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 והיועצים מתכנניםהרשימת 
 

 כתובת אלקטרונית כתובת כנןשם המת תפקיד

 סמנכ"ל בינוי והנדסה
 מהנדס האוניברסיטה

 הנדסאי בניין

 אלדר קצביץ'
 עידו ברשן

 אוניברסיטת ת"א 
eldark@tauex.tau.ac.il 

c.ilidobarshan@tauex.tau.a 

אדריכל קימל 
 אשכולות

 איתן קימל 
 לימור עמרני 

 

  27נווה צדק, שלוש 
 תל אביב

office@kimmel.co.il 
etan@kimmel.co.il 

o.illimor@kimmel.c 
 

 -ניהול הפרויקט
 מ.ברנע הנדסה

 מיכה ברנע
 איל ברנע

 , מת"מ, חיפה 15בנין 

micha@mbarnea.co.il 
rani@mbarnea.co.il 

 co.ilariel@mbarnea. 
eyal@mbarnea.co.il 

 

 rimex@zahav.net.il , טירת הכרמל1ששת הימים  רן משען   קונסטרוקטור 

 , כפר סבא2החורשת  יוסי שחר   יועץ בטיחות  ונגישות
yossi@yssafety.co.il 

keren@yssafety.co.il 

 יועץ מיגון 
מיכאל 

 ואטנמכר 
 cepa.com-Michael@i , בית צים רמלה10קלאוזנר 

 af.co.il-fattal@ub-brenner בני ברק ב',-28רח' לח"י  פתאל -ברנר יועץ חשמל 

 יועץ מיזוג אויר 
 אבנר וישקין 

 יגאל 
 ,11בת שבע 
 הרצליה 

avner@avishkin.co.il 
avishkin.co.ilyigal@ 

 eng.co.il-yuval@peleg , חדרה4הלל יפה  יובל פלג  יועץ אינסטלציה 

 zelio4@zelio.co.il גבעת שמואל – 5קומה  , SIV , בנין1רח' הערבה  זליו דיאמנדי יועץ קרקע

 יועץ מעליות
אפיק,אוברמן, 

 ניב
 ,11רח' קהילת סלוניקי 

 תל אביב 
office@lifts.co.il 

 קרינה
אבירן  –רזאור 
 תמם

 לוד -נתבג -, קריית שדה התעופה1028ת.ד. 
aviran@razore.co.il  

 

  maher72@zahav.net.il  מאהר זאהר  ותנועה תמדידו

  dudu@tdek.org חוות מעיין הנעורים דודו קלינגר אלומיניום 

  itumex@actcom.co.il אזור תעשייה בלו בנד, חיפה איטומקס איטום
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 מוקדמות – 00פרק 
 

 מוקדמות    00פרק 

 

:, איטום, גמר   מפלסים בקשה זאת כוללת עבודות 4בניין של  בצעבכוונת אוניברסיטת ת"א ל

 ,אלומיניום, חשמל ומנ"מ, מיזוג אוויר, אינסטלציה וכיבוי אש, תקשורת פאסיבית ,מעלית ופיתוח.

 וס והשלד בוצעו.*עבודות הביס

 

 
 תאור הפרוייקט 00.01

 

 4והוא בעל  )המשמש למעבדות וישאר פעיל בתקופת הבינוי ( המבנה הינו בנין המתחבר לבניין קיים

מעבדות ספורט, חדר כושר, חדרי ישיבות, חדר מ"ר  , הכוללים:  1,700 -מפלסים בשטח של כ

  פיזותרפיה וכו'

( ולפרקים במפרט הכללי לעבודות בנין, 00ק כל העבודות תתבצענה בהתאם למוקדמות )פר

למפרט המיוחד לתקנים הישראליים ולמפרטי היצרן. יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, 

המפרט המיוחד, התקנים הישראליים, מפרטי היצרן, כתבי הכמויות והתכניות כמשלימים זה את 

האלה תמצאנה את ביטויין גם זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים 

 ביתר המסמכים. על הקבלן לרכוש לעצמו על חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין.

 

 פרקי הבטון הריסות וחפירה הם בהתאם ל"ספר הכחול ותוכניות הקונסטרוקטור".

 
 כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבינמשרדית א.

המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות 

 למשרד הבטחון ולצה"ל.
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 והנחיות כלליות אור העבודהית 01.00

 
כמפורט , אוניברסיטת ת"א -בנין סילבן אדאמס להקמת זה מתייחס  מכרז .א

 .במסמכי המכרז השונים
זה יהא אחראי על ביצוע העבודות הזוכה יבצע את העבודות כקבלן ראשי ובכלל  

  המפורטות להלן:
 

 -  
 עבודות בנייה - 
 עבודות איטום - 
 עבודות נגרות אומן ומסגרת פלדה - 
 עבודות טיח - 
 עבודות ריצוף וחיפוי - 
 עבודות צביעה - 
 עבודות פירוק, הריסה ושונות - 
 מערכות תברואה - 
 עבודות פיתוח וסלילה - 
  עבודות חשמל - 
 עבודות אבן - 
 תקשורת פאסיבית - 
 מסגרות חרש - 
 בבנין רכיבים מתועשים - 
 קווי מים וביוב - 
 .איטום מעברי אש - 
 עבודות גמר.            -             
 עבודות מיזוג.             -            
 עבודות מעטפת הבניין.              -           

                            
  

 
 בניה ירוקה : .ב

 
עבודות הבניה יתבצעו בהתאם לנספח בניה ירוקה של פרויקט זה והמצורף  .ג

 למסמכי החוזה.
 .4על המבנה לעמוד בדרישות בנייה ירוקה של עירית ת"א כתנאי לרישוי בטופס  .ד
כל הנדרש מהנחיות אלו ובוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, כלול במחיר היחידה ולא  .ה

 ימדד בנפרד.
ישתמש בחומרים בעלי תו ירוק עבור צבעים, טיח , לוחות גבס ודומה.  הקבלן .ו

הקבלן יגיש למנהל הפרויקט קבלות רכישה ותעודות משלוח של החומרים בעלי 
 תו ירוק.

למען הסר ספק, בכל מקום בו מצויין חומר מסויים, רשאית המזמינה לדרוש חומר  .ז
 ש"ע אך בעל תקן ירוק, ללא תוספת למחירי היחידה.
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 פינוי פסולת:
 

הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו, כי את פסולת הבנין, עודפי החומרים וחומרי  
על חשבונו. הקבלן  -לכל מרחק שיידש –החפירות עליו לסלק מחוץ לשטח האתר 

יברר מקום לשפיכת פסולת וחזור והנחיות למחזור הפסולת בהתאם לדרישות 
י שאין עליהם עוררין עם הרשויות בניה ירוקה המצורף למפרט הטכנ 9-נספח א'

 לפני הגשת הצעתו ויגיש הסכם עם אתר מיחזור מאושר. –המתאימות 
 

בפרוק מתקנים, ציוד כגון מבנים, גדרות ושערים, תמרורים,שלטים, מעקות מכול  
סוג, עמודים מכל סוג, מתקנים וחלקי מתקני ניקוז וכו' , עלל הקבלן לפרק את 

ה מסודרת, להוביל את תוצרי הפירוק אל יעדם ע"פ  המתקן, ו/או הציוד בצור
 הוראות המפקח.

 על הקבלן לסלק מהאתר העבודה כל עודפי חפירה ופסולת הכרוכים בעבודתו. 
 

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת : 
o .עודפי חפירה /חציבה שאין בהם שימוש באתר 

 
o .כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש 

 
o ריסות למיניהם אשר נקבעו ע"י המפקח כפסולת לסילוק.תוצרי הפירוקים ו/או הה 

 
o  כל ליכלוך, צמחיה וחומר זר אחר וכן ערמות פסולת עפר ופסולת המצויים באתר

 העבודה עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.
 

  
 עודפי חפירה ופסולת כאמור לעיל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר  העבודה.

 
אליו יסולקו עודפי החומר והפסולת יהיה אתר המחזור מאושר על ידי אתר המחזור 

 הרשויות המתאימות.
 

במקרה שהקבלן יקבל אישור מבעלי אתר השפך להשליך פסולת בתחום שיפוטם עליו 
 לקבל אישורים כדלקמן:

 
 אישור מהנדס העיר הרלוונטי. -אישור בעל הקרקע -בתחום עיריות ▪

 
 שור בעל הקרקע ואישור המשרד לאיכות הסביבה.אי –בתחום הרשויות האחרות  ▪

 
 

אתר הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל 
 יתואמו  ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו.

האגרות תשולמנה על ידו. על הקבלן לספק למפקח תעודות משלוח המוכיחות כי אכן 
 ר זה.עודפים ופסולת הועברו לאת

יגודרו ויסומנו ע"י  -ערימות עפר ופסולת לסילוק המעורמות באופן זמני באתר העבודה
 וע"ח הקבלן.

סילוק עודפי החומרים והפסולת היינו חלק בלתי נפרד מכל פריט שבכתב הכמויות, בין אם 
 הדבר צוין במפורש ובין אם לא ולא ישולם בנפרד.
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 המפרט הכללי 20.00
 
צעו בהתאם למפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה עבודות יבוכל ה .א

הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון או 
 .בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל

, בין שהם מצורפים ובין מכרזכל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי ה 
 .שאינם מצורפים

ינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן המפרטים הכללים המצו .ב
 ניתנים לצפייה באתר האינטרנט:

 WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL מידע לספק < מפרטי בינוי >. 
 .הכניסה לאתר חופשית לכולם 

מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים במכרז זה  - 00כל הסעיפים מתוך הפרק  .ג
  .מדידת פאושל - 00.09למעט סעיף 

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או  
 .של המפרט הכללי 00המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 

 
 הנחיות כלליות 03.00

    
 והכניסה לאתר דרך כניסה אוניברסיטת ת"אבשטח  אתר העבודה הינו אתר א.

 .1שער מאו  ת מרחוב חיים לבנוןעצמאי
בזאת כי העבודה מבוצעת בסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת בהם  מודגש .ב

כל  מנהל הפרויקטעל הקבלן לתאם מראש עם  .הפעילות השגרתית והשוטפת
עבודה לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת 

 .שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנים
להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים  כן נדרש הקבלן

 .על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם
 .הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו

 מכל הכניסות הקיימות םמיהקיי יםעל הקבלן לאפשר מעבר חופשי ובטוח למבנ
 .בכל שעות הפעילות

חראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו על הקבלן כא .ג
בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי  מנהל הפרויקטלהפנות את תשומת לבו של 

התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי, 
  .ממתן צו התחלת עבודהיום  14זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו 

כל עבודות בחום יהיו ע"פ נוהל "עבודה בחום" שיסופק ע"י יועץ הבטיחות מטעם  .ד
 ., ובהעדרם ע"פ נוהל שיכין אחראי הבטיחות מטעם הקבלןןהמזמי

תוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים  .ה
ערי כניסה ותוואי ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, ש

הגדר. שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי 
המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים 

 השונים.
עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן לרבות תיאום עם כל הרשויות הרלוונטיות,  .ו

לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את קבלת אישורם וכל שיידרש מהם, 
ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה. הקבלן לא יוכל לבוא בכל טענה שהיא 

 עבור דרישות שיצטרך לבצע לפי דרישות הרשויות.
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 אישורים: 00.04
לא ישולם עבור עבודות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מהמנהל. הקבלן מתחייב 

ך תיאום ושיתוף פעולה על כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם לבצע את העבודה תו
המנהל וקבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות שונות בתחום עבודתו. הקבלן מתחייב לבצע 
את העבודות תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום, ולעשות 

 כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.
 

 תנאי האתר: 00.05
הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את טופוגרפיית השטח, דרכי הגישה אליו מיקומם 

קרקעית, מגבלות התנועה באזור, תנאי וטיב -של מתקנים שכנים, מתקנים וצנרת תת
הקרקע במקום וכו'. כמו כן הכיר את תנאי העבודה באתר ואת כל המשתמע מכך לגבי 

הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה. לא תוכרנה  ביצוע עבודתו.
כל תביעות אשר נימוקן באי הכרת התנאים באתר או הפרטים. לגבי ביצוע העבודה, על 

 הקבלן לבדוק את התאמת התכנית למציאות באתר.
 שטחי התארגנות:

ח. תכנית עם הוצאת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן למפקח תכנית התארגנות בשט
ההתארגנות תכלול את סימון הגידור והשערים, מקומות איחסון, משרדי האתר, דרכים 

זמניות, נקודות כניסה ויציאה מהאתר, גידור שטחי פעילות ומעברים לכניסות המוגדרות, 
 הסדרי תנועה זמניים של רכב והולכי רגל לכל שלבי הביצוע וכיו"ב.

 
 טוליש 50.00
 

 שטח הפרויקט , על הקבלן לעדכן שם קבלן ומנהל עבודה.שלט בניין קיים ב א.
 
על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומו  .ב

של השלט, ללא תמורה, כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב 
 דרישות של מנהל הפרויקט או מכל סיבה אחרת.

 
, שינויים במיקומו, אחזקתו פרוקו ה, ייצורו, עבור תכנון השלט לרבות ההדמי .ג

וסילוקו בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה 
 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 
 

 גידור 600.0
תוואי הגדר יכלול גדר קיימת בשטח הפרויקט, על הקבלן לתחזקה בזמן העבודה  א.

 אם להנחיות המפקח.את כל שטח הפיתוח, בהת

 

חיבור הפחים לקונסטרוקציה : בורג פח מגולוון ראש משושה עם דיסקית 

ברגים ברוחב הפח לכל מריש  3אטימה בכול מרכז החלק השטוח של הפח כלומר 

 ברגים לכל לוח (. 9) סה"כ 

אם במהלך העבודה יתעורר צורך בהעתקת הגידור לתוואי החדש, ימוחזרו 

אחד למשנהו. במידה שחלקם לא יהיה ראוי לשימוש חומרי הגידור משלב 

 החוזר, יספק הקבלן חלקים חדשים במקומם ללא תשלום נוסף.
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על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר  .ב

בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו, לרבות מיקומם מחדש 

 על מערכותיהם.

 
דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות, הזזת  עבור מילוי ג.

מבנים וגדרות וכו' לרבות פירוקם בגמר העבודה, תיאום עם עירית תל אביב, 

קבלת אישורם וכל שיידרש מהם, לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את 

 ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.

 
לשינוי תוואי הגדר , הוספת והורדת הגדר ללא תוספת  .           המפקח רשאי להורותד.

 תשלום.

 
 
 
 
 משרדי פיקוח באתר בזמן הביצוע 70.00
 

 מבנים  .א
 מנהל הפרויקטהקבלן יקים/יבנה בשטח האתר מבנים אשר ישמשו את   (1

 .במשך כל תקופת הביצוע
מ"ר, כולל מטבחון עם ארון תחתון  25-המבנה יהיה נייד, בשטח של כ 

מ', חלונות אלומיניום עם צלונים  1,5-ר + משטח שיש באורך כ+כיו
 .דלת פלדה בכניסה עם צילינדר רב בריח ומזגןשירותים, וסורגים, 

כל המבנים יחוברו ע"י הקבלן ועל חשבונו למערכות מים, ביוב, חשמל,  ( 2
ויתוחזקו על חשבונו במשך כל ( WIFI)כולל טלפון + פקס + אינטרנט 

 .תקופת הביצוע
 .מרכז אקדמי רופיןנקודות התחברות יתואמו עם גורמי  

 ציוד מחשוב וטלפוניה  .ב
 

מנהל על הקבלן לספק מחשב חדש + מסך ורמקולים לשימושו הבלעדי של  
 .אשר יחובר לאינטרנט + מדפסת משולבת + מכונת צילום + סורק הפרויקט

 
 המחשב יצויד בתוכנות הבסיסיות הבאות )לרבות רישיונות(:

- WINDOWS 10 
- 2018 OFFICE 
- MSPROJECT 2018 
  NOD32תוכנת אנטי וירוס -
 AUTOCADVIEWERתוכנת  -
 בנארית -
 מחירון דקל ממוחשב -

 
 ציוד משרדי  .ג

 על הקבלן לספק את הציוד המשרדי החדש הבא:
 - Tכיסאות + שלוחה + שולחן  10שולחן גדול לחדר צוות הפיקוח +  (1

  .ראשי למנהל הפרויקט
 .יםלמנהל הפרויקטשולחנות ושלוחה וכסא  2כיסא מנהלים,  (2
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ס"מ לפחות עם אמצעי  80/40/200דלתות במידות  2ארונות פח  2 (3
 .נעילה

 .מ' 2.00*1.20יחידות מדפים פתוחות לתיקים וקלסרים במידות  2 (4
עדן או ש"ע, כולל אספקה -מתקני שתייה מים קרים וחמים כדוגמת מי (5

 .סדירה של מים וכוסות
 ליטר 50מקרר  (6
 .פחים (7

    :  הערה
, השולחנות יהיו עם ציפוי יהיו חדשים ותכולת המבנים הציוד ,כל הריהוט

פורמאיקה, כולל קנט גושני, הכיסאות יהיו עם ציפוי סקיי, כסאות למנהלים יהיו 
 .עם משענות יד ומשענת ראש עם ציפוי סקאי

 
  אחזקת המשרדים והציוד  .ד

חשבונו, על תחזוקה, נקיון ושמירה שוטפת של המשרדים הקבלן יהיה אחראי, על 
של צוות הפיקוח הקיימים באתר לרבות כל ההוצאות בגין מוצרי ניקיון, היגיינה, 
חשמל, טלפון, חוזי אחזקה לציוד המחשוב והתוכנות והעברת המשרדים במידת 

 .הצורך בהתאם להתקדמות וזאת עד לגמר ביצוע הפרויקט
אחראי על חשבונו לתקינות ותחזוקת הציוד המשרדי ויהיה כמו כן הקבלן יהיה 

+ וטונרים למכונת הצילום, למדפסות  A3/A4אחראי על חשבונו לספק נייר צילום 
ולפקס וכן אספקת נייר טואלט וכוסות מים במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, 

 .במשרדי צוות הפיקוח ומשרדי המנהלת הקיימים באתר
מנהל בונו, החלפת כל הציוד הבלוי בהתאם להוראות באחריות הקבלן ועל חש

 .שעות 24, בציוד חדש, בתוך הפרויקט
 
בגמר הביצוע יפונו כל המבנים )הקיימים באתר והמבנים שהקבלן יביא( מהאתר  .ה

  .ויהיו רכוש הקבלן
  

כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, עבור הנ"ל לא יקבל הקבלן כל  .ו
 .שהואתשלום 

 
מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם  .ח

או מכל  מנהל הפרויקטכתוצאה משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של 
סיבה אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל 

 .המערכות המחוברות למבנים וחיבורן מחדש
 

 
 משרד לקבלן 80.00

יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי  .לן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושוהקב
כוח הקבלן, המתואר -במשרד בא .במקום מנהל הפרויקטומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות 

לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות, יומני העבודה והוראות 
 .בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את השטח לקדמותו .בכתב טמנהל הפרויק

 .מנהל הפרויקטמודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה  
 

 
  מים וחשמל 90.00

 מים .א
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המים הדרושים לבנין יילקחו מקו מים קיים באתר כפי שיוסבר בסיור  .1
דורים לברז הקבלנים. על הקבלן לעשות את כל הסידורים הדרושים לרבות סי

צדדי, בכדי לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה מהנקודה הנ"ל 
ולעשות את כל הסידורים המתאימים לאגירה או לשאיבה כדי לספק מים 

  2 .בכמות הדרושה בכל עת, בצורה סדירה ותקינה
כמו כן, על הקבלן להתקין מונה מים ולשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש  .2

 האמור לעיל.במים ולרבות בכל 
במהלך העבודה יבצע הקבלן שינויים במהלך הצנרת הזמנית ככל שיידרש ע"י  .3

 .מנהל הפרויקט, הכל על חשבונו
 

 חשמל .ב
החשמל הדרוש לביצוע העבודה יילקח מלוח חשמל ראשי הקיים כפי  .1

על הקבלן לספק את החשמל הדרוש לביצוע  .שיוסבר בסיור הקבלנים
שות את כל הסידורים הקשורים בחיבור, העבודה ממקור ההזנה ולע

 3X160בהתקנת רשת ותאורת בטחון לרבות התקנת לוח חשמל זמני 
ומונה )שעון( חשמל, הכל לפי חוקים ותקנות הרשויות המוסמכות, כדי 

להבטיח אספקת חשמל סדירה ותקינה, בכל מהלך העבודה, לרבות 
וש להרצת האספקה תכלול גם את החשמל הדר .גנרטור במידת הצורך

על הקבלן לשאת בכל הוצאות ההתקנה  .המערכות שיותקנו במבנה
 .והשימוש בחשמל הנ"ל

, יתר החשמל הזמני אוניברסיטת ת"אהחיבור בלוח הקיים יבוצע ע"י  .2
 .יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן

 
 הערות .ג

חיוב כספי אוניברסיטת ת"א בעד השימוש במים ו/או בחשמל יבוצע ע"י  .1
ידי חודש בהתאם לצריכה לפי המונים כהורדה מחשבונות שיגיש מ

 .הקבלן
בגמר העבודה יפרק הקבלן את כל ההכנות הזמניות ויחזיר את המצב  .2

 .לקדמותו, הכל על חשבונו
 

 הכנות חשמל זמניות בשלב הבניה .ד
 להלן מובאות הנחיות נוספות המתייחסות להתקנת תאורה וכח זמניים בבנין:

 תאורה .1
על הקבלן לתחזק את התאורה הקיימת ולהוסיף תאורה במידת הצורך  

 במקומות הנדרשים לכך.
 הבטחות .2

יש להתקין לוחות במקום מרכזי אך מוגן ככל האפשר, עם  -
 .הלוחון יהיה מוגן מים ,ההבטחות הדרושות

 .למעגלי המאור יש להתקין הבטחות נפרדות ממעגלי הכח -
גלים כנדרש בחוק אך לא פחות משני המאור בקומה יחולק למע -

 .מעגלים
על קו ההזנה של תיבות השקעים יש להתקין ממסר פחת  -

40/0.03X4. 
 הנחיות משלימות/כלליות .3

מערך ההזנה הזמני יחושב כך שיתאים גם עבור קבלני המשנה  -
 .שלו שיעבדו בבנין )מערכות אלקטרומכניות וכיו"ב(
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רכים החשמליים האחרים הנדרש לעיל הוא בנוסף לכל הצ -
שהקבלנים יזדקקו להם בעת הבניה כגון: תאורה בטיחותית, 

 .שמירה, הארקות ועוד
הקבלן הוא האחראי הבלעדי כלפי צד כלשהו בהתאם לכל חוק  

 .שהוא, והנדרש לעיל אינו משחרר אותו מכל אחריות שהיא
ביצוע מערך ההזנה הזמני, התקנתו, הוצאות השימוש בו ועלות  -

יוד שיש להתקין לפי הנדרש לעיל ולפי דרישות אחרות יהיו על הצ
כמו כן, על הקבלן לפרק  .חשבונו של הקבלן ולא ימדדו בנפרד

ולסלק מהאתר, על חשבונו, את כל המרכיבים של החשמל 
מנהל הזמני בגמר העבודות, תוך תיאום עיתוי הפרוק עם 

 ., ולהחזיר את המצב לקדמותוהפרויקט
 

 ותנועה בשטח שמירה .1000
הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה  

למבנים, לחומרים, לציוד, לכלים ולמכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח 
 .ןהמבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמי

 
פרטי סגור הנתון לביקורת מתמדת של כניסה ויציאה על הקבלן לקחת בחשבון כי שטח הינו שטח 

 וכי תחולנה המגבלות הבאות:
משאבות ומשאיות בטון ליציקות ימוקמו אך ורק בתוך האתר ולא יחסמו את הכביש הסמוך  .א

 לגדר , כנ"ל לגבי משאיות הפורקות ציוד.
 
 סביבהבמניעת רעש והפרעות לציבור המשתמשים  11.00

פרט לגבי מניעת הפרעות מכל סוג שהוא, מודגש בנוסף לכל האמור במ א. .א
במפורש כי העבודה מתבצעת בסמוך למבנה אקדמי פעיל. הקבלן מתחייב בזה, 
להימנע מכל הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ומסביבו. כמו כן מתחייב הקבלן 

לשמור על הוראות החוקים וחקי העזר בעניין שמירה על השקט ומניעת רעש, 
ות הנהלת האוניברסיטה. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי הכל בהתאם להורא

 לשמירה על הנ"ל והוא יישא בכל נזק הנובע מאי שמירה על הנ"ל. 
 
יתכן שבימים מסוימים ו/או בשעות מסוימות יחול איסור מוחלט על עבודה באתר  ב.

או על גרימת רעש, מכל סוג שהוא, ותידרש הפסקת פעילות כללית ו/או ביצוע 
 קטות במיוחד בלבד.פעולות ש

 80ימי עבודה או  10סך כל הימים בהם ידרשו ההפסקות הנ"ל לא יותר מאשר  
שעות עבודה במצטבר, ללא הבדל בכמות העובדים באותם ימים. הקבלן יקבל 

 הודעה מראש לנ"ל. 
לא תאושר הארכת תקופת הביצוע ו/או כל פיצוי אחר עקב האמור בסעיף זה ובעד  

 בלן כל פיצוי ועליו לכלול זאת בזמן הגשת הצעתו.הנ"ל לא ישולם לק
 
 
בנוסף לכל האמור במפרט לגבי מניעת הפרעות מכל סוג שהוא הקבלן יידרש  ג.

לבצע סגירת מערכת חלונות קיימת בממשק בין הפקולטה הקיימת לבין המבנה 
בהתקנה מלאה סביב הפתחים כולל עיצוב פתחי אור  USBהחדש במערכת לוחות 

 למעבר אור, כולל פירוק ופינוי המערכת והחזרת המצב לקדמותו.בחלונות 
בגין ההנחיה הנ"ל הקבלן ראשי לקבל תוספת מחיר בהתאם לרשום בכתב  

 הכמויות.
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 ולינת פועלים באתר ןהמזמישירותים מ 21.00

כגון: אוכל, מקלחות  ןהמזמימודגש בזאת שלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי  
 .מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה בהחלט .ניטריים, טלפון וכיו"בושירותים ס

 
 שמירה על איכות הסביבה 31.00

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או  .א
, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, כמוגדר מנהל הפרויקטייקבעו ע"י 

  .מנהל הפרויקטפרט הכללי, לשביעות רצון בתקנות הרלוונטיות ובמ
יחופו עקב קרבת האתר לתוואי נסיעת רכב והולכי רגל, כל הפיגומים החיצוניים  .ב

ומניעת "התעופפות" ציוד וחומרי בניה אל  למניעת אבק לשטחים הסמוכיםברשת 
 .מחוץ לגבולות האתר

פרעה מהותית לחדרים במידה ותהיה ה –אבק / ג.          הגנת מבנים סמוכים מרעש
במבנים הסמוכים, יש לאטום החלונות בלוחות פוליגל ו/או גבס. תמחור עבודות 

 .15%אלו יהיה ע"פ מחירון דקל בהפחתה של 
 
 עבודה בשעות היום בימי חול 41.00

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  
ון אחרים, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית במועדי ישראל, או בימי שבת

 .ועליו לקבל את אישורו המוקדם למנהל הפרויקטבמקרה כזה, יודיע הקבלן על כך  .בהחלט
כמו כן, ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם הרשות המקומית, משרד העבודה 

 .ו/או רשויות רלוונטיות אחרות
לעיל , כל עבודה שהינה בלתי נמנעת או מפריעה לתפקוד השוטף של  למרות האמור              

, היה ותתבצע בלילה ,שעות הפעילות יתואמו מול מנהל הפרויקט ובגין  האוניברסיטת ת"א
 עבודות אלו לא תשולם תוספת על ביצוען בשעות חריגות.

 
 מנהל הפרויקטתיאום עם  51.00

במקום, אין  מנהל הפרויקטפעולה עם  כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף 
 .מנהל הפרויקטלהתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם 

 
   - כוח אדם 61.00

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,  .א
את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך 

תם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי בעבוד
הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של  .כוחו המוסמכים

פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה 
 .בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים

הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים שום בעיה  .ב
 .ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'

 
 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 17.00

לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן באתר, באופן קבוע  .א
 :את צוות הביצוע כדלהלן ובמשך כל תקופת הביצוע

שנים לפחות בישראל בביצוע  10מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של  .1
 .עבודות דומות

מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון  .2
המהנדס  .שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות 10מוכח של 
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חראי וכא ודיווח יחתום ברשויות כאחראי על הביצוע, אחראי לביקורת
 .בטיחות

לעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידות, על הקבלן להעסיק  .3
במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד 
מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, 

 יקטמנהל הפרוכל מדידה שתידרש ע"י  .מנהל הפרויקטכפי שיקבע מ
 .תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו

 
רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי  מנהל הפרויקט .ב

במקרה ותידרש החלפה,  .אינם מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם
ימים  5ובמקביל, תוך  מנהל הפרויקטימים מיום הודעת  5תתבצע ההחלפה תוך 
 .לעיל .2.ברשויות, כמוזכר בסעיף א ימותנוספים, יוחלפו החת

 
בקביעות יום יום לכל אורך צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה  .ג

 .מנהל הפרויקטויעבוד בכפיפות להוראות  הביצוע תקופת
העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י  

 .מנהל הפרויקט
 
 .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת .ד
 
 
לפני תחילת  מנהל הפרויקטשמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור  .ה

מנהל פסיקת  .הבצוע ורק לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן
בענין זה היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן לרבות החלפתם לפי  הפרויקט

 .יף ב' לעילסע
 
 .המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות .ו

למדידת כל סוג מדידה  מנהל הפרויקטהמודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות  
בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה  ביוזמתושירצה לבצע 

 .זו( וזאת ללא כל תשלום נוסף
 
לן לשלוח למשרד העבודה כתב מינוי מנהל עבודה לפרויקט לפני תחילת על הקב .ז

מנהל העבודה יהיה האחראי לכל נושא הבטיחות, עבודה בחום,  .הביצוע בשטח
 .העתק כתב המינוי יימסר למנהל הפרויקט .עבודה בגובה וכיו"ב

 
ולא כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן  .ח

 .ישולם לקבלן עבורן בנפרד
 
תחילת העבודה כפי שיצוין מיום  שבועהמפורט לעיל יבוצע תוך  ביצועמינוי צוות ה .ט

 .בצו התחלת העבודה
 
 
 קבלני משנה וספקים 81.00

מנהל העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י  .א
קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן  העסקת מנהל הפרויקטגם אם יאשר  .הפרויקט

הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום 
 .ביניהם
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רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק או  מנהל הפרויקט .ב

כל פועל של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן 
ימים  5חלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך הה .להחליפו באחר

 .ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע
 
מנהל תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור  .ג

 כדלקמן: הפרויקט
 

 לאישור את קבלן המשנה. למנהל הפרויקטהקבלן יגיש  .1
 
בדרישות המפורטות  חייבים לעמודכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה  .2

 :להלן
 אלומיניום פנים , נגרות ,אלמנטים מתועשים: למקצועות 2.1

קבלן נדרש לביצוע ואינסטלציה,  , מיזוג אווירמסגרות, חשמל,
שנים בעבודות זהות או דומות  5משנה בעל נסיון של לפחות 

 ן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותולעבודות אות
 
לני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לרשימת קב .3

 לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
 .פרופיל חברה 3.1
שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות, אשר  3.2

 .זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה
לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  

צוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס והבי
 .לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה )כולל מס' הטלפון שלהם(

קבלני משנה למערכות אלקטרומאניות יהיו קבלנים מוסמכים עם  3.3
 רישוי למקצוע.

 
 קבלנים מוכתבים .4

  
שומר לעצמו את הזכות  מנהל הפרויקטלפני אישור קבלן המשנה,  .5

להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת 
 .להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים

 
לא תכלול  מנהל הפרויקטמודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור  .6

שמורה למזמין הזכות קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 
חום לקבלן משנה אחר, ע"ח הקבלן למסור את ביצוע העבודות באותו ת

 ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !! הראשי,
 
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים  .7

, ועל הקבלן מנהל הפרויקטלעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של 
 .להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה

 
לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור מודגש כי  .8

, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט מנהל הפרויקטבכתב מ
 .זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל
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יקפיד  מנהל הפרויקטעל הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן  .ד

 .כמפורט לעיל לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה,
 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 91.00
הקבלן ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת  

זה, ולעבודות  מכרזלעבודות במבנה אשר אינן כלולות ב המזמינההחשמל, קבלנים מטעם 
וכל גורם  המזמינהשל לעיל, עובדי תחזוקה  .5.ג 00.20שהן פועל יוצא מהאמור בסעיף 

  .מנהל הפרויקטאחר שיורה עליו 
 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  

 .אספקת מים, חשמל ותאורת עזר .א
 .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו .ב
רעיות, מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים א .ג

 .צירי הליכה וכו'
 .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים .ד
 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע .ה
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי  .ו

 .הקבלן
  .ודה ולאחר גמר העבודהניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העב .ז
 

 קשר עם קבלנים אחרים 20.00
 כללי .א

במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות  
הצטיידות, שילוט, ריהוט , , ובין היתר: המזמינהזה ע"פ קביעת מכרז  במסגרת

יבוצעו על עבודות אלה יוצאו למכרזים נפרדים ו . תקשורת אקטיבית ומולטימדיה
, וזאת או "קבלני האוניברסיטה" ידי קבלנים אחרים, שיקראו "הקבלנים האחרים"

 .בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות
 
בצע התקשרות ישירה עם הקבלנים האחרים בהתאם לסעיף ת ןהמזמי .ב

במפרט הכללי ועל הקבלן יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות  00.06.03.02
במפרט הכללי לרבות  00.06העבודות בהתאם לסעיף  לביצוע מקביל של

 .השתלבות בלוח הזמנים הכללי של הקבלן הראשי
 
בנוסף לאמור בסעיף ב', תיכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי  .ג

הקבלנים האחרים, דרך מחיצות וקירות )בטון, בנויות ו/או גבס(, וזאת בכל שלבי 
השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות,  .יחהעבודה, לפני או אחרי עבודות ט

 .יסומנו במשותף, יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן הראשי ועל חשבונו
 
כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים  .ד

, עלות הנ"ל תהיה על לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהואלקבלנים האחרים 
 .חשבון הקבלן

 
 בקורת העבודה 12.00

את כל הפועלים הכלים  מנהל הפרויקטהקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות  .א
תהיה תמיד  למנהל הפרויקט .והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות

הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה 
 .אחרים, בהם נעשית עבודה עבור הפרויקט
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רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא  קטמנהל הפרוי .ב

מנהל בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות 
 .תוך התקופה שתקבע על ידו, על חשבונו הפרויקט

 
יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי  מנהל הפרויקט .ג

 -נה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר מתאימים לעבודה במב
הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר  .נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים

 .מנהל הפרויקטלבדיקה בלי אישור 
 
יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  מנהל הפרויקט .ד

ודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העב
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  .הטכני או הוראות המהנדס

 .לשינוי במועד מסירת העבודה
 
יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  מנהל הפרויקט .ה

 .החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה
 
הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו  קטלמנהל הפרויהקבלן ייתן  .ו

עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון 
 מנהל הפרויקטבמקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי  .של העבודה הנדונה

להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון 
 .הקבלן

 
על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו  מנהל הפרויקטו המזמינההשגחת  .ז

 .לביצוע העבודה לפי כל תנאי המכרז המלאה של הקבלן
 
 יומן עבודה 22.00

בנוסף לאמור בהסכם, יומן עבודה הממוחשב ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י  
 הקבלן, ובו ירשום כל יום:

 
 ם יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.מספר הפועלים העוסקי א.

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו. ב.

 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבנין. ג.

 מזג האוויר. ד.

במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או  ה.

 במקום שליחת מכתב מיוחד. למנהל הפרויקט אם הוא בחר בדרך זו

במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות מנהל הפרויקט אם הוא בחר בדרך זו  ו.

 במקום שליחת מכתב מיוחד.

פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י מנהל הפרויקט. חשבונות בעד  ז.

 עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.
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מוחשבים עם נוהל חתימה אלקטרונית מסודרת.  לא יאושרו יומני יומני העבודה יהיו מ 
 עבודה שיוגשו שלא באמצעות המערכת.

 
על הקבלן יהא להתקשר עם חברת "רמדור " או שו"ע בכדי לרכוש ארבע הרשאות עבור  

מנה"פ והמהנדס ביצוע מטעמו, עבור מפקח ומנהל בהתקשרות בכדי לרכוש עבורו שימוש 
 עילותו ועד להשלמת הפרויקטבמערכת לכל זמן פ

 
 עבודות יומיות )רג'י(              

עבודות ברג'י יהיו רק אותן עבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפות מראש ושאינן ניתנות  .א
להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן 

 פועל , כלי וכד'.מחיר, אלא לבצע על בסיס של שכר לשעת עבודה של 
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע על  .ב

דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח , אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר 
 הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.

לו יעשה על ידי המפקח ביומן, מידי יום ביומו ואין הקבלן רשאי הרישום של עבודות הא .ג
לתבוע ביצוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה, אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח ונרשמו 

 באותו יום ביומן עבודה.
 
 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 32.00

במקום  מנהל הפרויקטנקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י  
  .המבנה

כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י  
  .גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן

כל ערעור על  .כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות 
ימים מיום קבלת צו  10-לא יאוחר מ למנהל הפרויקטיוגש  גבהים קיימים המסומנים,

על הקבלן להתקין נקודות  .טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון .התחלת עבודה
 .קבע נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי

על חשבונו, את כל  למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמך, ויספק, 
המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה 

 .ומסירתה
 .על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון 

 
 הגנה בפני נזקי אקלים 42.00

לן בכל האמצעים הדרושים להגנת במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקב 
המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, 

  .אבק, שמש וכו'
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה  

אמצעי  .קטמנהל הפרויוירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של 
ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת 

תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה 
כל  .מנהל הפרויקטוסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי 

הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו  אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי
 .מנהל הפרויקטלשביעות רצונו המלאה של 

מנהל כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י  
ולשביעות רצונו  מנהל הפרויקט, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות הפרויקט
 .המלאה
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ק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, להסרת ספ 
 .לא ייחשבו ככוח עליון

 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 52.00

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה  
עם  .ם להם כתוצאה מביצוע העבודהובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגר

ולקבל את הוראותיו על אופן  למנהל הפרויקטגילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד 
  .הטיפול בו

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  
 .מורבמתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כא

 
 ביצוע בשלבים 26.00

מנהל על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשויה להתבצע בשלבים כפי שיקבע  
יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות  מנהל הפרויקטוכי  הפרויקט

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות, לרבות כל האמור בסעיף זה, לא יזכה את  .עיניו
 א ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.הקבלן בתוספת תשלום ול

 
 לוח זמנים 72.00

יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים  15לא יאוחר מאשר  .א
 .במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף 

 
 .הלוח יהיה ממוחשב, ערוך בצורת לוח גנט, ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות .ב

לוח הזמנים יתוקן  .מנהל הפרויקטאשוני לפי הערות הקבלן יעדכן את הלו"ז הר
ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי, 

בשום אופן לא יגרמו  .עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן
הלו"ז המעודכן יצורף לכל חשבון  .עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה

 דשי.חו
 
 הפרויקטואושר ע"י מנהל איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן  .ג

ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו 
בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להבטחת זירוז העבודה כפי שיורה 

 .מנהל הפרויקט
 

 .לא ישולם לקבלן בנפרדו ועדכונלוח הזמנים הכנת  עבור .ד
 
 
 

 על הקבלן לעמוד בלוח הזמנים הכללי וכן באבני הדרך לביצוע כדלקמן:
 

 יום  מצו התחלת עבודה 14                                        התארגנות  .1
 

 יום מצו התחלת עבודה 14מסירות מקבלן השלד                                             .2
 

 חודשים מצו התחלת עבודה  8                                             גמר במבנה עבודות .3
 

 חודשים מצו התחלת עבודה  8                       עבודות אלקטרומכניות במבנה .4
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 חודשים מצו התחלת עבודה  8                       עבודות אלומניום במבנה   .5
 

 חודשים מצו התחלת עבודה 10                                עבודות פיתוח כולל גג עליון .6
 

 חודש מצו התחלת עבודה  10.5               גמר תיקון ליקויים כולל הרצת מערכות .7
 

חודשים מצו התחלת    11.5                                   ומסירה  4קבלת טופס  .8
 עבודה

 
 
 
 

 קבלת עבודות מקבלן השלד:
ההתקשרות יהא על המציע הזוכה לקיים חפיפה מלאה עם הקבלן הראשי לעבודות  עם תחילת

השלד באתר שהוא זה המשמש כקבלן הראשי באתר עד למועד תחילת ביצוע העבודות ע"י המציע 
הזוכה במכרז דנן. יובהר כי ייתכן ובעת מתן צו התחלת העבודה למציע הזוכה במכרז טרם יסתיימו 

קרה זה יהא הקבלן הזוכה במכרז כפוף לקבלן הראשי באתר )קבלן השלד( עבודות השלד באתר. במ
 עד מועד העברת האחריות כפי שיוגדר ע"י המזמינה.

 
 עבודות שבוצעו

 שלד הבניין. •

 . בשלד מערכות אינסטלציה •

 מערכות חשמל בשלד . •

 איטום רצפת מרתף.  •
 
 

רה מסודר שיתקיים מול באחריות הקבלן הגמר לקבל את העבודות שבוצעו עד כה בהליך מסי
 הקבלן היוצא.

הקבלן יהיה אחראי על כל העבודות שבוצעו עד כה )כולל הטפסים מקבלן השלד( ולא תהיה לא 
 טענה כלפי עבודות אלו כדוגמאת: מידות פתחים, אינסטלציה , אנכיות וכדומה.

 
 

 תגבור קצב העבודה 82.00
לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י כי התפוקה אינה מספיקה כדי  מנהל הפרויקטיחליט  

 הוראה בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:
 .מנהל הפרויקטהבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת  -
 .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים -
לעיל, ולעשות כל דבר שהתנאים  00.16עבודה בלילות וימי מנוחה, כפוף לסעיף  -

 .די למנוע חריגה מהזמנים המוקצביםיחייבו כ
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח  

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 
 .הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב

רה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן במק 
 .לפעול כאמור לעיל

 
 מוצר "שווה ערך" 29.00
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זה פירושו שרשאי הקבלן  מכרז/הסכםהמונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי  
וכן  מוצר שווה ערך .להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת

 מנהל הפרויקטכל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של 
 .מנהל הפרויקטוהאדריכל, בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת 

זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר  מכרז/הסכםבכל מקום ב 
יש לראות את שם המוצר כאילו  .טיב הנדרש מאותו מוצרוכו' נעשה הדבר לצורך תיאור ה

  .נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה
 
 תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות 03.00

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, 
וכן  מנהל הפרויקטעל פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי  מכון התקנים וכדומה(

כמו כן  .מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים מנהל הפרויקטבדיקות ספציפיות שיורה 
 .להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון מנהל הפרויקטרשאי יהיה 

משלוח עותק מכל בדיקה,  באמצעות מנהל הפרויקטתוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת 
לרשימת  הוכתובת המזמינההקבלן יצרף את  .מנהל הפרויקטישירות על ידי המעבדה אל 
 .המופצים ע"י המכון הבודק
יום  14את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך  מנהל הפרויקטהקבלן יגיש לבדיקה ואישור 

 .צו התחלת העבודהמהתאריך הנקוב ב
 .ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלןעבור כל הבדיקות שידרשו לא 

 
 טיב החומרים והמוצרים 13.00

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן  .א
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה  .השגחה בלבד

 .גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים
 
חומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן כל ה .ב

מנהל כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור  .מוכר
 .הפרויקט

 
מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו וכל המוצרים המורכבים בפרויקט, ללא יוצא  .ג

חלק מתהליך הייצור של המוצר או מן הכלל, יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כ
וע"פ הנחיות יועץ  755, 921בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 

 .הבטיחות וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות
 .921השימוש בחומרי ציפוי וגימור בבנין ייעשה בכפוף לתקן הישראלי  
 .של התקן אין להכניס לבנין ולהתקין חומר שלא עומד בסיווג המתאים 

 
יום מתחילת הביצוע, יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה  45תוך  .ד

החומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים, מוצרים, גופי תאורה, כלים  כלהפיקוח של 
סניטריים וכו'(, ללא יוצא מהכלל לאישור וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן 

מנהל וגמאות תישמרנה בארון נעול במשרד הד .יתאים לדוגמאות המאושרות
 .הפרויקט

 
הקבלן יכין, על חשבונו, דוגמאות לכל החומרים ולכל העבודות לאישור האדריכל  .ה

תחילת ביצוע עבודת הגמר לרבות דוגמאות לדלתות, פרזול, חלונות,  לפני
עץ, פרופילים, טיח צבע, עבודות ריצוף וחיפוי, תקרות אקוסטיות, תקרות וחיפויי 
מנהל קטע חיפוי אבן, יציקת קטע בטון חשוף עגול בתבניות פח ועוד לפי דרישת 

 .והאדריכל הפרויקט
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 .רק לאחר אישור האדריכל בכתב על הדוגמאות יתחיל הקבלן בביצוע העבודה 
 
 בדיקת דגימות ואישורן 23.00

ה כמפורט לעיל יעברו בדיקות במעבד מנהל הפרויקטחומרים אשר יאושרו ע"י  .א
לא יוחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים  .המזמינהשתקבע ע"י 

או ציוד אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י 
 .והמתכננים מנהל הפרויקט

החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות  
 .שאושרו

 
טיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר כל סטייה ב .ב

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים  .הפסול מהאתר
 .מנהל הפרויקטבטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת 

 
לא יפטור בשום פנים את  מנהל הפרויקטאישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י  .ג

מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש  הקבלן מאחריות
 .בהם

 
 חומרים וציוד 33.00

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע  .א
, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה )להלן "הציוד"( העבודה
 .ואיכותה

 
הציוד יסופק ויוחזק  .ה יהיו חדשים ובאיכות מעולהכל החומרים שישמשו לעבוד .ב

במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  .הדרושים במקרים של תקלות מכניות

 .המחייבות רציפות של ביצוע
 
למפרט ולרשימת הכמויות, כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם  .ג

לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם  מנהל הפרויקטטעונים אישור היועץ ו
  .לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש

לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק  מנהל הפרויקטלפני מתן האישור, רשאי  
 .טכנייםתכניות, הסברים ותיאורים  -הציוד

 
יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים  מנהל הפרויקטהיועץ ו .ד

אשר יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל 
 .דומה הדרוש במתקן הנ"ל

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו 
 המזמינהלגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,  .שנים לפחות 5משתמשים בו במשך ה

להזמנת ציוד  .עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר תיתן
ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ 

שרות, לכאלה המחזקים סוכנות המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש 
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות  .בארץ ארגון שרות יעיל
-על מנהל הפרויקטהאישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ ו .טוב בעבר ללקוחותיו

גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, 
 .יותטיב הציוד ותנאי האחר
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למנהל התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור  .ה
סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות  3 הפרויקט

והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק 
לפני  למנהל הפרויקטור הקבלן את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימס .במלאי

יועץ לציוד /מנהל הפרויקטאין באישור  .הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן
כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה 

והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד 
ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית בדרישות, הוא יוחלף מיידית 

 .כל שהיא
 
אין בהם כדי להבטיח את טיב  מנהל הפרויקטחומרים וציוד אשר לדעתו של  .ו

העבודה בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים 
שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל 

 .ו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישותחשבונ
 
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  .ז

מנהל ולשביעות רצון  מכרזיימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ה
 .הפרויקט

 
 .להסכם 22כל האמור לעיל הינו מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .ח

 
 מניעת רעש ורעידות 400.3

הקבלן יוודא שכל המערכות המותקנות על ידו אינן מעבירות רעש ורעידות למבנה  א.
ולחללים שבתוכו וגורמים טרדה למשתמשים במבנה. לשם כך יתקין הקבלן על 

חשבונו הוא את כל המשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות הצפים והבידוד 
הפעולה התקינה והשקטה של האקוסטי הדרושים על מנת להבטיח את 

המערכות. כמו כן יתקין הקבלן את הצנרת כך שלא יווצרו כיסי אוויר, רעידות 
 ורעש.

 
במקרה, ולפי קביעתו הבלעדית של המפקח, גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש  ב.

או את המקובל, יתקין הקבלן, על חשבונו הוא לפי דרישת המפקח, ובמקומות 
שתיקי קול, מתלים קפיציים, ובידוד אקוסטי נוספים, על מנת בהם יורה המפקח, מ

 להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על ידי המפקח.
 
 הקבלן ימנע מכל עבודות מרעישות בשעות החשכה והלילה. ג.

 
 שימוש במחשב לחישוב כמויות ולחשבונות 53.00

חשבון חלקי ומצטבר עם כל  .הקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות בעזרת מחשב 
 מנהל הפרויקטההכנה לעיבוד תיעשה בתיאום עם יצורף חישוב כמויות עדכני וממוחשב. 

