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 3עמ'  כללי     -חלק ראשון 

 01עמ'  דרישות תוכן         -חלק שני 

 01עמ'  דרישות עיצוב     -שי חלק שלי

 חומרים, מוצרים וגימורים      -חלק רביעי 

 מפרטי פרזול                           

                                           01פרק  -מפרט פלדה                           

 01עמ' 

 01עמ' 

 11עמ  

 12עמ'  הגשות ובדיקות     -חלק חמישי 

 11עמ'  ייצור       -חלק שישי 

 31עמ'  הרכבה      -חלק שביעי 

 32עמ'  אחזקה      -חלק שמיני 

 33עמ'  אחריות     -חלק תשיעי 

 31עמ'  אופני מדידה ותשלום     -חלק עשירי 

 31עמ'  כתב כמויות     - אחד עשרחלק 
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 חלק ראשון: כללי    0.1
 
 תאור הפרויקט     0.0  

 במכללה האקדמית ירושלים הוא בניין של כיתות ומשרדים. הבניין  3בניין             
 מחופה באבן, ויש בו מגוון של חלונות דלתות וקירות מסך מסוגים  מגוונים.             
 ל המפרט מטה וכתב הכמויות מסכמים את הדרישות לתכנון ייצור וביצוע ש            
 מערכות האלומיניום בפרויקט.               
   

 מהות העבודה:     0.1  
 עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעות מחיר / חוזה מתייחסות            
 לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך, במפרט הטכני,            
 הבנייה באתר. ימצב פתחפרטים המנחים, קטלוג היצרן ו            

 
 תכולת העבודה   01.1.1

, ויטרינות, קירות תעבודות האלומיניום כוללות חלונות ודלתו .0
היועץ  בהתאם לתוכניות .חיפוי פח אלומיניוםרפפות ומסך, 

 מסמכי המכרז.לשמצורפות למפרט ו ותהאדריכל ותוכניות
נם כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכות האלומיניום ובי .1

 .הפלשונגחומרי החיפוי והגימור ו ,בנייןהחלקי פתחי ולבין 
 ורבודה, מכל סוג.   מונוליתיתזכוכית בידודית, עבודות הזיגוג, עם  .3
 והמנגנונים. אביזריםה ,פרזולכל ה ת אתכוללשדלתות לפתיחה,  .1

 מערכות אלומיניום, קירות המסך, חיזוקכל העיגונים הדרושים ל .2
 למבנה. ,, דלתות וויטרינותחלונותפחי האלומיניום, 

" לקבלת Uמשקופי אלומיניום לחיפוי גבס פנימי ופרופילי " .3
 מחיצות גבס אנכיות וחיפוי סביב פתחי אור, בכל המערכות.

לבחירת  מאלומיניוםוקטע של קיר מסך  דלתבניה של דוגמת  .7
 עפ"י הנחיות האדריכל והיועץ.                 היועץ, 

 ניות ייצור ותוכניות הרכבה מפורטותחישובים הנדסיים, תוכ .1
  .יועץהאום עם תוכניות האדריכל ולאישור ע"י האדריכל וילת            

 אטמים, חומרי האיטום, האלומיניום, הזכוכית וכל אלמנט נוסף .         1
 של המעטפת על פי שיקולו של היועץ/מפקח והאדריכל.  

 דרישות וויר ומים. על פי בדיקות שדה לבדיקות אטימות לא.       01
 .והמזמיןתקן הישראלי, הנחיות היועץ וההמפרט             

 על פי דרישות המפרט.ו/או קופסאות צל, .        שמיכות בידוד תרמי 00
 .        פתרון בעיות אקוסטיות עפ"י דרישות יועץ האקוסטיקה.   01
 .הישראליות והתקן יועץ הבטיחדרישות .        בידוד נגד אש על פי 03

 , בדוגמא בהתזת חול על הזכוכיתסימון זכוכיות בויטרינות .        01                      
  לבחירת האדריכל על פי דרישות התקן הישראלי.                                    

 
 

      קבלני משנה לעבודות המעטפת         01.1.1               
 בעלי ניסיון מוכח ומוצלח  ונה של עבודות האלומיניום יהיקבלני המש
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ש
 ( שנים לפחות בתכנון, ייצור והרכבה של מערכות דומות. 7ל שבע ) 

 
 מסמכים שעל הקבלן להגיש בצירוף להצעת המחיר  01.1.1  

 .דומותמערכות  הקים הקבלןרשימת פרויקטים קודמים בהם  .0
 ם חלונות, דלתות, פרטי מעטפת טיפוסיים הכוללים מפגשים ע .1

 גגות פינות הבניין, תפרי התפשטות ואיטום.         
שיטות עיגון עובי וסוג חומרים, פירוט ניקוזי מים, סוגי חומרי  .3

חלקי ואביזרי חלונות  מכל סוג שהוא, איטום  יבשים ורטובים
 לגון וגלוון.יא, ודלתות, גימורים, שיטות צביעה

צרנים, המחסמים, יצרני סוגי הזכוכית, ציפויים, שמות הי .1
( ושיטות תקראמיהזכוכיות המיוחדות )קרי: בידודית, רבודה, 

 הייצור והזיגוג. 
 של המפרט חישובים סטטיים שמוכיחים עמידה בדרישות  .2

  .מערכות האלומיניום המוצעות            
 ציון שם היצרנים של כל המערכות וכל מרכיביהן. .3                  

  מחתימה עד מסירה.לוח זמנים עקרוני לביצוע העבודה  .7                       
 הפרטים של הצעת הקבלן יתייחסו ספציפית למסמכי המכרז,  .1

 רשימות האדריכל.תוכניות והמפרט המיוחד,                     
                               

 תקנות ומפרטים  01.1.1 
האלומיניום יעמדו ברמת הדרישות הגבוהה ביותר עבודות מסגרות   01.1.2.0

הנדרשת במפרט, בתקן הישראלי ובדרישות הנהוגות בתעשייה. במקרה 
 של סתירה בין הדרישות, יעמדו העבודות ברמת הדרישות הגבוהה יותר.  

החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום יערכו לפי התקן  01.1.2.1
אם למדינה בה תוכננה ומיוצרת המערכת הישראלי, ובהתאם לתקן התו

 הנבחרת. בהיעדר תקן ישראלי יש להסתמך על תקני אמריקאים
 .ASTMו  AAMA של                        

 השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית בלבד. 01.1.2.3
 חוזק יערך לפי השיטה האלסטית.השוב הסטטי בכל הנוגע לנושא יהח 01.1.2.1
של המפרט הכללי הבין משרדי  01העבודות יעמדו בדרישות פרק  כל 01.1.2.2

 ( של משרד הביטחון ) הספר הכחול (.0111לעבודות אלומיניום )
 העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם לנושא המפורט  
 יש לראות את הדרישות השונות  , גם אם לא הוזכר ברשימה זו.בתכנון              

 כמצטברות ולא כסותרות.              
 במיוחד אבל לא רק, יש להקפיד על מילוי כל הדרישות של כל התקנים            01.1.2.7

 הישראלים המתאימים, דלתות מלוחות פח אלומיניום, פחי אלומיניום,                       
 תרמי, מעקות, בטיחות, תכונות הזיגוג, עובי הזכוכית וחוזקה, בידוד                       
 עמידות לאש, אטימות לרוח ולחדירת מים, כוחות רוח ורעידות אדמה.                      

 
 
 

 הקבלן רשאי להציע שווי ערך למערכות האלומיניום והפרטים בפרויקט.       01.1.2.1
 ישות כל הצעה חייבת להיות שקולה לדרישות הטכניות במפרט ודר                    
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 ההצעות החלופיות חייבות להיות מגובות בכל והיועץ.  האדריכל 

 המסמכים הנדרשים במפרט ולעבור את אישור יועץ האלומיניום,                        
 .זמיןהמ, מנהל הפרויקט, והאדריכל                       

   
  עדיפות בין מסמכים 01.1.1  
 על הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או         01.1.3.0 

 אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות            
   במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למזמין העבודה, לאדריכל 

תתקבל כל  וליועץ המעטפת. ההחלטה בנידון היא סופית ומכרעת. לא
תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה שלא הבחין בסתירות הנ"ל, לאחר 

 מילוי המכרז.
בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את המחיר כאילו נקבע לפי   01.1.3.1 

המידות והתיאורים בתכניות ועפ"י כתב כמויות של המכרז, המפרט הזה, 
  המפרט הכללי והתקן הישראלי.

יר היחידה המוצע בהצעת המחיר חייב לכלול את כל הנדרש על מנת מח 01.1.3.3 
לבצע את העבודה באיכות הנדרשת, על פי המפרט הזה, כל מסמכי החוזה 

 והסטנדרטים הנהוגים בתעשייה.
 
  התאמה לחוק התכנון והבנייה       01.1.1  

היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות של  
והתקנות )על כל עדכוניהם( וכל  -0132 ק התכנון והבניה התשכ"החו

התקנים הישראליים לרבות נושאי בידוד תרמי, והגנות על הפתחים מפני 
פריצה, עמידות לאש, חוזק, כוחות רוח ורעידות אדמה. כל החומרים יהיו 

 תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים והתקנות המחייבים.
ואם  ת  והאפיונים המופיעים במפרט הם דרישות מינימוםכל המידו

 כלולה במחיר.תהיה מפאת התאמה לכל דין וחוק, ההגדלה 
 
  סטנדרטים ושינויים –תכנון מפורט   01.1.1 

התכנון המפורט של חלקי מסגרות האלומיניום לרבות כל הפרטים  01.1.1.0
טעם קבלן מערכות והתיאורים הטכניים יוכנו על ידי מהנדס אלומיניום מ

המפרט הטכני וכל שאר מסמכי החוזה.  ,האלומיניום, על יסוד התוכניות
החישובים הסטטיים ופרטים מפורטים יוגשו לאישור מהנדס הבניין 

האדריכל ויועץ המעטפת. המזמין והאדריכל רשאי לשנות ולהשלים את 
 הדרישות כל עוד לא אושרו סופית תוכניות הקבלן.

 הקבלן רשאי להציע שינויים בדרישות המפרט לעיון ואישור האדריכל          01.1.1.1
 ולהשלים את הדרישות במסגרת התיאור הטכני שיוכן על ידו.  והיועץ           

                   
 דרישות המפרט מחייבות את הקבלן כדרישות מינימום כל עוד לא                        

 שינויים שהקבלן מציע חייבים לקבל אישור יועץ.  אושרו שינויים.                       
 
 

 אחריות הקבלן  01.1.1                
הקבלן אחראי לטיב התכנון. הקבלן מתחייב לבצע את התכנון ע"י  01.1.1.0

מהנדסים ו/או מומחים בעלי ניסיון בתכנון בתחום הרלוונטי בעבודות 
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א
פרויקטים בהיקף שווה ערך  2של לפחות שנים וביצוע  2לומיניום של 
 לפרויקט זה.

קבלני המשנה לקבלן האלומיניום חייבים להיות בעלי ניסיון דומה.  01.1.1.1
עבודתם תהיה תחת אחריותו המלאה של קבלן האלומיניום לכל אורך 

זמן העבודה בפרויקט. כל שינוי קבלן משנה ו/או הוספת קבלן משנה יש 
 קט, והיועץ.לאשר עם הנהלת הפרוי

 הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנון לקוי. 01.1.1.3
מזמין העבודה, האדריכל והיועץ ו/או נציגיהם רשאים לדרוש מהקבלן  01.1.1.1

להגיש חוות דעת של מכון בדיקות מוסמך להתאמת היחידות למטרתם, 
העבודה,  חוות דעת לגבי עמידותם בדרישות החוזה, חוות דעת על שיטות

טיב חומרים וטיב התכנון. הקבלן יהיה חייב למלא את דרישות אלו על 
 חשבונו, כחלק מהליך התכנון של הפרויקט.

הקבלן אינו רשאי להתחיל בייצור ו/או בהרכבה, אלא לאחר שאושרה  01.1.1.2
 חוות הדעת הנ"ל על ידי האדריכל ויועץ המעטפת.

חומרים שיטות העבודה ע"י האדריכל אישור התכניות, התיאורים, ה 01.1.1.3
והיועץ לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריותו של הקבלן לטיב 
 העבודה, לטעות, לאי התאמה ואחריות לתיקון חדירות מים ואויר 

לבניין, בכל מערכת מורכבת ובינה לבין המערכת הקרובה לה קרי;                        
 , ופחי חיפוי מכל סוג.  חיפויי אבן וגגות קונסטרוקציה, פנלים טרומיים,

 
 בעלי מקצוע אחרים בבניין  01.1.01

העבודה תבוצע בשלבים לפי לוח זמנים שמזמין העבודה יעביר לקבלן   
המבצע, תוך כדי עבודה של בעלי מקצוע אחרים בבניין ובשילוב עם 
וג קבלנים אחרים, כגון; קבלני עבודות בטון, עבודות ריצוף, חשמל מז
אוויר, אינסטלציה, תקרות אקוסטיות וכדומה. כל זאת יבוצע תוך 

הפרויקט באתר. אין בכך לפגוע  נהלתיאום מראש עם הקבלן הראשי ומ
באיכות ההרכבה והביצוע של כל עבודות האלומיניום ו/או לפגום 

 בעבודות שמתנהלות בסביבת העבודה המיידית של הקבלן.
 
 ר אישור התחלת עבודהלאח –תכנון מפורט    01.1.00 

התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת כוונות  
האדריכל. המערכת המבוקשת ומרכיביה העיקריים, מוגדרים להלן, 
תכנון מוקדם. הקבלן בהצעתו יתכנן ויגדיר את כל הנדרש בהתאם. 

  במידה והקבלן מציע  שיטה, פירוט, פתרון חלופי, עליו לעמוד באותן
דרישות כשווה ערך למה שמוגדר במפרט. תוכניותיו המאושרות ייקראו 

 להלן התכנון המפורט.
על הקבלן להגיש לפני ביצוע עפ"י לוח הזמנים תכניות עבודה מפורטות   01.1.00.1

SHOP DRAWINGS  של כל אחד ממוצרי האלומיניום,  0:0, 0:1, 0:2בקנ"מ
בקיר וכל המפגשים השונים  הזכוכית, הפרזול ושיטת ההרכבה של הפרט

במעטפת. תמורת התכניות כלולה בהצעת הקבלן, ולא תשולם תוספת 
 מחיר עבורן.
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01.1.00.3 
פרטים העל הקבלן לקבל אישור לביצוע בכתב מיועץ המעטפת לגבי  

שכוללים פתרונות למקומות בעייתיים ומיוחדים.   0:0, 0:1: בקנ"מ
ודלתות, פרטי איטום, ופרטי הפרטים יתארו חיבור לקירות, ספים 

בפחי מפגשים עם חלקי בניין, תאום פרטי חיבור ואיטום עם החיפוי 
 אלומיניום.

נם יחישובים סטטיים ונושאי תכנון הקשורים ליציבות האלמנטים ה  01.1.00.1
באחריותו של הקבלן. אישורי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה הוא 

את הקבלן מאחריותו הכוללת אישור עקרוני בלבד והוא לא משחרר 
 לעיל. 01.1.00.2והבלעדית והמלאה כמתואר בסעיף  

השמטה של פריטים, אטמים, פתרונות ואלמנטים אחרים שנדרשים  01.1.00.2
בתכניות, לא גורעת מאחריות הקבלן להתקינם בפועל. אישור האדריכל, 

בלן מהנדס הבניין ויועץ המעטפת לתכניות ולדגמים אינו משחרר את הק
לטעויות, לאי  לכשלים,מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר, 

 התאמות וליקויים שעשויים להתגלות במועד מאוחר יותר.
על הקבלן לפרט את פרטי הרכבת המעטפת בכל היקפה, שיטות החיבור,   01.1.00.3

מיקום המחברים וסוגם, עובי וגימור החומרים, שיטות העיגון והאטימה, 
ם וחומרי האטימה, מערכת החלונות לסוגיהם השונים, סוגי האטמי

 ופירוט המפגשים השונים. 
התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת ייצור רק לאחר קבלת  01.1.00.7

אישור בכתב ממנהל הפרויקט והיועץ. לאחר קבלת האישור הקבלן אינו 
 , ללא אישור בכתב ממנהל הפרויקט.רשאי לשנות מאומה

במידה ונוצרה סתירה בין המפרטים, הפרטים, הדרישות וכוונות   01.1.00.1
בזמן סביר. ביצוע העבודה  מנהללבכתב האדריכל, על הקבלן להודיע 

 שלבצורה לקויה לא יפתור את הקבלן מאחריותו לביצוע מושלם 
  כל מערכות האלומיניום בחוזה.                       

תכניות, חתכים, פרטים, אישורי בדיקות, את כל ה לבצע בעבריתיש  01.1.00.1
 דו"חות וכל התכתבות שתבוצע בין הקבלן למפקח, ליועץ ולאדריכל. 

כל דו"ח, מסמך אישור והתכתבות כל שהיא שעשוי  לתרגם לעבריתיש  
 להשפיע במידה ישירה או עקיפה על איכות הביצוע ושלמות המעטפת. 

