

 

 כללי.  -מתקני חשמל   –  60.65.01.010

 

 מוסמך.   ל עבודות החשמל תבוצענה ע"י חשמלאיכ . 1

 

תשהמ .2 החשמל  חוק  דרישות  בכל  עמוד  החשמלי  שתוקנו   1954-י"דתקן  ובתקנות 

 מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת.  

 

מתקן החשמל יעמוד בכל דרישות חברת החשמל לישראל, משרד התקשורת, חברת  .3

 בכבלים. הטלפונים וחברות הטלויזיה 

 

תבוצ  .4 החשמל  עבודות  המפרט  כל  עפ"י  )רק  ענה  חשמל  למתקני  ומפרט 08הכללי   )

 ה. מיוחד ז

 

 

 גוף תאורה עם מספר הבית  –  60.66.01.010

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

ועד  .1 המדרגות  חדר  של  החשמל  משעון  הטיח,  תחת  מתאים,  פלסטי  צינור  התקנת 

 תאורה.  למקום המיועד להתקנת גוף ה

 

 ך הצינור הנ"ל.  חיווט מתאים מושחל בתו  .2

 

חשמלי קיים של חדר המדרגות )שעון   עגלחיבור הקו החדש אל גוף התאורה ואל מ .3

 חשמל של חדר המדרגות(. 

 

 תעפות, מחברים, מהדקים וכד', בהתאם לנדרש.כל תיבות ההס .4

 

 מפסק מאור יחיד תחת הטיח שיותקן במקום שיורה המפקח.  .5
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ינור, וביצוע כל תיקוני הטיח לצורך התקנת הצ  כל החציבות והסיתותים הדרושים .6

 לאחר מכן. 

 

והסטנדרט  .7 הדרישות  לפי  נורות,  כולל  הבית,  מספר  עם  פוטואלקטרי  תאורה  גוף 

קבעו ע"י עירית ת"א. מיקום גוף התאורה יהיה בחזית הבית, במפלס של תקרת שנ

בב הנראה  במקום  עמודים,  יתואםקומת  המדוייק  המיקום  מהרחוב.  עם   ירור 

סעיף המתאים בכתב ם בי הבית. גוף התאורה יהיה במחיר יסוד הרשוהמפקח ונציג

 הכמויות.

 

ח .8 של  החשמל  לשעון  להתחבר  אפשרות  ואין  שלא במידה  במקרה  או  המדרגות,  דר 

 קיים שעון כזה, יקבל הקבלן הוראות מתאימות מהמפקח לאן להתחבר. 

 

המפורט  המדידה .9 את  כולל  והמחיר  יחידות  ל  לפי  ומתייחס  מיקום שיקבע לעיל  כל 

 המפקח עבור גוף התאורה. 

 

 

 

 הכנסת חוטי חשמל לצנרת מתחת לטיר –  60.66.01.020

 

 הלן:העבודה כוללת את המפורט ל

 

 פירוק החוט או הכבל המותקנים גלוי על תקרות או קירות, במידה וישנם.   .1

 

 ו/או בתקרה במידות מתאימות. סיטות חריץ בקיר  .2

 

פלסהת .3 צינורות  החריציםקנת  בתוך  מתאימים  בקטרים  תקניים  גירת וס  טיים 

 החריצים ע"י טיח, כולל תיקונים בטיח כנדרש. 

 

כ  .4 או  חשמל  חוטי  החדשים השחלת  הצינורות  בתוך  הקיים,  לפי  חתך  בשטח  בלים, 

 וחיבורם מחדש אל אביזרים קיימים בקצותיהם.  

 

 ש. כד', בהתאם לנדרתיבות ההסתעפות, מחברים, מהדקים ו כל .5

 

ה .6 ללא  הצינורות,  אורך  לפי  המושחלים   בדלהמדידה  הכבלים  או  החוטים  במספר 

 בכל צינור. 
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 בחדר מדרגות  גוף תאורה –  60.66.01.040

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 פירוק וסילוק גוף תאורה קיים, במידה וישנו.   .1

 

גוף  ה .2 נורות.  לרבות  תאורה,  גוף  לפיתקנת  יהיה  ובמחיר   התאורה  המזמין  בחירת 

 ים בכתב הכמויות.  מתא יסוד הרשום בסעיף ה

 

ן. במידה והקבלן נדרש גוף התאורה החדש יותקן במקום בו היה גוף התאורה היש .3

בנפרד עבור הארכת קו   גוף התאורה במקום אחר, ישולם לקבלן  לבצע את התקנת 

 וביצוע נקודה חדשה. החשמל 

 

 והמחיר כולל את המפורט לעיל.  י יחידות והמחירהמדידה לפ .4

 

 

 גוף תאורה בתקרת קומת העמודים –  501.060.66.0

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 וק וסילוק גוף תאורה קיים, במידה וישנו.  פיר .1

 

 וישנו.   פירוק וסילוק קו חשמל גלוי כלשהו )צנרת וחיווט( במידה .2

 

סמוי,   .3 חשמל  קו  לביצוע  המיועד  חשמל מהמקום  ללוח  ועד  התאורה  גוף  התקנת 

של   מתאים הבנראשי  צינור  כולל  הקו  המדרגות(  חדר  של  חשמל  לשעון  עד  )או  ין 

ל מתחת  הסיתותים, שיותקן  כל  את  כולל  המחיר  לנדרש.  בהתאם  וחיווט  טיח 

 הצינור מתחת לטיח.   חציבות, תיקוני טיח וכד'. הדרושים לצורך הטמנת

 

כל   .4 קו  ביצוע  של  ההסתעהחיבורים  קופסאות  כל  לרבות  הנ"ל,  החדש   פות החשמל 

 הדרושות, המחברים והמהדקים הדרושים וכד'.  

 

ון החשמל של חדר המדרגות. במידה ואין אפשרות קו החשמל החדש יחובר אל שע .5

יקבל    להתחבר לשעון החשמל של חדר המדרגות, או במקרה שלא קיים  שעון כזה, 

 להתחבר.  מות מהמפקח לאן הקבלן הוראות מתאי
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 ן במקום שיורה המפקח. ותקמפסק מאור יחיד תחת הטיח שי .6

 

ו  X  2 36גוף תאורה פלוארסצנטי  .7 למים  אטום  בדרגה  ווט,  מותקן IP  55אבק   ,

המזמין  בחירת  לפי  יהיה  התאורה  גוף  וקבל.  מיני  משנק  נורות,  לרבות  בתקרה, 

 הכמויות. חיר יסוד הרשום בסעיף המתאים בכתב ובמ

 

המפורט  ה .8 את  כולל  והמחיר  יחידות  לפי  מיקום שיקבע לעימדידה  לכל  ומתייחס  ל 

 המפקח עבור גוף התאורה 

 

 

 ורת חוץ גוף תא –  60.66.01.060

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 פירוק וסילוק גוף תאורה קיים, במידה וישנו.   .1

 

 שנו.  חיווט( במידה ויוסילוק קו חשמל גלוי כלשהו )צנרת ופירוק  .2

 

המ .3 מהמקום  סמוי,  חשמל  קו  חשמל יועביצוע  ללוח  ועד  התאורה  גוף  להתקנת  ד 

חד  של  חשמל  לשעון  עד  )או  הבנין  של  מתאים ראשי  צינור  כולל  הקו  המדרגות(  ר 

הסיתותים, כל  את  כולל  המחיר  לנדרש.  בהתאם  וחיווט  לטיח  מתחת   שיותקן 

 ינור מתחת לטיח.  לצורך הטמנת הצ חציבות, תיקוני טיח וכד', הדרושים

 

החיבורים   .4 כל  ההסתעפות של  ביצוע  קופסאות  כל  לרבות  הנ"ל,  החדש  החשמל  קו 

 הדרושים וכד'.   הדרושות, המחברים והמהדקים

 

קו החשמל החדש יחובר אל שעון החשמל של חדר המדרגות. במידה ואין אפשרות  .5

יקבל  קרה שלא קיים שעלשעון החשמל של חדר המדרגות, או במ להתחבר   ון כזה, 

 אן להתחבר.  ח להקבלן הוראות מתאימות מהמפק

 

ח .6 של  החשמל  שעון  אל  נפרד  חשמלי  במעגל  יחובר  חוץ  תאורת  המדרגות. גוף  דר 

 במידה ומבצעים מספר גופי תאורה כאלו, כולם יחוברו לאותו מעגל חשמלי חדש. 