מנהל הקבלן יגיש ל .מנהל הפרויקטונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י 
מנהל דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י  הפרויקט
 .צאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלןכל ההו .הפרויקט

 
  תכניות 63.00

התכניות המצורפות למכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד" שאינן מושלמות  .א
, מידע מספיק להצגת מחירי מכרזלפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ה
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וע ואין יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצ
 .יזםבמידע הנ"ל לחייב את ה

 
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו  .ב

עם קבלת צו  .תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב
 .יום של התוכניות והפרטים החסרים 14התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי לא תאושר לקבלן 
 .המפרט ברשימה הנ"ל

 
ואת תנאי המקום בכל שקיבל  הקבלן לבדוק את תכניות הבניה והמערכות על  .ג

עליו להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות  .הנוגע לעבודות הכלולות
עבודות, במועד בו יבצע במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן 

 .את עבודותיו הוא
יום מיום תחילת העבודה, על סתירות בין התכניות  14הקבלן יודיע למהנדס תוך  

לבין התנאים במקום, לרבות עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס 
 .למידות הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון

לן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לא הודיע הקב 
לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, 

 .לאפשרויות גישה וכד'
 
יובהר כי מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בתכניות, אינו מדויק  .ד

יידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים ש
על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות  .העבודה

בנין, מיזוג האוויר, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים 
המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא באחריות מלאה 

 .דיוק הבצוע ובלעדית עבור
  

על הקבלן לבצע את העבודות לפי המידות בתכניות, לפיכך עליו לבדוק את כל  .ה
התאמות שבין -המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי

בכל  .המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב
ת וכל עבודה שתעשה שלא במקומה מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידו

)כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה 
 .ועל חשבונו

 
ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות למסמכי המכרז בהתאם לרשימת  .ו

לצורך  הסכםהתכניות, וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת ה
 .ויהסברה, השלמה ושינ

הקבלן  .תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא 
 .אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
על הקבלן להיות מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו  .ז

לו שינויים אפשריים א .בהתאם לכך יעודכן התכנון .שינויים בתכנון בכל התחומים
 .לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע

 
התכנית מצבית שתימסר לקבלן טובה למצב של לפני ביצוע עבודות מקדימות,  .ח

 .הסטת מים, תיעול והתאמות תנועה שבוצעו לפני מכרז זה
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על הקבלן להעסיק, על חשבונו, מודד ולבצע עדכון תכניות מצב קיים לפני תחילת  
 .ללא תמורה נוספת וכתנאי לתחילת עבודות גישוש כלשהםהעבודות 

 
 SHOP DRAWINGSתכניות יצור  73.00

, בין אם זו מנהל הפרויקטהקבלן יכין תכניות יצור מפורטות לכל עבודה שיידרש מ .א
 מנהל הפרויקטאוזכרה במסמכי המכרז ובין אם לאו, אשר יוגשו באמצעות 

תכניות היצור יותאמו  .המזמינהור ונציגי לבדיקת ואישור האדריכל, הקונסטרוקט
על חשבונו וכלול  -לאחר מדידה מפורטת שיבצע הקבלן  -למצב הקיים באתר 

 .במחירי היחידה השונים
 
 תכניות היצור ייעשו בכל המקצועות השונים ויכללו לפחות: .ב

 .את כל אלמנטי קונסטרוקצית הפלדה, כולל חתכים ופרטים .1
רטות לכל פריט אלומיניום ופריט מסגרות פלדה, נגרות תכניות יצור מפו .2

  .ומסגרות אומן, תקרות תותב, ציפויים, תקרת עץ וכדומה
תכנית מפורטת של חיזוק תקרות תלויות כולל חיזוקים ואישור מהנדס  .3

תכניות הייצור יכללו בין היתר את פרטי המפגש בין חומרים  .מטעמו
 .שונים וקבלני משנה שונים

  
, יוכל הקבלן המזמינהרק לאחר בדיקת ואישור תוכניות הייצור והדוגמאות ע"י  .ג

 .להתחיל בייצור
 
 פתחים ושרוולים 83.00

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים  .א
לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל  .ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'

יזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע האב
חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת  .מעברי צנרת דרך קירות וכו'

הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי  .מנהל הפרויקטאישור 
 .הקבלן ובאחריותו

 
שו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יע .ב

 .חומר מעכב אש
מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל  

ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה 
 .מתאימים

 
ל כל הפתחים, המעברים, השרוולים והמסגרות יבוצעו ויסופקו ע"י הקבלן וע .ג

עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן לא ידע על  .חשבונו
 .קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד, ע"פ סעיפים בכתב הכמויות

 
 ( וספרי מתקןAS MADEתכניות עדות ) 39.00

על הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  .א
כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ וכד' בפועל 

כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(, הכל בהתאם לאמור בסעיף 
 .במפרט הכללי 00.12.01

 
יוכנו באמצעות תכנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת  AS MADE -כל תכניות ה .ב

 .המתכנן
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מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המדידה תיעשה ע"י  .ג

המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו 
 .בפועל

 
 של תכניות  CD -סטים ו 3הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו,  .ד

 .לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו AS MADE-ה
התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 
ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים חדשים ו/או קיימים, ותימסרנה 

התכניות הנ"ל לא תוכלנה  .כחלק ממסמכי החשבון הסופי מנהל הפרויקטל
שר לא אושרו לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות א

 .בעת ביצוע השינויים הנ"ל מנהל הפרויקטע"י 
 
סטים של ספרי מתקן לכל המערכות  3כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבודתו  .ה

 00.12.02שסיפק הכוללים הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' בהתאם לאמור בסעיף 
 .במפרט הכללי

 
למנהל י המתקן ומסירתן בניגוד לאמור במפרט הכללי, עבור הכנת התכניות וספר .ו

 ., כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלןהפרויקט
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף  

 .מנהל הפרויקטזה לשביעות רצון 
  
, לא , כמפורט לעיללמנהל הפרויקטעבור הכנת התכניות וספרי המתקן ומסירתן  .ו

 .ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן
לא יושלם בדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף  

 .מנהל הפרויקטזה לשביעות רצון 
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  ניקוי אתר העבודה 04.00

הקבלן ישמור על אתר נקי, יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין בכל יום ובגמר  .א
כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין 

 .המזמינהאת אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של 
 .תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר 

 
רצון בתום העבודה יבצע קבלן עבודות הגמר ניקוי יסודי של האתר באופן משביע  .ב

 ויצטרך את אישורו של מנהל הפרויקט.
 
 .הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה .ג
 
וכפוף לתנאי נספח  הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויותוע"ח הפסולת תסולק ע"י  .ד

הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן  .בניה ירוקה של עירית תל אביב
י שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב הרשויות המוסמכות לגב

  .שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל
 

 העברת חומרים וציוד 14.00
במידה שתנאי  .על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד 

וז כיאות, בצורה המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, אר
כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק  .שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד
  .להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות

-הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על 
לא יועבר  .דק במקום היצורלא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנב .מנהל הפרויקטידי 

ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, 
-לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על .לכלוך וכדומה

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו  .מנהל הפרויקטידי 
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במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו  .עבר הציוד למקומו המיועדטרם שיו
 .ויורכב במקום הצבתו

 
 הגנה על הציוד 24.00

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות  
י יד-ידי הקבלן ועל-אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי הקבלן -במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על .גורמים אחרים
ידי הקבלן בעטיפת -הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על .המזמינהללא כל תשלום מצד 

פתחים בצנורות יאטמו  .ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'
 .למשך מהלך ההתקנה

 
 גישה 34.00

על הקבלן להרכיב את המתקנים השונים בפרויקט כך שיבטיחו גישה נוחה אל כל חלקי  
לשם טיפול,  -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' -הציוד המותקנים על

בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית  .אחזקה ותיקונים
לא יעשה הקבלן  .בטרם יתקין את הציוד למנהל הפרויקטדיע הקבלן על כך לחלקי הציוד יו

מחובת הקבלן לאפשר ליועץ  .מנהל הפרויקטשינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מ
גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל עת ולכל  למנהל הפרויקטו

 .ידו-העבודות המבוצעות על
 
 הגנה בפני חלודה 44.00

מנת לוודא שכל חלקי המתקן -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 
לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין  .יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה

כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות  .מתכות שונות
 .יהיו מגולוונים

 
 בות למזמיןרזר  54.00

מנהל מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש  5%הקבלן ימסור למזמין  
עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה  .הפרויקט
 ., בשטח הקמפוסמנהל הפרויקטהקבלן יאחסן את הרזרבה במקום עליו יורה  .השונים

 
 5, 4טופס  64.00
             

 ותעודת גמר ועל חשבונו. 4באחריות הקבלן להשיג טופס               
באחריות הקבלן לשמור ולהשיג כל אישור הקשור בעבודותיו ואשר יידרש בעתיד לצורך 

 אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.
למנהל  על הקבלן לדאוג להעברת כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל

 הפרויקט  ע"מ לאפשר קבלת אישורי אכלוס במועד סיום הפרויקט.
לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על הביקורת", מודד מדווח וכל 

 בעל תפקיד אחר שיידרש ע"י הרשויות, במועד הנדרש ע"י הרשויות.
 
 מערכת בקרת איכות 700.4

 .במפרט הכללי, ללא כל תשלום 00.08התאם לסעיף הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות ב
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  שינויים 48.00
המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת  

הכמות בכל יחס, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי 
 .רים בו ו/או במשך הביצועהיחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשו

למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה משינוי  
בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים וכלולים 

 .במחיר היחידה
 
 מחירי היחידה 49.00

 .לל לאותו סעיף במצבו הסופימחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכו .א
המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם 
לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא נדרש בהשלמת העבודה 

מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון  .במסגרת הסעיף העיקרי
ידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמ

 .בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש
 
 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה .ב

מחירי היחידה, אותם  .על הקבלן להתייחס לצורתו המיוחדת של המבנה .1
ינקוב הקבלן לעבודות נשוא מכרז זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות 

ופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה והמוצרים שיס
וזאת אפילו אם אין עובדות  -וכדומה יאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים ג

 .ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות
 
מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא  .2

ית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין תשולם כל תוספת כספ
בעבודות שלגביהן לא תהיה  .הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות
צורות גיאומטריות מיוחדות,  -מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי 

שיפועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב 
צוע כנדרש, ואת ללא כל תוספת הצעתו, ככוללים גם את הצורך בבי

 .כספית לקבלן
 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' .ג
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או 

אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסוים של רקע, על 
יות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף כמו

כדוגמת בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב 
בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר 

 .כך במפורש
 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות .ד
ן נקב הקבלן הינם זהים לכל העבודות מחירי היחידה שבכתב הכמויות בה .1

מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות 
מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים  .שונות ומידות שונות

בכל  .בסעיפים זהים בפרקים שונים ובמבנים השונים בכתב הכמויות
 .פים הזהיםמקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעי
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לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים  .2
קטנים ו/או בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע 

 .מביצוע העבודה
 
 
 

 מחירי יסוד .ה
 .תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במפרט הכללי 
שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא המחיר ששולם להדגשה ולהבהרה יצוין,  

הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת  .בפועל עבור אותו מוצר
אלא למחיר ששולם לאחר כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, 

 .פריקה וכיוצ"ב
ר מוצר המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחי 

 .ולחייב את הקבלן לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל
 
 עבודה בגובה ואזורים צרים .ו

מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה ואזור שיידרש, לרבות פיגומים  
 .ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש

 
 תכולת המחירים .ז

חד, לרבות כל פרט שכל האמור בתנאים המיוחדים ובמפרט המיו מודגש בזאת 
ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, 
כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט 

 .במסמכים הנ"ל
 .עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות אך ורקימדדו  

 
, יובהר כי מחירי היחידה יכללו כל מס החל על מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .א

כל פטור ממס לו  .הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, למעט מס ערך מוסף
עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על 

למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור  .מחירי היחידה
 .ה, אחריות ובדק, אלא אם צוין אחרת במפורשוהפעל

 
 בדק, אחראיות ושירות  -00.50

 תקופת הבדק והאחראיות מוגדרת בהסכם.
הקבלן ייתן במהלך התקופה זן גם שירות אחזקה שיכלול תיקון תקלות וביצוע 

 עבודות אחזקה מונעת למערכות ולמתקנים במשך כל תקופת הבדק.
ראות דוחות התקלות אשר ימסרו לו, ראשי המזמין במידה והקבלן לא ימלא אחר הו

להורות על ביצוע עבודה באמצעות כל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על 
 12%הקבלן והמזמין יהיה ראשי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 
מכול סכום שיגיע לקבלן לרבות חילוט הערבות וכן יהא המזמין ראשי לגבותן 

 בכל דרך אחרת.מהקבלן 
תקופת הבדק לא תסתיים כל עוד לא פעלה המערכת בשלמות וללא תקלות 

 מהותיות במשך חצי השנה האחרונה לפחות.
  

הקבלן יוודא כי אופן התקנת המתקנים על ידו תבטיח את פעולתם התקינה 
והרצופה, תאפשר מתן שירותי אחזקה בנגישות גבוהה וכי המתקנים יאפשרו 

 אופן שתמנע השבתת המתקנים והפסקת הענקת השירותים.הפעלה חלקית ב
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 עבודות תמרור ואמצעי בטיחות לזמן ביצוע -00.51

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי העבודה נשוא מכרז / חוזה תתבצע לאורך 
 כבישים קיימים המשמשים תנועת כלי רכב והולכי רגל.
ם שונים בהתאם לדרישת לצורך כך על הקבלן יהיה להגן על קטעי העבודה באמצעי

הרשויות כל זאת על מנת להגן על העוברים והשבים, העובדים ולהימנע מהפרעות 
 לתנועת כלי הרכב הסדירה ומפגיעה בעוברי אורח.

 
על הקבלן יהיה להכין באמצעות יועץ תנועה ובטיחות מטעמו ועל חשבונו תוכניות 

ונים בהתאם לדרישת שלבי בצוע לעבודתו ולהגן על קטעי העבודה באמצעים ש
 עיריית תל אביב/ אוניברסיטת ת"א.

 
לא תוכר שום תביעה בגין שינוי למחירי היחידה במידה ולא יתאפשר לקבלן לסגור 

 קטעי דרכים אלא באם במקום תוכנן מעקף זמני שאושר ע"י הרשויות. 
 

מודגש כי התשלום עבור תמרור לשלבי הביצוע כולל הגנה על קטעי העבודה כולל 
כנת מעקפים לכל משך תקופת הביצוע לא תשולם תוספת מחיר משום סוג וענין  ה

והוא כולל את כל העבודה הנדרשת להכנת הסדרי התנועה באמצעות מהנדס 
תנועה ויועץ בטיחות אשר יועסקו מטעם הקבלן, וכולל את אישור הסדרי התנועה 

כן את אמצעי ברשויות השונות )משטרה, משרד התחבורה, האונברסיטה וכו'( ו
 ההגנה, הבטיחות והתימרור עצמם למשך כל תקופת הביצוע.

 
 סעיף זה כולל גם סלילת מעקפים ותמרורם.

 
 מדידה ובקרת שקיעות   -00.52

 מבנים סמוכים  3במהלך הפרויקט הקבלן יערוך מדידה ובקרת שקיעות של לפחות 
 מפלס יחוס בתחילת הפרויקט תערך מדידה מקדימה של המבנים, יקבע  לאתר.

 מדידות  6ובאחראיות הקבלן המבצע לבצע מדידות בקרה ומעקב שקיעות לפחות 
 למעקב במהלך הפרויקט.

 
למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמך, ויספק, על חשבונו, את כל 
המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד 

 סיומה ומסירתה.
 

בגין דרישה זו הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר משום סוג וענין ומחירם כלול  
 במחירי היחידה השונים של פרויקט זה.

 
 סיום העבודות  -300.5

הקבלן ימסור את האתר וסביבתו הסמוכה, נקיים לשביעות רצונו המלאה של 
ת הבנין המפקח. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיונות לחלוטין וא

 וסביבתו מוכנים לשימוש מיידי.
הקבלן יסלק את כל המחסנים והמבנים הארעיים, יסתום את כל הבורות, ינקה 

באופן יסודי את דרכי הגישה והסביבה והכול לשביעות רצונם המלאה של המפקח 
 והמזמין.

העלות הישירה לסיום העבודות  כלולה במחירי היחידה השונים של כתב כמויות 
 שולם בנפרדולא ת
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 פרק 05 – עבודות איטום

 מבוא  05.01

מערכת האיטום היא אחת המערכות הרגישות במכלול המערכות המרכיבות את המבנה. במקרה 
 של כשל מערכת האיטום, לא ימלא המבנה את ייעודו.

 
מערכת האיטום לא תתבסס על חומרי הבניה והשלד. יש להגן על מכלול המבנה מפני חדירת מים 

פני רטיבות אל משטחה העליון, לרבות מיניקה קפילרית באמצעות מערכת איטום רציפה. הגנה ומ
 זו תעשה הן מצידו החיצוני והן מצידו הפנימי של המבנה.

  
מקדמי הביטחון המובנים בתוך מערכות האיטום המתוכננות אינם אלא חוליה במערכת. שמירה 

הכנת התשתית לאיטום, איכות יישום  קת בטונים, קפדנית ובלתי מתפשרת על תערובות ונוהלי יצי
מערכות האיטום ופיקוח קפדני על כל שלבי הביצוע הם חוליות נוספות באותה מערכת ויש להקפיד 

כי הביצוע יהיה תואם לדרישות המפרט המיוחד. כמו כן, מתבסס התכנון על ההנחה כי קבלן 
 וסה העומד בתנאי הסף כמוגדר בהמשך. האיטום שיבחר לביצוע העבודה יהיה קבלן מקצועי ומנ

 
במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוניות המוצגות בחלקיו 

השונים של המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ וליישם את פרטי התכנון המחמירים 
 יותר.

 
ודם לתחילת הביצוע. ביצוע העבודה הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם מוסמך ק

ע"פ התכנון, משמע הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם. לא תהיה כל התייחסות  -
 להסתייגויות וטענות בדיעבד.

 
כל העבודות יעשו באיכות שאינה פחותה מדרישות כל התקנים הרלוונטיים, מפרטי מכון התקנים 

 והמפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול( לדרישות.הרלוונטיים, חוקי התכנון והבניה 
 .2752איכות העבודה תהיה בקיימות שאינה פחותה מן הנדרש בתקנים ובהם התקן הישראלי 

 

 כללי  05.02

מסמך זה מתייחס לכל חלקי המבנה אותם יש לאטום בפני מעבר מים. בכל מקרה בו מוכתב 
יישום שכבת קישור )פריימר( כשלב ביישום מוצר/מערכת איטום ויצרן מערכת האיטום מציין 

המערכת יראה כאילו נדרשה שכבת הקישור גם במפרט זה והוא כלול במחיר היחידה גם אם לא 
 צוין הדבר במפורש.

כל השטחים המטופלים ימדדו, בדר"כ, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, שטחים 
פיל אלומיניום, עיבוד פרטים וכו'. כ"א בנפרד. חפיות אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרו

 ופחת בחומרים השונים לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה הנקוב וכך גם ההצפות לביקורת.
בכל שטח ושטח תקבע מערכת האיטום ע"פ הכתוב במפרט המיוחד, בפרטים הגרפיים ובכתב 

 שלמות אחת ואין להפריד ביניהם. ( המסמכים משלימים זה את זה ומהווים3הכמויות. כל )
 

המפרטים שלהלן הם מפרטי תכנון המכתיבים חומרים ושיטות עבודה הבאים לתת פתרון הנדסי 
לבעיה נתונה. ההנחה היא, כי קבלן האיטום מכיר את החומרים המוכתבים וצבר ניסיון סביר 

ות יישום והוראות ביישומם. בכל מקרה, באחריות הקבלן לדרוש ולקבל מיצרן החומרים הנחי
 בטיחות )אש, מים, בריאות, סביבה( וליישמם כנדרש.
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 חומרי איטום    05.03

 כללי 01305.0.

כל החומרים והמוצרים המופיעים במסמך זה בשמם המסחרי, אינם אלא מוצרים מייצגים ויש 
האיטום  לראות כאילו נכתב "שווה ערך" )ש.ע.( לידם. בכל מקרה אישור חומר כש.ע. ע"י יועץ

 בלבד. ש.ע. משמע, שווה ערך בתפקוד ובמחיר.
כל מוצר מסחרי חלופי יורשה לשימוש אך ורק אם נתקבל אישור בכתב כי אכן הינו ש.ע יועץ 

 האיטום, בלבד, מוסמך להוציא אישור שכזה, הכל בהליכים מסודרים כמקובל.
ים לאשר או לדחות כל הצעה המפקח או כל נציג מוסמך של היזם ויועץ האיטום הם ורק הם מוסמכ

 לביטול ו/או שינויים במערכות האיטום המתוכננות, שינויים היזומים ע"י הקבלן או כל גורם אחר.
 

 אספקת החומרים והמוצרים 02305.0.

יש לוודא כי החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכניות ו/או בכל 
באריזות מקוריות של היצרן ובמיכלים סגורים או כשהם ארוזים  מסמך נלווה אחר יסופקו לשטח

באופן אחר, הכל לפי המקרה. כל חומר או מוצר ישא סימן ברור הכולל את שם היצרן ו/או את 
סימונו ותאור החומר, מרכיביו החיוניים דרך ישומו, כללי זהירות ותאריך ייצור. באם "חיי המדף" 

 ה של החומר.מוגבלים יצוין גם תאריך התפוג
על הקבלן להוכיח ולתעד שאורך חיי המדף ותאריך או תפוגת האחריות לטיב החומר אינם  

מסתיימים לפני מועד היישום המתוכנן )בוודאות( של החומר. נעשה שימוש חלקי בחומר מתוך 
יקבל לכך  –אריזה ויש כוונה להשלים את השימוש בחומר שנותר באריזה  במועד מאוחר יותר 

 ן המבצע  אישור מוקדם מן המתכנן.הקבל
 

 אחריות לטיב המוצרים 05.04.03

ציון החומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים במפרט, בכתב  .א
הכמויות ו/או בתכניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם 

ע"י המפקח, לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב 
 ם אלה.העבודות המבוצעות תוך שימוש בחומרי

חומרים שלגביהם קיימים תקנים ישראליים יעמדו בדרישות  .ב
 התקנים הרלוונטיים.

יתאימו תכונות החומרים לתקן מוכר אחר או  –במידה ואין תקן ישראלי 
 מפמ"כ או לרשימת דרישות כפי שיפורטו על ידי יועץ האיטום.

לדרישת יועץ האיטום ו/או המפקח מתחייב הקבלן לספק, על  .ג
גימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן כלים, כוח חשבונו, ד

אדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום או 
הכול כפי שיורה  –להעברתם של החומרים לבדיקה במעבדה 

 יועץ האיטום ו/או המפקח.
 

 דרישות מקדמיות לביצוע  05.05

 תנאי סף –קבלני משנה לביצוע עבודות איטום  05.05.01

 ן אשר ייבחר לביצוע עבודות איטום בפרוייקט זה יהיה חייב באישור מוקדם של יועץ האיטום.כל קבל
הצגת תעודת "קבלן איטום מוסמך" מטעם מכון התקנים או ש"ע של גוף מקצועי מוכר  או לפחות 

תעודת "אוטם מורשה" היא תנאי סף לאישור הקבלן כקבלן המבצע עבודות איטום בפרוייקט. אולם 
 אי זה תנאי מספיק .אין תנ
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קודם לקבלת האישור, על הקבלן המועמד להציג מכתבי המלצה מגורמים הנדסיים מוכרים 
המעידים על יכולתו להתמודד, בצורה מקצועית, עם העבודה נשוא מפרט זה, לרבות התקנת 

מערכות האיטום המוכתבות על כל שלביהן. כמו כן, על קבלן האיטום המועמד להציג רשימה של 
 בודות דומות שביצע בעבר בהצלחה, לרבות עבודות בהיקף כספי דומה, אותן ניתן לבדוק ולבקר. ע

 אישור הקבלן כקבלן מבצע בפרוייקט יוצא ע"י יועץ האיטום ו/או נציג מוסמך אחר מטעם היזם.
בכל מקרה, גם אם ניתן האישור, אך בפועל מסתבר כי הקבלן אינו עומד ברמה המקצועית הנדרשת 

 ה יועץ האיטום רשאי לסלקו מהשטח ולדרוש קבלן אחר תחתיו.יהי
 בנושא זה, פסיקתו של יועץ האיטום תהיה סופית ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.

נסיון של קבלן או עובד מטעמו לחמוק מהוראות המתכנן  מתוך כוונה או מתוך  מה שיחשב ע"י 
 ודת הקבלן המבצע לצמיתות.המתכנן כמוגבלות טכנית תהווה עילה להפסקת עב

זיהה  המתכנן בורות מקצועית מכל סוג שיש בה לאיים על טיב עבודות האיטום באופן ישיר  או 
 באופן משתמע רשאי הוא להפסיק עבודתו לצמיתות בפרויקט.

 
 בטיחות 05.05.02

 כולל:לא יבצע קבלן האיטום כל עבודה אלא אם כן נקט בכל אמצעי הבטיחות והגהות המתחייבים 
  יש להקפיד על כללי בטיחות וגהות בביצוע העבודה בהתאם לכל דין  .א

והיגיון. בעניין הגיהות יש להתייחס לרגישות אישית בכל הקשור לחומרים 
 נדיפים מהפריימירים למיניהם. 

 הכרה יסודית ומלאה של החומרים וחומרי הלוואי בהם הוא עומד  ב.   
 אחד מהם לאדם ולסביבה.להשתמש והסכנות הקשורות בכל     

בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות  ג.  
כמוכתב ע"י המוסד לבטיחות ולגהות תוך הקפדה על הצבת מטפי כיבוי    
 אש שמישים ונגישות למקור מים זמין לכיבוי אש ו/או שטיפה.   
הור אוויר או כול מקום סיור מוקדם ומיפוי כל המקומות כמו יחידות טי ד.  
אחר שדרכו יכולים להגיע אל אנשים ובעלי חיים גזים/ריחות שיש בהם    
 לגרום לאי נוחות או חס ושלום לגרוע מזה.   
 שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגנה מלאה על בריאות ועל  ה.  
 שלמות העובדים, הסובבים והסביבה.   
 קרה ומקרה.אמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל מ ו.  

 
 רציפות שכבות האיטום 05.05.03

קבלן האיטום ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי 
בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח, יובא הדבר, בעוד מועד, לידיעת המפקח, 

 אשר יקבע כיצד לנהוג.
גרם לחדירת מים עליו להמנע מבצוע פעולות שתוצאתן  כשל זיהה הקבלן כשל מכל סוג העלול ל

בהשגת המטרה שהיא :מניעה מוחלטת של בעיות רטיבות . לא נקט הקבלן בדרך זאת יחולו 
 ההוצאות הנוספות  הכרוכות בתיקון המצב עליו.

   
 קבלת הסברים 05.05.04

מתכנן/המפקח, לבקש לפני התחלת ביצוע עבודות האיטום, באחריות הקבלן ליצור קשר עם ה
 הנחיות והסברים ולוודא הבנת המפרט פרטי הבניין וכל גורם שיש לו השפעה על הביצוע.

הערות לתכנון והסתייגויות, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם לתחילת הביצוע. ביצוע העבודה 
ייחסות ע"פ התכנון, משמע הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם. לא תהיה כל הת -

 להסתייגויות וטענות בדיעבד.
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 אחריות לעבודות האיטום 05.05.05

אחריות הקבלן, למכלול עבודות האיטום באתר תעמוד על משך הזמן המוכתב בתקן  הישראלי 
2752 . 

 
 בדיקות הצפה המטרה ותקינות קולטי מי הגשם והמרזב 05.05.06

מערכת איטום יעברו בדיקת הצפה תקנית.  חדרים רטובים, מטבח, מרפסות וגגות עליהם יושמה
, 1476ותקן ישראלי מספר  05הבדיקה תבוצע ע"י גוף מוסמך וע"פ הנחיות הספר הכחול פרק 

לרבות בדיקת מערכת הניקוז כנדרש ע"פ התקן. ריקון המים יעשה רק ע"פ הוראות המפקח, בכתב. 
 פה כנדרש.אישור זה יהווה עדות לכך כי מערכת האיטום עמדה בבדיקת ההצ

אפשרות לריקון  -באחריות הקבלן לוודא כי ננקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים בעת ההצפה, כגון:
מהיר של מים במידת הצורך, לוודא כי מערכת החשמל לא תבוא במגע עם המים וכו'. עלות 

 ההצפות כלולה במחירי היחידה.
 

 אופני מדידה ותשלום 05.05.07

מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל, נמדדה ואושרה. כל  התשלום יחושב ע"פ כפולה של
השטחים המטופלים ימדדו, בדרך כלל, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, שטחים 
אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל אלומיניום לקיבוע היריעות, עיבוד פרטים סביב 

 קולטנים וכו'. 
עות ופחת חומרים לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה הנקוב. כך גם למען הסר ספק, חפיות בירי

 ההצפות לביקורת.
ככלל, מערכות איטום ביטומניות מותקנות מעל לשכבת קישור תואמת. במידה וכך, גם אם לא 

צויין במפורש, מחיר שכבת הקישור כלול במחיר היחידה הנקוב. במקרים מסויימים אין צורך 
 ר יצויין במסמכים במפורש.בשכבת הקישור והדב

 כל המחירים כוללים את אספקת החומר/המוצר והתקנתו ע"פ הנחיות המפרט.
הוכח בדרכים שונות שהקבלן  ביצע את העבודה באיכות מופחתת )כגון הפחתת עובי יריעת 

 R, יריעת   SBSבמקום יריעת   APPהאיטום או ביצוע איטום ביריעת  מופחתת עלות ) למשל יריעת  
, יריעה רגילה במקום יריעה נגד שורשים, עובי מופחת(  רשאי  המתכנן להמליץ  Mבמקום יריעת 

 על ניכוי/קנס גדול  בערכו מעלויות תיקון/שדרוג  והבאת מערכת האיטום למצב שתוכנן.
 

  דרישות תכנון  5.06

יועץ יגיש מסמכים מפורטים הכוללים מפרט מיוחד לעבודות -המתכנן . 1  
 ם, פרטי איטום וכתבי כמויות. כל המסמכים יהיו כפופים לתקן איטו   
 .13חלק  1547ישראלי    
האיטום יעמוד בכל דרישות התקנים לאיטום ותקנים רלוונטיים, לרבות  .2   

   על חלקיו, ת"י  1430על חלקיו, ת"י  1752על חלקיו, ת"י  2752ת"י    
 , 05שות הספר הכחול פרק על חלקיו ואחרים. כמו כן, ע"פ דרי 1476    
 ואחרים. 451מפמ"כ     
 כל האמור בתקנים הנ"ל מהווה דרישות מינימום.    

 התכנון יבוצע בתאום עם תכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, פיתוח,  .3  
 מערכות טכניות, דו"ח יועץ קרקע וכל מידע הנחוץ להמשך תכנון    
 מערכות האיטום בפרוייקט.   
 ת האיטום תתוכנן תוך התייחסות ל:מערכ .4   
 מבנה הקונסטרוקציה )אלמנטים טרומיים או יצוקים במקום(. 4.1    
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 סוג הקרקע, תוך התייחסות למפלס מירבי של מי תהום  4.2    
 התאמה לפונקציונאליות ועמידות בפני שחיקה ופגיעה. 4.3    
 התאמה למצב האקלים באזור ועמידות בפני קרינה. 4.4    
 ניקוז השטח מבסיס למבנה. 4.5    
 מניעת כשלים אפשריים לפני כיסוי מערכת האיטום. 4.6    
 מערכת הגנה בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות לאיטום. 4.7    
 מערכת לאיסוף מים ויציאת קולטנים. 4.8    
 חיבור בין מערכות שונות. 4.9    

 תאמה מלאה למפרטי ביצוע של מערכות האיטום יתוכננו ויבוצעו בה . 5    
 יצרני חומרים, תוך ציון בשימוש חומרי עזר, שלבי ביצוע העבודה וכל     
 דבר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.     

   באחריות המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או כל גורם מוסמך אחר לידע,  .6
לזמן בכתב, את יועץ האיטום באשר לעבודות האיטום המבוצעות בשטח ו
את המתכנן או נציג מוסמך מטעמו לביקור באתר לפיקוח עליון ע"פ 

 הצורך. לפני כל ביצוע שלב באיטום, יבוצע בתאום עם המתכנן.
 בכל מקרה יש לתאם ביקור לפיקוח עליון בשלבים הבאים:   
 איטום חדרים רטובים .1   
 איטום גגות .2    
   

 ת הבטוןאיטום סביב צינורות החודרים א 05.06.01

 איטום מעבר כבלים/צנרת דרך שרוול החודר קיר א.

 29-5.60פרט ראה 
קרקעי, או קיר שמצידו האחד -איטום החלל שבין כבלים/צנרת העוברים דרך שרוול החודר קיר תת

 או ש.ע. STOPAQ FN-2001מים, יעשה על ידי חומר ייעודי אשר פותח במיוחד למטרה זו כדוגמת 
 -תאם להוראות היצרן ולהנחיות הבאות:יישום החומר יעשה בה

תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נקי מכל לכלוך,   .1
 וכו'. פסולת

יצירת "תבנית" פנימית על ידי פרופיל גיבוי סביב הכבל/הצינור   .2
החודר או לחילופין יישום פוליאוריטן מוקצף, או לוח פוליסטירן 

עשה כך שיבטיח בעומק השרוול. מיקום "התבנית" הפנימית י
ס"מ של חומר איטום )המדידה  10-12 -מילוי של לא פחות מ

 לאורך השרוול(.
באותם המקרים שיותר מכבל/צינור אחד החודרים את השרוול   .3

יש לוודא הפרדה בין הכבלים והצינורות. המרחק בין הדפנות של 
 מ"מ. 3 -כבלים/צינורות סמוכים לא יקטן מ 2כל 

ש למלא את החלל שבין הכבל/צינור בסיוע "אקדח" מתאים י  .4
 לבין השרוול בחומר איטום.

במידת האפשר מומלץ להתקין "תבנית" חיצונית כמחסום על   .5
"התבניות"  2פני השטח. היינו, חומר האיטום יהיה תחום על ידי 

שהותקנו לצורך זה. לחילופין, ליישר ולהחליק, בעזרת מרית, את 
 חומר האיטום במישור פני הקיר.

 
 איטום סביב צינור החודר ביציקה של רצפת חדר השירותים / מקלחת ב.

 6-5.90ראה פרט 
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במקרה של צינור החודר את הרצפה ביציקה, קודם ליציקת הרצפה, יש להתקין רצועת עצר מים 
. מיקום הרצועה, במרכז חתך הרצפה ITU-SEALאו  QUELLMAXתופח על בסיס בנטונייט מסוג 

 העתידית. 
ס"מ. על רום ההגבהה יש להתקין  4-7 -הת בטון סביב הצינור. גובה ההגבהה כיש לצקת הגב

 20 -מערכת איטום כזו שהותקנה לאיטום הרצפה. החפיה בין שתי מערכות האיטום לא פחות מ
 ס"מ.

 
 איטום סביב צינור המוחדר דרך קדח ברצפת חדר רטוב ג.

 1-5.90ראה פרט 
דרך קדח ברצפה,  ם אנכית וחודרים רצפת חדר רטוב האיטום סביב צינורות אינסטלציה היורדי

 -ייעשה, כמפורט:
 ס"מ. 3 -קוטר הקדח ברצפה יהיה גדול מקוטר הצינור החודר, בלא פחות מ . 1
 יש למרכז את הצינור בתוך הקדח. . 2
מהצד התחתון של הרצפה, יש ליצור "מחסום" בחלל בין הקדח לבין הצינור.  .3

 . EPASITהתקשות, כדוגמת ה"מחסום" ע"י מלט מהיר 
 . STOPAQ FN 2100מילוי החלל שבין הרצפה לצינור עם משחה ייעודית מסוג  .4

 ס"מ מתחת למפלס פני הבטון. 2 -מילוי החלל עד לגובה של כ
 מוצקים(.  100%מילוי יתרת החלל ע"י יציקה של שרף אפוקסי בלתי מתכווץ ) . 5

 יביו. השרף מתמצק ע"י התרכבות כימית בין מרכ
 יישום מערכת האיטום על הרצפה, כמפורט בהמשך. . 6
ס"מ, לפחות,  10יציקת הגבהת בטון סביב הצינור החודר. הגבהת הבטון תבלוט  .7

( יקבע ע"פ גובה hלכל צד מעבר למידת הצינור החודר. גובה הגבהת הבטון )
 קרה.המילוי )חול או אחר( שמתחת לריצוף ו/או ע"פ המגבלות הרלוונטיות למ

 איטום רום הגבהת הבטון, כולל ירידה והתחברות עם מערכת האיטום  .8
 שיושמה קודם לכן לאיטום הרצפה. רוחב החפיה בין מערכת האיטום, לא פחות   

 ס"מ.  15 -מ
 
 איטום סביב צינור החודר גג בטון יצוק ד.

 28-5.70פרט 
 ITU-SEALאו  QUELLMAXליפוף רצועת עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מסוג  . 1

 סביב הצינור.
יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט. כל זאת כדי לוודא מילוי מלא  . 2

של החלל בבטון ומגע מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. המתנה לייבוש מלא של 
 הבטון.

 התקנת לוחות לבידוד טרמי, ע"פ החלטת היועץ. . 3
 יציקת מדה לשיפועים. . 4
 יישום מערכת איטום ע"פ המפרט לאיטום הגג. .5

 לאחר יישום שכבת היריעות הראשונה לאיטום הרצפה יש לבצע את הפעולות הבאות:
. האביזר כולל צווארון ביטומני DALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .1

 . MBMוחבק גומי כדוגמת "דלביט" ומשווק ע"י חברת 
תעלה בחפייה על החלק השטוח של האביזר ותרותך שכבת היריעות השנייה  .2

 אליו. בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר.
 

 לחילופין, ניתן לצקת הגבהת בטון מסביב לצינור החודר את בטון הגג

 46-5.70ראה פרט 
 -קודם ליציקת הגבהת הבטון מסביב לצינור, יש לבצע:
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 .STOPAQ WRAPPING BANDייעודית דביקה מסוג  הדבקת רצועה .1
 . 5.70-46יציקת הגבהת בטון סביב הצינור החודר. מידות ההגבהה ראה פרט  . 2
לאחר השלמת יישום היריעות הביטומניות לאיטום הגג, כולל עליה על ההגבהות  .3

 .STOPAQ WRAPPING BANDיש ליישם רצועה ייעודית דביקה מסוג 
 

 קולטן מי גשםאיטום סביב  ה.

 13-5.03ראה פרט 
 לאחר יישום שכבת הביטומן ושכבה ראשונה של יריעות ביטומניות:

 . האביזר כולל צווארון DALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .1 
 . MBMביטומני וחבק גומי כדוגמת "דלביט" ומשווק ע"י חברת   
 חלק השטוח של האביזר ריתוך יריעת האיטום השניה תעלה בחפייה על ה .2 
 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של  אליו. ותרותך   

 האביזר.
 

 איטום חללים רטובים 205.06.0

 -שים לב:

 יש להקפיד לצקת קורה / סף סמוי לרוחב פתח היציאה מהחדר הרטוב. •

בהתקנת אריחים בהדבקה ישירות אל מערכת איטום שיושמה על  •
קירות, יש לבדוק ולוודא שימוש בדבק התואם את מערכת האיטום ה

 ברמה הנדרשת. 4004העונה לדרישות התקן הישראלי 

בכדי למנוע בעיות של עיבוי, מומלץ לבדוק את הנושא עם יועץ מומחה  •
 לתחום הרלוונטי.

בעבודה עם חומרים המכילים ממיסים, יש להקפיד ולאוורר היטב את  •
 .של אש גלויה, כולל עישון החדר ולהימנע מקרבה

 
 איטום סביב צינור החודר את הרצפה, באם קיים, ייעשה ע"פ הפרט הרלוונטי בפרק הרלוונטי.

 
I.  איטום רצפת חדר שרותים 

 15-4.80פרט  
 CEMDICHT 3גמישה מסוג  איטום רצפת חדר השרותים ייעשה ע"י מערכת צמנטית קריסטלית 

IN 1 (BPAגרמניה או ש.ע מאוש ).ק"ג/מ"ר.  4 –הכמות  ר 
 

לחילופין, ייעשה איטום ע"י מערכת משחתית דו רכיבית על בסיס ביטומן מושבח פולימרים. העובי 
 מ"מ. 5 -היבש של המערכת לא יקטן מ

 
חומר איטום ביטומני חד רכיבי יתקבל כחלופה ע"פ אישור גורם מוסמך כי ניתן להתקין את החומר 

 החומר נדבק לעצמו גם לאחר זמן.בעובי הנדרש בשכבה אחת וכי 
 

 גר'/מ"ר. 400הגנה על האיטום ע"י פרישת יריעת בד גיאוטכני 
 
II.  איטום חדרי מקלחת 

 עבודות הכנה   -שלב א' 
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  -תפקיד הסף . 2752יציקת סף בטון לאורך פתח היציאה מהחדר הרטוב ע"פ ת"י  .1
שמתחת לריצוף ביתר  ליצור חיץ בין החול שמתחת לריצוף בחדר הרטוב לבין זה

 חדרי הקומה. 
 יציקת קורות בטון היקפיות מעליהן יבנו קירות החדר הרטוב.  .2
קיבוע צנרת המים והניקוז. בעת התקנת הצנרת, יש להימנע ממקבץ של מספר  .3

צינורות צמודים זה לזה. הדבר חשוב במיוחד בעת מעבר הצינורות דרך הקירות. 
ביטון ייעשה ע"י טיט צמנטי מושבח בפולימר תוך ביטון צנרת המים והניקוז. ה

 הקפדה על יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקתו.
רצפה. הרולקה תהיה עשויה טיט צמנטי מושבח -יצירת רולקות בכל מפגש קיר .4

ס"מ החלקת הרולקה ע"י מברשת או ספוג הטבולים  4x4בפולימר. חתך הרולקה 
 במים.

ברז( החודר את קיר החדר הרטוב, יש להתקין יריעת אטם סביב צינור מים ) .5
קוטר החור באטם  חרושתי כזה המשווק ע"י חב' א.צ. שיווק או "אייל ציפויים". 

יהיה קטן מקוטר הצינור הבולט מהקיר. ההדבקה של האטם לקיר ע"י חומר 
 האיטום הנבחר לאיטום הקירות.

 
 איטום הרצפה  -שלב ב' 

 11-4.50פרט  –חלופה א' 
יישום שכבת קישור )פריימר( תואמת לחומר האיטום הנבחר. הכמות ע"פ הוראות  .1

ס"מ עם מערכת  15 -היצרן. היישום על הרצפה והרולקות כולל חפייה של כ
ייבוש. זמן המתנה ע"פ  האיטום הצמנטית שיושמה קודם לכן על הקירות. 

 הוראות יצרן החומר.
איטום כדוגמת, אלסטומיקס או ש.ע מאושר. לאיטום הרצפה, יש ליישם חומר  . 2

 מ"מ. 5-היישום ע"פ הוראות היצרן. העובי היבש המצטבר לא יקטן מ
 גר'/מ"ר. 400הגנה על האיטום ע"י בד גיאוטכני  . 3
 יציקת מדה בטון. .4

 
 . 10-4.50פרט  –חלופה ב' 
כו' ע"י התקנת מערכת איטום ראשונית ליישור השטח, סגירת סדקים, סגרגציות ו .1

 CEMDICHT 3 IN 1התקנת חומר איטום צמנטית קריסטלית גמישה מסוג 
(BPA גרמניה או אלסטוסיל )  ׂׂאו ש.ע מאושר. יישום ע"פ הוראות היצרן. 980 

יישום שכבת קישור )פריימר( תואמת לחומר האיטום הנבחר. הכמות ע"פ הוראות  .2
ס"מ עם מערכת  15 -היצרן. היישום על הרצפה והרולקות כולל חפייה של כ

האיטום הצמנטית שיושמה קודם לכן על הקירות. ייבוש. זמן המתנה ע"פ הוראות 
 יצרן החומר.

לאיטום הרצפה, יש ליישם חומר איטום כדוגמת, אלסטומיקס מתוצרת פזקר או  . 3
 5 -ש.ע מאושר. היישום ע"פ הוראות היצרן. העובי היבש המצטבר לא יקטן מ

 מ"מ.
 גר'/מ"ר.  400איטום ע"י פרישת יריעת בד גיאוטכני הגנה על ה . 4
 פיזור מצע גרנולרי חול/חצץ דק והתקנת אריחי הריצוף. .5

יש לוודא התקנת מערכת מתאימה לקליטת המים הנקווים בחול/חצץ שמתחת 
 לאריחי הריצוף ולהובילם למערכת ניקוז מסודרת.

 
 איטום קירות –שלב ג' 

איטום הרצפה ולאחר התקנת שכבת הרבצה/טיח מיישר  על לאחר ייבוש מלא של המערכת ל
 הקירות. יש לוודא כי שכבת ההרבצה/הטיח תואם לתשתית הקיר.
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, הכוללת תוסף קוטל MASTER WALLאיטום הקירות, ייעשה ע"י מערכת איטום ייעודית מסוג 
 ק"ג/מ"ר.  3 -לא פחות מ –פטריות, מתוצרת פזקר או ש.ע מאושר. הכמות 

 
 

 :שים לב
בכל מקרה, חיבור מערכת האיטום המותקנת על הרצפה עם זו המותקנת על  . 1

 הקיר ייעשה ע"פ הפרט הרלוונטי למקרה.
 1חלק  4004הדבקת אריחי החיפוי ע"י דבק תואם העומד בדרישות תקן ישראלי  . 2

 
        איטום גגות 305.06.0
 

 התקנים הישראלים הרלוונטיים ביניהם:כל העבודות והמלאכות לאיטום גגות יתבצעו ע"פ הנחיות 

 1752/1הכנת התשתית לאיטום ע"פ תקן ישראלי  •

 1752/2יישום מערכת איטום העשויה יריעות ביטומניות ע"פ תקן ישראלי  •

 1430/3יריעות האיטום יעמדו בדרישות תקן ישראלי  •

 1045בידוד תרמי ע"פ תקן ישראלי  •

  1לק , ח1476בדיקת גגות בהצפה ע"פ תקן ישראלי  •

 1513יציקת שיפועים מבטקל ע"פ תקן ישראלי  •
 

 05פרק   -( של המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול(2004ועל פי מהדורה מעודכנת )
 "עבודות איטום".

בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כמוכתב ע"י המוסד לבטיחות 
 ולגהות.
  

 כללי א.
אל הקולטנים ו/או תעלות הניקוז.  1.5%צוקים בשיפוע של, לפחות, כל הגגות י .1

לחילופין, יציקת שיפועים מבטקל. עובי שכבת השיפועים סביב קולטן הניקוז, לא 
 ס"מ. 5 -יקטן מ

הקולטן לאיסוף המים לגשמה ימוקם בצד הנגדי לאזור בו קבועים הצינורות  .2
ות החודרים בצד הגבוה של שיפועי החודרים את הגג, כך שבכל מקרה יהיו הצינור

 הגג.
שבועות מיום גמר  5 -לא יוחל ביישום מערכת האיטום, אלא אם עברו לא פחות מ . 3

 יציקת שכבת השיפועים מבטקל.
מערכת האיטום שעל הגג תעלה גם על הבסיסים למתקנים והגבהות אחרות. הכל  .4

 ע"פ הפרטים הרלוונטיים.
רות במפרט ו/או מוצגות בפרטים הינן אינדקטיביות המערכות, לבידוד תרמי, הנזכ

 בלבד. תכנון מפורט ומחייב יעשה ע"י יועצים אחרים מומחים לנושא.
 
 עבודות הכנה ב.

 4את המעקות והקירות הגובלים בגג יש לצקת עם "אף מים". עומק "אף המים"  .1
בין "אף ס"מ לפחות המדודים  28ס"מ. "אף המים" יתוכנן, כך שיישאר גובה של 

 המים" לבין הנקודה הגבוהה ביותר של שכבת השיפועים היצוקה על הגג. 
התקנת אביזרים לקליטת המים ולניקוזם, כדוגמת אלה מיוצרים ע"י קיסנר או  .2

DALLMER  אוHARMER  או ש.ע. קולטנים אלה מיוצרים בייצור חרושתי וכוללים
ואמין עם יריעות האיטום שובל יריעה ביטומנית. השובל מאפשר חיבור מבוקר 

 הביטומניות המשמשות לאיטום הגג. 



40 

 

במקרה בו צינור מחומר פולימרי ו/או קבוצת צינורות חודרת את הגג, יש ליישם  .3
 מערכת איטום ע"פ הפרט הרלוונטי בפרק הרלוונטי.

חובה לנקות את הגג והמעקות מכל פסולת, חול ואבק לפני התחלת ביצוע עבודות  .4
 האיטום.

 .1-1-8.00פרט  עיבוד פרטי איטום בפינות ייעשה ע"פ  .5
כנדרש ע"פ  מעקות, סביב גגות ומרפסות העשויים בלוקים יבנו מעל לקורת בטון  .6

 .8.00-19פרט 
 
     איטום גגות חשופים א.

ככלל, הגגות ייאטמו ע"י מערכת העשויה שתי שכבות של יריעות ביטומניות. היריעות מסוג 
SBS/4/R . 

 31-8.00ה פרט רא
" מתוצרת "ביטום" או 101למרוח שכבת קישור ביטומנית )פריימר(, כגון "פריימר  .1

GS-474 250 -מתוצרת "פזקר" על כל השטח. כמות הפריימר, לא פחות מ 
גר'/מ"ר. יש להקפיד על יישום הפריימר מעל הרולקות, עד לגובה אף המים. 

 ייבוש.
ק"ג/מ"ר על כל השטח כולל  2.0בכמות של  105/25יישום שכבת ביטומן מופח  .2

 ס"מ מעל למפלס שכבת השיפועים העתידים. 25 -ההגבהות לגובה של כ
, EXTRUDEDבאם נדרשה מערכת לבידוד טרמי, לוחות הבידוד מסוג רנדופאן  .3

 (. 2בעובי שיוכתב ע"י יועץ הבידוד הטרמי, יודבקו אל הביטומן החם )
. עובי השכבה לא 1.5% -שיפועים. השיפוע לא פחות מיציקת שכבת מדה מבטון ל .4

ס"מ. תערובת הבטון וברזל הזיון ע"פ תכנון מהנדס הקונסטרוקציה.  4 -יקטן מ
במקרה של יציקת השיפועים מבטקל יהיה הבטקל במשקל מרחבי ע"פ תקן 

עובי השכבה  מגפ"ס.  2 -לבטקל והמפרט הטכני וחוזק לחיצה שאינו קטן מ 1513
 ס"מ. אשפרה כנדרש. 5 -א יקטן מהמזערי ל

ביצוע רולקות לאורך תפר המפגש בין מישור הגג לבין ההגבהות. הרולקה  .5
ס"מ. לחילופין,  4x4מתערובת צמנטית מושבחת בתוסף פולימרי. מידות הרולקה 
 ניתן ליישם רולקה חרושתית המיוצרת מתערובת ביטומנית.

קישור  לקות, יש למרוח שכבת לאחר ייבוש מלא של שכבת השיפועים והרו .6
מתוצרת  GS-474" מתוצרת "ביטום" או 101)פריימר( ביטומנית, כגון "פריימר 

גר'/מ"ר. היישום על כל השטח, כולל  250 -"פזקר". כמות הפריימר, לא פחות מ
 הרולקות ועליה על ההגבהות עד לגובה אף המים. ייבוש. 

יח'  1 -לא פחות מ –. כמות האוורים 8.00-23מיקום אוורים והתקנתם ע"פ פרט  . 7
 אורים על כל גג. 2 -מ"ר שטח גג. בכל מקרה, יותקנו לא פחות מ 40לכל 

, POLYVENT הנחה חופשית של יריעה מאזנת אדים )מחוררת(, כדוגמת  .8
או יריעה דומה מתוצרת חב' פזקר בע"מ או ש.ע מאושר.  POLYGLASSמתוצרת 

רוש את היריעה על כלל שטח הגג. רצועת גג, מ"מ. יש לפ 1 -עובי היריעה כ
ס"מ, לאורך המעקות וההגבהות תישאר חשופה, ללא יריעה  50 -ברוחב של כ

ירותכו יריעות האיטום ריתוך מלא אל שכבת הביטומן  מאזנת אדים. ברצועה זו 
 (.9המיושמת על היריעה המאזנת אדים )סעיף 

על כלל שטח היריעה  105/25יישום שכבה נדיבה של ביטומן חם מסוג  . 9
ק"ג/מ"ר. יש לוודא חדירה טובה של הביטומן  2.0 -המחוררת. הכמות כ 
 החם אל תוך החורים שביריעה. 

. בעת SBS/4/Rריתוך השכבה הראשונה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .10
ס"מ לפחות בין כל שתי יריעות סמוכות  10היישום, יש להקפיד על חפיפה של 

 הלחמה מלאה של היריעות לתשתית.ועל 
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 ריתוך רצועות חיזוק מיריעות כנ"ל לאורך הרולקות. רוחב הרצועה       .11
 ס"מ. 20 -כ 

 . SBS/4/Rהלחמת השכבה השניה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .12
 אגרגט מינרלי בהיר טבוע בפני היריעה העליונים. יריעה זו תעלה על  
 "מ מעל רום השכבה הראשונה. בעת יישום השכבה ס 10 -ההגבהות כ 
  השניה יש להקפיד, כי החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי רוחב היריעה  
 יחסית לחפיות שבשכבה הראשונה. 