 
 בדיקות לפני תחילת ייצור  01.1.01 

המתוכנן לבנין  הלו"זהמוצרים יבדקו מראש, במועד שלא יגרום לעיכוב  01.1.01.0
 פריט. בכללותו. הקבלן מתחייב למסור תוצאות בדיקה של כל 

 
 
  

אם תידרש בדיקת מעבדה כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות, יבצעו על  01.1.01.1
 יועץ ללא תוספת מחיר.הידי הקבלן במעבדה בנוכחות הבודק ו

הקבלן יגיש תוצאות בדיקות לכל פריט מתכלה שקיים במערכות        01.1.01.3
המורכבות בבניין עפ"י דרישה. תוצאות הבדיקה חייבות להיות מאושרות 

 על ידי מעבדה עצמאית מוסמכת. כל ההוצאות עבור 
 על חשבון הקבלן.  יהיוהבדיקות                        

מידה ויידרש. הקבלן  יגיש תוצאות בדיקה הקבלן יערוך בדיקות ב 01.1.01.1
 המוכיחה כי מערכות האלומיניום, עומדות בדרישות המפרט 



  

 מכללה אקדמית                    

 ירושלים                
 

 GO 8אהוד תייר הנדסה           –קולקר אפשטיין אדריכלים  קולקר  –  3מכללה אקדמית ירושלים /בניין 

 4Fax: 0  Noga St' th Carcur 37108, 9- 6371880פקס:, B. M.754ת.ד.  ,30173, כרכור, 9 ' נוגהרח

   GILORNAN@ZAHAV.NET.IL 054 - 4921959 

 
והסטנדרטים המקובלים בתעשייה. הקבלן יזמין את האדריכל 

 .בכתבוהמפקח/יועץ להיות נוכח בזמן הבדיקה בהתראה סבירה 
ל עמידות בתנאי הקבלן יגיש תוצאות בדיקה לגבי גימור האלומיניום כול 01.1.01.2

. יש למסור  בכתבמזג אוויר מתמשכים ע"פ הנתונים הקיימים באתר, 
 שם, כתובת, טלפון של חברת הצבע ו/או האילגון שמבצעות את העבודה. 

 שם, מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט שמרכיב את  בכתביש למסור         01.1.01.3
 מותקנות בבניין כמו: חומרי איטום, גומיות, כל אחת מהמערכות ש                       
 פרזול, זכוכית, פחי אלומיניום ואמצעי חיבור מיוחדים.                       

  
 דגמים ובדיקות  01.1.01 

על המבצע להציג בפני מזמין העבודה, האדריכל ויועץ המעטפת דוגמא  
בבניין, כולל  לכל פריט, כולל אופן חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת אחרים

תכניות, פרזול, מחברים, ברגים, אטמים, אביזרים, זכוכית, גימור, 
הדגמים יבחנו לבדיקת הכשירות  , ופחי חיפוי. משקופים עיוורים

וההתאמה לתוכניות הביצוע לפני ייצור שותף. במידה ולא יהיו שינויים 
 ביצוע.תכולת העבודה לחלק מיוכל להוות מהותיים הדגם 

 
  התאמה למידות הפתחים  01.1.01 

הקבלן ימדוד את כל מידות הפתחים בבניין והתאמתם לתוכניות לפני  01.1.01.0
שבוצעו  הבנייה ייצור המסגרות, באחריותו להתאים את המוצרים לפתחי

 ע"י אחרים.
הקבלן חייב להודיע על כל אי התאמה שתתגלה באופן מיידי ליועץ  01.1.01.1

ו ויבדקו כנגד תוכניות המבנה וכוונות ולאדריכל. הסטיות יסומנ
 . האדריכל. האדריכל והיועץ  ינחו את הקבלן לגבי המשך הביצוע

 
  התאמת מערכות האלומיניום לתכניות האדריכל  01.1.01  

כל עבודות האלומיניום יבוצעו בדיוק לפי התוכניות, המפרטים  
שונה מן  והדוגמאות שאושרו. יציע הקבלן לספק מוצרים שהמבנה שלהם

המתוכנן, יהיה עליו להגיש תחילת תוכנית מפורטת של השינוי המוצע 
 ולקבל את אישור האדריכל והיועץ.

 
 : תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי   01.1.01  
 הביצוע.  והיועץ על גבי תוכניות הקבלן קיבל את אישור אדריכל    01.1.03.0 
מפגשים בין המערכות השונות, השיטות הקבלן קיבל אישור לכל ה 01.1.03.1 

 השונות ובינם לבין כל חלקי הבניין במעטפת. 
 הקבלן קיבל אישור לכל השינויים, תוספות ושווי ערך שהוצעו על ידו. 01.1.03.3

 וגשו לאישור לפי לוח הזמנים בצירוף כתב הכל התכניות והפרטים       01.1.03.1 
 לאיכות המוצר, עמידה בלוחות זמנים  הקבלן המבצעאחריות של                       
 וטיב העבודה בפרויקט.                      

ו/או חלון סוגי זכוכית של חלון ו/או מקטע קיר מסך  3הקבלן יציג דגם עם  01.1.03.2 
מילואה קבועה, מילואה רצף, עפ"י בחירת האדריכל והיועץ. הדגם יכלול 

ופחי חיפוי ויטרינה , ן יבצע דגמים של חלוןאטומה וכנף לפתיחה. והקבל
עפ"י הנחיות יועץ האלומיניום. הדגמים יכללו אלטרנטיבות של גימורים, 
 גוונים וסוג זכוכית על פי דרישות האדריכל, וכן כל האביזרים המחברים 
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הצגת הדגמים של  .את חלקי האלומיניום והאטמים לסוגיהם השונים
התכונות, רמת הגימור והצבעים המוצעים  האביזרים השונים ישקפו את

 למערכת. 
 על הדגמים להיות מותקנים על הבניין במיקום בו יהיו בזמן ההרכבה.  01.1.03.3  

 על מנת לאפשר את השימוש בפריטים כחלק מתכולת העבודה במידה                        
 ץ האלומיניום לפני ייצור שוטף.ע"י המזמין, האדריכל ויועויאושרו                        

 

 חלק שני: דרישות תוכן 01.0   
 
 כללי   01.0.0 

תכנון, ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך שכל מערכת  01.0.0.0
תעמוד בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים, אנכית למישור הקיר, בהתאם 

  לדרישות התקן הישראלי.
מעודכן לכל  101יותאם לדרישות תקן רוח הסטטי המתוכנן  העומס         01.0.0.1

עפ"י תקן  Eמערכות האלומיניום. כל החלונות יעמדו בדרישות רמה 
, ראה החמרה E. למעט בדיקת חדירת מים, שתעמוד בדרישות רמה 0131
 ובפרק הבדיקות.                   01.0.1.1בס' 

  העלויות יהיו על חשבון הקבלן.במידה וידרשו בדיקות מעבדה, כל  01.0.0.3
בנוסף לאמור לעיל, כל מערכת חייבת לשאת במשקלה העצמי, משקל   01.0.0.1

  דלתות.הזכוכית, עומסים סיסמיים, עומסים המופעלים ע"י תפעול כנפי ה
 המותרת, בעקבות העומס המתוכנן היא כדלהלן: המכסימליתהשקיעה   01.0.0.2

למפתח אנכי ולמפתח  0/311 -ניום בניצב למישור מערכות האלומי
מ"מ.  01האופקי, בכל מסגרת/פנל מזוגג בזכוכית בידודית ולא יותר מ 

השקיעה בכל שאר הפתחים והמערכות תהיה בהתאם לת"י. מבלי לסתור 
את  האמור לעיל הכנפיים לפתיחה והדלתות לא ישפיעו על הזכוכית 

 באופן שגורם לרעש ו/או לנתק באיטום.  
פעמים העומס  0.2 -לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 01.0.0.3

 המתוכנן )שלילי או חיובי( בקירות המסך, הכנפיים והדלתות.
העוגנים של מערכות האלומיניום, כולל המחברים, לא יקבלו מאמץ מעבר  01.0.0.7

 מהמאמץ המותר עפ"י העומס המתוכנן.  21%ל 
ת תנועות יחסיות למבנה עקב עומסים ארוכי יש לבצע התאמות לקליט 01.0.0.1

  .תומערכה, בכל נייד כגון שינויים תרמייםטווח )זחילות( ו/או עומס 
ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו ברגים, מסמרות, עוגנים או  01.0.0.1

 ניים אחרים חשופים על פני המישור החיצוני והפנימי.אחיבורים מכ
שאינם אלומיניום יהיו חשופים ניים אם, מסמרות ומחברים מככל הברגי 01.0.0.01

 .1A - 303מפלדה בלתי מחלידה נירוסטה 
 .021  0131בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן כמוגדר בת"י   01.0.0.00

 מערכת קירות המסך תאושר עפ"י דרישות המפרט, הנחיות החברה                       
 התקן המקומי על פיו תוכננה המערכת והתקן הישראלי.  ,המתכננת                       

תכנון, ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר אויר לתוך  01.0.0.01
 חלל הבניין וכלפי חוץ על מנת להקטין רעשי רוח והפסדים תרמיים. 
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חריגה עפ"י הנאמר  כל מערכות המעטפת יעמדו בדרישות חדירת אוויר 01.0.0.03

מק' / לשעה / במר' של שטח קיר /  1.3להלן: חדירת האוויר לא תעלה על 
 פסקל בהתאם למפורט בספר הבדיקות.  311כנף בלחץ רוח של 

 החסימה כנגד אש ועשן בין קיר המסך וקו הבטון בכל קומה לאורך היקף             01.0.0.01
 המעטפת על פי הנחיות יועץ הבטיחות. הקבלן הבניין  תבוצע ע"י קבלן             
   ישתתף בתכנון הגיאומטרי של חומרי האיטום, ללא תשלום נוסף.             
  יועץ האלומיניום והאדריכל. ,העבודה תבוצע לאחר אישור יועץ בטיחות              

ותיש לתכננן לקליטת תזוזה תרמית של קיר המסך בתחום  הטמפרטור 01.0.0.02
 הבאות: 
 2    מעלות צלזיוס. 11עד     - 2 -מ  חיצונית:    
 מעלות צלזיוס. 2    221  עד   1 -מ      פנימי: 

יש להבטיח מחסום תרמי בין הפרופילים והאביזרים החיצוניים לבין  01.0.0.03
 הפרופילים והאביזרים הפנימיים של כל מערכות האלומיניום.

 -( של Kיהיו בעלי מקדם העברת חום מרבי ) המשטחים המבודדים 01.0.0.07
 W  / SQM x Deg. C 0.1 (  .x  Deg. F  0.2  BTU /  SQFt .) 

עפ"י בהתאם להנחיות יועץ  DB 32יש להבטיח הפחתה אקוסטית ל  01.0.0.01
 האקוסטיקה ומזמין העבודה. 

בקיר  CROSS BAR),על הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה ) 01.0.0.01
מ' ומעל לראש פתח האור יהיה באותו עומק  0.12המופיע בגובה המסך, 

כמו הזקיף. המישור הפנימי של הזקיפים והקורות יהיה אחיד מעל 
  , כנפיים לפתיחה ודלתות.ומתחת לפתחי האור

 דלתות כניסה יהיו במידת עומק שווה לזקיפי האלומיניום.  הקורות סביב  01.0.0.11
 ות המסך וסביב מסגרות החלונות וחלונות הרצף סביב פתחי האור בקיר       01.0.0.10

 יותקנו משקופי אלומיניום מפרופיל משוך עד למישור הגבס הפנימי.                      
 לוחות חיפוי הגבס יושחלו למשקופי האלומיניום ויחוברו                       
 בקונסטרוקציה נפרדת לקיר הבניין.                        

 תיחה המותרת בכנפיים לפתיחה, של קירות המסך תהיה לא יותר פ 01.0.0.11
 דלתות חייבות להיפתח בשאיפה  ס"מ בניצב למרכז סף החלון. 03    -מ                       
 מעלות.  071למכסימום של                        

 .2חות של שווה, למקדם בטי 1.1%הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של        01.0.0.13
 אינם מהווים מישור איטום. והרפפותחיפוי פח האלומיניום        01.0.0.11
 . 0:211הפלדה לא יעלה על  מסבךמקסימום שקיעה אופקית ואנכית של        01.0.0.12
 בדיקת ביצועי מבנה יבוצעו כמפורט בפרק הבדיקות של מפרט זה.       01.0.0.13

 

 אי הסביבהעמידות בתנ        01.0.1  
 מסך מזכוכית ואלומיניום, כנפיים ודלתות  ותהמעטפת שמורכבת מקיר  01.0.1.0

  תבטיח איטום בפני חדירת מים ורוח.     , חלונות וחלונות רצףלפתיחה                      
 כל קווי המפגש האנכיים והאופקיים בין קיר המסך לבין משטחי הבטון,    01.0.1.1
  רציף.באופן  EPDMחיפויי האבן, והקירות הטרומיים יאטמו ביריעות                       

 האיטום יבוצע בהתאם לכוונות האדריכל והנחיות היועץ עפ"י פרטי 
 ביצוע מאושרים באופן שימנע מעבר מים וחדירת אויר דרך לפנים הבניין. 

קים השונים תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו לחל 01.0.1.3
 של המעטפת וניקוז מי התעבות שעשויים להיווצר במערכת כלפי חוץ.

 במידה ותידרש בדיקת עמידות לחדירת מים, היא תתבצע עפ"י התקנות  01.0.1.1
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 פסקל כמפורט בפרק הבדיקות. 211האמריקאיות לעומס של עד  

 )בעל בסיס עיקרון "מסך גשם" ( בקיר  יש לבצע מערכת השוואת לחצים         01.0.1.2
 ודלתות הבניין. לפתיחה הכנפייםהויטרינות, חלונות הרצף המסך,            

 

 חלק שלישי: דרישות עיצוב    01.1   
 תכנון מערכות האלומיניום בפרויקט יבוצע כלהלן:          

 
  ויטרינותב קירות מסך    01.1.0 

של פרופילים ידועה מערכת מ ותבנוי ויהינות ויטריבהמסך  ותקיר 01.1.0.0
 , מתוצרת הארץ דוגמת אקסטל, קליל ו/או אלובין. ואביזרים

 או שווה ערך.  21דוגמת אקסטל מטריקס קיר מסך יהיו פרופילי  01.1.0.1
 יהיו בעומק שווה לזקיפים.  לדלתותהקורות האופקיות מעל ומתחת           01.1.0.3

 המישור הפנימי של הקורות והזקיפים יהיה שווה במפלסים אלו.                        
על הקבלן לתאם את כל פרטי המפגשים בין קירות המסך בכל חזית בכל  01.1.0.1

 הקשור למראה אסתטי ואיטום התפרים האנכיים, עם האדריכל והיועץ. 
 ומעבר בין מפלסים זיגוג באזורי סכנה, קומת הקרקע, מרפסות, מעקות           01.1.0.2

 יבוצע עם זכוכית תואמת להוראות יועץ הבטיחות והתקן הישראלי.                       
 המראה החיצוני והגיאומטריה של קיר המסך במיקום שיש בו כנפיים           01.1.0.3

 יהיה זהה לחלוטין. לפתיחה, ובמיקום שאין בו כנפיים לפתיחה                        
סרגלי הזיגוג לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות המצוינים  01.1.0.7

בתוכניות. עובי הסרגלים יהיה כמפורט לעיל. הסרגלים יהיו בגימור 
 מדויק.וחיבור ישר בהמסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף, 

פרופילי  מישורי הבטון המיועדים לאיטום עם קיר מסך לא יראו מבחוץ. 01.1.0.1
קיר המסך יסתירו את הבטון ויחפפו עם חיפויי האבן במפגשים השונים 

 עם קירות הבניין.
 קירות המסךב דלתות  01.1.1

 קטלוג יצרן, דרישות האדריכלפרזול ופירוט האביזרים של כל דלת על פי  01.1.1.0
 וכתב הכמויות של היועץ.                       

 ות יהיו מותאמות לעמידה במישור החיצוני של קיר המסך עם הדלת          01.1.1.1
 מבוסס על הצמדת גומיות למסגרת מסגרת הפתח או הכנף.שאיטום                        

 אביזרים וצירים לדלתות 01.1.1.3
  כל האביזרים כגון: מנעולים חבויים, צירים ובריחים 

 מחלידים ויהיו מצופים בחלקיהם יבוצעו בחומרים בלתי                        
 הגלויים עפ"י גימור האלומיניום.                             

  ממ' לפחות למגרעת. 11לאחר הנעילה תחדור הלשון 
  הבריחים והמנעולים יהיו סמויים ולא יבלטו מפני 

 הפרופילים פרט ללשון.                       
 ציים, בולמים וכדומה(        אמצעי הגפה )ידיות, מנגנונים קפי 

יחוברו בעזרת ללוחית גיבוי מודבקת, או כל אמצעי גיבוי 
 מתאים לפרזול.