 

 ה המפקח. ר יחיד תחת הטיח שיותקן במקום שיור מפסק מאו .7
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ווט. גוף התאורה   150נורת נ.ל.ג.    בות, לרIP  65וף תאורה אטום למים ואבק בדרגה  ג .8

 ם בסעיף המתאים בכתב הכמויות. יהיה לפי בחירת המזמין ובמחיר יסוד הרשו

 

קרקע  .9 קומת  תקרת  בגובה  הבנין,  של  חיצוני  קיר  על  יותקן  התאורה  וישמש   גוף 

 לתאורת החצר ו/או החנייה. 

 

לפי .10 ומתי  המדידה  לעיל  המפורט  את  כולל  והמחיר  מיקום שיקבע   יחסיחידות  לכל 

 המפקח עבור גוף התאורה 

 

 

 מדרגותלחצן מאיר בחדר  –  60.66.01.070

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 פירוק וסילוק לחצן קיים מסוג כלשהו.  .1

 

 .  ום הלחצן המפורק₪ ליחידה, שיותקן במק 20מחיר יסוד לחצן מאיר לפי  .2

 

את .3 כולל  והמחיר  יחידות  לפי  עבור הד  המדידה  הקיימת  הנקודה  להתאמת  רוש 

 הלחצן החדש.  
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 בנים שיפוץ ושיקום מ – 60פרק 

 עבודות שונות   – 60.66תת פרק 

 

 מתקני תברואה   - 60.66.02תת פרק משנה 

 

 כללי. -ברואה מתקני ת –  60.66.02.001

 

רישות של "הוראות למתקני תברואה" )הל"ת( יבוצעו בהתאם לדמתקני התברואה   . 1

 . 1970 –ל תש"

 

 בדיקתם. התקנת מתקני תברואה ו – 1205מתקני התברואה יבוצעו לפי ת"י  .2

  

 ( ובמפרט מיוחד זה. 07זאת בנוסף לכל האמור במפרט הכללי למתקני תברואה )פרק  .3

 

 

 

 מים, מותקנים גלויים   לאספקת 40קדיול  צינורות פלדה מגולוונים ב –  .02.01060.66

 

 ורט להלן:המפהעבודה כוללת את 

 

 .פירוק וסילוק צינורות קיימים בתוואי המיועד לצינורות החדשים .1

 

כל  .2 כולל  הכמויות,  בכתב  המתאים  הסעיף  לפי  בקוטר  מגולוון  פלדה  צינור  התקנת 

זרים ו/או ספחים ואבי רושים וכולל התחברויות אל צינורות  האביזרים והספחים הד

גלו יותקנו  החדשים  הצינורות  והתמיכות   יים קיימים.  המתלים  הקירות.  על 

 (.  07המפרט הכללי )פרק של  07012לצינורות יהיו מגולוונים ולפי סעיף 

 

ף צביעת הצינורות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם, לרבות המתלים והתמיכות לפי סעי .3

60.63.90.030 . 

 

הצינור .4 לאורך המדידת  והאביזרות תהיה  ניכוי אורך הספחים  ללא   ים.ציר שלהם, 

 מחיר הספחים והאביזרים כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד. 
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אשר  במידה    .5 ספחים  ו/או  אביזרים  ו/או  צינורות  חלקי  להחלפת  דרישה  ותהיה 

 קח. ( ישולם הדבר בנפרד לפי הנחיות המפ נמצאים בתוך הקיר )בחיבור לתוך הדירה

 

תפר  הצינור .6 ללא  מגולוונים  פלדה  צינורות  יהיו  תקן  40יול  סקדות  לפי   ,53  – 

ASTM-Aת.  . קוטר הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויו 

 

 צינורות פלדה תת קרקעיין לאספקת מים  –  60.66.02.020

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 רות. רוש להנחת הצינוס"מ לפחות וברוחב הד 60תעלה בעומק חפירת  .1

 

ב .2 התעלה,  בתוך  פלדה  צינור  בכתב קוטהתקנת  המתאים  בסעיף  הרשום  לפי  ר 

הדרושים והספחים  האביזרים  כל  כולל  צינורות   הכמויות,  אל  התחברויות  וכולל 

 ו/או ספחים ואביזרים קיימים. 

 

ליד .3 הקיימים,  הצינורות  וניתוק  ובהתחבר  חיתוך  הבנין  של  הראשי  המים  ות שעון 

 וכיות" בבנין. לכל אחת מ"חנ

 

ב .4 נקי בעובי  חפילפני הנחת הצינורות  יש להניח מצע חול  ס"מ לפחות ואחרי   10רה 

 ס"מ.  10תם בשכבת חול נוספת בעובי הנחת הצינורות לכסות או 

 

החפירה   .5 לסגירת  מאבנים(  ניקויו  )לאחר  החפור  העפר  מיטב  הידוק החזרת  לרבות 

 עפר. בשכבות וסילוק עודפי ה

 

, ללא ניכוי אורך הספחים ורךהצינורות תהיה לאורך הציר שלהם במטרים א  מדידת .6

 נורות ולא ישולם בנפרד.והאביזרים. מחיר הספחים והאביזרים כלול במחיר הצי

 

ת"י   .7 לפי  תפר  עם  שחורים  פלדה  צינורות  יהיו  יהיה  530הצינורות  לצינורות  ציפוי  . 

חי וציפוי  צמנט  מלט  של  ספנימי  עטיפת  של  )או צוני  שכבות  בשתי  פוליאטילן  רט 

 ל ביטומן חם(. קוטר הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.י שציפוי חיצונ
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 צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, מותקנים גלויים   –  3060.66.02.0

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 צינורות החדשים.וק צינורות קיימים בתוואי המיועד לפירוק וסיל .1

 

פי.וי.סי. קשיח לשפכים בקוטר   .2 הסעיף המתאים בכתב הכמויות, כולל    לפי התקנת 

התחב  וכולל  הדרושים  והספחים  האביזרים  ספחים כל  ו/או  צינורות  אל  רויות 

המתלים  הקירות.  על  גלויים  יותקנו  החדשים  הצינורות  קיימים.  ואביזרים 

 (. 07ל המפרט הכללי )פרק  ש 07032פי סעיף תמיכות לצינורות יהיו מגולוונים ולוה

 

הצינ .3 צבע ורוצביעת  של  שכבות  בשלוש  תבוצע  צדדיהם,  ובכל  חלקיהם  בכל  ת 

" תוצרת "נירלט".  המתלים AC –  100רת טמבור או בצבע ""סופרקריל מ.י." מתוצ

 . 60.63.90.030והתמיכות ייצבעו לפי סעיף 

 

ללא ניכוי אורך הספחים   הם במטרים אורך,מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר של .4

 חים והאביזרים כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד.הספוהאביזרים. מחיר 

 

דריש .5 ותהיה  אשר במידה  ספחים  ו/או  אביזרים  ו/או  צינורות  חלקי  להחלפת  ה 

 בר בנפרד לפי הנחיות המפקח. נמצאים בתוך הקיר )בחיבור לתוך הדירה( ישולם הד 

 

ציה .6 יהיו  המתאיצינורות  ביתיים  לשפכים  קשיח  פי.וי.סי  ישראלי   מיםנורות  לתקן 

 . קוטר הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 557מס' 

 

 צינורות יצקת ברזל לשפכים, מותקנים גלויים   –  66.02.04060.

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 שים.עד לצינורות החדוסילוק צינורות קיימים בתוואי המיופירוק  .1

 

ל .2 לשפכים  ברזל  יצקת  צינור  כל פי  התקנת  כולל  הכמויות,  בכתב  המתאים  הסעיף 

ויות אל צינורות ו/או ספחים ואביזרים האביזרים והספחים הדרושים וכולל התחבר

והת המתלים  הקירות.  על  גלויים  יותקנו  החדשים  הצינורות  מיכות קיימים. 

