
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתים לשיפוץ סטנדרטי טכני מפרט
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 

 

 עניינים תוכן
 

 

 

 3....................................................................................     תוהערות כלליו הנחיות

 

 8.................................................     תיקון וצביעת קירות חיצוניים ............ – 1 פרק

 

 25צביעת נגרות ומסגרות חוץ ..................................................................      – 2 פרק

 

 29.................     עבודות בגגות ....................................................................... – 3 פרק

 

 35עבודות פחחות ואינסטלציה ..............................................................      – 4 פרק

 

 40עבודות שונות בחדרי מדרגות ומקלטים ..........................................       – 5 פרק

 

 48.......................................................................      עבודות חוץ שונות ........ – 6 פרק

  

 

 

  

 

  



 

3 

 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 

 כלליות והוראות הנחיות
 

האגודה לתרבות הדיור בכל  בפיקוחמשותפים  בתים/בניינים שיפוץטכני זה מתייחס לביצוע של  מפרט
 המחוזות והסניפים ברחבי הארץ.

 

 הכמויות )כ"כ( כתב .1
 

 הסתייגויותאו  ויש לקבלן הערות במידהעבור סעיפי העבודה השונים.  יותכמויות מפורטות הכמוה בכתב
 לגבי הכמויות ואו היחידות לחישוב,  עליו לציין ולפרט זאת בהצעתו . 

 התאמות אי, חוסרים, טעותהחוזה, לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד הקבלן לגבי  על החתימה לאחר
את כל הסעיפים  שתכלול ()עבודה פאושלית !ויהיה עליו לבצע את השיפוץ במלואו  תכמויוה בכתב שנתגלו

 והחלקים בהסכם.
 

 עבודה ובנייה חומרי .2
 

 מתאימיםמטיב מעולה, המתעדכנים מעת לעת אשר  בחומריםהקבלן  ישתמשביצוע העבודה  לצורך 
 .אלייםלדרישות התקנים הישר

 
ישור המפקח וזאת לאחר שהקבלן ימציא למפקח אישורי רק בא יתאפשר "שווה ערך"בחומרים  שימוש

 בדיקות ממכון מוסמך)מת״י או הטכניון(, אשר יאמתו את תכונות החומר הנ״ל .
 

להשתמש בהם במסגרת מפרט זה, על הקבלן  וניתןשל שימוש בחומרים אשר אין עבורם תקן  במקרה
של היצרן ואין להוסיף להם שום חומר להשתמש אד ורק בחומרים אשר נמצאים בתוך האריזות המקוריות 

 זר.
 

 ובכמויות המותרות לפי הוראות אלו. בהוראות היצרן שנקבעדילול של צבע יבוצע אך ורק עם מדלל  כל
 

הכוונה היא לציפוי מרקם על בסיס שרף סינטטי  אקרילי״ ״צבעמקום במפרט הטכני בו מופיע המושג  בכל
 אינו.הקבלן בחומר מסוים הינו באישור המפקח בלבד השימוש, לציפוי קירות חיצוניים. למען הסר ספק

 להשתמש בחומרים אשר אינם מתוארים במפרט הטכני וכתב הכמויות. מורשה
 

 הפרעות ורעש מניעת .3
 

בדיירים ואשר משמשים למגורים ו/או  מאוכלסיםששיפוץ, נשוא מכרז/חוזה זה, מתבצעת בבניינים -העבודה
 גםשל הדיירים,  דירבאורח החיים הס לן לבצע את עבודתו באופן שלא יפגעלעסקים שונים. חובה על הקב

 אם ייאלץ עקב כך לבצע שינויים בארגון העבודה.
 

  הבנייה/שיפוץ פסולת .4
 

, ומיועדת לשינוע פסולת בנייה , לאתר פסולת הבניה באתר שתוצבלמכולה  תפונההבנייה  פסולת
 .טאסבס פינוי כולל,  יתהמקומוהרשות  ע"י משרד איכות הסביבה מאושר

הפסולת, תחולנה על הקבלן ועליו לקחת זאת בחשבון בעת קביעת מחירי  בשינועהכרוכות  צאותההו כל
 היחידה בהצעתו.
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 וחשמל מים .5
 

 למקורות המים וחשמל בבניין.  להתחבר הנציגות רשות אתיקבל  הקבלן
הכרוכות בביצוע החיבורים למקורות  הוצאותה כללשלם עבור השימוש במים וחשמל ,  לא יידרש הקבלן

 הקבלן. עלהמים והחשמל תחולנה 
 

 צו תחילת עבודה ושלבי העבודה אישור .6
 

 מהמפקח. התחלת עבודה צו ריחל בעבודתו עם קבלת אישו הקבלן
 שלב בעבודה על הקבלן לקבל אישור להמשך עבודה מהמפקח.  בכל

ו אין אפשרות לראות ולבדוק את החלק הקודם בעבודה מוגדר כל חלק של עבודה אשר לאחר ביצוע כשלב
 : וגמאשל העבודה ,  לד

שיפוץ קירות החוץ של הבניין  עם טיח צמנט מותז וצבוע בצבע אקרילי, שלבי העבודה הדורשים  בנושא
 אישור יהיו כדלהלן:

 הכנת הקירות  - א׳ שלב
 מריחת יסוד ותיקוני טיח  - ב׳ שלב
 טיח צמנט מותז  - ג' שלב
 צביעה בצבע אקרילי לפי אישור המפקח. - ד' שלב

 
של קיר חוץ לפני בדיקת  קטעמאיזה שהוא  לפרק פיגום רשאי לא הקבלןבזאת, כי בשום מקרה  מודגש

 קיר זה הושלמו.  בקטעהעבודות  המפקח וקבלת אישורו בכתב כי
 

 שילוט   .7
 

 : םהבאי פרטיםבניין/מכלול בניינים יותקן  שלט כחוק אשר יכלול  את  בכל
האפשר איור  במידת הפרויקט ,  שם (המקומית הרשות שם)ו הדיור לתרבות האגודה בסיוע משופץ הבניין

 סופי של המבנה בסיום.  
 הקבלן המבצע + טלפון שם
 מנהל העבודה + טלפון שם
 האדריכל + טלפון. שם
 המפקח + טלפון שם

  מטר .  1.0*   1.5השלט תהיינה  מידות
 ון צבוע מותקן על מסגרת לוחות עץ.יהיה מפח מגולו השלט
 יותקן ע״י הקבלן במקום אשר ייראה היטב/בחזית עפ"י הנחיות המפקח. השלט
 ובהתאם להוראות המפקח. חשבון הקבלן עלוהתקנתו יהיו  השלט ביצוע

 

 בסיום העבודה שילוט
  

שונה בצד הפונה לרחוב קיר המבנה בקומה רא על( ידו על שירכש) הקבלן שלט של את"ד יתקיןבניין,  כל על
 הבית. ונציגותבתאום עם המפקח 

 בגין כספיתלקבלן שום תוספת  תועברלא  .הכמויות בכתב שמופיעיםבמחירים  כלולהאמור לעיל  כל
 הדרישות הנ״ל.

 
 
 

 צבעים/גוונים תוכנית .8
 

 .האדריכלע"י  שתוכןגוונים  תוכנית פי  עלעבודות הצביעה תבוצענה  כל



 

5 

 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

ם תוספת עבור ביצוע עבודות צביעה בקטעים ו/או בפסים ו/או במקומות שונים ו/או תשולם לקבלן שו לא
 בגוונים שונים.

או  מיוחדים סימוניםאו /מדידות ו לבצעעבודות הצביעה לפי התוכנית ידרש הקבלן,  צועלצורך בי אם
 על הקירות ישולם עבור עבודה זו בנפרד, לפי קביעת המפקח. ציורים

 50X50בגודל  )טסטים(  צבע דוגמאות הקבלן יבצעהצביעה על קירות הבית, הקבלן  תחילת עבודות לפני
הדוגמא מתאימה לצבע שבתוכנית, יורשה  כיהבית,  נציגותלאחר אישור המפקח ו במקום שיקבע המפקח. רק

 הקבלן להתחיל בצביעת הקירות.
 
 

 ציוד וחומרים אחסנת .9
 

ו/או החצר במידת  וכלי עבודתו בתחום הבנייןהבנייה  חומרילקבלן לאחסן את  תאפשר הנציגות
את  הנציגות תאפשרקיים בבניין מחסן בקומת קרקע או מקלט שיש אפשרות לנעול אותם,  אם. האפשר

הקבלן  העבודה בסיוםלשלם עבור השימוש.   השימוש בהם לצרכי העבודה של הקבלן.  הקבלן לא יידרש
 כים לו.מכל חומר או ציוד השיי המחסן אתינקה ויפנה 

 
        

 קירות חוץ בבניין הגדרת .10
 

 :את כל המפורט להלן יםחוץ כולל קירות          
 

 מכל צידי הבניין. החיצונית המעטפת .א
 

ו/או לחלקו, גם כאשר יש להם צד חיצוני וגם כאשר הבניין  פנימיים לכל גובה הבניין פירים .ב
 מקיף אותם מכל הצדדים.

 
תיחשב מרפסת אשר אין לה סגירה על ידי תריסול/או קיר מרפסת פתוחה  - פתוחות מרפסות .ג

 בלוקים דקורטיבי ו/או תריסי אלומיניום ו/או קירות זכוכית ו/או מחיצות קלות למיניהם .
מכל צידיהם הם כלולים  אזיהמבנים שעל הגג הינם פתוחים,  באם - המבנים שעל הגג כל .ד

 הפנים שלהם כלול בחדרי המדרגות. וקיימים מבני גג סגורים, פאות במידהבקירות חוץ,  
 

 וגם פני המעקות. והפנימי החיצונימעקות הגג מצידם  כל .ה
 

 תקרות של כל המרפסות. תחתית .ו
 

 ובליטות שונות מסביב לבניין מכל צידיהם ופאותיהם. קרניזים .ז
 

 המדרגות. לחדרמגן שונים בכניסה לחדר המדרגות ו/או מעקות בנויים בכניסה  קירות .ח
 

 הקומות ובקומת הקרקע. בכל עמודים .ט
 

 

 
 

 חוץ נגרות .11
 

תריסים ,  :כגון הבנייןנגרות )חוץ( מוגדרים כפריטים שנמצאים במעטפת החיצונית של  פרטי .א
 .אויר מעץ ארגזי רוח מעץ בגגות רעפים ותמשקופים , כנפי חלון , ארונות למיניהם, ארונ
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
יעה תבוצע על שניהם בחלקים הצב אזי ושניהם מעץ,  חלון וגם תריס גם בו יששמסוים  בפתח .ב

 החיצוניים שלהם.
 

צביעת החלון   תבוצע, אזי יוהתריס הוא חיצונ עץ ותריס אלומיניום חלון בו יששמסוים  בפתח .ג
 .של החלון בחלקיו החיצוניים

 
המשקוף בכל חלקיהם  ועלהצביעה תבוצע על כנף החלון  אזי, חלון עץ רק בו יששמסוים  בפתח .ד

 הפונים כלפי חוץ. 
 

, הצביעה תבוצע  בכנף הדלתות והתריס ועל  עץ ו/או תריס עץ דלתמסוים יש רק  בפתח .ה
 המשקוף בכל חלקיהם הפונים כלפי חוץ.

 
 "ל מתייחס גם לחלקי נגרות שבמרפסות פתוחות.הנ .ו

 
 כלפי חוץ . הפוניםתבוצע בחלקים   13שפורטו בסעיף  של פרטי הנגרות הצביעה .ז

 

 חוץ מסגרות .12

ו ברזל או פלדה )חוץ( מוגדרים כפריטים שנמצאים במעטפת החיצונית של א מפחמסגרות  פרטי .א
פח שונים  גגונילמיניהם, מעקות במרפסות,   ורגיםמפח ,דלתות מפח, ס חלונות: כדוגמתהבניין 

למיניהם , מתלי כביסה על כל סוגיהם,  תעלותלמיניהם , משקופי תריסים,  מסגרות,  גנים, מז
ביוב  צינורותלמיניהם , צינורות מים,   רזבים, ווים למיניהם , מ דלתות /חלונותשל צירי  אביזרים

 אחר(, פחים שונים המשמשים לכיסוי תפרים בבניין.    פלסטידלוחין, )גם אם עשויים מחומר /
 

תבוצע רק  והצביעהמפח, היא זהה לאותם אלמנטים מעץ  טיםילאביזרים/פר ההתייחסות .ב
 כלפי חוץ.בחלקים והמשטחים שלהם, הפונים 

 
 ממתכת, כגון : סורגים, מעקות, תבוצע הצביעה )קומפלט(. באלמנטים .ג

 

 פיגומים .13
 

יוקמו ויותקנו  בהתאם לדרישות הבטיחות של משרד עבודה כנדרש  בתקנות הבטיחות  הפיגומים
מ'  20: עד גובה  להמציא מהקבלןידרוש  המפקח בעבודה ובכל העדכונים והתוספות לתקנות אלו.

 מטר ומעלה אישור מהנדס קונסטרוקטור לתקינות הפיגום. 20 מגובהונה פיגומים מוסמך. אישור מב
 

גישה וטיפול בקירות  שיאפשרופיגומים קבועים ותקניים   הקיםשיפוץ הבניין נדרש הקבלן ל בעת .א
 באופן נוח ופשוט.

 
שבחוזה(  תשלוםהלחלק אחר לפי המוגדר בתנאי  אויותקן לשתי פאות בניין בבת אחת ) הפיגום .ב

 נמצא הפיגום .  ןשבהשל הבניין יבוצע בכל אותם פאות  והטיפול בקירות החוץ
 

הדרישות  בגיןשום תוספת  בגינוולא תשולם  ויותהאמור לעיל כלול במחירים שבכתב הכמ כל .ג
 הנ״ל. 

 
תשולם  וכדו', עצים, או במקרים שיש לבצע גיזום וניםשבהם יש לפרק ולהתקין מחדש גג במקרים .ד

 לקבלן בנפרד תוספת לפי קביעת המפקח.
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 

 השיפוץ לעבודות המיוחד המפרט

 
 וצביעת קירות חיצונים  תיקון  - 1 פרק

 
                        

 כדוגמת מעטפת הבניין גמר
 

  חוץ חלק על שטחים מישוריים טיח 1.1
 
 כוללת את המפורט להלן: העבודה

 
 הקיר ושטיפתו במים. ניקוי .א

 
 הנ"ל:  מקטעיש לטפל ב קונסטרוקציה גלויי וחלוד ברזלדה וצץ במי  . ב
 
 את הברזל הגלוי מכל צדדיו , לנקות בלחץ אויר . לשפשף -   
 לצבוע את הברזל בצבע יסוד אפור , ולהמתין לייבוש./למרוח -   
 בו מונח הברזל.  על הברזל הגלוי ועל השטח ערך שווה או סיקה למרוח -   
 

 מ"מ. 4צה של טיח צמנט, בעובי שכבת הרב ביצוע .ג
 

 תערובת הטיח לשכבת ההרבצה יהיה כדלהלן: הרכב .ד
 ק״ג( 50שק צמנט אפור ) 1   
 דלי חול ים 9   
 ערך שווה או 2גלון בי ג'י בונד  1   

 
של השכבה הראשונה יהיה  הגימורמ״מ.  16חלק בעובי כולל של  שתי שכבות של טיח צמנט ביצועה.  

כל הפינות  שללרבות עיבוד ויישור  השנייה יהיה חלק ומיושר השכבהשל  מורהגי, חספוס גס עם
 )״קנטים"( וכל חשפי הפתחים )״גליפים"(.

  
 לשתי שכבות אלו יהיה כדלהלן:  טיחתערובת ה הרכב .  ו

 ק״ג(  50שק צמנט אפור ) 1            
 מ״מ(. 4-0.5בין  דלי חול ים, )חול טבעי ונקי עם דירוג של גרגרים  13           

 .  או שוה ערך 2גלון בי גי בונד  1            
  
  מהשכבות המפורטות  אחתכל שטח הטיח, לאחר ביצוע כל   עלאשפרה במים ניגרים  ביצוע.  ז

 והמתנה לייבוש והתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה. לעיל    
  

   האדריכל במעטפת הכוללת של הבניין..  שכבת הגמר תבוצע  ע"פ  תכנון  הגמר שתכנן ח
 

 צמנט )בטון( מותז / לחוץ טיח  1.2
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה       
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

אחת בעובי  שכבה, אך במקום שתי שכבות של טיח )סעיף ה׳( תבוצע רק  1-1ע"פ סעיף  ביצוע .א
 הנ״ל. 1.1השכבה הזו יהיה מוחלק כמו השכבה העליונה שבסעיף  גימור. מ״מ 10 - 8של 

 
 יש לטפל במקטע הנ"ל:  קונסטרוקציה גלויי וחלוד ברזלבמידה וצץ   .ב

 
 את הברזל הגלוי מכל צדדיו , לנקות בלחץ אויר . לשפשף( 1                  

 לייבוש. ולהמתין, ״בממיר חלודה טמבור" לצבוע( למרוח/2                  

 הברזל. מונחבו  הגלוי ועל השטח על הברזל סיקה( למרוח 3     

 ( נדרש לקבל חו"ד מקצועית ממהנדס קונסט' לאופן ביצוע התיקון.4     

 

 צמנט מותז אשר הרכב התערובת שלו יהיה  כדלהלן:  טיחהטיח החלק יבוצע  מעל .ג
 חול –דליים  10                    

 דליים חול מחצבה  – 3                  
 ק"ג(  50אפור )שק צמנט  - 1                  
 ,ערך שווה או 2גלון בי גי בונד  - 1                  

 
ק"ג למ״ר  15 - 10של  כוללת הטיח המותז יש ליישם על הקיר בשתי התזות נפרדות בכמות  את .ד

 '.מאלגשל השפריץ  חיצהלאחר יבוש על הקיר(, כאשר בהתזה אחרונה יש לבצע ל מר)חו
 

.  במידה אחידה להיותות אחיד וגם דוגמת ההתזה חייבת  פיזור החומר על הקיר חייב להי  .ה
המתקבלת תאושר  שהתוצאה עדלבצע התזות נוספות  הקבלןיתמלאו, יחוייב  לא וותנאים אל

 ע״י המפקח.
 

 ימים לפחות. שלושהבמים לכל שטת הקיר במשך  אשפרה לבצעסיום ההתזה, יש  לאחר .ו
 

בהתזה של צבע אקרילי  אולן צביעה במברשת סיום כל השלבים המפורטים לעיל , יבצע הקב עם .ז
 מסוג שתכנן האדריכל . 