 והיועץ סוג הידיות יובא לאישור אדריכל. 
 .מנגנוני הבהלה יהיו חבויים בפרופיל הדלת 
 .בריחי הנעילה ומנגנוני השמן יהיו חבויים בריצוף 
 יכל.כל האביזרים יובאו לאישור היועץ והאדר 
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ממ' מינ' בין הפנים למדרכה  11בסף הדלת יהיה הפרש גובה של כ  01.1.1.1

 אם מדובר בכניסה מקורה  , עפ"י פרטי אדריכל והנחיות היועץ.החיצונית
למפלס  1.11אזי מומלץ לבצע שיפוע מתון בלבד ללא קפיצה בין מפלס                        

 י המשתמש בבניין.  פיתוח חוץ, למען לא לייצר מכשול בפנ
הדלת הנבחרת חייבת להיות מאיכות גבוהה עם מסגרת נפרדת שכוללת  01.1.1.2

ראש, סף ומשקופים. סף הדלת יבוצע כך שמסגרת הדלת תיצמד כנגדו. 
 ממסגרת הדלת. יאינטגראלהסף יבוצע ע"י קבלן האלומיניום כחלק 

 
 חלונות ורפפות לשחרור עשן         01.1.1

 ואוורור עפ"י דרישות יועץ הבטיחותהקבלן יתקין רפפות לשחרור עשן          01.1.3.0
 והיועץ. על הקבלן לבצע פלשונג תחתון ורשת מאחורי כל רפפה. האדריכל                       

 
 גוון האלומיניום ושיטת הצביעה ו/או גמר פרופילים ואביזרים         01.1.1

 של אינטרפרון,  D1212יצבעו באבקה משופרת דוגמת ם כל הפרופילי         01.1.1.0
 מיקרון.  31של אקזו נובל /אוניברקול / נירלט בעובי מינימאלי של                       
 תואם.  RALכל האביזרים ממתכת כגון ידיות וצירים יהיו בגוון                       
 דוגמאות של  גומיות יהיו בגוון שחור. כל אביזרים האיטום כגון                      
 כל הפריטים יובאו לאישור האדריכל היועץ והמזמין.                       
 לבחירת של האדריכל. וכל גווני הפלדה והאביזרים יהיו RALגוון ה                       

  
      100יחידה       1.01.1 

 .ם אלמנט הצללה בחזית דרומיתקיר מסך מרכזי ע                     

 . VNIT-SYSTEMקיר המסך יהיה עשוי מפרופילי קיר מסך בשיטת                
 ובהתאם למבנה בחתך לפי הדרישות הסטטיות  פרופילים אנכיים יהיו                
 על פי אלומיניום  מזקיף פלדה אומערכת ההצללה בנויה  הפלדה.                

 הפרטים. כל ההצללות יעוגנו עם פרט עיגון של אקסטל לזקיף בעל יכולת                
 . עם או בלי הפרדה חשמלית על פי הצורבאמצעות ברגים  וונוןכ               

 לבחירת בין הניצבים יותקנו רפפות הצללה מפרופילי אלומיניום           
 האדריכל.                

 המסך יבוצע בזכוכית בידודית כמפורט להלן: זיגוג קיר          
 מ"מ 3זכוכית חיצונית שקופה מחוסמת           
 מ"מ 01אויר  רווחמ           
 מ"מ 3זכוכית פנימית שקופה מחוסמת            
  

 חלק רביעי: חומרים מוצרים וגימורים 01.1   
 
 כללי  01.1.0 

  ."י היצרן לכל מוצר נפרדשאושרו עמערכת יש להשתמש בחלקי  01.3.0.0
כל אביזרי החיבור החשופים לתנאי הסביבה ממתכת יהיו ממתכות אל  01.3.0.1

 חלד, או אלומיניום. נחושת או פליז לא ישמשו ליד פרופילי האלומיניום.
 יש לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה לאלומיניום בכדי למנוע שיתוך. 01.3.0.3
 ות שונה של חלקי האלומיניום וחלקי הפלדה.יש לוודא יכולת התפשט 01.3.0.1
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  .יןיבנהיש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי אלומיניום ליד חלקי  01.3.0.2
 
 האלומיניום    01.1.1 

לא יאושרו מערכות שאינן שלמות. הפרופילים יהיו חדשים ללא פגמים    01.3.1.0
  שנובעים משלבי הייצור, הצביעה, ההובלה וההרכבה. 

כל הפרופילים, הסרגלים, הפחים, עובי האילגון, עובי צביעה, רמת ליטוש  01.3.1.1
 , במפרט הכללי. 1וכדומה יהיו לפחות לפי כינוי מספר 

ממ'. גודל ועובי פרופילים ייקבע  1עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות   01.3.1.3
רן ובאישור סופית על פי החישובים הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן והיצ

 0.1יועץ המעטפת והאדריכל. עובי הפרופיל המשמש לסרגלי זיגוג יהיה 
 ועל פי התקן הישראלי. ממ' מינ'

פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל התקנים הישראליים  01.3.1.1
 -0.12ובאישור יועץ הבטיחות של הבניין. גובה מעקה/סף חלון לא יפחת מ

 מ' במעקה גג.  -0.31נה ולא יפחת ממ' מפני ריצוף בתוך המב
 ס"מ ולפי התקן הישראלי. -111.2גובה נטו של דלת לא יפחת מ  01.3.1.2
 חלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם את דרישות הת"י. אין   01.3.1.3

 111להשתמש באלומיניום ממוחזר. חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה                        
 מ"ר לפחות.מוטון לני

פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שחדרו עד למישור האיטום  01.3.1.7
  .של המערכת. כל מערכת חייבת להיות אטומה במצב נעול

סגסוגת פחי האלומיניום לחיפוי, שיפולים, ופרטי גמר במערכות           01.3.1.1
  .האלומיניוםהאלומיניום חייבים להתאים לתפקודם במערכות 

 ברזל ופלדת אל חלד 01.1.1 
 .303שווה ערך סגסוגת  A 1מסוג לפחות פלדת אל חלד: תהיה           01.3.3.0
 שימוש בחלקי ההקבלן נדרש לקבל אישור ממנהל הפרויקט והיועץ לעצם           01.3.3.1

 פלדה מיקומם ואופן חיבורם למערכות האלומיניום.
 חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית, כמפורט להלן; כל          01.3.3.3

 .101גר'/למר' בהתאם לתקן ישראלי  171טבילה חמה באבץ בשיעור של                         
ריתוך,  תחלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים. לאחר כל פעול          01.3.3.1

במפעל ו/או בע עשיר אבץ בצביעה קידוח וחיתוך יתוקן כל חלק ניזוק בצ
 , לאחר ביצוע כל פעולות ההכנה והניקוי.בשתי שכבותבאתר 

ממ' ו/או עפ"י  1לי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה אעובי מינימ         01.3.3.2
 דרישות החישובים הסטטיים שיוגשו או הגבוה מביניהם.

 עמידה לזיהום ולחות. 303סדרה ו/או  A 1ברגים יהיו מפלדת אל חלד   01.3.3.3
  
 זיגוג  01.1.1 

  ., כתב הכמויות והתקן הישראלילדרישות המפרטזיגוג בזכוכית יתאים ה         01.3.1.0
 הדרישות מהוות דרישות מינימום. על הקבלן לבצע בדיקה משלו, חישובי          01.3.1.1

  לגבי זיגוג כל פריט בנפרד. 0111כפף ובדיקה מול תקן זיגוג                       
 יש ללטש את קצוות לוחות הזכוכית באופן רציף ושווה וללא פגיעות.  01.3.1.3
 בידודית ורבודה.אישור המפעל לגבי ייצור זכוכית את על היצרן לצרף  01.3.1.1
 על היצרן לצרף פרטים ואישור מהמפעל לגבי חיסום הזכוכית.         01.3.1.2
 ממ'.  1.7זכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם מינ' גליות עד ה 01.3.1.3
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יש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של הקבלן  01.3.1.7
(SHOP DRAWINGS.בהתאמה לתוכניות האדריכל והנחיות היועץ ) 

 :חומרי הזיגוג 01.3.1.1
 יהיה סיליקון של  -דים שנים וארבע צד G.Sא.  חומר לזכוכית מודבקת  

 בעל חוזק גבוה שמתוכנן במיוחד ונבדק להדבקת זכוכית ללא תמיכה,                             
 . PECORAאו  Dow Corning ,GEאו שווה ערך של  Dow 895  Corningכגון;                  

 . SHORE 11עד  11מ"מ,  011של  או ניאופרן באורך EPDMב.   פיסות זיגוג                        
   בעל משקוף סמוי יש להשתמש בסיליקון בעל מודולוס  S.G ג.   לחלון .                      

 גבוה עם התכונות הבאות:      
 (.psi 011ק"ג לסמ"ר ) 7מרבי עם מתיחה של  21%התארכות:         
 .01ם בטחון: לפחות (. מקדpsi 011ק"ג לסמ"ר ) 1.2חוזק שבירה:         
 ( מרבי.psi 01ק"ג לסמ"ר ) 1.12%מתיחה מתוכננת:         

     או חברה באיכות  Dow Corningחומרי האטימה יהיו מתוצרת חברת    ד.                      
 מקבילה. החומרים יהיו תואמים לייעוד שלהם במערכת ולסוגי        

 י ההדבקה השונים.משטח                            
 ה.  כל  אטמי הזיגוג יאטמו בפינות כל חלון ומילואה קבועה בקיר המסך.                      

 . בנוסף לכך יעמדו 0131כל האטמים יעמדו בבדיקות בליה כנדרש בת"י         01.3.1.1
 הקשיות,  שעות חשיפה . תכונות 211במשך  UVהאטמים בבדיקת קרינה                      
 . 02% -חוזק הקריעה וההתארכות לא ישתנו ביותר מ                     

 כל האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם מתוך המסגרות,       01.3.1.01
 בין הזכוכית לבין סרגלי הזיגוג, או להבי הפרופיל, כאשר גודל "החץ"                      

                     (DART.מותאם לתעלת האטם בפרופיל ) 
 
 בידוד  01.1.1 

הבידוד במילואות האטומות יעשה באמצעות לוח בידוד קשיח מסיבי  01.3.2.0
 ממ' הכולל רדיד אלומיניום לחסימת אדים. 21בעובי של 

 הלוח יונח במקומו במרווח נתון מהזכוכית האטומה וייאטם בעזרת          01.3.2.1
  סרט הדבקה מאלומיניום בכל צדדיו לפרופילי קיר המסך.                      

 צדו החיצוני של לוח הבידוד יהיה בגוון כהה מותאם לגוון הזכוכית של 01.3.2.3
 קיר המסך. דוגמא תבוצע באתר לאישור האדריכל ויועץ המעטפת.                      

 
 איטום וחומרי אטימה 01.1.1

 יעשה על ידי קבלן האלומיניום בלבד ע"י בעל מקצוע מתאים. האיטום 01.3.3.0
 :חומרי איטום ישמשו למטרות הבאות 01.3.3.1

 איטום חלקים קבועים במסגרות. - 
 איטום חלקים ניידים במסגרות. - 
 איטום הזיגוג. - 
 איטום בעת ההרכבה. - 
 איטום בין מערכות האלומיניום לחלקי בנין קרובים.  - 

תכונותיהם של חומרי האיטום ודרך יישומם יהיו תואמים את הוראות  01.3.3.3
 היצרן ואת הנדרש במפרט זה ולתקן הישראלי.

סוג, גוון, צבע ושימוש של חומרי האיטום גלויים לעין יאושרו מראש על  01.3.3.1
 ידי האדריכל, ויועץ המעטפת.
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בדיקת התאמת  כל חומרי האיטום במעטפת קיר המסך חייבים לעבור  01.3.3.2

לפני אישור החומר לביצוע. על הקבלן  ADHESION COMPATIBILITYהדבקה 
להעביר ליועץ דו"ח בדיקה שמוכיחה התאמת הדבקה לחומרי האיטום 

 בחלקי בנין קרובים ולכל סוגי המשטחים במעטפת. 
 יועץ לפני תחילת הביצוע.הכל פרטי האיטום במעטפת יובאו לאישור   01.3.3.3
הקבלן מחויב לבדוק את מצב הקיר לפני ביצוע האיטום ולהתריע למנהל          01.3.3.7

 על כל מכשול לביצוע איטום תקין ורציף סביב מערכות האלומיניום.
לאטימה רציפה יותקנו עם חפיפה סבירה מעל התפר  EPDMיריעות          01.3.3.1

ס לחיצה נית עם פאובאופן רציף. כל יריעה תודבק לקיר ותחוזק מכ
 לאורך התפר, משני צדדיו. סילקונימאלומיניום ואיטום בחומר איטום 

, יתחשב בתזוזות עקב שינויים EPDMתכנון וביצוע האטימה עם יריעות   01.3.3.1
 מעטפת מבלי לפגום בשלמות קו האיטום. חלקי תרמיים, תזוזה של 

ר בצד החיצוני של שחשוף לכניסת מים או אוי ראש בורגיש לאטום כל    01.3.3.01
 מערכת האלומיניום. האיטום יבוצע בחומר איטום סיליקוני.

 
 הגנת אש ועשן  01.1.1 

יש לוודא חסימה בפני אש ועשן באזור קיר המסך בין הקומות. החסימה  01.3.7.0
 011דקות לפחות ובמשך  011תבוצע ע"י חומרים בעלי עמידות אש במשך 

 ע עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות. דקות לפחות בין המרתף לקומת קרק
 הפרטים יובאו לאישור יועץ הבטיחות ובתאום עם היועץ והאדריכל.  01.3.7.1
יחידות קיר המסך שחולפות עפ"י מפלס קומה יקבלו "סינור" מגבס סוג            01.3.7.3

"X מ"מ מורכב מורכב ממסגרות מתכת מפח מגולוון וימולאו  03" בעובי
ק"ג / למ"ק. אורך ה"סינור"  021במקל מרחבי של  בצמר סלעים דחוס

ס'מ מפני הריצוף בקומה שמעל הקומה  11חייב להשלים הפרדה של מינ' 
 בה יבוצע סינר חסימה לאש. 

  
 אמצעי העיגון 01.1.1 

 אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת אלחלד.  01.3.1.0
 ר מפלדה כגון קולטנים יהיו מגולוונים בטבילה חמה.אביזרי חיבו         01.3.1.1

                        
 גימורים וצבעים  01.1.1  
 

 :כללי 01.3.1.0
 קן הישראלי.איכות הצביעה תעמוד בדרישות הת . 0 
 הקבלן יקבל את אישור האדריכל והיועץ לגבי כל הגימורים והצבעים  . 1 

 ו במפורט.של מרכיבי המעטפת שלא תואר      
 .  יש להגיש ליועץ והאדריכל דוגמת פרופיל צבוע לכל פריט במערכת   3                       

 לאישור סופי לפני ייצור.                            
 :צביעה 01.3.1.1

 ו/או לפי בחירת האדריכל.   RAL 1113בגוון .  גימור האלומיניום 0 
  מינימום הבאות;באם יידרש הקבלן לבצע צביעה, יחולו הדרישות  . 1                       
 הצביעה תיעשה בתהליכים מבוקרים הכוללים הכנת פני השטח        
 (. CONVERSION COATINGלצביעה לרבות טיפול המרה מוקדם )      

 בין כל שלבי הטיפול ישטפו הפרופילים במים נקיים ברמה                             
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 באופן יסודי. פעולות הייבוש בתנורים  CM/MS 31של  תמקסימאלי

 מתאימים. בטמפרטורה ובמשך זמן שלא ייפגעו בפרופיל ובציפוי.                            
  .מיקרון עם שכבת בסיס 31 לפחות . עובי שכבת הצבע יהיה3
 מיקרון לפחות. 11לגון יהיה יומק האלגון עם גוון, עי. באם יידרש א1

 וצביעה בצבע מתכתי,  PVDF /DURANAR. באם תידרש צביעה ב 2 
 של היצרן.הנחיות שיטות העבודה ובקרת איכות  עפ"ייהיה  הביצוע     

                          צביעת פריטי פלדה מגולוונת       01.3.1.3
 פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת    על הקבלן לצבוע את                   
 הצביעה המפורטת להלן;                     

 תוצרת כמתעש ובמים. BC – 71הכנת שטח, שטיפה יסודית בדטרגנט  -                     
 .011חספוס והורדת ברק בד שמיר מס.  -                     
 .1 – 011וניגוב במדלל שטיפה סופית  -                     
לפני הצביעה השטח יהיה נקי מלכלוך, שומן, אבק, מוצרי קורוזיה                     

 ותתבצע;
 מיקרון. 21-11בעובי  ZNשכבה אחת יסוד אפיטמרין אוניסול  -
 מיקרון כל שכבה. 12-31שתי שכבות סופר לק או פוליאור בעובי  -
 ראות היצרן.יישום הצבע, הדילול והייבוש בהתאם להו -

   צביעת פריטי פלדה שחורה       01.3.1.1
 .01120ף סעי ,צביעת פלדה שחורה תעשה עפ"י המפרט הכללי                   

 שתי במפרט הכללי 011203הכנת השטח תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף                          

  ת גוון, כדוגמתשכבות צבע יסוד כרומט ושתי שכבות עליונות בלקה בעל
 קונסטרוקציה שצביעתם סופרלק תוצרת טמבור או שווה ערך.  חלקי                     

 תיפגם יצבעו מחדש בהתאם להנחיות אלו.
 