 (.  07המפרט הכללי )פרק  של 07032י סעיף לצינורות יהיו מגולוונים ולפ
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בכל חלקיהם ובכל צדדיהם, לרבות המתלים והתמיכות לפי סעיף   רותצביעת הצינו .3

60.63.90.030 . 

 

מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר שלהם במטרים אורך, ללא ניכוי אורך הספחים  .4

 .ולא ישולם בנפרדים והאביזרים כלול במחיר הצינורות והאביזרים. מחיר הספח

 

צינ .5 חלקי  להחלפת  דרישה  ותהיה  אשר ורובמידה  ספחים  ו/או  אביזרים  ו/או  ת 

 ם הדבר בנפרד לפי הנחיות המפקח. נמצאים בתוך הקיר )בחיבור לתוך הדירה( ישול

 

גיל, ללא שקוע. , מין ר124הצינורות יהיו מיצקת ברזל ויתאימו לתקן ישראלי מס'   .6

י והספחים  ברזל  האביזרים  מיצקת  מס'  היו  ישראל  לתקן  קוטר 125ויתאימו   .

 לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.  ות הצינור

 

לצי .7 מיוחדים  יחוברו במחברים  היצרן. המחברים הצינורות  הנחיות  ולפי  אלו  נורות 

הנירוס חבק  נירוסטה.  וחבק  גומי  טבעת  חלקים,  משני  עשויים  יהודק יהיו  טה 

 בברגים. 

 

 ים  ( לשפכים ודלוחין, מותקנים גלויHDPEילן )צינורות פוליאת –  60.66.02.050

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 . 60.66.02.030כל האמור בסעיף  .1

, הצינורות יהיו פוליאתילן בצפיפות 6סעיף משנה  60.66.02.030ום האמור בסע' במק .2

 תהיינה לפי ת"י   . ההוראות להתקנת הצינורות1חלק    4476( לפי ת"י  HDPEגבוהה )

 ם בכתב הכמויות. תאי. קוטר הצינורות לפי הסעיף המ2חלק  4476

 

 מותקנים גלויים צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' לחלוחין,  –  60.66.02.060

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 נורות החדשים.פירוק וסילוק צינורות קיימים בתוואי המיועד לצי .1

 

פלד .2 צינור  בקוטרהתקנת  מגולוון  כל   ה  כולל  הכמויות,  בכתב  המתאים  הסעיף   לפי 

ביזרים והספחים הדרושים וכולל התחברויות אל צינורות ו/או ספחים ואביזרים הא

והתמיכות ק המתלים  הקירות.  על  גלויים  יותקנו  החדשים  הצינורות  יימים. 

   (.07של המפרט הכללי )פרק  07012יף לצינורות יהיו מגולוונים ולפי סע
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והתמיכות לפי סעיף   ליםנורות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם, לרבות המתצביעת הצי .3

60.63.90.030 . 

 

של .4 הציר  לאורך  תהיה  הצינורות  והאביזרים. מדינת  הספחים  אורך  ניכוי  ללא  הם, 

 מחיר הספחים והאביזרים כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד. 

 

חל .5 להחלפת  דרישה  ותהיה  ו/אובמידה   צינורות  אשר    קי  ספחים  ו/או  אביזרים 

 בחיבור לתוך הדירה( ישולם הדבר בנפרד לפי הנחיות המפקח. ר )נמצאים בתוך הקי

 

והאביזרים יהיו מיצקת   103ו צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' לפי ת"י  הצינורות יהי .6

 ות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. . קוטר הצינור255חשילה לפי ת"י 

 

 ע צינורות יצקת ברזל לשפכים, טמונים בקרק –  60.66.02.070

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 וברוחב הדרוש להנחת הצינורות. חפירת תעלה בעומק הדרוש לפי שיפועי הקו  .1

 

כמויות, התקנת הצינורות בתוך התעלה, בקוטר לפי הרשום בסעיף המתאים בכתב ה .2

תחברויות אל צינורות ו/או ספחים הדרושים וכולל הכולל כל האביזרים והספחים  

 ימים.  קי ואביזרים

 

התחברוי .3 וביצוע  הדרושים  במקומות  הקיימים  הצינורות  וניתוק  דרושות חיתוך  ות 

 אל שוחות בקרה קיימות. 

 

נקי בעובי   .4 יש להניח מצע חול  לפחות ואחרי   ס"מ  10לפני הנחת הצינורות בחפירה 

 ס"מ.  10נוספת בעובי אותם בשכבת חול הנחת הצינורות לכסות 

 

העפ .5 מיטב  ההחזרת  הידוק ר  לרבות  החפירה  לסגירת  מאבנים(  ניקויו  )לאחר  חפור 

 העפר.  בשכבות וסילוק עודפי

 

מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר שלהם במטרים אורך, ללא ניכוי אורך הספחים  .6

כלול במחיר   ספחים והאביזריםמדידה נטו בין שוחות הביוב. מחיר ה והאביזרים. ה

 הצינורות ולא ישולם בנפרד.
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ת"י   .7 לפי  שקוע  ללא  רגיל  מין  ברזל  יצקת  צינורות  יהיו   .125ות"י    124הצינורות 

טבעות  שתי  עם  אדום  פוליפרופילן  עשוי  מחבר  עם  יהיו  הנ"ל  הצינורות  חיבורי 

 כתב הכמויות.ועומק הצינורות לפי הסעיף המתאים באטימה מגומי בקצוות. קוטר 

 

 

 ם, טמונים בקרקע פכיצינורות פי.וי.סי קשיח לש –  60.66.02.080

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 . 60.66.02.07כל האמור בסעיף  .1

 

בסע'   .4 האמור  משנה    60.66.02.07במקום  פי.וי.סי. 7סעיף  צינורות  יהיו  הצינורות   ,

לשפכ עבה  קשיח  מסוג  ת"י  6ים  לפי  קוטר  884,  הצינורות  .  הסעיף ועומק  לפי 

 המתאים בכתב הכמויות. 

 

 שוחת בקרה לביוב מחוליות בטון טרומיות  –  902.060.66.0

 

 :העבודה כוללת את המפורט להלן

 

לפי  .1 הצינורות  ועומק  קוטר  לפי  דרושות,  ובמידותה  הדרוש,  בעומק  בור  חפירת 

 ויות.הסעיף המתאים בכתב הכמ

 

וסיום   .2 השוחה  התקנת  מילאחר  יוחזר  ניקויו העבודה  )לאחר  החפור  העפר  טב 

 החפירה, לרבותהידוק בשכבות וסילוק עודפי העפר.  רת מאבנים( לסגי

 

ב .3 בטון  רצפת  ב  10בעובי    20  -יציקת  הגדול  בקוטר  לפחות,  לפחות   10  -ס"מ  ס"מ 

ברזל של  רשת  תותקן  ברצפה  השוחה.  של  חיצוני  בקוטר    מקוטר  עם   8זיון  מ"מ, 

 וונים. ס"מ בשני הכי 10מרווחים של 

 

ת בטון טרומיות בעלות  חיבורים של שקע תקע, ליובנייתה שוחה לגובה הדרוש מחו .4

ס"מ מעל פני השטח.   10  -וחה בשטחי גינון יבלוט כ. מפלס עליון של הש658לפי ת"י  

יה של השוחה  עליון  מפלס  אספלט  ושטחי  מרוצפים  כמו  בשטחים  מפלס  באותו  יה 

 לשוחה.  פני השטח שסביב 

 

 ת. ום כל החיבורים בין חוליות הבטון הטרומיואיט .5
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ר פריצת פתחים בדפפנות השוחה עבור צינורות הביוב, אטימה סביב הפתחים לאח .7

 הכנסת הצינורות ועיבוד קרקעית השוחה בהתאמה לצינורות.

