
 

 

  1'נספח ג
  
  

  תנאי	 כלליי	 מיוחדי	
  

  

  שימת המתכנני	 ר

  

  חברת אחוזות החו�  :   ניהול הפרוייקט

  מינהלת גני שרונה        

  א"ת, 6מנדלר ' רח        

   03 –  7610340: טל         

   03 – 6099055: פקס        

  

  מ"אמנו� בר אור אדריכלי	 בע :  אדריכלות

        א "ת, 13נחלת בנימי# ' רח        

   03 – 5163082: טל         

     03-5163079  : פקס        

  

  אייל זיו

    א "ת, 14בית אשל ' רח        

         03 – 6822296: טל         

  03 & 6822296: פקס         

  

  ניצה סמוק

  א"ת, 49שלמה המל' ' רח

  5233581&03: טל 

  5241477&03: פקס

  

  גיורא סולר

   צור הרדה12/2לבונה ' רח

  02 – 5709801טל 

   02 – 5709801: פקס

  

  גובי קרטיס

  ירושלי*, ימי# משה',  א32טורא ' רח

  02 – 6256396: טל

  02 & 6234196: פקס
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  שמואל גרואג

  א "ת, 17יחזקאל 

   03 – 6023393: טל 

    03 & 5493517: פקס

  

  תמרה גרו�

  א יפו"ת.שימור ע' מח

   03 – 5217199: טל

   03 – 5216814: פקס

  

  יובל אכברט  :    קונסטרוקציה 

  הרצליה , 5 שאול המל' 'רח         

   09 – 9573842:  טל         

   09 – 9541680: פקס        

   

  מ "א בע"מהנדסי* יועצי* וענ. מ.מ.ש   : יעו� לשימור ומפרטי	

  אביב &לת,  14קרליב' ' חר    

  03 & 5611492:  ל ט    

  03 – 5613518:  קספ    
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   מוקדמות  00פרק 

  

  תיאור העבודה   00.01
שיקו* ושחזור של בתי* , שימור, בכפו� לאמור להל#, פרויקט זה כוללת א' לא מוגבלתהעבודה נשוא 

  . לשימור במתח* דרו* הקריה
  . שנה במסגרת הישוב החקלאי שרונה 120 &הבתי* הינ* מבני* טמפלרי* שנבנו החל מלפני כ 

, חלונות, קירות (שיקו* ושיחזור מעטפת המבני*, העבודה מתייחסת לשיקו* וחיזוק מעטפת וגג המבני*
  ). 'עיטורי* וכו, קרניזי*, דלתות

  .'גגוני* וכו, שיקו* ושיחזור גגות רעפי*
  .מרפסות פתוחות וחלקי מבני הבאי* במגע ע* הקרקע, איטו* הגג

  . שיקו* ושיחזור חדרי מדרגות חיצוניי*
  הריסת חלקי מבני* מאולתרי*

  שחזור חלקי מבני* חסרי* 
  שיקו* ושחזור גגות רעפי*

  

  אופי העבודה   00.02
במבנה , פי תוכניות העבודה&בה מתבצעות העבודות על, בניגוד לבניה קונבנציונלית חדשה  .א

במהל' העבודות תיתכ# . לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמ# על התוכניות ולהפ'
ורפות תוכניות העבודה המצ.  היו* ואשר יגרור שינויי* בתכניותהעי#חשיפת מידע הנסתר מ

  .למכרז זה מכילות את כל הפתרונות הטכניי* הנובעי* מהידע שהצטבר עד היו*

קבע לאחר ביצוע ניסיונות ובדיקות בשטח יאופ# הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטי* במבנה   .ב
 בדרישות לאופ# ביצוע העבודה מאלו יתכנו שינויי* . תוצאה הרצויהליעילות הטיפול ולהשגת ה

   .בהתא* לקיי* בשטח, המתוארות במפרט

ללמוד ולהכיר את כל , על הקבל#  לקחת בחשבו# את האופי של עבודת השימור במת# הצעתו  .ג
  . הפרטי* הקשורי* לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולי* להשפיע על עבודתו

 החומרי* שיוגשו על ידי הקבל# יכללו את כל המחירי*מובהר כי , מבלי לגרוע מהאמור בחוזה  .ד
 הדרושותאת כל עבודות העזר , רי העזר והכלי* הדרושי* לביצוע העבודה והפחת שלה*חומ

 ה# ההוצאותואת כל , לביצוע העבודה עד להשלמתה ושמירה על שלמותה עד מסירת המבנה
 בתקופת עבודתוישירות וה# עקיפות הקשורות בביצוע העבודה כולל רווח הקבל# ואחריות על 

 . הכלליי*הבדק וכפי שהוגדרה בתנאי*

  

  סדר פעולות שימור  00.03

  :עבודות מקדימות  .א

וצוות השימור בעירייה בעירייה וכמפורט פי דרישות העירייה & על ושילוטו גידור האתר   .1
הצבת משרד למפקח כמפורט בסעי� ,  בחוזה.מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהבסעי� 
  . בחוזה.מקור ההפניה לא נמצא! שגיאה.מקור ההפניה לא נמצא! שגיאה

באזור האתר לאחסנת כל הפרטי* המוסרי* מהחזיתות ננעלות  מכולות אחסו# הצבת  .2
   .לש* טיפול ושחזור

המקי� את חזיתות המבנה לשימור ואשר אינו מעוג# למבנה אלא תמיכות הקמת פיגו*   .3
 טפטפות מעל לש* יצירת  בבד גאוטכני ע* מערכתכולל כיסוי , דר' פתחי* קיימי* בלבד

  סביבה לחה לטיח0 

   .סימו# סדקי* בכל חזיתות המבנה ויישו* מוניטורי* לבדיקת עבידות הסדקי*  .4

ביצוע חתכי* מגבס או העתקי* לרבות ביצוע תשלילי* של פרטי* ארכיטקטוניי*   .5
   .מחומרי* פולימריי* לצור' שחזור הפריטי* בשלב מאוחר יותר

כל אלמנט . פי תכניות פירוק&וסימו# אלמנטי* לשחזור על, לפירוק ופינויסימו# אלמנטי*   .6
   .תיקונופי הסימו# בתכניות כדי לאפשר החזרתו למקומו לאחר &יסומ# על

לקביעת אופ# הטיפול והשימור . חומרי בנייה שוני* במבנה לזיהוי ביצוע בדיקות מעבדה   .7
  )חומרי גמר אחרי*טוריי* טיח ופרטי* עי, פרטי נגרות( באלמנטי* שוני* במבנה 

  .מבני* לשימורביצוע פירוקי גישוש ובדיקות מדגמיות באזורי*   .8
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חיזוק והגנה לכל זמ# העבודות במבנה לכל האלמנטי* שלא סומנו לפירוק ונשארי*   .9
כל זאת מבלי לפגוע , ב"מדרגות וכיו, מאחזי יד מע0, מעקות, במבנה כדוגמת משקופי*

  .באלמנטי* הללו

  

  :עבודות פירוק   .ב

אלא א* נית# לכ' , אלמנטי* וחלקי מבנה היסטוריי* שסומנו ככאלו בתוכנית השיפו0 לא יפורקו
  .א"אישור בכתב ממחלקת שימור בעיריית ת

  לסילוקעבודות פירוק   .1

, רשתות ברזל וסורגי*, פירוק אלמנטי* זרי* מחזית הבניי# כדוגמת שלטי*  )א(
כל מה מזגני* ו, חלונות ודלתות לא מקוריי*, י*תריס, כבלי תקשורת, צמחיה

  . שיסומ# על ידי המפקח לפירוק

 ושחרור כל הבניי# בתוכנית פי סימו# & הריסת קירות וחלקי בנייה מאוחרי* על  )ב(
י תכניות פירוק והריסה והנחיות "מתוספות מאוחרות המיועדות לפירוק עפ

  .המפקח
  עבודות פירוק לשימוש חוזר  .2

העבודה . י המפרט" עפכולל ניקויי* אחסונ*,  זהיר של מרצפות לשימוש חוזרפירוק  )א(
   .כוללת סימו# של המרצפות כדי לאפשר שימוש חוזר

, כותרותפירוק זהיר של אלמנטי* טרומיי* ואלמנטי* עיטוריי* כדוגמת   )ב(
  . ב"מעקות בטו# וכיו, עמודוני*, בקבוקוני*

  ).מקרי* מיוחדי*רק ב(פירוק מעקות ברזל במרפסות   )ג(

המשקופי* (כולל כל האביזרי* הנלווי* , *חלונות ותריסי, פירוק כנפי תריסי*  )ד(
 איסו� כל חלקי הפרזול לש* השמשת* מחדש ג* ).לא יפורקוהמיועדי* לשימור 

  .מחלקי חלונות

  .ניקוי ואחסו# מסודר של האלמנטי*, כל העבודות כוללות סימו#

 רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב  מהמפקח לכל פריט כל עבודות הפירוק תבוצענה  .3
  .ופריט

  
   לאלמנטי	 שהוסרו מהמבנהעבודות שיקו	   .ג

  . והחזרת* למקומ* –שיקו* הפרטי* העיטוריי*   .1
  . והחזרת* למקומ*&שיקו* אלמנטי הנגרות    .2
  . והחזרת* למקומ*–שיקו* אלמנטי מסגרות   .3

  .ומ* והחזרת* למק–שיקו* פריטי* שוני*  .4

  

  עבודות שיחזור   .ד
שחזור הפריטי* העיטוריי* על פי היציקות והתשלילי* שנעשו במהל' העבודות   .1

  . והחזרת* למקומ* –המקדימות 
  . והחזרת* למקומ*–שחזור פרטי נגרות ומסגרות   .2
  . והחזרת* למקומ*–שחזור פרטי הפחחות על פי הדוגמאות המקוריות   .3
  .קונזולותשחזור מרפסות מדרגות ו  .4
   והחזרת* למקומ* –שחזור פריטי* שוני*   .5

  

   ג הקירות"עבודות הכנה ע  .ה
  . בהנחיית המפקחניקוי הקירות של המבנה בהתזת מי* בלחצי* משתני* ובלח0 אויר  .1
  .ניקוי יבש של חלקי טיח רופפי*  .2
ת לשימור פי סוג הסדק ושיפו0 יסודי של חלקי החזיתו&טיפול בסדקי* שוני* במבנה על  .3

  ).ב"בטו# וכיו, אב#, לבני*(
  .ניקוי חלקי בטו# רופפי* וטיפול במשטחי בטו#  .4
  .פי תכניות בנייה&שינוי פתחי* בחזיתות על  .5
  . בהנחיית המפקח–ניקוי שטחי אב#   .6

  

  )מההיבט של היציבות(שיקו	 וחיזוק מעטפת המבנה   .ו
  . טרוקציה והוראת המפקח בשטחשיקו* וחזוק מעטפת וגג המבנה על פי תוכניות הקונס
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  עבודות גמר לשימור חזיתות המבנה   .ז

 הכוללות שילוב אלמנטי* המבנההשלמת כל עבודות בנייה ושחזור של חלקי חזיתות   .1
  .עיטוריי* שהוסרו לצור' טיפול והתקנת* מחדש במבנה

שי* טיפול באלמנטי* עיטוריי* שהושארו במבנה והרכבת הפריטי* העיטוריי* החד  .2
  .והמחודשי* וכל הפרטי* שיוצרו במיוחד

  . י המפקח והאדריכל"שתבחר עפ השיטה "התקנת משקופי* חדשי* ועיגונ* לקיר ע  .3
  .תיקו# של ספי החלונות והשלמת חלקי* חסרי* של ספי החלונות כדוגמת המקור  .4
  . לתאורת הצפה כולל הכנות, התקנת אביזרי* לפני עבודות טיח  . 5
  .יח מקומיי* לרבות שיקו* ושחזור עיטורי*תיקוני ט  .6
  .בצוע טיח חדש במקו* חסר או פגו*  .7
  .שיקו* ושחזור קרניזי* של טיח במשיכה  .8
  .או אב# כפי שנדרש בחלונות ובקופינגי*/התקנת ספי אב0 ו  .9
  .שיקו* ושחזור שטחי אב#  .10
  . שלא הוסרו מהמבנהאלמנטי*נגרות וצבע של , עבודות מסגרות  .11
  . משוחזרי* ומשוקמי*מסגרות ופחחות , התקנה והרכבה של פרטי נגרות  .12
  .תיקוני טיח אחרוני* במידת הצור'  .13
  .שיקו* ושחזור מדרגות  .14
  . שיקו* ושחזור גגות לרבות בידוד וציפוי תחתו#  .15
ריצו� באריחי* שפורקו או בחדשי* כדוגמת המקוריי* בשטחי חו0 ובמרפסות פתוחות   .16

  . תוכניות ריצו� ולאחר אישור המפקחי"עפ
  שיקו* ושחזור אלמנטי* טרומיי*  .17
  י התוכניות "בצוע והתקנת שילוט עפ  .18
 לפני , וגימור החזיתות שליכטה וצבע כנדרש בכל מקרה לגופו לפי התוכניות עבודות   .19

  .פירוק סופי של הפיגומי* והתמיכות
  .כות השונותביצוע עבודות תאורת החו0 למבנה והמער  .20

  

  

   מתקני	 תת קרקעיי	 00.04
, וחותשפני תחילת ביצוע עבודות חפירה למיניה*  הקבל#  יבצע  חפירות גישוש זהירות לגילוי מיקו* ל 

הנמצאי* , קרקעיי* אחרי*&תתאו כל מתקני* /יסודות סמוכי* ו, מובלי* מכל הסוגי*, כבלי*, צנרות
  . למות* והמש' תפקוד*ש בתחו* עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על

  
  .  עבודות ידיי*בפירות הגישוש יעשו באמצעות כלי* מכניי* מתאימי* ובמידת הצור' ג* ח

  .  החפירה תתבצע רק בנוכחות קבועה של המפקח
  

  .כל ההוצאות בגי# ביצוע חפירות הגישוש יחולו על הקבל# 
  

    ניעת הפרעותמ 00.05
לדרכי* , בודות באזור בנויעאמצעי* וההגבלות הנובעי* מביצוע   מצהיר כי לקח בחשבו# את כל ההקבל#

  . מקו* המבנהלאו סמוכי* /ולמבני* הגובלי* ו
התנועה הסדירה המתנהלי* ו  מתחייב לבצע את עבודתו תו' התחשבות מירבית בצרכי החיי* הקבל#

כמו כ# . סוג שהואמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל כבאתר ובסביבתו במש' כל העבודה ולעשות 
די להפריע כאו ציוד בצורה שיש בה /לא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרי* ושמתחייב הקבל#  

או מבני* /רכי* או לפגוע במתקני* ודלחסו* , לתנועת* החופשית של הולכי רגל כלי רכב מכל סוג שהוא
  . קיימי*

  
  מצעי זהירות א  00.06

דרושי* למניעת תאונות הה והעובדי* ובנקיטת כל אמצעי הזהירות   אחראי לבטיחות העבודהקבל#
  . 'הפעלת ציוד  וכו, הובלת חומרי*' ,  שריפות  וכו, מפולות,  עבודה

הקבל#  ימנה מנהל עבודה מטעמו אחראי לבטיחות וידווח למשרד העבודה את פרטי האחראי ופרטי 
  . הכשרתו

  :הקבל#  ישי* לב במיוחד לנושאי* כדלקמ#

וכ# יוצבו , ש* מנהל העבודהופעולות הבניה , ניסה לאתר הבנייה יוצב שלט בו יצוי# ש* הקבל# כב &
  . בוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחי* אלה אסורהמג* שלטי אזהרה מתאימי* שבמקו* 

  . נהל העבודהמבודות הקשורות בהריסות תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של ע &
* תעודות בדיקה שגרתיות עיהיו תקיני* לחלוטי# ,  הרמה אחרי*לרבות מנופי* וכלי, ל הציודכ &