 פרזול 01.1.01
אלומיניום כל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצרן של כל מערכת   01.3.01.0

ת והאדריכל. הגוון יהיה עפ"י דגם מכל פריט יובא לאישור יועץ המעטפ
 בחירת האדריכל.

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כל פעולה נדרשת כגון; פתיחה ונעילה,         01.3.01.1
 ק"ג. 1דחיפה או משיכה של כנף ו/או דלת בכוח שאינו עולה על 

 אופן התקנת האביזרים יאפשר החלפה, תיקון וטיפול מתוך הבניין.        01.3.01.3
מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף לתנאי הסביבה יהיו         01.3.01.1

 עמידה לתנאי לחות גבוהים וזיהום אוויר. 311מפלדת אל חלד מסדרה 
ברגים, אומים, מסגרות, דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים      01.3.01.2

מיניום ו/או חומרים בלתי , אלו303פלדת אל חלד בלתי מגנטית מסדרה 
מחלידים אחרים. החומרים חייבים להתאים לאלומיניום מבחינת 

הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר תא חשמלי ויהיו בעלי חוזק מכני המתאים 
 לייעודם.

 לדלתות ודלתות מילוט פרזול ומנגנונים       01.3.01.3
 פרזול -         א. לכנף דלת מילוט                

 של דורמא   AD 1311מנגנון בהלה מסדרת   ) בודדה (                                        
          נטרול ע"י מפתח, גמר נירוסטה                                                                

 משקל והוראות יצרן.ה, עפ"י טנקס תלת כנפי כ"א צירי 1
 ממ'  31מנירוסטה  MANETדוגמת ידית צינור        
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 לבחירת האדריכל. ומבנה קוטר חיצוני, אורך    

 צילינדר "ירדני" ומפתח מסטר.                                         
  של דורמא או שווה ערך TSדוגמת סדרת מחזיר שמן        

 .בריצוף לכל כנףשקוע  במצב פתיחה עם נגדי סגר לעצירה                                                 
 פרזול - מילוט דו כנפית  דלתב. ל          

 של דורמא   AD 1311מנגנון בהלה מסדרת          
        נטרול ע"י מפתח, גמר נירוסטה לכנף הפעילה     

 של דורמא   AD 1011מסדרת  מנגנון בהלה                                                                
       נטרול ע"י מפתח, גמר נירוסטה לכנף השנייה                                                                 

 משקל והוראות יצרן.ה, עפ"י טנקס תלת כנפי כ"א צירי 1
 ממ'  31מנירוסטה  MANETידית צינור דוגמת        

 ך לבחירת האדריכל. קוטר חיצוני, אור     
 צילינדר "ירדני" ומפתח מסטר.                                         

 X 1 של דורמא או שווה ערך TSדוגמת סדרת מחזיר שמן        
 של דורמא או שווה ערך DSR 13 TSעם מתאם סגירה      

 .בריצוף לכל כנףשקוע צב פתיחה עם נגדי סגר לעצירה במ                                                 
  אותו פרזול ללא מנגנוני בהלה.  –רגילות  חד ודו כנפית דלתד.  ל-ג.   
 פרזול  שחרור עשן . לחלון ה                        

 מנוע מטאל פרס מותאם למשקל החלון.  פתיחה חשמליתב        
 מוביל והזנת חשמל ושלטר ע"י אחרים.       

  לבצע תיאום עם קבלן החשמל. יש
 

יש לבצע תיאום פרזול דלתות, בין אם הקבלן יעשה שימוש בדרישות הסטנדרטיות של 
המפרט או בדרישות המומלצות על ידי חברת מולטילוק הרשומות מטה.  על הקבלן 
 -לתת מחיר על פי הדרישה המחמירה מבין השניים. ) ההמלצה של חברת מולטילוק  

 ראה טבלה (
 
 
   1מפרט פרזול מומלץ של חברת מולטילוק לבניין   -  1.01.1.01

 כללי:

. אין בקרת מבנה בכניסות לשום חדר במתחם ולא למבנה עצמו, הביטחון מבוסס על 0

 הבדיקות הכניסה למתחם המכללה.

 . המבנה לא ינעל בשום שלב, גם לא בלילה.1

 ידית בהלה הנתפסת במצב פתוח  . בדלתות עם ידית בהלה וידית חיצונית מנוף, תותקן3

 "דוגינג".    

(, יציאה 110 –כניסה ראשית לספריה )אל ב. בדלתות אש חובה להתקין ידית מנוף 1

 (.111 –לכיוון מזרח ממדרגות חירום )אל 

 דלתות אש עם מנעול "נטרק ננעל". יש לבצע . 2

 של רשימת דלתות.  PDFטבלאות מצורפות ב  - ראה נספח א'. 3

 טבלאות מצורפות של קבוצות פרזול.  – אה נספח ב'ר. 7
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 מסגרות חרש - 01פרק   - 01.1.00

 פרק זה מיועד לנשוא עבודות הפלדה שהושתו על קבלן האלומיניום                  
 לכל שאלה או הבהרה יש לפנות לקונסטרוקטור של הפרויקט.                    

 
 ייביםיים מחרשימת מסמכים טכנ 01.10

 
 .01פרק  -הכללי   העבודה תבוצע בהתאם למפרט 01.10.0
   בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים  01.10.1

 הנוספים המחייבים במסגרת מכרז זה:                        
 לקביעת הפלדות. ISO-331-0111התקן הבינלאומי  .0
 גים.הבר תעיקבל 0-0171/021-111 ימואהתקן הבינל .1
 לקביעת האומים.  1-0111/021-111ומי אן הבינלקהת .3
 לנושא גלוון פלדות. ISOהתקן הבינלאומי  .1

 
 ( ע"י הקבלןDWG WORKSHOPהכנת תוכניות עבודה מפורטת ). 01.11

 
  על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות  01.11.0

 ר אימות כל המידות ולהתאימן למציאות, ורק לאח                        
 ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה.  
 ( DRAWINGS SHOPהקבלן יכין תכניות עבודה ) 01.11.1
 במפרט הכללי. 01113בהתאם לסעיף   
 בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם: 01.11.3

 .0:11תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (0
 .0:2רטי חיבור לנ"ל בקנ"מ פ (1
 .0:2פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (3
 פרטי ייצור, הובלה והרכבה. (1
 .0:011או  0:21תכניות הרכבה בקנ"מ  (2
 התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים  01.11.1
 לעומסים  101למבני פלדה, ת"י  0112ת"י  -הרלוונטיים   
יבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך רכ וכו'.  
 לקבלן, אולם גם לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל  ריימס  
 תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש.  
 הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה  01.11.2
  וימצא זאת לנכון בעת הכנת תוכניותיו המפורטות.  
באם ניתן להשתמש בפרטים  -יהיה הקובע היחיד המהנדס   
 אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.  
 י היחידה עלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במחיר 01.11.3
 והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.  
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 לילכ - היצור והרכבי 01.13
 

 בלן ועל קהד מטעם דבצע בלווי מותל מהלך העבודה יכ 01.13.0
 חשבונו אשר יוודא את המיקום המצוין ואת אנכיות   
 ההרכבה.  
והאומים יובאו ממקור  םרגיברתך, ההל הפלדות, חומרי כ 01.13.1
 וגנות במערכת עהמ תדרוומס קמוכר ויישאו תעודות ספ  
 ינלאומית.בת וכר, מתימתקינה מקו  
 של ספק הפלדה ר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ  
 .סדנהישלח הקבלן את התעודות לביקורת המ  
  , עהמיד לת כא ןיספק הקבל םריחומ נייתני קפל 01.13.3

 והתעודות הנדרשות, בדבר המקור ממנו  המסמכים                       
 ור שאי תל אבולק, דה והעזרים אמורים להיקנותלפה                       
 לכך.המנהל                        

 ן, גואביזרים כ בבית המלאכה ורק וכנוי מנטיםלאהל כ 01.13.1
 טים שפורקו לצורכי הובלה ייעשו באתר. הן מנאלר חיבו  
  יםתכמסגרים ור ןבלק הקיעסי רתן באהו הכאלמהבבית   
 סוקם.יי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו םייועמקצ  
 יידרש.ג הקבלן תעודות אלו במידה וידרישות המפקח, יצל  
יב, וה בתהליכי ביקורת טולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ 01.13.2
 ע"י המהנדס, תעודות ביקורות  רוושיאש יםיכהלעפ"י ת  
 דה.ובעוע הציב ךלהמבאלו יסופקו למפקח   
במפעל המייצר ביקורים ו עבציתים נטמאלמהלך ייצור הב 01.13.3
 ע"י המזמין, המהנדס והמפקח.  
 קו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת דייבביקורים אלו ב  
 ל במפעל, בקרת טיב המפעל, ופירת הטוצ הטיב שלה,  
 אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב.  
 ם יכמסמה לכקראת ביקורים אלו את לעל הקבלן להכין   
וחו לבצע את כו לבאי אלאפשר למזמין , ונטיים לנ"לולרה  
 המידע בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל   
 קורותיו.מה ודהפל צוריוההסברים בקשר לי  
  ן או יוחלףקול דעת המפקח יתוקישי י, לפוקלל אלמנט כ 01.13.7
 בלעדית.ה תולטי החפ"ע  
  מפקחה י"ע ריבתית יתעורר חשש סומידה ובבדיקה חזב 01.13.1
 וכד'  וף האלמנט, גיםברג, וךיתוצר, קרי רמה לטיבוגע נב  
 הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של  בכל שא הקבלןיי  
 על קולית וכד'. תיקודב -י רה, קתהתופעה שנתגל  
 ם ע"י לי בטיחות הנדרשיד לפי כל כלוקבלן מתחייב לעבה 01.13.1
 משרד העבודה ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגן על  
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   ימצעא יעבודתו, וכמה תוצאשי כילשצד  וא וידבוע 
 לא ישולם עליהם דה וים במחירי היחילהנ"ל מוכן וטחיהב 
 רד.פנב 
 , רזעבלן על חשבונו פיגומי קן הייתק, צורכי בטיחות עבודתול 
 חרים.א אום ובדיבעה מניעת פגיעולמות וכל הנדרש לסת, שתור 

 ינפרט טכמ 01.11
 

 ו בברגים בלבד. יהיבין האלמנטים  הל החיבורים במבנכ 01.11.0
 .סדנד המבנה אלא באישור המהלג ש"ם עיתוכילא יותרו ר  
 ן: גליוטינה, וגכים תואנ םיעצבאמ היתוך הפלדה תיעשח 01.11.1
 או מבער פלסמה. משטחי  ןן אצטילצשור, מבער חממ  
 ליהיו ישרים חלקים ונקיים בלא פגמים ולקויים כתוך החי  
  םירד מחביל חמצן אצטילן סור לחתוך במבערא .םשה  
 .זקחוירי עתם ים דרוכירגהמיועדים להתחבר בב  
 רוסא ןכופלדה במבער חמצן אצטילן בסור לבצע חורים א 01.11.3
 י זה.עמצם באחורי בילהרח  
  3ות חלפ יחוץ לאום החיצונאיר משלהש יהברגים  כלב 01.11.1
 כריכות של בורג.  
 אחת מהשיטות הבאות:בריתוכים יבוצעו ה 01.11.2

 מצופה. הדולקטרבא תריתוך יד בקש .0
 שת בתיל מילוי ואבקת מגן.קריתוך אוטומטי ב .1
 .אלשת בתיל מילוי ממוקריתוך אוטומטי ב .3
 גז.במוגנת  תומטי למחצה בקשטאו וך אוטומטי אורית .1
 ם דקים.יריתוך בלהבה לפח .2
  תאזופוך תו בדם יהיו אחידים ויעוביל ריתוכי האלמנטכ 01.11.3
 יות בית מלאכה של נכתביטוי ב ימתאימות אשר יובאו ליד  
  קבלן.ה  
לא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני מומר הרתך צריך לח 01.11.7
 ות.יות, או נקבובמוגסר, ח יבוע אלהאלמנט ל  
 ר כאשר תאבוהן  הכאך הן בבית המלוא יתבצע שום ריתל 01.11.1
 לא ירתכו  ןלסיוס, וכות צמעל -2 -חת להטמפרטורה מת 

 על מתכת חשופה לגשם ורוח.                       
 ריתוכה. ילחמם לפנ שי ממ" 11 לעמ הייבלדה שעופ  
  לגבי םינובאו לאתר כאשר הם מסומיל אלמנטי הפלדה כ 01.11.1
ג הפלדה מס' היציקה של יצרן הפרופילים, כפי שיתאים וס  
 .הבכרה ילתעודות בדיקת היציקות ומס' האלמנט לצורכ  

 
 
 
 
 
 



  

 מכללה אקדמית                    

 ירושלים                
 

 GO 21אהוד תייר הנדסה           –קולקר אפשטיין אדריכלים  קולקר  –  3מכללה אקדמית ירושלים /בניין 

 4Fax: 0  Noga St' th Carcur 37108, 9- 6371880פקס:, B. M.754ת.ד.  ,30173, כרכור, 9 ' נוגהרח

   GILORNAN@ZAHAV.NET.IL 054 - 4921959 

 

 יבים בסביבה נטולת קורוזיה:יצור הרכ 01.12
 תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את  01.12.0
הריתוכים בבית מלאכה על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה   
גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה   
 . על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבדגסה,   
 פטינה החלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת במידה ו 01.12.1
 יהיה על הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי  דקה ועדינה  
לפי התקן השוודי, לפני עיבוד הפרופיל,  1.2אברזיבי לרמת   
 גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון.   

 
 גלוון 01.13

 כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים. הגלוון יבוצע  01.13.0
 במפרט הכללי. 0111ילה באבץ חם בהתאם לסעיף בטב  
 תיקוני גילוון  01.13.1

  ISO 0130תיקוני גילוון מותרים רק לפי המפורט בתקן  א.
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה  ב.

אבץ בשכבה יבשה. עובי ה 11בצבע עשיר אבץ המכיל %  
 מיקרומטר לפחות. 11שכבה יהיה ה 

 רגים אומים ודסקיותב 01.13.3
ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו  א.

 . ISO 0113מגולוונים באבץ חם לפי תקן  
ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על  ב.

 הברגים. 
מופנית תשומת לב הקבלן לזמן הספקה הארוך של ברגים  ג.

 מגולוונים בחם.  
קונסטרוקציה צבועה יהיו ברגים, אומים ודסקיות ל ד.

 מיקרומטר. 01בציפוי אבץ אלקטרוליטי בעובי  
 בדיקות  01.13.1

ביקורת איכות ובדיקות יעשו, ככל האפשר, במפעל  א.
 המצפה. 

 הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים. ב.
המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד  ג.

 .ISO 1111בהתאם לדרישות  
 שינוע  01.13.2
  הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ואחסנה של   
 הפריטים הצבועים באופן שימנע פגיעה בגלוון. 
  אחריות 01.13.3
 הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי, ההובלה   
 והאחסון של קבלני המשנה, כולל תיקונים.  
 לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים.  
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 בטיחות ובטיחות אש 01.17

 
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל  01.17.0
 למניעת נזקי גוף,  -דין ובאמצעים נוספים בזמן עבודתו   
 נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים סמוכים   
 הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק  ותכולתם.  
 ודתו.כזה שייגרם כתוצאה מעב  
 בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח  01.17.1
 האמצעים הבאים: לפחות לבצען באתר, ינקטו  

 עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום. .0
 אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת  .1

 נזק וסכנת התלקחות. 
אדם שיעמוד עם מטף כיבוי  ,על חשבונו ,הקבלן יעמיד .3

מים מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך  זרנוקו 
 )צופה אש( והסביבה. 

עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה  .1
לגבי שאריות גצים, נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח  
 שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי. 

 -בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך  חל איסור על שימוש 01.17.3
 בשטח המבנה וסביבתו.  

 
 אופני מדידה מיוחדים 01.11

 יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:של המפרט הכללי  01בנוסף לנאמר בפרק  
 ת הפלדהיקונסטרוקצי א.

לרבות  את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת באתר .0
הריתוך,  הברגים,פלטקות החיבור ופלטקות הקצה,  
 וכו'. פחת יאלקטרודות הריתוך, הפסד 

 הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים,  .1
 חיתוך , ריתוך וכו'. 
נים ומחירם כלול בהצעת ווהברגים יהיו ברגים מגול 
, לרבות ברגים דרוכים בחוזק גבוה. ברגים כימיים הקבלן 
 בלבד נמדדים בנפרד. 

  כמפורט לעיל. הקונסטרוקציהגלוון  .3
כולל חיזוק סביב  לבצעביצוע חורים בקורות שבהן נדרש  .1

 החורים. 
  מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד וכמו כן  ב.