 ריתוך רצועות חיפוי עם אגרגט לאורך הרולקות.  .13
  קיבוע היריעות להגבהות ע"י פרופיל אלומיניום תקני, מיתדים ומסטיק תואם. .14 
 " או ש.ע מאושר, על 18" או "פזקרול 244מריחת מסטיק מסוג "מסטיק  .15 
 כל החפיות בין יריעות סמוכות באזור המרזב, בפינות ובעיבוד הפרטים השונים.  
 ע"פ המקרה, יש להתקין חיפוי עליון מפח מגולוון מכופף. .16 
 הצפה לביקורת ואישור המפקח.  .17 

המסטיק הביטומני ע"י חומר הכספה. הכספת המסטיק הכספת אזורי החפיות ו .18
 ימים לפחות. 10תתבצע רק לאחר ייבוש המסטיק במשך 

 
 .72-8.00ראה פרט  –חלק מהגג יבוצע "גג כחול"  –ע"פ דרישה 

 
 מאושר. או ש.ע   T-15להגנה וניקוז, כדוגמת ביטודריין  HDPEפרישת יריעת  .19
 קוז.פיזור חצץ / טוף כשכבת מצע לני .20

 
 איטום גגות מרוצפים )מרפסות( ב.

ככלל, וללא יוצא מן הכלל, איטום גג מרוצף )מרפסת( יעשה ע"י שתי שכבות של יריעות ביטומניות 
 יודבקו בהדבקה מלאה לתשתית הבטון וזו לזו. SBS/5/Rהמושבחות ע"י פולימרים. היריעות מסוג 

I. כללי 
וודא השבחת המערכת. כמו כן, יש לגגות מרוצפים, יש להתייחס בזהירות ול .1

 לדאוג כי מערכת האיטום תהיה מודבקת הדבקה מלאה לתשתית הבטון. 
אל  1.5% -יש לדאוג ולוודא כי כל המרפסות יצוקות בשיפוע של לא פחות מ          .2 

הקולטנים. לחילופין, יציקת שיפועים ממדה או מבטקל. קביעת סוג הבטון, 
 "פ תכנון מהנדס הקונסטרוקציה.התערובת וברזל הזיון ע

התקנת אביזרים לקליטת המים ולניקוזם, כדוגמת אלה מיוצרים ע"י קיסנר או  .3
DALLMER  אוHARMER  או ש.ע. קולטנים אלה מיוצרים בייצור חרושתי וכוללים

שובל יריעה ביטומנית. השובל מאפשר חיבור מבוקר ואמין עם יריעות האיטום 
 איטום הגג. הביטומניות המשמשות ל

שבועות מיום גמר  3 -לא יוחל ביישום מערכת האיטום, אלא אם עברו לא פחות מ . 4
שבועות באותם מקרים  5 -יציקת שכבת השיפועים היצוקה מדה או בטון ו

 ששכבת השיפועים יצוקה בטקל.
 . 8.00-1-1עיבוד פרטי פינה ביריעות ביטומניות ע"פ פרט  . 5
בודות הריצוף, יש לדאוג ולוודא יישום מערכת הגנה על קודם לתחילת ביצוע ע . 6

 מערכת האיטום.
באותם המקרים בהם מתוכנן חול מיוצב צמנט כתשתית לריצוף, יש לדאוג ולוודא  . 7

כי הכנת התערובת )החול והצמנט( תעשה בשטח סמוך ולא על מערכת האיטום. 
וע במערכת כן, בעת פיזור המערכת על המרפסת יש להקפיד שלא לפג-כמו

 האיטום.
 יש לבדוק ולוודא, כי הרצפים לא יחתכו רולקות או יפגעו באיטום. .8
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II. עבודת הכנה 

 יש לצקת סף סמוי מבטון במעבר מתוך המבנה אל המרפסת המרוצפת. ייעודו של  .1
הסף הסמוי, ניתוק מוחלט של החול שמתחת לריצוף שבתוך המבנה לבין זה 

ת גובה הסף הסמוי. לחגורת הבטון יש לקבע שבמרפסת, יעוד זה גם יקבע א
פרופיל פח מגולוון. מערכת האיטום תעלה על חגורת הבטון ועל הפרופיל. את סף 

 האלומיניום יש להדביק בדבק אפוקסי אל היריעה. 
את המעקות וההגבהות, יש לצקת עם אף מים. אף המים יתוכנן כך  .2

של שכבת  ה ביותרהגבוהס"מ לפחות מעל הנקודה  25שיישאר גובה של 
 ס"מ. 3-5השיפועים היצוקה על המרפסת/הגג. עומק "אף המים" 

יש לנקות את הגג והמעקות מכל פסולת, חול ואבק לפני התחלת עבודות  .3
 .1, חלק 1752האיטום. ראה תקן ישראלי 

 מעקה המרפסת יהיה יצוק בטון או בנוי בלוקים מעל לחגורת בטון. .4
   

III. טוםשלבי ביצוע עבודת האי 
 איטום מרפסת קונזולית )זיזית( .1 
 .23-8.61, 8-8.61, 10-8.21ראה פרטים   
. באזור 1.5% -יציקת שכבת מדה מבטון לשיפועים. השיפוע לא פחות מ 1.1  
 ס"מ. תערובת הבטון וברזל  4 -הנמוך ביותר לא יקטן עובי השכבה מ   
 .הזיון ע"פ תכנון מהנדס הקונסטרוקציה. אשפרה כנדרש   
במרפסות זיזיות )קונזוליות( ששטחן  – 1, חלק 1752ע"פ תקן ישראל    
 מ"ר ניתן לוותר על שיפוע לתשתית האיטום. 12 -קטן מ   
 ביצוע רולקות לאורך תפר המפגש בין מישור הגג לבין ההגבהות.  1.2  
הרולקה מתערובת צמנטית מושבחת בתוסף פולימרי. מידות הרולקה    
   4x4  .ס"מ 
  CEMDICHT 3 IN 1איטום המרפסת צמנטי קריסטלי גמיש מסוג  1.3  
   (BPA גרמניה. הכמות )– ק"ג/מ"ר. 4 
 לחילופין, ייעשה איטום ע"י מערכת משחתית דו רכיבית על בסיס    
 מ"מ. 3 -ביטומן. העובי היבש של המערכת לא יקטן מ-פוליאוריטן   

ה ע"פ אישור גורם מוסמך כי חומר איטום ביטומני חד רכיבי יתקבל כחלופ
ניתן להתקין את החומר בעובי הנדרש בשכבה אחת וכי החומר נדבק 

 לעצמו גם לאחר זמן.
 הצפה לביקורת ואישור המפקח. 1.4  
 גר'/מ"ר. 400הגנה על האיטום ע"י פרישת בד גיאוטכני  1.5  
 פיזור מצע למילוי.  1.6  
 ריצוף.  1.7  

 
 שימושיאיטום מרפסות מעל חלל  .2
 . 11-8.67, 31-8.61, 7-8.60ראה פרטים   

" 101למרוח שכבת קישור ביטומנית תקנית )פריימר(, כדוגמת "פריימר  .1
" מתוצרת "פזקר" על כל השטח. כמות GS-474מתוצרת "ביטום" או "
גר'/מ"ר. יש להקפיד על יישום הפריימר מעל  250 -הפריימר, לא פחות מ

 ים. ייבוש.הרולקות, עד לגובה אף המ
ק"ג/מ"ר על כל השטח  2.0בכמות של  75/25יישום שכבת ביטומן מופח  .2

ס"מ מעל למפלס שכבת השיפועים  25 -כולל ההגבהות לגובה של כ
 העתידים.
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, EXTRUDEDהתקנת מערכת לבידוד טרמי, לוחות הבידוד מסוג רנדופאן  .3
 (. 2ן החם )בעובי שיוכתב ע"י יועץ הבידוד הטרמי, יודבקו אל הביטומ

. עובי 1.5% -יציקת שכבת מדה מבטון לשיפועים. השיפוע לא פחות מ .4
ס"מ. תערובת הבטון וברזל הזיון ע"פ תכנון מהנדס  4 -השכבה לא יקטן מ
במקרה של יציקת השיפועים מבטקל יהיה הבטקל  הקונסטרוקציה. 

לבטקל והמפרט הטכני וחוזק לחיצה  1513במשקל מרחבי ע"פ תקן 
ס"מ.  5 -עובי השכבה המזערי לא יקטן מ מגפ"ס.  2 -ו קטן משאינ

 אשפרה כנדרש.
יישום רולקות לאורך המישק בין המישור האופקי של הגג לבין ההגבהות.  . 5

ס"מ מתערובת צמנטית המכילה תוסף  4x4 -הרולקה במידות של כ
פולימרי. לחילופין, ניתן ליישם רולקה חרושתית המיוצרת מתערובת 

 נית.ביטומ
לאחר ייבוש מלא של שכבת השיפועים והרולקות, יש למרוח שכבת  .6

" מתוצרת 101קישור )פריימר( ביטומנית תקנית, כדוגמת "פריימר 
 -" מתוצרת "פזקר". כמות הפריימר, לא פחות    מGS-474"ביטום" או "

גר'/מ"ר. היישום על כל השטח, כולל הרולקות ועליה על ההגבהות  250
 אף המים. ייבוש. עד לגובה 

ק"ג/מ"ר על כל  2.0בכמות של  75/25יישום שכבת ביטומן מופח  .7
ס"מ מעל למפלס שכבת  25 -השטח, כולל ההגבהות לגובה של כ

 השיפועים העתידיים.
. SBS/4/Rריתוך השכבה הראשונה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .8

חות בין כל שתי ס"מ לפ 10בעת היישום, יש להקפיד על חפיפה של 
יריעות סמוכות ועל הלחמה מלאה של היריעות לתשתית. כמו כן, יש 

 יריעות בנקודה אחת. 4לדאוג ולוודא כי לא תפגשנה 
יישום רצועות חיזוק לאורך כל קווי המפגש בין מישורים אופקיים לאנכיים  .9

 )רולקות(. רצועות החיזוק יעלו על המעקות ומישוריים אנכיים אחרים.
. SBS/4/Rהלחמת השכבה השנייה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .10

יריעות האיטום בשכבה השנייה יפרשו בכיוון זהה לאלה שבשכבה 
הראשונה, אך תוזזנה  בחצי רוחב היריעה יחסית לאלה בשכבה 

 הראשונה.
 . 8.00-31ריתוך רצועות חיפוי עם אגרגט לאורך הרולקות. ראה פרט  .11
" או ש.ע על כל החפיות בין יריעות 244ת מסטיק מסוג "מסטיק מריח . 12

 סמוכות באזור המרזב, בפינות ובעיבוד הפרטים השונים.
 הצפה לביקורת ואישור המפקח. .13
 גר'/מ"ר. 400הגנה על האיטום ע"י בד גיאוטכני  .14
 יציקת מדה בטון להגנה. .15
 התקנת דק עץ ע"פ החלטת אדריכל. . 16

 
 בסיסים למתקנים על הגגאיטום  ג.

 1-8.95, 15-8.91, 6-8.90, 2-8.04ראה פרטים 
באותם מקרים שהבסיסים למתקנים שעל הגג מותקנים לאחר יישום מערכת  .1

האיטום, הבסיס יהיה יצוק על הקרקע יונף ויונח במקומות המתוכננים זאת לאחר 
ראה פרט ון. תיגבור מערכת האיטום באזור שעליו עתידים להניח את בסיס הבט

. באותם המקרים כאשר SBS/5/Rהתיגבור ע"י ריתוך יריעה נוספת מסוג  .6-8.90
יש לרתך את היריעה הנוספת על יריעה עם אגרגט, יש למרוח  תחילה שכבת 

ק"ג/מ"ר. כשזו  1.0 -)ביטום( או ש.ע מאושר. הכמות כ 120קישור מסוג פריימר 
 יבשה, ניתן לרתך את היריעה הנוספת. 
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לחילופין את בסיס הבטון יוצקים על הגג לאחר שנוצקה שיכבת מדה בטון או 
 להגנה על האיטום. מהנדס הקונסטרוקציה יקבע את מאפייני מדה בטון. 

לאורך כל קווי המפגש בין המישור האופקי לבין ההגבהות, יש ליישם רולקות 
 מתערובת צמנטית המושבחת ע"י פולימרים.

קודם להתקנת מערכת האיטום יצוק עם אף מים, יש כאשר בסיס הבטון יצוק  .2
לרתך רצועות חיזוק בהיקף הבסיס ולקבע אותן לבסיס ע"י פרופיל אלומיניום תקני 

 .2-8.04ראה פרט ומסטיק. 
הידרופילי  יש להתקין עצר מים על בסיס גומי  –לפני יציקת הבסיסים על הגג  .3

  BPA, מתוצרת CEMSWELLו , מתוצרת בלגיה אITU-ACR 300)תופח(, כדוגמת 
 גרמניה בכל היקף הפתח.

במקרה של בסיסים "צפים" על מזרוני איזוצף או דומה, קודם ליציקת הבסיס, יש  .4
לאטום את ה"מעטפת" הפנימית והחיצונית של הבסיס. האיטום ע"י מערכת 

 –( גרמניה. הכמות BPA) CEMDICHT 3 IN 1צמנטית קריסטלית גמישה, כדוגמת 
 מ"ר או ש.ע מאושר ע"י יועץ האיטום./ק"ג 3

באותם המקרים שתפר רחב מפריד בין בסיס הבטון לגג, יש לאטום את התפר  .5
מוקצף ומסטיק על בסיס -מוצלב-כתפר התפשטות הכולל פרופיל גיבוי מפוליאתילן

POLYMER-MS כדוגמת ,CEM 805 ACTIVE גטאור(. -)אורנטק                      
 . 1-8.95, 15-18.9ראה פרט 

וללא  SBS -חיפוי התפר ע"י יריעה ייעודית לאיטום תפרי התפשטות עשירה ב .6
 5. עובי היריעה BITUFA, צרפת, או SIPLASTתוצרת  NEODYLשיריון כדוגמת 

 מ"מ. 
 חיפוי עליון של התפר ע"י פח מכופף וצבוע בהיקף בסיסים למתקנים.  .7

 
 יזוג אוויראיטום פתחים בגג למעבר תעלות מ ד.

 לאחר פתיחת פתחים בגג:
, מתוצרת ITU-ACR 300יישום עצר מים על בסיס גומי הידרופילי )תופח(, כדוגמת  .1

 גרמניה בכל היקף הפתח.  BPA, מתוצרת CEMSWELLבלגיה או 
ס"מ. היציקה  30 -יציקת הגבהת בטון מסביב לפתח, בגובה של לא פחות מ . 2

 לרבות יציקת אף מים.
ר התקנת התעלה החודרת את הפתח, יש למלא את המרווח בין  התעלה לאח . 3

 להגבהת הבטון בצמר סלעים או חומר דומה.
מערכת האיטום המיושמת על הגג תעלה גם על ההגבהות שנבנו סביב הפתח  . 4

 בגג.
 חלופה א' .5

סביב הפתח שנפתח בגג למעבר תעלות מיזוג אוויר, יש לבנות "מבנה" שיכסה 
. גג 5.68-3וימנע כניסת מים דרך הפתח אל תוך המבנה. ראה פרט על הפתח 

ה"מבנה" וקירותיו ייאטמו ע"י מערכת איטום פוליאוריטנית דו רכיבית על בסיס 
 2.5 –, מתוצרת חברת פזקר או ש.ע מאושר. הכמות  H2Oמים, כדוגמת אינופז 

 ק"ג/מ"ר.
 חלופה ב' .6

יש להתקין חיפוי פח כמטריה לאחר התקנת התעלה החודרת דרך הפתח בגג, 
. בין התעלה האנכית לבין רום חיפוי הפח, 5.68-5ראה פרט  –המכסה על הפתח 

 CEM, כדוגמת MS POLYMERיש ליישם מסטיק פוליאוריטני או מסטיק על בסיס 
805 ACTIVE גטאור(.-)אורנטק 
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

 כללי 06.01

בהוצאתם  11ופרק  06ור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק כל האמ -
המעודכנת, ולתקנים הישראלים המתאמים ולמפרטי האדריכל המצורפים לרשימות 

 פרטי מסגרות ונגרות.

. השימוש 755סיווג חומרי הבנין לפי תגובותיהם לשריפה ייעשו על פי תקן ישראלי  -
, ובאישור יועץ 921בכפוף לתקן ישראלי בחומרי ציפוי וגימור בבנינים ייעשה 

 הבטיחות של הפרויקט.

לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר  -
ויתאימם לתכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות 

בין המפרט הפתחים ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה של סתירה 
והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות, יש לפנות למפקח. זכותו של האדריכל להחליט 
איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד 

ידו ויורכבו -מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של הקבלן ייעשו על
 ו על ידי האדריכל והמפקח.בבנין כך שיענו לדרישות שיועל

 
 הוראות כלליות 06.02

כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות אומן  06.02.1
 ולהיפך.

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה. 06.02.2

)חמישה( בכל מידה, לא יחוייבו שינוי  5%±שינויים במידות פריטים של עד  06.02.3
 יר הפריטשל מח

הקבלן אחראי להתאמת כל אביזרים )פרזול וכיו"ב( לגודל ולמשקל הכנפיים.  06.02.4
עם בניית פריט לדוגמא ולפני אישורו, יוגשו לאישור פרטי הפרזול עם הוכחה 
מפורטת מטעם יצרן הפרזול שהפריטים המוצעים מתאימים לגודל ולמשקל 

ב לגבי אופן ההתקנה הכנפיים. הקבלן חייב לקבל הנחיות יבואן בכת
 וההכנות הדרושות.

 
 דוגמאות 06.03

( לכל פריטי הנגרות SHOP DRAWINGSעל הקבלן להגיש שרטוטי סדנה )       06.03.1 
והמסגרות כפי שמופיעים בכתב הכמויות, בתכניות וברשימות לאישור לפני 

ותכנית ייצור  1:1תחילת העבודה. הקבלן יגיש לאישור האדריכל דוגמאות 
של כל פריטי נגרות והמסגרות, כולל פרזול וכו', שיישארו בידי האדריכל עד 

      לאחר קבלת העבודה.                                                                                                            
 ייצור כל הפריטים רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות.  
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 הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון, הביצוע וטיב החומר. 06.03.2 

 

 

 
 מסגרות פלדה 06.04

 כל יצרן שהוא בעל ת"י. –דגמים בסיסים לביצוע  06.04.1
 הכנות לפתיחה חשמלית 06.04.2

בדלתות בהן יהיו המנעולים עם הפעלה חשמלית. על הקבלן להרכיב את    
מאוחר יותר לחיווט את הפריטים. כמו כן,  הפריטים כך שניתן יהיה במועד

 סוויץ(.-עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים )מיקרו
 מעקות  06.04.3

 כל המעקות ייעשו בדיוק לפי השרטוטים, בכפוף להנחיות המפקח.  
החורים לרגלי המעקות, במידה ולא יוכנו בזמן כיציקה, יבוצעו על ידי קבלן 

וח גלילים, או בשיטה אחרת, לאישור מראש של המסגרות, באמצעות קיד
 המפקח.

 רוזטות  06.04.4
במקומות חדירה של עוגנים, עמודים, מעקות, שכבות וכו', לתוך חומר אחר, 

חשוף )בטון, אבן, מוזאיקה, טיח וכו'(, יכוסו ברוזטות עשויות פליז  אשר נשאר 
 ן החופשית.מ"מ, מודבקות או מוברגות, על מנת למנוע תנועת 3בעובי, 

 גלוון  06.04.5
 בגלוון חם או בגלוון אלקטרוליטי ע"פ המפורט  מגולוונים יהיו ם מגולווניםאלמנטי
מיקרון  90 -. עובי הציפוי יהיה כ918הגלוון יבוצע עפ"י דרישות ת"י  בתכנית.

 אלא אם צוין אחרת. 
    ופשיים החלקים המיועדים לגלוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים ח 
 ולניקוז של אבץ הגלוון, אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".  

 כל החלקים יישלחו לגלוון לאחר ניקוי חול, כל הריתוכים, החיתוכים והקידוחים   
 במידת האפשר, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף   
 המעולה ביותר בהתאם לתהליך הגלוון. וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות  

 משקופי פח  06.04.6
 מ"מ אלא אם צוין  2המשקופים מפח פלדה מגולוון, מכופף לפי הפרטים, בעובי   
 אחרת.  

 ארונות פח  06.04.7
 יסוד וצבע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.מ"מ וצבוע  1.5כנפי פח בעובי   

 נגרות 06.05

 חומרים  06.05.1
ך להיות בריא ויבש בהחלט, חובשי מבקיעים, ריקבון, ומכל סימני מחלות העץ צרי

 אחרות ומזיקים. 
, אם לא נאמר 37דיקטאות צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן האישראלי, ת"י 

 אחרת בתכניות. כל הדיקטאות תהיינה בהתאם לתכניות ולפרטים.
שה בצורה שתמנע יצירת הלוחות הגמורים חייבים ליהות ישרים ויש להדביקם בכבי

 גלים
 כנפיים לדלתות עץ 06.05.2

 , אם לא מ"מ Egger 0.8מ"מ וגמר פורמאיקה  3בחיפוי דיקט  100%מילוי פלקסבורד  
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 נאמר אחרת בתכניות ופרטים. דלתות בחדרי שירותים יהיו עם מרווח תחתון מהרצפה  
 לצורך איוורור. 
 
 
 
 ארונות מטבח. 06.05.3 

 לבחירת האדריכל.היו מעץ סנדוויץ' מצופה פורמיקה ארונות מטבח י 
 משטחי שיש 06.05.4 

 או ש"ע  640אורטגה דגם  יותקן משטח שיש ובשירותים מעל לארון מטבח תחתון 
 .וברזיםאינטגרליים  כיוריםכולל  

 אופני מדידה  06.06 
               וברשימת  מחיר חוזה כולל את המתואר בתכניות ובמפרט הכללי ובמפרט המיוחד         

 המסגרות הנגרות ובין היתר גם:                          
אין בכתב הכמויות סעיפים נפרדים למשקופים מכל הסוגים לרבות  06.06.1 

 משקופים עיוורים כולל ייצוב ובטון מחירם כלול במחיר כל פריט ופריט
ריחים, מנעולים, ציפויים, ידיות פרזול, בהמדידה לפי יחידות קומפלט כולל  06.06.2 

אחיזה לנכים, ידיות בהלה, סטופרים ומחזירים אוטומטיים וכמו כן גם הכנות 
 במידת הצורך. להפעלה חשמלית

זיגוג, צביעה בתנור ו/או צביעה במקום ציפויים לסוגיהם, לרבות גלוון לכל  06.06.3 
ות בדלתות של פרטי הפלדה. שלטים חרוטים ו/או כתובים לפי הנחיות הרש

 חדרים טכניים, דלתות בחדרי מדרגות ודלתות של הארונות מערכות.
 המחירים כוללים טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ. 06.06.4 
כהנחיה כללית לקבלן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי  06.06.5 

ן וזאת שהוא מופיע ברשימת האדריכל מיועד לביצוע מושלם במקומו בבני
אפילו עם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות או במפרטים, אולם 

 הם דרושים לביצוע מושלם.
סימון ושילוט לפי דרישות מכבי אש וחברת חשמל וכל הרשויות. הדרושות  06.06.6 

 .4לקבלת טופס 
 כל האביזרים, האטמים ומילויים שיבוצעו לפי דרישות יועצי אקוסטיקה 06.06.7 

 ובטיחות.
 הכנת דוגמאות של הפריטים ו/או חלקי פרטים ואביזרים שונים. 06.06.9 
משטחים לארונות מטבח משיש אורטגה לא יימדדו בנפרד וייכללו במחירי  06.06.10 

 הארון כמפורט ברשימות.
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 מתקני תברואה – 07פרק 

 כללי: .1

 תיאור תמציתי של העבודה. 1.1

 אביזרים בהתאם לתוכניות.אספקה והתקנה של צנרת ו 1.1.1

ביצוע כל העבודות הדרושות להבטחת פעולה תקינה של כל מרכיבי  1.1.2
 המערכות.

הנתונים, הכמויות וסוגי הציוד המפורטים להלן, הינם מסגרת בלבד, אינם  1.1.3
 סופיים ואינם מחייבים את המזמין או מתכנן המערכת.

יות אשר את העבודה יש לבצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות וכתב הכמו 1.1.4
 יצורפו לכלל מסמכי החוזה וכן בהתאם להוראות יצרני המערכות.

 

 מפרטים 1.2
 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

 מתקני תברואה. – 07פרק  –המפרט הכללי של הבין משרדית  1.2.1

 מערכות גילוי וכיבוי אש. – 34פרק  –המפרט הכללי של הבין משרדית  1.2.2

 קווי מים, ביוב ותיעול. – 57פרק  –ת המפרט הכללי של הבין משרדי 1.2.3

 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  1.2.4

 מערכות שרברבות ובדיקתן. – 1205 –ת"י  1.2.5

 התקנה. –מערכות מתזים במים  – 1596ת"י  1.2.6

 מערכות כיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה. – 1928ת"י  1.2.7

 כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומר הנדרש. 1.2.8
 

 יות להגשת הצעותתכנ 1.3

תכניות להגשת הצעות, כפי שהוצאו, כוללות תרשימים תיאור המערכת ופרטים אופייניים ואינן 
מראות בהכרח את כל פרטי העבודה. במידת הצורך יוצאו תכניות נוספות ע"י המתכנן, עם 

 התקדמות העבודה בצורת "תכניות משלימות" למטרות הסברה בלבד.
 

 ניקיון 1.4
על אזור עבודתו נקי ומסודר במהלך ביצוע העבודות. לקראת מסירת המערכות,  על הקבלן לשמור

 עליו לנקות את המקום שבו עבד ואת המערכות וכל זה כתנאי לקבלת העבודה.
 

 הזמנת פיקוח חיצוני 1.5

על הקבלן לתאם ולהזמין ביקורת של מעבדה מסומכת עבור בדיקת ביצוע התקנת המערכות וקבלת 
 ביזרים, החומרים והעבודה. מילוי תנאי זה מהווה חלק מתנאי קבלת העבודה.אישור על תקינות הא

 התשלום עבור הבדיקות של המעבדה המוסמכת יהיה על חשבון הקבלן. –למען הסר ספק 
 

 תאום עם גורמים אחרים 1.6
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לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הגורם רלוונטי וכן כל גורם אשר 
ייב עפ"י דין ו/או המפקח הורה לו על תאום זה. כל ההוצאות הקשורות בהוצאת  הקבלן ח

הרישיונות ותאום,  הפינוי בזמן הביצוע והוצאות נלוות הנדרשות עקב  תנאי הרישיונות ותאומים 
יהיו על חשבון הקבלן  והם  כלולות  בחישוב עלות הסעיפים השונים שבכתב הכמויות, ולא ישולם 

 על הקבלן לתאם מראש עם המפקח וגורם רלוונטי את מועדי ביצוע. עבורן בנפרד.
 

 הרחקת האדמה המיותרת ופסולת 1.7

כל עודפי האדמה החפורה, האדמה לא מתאימה למילוי, "פסולת", ושאריות חומרים יסולקו ע"י 
הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ למגרש לאתר מורשה לקליטת פסולת, ללא תלות במרחק ההובלה. 

ה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים לעניין ז
 ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.  

 

 קרקעיים ועבודה בסמוך להם-הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת 1.8

ה, את כל על הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבוד
קרקעיים )מים, חשמל, טלפון, ביוב, תיעול וכו'( -האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום מתקנים תת

ולדאוג  להזמנת מפקח מטעם  הרשות המוסמכת, שיהי הנוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה 
 קרקעי, או בהצטלבות עמו. -סמוך למתקן תת

ללא נוכחות מפקח כנ"ל. )התשלום בעד המפקח קרקעי,  -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת
 הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(. 

בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת קרקעי, או הצטלבות אתו, יבצע הקבלן חפירות גשוש 
 .בידיים לגלוי המתקן, הקבלן יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן

 

 אמצעי זהירות 1.9

בטיחות  העבודה  והעובדים,  ובנקיטת  כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הקבלן  אחראי  ל
תאונות עבודה , לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, 

 הפעלת ציוד כבד וכו'. 
 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או 

 דה ויקפיד על קיום כל החוקים , התקנות והוראות בסביבתו בעת ביצוע העבו
 העירוניות וממשלתיות בעניינים אלו.

 מיד  עם  סיום  העבודה  בכל  חלק  של  האתר, חייב  הקבלן למלא את כל 
 הבורות והחפירות , ליישר את   הערימות והעפר, ולסלק את כל המכשולים 

 י יחיד לכל  נזק  שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחרא
 שיגרום  לרכוש או  לחיי  אדם  ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות 

 כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו.
 

 הדרכה ותעודות 1.10

 על הקבלן לעבור הדרכת בטיחות בעבודה בטרם כניסתו לעבודה.
ניקוז/מים מחומרים הנדרשים במפרט ובכתב על הקבלן להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב/

 .הכמויות ולהיות בעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים
 

 תכניות שיכין הקבלן 1.11

 הקבלן יספק תוכניות "לאחר ביצוע" עבור כל העבודות שבוצעו.
  ק וכדומה.קוטר, סוג הזורם, ברזי ניתו , I.L ,התוכנית תכלול תוואי צנרת, רומי צנרת

  + שתי העתקות נייר למזמין. CD כל התוכניות "לאחר ביצוע" ימסרו על גבי
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  .כלול במחירי כתב הכמויות ולא ישולם בנפרד AS MADE – מחיר ה
 יימסרו בסוף העבודה. MADE-ASתכניות 

 

 מפרט טכני .2

 הוראות כלליות 2.1

לא יפגעו על הקבלן להקפיד על אחסון נאות של כל סוגי צנרת באתר בצורה ש 2.1.1
 .באופן פיזי ולא יחדור לכלוך לתוך הצנרת. צינור פגום לא יורשה להתקנה

למניעת חדירת בטון בתוך הצנרת בזמן היציקה ולכלוך במשך הבנייה על  2.1.2
 הקבלן לסתום קצוות כל סוגי צנרת מדי יום אחרי גמר העבודה

על הקבלן להקפיד על התקנת נקודות ההתפשטות לכל סוגי הצינורות  2.1.3
אם למקדם ההתפשטות של חומר הצינור. הדבר מחייב גם לצינורות בהת

 מורכבים בחריצים וגם בהרכבה חופשית.

אין לחצוב חורים או חריצים ביציקות בטון ובלוחות דרוכים )לוח"דים( מבלי  2.1.4
לקבל את אישור הקונסטרוקטור , יצרן הלוח"דים והמפקח. הקבלן יהיה 

שים לביצוע עבודות אינסטלציה. אין אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרו
לקדוח חורים בקונסטרוקציות הפלדה. קידוח ו/או חצוב בקירות, תקרות 
ורצפות המבנה לצורך העברת צנרת ייעשה בזהירות רבה ליצירת נזק 

 מינימאלי למבנה.

 כל מעברת צנרת דרך קירות, תקרות, רצפות וכו', יותקנו שרוולים. 2.1.5
מ"מ מהקוטר החיצוני של  15-י הגדול לפחות בהשרוולים יהיו בקוטר הפנימ

הצינור העובר בשרוול, על מנת לאפשר העברת הצינורות ובידודם באופן 
חופשי. שרוולים להעברת צינורות דרך רצפות יובלטו מפני הרצפה הסופיים 

 ס"מ על מנת למנוע חדירת מים.  1 -ב
ס"מ  2ויחים השרוולים חייבים לבלוט משני הצדדים של מחיצה או קיר מט

לשרוולים העוברים בגג תהיה הגנה נוספת למניעת חדירת גשם דרך  מכל צד.
השרוול, בהתאם לפרטים המסומנים בתוכניות ו/או לפי דרישות תקנים 

 ומפרטים ישראליים.

במקרה של מעבר צנרת דרך רצפות , תקרות , קירות חיצוניות ומחיצות יהיה  2.1.6
מעבר נגד רטיבות , התפשטות הקבלן אחראי לאטימה מלאה של פתח ה

האש ולאטימה אקוסטית מושלמת. המרווח סביב הצנרת ימולא ע"י הזרקת 
חומר מוקצף או צמר סלעים, או חומר איטום על בסיס צמנט , או חומרי איטום 

או  גמישים המתנפחים או צווארונים )קולרים( מתנפחים לצינורות דליקים
ום לאטימה מושלמת ויהיה מאושר חבקים מתאימים או כל חומר שהוא שיגר

 ע"י שירותי הכבאות.

תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות כדוגמת "יוניסטרט", "רוקו" או  2.1.7
"מופרו" . התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות , 

בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו 
ימות לעומס הצנרת. במקומות בהם נדרשים קונסולים לתמיכת מספר מתא

צינורות יגיש הקבלן לאישור המפקח הקונסול כולל משקל הצינורות, מרחקים 
 בין הצינורות וסוגי המתלים.

הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות  2.1.8
 למבנה.

ן על ידיו במסגרת חוזה זה לא הקבלן יוודא שכל הציוד המסופק ו/או מותק 2.1.9
יגרום לרעש ולרעידות לא סבירים בחדר המכונות, במבנה ובסביבתו. כמו כן 
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ינקוט הקבלן באמצעים הדרושים על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי 
 הציוד המרעישים אל הסביבה מחוץ לחדרי המכונות.

צע תוך תאום במקומות בהם עוברת צנרת בחלל תקרות כפולות, העבודה תבו 2.1.10
 מלא עם מערכות אחרות במבנה )מיזוג אוויר, חשמל וכד'(.

הרכבת צנרת גלויה ואביזרים תבוצע כך שלכל צינור ואביזר תהיה גישה נוחה  2.1.11
לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק צינורות ו/או אביזרים אחרים של 

 המתקנים וגם לא צינורות ואביזרים של מערכות אחרות.

בוצענה , לרבות בדיקת לחץ, בדיקת רציפות, בדיקה קבלה של כל הבדיקות ת 2.1.12
 המתכנן, בדיקה של מעבדה מוסמכת וכד' ,לפני כיסוי הצינורות.

במקרה ותתגלינה נזילות או ליקוי בידוד, יתקן הקבלן את המקומות הפגומים 
 והקווים יבדקו שנית.

ן או שילוט כל האביזרים, המגופים, השסתומים והציוד לסוגיו יצוידו בסימו 2.1.13
מתאים על גבי שלטי פלסטיק לפי קביעת המפקח. סימון זה יופיע בתוכניות 

 העדות כאמור בפרק סעיף לעיל.

הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים  2.1.14
 הקווים בדרך כלל באופן סכמתי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.

 זמין למערכות אינסטלציה מושלמות.הקבלן יהיה אחראי כלפי המ 2.1.15

 צנרת פלדה למערכות מים: 2.2

צינורות פלדה למערכות מי צריכה וכיבוי אש קונבנציונאלי יהיו מגולוונים ללא  2.2.1
( יהיו מחוברים בהברגה, צינורות 2)כולל " 2. צינורות בקוטר עד "SCH40תפר 

"קוויקאפ" ומעלה יהיו מחוברים בריתוך או על ידי מחברים מהירים  3בקוטר "
(Quikcoup.) 

צינורות פלדה למערכות כיבוי אש אוטומטי במים )מתזים( יהיו מגולוונים או  2.2.2
מחוברים ע"י מחברים SCH10 שחורים )עפ"י המצויין בתוכניות( ללא תפר 

 (.Quikcoupמהירים "קוויקאפ" )

קרקעיים יהיו עם עטיפה חיצונית פלסטית חרושתית תוצרת -צינורות תת 2.2.3
 " או ש"ע מאושר.APCפוס ""אברות" טי

 קרקעיים יהיו עם צביעה חרושתית.-צינורות על 2.2.4

 למערכות מים: PE-100צנרת  2.3

 או ש"ע מאושר. 16דרג  11SDR- 100-PEצינורות מסוג  2.3.1

אביזרים יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם, הם יהיו חרושתיים, לא  2.3.2
 יורשה לייצר ספחים ואביזרים באתר.

תבצע לפי מפרט היצרן "הוראות התקנה תת קרקעית של הנחת הצינורות  ת 2.3.3
 " ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.PE-100צנרת "

 למערכת מי צריכה: SPצנרת  2.4

צינורות פוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום בהתאם לתקן ישראלי מס'  2.4.1
2242. 

לאספקת מים  –הצנרת תסופק בצבעים שונים לצורך זיהוי וסימון:  כתום  2.4.2
 להתקנות גלויות.  -לאספקת מים קרים, שחור -כחול חמים, 

צינורות מפוליאתילן מצולב מחוזקים באלומיניום יהיו מחוברים ע"י אביזרי  2.4.3
לחיצה בעלי שרוול לחיצה, מורכבים בעזרת מכשיר לחיצה מיוחד. אין 

להשתמש בסוגים שונים של אביזרים, למעט התקנות גלויות כגון חיבור מד 
מים חמים. אביזרי קצה וחיבורים דרושים יהיו חרושתיים  מים וחיבור לדוד

מאותו מין וסוג הצינורות עצמם. לא יורשה לייצר אביזרים וספחים באתר 
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למעט זוויות. הזוויות בצינור ניתנות לבצע בעזרת קפיץ פנימי השומר על קוטר 
פעמים קוטר  5הצינור בזמן הכיפוף. רדיוס הכיפוף המינימאלי המותר היינו 

 הצינור.

התקנת המערכת תעשה לפי הוראות ההתקנה המפורטת של היצרן ותחת  2.4.4
פיקוח שרות השדה  של היצרן. בגמר העבודה על הקבלן לצרף תעודת 

 אחריות היצרן.

 ספרינקלרים: 2.5

" ודגם TYCOהספרינקלרים יהיו משנת יצור אחרונה כדוגמא מתוצרת " 2.5.1
 בהתאם לתכניות ולכתב הכמויות.

 . psi175 כת הספרינקלרים יעמדו בלחץ מינימאלי של כל האביזרים למער 2.5.2

הספרינקלרים אשר יותקנו באזורים ללא תקרה אקוסטית לרבות לאורך  2.5.3
/  UPRIGHTתעלות חשמל/תקשורת  יהיו ללא רוזטה דקורטיבית מסוג 

PENDENT  בעלי בקבוקון להפעלה בטמפרטורה וקבוע זרימה בהתאם
 לתכניות וכתבי כמויות.

אשר יותקנו באזורים עם תקרה אקוסטית יהיו עם רוזטה  הספרינקלרים 2.5.4
בעלי בקבוקון להפעלה בטמפרטורה וקבוע  PENDENTדקורטיבית מסוג  

 זרימה בהתאם לתכניות וכתבי כמויות.

חיבור ספרינקלרים אל קווי צנרת יבוצע בהברגה תוך שימוש בסרט טפלון או  2.5.5
 ע"י מפתח מתאים.משחת טפלון בלבד. התקנת ספרינקלרים בצנרת תעשה 

ס"מ אך לא  30הספרינקלרים יותקנו מתחת לתקרה במרחק שלא יעלה על  2.5.6
 ס"מ מהתקרה, אלא אם צוין אחרת בתכניות. 2.5 –קטן    מ 

בהתקנת ספרינקלרים יש להתייחס למכשולים כדוגמת קורות וכו' העלולים  2.5.7
 להפריע לפיזור המים.

ם מכל סוג המותקן במבנה הקבלן ישאיר, בגמר התקנה, ספרינקלרים רזרביי 2.5.8
ומפתחות למתזים, הכל יאוחסן בארון ספרינקלרים מיוחד המיועד לכך. מספר 

 .NFPA 13מתזים רזרביים יהיו בהתאם לדרישות התקן 

התאמת ספרינקלרים לתקרות דקורטיביות תהיה ע"י צינורות גמישים  2.5.9
(FLEXIBLE SPRINKLER CONNECTION מאושרים ע"י )UL/FM  מתוצרת
"FLEXHEAD." 

מגופים ורגשי זרימה יהיו מחוברים למערכת התראה של לוח בקרה מרכזי לפי  2.5.10
תכניות מאושרות ע"י יועץ בטיחות, מכון התקנים ובתאום עם קבלן ביצוע 

 מערכת גילוי אש.

 הוראות כלליות: –אביזרי צנרת  2.6

אביזרי צנרת יותקנו בצורה שתאפשר פירוק  חלקי  או מלא  כנדרש  של  2.6.1
ללא  גרימת  הפרעה לרשתות , לצורך טיפול, החלפת  חלקים  ו/או  האביזר 

החלפה מלאה של  האביזר. למטרה זו ושמשו בהתאם למקרה,  רקורדים  
קוניים  כבדים,   טבעות  נחושת, חצאי  רקורדים, אוגנים  ואוגנים נגדים ,   

 ספחים מאוגנים וכו'.

חד אשר יהיה בצורת לאטימה בין  אוגנים  יש להשתמש אך ורק באטם א 2.6.2
טבעת שקוטרה  הפנימי זהה לקוטר הצינורות והקוטר החיצוני מגיע עד 

 לברגים.

 כל האביזרים חייבים להיות מאושרים ע"י מכון התקנים. 2.6.3

כל אביזרי הצנרת עבור מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים )מתזים( יהיו  2.6.4
 בלבד. U.L/F.Mמאושרים 
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 מגופים כדוריים: 2.7

, מגופים 1144ותקן  5452)כולל( יהיו בעלי תקן ישראלי  2קוטר " מגופי ניתוק עד
מטיפוס "כדורי" עם כדור פליז מצופה כרום ניקול, אטמי טפלון , עם מעבר מלא וידית 
מתכת ארוכה. אחרי כל מגוף לכיוון זרימה יורכב "רקורד" קוני מפלדה חרוט . הרקורד 

 שבכתב הכמויות.אינו מפורט בנפרד ומחירו יכלול בסעיף המגוף 

 מגופי פרפר: 2.8

ומעלה )אלא אם צוין אחרת( יהיו מטיפוס "פרפר" עם  3מגופי ניתוק/פתיחה מקוטר "
גלגל הפעלה ותמסורת מחוברים ע"י אוגנים ואוגנים נגדיים )כלול במחיר( . גוף עשוי 

, מדף מצופה רילסן , תושבת מגומי ניטרלי )אלא אם 304ברזל יציקה, ציר נירוסטה 
 אטמ'. 16ן אחרת בכתב הכמויות( . המגופים יהיו מתאימים ללחץ עבודה של מצוי

 מגופי שער )טריז(: 2.9

ומעלה )אלא אם צוין אחרת( יהיו מטיפוס "טריז"  3מגופי ניתוק/פתיחה מקוטר "
מחוברים ע"י אוגנים עם אוגנים נגדיים )כלול במחיר( . מגוף עשוי מיציקת ברזל עם 

מייל , טריז מצופה גומי סינתטי . המגופים יהיו מתאימים גלגל הפעלה , גוף מצופה א
 אטמ'. 16ללחץ עבודה 

 מסננים אלכסוניים: 2.10

מסננים יהיו מטיפוס "אלכסוני" עם רשת נירוסטה גוף עשוי פליז או יציקת ברזל  או 
ומעלה מצוידים בברז ניקוי כדורי וצינור  1.5ברונזה כמצוין בכתב הכמויות . בקוטר "

 סום הרצפה.ניקוז עד מח

 שסתום אל חוזר: 2.11

 )כולל( יהיה מטיפוס מוחזר קפיץ , גוף מפליז. 2שסתום  אל חוזר עד קוטר "
 תוצרת "שגיב". UFRשסתום אל חוזר במערכות מדידה יהיו מסוג 

ומעלה יהיה טיפוס דו כנפי , גוף ברזל יציקה מצופה אמייל  3שסתום אל חוזר מקוטר "
 שבות רכות., דסקיות וקפיץ מנירוסטה , תו

 אל חוזרים המתוקנים אחרי משאבות יהיו מטיפוס "שקט".

 שסתום אל חוזר כפול: 2.12

קפיצים , שסתום אל חוזר כפול מורכב משני אל חוזרים טעוני קפיץ בלתי תלויים
מסוג התואם את דרישות משרד  . השסתוםעשויים פלב"ם וגוף מיציקה ספרודיאלית

 הבריאות.
 בר.  12השסתום מצופה אפוקסי עמיד נגד קורוזיה ומתאים ללחץ העבודה עד 

 על הקבלן לקבל אישור מבודק מוסמך להתקנתו.

 משחררי אוויר: 2.13

 משחררי אוויר למערכת מים הקרים יהיו מפליז עם ברז ניתוק כדורי לפניו. 

 ברזי שריפה: 2.14

חיצוניים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים ורשויות הכיבוי, דוגמת תוצרת ברזי שריפה 
 "רפאל". כל מוצא יצויד במצמד "שטורץ" מתאים.

ס"מ הכל לפי פרטים  50/50/50ברז שריפה יכלול בסיס בטון לעיגון במידות 
 סטנדרטיים. חיבור זקיפים של ברזי שריפה מפלדה לצנרת ראשית יתבצע ע"י אוגן.

 וי אש:עמדת כיב 2.15

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון מים בנוי לפי אדריכלות ו/או בתוך ארון 
ס"מ עם מדף פנימי ודלת עם מנגנון נעילה מחוזקים  120/80/30מפח צבועי במידות 

 לקירות או אלמנטים מפלדה. כל ארגז יכלול את אלמנטים הבאים:
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 " .עם מצמד חיבור מהיר "שטורץ 2ברז שריפה בקוטר " .א
, הכל מתאים לת"י 1מ' עם מזנק ריסוס סילון ומגוף כדורי " 30גלגלון באורך  .ב

2206. 
 מ' עם מחבר "שטורץ". 15זרנוקים באורך  2 .ג
 .1מזנק ריסוס סילוני " .ד
 ק"ג. 6מטף כיבוי אבקה  .ה

 HDPEצנרת ביוב  2.16

צינורות שופכין, דלוחין, ניקוז מזגנים, ניקוז מי גשם עוברים באופן גלוי ו/או  2.16.1
במקומות מצוינים בתכנית או לפי דרישות המפקח יהיו צינורות  סמוי

( , מחוברים בריתוך, תוצרת "גיבריט" או HDPEמפוליאתילן בצפיפות גבוהה )
תוצרת מאושרת אחרת לרבות כל הספחים , אביזרים, אביזרי התפשטות, 
מופות חשמליות מאותה תוצרת. צינורות, ספחים ואביזרים מפוליאתילן 

יהיו בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי  HDPE –גבוהה בצפיפות 
 .  1חלק  349ולפי מפמ"כ 

, ובכפוף להוראות ההתקנה 2חלק  349התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ  2.16.2
 המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.

סוג מ HDPEכל צינורות אופקיים ו/או צינורות אנכיים מרעישים יהיו מצינורות  2.16.3
 "שקט" ויעטפו ע"י בידוד אקוסטי מאושר ע"י יועץ אקוסטי.

 PVCצנרת ביוב  2.17

 בגרביטציה בלבד מחוץ לבניין.   מיועדת להעברת מי שפכים PVC צנרת 2.17.1

 בעל דופן מלא. SN-8מ"מ  160הצנרת תהיה בקוטר  2.17.2

הצנרת תסופק עם טבעת אטימה. טבעות אטימה יתאימו לצינורות ויעמדו  2.17.3
 .על חלקיו 1117בדרישות ת"י 

הצנרת תצויד במחבר שקוע אינטגראלי. אטימת המחבר תעשה על ידי טבעת  2.17.4
 גומי בין הצנרת ובין מגרעת השקוע.

הצנרת תהיה מסומנת בסימון בר קיימא על פי דרישות התקנים המתאימים  2.17.5
 להם, כולל סימון תו תקן ישראלי.

 אביזרי ביקורת לביוב: 2.18

מקומות המצוינים בתכניות ו/או כל הצינורות יצוידו באביזרי ביקורת ב 2.18.1
 המתבקשים מכללי המקצוע.

 בכל שינוי כיוון זרימה בצנרת יותקנו אביזרי ביקורת. 2.18.2

 בקולטן יותקן אביזר ביקורת לפחות כל שתי קומות ובבסיס הקולטן. 2.18.3

אין להתקין עין ביקורת באפיק הזרימה. יש להפנות את עין הביקורת לצד  2.18.4
 המאפשר גישה.

 צפה, מחסומי תופי, מכסים:מאספים, מחסומי ר 2.19

 -כל מחסומי רצפה, מחסומי תופי, מאספים וכו' )אלא אם צוין אחרת( יהיו מ 2.19.1
PP .תוצרת חרושתית עם מאריך ומכסה 

מחסום רצפה יכוסה  ברשת המתחברת למחסום. מחסום תופי ומאספים  2.19.2
יכוסו במכסה פליז מתברגים בתוך מסגרת מרובעת עם שתי טבעות איטום.  

 יקבעו במישור הריצוף.המכסים י

 כלים סניטריים וארמטורות: 2.20

כל הכלים הסניטריים, הסוללות והארמטורות יורכבו בהתאם להוראות  2.20.1
 ההרכבה היצרנים.
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על הקבלן לברר דגם, תוצרת וצורך ברכישה של כלים סניטריים וארמטורות  2.20.2
 לפני סגירת החוזה.

 תאי ביקורת לביוב: 2.21

 רות טרומיות. התאים יהיו מחוליות  גלגיליות  ותק 2.21.1
תקע עם סתימת -בעלות שקע 658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות  ת"י  

חריצים מפנים ומבחוץ אחרי הרכבתם בטיט  צמנט נקי. חוליות בטון טרומיות 
יחוברו בינם לבין עצמם בעזרת אטמי "איטופלסט" או ש"ע מאושר על ידי 

 המהנדס או המפקח. 

לפי  מית מבטון ומכסה ברזל בטון )ב.ב(שוחות הביוב תהיינה עם תקרה טרו 2.21.2
 . 489ת"י 

 בגינות, מדרכות ושבילים. "B-125" תותקן תקרה לעומס בינוני ומכסה
בכבישים, חניות ובמקומות  "D-400" תותקן תקרה לעומס כבד ומכסה

 המסומנים בתוכניות. 

 60ס"מ יותקן מכסה בקוטר  125ס"מ או  100ס"מ,  80בשוחות שקוטרן  2.21.3
  ס"מ.
 ס"מ. 50ס"מ יותקן מכסה בקוטר  60וחות שקוטרן בש

עיבודים בתחתיות תאי ביקורת יהיו חרושתיים, יצוקים מבטון במפעל חרושת  2.21.4
 כדוגמה "וולפמן" פרט לשוחות "יבשות".

כל הפתחים עבור חיבורי צנרת ביוב לתא ביקורת יעשו במפעל לפי הזמנה  2.21.5
 מוקדמת. 

 ".על הפתחים יותקנו אטמים מסוג "איטוביב
 לא יתקבלו חציבות פתחים בשטח בתוך חוליות טרומיות.

 מ', יותקנו שלבי ירידה מברזל.  1.25בתאים שעומקם עולה על  2.21.6
השלבים יותקנו בשתי עמודות אנכיות לסירוגין, המרווחים האנכיים בין 

 ס"מ.  50 -השלבים, בכל אחד משתי העמודות, לא יגדלו מ 
 חד עם החוליות.מיוצרים י –השלבים יהיו חרושתיים 

 בתאים בהם הפרש גובה כניסת צנרת ביוב לתא ביקורת לבין יציאתה   2.21.7
 עולה על חצי מקוטר השוחה, יותקן מפל חיצוני לפי מפרט סטנדרטי.

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים, או לפי  10באזור גינון יהיו התאים בגובה  2.21.8
 הנחיות אדריכל הפיתוח או המפקח.

ס"מ מתחת האספלט כאשר רק  20עם תקרה  תאים במשטח אספלט יבוצעו 2.21.9
 הפקק ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט.

תאים במשטח גרנוליט יהיו כנ"ל אך עם חומר זהה למשטח, יצוק בתוך 
 הפקק.