 לכיסוי מלא ומושלם של הקיר. עד, לפחות  שכבות בשתי היישום
 
 

 קירות חוץ עם טיח חלק קיים וגמר התזה אקרילית תיקון 1.3
   

 :כוללת את המפורט להלן העבודה     
 

לכלוך במהלך הטיפול  נזקאתילן למניעת וכד' ביריעות פולי חלונות, תריסים, פתחים כיסוי .א
 בקירות.

 
)״שפכטל״( ו/או מלטשת  מריתהקירות להורדת סיד  וצבע  ישן ע״י נייר לטש ו/או  גירוד/שפשוף .ב

 לניקוי הקירות משאריות של צבע ישן ואבק.   P.S.I  200–150במים בלחץ  ושטיפהחשמלית 
  

הזפת בשלמותה, ע״י  שכבתלף ולסלק את  , יש לקזפת בשכבתוקיימים קירות המכוסים  במידה .ג
 גירוד בשילוב חימום.

 
 שאינםו/או  מתפורריםו/או   חלקי טיח סדוקים וסילוק, פירוק  כל הסדקים והרחבתם פתיחת .ד

 לקיר. מחוברים
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 ו/או שבורים. חלקי בטון סדוקים וסילוק פירוק .ה
 

 יש לטפל במקטע הנ"ל:  קונסטרוקציה גלויי וחלוד ברזלוצץ  במידה .ו
 את הברזל הגלוי מכל צדדיו , לנקות בלחץ אויר . לשפשף( 1            
 , ולהמתין לייבוש.״בממיר חלודה טמבור" לצבוע( למרוח/2            

 הגלוי ועל השטח בו מונח הברזל. על הברזל סיקה( למרוח 3
 לקבל חו"ד ממהנדס קונסטרוקציה לאופן ביצוע התיקון. נדרש( 4

 
בתערובת לפי המפורט  עם טיח צמנט עיבוצ התיקוןלפי סעיפים מ א' עד ו',  יחתיקוני ט ביצוע .ז

לפני מריחת הטיח. את הטיח יש ליישם על הקיר  בשכבות  ״פריימר״למרוח  ישד',  1.1בסעיף 
 וליישר עם פני הטיח הקיים. להחליק מ״מ.  את השכבה העליונה יש 15אינו עולה על  עובייןאשר 

 
לכל אחת מהשכבות המפורטות בתיקוני הטיח ותיקוני הבטון לעיל יש  םבמי אשפרהלבצע  יש .ח

 להמתין להתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.
 

סיום כל השלבים המפורטים לעיל, יבצע הקבלן התזת ציפוי מרקם מתאים לדרישות )מפמ״כ  לאחר .ט
 .יצרןתתבצע בהתאם להוראות ה ההתזהמפרט מכון( שייקבע ע״י המפקח.   - 116

 

 גמר צבע אקרילי -חוץ עם טיח חלק קיים  קירות 1.4
 

 מסעיף א' עד סעיף ח' כולל.  1.3המפורט בסעיף  כל .א
 

בהתאם להוראות היצרן באחת  מהאלטרנטיבות  כפי שייקבע  צבע אקרילי או רולר ההתז .ב
 ע״י המפקח, כולל התזת פריימר לפי הוראות היצרן.

 

 טיח צמנט מותז צבוע בצבע אקרילי  עם טיח שפריץ קיים גמר קירות 1.5
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה     
 

 מסעיף א' ועד סעיף משנה ח' כולל.  1.3המפורט בסעיף  כל     
 

את כל קצוות הטיח המותז ע״י מרית )שפכטל( ואחר  כך לנקות היטב ע״י מברשת פלדה  לקצץ(  יש 1
 ולשטוף במים. 

 
         יהיה  כדלהלן:  שלו התערובת הרכבח צמנט מותז אשר (  מעל הטיח החלק יבוצע טי2

 חול – דליים   10     
 דליים חול מחצבה  – 3 
 ק"ג(  50שק צמנט אפור ) - 1 
 ערך שווה או 2גלון בי גי בונד  - 1 

 
ק"ג למ״ר  15 - 10(  את הטיח המותז יש ליישם על הקיר בשתי התזות נפרדות בכמות כוללת של 3

 ובאופן' מאלגהשפריץ  של חיצהאחר יבוש על הקיר(, כאשר בהתזה אחרונה יש לבצע ל)חומר ל
 שלא יראה הבדל בין הקיים לחדש.

 
( מריחת יסוד )״פריימר״( על כל שטח הקירות, הפריימר מורכב מתערובת של דבק אקרילי ומים ביחס 4

מריחה במברשת.  הדבק , לתערובת זו מוסיפים צמנט בכמות כזו שמתקבלת משחה נוחה  ל1:1של 
 .2האקרילי יהיה מסוג בי ג'י בונד 
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 (  מעל הפריימר יבוצע טיח צמנט מותז בשכבה אחת דקה על כל  שטח הקירות.5
 
 כדוגמת שפריץ הקיים ליצירת פילם אחיד  ורציף. אחת בהתזהיש ליישם על הקיר  המותז( את הטיח 6

 
 ל שטח הקיר.(  במשך שלושה ימים לפחות, יש לבצע אשפרה לכ7

 
 לפחות של צבע אקרילי כפי שנקבע ע״י מפקח.  בותשכ שתי(  ביצוע 8

ביצוע הצביעה אפשר להתחיל רק לאחר סיום אשפרת הטיח  אתעד לכיסוי מלא ומושלם.  ביעההצ
 יבשים לחלוטין. והקיר ולאחר שהטיח החדש 

 
 

 ריליקירות עם טיח חלק קיים וגמר שפריץ מלט לחוץ וצבע אק תיקון 1.6 
 

 סעיף משנה א׳ עד ח'  ובהמשך, יש לבצע את המפורט להלן: 1.3את כל המפורט בסעיף  כוללת העבודה    
 
כל שטח הקירות בתערובת של מלט וערב אקרילי ללא סיד עם מים. התערובת תיושם בהתאם  מריחת .א

 (.2 1.5הדבק, לפי סעיף  רןלהוראות יצ
 
 ב' עד ו׳ כולל. 1.2עיף שכבה של טיח מותז לחוץ כמפורט בס ביצוע .ב

 
בהתזה של צבע  ואו ברולר אוסיום כל השלבים המפורטים לעיל יבצע הקבלן צביעה במברשת  לאחר .ג

 אקרילי מסוג שייקבע ע״ י המפקח. הצבע יושם בשתי שכבות לפחות עד לכיסוי מלא ומושלם של הקיר.
 
 

  קריליגמר שפריץ לחוץ וצבע א -קירות חוץ עם שפריץ קיים  תיקון  1.7
 

 :כוללת עבודה 
 

 .2 -ו  1משנה  יא' וסעיפ 1.5. כל המפורט בסעיף א 
 

. 1:1מים ביחס  אקרילי  דבקעל כל שטת הקירות. הפריימר מורכב מתערובת  פריימר מריחת .ב
לתערובת זו מוסיפים צמנט בכמות כזו שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת כמות הדבק 

 '.2 1.5ק״ג(. כמו סעיף  50ק״ג לכל שק צמנט אפור ) 9 -כ
 

 כ׳ עד ו׳ כולל. 1.2המפורט בסעיף  כל .ג
 
 

 גמר שכבת טיח בטון והתזה אקרילית  -חוץ עם שפריץ קיים  קירות 1.8
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה        
  

 .2 -ו  1משנה  וסעיפיא'  1.5א׳ עד ט' כולל וסעיף  1.3כל המפורט בסעיף   .א
 קטנה של חול. כמות צמנט עם דבק אקרילי ומים בתוספת בתערובת של כל הקירות מריחת

 
על הקירות בתוספת של צמנט ודבק אקרילי.  שכבה זו תוחלק ותשופשף  ״שליכט״ביצוע שכבה   .ב

עם שפשפת לבד עד לקבלת שטחי קיר חלקים ואחידים לרבות עיבוד וישור הפינות וחשפי 
 הפתחים. )כגון: קנטים וגליפים(.
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 ה ימים ע״י מים ניגרים לשכבת הטיח הנ״ל.במשך שלוש אשפרה  .ג
 

 התזת שפריץ אקרילי שנבחר בהתאם להוראות היצרן. ביצוע .ד
 
 

 והתזה אקרילית בטוןשפריץ מריחת טיח  תעם שפריץ קיים גמר הורד קירות 1.9
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

יח מותז ט ןבשלמות של שכבת הטיח המותז הקיים במלואה ללא הבדל בי וסילוק קילוף .א
 מסוגים שונים.

 
לגמרי מכל  נקיה כשהיא הקילוף, תישאר שכבת הטיח החלק )שמתחת לטיח המותז( לאחר .ב

 שאריות הטיח המותז.
 

 א' עד סעיף ט'. 1.3המפורט בסעיף  כל .ג
 
 ב׳ עד ד׳.  1.8המפורט בסעיף  כלשפריץ על בסיס צמנטי וגמר צבע אקרילי:  בהתזת .ד

 
שיש טחון  דליים 5ת צמנט מותז בהרכב תערובת של:   שכבת הטיח החדשה יבוצע טי מעל .ה

 .דלי מלט לבן דבק אקרילי 1)קוורץ(, 
 

 ה' עד ז׳ ועד בכלל. 1.2המפורט בסעיף  כל .ו
 
 

 עם שפריץ קיים גמר הורדת השפריץ והטיח מריחת  קירות 1.10
 אקרילית התזהבטון ו טיח

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה    

 
כל שכבות הטיח המותז וכן את שכבות הטיח  עד הבטון ו/או עד וסילוק בשלמות של  קילוף .א

 לשכבת ההרבצה במידה וישנה. 
 

 . חלאחר גמר הקילוף יישארו הקירות נקיים מכל שאריות טי  .ב
 
אקרילי מוכן  בשפריץמסעיף א' עד ח' ביצוע התזה   1.1טיח חדש בהתאם לסעיף  ביצוע .ג

                                        בסיס צמנט, שנבחר ובהתאם להוראות היצרן בהתזת שפריץ על
 ב׳ עד ד׳. 1.8המפורט בסעיף  כל

 
   1.7 עיף: ביישום שפריץ מלט לחוץ, תבוצע העבודה לפי המפורט בס הערה           

 
 

           

 טיח צבעוני אקרילי עם שכבת טיח מיישרת   קירות 1.11
   

 :המפורט להלן כוללת את העבודה                     
 

 א' עד סעיף ט'.  1.3כל המפורט בסעיף   .א
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 מריחת פרימר עבור הטיח צבעוני בגוון המתאים לגוון הטיח הצבעוני.  .ב

 
"פ בחירת ע )עדין , בינוני , גס (מריחת טיח צבעוני ובדרגות צורה עיבוד   .ג

 האדריכל/המפקח .
 

 ל הגובה,       לכ בו זמנית על : פאה אחת או קיר או חזית תתבצע המריחה  .ד
 של העבודה. גוון אחיד לקבלמספר עובדים בו זמנית וזאת ע"מ  עם   

 
 .דקוליין, טמבור ,  נירלטמח' מוכרות כגון :  יובאהצבעוני  הטיח .ה

 
 

 .קיימים מרמרינה/גרנוליט/טיח על צבעוני טיח קירות 1.12
 
 :להלן המפורט את כוללת העבודה                  

 

 .מגרדות בעזרת השפריץ בליטות של קל גרוד .א
 
 (.מזגן,חלון) גדולים בחורים טיח תיקוני ביצוע .ב

 
 . רופף וטיח מלחים,  אבק להסרת לפחות אטמוספרות 150 גבןה מים בלחץ שטיפה .ג

 
 ( בלבד שעות 6-24 יבוש)  טרפנטין 25% מדולל X פרימר שכבת צביעת .ד

 
            לפחות שכבות 1-2,  השפריץ קיר יישור לצורך "נובה-קסה" אקרילי טיט מריחת .ה

 .(לפחות שעות 24 יבוש)
 

  בו תתבצע המריחה, האדריכל י"ע בגוון  200-250 בטקסטורה צבעוני שליכט יישום .ו
 וזאת זמנית בו עובדים מספר עם,  הגובה לכל חזית או קיר או אחת פאה על זמנית

 .העבודה של אחיד גוון לקבל מ"ע
 

 שיש וגמרחלק וטיח צבעוני  קירות חוץ עם שפריץ או טיח חיפוי 1.13
  קרמיקה/פסיפס/

 
 קירות באריחי קרמיקה: חיפוי

 
 ב'. –א׳  1.10הקיים לפי סעיף  כל הטיח קילוף .א

 
מ״מ לפחות.  6ב', ג׳ לעיל. עובי השכבה  יהיה  1.1שכבת הרבצה של טיט צמנט לפי סעיף  ביצוע .ב

 ימים לשכבה הנ״ל. 3יש לבצע אשפרה במים במשך 
 

    יהיה )הרכב הטיט  מ״מ 10על הקיר עם שכבת טיט צמנט בעובי   חים קדמייםשל ארי חיפוי  .ג
 . את האריחים יש   סעיף ב׳ לעיל(. החיפוי יבוצע באופן  שייווצרו קוים ישרים בשני הכיוונים  פיל                
 של האריחים יבוצעו שעות לפני ביצוע החיפוי. כל החיתוכים  6למשך  מיםאמבטיית  להשרות                
 חשמלית. במכונה                
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

מתוצרת ״נגב קרמיקה"   30/30ס״מ ו/או  20/20ס"מ או במידות  20/10יהיו במידות  האריחים .ד
 מסוג א׳ או שווה ערך באישור המפקח.  )לפי מחיר היסוד הרשום בכתב הכמויות(.

 
הפוגות יש למלא  את בשני הכיוונים.מ״מ  5חיפוי יבוצע באופן שתיווצרנה ״פוגות״ ברוחב   .ה

 ב"רובה״ מיוחדת מתוצרת ״נגב קרמיקה" .
 

 העבודה יש לבצע שטיפה במים של כל השטח וניקוי האריחים עם ספוג. בסיום .ו
 

  
 קרמיקה כשיטת הדבקה  חיפוי        

 
 ב' כנ״ל . -א׳ ו סעיפים ביצוע .א

 
סיד( לשיפור ההדבקות. שכבת  טיח שנייה עשירה בצמנט בתוספת ערב אקרילי )ללא בשכבת .ב

 הטיח הסופית תהיה מיושרת בשני כיווני סרגל מלמעלה ולמטה וכן בצדדים.
 

היצרן כדוגמת תוצרת  להוראותלהדבקה השתמש בדבק אקרילי מאושר ע״י המפקח ובהתאם    .ג
 נגב קרמיקה מתאים לתנאי חוץ.

 
רווח המישק  10*20  לאריח בין אריח לאריח על מנת לקבל קווים ישרים. מישקים לפתוחיש   .ד

מ״מ יש להשתמש  7-5רווח המישק המינימאלי יהיה  10*20מ״מ לאריח  4-2המינימאלי יהיה 
 במרווחים בין האריחים  ליצירת המישקים.

 
מרוחב ממישק  כפולהרפיה בין הקומות . רוחב תפר יהיה  ליצור תפר ישחיפוי קירות חוץ   .ה

 רגיל.
 

 נגב קרמיקה מתאים לתנאי חוץ. כדוגמתרכבת האריחים. שעות לאחר ה 24הרובה  יישום .ו
 
 

  
 קירות באריחי פסיפס חיפוי       

 
 ב' . –א׳  1.10כל הטיח הקיים לפי סעיף  וסילוק קילוף .א
 
ד׳  1.1  שבסעיףא׳ עד ח׳ אך במקום שתי שכבות  1.1חלק לפי סעיף  צמנט טיח ביצוע .ב

יהיה כמו הגימור של השכבה   המ״מ והגימור של 10-8תבוצע רק שכבה אחת בעובי 
 חלק ומיושר סרגל בשני כיוונים. גמרהנ״ל. הגימור יהיה  1.1בסעיף  ונההעלי

 
יש להדביק עם דבק המומלץ ע״י יצרן האריחים ואשר  עמיד בשינוי  הפסיפס אריחי את .ג

״ מתוצרת 502״ מתוצרת ״שחל" או ״פלסטומר 255טמפרטורת ורטיבות. )״שחלפיקס 
 ו שווה ערך שיאושר ע״י המפקח.״תרמוקיר"( א

מ״מ.  5-3חומר הדבק והשימוש בו יהיו לפי הוראות היצרן.  עובי שכבת הדבק  יהיה  יישום
 בעת הדבקה, יש לוודא שהדבק נכנס לתוך ה״פוגות״ שבין  האריחים עד למחצית עומקו. 

 יודבקו באופן שיישמרו קווים ישרים ורצופים בשני הכיוונים. האריחים
 

תבוצע רק לאחר שהדבק יהיה יבש וחוזקו   מספיק כדי  יחיםהנייר ממשטחי האר תהורד .ד
למנוע תלישה של האריחים. את הנייר ושאריות הדבק יש לנקות ע"י שטיפה במים וניגוב 

 בספוג, או בשיטה אחרת לפי המלצות יצקן הדבק.
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 

  קירות בלוחות שיש חיפוי      
 

 ב'. –א'  1.10 הטיח הקיים לפי סעיף וסילוק קילוף .א
 

 . ב'.1.1 סעיףשל טיט צמנט לפי  הרבצה שכבות ביצוע .ב
 
ס"מ )לאחר הליטוש(. החיפוי יבוצע לפי  2בלוחות שייש "חברון" בעובי מינימאלי של  חיפוי .ג

 במפרט הכללי. 14082סעיף 
 

את כל החיזוקים הדרושים כגון זוויתנים, פחים, רשת ברזל, עוגנים וכו' וגם את  כולל המחיר .ד
 עיבוד המישקים, כיחול וניקוי, הכל בהתאם למפורט במפרט הכללי כאמור בסעיף ג' לעיל.