 הכנת תכניות בית מלאכהו השלמת פרטי תכנון,  
   SHOP DRAWING  כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא 
 רותים אלו כל תוספת.יתשולם בגין ש  
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 חלק חמישי: הגשות ובדיקות  01.1  
 
 הגשות 01.1.0 

 ויועץ האלומיניוםלפני תחילת הייצור יש להגיש לאישור האדריכל  
 את המסמכים הבאים:                       

 :תוכניות עבודה 01.1.0.0
עם פרטי קיר המסך, הכנפיים  0:2, 0:1, 0:0תוכניות עבודה בקנ"מ  

מיקום המחברים, עובי וגימור החומרים,  והדלתות, שיטות החיבור,
שיטות העיגון, סוג האטמים וחומרי האטימה. פירוט ומיקום תפרי 

 פרטי חיפוי פחים, פרטי פירוק והרכבה  ההתפשטות וההתכווצות.
 של פחים ומערכות ברזל, זכוכית ועיגון מפגש מול הבניין הקיים.                       

 :יםחישובים הנדסי 01.1.0.1
חישובים סטטיים מאושרים על ידי מהנדס מקצועי, הכוללים אישור  

 מידות, תכונות טכניות של פרופילי האלומיניום, מחברי השלד, סוג 
 , עיגון הפחים וגודל הפנלים. ועובי הזכוכיות                      

 :דוגמאות 01.1.0.3
מרי אטימה, דוגמאות של החומרים )אלומיניום, זכוכית, אטמים, חו 

פרזולים וכו'(. הדוגמאות ישקפו את התכונות הפיזיות, רמת הגימור 
 והצבע. 

 תוכנית, פרטים ושיטת זיגוג עפ"י הדרישות בפרק חומרים. 01.1.0.1
 פירוט גימורים וצבעים עפ"י הדרישות בפרק חומרים. 01.1.0.2
 ם כלהלן: יש להגיש לאישור יועץ המעטפת והאדריכל דוגמאות ודגמי 01.1.0.3

 .SILKSCREENבידודית בלי ו/או עם דוגמת זכוכית  - 
 .SILKSCREENדוגמת זכוכית רבודה בלי ו/או עם  -                       
    כל אביזרי הפרזול, כולל ידיות לכנפיים והדלתות, צירים ומספריים.  - 
 מקטע קיר מסך עם כנף מורכבת בגובה קומה טיפוסית. - 
 למחברים, קולטנים, ברגים, מיתדים. דוגמאות -  
 דוגמה של כל חומרי האיטום 2 פרימר וחומרי ניקוי. - 
 , ואטמים של מערכת קיר המסך. ועשן חומרי הגנת אשפרטי ודוגמה של  - 
 כל דוגמה נוספת עפ"י הנחיות היועץ למערכת שתאושר לביצוע ע"י  - 

 ו את התכונות הפיזיות, רמת גימור הצבע הקבלן. הדוגמאות ישקפ                         
 והגוון המוצעים במסגרת הפרויקט ע"י הקבלן המבצע.                         

 הקבלן יגיש את הפרטים הבאים מטעם יצרן הזכוכית: 01.1.0.7
 כולל החלפה וניקוי. .S.G.הוראות זיגוג שלמות לזיגוג "רטוב"  א. 
 .G  .S-שמומלץ לזיגוג החלונות בסוג סיליקון ואופן השימוש  ב. 
 מאושר ע"י יצרן החומר. G.S -הצהרה שכל מוצר לביצוע הזיגוג ב  ג. 

 חייבת להיות מסומנת עם חותמת יצרן.  הזכוכית במערכות האלומיניום 01.1.0.1
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 :התקנות לדוגמא  01.1.0.1

 זכוכיתהסוגי  יש לבנות בשטח הפרויקט דוגמא של אגף קיר מסך עם 
 הדוגמא תהיה חלק ראשון של תחילת הרכבה באתר.לבחירת המזמין. 

מיקום וגודל הדוגמא יהיו בהתאם להנחיות יועץ המעטפת. הדוגמא                       
האדריכל והיועץ,  תכלול את כל החומרים והפרזולים שאושרו ע"י

לתוכניות העבודה המאושרות. אין להמשיך בהתקנה עד לאישור  בהתאם
הדוגמא ע"י היועץ והאדריכל. הדוגמא תוכל לשמש כחלק ממערכות  

כל דוגמאות יוכלו לשמש בבניין  רפפה.הבניין. בנוסף יש להתקין דוגמת 
 לאחר תיקון ההערות.

 
 בדיקות 01.1.1 

 .101יש לתכנן כל מערכת ע"פ הדרישות של ת"י  01.1.1.0
 סך בהצעת  א. הקבלן נדרש לשלוח נתוני בדיקה של מערכת קיר המ

 המחיר. המערכת שנבדקה חייבת להיות שוות ערך עם פרטים שווים      
 למערכת המוצעת. את הנתונים יש לשלוח בכתב ליועץ המעטפת      
 ולמנהל ולאדריכל.     

 כל עלויות שנובעות מהבדיקות הנדרשות יהיו על חשבון הקבלן.          01.1.1.1
 מנהל, יועץ המעטפת והאדריכל.ההיזם, נציג וכחות הבדיקות יבוצעו בנ  01.1.1.3
 :בדיקות תפקוד 01.1.1.1

 קיר המסך, הכנפיים החלונות והדלתות יהיו בעלי כושר למנוע  . 0
 הפתחים נעולים,  בשעה שכל Dברמה חדירת אויר ומים לחלוטין      
 ובעלי כושר עמידה בהעמסה סטטית כנדרש במפרט.     

 . הבדיקה תיעשה בדגם טיפוסי של קיר המסך עם כנף אחת לפחות 1                       
 בגובה קומה אחת של בניין טיפוסי, עפ"י הנחיות יועץ המעטפת.                               

 . הבדיקה תעשה כאשר אביזרי הפרזול כבר עמדו בבדיקות הדרושות.3                       
חדירת מים ואויר יבוצעו במעבדת בדיקה עצמאית, בארץ. בדיקות חוזק ו 01.1.1.2

 כל עלויות הבדיקות תשולמנה ע"י קבלן האלומיניום.
 התקן הישראלי. בהיעדר  תקן ישראלי יש לפנות הבדיקה תבוצע עפ"י          01.1.1.3

   .AAMA ,ASTM לתקנים מקבילים דוגמת                       
 
 מפרט בדיקות  01.1.1  

 101ה' לעיל בנוסף להנחיות מהנדס הבניין ות"י  -סעיפים ג'  
 :מפרט הבדיקות לחלונות ולקירות המסך הוא כלהלן 01.1.3.0

          קמ"שPa 311 (11  .) -( ב EZ ASTM 13א. חדירת אויר בלחץ סטטי )
 מ"ק לשעה למ"ר. 1.3חדירה מותרת של                            

 ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר. 121חץ סטטי: ב. התזת מים בל 
      . Pa 011 - Pa 111 -עליה הדרגתית של לחץ משתנה, בו זמנית, מ       

  .אין להרשות חדירת מים בלתי מבוקרת                           
 :מפרט הבדיקות למערכות חלון הוא כלהלן          01.1.3.1

 .0131עפ"י תקן  Dחלון חייבות לעמוד בדרישות רמה מערכות ה                    
 יש לבדוק גם מקדם בטחון לכל בדיקה בנפרד.                    

     המוכיחות כי קירות המסך  בדיקהיש להגיש את תוצאות  א.   01.1.3.3
 והכנפיים וחלונות הבניין עומדים בדרישות התכנון.                             
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 לגון כולל ייש להגיש את תוצאות הבדיקה לצבע האלומיניום, והא      ב.                          

 בדיקות עמידות בתנאי מזג אויר מתמשכים כפי שקיימים בישראל.                             
 בדיקות מים בשטח יבוצעו עם סיום חלק משמעותי מהיקף העבודה.       ג.                     

 יש לבצע בדיקות חדירת מים על מקטע קיר המסך עם כנף לפתיחה             
 באתר. הבדיקות תערכנה במקום שיקבע  AAMA 210בהתאם למפרט                              

 ע"י היועץ והמנהל הפרויקט. בבדיקות יהיו נוכחים יועץ המעטפת,                              
 מנהל הפרויקט ומנהל האתר מטעם קבלן האלומיניום.                             

 יש להגיש את תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי האיטום        ד.                       
 שנבחרו כנגד משטחי האטימה הקיימים בבניין.                             

 בדיקות עמידות חומרי איטום בתנאי מזג אויר  יש להגיש תוצאות   ה.                      
  .במידה וחומר האיטום חשוף UV מתמשכים ועמידות בקרינת                                    

   
 בידוד רעש   01.1.1

בקיר המסך יש לתכנן בידוד אקוסטי במערכות האלומיניום. התכנון  01.1.1.0
 יועץ אקוסטיקה עפ"י צורך.הפרטני לאיטום רעשים יבוצע בתאום עם 

היחידות הסגורות, לאחר הרכבתן באתר, יגרמו להפחתת הרעש בין מצב  01.1.1.1
. הקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת יועץ DB 31פתוח לסגור, ב 

 אקוסטיקה לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור לעיל, אם ייוצר הצורך. 
הקבלן בכל ההוצאות  איישדרישות, במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו ב 01.1.1.3

הכרוכות בבדיקה ובבדיקה חוזרות, שידרשו לדעת יועץ האקוסטיקה וכן 
בכל ההוצאות הדרושות על מנת לשפר את בידוד היחידות לרמת הרעש 

 כנדרש.
 

 בידוד תרמי  01.1.1
  C 1לי של הבידוד התרמי של היחידות יהיה אהערך המקסימ 01.1.2.0

K  2.5 W/M. 
לן יבצע בדיקות בעזרת מומחה ומעבדה מוסמכת לקביעת ערך הקב 

 , עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה.הבידוד התרמי למבנה זה
הקבלן בכל ההוצאות  איישבמידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות  01.1.2.1

הכרוכות בבדיקות חוזרות, שיידרשו לדעת המהנדס וכן בכל ההוצאות 
 דוד היחידות עד הערך הנדרש.הדרושות, על מנת לשפר בי

 
 אישורים 01.1.1

הקבלן יחל בביצוע שוטף של העבודה רק לאחר קבלת תוצאות הבדיקות  01.1.3.0
ואישורי המתכננים. יש לאשר את כל המערכות, כל המרכיבים, כל 

 הדוגמאות וכל הדגמים עפ"י הנדרש בפרק הגשות ובדיקות.
התחיל בייצור וביצוע היחידות וכל חלק למען הסר ספק מודגש כי אין ל 01.1.3.1

 מהן לפני קבלת אישור ממנהל הפרויקט ויועץ המעטפת.
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 חלק שישי: ייצור      01.1  
 
 ייצור 01.1.0 

אישור התוכניות והדוגמאות ע"י קבלת על אין להתחיל בייצור לפני  01.2.0.0
 היועץ והאדריכל. 

ל ספקי החומרים )כולל הפרזולים(. על יש להגיש לאישור את שמם של כ 01.2.0.1
 כל הפרזולים הנראים לעין להיות מאושרים ע"י היועץ והאדריכל.

יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח את התאמתם          01.2.0.3
  .המלאה לתוכניות המאושרות. יש להתאים את מידות הייצור למדידות

לדווח ליועץ ולאדריכל אם גילה סטיות מהמידות שמצוינות הקבלן חייב           01.2.0.1
 במסמכי המכרז. הקבלן יקבל הנחיות להמשך עבודה בהתאם.

 
 אלומיניום  01.1.1

 הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים הנלווים להצעת הקבלן. 01.2.1.0
מודולוס עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות )מומנט האינרציה ו 01.2.1.1

החתך( יהיו כנדרש על פי הנחיות מתכנן מערכת קיר המסך על מנת לעמוד 
 בדרישות התכנון.

 על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה. 01.2.1.3
יש להתאים את כל החיבורים, הפינות והתפרים. בנוסף, יש להתאים את  01.2.1.1

מושלמת של הקווים והעיצוב. כל הרכיבים בדייקנות כדי ליצור המשכיות 
הקבלן האוויר. עם זאת יש להבטיח כי כל החיבורים עמידים בתנאי מזג 

  .החיבורים והמפגשיםכל יביא לאישור היועץ את מיקום 
יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו. תפסים גלויים לא יאושרו.  01.2.1.2

 ום במעטפת.אין להשתמש בניטים לחיבור חלקי מערכות אלומיני
יש ליצור חורים בצורה, בגודל ובכמות מספקת על מנת לאפשר התאמת  01.2.1.3

לחצים מחד וניקוז מים במערכת מאידך. חורי גישה חשופים לברגים 
 ומחברים יאטמו.

יש לייצר חלקי הפינה, מילוי, מתאמים, כיסויים וסגירות לפרופילים  01.2.1.7
פינות בצורה ישרה ולהשתמש כמפורט בשרטוטים. יש להרכיב את ה

 1במחברים חבויים. יש לספק משטחי חיבור אחוריים בכל תפר 
 במפגשים.

 
 חיבורי פינות  01.1.1

ניים בכבישה והדבקה עם אחיבור הפינות בכנפיים ייעשה באמצעים מכ 01.2.3.0
 מחברי זווית בחלל פרופיל מסגרת הכנף. 

יעשה בעזרת מחברי פינה חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם  01.2.3.1
 מעלות  12מאלומיניום כל עוד לא נקבע אחרת ובחיתוך 

 )פרט לסרגלי הזיגוג(.                      
בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך מישור  01.2.3.3

ההשקה שלה ושיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו באורח 
 של התרופפות הברגים ושימוש בכנף לפתיחה.קבע ולא ייפגעו ב

כל חיבורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג אפוקסי פוליאוריטני.  01.2.3.1
 החיבור ייעשה באופן שלא יישארו עקבות דבק חשופים.
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חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה לאלומיניום לפי  01.2.3.2

 אימים למערכת הנבחרת.דרישות התקן הישראלי והתקנים המת
בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף סיליקון, טיאוקול או חומר  01.2.3.3

 אנארובי בנוסף לחומר האיטום.
מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד. המחברים יהיו בעלי זרוע  01.2.3.7

 נסתרת. כל העוגנים יהיו מאלומיניום, פלדה מגולוונת או פלב"מ.
דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין הפרופילים לאחר החיתוך, שיהיה  01.2.3.1

 ישר, אחיד ללא שבבים ויראה כיחידה מושלמת אחת.
 
 חיבורי אביזרים 01.1.1 

כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין ויאפשרו  01.2.1.0
 החלפת האביזר, או ויסותו בכל מקרה של תקלה.

אביזרים הנתונים לעומסים כגון צירים, מחברי פינות, מנגנונים קפיציים   01.2.1.1
בולמים לדלתות וכד', לא ירותקו למסגרות בברגים המתברגים בניצב 

לדופן הפרופיל, ללא לוחית גיבוי מאחורי אותה הדופן, הלוחיות יחוברו 
 מ"מ לפחות. 2יהיו  -בהדבקה. עובי לוחיות הגיבוי בדלתות 

יש למנוע חיכוך של משטחי אלומיניום נעים ע"י הפרדה באמצעות שומרי  01.2.1.3
 מרווח גמישים. 

( חייב להתבצע בשכיבה במפעל בתנאים G.Sזיגוג חלונות בסיליקון ) 01.2.1.1
 מבוקרים עפ"י הנחיות יצרן הסיליקון. 

 
 בדיקות במפעל הייצור  01.1.1 

במפעל, הקבלן יאפשר הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור  
ליועץ, למתאם ולאדריכל, בכל עת, לבדוק את הפרופילים, האביזרים, 

האטמים, אביזרי החיבור ושאר החלקים, את דרך עיבודם וטיב ביצועם. 
האדריכל ויועץ המעטפת יוכלו לדרוש שהמוצר ייבדק במפעל לפני 

יך העברתו לאתר, אם יימצא המוצר בלתי מתאים לדרישות, ישונה תהל
 הייצור עד לכדי קבלת המוצר כנדרש וכל זאת על חשבון הקבלן.

 
 בקרת האיכות 01.1.1 

 בנוסף למפורט בפרק הבדיקות, כל הבדיקות לבקרת איכות מערכות  
בנוסף לעמידתם בדרישות  0131האלומיניום, יעמדו בבדיקות לפי ת"י                       

 ט המיוחד.התקן של מתכנן המערכת והדרישות המפר
 

 חלק שביעי: הרכבה 01.1
 

 תאום הרכבה 01.1.0
 על הקבלן לתאם את המידות והפרטים כמפורט במפרט הכללי,  .0

 לפני הזמנת העבודות, מבחינת התאמתם להכנות ולתכנון המבנה,       
 כמו: התאמת מידות, התאמה לאופן הביצוע, כיווני פתיחה, מיקום       

 הלבשות ואיטומים.       
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          על הקבלן לתאם את לוח הזמנים לייצור העבודות ושלבי ההרכבה  .1
         במבנה ומועדי ההרכבה, בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם       
 במועדים הדרושים.      