 

ומחירה   .8 מושלמת  כיחידה  נמדדת  בקרה  קוטר שוחת  לעיל.  המפורט  כל  את  כולל 

רש הגובה הפ  פנימי של חוליות הבטון. עומק השוחה ייחשבה ייחשב הקוטר ההשוח

 בין פני רצפת הבטון )בסיס השוחה( לבין פני מכסה השוחה. 

 

 

 שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן   -   .02.10060.66

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

בעומק הדרוש,   .1 בור  ועומק החפירת  לפי קוטר  דרושות,  שוחה הרשומים ובמידותה 

 עיף המתאים בכתב הכמויות.בס

 

התקנת .2 ניקויו הש  לאחר  )לאחר  החפור  העפר  מיטב  יוחזר  העבודה  וסיום  וחה 

 רה, לרבות הידוק בשכבות וסילוק עודפי העפר.  מאבנים( לסגירת החפי

 

המתאי .3 הסעיף  לפי  ועומק  בקוטר  מפוליאתילן  בקרה  הכמויות. שוחת  בכתב  ם 

 . 1חלק  307מ"כ ומפ 4520ות ת"י השוחה תתאים לדריש

 

השוחה  .4 של  עליון  כבש  מפלס  יבלוט  גינון  בשטחים   10  -טחי  השטח.  פני  מעל  ס"מ 

פני השטח   מרוצפים ושטחי אספלט מפלס יהיה באותומפלס כמו  עליון של השוחה 

 שסביב לשוחה.  

 

 .  489טון, לפי ת"י  8ם לעומס של מכסה טרומי מבטון עבור השוחה, מתאי .5

 

פתחים   .6 ואטימה  פריצת  הביוב  צינורות  עבור  השוחה  לאחר  סביבדפנות  הפתחים  ב 

 הכנסת הצינורות. 

 

ומחירה   .7 מושלמת  כיחידה  נמדדת  בקרה  קוטר שוחת  לעיל.  המפורט  כל  את  כולל 

פני   השוחה ייחשב הקוטר הפנימי של השוחה. עומק השוחה ייחשב הפרש הגובה בין

 ה השוחה. ר( לבין פני מכסרצפת השוחה )במקום הנמוך ביות

 

 

 ת בקרה עבור התקנתה על קו ביוב קיים  שוחתוספת מחיר ל –  60.66.02.110
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 מכל הסוגים ובמידות עומק וקוטר שונות.  תוספת המחיר מתייחסת לשוחות בקרה .1

 

כו .2 והיא  ללת תמורה עבור תוספת המחיר נמדדת כקומפלט אחד עבור שוחת בקרה 

 שוחת הבקרה על קו ביוב קיים )כגון חפירה  הקשורות בביצוע  כל העבודות הנוספות

החדשה לג לשוחה  וחיבורו  התאמתו  הקיים,  הקו  חיתוך  הקיים,  הקו  ואיתור  ילוי 

 (.וכד'

 

 

 

 הרמת דוד שמש על הגבהות  -   60.66.02.120

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

מבט .1 הגבהות  מהתקנת  משתלבות  ממרצפות  או  באתר  יצוק  למבנים ון  או  בטון 

ד עליו מוצב הדוד ומתחת לכל מעמבמידות המתאימות, מתחת לכל רגל ברזל של ה

 רגל ברזל של המעמד עליו מוצבים הקולטים. 

 

 תקנת הגבהות כנ"ל בתחתית כל אחד מהקולטים.  ה .2

 

 יקבע ע"י המפקח.  מספר ההגבהות הדרוש לכל מערכת של דוד שמש וקולטים י .3

 

 ן ביצוע ההגבהות ולחומר ממנו הן עשויות. ישור המפקח לאופיש לקבל את א .4

 

 ס"מ לפחות מעל המפלס העליון של שכבת  10מפלס עליון של ההגבהות יהיה בגובה   .5

 האיטום העליונה שבגג, במקום שבו מותקנת מערכת קולטי השמש והדוודים. 

 

 יבים. תם על ההגבהות הנ"ל באופן שיהיו יצהרמת הדוד והקולטים  והצב .6

 

וללפני   .7 לבדוק  הקבלן  על  והקולטים  הדוודים  את וודהרמת  מאפשר  שמצבם  א 

על הקבלן להודיע הטיפול הנ"ל. בכל מקרה שקיים חשש לגרימת נזק בעת ההרמה,  

 על כך למהנדס אשר יקבע אם לבצע את ההרמה או לא. 

 

   ה כוללת מערכת של דוד שמש וקולטים.המדידה לפי יחידות, כאשר יחיד .8
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 החלפה של "חנוכיה"   -   060.66.02.13

 

 מפורט להלן:ת ההעבודה כוללת א

 

 פירוק בשלמות של ה"חנוכיה" על כל חלקיה.   .1

 

חדשים במקומם, למעט שעוני המים שאינם מוחלפים. המחיר כולל   התקנת חלקים .2

הקפ  תוך  מחדש,  והתקנתם  המים  שעוני  שעון פירוק  כל  נזק.  להם  ייגרם  שלא  דה 

 .  ייךויותקן מחדש במקומו לפי הדירה אליה הוא שמן לפני פירוקו יסו

 

בעירית .3 המים  מחלקת  של  והוראות  לדרישות  בהתאם  תבוצע  החדשה   ה"חנוכיה" 

בזאת  מודגש  שהיתה.  ה"חנוכיה"  לגבי  שינויים  מחייב  הדבר  אם  גם  ת"א, 

סי את  גם  כוללת  החדשה  של שה"חנוכיה"  הסטנדרטי  הפרט  לפי  ההארקה  דור 

 ת ת"א. חלקת המים בעירימ

 

האנ .4 החלק  את  כוללת  הקרקע כי  ה"חנוכיה"  שבתוך  מהזוית  הראשי,  הצינור  של 

 הנ"ל. )בחיבור לקו אופקי ראשי( כולל הזוית 

 

האנכיים  .5 מהקווים  אחד  לכל  החיבור  את  המהוות  הזויות  את  כוללת  ה"חנוכיה" 

 העולים לדירות. 

 

ם לסעיף המתאים בכתב שעוני מים בהתא  המדידה לפי קומפלט, אשר כולל מספר .6

 הכמויות.

 

 

 תעלת פח להסתרת צנרת   -   40.160.66.02

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

מ"מ במידות חתך לפי הרשום בסעיף המתאים בכתב   0.8ולוון בעובי  תעלה מפח מג .1

 הפתוח של התעלה צמוד לקיר.  הכמויות, בצורת האות "ח", כאשר החלק 

 

מ אשר תהיה ס"  3יצבות לקיר תהיה תוספת של "רגל" ברוחב  אחת מהדפנות הנ  בכל .2

 צמודה לריב ומחוברת עם ברגים מגולוונים ודיבלים אל הקיר. 

 



 

 

202 

של ב .3 צנרת  )או  השמש  דוודי  של  הצנרת  תוכנס  לקיר,  הצמדתה  לפני  התעלה  תוך 

 התעלה.   מזגנים וכד'( אשר נמצאת בקרבת

 

תהיה כזאת שההזזה של הצנרת תהיה רת של דוד השמש  מיקום התעלה יחסית לצנ .4

ישרים ת  מינימאלי בקווים  הקירות  על  תותקן  התעלה  לצנרת.  נזקים  ייגרמו  ולא 

 או אופקיים, בתיאום עם המפקח.  בלבד, אנכיים 

 

 ס"מ.  20החיבורים בין חלקי התעלה לאורכה יהיו בחפיות של  .5

 

 .60.63.90.030פי סעיף ביעת התעלה בכל חלקיה ובכל צדדיה, לצ .6

 

 של אורך חפיות. ה המדידה לפי אורך נטו ללא הוספ .7

 

והתק .8 הצנרת  ניתוק  מחייב  לצערת  יחסית  התעלה  ומיקום  או במידה  מחדש,  נתה 

 החלפתה, ישולם עבור הנ"ל בנפרד לפי הוראות המפקח. 