הציוד יופעל רק על ידי עובדי* המורשי* . וסמכי*מועדכניות וברות תוק� של בודקי* 
  . והמוסמכי* לכ'
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 מטר מעמדת    כיבוי אש 5או חיתו' של פלדה בבניי# ייעשה במרחק שלא יעלה על /ביצוע ריתו' ו &
 .תקנית

שמלאי מוסמ' שאישר זאת חחשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קוד* על ידי א לחבר לרשת הל &
  ). ביומ# העבודה(בכתב 

חרות שעלולות לגרו* אעבודות ביטומ# ח* ועבודות , חיתו', א להשתמש באש גלויה בריתו'ל &
 . עבודה ואופ# ביצועה מאת המפקחהאלא לאחר קבלת אישור לביצוע , לשריפה

  
מטעמו ' המפקחי* וכו, היועצי*, המתכנני*, י לא המזמי# ולא המנהלי*למניעת ספק מוסכ* בזאת כ

  . יהיו אחראי* לבטיחות
  

  
  מיגו� ושמירה על אלמנטי	 לשימור  00.07

  

  כללי  .1
 יוגנו מיועדי* לשימורתחו* העבודה וה והעצי* המצויי* בתו' המתקני*, הגדרות,  המבני*כל

 הביצועהקבל# יידרש להקפיד על הוראות . בתאו* ואישור מחלקת שימור בעירית תל אביב
  .בה*למניעת פגיעה  , המפורטות בסעיפי* דלהל#

  
  המפקחי"באמצעי* אשר יאושרו ע,  קיימי* ייעשו בזהירות מירביתמתקני* בקרבת  עבודות  .2

.  חל איסור על הידוק ויברציוני בקרבת מתקני* אלו.  זה בעבודת ידיי*ובכלל ועירית תל אביב
 על מנת שאפשר יהיה לעקוב אחרי העבודה* ויתעד את מצב המתקני* לפני תחילת  יצלהקבל#

  .מצב המבני* במהל' העבודות
  

גדר או ע0 המצוי בתחו* המתח* והמיועד , מתק#, פריט,  ויג# כל מבנהיתחו*, יעטו�,  יגדרהקבל# .3
 . לשמור

  

 מסביב למתח* העבודהכל מבנה  גדר מתק# או ע0 יעט� בגדר איסכורית  כמפורט לגבי הגדרות  .4
יודיע הקבל# למפקח על כ' בכתב , ל" מתק# המיועד לשימור כנבקרבת מקרה של עבודה בכל

  .ומראש
  . אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתבבעבודה לא יחל הקבל#

  . יהיה נוכח בזמ# העבודההקבל# באתר מטע* המהנדס
ידווח למפקח וימתי# , אופ# מיידי לשימור יפסיק הקבל# את העבודה בבמתק# מקרה של פגיעה בכל

  .להוראות
  
  . היחידה למניעת הנזקי*מאחריותו באישור המפקח כדי לפטור את הקבל# אי#  .5

 לתקנ* בהתא* להוראות ויידרש או פגיעה במתק# לשימור  נזק לכל  מלאה ישא באחריות הקבל#
קו# יושל* לא יאוחר מתו* ביצוע התי.  על ידי המפקחיקבע תיקו# הנזק  אופ#. המפקח ועל חשבונו

, ע* זאת.  בכתב או בעל פה באמצעות המפקחשתימסרשבוע ממועד ההודעה על הדרישה לתיקו# 
 מיידי של הנזקי* וכ# לעכב את המש' העבודה עד אשר ייעשה תיקו# רשאי המפקח לדרוש היהי

   .כוב בעבודתו זכאי הקבל# לדרוש תשלו* או פיצוי כלשהו עקב העייהיהבכל מקרה לא . לתיקונ*
  

  זקי�  ושטחי	 מסביב למבנה נ  00.08
היינו יתק#  , הקבל#  מתחייב להחזיר את השטח הצמוד בתו' ומסביב לאתר העבודה למצב שקיבל אותו

  . ריצו�  מיסעות ועוד, שבילי*, לשטחי הגינו#, הנזקי* שייגרמו  למתקני* 
בו , י המפקח והקבל# "ל מסירת העבודה  עבמעמד ש, למניעת כל חילוקי דעות ייער' פרוטוקול מפורט

  . יירשמו המצב הקיי* בשטח ויתועד בצילו*
 והקבל# לא ימלא היה.  ולשביעת רצו# המפקח,  א* יידרשו, על הקבל#  לבצע את התיקוני* שיידרשו

 הקבל# ועלות העבודה בתוספת חשבו# את העבודה על לבצע יהיה רשאי המזמי#  זהאחר האמור בסעי� 
 .  מתשלומי* שיגיעו לקבל#ינוכוות  הוצא

  

  פירוק וסילוק מוצרי אסבסט   00.09
י המשרד לאיכות הסביבה ובפקוח של "פירוק וסילוק מוצרי אסבסט יבוצע רק על ידי קבל#  מאושר ע

  .י המשרד לאיכות הסביבה לעניי# זה"מפקח מורשה ע
#  מורשה ומפקח מורשה יחולו על כל ההוצאות הכרוכות בפרוק ופינוי אסבסט ובכלל זה העסקת קבל

  .הקבל# 
  

  ת כ נ י ו ת   00.10
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מיד ע* , העבודות" ביצוע"ל, ל הקבל#  מוטלת החובה לבדוק את הסימו# והתכניות הנמסרות לוע  .א
אי התאמה /סתירה/עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל שגיאה. קבלת# ולא יאוחר משבוע ימי*

ולקבל , על ידי הקבל#  כתוצאה מזיהוי המכשולי*המפרטי* והמידע שסופק , בי# התכניות
  .הוראות ביצוע מהמפקח

תחייב את הקבל#  לבצע את השינויי* או , אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל
   .התיקוני* המתבקשי*

הוראות ביצוע בדפי* חתומי* או בהוראות  יומ# יכולי* לבאר הכתוב בתכניות או להחליפו בא*   .ב
   .הדבר במפורשנכתב 

      

  תאו	 ע	 גורמי	 אחרי	     00.11
 עשויי* לפעול בשטח גורמי* נוספי* מטע*  המזמי# כי במהל' עבודתו, מובא בזה לתשומת לב הקבל#               

  .'קבל#  פתוח וכו, בזק , ובכלל זה חברת חשמל
   .עיל במינימו* הפרעות בכל האמצעי* הדרושי* להבטחת הפעילות הנזכרת לעל  הקבל#  לנקוט   
והוא מתחייב לציית להוראות המפקח , הקבל#  יבצע עבודתו תו' שיתו� פעולה מלא ע* גורמי* אלה  

ולא יהיה בזה ל " בגי# תאו* ושיתו� פעולה כנלא תוכר כל תביעה  של הקבל#  . בכל הקשור לתאו* זה
  .ובלוח הזמני*, כדי לגרו* לפגיעה כלשהי בטיב העבודה

  

  דוגמאות לעבודה  00.12
לפריטי* ולמוצרי* כמפורט לעיל על הקבל#  לבצע  דוגמא של כל המלאכות , לחומרי*,               בנוס� לדוגמאות

, קטע טיפול באב#, קטע ריצו�, הנדרשות במסגרת העבודה לאישור המפקח ובכלל זה דוגמא לקטע טיח
  .הכל לפי העניי#, א" מ5ר או " מ5 –מ שטח  דוגמה לא  יפחת . 'דוגמאות צבע  וכו, קטע קרניז

  .הקבל# יבצע דוגמאות ככל שיידרש עד לאישור האדריכל

   

  שטח התארגנות   00.13
  .שטח ההתארגנות לצור' אחסו# הציוד והחומרי* יוצג לקבל#  לפני תחילת העבודה

שטח על הקבל#  יהיה לגדר את השטח לרבות דלת כניסה ושער לרכב ולמנוע כניסה של זרי* ל
  .ההתארגנות

  .הדלת והשער במש' כל תקופת הביצוע, הקבל#  יתחזק את הגדר
  .על הקבל#  לשמור את שטח ההתארגנות נקי ומסודר במש' כל תקופת הביצוע

  

  התארגנות   00.14

  מכולות אחסו�  .א

 לשימור כ' שתתאפשר אליה# גישה נוחה לצור' הכנסה י*המכולות תמוקמנה בקרבת המבנ
פתח המכולה יהיה רחב מספיק להכנסת פריטי* גדולי* ויכלול דלת הניתנת . יטי*והוצאה של פר

  .לנעילה

  פיגו	  .ב

 הפיגו* יהיו בהתא* לתוכניות . הפיגו* יהיה תקני ובטוח ויעמוד בדרישות משרד העבודה
לחלקי הפיגו* לא יעוג# לקירות המבנה בשו* אופ# אלא דר' הפתחי* . המהנדס מטע* הקבל# 

מנת להימנע מתיקוני* בקירות החו0 של &וזאת על, מיי* או למזוזות הקיימות בלבד פנימבנה 
חשמל ולח0 אוויר , הפיגו* יכיל בכל קומה חיבור למי*. ומפגיעה באלמנטי* דקורטיביי*, המבנה

מי* ולח0 אוויר ימוק* בקומת הקרקע , לוח פיקוד לחשמל. לפי מיקו* שיפורט בתוכנית הפיגומי*
  . לפי תוכנית מיקו* מדויק&

היריעות יעוגנו .  בד גאוטכני ע* טפטפות מי* וחיבור מי*הפיגו* יכוסה לכל גובהו ביריעות 
האוויר ושרידי הטיח הניתזי* מבלי לסכ# את , לחצי המי*, רוחלפיגו* כ' שיוכלו לעמוד בפני 

שר יאפשר מרחק עבודה סביר בי# הפיגו* לקיר אעל הקבל#  להבטיח . העוברי* והשבי* והעובדי*
במקומות בה* קיימות בליטות .  המלאכה לעבוד בצורה שיטתית ורציפה ללא הפרעותילבעל

י המהנדס " הפיגו* ואישורו עע* תו* הקמת.  יושאר מרווח דומה) ב"מרפסות וכיו, ארקרי*(
 יהיה רשאי הקבל#  –רק לאחר אישור המפקח בכתב . מטע* הקבל#  יובא הפיגו* לאישור המפקח

  .בעבודותלהתחיל 
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   גישהדרכי    . ג

יוכשרו על , מנופי* וכדומה, לרבות ציוד מכני, הרכבעבור כל סוגי , ,  דרכי הגישה למקו* המבנהכל
 להתקנת דרכי גישה זמניות אל מקו* ביצוע המבנה מתייחסתהוראה זו . ידי הקבל# ועל חשבונו

י התנועה הנדרשי* ע* כל  בדרכי הגישה ולהסדרלמעברוהקבל# אחראי לקבלת האישורי* 
  . ומנהל הפרויקט יפו & אביב תלעיריית , לרבות, הרשויות המוסמכות

, וכל מטרה אחרת, ציוד,  לצור' העברת חומרי*מדרכות  ושטחי גינו#, שבילי*,  על כבישי*תנועה
, שבילי*, כל נזק שיגר* לכבישי*.  א' ורק בכלי רכב המצוידי* בגלגלי* פנאומטיי*תבוצע
יתוק# על ידו ועל , או מי מטעמו/ כלי רכב השייכי* לקבל# ותנועתעקב , ת ושטחי גינו#מדרכו
מצעי* קיימי* או כאלה שהוסדרו על ידי /תנועה בדרכי עפר.  המפקחרצו#לשביעות , חשבונו

  .  יומיומית למעט בתקופת הגשמי*בהרטבההקבל# מחוייבי* 

  

  אחריות  00.15
הקבל#  אחראי להתריע בפני המפקח על כל .  שנמסרו לו לשימורהקבל#  יהיה אחראי לשלמות המבני*

או התמוטטות של המבנה /או הריסה ו/כל פגיעה ו. או התמוטטות של חלק מחלקי המבני*/חשש לפגיעה ו
או חלק ממנו מסיבה כל שהיא תתוק# באופ# מלא ומיידי על ידי הקבל#   על פי הוראות מפורטות של /ו

  . המפקח
  

  המפקחאישור   00.16
בכל מקו* בו נאמר שעל הקבל#  לקבל את אישור המפקח  הדבר לא יגרע מאחריותו היחידה והבלעדית 

  .של הקבל#  ועמידתו בדרישות כל די#
  

  ניקיו�   00.17
ה# מפסולת לכלו' ומטלטלי* שהיו בו לפני , במסגרת עבודתו נדרש הקבל# לנקות ג* את פני* המבנה

כל ההוצאות הכרוכות .  שנוצרו בו עקב עבודת הקבל#' כלו' פסולת וכוכניסת הקבל# לעבודה וה#  מל
  .ל יחולו על הקבל#"בביצוע הנקיו# כנ

  
 

  המחירי	 תחולת  00.18
  . יחשב ככלול במחיר העבודה ולא יימדד בנפרדל"כנ 1'  כל האמור בתנאי* כלליי* מיוחדי* מסמ' גג*
  

  אופני מדידה   00.19  

תב הכמויות יחשבו ככוללי* ג* את כל האמור לעיל בתנאי* הכללי* מחירי היחידה המוצגי* בכ
  .חד לה* במפורש סעי� בכתב הכמויותג* ע* לא יו, דהמיוחהמיוחדי*  וכל האמור להל# במפרט 

לא תשול* כל תוספת עבור קשיי* בעבודה ובכלל זה עבודה בשטחי* צרי* וקשי* כגו# עבודה בתו' 
  .מרתפי* של המבני*

  

  

  

  

          _____________________  
  חתימת הקבל�             
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  2  ' נספח ג

  מפרט מיוחד

  
   עבודות עפר ועבודות הכנה – 01פרק 

  
  כללי  01.01

במקומות צרי* וקשי* , עבודות עפר תבוצענה בסמו' ליסודות ועמודי* ובתו' חלקי מבנה קיימי*
  .לגישה ולעבודה

. חלקיו ומערכותיו,  זהיר למניעת נזקי* למבנההעבודה תבוצע בכלי* מתאימי* ובעבודת ידיי* באופ#
  .י הקבל#  "כל נזק שייגר* למבנה יתוק# ע

) בכל יו* חפירה(הקבל#  לא יחל בעבודות חפירה . עבודות עפר תבוצענה רק לפי אישור בכתב מהמפקח
  .  אלא בנוכחותו של המפקח

  מדידהאופני  01.02
  . לי* ג* הכל כאמור לעיל יחשבו ככולהכמויות עפר המוצגי* בכתב עבודות

, התגברות על מכשולי*,  קטני* ובכלל זה ביצוע חפירות גישושבנפחי* תשול* תוספת עבור עבודה לא
  . 'וכו,  עבודות הכנה

  

  עבודות מקדימות  01.03

  סימו� סדקי	  .א

מוניטורי* . סימו# סדקי* לכל אורכ* בתרסיס צבע אדו* לפני תחילת עבודות פירוק במבנה
  . המפקחבהתא* להנחית) במידת הצור'(עבידות הסדקי* יותקנו למדידת 

  בדיקות מעבדה  .ב

ב "ע0 וכיו, לבני*, חומרי מליטה,  על הקבל#  לשלוח דגימות טיח. לפי קביעת המפקחבמידת הצור'
לצור' אנאליזה לזיהוי ההרכב הכימי הכמותי של החומר כולל בדיקה באמצעות דיפרקצית קרני 

Xתוצאות הבדיקה יחייבו את הקבל#  לספק חומרי* . טרית להתפלגות גודל גרגר ובדיקה גרנולומ
ביצוע הבדיקות . הבניה וכדומה, זהי* בהרכב* הכימי והפיזי בכדי ליישמ* בעבודות הטיח