 
 .יש לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט  . 3 

 
ההרכבה בתיק המוצר של היצרן. מודגש כי ההרכבה תבוצע לפי הוראות  01.1.1

נושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט והחוזה. הרכבה בלתי מדויקת פוגמת 
 ופוגעת באיכות הבצוע של עבודות האלומיניום.

 
לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים  01.1.1

לולים הקשורים לקיר המסך. במקרים של אי התאמה ואי דיוקים הע
להשפיע בצורה שלילית על תכנון או ביצוע קיר המסך, יש להודיע מיידית 

 ליועץ, למתאם ולאדריכל.
 

ההתקנה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י בעל מקצוע מטעמו עם   01.1.1
ניסיון רב וע"י עובדים טכניים מקצועיים בעלי ניסיון מוצלח בהתקנת 

 המערכת המוצעת. 
 

בוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין ולנקודות ההתקנה ת  01.1.1
הגובה.  הקבלן יכלול במחיר את כל העלויות המדידה לטובת הרכבת קיר 

 המסך וחלקיו. 
 

על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת   01.1.1
ועה את לאפשר יישור נכון ומדויק. לאחר היישור, יש לחזק בצורה קב

אביזרי העיגון על מנת למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת התרחבות 
 והתכווצות. יש להתחשב בטמפרטורה הקיימת בעת תהליך ההתקנה.

 
הקבלן אחראי על התאמת מידות הייצור של כל יחידה למידות הבניין, כפי            01.1.1

 שיימדד על ידו באתר. המדידה תתבצע במכשור מתקדם.
                 

המחיר כולל את העלויות הנובעות מכל נזק שנגרם לבעלי המקצוע ו/או  01.1.1
עבודות אחרות במהלך הרכבת קיר המסך, כתוצאה מעבודה של הקבלן 

 או אנשיו.
  

 יש לספק אטמים למים ואויר בין קיר המסך וחלקי המבנה הסמוכים לו. 01.1.11
 

 ה  עפ"י הנחיות יצרן החומרים.יש להתקין את חומרי האטימ 01.1.01
 

יש להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים בשרטוטים  01.1.00
ולחתוך אותו כנדרש להתאמה מדויקת. חלקים עם צורה יוצאת דופן יש 

 לבודד ע"י צמר זכוכית.
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 בויטרינהלפתיחה  דלתות 01.1.01 

בשרטוטים  לפתיחה במקומות המפורטים דלתותיש להתקין את ה  
. ותנעול דלתותהמאושרים. יש להבטיח עמידה בתנאי מזג אויר כשה

  .יפעלו ללא רעד עם אפשרות נעילה במצב פתיחה דלתותה
 
 זיגוג  01.1.01 

 יש לעבד את קצוות הזכוכית עפ"י התכנון. יש לבצע ביקורת של קצוות        01.3.03.0
 לם נקיים וחתוכים כראוי. אין להתקין זכוכית עם הזכוכית ולוודא כי כו                      
 קצוות פגומים.                      

 יש להתאים במדויק את גודל הזכוכית לפתחים, עם מרווחים נכונים לפי  01.3.03.1
 הדרישות לזיגוג הנהוגות בתעשייה ועפ"י התקן.                       

בלוקים להתאמה והפרדה בגודל המומלץ יש להשתמש בשומרי מרווח,  01.3.03.3
ע"י יצרן הזכוכית על מנת לתמוך ולהחזיק את הזכוכית במקומה. יש 

 להשתמש בשני בלוקים לתמיכה בלבד תחת כל זכוכית בנקודות הרבע.
יש להתקין את גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך שלא ימתחו. כמו כן  01.3.03.1

החיבורים בפינות כדי למנוע חדירת מים  יש לאטום, לגפר או להלחים את
 ואויר.  

יש להבטיח עמידה בתנאי מזג אויר ומניעת רעידה, סדק או שבירה של   01.3.03.2
 הזכוכית באמצעות גומיות הזיגוג. 

יש לוודא כי הזכוכית מותקנת נכון, כשהקצוות והמשטחים מתאימים   01.3.03.3
ות שעשויות לגרום למאמצים באופן אחיד וחופשיים מפיתולים או הפרע

 בזכוכית.
יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, לחות, שמן וכל חומר זר אחר         01.3.03.7

( במפעל. לא יבוצע זיגוג בסיליקון  G..Sהעלול להפריע להדבקת הזיגוג ) 
  נהל.מהתיקון והחלפת זכוכית באישור יועץ המעטפת ו למעטבאתר 

( יבוצע בטמפרטורה ובתנאי לחות וניקיון  G..S)  יהסטרוקטורל כל הזיגוג  01.3.03.1
מבוקרים במפעל. יש לעבוד בדייקנות, בהתאם להנחיות היצרן בכל 

 מבחינה הנדסית. יהסטרוקטורלהקשור לסיליקון 
 (, בהתאם להנחיות יצרן. G..Sיש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון )  01.3.03.1

  יהסטרוקטורלשור היצרן להתאמת הדבקה של הסיליקון יש לקבל אי  01.3.03.01
                       (G..S  )למשטחים וסוגי הגימור השונים.לחומרים השכנים , 

 
 איטום הזיגוג      01.1.01 

איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם, קיים        01.3.01.0
וגמישות סבירה ההולמת  UVהשמש   ממושך בשינויי טמפרטורה וקרינת

 את התנועות היחסיות הצפויות בין הזכוכית לבין חלקי האלומיניום. 
רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת שבירה ו/או היסדקות לוחות  01.3.01.1

 הזכוכית עקב שינויים תרמיים וקרינת שמש ישירה.
ת המסגרות, בגין חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים וא 01.3.01.3

 הפרשת שמן או חומרים גורמי קורוזיה.
במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה הם יהיו החומרים  01.3.01.1

 יבשים, או מן הסוגים המעלים קרום ושאינם קולטים זיהום ואבק.
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 כללי -איטום  01.1.01 

איטומים הדרושים על הקבלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל של כל ה 01.3.02.0
בהתאם לעומסי הרוח המתוכננים בבניין והמפגשים עם שאר חלקי 

 הבניין.
כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסולפיד אלסטומרי ו/או שווה ערך.  01.3.02.1

 .P.V.Cלא יתקבלו איטומים מחומרים אקריליים או 
 יחות סיליקון לא יאושרו. יש לתכנן רציפות איטום בהיקף הפתחים. מר        01.3.02.1
כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י יועץ  01.3.02.1

 המעטפת, בנוסף לבדיקת הדבקה שתבוצע באתר.
אין באישור היועץ לחומרים משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לאטימות  01.3.02.2

 מוחלטת בכל מערכות האלומיניום.
 
 י קבע במסגרותאיטום חיבור 01.1.01 

החומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחוברים חיבורי קבע באמצעים                       
ני בין המשקוף לסף או קורה לזקיף יהיו אניים, כגון; החיבור המכאמכ

 עפ"י הנחיות המתכנן. 
 
 האיטום בין חלקי מסגרות ניידים 01.1.01 

גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות יש להתקין אטמים                       
ההשקה שבין חלקים ניידים של מסגרות. האטמים יהיו עשויים חומרים 

שאינם פוגעים באלומיניום והעמידים בפני השפעות מזג אויר ושינויי 
 טמפרטורה. 

 
 האיטום בין קיר המסך לחלקי בניין 01.1.01 

אטימות קיר המסך בפני חדירת מים ואויר. האיטום הקבלן יבטיח את                       
יהיה רצוף וייעשה באורח מקצועי. חומרי האיטום יהיו מן הסוג שנדבק 

לבטון חשוף ולאלומיניום, אינו פוגע באלומיניום, אינו אוגר רטיבות ואינו 
 מפריש שמנים או חומרים מזהמים על קירות הבניין וחיפוי האבן.

 
 חר ההרכבהבדיקות לא   01.1.01 

הפרויקט  נהלבדיקות לאחר ההרכבה יבוצעו על ידי הקבלן לפי דרישת מ 
 והיועץ להוכחת עמידות קיר המסך וחלקיו בפני חדירת מים ואויר.

 מסגרות פלדה   01.1.11 
באם יידרש הקבלן לבצע בהתאם לתוכניות עבודות עם מסגרות פלדה,  

והתקן הישראלי  יבוצעו העבודות לפי דרישות המפרטים הכלליים
 ודרישות מפרט מיוחד.

 ממ'. 1.1 -עובי פחי הפלדה לא יקטן מ א.  
 כל העבודות האפשריות יבוצעו מראש בבית המלאכה. ב.  

 כל עוד לא נדרש אחרת. 711ת"י  -ב 0סבולת הייצור תתאים לדרגה   ג.   
 הפרדה/שיתוך בין מתכות  01.1.10 

ם לפרופילי פלדה, על הקבלן לבצע בכל מקום בו יש מגע בין האלומיניו 
 לצבוע את  E.P.D.Mאו  S.B.Sהפרדה על  ידי יריעה ביטומנית משוכללת 
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תוצרת  EA4שכבה עליונה  EA9+פרופילי הפלדה בצבע יסוד אפוקסי קופון 
 "טמבור". הפרדה זו לא באה במקום האיטום הנדרש שיבוא בנוסף.

 ריםמגע בין אלומיניום וחומרים אח 01.1.11 
לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניום לבין חלקי פלדה ומתכות אחרות  01.3.11.0

בבניין פרט לפלדלת אלחלד. כל שטח מגע במקרה כזה יבודד על ידי 
חציצה בחומר פלסטי, שאינו ספוגי או שיטה אחרת שתאושר מראש על 

 ידי יועץ המעטפת.
ומות בהם יותר השימוש עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, במק 01.3.11.1

 בפלדה, יהיו מגולוונים, או צבועים באבץ קר.
 חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון, מלט וכדומה יהיו מרוחים  01.3.11.3

 , לשמירה על עמידות המתכת בפני קורוזיה.בטומניבצבע                       
 הגנה על העבודות  01.1.11 

בשלבי ההרכבה, לאחר הסיום ועד מסירתן על הקבלן להגן על העבודות  
 הסופית לחברה. חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום המערכת וסוגה.

 חיבורים למבנה   01.1.11 
אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה, החיבורים יבוצעו בדרך כלל  

באמצעות עוגני פלדה או ברגים מסוג מתאים לכל מצב. כל הברגים יהיו 
ם ראש שטוח במישור האלומיניום ובאותו גימור. לא יותרו שקועים ע

 מסמורים )ניטים( בכל מערכת אלומיניום.
 פיגומים  01.1.11

הכנפיים בבניין יתוכננו, כך שניתן יהיה להרכיבם מתוך המבנה ללא  
 שימוש בפיגומים חיצוניים. פיגומים פנימיים או פיגומי גישה אחרים, 

רושים לקבלן, יסופקו ויורכבו על ידו. פיגומים אלה יותקנו, כך שלא הד                      
יפריעו לביצוע עבודות על ידי קבלנים וגורמים אחרים. הפיגומים יפורקו 

 בתום העבודה.
 
 מניעת מעבר אש בין קומות הבניין  01.1.11 
יש לבצע הפרדה בין כל הקומות למניעת מעבר אש ועשן לפי התקן   01.3.13.0 

 ראלי וכפי שיאושר ע"י מכבי אש ומהנדס הבטיחות.היש
הפרדה זו תבוצע מפח אלומיניום מגולוון. בנוסף יש למקם שתי שמיכות   01.3.13.1 

סמ' מעל למפלס  11סמ' ובמרווח אנכי של כ  01בידוד רציפות בעובי של כ 
 התקרה האקוסטית בכל הקומות למעט קומה אחרונה.

 ס"מ בין הקומות, על  11קטע בטון ו/או בלוקים בגובה  בקומות בהם אין  01.3.13.3 
 הקבלן להוסיף את הדרוש לצורך הפרדת אש עפ"י הנחיות כיבוי אש.                       

 
 ניות באספקה ובניהאהגנה כנגד פגיעות מכ  01.1.11

אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו בתאום מוקדם עם  01.3.17.0
בהתקדמות ביצוע הפרויקט ואפשרויות  מתאם הפרויקט בהתחשב

האחסון באתר. הקבלן יתאם אכסון של חומרים בשטח הפרויקט על 
 חשבונו ואחריותו.
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כל מוצר, או חומר שיימצא פגום, או לקוי יוחלף או יותקן ע"י הקבלן  01.3.17.1
בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה את חזות 

 המוצר.
פריטים, שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם, יסופקו לאתר   01.3.17.3

בחלקים, אולם הקבלן מתחייב מראש להכין מתקנים מתאימים להרכבת 
 הפריטים.  

כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מוגנים ועטופים בעטיפה פלסטית  01.3.17.1 
 ואמצעים מתאימים לשיטת ההובלה, של הקבלן.

ל המעטפת, הקבלן ינקה את כל מערכת אלומיניום לפני המסירה ש 01.3.17.2
ה ובמים פושרים ודטרגנטים עדינים למניעת פגיעה יוחלקיה במטלית נקי

 באיטום.
הקבלן לא ישתמש, לצרכיי הניקוי, בחומרים כימיים שתוקפים   01.3.17.3 

ניים השוחקים אאלומיניום כגון: חומרים אלקליים ולא באמצעים מכ
צמר פלדה, או כלי פלדה, בשעת המסירה יהיו כל  את פני השטח, כגון

נית אהחלקים שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני פגיעה כלשהי, מכ
כגון; קמטים, שריטות ושברים ולא כימית כגון; איכול, חספוס שנגרם 

(, או כתימה. כמו כן, יוסרו מקיר  PITTINGע"י מלט או סיד, גימום ) 
 מתאימים. המסך שרידי חומר מגן באמצעים

 יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן אחר שעשויה לפגום   01.3.17.7 
 בשלמות קיר המסך, מרכיביו ותפרי האיטום.                       

 יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך, הלחמה או חיתוך בקרבת    01.3.17.1  
 פגשי איטום ללא הגנה מספקת.הזכוכית, האלומיניום ומ             

 

 אחזקה -חלק שמיני  01.1   
 
 מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף 01.1.0  

בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת  
 של קיר המסך וחלקיו את החומר הבא:

 עותקים. 3 -( ב AS BUILDתוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  . 0 
 מוצרים.והוראות אחזקה מונעת ושיטת החלפת יחידות   .1 
    מסה"כ המכרז.  1%מוצרי פרזול ואביזרים רזרביים בכמות של   . 3 
 מסה"כ הכמויות המכרז. 1%אטמים מכל הסוגים בכמות של  . 1 
 מסה"כ הכמויות המכרז. 1%זכוכית מכל סוג בכמות של עד  . 2 
ת לצרכיי תחזוקה ותיקון נזקים  החומרים הנ"ל ישמשו את הנהלת הבי 

שנגרמו שלא באשמת הקבלן ואינם כלולים במסגרת האחריות עפ"י 
 החוזה.

 
 התאמות 01.1.1

עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן נדרש, תיבדק  01.7.1.0
 ההתקנה של קיר המסך. כל פגם או חומר שניזוק יתוקן או יוחלף.

בעת הבדיקות יש להודיע ליועץ למתאם הפרויקט  בכל מקרה של כשל 01.7.1.1
 יועץ לאחר בחינת המצב באתר.הולאדריכל כל תיקון יעשה באישור 
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 ניקוי 01.1.1

  מערכות האלומיניום יהיו נקיים.בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי  01.7.3.0
רן, יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסים  המאושרים ע"י היצ 01.7.3.1

 ללא פגיעה בגימור והצבע של חלקי קיר המסך.
עם השלמת העבודה יש לסלק השאריות, הציוד והחומרים העודפים  01.7.3.3

 מהאתר.
יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים והפגומים הקשורים  01.7.3.1

 בעבודה.
 יש לסלק כתמי התזה על מנת למנוע פגיעה בציפוי המתכת והזכוכית. 01.7.3.2
 .תתבצע מבחוץ מרבית המערכות בבנייןתחזוקה וניקוי  01.7.3.3
 תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן והנחיות   01.7.3.7

 החברה המרכיבה. 
 הגישה לקיר למטרות אלו תבוצע בעזרת סל הידראולי או מתקן תלוי. 01.7.3.1

 
 אופני מדידה ותשלום -חלק תשיעי   01.1 
 

 כללי 01.1.0
 .   מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות 0 
 המפורטות בחוזה ונספחיו לרבות במפרטים ובתקנים, כל עוד לא       
 נאמר אחרת במפורש.      
          .  מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות 1                       

       לקיום הדרישות המפורטות במפרט בחוזה ובתוכניות ביחס לאותו                         
 סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד.                       