 
 אחיד ובמידות אורך שונות. בברוח שיש לפלטותמתייחס  המחיר .ה
 
 

 חוץ לבידוד טרמי טיח 1.14
 

 כוללת את המפורט להלן: העבודה
 

ם ופגמים, כל  שכבות הטיח הקיימות  עד  לחשיפת  פני   הקירות.   תיקון חורי הרחקת .א
 סעיף ד'. 1.1במידת הצורך, בהתאם לסעיף 

 
של פני הקיר בזרם מים בלחץ גבוה. שטיפה זאת תיעשה  סמוך למועד מתן  יסודית שטיפה .ב

 ימים לפני מועד זה.  7שכבת ההרבצה ולא יותר מאשר 
 
 
 

מ״מ. שכבה זאת תינתן על פני קיר רווי  5עד  3בעובי  1:3שכבת התזה ממלט צמנט  מתן .ג
עד לרוויה יום לפני מתן הטיח. בימים חמים או יבשים יורטבו  הקירות יורטבושם כך, ול

הקירות קלות גם לפני מתן הטיוח. תיתכן שטיפת הקיר לפי סעיף ב׳ לעיל עם ההרטבה 
שעות לפחות, ובמידת הצורך היא  48הנדרשת כאן. שכבת ההרבצה תישמר ברטוב במשך 

 תורטב מספר פעמים ביום.
 

מ״מ בהתאם  60-20או שווה ערך מאושר בעובי  תרמי תרמוקיר טיחכבת ש מריחת .ד
 להוראות היצרן.

 
שכבת של ״קירית״, מתוצרת תרמוקיר, קיבוץ החורשים או שווה  ערך שיאושר ע״י  מתן .ה

 מ״מ, ובהתאם להוראות היצרן.  8-5המפקח, בעובי נומינלי  של 
 

 6נומינלי של   בעוביץ החורשים, שכבת גמר "מתרמופין" , מתוצרת תרמוקיר, קיבו מתן .ו
 מ״מ, ובהתאם להוראות היצרן.

 חלק יש למרוח על גבי הקירות שכבת שליכט מלט וצבע אקרילי. גמר      
 

 ועביצ לפרטי בפינות הבניין ובתפרים יבוצעו בהתאם והעיבודיםהעבודות  כל .ז
 .יצרןוהנחיות 
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 חידוש חזיתות לקירות מצופות פסיפס 1.15

 
 ת המפורט להלן:כוללת א העבודה

 
 1 שיטה .א

 
 .והשלמת פסיפס במקומות החסרים כולל סדקים ושיקום ברזל הזיון תיקון .1

 
אטמוספרות להסרת לכלוך פיח מלחים , להסרת קטעי פסיפס  150בלחץ גבוהה  שטיפה .2

 .רופפים ולאחר מכן השלמה 
 

 רובה בפוגות החסרות . השלמת .3
 

 רוגלס" מט/משי בגוון ע"פ בחירת האדריכל.הקירות בצבע פוליאוריטן דו רכיבי "ני צביעת .4
 

 שעות וצביעה שכבה נוספת לקבלת מראה מושלם. 24 יבוש .5
 
 

 צרכה להיות מאותו הסוג אך לא מחייב באותו הגוון/צבע. פסיפסה קטעיהשלמות  :הערה       
   

  2 שיטה .ב
   חים והשלמת פסיפס במקומות החסרים כולל סדקים ושיקום ברזל הזיון, כולל שט תיקון .1

 מישור הפסיפס. עד וטיח"י בטון שחור ע וזאתשיפורקו ויסולקו ,  חלולים
 

אטמוספרות להסרת לכלוך פיח מלחים , להסרת קטעי פסיפס  150בלחץ גבוהה  שטיפה .2
 .רופפים ולאחר מכן השלמה 

 
 .פרימר אפוקסי דו רכיבי מדולל מים  ישום .3

 
 '.ש24שעות מישום הפריימר יבוש עד  6-24נובה כ -פני הפסיפס והטיח עם טיט קסה ישור .4

 
  בגוון ע"י האדריכל, המריחה תתבצע בו זמנית   200-250שליכט צבעוני בטקסטורה  יישום .5

 פאה אחת או קיר או חזית לכל הגובה,        על       
   

 

 תקרת קומת עמודים סיוד 1.16
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה  
 

 סיוד ישן מתקלפים. חלקי צבע ו/או וסילוק גרוד.  א  
 השטח בנייר זכוכית גס. ושפשוף ניקוי.  ב  
 ו׳ עד ט'. 1.3טיח ותיקוני בטון לפי סעיף  תיקוני ביצוע.  ג  

חריצים יישור שקעים  ובליטות ע״י חומר מילוי כדוגמת  חורים סתימת.  תיקונים קלים: ד
 קירות חוץ.

 ״י המפקח.שכבות לפחות של סיד סינטטי שיאושר ע בשתיצביעה   .ה
 אף מים התקנת
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה  

 
 סדקים ברצועה הקרובה לקצה התקרה. תיקוני .א
 ס״מ צבוע בתנור. 20/20״אף מים״ מפרופיל זווית אלומיניום בחתך של  עיבוד .ב
ס"מ מקצה התקרה כדלקמן: קידוח  3-הזוויתן את תחתית התקורה במרחק של כ חיבור .ג

 ס"מ בין הדיבלים. 50התקרה ובמרווחים של  והכנסת דיבלים בתחתית
 שכבת סיליקון על גבי הזוויתן. מריחת .1
הסיליקון עד ליציאת  לחיצתברגים מצופים אל התקרה תוך  אמצעותהזוויתן ב חיבור .2

 עודפים בין הזוויתן לתקרה.
 שאריות הסיליקון . ניקוי .3

 

 בניית מעקה גג – תיקון 1.17
 

 :המפורט להלןכוללת את  העבודה                  
 

 מעקה קיים. וסילוק פירוק .א
     

בגג, ברצועה  הבטוןלכל האורך בתוואי המעקה עד לחשיפה מלאה של   סיתות .ב
 שרוחבה כעובי המעקה.

 
  מטר לאורך  1מ״מ  כל  8בקוטר   UPATכימיים מתוצרת  עיגון ברגי התקנת .ג

 המעקה )או ברגי עיגון ״פיליפס"(. תוואי
 

מוטות  4, עם ס״מ 20שרוחבה כעובי המעקה וגובהה  30-בטון ב חגורת יציקת .ד
ס״מ.   20מ״מ כל  8בקוטר  סגוריםמ״מ לאורך חישוקים  8פלדה מצולעים בקוטר 

 החגורה יצוקה על הגג  לכל אורך תוואי המעקה. 
 

 ס״מ. 20או  15חורים, בעובי  4מבלוקי בטון  המעקה בניית .ה
 

( המעקה)לפי עובי  ס״מ 20/20ס״מ או  15/20בחתך  30-בטון ב עמודי יציקת .ו
כמו  ןמטר אחד מהשני ובכל פינה של המעקה. כולל ברזל זיו 2.5במרחקים של 

 בסעיף ד' לעיל.
 

  ".״שטרבותהעמודים יש לצקת לאחר בניית המעקה עם  את .ז
 
ס״מ וברוחב  12   בגובה ממוצע של 30-ב בטון חגורתבראש המעקה יש לצקת    .ח

 ה. כולל ברזל זיון  כמו בסעיף ד׳ לעיל. פני החגורס״מ 5 -ב המעובי המעק הגדול
החלק הבולט של החגורה יש לבצע ״אף  ובתחתיתיעובדו בשיפוע כלפי פנים הגג 

 מים״. החלק הבולט של החגורה יהיה כלפי פנים הגג.
 

 כמו  ברזל זיון כוללהבניין,  עטפתעל גבי המעקה החדש יהיה כדוגמת מ הגמר .ט
 ד' לעיל. בסעיף

 

 מעקה קיים תיקון 
  

 ו/או שבורים ו/או סדוקים לכל העובי. םמעקה רופפי חלקי וסילוק פירוק  .א
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 השלמת בנייה עם בלוקים חדשים במקומות חסרים.  .ב
 

. שפורקוהשלמת קטעים חסרים של חגורה עליונה ו/או יציקה מחדש של קטעי חגורה    .ג
 8שני ברזלים בקוטר ס״מ וברוחב לפי המעקה עם  10תהיה בעובי מינימאלי של  החגורה

 ס״מ. 20כל  6וחישוקים קוטר 
 

 .....והשלמות טיח, הכנת המעקה לצביעה משני צידיו וגמר לפי הגמר של   תיקונים .ד
   
 חוץ בבניין הנדון . המדידה כלו לה במידות קירות החוץ. קירות .ה

 

 
  עמודי בטון תיקון  1.18

 
 :כלליות לשיפוץ הערות 

 
 .השק פגיעהו  -  הלק פגיעהים לשניים:  הפגיעה בעמודים נחלק סוגי .ז
 
 וחיזוק לבטיחותלעמוד המעובד )כמטר מהעמוד(  מסביבעם ״רגלי״ ברזל  זמניות תמיכות .ח

 הבניין בעת עיבודו ,יש לשים לטות עץ ברצפה ובתקרה.
 

מסוימים  בעמודיםבכל העמודים עד לשכבת הבטון גם אם  את השפריץ והטיח להוריד יש .ט
 גלויה לעין. לא נראית סדיקה 

 
ואפילו הקטנים ביותר, יש לטפל  סדקיםהקילוף יש לבדוק את העמודים במידה וישנם  לאחר .י

 בהתאם להנחיות שיפורטו בהמשך.
 
בטון מיושר ע"י  של טיח ציפויגמר התיקון והשיקום של העמודים כל העמודים יקבלו  לאחר .יא

 סרגלים גמר התזה, בהתאם לגמר שיקבע למעטפת הבניין.
   

על עבודות ההכנה לפני ביצוע  יציקות טון !! יש להקפיד  המפקח אישורלקבל את  הקבלן על.  ה
 על ביצוע עבודות ההכנה בהתאם להוראות.

 
 עמודים עם פגיעה קשה  שיקום

 
 בשלמות של כל הטיח הקיים על העמוד מכל צדדיו ולכל גובהו. וסילוק קילוף .1

 
בטון יציבים  חלקיוהפגומים לאחר הסיתות יישארו רק  וסילוק כל חלקי  הבטון  הסדוקים  סיתות .2

 .סדקיםוללא 
 

 .ס״מ  2 -ובכל היקפו, כולל עומק של כ -לכל אורכו הפגוע  את הברזל לחשוף יש .3
 

 מכל חלקי ברזל הזיון בעזרת מברשת פלדה וניר לטש. וקורוזיה הקשקשיםלהסיר  יש .4
 

 תוצרת חברת ״סיקה". 110ECה טופ ארמטק  יש למרוח בשתי שכבות מגן מסוג סיק הזיון מוטות את .5
 

ושיפועי הצד של החפירה  חפירהה מידותמסביב לעמוד עד לגילוי יסוד העמוד או קורות יסוד.  חפירה .6
יהיו כאלו שיאפשרו את ביצוע  התבניות והיציקה ללא כל הפרעה או סיכון. בסיום העבודות, יש 

 העפר מהאתר.  לסתום את  החפירה בעפר המקומי ולסלק את עודפי
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ס״מ  20כל  12 קוטר אנכי זיוןעד לגובה תחתית התקרה. הזיון יהיה:  מוטות פלדה מהיסוד קשירת .7

כל  8ס״מ מהזיון הקיים וחישוקים קוטר  4אשר יוצבו ממול הברזלים הקיימים ובמרחק של לפחות  
 ס״מ חישוק סגור.  20

 
ס״מ. היציקה  10עטיפת בטון בעובי   על מעטפת העמוד באופן שתיוצר 30מסוג ב  בטון יציקת .8

 תבוצע עד תחתית התקרה.
 

 מ״ק או מכונה אחת(: 0.2לבטון ליציקה תהיה כדלקמן!  )לכמות של  התערובת .9
 דליים מסוג עדס או שומשום. 12   

 דליים חול זיפזיף.  8 
 מלט שחור. שק 1

 
 ימים לפחות ע״י השקיה בצינור מים.  3לבטונים במשך  אשפרהיש לבצע   .10

 
ס״מ  1.5*1.5 שלכדי לקבל פינות קטומות   משולשיים סרגליםבתוך התבנית יותקנו, בכל פינה,   .11

 בעמוד החדש.
 

היקוות של מי  למנוע, בחלקים הבולטים מקו בניין, יש לעבד את הטיח בשיפוע כדי  העמוד בראש  .12
 גשם.

 
. השטח כלול הביתגמת . גמר כדו1.1, לפי סעיף ובהוצמנט חלק סביב לעמוד, לכל ג טיח ביצוע  .13

 במדידת קירות חוץ.
 

 לפי מס' העמודים ללא הבדל במידות חתך או מידות גובה של העמודים. המדידה  .14

 
 

 הטיפול בעמודים עם פגיעה קלה אופן
 

 חלקי הבטונים הרופפים. כל סילוק .1
 

 ס״מ. 2את הברזל לכל אורכו הפגוע ובכל היקפו כולל של כ־  לחשוף יש .2
 

 מכל חלקי ברזל הזיון בעזרת מברשת פלדה וניר לטש. וקורוזיה םהקשקשילהסיר  יש .3
 

 £" 1100מוטות הזיון למרוח בשתי שכבות מגן מסוג : ״סיקה טופ ארמטק  את .4
 

  ק״ג למ״ק  400 -לא פחות מ נטכאשר תכולת הצמ 1:3תערובת של חול ומלט ביחס של  הכנת .5
 תערובת מוכנה.  של

 
 עם מים. 1:1 בדלולמסוג ״סיקה לטקס  בטון דבקלהוסיף לתערובת הנ״ל  יש .6

 
  לטקס מדולל  סיקהק״ג דבק מסוג  1.5 -דלי מלט יש להוסיף כ 1דליים חול , 3של  בתערובת .7

 . 1:1 במים
 

 תהיה דוגמת "שמנת סמיכה" שתורבץ על שטחי העמוד ע״י כף טייחים. התערובת .8
 

 מ״מ.  7לה על זו תיושם על העמוד לאחר הרטבתו בשכבות שעוביין לא יע תערובת .9
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 . גמר כדוגמת מעטפת בית.1.1טיח צמנט חלק סביב לעמוד, לכל גובהו, לסעיף  ביצוע .10

 

 
 משטחי בטון לבלוני גז יציקת  1.19

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה

 
 ס״מ. 50ס״מ וברוחב של  80הבטון יבוצעו במידות ובאורך  משטחי .א

 
 יות ועד הבית(.בלוני הגז ממקומם , )באחר ופירוק סימון .ב 

 
 הקרקע והידוקה. יישור .ב

 
 ס״מ. #10 כל  06קוטר  ברזל רשת הנחת .ג

 
 ס"מ. 15בעובי  20 -מסוג ב בטון יציקת .ד

 
חלה חובה לרכז  הקבלן ולאורך קיר מפוזרים מספר בלוני גז במרחקים שונים , על במידה .ה

 , ולצקת משטח משותף אחד לכולם.בלוניםאת ה
 

 ומם.בלוני הגז במק הרכבת .   ז 
 
 

 גגונים מבטון תיקון   .201
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה
 

 ובהתאם להנחיותיו. המפקחע״י ״רגלי״ ברזל, לפי דרישתו של   זמניות של הגגון תמיכות .א
 

 כל חלקי בטון רופפים וסדוקים, מכל צידי הגגון. וסילוק פירוק .ב

 כל צדדיו.בשלמות של כל הטיח הקיים על הגגון, מ וסילוק קילוף .ג

 פטיש עם הזיון ברזל על להכות גלוי עם מברשות פלדה, להורדת החלודה.  אין ברזל זיון ניקוי .     ד
 .המברשת בשפשוף יורדים אשר והרופפים החלודים  החלקים את רק להוריד ויש

 
 קלה(.)טיפול בעמודים עם פגיעה  1.16מסביב לגגון יבוצעו  לפי סעיף  תיקוני בטון ביצוע      .ה

 
כלפי  2%תעובד עם שיפוע של  ה״מדה״ ס״מ על פני הגגון.  4בעובי מינימלי של  ״מדה״ יציקת .ו

 15%בתוספת דבק אקרילי בכמות  של  1:3צמנט ביחס  -חוץ , הרכב ה״מדה״ יהיה:   טיט חול 
 ו'(. 1.1מכמות הצמנט )הדבק יהיה לפי סעיף 

 
 וץ.קירות הח וגמתוגמר כד 1.1צמנט לפי סעיף  טיח .ז

 

 מרפסות פתוחות תיקון     1.21
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

דרישת המפקח ובהתאם  לפי, זמניות מתחת למרפסת עם ״רגלי״ ברזל תמיכות .א
 להנחיותיו.

 
 וסיפוק חלקי בטון רופפים וסדוקים מתחתיות רצפת המרפסת. פירוק .ב

 
פלדה,  עד להורדה של כל  מברשותהגלוי ופרופילי פלדה הגלויים עם  ברזל הזיון ניקוי .ג

החלודה. בסיום הניקוי, יש לצבוע את ברזלי הזיון והפרופילים בשתי שכבות מגן מסוג סיקה 
 טופ ארמטק . 

 
 בשלמות של כל הטיח הקיים בתחתית רצפת המרפסת. וסילוק קילוף .ד

 .1.3בתחתית רצפת המרפסת, לפי סעיף   בטון תיקוני ביצוע .ה

ות של כל הריצוף הקיים במרפסת, כולל השיפולים  וכולל כל הטיט בשלמ וסילוק פירוק .ו
 הגלויים של הברזל החלקיםבמרפסת.  כל  בטוןוחול המילוי, עד לחשיפה של פני ה

 .11002ימרחו עם סיקה טופ ארמטק 
ו' .  כיוון השיפועים  1.16ושטיפת רצפת הבטון וביצוע ״מדה״ מטיט צמנט לפי סעיף  ניקוי

יהיה כזה שהיא תכסה את פרופילי  ה״מדה״ שכבתעם המפקח. עובי  לניקוז יתואם
ס״מ יש להוסיף  6עולה על  ה״מדה״הפלדה הבולטים מעל לרצפה. במידה ושכבת 

  נמוכים יהיו# ס״מ. פני שכבת ה״מדה״  10/10מ״מ  6באמצע השכבה רשת ברזל בקוטר 
 ס"מ מהמפלס הסופי של הריצוף במרפסת. 4-3 -ב

 
)כאשר יש ריצוף עובר   בכל המקומות שבהם יש פתח דלת 30-ב בטון חגורת תיציק.      ז

ס"מ וגובהה ייקבע לפי ההפרש  15מהמרפסת אל פנים הדירה(. החגורה תהיה  ברוחב 
שבין פני רצפת הבטון במרפסת לבין תחתית המרצפות ליד הפתח. יציקת החגורה תבוצע 

 לפני ביצוע ה״מדה" מסעיף ז׳ לעיל.
 