ס"מ מתחת המשטח עם  20תאים במשטח מרוצף יבוצעו עם תקרה  2.21.10
מ ופקק ס" 6060Xמכסה עליון עשוי מיציקת ברזל הכולל מסגרת מרובעת 

מרובע עם מכסה להנחת אבני הריצוף בתוכו. המכסה כדוגמת דגם "כרמל 
 " תוצרת וולפמן.66

 צינורות מי גשם: 2.22

צינורות מי גשם בתוך העמודים יהיו צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה  2.22.1
(HDPE מחוברים בריתוך, תוצרת "גיבריט" או תוצרת מאושרת אחרת , )

מופות חשמליות מאותה תוצרת. צינורות, לרבות כל הספחים , אביזרים, 
יהיו בעלי תו השגחה  HDPE –ספחים ואביזרים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה 

 .1חלק  349של מכון התקנים הישראלי ולפי מפמ"כ 
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במקומות המצוינים בתכניות תחובר הגשמה באמצעות נקז גשמים אל תא  2.22.2
הגשמים ייעשה  הבקרה הקרוב ביותר של התיעול או לקידוח חלחול. נקז

 מחומר הזהה לחומר שממנו עשויה הגשמה.

קולטי מי גשם על הגג יהיו מטיפוס מתועש כדוגמה תוצרת "דלמר" או ש"ע  2.22.3
 מאושר ע"י מהנדס/מפקח.

כל קולט מי גשמים, וכן נקז הגג והגשמה , יותקנו כך שתובטח אטימות  2.22.4
 מוחלטת.

 לגשמה יהיו פתחי ניקוי, כמפורט להלן: 2.22.5
 ה פתח ומכסה בקרה בחלק העליון ובכל שינוי כיוון שלה.לכל גשמה יהי

 לפתח האמור תהיה גישה לצרכי ניקוי של הגשמה.
מ', יותקן פתח נוסף עם גישה אליו  15 -במידה ומרחק בין שני פתחים גדול מ

 שתאפשר ניקוי הגשמה.

כל הצינורות יצוידו באביזרי ביקורת במקומות המצוינים בתכניות ו/או  2.22.6
 מכללי המקצוע.המתבקשים 

 מערכת סולרית: 2.23

כל חלקי האינסטלציה לרבות דודים, קולטי שמש, משאבות, פיקוד,  2.23.1
שסתומים, אל חוזרים, משחררי אויר, מגופים, צנרת, בידוד, ברז ערבוב 

 תרמוסטטי, תרמוסטט דיפרנציאלי, הכל יהיו לפי דרישות התקן. 

בתכנית עם מחליף  בנפח כמצוין 2חלק  579דוד חשמלי / שמש יהי לפי ת"י  2.23.2
חום ספירלי. הדוד יותקן בעמידה ויסופק עם גוף חימום מהיר בהספק מתאים 

לנפח הדוד. הדוד יהיה עם ציפוי חרושתי/אמייל ויצויד בתרמוסטט לוויסות 
 חום.

עם מובילים מנחושת בתפוקה מתאימה  1חלק  579קולטים יהיו לפי ת"י  2.23.3
 לדרישות ת"י.

רכת סולרית תהיה מפלדה מגולוונת ללא תפר צנרת הולכה על הגג עבור מע 2.23.4
"SCH40 593/2" לפי ת"י. 

" לפי ת"י SCH40צנרת הולכה "ורטיקלית" תהיה מפלדה מגולוונת ללא תפר " 2.23.5
 באישור המתכנן בלבד. SPאו צנרת מסוג  593/2

צנרת סולרית המותקנת באופן "סמוי" תעבור דרך שרוול בגודל מתאים  2.23.6
 רצפה או קירות.לשליפת צינורות ללא פתיחת 

מערכות סולריות יכללו אספקה והתקנה של דודים וקולטי שמש לרבות צנרת  2.23.7
קרים, משאבות סחרור, תרמוסטט דיפרנציאלי, \חמים חוזרים\מים חמים

ברזים כולל ברז ערבול, שסתומים וכל הנדרש להתקנה מושלמת בהתאם 
 לתקנים וחברת מבצע המתמחה בתחום.

 בנייה ירוקה: 2.24

ליטרים לדקה כאשר  6 -אחוז מהברזים תוגבל הספיקה ל 50בלפחות  2.24.1
 ליטר/דקה 7במטבחים תתאפשר ספיקת מקסימום של 

ליטר. משתנות יהיו בעלי  6-ו 3כלל האסלות יהיו בעלי מנגנון הדחה כפול של  2.24.2
 ליטר. 2ספיקת מקסימום של 

 5452כלל המערכות הבאות במגע עם מי שתייה יעמדו בתקן  2.24.3

ליטר  9.6נות יעמדו בדרישת ספיקת שיא של מהמקלחות המתוכנ 90% 2.24.4
 1483לדקה. במידה ויתוכנן וסת ספיקה הוא יעמוד בתקן 

 במבנה תותקן מערכת לטיפול ומניעת אבנית 2.24.5
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 מחירים ואופני המדידה .3

 כמויות: 3.1

הכמויות המופיעות בסעיפים השונים מהוות הערכה בלבד ואינם מחייבים את  3.1.1
 מתכנן המערכת. 

למדידת העבודה שבוצעה בפועל ובהתאם לשיטות  התשלום יהיה בהתאם 3.1.2
המדידה המפורטות כגון: יחידת אורך, קומפלט וכדומה או בשיטה אחרת 

 בהתאם להחלטת מזמין העבודה.

המזמין רשאי לשנות את הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה, הקטנה בכל יחס  3.1.3
של וגודל וכן לבטל סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות 

העבודות שבוצעו בפועל למעשה ולפי שיטת המדידה המפורטת להלן וכל 
 זאת בלי לשנות את מחירי היחידה של החוזה.

עבודות נוספות שלא מופיעות בכתב הכמויות ימדדו וישולמו לפי ניתוח  3.1.4
 מחירים מפורט שיכין הקבלן ויגיש לאישור המתכנן.

רה של שינוי במהלך מחירי היחידה בכתב הכמויות יהיו בתוקף גם במק 3.1.5
הצנרת אשר יגרום לשינוי באביזרים ו/או בחומרי העזר שלא נמדדים בנפרד 

 )ספחים, אביזרים, תמיכות, צביעה וכדומה(.

 אופני המדידה: 3.2

תיאור סעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי בלבד, ומחירי היחידה כוללים כל  3.2.1
ים, חומרי הדרוש לשם ביצוע מושלם של העבודה, אספקה והתקנת חומר

 עזר, אמצעי הרמה וכדומה.

 צנרת מכל הסוגים: 3.2.2
 מדידה לפי אורך בפועל.

 כולל את כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מחברים, אוגנים, 
עבודות חפירה, חציבה, אספקה והנחה של מצע, חידוש מצעים במידת 
הצורך,  מיון אדמה למתאימה, הידוק קרקעי, הנחת צנרת בתוך תעלות,  

ס"מ בכל רוחב התעלה,  הרחקת עודף  15פה בחול נקי ומהודק בעובי עטי
החומר החפור כמפורט לעיל, פתיחה, חיתוך וסגירה של השטח הסלול 

גוש בטון לעיגון  והשבת השטח לקדמותו, עטיפה חרושתית, צביעה ובידוד,
 הצנרת.

 תאי ביקורת לביוב ימדדו לפי יחידות בשלמותם לרבות חפירה ו/או חציבה, 3.2.3
הנחת השוחה, חיבור צנרת לשוחות ע"י אטם תקני, בדיקת אטימות לפי ת"י 

, איטום פנימי, CLSM, עיבוד קרקעית, מילוי חוזר ע"י 3.5.2.2סעיף  1205.6
אספקה והתקנת מכסה לעומס מתאים, התאמה לפיתוח שטח,  הרחקת 
אדמה  מיותרת ופסולת כשהוגדר לעיל , פתיחה,חיתוך וסגירה של השטח 

 ול והשבחת השטח לקדמותו.הסל

חיבור חדש לתא ביקורת קיים ימדד כיחידה לרבות חפירה/חציבה, הטיית  3.2.4
הזרימה בקו במידה וקיימת לרבות כל הציוד הנדרש כגון משאבות, מצופים, 
צינורות, חיבור לחשמל וכד', פתיחת דופן התא, שינוי בעיבוד פנימי, בניית 

של השטח הסלול והשבחת השטח מפל חיצוני או פנימי, פתיחה וסגירה 
 .לקדמותו

מפלים חיצוניים ימדדו לפי פירוט בכתב הכמויות ויכללו במחירם את כל  3.2.5
 צינורות באורך הנדרש, ספחים וכל הנדרש לפי פרטים סטנדרטיים.

בניית בורות/שוחות/תאי שבירת לחץ יצוקות בשטח ימדדו כיחידה קומפלט  3.2.6
 ת הקבלן.לרבות תכנון ע"י קונסטרוקטור ובאחריו
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עבודות החפירה ועבודות הלוואי שלה כמו דיפון, תמוך, עטיפת חול, מילוי  3.2.7
חוזר, סילוק עודפים מהשטח, סידורי בטיחות וכדומה כלולות במחירי 

 הצינורות. 

 בדיקות לחץ ואטימה כלולים במחירי היחידה השונים. 3.2.8

 למען הסר ספק, לא ישולם בנפרד עבור עבודות עפר. 3.2.9

זיר הקבלן את השטח לקדמותו לשביעות רצונות המלאה בגמר העבודות יח 3.2.10
 של המפקח/המתכנן.

 עבודות עפר. .4

קרקעיים, לסמן -על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה את תוואי וסוג הקווים תת 4.1
 אותם ולהימנע מגרימת נזק לקווים אשר כבר הונחו בשטח.

 על הקבלן לבצע את עבודות החפירה בתיאום מלא עם המפקח בשטח. 4.2

ישור חפירה ע"י כלים מכאניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לאי גרימת נזק א 4.3
 לקווים אלה.

לאחר גמר עבודות העפר, עודפי העפר יסולקו לאתר מאושר ומוסכם בתאום עם  4.4
 המפקח. 

 תיקון כבישי אספלט יעשו בהתאם לשכבות האספלט הקיימות על גבי מילוי מהודק. 4.5
ס"מ לאחר ההידוק תוך ההרטבה  20ין לא יעלה על המילוי יעשה בשכבות שעובי

 ויישור הנדרש.
לפי  98%ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכאניים, לכל רוחב התעלה על להידוק של 

"MOD. AASHTO". 

 מילוי חוזר יבוצע בשלושה שלבים: 4.6
ס"מ מעל גב הצינור המילוי יהיה ע"י חול דיונות ללא אבנים, רגבי עפר קשים או  20עד  .א

 ומרים אורגאניים.ח
ס"מ( כולל הידוק  20ארבע שכבות של מצע סוג א' בלבד )עובי כל שכבה לא יעלה על  .ב

תוך ההרטבה ויישור הנדרש. ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכאניים, לכל רוחב 
 .   "MOD. AASHTO"לפי  98%התעלה על להידוק של 

 השלמת אספלט. .ג

דרש להשאיר תעלות פתוחות על הקבלן הקבלן לא ישאיר תעלות פתוחות. במידה ונ 4.7
 לנהוג בכל כללי הבטיחות בעבודה ובכלל זה לגדר את התעלה ולתלות שילוט אזהרה.

 ביקורת עבודה. 4.8

המתכנן רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק של עבודה אשר לא בוצעה  4.8.1
בהתאם לתכניותיו או הוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע הוראות המתכנן תוך 

 תקופה שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבונו.

המתכנן יהיה  רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי  4.8.2
מתאימים וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בחינת כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות 

 בתקנים הישראליים. 

ם סיום הקבלן יזמין את נציגי מעבדה מאושרת בלבד לביקורות על העבודה ע 4.8.3
כל שלב. תיקון הליקויים יבוצע תוך התקופה שתיקבע ע"י המתכנן, וכל 
ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן. תשלום למעבדה מאושרת לבדיקת 

 הביצוע יהיה על חשבון הקבלן.
 

 הצהרת הקבלן .5

הקבלן מצהיר כי קרא בעיון את טופסי ההצעה והתנאים הכללים וכל האמור  5.1.1
 .העבודות מבטא את הצעתו לביצועבכתב הכמויות והמחירים 
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הקבלן מצהיר כי הוא מסכים למסמכים המהווים את מסמכי ההצעה, כן כי  5.1.2
 הוא מכיר את מקום ביצוע העבודות, טיבו ועל סמך 

 ידיעתו זו הגיש את הצעתו.

הקבלן מצהיר כי הוא מסכים שהצעתו וכל מסמכי ההצעה יהיו חלק בלתי  5.1.3
 .אם יוחתם כזה אתו -נפרד מההסכם 

בחתימתו הקבלן מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לביצוע העבודה לפי דרישות  5.1.4
 התקנים הרלבנטיים.
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 עבודות חשמל - 08פרק 

 כללי 08.01

אדמס  ןהעבודה מתייחסת לביצוע מערכות חשמל ותשתית תקשורת מבנה סילב 08.01.01
 הממוקם  באוניברסיטת תל אביב.

 היקף המלאכה יכלול את ביצוע המלאכות הבאות: 08.01.02
 מתקני חשמל: א. 
מתקני כח ומאור הכוללים צנורות, חוטים, כבלים, תעלות, אביזרים, פסי  -  

 צבירה  וכד'.
 מערכת הארקה מושלמת. -  
 הכנת תשתית עבור טלפונים ותקשורת, בטיחות, בטחון וכו'. -  
 מל ואביזרים.אספקה והתקנה של לוחות חש -  
 אספקה של גופי תאורה. -  

 התקנה של גופי תאורה.  -
 אספקה של מערכת אל פסק. -
 טיפול ברשת מתח גבוה קיימת. -

 מתקני תקשורת ומתח נמוך ב. 
 .34,35ראה פרוט בפרקים  

 העבודות דלקמן יבוצעו ע"י אחרים ועל הקבלן לבצע את כל התאום והעזרה הדרושים: 08.01.03
 זנה של חברת החשמל, חברת הטל"כ או הבזק.עבודות ה א. 
מערכת חשמל למיזוג אויר ומשאבות )אשר יבוצעו ע"י קבלני המשנה של מערכות  ב. 

 אלו(.
מערכות, מרכזיית טלפון, מחשבים, ביטחון  וכו', אשר יבוצעו ע"י קבלנים  ג. 

 אחרים.
 :תאור הפרוייקט 08.01.04

 הספורט.המדובר במבנה חדש שיהיה צמוד למרכז   
 במבנה מספר קומות:  
 קבלה, משרדים, חדר פיזיותרפיה  קומת קרקע  
 משרדים ומעבדות שונות  1קומה   
 מקלחות, חדר אמון קבוצתי  2קומה   
חדר שרתים ראשי ,משרדים שונים, חדר ישיבות, מעבדת   3קומה   

 אקלים, חדר מכונות.
 מערכות מיזוג האוויר    גג  

 :תקניםתאור המ 08.01.05
 הזנה חשמל ראשית א.  

 המבנה יוזן מחדר חשמל מתח נמוך שימוקם בחניון מיטשל. 
 מתקני החשמל: ב.  
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 מהלוח הראשי של המבנה ימוקם בקומת קרקע.
 מתקני החשמל יבוצעו או בוצעו, כדלקמן: -

 ע"י צנורות ביציקה.  -חדרי מדרגות וכו'  *    
 חלל תקרה כפולה.צנורות + תעלות ב –לובים וכו'  *    
 ע"י תעלות, צנורות מרירון גלויים וכו'. -חדרי מכונות וכו'  *    
צינורות + תעלות בחלל תקרה  –משרדים, מעבדות וחדרים שונים  *    

 כפולה, צנרת במחיצות
צינורות ברצפה, תעלות בחלל  –*   חדרי כושר ומעבדות עם ציוד קושר     

 התקרה. 
 

 :בזק וטלפונים ג. 
 .3כניסת בזק מגיעה אל קומת קרקע  וממנה אל חדר תקשורת הנמצא בקומה  -    
 דיזל גנרטור  ד. 
 גנרטור הנמצא בחניון מיטשל , יזין מערכות חיוניות של במבנה.  
 המתקן החיוני יוזן מלוח ראשי שימוקם בקומת קרקע משדה חיוני.  
 מערכת אל פסק  ה. 
 שר תותקן בחדר התקשורת.תבוצע בבניין מערכת "אל פסק" א  

המערכת מיועדת לגיבוי חדר התקשורת ארונות תקשורת בבנין שקעים ועמדות 
 עבודה המפוזרות בקומות.

 מסלול הריצה הממוקם בחדר אימון קבוצתי יגובה בנפרד ע"י מערכת אל פסק   
 יעודית. 

 הארקות ו. 
רקת ציוד ומתקנים יבוצעו בבנין מערכות הארקות, הן הארקות הגנה ושיטה והן הא

 כדלקמן:
 הארקת יסוד.  )קיימת(. -
 פס השוואת פוטנציאלים בריכוזי החשמל השונים. -
 פסי השוואת פוטנציאלים משניים. -
 הארקת לוחות החשמל הראשיים ולוחות המשנה. -
 .U.P.Sהארקת ציוד כמו  -
 מערכת הארקה מיוחדת עבור חדר שרתים. -
 מידה ויהיו.הארקת רצפות אנטי סטטיות ב -

 גופי תאורה: ז. 
 אספקה .1 
 ג"ת יסופקו ע"י הקבלן.  1.1  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש את חלק מגופי התאורה    1.2  

 או כולם על ידיו ללא שינוי מחיר ההתקנה.
 התקנה .2 
את כל הגופים הנ"ל גם המסופקים על ידו וגם ע"י המזמין, הקבלן יתקין,  -  

תם לביקורת חברת החשמל או בודק פרטי כפי שיידרש, כמופיע כולל מסיר
 במפרט הטכני וכתב הכמויות.

 :תאורת חרום ח.
תכליתיים, עם -בפתחי היציאה והמילוט בכל קומה יותקנו גופי תאורה דו -  

 (.LEDשילוט וסימון הכוללים מטען, מצברים וממסר העברה )בד"כ נורות 
ם, חדרי מדרגות, חדרי חשמל ומכונות וכו' בשטחים הפתוחים והפרוזדורי -  

 לתאורת התמצאות. LEDתכליתיים עם נורות -יותקנו גם גופים חד
 כל הציוד יתאים לתקן הישראלי. -

 :מערכות מתח נמוך ט.
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הקבלן יכין תשתית למערכת גילוי אש ועשן החל מהמרכזיה אשר תמוקם  -   
לל צנרת ורטיקלית, בחדר בקרה בקומת קרקע  ו/או מקום אחר שיקבע, כו

 (.34ארגזים, צנורות וסולמות, כולל חוטי משיכה )מערכת עצמה פרק 
למערכות כריזה החל ממרכז ההגברה אשר בחדר בקרה  2.11הקבלן יכין  -   

בקומת קרקע לפי היעודים השונים, כולל צנרת ורטיקלית, ארגזים, צנורות 
 (.34פרק  –וסולמות, כולל חוטי משיכה. )מערכת עצמה 

 הקבלן יכין תשתית למערכת הטלפונים החל כניסה לבנין, צנרת ורטיקלית, -
 ארגזים, צינורות וסולמות כולל חוטי משיכה )המערכת עצמה ע"י אחרים(.

הקבלן יכין תשתית למערכת טלויזיה, כולל צנרת ורטיקלית, ארגזים, צינורות  -
 מוצאים כולל חוט משיכה )מערכת עצמה ע"י אחרים(.

בלן יכין תשתית למערכות בקרה כולל צנרת ורטיקלית, ארגזים, צנורות, הק -   
 חוטי משיכה וכו', )מערכת עצמה ע"י אחרים(

הקבלן יכין תשתיות למערכות בטחון, פריצה, כולל צנרת ורטיקלית, ארגזים,  -   
 צנורות, תעלות, כבילה וחיוט וכו'. )מערכת עצמה ע"י אחרים(.

לתקשורת מחשבים משני סוגים נפרדים: כבלי נחושת,  הקבלן יכין תשתיות -   
סיבים אופטיים, כולל צנרת ורטיקלית, ארגזים, צנורות, תעלות, חוטי משיכה וכו' 

 )מערכת עצמה ע"י אחרים(.
 המפרט וניהול הפרוייקט: י.
 היקף המפרט        -           

בודות בנין", של "המפרט הכללי לע 08העבודות יבוצעו גם בכפיפות לפרקים  -
 משרדית/מהדורה אחרונה.-בהוצאת הועדה הממשלתית הבין

, כל חוקי ותקנות 1954העבודה תעשה בכפוף לתקנים הישראלים, חוק חשמל  -
החשמל ונוהלי חברת "הבזק", רשות כיבוי אש, משטרה, מכון התקנים וכל רשות 

 אחרת.
ים לאישור הרשויות מאחר ומתקניו ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופ -  

)כגון: חברת החשמל, חברת "בזק", מכון התקנים, חברת הכבלים וכד'(, עליו 
לקחת בחשבון במחיריו כי עליו יהא לטפל בקבלת אישור מהרשויות הנ"ל לגבי כל 

 מערכותיו וכי כל שינוי ותיקון אשר יידרש על ידו, יהא על חשבון הקבלן.
 י לסיום עבודת הקבלן, וזאת מבלי לפגוע יש לראות את האישור הנ"ל כתנא -  

 בכלליות האמור לעיל, ופרק המוקדמות למפרט זה וביתר מסמכי החוזה.
 הכרת השטח -  

רואים את הקבלן כאילו לקח במחיריו את תנאי השטח כאמור במוקדמות של 
 .מפרט זה

כמו כן רואים את הקבלן כאילו קיבל ובדק את המתקנים הקיימים בשטח, ולא 
יה בהתחברות אליהם והשלמתם כל עילה להפרת אחריותו מאיזה חלק שהוא יה

ממתקניו לפעולתם הסדירה, לרבות חברת החשמל וחברת "הבזק", כולל צנרת 
 .שהוכנה ע"י אחרים

 חומרים ותקנים -   
כל החומרים, האביזרים והציוד שיספק הקבלן, יהיו מהטיב המעולה ויתאימו 

י )כל החומרים והאביזרים והציוד יאושרו ע"י לתקני מכון התקנים הישראל
המפקח לפני הרכבתם(, ובהעדרו של תקן כזה בהתאם לתקן המקורי של 

 האביזרים ו/או החומרים בארץ מוצאם. 
המפקח יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב המוצרים, 

לוח( במעבדה והרשות בידו לדרוש בדיקה של כל אביזר ואביזר )דגם מכל מש
מוסמכת. בכל מקרה יש להשתמש ולהתחשב בתקן העדכני ביותר בנושא 

 .אף אם הוצא במשך העבודה של הקבלן בבנין ,האמור
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, חוק חשמל, כל 1954העבודה תעשה בכפוף לתקן הישראלי חוק חשמל 
 תקנות החשמל המעודכנות ונוהלי חברת "הבזק".

 ביצוע המלאכה -   
של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ההוצאה לפועל  .1    

לחוקים כלליים אחרים של  ,הכמויות-ולמפרטים של כתב
המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל 
תשי"ד(, לדרישות המקובלות של חברת החשמל, חברת 

 ."הבזק", ולהוראות המפקח ולשביעות רצונו
 

כנון אלו תיקונים הקשורים בת-אם ברצון הקבלן להציע אי
המתקנים, יהא עליו להמציא את הערותיו למפקח לפני הוצאתה 

ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית  .לפועל של המערכת
מעולה. הקבלן יהיה בעל רשיון עבודה ממשלתי לביצוע עבודות 

 .חשמל לרבות עובדיו האחראים במקום
 למרות כל האמור לעיל, לדרישות המפקח, יפרק, יתקן, יחליף .2    

כל אביזר או חלק אחר במערכת  -על חשבונו הוא  -הקבלן 
שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה 
שום חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המפקח וכן יהא 

-על -הקבלן אחראי להגנת מלאכתו ולתיקון כל נזק שנגרם 
 .חשבונו

ן תכניות הבנין התאמה בין תאור המלאכה או בי-במקרה של אי .3    
והריהוט לבין תכניות המערכות הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך 
את תשומת ליבו של המהנדס לפני ההוצאה לפועל של כל 

 .מלאכה או חלק ממנו
הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן 

 .מתחייב לנהוג בהתאם לתיקונים
 

 עדיפות תכניות  -   
ה בין תכניות המערכות הכלולות בפרק זה ו/או בכל מקרה של סתיר

הקונסטרוקציה ו/או האדריכלות ו/או אינסטלציה מכנית, על הקבלן 
להסב תשומת ליבו של המפקח ולקבל את החלטתו לפי איזו תכנית 
 לפעול. אולם בכל מקרה עדיפות התכניות האדריכליות על יתר

מהתכניות  התכניות, ובכל פעולה של הקבלן בהתאם לאיזו שהיא
יחולו כל הוצאות התיקון והנזק על  -ובניגוד לתכניות פרטי אדריכלות 

 .חשבון הקבלן
   
 אישור הרשויות -   

מאחר ומתקניו ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופים לאישור  
הרשויות הבאות: חברת החשמל וחברת "הבזק" ומכון התקנים, עליו 

יהא לטפל בקבלת אישור מהרשויות לקחת בחשבון במחיריו כי עליו 
הנ"ל לגבי כל מערכותיו וכי כל שינוי ותיקון אשר יידרש על ידו, יהא על 
חשבון הקבלן. יש לראות את האישור הנ"ל כתנאי לסיום עבודת הקבלן, 
וזאת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ופרק המוקדמות למפרט זה 

 .וביתר מסמכי החוזה
 

 התוויה וסימון -   
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על הקבלן לספק את כל האנשים, מכשירי המדידה וכלי העזר הדרושים 
לסימון . יש לסמן את כל חלקי המתקן בדיוק רב על מנת להבטיח 
הוצאה לפועל נבונה ומדוייקת. אסור להתחיל בעבודה לפני שהמפקח 

-דיוק או אי-אישר את כל הסימון, אולם הקבלן אחראי יחיד לכל אי
לפרק ולהתקין מחדש, או לתקן על חשבונו כל התאמה לתכניות. עליו 

 .חלק שיבצע לפי סימון בלתי נכון
הסימון לעיל כולל גם סימון לעבודות הקשורות למערכות אלו ומבוצעות 

פרק  ע"י קבלנים אחרים של הבנין הזה, והכלולות במחירי היחידה של
 .זה ולא תשולמנה בנפרד

 
 פועלים והנהלת עבודה -   

תהיה מטיב מעולה ולשם כך יעסיק הקבלן עובדים איכות העבודה 
מסוגים מתאימים הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה 
מיוחד לעבודות הכלולות במפרט זה, מומחה לעבודות חשמל ובעל רשיון 
הנזכר לעיל )באישור המפקח(, שימצא קבוע במקום העבודה, יפקח על 

 .העבודות ויקבל הוראות מאת המפקח
ראות שתנתנה ע"י המפקח למנהלי העבודה של המערכות האלו, ההו

 .ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן
 

הקבלן לא יחליף את מנהלי העבודה בלי אישור המפקח. במקרה ואחרי 
מינויו, ימצא המפקח שמנהל העבודה אינו מתנהג כראוי, או שאינו 

אחר שאינו מתאים לתפקידו, הקבלן ירחיק אותו ממקום העבודה וימנה 
במקומו באישור המפקח. מנהל העבודה יהיה מצוייד בכל עת בטופס 
של התאור הטכני, כתב כמויות וסט מלא של תכניות הבנין, בכל 

 .המלאכות ושל כל המתכננים
 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים מעולים ומנוסים במספר 
 .הדרוש, לשם קידום העבודה בקצב הדרוש

 
דרישות המהנדס המפקח, כל אדם אשר לדעתו  על הקבלן לפטר, לפי

 .של המפקח אינו מומחה או שאינו מתנהג כראוי
 

 דוגמאות, דגימות ובדיקתן -   
הקבלן יכין לאישורו של המפקח דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי 

 .ציוד מערכות ומלאכות במספר ובצורה שייקבע ע"י המפקח
 

קח וכל החומרים, הציוד, הדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של המפ
והמלאכות שייעשו ויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות  ,המערכות

בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה, תספקה, תיקון ושינוי כל הדוגמאות 
 .תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום

 
המפקח רשאי לצוות על בדיקת החומר ומלאכה שיראנה כנחוצה כדי 

החומרים ופרטי הציוד בהתאם לנדרש,  להבטיח את איכותם הטובה של
והקבלן יגיש למפקח ללא כל תשלום את כל העזרה הדרושה לכך 

 .בחומרים ובעבודה. הוצאות הבדיקות חלות על הקבלן
 

 חציבה וסיתות -   
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על כל סוגיהן  עבודות הסיתות והחציבהעל הקבלן לכלול במחירו את כל 
העבודות את סתימתם של כל שיצטרך להן בביצוע עבודתו. כמו כן יכללו 

החורים והחריצים בבטון ו/או במלט צמנט בהרכב לפי הוראות המפקח. 
מ"מ או יותר יתקין הקבלן כיסוי  16צנורות  2מעל כל חריץ בו עוברים 

ס"מ  -12גרם אשר תחוזק לקיר ו/או לתקרה וכו ' , ב 900רשת מתוחה 
 .מכל צד

 
החריץ(, יותר השימוש ס"מ נטו )רוחב  -8בחריצים שרוחבם קטן מ

 .במידת כיסוי כנ"ל 3/4ברשת לולים "
 יבוצע איטום אש בכל מקום שיידרש.    
 יומן עבודה -   

הקבלן ינהל במקום יומן עבודה בו ירשום מדי יום ביומו, פרטים  .1
על עבודות המבוצעות, אירועים מיוחדים במקום העבודה, תנאי 

, וכל סוגי וכמויות מזג אויר ומספר הפועלים למקצועותיהם
 .החומרים והמוצרים אשר הובאו למקום

 
הקבלן גם ירשום את תביעותיו ואת פרוט עבודות הרג'י במדור 

 מיוחד בדפי היומן.
 

המהנדס ירשום בדפי היומן את הוראותיו והערותיו בכל הנוגע  .2    
לביצוע העבודות והשימוש בחומרים, ואלו תחשבנה כאילו נמסרו 

ותחייבנה אותו בין אם נרשמו בנוכחותו או  - לקבלן בכתב
 בהעדרו.

 
באם ההזמנה תעשה דרך קבלן הבנין, ינוהל כל הרישום הנ"ל 
במסגרת יומן העבודה הכללי של הבנין והוא ישמש כמסמך יחידי 
להעברת הוראות המהנדס וכו', לקבלן עבודה זו כקבלן משנה 

 של קבלן הבנין.
 

 עודפי והספקת חומרים -   
ן המזמין מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה, אי

וחמרי עזר. אין המזמין מתחייב לקנות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד, 
 .שישארו בידי הקבלן בסיום העבודה חומרים וכן מתקנים

 
 תליות וחיזוקים -   

העבודות הקשורות בביצוע האביזרים של תליות וחיזוקים, הן לצנרת 
שותפת והן בשיתוף עם צנרת אחרת ע"י קבלנים אחרים והן גופים, מ

אביזרים וצנורות בודדים, כלולות כולן במחירי היחידה של כתב הכמויות 
להלן, לרבות עבודות מסגרות, חיזוק, ביטון, צבע יסוד וצבע סופי וכל 

 .חומרי ועבודות העזר
 

 אישור ציוד, אביזרים ומערכות -   
טים, הציוד והמערכות שהינם מסוג סטנדרטי עבור כל הפרי .1

למערכות חשמל ותקשורת יגיש הקבלן דוגמאות לנ"ל ו/או את 
היצרן הטיפוס, כל הנתונים המכניים  פרטי הציוד, כולל שם

הכל  -והחשמליים, עבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכני מלא 
 .העתקים -4לפי דרישת המפקח ב
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ליווי מכתב הסבר שיפרט את כל החומר הנ"ל יוגש למפקח ב

רשימת הציוד הנ"ל המוצע, מיקומו בבנין, סעיפי החוזה 
 3המתייחסים אליו וכל זאת יוגש לאישור המפקח לפחות 

 .שבועות לפני מועד האישור הנדרש
 

פסל המפקח את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל 
ישור לגבי ציוד אלטרנטיבי, הכל כאמור לעיל, עד לקבלת א

 .המפקח
 

לגבי ציוד כנ"ל, כפוף לאישור חברת החשמל ו/או חברת "הבזק" 
יגיש הקבלן העתק תעודה המאשרת כי הציוד הנ"ל מותאם 

 .לדרישות הרשויות הנ"ל
 

לגבי קונזולים, שלות, תליות, תמיכות, קופסאות משותפות,  .2    
ארגזים וכו' יגיש הקבלן את דוגמאותיהם והצורה המוצעת 

ורם למבנה ולאביזרים במועד כאמור לעיל בפיסקה א' לחיב
לאישור המפקח ויבצע את כל השינויים הנדרשים על ידו עד 

 .לאישורם הסופי ע"י המפקח
 

 -בכל השאלות של הרכבה, חיבור, חיזוק, תליות לציוד וכו'
למבנה, יהיה המפקח הפוסק היחידי לגבי צורת חיבור והרכבה 

, קידוח, ריתוך, הרכבה ביציקה, חבור ואופן ביצועם לרבות סיתות
 ברגי "פיליפס", "וקו", סמכים קבועים וכו'.

 
 בדיקות והרצה -   

על הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים 
בהתאם להוראות המפקח, לתאור המפרט להלן, ולתכניות הלוטות. 

לבדיקה הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד 
 .הסופית עם השלמת המתקן והכנתו למסירה

 
עם סיום כל עבודה ובגמר כל העבודה יש לווסת את כל הציוד האוטומטי 

פעולות הויסות, הכיוון והשרות תמשכנה במשך  -והאחר לפעולה תקינה
כל תקופת האחריות שהינה לגבי המתקן הזה, שנה מיום השלמת הבנין 

 שלמותו(.ומסירתו הסופית ע"י הקבלן )ב
 

 תכניות עדות וסימון -   
בסיום העבודה ימסור הקבלן למהנדס, לפני בדיקת המתקנים ע"י חברת 

 1:50החשמל ומוסדות אחרים, תכניות מפורטות בקנה מידה 
המתאימות לקבלת העתקי שמש מהן, של המתקנים על כל חלקיהם, 
 כפי שבוצעו למעשה. וכן קבצים מתאימים לצורך שרטוט ממוחשב.
הפרטים, סכמות וכו' אשר יידרשו גם בקנה מידה אחר, התכניות יכללו 
גם סימון כל חלקי המערכות, הציוד והאביזרים, הזהה לסימון במערכות 
ועל האביזרים עצמם, לתכניות יצורפו דסקטים המאפשרים הפקת 

 התכניות )הכנת אוטוקד(.
 

 הוראות אחזקה -   
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קבלתה, לאישורו של המפקח  הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני
קובץ של הוראות אחזקה, הכולל פרוט מלא של פעולות אחזקה שיש 

וכו', וכן יצורפו קטלוגים  לבצע, תקופות הבצוע, סוג שמנים, סיכה
והוראות טיפול לכל הציוד, לרבות רשימת יצרנים וספקים מעודכנת 

 .ורשימת חלפים רצויה לאחזקה
 

 .זם בביצוע התפעול והאחזקההקבלן ידריך את נציג הי    
 

חודש מיום קבלת  24הקבלן יהיה אחראי למתקני החשמל במשך 
המתקן ע"י המזמין, במשך תקופה זאת אחראי הקבלן לכל קלקול או 
תקלה אשר נובעים מטיב הציוד וטיב החומרים וטיב העבודה ועליו יהיה 

 .על חשבונו -לתקן ולהחליף כל חלק או אביזרים פגומים 
יות כוללת גם מתן שירות )במיוחד תחנות טרנספורמציה ודיזל האחר

 גנרטורים ומערכות אל פסק(.
 

האחריות מאידך איננה כוללת נזקים אשר ינבעו מרשלנות בשימוש ע"י 
עובדי הבנין, שטפון, מלחמה וכח עליון אחר, פרט לכל מקרה כנ"ל חובת 

 .ההוכחה תהיה על הקבלן
 

ך שנת תקופת האחריות שיהיו ברשותו נוסף לנ"ל, אחראי הקבלן במש
חלקי חילוף רזרביים לציוד שהוא סיפק, בכמות מספקת כדי לכסות כל 

 בלאי, שבירה וכו'.
במשך שנת האחריות ישרת הקבלן, ללא תשלום את המתקנים שסיפק 
והרכיב כך שיהיו תמיד במצב תקין ומוכנים לעבודתם המיועדת_ הקבלן 

שנים מתאריך מסירת המתקן, חלקי  5מתחייב בזה להחזיק ברשותו 
חילוף, חלקי ציוד, חומרים וכו' הדרושים מדי פעם בפעם לשם תיקון 
המתקן. המפקח יקבע מה הם החלקים והציוד אשר על הקבלן להחזיק 

 ברשותו לפי סעיף זה.
 

 אינסטלציה חשמלית:   08.02
 צנורות )כללי(: 08.02.01

, מתאימים לדרישה, חפשיים מכל פגם הצנורות על כל סוגיהם יהיו חדשים א. 
 וללא סדקים, חורים, כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא. 

במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצינור למניעת חדירת לכלוך או  ב.  
 פסולת או כל חומר לתוכם במהלך הביצוע.  

ם בהתאם כל הצנורות הגלויים בין הפלסטיים ובין המתכת, יהיו בצבעים שוני ג.  
 לתפקידם במערכות.  

 - ø 23כל הצנורות יורכבו כשבתוכם חוטי השחלה מניילון בחתך מתאים עד )  ד.  
 מ"מ(.  ø 23 - 8מ"מ, מעל   3

 הצנרת בבטונים: 08.02.02
גם אם לא צויין במפורש בתכנית המתקן החשמלי, אחראי הקבלן שכל חלקי  א. 

ת, קורות, עמודים, חגורות וכו' המבנה העשויים בטון כגון: קירות, תקרו
תבוצענה עבודות ההכנה לפני יציקת הבטון ע"י הנחת צנורות פלסטיים או 

 צנורות פלדה, כולל קופסאות וכל ההכנות הנדרשות למערכות.
  צנורות פלסטיים גמישים כבדים: 08.02.03

 בהנחת הצנורות במחיצות, יש להקפיד על הנחתם בקוים ישרים. א.  
 .1:3מטר בחיזוק טיט צמנט  2ות המונחים ברצפות, יש לחזק בכל צנור ב. 
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ס"מ מצנורות מים חמים. כמו כן יש  -10אין להתקין צנורות במרחק הקטן מ ג.  
 להתקין שרוול לצינור בכל מקום בו עובר תפר התפשטות.

גמר כל הצנורות יהיה בתיבות לרבות תיבות מעבר ההסתעפויות המשותפות  ד. 
 להלן. כל התיבות בהתאם לתיאורן הנכללות במחיר הצנורות.המתוארות 

כחול, תקשורת  -ירוק, תקשורת שחורה  -הצנורות יהיו בצבעים שונים )חשמל  ה.  
 לבן(. -צהוב, חוזי  -אדום, מתח נמוך  -אדום, גילוי אש ועשן  -אדומה 

 בה מעצמו )פ"נ(.ו.        כל הצנורות יהיו מטיפוס בלתי דליק כ                    
 
 
 

 :צנורות משוריינים 08.02.04
קצוות הצנורות יצויידו בתרמילי פליז מתברגים. התברגות יצופו במיניום לפי  א.  

 הברגות הצנורות. 
שכבות בגוון אשר  -2כל הצנורות יהיו צבועים בצבע מגן וכן בצבע שמן סופי ב ב.  

 יקבע ע"י המפקח. 
 "אספלטינה" להגנה.-יצובעו ב הצנורות במילוי הריצוף ג.  
 הצנורות הגלויים יהיו מחוזקים לקירות בשלות מאושרות ע"י המהנדס. ד. 
 מחיר הצנורות יכללו גם את הארקתם בכל המקומות הדרושים. ה. 
כל אביזרי הצנורות כגון קשתות, מעברים וכו', יכללו במחיר הצנור ולא ימדדו  ו. 

 בנפרד.
דרגה ג' ויחוברו  103מל יהיו כולם צנורות מגולבנים לפי תקן צנורות מים לחש 08.02.05

בהברגה אטומה לרבות כל הספחים המתאימים ו/או בריתוך בחשמל בשימוש 
 אלקטרודה מיוחדת תוצרת "זיקה" או שווה ערך.

 :תיבות 08.02.06
כל התיבות תחוזקנה במקומותיהן בפני עצמן ולא תהיינה תלויות על הצנורות  א.  

 רים אליהם. המחוב
 מ"מ.  2קופסאות גדולות תקבלנה דלת )עם צירים ומנעול( מפח כפוף, בעובי  ב.   
ס"מ מכל צד משטח הקופסאות, ולכל  -1המכסאות יהיו מפח כנ"ל, גדול ב ג.   

 תיבה יחובר מכסה נפרד.
 לא יותר מכסה אחד לכמה תיבות.   
בר משותפות, והוא יקבע את המפקח יקבע אם והיכן יש להשתמש בקופסאות מע ד.   

 מידותיהם ופרטי הוצאתם לפועל.
 תעלות וסולמות 08.02.07

 סולמות כבלים מתכתיים .1  
מיקרון לפחות,  90באבץ חם בעובי  בטבילהסולמות הכבלים יהיו מגולבנים  א.   

מ"מ  45/30מבוצעים לפי סטנדרט כדוגמת "נאור" או ש"ע מפרופילי דופן 
 מ"מ נקוב גם כן. 40/15ס"מ מפרופילים  40ים כל מנוקב פעמיים ושלב

כל חלקי הסולמות יחוזקו על ידי ברגים בלבד, מגולבנים עם מחברים פנימיים     
ס"מ. במקום שנדרש  60לחלקי הסולם. רוחב הסולם לכבלים לא יעלה על 

 רוחב גדול יותקן/יורכב הסולם מסולמות זה ליד זה עד לרוחב הכולל.
יהיו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לסולמות  ב.   

לאורך קירות בניה )לא קירות גבס(, ותליות מהתקרה על ידי פרופילים 
 -מקצועיים מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. אורך פרופילי החיזוק כ

 ס"מ. 100
ת ושינויי ק"ג למטר אורך. פניו 100הסולמות יהיו בנויים לעומס כבלים של  ג.   

 מפלס בסולמות יבוצע בדירוג בלבד.
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במידה וסולמות הכבלים יותקנו בצורה אנכית מן הרצפה אל התקרה הם יכוסו  ד.   
מ"מ לפחות להגנה על הכבלים  1.5ע"ח פח מגן מגולבן ומכופף בעובי 

 כמפורט בתכניות.
 תעלות רשת פלדה .2  
 מיקרון 90ונות בעובי תעלות רשת תהיינה עשויות ממוטות פלדה מגולו   
 מ"מ. המרחקים בין המוטות לא יעלו על 5לפחות, כאשר כל מוט הינו בקוטר    
 חיזוק התעלות אל קירות ותקרות ייעשה כמפורט לגבימ"מ זה מזה.  50   
 סולמות כבלים.   

 
 ס"מ לפחות ויהיו בנויות לשאת עומס מירבי  8.5כל תעלות רשת יהיו עמוקות    
 ק"ג למטר אורך עם תמיכת זרועות מתכת. 100עד    
 אמצעי חיבור הארקה בתעלות וסולמות כבלים .3  
 אינץ'  3/8בכל התעלות וסולמות הכבלים ימצא בכל קטע בורג הארקה תקני    
 מצופה בקדמיום, כולל אום, דיסקית מפליז ודיסקית קפיצית לצורך חיבור    
 נעל כבל מאריק.   

 
 סגורות עם מכסים עבור כבלים RFI תעלות מתכת 08.02.08

  אין בפרויקט  
   

 חוטים: 08.02.09
 יהיו חוטי נחושת מבודד פי.וי.סי. בצבעים תקניים.   א.   
 השחלת החוטים תעשה לאחר גמר הנחת הצנורות ולאחר התייבשות הטיח.  ב.   
יעשו אך כל החיבורים של החוטים יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם  ג.  

 ורק בעזרת מהדק תותב בקליט או חרסינה. 
חוטים העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות, כמו כן קצוות החוטים בכניסתם  ד.   

 ללוחות, יכוסו בכל אורכם בצנורות פלסטיים מתאימים.
ממ"ר יש להלחים נעלי כבל מתאימות ולחברן ע"י ברגי פליז עם  16לחוטים מעל   ה.   

 פיציות ובידוד.דיסקיות ק
 

 כבלים: 08.02.10
 סוג הכבלים א.  
כל הכבלים יהיו עשויים מוליכים שזורים עגולים מנחושת או אלומיניום לפי  .1   

הרשום. לא יורשה להשתמש בכבלים סקטוריילים. הכבלים יהיו טרמופלסטיים 
דוחה להבה וכבה  FRמסוג    N2XY/NA2XYמנחושת/אלומיניום מטיפוס 

 .IEC 332/1: 79או לפי תקן  728י תקן ישראל מאליו לפ
 .VDE0772וולט שלפי התקן  1000הבידוד של כל הכבלים יהיה למתח עד     
תוצרת ויצרן הכבלים יהיה בעל תו תקן ישראלי או בין לאומי המקובל ע"י  .2   

 חברת החשמל ויש לו אישור מתאים ממכון התקנים.
 

 ANTFIER RESISTכבלים חסיני אש  ב.  
 כבלים המיועדים למערכות הפועלות בחרום בעת כיבוי אש יהיו מסוג חסין    
 לאומי.-אש כמצוין בתכניות ויעמוד בתקן הבין   

 
   331  IEC  בטמפרטורה של   -שעות  3במשךº750 צלסיוס כמו כן הכבלים 
 יעמדו בתקנים האחרים כגון:   

 
 .NFC32070 - תקן צרפתי   
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  .VDE0266 - תקן גרמני   
 .IEEE383 -תקן אמריקאי    
 כבלים חסיני אש יותקנו בתוך תעלות נפרדות ולא משותפות לכבלים רגילים.   
 כבלים חסיני אש יחוזקו ע"י חבקי מתכת ולא פלסטיים.   
  4102/12DINיעמדו בתקן   NHXHFE180/E90יהיו כבלים    

 
 הנחת כבלים 08.02.11

 ל גבי תעלות וסולמות. כבלים כבדים יונחו על גבי הכבלים יפרסו ויונחו ע א.  
 מתקן של גלגלות לצורך גרירה. בשום מקרה אין לגרור כבלים בתוך המבנה    
 או מחוץ למבנה בכדי למנוע פגיה אפשרית במעטה הכבל.   
 יש לסמן הכבלים ע"י תגי זיהוי פלסטיים עם כתובת בדיו טכנית בלתי  ב.  
 טי סנדוויץ' חרוט. הסימון יבוצע בקצוות הכבלים, בתאי מחיקה ו/או ע"י של   
 של המפרט הסטנדרטי לעבודות  08.02הביקורת, תפניות וכו', כמפורט בסעיף    
 חשמל.   
 מודגש בזאת כי יש להנחות את הקבלן להקפיד לבצע מרווחים בין כבלי ג.  
  -כוח, וזאת עלממ"ר ומעלה של לפחות קוטר אחד בין כבלי ה 5X10הכוח בחתך    
 מנת לאפשר אוורור מתאים לכבלים בכפוף לחוק החשמל.   
 כל הכבלים מכל הסוגים יהיו רציפים במידת האפשר מקצה ועד קצה ללא קטעי  ד.  
 ביניים באמצעות מופות או מחברים אחרים.   
 באף מקרה לא יתקבלו הנחות או התקנות כבלים בלתי רציפות שבאמצעות מופות    
 ו מחברים אחרים.א   
 הקבלן מתחייב להחליף כל קטע של כבל פגום כנ"ל.   
 חיזוק הכבלים לתעלות רשת ולפרופילים המחורצים של הסולמות יבוצע  ה.  
 באמצעות חבקי קשירה מתכתיים מצופים בניילון שלפי סטנדרט של חב' "אטקה"    
 .CRITCHLEYמתוצרת חב'    
 ובסולמות יבוצעו במרחקים קצובים שאינם עולים  החיזוקים של הכבלים בתעלות   
 מטר. 1.0על    

 השחלת הכבלים בתוך מוביל מצינור ו. 
 הכבלים יפרסו, ימדדו ויונחו על גבי מתקן של גלגלות לצורך גרירה.   
 בשום מקרה אין לגרור את הכבלים על גבי הכביש או על גבי האדמה בכדי למנוע    
 של הכבל.פגיעה אפשרית במעטה    
 על קצוות הכבלים תותקן גרב עשויה רשת מתכתית מתכווצת ובאמצעות לולאה    
 בקצה הגרב, ימשכו הכבלים פנימה לתוך המוביל.   
 על קצוות הכבלים תותקן גרב עשויה רשת מתכתית מתכווצת ובאמצעות לולאה    
 בקצה הגרב, ימשכו הכבלים פנימה לתוך המוביל.   
 רחו עם שמן סמיך או גריז על מנת לאפשר השחלה קלה ולמנוע כל הכבלים ימ   
 פגיעה במעטה החיצון של הכבלים.   

 
 פיקוח ואישור ביצוע התקנות כבלים ז.  
 כל עבודות הנחת כבלים ע"ג תעלות, סולמות והשחלת הכבלים בתוך מובילים    
 יסה וביצוע מצינורות, מחייבת את נוכחות המפקח למתן אישור לביצוע בעת פר   
 עבודות ההתקנה, ע"י הקבלן.   
 פגיעה בכבל עקב ביצוע לא תקין או רשלני של היש להבהיר ולהגדיר שבמקרה זה    
 יחוייב הקבלן בהחלפת הכבל הפגוע בכבל חדש מקצה ועד קצה ועל חשבונו.   
 לא יתקבלו כבלים מתוקנים בכל צורה שהיא.   

 
 :סימון ושילוט 08.02.12
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ל המתקנים והאביזרים יצויידו בלוחות אזהרה מפני חשמל בגודל ובצורה שיקבע כ א.   
 ע"י המפקח. 

 השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגינו בנפרד. ב.   
 

 מפסיקי זרם וחיבורי קיר לכח ולתקשורת:  08.02.13
 תה"ט או בקופסאות מרובעות 55האביזרים יותקנו בקופסאות פלסטיות מס'  א.    

מתאימות לאביזרים כדוגמת גוויס, אשר תיושרנה לקו הטיח. ובמחיצות גבס 
 בקופסאות מתאימות עם חיזוקים מתאימים.

 חיבורי הקיר יורכבו לקיר ע"י שני ברגים )למנוע תלישה בעת הוצאת המזלג(. ב.  
בקירות הצבועים בצבעי שמן או מצופי חרסינה או כל חומר אחר הניתן לרחיצה  ג.  

 , יותקנו המפסיקים ו/או חיבורי הקיר בגובה מתאים ויהיו מוגנים בפני המים.  במים
 .CEEחיבורי קיר ברצפה כפולה יהיו מדגם  ד.  

 .    CEEה.        חבור קיר בחדרי תקשורת על תעלה יהיו מדגם                       
 כל אביזר יכלול שילוט חרוט סנדביץ'. ו.            
 ז.        עמדות עבודה תבוצע בקופסאות מלבניות משולבות לחשמל ותקשורת                     

  CIMAהקופסאות יהיו מדגם חברת ע.ד.א פלסט, או בנויים בקופסאות                                  
 או ביטיצי'נו או אחרות כפי שיפורט בכתב הכמויות.                                

 + אביזרים דומים לתקשורת. 4Nיהיו ניסקו  OPEN SPACEח.        אביזרים בריהוט                      
 ט.         הקופסאות יושקעו בקירות הגבס ויחוזקו באמצעות ברגים לקונסטרוקציה                     

 המתכתית של הקירות בצורה יציבה.                               
 

 יש להגדיר לקבלן החשמל לבצע ולהתקין הכנות מתאימות באמצעות פרופילים                               
 מתכתיים בקונסטרוקציה של הקירות בעת בנייתה.                               

 
 ת קופסאות יש להגדיר לקבלן החשמל אחריות לכל נזק שיווצר בקירות בעת התקנ                               
 בתי התקע וכל הנזקים יתוקנו על חשבונו. מחיר כל הנ"ל כלול במחיר הקופסאות.                              

 
 קופסאות אשר תותקנה על קיר משני צדדיו יהיו בהזזת כך שלא תהינה חופפות ולא                                
 פגע אקוסטי.תהוונה מ                              

 הארקה 08.02.14

 כללי:  08.02.14.1 

 קבלן החשמל יבצע מערכת הארקה מבוססת על תקנות כדלקמן: א. 