  .במעבדה מוסמכת כפו� להצגת האישורי* המתאימי*

  ביצוע הגנות לאלמנטי	 במבנה  .ג

ות לאלמנטי* מקוריי* שיושארו במבנה למש' כל הקבל#  אחראי לביצוע כל ההגנות הדרוש
ספי , משקופי*, כיסוי אלמנטי* שוני*, העבודה כוללת תמיכות זמניות. תקופת העבודות במבנה

 טר* המש' ביצוע העבודות המפקחי "ההגנות יאושרו ע. ב"מעקות פלדה וכיו, מדרגות, חלונות
  . העבודות בבניי# מלאה של כל ההגנות בתו* ה העבודה כוללת הסר .במבנה

עבודות שיפו0  במחירההגנות הדרושות להנחת דעתו של המפקח והמתכנני* כלול  ביצוע
  .תשול* בגינו כל תוספת אלא א* כ# צוי# אחרת בכתב הכמויות ולא  האלמנטי* הרלוונטיי*

  :הגנה על מדרגות מקוריות תבוצע באחת משתי השיטות הבאות: הגנה על מדרגות  .1

מהל' המדרגות המכוסה . בלוחות ע0) רו* ושלח(של כל מהל' המדרגות כיסוי מלא   *
  .יאפשר מעבר קל ובטוח במדרגות

  . מ לפחות" ס1כיסוי מלא של מהל' המדרגות בבד יוטה וגבס לסרוגי# ובעובי של     *

קשירת . י כיסויי* בלוחות ע0 משני ציידי*"מעקות פלדה יוגנו ע: הגנה על מעקות פלדה  .2
  . ט ברזל אחד כנגד השני ולא למעקה הפלדההלוחות בחו

י ליפו� ניילו# ע* בועות אוויר בשלוש שכבות לפחות עד "תבוצע ע: הגנה על מאחז יד מע0  .3
  .לכיסוי מלא של כל מהל' מאחז היד כולל עיקולי* וסיבובי*

 לוחות הע0. י כיסויי* בלוחות ע0"משקופי* הנשארי* במבנה יוגנו ע: הגנה על משקופי*  .4
לא תותר . לא יקשרו בכל צורה שהיא למשקו� אלא לקירות המבנה בצמוד למשקו�

  .החדרת מסמרי* או ברגי* אל המשקו� המוג#

במידה ויושארו משטחי* מרוצפי* אלה יכוסו בלוחות גבס למש' תקופת : הגנה על ריצו�  .5
  .העבודות במבנה

  .'אלמנטי* טרומיי* וכו, אב#, משיש) פנימיי* וחיצוניי*(הגנה על ספי חלונות   .6
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  יציקות הכנת תבניות לאלמנטי	 עיטוריי	  .ד
בשלב ראשו# יבוצעו יציקות תשלילי תיעוד לכל הפריטי* העיטוריי* המסומני* לשימור   .1

התשלילי* ישמשו בשלב מאוחר ). ב"אלמנטי* טרומיי* מבטו# עיטורי טיח וכיו(ושחזור 
 דוגמא ליצירת תבניות ליציקת האלמנטי* אשר יהווה" מסטר"יותר ליציקת אלמנט 

א* לא צוי# אחרת הקבל#  יכלול בהצעתו ביצוע תשלילי* ויציקות תיעוד . המשוחזרי*
  .לכל הפרטי* המופיעי* במבנה

  : תכלול את כל השלבי* המפורטי* להל#העבודה 

  :חתכי*/ ביצוע תשלילי*&' שלב א  )א(

התשלילי* . ניי* המפורטי*ביצוע תשלילי* מדויקי* של הפרטי* הארכיטקטו
ידי ייצוב חומרי* פולימריי* גמישי* & ידי יציקת חתכי* מגבס או על&יבוצעו על

  .במידה ומדובר בתיעוד פריטי* אשר אינו מאפשר חליצת תבניות גבס

  : יציקת אבטיפוס מגבס&' שלב ב  )ב(

ה במיד', היציקה לפי התשלילי* שהוכנו בשלב א. יציקת אלמנט זהה מגבס משובח
העבודה . פ התיעוד והפרטי* המצורפי*"ולא קיי* אלמנט מקורי ייוצר אבטיפוס ע

אבטיפוס זה ישמש לייצור התבנית . כוללת עיבוד וריטוש הפרטי* עד לדיוק מרבי
  .לפני ייצור התבניותוהאדריכל  המפקחהסופית ויובא לאישור 

  :הסופיי* ייצור תבניות סופיות רב פעמיות ליציקת הפרטי* &' שלב ג  )ג(

' שהוכ# בשלב ב) אבטיפוס" (מסטר"פי ה&היצור יתבצע על. יצור תבניות רב פעמיות
כל האלמנטי* . טיפוס המאושרב האלמנטי* הנוצקי* בתבנית יהיו זהי* לא. ל"הנ

  .המפקח והאדריכלהמיוצרי* מהתבניות יובאו לאישור 

   יצור אלמנטי*&' שלב ד  )ד(

  

  :תאור העבודה  .2

  'שלב א  )א(

  .הגדרת מיקו* היציקה כ' שתכלול את כל הפרטי* לתיעוד  )1(

תמיכות תיקוני* מזעריי* מחומר , ניקוי השטח המיועד לתיעוד וביצוע  )2(
  .במידת הצור') זהה למקורי(מאושר 

החומר יובא . מריחת חומר הפרדה הנית# לניקוי לאחר פירוק היציקות  )3(
  .לאישור אדריכל השימור

התשלילי* במידת הצור' יבוצעו / זיו# התבניות& שלילי* הת/ביצוע התבניות  )4(
  .במוטות פלדה ועיבוד הגבס

  .מספור# וניקוי האזור המטופל, סימונ#, פירוק התבניות  )5(

  

  'שלב ב  )ב (

 ויהווה בסיס המפקח פי הנחיות &אשר ישופר על) אבטיפוס" (מסטר"יציקת אלמנט 
  .לתבניות סופיות ליצירת האלמנטי* לשחזור

  'שלב ג  )ג (

  .  המפקחאלמנט דוגמא מכל תבנית יובא לאישור. ייצור תבניות סופיות

  'שלב ד  )ד (

  .  להל03#בפרק יציקת האלמנטי* הכל לפי המפורט 

  

  פירוק וניקוי  01.04

  סימו� אלמנטי	 לפירוק  .א
פי &הסימו# יבוצע על. לפני תחילת העבודות יסמ# הקבל#  בתרסיס צבע את האלמנטי* לפירוק

אלמנטי* לשימור ושיחזור יסומנו בצבע שונה . וכניות ולפי הנחית אדריכל השימור בשטחהת
  .מאלמנטי* לפירוק ופינוי

  .רק לאחר אישור אדריכל השימור את סימו# האלמנטי* יחל הקבל#  בעבודות הפירוק

  

  פירוק אלמנטי	 לפינוי  .ב
הפסולת . וע במבנה או בחלקיומבלי לפג ובעבודה יידנית בלבד הפירוק יבוצע בזהירות מרבית 

   . לאתר מאושר יסולקווהאלמנטי	 המפורקי	
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  פירוק אלמנטי	 לשימור ושיחזור  .ג

כל פרט או חלק מקורי בבניי# אשר מצבו הפיזי מאפשר השארתו במקומו ואשר לא קיי* , ככלל
  .במקומו) במידת הצור'(ישומר וישוחזר , יטופל, יוג#, חשש לשלמותו יושאר במקומו

כולל תמיכות , קבל#  אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטי* מקוריי* שיושארו במבנהה
כמפורט לעיל ולפי ב "מעקות פלדה וכיו, מדרגות, ספי חלונות, משקופי*, כיסוי אלמנטי*, זמניות
  ).המפקח באתרהנחיות 

  :פרטי* אשר השארת* אינה מתאפשרת יפורקו מהמבנה בזהירות לפי הפירוט להל#

 או יוחלפו לפי  כל משקופי הע0 המקוריי* יושארו במקומ* & דלתות ותריסי*, כנפי חלונות  .1
הקבל#  ידאג להגנה שתבטיח כי . ויוגנו במהל' העבודות עד תחילת שימור*החלטת המפקח 

ידי מספר מתאי* אשר &כל כנ� שתפורק תסומ# על. לא תתכ# כל פגיעה פיזית במשקופי*
  . כ' שיהיה ברור בדיוק מאיזה פתח במבנה פורקה הכנ�, החזיתותיופיע ג* בתוכניות 

וללא שימוש בעזרת ידית הרמה בוואקו*  כל עבודות הפירוק תעשינה באופ# ידני &מרצפות   .2
הפירוק כולל ניקוי המרצפות משאריות טיט והכנת# לאחסו# ). לו*(במוט הרמה מברזל 

מספר זה יופיע ג* . ממנו פורקה) פי תכניתל(בגב כל מרצפת יסומ# המיקו* . ושימוש חוזר
 אחסו# המרצפות על גבי משטח מלא בזוגות פני* .מנהלבתוכנית אשר עותק ממנה יועבר ל
   ). על כל משטח יסומ# החדר ממנו פורקה המרצפת(אל פני* ובקבוצות לפי הדוגמאות 

ע לאחר ביצוע  פרוק אלמנטי* אלה יבוצ&  אלמנטי* טרומיי* מבטו# ופריטי* עיטוריי*  .3
 העבודה כוללת ניקוי זהיר משאריות בטו# טיט .המפקחתיעוד ביציקה ולאחר קבלת אישור 

  . הכנת האלמנטי* לשימוש חוזר,וחומרי* זרי* 

ושקתות מאב0 , תעלות מאספות, מזחלות, מרזבי*,  פירוק ספי חלונות& אלמנטי* מפח אב0  .4
ת צבע שפרי0 של אלמנטי* נבחרי* לפי העבודה כוללת ניקוי משאריו. המפקחלפי הנחית 

   . הנחית אדריכל השימור לצור' שחזור הפרטי*

  

  האחריות לשלמות* ותקינות* של האלמנטי* המפורקי* לשימוש חוזר חלה על הקבל#  

    . הובלה ואחסו# למקו* שיורה המפקח,  העבודה כוללת ג* מיו#

 .מדידה אופני  
 ככלול במחיר הפריטי* או העבודה החדשה או במחיר  מבנה יחשבחלקי פירוק פריטי* ו מחיר

 לכ' סעי� מיוחד בכתב יוחדזאת אלא א*  .  מקוריי* ולא ימדד בנפרדאלמנטי*שיפו0 ושימור 
  .הכמויות

 כמות האלמנטי* המאפשרי* שימוש חוזר י"העבודה תימדד עפ, מיוחד ויוחד לכ' סעי� במידה
   .  מיונ*לאחר

  .השלמות המאפשרות שימוש חוזר ואשר נוקו והוכנו לשימוש חוזר המרצפותימדדו רק : לדוגמא

 . הובלה ואחסו# במקו* שיורה המנהל, ג* מיו# כוללת העבודה  

    

  אחסו� אלמנטי	  .ד
 שיסופקו על ידי הקבל# וימוקמו כל האלמנטי* שיפורקו מהמבנה ונועדו לשחזור יאוחסנו במכולות

האחסו# יבוצע כ' ) ב"נגרות מסגרות וכיו(וג האלמנטי* האחסו# יבוצע לפי ס. באתר העבודות בלבד
לכל מכולה יוכ# תרשי* המפרט את אופ# סידור* של . שתתאפשר גישה נוחה לכל האלמנטי*

העתקי* . העתק של התרשי* ימוק* על צידה הפנימי של דלת המכולה. האלמנטי* בתו' המכולה
  .למפקח באתרוהשימור לאדריכל של התרשימי* ימסרו 

# הסר ספק מובהר כי אלמנטי* ראויי* לשימוש שיפורקו מהמבנה ג* א* לא יותקנו מחדש למע
  .הנ* רכושו הבלעדי של המזמי# ולקבל# לא תהא כל זכות בה*, בו

  
  עבודות בטו� יצוק באתר –  02 פרק 

  
  סוג הבטו�    02.01

  .30 &א* לא צוי# אחרת בתוכנית יהיה ב , סוג הבטו# בכל המבנה  
  

  תנאי בקרה   02.02
  .לכל סוגי הבטו#טובי* תנאי הבקרה יהיו   

   
  

  חורי	 וכדומה, שרוולי	, מעברי	   02.03
על הקבל#  לברר את כל הפרטי* הקשורי* להכנות הדרושות בבטוני* בעבודה , לפני יציקת כל הבטוני*

פרופילי* , סרגלי*, שרוולי*, מגרעות, הקבל#  אחראי לקבל תכניות של כל המעברי* חריצי*. זו
  .או להתקינ* בטפסנות מראש/הכל על מנת שיוכל לעצב* ו', ברגי* לביטו# וכו/ועוגני*
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  אלמנטי	 מבוטני	    02.04

, כל האלמנטי* המבוטני* השייכי* למערכות שונות או לקשר ע* פריטי* אחרי*, לפני יציקת הבטו#
  .יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור המפקח

  
  י בטו�חיבור אלמנט   02.05

חיבור אלמנטי בטו# בהפסקות יציקה ובי# אלמנטי בטו# חדשי* לאלמנטי בטו# ישני* יעשה   .א
  :דלקמ# 

  .'טיח חיפוי וכו, פני הבטו# יש# ינוקו מתגמירי* צבע  .1
  . מ וינוקה" מ5הבטו# יחוספס לעומק של   .2
  .במידת הצור' לפי המפורט בתוכניות תסותת מגרעת ליצירת תושבת  .3
 .עוגני* לפי הנדרש בתוכניות/וברו קוצי*יח  .4
  EC – 110  &ג הבטו# בעודו לח תיוש* מריחה  סיקה טופ "ע. פני הבטו# היש# יורטבו  .5

 .מ" מ2 – 3בעובי 
 .ל בעודה  רטובה תבוצע היציקה  החדשה"ג המריחה כנ"ע  .6

  
אמור לעיל ובכלל  זה  או כנגד בטו# קיי* יכללו ג*  את כל ה/ג ו"בטוני* למיניה* הנוצקי* ע  .ב

  .הכל כמפורט לעיל',  עוגני* וכו/   קוצי* EC – 110חציבה ומריחת  סיקה טופ , חספוס, ניקוי
  

  תיקו� בטוני	  02.06
  כללי  .א

  .לפי הנחיה בכתב של המפקחתיקו# בטוני* בכלל ותיקו# בטוני* בה* נתגלה הזיו# בפרט יעשה 
  

  הכנה   .ב
  תמיכות  .1

 י  "לאחר בדיקת התמיכות ואישור# ע. ת החיצוב יוכנו תמיכותלפני תחילת עבודו
  .המהנדס מטע* הקבל#  יוזמ# המפקח לבדוק את התמיכות

  
  הורדת טיח   . 2      

  . בשלב ראשו# יורד הטיח מכל חלקי הבטו# המיועדי* לתיקו#  
  

  סיתות וחיצוב   .3      
תחילת קורוזיה ובכל החיצוב ייעשה בכל מקו* בו נראי* פגמי* וסדקי* המעידי* על  

 , מתפורר, בכל מקרה יש לסלק כל בטו# ר'. מקו* בו לבטו# צליל חלול בבדיקה בפטיש
 נראי* בטו# שמרק* פניו נפגע מריכוזי מלחי* או תפרחות ובטו# בו , סדוק סדיקת שטח

כמו כ# יש להוריד את כל עודפי המלט מהבטו# שמקור* בגמר או תחילת . קיני חצ0
בכל . קו* בו יש סדקי* עוברי* עמוקי* ייעשה חצוב מצידי הסדקי*בכל מ. יציקה

רוחב ואור' החיצוב . מ לפחות על עומק הבטו# שנפגע"ס 2&מקרה יעלה עומק החיצוב ב
  ).  מכל צדמ " ס3לפחות ( על רוחב ואור' הבטו# שנפגע מ " ס6יעלה בלפחות 