 

 



 

 

203 

 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות שונות   – 60.66פרק  תת

 

 ניקוז מי גשם   - 60.66.03משנה  תת פרק

 

 פח מגולוון מ מזחילות –  60.66.03.001
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 
 
 ות. פירוק וסילוק המזחלות הקיימ .1
 
 15מ"מ ובחתך חצי עגול בקוטר   1.0התקנת מזחילות חדשות מפח מגולוון בעובי  .2

 ס"מ. 

 

או אלות תחוברנה אל קונסטרוקצית העץ של  המזחי .3 ל קונסטרוקציית גג הרעפים, 

ההתקנה הרוח.  ארגז  של  של  ת  העץ  אורכיים  שיפועים  עם  לכיוון   1.5%בוצע 

היה עם חבקים )"שלות"( מפח מגולוון בעובי המרזבים האנכיים. חיבור המזחילות י

 מ' ביניהם.   1.5מ"מ, במרחקים של  2

 

 לה. ההיקף של המזחי י המזחילה יהיו ע"י הלחמות בדיל לכלהחיבורים בין חלק .4

 

מ"מ. במקומות  1.0טומות מפח מגולוון בעובי א בקצוות המזחילה יש להתקין דפנות .5

יש לח ולהלחים סביב לחור החיבור אל המרזבים האנכיים  בגודל מתאים  חור  תוך 

 ס"מ אשר יוכנסו לתוך המרזב האנכי. 5שוליים בגובה 

 

 . 60.63.90.030סעיף  בות החבקים, לפית המזחילה בכל חלקיה ובכל צדדיה, לרצביע .6

 

 נטו של המזחילה. ך המדידה לפי אור .7

 

 

 מרזבים אנכיים מפח מגולוון  –  60.66.03.020
 

 ת את המפורט להלן:העבודה כולל
 
 
 פירוק וסילוק מרזבים קיימים.  .1
 
 ס"מ.   12/8מ"מ בחתך מלבני של  0.8התקנת מרזבים אנכיים מפח מגולוון בעובי  .2
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המרזב .3 כל    חיבור  הקיר,  מגולו  1.5אל  מפח  חבקים  ע"י  אשר   1.5בעובי    וןמ'  מ"מ, 

עשוי משני חלקים. כאשר יחוברו לקיר עם ברגים מגולוונים ודיבלים. כל חבק יהיה  

ברגים   ע"י  התחתון  החלק  אל  מחובר  העליון  והחלק  לקיר  מחובר  התחתון  החלק 

 ונים. מגולו

 

 כל ההיקף.י הלחמות בדיל לחיבור בין חלקי המרזב ע"  .4

 

מגולוו .5 מפח  מרזב  ראש  במידות    0.8בעובי  ן  התקנת  קטע   15/20/15מ"מ,  עם  ס"מ 

 ל המרזב.  ס"מ ש 12/8אלכסוני המתחבר לחתך 

 

 מעלות. 68עיבוד תחתית המרזב בשיפוע של  .6

 

 . 60.63.90.030ת החבקים, לפי סעיף צביעת המרזב בכל חלקיו ובכל צדדיו, לרבו .7

 

 אורך נטו של המרזב, לא כולל ראש המרזב. המדידה לפי  .8

 

 אורך של מרזב.  1.0 -ראש מרזב ייחשב, לצורך המדידה כ .9

 

 רזב בשיפוע לא יימדד בנפרד והוא כלול במחיר המרזב. עיבוד תחתית המ .10

 

 

פח מגולוון ושרוול מצינור פי.וי.סי  מוצא למי גשם בגג לרבות צלחת  –  60.66.03.030
 מותקן במעקה 

 
 ג בשני מצבים כדלהלן: בגיף זה מתייחס לביצוע של מוצא מי גשם חדש סע

 
 

 מו. .כאשר מפרקים מוצא מי גשם קיים ומתקינים חדש במקו א.
 

 כאשר מתקינים מוצא מי גשם חדש במקום שלא היה בו מוצא מי גשם קיים.  ב.
 

 ורט להלן:העבודה כוללת את המפ
 
 
 י גשם בגג, במידה וקיימת.  ח קיימת במוצע מפירוק וסילוק צלחת פ .1
 
 ק שרוול מצינור כלשהו המותקן במעקה הגג, במידה וקיים.  לופירוק וסי .2

 

 הגג עבוןר הצינור, או הרחבת פתח קיים.  פריצת פתח במעקה .3
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פוע כלפי חוץ ויבלוט מעבר התקנת שרוול מצינור פי.וי.סי במעקה. הצינור יותקן בשי .4

 10  -מ  ממנו תהיה אל מרכז ראש המרזב, אך לא פחותפן שיציאת המים  למעקה באו

בגג.    ס"מ. כלפי פנים הגג הצינור יחובר אל צלחת הפח במשולב עם יריעות האיטום

)לפי סעיף  כל המרווחים בין הצינור לבין דפנות הפתח במעקה ימולאו בטיט צמנט 

 (. 6ף משנה  סעי 60.65.01.010

 

מצינור .5 יהיה  קשיח    השרוול  ת"י  פי.וי.סי  לפי  יהי576ות"י    577לשפכים  הצינור  ה  . 

 לפחות.  4בקוטר "

 

ות, מותקנת במוצא מי ס"מ לפח  25/25מ"מ ובמידות    1.0צלחת מפח מגולוון בעובי   .6

 הגשם בגג, בשילוב עם בטון השיפועים ועם היריעות הביטומניות בגג.  

 

החיב .7 והיריעותכל  הפח  צלחת  הצינור,  בין  יאט  ורים  בחומר הביטומניות  היטב  מו 

 אטימה ביטומני המיושם בקר.

 

מי   ס"מ( סביב למוצא  60/30ס"מ( ועל מעקה הגג )בקטע של    60/60על הג )בקטע של   .8

הגשם, יבוצע איטום בשלוש שכבות של חומר אטימה ביטומני המיושם בקר. שכבות 

 צענה בשילוב עם יריעות האיטום בגג. חומר האטימה הנ"ל תבו

 

 ות להלן: רטה הביטומני יהיה מתוצרת אחת מהחברות המפוחומר האטימ .9

 

 מערכת איטום ביטומני תוצרת "ביטום"

 מסטיגום פריימר   -

 לקס מסטיגום ביטום פ  -

 

 מערכת איטום ביטומני תוצרת "פזקר"

 2000פז יסוד   -

 2000אלסטופז  -

 

ה .10 חומר  כיישום  בכמות  אחת  בשכבה  יהיה  יישום  ג  400  -יסוד  למ"ר.  חומר רם 

כול בכמות  שכבות,  בשלוש  יהיה  השימוש   4.5של    לתהאטימה  לפחות.  ק"ג/מ"ר 

הנחיות לפי  יהיו  וכד',  היישום  אופן  במערכת   בחומרים,  רק  להשתמש  יש  היצרן. 

 איטום מושלמת ותואמת מתוצרת של יצרן אחד.  

. 
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 בטון בתחתית מרזב  שוקת מ  –  60.66.03.040
 

 המפורט להלן: העבודה כוללת את
 
 מקום. ב עבודת חפירה ומילוי להתאמת גובה הקרקע .1
 
 ס"מ מתחת לכל שטח השוקת.  5מצע של בטון בעובי  .2

 

 וך מצע הבטון וחיזוקה למקום ע"י השלמת בטון מסביב לדפנות.הנחת השוקת בת .3

 

ס"מ, כדוגמת תוצרת "אקרשטיין"   30/46/10השוקת תהיה טרומיתמבטון במידות   .4

 . התקנת מרזבים אנכיים מפח מגו. 3200מס' קטלוגי 
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות שונות   – 60.66תת פרק 

 

 עבודות אלומיניום     - 60.66.04תת פרק משנה 

 

 תיבות דואר. –  60.66.04.010

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 .  ות בחדר המדרגותכל תיבות הדואר, מכל הסוגים, הקיימ פירוק וסילוק .1

 

בקיר   .2 הקיים  הפתח(  )או  השקע  החדשות, בההתאמת  התיבות  של  למידות  תאם 

ים ולרבות פריצה ו/או הרחבה לרבות אטימה בבטון של שקעים )או פתחים( מיותר

 של שקעים )או פתחים( קיימים.