 תקנות בדבר הארקות או הגנות אחרות, מהדורה אחרונה.  -  
 תקנות בדבר הארקות יסוד מהדורה אחרונה.   -  
 .הוראות מחלקת תכנון חח"י 1173תקן ישראלי לקולטי ברקים  -  
 וכן על כל חוק אשר תוקן לאחר מכן או תקנה אחרת שתתוקן תוך כדי ביצוע.  -  

כמו כן יש להאריק כל חלקי המתכת שבמתקן כגון: מסגרות, ארגזים, קופסאות  ב. 
 מכשירים, כל גופי התאורה הפלורסצנטייס וגופי מתכת אחרים. 

)או מים(, תעלות, כבלים כל האלמנטים של מתקן משוריין וכד', צינורות משוריינים   
וכו', יחוברו להארקה בצד יציאתם מהלוח ותובטח רציפות הארקה בכל אורך 

 מהלכם, כבלים משוריינים יחוברו כנ"ל.
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חיבורי הארקה נעשו בברגים מיוחדים המיועדים לצורך זה בכל אביזר. כל לוח משנה  ג. 
לפס הארקה בלוח  יחובר בנוסף לפס השוואת פוטנציאלים מקומי, מלבד התחברות

 אוהם. -1ראשי של הבנין. התנגדות הארקה לא תהיה גדולה מ

 את הארקה יש להכניס לתיבות משוריינות מתאימות ולסמנן.  ד.  

 ,  ציוד תקשורת וכו'. UPSיש להאריק גם את מתקני  ה.  

תבוצע מערכת הארקה שוות פוטנציאלים בחדרים בקומה )בעיקר במעבדות(  ו. 
חוברו מערכות שולחנות וציוד. בנוסף יבוצעו הארקות עבור רצפות אשר אליה י

 אנטי סטטיות.

ז.       בצמוד לבנין זה קיים בנין שאין לו הארקות. בבנין זה תוצע הארקה שתגושר  
 לבנין   סילבן אדמס.

 הארקת יסוד   08.02.14.2 
 כללי .1  

קנות מס' כל מתקני ההארקה יבוצעו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ ת
 למהדורה האחרונה ולתכניות. 3854

 
 תאום עם ביצוע עבודות אחרות .2  

העבודות של מתקני מערכת הארקה מבוצעות בזמן מתאים, תוך תאום עם 
עבודות החפירה, החיצוב, יציקת הבטון וכד' , כך שהתקנת הפסים אינה 

בנין מקדימה וניזוקה ואינה מפגרת ומפריעה להמשך העבודה הסדירה של ה
 .של עבודות אחרות בבנין ושל בעלי מקצוע אחרים

 
על הקבלן לוודא כי בעלי מקצוע אחרים ובמיוחד אלו העוסקים ביציקה, מכירים 

 .את תכניות המערכת ומודעים להתקדמותה
 

 אחריות .3  
הקבלן אחראי לביצועה התקין של העבודה, לאספקת כל החומרים והפריטים 

בכתב הכמויות, לאספקת כל הכלים והמכשירים,  לרבות אלו שאינם מוזכרים
 .עזר וסולמות וכד', לביצועה התקין של העבודה מכונות

 
הקבלן יתן את העזרה לביקורת, בדיקות ומדידות הנדרשות, ימציא תעודות 

 .המאשרות את טיב החומרים, לפי דרישה
הקבלן אחראי לנזקים שעלולים לנבוע מהעבודה וינקוט אמצעים מתאימים 

 .למניעתם
 

הקבלן יקפיד על אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת נזק, כגון: פגיעה מפסים 
 בולטים, קבלת חבטת חשמל מפסים המורמים על הגג ואינם מאורקים וכד'.

 
 בדיקות .4  

עם סיום ביצוע הארקת יסוד תבוצע בדיקה של מהנדס בודק מוסמך אשר 
עמוד בדרישות יבוצעו ימדוד את טיב הארקה. במידה ורמת הארקה לא ת

 שיפורים עוד בשלב השלד בתאום עם המתכנן.
 

 אלקטרודות הארקה .5  
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מנת -במידת הצורך, לאחר מדידות הארקה, יותקנו גם אלקטרודות הארקה על
 להוריד את התנגדות המערכת. באופן כללי תבוצע ההארקה באופן הבא:

 
מטר אורך,  3.5"א, ממ"ר כ 150מוטות פלדה עם ציפוי נחושת בשטח חתך של 

מתוצרת קופרוולד או שו"ע, יושקעו באדמה באופן שהקצה התחתי יהיה 
 .מטר לפחית 2 -מטר לפחות, המרחק בין המוטות  3בעומק של 

 
ממ"ר יחבר את האלקטרודות ביניהן ובין  150חוט נחושת שזור בחתך של 

ות ודיסקיות דיסקי 3הלוה. החיבור ייעשה ע"י ברגי נחושת ונעלי כבל מתאימות 
קפיץ, או ע"י ריתוך נחושת מתאים. נקודות החיבור אי הריתוך יהיו בחלק 

ס"מ ומכסה   40העליון של המוט בתוך תא ביקורת מצמנט אסבסט בקוטר של 
בטון, המוט המקשר בין האלקטרודות יהיה גלוי עם כיסוי אבנים מעליו, ויוטמן 

 .ס"מ לפחות 90בעומק של 

 ברקים: הארקת   08.02.14.3 

 1173עליות ופריסות אופקיות יעשו עפ"י תוכניות וכפוף להנחיות תקן ישראלי מס'  
הקבלן יקבל אישור מכון תקנים לתכנון הקיים כולל תאום ושינויים נדרשים, וכן אישור 

מכון תקנים ישראלי בתום ביצוע המערכת, כולל בקורות נדרשות במהלך הקמת 
 הבניין.

 
 

 ני הארקה בתוך המבניםמתק   08.02.14.4  
 הארקת משטחים מתכתיים א.  
 כל המשטחים המתכתיים שבמבנים יאורקו בהתאם למפורט בתכניות ואם לא    
 ממ"ר  6 -צויין אחרת יחוברו באמצעות מוליכים מנחושת בחתך שאינו פחות מ   
 למוליך הארקה הראשי הקרוב או אל פס השוואת הפוטנציאלים. חתך מוליך    
 הארקה המחבר יהיה בהתאם למפורט בתכניות ואם לא צוין אחרת חתך המוליך    
 בהוצאה האחרונה. בכל מקרה חתך מוליך  1954יהיה בהתאם לחוק החשמל    
 הארקה המחבר יענה על הדרישות המינימליות שבחוק החשמל הנ"ל.   

 
 הארקת תעלות וסולמות כבלים ב.  

 
 כל הסוגים אם לא צויין אחרת, תבוצעהארקת תעלות וסולמות כבלים מ   
 באמצעות ברגי הארקה מצופים בקדמיום אשר ימצאו בשני הקצוות של כל קטע    
 ממ"ר. כל התעלות  16בכל קצה של תעלה ויתאימו לחיבור מעל כבל בחתך    
 והסולמות יאורקו ביניהם בחלקים ובקטעי חיבור נפרדים ובמיוחד בשתי הקצוות    
 ממ"ר מחוברים למקורות הארקה בבנין. 16עם כבלי הארקה בחתך הסופיים    
 יש להבהיר לקבלן החשמל שיבדוק בנוכחות המפקח בכדי לוודא רציפות חשמלית    
 בין קצוות של המוביל מתעלה.   

 
 הארקה לצנרת מים מתכתית ג.  
  יש להנחות על ביצוע חיבור בין פס השוואת פוטנציאלים ראשי שבחדרי חשמל   
 ע"י מוליך נחושת  3ראשיים מ"נ לבין צינור מים מתכתי בקוטר מינימלי של "   
  -ממ"ר, כולל שלט הארקה מטיפוס כבד ושלט אזהרה "זהירות הארקה  95בחתך    
 לא לפרק".   

 
 הארקת השיטה ד.  
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 כמסומן   XLPEאו   PVC -יציאות נפרדות באמצעות מוליכי נחושת מבודדים ב   
 ת, יאורקו בנקודה אחת בפס השוואת הפוטנציאלים כ"א מהאלמנטים בתכניו   
 הבאים:   
 נקודת האפס של הגנרטורים. .1   
 פסק.-נקודות אפס של מערכות אל .2   

 
 .  גם מסדרי PVC -אל רשת ההארקה יאורקו באמצעות מוליכי נחושת מבודדים ב   
 אר החלקים המתכתיים של מ"ג, גוף השנאים, לוחות מ"ג, תעלות כבלים וכל ש   
 המתקן.   

 
 

 פסי השוואת פוטנציאלים ה.  
פסי השוואת הפוטנציאלים יבוצעו ליד כל לוח חשמל ראשי במבנים כמפורט  .1   

מ"מ מגולוונים  40X4וכמצוין בתכנית. אל הפס חוברו שני פסי פלדה מגולוונים 
 הבאים מהארקת היסוד, וכן כל המערכות המתכתיות כגון: 

צנרת מים, ביוב, גז, מיזוג אויר, תעלות וסולמות כבלים וכו' באמצעות מוליכי     
 מ"מ מבודדים, מושחלים בצנורות הגנה בקוטר מתאים וכד'. 16נחושת בחתך 

 
פס השוואת הפוטנציאלים יהיה מנחושת טהורה, ובמידות כמפורט בתכנית  .2   

ם עם ברגים ואומים ובכתב הכמויות. כל פס יכיל בתוכו חורים, קידוחי
מקדמיום, דיסקיות ודיסקיות קפיציות, הכל מפליז. הפס יחוזק לקיר או ללוח 

ס"מ לפחות בינו ובין המשטח  4באופן יציב וקבוע, באופן מבודד, עם מרווח של 
עליו הוא מותקן. פס השוואת פוטנציאלים ראשי לכל מבנה יבוצע בחדר לוח 

יתר פסי השוואת הפוטנציאלים שבבנין הראשי של המבנה. פס זה יחובר לכל 
 ממ"ר. 120באמצעות מוליכי נחושת מבודדים בחתך מינימלי של 

 הארקה מיוחדת. ו.  
. תבוצע הארקת שוות פוטנציאל עבור רצפות צפות, תקרה, שולחנות עבודה, 1   

 תעלות וכו'.
 . תבוצע הארקה עבור רצפות אנטי סטטיות.2   

 עברי צנרת וכבלים למניעת התפשטות אש ועשןבמ KBSחסימות    08.02.15

במעברי צנרת  KBSהמפרט דלהלן מתיחס לאספקה והתקנה של חסימות אש  א.  
 וכבלים )אופקיים ואנכיים( החוצים תיקרות וקירות, למניעת התפשטות אש ועשן.

 ב. דרישות: 
חוסם האש יהיה בעל עמידות אש הזהה לעמידות האש של התיקרות  . 1  

 ות בהם הוא יותקן.והקיר
 755החומרים מהם מורכב חוסם האש חייבים להיבדק ע"פ תקן ישראל  . 2  

 )סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה( ויסווג לפחות בדרגות הבאות: 
 )חמש(. V -  התלקחות  -   
 )ארבע(. 4 -  צפיפות עשן -   
 )ארבע(. 4 - עוות צורה וטפטוף -   
ייב להבדק ולעמוד בדרישות של לפחות אחד מהתקנים חוסם האש ח . 3  

 הבאים:
   - 4102 DIN 
   - 1479 UL 
   - 476 BS 



75 

 

חוסם אש המבוסס על תשתית של לוח צמר סלעים, חייב להיות מלווה  .4  
בדיקת  - 301סעיף  751באישור בדיקה של מכון התקנים הישראלי לפי תקן 

 בדיקת צפיפות. - -302מידות, ו
לחוסם האש יהיה אישור בדיקה ממעבדה מוסמכת )ראה ס"ק ג' לעיל( ובו  . 5  

 יצויינו הפרטים הבאים:
 מידות הפתח כפי שנבדק בחסימה אופקית ובחסימה אנכית.   -   
 מספר הכבלים ומגשי הכבלים שעברו דרך הפתח החסום.   -   
 קוטר הכבלים שנבדקו.  -   
 עבדה מוסמכת )ראה ס"ק ג' לעיל( ובו לחוסם האש יהיה אישור בדיקת מ . 6  
תאושר התאמתו לשימוש עם: כבלי כוח, כבלי בקרה, טלפון, סיבים     

אופטיים, ולמגשי כבלים העשויים מפלדה, אלומיניום, פלסטיק ופיברגלס 
, PVCפסי צבירה מנחושת כמו גם לסוגים השונים של מעטפת כבלים כמו: 

PE ,PP  .ועוד 
 ABLATIONסם האש חייבים להיות עמידים למים, )מחומר כל מרכיבי חו . 7  

( לשינויים במזג האויר, למזיקים, לקרינה ITUMECENTולא מחומר תופח 
 ים.-אולטראסגולה, לחות גבוהה ומתמשכת ולמי

חוסם האש חייב להיות בעל אישורים לעמידות לאורך זמן בכימיקלים  . 8  
 תעשיתיים אופיניים.

 10של חוסם האש וציפוי הכבלים תהיה לפחות  (AGEING)תוחלת החיים  . 9  
 .(INDOOR)ופנימי  (OUTDOOR)שנים בישום חיצוני 

. חוסם האש יהיה עשוי מחומרים המאפשרים שינויים עתידיים כלומר 10  
תוספת וגריעה של כבלים בכל זמן לאחר ההתקנה הראשונית של חוסם 

 האש.
 (HOSEאת מבחן זרנוק המים חוסם האש חייב לעבור בהצלחה  . 11  

(STREAM TEST. 
חוסם האש חייב להיות בעל אישורי בדיקה להתקנה בקירות ותקרות  . 12  

 העשויים בטון, בלוקים וגבס.
אסור שחוסם האש יפגע כתוצאה מויברציות או רעידות אדמה בעוצמות  . 13  

 הבאות: 
 0.22KNבכיוון מאונך:  -    
 5.00KNבכיוון מאוזן:  -    
אסור שאף מרכיב ממרכיבי חוסם האש יכיל אסבסט או כל חומר רעיל  . 14  

 אחר לבני אדם בזמן ההתקנה כמו גם בזמן שריפה.
 CURRENT)אסור שציפוי הכבלים יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים  . 15  

- CARRING CAPACITY - AMPACITY). 
ת יעילותו בציפוי כבלים בודדים ציפוי הכבלים יהיה בעל אישור המוכיח א . 16  

 צמות כבלים ומגשי כבלים.
ס"מ ללא  3מ"מ מצופה ניתן יהיה לכיפוף עד לקוטר של  12כבל בקוטר  . 17  

 היווצרות סדקים.
ציפוי הכבלים יתבצע, ללא צורך בניקוי ראשוני של הכבלים, באמצעות  . 18  

 הוראות היצרן. ריסוס או הברשה עד לקבלת שכבה אחידה של ציפוי לפי 
 .(LOI 95)לפחות  95.  אינדקס החמצן של חומר הציפוי לכבלים יהיה 19  

 :ביצוע ג. 
ביצוע חסימת האש יעשה ע"י חברה שהוסמכה ע"י יצרן החומר ובעלת ידע  . 1  

 וניסיון בביצוע עבודות מסוג זה.
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זתם החומרים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו לשטח כשהם סגורים בארי . 2  
המקורית הכוללת את שם היצרן, סוג החומר ותאריך הייצור או מספר 

 אוצווה.
בסיום העבודה יספק המבצע, לפי דרישה, כתב אחריות לטיב החומרים  . 3  

 ולביצוע העבודה.

 מסמכים ואישורים: ד. 
בטרם ביצוע העבודה, על הקבלן להציג למפקח ולקבל את אישורו המוקדם  .1  

 ורים דלהלן:למסמכים ולאיש
 הוראות היצרן ליישום שיטת חוסם האש. -   
 מפרט טכני.  -   
 אישורי מכוני התקנים הבאים:  -   
 .751, 755מכון התקנים הישראלי תקן  *     
-UL-1479 ,DIN-4102 ,BSלפחות אחד מהתקנים הזרים הבאים  *     

476. 
 שנים לפחות. 10אחריות היצרן לתוחלת החיים של החומר למשך   -   
 אישור להולכת הזרם החשמלי בכבלים מצופים.  -   
אישור להתאמת חוסם האש לסוג מעטפת וכמות הכבלים ומגשי      -    

 הכבלים החוצים את המעבר.
 אישור לשטח הפתחים המכסימלי הניתן לחסימה.   -   
 אישור לגמישות כבלי חשמל מצופים.  -    
 י במים, רטיבות וכימיקלים תעשייתים אופיניים.אישור לעמידות הציפו  -   
הצגת המסמכים והאישורים הנ"ל ואישורם ע"י המפקח אין בהם כדי  .2  

 להפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל האמור לעיל.

 MCTמסגרת מעבר לכבלים   08.02.16

 כלליא.   
וקירות בטון מסגרת מיועדת למעבר אטום של כבלים וצנורות דרך קירות בכלל   

 עבור מקלטים וממ"קים בפרט.

 בניהב.   
מסגרת עשויה פלדה בנויה לכמות הכבלים או הצינורות כמפורט. בתוך המסגרת   

העמיד בפני  TECRONמשולבים מעברים אחד לכל כבר או צינור. מעברים עשויים 
 אש, גז, לחץ פיצוץ, מים וכו'.

 טון.את המסגרת עצמה יוצקים לתוך קיר הב       
 .TECRONלמעברים אשר אינם נמצאים בשימוש יהיו סגירות מחומר        
 המערכת בסיום העבודה תהיה אטומה וכפופה לדרישות תקנות פיקוד העורף.       

 תקנים בינלאומיים ודרישות טכניותג.    
 דקות    UL (120דקות אשBS476 (120  )המערכת תעמוד בתקנים ובאישורים של        

 אטמוספרות. 5אש( תעמוד בלחץ                  

 פסי צבירה 08.02.17
 לא קיים.  

 מפרט מנחה ללוחות חשמל .08.03
 :מבנה  08.03.01
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לוח חשמל יהיה בנוי לגישה מלפנים, אלא אם צויין אחרת. הלוח יהיה עם דלתות  א.   
 עומד על הארץ, ע"ג הגבהה או ריצוף או רצפת בטון וכו'.

 

 ב.  במקרה של הזנה משנית או יותר קוי הזנה ללוח אחד, יחולק הלוח מבפנים                
 חלוקה פיזית חשמלית לשדות השונים, בהתאם לנדרש )ושילוט בגוון שונה                            
 לשדות השונים(                           

 

 או הכבלים אשר יכיל פס מהדקים,     ג.    כל לוח יכיל שדה מיוחד לכניסת הצנורות  
 פס הארקה, פס אפס ופס מחורץ לחיזוק הכבלים, התא יורכב בחלקו העליון או            
 התחתון של הלוח בהתאם לכיוון יציאת רוב הכבלים.        

 

 ד.  לוחות ראשיים )כלליים או אזוריים( יבנו כך שפסי צבירה ימצאו בחלק העליון   
 ל הלוח וכניסות הכבלים אל מהדקים בחלק התחתון של הלוח.ש        

 

 ה.   לוחות עם דלתות יכללו מנעול מטיפוס יל.                    
 : כללי -ביצוע לוחות   08.03.02

כל הלוחות יבוצעו לפי מפרט זה, התכניות המצורפות לתקן הישראלי, חוק חשמל,  א. 
ה, דרישות חברת החשמל הישראלית כללים להתקנת לוחות / מהדורה אחרונ

ורק לאחר מכן יאושר  -ולשביעות רצונו של המפקח. כל לוח יקבל אישור המתכנן 
לביצוע. כל מכשיר, חלק של ציוד וכו' יענה לדרישות התקן הישראלי המתאים 

 המתאימים, ויעמוד בבדיקה.  - IECאו  VDEלתקן הבריטי או הגרמני  -ובהעדרו 
 

דגימות אותם החומרים ו/או לדוגמאות אותם מכשירים או כמו כן יתאימו ל
 אביזרים, אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח.

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודה 
 ודרישות התקנות הנ"ל, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.

 .61349הלוחות יבוצעו לפי תקן ישראלי  .ב
כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישורו של המפקח   .ג

לפני התחלת הביצוע, אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו  ואישורו של אותו ציוד, 
 כולו או חלקו. 

הלוחות על כל חלקיהם ימסרו לידי המזמינים כשהם מורכבים ומותאמים לפעולה תקינה  .ד
 ה אשר תשביע את רצונו של המפקח מכל הבחינות.  ומושלמת בצור

 הלוחות יעברו ביקורת מכון התקנים. .ה
 לאחר ביצוע הלוח יזמן הקבלן את המתכנן והמפקח לבדיקת הלוח אצל יצרן  .ו

 הלוח )במפעל( וכולל בדיקה תחת מתח.       
 

 :בניית הלוחות 08.03.03
 א. הלוח יהיה מטיפוס ארונות פח.  

טיחים וכו', יהיו מורכבים בתוך ארונות על פסים מיוחדים הניתנים מגענים, מב ב. 
 לשינוי מצבם בנקל.

 יהיו מורכבים על גבי הדלת. -ג.  ציוד הפיקוד, מנורות הסימון, מכשירי מדידה וכו' 
 ד. הקשר בין הדלת לארון ייעשה ע"י חוטים גמישים. מהדקים יהיו מטיפוס על   

 סילה )מהדקי תותב(, עם שילוט ברור של מהדקי הפזה.מ                          
 ה.  הציוד בלוחות יותקן ע"ג פלטות ותעלות נוחות לגישה.

 ו. לוחות עם דלתות יכללו מנעול מטיפוס יל.
 לוחות יותאמו למקום התקנתם. .ז

 

 :תכניות עבודה  08.03.04
 בד".  א. תרשימי החיבורים באים לציין את סידור הלוחות בצורה עקרונית בל
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 ב.  תכניות מפורטות תעודכנה ע"י הקבלן ותוגשנה לאישור של המפקח לפני התחלת
 ביצוע העבודה. רק לאחר שאושרו התכניות ע"י המפקח, תוך הכנסת השינויים       
 והתיקונים, במידה וידרשו, רשאי הקבלן לגשת לעבודה למעשה.    

 ך יצויידו בסכמות מלאות, לרבות ג.  כל הלוחות, ארגזי החלוקה למתח רגיל ונמו  
 ציון מספר המהדקים אליהם מתחבר כל אביזר.        
 ד.  הסכמות יוכנסו למעטפות פלסטיק שקוף, המורכב על הנ"ל.   

 ה. כל המהדקים לרבות מתח נמוך, יהיו מסומנים בהתאם לסימון בתכניות. 
 ל.ו.  הסימון יהיה מעל המהדק באופן שניתן יהיה לקוראו בנק

 

 :שילוט הלוחות  08.03.05
 א.  על הקבלן לדאוג לשילוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב

 המתקן המושלם.       
 ב.  השלטים יעשו מסדביץ' פלסטיק חרוט בפנטוגרף ויכללו במספר המעגל גם את   

לוח, שם המתקן וסוג המעגל וכן לפי דרישה ירכיב הקבלן סכמה מעודכנת של ה
 תחת פלטת זכוכית על הלוח.

 ג.   שלטים רגילים יהיו חרוטים לבן על רקע שחור.  
שלטי אזהרה ושלטי אזור חיוני יהיו על רקע אדום. שלטי מתח זר יהיו על רקע   

 ירוק. 
 צורת השלט, גודלו וניסוחו יהיו בהתאם להנחיות האדריכל ואישור המפקח.       
 בעים לפי סטנדרט ברקליס.ד. השדות השונים יהיו בצ  
 ה. השילוט יוצמד ללוח ע"י ברגים )כאשר בתוך הלוח, ליד כל אביזר, תוצמד   

 פיתקית פלסטית עם מספר האביזר לפי תכנית היצרן(.                          
 ו.  הכבלים ו/או החוטים הנכנסים והיוצאים מהלוחות ישולטו גיד, גיד, ע"י שילוט   
 קיימא )סרטים פלסטיים מודפסים(, אשר יציין את מספרי המעגלים.-בר       

 

 :כל חלקי המתכת של הלוחות יצבעו כדלקמן  08.03.06
 א. ניקוי הפחים מחלודה ע"י סלון חול או פעולה דומה.  
 ב. שטיפת הפחים לצורך הסרת שומנים ע"י פוספט ברזל ולאחר מכן שטיפה במים   

 ושטיפה בסולר.                          
 . 100°Cג.  ייבוש בעזרת אויר חם בטמפרטורה של 

 ד. איבוק הכולל התזת הצבע באקדחים אוטומטיים היורים אבקה טעונה שלילית 
 אל עבר הפחים המאובקים כאשר הצבע הינו אפוקסי פוליאסטר וכאשר עובי         
 מיקרון לפחות. 90-70הציפוי      

 .180°Cדקות, טמפרטורת התנור  12משך ה. קלייה תעשה בתנור ב
 צבע הלוחות יהיה בגוון לפי בחירת המהנדס.      

 ו.   כל הברגים יעשו בברגי הברגה מלאה עם אומי כתר מצופי כרום. אין להשתמש 
 בפנלים בברגי פח.     

 

 :הארקה ללוחות  08.03.07
 מורכב על א. הארקה תבוצע באמצעות פס הארקה מנחושת )או מהדק הארקה( 

 הדופן האחורי של הלוח.     
 אל פס זה יחוברו כל האלמנטים שאינם טעונים זרם חשמלי.           

 ב. דלתות מחוברות בצירים ללוח, יאורקו ע"י פס מנחושת שזורה וברגים מיוחדים.  
 

 :האביזרים בלוחות 08.03.08
וחות, בכתב הכמויות האביזרים השונים המתוארים בסעיפים השונים, לאביזר הל א. 

להלן, יכללו אספקה והרכבה ללוחות של מפסקי זרם, מבטיחים, אביזרים שונים 
מורכב ומחובר ללוחות, מוכנים לשימוש, כולל את כל העבודות ועבודות העזר  -וכו' 
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)פסים, חוטים, מהדקים, פסי צבירה, הברגות, שלטים וכו'(, לפי דוגמא המאושרת 
מור בסעיפי המפרט הזה לעיל ובכתב הכמויות להלן. ע"י המהנדס, ובהתאם לא

  

 מכשירי מדידה 08.03.09
 א.  מכשירי המדידה המפורטים להלן בכתב הכמויות יהיו:  

מכשירי מדידה לפי דרגה ראשונה של תקנים אנגליים, ויורכבו ללוחות עם כל 
האביזרים כמתואר לעיל, באופן שפניהם יהוו משטח אחד עם הלוח המחובר 

 ליהם מוכן לשימוש. א
לפחות,  2.5%ס"מ ובעלי דיוק  10X10מכשירי המדידה יהיו ריבועיים במקום  ב. 

 בהתאם לסוגם ותחומיהם, תוצרת, ויכלול מחוג מכסימום במידה ויידרש.
מסוגים שונים, כמופיע בכתב  SATECבמקום שיוגדר יותקנו רבי מודדים תוצרת   ג.

 הכמויות.
 לו במחירם את כרטיס התקשורת להתחברות לבקרה.כל רבי המודדים  יכל 
ממ"ר. כל מוליכי  -4חתך מוליכי החיבורים עבור משני הזרם לא יהיה קטן מ ד. 

 החיבורים ייקשרו בצמוד ויחוזקו ע"י סרט חיזוק.
 

 :מבטיחים  08.03.10
 רגיל או זעיר, אלא אם צויין אחרת  .H.R.Cא. המבטיחים יהיו מטיפוס 

ל את הבית לנתיך, מכסה המהווה שליפה לכל נתיך ואת הנתיך מחירם כול ב. 
 )פטרון( עצמו, ידית שליפה לכל סט של שלושה נתיכים. 

 ק"א. 50ג.  המבטיחים יהיו בעלי כושר ניתוק של 
 

 :מבטיחים חצי אוטומטיים זעירים 08.03.11
 א. כל המבטיחים החצי אוטומטיים יהיו מתוצרת מאושרת.   
ים יתאימו להגנת המתקן בפני עומס יתר וקצר בהספק הדרוש,  ב. כל המבטיח  

כמסומן בתכניות ויתאימו למעגלי תאורה רגילה, תאורה פלורסצנטית או מנועים 
בהתאם לסוגי המעגלים השונים, אפילו אם לא יודגש ההבדל במיוחד בכתב 

 C (G.)( או L) Bהכמויות להלן. דגמי 
ק"א לפחות,  10צר ויהיו בעלי כושר ניתוק של המבטיחים יהיו עם הגבלת זרם ק ג. 

 .745+ ת"י  IEC-947-2וולט לפי תקן  230במתח 
 

 אמפר 630עד  400 -פאזיים מ-מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת  08.03.12
  :אמפר יהיו מסוג 630אמפר עד  40א.  מפסיקי הזרם החצי אוטומטיים 

       MOLDE CASE קנים הבינלאומיים פרט אם צוין אחרת ויענו לתIEC  ,VDE    
 ויהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.      

משלושה סוגים   IEC 947-2מפסיקי הזרם יהיו בעל כושר ניתוק שבהתאם לתקן 
כמתחייב מזרם הקצר הצפוי בלוח כמסומן בתכנית וכמפורט בכתב הכמויות 

 ובמפרט להלן:
 ק בזרם קצר :מפסקים סוג סטנדרטי בעלי כושר ניתו .1

        Icu=35,000-25,000   ,אמפרIcu=18,000  .אמפר 
 המפסקים בעלי כושר ניתוק גבוה:  .2

        Icu=65,000   ,אמפרIcu=18,000  .אמפר 
( המתאימים גם לתקן הגנה קבוצתית LIMITORמפסקים מגבילי זרם קצר ) .3

 רט.עבור מפסקי זרם משניים וזעירים בעלי כושר ניתוק שפו
 

 המפסקים יהיו בעלי כושר ניתוק:     
    Icu=100,000   ,אמפרIcu=65,000  .אמפר 

   

 וולט  220ב.  כל מפסקי זרם יהיו בעלי אפשרות להתקנה פנימית של סליל הפסקה   
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 אמפר לפיקוד כנדרש וכמפורט בתכניות החשמל והפיקוד. 6וולט  230ומגעי עזר         
 

אם לא צוין אחרת, יהיו עם הגנות טרמיות הניתנות לכיוון שבין כל מפסקי הזרם,  ג. 
 והגנות מגנטיות הניתנות לכיוון שלפי הסטנדרט של היצרן. 100%עד  60

 

ד.  מפסקי זרם מסוימים כמצוין בתכנית יהיו עם הגנה אלקטרוניות סלקטיביות אשר 
 יכללו הגנה מגנטית נוספת מושהית הניתנת לכיוונון.

 

 אמפר ומעלה יהיו ניתנים לשליפה. 250X3מפ"ז  ה.
 

 אמפר ומעלה 800 -מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת פאזיים מ 08.03.13
 אין.
 

 :מתנעים, מגענים, ממסרים 08.03.14
המתנעים למנועים השונים, המגענים והממסרים, יהיו מתוצרת אחידה, מותאמים  א. 

 חרת.  וולט, אלא אם כן נדרש א 24או  230למתח פיקוד של 
 פעולות לפחות. 3,000,000 -ול AC3ב.  מגענים יתאימו לתנאי עבודה 

כל המתנעים יכילו מגן ליתרת עומס עם אפשרות כיוון ומגע נוסף לאפשרות  ג. 
 להעברת אזעקה. 

 כל המתנעים או המגענים יתאימו לעומס העבודה ויכילו את כל מגעי העזר  ד.   
 רושים לפיקוד. הד                            

 ה. כל ממסרי הפיקוד יהיו מטיפוס לשליפה אלא אם נדרש אחרת.
 .VDEמיליון פעולות לפי  10ו.  כל מגעי הממסרים יהיו מכסף ויבטיחו 

 

 :מנורות סימון 08.03.15
 . LEDא. יהיו עם עדשת הגדלה ונורת   
 ב.  הנורות יהיו במתח שידרש.  
 , אלא אם יידרש אחרת.מ"ר 22.5ג.  קוטר הנורות יהיה   
 ד.  צבע המכסה יהיה כנדרש ע"י המהנדס.  

 "    עם שנאי MULTI-LEDה.  מנורות סימון אשר דולקות כל הזמן תהיינה מסוג "
 פנימי להורדת המתח.     

 

 לחצנים.      08.03.16
 מ"מ. 22.5א.  לחצנים יהיו בקוטר   
 .NC2 -ו NO2יכללו מגעי עזר לפחות  ב.  לחצנים  
 ג.  לחצן חרום יהיה מסוג פיטריה עם כיסוי שקוף נגד הפעלה מקרית.  

 

 :מפסיקי זרם 08.03.17
מפסיקי הזרם יהיו מטיפוס "פקט שלטר" או סכינים אם לא מסומן אחרת, ויתאימו  א. 

 להפסקת המתח תחת עומס. 
ן המפסיקים יורכבו עם גישה מלפנים, מאחור או עם ידית ומצמד בהתאם לאופ ב. 

 בניית הלוחות.
 אמפר, יהיו מפסיקי עומס )מפ"ז חצי אוטומטיים אולם ללא  100ג.   מפסיקים מעל 

 הגנות(.      
 

 הגנה בפני ברקים ומתחי יתר 08.03.18
 (.12) 2, 1סעיפים  IEC61643המתקנים יעמדו בתקן   
 יותקנו שני דגמי הגנה.  
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 מגיני ברק המתאימים למעבר מאיזור  הגנה בפני ברקים ע"י מערכת -א. לוח ראשי   
LPZO ל-  LPZ1 ק"א  100. עומדים בזרםμS350/1 קו"ו, אביזר  4, מתח על הפסים
GAP  או שילוב שלGAP .טריסטור + 

 , גנרטורים וכו'.UPSיותקן גם בלוחות ראשיים מחשב, 
 ר הגנה בפני ברקים ע"י מערכת מגיני ברק, מותאמת למעב -ב.  לוח ראשי אזורי   
 קו"ו. 2.5, מתח על הפסים μS80/20 25. עומדת בזרם LPZ2 -ל  LPZ -מאזור ו       
 הגנה בפני ברקים ע"י מערכת מגיני ברק, מותאמת למעבר מאזור  -ג.  לוח משנה   
       2LPZ  ל- LPZ3 ק"א  25-15, עומדת בזרםμS80/20  קו"ו. 1.5מתח על הפסים 
 מלי )יבש( על פי דרישה לסימון מצב תקינות המגינים ד.  המגינים יכללו גם מגע חש  
 )העברה לבקרה(.       
 ה. על חיבור הארקה המחובר למגיני ברק יותקן משנה זרם עם ממסר   זרם )על פי   
 דרישה(, לצורך העברת אינפורמציה לבקרת מבנה.       
 .DEHN    ,PHOENIX  ,OBO BETTERMAN   ו.  הציוד יהיה מאחת מהחברות    

 הציוד יהיה מאותה תוצרת בכל החברות.                          
 ז.  לפני הביצוע תוגש לאישורנו תכנית עם מערך כולל של הגנה בפני הברקים, כולל   
 דגמי הציוד וכו'.      

 

 מכשיר שיפור כופל ההספק 08.03.19
טרוני כדוגמת תוצרת דרגות נפרדות וכן מד כופל הספק. המכשיר יהיה אלק 8יכיל 

או שוו"ע עם צג דידיטלי המראה  ESTAMAT-RFRדגם   ROEDERSTEINסולקון, חב' 
 את כופל ההספק.

 

 קבלים תלת פאזיים 08.03.20
הקבלים יהיו מיועדים לעבודה ברשת חשמלית בכלת תכולה הרמונית גבוהה  א.  

 הנובעת מציוד של מישרים ומתמכים.
הגנות מתאימות לעבודה קבועה בעומס יתר של זרם  הקבלים יהיו בנויים עם   

 ומתח הרמוני שלפי הסטנדרטים כדלקמן:
 IEC831בין לאומי _____________    - 
 VDE0560_____________         גרמני - 
 NF C54_____________          צרפתי - 

 רה וטמפרטו C °50ב.  הקבלים יהיו מיועדים לעבודה קבועה בטמפרטורה של  
 .C °60מקסימלית של      

 ג. הקבלים יהיו מצוידים עם נגדי פריקה והגנות מתאימות נגד לחץ יתר וטמפרטורת       
 יתר.           
 ד.  להשגת קבל גדול יותר ניתן יהיה לחבר מספר קבלים במקביל כך שייחשבו לקבל אחד.       

 

 תכונות נדרשות מהקבלים:            
 קילוואט. 1 -וואט ל  0.5 -בעלי הפסקים נמוכים פחות מ*         
בכל קבל יהיה סליל להקטנת זרם ההינע של הקבל והקטנת השפעת  *  

 הרמוניות.
 נגדי פריקה למתח הקבל לאחר ניתוקו כמתחייב מתקן. *  
 מהדקי חיבור לקבלים יהיו מכוסים על ידי מכסה מקורי של היצרן. *  
 קבל יהיה מחומר לא רעיל ולא דליק.החומר ממנו עשוי ה *  
 הקבל עם "ריפוי עצמי" במקרה של פריצה. *  
 וולט. 440הקבל להספק נתון במתח נומינלי של  *  
 הקבל לא יושפע מהרמוניות גבוהות במתקן. *  
 או שו"ע.  AGE HEAVY DUTYהקבל כדוגמת  *  
 .מעלות צלסיוס 55פעולה נומינלית בטמפרטורת סביבה של  *  
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 וולט. 440הקבל יתאים למתח  *  
 

 ממסר צעד 08.03.21
אמפר  16 -וולט ז"ר, פרט למצוין אחרת ויהיה בעל מגעים ל 230יהיה לעבודה במתח 

3AC. 
 

 ממסר לזרם פחת 08.03.22
מיליאמפר, אם לא צוין אחרת, וזרם הדרוש. הממסר יהיה  30יהיה בעל רגישות של 
 כולל לחצן ניסוי.  TYPE Aם אמפר דג 3000בעל כושר ניתוק של 

   

 :סוג הציוד 08.03.23
, "קטלר המר", "סימנס", "איטון", ABBבחירתו מהציוד של החברות כדלקמן:  א. 

 "שניידר אלקטריק".
  08משרדית פרק -במקרה של אי פרוט, אזי יקבע המפרט הטכני של הועדה הבין ב. 

 מהדורה אחרונה.
 יצרן לוחות 08.03.24

 של מכון התקנים. 22, וכן ת"י ISO9002לוחות יהיה בעל אישור יצרן ה - 
 השנים האחרונות. 3 -אמפר ב 2,500X3לוחות  5היצרן בנה לפחות  - 
 מהנדס.-המפעל יכלול מהנדס חשמל בעל רישיון חשמלאי - 
 .Partial Type Test -( PTTהלוחות יהיו ) - 
 .61439הלוחות יבנו לפי תקן  - 

 

 :ורהגופי תא  08.04
  :כללי 08.04.01

 העבודה כוללת יצור, אספקה, הרכבה וחיבור של ג"ת. א.  
בכל מקרה תבוצע העבודה בצורה מושלמת, כוללת כל חומרי העזר ועבודות  ב.   

 העזר.
 

 : תכניות מוקדמות ודוגמאות 08.04.02
ם על הקבלן להכין תכניות מוקדמות בקשר לביצוע גופי התאורה וסידורים אחרי א. 

 בתקרה, בהתאם לתכניות, לתאור הטכני ודרישות המהנדס.
 לאחר קבלת אישור המהנדס על התכניות המוקדמות, על הקבלן להכין דוגמאות.  ב.
רק לאחר אישור הדוגמא ע"י המהנדס יהיה הקבלן רשאי להתחיל ביצור שוטף של  ג.  

 גופי התאורה וסידורים אחרים.
 

 :ביצוע העבודות  08.04.03
הצבע יהיה מהסוג אשר צוין במפרט או בתכניות ובהעדרו  לפי דרישות המהנדס.  א. 

הגוון או הגוונים של גוף התאורה, במידה ולא צויינו במפורש יקבעו בהתאם 
 לדרישות המהנדס והאדריכל. 

 ב.  על הקבלן לתאם את יצור גופי התאורה נוסף לנ"ל גם עם קבלן התקרות. 
ב בזמן לקיחת המידות במקום בתעלות מיזוג אויר על הקבלן לשים לב היט ג. 

 המורכבות והעומדות  להרכבה, וכן צנרת עבור מים, גז וכו'. 
התאורים הלוטים של גופי התאורה הינם עקרוניים בלבד. על הקבלן לקחת  ד. 

בחשבון כל החומרים ועבודות העזר אשר דרושות להכנת גוף תאורה מושלם, גם 
 ור גופי התאורה או הסקיצות.אם הם לא מתוארים בתא

על הקבלן לתאם מראש עם יצרן תקרות הביניים את כל ההכנות הדרושות לשם  ה. 
התחברות. כמו כן יוודא קבלן גופי התאורה כי הפרופילים וציוד העזר תואמים את 

 כל הדרישות עבור חיבור הגופים אליהם )התאמת מידות, יציבות וכו'(.
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רם עקב עבודתו בהרכבת הגופים. במידה ועבודה זו הקבלן אחראי לכל פגם הנג .ז
)ז"א ההרכבה והחיבור( לא תמסר לו ע"י המזמין, הוא חייב גם להיות אחראי במידה 

 ובבדיקות של חברת החשמל ימצאו פגמים בגופי התאורה ולתקנם ללא תשלום.
 

 תאורת לדים 08.04.18

 כללי 08.04.18.1
גופים עצמם, הנורות הספקים, מערכת תסופק בצורה מושלמת כולל ה - 

 הדרייברים, החיווט וכו'.
כל הלדים שיסופקו יהיו מאותו יצרן ומאותה סדרת יצור )לא תאושר תערובת  - 

 של יצרנים שונים(.
 שנים. 5ספק הלדים יהיה בעל ניסיון מוכח של  - 
 ספק הלדים יהיה בעל תעודת הסמכה מספק הלדים. - 
 או סוג אחר מאושר. PHILIPSמים תוצרת כל הלדים יהיו כדוגמת דג - 
 תקנים והנחות ובדיקות 08.04.18.2
הרלוונטיים  UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  -

  energystar  -והמערכת בכללותה תענה על דרישות ה
   IEC 62471 -ו 60825כל הלדים יעמדו בדרישות  ת"י   -
שעות ברציפות לפחות בתהליך הייצור.  8למשך זמן של  כל הלדים נבדקו והופעלו  -

 .COTיש לספק תעודת 
 כל המתקנים יקבלו את אישורי ספק הלדים לגבי פתרונות טכניים וכו'. -

 נתונים טכניים 08.04.18.3
 כל לד יהיה גוף קרור יעודי עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים. - 
ללא תוספת  65IPדה ברמה של רמת המיגון תהיה לפי הצורך כולל עמי - 

 אביזרים חיצונים או מעטפת.
 (binning -כל הלדים יהיו בעלי בהיקות עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל - 
 , בידוד כפול.2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  -
כל ספקי הכוח יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא  -
 צא. וכן, והמו

 מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.
 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  -
 הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו ע"י  -
 יצרן הלדים.  
 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח. -
 היה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יהיו כל חיווט הלדים  י -

 .3Mתוצרת חברת  scotch lockכדוגמת      
 כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו  -

 מפני מתח גבוה או קצר חשמלי,  גם בעת ההתקנה.           
  0.92ק במעגל המבוא ל כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספ -

 לפחות. 
 במידה ויידרש מערכת הלדים תהיה ניתנת לעמעום. -
 הגשת החומר לאישור ואחריות 08.04.18.4

 לכל  הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים, אופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות  -
 לעוצמת אור, נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת )כדוגמת   
 LDTאו   IESמו כן, הנתונים הפוטומטריים יועברו בפורמט  המצורף(. כ  
 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. -
 לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה. -
 לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל  -
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 המערכת בשלמותה.  
 בהתאם  -שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה 5ן יספק אחראיות ל היצר -
 .lumen depreciation)לנתוני היצרן )כדוגמת טבלת   
 כל  -או כל סוג אחר מאושר  PHILIPSכדוגמת הדגמים תוצרת    כל הלדים יהיו -

 הרכיבים יענו על דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה      
 והציוד(     

 תאורת חרום 08.04.19
 .LEDתאורת החירום תבוצע באמצעות ג"ת עצמאיים עם נורות  א. 

 
 תכליתיים, עם מנגנוני -בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו ב. 
 הפעלה זהים ליח' חרום שתוארו לעיל ועם נורת "לד".  

 
 -  IEC924, ובינלאומי 20כל היחידות ישאו תו תקן ישראלי ת"י  ג. 
 ,  ויכללו הגנות לפריקת יתר, לחוסר נורה ולטעינת יתר.1990,  925, 22-2-598  

 
 כל המצברים יהיו "טריים" מסוג ניקל קדמיום, בקיבול מתאים לזמן ואחוזי  ד. 
 התאורה הנדרשים.  

 
 להלן רשימת הספקים המאושרים בכפיפות לעמידה במפרט והתקנות: ה. 
 אלקטרולייט. .1  
 ישראלוקס. .2  
 אלקטרוזן. .3  
 אנלטק. .4  
 קשטן. .5  

 
 LEDטכנולוגית  –תאורת חירום  .3  

 עם סוללה נטענת אינטגראלית. LEDמנורות מבוססות  .1  
 .2.22חלק  20הנורות עומדות בדרישות תקן ישראלי  .2  
 גוף תאורת החירום כולל: .3  
 LED ממיר ייעודי להפעלה תקנית של נורת ה -   
 מפזר חום להבטחת אורך חיים מרבי. -   
 מארז לסוללות נטענות כולל הסוללות. -   
 מטען ייעודי לסוללות הניקל מיטל. -   
 .62034IECמבדק אוטומטי לתקינות מערכת החירום בהתאם לתקן  -   
 נורית חיווי אדום/ירוק לחיווי טעינה, תקלה ומצבי בדיקה אוטומטיים. -   
 להתראת תקלה. )אופציה(. זמזם -   
 .TESTלחצן  -   
סט עדשות להתאמת פיזור האור בנתיב המילוט, בהתאם לדרישות  -   

 התקן.
 )אופציה(. DALIחיבור לתקשורת  -   

 :קריטריונים לשווה ערך 08.04.20
 אפיון צורני יאושר ע"י האדריכל ויועץ לגבי צבע, גימור חיצוני, מידות וכו'. - 
 כנית:בחינה מ - 
 איכות הרפלקטור ואופן חיבורו והתקנתו בגוף התאורה. *  
 מבנה גוף התאורה )חוזק מכני, עמידה בפני פיתוח, חומרים וכו'(. *  
קבלת דפי נתונים עם פרוט התכונות המכניות כדי לאפשר בדיקת השוואה  *  

 לגוף המפורט במפרט.
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 בחינה פוטומטרית: - 

מטרים לגבי עקומת הארה, פיזור שטף אור, יש לקבל דפי נתונים פוטו *  
 DIN-5040, 5032, 5035הכל לפי הנדרש בתקנים  -ניצולת, מניעת סינוור 

 או תקנים מותאמים אחרים.

 נדרשת. Cut-offרמת  *  

 .Ra/CRI INDEXומקדם מסיכת הצבע  (K°)גוון האור במעלות קלווין  *  
 .LBניצולת  *  
 .CIE ,UTE ,DIN ,CIBSלאומיים ת"י, -ביןהתאמה לתקנים אירופיים ו *  
באם יידרש, על הקבלן יהיה לאמת את הנתונים הפוטומטריים בבדיקה  *  

 בשטח.

 כללי: - 

 כל דפי הנתונים יהיו חתומים ע"י יצרן גופי התאורה המקוריים. *  
 בתוך גוף התאורה יהיה רשום שם היצרן, דגם הגוף ואישור התקן. *  
 יסופקו באריזה אורגינלית של היצרן. גופי התאורה *  
אם הקבלן יציע שו"ע, עליו להציג את הגוף המפורט )האורגינלי( והחלופות  *  

 המוצעות.
 האשור הסופי למדת היותו של ג"ת שו"ע יהיה ע"י המפקח. *  

 

 תקנים מחייבים 08.04.21
 גופים א. 
 20ת"י  5288ת"י   
 נורות ב. 
, 60662, 60630, 60432, 60357, 60192, 60188, 60064, 520, 246ת"י   

 .62471IEC -ו 60825, 60968
 יחידות וגופי חרום ג. 
 62034IEC 1838, ת"י 22.2חלק  20ת"י   
 .62471IEC -ו 60825לדים ת"י   ד. 
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 פסק-מערכת אל    08.05
 :כללי 08.05.01

 
ם מצברים פסק" ע-מכרז זה כולל אספקה, התקנה וחיבור של מערכות "אל א.

 סטציונרים ללא טיפול. 
 דרישות מהקבלן: ב.

הקבלן חייב להיות חברה בעלת נסיון באספקה והתקנה של מערכות  -
 .ISO 9002שנים לפחות ובעל  10כנ"ל, במשך 

 הקבלן הינו נציג בארץ של הציוד המוצע על ידו. -
בהספק הקבלן חייב להוכיח אספקה והתקנה מוצלחת של מערכות  -

המערכת המוצעת תהיה מסידרה ודגמים שיש לגביהם נסיון . דומה
 חודשים לפחות, לפי הפרוט דלקמן: 24בישראל של 

 שם הבנין הספק )קו"א( תוצרת שם ממליץ

   1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 
למגיש ההצעה יש מערכת התקנה ושרות הכוללת מהנדס אחד לפחות,  -

רת למסירה מיידית של טכנאים מיומנים, מערכת קשר או זימון אח
שעות ביממה(. על הקבלן להוכיח  24יום בשנה  365הודעות על תקלות )

לקוחות לפחות )למערכות דומות(  20-כי השרות הנ"ל ניתן בהצלחה ל
שעות לכל היותר  4וכי יש ביכולתו לענות על קריאת שרות תוך 

באמצעות איש שרות מיומן שעבר הדרכה במערכות כנ"ל אצל יצרן 
 ערכת או נציג מטעמו.המ

מגיש ההצעה מתחייב בזאת להחזיק מלאי של חלקי חילוף עיקריים,  -
 בהתאם להמלצת היצרן, למתן שרות יעיל ומיידי.

חלקי החילוף יכללו את כל סוגי הנתיכים הדרושים במערכת, דיודות,  
 תריסטורים, כרטיסים שלמים עיקריים לפי הנחיות היצרן וכו'.

 
 בטיחות ג.

 ,IEC62040-1, IEC60950רכת תתאים לתקנות הבטיחות לפי המע 
EN50091-1  וכן דרישותUL . 

 הפרעות אלקטרו מגנטיות  RFI EMC-המערכת תתאים ל 
 .CISPR22 Class A ENS0091-ב
המערכת תעמוד בפני השפעות אלמ"ג וללא נזק כלשהו לנתוני היחידה  

 .IEC801-2עפ"י תקן  KV25בעומס ריגעי של 
 

 :כתהמער 08.05.02
 

המערכת תכלול מכשיר אל פסק, כולל מיישר / מטען,  .א
אינורטר, עוקף סטטי, מצברים כולל מפסקים בכניסה וביציאה, 
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פנל, אתראות וכו', כאשר ההספק המופק יהיה תלת פזי 
 IGBT  (ISOLATED GATEבשיטה של יישור בטכנולוגיה של

BIPOLAR TRANSISTOR.) 
 
האופייניים המסויימים שלה, לכן התאור היות ולכל סוגי מערכת קיימים  ב.

הטכני הכללי המופיע בפרקים הבאים הינו תמציתי, עם דרישות כלליות. 
האפיונים המדוייקים של המערכת מצורפים בטבלה המצורפת, עם גיבוי של 

 דפי קטלוג מתאימים. לשם אינדיקציה ינתנו מספר נתונים מבוקשים.
 
 מבוטל ג.
 
 תקשורת: יציאת תקשורת ותוכנת ד.

מלאה הכוללת  RS-485ו/או  RS-232המערכת תכלול יציאת תקשורת  -
 את האפשרויות הבאות:

 ASCII ,binary computerאמולציה של טרמינל אמולצית מדפסת,  
mode ,computer mode כמו כן תהיה אפשרות שליטה על קצב ,

 העברה, מספר ביטים, זוגיות וכו'.
 