  
   לפחות&שנפגעו מקורוזיה עבודות החיצוב כוללות ג* חיצוב מעל ומתחת למוטות פלדה 

מסביב לכל מוט שנפגע או מסביב לחרי0 שנשאר לאחר סילוק המוט א* היה מ "  מ10
הכל , י קורוזיה"מכל צד במקו* שבו נפגע המוט עמ "  ס3&ובאור' העולה ב, צור' לסלקו

החיצוב מסביב לפרופילי הפלדה .  במקו*המפקחאו להוראות /בהתא*  לתכניות ו
בפטישי* , החיצוב ייעשה בזהירות.  במקו*פקח בהתא* להוראות המשנפגעו ייעשה

באזורי* רגישי* במיוחד ייעשה החיצוב .  מראשפקחמכניי* קלי* הטעוני* אישור המ
  .  בפטיש ובאיזמיל, בעבודת ידיי*

  העיבוד. יעובד בקו ישר ובזווית ניצבת לפני הבטו#, היק� שטחי המקומות שיתוקנו
בדיסק או בחיצוב ניצב לפני הבטו# ולעומק העולה על פי , במשור אב#ניסור יעשה על ידי 

א' בכל  מקרה , שניי* גודל הגרגיר המרבי של האגרגט הגס שבמלט או בבטו# לתיקו#
  . פקחלא יוחל בכל עבודת סיתות לפני קבלת אשור המ.  לפחותמ " מ5לעומק של 

דות התיקוני* בכל מקו*  לסיתות שנעשה לפני המש' עבופקחיש לקבל את  אישור המ
  . ומקו*
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  סילוק מוטות הזיו� והחלפת	   .4
 ייחתכו המוטות הפגומי* ובמקומ* יורכבו מוטות פקחבמקומות שייקבעו על ידי המ

מוטות חדשי* . מתאי* במשור מכני חיתו' המוטות ייעשה. חדשי* בקוטר הקיי*
  . ירותכו לקיימי* ויעוגנו בבטו# ע* עוגני* מיוחדי*

 שומרי מרחק מבטו# צפו� בכמות המבטיחה טפסות בעזרתהמוטות יחוזקו לבטו# או  ל
 לפחות  מפני הבטו# מ "ס½ בכל מקרה יורחקו המוטות . יציבות*  בעת פעולות התיקו#

אלא א* אושר אחרת ,  לפחותמ " ס1.5החצובי* ועובי הכיסוי לשפה החיצונית יהיה 
  . פקחי המ"ע

  
    הברזלניקוי     .5           

אחר גמר החיצוב יש לנקות את מוטות הזיו# ופרופילי הפלדה  שנחשפו מכל  חלודה 
  .  סימני חלודה על פניה*ויישארוקרומי* אחרי* עד אשר  לא 

ל "ה# הבריאי* וה# המסותתי*  בחיצוב כנ, שטחי הבטו# המיועדי* לציפוי במלט צמנטי
עומק השכבה שתחוספס בכל . מכניתינוקו מכל חומרי* זרי* ויחוספסו במברשת  פלדה 

   . מ" מ2לפחות , מקרה
  
  

  תיקוני	 במלט צמנטי משופר באמולסיה פולימרית ביישו	 ידני  .ג    
תיקוני* במלט על בסיס צמנט פורטלנד משופר באמולסיה פולימרית  בשיטת הטיוח ייעשו 

ל משל יצר# מוכר המלט יהיה מלט מסחרי מוכ# מראש במפע. במקומות שיסומנו על ידי המהנדס

.  מראשמפקח מקור המלט טעו# אישור ה. או סטרקצרייט של טורו SIKA TOP 122גו# כ
האשור יינת# רק על  סמ' דוקומנטציה מתאימה המוכיחה שהמלט מיועד לתיקוני* מהסוג בו 

י " הטיח ואשפרתו יעשו עפ*יישו. שיש אתו ניסיו# בשטח והוכח תפקודו לזמ# ארו', מדובר
  . היצר#הוראות 

  
 מדידה אופני    .ד           

 לפי הסעי� המתאי* בכתב הכמויות ימדד מ" ס20 מוט זיו# ברוחב עד וכולל לאור' בטו# שיקו*
 לפי ימדדו מ" ס20 על העולה שיקו* ברוחב  שטחי.  הכל כמפורט לעילויכלול אור' במטר  לפי

  . ויכללו הכל כמפורט לעילר"שטח נטו מבוצע במ
  

  
  כות זמניות תמי  02.07

י "א* תדרשנה ע, הקבל#  יבצע את תמיכות זמניות שתידרשנה כמפורט בתוכניות ונוספות שתדרשנה
  . ה# לעבודות בטו# וה# לעבודות מסגרות חרש או לכל צור' אחר, המפקח במהל' ביצוע העבודה

 .  ככלולות במחירי היחידה ולא תימדדנה בנפרדתחשבנהתמיכות זמניות  

  
   

  דות בטו� בתו( בניי� קיי	עבו  02.08
חציבה ופינוי , הריסה בטו# תבוצענה בתו' בניי# קיי* בתנאי גישה קשי* ותכלולנה ג* עבודות עבודות

מחירי הבטו# המוצגי* .  אופקיי*חללי*לצור' יצירת רצ� בי# אלמנטי בטו# העוברי* מקומה לקומה ובי# 
לרבות , ביצוע עבודות הבטו# בתו' מבנה קיי* לצור'בכתב הכמויות יחשבו ככוללי* ג* את כל הנדרש 

קוצי* וכ# ביצוע תיקוני* והשלמות לאחר ביצוע , ניסורי*, התחברויות, סיתותי*, הריסות, חציבות
 . בתגמירי* והשבת המצב לקדמותווה#היציקות ה# בשלד 

 אות*  לשיפו0 ה# בחלק היש# וה# בחלק החדש ימדדו לפיהמיועדת תגמירי* בשטחי הקומה  תיקו#
  . לבצוע התגמירי* כמוצג בכתב הכמויותהמתייחסי*סעיפי* 
 כתוצאה מבצוע העבודות ניזוקואשר  , בקומות אחרות,  תגמירי* בשטחי* שמחו0 לשטח הקומהתיקו#

  . יחשבו ככלולי* במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרדזהחוזה /נשוא מכרז
  

  עיבוד א* מי	   02.09
או על    פי /יעובד א� מי* כמפורט בתוכנית ו' קומת עמודי* וכו, מרפסת, קרניז, בליטה,  מתחת לכל גגו#

  .הקבל#  יקבל אישור המפקח לפני תחילת העבודה. הנחיות המפקח במקו*
  המדידהאופ#

אלא ,  קיימי*בטו# א� מי* כלול במחיר היחידה של עבודות בטו# חדשות או עבודות שימור משטחי ביצוע
  .בכתב הכמויותא* יוחד לכ' סעי� נפרד 
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   עבודות בטו� טרו	 – 03פרק 
  

  תאור האלמנטי	  03.01

האלמנטי* הטרומיי* נשוא מפרט זה מתייחסי* למוצרי הבטו# הטרומיי* שיוצרו והותקנו במבני* 
כרכובי* , קרניזי*, חשפי*, מזחלות, ח וילנד ובכלל זה בלוקי בטו# דמויי אב#"מייצור והספקת ביה

  . 'וכו

  

  יצור האלמנטי	י  03.02

הכנת , וכ# זיו# האלמנטי*המפקח ידי יציקת תערובת בטו# ע* ערבי* לפי הנחיות &העבודה תיעשה על
לפני המפקח  דוגמאות יובאו לאשור . חלד לצור' עיגו# האלמנטי* למקומ*&קוצי* ועוגני* מפלדת אל

  .המש' ייצור

  .ומרי*החומרי* ולבדיקות האיכות של הח, הקבל#  אחראי לטיב היצור

  

  תיקו� אלמנטי	 מקוריי	  03.03

בטיח צמנט משופר בלתי מתכוו0  כמפורט לגבי תיקו# אלמנטי* שהוסרו ודורשי* תיקו# ייעשה   .1
  .חלד במידת הצור'&שיקו* בטוני* להל#  ויכלול ג* החדרת קוצי עיגו# מפלדת אל

. ל"כניבוצע , )ב"וכיוראשי ובסיסי עמודי* (תיקוני* מקומיי* לאלמנטי* עיטוריי* מבטו#   .2
אופ# ביצוע התיקו# .  לעיל01בפרק י מומחה לאחר ביצוע תשלילי* כמפורט "העבודה תבוצע ע

י "יקבע סופית לאחר ביצוע דוגמאות וניסיונות בשטח עד להגעה לתוצאה רצויה ומאושרת ע
 העבודה כוללת ביצוע כל השלבי* עד תיקו# מושל* של האלמנט כולל ביצוע כל .המפקח

  .  המפקחהדוגמאות והניסיונות באתר לשביעות רצו# 

  .שיקו* אלמנטי* טרומי* יבוצע בגוו# ובמרק* האלמנט הטרומי המקורי  .3

  
  מדידהאופני  03.04

 עד לקבלת עבודה מושלמת לרבות כל ל"כנ טרומיי* כוללי* את כל העבודות הדרושות אלמנטי*  .א
 מאלמנטי* מקוריי* תשלילי* י"ת האלמנטי* עפ הכנת התבניות ליציקכוללהעיגוני* הנדרשי*  

 וימסרו במצב שמיש לידי המזמי#התבניות הינ* רכושו של . וכ# תיקו# התבניות במהל' הייצור
  . המנהל בסו� העבודה

,  פירוק והתקנה מחדש במידה וידרשולרבות אלמנטי* טרומי* יכלול הכל כמפורט לעיל שיקו*  .ב
  .  הכל בשלמות–' עוגני* וכו, טיח צמנט משופר

  

  התקנת האלמנטי	 במבנה   03.05

 בגוו#  ובהתא* לתכניות והפרטי*המפקחאלמנטי* חדשי* ומחודשי* יותקנו חזרה למבנה לפי הנחיות 
  .ובמרק* האלמנטי* הטרומי* הישני*

  
   

  עבודות בנייה  –  04 פרק 
  

  חיבור מחיצות וקירות    04.01
מחיצות ותקרות קיימי* יכלול ג* הכנות / חיבור מחיצות וקירות חדשי* לקירות  .א

כמו כ# יכלול החיבור . מחיצות קיימי* ובכלל זה הסרת תגמירי* ומריחת טיט הדבקה/בקירות
, )קיימת וחדשה(שתילת קוצי חיבור בי# שני חלקי הבנייה , א* לא נדרש בתוכניות אחרת

וק שני ויציקת עמודוני כל בל, מ מכל צד" ס30 –מ " ס60מ באור' " מ8ממוטות פלדה בקוטר 
 מוטות פלדה 2מ בהתאמה  לעובי הקיר ע* " ס10/20 או 10/10במידות ) חגורות אנכיות(בטו# 

  .מ" מ10מצולעי* בקוטר 
  .ל"בחיבור בי# מחיצות וקירות חדשי* תבוצע שטרבה ועמודוני בטו# כנ  .ב
מחיצות /מחירי הקירות חגורות אנכיות ושטרבות יחשבו ככלולי* בלרבות ל" מחיצות כנחיבור  .ג

 .ולא ימדדו בנפרד

  .הכמויות ואנכיות אחרות תמדדנה בנפרד לפי הסעי� המתאי* בכתב  אופקיות חגורות
  . תמדד בנפרדהזיו# פלדת

  

  בנייה בלבני	    04.02

 כוללת שיחזור חלקי קירות פני* וחו0 וכל חלקי מבנה מקוריי* אחרי*  הבנויי* מלבני* העבודה  .א
  .י* בקירות הבנויי* לבני*או אטימת פתח



& 104  
  

 104

  

. הלבני* המשמשות לביצוע העבודה יהיו זהות למקוריות ה# מבחינת הגודל וה# מבחינת הגוו#  .ב
    .המפקחהלבני* יבאו לאישור . במידת הצור' ייוצרו לבני* כדוגמת המקוריות

  

י "ר עבמקומות בה* נדרש קשר בי# קטעי קיר מקוריי* לקיר הלבני* המשוחזר יבוצע הקש  .ג
 כלולה במחיר היחידה העבודה . פ אופ# סידור* בקיר המקורי"שילוב לבני* חדשות במקוריות ע

 .ולא תשול* בגינה תוספת

במידה ונדרשת הגדלה או הקטנה של עובי . עד לקבלת גימור כדוגמת הקיי*תעובדנה הפוגות 
 .בגינה תוספת היחידה ולא תשול* במחיר כלולה העבודה . הפוגות יותא* הגימור בהתא*

  

  . הרכב ותכונות הטיט המשמש לבניית הלבני* יהיה זהה להרכב המקורי  .ד

  :א* לא נדרש אחרת יהיה הרכב הטיט כדלקמ#

  . חודשי* לפחות3 חלק סיד בור מיוש# 1 &

  פ" מגNHL 3.5 –  חלק סיד הידראולי טבעי 1 &

  מ" מ0.2 – 4 חלקי* חול גרוס מדורג ורחו0 6 &

  של סיד חי ) נותמסטרי( כפות 2 &

  .  מכלל התערובת חרסי* קלויי* טחוני* בעלי תכונות פוצולניות מיוחדות  למטרה זו10% &  
  

    או טיט באתר/ לא יותר יצור טיח ו.י ספק טיח מאושר”הטיט יסופק ע  . ה
  

  .המשוחזר שטח נטו של האזור י"עפ   תימדד בלבני* בנייה  . ו
  

  .   בהתא* למקרהתידרשוכל עבודה נוספת אשר  כולל הכל כמפורט לעיל המחיר  . ז

  

    ה באב�בניי  04.03

  

אטימת פתחי* בקירות כורכר או שחזור חלקי קירות מכורכר תבוצע באבני כורכר מסותתות   .א
 י הנחית"מארבעה צדדי* הבנייה כדוגמת הקירות הקיימי* כולל קשירת הקיר הקיי* לחדש עפ

   . שילוב אבני כורכר שפורקו לשימוש חוזר במידת הצור' העבודה כוללת  .המפקח

  

במידה ונדרשת הגדלה או . בקירות כורכר חשופי* עיבוד הפוגות עד לקבלת גימור כדוגמת הקיי*  .ב
  .הקטנה של עובי הפוגות יותא* הגימור בהתא*

  

א* לא נדרש . הרכב הטיט המשמש לבניית קירות אבני הכורכר יהיה זהה להרכב הטיט המקורי  .ג
  : יהיה הרכב הטיט כדלקמ#אחרת

  . חודשי* לפחות3 חלק סיד מיוש# 1

  . מ" מ0.2 – 4 חלקי* חול גרוס מדורג ורחו0 3

  . מיוחדי* למטרה זו,  מכלל התערובת חרסי* קלוי* טחוני* בעלי תכונות פוצולניות10%

  .של סיד חי) מסטרינות( כפות 2

  

המחיר כולל הכל כמפורט לעיל . המשוחזר האזור שטח נטו של י" קירות כורכר תימדד עפבניית  .ד
    . למקרהוכל עבודה נוספת אשר תידרש בהתא* 

 

 

   בנייה באלמנטי	 טרומי	  04.04
באופ# שהפוגות תהיינה נקיות ואחידות כדוגמת , "בנייה נקייה"בנייה באלמנטי* טרומיי* תבוצע כ

  .  צמנט אפור5%הטיט לבנייה יהיה כמפורט לגבי בנייה בלבני* בתוספת . המקוריות
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   עבודות איטו	– 05פרק 

  

  תאור העבודה 05.1         

  :העבודה כוללת איטו* מבני* הנמצאי* בדרו* הקריה המיועדי* לשימור הנושאי* המטופלי* ה*