ס״מ מעל ה"מדה״(  30)עד לגובה     על ה״מדה״ ועל הקירות והמעקות מסביבמ איטום .ח
 )יבואן: ״כמאדיר"( או שווה ערד שיאושר ע״י המהנדס. "עם חומר אטימה מסוג ״טורוסיל

ק״ג למ״ר ובהתאם  להוראת  היצרן, לרבות  2.0בשתי שכבות בכמות כוללת של  היישום
 מילוי הפינות שביו המעקות לרצפה.

 
ס"מ, כולל  20/20  מעל ה״מדה״, עם רצפות טרצו מצמנט לבן במידות ריצוף ועביצ .ט

יסוד המפורט בכתב  מחיר לפיטרצו עם צמנט לבן   מסוגשיפולים. המרצפות תהיינה 
ובדוגמת ע"פ בחירת המפקח  והדיירים.  המרצפות תונחנה על מצע של טיט  הכמויות

 על מצע חול או זיפזיף.  מתבצע הריצוףס״מ.  מודגש בזאת כי  1-2צמנט בעובי 
 

 . 1.1צמנט חלק בתחתית רצפת המרפסת לפי סעיף  טיח ביצוע .י
 

במקומות המתאימים  מים יציאת התקנת בתחתית רצפת המרפסת. מים״ ״אף עיבוד .יא
אשר יבלוט  2מבחינת שיפועי הרצפה. היציאות למים תהיינה מצינור פי.וי.סי. בקוטר ״

 ס״מ. 20 -ב מהדופן  החיצונית של המרפסת
 

 ודוגמא כמו הריצוף. בגווןיש לעבד ע״י יציקת טרצו  ,לפתחי יציאות המים מסביב, ברצפה .יב
 

 לפי שטח המרפסת, אשר יימדד בתחתית רצפת המרפסת. המדידה .יג
 
 

 וניקוי קירות עם ציפוי אבן  תיקוי  1.22
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה 

 :כוחלה באבן ושיש מילוי .א
 

 מ״מ באמצעות דיסק. 15-10בין האריחים לעומק של  מרווחים פתיחת .1
 

 אויר ושטיפה במים. לחץלנקות שאריות בטון מהמרווח באמצעות    .2
 

 תערובת יבשה. 1:3ביחס של  וחול )לבן או שחור( מלטמערבבים    .3
 

 .1:1 מיםעם  לטקס סיקהמערבבים    .4
 

עד לקבלת    2 -ל 1ביחס של  4עם החומר מסעיף  3את החומר מסעיף   מערבבים .5
 תערובת נוחה העבודה.

 
של  השטח   ומילוי   תוך  לחיצת  החומר  אל  תוך החריץ  ויצירת שקע חצי  הרטבה .6

 עגול.
 

 ימים. 3אשפרה   .7
 

 :שקוף דוחה מים ציפוי  .ב
 

  הנדרשים. והתפריםגמר תיקוני כוחלה לפי המפורט העיל. ביצוע כל תיקני הבטון   .1
 

,יישום חומר    מסוג קלירסיל  , שמן, אבן וחולזפתות משארי השטח, ניקוי יסודי כנת  .2
או שווה ערך מאושר יבוצע כך שיכסה את כל השטח בשכבה אחידה ללא  נזילות.   900

 להוראות היצרן. בהתאםלס״. הכל -ניתן  ליישם באמצעות מברשת רולר ו/או ״אייר
 
 

 קירות עם פסיפס תיקון 1.23
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה
 
 )כל התבנית(. רופפותחתיכות פסיפס  וסילוק ניקוי .1

 
 באישור המפקח. או"ה אריחי פסיפס תואמים  .2

 
 ".106הפסיפס במקום החסר עם דבק )חוץ( "מסטרפיקס  הדבקת  .3

 
 תואמת ומאושרת ע"י המפקח. חוץ קירותלאחר התייבשות, ביצוע רובה ל  .4

 
 

  חיבור לוחות שיש )חיפוי חוץ( עם ברגים/קיבוע 1.24
 

 כללי            
 

   , במשך הזמן הדבק נפגם וחלק מהלוחות  שיש בלוחותמבנים מחופים בקירות חוץ  קיימים
 "י חיזוק ברגים.ע, נדרש לחזק את לוחות  ליפול עלול
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 החוץ/חזיתות . קירות לכללוחות השיש יעשה  חיזוק .א

 
לפנות ס"מ , יש  10 לעומקמ"מ בסימטריות ומרכז לוח השיש  8שני חורים בקוטר  קדיחת .ב

מ"מ בתוך לוח השיש וזאת ע"מ  1"פאזה" בקצה הקדח של הלוח ע"מ  שראש הבורג יכנס 
 לכסותו  בדבק שיש.

 
   .חלודה בפני קורוזיה/ עמידס"מ 10-9באורך  עם דיבל מובנה בורגלהבריג לתוך הקדח  יש .ג

 
 .תואם באישור המפקח שיש לסתום את החור בדבק שי רגיםקיבוע הלוח בשני ב לאחר .ד

 
                                                                                                                                                            

 @          @                                        דוגמא                                                                                         

 
 
 
 

 שטחי בטונים פגומים תיקון 1.25
   

 :כוללת את המפורט להלן העבודה
 

 טיפול בעמודים עם פגיעה קלה. - 1.16.    כל המופיע בסעיף א  
   

 

  רצועות בטונים פגומים תיקון 1.26
    

 :כוללת את כמפורט להלן העבודה                    
 

 טיפול בעמודים עם פגיעה קלה. - 1.16בסעיף  המופיע כל .א
 

 

 

 צביעת נגרות ומסגרות חוץ - 2 פרק         

 

 כל חלקי נגרות חוץ צביעת   2.1  
 

 כללי 
 פרק זה מתייחס לצביעת עץ )כולם מעץ( :    

  חלונות             
 דלתות             
 תריסים             
 ארגזי רוח             
 מעקות              
 ארגזים וארונות עץ             
 צביעת חלקי עץ              
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 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

הנ"ל תעשה בצבע מסוג הצבע הקיים עליהם כלומר, אם אלמנט הנגרות צבוע בצבע אטום,  צביעת
או שווה ערך מאושר  לטתעשה הצביעה מחדש בצבע ״סופלק״ או ״פוליאור״  מתוצרת ״טמבור״/ניר

במקרים שבהם אלמנט הנגרות צבוע בצבע שקוף )לכה שקופה(, אזי הצביעה  אילווע״י המפקח 
בכפוף לאישור מחדש תעשה בצבע ״פוליטון״ או ״ורנית לעץ״ מתוצרת ״טמבור״  או שווה ערך 

 המפקח וטרם ביצוע.
  

 בצבע אטום/מט צביעה .א
 

 גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים ו/או מתקלפים ו/או סדוקים.  .1
 

 ייר לטש של כל שטח העץ.החלקה בנ  .2
 

 מילוי חורים ופגמים ע״י ״מרק פי.וי.אי.״   .3
 

 צביעת שכבה אחת של ״צבע ראשון סינטטי״  .4
  

 החלקה בנייר לטש של כל שטח העץ.  .5
 

 צביעת שתי שכבות של ״סופרלק״ מתוצרת "טמבור״.  .6
 

      ר״, "פוליאור" "טמבולעיל, אפשר לצבוע בשלוש שכבות של   6, 5, 4סעיפים  במקום   .7
 בין שכבה לשכבה יש להחליק בנייר לטש.'׳ כאשר ערך שוה או                            

 
 בצבע שקוף צביעה. ב 

 
 ציפויים מתקלפים ולכלוך, אבק וחומרים זרים מעל העץ. הורדת .1

 
 בנייר לטש עדין וניקוי אבק הליטוש. ליטוש .2

 
)או שכבה של ״מגן עץ״   רלטאתת של "מגן עץ״ מתוצרת ״טמבור״/ני כבהש צביעת .3

 (.1:1מעורב עם ״פוליטון״ ביחס 
 

 שתי שכבות של ״פוליטון״ ליטוש בנייר לטש בין שכבה לשכבה. צביעת .4
 

״ורנית לעץ" מתוצרת  שללעיל, אפשר לצבוע בשלוש  שכבות   4, 3במקום  סעיפים   .5
 ״טמבור״.

 
 גרות.: הצביעה תבוצע רק בחלקים החיצוניים של אלמנטי הנ הערה  

 
 

 כל חלקי פח/מסגרות צביעת 2.2 
   
 :  זה מתייחס לצביעת פרק  

  חלונות                   
 פח/ברזל דלתות                   
  מעקות                   
 מזגנים סורגי, סורגים                   
 צינורות                   
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 כסים של בלוני גזומ פח עלותת ארגזים                   
  כביסה ועמודי מסתורי                   

עשויים מברזל/פח וצבועים בצבע קיים  אשר מברזל שתלויים בקירות החיצוניים אלמנטים
 או העשויים מברזל מגולבן.

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה  
   

יר לטש "י מברשות פלדה וניעוכו'   חלודה, צבע מתקלף, לכלוך, שומנים הסרת .א
 לברזל.

 
שתי שכבות של   אושכבות של ״מיניום סינטטי״ מתוצרת  שתי צביעת .ב

 ״אנטירוסט״ מתוצרת 
 

"מגינול מיוחד אפור״ של חלקי פלדה מגולבנים, יש להשתמש בצבע יסוד   במקרה .ג
  .במקום האמור לעיל צביעת שתי שכבות  של ״סופרלק״ 

   
 

 דודי שמש צביעת 2.3          
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה  
 

 הקולטים. שלעליהן הוא מותקן וגם התמיכות  הרגלייםעצמו,  הדוד צביעת .א
בגודל הדוד או  הבדללעיל והמדידה לפי יחידות ללא   2.2הצביעה לפי סעיף  ביצוע .ב

 צורתו.
  

 ארונות אויר מעץ וצביעתם תיקון 2.4 
 

 כוללת את המפורט להלן:  העבודה  
 

. לוח הציפוי מ״מ 8צידיו הגלויים לחוץ בלוחות דיקט בעובי מכל  הארון ציפוי .א
 הקדמי יהיה מחורר, בהתאם לפתחים הקיימים בחזית הארון.

 
 מגולבן חדש מפחכיסוי  והתקנתהכיסוי שמעל לארון )במידה וישנו(  פח פירוק .ב

 ס״מ מכל צד של הארון ויותקן בשיפוע כלפי חוץ. 1.5אשר יבלוט לפחות 
 

 .2.1כל הארון לפי סעיף  צביעת .    ג  
 
 

 סביב חלונות ומזגנים איטום 2.5 
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה  
 

 וכו'. אבק, מסביב למשקוף החלון, מלכלוך, ההמיועד לאטימ המקום ניקוי .א
 

המוזאיקה(  לאדןכל המרווח שבין משקוף העץ והקיר )ובין משקוף העץ  איטום .ב
״ מתוצרת ״טמבור״,או חומר אטימה 242 בחומר אטימה כגון: ״רב מרק אקרילי

 אחר שיאושר ע״י המפקח.
 



 

25 

 טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים מפרט

 

 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 היצרן. הוראותמתאים לפי  ״פריימר״ למרוחיישום חומר האיטום יש   לפני .ג
 

 תבוצע סביב כל משקוף החלון. האטימה .ד
 
 

 סביב פתח מזגן  איטום    2.6
 

 כוללת את כל האמור לעיל. העבודה .א
  

 במידתגן לבין הקיר וכולל גם תיקוני טיח יבוצע ביו משקוף העץ של המז האיטום .ב
 הצורך.

 
 משקוף איטום ו/או סגירה של המרווח אשר בין המזגן לבין כוללת אינה העבודה .ג

 העץ.
 

 ארון אויר וסגירה בבניה פירוק    . 2.7
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה        
 

וקיים חלון  במידהים והחיצוניים. כל חלקיו הפנימי לשל ארון אוויר מעץ, ע וסילוק פירוק .א
 מעל ארון האוויר, יש להשאיר את החלון בשלמותו ולא לפגוע בו.

 
חורים,  בעובי לפי עובי הקיר הקיים.  4ע"י בניית בלוקי בטון חלולים,   הפתח סגירת .ב

ס״מ ובלוקים  20ס״מ אזי יש לבנות קיר כפול מבלוקים בעובי  30במידה ועובי הקיר הוא 
 ס"מ. 10 בעובי

 
 הקיים  הקירמסביב לבנייה כדי לסגור את המרווחים שבין   בטון יציקתשל  השלמות .ג

 החדשה. לבנייה
 

. בצד החיצוני,  הגמר יהיה כדוגמת 1.1חלק מכל צידי הפתח, לפי סעיף  צמנט טיח .ד
המעטפת החיצונית בצד הפנימי יהיה הגמר שכבת שליכטה. במידה ויידרש גמר אחר ע״י 

 ישולם בנפרד לפי סיכום בין הדייר לקבלן. הדייר,
 

, יש לעבד את אדן החלון עם טיח צמנט  כנ"ל, בשיפוע מעל ארון האוויר חלוןיש  כאשר .ה
 כלפי חוץ. 2%של 

 

 מעקה ברזל חדש למרפסת התקנת     2.8
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה         
 

 מעקה ברזל, או עץ קיים. וסילוק פירוק .א
 

 .ס"מ בתקן 105פחות מ  ולא ס״מ מעל אדן המוזאיקה של המרפסת 70מעקה יהיה ה גובה .ב
 

בין העמודים  המרחקמ״מ.  30/60/2.2מלבני, בחתך  פלדהמצינור  יהיו עמודים למעקה .ג
 מטר. 1.2לא יעלה על 
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

עם ״רגל״ תחתונה, מאותו צינור, אשר ירותך בניצב לעמוד ותהיה מעוגנת אל  היהעמוד  י כל 
עם המהנדס ולאחר  בתיאוםאו התקרה מבחוץ. אופן העיגון אל הקיר יהיה  המעקה
 .אישורו

 
 30/60/2.2המעקה, כשהוא מרותך אל כל העמודים, יהיה פרופיל צינור מלבני בחתך  בראש .ד

 לעיל בסעיף ג'. כאמור, אל הקירות משני צידי המרפסת יעוגןמ"מ. פרופיל זה 
 

מ״מ. הפס הנ״ל יותקן בגובה  30/5שטוח  פס ברזל רותךיהעמודים, בתחתית המעקה  בין .ה
הצינור שבראש המעקה לבין הברזל השטוח  בין ס״מ מעל מפלס אדן המוזאיקה במרפסת. 10

 ס״מ ביניהם.  12מ״מ, במרחקים של  10שמתחתית ירותכו מוטות אנכיים מברזל עגול בקוטר 
 

 .2.2בשלמותו ייצבע מכל צדדיו לפי סעיף  המעקה ו.       
 

 יקבעו בתיאום עם ועד הבית והמפקח. המעקה דוגמת  .ז
 
 

 עבודות בגגות - 3פרק     

 

 גגות בשתי שכבות ביטומן איטום  3.1
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

מלכלוך, פסולת , ברזלים/אנטנות זרוקים למיניהם , דודי שמש וקולטים  יסודי של הגג ניקוי .א
 סיד וכו'. זרוקים ולא מחוברים, אבק,

 
ומילוי המקום עם  הקיימתוסילוק של קטעים נפוחים ומתקלפים משכבת האיטום   פירוק .ב

 תיקונים אלו כלול במחיר האיטום. ביצועביטומן חם מעורב בחול. 
 
 יריעות/לזפת ישיר מגע ייווצר שלא כך מ"ס 4-8 מגבהים ג"ע הדודים ומעמדי הקולטים הרמת .ג

 
פסי יוטה  הדבקתס״מ,   20חם ברצועה שרוחבה  ביטומןסדקים צרים ע"י מריחת  תיקון .ד

ס״מ ומריחה שנייה עם ביטומן חם עד לכיסוי מלא של היוטה. יש להקפיד על  15שרוחבם 
 ס״מ בין פסי היוטה, לאורך הסדק. 10חפיות של 

 
מריחת ביטומן חם  208' מסע״י סתימתם במסטיק ביטומני אסבסטול  רחבים סדקים תיקון .ה

ס״מ ומריחה שנייה בביטומן  20ס״מ, הדבקת פסי ארג זכוכית ברוחב   30בה ברצועה שרוח
 ס״מ בין פסי   10חם  עד לכיסוי מלא של הארג. יש להקפיד על חפיות של 

 , לאורך הסדק.הארג          
 

, עם הגג.  האיטום יבוצע מקומות מגע של צינורות או אנטנות או רגלי דודי שמש איטום .ו
 , לכל אורך המגע עם הגג.לפי סעיף ג׳ לעיל

 
"פלינטקוט"  מסוגעל כל השטח המיועד לאיטום, עם אמולסיה ביטומניות  יסוד מריחת .ז

 0.3מים. המריחה תיעשה בשני כיוונים, שתי וערב, בכמות כוללת של  %20  -מדוללת ב
 ק״ג/מ״ר.

 דלהקפיויש  בתשתית להמשיך בביצוע השכבה הבאה לפני שכל מריחת היסוד נספגה אין
 .תשארנה שלוליות שלא
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בכמות  85/40 מסוגכל השטח המיועד לאיטום עם ביטומן אספלט מנופח חם  מריחת .ח
 -בנקודה מסוימת מ מקרה לא תפחת כמות הביטומן, בשוםק״ג/מ״ר.  1.5ממוצעת של 

 ק״ג/מ״ר. 1.0
 

.  ןולשקע אותן בתוך הביטומ ארג זכוכית יריעותמריחת הביטומן החמה יש לפרוש  על .ט
 ס״מ לפחות, ביניהן. 6יעות תיפרשנה מהמקום הנמוך אל הגבוה,  עם חפיות של יר
 

תהיינה יריעות רשת ארוגה מסיבי זכוכית מתוצרת "אינטרגלס״ )גרמניה( או  היריעות .י
  מטר וצפיפות החוטים, שתי וערב בסמ״ר, תהיה  1(. רוחב היריעות אנגליה תוצרת״מריגלס״)

7.5 X 4  ,10 -מ יפחתגרם/מ״ר והחוזק לקריעה בשני הכיווני  58היריעות יהיה  שקלמ 
 ק״ג/ס״מ. 

 ' לעיל.זשכבה שנייה של ביטומן גס מהסוג הנ״ל ובכמות לפי סעיף   מריחת .יא
 

 ונקי על שכבת הביטומן בעודה חמה וטאטוא עודף החול.   יבש חול פיזור .יב
 

 ואו  ״301״דוראקריל  5כבוי בתוספת של * הגג עם סיד הלבנת .יג
שטח לבן  לת. ההלבנה תבוצע במספר שכבות הדרוש עד לקב 10ל  1ביחס של  2'בונד ביג

 אחיד ומלא על כל הגג.
 