 
רנט" המתאימה לחיבור ברשת תקשורת המערכת תכלול יציאת "אט -

, המערכת תסופק עם מתאם ותוכנה לצורך /TCP/IPהארגונית וכן יציאת 
המתאים וכולל מגברי דרך ככל  MISכולל  SNMPחיבור למערכת בקרה 

 שידרש.
עם המערכת תסופק תוכנת בקרה שליטה ודיאגנוסטיקה כולל יכולת  -

, התוכנה תהיה מסוגלת הורדה מסודרת של שרתי רשת ותחנות עבודה
 לשדר הודעות באמצעות הרשת האירגונית.

 עם הצעתו יגיש הספק מפרט טכני מלא של התוכנה והיכולת שלה. 
 MBPS 100המערכת תכלול פורט בקרה במהירות של  -

, כמו כן הספק מתחייב לבצע את כל SNMPבפרוטוקול 
העבודות הנדרשות לחיבור מערכת האל פסק למערכת 

 המתקן ומערכת הבקרה של יחידת המחשב.הבקרה של 
 

המערכת תכלול את האמצעים הדרושים )תכנה, חמרה, מגענים, ציוד, ציוד  ה.
 עזר, אביזרי עזר וכו'( לניתוק פעולת טעינת המצברים בעת פעולת הגנרטור.

 
המערכת תכלול אמצעים כנ"ל לניתוק מערכות קבלים במבנה היחידה בזמן  ו.

 פעולת הגנרטור.
 

 :תאור המערכת 05.0308.
 כללי: א.

פסק תבטיח אספקת מתח יציבה ורציפה לעומסים -מערכת האל -
 קריטיים שיחוברו למוצאה:

 בעת קיום רשת החשמל. *  
 במקרה של סטיות. *  
 בעת הפסקות קצרות. *  
 בעת הפסקות מתמשכות במתח ההזנה. *  
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תר, מסוג המרה המערכת תהיה אלקטרונית סטטית מהטיפוס החדיש ביו ב.

  כפולה.
 המערכת תהיה מורכבת מהמכלולים הבאים: ג.

 
 מיישרים/מטענים מבוקרים. -
 מערכות מצברים. -
 ממירי זרם ישר לזרם חילופין. -
 עוקפים סטטיים. -
 עוקפים ידניים. -
 מעגלי הגנה ואינדיקציות. -
 

 :מפרט טכני 08.05.04
 

 מפרט מצבי עבודה אפשריים: א.
 

תח רשת: הממיר יזין את העומס המוצא עם אספקת זרם ישר עבודה במ -
ממכלול מישר/מטען. מוצא הממיר יהיה מסונכרן למתח הקיים בעוקף 
הסטטי. במקביל יספק המישר/מטען גם את הזרם הדרוש לטעינת 

 המצברים.
 
עבודה בתקלת מתח )פריקה(: אספקת הזרם הישר הנחוץ לפעולת  -

. נתוני המוצא של הממיר יישמרו על הממיר, תהיה ממערכת המצברים
 אף הפריקה וירידה במתח סוללת המצברים.

 
 מצב עבודה בעוקף סטטי במקרים הבאים: ב.

 עומס יתר. -
 תקלה בממיר. -
 

במצבים אלו יעביר העוקף הסטטי את הזנת העומסים לרשת, תוך פרק  
זמן שלא יעלה על המאופיין. במידה והמעבר לעוקף התרחש עקב עומס 

 יתר רגעי תחזיר המערכת את ההזנה לממיר אוטומטית לאחר השהייה.
 
 עבודה במצב "עוקף לא זמין" במקרים הבאים: ג.
 

 תקלה בעוקף הסטטי. -
 סטיה בתדר הרשת מעבר לתחום. -
 סטיה מתמשכת במתח הרשת מעבר לתחום. -
 

במצב זה יזין הממיר את העומס ע"י צריכת זרם ישר מהמישר/מטען,  
לא תתאפשר העברת ההזנה לעוקף הסטטי במקרה תקלה או ואולם 

 עומס יתר.
 

 מצב טעינה מוגברת: ד.
 

 מצב זה יתרחש לאחר פריקה עמוקה של מערכת המצברים. -
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במצב זה יספק המישר/מטען מתח גבוה יותר לשם הבטחת החזרה  -
 מהירה של הקיבול למצברים.

ינה תרד לערך סף המעבר חזרה לטעינת ציפה יתרחש כשרמת זרם הטע -
 מוגדר.

 
 מצב בעת פעולה גנרטור: ה.

 
בעת שהמערכת מוזנת מדיזל גנרטור לשעת חרום לא תתבצע פעולת  -

 טעינת המצברים )לשיקול מנהל האחזקה(.
 רק לאחר חזרת אספקת החשמל הראשית תבוצע טעינת המצברים. -
 

 מערכת בדיקה אוטומטית למצברים: ו.
בדיקה אוטומטית למצברים, הבדיקה  המערכת תסופק עם מערכת -

תעשה על ידי הורדת מתח המטען לרמה של פריקה ובדיקה אוטומטית 
של קצב פריקת המצברים. מועדי הפריקה, כמות, וכן עומק הפריקה יהיו 
נתונים לתכנות של המפעיל וכן אפשרות לקביעה אוטומטית או ידנית, 

המצברים וכן נתוני  לאחר כל בדיקה ניתן יהיה לקבל דוח על תקינות
השוואה לגבי הפריקות הקודמות כמו כן יתנהל רישום חריגים אוטומטי. 

 הדוח יתקבל או על ידי חיבור מחשב נייד או מדפסות.
 מערכת דיאגנוסטיקה ותצוגה: 
המאפשר תצוגה נוחה וקריאה של  LCDבחזית המערכת יותקן צג  *

פית של כל הפרמטרים החשמליים של המערכת וכן תצוגה גר
 פעולת המערכת בכל מצבי העבודה האפשריים.

על הצג ניתן יהיה לקבל הודעות כתובות לגבי תקלות, היסטוריה של  *
ארועים אחרונים, קריאה של נתוני זרם, מתח, הספק,  200לפחות 

כופל הספק, תדר בכל נקודות ההזנה והיציאה מהמערכת. כמו כן 
תוצאות של מערכת  ניתן יהיה לקבל נתונים מהמצברים כולל

הבדיקה האוטומטית. המערכת תאגור אינפורמציה לגבי הפסקות 
 החשמל וכן סטטיסטיקה של משך ההפסקות.

 
 פילטר כניסה: ז.

המערכת תסופק עם פילטר כניסה לצורך שיפור כופל הספק וסינון  -
 הרמוניות זרם חוזרות.

תחום בכל  0.98הפילטר יתקן את כופל ההספק בכניסה לרמה של  -
 העמסה. 100%עד  -30%המתח הנדרש וכן בכל תחום העומס מ

לכל ההרמוניות  5%כמו כן יבוצע סינון של הרמוניות הזרם לרמה של  -
. אימות לנ"ל (THD)לכל ההרמוניות  10%ומקסימום בתקלת קבלים 

 ..U.P.S -יעשה באמצעות נתח הרמוניות ע"י ביצוע מדידות על יחידת ה
 וברו דרך מגען לצורך ניתוק מבוקר.קבלים במערכת יח -

 
 מוניטור ח.

מוניטור יכלול סימון עבודה ותקלה, סימוני סטטוס )עבודה מרשת, גנרטור,  
 עוקף סטטי וכו'(, ולחצן הפסקת חרום.

 
על הספק להגיש בעת בקשתו לאישור הציוד, אישורים של מעבדות  ט.

הפרמטרים  מוסמכות לגבי אמינות הנתונים שהוא מגיש, בנוגע לכל
 המצויינים בכלל ובנושא הספקי מוצא ועיוותים הרמוניים בכניסה.
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-62040-3הצהרת הקבלן לעמידה בתנאי המפרט תבוצע בהתאם לדרישות  
IEC. 

 
 0.8השראי עד  0.7נתוני עומס בתחום כופל הספק  –שינויים בתחומי עומס  י.

 קיבולי לא יגרמו לשינויים ו/או פגיעה בביצועי היחידה.
    
 שנאי מבדל יותקן במוצא היחידה על העוקף הסטטי. .א

 לשיקול המתכנן התקנת השנאי במוצא מכלול המערכת.
 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת: 08.05.05

 נתוני הספק         

        KVA20 

 פרוט נתוני אינדיקציה

    

 הספק יציאה.  1

 מיישר מטען.  2   

  230V פזי-מתח כניסה חד 

  400V פזי-מתח כניסה תלת 

  10%)+( 

15%(-) 

 תחום מתח הכניסה בטעינה צפה

תחום מתח כניסה בטעינה  93%  

 מוגברת

כופל הספק בכניסה בעומס לא  0.98  
 35%לינארי בתחום העמסה של 

 100%עד 

 HZ50תחום תדר בכניסה  )±( 5%  

 תחום מתח ישר --  

 מתח מצברים נקוב --  

 ינת ציפהמתח מוצא בטע   
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 מתח מוצא בטעינה מוגברת   

 אדווה מירבית במוצא מתח ישר 1%  

  3% 

5% 

 לא

 

 

1.25In 

300% 

4msec 

 

 כן

 

 

 

 
KW18/KVA20 

110% 

125% 

150% 

10%± 

400/230 

 סינוס טהור

 
2% 
5% 
 
 

 הרמוניות חוזרות לרשת 

 החזר הרמוניות זרם למקור

 פילטר כניסה אקטיבי
 משטר טעינה למצברים לפי

 DIN41773 
 .  עוקף סטטי3

 דקות 30עומס יתר למשך 

 שנייה 0.1עומס יתר למשך 

 מיר לרשת זמן מעבר מירבי מ
 בעומס יתר או העברה ידנית

 בנפילת ממיר 
 זמן העברה מירבי רשת לממיר

 ידני ואוטומטי מסוג  
 MAKE BEFOR BREAK 

 
 .  ממיר4

 מתח כניסה נקוב

 תחום מתחי כניסה

 הספק מוצא נקוב במקדם
 0.9הספק  

 דקות 10 -עומס יתר למשך 

 שניות 30 -

 שניות 10 -

 מתח מוצא נקוב וכיוונון

 מוצא גל

 סך הכל הרמוניות במתח 
 (THDהמוצא )

 עומס ליניארי 100% -
 עומס לא לינארי 100% -
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1% 
 

 

3%± 

 

3%± 

 

 שניות 3÷ 60

 

1%±  

3%± 

1%± 

HZ50 

2.5  :1 

 

 

94% 

90% 

 יש

65dba 

0-95% 

 

 

°0-45 

 

 יציבות סטטית במתח המוצא
 לכל תחום מתח הכניסה

 
 יציבות דינמית במתח 
 המוצא לעומס מלא 
 ליניארי ולא ליניארי

 
 יציבות דינמית במתח 
 המוצא בנפילת עומס

 
 

 זמן התאוששות במתח 
 הסטטי חזרה לתחום 
 )ניתן לכיול(

 
 סימטריות במתח המוצא 

 בעומס מאוזן
 סימטריות במתח המוצא 

 איזון-אי -50%ב

 סטייה בזוית בין הפזות

 תדר מוצא נקוב

 יציבות תדר המוצא בפעולה
 .C.Fעם סינכרון לרשת  

 .תנאים כללים למערכת5

 נצילות המרה כוללת 
 עומס( 50 - 100%)

 נצילות המרה בחצי 
 עומס( 25-50%עומס )

 איוורור

 רמת רעש אקוסטי במרחק 
 מטר 1

 לחות יחסית )ללא 
 התעבות(

 תחום טמפרטורת סביבה
 הנצילות הנדרשת הינה 

 נצילות מינמלית של 
 המערכת. מודגש כי 

 אחד הפרמטרים המרכ
 זיים לבחירת המערכת 
 הינה הנצילות הכוללת 

 של המערכת. 
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 אטומים

 כן

           

 שנה 10

 דקות 20

 
 
 
 
 

            0.5% 

 
   פעמים  10
 זמן פריקה

 .  מערכת מצברים6

 סוג המצברים

 AGMיה טכנולוג

 אורך חיים
 מתח נקוב לטעינת ציפה

 סף מתח תחתון 
 זמן גיבוי במצברים 

 טעונים, בעומס מלא 
 פסק    -במוצא אל

 טמפרטורת הסביבה

 הגנות

 גליות בטעינת מצברים 
 35-100%בתחום עומס 

 
 משך זמן טעינת מצברים 

 ובעומס מלאמהקיבול,  90%-ל

 

 

 ת )למלא ע"י הספק בחיוב או שלילה(:מפרט טכני להגנה ואינדיקציו 08.05.06

KVA20 פ ר ו ט 

 א.    מעגלי הגנה ואינדיקציות

 הפעלות בחזית היחידה  - 

 "בדיקת מצברים"  - 

 "הפעלת ממיר"  - 

 "כיבוי ממיר"  - 

 רשת"  -העברה "ממיר   - 

 ממיר"  -העברה "רשת   - 

 ברירה ידני/אוטו' להחזר לממיר  - 

 ם השתקת זמז - 

 בחירת מתחי מוצא - 

 בחירת תדר וזרם מוצא  - 

 זרם מצברים ומתח ישר )טעינה/פריקה(  - 

 אמפרמטר  - 
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KVA20 פ ר ו ט 

 ב.  אינדיקציות )לציין גם לאיזה אינדיקציות 

 קיים לוח משנה(;     

 מישר פועל  - 

 עליית טמפרטורה במישר  - 

 טעינת ציפה  - 

 טעינה מוגברת  - 

 פריקת מצברים  - 

 ממיר פועל  - 

 ממיר מסונכרן לרשת  - 

 עומס יתר על ממיר  - 

 תדר מוצא ממיר לא תקין  - 

 טמפרטורת יתר   - 

 עומס ניזון מממיר  - 

 עומס ניזון מעוקף  - 

 נתוני עוקף תקינים  - 

 נתוני עוקף  לא תקינים  - 

 עוקף  ידני מופעל  - 

 בור סימון חיצוניג. מגעים יבשים ע

 עבודה תקינה  - 

 תקלה כללית  - 

 עבודה ממצברים  - 

 עבודה מעוקף סטטי  - 

 תקלה מצברים  - 

 עבודה מגנרטור  - 

 עוקף ידני פועל  - 
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 מפרט טכני למצברים ללא טיפול: 08.05.07
 תאור: א.

 AGMגית המצברים יהיו מטיפוס אטום יבש ללא תחזוקה )בנויים בטכנולו 
(Absorbed Glass MAT) ולא יכילו אלקטרוליט בצורה נוזלית. קוטבי ,

המצברים יהיו שטוחים ומיועדים לחיבור מחברים גמישים ו/או קשיחים 
 )מצברים בעלי קוטב עגול כדוגמת רכב לא יתקבלו(.

 הספק: ב.
לממיר למשך הזמן המאופיין בעומס מלא עד  DCהמצברים יספקו אנרגית  

וולט לתא. מודגש בזאת שעל הספק לחשב את קיבול  1.67פי של מתח סו
המצברים לעומס מלא ביציאה, תוך התחשבות בנצילות הממיר ובכך שנתוני 

 מתח וחדר ביציאה לא ישתנו.
 מבנה המצבר: ג.

המצבר יזווד במיכל פלסטי אטום ועמיד באש כאשר בחלק העליון יותקנו  
לחץ פנימי ויאפשרו לגזים להיפלט  שסתומי בטיחות אשר יפרצו במקרה של

 מהמצבר.
מבנה המצבר ואופן פעילותו יאפשרו את התקנתו בכל מצב )עמידה, שכיבה  

 על הדופן וכו'(.
 מבנה חשמלי: ד.

המצבר הנדרש יהיה מטיפוס אטום בקיבול מתאים ומיועד למשטר טעינת  
לאורך  פריקות וטעינות מלאות 750ציפה ופריקות עמוקות בקצב של לפחות 
שנים כאשר הספק יתן תעודת  10החיים. אורך החיים הנדרש הוא לפחות 

 רטה".-שנים על בסיס אחריות "פרו 10-אחריות מקורית ל
, פלטה שטוחה מסוג עופרת RECOMBINATION-המצבר יפעל בשיטת ה 

קלציום, קוטבי המצבר יהיו מנחושת מצופה עופרת, כאשר התמיכה תעשה 
יבור בין המצברים ייעשה על ידי גשרים מנחושת בתוך המצבר עצמו. ח

מצופים עופרת או כבל גמיש ונעלי כבל, כאשר הסגירה נעשית עם בורג 
מתאים. באחריות הספק לגשר בין המצברים בכבל בעובי המתאים על מנת 

 למנוע מפלי מתח ו/או התחממות.
רות המצבר המוצע יהיה בעל התנגדות פנימית נמוכה ומיועד לפריקות קצ 

 .SHORT DURATION PERFORMANCEבזרם גבוה 
 .99%יעילות מיחזור המימן לפחות  

 מצברים יהיו בעלי תקן אירופאי )יורובט( או אמריקאי. ה.
EUROBT CLASSIFICATION  ויעמדו גם בדרישותIEC896-2. 

 התקנה: ו.
המצבר יותקן על גבי כונניות. המצברים יחוברו בטור במתח המתאים  

פסק ובמידה ויש צורך בחיבור מקבילי יבוצעו גישורים -אללמערכת ה
להשוואת מתחים על פי הנחיות יצרן המצברים. במקרים של חיבור מקבילי 

 יותקן בכל קצה שורה נתיך הגנה מתאים.
 המצברים יסודרו לפחות בשלוש שורות.          
כיסוי בחזית הכונניות יהיה כיסוי שקוף למניעת גישה ישירה למצברים. ה 

 יותקן כך שלא יפגע אורור המצברים.
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 :KVA20פרטים שעל הספק למלא   ז.

 :סוג ומבנה המצבר 
       
       
     דגם:  
  היצרן:  
  ארץ היצור:  
  קיבול באמפר שעות:  
 UPSעבור  
  : 1.67דקות למתח סופי  20-ל KW-קיבול ב 
  מספר המצברים המוצעים:  
 מצברים בטור ועוד.  אופן הבא: המצברים יחוברו ב 
 שורות זהות במקביל.  3לפחות  
  דקות  60 -ל KWסה"כ הספק לשורה  
  מס' שורות  
   משקל המצברים:  
  
 750פריקות וטעינות מלאות לאורך חיים:   
 שנה אחריות מלאה ועוד   אחריות: 
 רטה-שנים אחריות פרו     

   הספק יציין את סוג הקטבים:  
 יציין את סוג ושטח חתך של המחברים בין המצברים הספק 
       
  גובה:   רוחב:   מידות הכונניות: אורך:  
    מספר קומות:  
    מספר שורות: 
 הספק יצרף להצעתנו קטלוג מלא ויסמן את דגם המצבר כולל נתון הספק ליחידת זמן. 

 
 מערכת באתר )מסירה( בדיקת 08.05.08

ומצברים( לפי  UPSהפעלה תיבדק המערכת )יחידת לאחר התקנה, חיבור ו
 הסעיפים הבאים ובעומס, כלהלן:

 כופל הספק בכניסה -
 כופל הספק במוצא -
 תבנית גל במוצא היחידה. -
 עמידה בעומס יתר -
 עמידה בקצר על הדקי מוצא היחידה. -
 עוצמת רעש -
 נצילות מכלול המערכת. -
   דקות 20במערכת  - זמן פעולת מצברים בעומס מלא -
בדיקת חיבורי מגעים  –קת מצברים ע"י מתקן בדיקה באינפרא אדום בדי -

 בעומס.
 הפעלת המערכת בעומס מול גנרטור. -
 בדיקת סינכרון המערכת. -

והקבלן ידאג לספק את כל האמצעים הנדרשים לביצוע בדיקות אלו )ציוד 
מדידה, כבלים, לוחות זמניים, חומרה, תוכנה וכל הנדרש( קומפ' וללא תוספת 

 .תשלום
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 ספקי מצברים 08.05.09
 C&D, ENERSYS, EAST-PENN המצברים יהיו מישל אחת החברות הבאות:

(DEKA), EXIDE EUROPE, FIAMM ,POWER CANADA 
 לא יאושרו מצברים מהמזרח ומתוצרת סין.

 

 שרות ואחזקה:          08.05.10
קלות, השרות כולל אחזקה מונעת, תחזוקה שוטפת, בדיקה שגרתית, תיקון ת א.

 אספקת חלפים )למעט בנק מצברים(, אספקת חומרי עזר ואביזרי עזר.
 חודש מיום קבלת     24 -אחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים שסופקו הינה ל

 הציוד ומסירתו למפקח/מזמין.
"האחריות בשנה הראשונה תכלול גם הספקת חלקי חילוף ללא תשלום" וכוללת עבודות 

 במפרט.שרות ואחזקה כמתואר 
 חודשי אחריות יספק הקבלן, כפוף לדרישות הלקוח, שרות    24ב.   בתום 

 בכתב הכמויות. 01.03תיקונים ושרות ואחזקה עפ"י המפרט הטכני וסעיף                           
 אחזקה תכלול:    ג.      

 

 ר יכלול:יום כפוף להוראות היצרן, ואש 90 -אשר יתבצע אחת ל   -  טיפול שוטף  .1
 ניקיון ובדיקה כללית של היחידה ולוח החשמל של היחידה. )א(  
 בדיקת נתונים חשמליים: )ב(  
 צריכת זרם כללית. -   
 תדירות רשת. -   
 לטעינה. DCמתח  -   
 זרם טעינה. -   
 מתח כניסה. -   
 מתח יציאה. -   

 רכת המצברים ולוח המצברים.בדיקה כללית בעיקר חזותית למצב מע )ג(                  
 החלפת חלקים באם נדרש )מחיר החלפים לא כלול(. )ד(          

 

 יתבצע אחת לשנה כפוף למערך ביקורת של היצרן ויכלול גם:  -  טיפול שנתי .2
 בדיקת נתוני כניסה ליחידה, כולל כניסת עוקף סטטי. )א(  
 הרמוניים.בדיקת נתוני מוצא של היחידה כולל עיוותים  )ב(  
 בדיקת מערכות המדידה. )ג(  
 :U.P.Sבדיקה חזותית של חדר  )ד(  
 טמפ' בחדר. -   
 פעולת מע' מ"א בחדר. -   
 ניקיון החדר. -   

 בדיקה חזותית של היחידה: )ה( 
 מצב כללי. -   
  מצב לוחות. -   
 מצב מפוחים. -   
 מצב חיבורים וחיזוק ברגים. -   
 קבלים. -   
 יקיון של היחידה.נ -   
 בדיקת מערכת מצברים: )ו(  
 מדידת מתח ובדיקה של כל מצבר במצבריה. -   
 חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים. -   
 מערכת טעינה. -   
 מתח טעינה. -   
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 מצב. - חדר מצברים -   
 טמפרטורה. -      
 ניקיון. -      
 מערכת מ"א. -      
 מערכת תקשורת : )ז(  
 בדיקת תקשורת לבקרת מבנה. -   
 בדיקת פנל אתראות חיצוני. -   
 בדיקת מערכת השלת שרתים במידה ובוצעה. -   
 בדיקה. -מסנן הרמוניות במידה והותקן  )ח(  
 בדיקה. -שנאי בידוד במידה והותקן  )ט(  
 החלפת חלפים באם נדרש )מחיר החלפים אינו כלול(. )י(   
 ת וכולל:הפסקת פעולת המערכ )יא(  
 .BYPASSהכנסת היחידה למצב  -   
 הפסקת פעולת כל המערכת ובדיקת תגובת המערכת הן בניתוק והן  -   
 בחיבור.    
 מראש. מועד הטיפולים שוטף ושנתי יתואמו עם המזמין -  הערות:  
 .17.00 - 8.00העבודה תבוצע בשעות עבודה שגרתיות  -     
 ו בהתאם להוראות היצרן ועל פי כל פעולות השרות יבוצע -     

 הקריטריונים הנקבעים על ידו.      
 על כל שרות אחזקה ימסור הקבלן דווח מפורט למזמין. -     
 תיקונים יתבצעו כלהלן: ד. 

  4במקרה של תקלה הקבלן מתחייב לענות לקריאת שרות מיד ולא יאוחר מאשר  -
 שעות מעת קבלת הקריאה. 
 ל ימות השנה/ לא כולל שבתות וחגים, השרות ניתן במשך כ -

 .08:00-18:00העבודה  ה' בשעות -בימים א' 
 .08:00 – 13:00בימי שישי וערבי חג בשעות  
 ארוע הגורם להפסקת פעולת הציוד או עלול לגרום נזק לציוד עצמו  -תקלה משמעה  -

 או לציוד הקשור אליו. 
 סמך של הקבלן על קבלת קריאה. אישור ע"י נציג טכני מו -קבלת קריאה משמעה  -

 הקריאה תתבצע בהתאם לנוהל קריאת שרות הרצ"ב. 
 במקרה של ארוע שאינו מחייב הפסקת פעולת המערכת או גרימת נזק לפעולת הציוד,  -

 שעות מעת קבלת הקריאה. 48יהיה הקבלן זכאי להתחיל בביצוע בתוך  
 יצוע החלפת חלפים כלול עלות חלפים אינה כלולה בשרות אולם עלות עבודת ב -

 בשרות. 
 תיקון תקלות יבוצע ברציפות מרגע תחילת התיקון ועד להבאת המערכת לפעולה  -

 תקינה מחדש. 
 ימסור הקבלן דו"ח מפורט למזמין. -על כל שרות, בין אם זה תיקון, טיפול או תחזוקה  -

 חות למשך הספק מתחייב להחזיק במלאי חלפים מתאימים לציוד שהוא מספק לפ ה. 
 עשר שנים.  
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 מערכת טרנספורמציה ומתח גבוה .08.06
 כללי  

 
   ביצוע מתקני מתח גבוה, מתח נמוך, בטיחות כולל ביקורת מהנדס בודק          

 בסיום העבודה. 
 תשתיות מתח גבוה .א

 תאור העבודה. .1
קיימת מערכת כבלים מתח גבוה בשטח אשר קושרות בטבעת את המבנים 

 .השונים
 חלק מהמערכת נמצאת בשטח שעליו יוקם המבנה החדש.

 יש צורך לשנות את התוואי של הכבלים ולבנות מערכת מחדש.
העבודה תבוצע בשעות וימים בתאום עם האוניברסיטה ותהיה אפשרות 

 לעבודות בימים ושעות מיוחדות.
 תאור העבודה .2

 ת שידרשו.העבודה תכלול מיפוי של השטח בעזרת גילוי כנדרש ו/או חפירו
תבוצע התאמה של מערכת כבילה חיתוך הכבלים, יציקות אפוקסי מופות, 

 שרוולים מתכווצים וכו'.
 העבודה תבוצע ע"י חברה מומחית לביצוע שתאושר ע"י המתכנן. .3

 ק"ו 22כבלים למתח גבוה 

 הכבלים יתאימו לדרישות הבאות:
 הרץ. 50 -ק"ו  36הבידוד יהיה מסוג פוליאטילן מוצלב בהתאם למתח מכסימלי  -
 .IEC - 502/83ק"ו בדיקות פי  18/30הבידוד נומינלי:  -
, תוצרת ישראל F&G ,PRELLI ,COSSONAYהכבלים יהיו מתצרת כבל מטל,  -

 קרקעית.-וכד', מיועדים להתקנה תת
 XLPE 185ממ"ר או  XLPE  150לתחנות הטרנספורמציה מנחושת בחתך  -

סדר מתחח גבוה(. או כפי שיפורט בכתב אלומיניום )עבור כניסה ויציאה מ
 הכמויות.

 CUהכבלים בין לוח מ.ג. ת"ט לבין השנאים יהיו מטיפוס חד גידי זהה אך בחתך  -
 ממ"ר. 50

במשך העבודה יכוסו קצוות הכבלים בפקקים אורגינליים כדי למנוע חדירת  -
 לחות.

 סיכוך הכבלים יוארק בשני הקצוות. -
את כל הפרטים הטכניים של הכבלים, כולל דוחות  על הקבלן להגיש לאישור -

 בדיקה.

 סגירת סופיות למתח גבוה

סגירות הכבלים יעמדו בדרישות חברת החשמל ובתנאים הנובעים מחיבור המתקן  -
 ק"ו, המוארקת על ידי סליל "פטרסן". 22גבוה -לרשת מתח

תקע  -קע ק"ו כדוגמת תוצרת "אלסטימולד" ש 24הסופיות הפנימית יהיו למתח  -
להתקנה פנימית. הסופיות לשנאי תהיינה מתוצרת "ריקם" להתקנה פנימית ללא 

 צלחות מהדגם החדש.

 מתקן הארקה בתחנת טרנספורמציה 

 סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות התקנה של מתקני הארקה הבאים:
 הארקת מגן. -
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  הארקת השיטה של השנאי )בשיטת האיפוס(. -
ובהתאם למתואר במפרט  4643ם לקובץ התקנות מס' מתקן הארקה יבוצע בהתא

 הסטנדרטי ובתוכניות.
  הארקת מגן א.

ס"מ.  260מ"מ בגובה  3X25בהיקף יתקין הקבלן פס הארקה מנחושת בחתך 
אל פס זה יחוברו מחיצות הרשת ומשקופי הדלתות וכד' וזאת באמצעות מוליך 

  ס"מ. 70ממ"ר. הפס יותקן על המבדדים כל  25
 50"ל יחובר לפס השוואת הפוטנציאלים שבחדר מ.נ. באמצעות מוליך הפס הנ

ממ"ר. אל הפס הנ"ל יחובר גם פס ההשוואה של הארקת היסוד. כל מוליך 
שיחובר לפס השוואת הפוטנציאלים ופס הארקה הנ"ל ישא שלט אשר יציין את 
הפונקציה שהוא מחבר. בהארקת דלתות או חלקים נעים יש להשתמש 

 ממ"ר עם נעלי כבל מולחמים(. 25שה שטוחה )צמה( בחתך בנחושת גמי
  הארקת השיטה )איפוס( ב.

נקודת האפס של השנאי תחובר לפס האפס שבלוח מ.נ. בצד הכניסה למפסק 
ראשי. פס האפס בלוח מ.נ. יחובר לפס לפס השואת הפוטנציאלים באמצעות 

 תב הכמויות.ממ"ר, או כפי שיקבע בכ 185מוליכים מבודדים מנחושת בחתך  4

 עבודות הרכבה בתחנות:

 מערכת מחיצות: א.
מערכת מחיצות ורשתות ברזל ממבנה ברזל צורתי פח ורשתות  -

 מגולבנות.
מערכת המחיצות יכללו גם דלתות עם מנעולים, מחיצות בין תא  -

הטרנספורמציה ללוח מ"נ, הכל על מנת לא לאפשר גישה או מגע מקרי 
 או בין תא אחד למשנהו. ע"י גורם הנמצא מחוץ לתאים

הכל יהיה במבנה ברזל יציב צבוע פעמיים בצבע יסוד וצבע סופי בגוון  -
 אפור עם כל שלטי האזהרה כנדרש ע"י הרשויות וחברת חשמל.

עבודות התקנה וחיבור של מערכות כבלים מ"ג בתחנת טרנספורמציה, כולל  ב.
בור כבל הספקה לתא הרכבה וחיבור כבלים בין תאי לוח מ"ג וטרנס' וכן חי

 כניסה.
 סולמות וקונסטרוקציה: ג.

 12סולם כבלים מ"נ, ורטיקלי בין מבודדי שנאי לרצפה לאפשרות חיזוק  -
 ממ"ר כ"א. 185כבלים מ"נ בחתך של 

   
 אופני מדידה ומחירים: .08.07

 כללי: 08.07.01
כל העבודה תימדד כשהיא מושלמת, גמורה ומורכבת במקומה כשכל  א. 

זרים פועלים בשלמותם, לאחר חיבור הזרם, ביקורת חברת החשמל האבי
 והמפקח.

 העבודה תמדד נטו, ללא כל תוספת עבור פחת או פסולת מכל סוג שהוא. ב 
הרכבת הדגמים ימדדו כפריטים רגילים או במערכות, בהתאם לפרוט בכתב  ג. 

 הכמויות.
חידה של עבודות, יכללו כל המחירים, הן מחירי יחידה של חומרים או מחירי י ד. 

הספקה והתקנה של כל החומרים וחומרי העזר ואת כל העבודות ועבודות העזר 
הנזכרות בתאור הטכני ובתכניות ו/או המשתמעות מהן אלא אם כן עבודות 

 אלה נמדדות בנפרד בסעיף מיוחד בכתב הכמויות.
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ר היחידות האביזרים יותקנו בצורה מושלמת מחוברים ומוכנים לשימוש. מחי ה. 
שברשימת הכמויות כוללים את כל החומרים והעבודות הדרושים, קשתות, 

זויות, ניפלים, קופסאות, הסתעפויות משוריינות ופלסטיות, סגירות אנטיגרון, 
חציבה וסיתות, פלפונים, חפירת אדמה, כיסוי הצינורות בטיט ובמלט, צביעת 

 לוחות וארונות, גופי תאורה וכד', כמתואר.
החומרים הנזכרים ברשימת הכמויות להלן הינם כלליים ושרירים ללא  כל ו 

התחשבות בכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל החומרים הקטנים ואת כל 
חומרי העזר ועבודות העזר לפי חוקי המקצוע המקובלים, לפי הוראות המהנדס. 

עיף עצמו לא יהיה שינוי במחיר היחידה עקב שינוי בכמויות באופן כולל או בס
 )הגדלת הכמויות או הפחתתם(.

 
 להלן פרוט אופני המדידה של החומרים השונים: 08.07.02

 כללי: -אינסטלציה  א. 
המדידה תעשה לפי מספר הנקודות כפי שיבוצעו למעשה. פרט למקרים  -  

מיוחדים אשר בהם נעשית המדידה לפי מטרים והאביזרים אשר יסופקו 
נה בין הלוחות ובין ארגזי הטלפון והסיגנליזציה במציאות. כמו כן קוי ההז

 יחושבו אף הם לפי מחירי היחידה, לפי הכמויות שיבוצעו למעשה.
 צנורות: ב. 
צנורות ימדדו לפי אורכם נטו, כפי שהונחו בבנין החל מלוח החשמל ועד  -  

 לגמר הצינור ליד האביזר.
אות מעבר או לוחות במחיר הצינור לא יכללו חלקי הצינור הנכנס לקופס -  

 חשמל, אולם אין להוריד את אורך הקופסאות שבדרך.
במחיר יכללו כל אביזרי העזר כגון: מופות, חיבורים, קופסאות מעבר  -  

הסתעפות סטנדרטיות, קשתות, ניפלים, זויות, תרמילים, מחזיקים מכל 
 המינים, שרוולים.

כנדרש, במחיר יכללו  במחיר הצינור יכלל גם הספקה והשחלת חוט משיכה -  
כל עבודות התקנת הצינורות והקופסאות והאביזרים הנ"ל, כולל חציבות 
וסיתות בקיר בלוקים או בטון, בעמודים, או בתקרות, לרבות אטימה וכן 

חפירה, חציבה ומילוי, חיזוק הצנורות בטיט מלט כנדרש, לרבות תיקון הנ"ל 
 והחזרת המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח.

צביעת הצנורות והחיזוקים בצבע מגן וצבע גמר וכד'. כל זאת ובנוסף,    
 כמפורט בתאור הטכני ובתכניות.

 תעלות: ג. 
 תעלות פלסטיות מכל הסוגים ימדדו לפי מטר אורך נטו, כפי שהורכבו בבנין. -  
סולם ברזל, תעלות ברזל ותעלות רשת ימדדו לפי משקל או אורך לפי קביעת  -  

 המפקח.
המחיר יכלול את כל עבודות ההרכבה והחיזוק כמפורט וכל חומרי העזר  -  

 הנדרשים.
 חוטים וכבלים: ד. 
ימדדו לפי אורך הצנורות או התעלות בהם הם מונחים כלומר ללא תוספת  -  

עבור החיבורים בתוך הקופסאות או לוחות החשמל, או גופי התאורה, 
 פחת או פסולת כל שהיא. המדידה נטו לפי מטר אורך ללא תוספת עבור

במחיר החוטים או הכבלים כלול חיבורם ללוחות, או לאביזרים או לגופי  -  
התאורה וכן חיבור למהדקי מעבר כולל מחיר המהדקים. כן כולל המחיר את 

השרוולים הפלסטיים הנדרשים, נעלי כבל במידת הצורך וכו', עבודות 
 השחלת החוטים, סימון קצוות וכד'.
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זאת ובנוסף כמפורט בתאור הטכני ובתכניות, כבלים באדמה ימדדו לפי כל  -  
אורכם נטו כולל רזרבות שיונחו באדמה ללא חלק הכבל הנכנס ללוח 

 כמפורט למעלה.
 אביזרים: ה. 
 האביזרים ימדדו ביחידות בהתאם למספרם נטו שהורכב בבנין. -  
לחצנים, אביזרי תאורה  מחירי האביזרים כגון: מפסיקי תאורה, חיבורי קיר, -  

וכד' יכללו את מחיר האביזר וכל חומרי העזר כולל שילוט לפי המתואר 
 ועבודות הדרושות להתקנתו במקום המיועד לו.

 קופסאות מיוחדות: -חיזוקים מיוחדים  ו. 
כל חיבורי הברזל המיוחדים, הקונסטרוקציות המיוחדות, קופסאות מעבר  -  

ין מחירם נכלל במחיר הספקתם והרכבתם של משותפות מיוחדות וכד', שא
 האביזרים או היחידות הנ"ל ימדד לפי משקלם, כלומר לפי ק"ג.

לפני הרכבת הנ"ל, על הקבלן למסור למפקח את משקל החלק ויקבל  -  
 אישור המפקח לנ"ל.

במחיר הברזל יכלל הספקתו והכנתו של החלק הדרוש לחיבור והתקנתו  -  
י העזר ועבודות העזר הנדרשות. כל זה במידה ואין במקום, כולל כל חומר

 סעיף מיוחד המוגדר אחרת בכתב הכמויות.
 לוחות חשמל: ז. 
 מחירי הלוחות יהיו קומפלט, כולל ארון הפח והציוד המורכב בו.  -  
מחיר הלוח יכלול את כל עבודות המסגרות, פחחות, צבע וכן את הציוד  -  

 בור, פסי נחושת, מבדדים, שלטים וכו'.ללוח כגון: פח, ברגים, פסי חי
הציוד הפנימי כגון: מפסיקי הזרם, מתנעים, ממסרים, מתגים, מנורות,  -  

מכשירי מדידה וכו', יהיו לפי מחירי היחידה כמפורט עבור תוספת או הורדה 
יקבע המחיר עבור האביזרים כמפורט  -במחיר הלוח או לוחות נוספים 
 יקבע לפי שטח פני הלוח ושטח פני הדלתות. ברשימות ואילו מחיר המבנה

 לוחות עומדים יונחו על בסיס בטון, מוגבה מהריצוף. -  
עם הזיון הדרוש.  -200עבודות הבטון כלולות במחיר הלוח. הבטון יהיה ב   

מחירי היחידה למכשירים המורכבים בלוחות, כוללים את מחיר האביזר כגון: 
כבתו בלוח, חיבור החוטים, כח ופיקוד מפסיק זרם, מתנע, נתיך וכו' הר

 הקשורים אליו, כולל מהדקים וכו' לצורך השלמת החיווט.
כל המידות והמחירים יהיו בהתאם לסעיפים לעיל ולכתב הכמויות להלן  -  

ושהרכבם יחד יתן בהתאמה לוחות חשמל, תאורה, כח, פיקוד וכו', מוכנים 
אום עם עבודות הבנין, ומושלמים לפעולה, לרבות כל חומרי העזר, ת

הכל קומפלט מוכן  -ההגנה, קבלת אישורים מהמפקח, הרשויות וכו' 
 לשימוש לרבות נתיכים ונורות.

 בנוסף לאמור לעיל יכללו במחיר הלוח גם העבודות המפורטות להלן: -  
 תאום בין מידות הלוחות והמקומות עבורם בבנין ו/או בריהוט. *   
ויציאות לכל המעגלים והכבלים והצנורות ללוח תאום הכנה בכניסות  *   

 לפי הנדרש בבנין ובתכניות הריהוט.
 ביקורת והתאמת סכמות הלוחות והמעגלים בבנין. *   
תאום זמני אספקת הלוחות עם דרישות בעל הבנין, קבלני הבנין  *   

 והריהוט.
הובלתם, פריקתם והכנסתם של הלוחות, קבלתם בבנין, כולל הגנה  *   

 פני פגיעות.ב
 הרכבת הלוחות, כולל לוח המונה והספקת כל חומרי העזר הדרושים. *   
ניקוי הלוחות בפנים ובחוץ לאחר השלמת העבודה של הטיח והסיוד  *   

 סביבם.



103 

 

 תיקון הצבע בלוחות במקום שנפגעו. *   
חיבור הלוחות לכל המעגלים והאביזרים, וכן כל הצנרת והלוח כולל  *   

 י הזנה.חיבור קו
 טיפול עם היצרן בתיקון כל הליקויים בלוחות. *   
חריטת כל השלטים בלוחות שייעשו מסנדביץ' פלסטיק בהתאם  *   

 להוראות המהנדס המפקח )כולל שילוט פנימי(.
טיפול בכל הקשור עם חברת החשמל והמהנדס, בביקורת וקבלתם של  *   

 הלוחות הנ"ל.
 סכמות. *   
זרים המופיעים בכתב הכמויות יכללו תמיד גם חמרי במחירי האבי *   

ועבודות העזר, פסים מהדקים, חווט פנימי, חזוקים והרכבות, שלטי 
 סנדויץ' חרוטים כולל חבורם והפעלתם.

באופן כללי המחירים כוללים את כל ההוצאות עבור תכנון פרטים, הכנת  -  
עודכנות אחרות והספקת תכניות, ביצוע של לוחות וכו', וכן תכניות מ

שתמסרנה למזמין כמפורט ומתואר בתאור הטכני. את כל החומרים והציוד 
הדרוש לעבודות הנ"ל, את כל המסים הסוציאליים, הוצאות בטוח, הוצאות 
כלליות של הקבלן )ישירות ועקיפות( בקשר להתחייבותו כמפורט בתנאי 

 החוזה, במפרט הטכני ובכתב הכמויות.
וצרים וכלים, מכונות ושמירתם, הובלת כל החומרים, אחסנת החומרים, מ   

המוצרים, ציוד וכלי עבודה עד מקום המבנה, הובלת עובדים למקום 
 העבודה וממנו וכן רווח הקבלן.

 גופי תאורה: ח. 
 מחירי גופי התאורה יכללו הספקה, התקנה, חיבור והפעלה. -  
 מחיר הגוף כולל תמיד גם את הבאות: -  
 אספקה   
ייצור הגוף בשלמות כולל אספקת כל הציוד המופיע במפרט הטכני, כך  *   

 שהגוף יהיה קומפלט מוכן לשימוש.
 כולל דרייברים, לדים וכו'. LEDאספקת כל ציוד עבור תאורת  *   
 עזרה לקבלן המתקין בכל הדרוש. *   
 הובלת הגופים עד לאתר הבנין והכנסתו למחסן באתר. *   
 התקנה   
 לת הגופים באתר הבניה.קב *   
 תאום הגופים עם המפקח, האדריכל, הספק, התכניות בבנין וכו'. *   
הספקה והתקנת שבלונות להתקנה עבור הגופים שמספרם עולה על  *   

25. 
 אכסון הגופים במחסן באתר. *   
בדיקת הגופים לפני התקנה, הובלת הגופים והנורות מהמחסן למקום  *   

 נין.התקנה ברחבי הב
הקבלן ירכיב את גופי התאורה הנ"ל ויחברם למערכת החשמל, כולל כל  *   

חומרי העזר )על כל צורותיהם(, במקומות בהם יהיו גופים תלויים יורכב 
הגוף על וו שיותקן ע"י הקבלן או על פס תאורה תלוי ומותאם במיוחד 

 למטרה זו.
ף במחיר עבודות בתקרות כפולות יכלל החוט הגמיש מהקופסא עד הגו    

 ההרכבה.
הגופים השקועים בתקרה אקוסטית כוללים התקנה, חיזוקים למסגרת  *   

 התקרה או לתקרה הקונסטרוקטיבית לפי המקרה.
 חיבור הגופים לרשת החשמל. *   
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 הכנסת הנורות לג"ת. *   
 בדיקה והפעלת הגוף בשלמות. *   
סון והרכבה לחיבורם אחריות עבור שלמות הגופים במשך פריקה, אח *   

 התקין לרשת החשמל ולפעולה תקינה ע"י מסירה בתקופת האחריות.
 העברת ג"ת ביקורת חברת חשמל או מהנדס בודק. *   
המדידה והמחירים לגופי תאורה יהיו כפופים לכל האמור לעיל ולמפורט  -  

בסעיפי כתב הכמויות להלן, לרבות השלמת כל עבודה ועבודה, כולל כל 
י העזר והחיבורים הדרושים עד להפעלת הגופים כשהם מושלמים חומר

 ומוכנים לשימוש.
כל הגופים יכללו את הנורות וכן את עבודות הצבע לפי הוראות המפקח וכן  -  

 את הקונסטרוקציה המחזיקה אותם על עבודות הגמר והצבע שלה. 
 המדידה תהיה נטו, כמתואר בסעיפים כתב הכמויות להלן.   
 ידה לפי נקודות:מד ט. 
נקודות בתקרה או בקיר או במחיצת גבס או הריהוט מעל או מתחת לטיח  -  

מוכנות לשימוש כולל את כל העבודות ועבודות העזר, חומרי העזר, שלות, 
ברזל, חזוקים וכד' עם וו בתקרה או ברגים להידוק בתי הנורה )ללא פנדל 

 וללא בית מנורה(, כולל את:
ה בצינור פלסטי טיפוס "פד" או "פנ" בקוטר הדרוש עם האינסטלציה עצמ   

חוטים או כבלים לפי הצורך, חוט הארקה, החל ממוצא הנקודה בתקרה או 
 בקיר או ברצפה ועד ללוח, ואביזר מטיפוס גוויס או דומה.

עבור נקודות כאמור תחושב כל יציאה בתקרה או ברצפה כנקודה מלאה  -  
דה כזאת מפסיק זרם אחד או יותר או ללא התחשבות אם תהיה לכל נקו

 מפסיק זרם אחד ישמש לשתיים או יותר נקודות.
במידה ויעשה שילוב של התקנת מוליכי הנקודה בתעלת כבלים משותפת    

 תשולם התעלה בנפרד.
פינים  3אמפר, עם  16חיבור קיר )ח"ק( יוגדר כבית תקע חד פזי לזרם  -  

מוברגת לקופסת החשמל ע"י שני  שטוחים, כאשר מסגרת עבור בית התקע
 ברגים לפחות.

 תאור הנקודות בהתאם למתואר בכתב הכמויות בפרק נקודות. -  
מחיר היחידה ברשימת הכמויות כולל כל עבודה הדרושה  -נוסף על האמור  -  

 לשם ביצועה והתקורות הנדרשות בהתאם לתנאי החוזה.
ויות הנדרשים למסירה במחיר המערכות נכללים כל האישורים של הרש י. 

תקינה, לרבות תשלום האגרות ו/או שכר המשולם למכוני הבדיקה וכן העבודה 
 הנלווית הכרוכה בכך:

 חברת חשמל ו/או בודק פרטי לפי שיידרש. -מתקן חשמל  -  
 אישור הבזק. -מתקן טלפונים )מובילים(  -  
 רשות כיבוי אש. -תאורת חרום  -  
 כון התקנים.מ -מערכת שחרור עשן  -  

 מכון התקנים. –לוחות חשמל  -
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 ספר מתקן חשמל  08.08
 

 ספרי מתקן וחומר טכני למכלול מערכת החשמל   

 

 תכולת ספרי המתקן א.

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד שלושה חודשים לפני תחילת התפעול 
ספרי המתקן בפורמטים והתחלת תהליכי קבלת המתקנים, חמישה עותקים מושלמים של 

ספרי כמפורט להלן. ספרי המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות, המתקנים והאביזרים. 
המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל הניתן, בחלקים, מייד עם השלמת כל קטע בניין כדוגמת 

 .קומה, חדר חשמל, גנרטור וכדומה
 

ה במכרז, במסמכיו, בפרקיו ההנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומ
 ובנספחיו השונים.

 
 ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן:

 
 פורמט ההגשה .1

 
הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות  תפעול  1.1

 ואחזקה, בשני פורמטים:
כשהם ערוכים בתיקים  פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים א.

 לי כריכה קשה, כמפורט להלן.מתאימים בע
כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בורסיה  פורמט במדיה מגנטית ב.

אחידה שתבחר עפ"י נהלי הפרוייקט, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים 
 וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

מתויקים  החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות, יוגשו כשהם 1.2
 בקלסרים בעלי כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון אדום. הגוון המדויק יוגש ע"י הקבלן  א.
 לאישור המזמין.

 על גב הקלסר יודפס סמל הפרוייקט, על פי העניין, והכתובית  ב.
ו מתקן _____________. הכתוביות יודפס  _________מ.ע.ה  

 באותיות גדולות ככל הניתן.
על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת  ג.

 .ורודהמתוארת בקלסר. הדף יהיה תמיד בגוון 
אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל המערכות ויכלול פרוט תוכן כל  ד.

הקלסרים הכלולים במערכת החשמל כשהם מפורטים עפ"י הנושאים 
ים. קלסר זה יהיה בצבע זהה למערכת אך בגוון כהה הראשיים השונ

 יותר. 
בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן  ה.

העניינים תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל 
 חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

ת ניילון שקופות. בכל כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיו ו.
שקית פריט אחד, תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, 

רשימת חלפים וכדומה. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' 
הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן 

 העניינים.
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   כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות.  ז.
 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 1.3

 

 פרוט התכולה בספר המתקן .2
 

בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה הפנימית,  2.1
דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן. הנחיות 

ימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לש
אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן, 
כלי עבודה בטיחותיים נדרשים וכדומה. ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות 

 להפעלת מתח גבוה, עבודה בדלק וכדומה.
דות. התוכניות יכללו תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבו 2.2

התוכניות יכללו את מספרי הציוד מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. 
 .המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין

תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת מערכת  2.3
כדוגמת תרשים סכמטי של חלוקת החשמל, תרשים מערכת ההזנה בחרום 

קוויים, -ימי הזרימה שישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חדוכדומה. תרש
צבעוניים ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של 
פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל 

תת מערכת בנפרד. תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים בכל קטע, ערכים 
דדו לאחר סיום הויסות במתקנים בכל פאזה בנפרד וכדומה. המידע יכלול שנמ

זרמים, מתחים, כופלי הספק וכדומה שנמדדו בעת הפעלת המערכת בתפוקות 
שונות. צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים 

 לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים. 
מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד תאור  2.4

ולגבי המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב 
הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות, סינכרוניזציה בין המערכות וכדומה. על 

יסות הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וו
 המערכות.

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן  2.5
וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים 
לו. דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן 

ויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת והן את נתוני העבודה אליהם כ
 הציוד.

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה   
כפי שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות 

 העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.
גיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, הקבלן ידרש לה  

מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את 
הפורמטים ולחילופין יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו 

 לצורך מילויים.
יזרים האמור להלן לגבי שנאים, לוחות חשמל, גנרטורים וכדומה ולגבי אב  

ראשיים בתוכם כדוגמת מפסקים ראשיים, מפסקים מחלפים, משאבות דלק 
 וכדומה.

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט  2.6
ציוד ומרכיב הנכללים במערכות. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך 

איתור תקלות, הנחיות הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, 
לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל 
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שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה 
מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים 

 הבטיחותיים.
ל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו רשימת אביזרים המותקנים בכ 2.7

ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, 
 אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ וכדומה.

רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת  2.8
נאי אספקה. לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ות

 הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד מאותו סוג המותקנים בבניין.
תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות  2.9

ומותאמות למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול 
טות וינחו את במצבים שונים האפשריים באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפור

המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים 
לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים 
נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש 

 לתרשימי הזרימה המתאימים. 
יינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי הוראות האחזקה המונעת תה 2.10

ושמות האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, 
חודשיות, תלת חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול 
הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או 

אה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל הטווח הרצוי. ההור
פעולה. ההוראות תנחנה גם לבדיקות כדוגמת בדיקות טרמוגרפיות מצולמות 

של לוחות חשמל וכדומה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד 
 הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים.

יות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות ברמת הוראות והנח 2.11
המערכת, המתקן והציוד. הנחיות לגבי המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. 

הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות 
 לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

 

"החומר הטכני"( לאישור  -יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות )להלן הקבלן  .3
המתכנן ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל 

במבנה. המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להגיש לו תוכניות עדות ותיקי מתקן לגבי 
 עלו.קומות שבהן הסתיימה הקמת המערכת ולגבי מתקנים שהופ

 

המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם 
 ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

, על בסיס ההערות העקרוניות של את כל החומר הטכני שהגישהקבלן יבדוק 
יחזיר הקבלן את החומר למתכננים  המתכנן, ויתקן כל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים

 לבדיקה חוזרת.
 

היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות 
עבור  17%החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של משהב"ט ובתוספת 

 תקורה.
 

את החומר  המזמין יהיה רשאי, במידה ויווכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש 
הטכני כנדרש, להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו 

לביצוע העבודה לרבות איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על הקבלן 
 כאמור לעיל. 
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 אחריות ושירות  908.0
 

יתן במהלך הקבלן יהיה אחראי למערכות ולמתקנים שהותקנו על ידו במשך תקופת הבדק. הקבלן 
תקופה זו גם שירות אחזקה שיכלול תיקון תקלות וביצוע עבודות אחזקה מונעת. שירות האחזקה 
יכלול את כל העבודה, החלקים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות חומרי ניקוי, חומרי 

 שימון, חומרי איטום וכדומה. תיקון תקלות יתבצע תוך תקופות הזמן המפורטות להלן.
 

ופת הבדק לא תסתיים כל עוד לא פעלה המערכת כולה וכל תת מערכת בנפרד בשלמות וללא תק
 תקלות מהותיות במשך חצי השנה האחרונה לפחות.

 

כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקנים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת שירותים 
 בד.או שצריכת השירותים נמוכה וניתן להשבית חלק מהמתקנים בל

 

השבתת מתקנים לצורך אחזקה, הגורמת להשבתה של מערכות חיוניות, תתואם מראש עם 
המזמין. במתקנים חיוניים לא יהיה הקבלן רשאי להשבית לחלוטין את האספקות ולפיכך יהיה עליו 

 לתכנן את העבודה כך שניתן יהיה להפסיק מתקן תוך כדי הפעלת מתקן חלופי. 
 

ך את עובדי הבניין בכל הקשור לאופן הפעלת המתקנים ותחזוקתם, ככל הקבלן יהיה אחראי להדרי
 שידרוש זאת המזמין. הקבלן לא יוכל לטעון כנגד הפעלה לא נכונה של המתקנים ע"י המזמין. 

 

ביצוע כל סוגי העבודות )מטלות הקבלן( יכלול את כל העבודה הנדרשת ע"י עובדי הקבלן וקבלני 
ומרים וחומרי העזר, כל כלי העבודה הנדרשים, הובלה, עבודות משנה מטעמו, כל החלקים, הח

בבתי מלאכה חיצוניים, חפירות לגילוי והחלפת כבלים או מופות לרבות העמדת כלי חפירה מכניים, 
 אמצעי הרמה וכדומה.

 

 מטלות הקבלן יכללו את השירותים הבאים:
 

 אחזקה מונעת -שימור המערכות  א.
 

קנים ופעולתם התקינה, יבצע הקבלן את כל עבודות האחזקה על מנת לשמור על ערך המת
המונעת על פי הנדרש בהוראות היצרנים למתקנים הבודדים ועל פי ההוראות למערכות 

כוללות, שיכין על פי ניסיונו כפי שבא לידי ביטוי בספר המתקן שיאושר ע"י המזמין. למרות 
 .האמור לעיל הרי שטיפול מונע יתבצע לפחות אחת לשנה

 

ידו. הבדיקה תתבצע אחת לתקופה -ידי המזמין ותאושר על-בדיקת הטיפול המונע תיעשה על
כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת. גמר ביצוע אחזקה מונעת יחשב רק במסירת טופס 

 העבודה, כשרשומים בו כל הפרטים הנדרשים, בחתימת אחראי האחזקה מטעם הקבלן.
 

 תיקוני תקלות ב.
 כללי  (1

הקבלן יבצעו את כל תיקוני התקלות. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת עובדי 
המתקנים לספק את המתוכנן מהם, כפי שנמדד ואושר בעת קבלת המתקן או העלול 

 לגרום נזק נוחות לסביבה.
 (      זמן מוקצב לתיקון תקלה2 
 פי לוח הזמנים המפורט להלן:-תיקון תקלות יתבצע על   

שעות מרגע ההודעה על התקלה ויפעל  24ה שאינה דחופה יתבצע תוך א(    תיקון תקל
 ברציפות לתיקונה.

לתיקון תקלה דחופה כגון השבתת מערכת או השבתת אזור, או תקלה בטיחותית,  ב(
שעות מרגע ההודעה על התקלה. הגדרת דחיפות  2יגיע צוות הקבלן למקום תוך 

 בצע ברציפות עד לסיומה.ידי המנהל. תיקון התקלה ית-התקלות תיעשה על
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כל נזק שיגרם לאדם ולרכוש עקב מחדלים של הקבלן יהיה על אחריותו ויבוטח על ידו. היקף   
 הביטוחים יקבע ע"י משהב"ט.

 

 ניקיון המתקנים ג.
בכל תקופת האחריות והשירות למערכות ולמתקנים יהיה הקבלן אחראי לניקיון חדרי הציוד 

יבצעו פעולות ניקיון בחדרי ציוד ומתקנים הנמצאים באחריות  והמתקנים. עובדי המזמין לא
 הקבלן.

 

חדרי הציוד והמתקנים ינוקו לפחות אחת לחודש ובאופן יסודי אחת לשלושה חודשים. לכלוך 
שנוצר עקב ביצוע עבודה, ינוקה מייד עם סיום העבודה. ניקוי אבק מציוד, צנרת ואביזריה, 

ות הולכת כבלים, כבלים וכדומה, יתבצע אחת לשנה מלוחות חשמל ובקרה למיניהם, תעל
 לפחות במקביל לביצוע פעולות האחזקה.

 

 נוהלי עבודה ד.
 בנוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן על פי נוהלי העבודה המפורטים להלן: 
 הנחיות, תקנות והוראות ניהוליות .1
 הנחיות וההוראות פי מערכת הנחיות, תקנות והוראות שיקבל מהמזמין. ה-הקבלן יפעל על  
 פה.-ינתנו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל    
 מניעת הפרעות .2
 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי המבקרים והעובדים   
 בבנין, ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה הצורך     
 עבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.ל    
 מפגעי בטיחות .3
 בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן כבתקלה דחופה עד לפתרון המלא.  
 אבדן או נזק .4
 אחריות הקבלן אינה כוללת את האספקה, ההרכבה, ההתקנה והתיקון של כל חלק, אביזר   
 ע"י אחרים, באופן שאינו מהווה בלאי סביר. הקבלן או חומר שנגנב, פורק, חסר או ניזוק,    
 ידווח למזמין וימסור כל הפרטים הנדרשים. לאחר מסירת ההודעה, על הקבלן לתקן את    
 הנזק. הקבלן יקבל תשלום נוסף רק עבור תיקון נזקים שלא נגרמו ע"י עובד הקבלן או     
 פי סעיפי החוזה.-או על שליחיו. תשלומים נוספים ישולמו עפ"י שעות עבודה    
 הוצאת ציוד מחוץ למתחם .5
 הקבלן לא יורשה להוציא ציוד אל מחוץ למתחם הבניין ללא אישור המזמין או נציגו   
 המוסמך. האמור הן לגבי ציוד השייך למבנה ואשר הקבלן מבקש להוציאו לצורך תיקון     
 כל סיבה שהיא.והן לגבי ציוד השייך לקבלן ואשר ברצונו להוציאו מ    

 
 קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק .ה

.   שישים יום לפני תום מועד תקופת הבדק, יתקיים סיור קבלה בכל המתקנים המתוחזקים 1         
 ידי הקבלן. בסיור ישתתפו המזמין ונציגיו והקבלן.-על

מלאים וזאת, ימי עבודה   14חובת הקבלן לסייע למזמין לסקור את כל המתקנים במשך 
 ידי הפעלת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.-על

המזמין, לאחר בחינת המבנה והמתקנים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המתקנים  .  2         
לקבלן. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במערכות ואשר אמור היה להתבצע ע"י הקבלן 

טלות המכרז. הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה כחלק ממ
 וזאת ע"י הפעלת כל האמצעים שידרשו.

.   במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי המזמין להורות 3 
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. -לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

צאות האמורות יחולו על הקבלן, והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות ההו
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)שייחשבו כהוצאות משרדיות( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  15%האמורות בתוספת 
 שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

נאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע ה .  4 
להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת 

 כספית כלשהי.
במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את  .  5 

וזה, על חשבונו, ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בח
ללא תשלום נוסף. המזמין יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה 

 סופית.
מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת  .  6 

ימי עבודה  7המסירה ובהדרכה של עובדי המזמין בכל הקשור לאחזקת המערכת במשך 
 ת הדרכה בכל יום.שעו 8מלאים, 

 
 האחריות והשירות בכל התקופות יכלול:  .ו

כל העבודה הדרושה לרבות טיפולים תקופתיים חודשיים ומעלה, תיקון תקלות,  .1
לרבות הנהלת העבודה והפיקוח לשם ביצוע מושלם של הסעיף הנדון, ובכלל זה 

עבודות הכנה בבתי מלאכה חיצוניים, פרוק הקיים, עבודות העזר הדרושות 
 סלוק פסולת.ו

כל הציוד, החלקים והחומרים הכרוכים בביצוע העבודה והפחת שלהם, חומרי  .2
העזר וכו' לרבות החלפת ציוד ו/או שדרוג ציוד שאין לקבלן כדאיות כלכלית 
לשפצו או לשמרו במצב הקיים כולל עלויות התאמת ציוד חליפי לציוד מקורי 

 יוזמת המזמין.שלא ניתן להשיגו ובלבד שהדרישה לשדרוג אינה ב
השימוש בכלי העבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, הוצאות הרכבה ואחזקה  .3

 באתר.
 .   כל הוצאות הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממנו, לרבות פינוי 4

 פסולת ותוצרי עבודה עד אתר הפינוי הקרוב ביותר.      
 .   כל ההוצאות להפעלת קבלני משנה.5
  ל הוצאות לרכישה, לאחסנה ולניהול מלאי ציוד, חלקים וחומרים כנדרש למתן השירות.   כ6
 במועד.      
 כל ההוצאות הנדרשות לביטוח העבודות, העובדים וצד שלישי לרבות בפני       .7

 אובדן או נזק.                 
 מיסים לקרנות והטבות סוציאליות, מס קניה מכס ובלו והיטלים אחרים. .8
 ח הקבלן.רוו .9
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 עבודות טיח - 09פרק 

 כללי  09.01

  של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 להלן 

  הכנת השטחים  09.02

בכל המקומות בהם יש סכנה לפגיעה ברצפה, או לפי דרישת המפקח, יש להניח  09.02.1
 ה לפני ביצוע עבודות הטיח.על הרצפות יריעות פוליאתילן כהגנ

 
במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום  09.02.2

 15מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMהפגישה ברשת 
 מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט  12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה 

 
ויכסה את כל פני השטח.  1:3לט צמנט ביחיד חריצים לצנרת סמויה ייסתמו במ 09.02.3

ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת לולים  15במקומות שרוחב החריץ עולה על 
 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון. 10הנ"ל ברוחב 

 

 עם התחלת עבודת טיח כלשהיא, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד. 09.02.4

 פינות 09.03

ת בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים הפינות בין קיר לקיר וכן פינו
 וישירים לחלוטין לפי סרגל בשני כיוונים.

 טיח פנים רגיל 09.04

 שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על משטחים מישוריים לרבות שכבת שפכטל אמריקאי. 

 הרבצה בקירות חדרים רטובים 09.05

 בקת אריחים, במקומות שיקבעו על ידי המפקח.טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להד 

 טיח חוץ 609.0

 טיח חוץ על מעקות גג: שכבת הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת.   09.06.01
 .X.P.D.Mכן הטיח כולל רשת מגולוונת -כמו                

 אופני מדידה 09.07

 , להסרת המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל הדרישות של המפרטים
 כל ספק כוללים המחירים גם:

 ביצוע בשטחים מעוגלים ומשופעים. •

 ביצוע בגובה כלשהו. •

 ביצוע בקטעים קטנים וברצועות צרות. •

 תיקונים והשלמות אחרי עבודות בעלי מקצוע שונים. •

 חיזוק מקצועות על ידי פרופילים זויתיים מתכתיים מסוג לבחירת האדריכל. •

 טיפול בסדקי קיר. •

 במפרט המיוחד. 09.03ות בין קירות ותקרות, כמתואר בסעיף התחברוי •
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 כללי 10.01

 כל העבודות כפופות לתנאי המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן. 10.01.1 

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים  10.01.2 
החדש )אפריל  2279אחרת בתכניות. כל הריצופים יעמדו בת"י פרט אם צוין 

( למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידת 2005
 בשחיקה. האריחים יהיו מסומנים בתו תקן.

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים  10.01.3 
ל טיט מלט בכל השטח, למעט מרפסות וגגות שבהן זרים והעבודה תבוצע ע

הריצוף יבוצע בהדבקה. בכל מקרה של מילוי חול, החול יהיה מעורב בצמנט 
 )מילוי מיוצב(.

התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים. במקומות בהם יהיה צורך להשתמש  10.01.4 
כמו למשל, בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, 

מסביב לשקעים ופתחים, ייעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים 
 ילוטשו.

מ"ר  5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בשטח של  10.01.5 
לפחות מכל סוג. את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר 

 הבניין וקבלתו.

דגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות מו 10.01.6 
 וכדומה, הכל לפי התכניות והנחיות המפקח באתר.

 ריצוף באריחי קרמיקה 10.02
 

דוגמא וסידור הנחת הקרמיקה ייעשה לפי הנחיות של האדריכל שתימסר לקבלן במהלך 
 נחיות האדריכל.מ"מ או לפי ה 3העבודה. המרווח בין האריחים יהיה 

 סתימת המישקים ברובה אקרילית בגוון הקרמיקה, או בגון אחר שיבחר על ידי האדריכל.
שיפולים לנ"ל יבוצעו שקועים בקיר במישור אחד עם פני הטיח ויונחו כך שתפריהם יהיו 

 בקו ישר עם תפרי המרצפת 
 צוע העבודה. הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות ריצוף לאישור האדריכל לפני תחילת ב

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.03

 

 ריצוף על גבי מלוי מיוצב  10.03.1

. 1:5הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור  
מילוי זה יונח ישירות על גבי רצפת הבטון. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטעים 

יצוף. התערובת תיעשה בערימה יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הר
מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי. כמות המים שתתווסף למילוי זה היא קטנה 
ביותר כך שמתקבלת תערובת יבשה יחסית )לחה(. מיד לאחר פיזור המילוי 
והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. הרכב הטיט יהיה על פי הנחיות ספק 

 ת תוספת ערב למניעת חדירת רטיבות.חומר ריצוף ובאישור המפקח לרבו
גובה המילוי יהיה בהתאם למסומן בתכניות. לפני ההנחה יש למרוח תחתית  

של  250Aאו בונד  2האריחים בתערובת )שמנת( טיט עם ערב בי.גי בונד 
MISTERFIX 
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 ריצוף בהדבקה )רק במקומות שיבחר ע"י המפקח(  10.03.2

מוחלק בהליקופטר ו/או בכף פלדה עפ"י הנחת הריצוף תבוצע על מצע בטון  
מפרט היצרן. הדבקת האריחים על מצע הבטון תהיה באמצעות דבק סינטטי 
מסוג "נגב בונד" מהול ב"תוספלסטיק" עפ"י מפרט היצרן או שווה ערך 
מאושר. השיטה וסדר הנחת האריחים יהיו עפ"י מפרט היצרן )כגון שימוש 

 באריחים ממספר קופסאות וכו'(.

 מילוי משקים )רובה( .03.410

הרובה תמלא את החריצים לכל אורכם. לאחר מריחתו ינוקה עודף הרובה  
היטב עד שלא ישאר כל עודף על פני האריח. פני המשיקים יהיו רצופים 

 וחלקים וללא בליטות. גוון הרובה יותאם לגוון האריח ובאישור האדריכל.

 צלןקרמיקה ו/או גרניט פורבחיפוי קירות  10.04

אריחי הקרמיקה/גרניט פורצלן יונחו על קירות בטון או על קירות גבס בהדבקה.  10.04.1            
, יש לדאוג למילוי שכבת דבק מלט קרמיקה ו/או גרניט פורצלןבזמן הנחת 

הצמנטי מתחת לחרסינה והקרמיקה כך שלא ישאר מקום ריק. בגמר העבודה 
יפורקו המרצפות בכל הקטע לפי  תיעשה בדיקה ובמקומות שימצאו ריקים

  דרישת המפקח ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן.

 במקצועות, בגמר פינות, יבוצע גרונג ועלותו כלולה במחירי חוזה.    10.04.2

 הוראות לריצוף באבן מנוסרת או שיש 10.05

 עבודות הריצוף והליטוש תבוצענה עפ"י ההנחיות הבאות:   10.05.1            

ק"ג למ"ק )מילוי  35את המילוי לייצב ולהוסיף כנדרש חול וצמנט בשיעור  10.05.1.1
 מיוצב( העבודה תבוצע על טיט מלט לבן בכל השטח.

מתחת לאריחי שיש חובה למלא בטיט ללא חללי אויר כך שלא יישאר שום  10.05.1.2
 חלק מהאריחים ללא טיט מתחתיו.

 ד או בחול מחצבה.חל איסור מוחלט על שימוש בסי 10.05.1.3

במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי אריחי שיש, יעשה החיתוך  10.05.1.4
במשור וקצוות האריחים ילוטשו. )מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר 

 עבודת הריצוף(.

שקעים ופתחים בתוך הריצוף יבוצעו במכשיר מיוחד, לא יותר שימוש  10.05.1.5
 בחלקי אריח.

מ"מ למילוי בדבק שיש מגוון בהתאמה  3יחים יונחו עם פוגות של האר 10.05.1.6
 לגוון האריחים.

בשלבים לפי הנחיות  5+2אבנים או  7יבוצע ליטוש אבן ברמה של  10.05.1.7
 האדריכל.

מריחת סילרים תוך שמירה קפדנית של כל הוראות היצרן והנחיותיו.  10.05.1.8
 מריחה תכלול את הפנלים.

 ים יודבקו עם דבק טיט.הפנל 10.05.1.9
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 ריצוף על גבי חול מיוצב     10.05.2             

דליים חול+שק מלט אפור  15-20חול מיוצב נעשה כדלהלן: מערבבים  10.05.2.1
 בתוספת קטנה של מים. מקבלים תערובת לחה של חול ומלט.

ק"ג  3 שקים חול זיפזיף )חול ים( + 2שק מלט לבן +  1הכנת הטיט:  10.05.2.2
 חל איסור מוחלט על שימוש בסיד או בחול מחצבה.ב.ג'י.בונד 

 לפני הנחת האריחים יש להכין בדלי תערובת כדלקמן: 10.05.2.3

ק"ג חול זיפזיף, להוסיף בי.ג'י.בונד ולערבב עד לקבלת סמיכה דלילה.  2 
 לאחר מכן יש למרוח בעזרת מברשת את גב האריחים ולרצף. 

למלא את החלל מתחת לאריחים בטיט שלא יישאר שום חלק  חובה !! 10.05.2.4
 מאריח ללא מילוי טיט מתחתיו.

 תכולת המחירים לעבודות ריצוף וחיפוי 10.08

 ריצוף בשטחים קטנים ברצועות צרות כיו"ב. 10.08.1 

 את המילוי המיוצב הנדרש מתחת לאריחי הריצוף בגובה כלשהו. 10.08.2 

"רובה" בגוון שיבחר ע"י האדריכל והברקה לפני את מילוי התפרים ב 10.08.3 
 מסירת הבניין.

חיתוך אריחי קרמיקה/שיש/טרצו/גרניט פורצלן, בצורות שונות לרבות  10.08.4 
ע"י מסור מתאים ו/או חיתוכי לייזר במפעל חיתוך עיגולים, לרבות חיתוך 

האדריכל והוראות המפקח ולא תשולם לקבלן כל  וכל שיידרש לפי תכ'
 פת שהיא עבור החיתוך.תוס

 פינות גרונג. 10.08.5 

הכנות קיר ע"י שכבת הרבצת מי מלט עם ערב נגד רטיבות מאושר ע"י  10.08.6 
 מ"מ. 5-המפקח בעובי כ

הגנה על משטחי מרצפים ומדרגות ע"י בד יוטה ומריחת חומרי הגנה כולל  .10.08.7 
 ניקוי מושלם אחרי גמר העבודה.

 ההרכבה ושכבת הגנה סילר.ליטוש אחרי  10.08.8 
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 עבודות צביעה - 11פרק 
 

 כללי 11.01
לעבודות צביעה אם לא צוין  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי 

אחרת במפרט. עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים 
הקירות והתקרות יעשו אך ורק  ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת

לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה 
 המפקח במפורש.

 הכנת שטחים לצביעה 11.02
עבודות טיח, יש לנקות את השטחים היטב מגרגירי חול, זנבות,  - 09בנוסף לאמור בפרק 

סדקים ופגמים אחרים, ולנקות את  מלט, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים,
השטחים מכל חומר רופף, ביצוע שפכטל מלא בקירות, הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע 

 ולעשות צבע יסוד.

 דוגמאות 11.03
על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, שבועיים לפני 

ע לתקן הדוגמאות ולהחליף תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצ
הפריטים לפי הנחיות המפקח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר/בידי המפקח, עד לגמר 

 העבודות.

 הנחיות לבצוע 11.04

 גימור וגוון 11.04.1
הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל. הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה לדרישות 

 האדריכל.
בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי 

 ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה.
האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע 
הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש יוכל 

 הקבלן להמשיך בצביעה.

 ר השכבותמספ 11.04.2
, הוא מספר מינימלי נדרש 11מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק 

של שכבות צבע. בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. 
שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד, ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות עד לקבלת גוון 

המפקח לענין זה קובעת. כל ההוצאות הכרוכות אחיד. מודגשת בזאת כי דעתו של 
 בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהיו על חשבון הקבלן.

 תכולת המחירים 11.05
המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל המתואר במפרטים: כללי, מיוחד ומפרטי 

 ספק, ובין היתר גם:
 צביעה בכמה גוונים כלשהם לפי דרישת המזמין. 11.5.1
 צביעה במספר גוונים ולפי צורות גיאומטריות שונות, הכל לפי הוראות המזמין. 11.5.2
 שימוש בצבע עם גוונים מוכנים כגון צבעים מקטלוג סופרמיקס וכו'. 11.5.3
 שמירה על קו אחיד במקומות שיש הפרדת סוגי צבעים או קוים.  

 ם.שימוש בשכבת יסוד בונדרול סופר בכל שטחים צבועי 11.5.4
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 ת.ד.א.ק  יעוץ מיוחד בע"מ

 חוות מעיין הנעורים

 85515ד"נ חלוצה 

 0545611130-טל

 08-6571857-פקס

 

 

 12פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום וזיגוג 

 לבניין סילבן אדמס אוניברסיטת תל אביב

 

 

 היקף הפרויקט 12.01
 

רט הנבנה בצמוד למרכז אתר הפרויקט הינו מבנה סילבן אדמס למצוינות בספו  12.01.00

מ. ספורט של אוניברסיטת תל אביב, מתוכנן על קימל אשכולות אדריכלים ויבוצע בניהול 

 . אגף הנדסה ותחזוקה אוניברסיטת תל אביבעבור  ברנע הנדסה ובניה בע"מ
לביצוע מושלם ומלא של כל העבודות המופיעות  תהעבודות מתייחסו 12.01.01

קבלן עבודות האלומיניום הינו ויות, תכניות ופרטים( בהמשך)מפרט מיוחד, כתב כמ

 ואחראי על היציבות הסטטית והאיטום של כל העבודות הכוללות: המתכנן של הפרויקט

א. הגשת תכנון ומענה טכני לאורך הפרויקט )פרטים עקרוניים, חישובים הנדסיים, תכנון 

 מפורט ותוכניות ביצוע(.

קים סוגי חומרים ונתונים טכניים ובדיקות ועמידה ב. הגשת תיעוד לאישור )יצרנים ספ

 בתקנים(.

היועץ   ג. הצגת דוגמאות ודגמים לכל סוגי החומרים ומוצרים עד קבלת אישור

והאדריכלים, וביצוע דגמים לכל סוגי המוצרים גם בשטח להצגת המראה וגם במעבדה 

 לבדיקת עמידות.

טות  לרבות כל עבודות התשתית ד. ביצוע מושלם ומלא של כל סוגי העבודות המפור

 האיטום והתוספות הקונסטרוקטיביות הדרושות להתקנת הפריטים המופיעים במפרט.

 ה. ניקוי מסירה ותחזוקה בשנת הבדק ותקופת האחריות הנקובה בחוק.

חיפוי  םמפרט טכני מיוחד זה מפרט את הדרישות הטכניות בעבודות אלומיניו 12.01.02

המצורפים והינו המשך למפרט כללי, כתב הכמויות, תכניות הבניין  וזיגוג כמופיע בפרטים

 והפרטים המצורפים,

הקבלן מאשר בחתימתו כי קרא את כל ההוראות, המפרטים הטכניים והתוכניות  12.01.03

לפרויקט זה ואת החוקים התקנות והתקנים הנזכרים במפרט והבין אותם  תהמתייחסו

ה בין מסמכים אלו וכל הפריטים שיבוצעו יעמדו במלואם ואין לא הערות לגבי התאמ

 בדרישות 

המחמירות מבין מסמכים אלו וכל סתירה בין מסמכים אלו הדרישה המחמירה קובעת 

 בהתאם לתקנים התקנות והדרישות המפורטות,
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מפרט זה והפרטים הסכמתיים המלווים אותו מציגים את הפתרון העקרוני  12.01.04

 התאם לתכניות שיגיש ויאושרו וכן בהתאם לתקנים והתקנות, הנדרש ועל הקבלן לבצע ב

כתנאי סף לאישור הקבלן, הקבלן מצהיר בזה שהוא מוכשר ובעל ניסיון  12.01.05

לביצוע עבודות מסוג  זה וביצע בשלוש שנים האחרונות לפחות חמישה פרויקטים הדומים 

תכנון שמסוגלת לתכנן במורכבותם והיקפם הכספי גדול מפרויקט זה. ושהוא בעל מח' 

 ולבצע פרויקט זה,

כל העבודות באתר תבוצענה על פי לוח זמנים, בשילוב עם כל העבודות  12.01.06

 האחרות המתבצעות באתר, על פי הוראות המפקח, אדריכל והיועצים,

 מצורפת רשימת קבלנים מומלצים כל קבלן אחר יש לאשר אצל האדריכל והיועץ:

 
 מייל טלפון איש קשר ח"פ שם הקבלן

 meir@ aluton.com 04-8419797 מאיר 511108490 אלוטון

 glit@alumayer.co.il 054-5611054 גלית 520037920 אלומאייר / ארפל

אלומיניום 

 קונסטרקשיין בע"מ

 erez@alcon.co.il 02-5352581 ארז לוי 512317777

 barak@alumeshet.co.il 08-9332450 ברק אופנהיים 511008336 אלום עשת

 michael@alumk.co.il 0508674447 מיכאל 511637738 קוסטיקהאלום 

 moshe@alumyafe.biz 0505208023 משה לבינסון 512842238 אלום יפה

 info@alum-d.com 0522591173 אולג 306958893 אלומיניום דמיטרי

 info@debi-al.co.il 04-6224334 דוד דבי 511344426 מיניום בע"מדבי אלו

 office@ms-alum.co.il 054-5211505 שי בן חמו 511388902 מ.ש אלומיניום

עמי תעשיות 

 אלומניום

 

 ami-pu@barak.net.il 052-3803027 אוהד 512543307

 elad@feraru.co.il 054-3490507 עמית 510482938 פרארו אלומיניום

שפר תעשיות 

 אלומיניום בע"מ

512568197  09-8992222 office@shefer.com 

 sasson@sasson-al.com 03-9190399 קרן 512836941 ששון אלומניום

 

כל הפריטים והמוצרים המוצעים במפרט זה כולל באביזרי הפרזול, חומרי  12.01.07

זר במקרים בהם אין תקן ישראלי, האיטום, הזיגוג והפחים, יתאמו את ת"י, מפמ"כ או תקן 

דרישות התקנים ומפרטים אלו הינם דרישות יסוד למוצרים המוצגים במפרט, בכול מקרה 

הקבלן בהצעתו דרישות אלו ויציין  לבו נזכרת במפרט דרישה מחמירה יותר מהתקנים יכלו

 בכתב ,

 רשימת תקנים:

 ציפויים אנודיים על אלומיניום )אילגון( – 0325ת"י 

 םעומסים במבנים עומסים אופייניי – 0412 ת"י

 תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה -413ת"י 

 עומס רוח)תקן החדש( –עומסים אופייניים בבניינים  – 0414ת"י 

 שיטת בדיקה וסיווג –תגובות בשריפה של חומרי בנייה  – 0755ת"י 

 ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ויציקות ברזל – 0918ת,י 

 לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים–על חלקיו – 0938"י ת

 חלונות -על חלקיו – 1068ת"י 

 זיגוג בבניינים–על חלקיו  – 1099ת"י 

 מעקים ומסעדים – 1142ת"י 

 אטמים גמישים לחלונות ולדלתות  – 1542ת"י 

 בידוד תרמי של בניינים – 1045ת"י 

 תכן ותפקוד –קירות מסך  – 1568ת"י 

mailto:moshe@alumyafe.biz
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 דלתות אלומיניום – 4001ת"י 

 פרופילי אלומיניום – 4402ת"י 

 חלונות ותריסים התקנה -על חלקיו – 4068ת"י 

 גימור הפרופילים –פרופילי אלומיניום  – 4402ת"י 

 חוקת הפלדה -על חלקיו – 1225ת"י 

 12מפרט כללי לעבודות אלומיניום, פרק 

 וזכר ברשימה זו.כל תקן אחר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא ה

 במקרים בהם אין תקן ישראלי קיים. םאו תקנים אירופיי

 

 מסמכים לאישור קבלן האלומיניום  12.02

 

לאחר קבלת צו התחלת עבודה של הקבלן הראשי יוצג קבלן עבודות  12.02.01

 האלומיניום לאישור.

הקבלן יצרף רשימה של לפחות חמישה פרויקטים דומים בהיקפם ובסוג  12.02.02

ט זה ביחד עם הצגת הקבלן משנה, ויציג את הצוות העבודות המפורטות במפר

הטכני שיטפל בפרויקט, בכל מיקרה בו הקבלן לא יהיה מהרשימה המופיע לעיל יש 

 לקבל את אישור האדריכל והיועץ מראש בהתאם להמלצות שיציג הקבלן,

קבלן המשנה לאחר שיאושר רשאי להציע פתרונות שווי ערך שיהיו  12.02.03

ולדרישות האדריכל, כל פתרון שווה ערך ילווה שקולים ומתאימים למפרט 

במסמכים תכניות חישובים ועלויות כספיות ויאושר על ידי האוניברסיטה האדריכל 

 והיועץ.

גם אם מצוין במפרט זה או בתוכניות נתון כגון עובי מידה או סוג חומר  12.02.04

והשיטה והקבלן אחראי בכל מקרה לעמידה בתקנים  ןהנתון הינו להצגת העיקרו

מעודכנים לזמן ביצוע העבודות וכל זאת על חשבונו מבלי שיהיו לו דרישות ה

 כספיות בעתיד 

 

תכניות עקרוניות ומסמכים שהקבלן יספק לפני קבלת אישור  12.03

 ביצוע העבודות

 
לכל פרטי המבנה המפרטות את סוגי המערכות   םתכניות חתכים אופייניי 12.03.01

 סוגי האביזרים השמשות והגימורים,

 והמפרט 414ים לכל הפריטים החישובים יערכו על פי תקן חישובים סטטי 12.03.02

 אופן ביצוע העבודות שיטות התקנה, שינוע, ציוד ופיגומים 12.03.03

הגשת תעודות בדיקה שנעשו לסוגי מוצרים כאלו במידות דומות שעומדות  12.03.04

 בדרישות המפרט והתקנים או בדיקות פיזיות למוצרים שאין להם בדיקות
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ספק לאדריכל דוגמאות של שמשות בעלות הקבלן י -דוגמאות של שמשות  12.03.05

ס"מ לבחירת  30*30נתונים טכניים המתאימים למפרט מחברות שונות בגודל של 

על מנת להתאים את הגוון קרוב לדרישות   באתר 1:1השמשות שיופיעו בדגם 

הבניין )לפחות שלוש שמשות מכל סוג של שמשה בבניין( וישלח ליועץ את 

 משה שהוצגה,הנתונים הטכניים שך כל ש

 דוגמאות של גימורי פרופילי האלומיניום, ותאור הטיפולים שנעשו, 12.03.06

להצגת שני דגמים, קטע קיר המסך עם  1:1הקבלן יתקין באתר דגמים  12.03.07

מדרך והגריד הצללה החיצוני יחד עם השמשות כפי שנבחרו על ידי האדריכלים, 

כמו כן יותקן  מ"ר, 20-שמאחור יבנה חדר סגור לבחינת המראה הנכון מבחוץ כ

 קטע חלון עם שמשות הצילון ופרופילי הגימור על יד הבטון,

חומרים וגימורים פרזולים חומרי איטום ואביזרים יקבלו את אישור   12.03.08

 האדריכלים והיועצים לפני ביצוע.

 

 הוראות לביצוע לפני תחילת יצור    12.04

                         

( של כל אחד מהמוצרים Shop drawings) 1:1תכניות עבודה בקנ"מ  12.04.01

המוצעים על ידי הקבלן וכוללים את זיהוי הפרופילים הפרזולים חומרי האיטום 

 פרטי 

השמשות אופן הזיגוג אופן ההתקנה פרטי חיבור עם המבנה כוללים פרטי הגימור 

הנכונים שיסופקו על ידי הקבלנים האחרים בבניין התוכניות מפורטות לרמת אפיון 

 ע שלהם, כל המוצרים והמופ

והפתחים לרישום מידות ביצוע מתואמות עם קבלנים אחרים  ןמדידת הבניי 12.04.02

 ופרטי אלומיניום בתוכניות העבודה במיוחד התאמה לבטון חשוף במבנה,

הקבלן יבדוק בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למערכות המופיעות  12.04.03

בדה פעם בבניין או שלא בוצעו לגביהם בדיקות מע 50-בצורה חוזרת יותר מ

או שהבדיקות אינן תואמות את המפרט או תקנים  ןבתצורה כפי שהיא מופיע בבניי

 )בכל מקרה היועץ יהיה הקובע בסוגיה זו כמה בדיקות יש לעשות(

לדגם  1568בדיקת אב טיפוס תכלול בדיקה מעבדתית בהתאם לתקן ת"י  12.04.04

תאם הזהה לפרטי המבנה והפרטים ההנדסיים שהבדיקה תעשה לפי עומס שרות בה

  1500pa-ולא פחות מ יםלחישובים הקונסטרוקטיבי

בדיקות תרמיות ואקוסטיות אם ידרשו יעשו על חשבון הקבלן ביחידת  12.04.05

 הדגם החזותי שיורכב באתר)על הקבלן לתאם עם היועצים בדיקות אלו(

לא יתחיל הקבלן ביצור הפריטים אלא לאחר שקיבל בכתב את אישור  12.04.06

גמאות והדגמים והביא אישורי מעבדה לפריטים, האדריכל והיועצים לתוכניות לדו
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אישור התכנון לא יפתור את הקבלן מאחריותו המלאה למוצרים שמסופקים על ידו 

 ולעמידה בדרישות המפרט והתקנים,

 

 חומרים 12.05

 
פרופילי אלומיניום יהיו מסגסוגת באיכות מעולה מתאימה לגימור הנדרש  12.05.01

ף חומר ממוחזר בכל שיעור שלא הוס COC-הספק יצהיר ב  T5-6063כדוגמת 

 שהוא הפרופילים יהיו חדשים ללא פגם או ליקוי

 פחי אלומיניום ופאנלים 12.05.02

 פחי אלומיניום
 

כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת     
קורוזיבית -בעלת   עמידות אנטי. 2H4  בדרגת קושי, AlMg-3הסגסוגת  

 גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש.
בשום מקרה מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות  רלא ייווצ

אחרות. שטחי המגע יופרדו על ידי חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי 
(p.v.c.)ניאופרן, אוקולון, טפלון או אחרים , 

הקונסטרוקציה הנושאת של פחי האלומיניום תבוצע מפלדה מגולוונת 
 פויי הפח. והיא כלולה בתכולת העבודה לביצוע חי

 
 פחים שטוחים

או ש.ע. פחי האלומיניום השטוחים  ALCANהפח השטוח יהיה מתוצרת 
מ"מ. במידת הצורך יוקשחו לוחות הפח בחיזוקים  2יהיו בעובי של 

פנימיים סמויים. תהליך כיפוף פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים 
מיניום כל הפח, פרט למקומות שיסומנו ברשימת האלו מראש חרושתית.

הפריטים, יכללו הפחים טיפול למניעת אפקט התיפוף  רו/או תיאו
+, ע"י רדיד )פויל( אלומיניום ייעודי שיבוצע על ידי יצרן הפח FFכדוגמת 

 בצידם האחורי.
                     

 פנלים של אלומיניום מרוכב
שמותרים לשימוש במעטפת החיצונית של  ACPלוחות המרוכבים  

 Scobondמ"מ לפחות. הם יהיו מתוצרת   4ויקט, יהיו בעובי הבניין בפר

X , לבניית מערכת החיפוי או שווה ערך וישמשו 
 , באישור היועץ. AA5005נתך האלומיניום בפנלים יהיה כדוגמת 

. עם תיעוד שבמקרה של שרפה, לא 921הקומפוזיט יעמוד בדרישות ת"י 
דת הפנלים המרוכבים יפלוט גזים רעילים מסוג כלשהו. התיעוד לעמי

לדרישות אלה, יוגש למנהל וליועץ הבטיחות של הפרויקט לפני תחילת 
 התכנון המפורט של החיפויים.

 
 צביעת פחי אלומיניום

ידי יצרן הפח, בצבע נוזלי מסוג -פחי האלומיניום, ייצבעו חרושתית על
PVDF (POLIVINYL DEN FLUORID המכיל )KYNAR  80%בשיעור של 
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מיקרון לפחות )כולל שכבת לקה  32שכבות שעוביין הכולל  4-לפחות, ב
  5גב הפח, ייצבע שכבה אחת של צבע מגן, בעובי של  שקופה חיצונית(.

אחריות הקבלן ויצרן הצבע, לצבע פחי האלומיניום, תינתן מיקרון לפחות. 

  לרבות שנים לפחות, 10-בכתב ל
שינוי כלשהו , או FLORIDA TESTעמידות מלאה, דהייה ע"פ מבחן 

 בתכונות כימיות או פיזיות של החומר.
שמשות יהיו מתוצרת יצרנים מאושרים על ידי היועץ ויעמדו בכל דרישות  12.05.03

התקנים המתאימים כיוון החיסום של שמשות יהיה תמיד אופקי, שמשות מחוסמות 

,  FLOAT עולהמהזכוכית תהיה מסוג יעברו טבילה בחום למניעת שבר ספונטני, 

לומיניום יצרף מפרט של הזכוכית המוצעת בצרוף פרטים על שיטת קבלן הא

מ"מ  300מ"מ לכל  0.05החיסום. הזכוכיות לאחר החיסום יהיו עם גליות של 

באחריות הקבלן כי  .מ"מ לכל מטר אורך במרכז 0.1-ובכל מקרה לא יותר מ

השמשות יתאימו בסוגם ועוביים לתקנים ולדרישות ביום הביצוע ולא תהינה 

קבלן כל דרישה כספית בגין התאמה זו )הקבלן יציג אישור התאמה לשימוש ל

                                                                                                                                                                                   בחומרי איטום והדבקה של היצרנים(                                                                                              

פרזול יהיה על פי רשימת הפרזול האדריכלית, מפרט, ואישור האדריכל  12.05.04

והיועץ, אביזרי הפרזול יהיו מאלומיניום או פלב"ם בגימור דומה למוצרים בבניין 

רה בו יוצע אביזר שאינו מאלומיניום או פלב"ם )כולל יציקות המכילות בכל מיק

 גם 

חומרים אחרים ( יציג הקבלן בדיקות שמראות התאמה לעמידות והתאמה 

 לאלומיניום, ואישור על הקיים של הפרזולים.

לא יוצר מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום למתכות אחרות שטחי מגע אלו יופרדו  

ומר פלסטי , מנגנונים להגבלת פתיחה מנגנוני פתיחה גלגלים על ידי חיץ מח

מחליד  יאוקולון או חומר בלת L316מחליד כגון פלב"ם  יומסבים יהיו מחומר בלת

 אחר לא יותר שימוש בפלדות מצופות או מגולוונות.

מ"מ ומשקופי עזר  3של  יפרופילי פלדה וזוויות חיבור יהיו בעובי מינימאל 12.05.05

 ןמ"מ בהתאם לחישוב ההנדסי, העיגו 2של  ידה בעובי מינימאליהיו עשויים מפל

למבנה יהיה באמצעות מיתדים וברגים בגודל הנדרש לעמוד בעומס השימושי 

 לפחות.  3ומקדם ביטחון של 

איטום למבנה יעשה על פי המפרט והנחיות יועץ האיטום ויעשה בחומרים  12.05.06

 בות בתנאים ובתנועות בבנייןובפרטי הביצוע שיוצעו על ידי הקבלן ויעמדו שנים ר

כל החיבורים המכניים או בין  316Lברגים וחיבורים יהיו עשויים פלב"ם  12.05.07

ברגים לאומים יעשו על ידי טבילה או מריחה בחומר אטימה ויש להסיר את יתרת 

-חומר האטימה מבלי לפגום במוצר ובאיטומו)כדוגמת דבק אן ארובי מתוצרת לוק

 טיט(

תהליך מאושר של אילגון שימנע  השפעות גימור המוצרים יהיה ב 12.05.08

קורוזיביות לאורך זמן כל המוצרים יובאו לאתר כשהם מוגנים מפני פגיעות 

לפי הוראות ספק החומר, אילגון יעשה  רמיכניות כימיות וקרינה הכיסוי יישא

 מיקרון לפחות, 20של  יבעומק מינימאל
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י המזמין בסמוך ניקוי העבודות באופן יסודי יבוצע במועד שיקבע על יד 12.05.09

ניפרד מהעבודה במהלך הניקוי גם ימשחו החלקים  ילמסירת הבניין והוא חלק בלת

 הנעים בחומר סיכה 

 

 בדיקות מעבדה באים ידרשו 12.06

 
, ולחלקים שאינם נזכרים 1068, ות"י 1568הבדיקות יבוצעו לפי ת"י  12.06.01

 אירופים או אמריקאים, םבתקן לפי תקנים רלוונטיי

קבלן סט תכניות מפורט לבדיקת הדגמים במעבדה לצורך הבדיקה יכין ה 12.06.02

יעשו לכל סוגי המערכות שאין  תכולל חישובים הנדסיים ונתוני היצרנים, בדיקו

 להם תעודות התאמה לתקן

פסקל כעומס  1500דרישות התפקוד לעומסים מתוכננים שלא יפחתו מ  12.06.03

מס שימושי או העומס על פי חישוב קונסטרוקטור הגבוה מבניהם,  כפף לעו

ס"מ  מעל לגובה זה 540מ"מ עד לגובה של  15למפתח אנכי או  1/200שימושי 

 מ"מ הקטן מבניהם, 3למישור האופקי או  1/360, 1/360

 פסקל  600של  דינמיהבדיקה תתבצע לעומס סטטי ועומס  -איטום למים 12.06.04

 2-פסקל ו 600ממ"ק/לשעה/למ"ר  בעומס רוח של  1לא תעלה על  -חדירת אויר

 למ"א חיבורי החלון או דלת/ממ"ק/לשעה

 מהעומס שימושי 50%-בדיקת בטיחות תעשה לפי עומס הגדול ב 12.06.05

 סדר הבדיקות והחזרה עליהם יהיה על פי תקן ויתואם עם היועץ 12.06.06

 

 בדיקות שטח 12.07

עם סיום העבודות ימציא הקבלן אישורי מעבדה מוסמכת לעמידות  12.07.01

 FIELD CHECK OF METAL CURTAINהפריטים לבדיקת שדה )

WALL 4( בנוסף לבדיקות מים בהתזה שנעשות לקבלת טופס, 

 

 מעקים ומסעדים 12.08

מכלול המעקים בבניין גם אלו שכולם זכוכית וגם אלו שמשמשים בהם  12.08.01

קבלן ביצוע  1099ולת"י  1142פרופילי פלב"ם או אלומיניום יתאימו לת"י 

 האלומיניום יהיה אחראי על ביצוע מושלם של העבודה הכוללת התחברות לבניין
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 אופני מדידה 12.09

הכמויות ימדדו בהתאם לסעיפי כתב הכמויות ,אופני המדידה המפורטים 

על חלקיו השונים הכמויות  1861במפרט טכני, ובהעדרם בהתאם לת"י 

 הן מקורבות בלבד.

הזכות לשנות את הכמויות בכל סעיף או לבטל סעיפים בכללם  12.09.01

סופיות של  נתונה בידי המזמין, בפועל העבודה תשולם לפי מדידות

העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי 

 הקבלן ויבדקו על ידי הפיקוח,

לא יחול שינוי במחיר יחידה, באים שיטחה השתנה בשיעור  12.09.02

מ"ר, גדל או  10מחד ובלבד ששיטחה יהיה קטן מ  5%שאינו עולה על 

המחיר באופן קטן שטח הפריט בשיעור שעולה על השיעור הנ"ל יעודכן 

 יחסי של השינוי בשטח הפריט

לא יחול כל שינוי במחירים הנקובים על ידי הקבלן בכתב  12.09.03

 הכמויות בגין שינוי בכמויות או ביטול סעיפים

מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן כוללים את כל הדרוש  12.09.04

לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות והמפרט המצורפים לחוזה ולא תינתן 

יא למחיר, למען הסר ספק המחירים כוללים בין היתר גם תוספת כל שה

 את העבודות הבאות:

את כל אמצעי ההרמה פיגומים עלויות ואמצעי שינוע חומרי האריזה כלי  .1

עבודה אחסנה מדידות כל העזרים הדרושים לביצוע, הוצאות ביטוח 

 תשלום מיסים העלויות הישירות והעקיפות, והרווח בגין ביצוע העבודה

 רההגנה על המוצרים מפני לכלוך אבק פגיעות מכניות  מזג האווי עלות .2

 וניקוי סופי של כל המוצרים

עלויות מילוי דרישות הבטיחות ובדיקתם והעסקת יועצים ומנהלים  .3

 בהתאם לדרישות

 תיקון נזקים וטיפול בתקופת הבדק או תקופת האחריות .4

 שאיטום מושלם כולל בדיקות שדה ובדיקות מעבדה ככל שיידר .5

ותיקונם עד לאישור מושלם של  שביצוע דגמים ודוגמאות ככל שיידר .6

 האדריכל והיועץ

 תכנון מפורט חישובים מדידות וליווי טכני  .7

מיסים אגרות והיטלים החלים על המוצר או מרכיביו כולל מוצרים  .8

 מיובאים, חוץ ממס ערך מוסף

לן כל הפרזולים הנדרשים במפרט ובתוכניות כולל מנעולי מסטר)הקב .9

 ידאג לקבל מיועץ הפרזול את רשימת הפרזולים הנדרשים(
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כל העוגנים אביזרי החיבור הנדרשים לחיבור ופעולה נכונה של  .10

 המערכות

כל קונסטרוקציות הפלדה הנדרשות לתמיכה וחיזוק מערכות האלומיניום  .11

 והזיגוג אלה אם צוין אחרת .