  :מרתפי	  05.1.1

  ).מתו'   המבנה( איטו* רצפת המרת� בצד הפנימי של המבנה 05.1.1.1

  . מצידו החיצוניסמוכי* למבנה  טיפול בשורשי  עצי* 05.1.1.2

  להרחקת המי* מקירות המרת�היק� הבניי# ב איטו* קרקע 05.1.1.3

  .של המרת�  בצד הפנימי של קירות החו0לחותביצוע טיח מנד�  05.1.1.4

  :קומת קרקע 05.1.2                  

  .הגנה על האיטו*, שיפועי*,     ניקוז השטח להרחקת המי* מהבניי#

  :מרפסות 05.1.3

  .הגנה על האיטו* וריצו� מחדש,  איטו*, ביצוע שיפועי*, פרוק הריצו�. מרפסות זיזיות    05.1.3.1

  .ל אבל ע* בידוד תרמי"במרפסות מעל חדרי* כנ     05.1.3.2                                                

  .גגות שטוחי* ייחשבו כמו מרפסות     05.1.3.3                                                

  

  : כל העבודות יבוצעו לפי המפרטי	 והתקני	 הבאי	05.2         

  מפרטי* 05.2.1

  י המפרט הכללי  "י מפרט מיוחד זה ועפ"אופ# הביצוע יעשה עפ

  ".הספר הכחול "– # עבודות איטו* של משרד הביטחו– 05פרק 

  : תקני*05.2.2 

  ).ת ביטומניותיריעו  (1430/3י  "ת

  ).בדיקות  אטימות  (1476/1י  "ת

  ).מערכות לאיטו* גגות  (1752/1/2י  "ת

  .     כמו כ# תקני* ישראלי* אחרי* רלוונטיי*

   כללי    05.3       

 ולקבל אישורו מפקחיש להודיע ל. המפרט כולל שימוש בחומרי* מיוחדי* שיבוצעו בהתא* להוראת היצר#

  .# דרישותיו ודרישות המפרט הכללי והוראות היצר#בכל מקרה של סתירה בי

  .חלק מהפעולות הנדרשות אינ# שגרתיות ומחייבות עבודה מדויקת לפי ההוראות

יהיה מעבר לדיוק המקובל בבניי# והעובדי* ידרשו להתרגל לרמת הדיוק במינו# חומרי* , הדיוק שיידרש

דבר שיש לקחת בחשבו# . ביצוע תהייה יותר איטיתמהירות ה. הציוד ליישו* ואופ# הביצוע, המעורבבי* יחד

  .הקבל# יהיה אחראי למנות עובדי* מיומני* לעבודה מסוג זה ולאיכות המיוחדת הנדרשת כא#. מראש

, החפירה מבחו0 לצור' איטו*. מרתפי הבנייני* נחצבו בתו' כורכר חזק המשמש לה* כחלק מקירות חו0

יש לחפור בזהירות ולגשש לזיהוי הקרקע הניתנת לחפירה .  הטבעיתבוא לסילוק מילוי בלבד ולא תפגע בסלע

  .א* כי ה* דומי* במבניה*, הבנייני* אינ* זהי*. למבני*כדי לא לגרו* לנזק 

  .לכל מבנה יידרשו הפרקי* המתאימי* מתו' המפרט הנתו# בזה המהווה מאגר של מפרטי* לכל נושא בנפרד

  

   איטו	 הקרקע בהיק* הבניי� 05.4

  חופרי* את הקרקע לעומק הדרוש אשר יאפשר עומק מספיק עבור      05.4.1
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רה יהחפ) מ בכל מקרה" ס40העומק   מעל (שורשי הצמחיה המתוכננת בהתא* להנחיות יוע0 הפיתוח 

  .כ' שירחיק את המי* מהמבנה,  מהבניי# כלפי חו3%0והאיטו* שיבוצע יהיו הקרקע בשיפוע 

יש לשפו' , אגרגטי*  במידה שהקרקע מכילה                          .  אותה מישרי* את הקרקע ומהדקי*05.4.2

  .עליה שכבה חרסיתית דקה ללא אגרגטי* עד                         לקבלת משטח חלק

  מ מעל          " ס15על הקיר ממפלס החפירה ועד "  טיח הרבצה"יש לבצע     05.4.3

  מחליקי* את שכבת    .  המבנהמפלס פני הקרקע הסופיי* שמחו0 לקו

  שכבת   . (ההרבצה היטב כדי לקבל משטח חלק המתאי* לאיטו*

שכבת  ההרבצה תהיה מיועדת "). כחל או פרסקו"י "הרבצה תהיה שכבה חרושתית כגו# המשווקת ע

על מנת , ס לפחות" מגפ0.3חוזק  השכבה בהדבקות יהיה . ללא צמנט בתערובת, לשימור מבני*

  .רות    של הדבקת חומרי איטו* על גבי השכבהלהבטיח אפש

  מולחמות (מניחי* יריעות ביטומניות על פני השטח בהנחה חופשית      05.4.4

  ראה פרט   (ומלחימי* את חלק# האנכי לקיר בהתא* לתכנית )  בחפיות

  היריעה ע* ציפוי אגריגט   . מ בפינה" ס15X15ע* רולקת ) 1.1

  .  היריעות יכילו חומר דוחה  שורשי*. 0 עליוכדי  להקל על הדבקת טיח חו

  

מ כאשר בתוכו " מ5 &בעובי כעל בסיס סיד יבוצע טיח הרבצה חרושתי ,  על גבי האיטו* המחובר לקיר05.4.5

 בעלת עיניי* ע"ר מהספקת חברת כרמית או ש" גר* למ150סיבי זכוכית עמידי* באלקליות רשת 

10 X10תרת הטיח שיבוצע על קיר הבניי#הרשת  והטיח יתחברו ע* י. מ" מ.  

  .    ולא יספוג ממנו רטיבות או בקרקעיש להקפיד שהטיח האנכי לא ייגע בריצו�

  מ בי# הריצו� והטיח כדי שרטיבות לא תוכל לעלות  " ס2יישאר רווח של 

  . מ אשר יעוג# לקיר" ס2/2 הרווח יעובד בעזרת זוית# אלומניו* על פני הטיח שבקיר

     1.0הביטומניות בגובה  של הטיח מעל למפלס היריעותהחלק התחתו# 

     ע"מ לפחות מהספקת פרסקו או ש" ס4 מסיר לחות בעובי של יהיה מחומר ' מ

   

  .לתכנית פיתוח על גבי הקרקע בהיק� הבניי# תבוצע רצפת בטו#  בהתא*   05.4.6

       

יעי*  בשיפוע ויבוצע ניקוז לעודפי בקצה יריעות לאיטו* הקרקע תעשה הגבהה להכלת המי* המג   05.4.7

  .המי*

  .מ" מ160י צינור שרשורי מחורר בקוטר "הניקוז ע

    200מ ומסביב החצ0 ארג גאוטכני במשקל " ס15הצינור יכוסה בחצ0 מודרג בשכבה בעובי 

   .ר אשר ישמש כפילטר"למ/'גר

  

    מדידה   05.4.8

לפי שטח יריעת האיטו* ללא חפיות איטו* קרקע בהיק� הבניי# כמוצג בכתב הכמויות ימדד 
  רצפת בטו# וצינור שרשורי שימדדו בנפרד , ויכלול הכל כמפורט לעיל  למעט חפירה מילוי חוזר

  
  

  טיפול קירות חו� תת קרקעיי	 בציד	 הפנימי 05.5

  .   ל"אדריכלי מסיר לחות כמפורט לגבי טיח חו0 כניש לבצע טיח פני*
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   איטו	 רצפת מרת* 05.6

ההלחמה תתבצע רק .   מלחימי* עליה יריעת איטו* אחתבצוע מדה בטו# מזויי# והחלקתה לאחר 05.6.1

מורחי* . ורולקות מבטו# שיעשו בכל הפינות )  יו*28( בטו# שעל הרצפה המדהלאחר ייבוש מלא של 

יש . מ מתחת למפלס פני הריצו�" ס2 על השטח האופקי  והשוליי* האנכיי* עד GS 474פריימר 

  .לא מעל ולא מתחת, ד בזמ#  המריחה למרוח בדיוק על פי הקו הנדרשלהקפי

   ע* אגרגט  Rמ דרגה " מ5 בעובי S.B.Sיריעות האיטו* תהיינה מסוג 

   אשר יחליק את פני   85/40מלמעלה ותיושמנה על גבי שכבת אספלט ח* 

  .השטח מראש

    S.B.Sבכל הפינות תבוצע יריעת חיזוק מיוחדת ללא ארג משופרת בפולימר 

  היריעה הזאת תתאי* את עצמה לפינה בתנאי המקו*  . מ" מ5בעובי 

  .הקשי*

  

באופ# שלא יפגע (תבוצע בזהירותעל פני שכבת ההגנה  פליי    5נייר טול י שכבת "יש להג# על האיטו* ע   05.6.2    

  .רצפת הבטו# כמפורט בתוכניות הקונסטרוקציה) האיטו*

  

. ר ותכלול הכל כמפורט לעיל לרבות שכבת הגנה מנייר טול"תמדד לפי שטח נטו במאיטו* רצפת המרת�  05.6.3  

  .המדה שמתחת לאיטו* והרולקות ימדדו בנפרד

  

   איטו	 חצרות אנגליות חדשות 05.7

  איטו* הרצפה     

  מ מעל   " ס15     איטו* הרצפה יתחבר אל איטו* הקיר שבוצע מראש עד לגובה 

  .נגלית     תחתית רצפת החצר הא

  הבטו# הרזה  . מ מוחלק על הקרקע  מתחת הרצפה" ס5     יש לצקת בטו# רזה בעובי 

  מ  " ס35 &בצד השני ימש' הבטו# הרזה כ.      יתרומ* בצד הבניי# בצורת רולקה

  מ כדי לשאת את  " ס10עובי הבטו# שמחו0 לחצר יהיה .      מחו0 לחצר האנגלית

  .     משקל תבניות הקירות

     2 & בעובי כ85/40על הפריימר מורחי* אספלט ח* .  מורחי* על הרצפה פריימר    

  .מ בשכבה אחת" מ5 בעובי S.B.Sומלחימי* עליו יריעה ביטומנית '      מ

  .  בצד קיר הבניי# מעלי* את האיטו* על הקיר ומלחימי* את היריעות בכל שטח#

  רגל אלומיניו* סטנדרטי       הקצה העליו# של היריעה יהודק לקיר באמצעות ס

  .מ" ס25     שיתחבר אליו באמצעות דיבלי* כל 

   או   FC11     הקצה העליו# של הסרגל יאט* במסטיק פוליאוריתני מסוג סיקפלקס 

  .ע"     שו

  מ ויכוסה    " ס3     הקצה השני הבולט מחו0 לחצר יכוסה בקלקר קשיח בעובי 

  שאת את תבניות הקיר עליו מבלי לפצוע את   מ כדי ל" ס3     בשכבת בטו# בעובי 

  .     האיטו*

  .     איטו* קירות החצר האנגלית יבוצע לאחר ייבוש הבטו#

  הגנה על   . האיטו* כאמור לגבי רצפת החצר האנגלית.      האיטו* באות* שכבות

  .מ" ס3 בעובי P – 30י קלקר "     האיטו* ע
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  מ ע* יריעות המצופות    " ס15ט מעל פני הקרקע         החלק העליו# של האיטו* יבלו

  .  האגרגט יאפשר לצפות את האיטו* בטיח בהמש' לטיח שבקיר.         באגרגט

  .        איטו* הקרקע מתחבר לאיטו* קיר החצר האנגלית כמפורט בתכנית

  

  טיח על קירות חו� מעל מפלס הקרקע ובקירות תת קרקעיי	 מהצד  05.08

  .מיהפני        

  נוצרת עליה  קפילרית של מי* הגורמת    ,        בתחתית קירות חו0 מטויחי*

  .       להתפוררות הטיח ויצירת כתמי*

  :הפעולות הנדרשות בקירות חו0 מעל למפלס הקרקע 05.08.1       

וע הביצ. יציקת רצפת בטו# בהיק� הבני# סמו' אליו ובשיפוע כלפי חו0 כדי להרחיק את המי* מהקיר  .א

י תכניות "עפ'  מ2מ ובקטעי* באור' " ס50הרצפה ברוחב . מ" מ0.25על גבי יריעות פוליאטיל# בעובי 

 שעות 24 מעובי הבטו# כעבור 50%. י ניסור לעומק"יצירת הקטעי* יכולה להעשות ע.  מתכנ# הפיתוח

 .י יצירת קטעי* בתבניות מסודרות"ממועד היציקה או ע

) deomodificante( אשר מנד� לחות במהירות י  טיח מיוחד אווריר.ביצוע טיח על תחתית הקירות

  . מעל לרצפה'  מ1.0עד לגובה 

  מתו' המרת�, הפעולה הנדרשת בקירות תת קרקעיי* 05.08.2

  , )deomodificanteיבוצע טיח מיוחד אוורירי אשר מנד� לחות במהירות

  

  

  איטו	  מרפסות 05.09

  תאור העבודה       

  :האיטו* במרפסות כוללת       עבודת 

  להימנע משבירת , בעבודת ידיי* עדינה, הסרת ריצו� קיי* ופנלי*.  א

  .הריצו� מיועד לשימור ולכ# יוחזר במתכונת המקורית שלו.             אריחי*

  על מנת לחזור ולרצ� את המרפסת באות* האריחי* לאחר ביצוע             (

  ).            עבודת האיטו*

  סילוק כל שכבות המילוי והטיט שאינ* קונסטרוקטיביי* עד מפלס .  ב

  .            בטו# הרצפה הקונסטרוקטיבית

  :   כוללות את הנושאי* הבאי*, ביצוע עבודות הכנה לקראת ביצוע האיטו*.  ג

דבק + ה בטו# מ וה# תעשינה ממד" סX 5 5מידות הרולקות  .      ביצוע רולקות במפגשי מישורי* אופקיי* ואנכיי*

נית# . יציקת ספי בטו# ביציאה למרפסת בהתא* לתכנית והתקנת אביזרי ניקוז חדשי*. ע" או שו417שחלטקס 

  ".מלגול"י חברת "להשתמש ברולקות ביטומ# מוכנות המשווקות ע

  ג מריחות חמות"מ ע" מ5איטו* פני המרפסת היריעות ביטומניות בעובי .  ד

  .מ" מ3בעובי " 795אלסטוגו* "ומרי מסוג             של ביטומ# אלסט

              איטו* רולקות בהיקפי המרפסת יעשה באופ# שלא יבלוט וייראה מעבר לקו  

  .או הריצו�/            הפנלי* ו

  .1 חלק 1476 בהתא* לתק#  –תעשה בדיקת הצפה .  ה

  א* להנחיות    פליי כהגנה על האיטו* לפני ביצוע ריצו� בהת4הנחת נייר טול .   ו

  .      האדריכל

  . על גבי האיטו* מתחת לריצו�) פוליסטיר# או פוליאורית#(יידרש להוסי� בידוד תרמי , במרפסות בודדות. ז
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  ההכנות לביצוע האיטו* 05.09.1

  .הסרת הריצו� הקיי* בהתא* להוראות אדריכלי השימור  . א

  הגעה לתקרת   סילוק כל שכבות הטיט ושכבות המילוי מתחתיה עד   . ב

  .              בטו# קונסטרוקטיבי

  סילוק כל חומר זר כגו# שיירי בטו# וטיח מפני התקרה הקונסטרוקטיבית וכ#       . ג

  .              שיו� של בליטות בדיסק

  .שיו� פני תחתית הקירות בהיק� המרפסת לקבלת פני שטח נקיי* וחזקי*     . ד

  . וניקוי יסודי של פני הרצפה–ייתי שאיבת אבק בשואב אבק תעש    . ה

  או המעקות עשויי* מבלוקי בנייה ולא מבטו# כפי             /במידה שקירות הבית ו    . ו