 
 
 

 של גגות לבדב הלבנת 3.2
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

 א', ב' . 3.1ע"פ סעיפים  יסודי ניקוי .א
 

או  ״מלבין גג״ מתוצרת עם ״לבנית״ מתוצרת ״נירלט" או  "מלבין  גגות שחל"  גגה הלבנת .ב
 ״כרמית" או ״מלבין אקרילי" מתוצרת ״פזקר״.

 
 ואופן היישום לפי הוראות היצרן. השכבות מספר, הכמויות.   ג

 
 

 שיפועים בגגות ע"י חול ומדה ביצוע 3.3
 

 :להלן רטכוללת את המפו העבודה      
 

 סעיפים א' , ב' . 3.1סעיף  לפיהגג  ניקוי .א
 

 לכיוון המרזבים. 1.5%ס"מ ועיצוב שיפועים של   3״ בעובי מינימאלי של שכבה של ״מדה ביצוע .ב
 

 והחול יהיה גס ומנופה.  4:1חול ביחס  -"מדה" תהיה עשויה תערובת של צמנט ה .ג
 

 ותהודק ע״י מכבש יד בשיפועים מתאימים. רטוב חציתיושם על הגג במצב  התערובת .ד
 

הקשייה מלאה. החלקה ויישור נוספים והספגה של שכבת "ה"מדה" לכל עוביה, עד ל הרטבה .ה
 של פני השכבה בעודה רטובה.
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 הכמות לחיוב בחוזה זה הינה פאושלית. .    .ו

 
 

 "רולקות" עם טיט ומלט ביצוע  3.4
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

. הרצועה תהיה הגגהאיטום הקיימת ברצועה לאורך תחתית מעקב   שכבתוסילוק  פירוק .א
 ס"מ  על המעקה. 10פני הגג וברוחב  ס"מ מעל 10ברוחב 

 
 החלקה ויישור. כולל, ס"מ 10X10בטיט צמנט בחתך משולשי  הפינה מילוי .ב

  
 . אקרילידבק   ספתובתו 4:1חול גס ביחס של  -יהיה תערובת של צמנט  הטיט .ג

 
 הכמות לחיוב בחוזה זה הינה פאושלית. .ד

 

 שיפועים עם ״בטקל" יצירת  3.5
 

 :ורט להלןכוללת את המפ העבודה 
 א׳ ו ב'.  3.1השטח לפי סעיף  הכנת .א

 
 ס״מ.  3שיפועים עם בטון מוקצף קל בעובי מינימאלי של  יצירת .ב
 
 המרזבים. לכיוון 1.5%של  בשיעוריהיו  השיפועים .ג

 
ק״ג/סמ״ר  15לחיצה  של  זקוחו ק״ג/מ״ק 800 שליהיה במשקל מרחבי  המוקצף הבטון .ד

 . 174רישות מפרט    מכון התקנים מספר יום. הבטון המוקצף יתאים לד 28כעבור 
 

 המוקצף יוכן במערבל מכני ויועלה לגג ע״י משאבה. הבטון .ה
 

 להקפיד על שמירת הבטון, מזמן היציקה ובמשך שלושה ימים רצופים, במצב רטוב. יש .ו
 
על השטח ויש להגן עליו  מפני פגיעות מכניות  לדרוך איןהשבוע הראשון לאחר היציקה  במשך .ז

 ת.ואקלימיו
 

 יום ממועד יציקת השיפועים. 28להתחיל בביצוע איטום הגג לפני תוך  אין .ח
 
 

 פלטות אסבסט –רעפים  החלפת  3.6
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

וקשירת הרעפים  הישנים וסילוק פירוקרעפים שבורים ו/או פלטות אסבסט כולל  החלפת .א
 . 50% -החדשים לבדי העץ )לטות( ב

 
 בגג כולל פירוק וסילוק הרוכבים הפגומים.  בודדיםרוכבים  החלפת .ב
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והנחת רוכבים חדשים איטומם וחיזוקם ע״י סתימת חיבורים ומריחת מלט לאורכם.  הספקה
 את המלט יש לצבוע כצבע אקרילי בגוון מתאים לרוכבים והרעפים.

 
ים לפי צמנט גליים כולל ווים, אומים, דסקיות מפלדה מגולוונת ואטמ לוחות אסבסט החלפת .ג

 הצורך.
 

לדרישות ת״י  יתאימולא בתקן/ואין ייצור יוחלפו לרעפי חרסית. רעפי חרסית  – בטון רעפי .ד
 . ובגוון אחיד תקן יהיו ללא סדקים ושרופים היטב בעלי תו 215

 
לנוהל סילוק  בהתאםיש לסלקם לאתר פסולת מורשת  מהתקן הוצאו אסבסט לוחות .ה

 לפיתקני  קל ואו גג חרסית בגג"ל יוחלפו הנ בה ,פסולת מסוכנת ע"פ המשרד להגנת הסבי
 . במחיר כלוללפי התקינה  סטפסולת האזב פינוי 3.6פרק זה 

 
של דליפות בגלל  ובמקרהולאטימות בכל התנאים והנסיבות  באחריות מלאה יישא הקבלן .ו

 חוסר אטימות, יהיה עליו לתקן את הכסוי.
 

 שטחים מרוצפים איטום    3.7
  
 :כוללת את המפורט להלן העבודה     

 
מ״מ  5ועומק של  לפחותמ״מ   3)״פוגות״( בין המרצפות עד לרוחב של  יםהמישק הרחבת .א

 . לפחות )חצי ס"מ(
קווים ישרים ומניעת  עלמכונת חיתוך חשמלית תוך הקפדה  םהמישקים תיעשה ע הרחבת

 נזקים מהמרצפות.
   

 חר השטיפה.במים וייבוש מלא לא טיפתםהאבק מהמישקים, ש ניקוי .ב
 

המישקים עם חומר אטימה אפוקסי דו רכיבי מסוג שיאושר ע״י המפקח. )כדוגמת  מילוי .ג
 השיפוליםגם במרווחים שבין  יבוצע האיטוםאפוקסי גיל לפוגות תוצרת חברת סיקה(. 

 .לריצוף
 

 במים. ספוגהשטח המרצפות והחלקת חומר המילוי במישקים עם מטלית  ניקוי .ד
 

 -ו GW2א' ד' לעיל, אפשר לבצע איטום עם החומרים "הידרופולי האמור בסעיף  במקום .ה
צורך בהרחבת המישקים אלא  ןמתוצרת "פולי כימיקלים".  במקרה זה אי GW1"הידרופולי 

רק בניקויים עם מכשיר חד.  את החומרים מיישמים על כל שטח הריצוף עפ"י 
 הוראות/הנחיות היצרן.

 
הקבלן לבצע את האיטום רק עם צוות מאומן  האפשרויות המפורטות לעיל נדרש בשתי .ו

מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר האיטום האמור, אשר תיתן גם את האחריות 
 לאיטום הנ״ל.

 

 ושיפוץ ארגז רוח קיים  תיקון  3.8
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה      
 

ניתנת לצביעה ו/או הנוטים  , בצורה שאינהו/או הרקובים הסדוקים השבוריםכל הלוחות  פירוק .א
 ליפול.
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לוחות חדשים במקומם, במידות רוחב בהתאם לקיים ובאופן שיותאמו לסידור הלוחות  התקנת .ב

 ס"מ לפחות , מהוקצעים בצד הפונה כלפי חוץ.  1הקיים. הלוחות יהיו מעץ לבן בעובי 
 

 חלקי העץ מצבע מתקלף ושפשוף בנייר לטש של השטח המיועד לצביעה. ניקוי .ג
 

 בשלוש שכבות של מגן עץ של טמבור. צביעה .ד
 

 בשלוש שכבות של "ורנית לעץ״ מתוצרת ״טמבור". או צביעה בסופרקריל או סופרקניטקס.  צביעה .ה
 

אפשרות לתקן ולשדרג את ארגז הרוח בציפוי אלומיניום דקורטיבי וזול , מענה תחזוקתי  לחילופין .ו
 ציפוי יעשה ע"י החברות המתמחות בנושא .חכם כנגד מזיקים ופגעי טבע לאקלים הישראלי, ה

 

 אופקיים ריםתפ חיפוי 3.9
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה
 

 פח קיים על התפר וכל כיסוי אחר שקיים על התפר.  וסילוק פירוק .א
 
תוצרת חברת סיקה.  כולל גיבוי לחומר  £1ואטימתו בחומר אטימה מסוג סיקה פלקס  התפר ניקוי .ב

 ״קלקר" במידת הצורך או   חומר אטימה אחר שיאושר ע״י המפקח. האטימה בפסים של
 

ס״מ.  לכל אורך הפח, במרכזו,  60מ״מ ברוחב פרוש כולל של  0.5בפח מגולבן בעובי  התפר כיסוי .ג
ס״מ. הפח יחובר לקיר ע״ י דיבלים  3ס״מ ובכל קצה  יהיה כיפוף של  2/1יהיה כיפוף משולשי בחתך 

 מטר זה מזה. 1.5קומות שיקבע המפקח ובמרחקים שלא יעלו על וברגים מגולבנים, במ
 

 ס״מ לפחות. 20באורך  חפיותחלקי הפח לאורך התפר תהיינה  בין .  ד
  

 הפח. צביעת  .ה
 
 

 גגות ביריעות ביטומניות   איטום 3.10
 

 כוללת את המפורט להלן: העבודה
 

. דודי שמש וקולטים זרוקים יהםלמינ, אנטנות/ברזלים זרוקים  ולת, פסמלכלוךיסודי של הגג  ניקוי .א
 ולא מחוברים, אבק , סיד וכו'.

 
ומילוי המקום עם ביטומן חם  הקיימתוסילוק של קטעים נפוחים ומתקלפים משכבת האיטום  פירוק .ב

 .כלול במחיר האיטום אלו ביצוע תיקונים בחול.  ורבמע
 

ביק את היריעה משני ס"מ להד 20של  ברוחב יריעותסדקים רחבים ע״י הדבקת פסים של  תיקון .ג
 ס"מ מעבר לקצות הסדק. 30צידי הסדק. החפיות לאורך תהיינה 

 
הלחמת יריעות ביטומניות /הדבקת, פרטי צנרת, ופרטי מרזבים יבוצע חיזוק ע״י הפינות עיבוד .ד

 מ״מ . 4)מאותו סוג( בעובי 
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ות, בין משטח למעק הגגבכל המפגשים בין מישורים שונים כגון בין שטח   חיזוק יריעות התקנת .ה
 מעקות וכו' . פגשיהגג וצנרת במ

ס״מ והן  תודבקנה הדבקה מלאה משני  35תהיינה מאותו סוג כמו יריעות האיטום וברוחב  היריעות
 ס״מ ללא הדבקה. 5צידי קו המפגש, כאשר במרכז, לאורך קו המפגש, יש להשאיר פס של 

 
, על  שמש לבן מגןעם   S.B.Sסוג  מ"מ מ 0.5ישראל בעובי  בתקןיריעות האיטום יהיו  הנחת .ו

 .שטחו אל הגג במלוא. היריעות תולחמנה לפחותס״מ  10של  חפיות הגג והדבקתן/הלחמתן עם
ס״מ לפחות  ותודבקנה אליהם. בקצה היריעות  20תועלינה גם על המעקות, עד לגובה  היריעות
 המעקות. אשר יחוברו עם ברגים ודיבלים מגולבנים אל אלומיניום סרגלייותקנו 

 
החיבור בין היריעות,  במקומות מתאים, לפי  הנחיות היצרן, אטימה״ ״מסטיקלבצע אטימה עם  יש .ז

 בגמר היריעות על המעקה, סביב  פרטי צנרת ומרזבים "מקלות סבא לחשמל ומזגנים" וכו'.
 

לבד עם זיון  מ״מ 5בעובי  , היריעות תהיינה S.B.S רישל פולימר אלסטומ %15מכילות  היריעות .ח
 גרם/למ"ר. 350פוליאסטר במשקל 

 
 הוראות היצרן. לפיאל הגג, אופן היישום ופרטי הביצוע   שטחן במלואתולחמנה  היריעות .ט

 
 
 

 אנטנה/מרכזיית כבלים מרכזית ומשותפת לטלוויזיה התקנת     3.11
 

 : כוללת את המפורט להלן העבודה 
  

באזורנו ובעולם  לקלוטשניתן   מרכזית מיועדת לקליטת ערוצי טלוויזיה T.Vקליטת  מערכת .א
 בחינם או בתשלום.

 
 ., יס , סלקום , אורנג' הוטהמוכרות בארץ :  המערכת .ב

 
 מיועדת לכל דיירי הבניין. המערכת .ג

 
 מיועדת לעבודה מתמשכת , יום יומית. המערכת .ד

 
מהגג תהיה בצורה אנכית כאשר  הירידההכבלים לדירות יהיו בצורה אחידה ומסודרת.  כניסות .ה

מטר.  בכל קומה יועבר הכבל בצורה אופקית  1.5לים מאוגדים ומחוברים   ב״שלות״ כל הכב
 לכיוון הדירה עד למקום החדירה.

 
 .C40  -  C5.  המערכת  תעמוד  בשינויי   הטמפרטורה  החיצוניים  ו
 
 4מטר , מעוגן לגג עם  0.5-1יהיה בגובה  העמוד, תותקן על גג הבניין.  "צלחת"/האנטנה .ז

 .לארקהמחובר  ויהיהם ברגי
 
 מפצלים /מגברים .ח

מקום רזרבי עבור עוד שני  עםיהיו בתוך ארון חשמל בקומה מתחת לגג עליון,  המגברים .1
 מגברים.

 
מהמערכת לדירות יהיו  הכבליםיהיו מסוג ובסטנדרט החברות המפעילות .  המגברים  .2

 תקניות בהתאם לסוג ולסטנדרט של החב' המפעילות.
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 עבודות פחחות ואינסטלציה - 4 פרק      

 

 בקירות החוץ דלוחיןצנרת מים /  החלפת 4.1
 

 בהתאם לכתב הכמויות. יצויינומים שעל קירות חוץ, תוחלף במקומות אשר  צנרת      
 

 :כוללת כמפורט להלן העבודה     
 

 פגומים בקטע הנדון וסילוקם. חלקי צנרת פירוק .א
 

 P.V.Cואו צינור  מגולבןהקיים, הצינור החדש יהיה צינור  בקטע זה בקוטר לפי  חדשצינור  התקנת .ב
מ"מ ואו דרג ב' לפי תקן ישראלי , כל החיבורים יהיו בהברגה תקנית וכל שינוי כיוון  40בקוטר 

 הסתעפויות וכו', יבוצעו  רק באביזרים סטנדרטיים.
 

ת״(  אשר יהיו עשויים משני אל הקיר על ידי ווי קולר חזקים מברזל מגולבן )״שלו רויחוב הצינורות .ג
ס״מ לכל היותר או לפי  2חלקים עם אפשרות פתיחה ויותקנו באופן שמרחק הצינור מהקיר יהיה 

 הצינור הקיים.
 

 החלפת צנרת ביוב שעל קירות חוץ  4.2
 

האמור לעיל לגבי צנרת מים, מתייחס גם לצנרת ביוב. כאשר יש להחליף קטע של צינור שלם  כל
 בהתאם לנדרש. 4ו/או ״ 2חדש קשיח לשפכים בקוטר ״   P.V.Cצינור  תקן במקומולכל אורכו, יו

  
: בכל מקרה החלפת הצנרת תעשה בחלק החיצוני בלבד עד לנקודת החיבור אל החלק הערה 

 " (.T״, -הפנימי )ה
 
 

 החלפת מרזבים אופקיים ואנכיים   4.3
 

 אופקיים מרזבים 
 

 כוללת את המפורט להלן: העבודה 
  

 הקיימים. וסילוק המרזבים ירוקפ .א
 

 ס״מ. 15בקוטר  עגול מ״מ ובחתך חצי 0.5מרזבים חדשים מפח מגולבן בעובי  התקנת .ב 
 

העץ של  קונסטרוקצייתהעץ של גג הרעפים, או אל  טרוקציהיחוברו אל קונס המרזבים .ג
ים. לכיוון המרזבים האנכי 1.5%תבוצע עם שיפועים אורכיים של  ההתקנה ארגז הרוח.

 1.5מ״מ, במרחקים של  2חיבור המרזבים יהיה עם חבקים ) ״שלות״( מפת מגולבן בעובי 
 מטר ביניהם.

 
 לכל ההיקף של  המרזב. בדיל הלחמותבין חלקי המרזב יהיו ע״י  החיבורים .ד 

 
המרזב יש להתקין דופן אטומה מאותו פח ובמקומות החיבור אל המרזבים האנכיים  בקצוות .ה

יוכנסו לתוך  אשרס״מ  5ור בגודל מתאים ולהלהיט סביב לחור שוליים בגובה יש לחתוך ח
 .המרזב האנכי
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 .2.2צביעה לפי סעיף       .ו

 
 לפי אורך נטו של המרזב. המדידה     .   ז 

 
 

 אנכיים מרזבים        
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה        
 

 קיימים. וסילוק מרזבים פירוק .א
 

 ס״מ. 12/8מ״מ בחתך מלבני  0.5בעובי  מגולבן מפחכיים מרזבים אנ התקנת .ב
 

מ״מ, אשר יחוברו לקיר  1.5מטר ע״י חבקים מפח מגולבן בעובי  1.5המרזב על הקיר, כל  חיבור .ג
חבק יהיה עשוי משני חלקים, כאשר החלק התחתון מחובר  כל עם ברגים מגולבנים ודיבלים.