 

 אר במקום שבו אין שקע )או פתח( קיים כאשר הקבלן נדרש להתקין את תיבות הדו .3

כו המחיר  יהיבקיר,  אשר  בקיר  פתח(  פריצת  )או  שקע  הכנת  למידות ה  לל  מותאם 

 מערכת התיבות. 

 

טיט  .4 עם  עיגון  כולל  בקיר  התיבות  מערכת  הטיח   התקנת  תיקוני  כל  וכולל  צמנט 

 הדרושים מסביב לתיבות. 

 

ערכת תיבות הדואר בתוך ויטרינה לעיל( התקנת מ  4לחילופין )במקום סעיף משנה   .5

 בנין, לרבות שילוב עם מערכת האינטרקום. מיניום בכניסה למאלו

 

וד לעיל( התקנת מערכת תיבותה דואר על עמ  5  -ו  4לחילופין )במקום סעיפים משנה   .6

מתכת במקום שיקבע המפקח. המחיר במקרה זה יכלול את העמוד ואת כל הדרוש 

 יבות הדואר כאלמנט מושלם ויציב. להתקנה וביסוס של מערכת ת

 

צבוהתיבותתהיינה   .7 אלומיניום  של  ופרופילים  מפחים  ע"י ע  עשויות  שיקבע  בגוון 

תהיינה   תא  כל  של  המידות  והמפקח.  ה  30/15/45המזמין  וכל  יהיו ס"מ  תאים 

 מחוברים למערכת אחת שלמה. 

 

 התיבות תהיינה מתוצרת "פאר" או "טכנואלום" או "בלייכר".  .8
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)קדמ .9 דלתיות  שתי  תהיינה  תא  לכללכל  ואחורית(  "ירדני",   ית  מנעול  יהיה  דלתית 

 בע על הדלתית וחלון עם מקום לכתיבת השם.וטמספר הדירה מ

 

 מחיר כולל של כל המפורט לעיל. המדידה לפי יחידות של תאים וה .10

 

 

 ויטרינה מאלומיניום עם דלת כניסה ומערכת אינטרקום  –  60.66.04.020

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

ה .1 הויטרינות  תתאמנה,כל  הדלתות(  )לרבות  מאלומיניום  תכונותיהן, ב  חדשות  כל 

 ( המתאים לבניני ציבור. 1חלק   1068)ת"י  2לסיווג: כינוי 

 

כל פריטי האלומיניום יהיו עם גמר של צבע. הצביעה תיעשה ברטוב בצבע סיליקון  .2

"קלי  כדוגמת  בעובי  פוליאסטר,  ערך,  שווה  או  צבע"  לפמיקרו  35ל  הצבע  גוון  י ן. 

 בחירת המזמין והמפקח.  

 

לכל .3 יהיה ח  הזכוכית  הזכוכית  עובי  מחוסמת.  שקופה  זכוכית  תהיה  הויטרינה  לקי 

 : לפי הטבלה דלהלן

 

 השטח הרצוף של זכוכית בשדה אחד 

 של החלון/הדלת          

 עובי הזכוכית הדרוש      

 מ"מ 6 כולל( מ"ר ) 2.0עד 

 מ"מ 8 מ"ר  2.0מעל 

 

בכ הזכוכית  הגעובי  השדה  מידות  לפי  ייקבע  הויטרינה  חלקי  באותה דול  הקיים  ל 

 ויטרינה.

 

עצמם ואיטום בין הויטרינה לבין איטום בין כל חלקי הויטרינה הקבועים, בינם לבין .4

שרפים דפנות הפתח מסביב, יבוצע עם חומר איטום אלסטומרי חד רכיבי על בסיס  

. איטום בין החלקים הנעים 1536ים לדרישות ת"י  אקריליים וסיליקוניים אשר יתא

 יבוצע ע"י מברשות שעירות, אטמים גמישים צורתיים וכד'.  ה של הויטרינ

 

הפרזו .5 אביזרי  לדגם  כל  ומותאמים  היצרן  של  מקוריים  אביזרים  יהיו  לויטרינה  ל 

 הויטרינה. 
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מאלומיניום   .6 חדשה  ותהויטרינה  ונפתחים  קבועים  חלקים  כוללת  במידות אשר  יה 

כ  וצורה על  הויטרינה  והמזמין.  המפקח  קביעת  גם ל  לפי  כדוגמת  תהיה  חלקיה 

 " עם פרופילים מעוגלים ו/או מלבניים.  2000"קליל 

 

לכל במי דוגמאות  להציג  עליו  אחר,  יצרן  של  זהה  מוצר  לספק  מבקש  והקבלן  דה 

ל להציג שור המפקח. במקום דוגמאות הקבלן יכוחלקי הויטרינה שעליו לספק, לאי

 עבודה מפורטות של היצרן.תכניות 

 

(, 1)חלק    4001(, ת"י  1)חלק    1068טרינות לעמוד בכל דרישות ת"י  ויבכל  מקרה על ה

)פרק  2לק  )ח  263מפב"כ   אלומיניום  לעבודות  הכללי  המפרט  דרישות 12(,  ובכל   )

 מפרט מיוחד זה.  

 

 וישנם. .המשקופים במידה רינה קיימת או דלתות קיימות, לרבות פירוק וסילוק ויט .7

 

 ל קירות סביב הויטרינה. ע תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" .8

 

 )כולל המשקוף(.   הויטרינה תסופק לאתר כפריט מושלם על כל חלקיה  .9

 

בעת  .10 וכד',  שריטות  בפני  להגנה  פוליאטילן  ביריעות  חלקיה  כל  על  הויטרינה   כיסוי 

צע רק לאחר שהסתיימו רדת היריעות תתבההובלה וההעברה מהמפעל אל האתר. הו

 בבנין. ע כל עבודות הטיח והצב

 

מאלומ  .11 דואר  תיבות  של  מערכת  תשולב  הויטרינה  של  הקבוע  החלק  יניום. בתוך 

 מערכת תיבות הדואר נמדדת בנפרד במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות.. 

 

ת  ירי צד. דגם הדליסה ראשית כנף אחת פתיחה רגילה על צבויטרינה תשולב דלת כנ .12

 100/210הדלת )"פתח אור"( תהיינה    תחיהיה כמו דגם הויטרינה. מידות נטו של פ

מ יותקן  הדלת  של  העליון  בחלקה  לפחות.  ע"י ס"מ  שיאושר  מסוג  הידראולי  חזיר 

  המפקח. ברצפה יותקן תפס קפיצי מתוצרת "ליפסקי" במקום שייקבע המפקח.

 

אינטרק .13 מערכת  תותקן  תכלובויטרינה  המערכת  הדרושים ום.  החלקים  כל  את  ל 

הראש הכניסה  בכל   יתבדלת  אחת  נקודה  לרבות  המדרגות,  בחדר  הנדרש  כל  ואת 

 דירה עם "טלפון".  

 

בחתך  ה .14 פי.וי.סי  תעלות  בתוך  יותקן  האינטרקום  מערכת  של  מ"מ.   10/10חיווט 

ת והחיווט ות ותקרות בחדר המדרגות. מהלך התעלוהתעלות תותקנה גלויות על קיר

 גע חזותי.מפהמדרגות יתואם עם המפקח באופן שלא ייגרם בחדר 
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משנה   .15 סעיף  במקום  החיווט  14לחילופין  החלפת  הקבלן  יבצע  של   לעיל,  הקיים 

הצנרת  בתוך  יותקן  החדש  החיווט  חדש.  בחיווט  הישנה,  האינטרקום  מערכת 

 הקיימת.

 

האינטרקהמדידה   .16 ומערכת  הדלת  עם  הויטרינה  לשלוששל  מחולקת  סעיפים ום  ה 

כתב   סעיפי  שלושת  הכמויות.  לעיל הכבכתב  המפורט  כל  את  יחד  כוללים  מויות 

 כתב הכמויות ואופן מדידתם: בסעיף זה של המפרט המיוחד. להלן סעיפי 

 

ם,  מדידת הויטרינות תהיה לפי שטחן, ללא הבדל בין ויטרינות מסוגים שוני א.