' יש לבצע מריחה של שכבת הרבצה חרושתית מוכנה בשקי* כגו# מחב, שנראה בחלק מהמעקות

  .מ בהיקפי הקירות לפי ביצוע  האיטו*" מ5תרמוקיר או כרמית בעובי 

  או " וריט'סטרקצ"מילוי שקעי* ברצפה יעשה בעזרת בטו# פולימרי מסוג     . ז

       מ" ס.5X5מידת הרולקות מינימליות . רולקות יבוצעו בתערובת דומה. ע מאושר"              שוו

  ג ס� בכניסה בי# המרפסת "על האיטו* של המרפסת להגיע ולהסתיי* ע    . ח

   חגורת בטו# מתחת  &רי' להעשות על גבי תשתית מתאימההאיטו* צ.               והבית

במקומות בה* ס� הבטו# לא נית# . זאת בתנאי ששורת ריצו� בתו' הבית תפורק. למשקו� הכניסה

האיטו* יעלה על הס� עד לגובה פני ריצו� או פני פנל ובאופ# שיחסו* כניסת מי* מהמילוי , לפרוק

  . שמתחת לריצו� במרפסת אל פני* הבית

  . כמו כ# הפרט יבטיח שמי נגר עילי מהמרפסת לא יעברו לפני* הבית

  

יהיה צור' , ג הס�"בית כדי להביא לסיו* נאות  של האיטו* ע/במידה ולא נית# לפרק את ריצו� החדר

  לבצע חגורה חיצונית כדי לשמר את החול של 

  .ל"ריצו� הבית ולאטו* ביריעות אל החגורה הנ

  

  יקוזאביזרי נ    .         ט

  הקוטר של  .אביזר ניקוז חדש חרושתי יותק# בפתח הצינור הקיי* בתקרה

  .האביזר יותא* לקוטר הפתח הקיי*

  .ע"ה ומותא* למידות הפתח הקיי* או אביזר חרושתי שו.פ.האביזר יהיה עשוי מבדיל חברת מ

  מיוחדת עבור התחברות " צלחת"תעשה ) בפני המרפסת(כאשר מצידו העליו# 

  ).מכל צד(מ " ס15רוחב ההתחברות יהיה מינימו* , ו*מערכת האיט

  יש לזמ# את נציג . ע"או שוו" מפה"י חברת "אביזר מתאי* יוכ# במיוחד ע
  החברה כדי לקחת מידות בכל מרפסת ומרפסת ולייצר את האביזר המתאי* 

  )3& ראה פרט בתכנית אט(

  :האביזר יענה על הדרישות הבאות

  .רות לאיטו*יהיה בעל שוליי* רחבי* להתחב .1

 .יחדור לתו' המרזב הקיי* בצורה מדוייקת כדי לא להקטי# את הקוטר .2

 .סבכת נירוסטה ע* חורי* גדולי* שווי שטח לצינור מי הגש* .3
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י מילוי שקעי* וליטוש מקומות בולטי* לקבלת מישור משופע לעבר "תיקו# שיפועי* על פני הבטו# ע

  .ע"מילוי השקעי* בסיקה או שוו. המרזבי*

  

  האיטו*   .           י   

  .מ" מ4 בעובי  S.B.Sביטומניות מסוג    של יריעות שתי שכבות י "ג כל שטח הריצפה ע"האיטו* יעשה ע

  " 795אלסטיגו* "ג מריחה ביטומנית אלסטומרית מסוג "היריעות ירותכו ע

  יוש* דגש מיוחד על רציפות האיטו* תו' התחברות . מ לפחות" מ3שעוביה 

  .לאביזר הניקוז ולספי הכניסה, י המרפסתמעולה להיקפ

  :שכבות איטו*

  .ר"מ/' גר300 בכמות של GS 474פריימר מסוג  .1

 .מ" מ3בעובי " 795אלסטיגו* "ביטומ# אלסטומרי מסוג  .2

 .מ" מS.B.S של יריעות שתי שכבות  .3

 . כהגנה לפני ביצוע הריצו�– פליי 4שכבת נייר טול  .4

 

  איטו	 ביריעות ביטומניות 05.09.2

   סוג היריעה      .א

 ומזויינות בלבד S.B.S.משופרות בפולימר , מ" מ5תבוצע שכבה אחת של יריעות ביטומניות בעובי   &

  . פוליאסטר לא ארוג

  , 3חלק , 1430י "     תכונות היריעות יתאימו לנדרש בת&

  .Mמסוג 

  )פריימר(שכבת יסוד   .ב

  .יסודית את השטח המיועד לאיטו*לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לנקות   .1

, או שווה ער'" מרחנול"או " GS&474"שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג      .2

פתחי , "רולקות", הרצפה: תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית, ר" גר* למ250÷300בכמות 

 שעות ולא 2&4מ# היבוש ז. עד לכיסויי* המלא והספגת* בחומר' הצינורות הבולטי* וכד, המרזבי*

  . שעות16&יותר מ

י "וימרח על שטחי הבטו# בהברשה ע) י המלצת היצר# בכתב"עפ( טרפנטי# 20%&הפריימר ידולל ב  .3

  .מטאטא כבישי*

  י מריחות חמות"שכבת איטו	 ע  .ג

  .לאחר ביצוע שכבת היסוד תבוצע שכבת איטו* ראשונה  

בכל מקו* שרשו* עובי . המיוש* בח*" 795אלסטוגו* אלסוטמרי מסוג "חומר האיטו* יהיה ביטומ#   

לאחר מריחות הביטומ# הח* יתקבלו פני שטח ישרי* . הביטומ# יהיה זה העובי המינמלי שיתקבל באתר

  .וחלקי*

  חימו	 והמסת הביטומ�    .    ד

בכדי לשמור על התכונות המקוריות של הביטומ# יש להקפיד על חימו* אחיד של כל מסת הביטומ# 

  .°190 & °200של ' לטמפ

מבוקר , י הכנסת חבית החומר לתו' סיר ע* שמ# רותח"השיטה הטובה ביותר לחימו* אחיד הינה ע  

  .טמפרטורה



& 111  
  

 111

בזמ# חימו* תחתית החבית מחממי* פס אנכי : מחממי* באופ# הבא, ל"במידה ואי# בנמצא סיר כנ  

 שדרכה עולה הביטומ# הח* מתחתית נוצרת מעי# ארובה. ל"בדופ# החבית עד להמסת הביטומ# בפס הנ

  .החבית לחלקה העליו#

  .יש לבצע בקרת טמפרטורה ע* מד חו* בזמ# החימו*  

  .יציאת עש# צהוב מהביטומ# בזמ# החימו* מהווה סימ# אחד לחימו* יתר  

  .בזמ# היישו* יש להג# על סביבת אזור הטיפול כדי למנוע הכתמה בביטומ#  

  "795 –אלסטוגו	 "רי חימו	 הביטומ� האלסטומ   .  ה

בכדי לשמור על תכונות המקוריות של הביטומ# האלסטומרי יש להקפיד על חימו* אחיד של כל מסת 

  .חימו* מעל טמפרטורה זו מקלקל משמעותית את החומר.   מעלות10 +&  180של   ' הביטומ# לטמפ

. כנדרש במפרט הכללימבוקר טמפרטורה , י מכשיר חימו* מיוחד"השיטה לחימו* אחיד וטוב הינה ע

הביטומ# מסופק בקוביות מוכנות . המכשיר כולל סיר חימו* טבול בשמ# ח* בטמפרטורה מתאימה

  .לחימו* במכשיר

  .לא יורשה חימו* הביטומ# בחביות

  "יריעות חיזוק"  .ו

  .'מישקי* וכד, הגבהות, יריעות חיזוק מעל רולקות  

  חב מינימלי ברו, זהה ליריעת האיטו*, תעשה ברצועת יריעה  .1

  .מ" ס33       של 

. בדופ# ההגבהה תעשה עד למפלס החצי0 והיתר על מישור המרפסת. תולח* במלוא שטחה לתשתית  .2

  .לא ישארו חללי אויר בי# היריעה לרולקה, היריעה תולח* ישרה ללא כפלי*

  הישו	 של היריעות הביטומניות  .ז

  .2    חלק   1752י "עבודות האיטו* יעשו בהתא* לאמור בת  .1

  נית# להתחיל בביצוע האיטו* א' ורק לאחר שבוצעו כל עבודות   .2

  הלחמת , מריחת שכבת היסוד, בטו#" רולקות"    ההכנה הדרושות כולל 

  .וניקוי יסודי של התשתית' הכנת פרט המרזב וכד, "יריעות חיזוק    "

ל משטח הבטו# לפחות חצי שעה וגל* ע" לנוח"לתת לה* , לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות  .3

  .חזרה מצד אחד עד למרכז

כ מגלגלי* את החצי השני ומלחימי* "     מלחימי* את הצד המגולגל תו' כדי גלגולו למצב הפרוש ואח

  .ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללי*. באותו אופ#

  .עפי*כנהוג בגג ר, סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמו' אל הצד הגבוה  .4

. כדי שלא יווצר מפגש של ארבע יריעות בצומת אחת" שח מט"הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת   .5

  .היריעות תסתיימנה על פני הרולקה

  .מ בשני הכיווני*" ס10החפיפה בי# היריעות תהיה   &

יהיה כיוו# היריעות בשתי , אחת על גבי השניה, בכל מקו* בו מתבצעות שתי שכבות איטו*  &

  .השכבות באותו כיוו#

  .מ מה# ובמקביל לה#" ס50החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק   &

  :היריעות תולחמנה במלוא שטח# לתשתית  .6

זמ# ועוצמת החימו* יהיו תואמי* לסוג היריעה ותנאי האקלי* בעת היישו* ויהיו המינימליי*   &

  .ב היריעה בהתא* להנחיות יצר# היריעותהדרושי* להמסת הביטומ# באופ# אחיד לרוח

את קצה היריעה " לגה0"מחוממת היטב ו) שפכטל(על כל החפיות המולחמות יש לעבור ע* מרית   &

  .יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת פעולה זו. ואת הביטומ# שיצא ממנה
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  .מ לפחות מכל צד" ס20&יש להלחי* רצועה מוארכת אשר תעבור את הפג* ב, על כל פג* שיתגלה

  צרי' תחלה לחמ* את) אגרגט(      כאשר היריעה מצופה בשבבי אב# &         

                   היריעות באזור החפיה ולשקע את האגרגטי* על מנת להבטיח

  .                 הדבקה בי# היריעות

  מרפסות ע* בידוד תרמי    05.09.3

  חייבות בבידוד תרמי  ) ינ# זיזיותשא(     מרפסות הנמצאות מעל מבנה 

       מתחת לריצו�

  :     אופ# הביצוע

  .ביצוע האיטו* כמו במרפסת ללא בידוד תרמי .1

מניחי* את לוח  הפוליסטיר# על שכבת . מ" מ20 בעובי F– 30על האיטו* מניחי* לוחות פוליסטיר#  .2

 .לוא שטחו על החולמ ומטלטלי* את הלוח לצדדי* עד שהוא יימצא מונח במ" ס1חול בעובי 

יש להקפיד . על הפוליסטיר# מפזרי* חול בעובי הדרוש לביצוע הריצו� ובהתא* לתנאי המקו* .3

 .מ" ס2 &שמפלס פני הריצו� יהיה שקוע לעומת פני הריצו� במבנה ב

 .מרצפי* ע* טיט  ואריחי* במפלס הנדרש .4

 .האיטו* יעלה ברולקות עד מפלס פני הפנל .5

  .לניקוז המי* לפי הוראות יצר# האביזר" מפה"האיטו* יתחבר לאביזר של  .6

   
  

  
   נגרות ומסגרות אומ� – 06פרק 

   במפרט הכללי06המהווה השלמה  לנאמר בפרק 
  

  כללי   06.01

עבודות הנגרות והמסגרות כוללות ה# שיקו* ושיפו0 אלמנטי* קיימי* מקוריי* וה# שחזור   .א
  . אלמנטי* חדשי* זהי* לאלמנטי* המקוריי*

 . מסגרות חרש– של המפרט הכללי 19דה תבוצע ג* בכפו� לאמור בפרק העבו  .ב

, חלונות. 8% & 12%הדלתות והתריסי* יבוצעו מע0 קליר אדו* בדרגת רטיבות של , החלונות  .ג
לרבות שכבות היסוד על פי הנחיות , ע"דלתות ותריסי* מע0 יצבעו בגמר סופרלק של טמבור או ש

 . .יצר# הצבע

, משקופי*, דלתות, חלונות(ני* מיוחדי* לצור' שחזור אלמנטי הנגרות למיניה* ייצור של סכי  .ד
  .יחשב ככלול בעבודה) 'שלבניות וכו

י מגלוו# בעל " ע918'  מיקרו# לפי דרישות תק# מס80כל חלקי הפלדה יגולוונו בגלוו# ח* לעובי של   .ה

נית# לגלוו# אות* בח* מ ופחות אשר לא " מ4אלמנטי* דקי* בעובי . ISO 9002הסמכה לתק# 
לא יותר בצוע ריתוכי*  לאחר ביצוע הגלוו# אלא . יגולוונו בהתזת אב0 ח*) שכ# ה* מתעוותי*(

במידה  וינת# ). המפקח אינו מתחייב שאישור כזה ינת#. (י  המפקח"א*  הדבר יאושר בכתב ע
 . אישור לכ' יבוצע תיקו# בצבע עשיר אב0

  
   תוכניות  06.02

על הקבל#  להכי# תוכניות ייצור . זה מצורפות תוכניות פרטי מסגרות ונגרות לביצועחוזה /למכרז  .א

לאישור המתכנ# ובכלל זה ',  א1225 בכפו� לאמור בתק# ישראלי SHOP DRAWINGSמפורטות 
  . 1:5מ "ופרטי חיבור למבנה בקנ, 1:5מ "פרטי חיבור ופרזול בקנ, 1:20תוכניות ייצור בקנה מידה 

  
הקבל#  יכניס .  להשלי* תו' שבוע ממועד קבלת צו התחלת העבודה את תוכניות הייצורעל הקבל#   .ב

  .י המתכנ#"י המתכנ# עד לקבלת התוכניות ואישור# ע"ע, את כל השינויי* שיידרשו א* יידרשו
  
  

  שיחזור אלמנטי	  06.03
# באתר במידה וקיי* אלמנט יש. אלמנטי* משוחזרי* יתאימו בדיוק נמר0 לאלמנטי* המקוריי*

  .יושווה האלמנט המשוחזר לאלמנט היש# ולא יבוצע האלמנט המשוחזר לפי תוכניות הביצוע
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במקרה של סתירה בי# הנדרש בתוכניות לבי# האלמנט היש# הקיי* באתר יובא הדבר בפני אדריכל 
  .השימור וקביעתו תחייב את הקבל#

  
  
  

  דוגמאות   06.04
  . פעמי* לפחות לאישור המפקח10 עצמו הקבל#  יבצע דוגמה של כל פריט החוזר על

לבצוע דוגמה ) לפי החלטתו(פריטי* ' רשאי המפקח לבחור מס,  פריטי* מכל סוג10בהעדר כמות של 
  .מסגרות/  מער' כלל עבודות                הנגרות 10%ובתנאי שעלות הכספית של הדוגמאות לא תעלה על 

  .ריי* ובהעדר אלמנטי* מקוריי* לתוכניות האדריכל הדוגמאות יתאימו בדיוק נמר0 לאלמנטי* המקו
המפקח יהיה הפוסק היחידי  למידת התאמת* של האלמנטי* לנדרש והקבל#  ידרש לתק# כל אי 