 ״י ברגים מגולבנים.לקיר  והחלק העליון מחובר אל החלק התחתון ע
 

 לכל ההיקף. בדיל הלחמותבין חלקי המרזב ע״י  חיבור .ד
 

 ס"מ של המרזב. 12/8ס״מ עם אלכסון המתחבר לחתך  15/20/15ראש מרזב במידות  התקנת .ה
 

 . 68%תחתית המרזב בשיפוע של  עיבוד .ו
 

 . 2.2המרזב לפי סעיף  צביעת .ז
 

 חתית המרזב.לפי אורך נטו של המרזב, כולל ראש המרזב ות המדידה .ח
 

 
 שוקת מבטון בתחתית מרזב  התקנת      

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה     

 
 להתאמת גובה הקרקע במקום. ומילוי חפירהעבודת   .א

 
 ס״מ מתחת לכל שטח השוקת. 5בעובי  של בטון מצע  .ב

 
 השוקת בתוך מצע הבטון וחיזוקה ע״י השלמת בטון מסביב לדפנות.  התקנת  .ג

 
 ס״מ, תוצרת אקרשטיין  או שווה ערך. 30/46/10רומית מבטון במידות תהיה ט שוקת .ד

 

 צנרת לניקוז מי מזגנים התקנת   4.4
      

  כללי
הדירות בבניין יוצרים מי לחות/ניקוז ונשפכים בצורה עצמאית לקרקעית  הבניין , בעת שיפוץ   מזגני      

הדירות לצינור ניקוז אחד, לאסטטיקה  של המבנה הוחלט לאגד את כל יציאות המים  של מזגני חיצוני
 ובטיחות.
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 :כוללת את המפורט להלן העבודה   
 

 "פ הנחיות המפקחע גניםהמים קרובה לנקודות ריכוז אנכי של המז צנרת התקנת תכנון .א
 
 בעלי אביזרי חיבור למזגנים. מ"מ 40אפור  שופכין"ה צנרת או .ב

 
 )בשאיפה( לשטח הגינה ואו לחנייה. ותסתיים מעלות לקרקע 90הצנרת תהיה אנכית  התקנת .ג

 
לחיבור הצינור  שלותלכול קומה ודירה ,   Tיספק את האביזרים הנלווים כגון : חיבורים ו  הקבלן .ד

 לקיר , שלות לחיבור צנרת המזגן לקיר.
 
 צנרת מזגני הדירות לצינור ניקוז החדש. חיבור .ה

 
 הצינור ע"פ הגוון והסוג שנקבע לשיפוץ קירות החוץ צביעת .ו

 
 
 
 
 
 

 צנרת ביוב בקרקע  החלפת   4.5
 ( לפני ביצוע עבודהיולכיש לקבל אישורי חפירה מכל הגורמים)בזק, הוט, חב' חשמל, עין נטפים ו

 
 : המפורט להלן תכוללת א העבודה        

 
 הצינורות הקיימים והוצאתם מהקרקע. פירוק  .א

 
 חפירת תעלה בעומק וביצוע שיפוע מתאימים.  .ב
 ויעמדו בדרישות התקן. 4בקוטר של  לפחות ״  P.V.C-דשים, הצינורות יהיו מהנחת הצינורות הח  .ג

 
 פני הצינור. ומעלס״מ מתחת  10לכל אורך החפירה ועד  יש לעטוף בחול נקי תאת הצינורו  .ד

 
 החזרת האדמה לתוך התעלה בשכבות עד לפני הקרקע הטבעיים.  .ה

 

בורים בין התשתית הפרטית לציבורית, ככל ונדרש תאום עם תאגיד המים והביוב לצורך ביצוע חי .ו
 יש לעשות כן טרם ביצוע העבודה. האחריות המלאה בעניין זה מוטלת על הקבלן.

 
 

 החלפת תאי ביקורת    4.6
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה     
 

 תא הביקורת הישן כולל רצפת הבטון. פירוק  .א
 

״מ מהשטח  החיצוני של דפנות ס 5-ס״מ אשר תבלוט בכ 10יציקת רצפת בטון מזויין בעובי   .ב
 טבעות הבטון.

 
 א' . 27הנחת טבעות בטון טרום לפי תקן ישראלי   .ג
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 איטום בטיט צמנט בין טבעת לטבעת.  .ד

 
תעלות הקרקעית בעזרת טיט צמנט מוחלק. העיבוד יהיה מורכב  מקטעי מעגל המהווים  עיבוד .ה

 .תאהמשך הצינורות המחוברים אל ה
 

 קוטר הצינור. 2/3 -התא יהיה לא פחות מעומק תעלה מעובדת בתוך   .ו
 

 .489את פתח הכניסה של התא העליון יש לצייד במכסה מתאים בהתאם לתקן ישראלי   .ז
 

מטר יש להתקין שלבים מתאימים מברזל יציקה מעוגנים בדופן  1.0בתאים שעומקם עולה על   .ח
 ס״מ. 40התא במרחקים של כל  

 
 

 נרת להסתרת צ 20/10תעלות פח  התקנת   4.7
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה       
 

החלק הפתוח של  כאשר ״ח״ האותס״מ, בצורת  20/10מ״מ בחתך  0.5מפח מגולבן בעובי  תעלה .א
 ס״מ(. 46התעלה צמוד לקיר רוחב )פרוש של הפח 

  
לקיר  צמודה תהיה  אשרס״מ  3אחת מהדפנות הניצבות לקיר תהיה תוספת של ״רגל״ ברוחב  בכל .ב

 ת עם ברגים מגולבנים ודיבלים אל הקיר.ומחובר
 

אשר נמצאת  מזגנים/כבלים/התעלה, לפני הצמדה לקיר, תוכנס הצנרת של דודי השמש בתוך .ג
 בקרבת התעלה.

 
התעלה יחסית לצנרת של דודי שמש תהיה כזאת, שההזזה של הצנרת תהיה מינימאלית ולא  מיקום .ד

וים ישרים בלבד, אנכיים או אופקיים, בתיאום תותקן על הקירות בקו תעלהייגרמו נזקים לצנרת. ה
 עם המהנדס.

 
 ס״מ. 20בין חלקי התעלה לאורכה יהיו בחפיות של  החיבורים .ה

 
 .2.2התעלה לפי סעיף  צביעת .ו

 
 

 התקנת פח על תפר התפשטות    4.8
 

 : ןלהל כמפורטהדבר  יבוצע , בכתב הכמויות תצוייןהדרישה לכיסוי תפר התפשטות על הקיר           
 

   קיימים על תפר וסילוקם. פחים פירוק  .א
 

 איזור התפר המיועד לטיפול מאבק ומפסולת ושטיפתו במים. ניקוי  .ב
 

 ס״מ לאורך התפר משני  צדדיו. 40ברוחב של  הטיח הורדת  .ג
 

 עם חומר מתאים כדוגמת אלסטומרק, טיאוקול בהתאם להנחיות היצרן. את התפר לסתוםיש   .ד
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

  תפר )הפח  לכיסויס״מ לפחות, אשר יהיה מותאם   20גולבן ברוחב הספקה והתקנה של פח מ  .ה
   לקיר(  המחובר רביץ לאורך החלק  ורשתחלקים וכולל כיפוף לאורך המצע,  יעשוי משנ יהיה            
 במסמרי פלדה אל הקירותמשני צידי התפר. וחיבורו            
 

 אחד אל השני. מולחמיםהפח יהיו  חלקי .ו
 

 .1.3טיח במקומות בהם פורק לפי סעיף ה תיקון .ז
 

   הבניין גגתפר התפשטות על  לכיסוידרישה  הכמויות בכתבאם יצויין   .ח
 

 הדבר כמפורט להלן.  יבוצע .1
 

 פחים קיימים של התפר וסילוקם. פירוק  .2
 

 המיועד לטיפול מאבק ומפסולת. התפר אזור ניקוי  .3
 

 קיים  הספקה והתקנה של פת מגולבן מותאם לכיסוי התפר ה  .4
 הפח שלוחיבורו במסמרי פלדה בחלק האנכי  
 

 עבודות שונות בחדרי מדרגות ומקלטים - 5 פרק     

 
 

 תיקוני קירות, תקרות וסיוד בסיד סינטטי     5.1
  
 כוללת את המפורט להלן: העבודה    

 
 השפשוף. אבקוגירוד הקירות להורדת סיד וצבע ישן ע״י נייר לטש וניקוי כל   שפשוף .א

 
 הסדקים והרחבתם. כל תיחתפ .ב

 
 .1.3חלקי טיח ובטון פגומים לפי סעיף  וסילוק פירוק .ג

 
 .1.3לפי המופיע בסעיף  בסדקים טיפול .ד

 
 , סתימת חורים ויישור שקעים.קלים תיקונים .ה

 
 בשתי  שכבות של סיד סינטטי  מאושר ע״י המפקח,  עד לכיסוי מלא. סיוד   .  ו 

 

 שותף )ממ"מ(סיוד מקלטים ומרחב מוגן מ   5.2
 

 : את המפורט להלן לתכול העבודה
  

 קירות ותקרה, קיצוץ חוטי ברזל ומעיכתם, סילוק חלקי בטון רופפים. ניקוי .א
 

 בשתי שכבות של סיד סינטטי  מאושר ע"י המפקח, עד לכיסוי מלא. סיוד .ב
 

 כל חלקי פח ו/או מסגרות הנמצאים בחלל הפנימי של המקלט. צביעת .ג
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

ס"מ בפינות המקלט , מסביב לדלת ומסביב לחלון מרצפה עד  5ם ברוחב פסים זוהרי 4 צביעת .ד
 ירוק זרחני.-מטר בצבע צהוב 1.8גובה 

 
 ובהתאמה : תקני שילוט הדבקת  .ה

 , תקשורת. TV, יציאת חרום , שקעים , מפסקים ,  יציאה            
 
 

 חיפוי קירות בשיש   5.3
 

 כללי 
  
שיש ינוסרו  לוחותיעמדו בדרישות המפורטות להלן:  וידות החיפלוחות האבן והשיש המיועדים לעבו כל

כנדרש. כל לוחות השיש יהיו מנוסרים  שלוטשו, גידי עפר או חומר זר כלשהו, יםפגמ ללאמאבן בריאה, 
במכונה ) גטר( במידות הדרושות ומקצועותיהם יהיו שלמים ונקיים. גוון הלוחות, מידותיהם וצורתם 

 וגמא שאושרה מראש על ידי המפקח.יתאימו לנדרש וכן לד
ס"מ, עבור חיפוי קיר אחד יש להשתמש בשיש מאותו סוג, פרט אם ניתנה  3ס״מ או  2הלוחות יהיה  עובי

 הוראה אחרת על ידי המפקח. 
מ״מ מהמידות המתוכננות של השורות.  2יורשה שימוש בלוחות שמידותיהם סוטות ביותר מאשר  לא

 ייבדק בשני הכיוונים ולאורך האלכסונים.מישורי בשטחו ו ההלוח יהי
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה
 

 כל שכבות הטיח מהקירות עד לבלוק. סיתות .א
 

 חלקי טיח, בלוקים, מתפוררים או שאינם מחוברים לקיר. סילוק .ב
 

 במים וניקיונם מחלקי טיח ואבק. הקירות שטיפת .ג
 

 לפחות. ס״מ 2השיש במלט צמנט עובי שכבת המלט  לוחות הדבקת .ד
 

ס״מ בחלק העליון של לוחות השיש בשיפוע המדרגות. השיש  5שיש רוחב  פס הדבקת .ה
 יהיה מגוון שונה ומסוג ע"פ בחירת האדריכל.

 
 בתוספת  פיגמנט בגוון  מותאם לצבע השיש.  ״ברובההחיפוי,  ימרח השטח " בגמר .ו 

 
 וכן מדרגות העלייה.יסודית השטחים המחופים היטב  ינוקהמסירת המבנה  לפני .ז 

 
 

 קירות עם טיח מותז קיים וגמר צבע אקרילי תיקון 5.4
 

 כללי        
 

תבוצע על קירות ו/או מעקות בנויים בחדרי המדרגות עד לגובה  המצוין בכתב הכמויות.  העבודה 
 . 1.7אופן ביצוע העבודה יהיה לפי סעיף 

 .ולמתואר לעיל תבוצע העבודההגמר הנדרש ובהתאם לכך  מהו, הכמויות יצוין  בכתב
 
 

 תיקון קירות ומעקות עם צבע שמן וגמר צבע/שפריץ אקרילי   5.5
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה 

 
 העבודה תבוצע לפי כתב הכמויות ,         

 
ומתברר עם  במידהכל חלקי צבע רופפים ו/או סדוקים ו/או מתפוררים,  וסילוק גירוד .א

 כולו עשוי על גבי תשתית חלשה,  יש לגרד את כולו.תחילת הגירוד כי הצבע 
 

להורדת כל  עד כל השטח על ידי נייר לטש, יש להקפיד על לטוש מלא שוףושפ ליטוש .ב
 הברק כאשר הצבע הקיים הוא חזק ואינו דורש פירוק.

 
 .1.3לפי סעיף  טיח ובטון תיקוני ביצוע .ג

 
תזה אקרילית מהסוג שצויין על גבי שתי שכבות של צבע אקרילי בגוון הנדרש או ה צביעת .ד

 כתב הכמויות.
 

 תבוצע בהתאם להוראות והנחיות המפרט ו/או יצרן החומר. העבודה .ה 
 

 .1.9על בסיס צמנטי וצבע אקרילי, תבוצע העבודה ע"פ סעיף  בהתזה .ה
 
 

 צביעת מעקה ברזל/עץ/אסבסט   5.6
 

 מסעדוגם את  מדרגותהבחדרי אשר  אסבסט אוו/ עץ מעקותו/או  ברזל מעקותכוללת  העבודה
 על הקירות.   מים)ידית( וסרגלי עץ, במידה וקיי המעקה

 . 2.2תבוצע לפי סעיף  צביעת חלקי הברזל         
תבוצע לפי הצבע הקיים עליהם, כאשר הצבע הקיים הוא  מסוג הלכות השקופות,  חלקי העץ צביעת         

ני, לאחר ניקוי ושפשוף בנייר לטש.  כאשר הצבע הקיים תבוצע צביעה בשלוש שכבות של פוליטון צבעו
 הוא אטום, תבוצע 

      
   בשלוש שכבות של "סופרלק או פוליאור" לאחר ניקוי ושפשוף בנייר לטש. העבודה כוללת  צביעה 
קלים וחיזוק של  תיקוניםקלים וחיזוק של המעקות ו/או הסרגלים  למקומם. העבודה כוללת  תיקונים 

.  צביעת חלקי אסבסט תבוצע לפי סעיף הכמויות בכתב כפי שמצויין ו/או הסרגלים  למקומם המעקות 
 בקירות חוץ. 1.4

 
 

 דלתות מעלית צביעת    5.7
 

 כוללת את המפורט להלן: העבודה 
  

או מברשות פלדה /ו, צבע מתקלף, לכלוך, שומנים וכו' ע״י מלטשת מכנית חלודה הסרת .א
 וניירות לטש.

 
, צביעה החלדהרי החלודה במחט )ממיר חלודה( ו/או במקרים קלים של באזו טיפול .ב

 בצינכרומט.
 

 בבד שמיר את הדלתות והמשקופים והכנתם לצבע. שפשוף .ג
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 פחחי רכב. בשימושהנמצאים  אפוקסי, שריטות ושקעים בחומרי מילוי סדקים מילוי .ד
 

 ם ולחצני הקומה(., שלטישונות )ידיות, מסגרותכל חלקי המעלית שאינם נצבעים  עטיפת .ה
 

יהיו מסוג: המרטון  הצבעיםומשקופים בהתזה. הגוון לפי בחירת הדיירים.  דלתות צביעת .ו
 יבוש אויר/ המרלק יבוש אויר /המרייט יבוש אויר.

 
 .עבודה במעליות לביצוע מקצוע מוסמך בעל תבוצע ע״י העבודה .ז

 
 
 

 ארונות חשמל צביעת     5.8
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 .2.1של ארון החשמל, יש לבצע צביעה לפי סעיף  החיצוניים הצדדים.  בכל א 

  
 , התפשטות אש מעכב.  בכל הצדדים הפנימיים של ארון החשמל, יש לבצע צביעה בצבע ב

 ע״י המפקח. שיאושר ״ תקני מתוצרת ״טמבור״ או שווה ערך987״אושן  מסוג
 
 

 צביעת דלתות עץ/ברזל    5.9
 

 :לת את המפורט להלןכול העבודה 
 

 .2.2 -ו 2.1תבוצע לפי סעיפים  הצביעה .א
 

 של הדלת והמשקוף. הצדדים מכלתבוצע  הצביעה .ב
 

 לפי יחידות ללא הבדל בגודל הדלת. המדידה .ג
 
 

 תיבות דאר חדשות התקנת    5.10
 

 תיבות הדואר, מכל הסוגים, הקיימות בח.המדרגות. וסילוק כל פירוק .א
 

ואו חפירת בור  התאם למידות של התיבות החדשותהשקע הקיים בקיר ב התאמת .ב
 .להתקנת מערכת תיבות ג"ב עמוד

 
הטיח הדרושים מסביב  קוניבקיר כולל עיגון עם טיט צמנט וכולל כל תי התיבות התקנת .ג

 .ואו התקנת מערכת תיבות ע"ג עמוד לתיבות
 

 שיקבע המפקח. בגוון  אלומיניוםואו פרופילים של  מגולבן מפחתהיינה עשויות  התיבות .ד
 

 ס״מ, וכולם יהיו מחוברים למערכת אחת שלמה. 7ס״מ ועומקו  17/25תא יהיה בגודל  כל .ה
  

 הדירה יהיה מוטבע על התא. מספרלכתיבת השם ו חלון,  מנעולתא יהיה  בכל .ו
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 

 חירום בחדר המדרגות ותאורת מספר מואר בחזית הבניין התקנת  5.11
 

 :לןכוללת את המפורט לה העבודה 
 

 מ״מ . נסתרת )חציבה(   16צנרת תקנית לחשמל בקוטר  תשתית התקנת .א
 החשמל של חדר המדרגות עד למקום התאורה המיועד. משעון

 
 .תקנייםמ״ר מבודדים  1.5במוליכי נחושת בחתך  חווט .ב

 
 ( תחת הטיח בעל תו תקן , שמקומו יקבע ע"י המפקח.לתאורת מספר רקמאור ) מפסק ה"או .ג

 
 תאורת, אטום למים ואו  מואר לשילוטהמיועד  36/12/6רצוי במידות  קניתאורה ת גוף"ה או .ד

  . LEDאו    PLשמתאים לנורות מסוג :  מנורה ביתי, בעל W100, עמיד בפני חום של חירום
 
 5.1תיקוני טיח וצבע לחציבה שנוצרה , ע"פ סעיף  ביצוע .ה

 
רק את אספקה והתקנת גופי וקיימת צנרת ומפסק שהם במצב תקין , יכלול מחיר הקבלן  במידה .ו

 התאורה . 
 

של חדר  המשותף  תמיד משעון החשמל תהיהלגוף התאורה  המתח והזרם אספקת .ז
 המדרגות. 