ינה ייחשב השטח של  נים. כשטח הויטראו בצורות שונות, או במיקומים שו

והנ הקבועים  החלקים  פנל  פתכל  של  השטחים  את  בויטרינה.  חים 

הכניסה   דלת  ושל  הדואר  תיבות  של  משטח  האינטרקום,  להוריד  יש 

 הויטרינה. 

 

 מדידת דלת הכניסה תהיה לפי יחידת קומפלט.  ב.

 

האנטרקום ג. מערכת  כול  מדידת  יחידה  כל  כאשר  יחידות  לפי  את  תהיה  לת 

ד של  כהחלק  הכל  המושלמת,  האינטרקום  במערכת  אחת  לעיל  מפירה  ורט 

 במפרט המיוחד.  
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 דות שונות  עבו – 60.66תת פרק 

 

 מסתורי כביסה    - 60.66.05תת פרק משנה 

 

 מסתורי כביסה  –  60.66.04.010

 

 ת המפורט להלן:העבודה כוללת א

 

 ביסה כלשהם, הקיימים בבנין.  לה ו/או מסתור כפירוק וסילוק מת .1

 

המסתור החהמסתור   .2 שלד  הכמויות.  בכתב  המתאים  הסעיף  לפי  במידות  יהיה  דש 

 מ"מ.  30/30/2.9רות פלדה ריבועיים יהיה עשוי מצינו

 

עת של צינורות כל אחת מארבע הדפנות האנכיות של המסתור, עשויה ממסגרת מרוב .3

 נור. ון אחד מאותו ציאלו עם חיזוק של אלכס

 

 ם.כל החיבורים יהיו בריתוכים מלאי .4

 

, מכל צד. 1/2ברגי פיליפס )או ברגי עיגון כימיים( בקוטר "  3המסגרת חבור לקיר ע"י  .5

 אופן העיגון והחיבור לקירות יתואם מראש עם המפקח. 

 

ברוחב של דים יותקנו רפפות פי.וי.סי אנכיות,  בחלק הקדמי של המסתור ומשני הצד .6

ס"מ )גובה   130  –  125באורך    נהס"מ ביניהן. הרפפות תהיי   5ובמרווחים של    ס"מ  10

המזמי ע"י  שייבחר  בגוון  תהיינה  הרפפות  תחוברנה המסתור(.  הרפפות  והמפקח.  ן 

 עם ברגים מגולוונים אל שלד הפלדה של המסתור. 

 

 ת פי.וי.סי קשיח לעיל יבוצע ציפוי המסתור עם לוחו   6  במקום האמור בסעיף משנה .7

תוצרת "פלרם"(. החיבורים אל שלד מ  נפחיים ושטוחים )מסתורי כביסה מודולריים

 לפי הנחיות היצרן.   הפלדה של המסתור והמרחקים בין הלוחות, יהיו

 

של    לעיל, יבוצע ציפוי המסתור עם פסים אנכיים  6  -ו  7במקום האמור בסעיפי משנה   .8

ע  10-15חב  מ"מ ברו  0.5פח אלומיניום בעובי   ס"מ ביניהם.   5ם מרווחים של  ס"מ, 

יהיו   125-130יהיו באורך    וםפסי האלומיני פסי האלומיניום  )גובה המסתור(.  ס"מ 

 ע"י המזמין והמפקח. בגוון שייבחר 
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המזמין  .9 לבחירת  בהתאם  לעיל,  הציפויים  משלושת  אחד  את  כולל  המסתור  מחיר 

 קח. והמפ

 

מ"מ ויותקנו גלגלי   5צד, בקוטר של    חורים מכל  5צעו  במוטות הצד של המסגרת יבו .10

 .7,  6סעיפי משנה  60.66.05.030קשיח וחבלי כביסה לפי האמור בסעיף ק פלסטי

 

ית המסגרת יותקן גגון משופע מלוחות פי.וי.סי קשיח בגוון לבן אטום, מסוג בתחת .11

מ מהקו החיצוני ס"  20מ"מ אשר יבלוט    1.3עגול בעובי  "פלרוף" תוצרת "פלרם", גל  

 של המסגרת.

 

בכל .12 המסתור  של  הפלדה  סעיף ח  שלד  לפי  מגולוון  יהיו  צדדיו  ובכל  לקיו 

 .60.63.90.030וצבוע לפי סעיף  60.63.90.040

 

המדידה לפי יחידה קומפלט, בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות, והמחיר כולל   .13

 ט לעיל.  את כל המפור

 

 

 תור כביסה קיים שיפוץ מס –  60.66.05.020

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

 סילוק לוחות הציפוי הקיימים של המסתור )מסוג כלשהו(. ו פירוק .1

 

גומים ו/או השלמה של חלקים חסרים בקונסטרוקצית הברזל החלפה של חלקים פ .2

 במידות וצורה זהים לקיים. של המסתור. החלקים החדשים יהיו פרופילי ברזל 

 

 הקירות. ל יזוקים לצורך שיפור החיבורים של המסתור את ברגי עיגון וחהוספ .3

 

לפי   .4 צדדיה,  ובכל  חלקיה  בכל  המסתור  של  הברזל  קונסטרוקצית  סעיף צביעת 

 . 60.63.01.040או לפי סעיף  60.63.01.030

 

,  7, או לפי סעיף משנה  6ף משנה  סעי  60.66.06.010ציפוי המסתור בלוחות לפי סעיף   .5

   .8פי סעיף משנה או ל
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משל .6 אחד  את  כולל  המסתור  שיפוץ  לבחירת ושמחיר  בהתאם  לעיל,  הציפויים  ת 

 המזמין והמפקח.  

 

ותקן גגון משופע מלוחות פי.וי.סי קשיח בגוון לבן אטום, בתחתית המסתור הקיים  י .7

עגול בעובי   גל  יבלוט    1.3מסוג "פלרוף" תוצרת "פלרם",  ס"מ מהקו   20מ"מ אשר 

 וני של המסגרת. החיצ

 

קונסט .8 של  והשלמות  ברזל  פרופילי  לצורך רוהוספת  כנדרש  הקיימת,  הברזל  קצית 

 התקנת הגגון הנ"ל.  

 

מ"מ ויותקנו גלגלי   5חורים מכל צד, בקוטר של    5רת יבוצעו  במוטות הצד של המסג .9

 .7,  6סעיפי משנה  60.66.05.030 פלסטיק קשיח וחבלי כביסה לפי האמור בסעיף

 

ות, והמחיר כולל  ויידה קומפלט, בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמהמדידה לפי יח .10

 את כל המפורט לעיל.  

 

 

 מתלה כביסה  –  60.66.05.030

 

 כוללת את המפורט להלן:העבודה 

 

 פירוק וסילוק מתלה כביסה קיים )מסוג כלשהו(.   .1

 

באור  .2 מוטות  שני  המב  60ך  התקנת  קיר  אל  יעוגן  מוט   כל  שיציע ס"מ.  באופן  נה 

ות ע"י ברגי עיגון כימיים, או ע"י וטהקבלן ויאושר ע"י המפקח. אפשר לעגן את המ

 רת, הכל כאמור באישור המפקח. ביטונם בתוך שקע שיסותת בקיר, או בדרך אח

 

  1גול בקוטר "מ"מ או מצינור פלדה ע  30/30/2.2המוטות יהיו מצינור פלדה ריבועי   .3

   . מ"מ(.2.2)עובי דופן 

 

ובכל צדדימוטות הפל .4 לפי    הםדה של מתלה הכביסה, בכל חלקיהם  יהיו מגולוונים 

 .60.63.90.030סעיף 

 

 "מ. מ 5חורים בקוטר  5בכלמוט יהיו  .5
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יותקנו   .6 מוט  כל  לקבל   5על  יש  כביסה.  לחבלי  המיועדים  קשיח  מפלסטיק  גלגלים 

לסוג המפקח  יחוב  אישור  גלגל  כל  רכישתם.  לפני  מסוגהגלגלים  בורג  עם  שאינו   ר, 

 מחליד, אל המוטות. 