 
 תכולת המחירים   01.1.1

מחיר כל פריט כולל תכנון מפורט ואישורים, אספקה, הרכבה וצביעה של  
ציה להקשחת ותמיכת הפריטים במקומם, המשקופים הקונסטרוק

העיוורים, הפרופילים הנראים לעין והסמויים, האילגון, הגוון, הליטוש, 
הצביעה, האטמים, הבידוד, הפרזול, המסילות, המעצורים, המנעולים, 

הצילינדרים, המנגנונים החשמליים וההידראוליים, מנעולי הבהלה, 
כנית האדריכל, לפי דרישות היועץ, הצירים וכיו"ב לפי המפורט בת

דרישות התקן הישראלי, דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ 
 הבטיחות, ודרישות יועצי המבנה על פי מקצועותיהם.

 
כולל המחיר ביצוע דוגמא על פי הנדרש במפרט לקבלת אישור כמו כן  01.1.1

מנעולים . כמו כן כולל המחיר ביצוע "רב מפתח" לכל הסופי לביצוע
והצילינדרים וכן מעצורים לכל הדלתות/כנפיים ממתכת בלתי מחלידה 

ברצפה ובכנפי הדלתות. כ"כ כולל המחיר הובלה, אחסנה באתר ו/או 
במקום אחר שאושר על ידי המתאם, וכל אמצעי העזר והחומרים 

להרכבה, הגנה על הפריטים המורכבים ושאינם מורכבים, האלומיניום 
 ב קבלת העבודה והבניין על ידי היועץ והשותפות.והזכוכית על לשל
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המחיר כולל בדיקת מקטע קיר מסך וכנף ואו דוגמאות מהמוצרים   01.1.1

המסופקים במעבדה מאושרת. המחיר כולל גם בדיקות לאיתור הסיבות 
לאי עמידה בדרישות המפרט אם יתברר לאחר הבדיקה שאי עמידה 

 בדרישות היא בגין המוצרים.
 
 תכנון מפורט 01.1.1 

בעד תכנון המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי מפרט זה לא ישולם  01.1.2.0
 בנפרד, ורואים את תמורתו ככלולה במחירי היחידה.

לא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור הדוגמא שתורכב על הבניין, פריטים  01.1.2.1
ן לצרכיו או נוספים שיסופקו על ידו ובעבור דגמים חלקיים ודגמים שיכי

 ביוזמתו שלו. 
הכנת הדוגמא תכלול את כל עלויות איסוף ואספקת המידע, התכנון  01.1.7.3

 והבדיקות והניסיונות עד לאישור סופי.
 

 זיגוג  01.1.1
מחיר הזיגוג והרפפה כלול במחיר היחידה. במקרה והחברה תבחר                        

רת בכתב הכמויות יקבע מחיר שמשות מזכוכית שונה מהזכוכית המתוא
היחידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת. מחיר היחידה 

לשמשות כולל את אספקתם במידות הדרושות, הובלתם עד האתר, כל 
שאר ההוצאות, לרבות הרווח, כלולות במחיר היחידה למוצר האלומיניום 

 בו מורכבות השמשות.
 

 ציפויים, ספים והלבשות 01.1.1
י היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי פנים או חוץ מחיר 

המבנה הסמוך ליחידות. מחירי היחידות כוללים את הספים מאלומיניום 
 והלבשות פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה שיאושרו בתוכניות הביצוע.

 
 מסגרות פלדה 01.1.01

מו קונס' עבודות מסגרות פלדה, המשולבות בעבודות האלומיניום, כ 
 לחיזוק היחידה, אינן נמדדות בנפרד והן כלולות במחירי היחידה.

 
 עבודות איטום 01.1.00

כל עבודות האיטום מסביב לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם נמדדות                       
 בנפרד וכלולות במחיר היחידה.
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 אחריות -חלק עשירי   01.1   

 

 :כללי 01.1.0 
הקבלן אחראי לאיכות המוצרים שייצר ויביא לאתר. הקבלן אחראי  01.1.0.0

לאיכות ההרכבה וההתאמה לדרישות התוכן והתקינה המקובלים 
 בתעשייה. 

עם קבלת הודעה על פגמים, בתקופת האחריות, יש לתקן או להחליף  01.1.0.1
 הפריטים הפגומים בהתאם לנוחיות השותפות, ללא חיובים נוספים.

יש למסור למזמין אחריות כתובה, בהתאם למסמכי החוזה, כי החומרים  01.1.0.3
  שנרשמה בחוזה.המותקנים בפרויקט חופשיים מפגמים לתקופה 

אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן, וזאת ללא כל           01.1.0.1
התחייבות מצד המזמין לתחזק את המוצר. כל תחזוקה הנדרשת לצורך 

 בכתב האחריות תחול על הקבלן לכל התקופה. עמידה
 תקופת האחריות לחומרים במעטפת  01.1.1

שנים ולכך שהגימור  01האחריות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של  01.1.1.0
 לא ידהה, יקבל גוון בלתי אחיד, ייסדק, יתקלף וישחק בכל צורה אחרת.

שנים, כולל בלאי של הציפוי  01האחריות לזכוכית תינתן לתקופה של   01.1.1.1
להגיש תעודת אחריות החתומה  על הקבלןמי. אהמתכתי והציפוי הקר

 בידי היצרן.
שנים. בנוסף, יש  01האחריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה של   01.1.1.3

ללא  תסטרוקטורלילתת אחריות למניעת דליפות אויר ומים, יציבות 
 סים המתוכננים.עיוותים וסטיות בהתאם לעומ

 שנים  01הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך           01.1.1.1
 מיום הקבלה הסופי של כל העבודות ע"י השותפות.                       

     אחריות לטיב היחידות 01.1.1
ע הקבלן ימציא לחברה מכתב התחייבות המאשר את אחריותו לביצו 01.1.3.0

העבודה. כמו כן, ימסור הקבלן  ערבות בנקאית בנוסח הנספח לחוזה 
 מסכום החוזה למשך שנתיים. 2%בגובה 

במשך שנות האחריות, הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות, כולל החלפת  01.1.3.1
 חלקים ובמקרה הצורך יחליף יחידות שלמות ללא תוספת תשלום.

ליקויים הנובעים לדעתה משימוש לקוי החברה תשלם לקבלן רק עבור  01.1.3.3
ביחידות בניגוד להוראות השימוש של הקבלן, בתנאי שהוראות כאלו 

 ימסרו מראש בכתב על ידי הקבלן ויאושרו על ידי היועץ.
  פיגור באספקת התכניות, האישורים ובביצוע הדגמים 01.1.1

ו אם נגרם עיכוב בהתקדמות ביצוע התכנון ו/או ביצוע כל דגם ו/א 
בהשלמת קבלת האישורים והבדיקות באשמת הקבלן ו/או עקב אי 

התאמת התכנון והדגמים או חלק מהם לדרישות החוזה, ישא הקבלן 
באחריות המלאה והבלעדית לעיכוב כנ"ל ולהוצאות הנובעות מאותו 

עיכוב בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לגרוע ביתר זכויות האדריכל 
 .והחברה בהתאם לחוזה
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  : כתב כמויותאחד עשרחלק     01.01 
 

 ;ירושלים ,במכללה האקדמית 1לבניין הערות כלליות ותנאים מיוחדים  -  01.01.0
 על הקבלן לעיין בתוכניות האדריכל ונספח הבטיחות לגבי מיקום חלונות  .   0            

 ודלתות המילוט.                   
 מיקרון מינ'. 31בעובי  RAL בגווןהאלומיניום והאביזרים יהיה  גוון .   1              

 לאישור האדריכל והמזמין 
  SGאו חצי  R 21אקסטל מטריקס כל מערכות בפרויקט יהיו מדגם של  .   3            

 מותאם לעומס קיר עכבישים של דורמא וקירות חיפוי מאלוקובונד  וו/או                    
 ת וגודל הפתח בכל פתח בנייה ובכל קומה בנפרד.  שירו       

 פריטים צמודים בחדרי דיור יהיו תמיד ממערכות ומבנה פרופילים אחיד.  .   1
 ,0111ו  0011ממ', עפ"י תקן  2/0.21/2.   עובי זכוכית מינימאלי במעקות יהיה 2

 פאותיה ותהיה מחוסמת.  1הזכוכית תזוגג ב       
 ממ' מחוסם. 1סמ' יהיה  012ימית באגף תחתון מתחת ל .   עובי זכוכית פנ3

 כפול ממ עם איטום  1על הקבלן לבצע משקופים עיוורים מפח מגולוון    .7 
 בטייפ בוטילי וסיקה פלקס על רולקה חלקה, על פי הנחיות היועץ בשלב        
 י הדוגמא. סוג המשקוף העיוור יותאם לכל פרט גמר של טיח, גבס, בלוק       
 גבס, או כל חומר גמר נוסף עליו יחליטו האדריכל והמזמין.        

 . לא יותקנו משקופים עיווריםבלבד בקירות מסך .    1
 EPDMאיטום קירות המסך יבוצע עם יריעות        

 כיוון פתיחת הכנפיים יהיו בתיאום עם תוכניות האדריכל, נספח הבטיחות    . 1
 קונפליקט מראש. כל . על הקבלן להתריע על רשימות האלומיניום       

 על הקבלן להיות מודע לשינויים בתקן ולהתאים את התכנון לשינוי עפ"י .   01           
 התקנות במידה וחל שינוי מיום הוצאת המפרט הטכני ועד הביצוע בפועל.       

  וגמאות ור. יבצע דהקבלן יבצע מדידה באתר. יגיש תוכניות ביצוע לאיש.   00           
 , לאישור המזמין, האדריכל ויועץ האלומיניום. על פי דרישה      

 הקבלן יתריע על כל שינוי שסוטה מתוכניות הביצוע לפני הביצוע בפועל. .   01           
 הקבלן לא יתקין מערכות בפתחים שלא עברו הכנה, וניקוי, או בפתחים .   03           

 צעות עבודות רטובות שעשויות לפגום באיכות מערכות בהם מתב      
 האלומיניום. הקבלן יגן על מערכות האלומיניום עד למועד המסירה.       

 על הקבלן/ים להגיש תוכניות ביצוע מלוות בתכנון הנדסי גם למעקות .  01           
 הזכוכית והאלומיניום חתומות על  ידי מהנדס מורשה מטעמו.       
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.10 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

חזית 
 צפונית
 קומות 

 1עד  -1
 

קיר מסך 
 תלת קומתי 

  

קיר מסך דוגמת 
 מטריקסאקסטל 

 21 .S.G  
 דלתות  3כולל 

חד כנפיות דוגמת רום 
 של אקסטל  31

הקיר מורכב מאגפים 
ם שקופים ואגפי

 אטומים 
 EPDMאיטום ביריעות 

עם פס לחיצה 
 מאלומיניום

  ותמפרט פרזול לדלת
 פירוט ב ראה

01.3.01.3 
 במפרט הטכני

יש לתאם את הדרישות 
מול הנספח יועץ 

 הבטיחות

 אגפים שקופים
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 
  מיםאטו פיםאג
ממ' זכוכית  1

מחוסמת שקופה 
או אנטיסאן 

לבחירת האדריכל 
 1קופסת צל מפח ו

ממ' אלומיניום 
  PVDFצבוע ב 

 לבחירת RALבגוון 
 האדריכל  

 

00111 
1111/1111 X 

 ממ'
 

 שטח במר' 
10  
 
  

 יח' 0
 

 
  

  

כנ"ל בסעיף  01.01.10כנ"ל בסעיף  01.01.10.10
בזיגוג  01.01.10

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.10 

   יח' 0
 

 )לא לסיכום(
01.01.11 

 
 טיפוס

 110 -אל  
 

חזית 
 צפונית
 קומות 

 3עד  -1
 

חלון רצף 
טיפוסי 
 בכיתות

  

חלון רצף בנוי מפרופילי 
קיר מסך דוגמת 
 אקסטל מטריקס

 21 .S.G  כולל 
 אגפים שקופים 

כנפי קיפ  1כולל 
 אמריקאי לפתיחה 

 כלפי חוץ 
 EPDMאיטום ביריעות 

עם פס לחיצה 
 מאלומיניום

  כנפייםמפרט פרזול ל
 מספרי פתיחה 1

 מגבילי פתיחה 1ו 
 מפלב"מ

וידית מנוף בגוון 
 האלומיניום 

 כית בידודית זכו
שקופה  3/01/2

 צדדים  1מחוסמת 
  

1111 
0111 X 

 ממ'
 

 שטח במר' 
 לחלון בודד

01.1 
 

 שטח כולל
 יח'  11של 

111.1 
  

 יח' 11
 

   

כנ"ל בסעיף  01.01.11כנ"ל בסעיף  01.01.11.10
בזיגוג  01.01.11

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.11 

   יח' 11
 

 )לא לסיכום(
  : 10סיכום עמוד 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.11 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

 דרומיתחזית 
 קומות 

 3עד  -1
 

דלת יציאה 
למרפסת 
 מזרחית
 מהכיתה

  

למילוט דלת ציר צד 
 כלפי חוץ
  31רום דוגמת אקסטל 

עם אגף קבוע עליון כפול 
אחד אטום אחד שקוף ו

מפרופילי קיר בנויים 
מסך דוגמת אקסטל 

  S.G. 21 מטריקס
מפלס מרכז קורות של 
אגפים עליונים חייב 
 להיות תואם לפריט 

 הסמוך 113-אל
 EPDMאיטום ביריעות 

עם פס לחיצה 
 מאלומיניום

 מפרט פרזול לדלתות
  המילוט 

 ראה פירוט ב
במפרט  01.3.01.3

יש לתאם את  הטכני
הנספח הדרישות מול 

 יועץ הבטיחות

 זיגוג דלת
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 
  אגף קבוע שקוף
 זכוכית בידודית 

שקופה  3/01/2
 צדדים  1מחוסמת 

 
 אגפים אטומים 

ממ' זכוכית  3
מחוסמת שקופה או 
אנטיסאן לבחירת 
האדריכל וקופסת 

ממ'  1צל מפח 
אלומיניום צבוע ב 

PVDF  
חירת לב RALבגוון 

 האדריכל  

1111 
0111 X 

 ממ'
 

 שטח במר' 
 בודד פריטל

 מר' 1.111
 

 שטח במר' 
של אגפים 

 עליונים 
 מר'  0.111

 
 שטח כולל

 יח'  1של 
11.01 

  

 יח' 1
 

  
 

כנ"ל בסעיף  01.01.13כנ"ל בסעיף  01.01.11.10
בזיגוג  01.01.13

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.11 

   יח' 1
 

 )לא לסיכום(
  : 11סיכום עמוד 

  : 11ו  10סה"כ עמוד 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.11 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

חזית 
 מזרחית
 קומות 

 עד הגג -1
 

קיר מסך 
למרפסת 
 מזרחית
  עם דלת

קיר מסך דוגמת 
 אקסטל מטריקס

 21 .S.G דלתות  3ולל כ 
חד כנפיות דוגמת רום 

של אקסטל למילוט  31
כלפי פנים הקיר מורכב 

מאגפים שקופים 
ואגפים אטומים מפלס 
מרכז קורות של אגפים 

עליונים חייב להיות 
 111-תואם לפריט אל

איטום ביריעות  הסמוך
EPDM  עם פס לחיצה

 מאלומיניום
 מפרט פרזול לדלתות

  המילוט 
 ראה פירוט ב

במפרט  01.3.01.3
הטכני יש לתאם את 
הדרישות מול נספח 

 יועץ הבטיחות

 זיגוג דלת
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 אגף קבוע שקוף 
 זכוכית בידודית 

שקופה  3/01/2
 צדדים  1מחוסמת 

 
 אגפים אטומים 

ממ' זכוכית  3
מחוסמת שקופה או 
אנטיסאן לבחירת 
האדריכל וקופסת 

' ממ 1צל מפח 
אלומיניום צבוע ב 

PVDF  
לבחירת  RALבגוון 

 האדריכל

11,111 
01,111 X 
 ממ'
 
 

 שטח כולל
 מר'  111.1
 
  

 יח' 0
 

  
   

 

כנ"ל בסעיף  01.01.11כנ"ל בסעיף  01.01.11.10
בזיגוג  01.01.11

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.11 

   יח' 0
 

 )לא לסיכום(
  : 13סיכום עמוד 

   : 11ו 13סה"כ עמודים 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.11 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

חזית 
 מזרחית
 קומות 

 עד הגג -1
 

קיר מסך 
למרפסת 
 מזרחית
  עם דלת

קיר מסך דוגמת 
 אקסטל מטריקס

 21 .S.G   הקיר מורכב
מאגפים שקופים 

 ים אטומים ואגפ
עם מערכת הצללה 
קבועה אופקית של 

אקסטל במרווח אנכי 
 על פי פרטי האדריכל 

פרופילי  11שכוללת 
 הצללה חלולים דוגמת 
 פריט קטלוגי אקסטל 

 ממ'  111  - 113317 
או דגם אחר באותו 

רוחב לבחירת האדריכל 
 EPDMאיטום ביריעות 

עם פס לחיצה 
 מאלומיניום

 אגף קבוע תחתון 
 ית בידודית זכוכ

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 אגף קבוע עליון 
 זכוכית בידודית 