  . התאמה עד לאישורה האדריכל
הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרדי המפקח עד לסיו* עבודותה נגרות לצור' השוואה בינ* לבי# 

  .האלמנטי* שייוצרו
קבל#  רשאי להשתמש בסו� העבודה באלמנטי הדוגמה לצור' התקנה במבנה בתנאי שה* תקיני* לפי ה

  .קביעתה מפקח
 .  בצוע הדוגמאות וכל האמור בסעי� זהבגי# לא יהיה זכאי לכל תשלו* הקבל#

  
  תק�  06.05

  . 1225ביצוע המסגרות ייעשה ג* בכפו� לאמור בתק# ישראלי 
  

  מידות  06.06

האלמנט . המסגרות/וייצר את אלמנט הנגרות,  טיפול בפתח ימדוד הקבל#  את הפתחלאחר השלמת ה
  .  מ" מ5המרווח המקסימלי בי# אלמנטי פלדה למבנה  לא יעלה על . יתאי* בדיוק לפתח

בכל מקרה של סטיה בי# המידה הרשומה בתוכנית לבי# המידה הנדרשת בפועל יובא הדבר לבדיקת 
 בגי# שינוי מידות מחיר לא יהיה זכאי לתוספת הקבל#.  יי# זה תהיה מכרעתוהכרעת המפקח וקביעתו בענ

  . 10%עד 
 

  ריתוכי	  06.07

י המפקח בכתב "באות* המקומות בה* יקבע ע, כעקרו# לא יבוצעו אלמנטי פלדה לשימור בריתו'  .א
  .כי האלמנטי* הנדרשי* אינ* לשימור ונית# לבצע אות* בריתו' יבוצעו הריתוכי* כדלקמ#

  
הקבל#  יעסיק לצור' ביצוע העבודה א' ורק רתכי* מוסמכי* בעלי תעודות מאושרות בנות תוק�   .ב

 . 127י "לפי ת

  
מיקו* התפרי* , סוג הזר* החשמלי ועוצמתו, סוג האלקטרודות לריתו' יתאי* לסוג הפלדה  .ג

 .ותנוחת הריתו' הכל בהתא* לדרישות התק#

  

 וימלאו COהריתוכי* יבוצעו בחוט .  לכל אור' קווי המגעמ" מ2הריתו' ייעשה באלקטרודה של   .ד
 .את כל קווי המגע בי# הפרופילי*

  .לאחר הריתו' יבוצע ניקוי ושיו� לקבלת קווי מגע יפי* ואחידי*
  

  .י המפקח יותר לקבל#  לבצע את הצבע"רק לאחר אישור הריתוכי* ע  .ה
  
  

  איטו	  06.08

ספק גילאר או , נה ייעשה בסיקה פלקס מתאי* למטרה זואיטו* המרווח בי# אלמנט המתכת לקיר המב
  . ע"ש

  
  ברגי	  06.09

  . כל הברגי* יהיו מגולווני* ע* ראש שקוע
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   הכנת אלמנטי נגרות  06.10

שטחי חיתו' יהיו ישרי* חלקי* . אי# לחתו' במבער. חיתו' האלמנטי* יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד
  .וללא חריצי*

לא יותר שימוש בפרייזר , הפזות יבוצעו בכרונג לפי הפרטי* המקוריי* וכנדרש בתוכניותכל החיבורי* ו
 .לצור' יצירת מגרעות ופינות

  
  הרכבה והגנה   06.11

 . 'פיגומי* זמניי* וכו, הקבל#  ינקוט בכל האמצעי* הדרושי* לביצוע ההרכבה ובכלל זה תמיכות  .א

  
קרטו# ופוליאטיל# על האלמנטי* המורכבי* כ' שלא יפגעו י כיסוי מתאי* כגו# נייר "הקבל#  יג# ע  .ב

 .בהמש' העבודה עד למסירתה

  
   צביעת אלמנטי מסגרות  06.12

  .ישוייפו ויצבעו בצבע עשיר אב0, שטחי הריתו' ינוקו
ע לרבות פריימר " שכבות של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט או ש2 &האלמנטי* יצבעו  ב

  . לפי המלצת יצר# הצבע העליו#הכל, א* נדרש
  

  נגרות / שיפו� אלמנטי מסגרות   06.13
  .ישופצו, י המפקח כי נית# לשפצ*"מסגרות אשר יקבע ע/ אלמנטי נגרות 

פרזול , יושלמו חלקי* חדשי* במקו* חסרי* לרבות זיגוג, במסגרת השיפו0 יוחלפו חלקי* פגומי*
לרבות סגירה ואיטו* בי# הכנ� , של* ה# מבחינת התפקודהאלמנטי* יובאו למצב תקי# ומו. 'שלבניות וכו

  .האלמנטי* יצבעו. למשקו� וה# מבחינת המראה
  

  :עבודת השיפו0 תחשב ככוללת ג*
הסרה מלאה של הצבע הקיי* באמצעי* עדיני* אשר לא יפגעו באלמנט עצמו כגו# התזת חול   .א

 הסרת הצבע תובא לאישור בכתב שיטת. או המסת הצבע באויר ח*, עדינה או שימוש בממיס כימי
  .  הקבל#  ידרש לבצע בדיקה בשטח של שיטת ההסרה המוצעת ולהוכיח את יעילותה.  בפני המפקח

  . שיופ* והחלקת* לקבלת מראה נאה ואחיד כדוגמת אלמנטי* חדשי*,מירוק האלמנטי*  .ב
  

  
  נפחות   06.14

דהיינו באמצעות ,  בוצעו בנפחותמובא בזאת לידיעת הקבל#  כי אלמנטי המסגרות המקוריי*  .א
  . וחבקי פלדה מעובדי* בחימו* וריקוע) מסמרות(ניטי* 

  .האלמנטי* המשוקמי* והאלמנטי* החדשי* יבוצעו באותה שיטה
  . לא יותר שימוש בריתו' או ביצקת פלדה

פי פרטי מסגרות &פי דוגמאות ופרטי* מקוריי* או על&פרטי הנפחות החדשי* ייוצרו עלכל   .ב
השימוש . העבודה תבוצע בדייקנות לפי הנדרש ובטכנולוגיה המקורית ללא חיבורי ריתו'. רפי*מצו

הנפח . לא יותר שימוש בפרופילי* חלולי*. הנו בפרופילי* מלאי* כפי שבוצע במעקות המקוריי*
  .המפקחיכי# דוגמא של כל אלמנט לאישור 

 כלולה במחיר היחידה 11פורט בפרק  המי"עפ מסגרות ונפחות חדשה או מקורית משופצת צביעת  .ג
 .אלא א* ייוחד לכ' סעי� נפרד

    טיפול בחלקי נפחות מקוריי	  .ד

לח0 התזת החול יותא* . ידי התזת חול עדינה&גירוד וסילוק חלקי צבע רופפי* וחלודה על  .1
עובייה וסוג עבודת הנפחות כ' שבעת ההתזה לא תפגע הפלדה אלא תוסר , לסוג הפלדה
 במידת הצור' על פי החלטת האדריכל יפורק האלמנט לצור' .ריות הצבע בלבדהחלודה ושא

  .בצוע ניקוי חול במפעל

במקומות בה* נדרש תבוצע החלפה מקומית בלבד של חלקי פלדה או שיחזור חלקי*   .2
  .חסרי* במידת הצור' לא יותרו חיבורי ריתו' בעבודת נפחות קיימת

  
  פחחות  06.15

חיבורי . 0 או נחושת לפי האלמנטי* המקוריי* ובעובי הפחי* המקוריי*אלמנטי פח יהיו מאב  .א
  .הפחי* יבוצעו בהדבקה בבדיל כדוגמת החיבורי* המקוריי*

  .לא יותר חיבור בניטי*
  

שחזור אלמנטי* .  הפרטי* והרשימותי" או עפמקורית דוגמאות של פחחות י" האלמנטי* עפייצור  .ב
 .ריות כלול במחיר היחידה מקודוגמאות י"כדוגמת המקוריי* עפ
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 הדרושי* להתקנת האלמנטי* במבנה ב" וכיובנדי* האביזרי* הנלווי* חיבורי* זוויות ברכיי* כל  .ג
 .כלולה במחיר היחידה

  

  . לפחותמ" מ0.8כל עבודות הפחחות יעשו מפח בעובי   .ד

  

  ספי חלונות   .ה

  .מיועדי* לכיסוי בס� אב0באזורי* ה"  מיישרטיח "בשלב עבודות הטיח יש לייש* שכבת   .1

 פח אב0  ב העבודה תיעשה .יחופו למניעת חדירת מי*' ספי* וכו, פרפטי*, גגוני*, קרניזי*  .2
התאמה והרכבה , ייצור, העבודה כוללת מדידה. כדוגמת הקיי* בשטחמ " מ0.8בעובי 
י בנקודות ההשקה בי# ס� האב0 לקיר יעוג# ס� האב0 לקיר מתחת לפני הטיח לפ. קבועה

תותק# שכבת חציצה מע0 מתחת לס�  לפי קביעת המפקח במידת הצור' . פרט מאושר
 כ# כוללת .העבודה כוללת ביצוע כל ההכנות הנדרשות להתקנה של הספי* באתר. האב0

העבודה ישו* מסטיק אטימה פוליאוריטני בי# התשתית לפח ובמפגש בי# הפח לחלקי 
  . המבנה אית* הוא בה במגע

  

  מרזבי	  .ו

מ " מ0.8בפחי אב0 בעובי ב "או שחזור של חלקי מרזבי* תעלות איסו� שקתות וכיו/שיפו0 ו  .1
 ניקוי וטיפול בחלקי* מקוריי* לצור' העבודה כוללת ג* . או פרטי*/לפי דוגמאות קיימות ו

  .שיחזור מדויק של האלמנטי*

, י פרופיל חיצוניכיסו, חלו#, ס�, מרזב(  דוגמאות לפרטי* מייצגי*  על חשבונוהקבל#  יבצע .2
  .המפקחלאישור ) ב"שוקת מאספת וכיו

  
  פרזול  06.16

, בפרטי*, העבודה תכלול את הרכבת* של כל פרטי ואביזרי הפרזול המיוחדי* אשר מפורטי* בתוכניות
חלק מאביזרי הפרזול משולבי* בנגרות . ברשימות הנגרות או באלמנטי* זהי* הקיימי* בבניי#

זאת לאחר טיפול יסודי , ורקו בזהירות וישולבו בנגרות המחודשת והחדשהאלמנטי* אלו יפ. המקורית
  . להסרת החלודה לפי הנחיית אדריכל השימור

  
רק במקרה בו לא קיי* פרזול מקורי או שזה אינו תקי# יתקי# הנגר פרזול חדש בדוגמאות זהות ככל 

  . ל החדש יובא לאישור המפקחכל הפרזו. י רשימת פרזולי* המצורפת לרשימה"ע עפ"הנית# לקיי* או ש
  

  זיגוג  06.17
 זיגוג חלונות ודלתות – 1099י "י המופיע ברשימת הנגרות ובהתאמה לדרישות ת"הזיגוג יעשה עפ  .א

תשוב0 הזכוכית בגוו# מתאי* , בכל מקו* בו ישוחזר חלו# או דלת הכוללי* זיגוג. בבנייני*
  .ובהתא* לפרט המקורי

סוג הזכוכית בהתא* למפורט ברשימות ולפי הנחיית . מ " מ4 + 3קס הזיגוג יהיה זיגוג טריפל  .ב
  .. המפקח

  
  
  

06.18  �  משקופי ע
ללא (ייעשה מאמ0 להשאיר את המשקופי* במקומ* . ככלל מצב המשקופי* טוב יותר ממצב הכנפיי*

 ,לא יותר פירוק משקופי* אלא באישור מראש ובכתב של המפקח.  ולשפ0 אות* באתר העבודה) פירוק
  . ג* א* הדבר מחייב ייצור סכי# מיוחדת

  
  שלבניות  06.19

במידה ולפי קביעת . שלבניות תפורקנה בזהירות במטרה להתקינ* מחדש לאחר שיפו0 אלמנטי הנגרות
  .המפקח השלבניות פסולות לשימוש חוזר תבוצענה שלבניות חדשות זהות לשלבניות המקוריות

 . יימד בנפרדולא אלמנט הנגרות החדש אוט הנגרות   אלמנשיפו0 בשלבניות כלול במחיר הטיפול

  
06.20  �  עיגו� ס* אב

חלקו התחתו# של המשקו� בצידו החיצוני יחור0 לצור' עיגו# ס� אב0 בכל המשקופי* לה* קיי* ס� אב0 
  . חיצוני
 .  במחיר הס� ולא יימדד בנפרדככלול ועיגו# ס� אב0 יחשב 0חירו

  
  )לק'מנצ(אישוני	   06.21
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לקיר המבנה ועגינתו " שפרו0"י החדרת "תבוצע ע. י המקורי"מדג* עפ) מחזיקי תריסי*(ישוני* התקנת א
  .י דייס  לפי הוראות המפקח"בקיר המבנה ע

  
   מסגרות/שיפו� אלמנט נגרות  06.22

לרבות , מסגרות יחשב ככולל השלמת חלקי* חדשי* במקו* חסרי* או פגומי*/שיפו0 אלמנט נגרות
המקורי וכ# צביעת ה# החלקי* המקוריי* וה# החלקי* החדשי* וכל הנדרש להבאת פרזול הכל כדוגמת 

כ#  כולל  השיפו0 פירוק האלמנטי* באתר . האלמנט למצב תקי# ומושל*  מבחינת המראה והתפקוד
  .החזרת* לאתר העבודה והתקנת* מחדש הכל בשלמות, שיפוצ*, הובלת* לבית מלאכה, העבודה

  
  מדידה אופני  06.23

   יכלל
  
 במפרט זה המפורט מוצרי הנגרות והמסגרות המוצגי* בכתב הכמויות יכללו ג* את כל כל         מ.א

 לרבות המקוריוהנדרש ברשימות ובפרטי* וכל הנדרש לצור' קבלת מוצר חדש זהה למוצר 
  .  החוזהבמסמכיא� א* לא נדרשו במפורש , איטו* בי# האלמנטי* לקירות והמחיצות מסביב

  
לחילופי# רשאי .  משוחזרי*רי נגרות המוצגי* בכתב הכמויות  מתייחסי* למוצרי* חדשי* מוצ   .ב

המפקח א' לא חייב לאשר לקבל# וא� לדרוש שיקו* חלקי נגרות קיימי* א* הגיע למסקנה כי 
במקרה כזה לא ישונה .  נית# לשקמ* באופ# שייניח את דעתו ובכלל זה בצוע  דוגמאות של השיקו*

   בכתב הכמויות וישול* לקבל# כאילו ביצע מוצר חדש משוחזרהמחיר המוצג
  

אטמי* וכדומה המופיעי* ברשימות או בכתב הכמויות או ,  הנלווי* כגו# פרזולי*האביזרי* כל  .ג
  . ג* א* אינ* מופיעי* ברשימות כלולי* במחירי היחידה,  הקיימי* באלמנטי* מקוריי*כאלה
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   עבודות טיח – 09פרק 
  

  כללי  09.01
יישו* הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצר# אשר . לא יותר יצור טיח באתר.   הטיח יהיה טיח חרושתי מובא

נתוניו , לא יותר שימוש בטיח לפני שהמפקח בדק את מקורו. תובאנה לבדיקה ואישור של המפקח
, לאי סדיקתו,  שני* לפחות לטיח2יצר# הטיח יית# אחריות של .  ואיכותו ואישר את שיטת היישו*

  . לאחיזתו לקיר וליציבותו
בי# , במפגש בי# בטו# לבלוקי*. לקבלת סרגל שני כווני*'  מ1.5הטיח יבוצע ע* מייקי* אנכי* כל 