ולא קיים שעון  נפרד לחדר המדרגות, יתקין הקבלן את המערכת  הדרושה, יזמין את   במידה
 בית/דיירים.חברת החשמל להתקנת השעון משותף, העלות  התקנת השעות תחול על וועד ה

 
 

 ריצוף בחדר המדרגות או בלובי או בחדר אשפה או בחלל משותף  5.12 
  

 :  כוללת את המפורט להלן העבודה            
 

  כל הפסולת ,  סילוק, כולל הפנלים שמסביב לשטח האמור הריצוף שבור הקיים פירוק .א
 טח הריצוף הקיים.עם המש 0והבאתו לגובה  בבטון סתימת החורים/חריצים/בורות/מילוי

 
ומעלה.   X 4545  שלגרניט פורצלן ואו פלחי אבן טבעית סוג א'  במידות   אריחי הדבקת .ב

 מ"מ( 20)המיועד להדבקה עד גובה הדבקה של  116הדבק יהיה מסוג מסטר פיקס 
 
 
   בין אריח לאריח  מ"מ 3במרווחים  של  פוגותירוצף המשטח במרווחים  פורצלן גרנית בריצוף    .ג

 ספייסרים )צלב( מתאימים . עם 
 
מ"מ עם  2ירוצף המשטח במרווחים ע"פ הוראות היצרן ולא פחות מ  טבעית אבןשל  בריצוף .ד

 ספייסרים )צלב( מתאימים.
 
 ס"מ. X/7)פנלים( מסוג הריצוף הנ״ל, במידות  שיפולים חיפוי .ה
 

 מוזאיקה יצוקה במקום  תיקון  5.13 
 

 :  כוללת את המפורט להלן העבודה 
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 )טרצו( ו/או השלמות בהתאם  למצויין בכתב הכמויות,  האשר יש לבצע תיקוני מוזאיק במקומות 

 
 :תכלול את המפורט להלן העבודה

 
 ניקוי והרטבה של השטח. ס׳׳מ 5-4 לעומקבטרצו הקיים עד  חציבה .א 

 
 350 ס״מ מבטון רגיל, כאשר כמות הצמנט  תהיה לפחות 3שכבת מצע בעובי  יציקת .ב

 ג/למ״ק.ק״
 

, יש לצקת עליה את שכבת הטרצו  שעובייה המינימלי יהיה רכה עדייןשכבת המצע  כאשר .ג
ס״מ לאחר הליטוש והיא תורכב  מאגרגטים צבעוניים בגוון הדרוש וצמנט לבן עם  1.5

וכמות הצמנט תהיה  לפחות  לקיים פיגמנטים לפי הצורך. התערובת תהיה אחידה ודומה 
 ק״ג/למ״ר. 450

 
והמותאמת  הדרושהוללטש עד קבלת הצורה  לעבד להחליקהשכבה העליונה יש  את .ד

 לקיים.
 

מטר יש  1.5מעל  באורךמ״ר או  1.0השטחים של טרצו אותם יש לצקת, הם מעל  כאשר .ה
 .הפרדה מאלומיניום פסילהתקין 

 
 

 דלת כניסה כולל מערכת אינטרקום התקנת 5.14
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

 וסילוק ויטרינה קיימת או דלתות קיימות.  פירוק   .א

 
מעל הדלת  בועיםס"מ  וחלקים ק 100/210 במידות"ה ויטרינה חדשה, כולל דלת לפתיחה או  .ב 

 .ובצדדים, פתיחת הדלת תהיה כלפי חוץ
 

תיבות דואר  שלהחלק הקבוע של הווטרינה במידה והדבר אפשרי תשולב מערכת   בתוך .ג
. מספר התיבות בהתאם למצויין  5.10בסעיף  תהיינה מתאימות לנדרש  מאלומיניום. התיבות

 בכתב הכמויות.
 

 .חלדלת הכניסה מאושר ע״י המפק שמן הידראולי מחזיר"ה או .ד
 

 יותקן תפס קפיצי במקום שיקבע המפקח. ברצפה .ה
 
)עגול( לפי  2000דגם  ואו  7000אלומיניום מתוצרת "קליל" דגם  מפרופילתותקן  הוויטרינה .ו

 מ"מ . 6מצויין בכתב הכמויות , הזכוכית תהיה בעובי ה
 

 1חלקים  263תהיינה לפי מפרטי מכון  התקנים פרק  הדרישות לגבי עבודות אלומיניום כל
 "דלתות סובבות לכניסה ראשית" 2ו 

 
הדרושים  והאלמנטיםאו"ה )אספקה והתקנה( מערכת אינטרקום הכוללת את כל החלקים      .ז

טים לנקודות קצה )דירות( וחיבור אחד לכל דירה עם ״טלפון״.  תשתית בדלת הכניסה, חיוו
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תעלות פי.וי.סי ואו פנימית בחדר המדרגות, מהלך התעלות והחיווט בחדר המדרגות יתואם עם 
 המפקח באופן שלא ייגרם מפגע חזותי.  

 
 טלפון פנים עבודות   .ח

   העבודה  כלההכנות בתאום עם יצרן הדלת. תשולב בדלת כניסה ראשית לבניין , המערכת                
 :  כוללת המערכת, בתיאום עם המפקח תבוצע                

 
חדר המדרגות.  בפינותתקשורת עם בידוד כפול הכבלים יושתלו בתוך תעלות שיותקנו  כבלי .1

 הכבלים יהיו סמויים ולא גלויים. 
 מוגנת בתוך ארון החשמל. רטית"ה מערכת הגברה סטנדאו .2
 מוגנים . ויהיוההסתעפות לדירות השונות יבוצעו בארונות החשמל,  נקודות .3
 להשתמש בצינורות חשמל קיימים, ולהשחיל בהם כבלי המערכת. איסור מוחלט חל .4

 
 

 החלפת חלונות ודלתות /התקנות 5.15
 

  חלון אלומניום חדש  .א
 

 חלון קיים כולל המשקוף  פירוק וסילוק  .1
 

 מסביב לפתח. ועיבוד כל הגליפים  טיח תיקוני  .2
 

 מ"מ כלפי חוץ. 5 שלחלון ממוזאיקה או הרכבת פלטה שיי חברוני בשיפוע  יציקת אדן  .3
 

ב גוון לפי בחירת הדיירים,  במידות לפי כתב  2000קליל  חלון אלומיניום הרכבת  .4
 הכמויות. החלון יהיה מסוג כנף על כנף .

 
 מ״מ. 6אטימה סביב החלון. זיגוג הזכוכית אנטיסאן עובי  ביצוע .5

            
 ס״מ 80/210עץ חדשה במידות  דלת  .ב

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה   

 דלת קיימת, במידה וישנה. וסילוק פירוק .1
 

ישראלי מספר  לתקןתהיה לבודה ע"פ המתאים   הדלת "ה דלת עץ חדשה כולל משקוף,או .2
23.1-3 . 

 
 ר סוג א'.צירים עם מסבים כדוריים, ידיות ידיות ומנעול צילנד שני .3

 
ועיבוד  טיח תיקוניס״מ ויעוגן בקירות מסביב, כולל  5/10הדלת יהיה מעץ בחתך  משקוף .4

 .2.1לפי סעיף  צביעהשל כל ה״גליפים" ,  מחדש
 

 נוירט רשת עםואו  פח אטומה דלת  .ג
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה   
 דלת קיימת, כולל המשקוף. וסילוק פירוק .1
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מ״מ, בתוך הפתח הקיים ועיגונו אל  40/40/4ת של זוויתנים חדש במסגר משקוף התקנת .2
 דפנות הפתח מסביב.

 
 טיח ועיבוד ״דליפים״ סביב לפתח. תיקון .3

 
במידות מותאמות למשקוף החדש. הדלת עשויה מסגרת של זוויתנים  כנף דלת התקנת .4

שני  מ״מ וכוללת גם חלוקה אופקית אחת   עם אותו זוויתן.  בנוסף, יש להתקין 40/40/4
 אלכסונים מאותו זויתן בחלק העליון של הדלת ושני אלכסונים בחלק התחתון.

 
בפרופיל  או מ״מ 30/30 בחתך של צינור ריבועי בפרופילזוויתנים, אפשר להשתמש  במקום .5

 פרופילים אילו. שלמ״מ או בשילוב  50/25של צינור מלבני בתתך 
 

 מ״מ.1.5ה בעובי הזוויתנים יש לצפות מצד אחד בלבד בפח פלד מסגרת .6
 

 החיבורים יבוצעו בריתוכים מלאים.  כל .7
 

 .צילינדר סוג א' וידיות מנעולשני צירים עם מסבים כדוריים ,  התקנת .8
 

 1.5הדלת משמשת כדלת יציאה לגג יש להתקין בתחתיתה אף מים   מפח מכופף בעובי  אם .9
 .2.2הדלת לפי סעיף  צביעתס״מ.  5/5מ״מ. מידות החתך של אף המים יהיו 

 
 נוירט רשת עםפח  דלת .ד

 
    גודלמ״מ וחורים ב 3במקום ציפוי פח יש להתקין רשת נוירט מגולבנת עם חוטים בעובי  אך"ל כנ
 מ״מ. 30/30     

 

 עבודות חוץ שונות  6 פרק     

 
 גדר מבלוקים בניית    6.1

 
 :כוללת את המפורט להלן העבודה 

 
 חים הנמצאים בתוואי הגדר.גדר קיימת וצמחיה ושי וסילוק פירוק .א 

 
 ס״מ. 30ס״מ ובעומק  30ברוחב  תעלה חפירת .ב 

 
מוטות פלדה  4 כוללס״מ,   20ס״מ ובגובה  30ברוחב   30-מבטון ב יסוד עובר יציקת .ג

 ס״מ. 20מ״מ כל  8מ״מ לאורך היסוד וחישוקים סגורים בקוטר  10)עגולים בקוטר 
 

לגובה משתנה  עדס״מ,   20או  15, בעובי חורים 4מבלוקי בטון חלולים,  הגדר בניית .ד
בהתאם למופיע בכתב הכמויות. אם משני צידי  הגדר יש קרקע בגבהים שונים אזי הגובה 
נמדד מפני הקרקע  הנמוכים. גובה הגדר נמדד עד המפלס העליון של חגורת הבטון  שבראש 

 הגדר.
 

של הקיר. כולל  העליוןק  ס״מ בחל 20-10ס״מ ובגובה  20ברוחב  30-ב חגורת בטון יציקת .ה
מ״מ כל  6מ״מ לאורך החגורה וחישוקים פתוחים בקוטר  10מוטות פלדה עגולים בקוטר  2

 ס״מ. 20
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מוטות פלדה עגולים בקוטר  4ס״מ, עם  15/20 -בחתך שלא יפחת מ 30-ב עמודי בטון יציקת .     ו

ת העמודים יש לצקת ס״מ. א 20מ״מ כל  8מ״מ לאורד העמוד וחישוקים פתוחים כקוטר  10
 .מטר 3בין העמודים יהיה  המרחקרק לאחר בניית הבלוקים עם ״שטרבות״. 

 
חלק בשכבה אחת מכל צידי הגדר וגמר בטיח מותז  עם צמנט לבן בגוון  טיח חוץ ביצוע .    ז

 כדוגמת הבית.
 
 

 חדשה )גובה גדר הרשת יקבע בכתב הכמויות(.  רשתהקמת גדר    6.2      
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה               
 

 באותו מקום, במידה וישנן. וסילוק גדרות קיימות פירוק .א
 

 ס״מ   30/30מ״מ, מבוטנים ביסוד מבטון במידות  40/40/4 מברזל זוית עמודים .ב
 .30-ס״מ בתוך היסוד( הבטון יהיה מסוג ב 40ס"מ )הזוויתן יהיה מבוטן לפחות  50 ובעומק

 
 מטר. 2דים לא יעלה על בין העמו המרחק .ג

 
אשר  40/40/4 זוויתןעמוד פינה וכל עמוד עשירי,  יקבלו שתי תמיכות אלכסוניות עם   כל .ד

 יהיה מבוטן כנ״ל ומרותך לעמוד הגדר.
 

מ״מ עם חורים  3 בקוטרתהיה רשת מחוטי ברזל מגולבנים מצופים ציפוי פלסטי   הרשת .ה
 ס״מ.  5*5בגודל 

          
גדר. החוטים יהיו  עמודי אופקיים ושני חוטים אלכסוניים בין כל שני חוטים 3למתוח  יש .ו

 מ״מ. 3חוטי ברזל מגולבנים בקוטר 
 

 . מברזל מגולבן חוטהקשירות תבוצענה עם  כל .ז
 

 .2.2כל הזוויתנים הפי סעיף  צביעת .ח
 
 

 גדר רשת קיימת תיקון   
 

 תבוצע לפי המפורט להלן: העבודה
 

ההחלפה תבוצע תמיד בקטעים שבין שני עמודים של  קטעים קרועים של הרשת. החלפת .א
 הגדר, כאשר קושרים כל קצה של הרשת החדשה לעמוד הגדר.

 
 . 6.2חוטים אופקיים ואלכסוני ים כמתואר בסעיף  השלמת .ב

 
 ,  יישורו! חיבור מחדש של הרשת לכל אורכה.מתיחה .ג

 
 , חיזוק וצביעה של עמודי ברזל זווית של הגדר.יישור .ד

 
 .6.2מודי גדר חסרים וביטונם בקרקע לפי סעיף של ע תוספת .ה
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 גדר בנויה קיימת וגמר טיח מותז תיקון   6.3
 

  העבודהגמר קייס של טיח חלק או מותז  בצורות שונות,   עםמתייחסת לגדרות בנויות  העבודה 
 

 :את המפורט להלן כוללת
 

 הגדר.חלקי גדר רופפים, שבורים ו/או סדוקים לכל העובי  וסילוק פירוק .א
 

 עם בלוקים חדשים במקומות החסרים. בנייה השלמת .ב
 
קטעים חסרים של חגורה עליונה ו/או יציקה מחדש של קטעי חגורה שפורקו )החגורה  השלמת .ג

 ה'(. 6.1תבוצע לפי סעיף 
 
 לבן וצבע אקרילי. צמנטוהשלמות טיח על הגדר מכל צדדיה וגמר בטיח מותז עם  טיח תיקוני .ד
 
 .הגנןדיירי הבית באמצעות  ע״ישל שיחים וצמחית, תבוצע העבודה גיזום ו/או עקירה   .ה

 

  רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה גדר 6.4
 

 :את המפורט להלן וללתכ העבודה 
   

ביסוד מבטון ,  מבוטנים מגולווניםמ״מ  RHS( 60/60/2.5(מפרופיל ברזל מרובע  עמודים .א
ס״מ בתוך היסוד.  40ן לפחות ס״מ כאשר העמוד מבוט 50ס״מ ובעומק של  40/40במידות 

 .30-הבטון יהיה מסוג ב
 

 מטר.  2.5בין העמודים לא יעלה על  המרחק .ב
 

 מ״מ ובמשבצות  5תהיה עשויה מחוטי פלדה משוכה בקוטר  הרשת .ג
  מגולוונתמ״מ  150/75מ״מ או  150/50 של

 ״רשתות יהודה״ או שו"ע. תוצרת
 

לכסוניות בהתאם לדרישות המפקח ו/או יצרן עמוד פינתי וכל עמוד חמישי יקבלו תמיכות א כל .ד
 .רשתותה
 

 בחלקם העליון. P.V.Cהעמודים יכוסו בכיפות אלומיניום/ כל .ה
 

 .מגולוונים ויהיו חלקי העזר תפסנים מהדקי, ברגים יתוקנו בהתאם להנחיות היצרן כל .ו
 
 

 שבילים ומשטחים מרוצפים במרצפות מדרכה ו/או אבן משתלבת  6.5
 

 כללי:          
והמדרכות המיועדים להולכי רגל, יהיו מאריחי ריצוף  מבטון לסוגיהם. אבני הריצוף  השבילים

בכתב  ויצוינויקבעו בתיאום עם האדריכל/מפקח/הדיירים   כהגדרתו בתקן , צורתן וגווניהם
 .הכמויות
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 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

 הקיים וסילוק כל הפסולת. השביל פירוק .א
 

לסילוק מי הגשמים  ולשיפועים כנדרש לצורך התאמה למפלסים הדרושים ילויו/או מ חפירה .ב
 מהשביל .

 
, כולל יציקת חגורת השבילשל מכסים בורות ביוב לפי גובה סופי של   המפלס העליון התאמת .ג

 בטון מסביב )או סיתות להנמכת הבור במידות הצורך(
 

ומהודק, שיוכן  מוכןזר על מצע ס״מ לפחות, שיפו 5יונחו על שכבת חול בעובי של  האבנים .ד
 בכתב הכמויות המצוייןס"מ, לפי  10עד  6בהתאם לשיפועים ומפלסים נדרשים, עובי האבנים 

 ובהתאם להנחיות המפקח.
 

שלמות, יש לחתוך  באבניםמ״מ אם לא ניתן להשלים משטח  4-2בין האבנים יהיו בין  המרווחים .ה
 למת.את האבנים ע״י מכונת חיתוך בצורה חדה ומוש

 
. על גבי תשתית הריצוףס״מ מתחת לפני משטח  3-2 -ס״מ כ 10/15סמויה בחתך  חגורה יציקת .ו

 מהודקת היציקה תעשה משני צידי השביל ו/או בשפת המשטח המרוצף.
 

או באריחים  שצורתם מחומשת  להשתמש בחצאי אריחים מותרקטעי ריצוף,  להשלמת .ז
 והמיוצרים בבית חרושת. 

להשתמש באריחים טרומיים, תעשה ההשלמה  באריחים מנוסרים  מקום שאי אפשר ככל
 בצורה הנדרשת ולא תותר השלמה באמצעות יציקת בטון אלא באישור מראש של המפקח.

 
במידה והריצוף  רקבאמצעות )צפרדע( פלטה ויברציונית   המשטח יהודקלאחר גמר ההנחה,   .ח

 הינו מסוג אבו משתלבת.
 

טיאוט למרווחים  באמצעותיבש על המשטח ויוחדר  חול פוזריגמר ההידוק הראשוני,  לאחר .ט
 שבין האבנים המשתלבות, לאחר מכן, יבוצע הידוק כאמור לעיל.

 
שבוצע בתום יום  השטת .  מילוי המרווחים יתבצע סמוך לזמן ההנחה ובכל מקרה, יהודק וימולאי

 העבודה.
 