 

זוג   .7 כל  יותקנו חבלי הכביסה באופן שמאפשר הזזת כל חבל לכל גלעל  נגדיים  גלים 

א מצד  פלסטי אורכו,  בציפוי  עטוף  מגולוון  פלדה  מכבל  יהיו  החבלים  שני.  לצד  חד 

 מ"מ לפחות. 4אטום, בקוטר 

 

 . כל המפורט לעיל ה לפי יחידה קומפלט  והמחיר כולל אתהמדיד .8
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 שיפוץ ושיקום מבנים  – 60פרק 

 עבודות שונות   – 0.666 תת פרק

 

 עבודות פירוק, בניה ושונות     - 60.66.06תת פרק משנה 

 פירוק וסילוק ארובה  –  60.66.06.010

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

אסבסט או כת ההסקה, או ארובה כלשהי, העשויה מפירוק וסילוק ארובה של מער .1

במפלדה   תהיה  הארובה  הבנין.  קיר  על  ונמצאת  בסעיף קווכד'  הרשום  לפי  טר 

 המתאים בכתב הכמויות.  

 

 קשירות אל הקיר.  חיתוך וסילוק כל החיזוקים וה .2

 

 חיתוך הארובה בחיבור אל הקיר וסתימת הפתח בטיט צמנט.  .3

 

מ .4 היא  הארובה  והסכאשר  הפירוק  את  לבצע  הקבלן  על  בכפוף אסבסט,  ילוק 

באסבסט  להור הטיפול  לגבי  הבטיחות  המש  –אות  כל   רדשל  הסביבה.  לאיכות 

 זה.  ההוצאות הקשורות בקיום דרישות אלו, כלולות במחירי סעיף 

 

 המדידה לפי אורך הארובה והמחיר כולל את כל המפורט לעיל.  .5

 

 יר בנוי פירוק וסילוק ק –  60.66.06.020

 

 לן:העבודה כוללת את המפורט לה

 

ו .1 מסוגפירוק  לבנים,  ו/או  מבלוקים  בנוי  קיר  במקום כ  סילוק  נמצא  ואשר  לשהו, 

ב הרשום  לפי  בעובי  יהיה  הקיר  בחצר.  ו/או  בבנין  בכתב כלשהו  המתאים  סעיף 

 הכמויות. 

 

 פירוק וסילוק אלמנטים מבטון הכלולים בתוך הקיר.  .2

 

וסילוק . 3 מס  פירוק  תריסים,  ו/או  דלתות  ו/או  כחלונות  אשר  כלשהו,  בתוך וג  לולים 

 הקיר.
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לפי שטח הקיר .4 בין שטחים קטנים )   המדידה  ללא הבדל  בצד אחד של הקיר(  מדוד 

הקיר. את שטח החלונות ו/או הדלתות ו/או התריסים וגדולים וללא הבדל במיקום  

 לא מורידים משטח הקיר.  

 

כי האלמנטי  .5 ולאמובהר בזאת  נכללים במדידת שטח הקיר  ישולם עבורם   ם מבטון 

 פרד.   בנ

 

 י בטון חלוליםוק בניית קירות מבל –  60.66.06.030

 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 

בטון   .1 מבלוקי  קירות  בכתב   4חלולים  בניית  המתאים  הסעיף  לפי  בעובי  חורים, 

 הכמויות. 

 

 י הוראות המפקח.הבניה תבוצע בצורה, במידות ובמיקום לפ .2

 

ות ויוי יסתיים עם "שטרבות" )שורות הבלוקים בנפשי של הקיר הבנכל קצה אנכי חו .3

נה במדורג( ועם חגורת בטון אנכית. רוחב החגורה כרוחב הקיר ועובי החגורה משת

 ס"מ.  10לפי ה"שטרבות". העובי המזערי של החגורה יהיה 

 

יים עם לקיר בנוי )או קיר/עמוד בטון(  יסת  כל קצה אנכי של הקיר הבנוי, אשר צמוד .4

 לעיל.   3וחגורת בטון כמו בסעיף  "שטרבות"

 

כרוחב פ  בכל .5 החגורה  רוחב  אנכית.  בטון  חגורת  תהיה  הבנוי  הקיר  של  אנכית  ינה 

 עובי של החגורה יהיה כרוחב הקיר הניצב.  הקיר וה

 

אנכיו .6 בטון  חגורות  תהיינה  הבנוי  הקיר  של  ישרים  כל  בקטעים  רוחב   4.0ת  מ'. 

 ס"מ.  10של החגורה יהיה  ר והעובי המזעריהחגורה כרוחב הקי

 

אופ .7 קצה  רוחב   קיכל  אופקית.  בטון  חגורת  עם  יסתיים  הבנוי  הקיר  של  חופשי 

 ס"מ.  10והגובה המזערי  של החגורה יהיה  החגורה כרוחב הקיר

 

ך הקיר, במפלס מעל פתחי בכל קיר בנוי תהיה חגורת בטון אופקית, עוברת לכל אור .8

 15ה  היה כרוחב הקיר והגובה המזערי  של החגורה יתות. רוחב החגורהחלונותוהדל

 ס"מ.  גובה החגורה ייקבע ע"י המפקח בהתאמה לרוחב הפתחים. 
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קיר .9 מתחת   בכל  במפלס  הקיר,  אורך  לכל  עוברת  אופקית,  בטון  חגורת  תהיה  בנוי 

כרוחב החגורה  רוחב  החלונות.  יהיה  לפתיח  החגורה  של  המזערי  והגובה   10  הקיר 

 ס"מ. 

 

 פחות.ל 20 -הבטון לחגורת ול"שטרבות" יהיה מסוג ב .10

 

עד   .11 בעובי  בקירות  החגורות  לכל  הזיון  יהיה    10ברזל  )כולל(,  פלדה   2ס"מ  מוטות 

בקוטר   מצולעים   8מצולעים  פלדה  ממוטות  פתוחים  וחישוקים  האורך  לכל  מ"מ 

 ס"מ.   20מ"מ כל  8בקוטר 

 

מוטות פלדה   4ס"מ, יהיה    20  –ס"מ  ו    15בקירות בעובי    ברזל הזיון לכל החגורות .12

בקוטר  ולמצ מצולעים   8עים  פלדה  ממוטות  פתוחים  וחישוקים  האורך  לכל  מ"מ 

 ס"מ.   20מ כל מ" 8בקוטר 

 

של   .13 הורדה  ללא  אך  הפתחים,  כל  של  בהורדה  הקירות,  של  נטו  שטח  לפי  המדידה 

 רות הבטון.  שטחי חגו

 

  את בות חגורות בטון, "שטרבות" וברזל זיון, זהמפורט לעיל, לרהמחיר כולל את כל   .14

 (.04בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות בנייה )פרק 

 

 דה של פועלים וציוד לפי ש"ע )רג"י(. עבו –  60.66.06.040

 

 של המפקח.   עבודה לפי ש"ע של פועלים וציוד תבוצע רק עפ"י הוראה בכתב .1

 

מיוע .2 ש"ע  לפי  אשהתשלום  לעבודות  רק  לא ד  ואשר  הכמויות  בכתב  כלולות  אינן  ר 

 למדוד אותן לפי סעיפי כתב הכמויות.  ניתן

 

ל .3 פירוט  יהיה  המפקח  שיתן  בכתב  היקף בהוראה  ויצויין  והפועלים  הציוד  סוגי  גבי 

 שעות העבודה המאושר. הקבלן אינו רשאי לחרוג מנתונים אלו.

 

של   .4 המקצועי  והדירוג  הסיווג  לפ קביעת  תהיה  של הפועלים  הקירטריונים  י 

ם ממשלתי אחר אשר ממונה על הנושא עפ"י חוקי  רמשרד העבודה ו/או כל גו

 מדינת ישראל. 