קירות חדשי* לישני* ובמפגש בי# תקרות קירות ומחיצות במישורי* שוני* תיוש*  רשת לולי* 
  ידיו  מ מעבר לקו החיבור משני צ" ס50מגולוונת אשר תחפו�  

  .מ תיוש* רשת  לולי* מגולוונת " ס2בשטחי* בה* תבוצע שכבת טיח שעוביה עולה על 
ישו* הרשת . ר" גר* למ150, רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות, תיוש* בנוס�, על כל שטח הקיר

לא . יבוצע באופ# שקוד* תושל' שכבת ההרבצה והרשת תוטבע לתו' שכבת ההרבצה בעודה רטובה
  נת הרשת תחילה והרבצת שכבת הטיח מעליהתותר התק

הקבל#  לא יורשה להתחיל בעבודות טיח מכל סוג שהוא אלא , 1' מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמ' ג
  . י המפקח"לאחר בצוע דוגמה ואישורה ע

קרניזי* במשיכה בהרכבי* שוני* ,  טיח רוסטיקו, טיח  זרי*, טייחי* מיוחדי* כגו# טיח מכויר
י בעלי מקצוע מנוסי* "הדוגמאות יבוצעו רק ע. ישו* שונות עד לקבלת גמר רצוי ומאושרובשיטות י

  . שבצעו עבודות כאלו בעבר לשביעות רצונו של אדריכל השימור
  .י המפקח" הטיח הסופי יבוצע בהמשכיות וללא הפסקות עד לגמר משטח הקירות אשר יאושר ע

פית לאחר התקנת פיגו* באתר וביצוע בדיקות בכל מקרה מהל' העבודה ואופ# הביצוע יקבעו סו
  . במעבדהבשטח

  

   עבודות הכנה מקדימות  09.02
הטיט , במסגרת עבודתו יפרק הקבל#  רק את  שכבות המילוי. ככלל טיח מקורי יציב ותקי# לא יפורק

הסדוק והרופ� וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב לכ' מהמפקח ולאחר ששטחי , והטיח הפגו*
  . ג הקירות"מנו בגיר צבעוני עהפירוק סו

  

  .הסרה שכבות טיח קיימות   09.03

  .הסרה מבוקרת של שכבות רופפות בלבד  .א
יוסרו השכבות , ) באתרפקחהחלטת מ(בקירות בה* לא נתקבלה החלטה להסרה מלאה של הטיח 

  :הרופפות בלבד באופ# הבא
 לפי בחירה והנחיית ניקוי ראשוני של הקירות המטויחי* יתבצע באחת משתי השיטות  .1

  :אדריכל השימור
 50עד '  אטמ& 15ניקוי באמצעות התזת מי ברז נקיי* בלחצי* משתני* בהדרגה של מ  &

  .'אטמ
באזורי* בה* קיי* חשש כי התזת מי* תיפגע בשלמות (ניקוי בעזרת לח0 אוויר בלבד   &

  ).תשתית הקיר והעיטור
ל הקיר להיות נקי לחלוטי# משרידי ע) מי* או אוויר(ע* סיו* עבודת השטיפה בלח0   .2

  .צבעי* קודמי* ומשוחרר מחלקי טיח רופפי*
בעזרת כלי* מאושרי* את כל שרידי האלמנטי*  ביבש לאחר ייבוש הטיח יש לנקות  .3

  .מבלי לפגוע בטיח שסביב*' חוטי* וכד, ברגי*, כגו# מסמרי*, הזרי*
הבדיקה . ק� וגובה החזיתות בכל משטחי הטיח לכל היידניתיש לבצע בדיקה פיזית   .4

ידי עובד אחראי אשר ישתמש באגרופו בלבד ויקיש על הטיח בצורה שיטתית &תיעשה על
במידה והצליל הבוקע . מ בי# מיקו* הקשה אחד למשנהו" ס20ובמרווחי* שלא יעלו על 

 את האזור  יסמ# הקבל#, הפרדות של הטיח המקורי מהקיר המורה על חלול צליל הנו 
בכדי להסיר את הטיח ,  בעפרו# צבעוני בגוו# הבולט לעי#&קה נוספת ומדוקדקת לאחר בדי

במידה ויתגלה כי השטחי* החלולי* הנ* . הרופ� ולנקותו לחלוטי# עד לתשתית הקיר
 לחלל סיד תישקל אפשרות של הזרקת , מקומיי* בלבד ובאופ# כללי הטיח במצב טוב

  .המקוריתבכדי לשמור על שכבת הטיח החיצונית , שנוצר
בתו* הבדיקה הידנית והסרת חלקי הטיח הרופפי* או המשוחררי* ינוקו הקירות בלח0   .5

  .וניקוי במברשת קשה בלבד'  אטמ50אוויר בלבד בהדרגה עד לח0 של 
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  .הסרת טיח מקיר המיועד להישאר חשו�  .ב
כורכר , י�לבני זיפז, קירות מלבני סיליקאט(הסרת טיח מקירות המיועדי* להישאר חשופי* 

. מבוקרת ועדינה של כל שכבות הטיח מהקיר באמצעי* ידניי* בלבד בצורה תבוצע) וכדומה
הסרת הטיח תבוצע כ' שלא תהיה כל פגיעה בקיר המקורי הנמצא מתחת לפני הטיח ומיועד 

  .המפקחהקבל#  יבצע דוגמאות לאופ# הסרת הטיח לאישור . לשימור
  
  

  .יות מטוייחהסרת טיח מלאה מקיר המיועד לה  .ג

כי נדרשת הסרת שכבות ל יתברר למפקח "הבדיקה כנבקירות מטויחי* בה* לאחר ביצוע 
, יוסר הטיח במלואו עד חשיפה מלאה של תשתית הקיר משטח הקיר 60%רופפות בהיק� גדול מ 

   .י המפקח אחרת"אלא א* נדרש ע
  
 .  ידדתבעבו בפוגות בי# אבני הקיר יוסר באיזמל צמנטטיט  טיח פגו* ו  .ד

  
 כיסוי ביריעות פוליאטיל# באופ# שלא י" מבנה אשר אינ* מיועדי* לטיוח עחלקי יג# על הקבל#   .ה

 .  ולא יתלכלכו מעבודות הטיחיפגעו

  

  טיפול בסדקי	   09.04

 במקומות בה* התגלו סדקי* בנוס� . סדקי* קונסטרוקטיבי* יתוקנו על פי תוכניות הקונסטרוקציה
  .מ סביב שפתי הסדק" ס10בטווח של לפחות ,  כל שכבות הטיח באזור הסדק יש להסיר את,בקירות

כ# . אבני* סדוקות בתוואי הסדק תפורקנה ובמקומ# יותקנו אבני* חדשות שלמות כדוגמת המקוריות
  .תוחלפנה אבני* תקניות בתוואי הסדק ותותקנה  חדשות באופ# שקו הסדק לא יהיה רצי�

לח0 מי* מבוקר , בטוני* ואב# באמצעות לח0 אוויר מבוקר, טיח, הסדק עצמו ינוקה משרידי טיט
  .לסירוגי#, ומברשת קשה

הרחבת הסדקי* תיעשה בכלי* ידניי* בלבד ותאפשר יצירת חלל גדול מספיק לקליטת חומרי המילוי 
  .וייצוב*

   .מישור תשתית הקיר בחומר מילוי על בסיס סיד אוויריהסדקי* ימולאו עד ל

 Rialto Sandtex Italiana מתוצרת Calce Italica Rasanteומר הנקרא  בחימולאוהסדקי* 
  .ע מאושר"ידי פרסקו צבעי* או ש&המסופק על

סיד כבוי אשר התייש# שנתיי* לפחות בבור ואשר נשר� בתנאי*  של  נית# להשתמש בתערובתלחילופי#
גודל הגרגר הרצוי יינת# . מלחי* מסיסי*ללא ע מבורר "שע* חול סליקה רחו0 ונקי מערד או , מבוקרי*

  .ידי הבדיקה הגרנולומטרית&על

יכלול הכל כמפורט לעיל לרבות החלפת אבני* ' טיפול בסדקי* ימדד לפי אור' הסדק במ
  ל"הזרקה של דייס סיד כנומילוי ב' בלוקי* וכו/אריחי*/לבני*/

  
  
  

  גמר טיח   09.05

קמרונות וגליפי* יהיו רציפי* ללא , תותקש, כיפות.  קירות מישוריי* יבוצע סרגל שני כווני*גמר
   .  שני כווני*סרגלבליטות ובאותה רמה של טיח , שקערוריות

 חלקי הקיר המיועדי* להישאר עלהקבל#  יג# .  יבוצע גלי� חד רצי� ומושל* בי# שטחי טיח ואב# גלויהכ#
  . מידי במידה והקיר יתלכל'וניקוי כיסוי מתאי* י"גלויי* מפני עבודות הטיח ע

  
  ביצוע הטיח   09.06

   

   הכנה  ..א
  .   מלכלו' ואבקונקיי* הקיר המיועדי* לטיוח יהיו  פני
 הטיח פני השטח יהיו יבשי* יישו*שעות לפני ביצוע הטיח באופ# שבעת '  קיר יורטבו היטב מספני

  ). יבש פני*, רטוב(א' התשתית תהיה לחה 
 מי* 70%,  סיד בור30%ללי* במי*  שכבות של מי סיד מדו3ג התשתית הלחה תיושמנה "ע

  . של סיד חי5%בתוספת 
  

   והיישור לשכבת ההרבצה הטיח  .ב 
 יהיה מורכב מחול וסיד הטיח. באריזה סגורה) מייצור של בית חרושת( יהיה טיח חרושתי הטיח

  .    סיד חי מנפח הסיד הכבוי1% בתוספת  כל מוספי* נוספי* וללא צמנטללאאווירי בלבד   
  .  להל# בור יש להוסי� חרס קלוי כמפורט לסיד  .מ"מ 5  – 0.4 &היה רחו0 ומדורג מ  יהחול
  . רטוב מסופק אווירי סיד בסיס על טיח
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  לשכבת השליכט  הטיח  .ג

 א' גודל גרגר החול  ל"כנ לשכבת השליכט יהיה כמפורט לגבי שכבת ההרבצה והיישור הטיח
  .   קלוי כמפורט להל#חרס  לתערובת�  להוסייש.  מ" מ 0.8  יעלה עללא המכסימלי

  
  קלוי  חרס  .ד

 יש להוסי� חרס קלוי וטחו# בעל תכונות הידראוליות ל" אווירי כנסיד בסיס על טיח  לתערובת
 התערובת ממשקל  10%בשיעור של ) רעפי* חדשי* טחוני* אינ* מתאימי* למטרה זו(, מוכחות

   . השליכטה ממשקל 5%&לשכבת ההרבצה והיישור וכ
  
  חורי	 מישקי	 ושקעי	  תיקו�  .ה

יבוצע בתערובת של טיח ) לפני הטיח( מפני הקיר מ" מ15 מישקי* חורי* ושקעי* בעומק עד תיקו#
)  ממנו בנוי הקירהחומרכדוגמת ( שברי אב#  י" עיתוקנוחורי* ושקעי* גדולי* יותר . ל"מישר כנ

  .  ל"מרוחי* בטיח מיישר כנ
  
  הרבצה תחתונה  שכבת  .ו

יורטבו פני , ל" חיזוק התשתית במי סיד כנ ולאחר ל" והשקעי* כנהמישקי*,   מילוי החורי*לאחר
הטיח לשכבת ההרבצה ידולל במי* למצב .  פני* ותבוצע שכבת ההרבצהיבשהשטח למצב רטוב 

  .  מ" מ5&כבעובי של  ,  כל שטח הקיר במחבט טייחי*ג" עויורב0שמנת סמיכה 
  
  יישור  שכבות  .ז

 שכבת יישור בעובי ותיוש*יורטבו פני הקיר למצב רטוב יבש פני* , התקשות שכבת ההרבצה לאחר
  .   ככל האפשרקטנהכמות המי* בשכבה זו תהיה . מ" מ8שאינו עולה על 

 הטיח ירוסס השטח יישו*שעות לאחר ' מס.  ייוש* בכ� טייחי* וילח0 כנגד הקיר בכוחהטיח
 התייבשות מהירה של הטיח למניעת ימי* 4 ביו* למש'  פעמי*4בריסוס מי* עדי# ולאחר מכ#  

  .  והופעת סדקי* פלסטיי*
 שמצד אחד יישאר לח באופ# רבה מידי של הטיח תמנע התקשותו לכ# יש להרטיב את הקיר הרטבה

  .   הקי0 החמי*בימיבמיוחד יש להקפיד . ומצד שני תתאפשר התייבשותו באופ# איטי
  .   לקבלת העובי הנדרשעד ל" תיושמנה שכבות נוספות כנ יישו* שכבה אחת והתקשותהלאחר
לייצר , י טפטפות במש' כל תקופת האשפרה"יורטב הבד הגאוטכני המכסה את הפיגו* ע, בנוס�

  .סביבה לחה לטיח הטרי
  
  חוזר בטיח  שימוש  .ח

  אופקי בצמוד לקירלבוד והטיח על בסיס סיד יקר והתגבשותו איטית מומל0 להתקי# לוח מאחר
  .  חוזר  שלשימו והיישור הבצועולאסו� את הטיח הנופל בזמ#  

  
   השליכטה  יישו	  .ט

  .   הטיח המיושרי* יורטבו לקבלת משטח רטוב יבש פני*פני
 חלקות וישרות ללא פני*עד לקבלת ע0 ' במלג מ" מ3 השליכטה יעשה בעובי שאינו עולה על יישו*

" מיטות" במפגש ע* טיח* החיבור בי# רצועות במיוחד יש לשי* לב למקו, שקעי* וגבשושיות
  . פסי* לאחר פרוק הפיגו*והופעת" מדרגות" למנוע היווצרות הפיגו*

  
הטייחי* . טייחי* אשר ימרחו את הקיר בקצב אחיד מלמעלה למטה' י מס"השליכטה תבוצע ע

 תמיד זה מזה באופ# שיישו* השליכטה יעשה'  מ3יעמדו במרווחי* אופקיי* שאינ* עולי* על 
  .רטוב על רטוב

    . ל תו' התקדמות בקצב אחיד מלמעלה למטה"שיפשו�  השליכטה יעשה כנ
  .   עדינה למניעת התייבשות מהירהמי* בהתזת תורטב  השליכטה

  .   ביצוע הצבעלפני שבועות עד להתייבשות מלאה 3 להמתי# להתייבשות השליכט לפחות יש
  
   הצבע  .י

מייצור חרושתי של בית סיליקה או סיליקו# לפי בחירת המפקח  יהיה צבע על בסיס סיד הצבע
  .  טי#ימונחרושת בעל 

  .   הצבעיישו*יש להרטיב את הקיר לילה לפני .  לצבוע ביו* גש* או ביו* שרבאי#
 4&3( בשכבות דקות יצבעהקיר  .  להשתמש בצבע סמי'אי#.   ידולל במי* לפי הוראות היצר#הצבע

  .  ד לקבלת כיסוי מלא וגוו# אחידע,  אחדבכוו#,  )שכבות
 וחוטי פלנקות באזור  תיקו#כל תיקוני הטיח לרבות .  לבצע כל תיקוני* לאחר יישו* הצבעאי#

 3ג* לאחר ביצוע התיקוני* בשליכטה יש להמתי# .  לפני ביצוע הצבעויאושפרקשירה יבוצע 
  .   לעילכאמורשבועות 
  .  כתמי*ו למניעת הופעת  במידה ויידרש יחייב צביעת הקיר כולתיקו#
 .   וטייחי* מסוג זהצבעי* כי הופעת עננות אחידה בצבע אינה מהווה פג* והיא מאפיינת יודגש