 

 מבטון טרום –אבן שפה כביש / גן    6.6
 

 :את המפורט להלןכוללת  העבודה 
 

 .וישנן אבני שפה קיימות, במידה וסילוק פירוק .א
 

 , מילוי חוזר ופיזור עודפי האדמה החפורה.עבור יסוד בטון חפירה .ב
 

 ס״מ. 10/10ס״מ ומשענת מבטון במידות  20/10במידות  מבטון יסוד .ג 
 

 .ס״מ מתוצרת ״אקרשטיין״ או  שווה ערד  17/25/100כביש במידות  שפה אבני .ד 
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

"אקרשטיין"  מתוצרתכמפורט לעיל, אלא עם אבן שפה  ודהתבוצע העב שפה גננית אבן עם .ה
 ס"מ. 15/10 במידות ס״מ והיסוד מבטון יהיה 10/20/100במידות 

 

 גרנוליטמשטח או שבילים עם גימור  יציקת    .76       
  
 :כוללת את המפורט להלן העבודה 

 
 קיים.השביל ו/או המשטח ה וסילוק פירוק .א

 
 כנדרש לצורך התאמה למפלסים הדרושים. לויו/או מי חפירה .ב
 
, כולל יציקת השבילסופי של  ובהלבורות ביוב לפי ג יםשל מכס המפלס העליון התאמת .ג 

 וצורך(. דתבמי הביובמסביב )או סיתות להנמכת שוחות  וןחגורת בט
 

ם  ועד הבית והמפקח.  בהתאם לנדרש בשיפועים ותבנית בתיאום ע משטח בטון יציקת .ד 
 .30-הבטון יהיה מסוג ב

 ס״מ. 20מ״מ כל  8עם ברזל רשת בקוטר  ס״מ 10המשטח  עובי 
 

 ס״מ בתערובת: 2עובי כולל של  עליונה של גרנוליט יציקה.  ה 
 חלקים אבן )חלוקי נחל קטנים( 6   

 חלקים חול, זיפזיף 3    
 חלק  מלט אפור או לבן 1   

 שיוסכמו עם הדיירים.  ןמסוג וגווהנחל יהיו  חלוקי  
 סוג המלט י)שחור או לבן( קבע בהתאם לרקע שיוסכם עם הדיירים.                  

 
ו/או המשטח ולא  השבילכחלוקה משתנה בהתאם למבנה  תפרים מפסי אלומיניום ביצוע .ו

 מ' ובהנחיית המפקח. 3פחות מגבולות של 
 
 
    

 צובר גז מרכזי )קבור(לסגירת בלוני גז ואו  מבנה  6.10
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

 ( מ״מ בכל פינה של    RHS) 40/40/2.5מרובעים  מפרופילים מתקו .א
 יהיה חיבור הפרופילים בריתוך מלא. המסגרת

 
מ״מ עובי  20/20מגולוונת עם מפתחים  נויירט רשתהנ"ל, תותקן  יםמסגרת הפרופיל בתוך .ב

 20/3המסגרות לכל האורך ע״י פסים של ברזל שטות מגולוון מ״מ. הרשת תחובר אל  3חוט 
 מ״מ שתרותך או יחובר בברגים אל המסגרות.

 
יבנה כך, שמידותיו יאפשרו הכנסה והוצאת בלוני גז בנוחות מירבית. דלת הכנסת  המתקן .ג

 הבלונים תהווה חלק מקירות המתקן ותכלול  בריח למנעול.
 

 . סגור מכל צדדיות ויהיהלתקרה  יבנה מרצפת קומת עמודים ועד המתקן .ד
  

 .2.2המתקן כוללת את המפורט בסעיף  צביעת .ה
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 :במקום בלוני הגז לפי התקן מרכזיצובר גז  קבירת .ו
 לקבירת צובר הגז  אידאלי מיקום מציאת .1
 
 מיקום לארון שעוני הגז מציאת .2

 
 הנבחרת. מוסמך חברת הגז טכנאיתבוצע ע"י  העבודה .3

 

 משטחי אספלט יציקת  6.11
 

 : כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

 על משטחים קיימים ציפוי 
  
 )כולל טאטוא הכביש או משטח החניה(. יסודי ניקיון .א 

 
 ק״ג/מ״ר על פני אספלט הישן. 0.3פריימר בכמות של  ריסוס/מריחה .א

 
 שמיניות 5 בגודלס״מ , אספלט עדין התואם למדרכות   4שכבת אספלט בעובי  יציקת .ב
   

כולל מילוי  שהמחירס״מ אך על הקבלן לקחת בחשבון   4יונה תהיה כאמור העל השכבה .ג
 בורות מקומיים ותיקונים אחרים , שהמפקח רשאי להורות על ביצועם.

 
 גלגלי פלדה "בומג". מכבשתעשה ע״י  הכבישה .ה 

 
 ס״מ על גבי מצע מהודק 5אספלט  יציקת     

 
 שיפועים לפי הנדרש. עיבודמצע( הכשרת השטח המיועד )חרישה ,השלמה ו/או גרוד   .א

 
 .הידוק תשתית  .ב

 
     ולהחזירס״מ  30 לעומקבתחומי הרחבה חדשים בהם אין מצעים, יש לבצע חפירה עד   .ג

 .98% סוג א׳ מהודק מצע
 

 ק״ג/מ״ר על פני המצע המהודק. 1.0בשיעור  -10MS ריסוס יסוד  .ד
 

 ס״מ כנ״ל. 5יציקת שככת בטון אספלט בעובי   .ה
 

 .סופי של המשטח בודועי כבישה  .ו
 

 כביסה מסתורי  6.12
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה             
 

 מתלי הכביסה מסוגים שונים הקיימים בבית. וסילוק פירוק .א
 

בכתב  שצויינוס״מ ו/או כפי   250-300/120/65.  המסתור יהיה במידות כלליות כאלה ב 
 ״מ.מ 30/60/27ועשוי  פרופיל אלומיניום  הכמויות
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

אחת מארבע הדפנות האנכיות של המסתור, עשויה ממסגרת מרובעת של צינורות אלו עם  כל .ג
 חיזוק כפול.

 
 החיבורים יהיו עם ברגים מגולוונים ע"פ הוראות היצרן. כל .ד

 
 מכל צד. 0.5״ בקוטר ברגי פמליפס 3 ע״יתחובר לקיר  המסגרת .ה

 
בעובי  אלומיניום.פי.ו י.סי מלא  או הקדמי של המסתור ומשני הצדדים, יותקנו רפפות סי בחלק .ו

ס״מ ביניהן  הרפפות תחוברנה עם ברגים  5ס״מ ובמרווחים של עד  10מ״מ ברוחב  8
 מגולוונים/ניטים אל המסגרת

 
מ״מ בהם יותקנו  5 שלמכל צד, בקוטר  חורים 5 יוכנוהצד העליונים של המסגרת,  במוטות .ז

 גלגליות לחבלי כביסה.
 

החיצוני של  מהקו ס״מ 20משופע מפיברגלס גלי אשר יבלוט  גגון יותקןבתחתית המסגרת   .ח
 המסגרת.

 
 יקבעו ע״י האדריכל/הדיירים/המפקח. והגגון הרפפות גוון .ט

 
 

 מתלי  כביסה התקנת  6.13
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה      
 

 מתלי כביסה מסוגים שונים הקיימים בבית. וסילוק פירוק .א
    

ס"מ מקו הקיר  60-65 באורךמ"מ  40/40/2.9ינורות פלדה ריבועיים יהיו מצ הכביסה מתלי .ב
 המבנה.

  
 לכל צינור. 0.5ברגי פיליפס בקוטר ״ 4יחוברו לקירות ע״י  הצינורות .ג

 
לוודא מיקום הברגים הינו על גבי קורה או חגורת בטון.  במידה ולא קיימת חגורות בטון,  יש .ד

ס״מ .                                 5מצד אחד דיסקית בקוטר  כאשרוקים דרך קיר הבל  עובריבוצע העיגון ע״י בורג 
 .0.5ומצד הנגדי, אום למוט הברגה ״

 מ״מ בהם יותקנו גלגליות לחבלי כביסה.  5חורים מכל צד בקוטר  5יוכנו  בצינורות .ה
 
 .2.2הצינורות או גוון הצינורות ע"פ סעיף  צביעת .ו
 

 תאורת גן התקנת  6.14
 

 :כוללת את המפורט להלן העבודה 
 

מתח מלוח חשמל  אספקת 30 -ויציקתו בבטון ב 40/40/50יסוד לעמוד תאורה  חפירת .א
 לעמוד התאורה. הארקההמחובר לשעון חשמל הציבורי)משותף( מחדר מדרגות . כולל חיבור 

 
 . תאורה בעל תקן ישראלי גוף"ה או .ב
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

מפוליקרכונט תוצרת ״געש״ או שווה ס״מ  40-30העמוד יותקן גוף תאורה כדורי בקוטר  בראש .ג
 ערד מאושר.

 
 בקירות ובתעלות בקרקע. ומוצנעיםלהספקת החשמל תהיה תיקנית ועמידה למים ,  תשתית .ד

 
 , לפי חוק החשמל.מוסמך חשמלאי רישיון בעלתעשה ע״י  העבודה .ה
 
 למופיע בסעיף ב'. במידה בהתאםגוף התאורה תעשה בתיאום עם ועד הבית/אדריכל ,  בחירת .ו

 ויידרש גוף מיוחד, תשולם תוספת בעבור גוף התאורה בלבד.
  

 

 השקיה צנרת  6.15 
 

 כללי 
 המפרט הכללי לקווי מים. בדרישות הצינורות והאביזרים, יהיו חדשים ותקניים ועומדים כל .א

 
עלית תונח על פני הקרקע, לאחר השלמת הכשרת הקרקע והכנת השטח לנטיעה, קצות  צנרת .ב

 תדות, קווי פוליאתילן יונחו רפויים ללא מתיחה.הקווים יחוזקו בי
 

צינור, ייעשה הכיפוף לפי הוראות היצרן, במידה והזוית או הפניה אינה מאפשרים כיפוף  כיפוף .ג
 .מים)שבירה(, יש להשתמש באביזרי זווית מתאי

 
 העוברים בתוך שרוול,  יהיו שלמים ללא שום חיבורים.  צינורות .ד

 
 תת קרקעית צנרת

  
 יוטמנו בקרקע בעומקים כדלהלן: ותהצינור .א

 
 ס״מ לפחות. 60עומק  -מ״מ  110מ״מ עד  75או צינור  4״ - 3״ קוטר .1

 
 ס״מ פחות. 40עומק  -מ״מ 60מ״מ עד  40או צינור  2.5״-1.5״ קוטר .2

 
 ס״מ לפחות. 30עומק  -ס״מ ומטה  32ומטה או צינור   1של ״ קטרים .3

 פלסטי מחומרוהרכבת צינורות המטרה  פריסות .ב
 

 וסימון מיקום הממטירים. התעלות חפירת גמר  .1    
  

 הפלסטיים לאורך התעלות אך לא בתוכן. הצינורות פריסת  .2   
 

 רוכבים עם זקפים ללא חירור הצינור ליד מיקומם המתוכנן. הרכבת  . 3          
 

 ופריסתו בתוך התעלה. הצינור הכנסת  .4       
   

 .יםוהרוכבים חיזוק הרוכבים לצינור והורדת הזקפ הזקפים יישור  . 5        
 
 דרך הרוכבים מבלי להסירם. הצינור חיבור  . 6
 
 הרכבת הזקפים.   .7
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 הזקפים. ייצור  . 8
 
 , הרכבת הממטירים וניסוייםהקוים שטיפת   .9
 

 , הידוק ויישור הקרקע.התעלות כיסוי . 10
        

זקפי הממטירים יחוזקו  כלמ לצודד ייצוב הזקף. ס״ 15/15/15גוש בטון במידות  קתלצ יש .ג
 כפול עם מצמדת. או ניפל בושינגבעזרת 

 
 יחוברו זקפי הממטירים ע״י זוג חיבורים מהירים. במדשאות .ד

 
 ס״מ  משולי דרכים ושבילים. 30 -ס״מ מקירות הבניין ו 50הממטירים יוצבו במרחק של  זקפי .ה

 
 טפטוף קווי 

 
המצמדת הצינורות לקרקע. ייעשה ע״י  רקעאתילן יונחו על פני הקהטפטוף מצינורות פולי קווי .א

ס״מ. המסמרים יקבעו בתחילתו ובסופו של כל  40מ״מ שיוחדרו לעומק  8מסמרי "ח" בקוטר 
 מטר. 8והסתעפות ולאורכו של הקו במרחקים שלא יעלו על  פניהקו בכל 

 
 מ״א. 3ייצוב או חיזוקים לקווים עליונים כל    .ב

 
 ות המרחקים בניהם ואורך השלוחה בהתאם לשטח הגן.סוג הטפטפ  .ג

 
שלוחות אלה  תונחנהשלוחות הטפטוף תונחנה רפויות על פני הקרקע. בשטחים מדרוניים   .ד

 במקביל לקווי הגובה.
 

שלוחות, יש לחבר את קצות  השלוחות לצינור מנקז עם  5 -מטפטפות בעלות יותר מ בחלקות .ה
 ברז שטיפה.

 
מ״מ, תהיינה ע״י תחיליות וחבק המתיחה  25 -ת הטפטוף על צינור מהחיבורים של שלוחו כל .ו

 מ״מ יש להשתמש  באביזרי חיבור.  20-ע״י מכשיר מיוחד. צינור מתחת ל
 

 ליטר/שעה. 4מטר. טפטפת קו  0.5שיעקוף את גזעם כל  צינור טפטוף יקבלו העצים .ז
 

 מטר בגין הטפטפות.  0.6*0.6הצבות הטפטוף תהיינה  בערוגות .ח
 

 מדשאות טוףטפ .ט
 10המטפטפים יוצנעו בקרקע בעזרת מכשיר ידני מתאים או במצניע  מכני עומק ההצנעה  הצינורות

 ס״מ.
במערכת  לדישון קיים איסור מוחלט של משרד הבריאות על העברת חומרים כימיקלים הערה 

פיד ההשקייה המשמשות גם לשתיה. במידה ובכל זאת ישנה  דרישה למערכת מסוג הנ״ל, יש להק
. ובכל מקרה, לוודא לבל יוחזרו המים ותקנות הבטיחות למגבלותולבצע את המערכת בהתאם  

 .אל חוזר שסתוםוההדברה למערכת ההשקיה וזאת ע״י  שוןעם חומרי הדי
 
 

 נטיעה עבודות 6.16
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

 כללי  
 

 הכשרת הקרקע לנטיעות כוללות: עבודות .א
ל ודישון,  עיבוד קרקע, חיטוי ויישור שטח, הדברת עשבים שוטים, יישור גנני, זיבו ניקוי

 סופי.
 

מכל פסולת גרוטאות, שאריות בניין,  השטחהשטח לפני התחלת עבודות הנטיעה,  ניקוי .ב
 אבנים וכו'.

 
 קוטל  בחומר, הברהצמחייה, ירוססו להדברת עשבי  רה, שטחים שמהם הוס הדברה .ג

 
הדרושים להבטחת  הקבלן לנקוט בכל האמצעים ובטיחות עלמכני או ידני.  במרסס .ד

 ביצועם הנאות.
 

יספק זבל בקר רקוב לחלוטין ומפורר היטב או קומפוסט מטיב   הקבלןודישון ,  זיבול .ה
מאושר. הזבל  יפוזר בשכבה אחידה על  פני השטח יוצנע מיד לפני שיתייבש ולכל 

 המאוחר, תוך יום הפיזור. בנוסף לזבל האורגני, יספק יפזר ויצניע הקבלן דשן אשלגני
 הזבל האורגני. םודשן זרחני. הדשנים יפוזרו במידה שווה על כל השטח ויוצנעו יחד ע

 
ס״מ הכולל הפיכת  20הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני בעומק  עיבודהקרקע , עיבוד .ו

ס״מ שתתגלה בקרקע במהלך העבודה,  5 -מ קרקע ותיחוחה. כל פסולת ואבן הגדולה
 תסולק מן האתר.

 
ביצוע הנטיעה, ימולאו הבורות באדמה חקלאית פורייה. באם  בעת,  גו לנטיעה אדמת .ז

 יידרש, תהיה אדמה זו מעורבת היטב בזבל אורגני או קומפוסט. 
 

מחלות חופשיים ממזיקים ללא  ללאיהיו מפותחים, שלמים,  השתילים -טיב השתילים   .א
רשים החורגים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים, השו השתילים עשבי בר.

 באתר במקום מוגן רוח, מוצל ומאוורר.  ומהמיכל ייגזמו. השתילים יאוחסנ
 

, עיבודי הקרקע והנחת תשתית השקיה, וןהנטיעה לאחר הזיבול, הדיש לקראת - גנני יישור .ב
ייעשה יישור סופי במגרפות. עבודה זו, תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא 

 יה. ימים לפנ 5מוקדם מאשר 
 

חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. בעת  הנטיעה - הנטיעה פעולות .ג
 הנטיעה יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים.  

יהיה בגובה  השורש הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או במשתלה כך שצוואר עומק
 פני הקרקע.

 
 

 שתילת דשא  6.17  
 

, יושקה השטח המיועד לשתילת דשא.   לאחר ההשקיה, כשתהיה הקרקע הקרקע הכשרת ולאחר עם
מ״ק   1כדלהלן:  הזיבול והדישון כמויות. דויזובל השטח בפיזור אחי ידושן, לחה במידה אופטימאלית
על גבי הזבל האורגני.  שיפוזרמ״ר   100פוספט לכל -ק״ג סופר 10-מ״ר ו 100של זבל אורגני רקוב לכל 

לשתילתם מקום  דעלשטח בשקים לחים וישמרו   ייובאוהשורש של הדשא ואו משטחי הדשא  יקנ
ס״מ. השתילה בתוך התלמים  15תהיה בתלמים ישרים ובמרווחים של עד  השתילהמוצל ומוגן מרוח. 

 תהיה צפופה.
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 חתימת הקבלן _______________________
 

 

הכיסוי של השתילים יש  לאחר המשטחים לקרקע בצורת בניית לבנים . נחתדשא תהיה ה במשטחי
 השתילים ואז להשקות את השטח. סביבלהדק 

 


	מפרט טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים
	תוכן עניינים
	הנחיות והוראות כלליות
	המפרט המיוחד לעבודות השיפוץ
	פרק 1 -  תיקון וצביעת קירות חיצונים
	פרק 2 - צביעת נגרות ומסגרות חוץ
	פרק 3 - עבודות בגגות
	פרק 4 - עבודות פחחות ואינסטלציה
	פרק 5 - עבודות שונות בחדרי מדרגות ומקלטים
	פרק 6  עבודות חוץ שונות