שקופה  3/01/3
 צדדים  1מחוסמת 

 אגף אטום 
ממ' זכוכית  3

מחוסמת שקופה 
או אנטיסאן 

לבחירת האדריכל 
 1וקופסת צל מפח 
ממ' אלומיניום 

  PVDFצבוע ב 
לבחירת  RALבגוון 

 האדריכל

11111 
1111 X 

 ממ'
 
 

 ללשטח כו
 מר'  010

 של קיר המסך 
 

 מ"א רפפות 
 ממ'  111

 מ'  111
 

 יח' 0
 

  

כנ"ל בסעיף  01.01.12כנ"ל בסעיף  01.01.11.10
בזיגוג  01.01.12

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.11 

   יח' 0
 

 )לא לסיכום(
01.01.11 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

חזית 
 דרומית
 קומות 

 3עד  -1
 

חלונות 
ממ"מ עם 

  ח חיפוי פ

 חלונות ממ"מ 1
 דרי קיפ
  1213דוגמת קליל 

או יצרן מורשה אחר של 
 פיקוד הערוף שווה ערך

בין החלונות יבוצע 
חיפוי פח בשיטת 

 אלוקובונד 
 ממ'  1בפח מרובד 

 על מסגרת תלויה
 כולל פלשונג

  
 

זכוכית רבודה על 
פי דרישות פיקוד 
העורף בחלונות 

 ממ"ד 
 

 מרובדחיפוי פח 
 ממ' בשיטת 1 

 אלוקובונד 
  PVDFצבוע ב 
  RALבגוון 

 לבחירת האדריכל
  

 גודל פריט כולל
0111 

1111 X 
 ממ'
 בודד גודל חלון
111 
0111 X 

 ממ'
פח שטח חיפוי 
 לקומה

0111 

1111 X 
 ממ'

 יח' 1
 

מר'  11.1
פח 

 חיפוי
ממ'  1

 מרובד

   

כנ"ל בסעיף  01.01.13כנ"ל בסעיף  01.01.11.10
בזיגוג  01.01.13

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
101.01.1 

 יח' 1
מר'  11.1

פח 
 חיפוי

ממ'  1
 מרובד

  
 
 
 
 

 )לא לסיכום(
  : 11סיכום עמוד 

  : 11ו 13סה"כ עמודים 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.11 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

חזית 
 מזרחית
 קומות 

 עד גג -1
 וןתחת
 

קיר מסך 
בין קיר 
מעליות 
  11למדרגות 

קיר מסך צר דוגמת 
 אקסטל מטריקס

 21 .S.G  
הקיר מורכב מאגפים 

שקופים ואגפים 
 אטומים 

 

 שקוףאגף 
 זכוכית בידודית 

שקופה  3/01/3
 צדדים  1מחוסמת 

 
 אגף אטום   
ממ' זכוכית  3

מחוסמת שקופה 
או אנטיסאן 

לבחירת האדריכל 
 1וקופסת צל מפח 

מ' אלומיניום מ
  PVDFצבוע ב 

לבחירת  RALבגוון 
 האדריכל

11,111 
111 X 

 ממ'
 
 

 שטח כולל
 מר'  01.1

 
 

 יח' 0
 

  

כנ"ל בסעיף  01.01.17כנ"ל בסעיף  01.01.11.10
 בזיגוג 01.01.17

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.11 

   יח' 0
 

)לא 
 לסיכום(

01.01.11 
 

 טיפוס
 111 -אל  

 
 קומות 

 1.2 עד -0.2
 

חלון מעוגל 
בפודסט בין 
קומות של 

  11מדרגות 

 לזיגוג מבחוץ 
 סגמנטים  3-2בנוי ב

של זכוכית מעוגלת 
 מונוליטית  

מזוגגת מבחוץ למערכת 
דוגמת חלון מעוגל של 

 172אקסטל 
על פי שיטת חברת 

 בליינדס מא.ת. אשדוד
 ו/או אלום מאיר 

 מא.ת. חולון
 

 

 זכוכית מונוליטית 
 שקופה מעוגלת
 בחום ומחוסמת

 ממ' 3בעובי של 
  מינימום 

קצוות עם ליטוש 
 יהלוםב

1111 
111 X 

 ממ'
 
 

 שטח כולל
 מר'  01.1

 
 

 יח' 1
 

   

  : 12סיכום עמוד 

  : 11ו 12סה"כ עמודים 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.11 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

חזית 
 דרומית
 קומות 

 1עד  -1
 

קיר מסך 
מעוגל 
  סגמנטי

קיר מסך תלת קומתי 
מעוגל סגמנטי דוגמת 

 אקסטל מטריקס
 21 .S.G  

הקיר מורכב מאגפים 
שקופים ואגפים 

 אטומים 
עם דלת חד כנפית 

  31אקסטל רום 
 -1למילוט במפלס 

 דלתות דו כנפיות  1ו
 למילוט  31אקסטל רום 

 11במפלס 
 רזול לדלתותמפרט פ

  המילוט 
 ראה פירוט ב

במפרט  01.3.01.3
הטכני יש לתאם את 
הדרישות מול נספח 

 יועץ הבטיחות

 זיגוג דלת
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 
 אגף קבוע שקוף 
 זכוכית בידודית 

שקופה  3/01/2
 צדדים  1מחוסמת 

 
 אגפים אטומים 

ממ' זכוכית  3
מחוסמת שקופה או 

נטיסאן לבחירת א
האדריכל וקופסת 

ממ'  1צל מפח 
אלומיניום צבוע ב 

PVDF  
לבחירת  RALבגוון 

 האדריכל

1111 
1111 X 
+ 
1111 + 
1111 + 
1111 + 
X 

1111 
 ממ'
 

 שטח כולל
 מר'  11

 
 

 יח' 0
 

 
 
 
 

 

 

כנ"ל בסעיף  01.01.11כנ"ל בסעיף  01.01.11.10
 בזיגוג 01.01.11

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.11 

   יח' 0
 

 )לא לסיכום(
  :13סיכום עמוד 

  : 13ו 12סה"כ עמוד 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.01 

 
 טיפוס

 111 -אל  
 

חזית 
 דרומית
 קומות 

 3עד   1
 

חלון רצף 
 טיפוסי 

  

חלון רצף בנוי מפרופילי 
קיר מסך דוגמת 
 אקסטל מטריקס

 21 .S.G  כולל אגפים
כנפי  1שקופים כולל 

 קיפ אמריקאי לפתיחה 
כלפי חוץ עם קורת "אף 
שור" חיצונית בולטת 

 אופקית 
  כנפייםמפרט פרזול ל

 מספרי פתיחה 1
 מגבילי פתיחה 1ו 

מפלב"מ וידית מנוף 
 בגוון האלומיניום 

התכנון והביצוע של 
 הקונסטרוקציית הפלד
 כלול במחיר ביחידה

 זכוכית בידודית 
שקופה  3/01/2

 צדדים  1מחוסמת 
LOW E  חיצונית 

על פי דרישות מינ' 
של מקדם הצללה 

של על פי חוות דעת 
יועץ תרמי בגוון 
 לבחירת האדריכל

  

1111 
0111 X 

 ממ'
 

 שטח במר' 
 לחלון בודד

01.10 
 

 שטח כולל
 יח'  1של 
 מר' 11

  

 יח' 1
 

 
  

 
 

כנ"ל בסעיף  01.01.01כנ"ל בסעיף  01.01.01.10
בזיגוג  01.01.01

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.01 

   יח' 1
 

 )לא לסיכום(
01.01.00 
 טיפוס

 101 -אל  
חזית 

מערבית 
צפונית 
 ומזרחית
 קומות 

1 
קיר מסך 
רצף סביב 

המנהל 
האקדמי 
בקומת 
  קרקע

קיר מסך תלת חזיתי 
 דוגמת אקסטל מטריקס

 21 .S.G  
הקיר מורכב מאגפים 

שקופים ואגפים 
 אטומים 

כנפיים עליונות  03ו
לפתיחה חשמלית על ידי 

 מנוע מטאל פרס 
 
  

אגף קבוע עליון 
 וכנפיים לפתיחה
 זכוכית בידודית 

שקופה  3/01/3
 צדדים  1מחוסמת 

 אגף קבוע שקוף
 תחתון 

 זכוכית בידודית 
שקופה  1/1/1

 צדדים  1מחוסמת 
 אגפים אטומים 

מ' זכוכית מ 1
מחוסמת שקופה 

או אנטיסאן 
לבחירת האדריכל 

 1וקופסת צל מפח 
ממ' אלומיניום 

  PVDFצבוע ב 
לבחירת  RALבגוון 

 האדריכל

01111 
+ 

11111 
+ 

00111 
1111/1111 X 

 ממ' 
 

 שטח כולל
 מר'  011

 
 

 יח' 0
 

 
 
 
 
 

 

  

כנ"ל בסעיף  01.01.00כנ"ל בסעיף  01.01.00.10
בזיגוג  01.01.00

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.00 

0   
 

 )לא לסיכום(
  :17סיכום עמוד 

   : 13ו 17סה"כ עמוד 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.01 

 
 טיפוס

 100 -אל  
B2A 

 
חזית 

 דרומית
 קומות 

 3עד  -0
 

קיר מסך 
 מרכזי

 אלומיניום
  והצללה 

סך דוגמת קיר מ
 אקסטל מטריקס

 21 .S.G  
הקיר מורכב מאגפים 

 שקופים 
עם מערכת הצללה 
קבועה אופקית של 

אקסטל במרווח אנכי 
 על פי פרטי האדריכל 

פרופילי  11-33שכוללת 
 הצללה חלולים דוגמת 
 פריט קטלוגי אקסטל 

 ממ'  11  -111277
או דגם אחר באותו 

 רוחב לבחירת האדריכל
המערכת מעוגנת 

 זקיפי אלומיניום ל
 פתוחים במידה תואמת 

 ממ'  11לרפפות 

 אגף קבוע שקוף
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 וזכוכית בידודית 
שקופה  3/01/3

 צדדים  1מחוסמת 
 על פי גודל האגף
 אגפים אטומים 

ממ' זכוכית  1
מחוסמת שקופה או 
אנטיסאן לבחירת 
האדריכל וקופסת 

' ממ 1צל מפח 
אלומיניום צבוע ב 

PVDF  
לבחירת  RALבגוון 

  האדריכל

01011 
01111 X 
 ממ'
 
 

 שטח כולל
 מר'  011.1

 
מר'  011.1

 רפפות
 

 יח' 0
 
 
 
 

 
  

 
 

כנ"ל בסעיף  01.01.01כנ"ל בסעיף  01.01.01.10
בזיגוג  01.01.01

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.01 

0   
)לא 

 לסיכום(
01.01.01 

 
פלדה 

 טיפוסל
 100 -אל  

B2A 
 

חזית 
 דרומית
 קומות 

 3עד  -0
  

תכנון וביצוע של 
מערכת פלדה עבור קיר 

 אלומיניום 100מסך 
התכנון והביצוע של 

הפלדה היא חלק בלתי 
 נפרד ממחיר היחידה

 100של סעיף 
אלומיניום על פי 

 הנחיות הקונסטרוקטור
 בפרק

 01פרק   - 01.1.00
 מסגרות חרש -

 
 
 

-  
 יח' 0

 
 קומפלט

  

  :11סיכום עמוד 

  : 11ו 17סה"כ עמוד 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 כללית

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.01 

 
 טיפוס

 101 -אל  
 

חזית 
 דרומית
 קומות 

 3עד  0
 

חלון חדר  
 מורים 

חלון רצף פינתי בנוי 
מפרופילי קיר מסך 

 דוגמת אקסטל מטריקס
 21 .S.G  כולל 
 אגפים שקופים  1

כנפי קיפ אמריקאי  1ו 
 לפתיחה כלפי חוץ 

  כנפייםמפרט פרזול ל
 מספרי פתיחה 1

 מגבילי פתיחה 1ו 
 מפלב"מ

וידית מנוף בגוון 
 האלומיניום 

 זכוכית בידודית 
שקופה  3/01/2

 צדדים  1מחוסמת 
  

 1111  
0011 X 

 ממ'
 
 

 שטח כולל
 יח'  1של 

 מר' 11.1
  

 יח' 1
 

 
 

 

כנ"ל בסעיף  01.01.01כנ"ל בסעיף  01.01.01.10
בזיגוג  01.01.01

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.01 

   יח' 1
 

 )לא לסיכום(
01.01.01 

 
 טיפוס

 101 -אל  
 

חזית 
 מערבית
 קומות 

 3עד  0
 

קיר מסך  
ליציאה 

למרפסות 
  מערביות

ויטרינה קומתית בנויה 
מפרופילי קיר מסך 

 קסדוגמת אקסטל מטרי
 21 .S.G  כולל 
 אגפים שקופים  2

 אגפי אטומים 3-3
חד כנפית צד ודלת ציר 

למילוט דוגמת אקסטל 
  31רום 

 מפרט פרזול לדלתות
  המילוט 

 ראה פירוט ב
01.3.01.3 

 במפרט הטכני
יש לתאם את הדרישות 

מול הנספח יועץ 
 הבטיחות 

 זיגוג דלת
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 אגף קבוע שקוף 
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 וזכוכית בידודית 
שקופה  3/01/3

 צדדים  1מחוסמת 
 על פי גודל האגף
 אגפים אטומים 

ממ' זכוכית  3
מחוסמת שקופה או 
אנטיסאן לבחירת 
האדריכל וקופסת 

ממ'  1צל מפח 
אלומיניום צבוע ב 

PVDF  
לבחירת  RALבגוון 

 האדריכל

1111 
1111 X 

 ממ'
 
 

 שטח כולל
 יח'  1של 

 מר' 11.1
  

 יח' 1
 

  

כנ"ל בסעיף  01.01.02כנ"ל בסעיף  01.01.01.10
בזיגוג  01.01.02

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.01 

   יח' 1
 

 )לא לסיכום(
  :11סיכום עמוד 

   : 11ו 11סה"כ עמוד 
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 מיקום 

 מספר פריט

 כמות גודל זיגוג אורית

 יתכלל

 מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 לפריט
01.01.01 

 
 טיפוס

 101 -אל  
 

חזית 
 מערבית
 קומות 

1 
 

קיר מסך  
ליציאה 

למרפסות 
  מערביות

ויטרינה קומתית בנויה 
מפרופילי קיר מסך 

 דוגמת אקסטל מטריקס
 21 .S.G  כולל 
 אגפים שקופים  2

 אגפי אטומים 3-3
חד כנפית צד ודלת ציר 

למילוט דוגמת אקסטל 
  31ם רו

 מפרט פרזול לדלתות
  המילוט 

 ראה פירוט ב
01.3.01.3 

 במפרט הטכני
יש לתאם את הדרישות 

מול הנספח יועץ 
 הבטיחות 

 זיגוג דלת
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 אגף קבוע שקוף 
 זכוכית בידודית 

שקופה  1/1/1
 צדדים  1מחוסמת 

 וזכוכית בידודית 
שקופה  3/01/3

 צדדים  1סמת מחו
 על פי גודל האגף
 אגפים אטומים 

ממ' זכוכית  3
מחוסמת שקופה או 
אנטיסאן לבחירת 
האדריכל וקופסת 

ממ'  1צל מפח 
 אלומיניום צבוע 

 RALבגוון  PVDFב 
 לבחירת האדריכל

1111 
1111 X 

 ממ'
 
 

 שטח כולל
 מר' 01.1
  

 יח' 0
 

  
 

כנ"ל בסעיף  01.01.03כנ"ל בסעיף  01.01.01.10
 בזיגוג 01.01.03

LOW E SC=0.3 

כנ"ל בסעיף 
01.01.01 

   יח' 0
 

 )לא לסיכום(
01.01.01 

 
 טיפוס

 101 -אל  
 

חזית 
 דרומית

 0 קומה
דלת שירות 

ליציאה 
למדרך של 
  קיר המסך 

דלת ציר חד כנפית 
שירות לפתיחה כלפי ל

דוגמת אקסטל  פנים
  31רום 

 מפרט פרזול לדלתות
  המילוט 

 ראה פירוט ב
01.3.01.3 

 במפרט הטכני
יש לתאם את הדרישות 

מול הנספח יועץ 
 הבטיחות 

 זכוכית בידודית 
 שקופה מחוסמת  1

  

111 
0111 X 

 ממ'
 
  

 יח' 1
 

  

  :01סיכום עמוד 

  01ו 11סה"כ עמוד :  
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 לא כולל מע"מ: 3בניין סה"כ עלות עבודות האלומיניום 
 ( 01ו 00סה"כ עמוד ) 

 

  מע"מ:

 כולל מע"מ: 3בבניין סה"כ עלות עבודת האלומיניום 
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 הצהרה:

תוכניות האדריכל, חזיתות, חתכים , ולמד את כל מסמכי החוזההקבלן מאשר בחתימתו כי קרא 
התקנים הישראליים ת דרישו ,דרישות החוק ,הבין את כל דרישות מפרט האלומיניוםופרטים. 

 הקבלן מאשר שהוא מכיר את כל תוכננו הפריטים בכתבי הכמויות.על פיהם הנוספים ם והתקני
 .מכרז זהב תואריםשמ מרכיבי מערכות האלומיניום
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