לכך על ידי  ניקיון האתר מכל פסולת של הקבלן ופינוי למקום המיועד .12

 הרשות המקומית

 ניקוי כל העבודות לשביעות רצון המזמין .13

( של כל המוצרים כולל קטלוגים AS MADEסט תכניות עדות ) .14

ופרטים של ספקים אביזרים סוגי זכוכית גימורים, מידות שמשות בהזמנה 

 ומיפוי היחידות 

 תעודות אחריות של מוצרים שסופקו לפרויקט זה ותעודות בדיקה .15

 10-אחזקה כולל חלקי חילוף שישמרו עבור הפרויקט לפחות למערך  .16

 שנים מתום שנת הבדק

חומרים שידרשו למזמין לצורך אחזקה וטיפול במבנה כולל שמשות  .17

 למלאי החלפה

 , מערך ביקורת איכות ואבטחת איכות18

 מימון הוצאות נלוות ביטוחים ורווח .19

 

 

 הפריטים
 דגשים מיוחדים לפרויקט זה

 
ש לקבלנים כי נושאי האיכות העבודה כולל שימת דגש על פרטים מובהר ומודג .1

חומרים תכניות וחישובים דוגמאות ודגמים הם אבן יסוד בעבודה זו, 

האדריכלים והיועצים לא יתפשרו בנושאי איכות ולכן על הקבלן להתחשב 

 בעלויות ולוחות הזמנים הנדרשים

כים קווים בכל היות והמבנה עשוי מקירות מסך וגריד ההצללה הממשי .2

החזיתות, יש למדוד את הבניין בתלת מימד ולתכנן בהתאם לכך את מיקום 

 האלומיניום ההצללות בהתאם לגדלים, 

מפורטים עד רמת  SHOP DRAWINGSמודגש בזה את חשיבות הגשת  .3

הפרטים הקטנים ביותר של ביצוע העבודות בכלל זה ומבלי לגרוע מהפרטים 

גים תפרים ריתוכים חומרי חיבור והדבקה חומרי להיות מפורטים, בר םשחייבי

 עזר מידות ומרחקי מופע

יוגשו לאישור האדריכל והיועץ מיד  SHOP DRAWINGSתכניות מפורטות  .4

עם השלמתם לכל פריט ולא כחבילה אחת לכל הפרויקט על מנת לחסוך בזמני 
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ו ההערות .תכניות שלא יוגשו ברמה מתאימה יוחזר םבדיקה מתן הערות ויישו

 לקבלן להשלמת התכנון

 -לקרוא היטב את המפרטים התוכניות  הפרטים והחוזההקבלנים מתבקשים  .5

וכל שאר המסמכים ולבדוק היטב שכל הנזכר מופיע ונכלל בהצעתו, לא יוכרו 

דרישות ובקשות הנובעים מהעדר אינפורמציה, הקבלן הנבחר יידרש למלא 

 נובאופן מושלם ברמה גבוה את הנדרש ככתבו ולשו

מודגש בזה כי קימת חשיבות רבה לצוות הניהולי של הפרויקט לנוכח האיכויות  .6

הנדרשות והמורכבות הטכנית של הפרויקט שבו רוב הפריטים אינם פריטים 

 סטנדרטים 

מובהר בזה כי האלמנטים המוגדרים במפרט בפרטים הינם נתונים חד ערכיים  .7

מויות הפרטים על הקבלנים לתמחר את האלמנטים שהוגדרו בכתב הכ

והמפרטים להתאים אותם לתקנים, במידה והקבלן יבקש להציע אלמנט/ אביזר 

אשר לדעתו הנו שווה ערך תיבדק הצעתו על ידי המזמין האדריכל והיועצים 

ובמידה והאלמנט לא יהיה נחות איכותית וכספית או במראה ניתן יהיה לשקול 

סיבה שהיא הרי שזכות  אותו כ"שווה ערך", אך אם האלמנט לא יאושר מכל

 המזמין תהיה תמיד לדרוש את שהוגדר במפרט

בכל מקום בו קים מפגש בין אלמנט זכוכית  או אלומיניום עם חומר אחר  .8

פרופיל הניתוק או פרט הניתוק או ההלבשה יהיה חלק ממכלול האלומיניום 

 והזכוכית ויהיה כלול במחיר היחידה,

 אמו את דרישות יועץ האקוסטיקההדרישות האקוסטיות בכל הפריטים ית  .9

פרזול יתאים לרשימת הפרזול האדריכליות, ובכל מקרה כולל את ההכנות  .10

 לנושאי ביטחון ובקרה בתאום עם הבטחון של האוניברסיטה הכלולים במחיר,

 

 230-א 210-א 112-א 111-א 110-פריטים א

 

 3630במידות של  , כולל דלתות פתיחה,  חלונות שחרור עשן וחלון דרי קיפ,קיר מסך

ס"מ גובה  440ס"מ רוחב ו  760, ובמידות של 110-ס"מ גובה בפריט א 440ס"מ רוחב ו 

ס"מ רוחב ו  760, ובמידות של 111-וחלונות עשן בפריט א אלומיניום דו כנפיתכולל דלת 

ס"מ גובה כולל דלת  340ס"מ רוחב ו  920, ובמידות של 112-ס"מ גובה בפריט א 440

ס"מ גובה כולל דלת  340ס"מ רוחב ו  900, ובמידות של 210-פית בפריט אפתיחה חד כנ

 , 210-פתיחה חד כנפית וחלון דרי קיפ בפריט א

 215עמוד בעומק  50הקיר יהיה עשוי מפרופילי קיר מסך כדוגמת מטריקס  - קיר המסך

כן מתוצרת אקסטל או שווה ערך, כולל חיזוקי פלדה בפרופילים הי 010219מ"מ כדוגמת 

 שיידרש, ויחושב לעמוד בכל הכוחות הנדרשים, 
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פלשונגים וקופינגים, ואת המשקופים ויריעות  תקיר המסך כולל את כל ההלבשות ההיקפיו

האיטום בהיקף, המחיר כולל את כל ההכנות לשילוט כולל העברת כבלי חשמל בצינור 

 הולכה והאביזרים הנדרשים,

ס"מ גובה, דלתות  240ס"מ רוחב ו  112בגודל של  -דלתות פתיחה חד כנפיות 

של קליל או שווה ערך, דלתות הפתיחה שיתאימו מבחינה   4900מפרופילים כדוגמת 

מבנית לדלת בגודל כזה, הדלתות יתאימו להנחיות יועץ הבטיחות דרישות האדריכל ויועץ 

ירי הביטחון של האוניברסיטה, הדלת תחובר לפרופילי קיר המסך, הפרזול כולל ארבעה צ

 דורמה חברתשל   TS-93 דלת המאפשרים ויסות לשלושה כיוונים, מחזיר עליון כדוגמת

של חברת  ENTERכדוגמת משיכה ידיות  .כולל ביטנה לחיבור בתוך הפרופיל גרמניה

MODEA    מ"מ לפחות לכל גובה הדלת, וידית הבהלה  32מנירוסטה בצינור בקוטר

PUSH BAR  כדוגמתPanik-Druckstange PD 79   של חברת  WSS עם ידית

לקופסת חשמל קרובה כולל חיווט ונגדי חשמלי המנעול  חיצונית ומנגנון ניטרול, כולל

החיווט יהיה בתוך צינור מוליך באופן שיאפשר החלפת החיווט גם במקומות שידרש, 

של הדלת מהכנף  החיווט יעבור בצינורית פלדה גמישה בחלק הנע, לאחר התקנת הדלת

קידוח פתחים במשקוף ובכנפיים  .אטם אקוסטי יורד יותקן בתחתית הכנף .למשקוף

השמשות יחוברו  ן.להתקנת חיישנים מגנטיים במשקוף הדלת בתיאום עם קבלן הביטחו

 לאחר כיוון הדלת לכנף בעזרת סיליקון מבני,

 

 

  -פתח קיים בקיר מסך במידות של כ -דלת דו כנפית לבהלה             •

 "מ מ 2600*1980

 מ"מ  150*50משקוף עליון עשוי נירוסטה בחתך של   •

 ע"פ תכנון היצרן ובתיאום עם המתכנן בצדדים השלמה למשקוף עשוי נירוסטה  •

 צירי הדלת חשופים או סמויים לפי בחירת המזמין •

 

של קליל, דלתות הפתיחה שיתאימו מבחינה מבנית לדלת  4900מפרופילים כדוגמת עשויה 

יתאימו להנחיות יועץ הבטיחות ודרישות האדריכל, הדלת תחובר  בגודל כזה, הדלתות

לפרופילי קיר המסך, הפרזול כולל ארבעה צירי דלת המאפשרים ויסות לשלושה כיוונים 

המתאים לגודל דלת כזו עם עצר  GEZE TS 550מחזיר שמן ריצפתי אקסצנטרי כדוגמת 

דית משיכה לכל הגובה כדוגמת מעלות כולל ביטנה לחיבור בתוך הפרופיל. י 90-מובנה ב

ENTER  של חברתMODEA    מ"מ לפחות, וידית הבהלה  32מנירוסטה בצינור בקוטר

PUSH BAR  כדוגמתPanik-Druckstange PD 79   של חברתWSS  ,היכן שידרש

כולל המנעול ונגדי חשמלי כולל חיווט לקופסת חשמל קרובה במקומות שידרש, החיווט 

יך באופן שיאפשר החלפת החיווט גם לאחר התקנת הדלת, החיווט יהיה בתוך צינור מול

יעבור בצינורית פלדה גמישה בחלק הנע של הדלת מהכנף למשקוף.  אטם אקוסטי יורד 

יותקן בתחתית הכנף. קידוח פתחים במשקוף ובכנפיים להתקנת חיישנים מגנטיים במשקוף 

וברו לאחר כיוון הדלת לכנף השמשות יח  הדלת בתיאום עם הביטחון של האוניברסיטה.

 בעזרת סיליקון מבני,
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חלונות בנויים מחלון סמוי המתאים לקיר מסך עם   -חלונות שחרור עשן

לחלון המופעל בזרם י זרוע  נועצירים חיצוניים כמו של חלון חילוץ כוללות מ

וולט לפתיחה וסגירה של פתחים לשחרור עשן כולל כל האביזרים  24ישר 

   EA-KL2הדגם כדוגמת להפעלת/סגירת הפתח לבות המנוע והרכיבים להשת

 מותקן ומחובר כמפורט קומפלט –EN-12101/2מותאם לתקן אירופאי חדש  

מלאה של החלון על הדרישות בתקנות,  קביעת מהלך המנוע יאפשר פתיחה

מאושר מותקן ומחובר כמפורט קומפלט, במקרים בהם ידרשו שני מנועים עקב 

 ר יהיה כלול במחיר החלון,גודל החלון המחי

 

ס"מ גובה, חלון המותאם לקיר מסך עם  133ס"מ רוחב ו  112בגודל של  – חלון דריקיפ

בגודל המתאים לחלון עם נעילות לעמידה בתנאי לחץ גבוה ובתוספת   Traditionalמנגנון 

 מגביל פתיחה ומנעול למניעת פתיחה צידית,

 

מיקרון ולא תעלה  60פו באבקה בעובי ממוצע של פרופילי האלומיניום יצו -צבע וציפוי 

 מחוספסים, IRONמיקרון, כולל גווני  160בשום מקום על 

על פי התנאים של חברת  INTERPONשל  2000Dהצביעה תעשה על ידי צבע  

AKSO_NOBEL  אוSuper Durable 20   מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת. 

הטיפולים הכימיים הנדרשים למניעת שנה, הצביעה תכלול את כל  20לאחריות של 

קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת 

 מיקרון 20האדריכל בעובי מינימאלי של 

 –זיגוג קיר המסך

שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט, שמשות בזכוכית יהיו בעלי פאות 

 בפאות ההדבקהישרות מקבילות זו לזו 

פרטי הזיגוג בבידודית יקבעו בהתאם להנחית יצרן חומר האיטום ויצרן מערכת הפרופילים 

 להדבקה מבנית ויש לספק אישור זה לפני ביצוע, 

של    SN-70/41 כדוגמת E-LOWעם ציפוי  LOW IRONהשמשות מסוג שקוף 

SunGuard® SuperNeutral  

 נתונים נדרשים :

 68% -מעבר אור

 13% -טיביות החוצהרפלק

 14% -רפלקטיביות פנימה

 41% -מקדם מעבר חום

 U  VALUE-1.4 -כושר בידוד 
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 FULLYמחוסמת  LOW IRONהשמשות תהיינה מסוג בידודית של לוחות זכוכית 

TEMPERED מחיק, בעובי מינימאלי בפנים של שכבות  י( מסומנות סימן ביילת

 בחוץ,   LOW Eמ"מ  8+מ"מ  16מ"מ+ מרווח אויר 6+1.52+6מחוסמות 

( למניעת שבר ספונטני הנובע heat shockהקבלן ידאג לביצוע של תהליך הרפיה מבוקר )

 מזיהום של ניקל סולפיד,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתך בעמוד קיר מסך
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 חתך תחתון קיר מסך
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 310-א 202-א 201-א 200-פריטים א

 

ס"מ גובה  660ס"מ רוחב ו  750משולב עם חלונות פתיחה דרי קיפ, בגודל של  קיר מסך

, 200-ס"מ גובה בפריט א 100ס"מ רוחב ו  1500נשען  על קורת פלדה תחתונה ועוד 

ס"מ רוחב ו  285, ובגודל של 201-ס"מ גובה בפריט א 340ס"מ רוחב ו  285ובגודל של 

ס"מ רוחב ו  257, ובגודל של 202-ס"מ גובה כולל דלת פתיחה חד כנפית בפריט א 340

 ,310-"מ גובה כולל דלת פתיחה חד כנפית בפריט אס 260
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 285עמוד בעומק  50הקיר יהיה עשוי מפרופילי קיר מסך כדוגמת מטריקס  - קיר המסך

 180ועמוד בעומק  200-מתוצרת אקסטל או שווה ערך בפריט א 011147מ"מ כדוגמת 

,  310-א 202-א 201-א -מתוצרת אקסטל או שווה ערך  בפריטים 011090מ"מ כדוגמת 

כולל חיזוקי פלדה בפרופילים היכן שיידרש, ויחושב לעמוד בכל הכוחות הנדרשים, מכלול 

הקיר כולל ביצוע סגירות נגד אש באזור רצפות הבניין לפי דרישת יועץ בטיחות, הכוללות 

ס"מ, וכן סגירה למעבר עשן ואש בין קומות שעשויה  90סגירת מחיצה נגד אש השלמה ל 

ס"מ עובי,  10מ"מ מוגן עם צמר סלע בצפיפות גבוה נגד אש  4גולוון מבסיס של פח מ

, בסיס ריצוף זה יהיה אטום למעבר מים FS-900ומריחה של חומר איטום נגד אש כדוגמת 

ולמעבר אקוסטי בין הקומות על ידי פח מגולוון ואיטום ליצירת פאנל ליד הריצוף, וסגירה 

קורה לקורת הבטון, פרופילי העמוד ימולאו בפח מגולוון בחלק הפנימי התחתון בין ה

 באזור הסגירה בצמר סלע לאקוסטיקה,

פלשונגים וקופינגים, ואת המשקופים ויריעות  תקיר המסך כולל את כל ההלבשות ההיקפיו

 האיטום בהיקף,

בגודל המתאים לחלון   Traditionחלון המותאם לקיר מסך עם מנגנון – חלונות דריקיפ

בתנאי לחץ גבוה ובתוספת מגביל פתיחה ומנעול למניעת פתיחה  עם נעילות לעמידה

 צידית,

של קליל או שווה ערך, דלת   4900דלת מפרופילים כדוגמת  -דלת פתיחה חד כנפיות 

הפתיחה שתתאים מבחינה מבנית לדלת בגודל כזה, הדלת תתאים להנחיות יועץ הבטיחות 

הדלת תחובר לפרופילי קיר המסך,  דרישות האדריכל ויועץ הביטחון של האוניברסיטה,

 הפרזול כולל ארבעה צירי דלת המאפשרים ויסות לשלושה כיוונים, מחזיר עליון כדוגמת

TS-93   משיכה ידיות  .כולל ביטנה לחיבור בתוך הפרופיל גרמניה דורמה חברתשל

מ"מ לפחות לכל  32מנירוסטה בצינור בקוטר    MODEAשל חברת  ENTERכדוגמת 

של   Panik-Druckstange PD 79כדוגמת  PUSH BARת, וידית הבהלה גובה הדל

כולל חיווט ונגדי חשמלי המנעול  עם ידית חיצונית ומנגנון ניטרול, כוללWSS  חברת 

החיווט יהיה בתוך צינור מוליך באופן שיאפשר לקופסת חשמל קרובה במקומות שידרש, 

 בצינורית פלדה גמישה בחלק הנע החיווט יעבור, החלפת החיווט גם לאחר התקנת הדלת

קידוח פתחים במשקוף  .אטם אקוסטי יורד יותקן בתחתית הכנף של הדלת מהכנף למשקוף.

השמשות  ן.ובכנפיים להתקנת חיישנים מגנטיים במשקוף הדלת בתיאום עם קבלן הביטחו

 יחוברו לאחר כיוון הדלת לכנף בעזרת סיליקון מבני,

תותקן על  200-בתחתית קיר מסך א – 200-המסך א תוספת לקורת פלדה בתחתית קיר

לפחות שעליה ישב  10*200*300במידות של  RHSידי קבלן האלומיניום קורת פלדה 

קיר המסך ואליה יועברו העומסים מקיר המסך, קורהזו תעוגן בצדדים בתאום עם 

 קונסטרוקטור הבניין למבנה, 

מיקרון ולא תעלה  60בעובי ממוצע של פרופילי האלומיניום יצופו באבקה  -צבע וציפוי 

 מחוספסים, IRONמיקרון, כולל גווני  160בשום מקום על 

על פי התנאים של חברת  INTERPONשל  2000Dהצביעה תעשה על ידי צבע  

AKSO_NOBEL  אוSuper Durable 20   מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת. 

הכימיים הנדרשים למניעת שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים  20לאחריות של 

קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת 

 מיקרון 20האדריכל בעובי מינימאלי של 

 –זיגוג קיר המסך



132 

 

שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט, שמשות בזכוכית יהיו בעלי פאות 

 בקהישרות מקבילות זו לזו בפאות ההד

פרטי הזיגוג בבידודית יקבעו בהתאם להנחית יצרן חומר האיטום ויצרן מערכת הפרופילים 

 להדבקה מבנית ויש לספק אישור זה לפני ביצוע, 

של    SN-70/41 כדוגמת E-LOWעם ציפוי  LOW IRONהשמשות מסוג שקוף 

SunGuard® SuperNeutral  

 נתונים נדרשים :

 68% -מעבר אור

 13% -וצהרפלקטיביות הח

 14% -רפלקטיביות פנימה

 41% -מקדם מעבר חום

 U  VALUE-1.4 -כושר בידוד 

מחוסמות  LOW IRONהשמשות בחלק השקוף תהיינה מסוג בידודית של לוחות זכוכית 

FULLY TEMPERED מחיק, בעובי מינימאלי בפנים של  י( מסומנות סימן ביילת

 בחוץ,   LOW Eמ"מ  8"מ +מ 16מ"מ+ מרווח אויר 6+1.52+6שכבות מחוסמות 

השמשה בחלק האטום ללא קופסאת צל מסוג בידודית של לוחות זכוכית מחוסמת 

FULLY ) TEMPERED  שהשמשה הפנימית חלבית אסיד לבחירת האדריכל, בעובי )

מ"מ  8מ"מ + 16מ"מ+ מרווח אויר 6+1.52+6מינימאלי בפנים של שכבות מחוסמות 

LOW E   ,בחוץ 

ום עם קופסאת צל מסוג בידודית של שני לוחות זכוכית מחוסמת השמשה בחלק האט

FULLY ) TEMPERED  שהשמשה הפנימית חלבית אסיד לבחירת האדריכל, בעובי )

 בפנים,  6+ 24בחוץ +מרווח אויר 8מינימאלי של 

מ"מ צבועה בגוון אפור לבחירת  1.2קופסת צל תהיה בחלק הפנימי מפח אלומיניום  

ק"ג למ"ק לפחות   35מ"מ בצפיפות של  50בעזרת צמר זכוכית בעובי האדריכל ומבודדת 

 ולוח  גבס נגד אש בחלקה הפנימי,

( למניעת שבר ספונטני הנובע heat shockהקבלן ידאג לביצוע של תהליך השריה בחום )

 מזיהום של ניקל סולפיד,

 202-פריט אפה לחלו

 

 340ס"מ רוחב ו  285בגודל של ויטרינה של קיר נגד אש כולל דלת פתיחה חד כנפית 

 ,202-אבפריט כולל דלת פתיחה חד כנפית ס"מ גובה 

דלת תבוצע ממסגרות פלדה ייעודיות וזכוכית עמידה באש  ויטרינה עםיחידה הכוללת 

היחידות  .דקות לפחות בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות 30למשך  931בהתאם לת"י 

היחידות יאטמו בכל . JANSEN 51 Econom יבוצעו ממערכת מסגרות פלדה כדוגמת

בגוון שייקבע ע"י האדריכל.  M Nullifire-701היקפן בסיליקון עמיד באש כדוגמת 
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 אש מתוצרת סרגלי זיגוג הכוללים בד קרמי חסין.יישום הסיליקון בהתאם להוראות היצרן

JANSEN  יותקנו על גבי אביזרים יעודים אשר יוברגו למסגרת להחזקת הזכוכית

מסופק על ידי מי השרון לזמן העמידות באש לכשל בידוד  הזכוכית תהיה מסוג. במקומה

באחריות הקבלן לתאם ולוודא  דקות לפחות 30של  931תחילי וכשל סופי על פי ת"י 

יפוי הפרופילים יהיה חסין אש בגוון צ .עם יועץ הבטיחותהתאמת הזכוכית ורכיבי החלון 

מנגנון המילוט בדלתות המוגדרות כדלתות מילוט ובהלה יבוצע  שייבחר על ידי האדריכל

 יועץ הבטיחות, כולל משאבות וידית בהלה,לפי הוראות 

פלדה ומשקוף עיוור  תהמחיר כולל הלבשות פנימיות לכיסוי עד הגבס, קונסטרוקציי 

  ,הבנייןעד ואיטומו ף בהיק

 

 

 250-א 220-פריט א

 

יחה, עם קטעים אטומים, ברוחב לפת פחלון סרט אופקי המשלב קבועים חלונות דרי קי

ס"מ  500, וברוחב 220-ס"מ עם מסגרת אלומיניום היקפית בא 100ס"מ ובגובה  2916

 , 250-ס"מ בא 100ובגובה 

ליצירת מערכת המאפשרת זיגוג מבחוץ בקטעים  U-11Hעשוי מפרופילי חלון כדוגמת  

רי התפשטות בין ס"מ ליצירת תפ 600-האטומים, עשוי ממסגרות באורך של לא יותר מ

המסגרות עם חציצים אנכיים, חלונות הפתיחה יהיו מסוג לוגי עם מגביל פתיחה ומנגנון 

נעילה לפתיחה צירית, הלבשות יקבעו בהיקף הפנימי של קיר הגבס, המחיר כולל משקוף 

 ,EPDMעיוור ואיטומים ביריעת 

מיקרון ולא תעלה  60פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצע של  -צבע וציפוי 

 מחוספסים, IRONמיקרון, כולל גווני  160בשום מקום על 

על פי התנאים של חברת  INTERPONשל  2000Dהצביעה תעשה על ידי צבע  

AKSO_NOBEL  אוSuper Durable 20   מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת. 

למניעת  שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים הכימיים הנדרשים 20לאחריות של 

קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת 

 מיקרון 20האדריכל בעובי מינימאלי של 

 –זיגוג 

שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט, שמשות בזכוכית יהיו בעלי פאות 

 ישרות מקבילות זו לזו בפאות ההדבקה

ת יקבעו בהתאם להנחית יצרן חומר האיטום ויצרן מערכת הפרופילים פרטי הזיגוג בבידודי

להדבקה מבנית ויש לספק אישור זה לפני ביצוע, כל השמשות תהינה עם צילון פנימי 

 LOW Eותתאמנה לשימוש הצילון עם שכבת הציפוי 

של    SN-70/41 כדוגמת E-LOWעם ציפוי LOW IRONהשמשות מסוג שקוף 

SunGuard® SuperNeutral  

 נתונים נדרשים :

 68% -מעבר אור

 13% -רפלקטיביות החוצה
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 14% -רפלקטיביות פנימה

 41% -מקדם מעבר חום

 U  VALUE-1.4 -כושר בידוד 

מחוסמת  LOW IRONהשמשות בחלק השקוף תהיינה מסוג בידודית עם לוח  זכוכית 

FULLY TEMPERED בפנים של  מחיק בחוץ, בעובי מינימאלי י( מסומנות סימן ביילת

 בחוץ,   LOW Eמ"מ  6מ"מ + 16מ"מ+ מרווח אויר  4+0.76+4שכבות 

 ( FULLYהשמשה בחלק האטום מסוג בידודית של שני לוחות זכוכית מחוסמת 

TEMPERED  שהשמשה הפנימית מודפסת קראמית בנקודות או חלבית אסיד לבחירת )

 בפנים,  6+מ"מ  20בחוץ +מרווח אויר  6האדריכל, בעובי מינימאלי של 

מ"מ צבועה בגוון אפור לבחירת  1.2קופסת צל תהיה בחלק הפנימי מפח אלומיניום 

 האדריכל ולוח  גבס בחלקה הפנימי,

( בשמשות המחוסמות למניעת heat shockהקבלן ידאג לביצוע של תהליך השריה בחום )

 שבר ספונטני הנובע מזיהום של ניקל סולפיד,

 

 

 חתך בהיקף עם פח גליף
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 חציץ בין קטע אטום לשקוף
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 302-א 301-א 300-פריטים א

 

 3160סטרקטוראלי כולל משטחי דריכה להחזקת גריד ההצללה בחוץ, בגודל של  קיר מסך

ס"מ גובה עם דלת חד כנפית  400ס"מ רוחב ו  756ס"מ גובה ועוד  870ס"מ רוחב ו 

ס"מ גובה עם חלון  870ס"מ רוחב ו  1140, ובגודל של 300-וחלונות דריקיפ בפריט א

ס"מ גובה כולל דלת פתיחה  400ס"מ רוחב ו  1180, ובגודל של 301-דריקיפ בפריט א

 , 302-חד כנפית בפריט א

עמוד בעומק  SG 50הקיר יהיה עשוי מפרופילי קיר מסך כדוגמת מטריקס  - קיר המסך

בפרופילים  מתוצרת אקסטל או שווה ערך, כולל חיזוקי פלדה 011090מ"מ כדוגמת  180
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היכן שיידרש, ויחושב לעמוד בכל הכוחות הנדרשים, מכלול הקיר כולל ביצוע סגירות נגד 

אש באזור רצפות הבניין לפי דרישת יועץ בטיחות, הכוללות סגירת מחיצה נגד אש 

ס"מ, וכן סגירה למעבר עשן ואש בין קומות שעשויה מבסיס של פח מגולוון  90השלמה ל 

ס"מ עובי, ומריחה של חומר איטום  10סלע בצפיפות גבוה נגד אש  מ"מ מוגן עם צמר 4

, בסיס ריצוף זה יהיה אטום למעבר מים ולמעבר אקוסטי בין FS-1900נגד אש כדוגמת 

הקומות על ידי פח מגולוון ואיטום ליצירת פאנל ליד הריצוף, וסגירה בפח מגולוון בחלק 

לי העמודים ימולאו באזור הסגירה בצמר הפנימי התחתון בין הקורה לקורת הבטון, פרופי

 סלע לאקוסטיקה,

פלשונגים וקופינגים, ואת המשקופים ויריעות  תקיר המסך כולל את כל ההלבשות ההיקפיו

 האיטום בהיקף,

מדרך העשוי מקונסטרוקצית אלומיניום ומדרך – מדרך חיצוני לחיבור סבכת ההצללה

ס"מ היוצא מקיר המסך  24-ך של כהמדרך יאחז במזלג אלומיניום באור. מנירוסטה

מ"מ מסגסוגת תעופתית, בחזית קו המדרך  8שיחובר בתוכו פח אלומיניום צורתי בעובי 

שישמש כתוחם המדרך וכקו עיגון לסבכת ההצללה בחזית,  4*40*100יותקן פרופיל 

של  A60זויתנים לנשיאת וחיבור המדרכים יחוברו אל הפח, המדרכים יהיו כדוגמת מדרך 

כל מדרך יחובר מיכנית אל הזרועות הנושאות,  316רת סקופ עשויים מנירוסטה חב

המדרך והעוגנים הרותמים את הסבכה יהיה צבוע בגוון כהה שלא ישתלב עם מופע הסבכה 

 בחזית לבחירת האדריכל,

בגודל המתאים לחלון   Traditionחלון המותאם לקיר מסך עם מנגנון – חלונות דריקיפ

ידה בתנאי לחץ גבוה ובתוספת מגביל פתיחה ומנעול למניעת פתיחה עם נעילות לעמ

 צידית,

של קליל או שווה ערך,   4900דלת מפרופילים כדוגמת  -דלת פתיחה פנימה חד כנפיות 

דלת הפתיחה שתתאים מבחינה מבנית לדלת בגודל כזה, הדלת תתאים להנחיות יועץ 

ניברסיטה, הדלת תחובר לפרופילי קיר הבטיחות דרישות האדריכל ויועץ הביטחון של האו

המסך, הדלת תהיה בנויה מפרופיל משקוף בכל היקפה גם בחלק התחתון על מנת לעמוד 

בחדירת מים, הפרזול כולל ארבעה צירי דלת המאפשרים ויסות לשלושה כיוונים, מחזיר 

 .כולל ביטנה לחיבור בתוך הפרופיל גרמניה דורמה חברתשל   TS-93 עליון כדוגמת

קידוח פתחים מנעול עם נעילה רב נקודתית לפחות בארבעה מקומות לגובה הדלת, 

 ן.במשקוף ובכנפיים להתקנת חיישנים מגנטיים במשקוף הדלת בתיאום עם קבלן הביטחו

 השמשות יחוברו לאחר כיוון הדלת לכנף בעזרת סיליקון מבני,

 

מיקרון ולא תעלה  60ע של פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצ -צבע וציפוי 

 מחוספסים, IRONמיקרון, כולל גווני  160בשום מקום על 

על פי התנאים של חברת  INTERPONשל  2000Dהצביעה תעשה על ידי צבע  

AKSO_NOBEL  אוSuper Durable 20   מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת. 

דרשים למניעת שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים הכימיים הנ 20לאחריות של 

קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת 

 מיקרון 20האדריכל בעובי מינימאלי של 

 –זיגוג קיר המסך

שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט, שמשות בזכוכית יהיו בעלי פאות 

 ישרות מקבילות זו לזו בפאות ההדבקה
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זיגוג בבידודית יקבעו בהתאם להנחית יצרן חומר האיטום ויצרן מערכת הפרופילים פרטי ה

 להדבקה מבנית ויש לספק אישור זה לפני ביצוע, 

של    SN-70/41 כדוגמת E-LOWעם ציפוי  LOW IRONהשמשות מסוג שקוף 

SunGuard® SuperNeutral  

 נתונים נדרשים :

 68% -מעבר אור

 13% -רפלקטיביות החוצה

 14% -פלקטיביות פנימהר

 41% -מקדם מעבר חום

 U  VALUE-1.4 -כושר בידוד 

מחוסמת  LOW IRONהשמשות בחלק השקוף תהיינה מסוג בידודית של לוחות זכוכית 

FULLY TEMPERED מחיק, בעובי מינימאלי בפנים של  י( מסומנות סימן ביילת

 בחוץ,   LOW Eמ"מ  8מ"מ + 16מ"מ+ מרווח אויר 6+1.52+6שכבות מחוסמות 

מחוסמת LOW IRONהשמשה בחלק האטום מסוג בידודית של שני לוחות זכוכית 

FULLY ) TEMPERED  שהשמשה הפנימית מודפסת קראמית בנקודות לבחירת )

 בפנים,  6+ 24בחוץ +מרווח אויר 8האדריכל, בעובי מינימאלי של 

גוון אפור לבחירת מ"מ צבועה ב 1.2קופסת צל תהיה בחלק הפנימי מפח אלומיניום  

ק"ג למ"ק לפחות   35מ"מ בצפיפות של  50האדריכל ומבודדת בעזרת צמר זכוכית בעובי 

 ולוח  גבס נגד אש בחלקה הפנימי,

( למניעת שבר ספונטני הנובע heat shockהקבלן ידאג לביצוע של תהליך השריה בחום )

 מזיהום של ניקל סולפיד,

סך תותקן סבכה חיצונית להצללה במידות של מחוץ לקיר המ– סבכה חיצונית להצללה

 870 -ס"מ רוחב ו 4105ס"מ גובה בחזית מזרח, ובמידות של  870 -ס"מ רוחב ו 1240

ס"מ גובה בחזית מערב,  870 -ס"מ רוחב ו 1240ס"מ גובה בחזית דרום, ובמידות של  

 מ"ר של סבכה, 580-סה"כ כ

מ"מ  200*18רובעים במידות של הסבכה תהיה עשויה מרשת של פרופילי אלומיניום מ

של אקסטל, המחוברים כל אחד בחלקו התחתון והעליון לרצפה ותקרת   006875כדוגמת 

הבטון חשוף הבולטת של הבניין )בסקיצות מופיעים שלוש אפשרויות ריתום לבחירת 

האדריכל לאחר הדגם( חלקם המשתרע על שתי קומות גובה מחוברים במרכזם למדרך 

 המסך,  הנשען על קיר

הפרופילים יכופפו ברדיוס או יחוברו מיכנית )לבחירת האדריכל לאחר הדגם( למצב 

המקבל את הזווית הנדרשת ליצירת הסבכה החיבור מיכני עם מילואה פנימית )פרופיל 

יחוברו  חדש שצריך ליצור( ליצירת הזווית הנדרשת, במפגש בין שני פרופילים )בצלב(

בחיבור מיכני של שני בורגים שקועים ודסקיות מעוגלות הפרופילים בעזרת ריתוך או 

 5מ"מ ובעובי  20*20היודעות לפצות על הזווית או הרדיוס של הפרופילים בגודל של 

מ"מ שאחת מהם עם הברזה, הסבכה תחובר למדרך בעזרת עוגנים סמויים עשויים מזוויות 

 שיוחדרו אל הפרופיל המרובע. 3*50*50
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פרופילים, לפי בחירה ואישור האדריכל וכלולה במחיר  2ן שיטת החיבור במפגש בי

 היחידה.

מיקרון ולא תעלה  60פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצע של  -צבע וציפוי 

 מחוספסים, IRONמיקרון, כולל גווני  160בשום מקום על 

על פי התנאים של חברת  INTERPONשל  2000Dהצביעה תעשה על ידי צבע  

AKSO_NOBEL  אוSuper Durable 20   מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת. 

שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים הכימיים הנדרשים למניעת  20לאחריות של 

קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת 

 מיקרון 20האדריכל בעובי מינימאלי של 

 

 

 

 מוד פלדהקיר המסך ליד ע
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 מדרך בין קיר המסך לסבכת ההצללה
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 עיגון הגריד חיצוני למדרך
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 פרט חיבור פרופיל הצללה לבטון )אופציה א(
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 פרט עיגון הצללה חובק חיצוני )אופציה ב(
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 פרט חיבור מכני פנימי
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 פרט חיבור בצלב בין שני פרופילים
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 320-פריט א
 

ום בצבע לבן על גבי קונסטרוקציה מפלדה, מילואת פרגולה מפרופילי אלומיני

-ס"מ רוחב בפריט א 264ס"מ אורך ו  1140המבוצעת ע"י אחרים,  בגודל של 

,  )הפרגולה תהיה עשויה מקורות פלדה מקיר לקיר בשני צידי הפרגולה 320

מגולוונת וצבועה עם קורות רוחב מפלדה  IPE 200עשויים מקורה כדוגמת 

 שדות הרפפה( לחיבור 40*100בגודל של 
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ס"מ ציר ציר  8במודול של  30*60בשילוב עם שדות מפרופילי אלומיניום 

 הנשענות על קונסטרוקצית הפלדה, 3*20*80מחוברים בשדות לזויות 

המחיר כולל את כל קונסטרוקציות הפלדה העיגונים הנדרשים וגמר בחיבור 

 לבניין,

מיקרון ולא תעלה  60בי ממוצע של פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעו -צבע וציפוי 

 מחוספסים, IRONמיקרון, כולל גווני  160בשום מקום על 

על פי התנאים של חברת  INTERPONשל  2000Dהצביעה תעשה על ידי צבע  

AKSO_NOBEL  אוSuper Durable 20   מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת. 

מיים הנדרשים למניעת שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים הכי 20לאחריות של 

קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת 

 מיקרון 20האדריכל בעובי מינימאלי של 

 

 

 

 טיפול וצביעה של פלדה מגולוונת

 

קלה.  אברסיביתלבצע שטיפה  .יש לוודא הסרת מזהמים, מלחים ושומנים

במידה וישנם .ח עד לאיבוד הברק של הגלווןלבצע חספוס מכאני של פני השטו

 ,ריתוכים יש לוודא כי הריתוכים מלאים ונקיים מנתזי ריתוך

  .יש לוודא הסרת מזהמים, מלחים ושומנים

בעומק  ISO8501-1בהתאם לתקן  Sa-5.2לדרגת  אברסיבייש לבצע ניקוי 

  .מיקרון 50-40פרופיל חספוס של 

יישם שכבה במברשת על כל הקצוות יש ל (Stripcoat) שכבת סטרייפקוט

  .החדים/ריתוכים

 -צביעה

מיקרון  80שכבה מלאה בעובי  HB55 י כדוגמתשכבה ראשונה: צבע אפוקס

 100אפוקסיכל שכבה מלאה בעובי  י כדוגמתשכבה שנייה: צבע אפוקס .יבש

נירוגלס שכבה  ן כדוגמתשכבה שלישית: צבע עליון פוליאורית .מיקרון יבש

 .מיקרון יבש 60עובי מלאה בעובי 
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 מתקני מיזוג אוויר – 15פרק 
 

 כללי –פרק א' 
 

 הצהרת הקבלן .1
 מכרז חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים:

 מפרט כללי לעבודות בניה של הוועדה הבין משרדית ובהוצאת משרד הביטחון:  .1.1
 , מפרט כללי למתקני מזוג אויר.15פרק  .1.1.1
 .מפרט כללי למתקני הסקה 16פרק  .1.1.2
 מפרט כללי לעבודות צביעה. 11פרק  .1.1.3
 מפרט כללי לעבודות חשמל. 8פרק  .1.1.4
 מפרט חח"י .1.1.5

 הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו המפרטים הנזכרים במכרז חוזה זה בהוצאתו האחרונה 

המעודכנת. כי קראם והבין את תוכנם וקיבל את כל ההסברים שביקש לדעת, והוא מתחייב 
ות לדרישות מפרטים אלה והנחיות נוספות במידה ותינתנה על ידי לבצע את עבודתו בכפיפ

 המפקח או בא כוחו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז חוזה זה והיא חלק בלתי נפרד ממנו.
 

 וחתימת הקבלן:   חותמת:   תאריך:
 (24)ראה פירוט נוסף סעיף עבודות שאינן כלולות בחוזה  .2

 הכנת יסודות יצוקים. .2.1
הרץ, הארקה ואפס מהרשת עד לוח מזוג  50וולט,  380לת פזי, אספקת זרם חשמלי ת .2.2

 אויר. חיבור הכבלים לרבות נעלי כבלים יבוצעו ע"י קבלן מ"א.
פתחים בבטונים )קירות ורצפות( כמפורט בתכניות. קבלן מ"א ידאג שהפתחים יבוצעו  .2.3

 בהתאם לתכניות. ) פתיחת פתחים בקירות בלוקים תעשה ע"י קבלן מ"א(.
ושאים שאינם כלולים בחוזה ידאג קבלן מזוג האוויר שההכנות, העבודה והציוד עבור הנ .2.4

המתוארים, יותקנו בצורה נכונה אשר תבטיח התקנת המערכת המתוכננת. הקבלן יספק 
יום מיום חתימת  14את כל המידע לרבות התכניות הדרושות לביצוע העבודה הנ"ל תוך 

)תכניות בסיסים לציוד, תכניות העמדה של החוזה, וידאג שיבוצעו בהתאם לדרישותיו. 
 הציוד לרבות מהלך צנרת ותעלות(.

 התקנת פתחי גישה למערכות. .2.5
 בניית קירות, מחיצות ואיטום לביצוע "פלנום אויר". .2.6
 חריצים ופתחים בדלתות למעבר אוויר. .2.7
 נקודות ניקוז בקרבת יחידות מ"א עד ל"נקודה רטובה". .2.8
 א ביצוע של פתחים, בסיסים, מעקים ושרוולים.הקבלן ינחה את הקבלן הראשי ויווד .2.9

 הגדרות .3
"קבלן": כל מקום המזכיר "קבלן", הכוונה לקבלן מיזוג אוויר, חימום ואוורור של העבודות  .3.1

 המתוארות במפרט זה.
"מפקח": כל מקום המזכיר "מפקח", הכוונה לבא כח המזמין, המפקח על העבודה  .3.2

 המתוארת במפרט זה.
 כיר "מפרט", הכוונה למפרט כללי + מיוחד."מפרט": כל מקום המז .3.3

 כוונה .4
כוונת המפרט והשרטוטים, לתאר את המתקן באופן כללי. תכניות המפרט הן כלליות  .4.1

ודיאגרמטיות ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרוש להפעלה תקינה ומושלמת של 
קבלן עם המערכת. במידה ולדעת הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש ה

הצעתו את פירוט האביזרים ו/או העבודות שלדעתו חסרות, כולל המחיר, אחרת תיראה 
 הצעתו כמכילה אותם.
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תוכניות עבודה )תוכניות הקבלן(: לפני הכנת תוכניותיו, על הקבלן לבדוק ולאמת את  .4.2
 נתוני האתר הרלוונטיים לעבודתו.

ים עבור הציוד המסופק על ידו וכן שינויים ואישורים: הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרוש .4.3
את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, במידה ואלה לא 

 מבוצעות על ידו. כגון: פרטי חיבור לביוב, חשמל וכו'.
אישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה, החומרים, הציוד  .4.4

 העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח.והחלקים. הקבלן לא יתחיל בביצוע 
 הקבלן לא יעביר ציוד לאתר לפני שהמפקח יבדוק ויאשר את הציוד. .4.5
על הקבלן מגיש ההצעה לבקר במקום, לפני מתן הצעתו. לבדוק תוכניות המתכנן,  .4.6

תוכניות אדריכלות, חשמל וכל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודה הנדרשת, כגון: דרכי 
 אפשרויות האחסון והשינוע.גישה אל האתר ובתוכו, 

התאמה למפרטים ולתוכניות: המערכת תבוצע בהתאמה מלאה למפרטים ולתוכניות  .4.7
המאושרות לביצוע. כל שינוי במפרטים או בתוכניות הנ"ל, הקבלן חייב לבקש עבורם 

 אישור בכתב מהיועץ, בין שהשינוי הוצע על ידי הקבלן, המזמין או המפקח.
 טיב העבודה .5

צעת על ידי הקבלן, תבוצע ברמה גבוהה לפי הוראותיו ולשביעות רצונו של העבודה המבו .5.1
המפקח. למפקח תהיה הסמכות לדחות כל עבודה אשר תראה בעיניו כבעלת איכות 

ירודה. על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה על ידי המפקח ללא 
 כל תיאום נוסף.

קבלן למזמין ו/או בין הקבלן למפקח ביחס לפירוש הנכון במקרה שיש חילוקי דעות בין ה .5.2
 של המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.

במידה וברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משנה, יהיה עליו לקבל על כך  .5.3
הסכמה מוקדמת מצד המפקח. למרות הסכמה זו לא תיפגם אחריות הקבלן כלפי המזמין 

 ת קבלן המשנה.לגבי עבוד
כל העבודות יבוצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים ומנוסים בעבודות מהסוג הזה,  .5.4

 ובהשגחתו המתמדת של מנהל העבודה מטעם הקבלן.
המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של מנהל העבודה ו/או כל עובד של הקבלן,  .5.5

מתאימה או,  שלדעתו, אינו מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית
 שהתנהגותו אינה נאותה בעיניו.

 לוח זמנים ותיאום .6
יום מחתימת החוזה לוח זמנים מפורט לביצוע  15הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך  .6.1

העבודות הכלולות במפרט זה ובתוכניות. לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח 
 הזמנים של המזמין כפי שאושר על ידי המפקח.

מערכות שרטוטים  3דה ולפני מסירתה הסופית, על הקבלן לספק עם סיום העבו .6.2
מושלמות ומעודכנות של העבודה, כפי שבוצעה למעשה, ולמוסרם למפקח. הקבלן ישמור 

 לעצמו באתר מערכת תוכניות אחת, אשר בה יסמן כל שינוי שיעשה תוך כדי ביצוע.
 הוראות כלליות להתקנה, הפעלה והדרכה .7

ושאר פרטי הציוד  VRF-טיח הקבלן קבלת אישור לרשימת ציוד הלפני תחילת העבודה יב .7.1
 שיותקנו האתר.

עם סיום עבודות ההתקנה לפני הפעלת המערכת יוזמן המפקח, המוסמך מטעם יצרן  .7.2
הציוד, לבדוק את המתקן. רק לאחר שתוקנו ל ההערות והמפקח אישר זאת אפשר יהיה 

 להתחיל בהפעלה.
נאי מוסמך מטעם יצרן הציוד. הפעלה שלא על ידי ההפעלה תבוצע אך ורק על ידי טכ .7.3

 טכנאי כנ"ל לא תאפשר אישור מסירה של המתקן. 
במסירת המתקן ימסור הקבלן למפקח שלושה העתקים מודפסים וכרוכים של הוראות  .7.4

 הפעלה ותחזוקה.
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לפני מסירת המתקן, ידריך ויורה הקבלן את מפעיל המתקן מטעם המזמין וכל הנדרש  .7.5
קה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של יום אחד תבוצע עם גמר להפעלה ואחז

 העבודה וההפעלות, ללא תוספת במחיר.
 בדיקת ויסות .8

הקבלן יבצע את כל הבדיקות והויסותים של הציוד והמתקנים הדרושים לשם קבלת  .8.1
התפוקה והתפעול בהתאם למכרז, כמו כן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם 

קנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא תוצאות בדיקות לחוקים, הוראות ות
 שנעשו בכתב למפקח.

 הגנה .9
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן או כל חלק ממנו כנגד גניבה, פגיעות  .9.1

אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי הקבלן עצמו או על 
 ידי גורמים אחרים.

דה וייגרם נזק כל שהוא למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל במי .9.2
 תשלום על ידי הבעלים.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו תוך ביצוע העבודה לגופו או רכושו של אדם  .9.3
 כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

ן יחדיו, מפני נזק או אובדן העלולים הקבלן יבטח על חשבונו לטובתו ולטובת המזמי .9.4
 להיגרם במישרין או עקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו או לרכושו של כל אדם.

 אחריות ושירות .10
שנים מיום קבלת המתקן. אחריותו תסתיים רק לאחר שיצא אישור  3הקבלן אחראי למשך  .10.1

 ידו.בכתב לגבי פעולה תקינה של כל המערכות וכל חלק ציוד שסופק על 
 הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושים בציוד ובחלקים  .10.2

 במשך תקופה זו.        
 שעות מזמן קבלת  24הקבלן מתחייב במשך תקופת האחריות להיענות לקריאה תוך  .10.3

 הודעה על תקלה ולבצע את התיקון מיידית.        
 או לתקן את התקלה בעצמו אם הקבלן לא למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים  .10.4

       נענה תוך פרק הזמן הנ"ל ולתבוע את ההוצאות של התיקונים והחלפת ציוד מהקבלן,  
 ידי המפקח.-בהתאם לחשבונות מאושרים על 

 במקרה של קלקול, פגם או פעולה בלתי תקינה של המתקן, כולו או חלק ממנו, רשאי  .10.5
 פת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו, לפי שיקול דעתו, המפקח להאריך את תקו        
 למשך שנה נוספת מיום הקבלה מחדש של המתקן, או חלק ממנו שהוחלף, או תוקן.        

 הקבלן מתחייב בזה שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים  .10.6
 להידרש לתיקון המתקן לפי דרישת המפקח.        

 אחריות כוללת מתן שירות מונע לכל חלקי המתקן, כולל שימון וגירוז, ניקוי או החלפת ה .10.7
 מסננים, מתיחת רצועות, חיזוק ברגים, ביטול נזילות, החלפת מייבשים, ניקוי מעבים         
 ומחליפי חום, מילוי גז ושמן, תיקוני צבע לאחר ניקוי החלודה, ביקורת וכיול.         

 לעצמו את הזכות להפסיק מתן אחריות ושירות בתום כל שנה של שנות  המזמין שומר .10.8
 האחריות והשרות הנוספות.        

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למתכנן על כל תקלה שתוקנה במערכת במשך תקופת  .10.9
 האחריות. בנוסף לאמור ימסור הקבלן למזמין ספר לרישום תקלות ובו הפרוט הבא: תאריך         
 התקלה, מהות התקלה, פרוט התיקון, שם הטכנאי האחראי לתיקון.        
 הקבלן יבקר לפחות פעם בשלושה חודשים במהלך שנת האחריות לצורך טיפול  .10.10

 ואחזקה.        
 הגנה בפני קורוזיה וחלודה .11

כל מערכת שתסופק על ידי הקבלן כגון: ברזל וקונסטרוקציה, תמיכות ומתלים,  .11.1
חלודה וקורוזיה. ההגנה כוללת הכנת שטחים לצבע תקבל טיפול הגנה מפני 
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באמצעים מכניים וממיסי שומנים, צביעה בצבע אפוקסי בתנור או לחילופין גלוון 
 בחום, ושכבה עליונה של צבע עליון בגוון שיקבע על ידי המפקח.

 כל הברגים והאומים במתקן יהיו מפליז, פלב"מ או מצופים קדמיום. .11.2
ות יובטח נגד קורוזיה באמצעות מבודד חשמלי כגון המגע בין שתי מתכות שונ .11.3

 טפלון.
 סילוק שיירים ולכלוך .12

הקבלן ידאג לסלק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך העבודה. עם סיום  .12.1
 העבודה ישאיר הקבלן את המקום נקי לחלוטין.

 מניעת רעש ורעידות  .13
א יגרום רעש הקבלן יוודא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה, ל .13.1

 ורעידות בלתי סבירים. 
מ'  1.5רמות הרעש הנובעות ממתקן מיזוג האוויר באזורים הממוזגים במרחק   .13.2

 מהיחידה לא יעלו על המפורט להלן:  
  DB 48(A)   -שטחים ציבוריים וחנויות עד .13.2.1
  DB 45(A)    -משרדים עד .13.2.2
 DB(A) 40                -כיתות לימוד עד .13.2.3
  DB(A) 38   -יםדירות או בתי מגור .13.2.4

במידה ופעולת הציוד תגרום לפי דעת המפקח רעש או רעידות מופרזות, יבצע  .13.3
הקבלן על חשבונו שינויים הדרושים לביטול הרעש והרעידות כגון תוספת 

 משתיקים, בולמי זעזועים או החלפת הציוד.
מעבר צנרת ותעלות אויר דרך קירות: במעבר צנרת דרך קירות יש לעטוף את  .13.4

מ"מ. את הגומי יש לעטוף בשרוולי פח  10ורות בגומי ארמפלקס בעובי הצינ
ולמלט במלט את הרווחים בין הצינור לקיר. במעבר תעלות דרך קירות יש לעטוף 

מ"מ ולמלט במלט את המרווחים בין  10את התעלות בגומי ארמפלקס בעובי 
 התעלה לקיר. ראה פרט.

 ה ולא ישולם בנפרד.ביצוע מעבר תעלות וצנרת כלול במחיר היחיד .13.5
 שלוט .14

על הקבלן להתקין שילוט ליד כל ציוד במערכת כגון: מפסקים, לחצנים מנורות  .14.1
 סימון, ממסרים ומאבטחים, יחידות מיזוג אויר, מפוחים.

השלטים יהיו מבקליט חרוט כתובים לבן על גבי שחור. תוכן הסימון יהיה כפי  .14.2
 מרות בלבד.שיאושר על ידי המפקח. חיבור השלטים על ידי מס

 עבודות חשמל .15
 עבודות חשמל .15.1

כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל ולתקנות ולדרישות  .15.1.1
 במפרט כללי לעבודות חשמל.

הקבלן יבצע את לוחות החשמל בהתאם למפרט הכללי ולדרישות  .15.1.2
 עבור לוחות חשמל. 8החשמל בפרק 

וטי הקבלן לא יתחיל לבצע את ארונות החשמל אלא לאחר בדיקת שרט .15.1.3
הלוחות ע"י מתכנן החשמל של הפרויקט ורק לאחר קבלת אישורו. 

 כמו כן עליו לקבל את אישור מתכנן מיזוג האוויר.
הקבלן יתקין את החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל המנועים ומכשירי  .15.1.4

 הוויסות על אביזריהם השונים.
 " או שווה ערך.צינורות החשמל הגלויים על הקירות יהיו צינורות "מרירון .15.1.5
צינורות החשמל מחוץ למבנה והגלויים לאטמוספירה יהיו צינורות משוריינים  .15.1.6

 מגולוונים.
 סיום הצינורות לאביזרים יהיה בצינורות גמישים. .15.1.7
 בלבד. XLPEעשויים  N2XYכל מתקן החשמל יבוצע בכבלים  .15.1.8
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ו ויסומן המוליכים יהיו בצבעים שונים, כל חוט יהיה מסומן בתג מסופרר בשני קצותי .15.1.9
 בתכניות החיווט בהתאם.

קבלן החשמל ידאג להדממת כל ציוד מיזוג האויר בזמן גילוי אש. בנוסף יבצע קבלן  .15.1.10
 החשמל לחצן חירום להפסקת כל המערכת.

 קבלן החשמל ידאג לספק לכל יחידה פנימית הזנה באמצעות שקע או מפסק ביטחון. .15.1.11
 פיקוד .15.2

תאם לשרטוטים ולמפרט ותכלול מערכת הפיקוד תהיה מושלמת על כל פרטיה בה .15.2.1
 את כל האביזרים הדרושים לפעולה תקינה של המערכת.

המערכת תותקן בהתאם להמלצות היצרן. הציוד ותוכניות הפיקוד יקבלו אישור  .15.2.2
 מוקדם של המפקח.

 מעגלי הפיקוד יובדלו ממעגלי הפעלה ויוזנו על ידי טרנספורמטור נפרד. .15.2.3
 הפעלה ויסות ומסירה .16

העבודה על הקבלן להודיע על כך למפקח ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן  עם סיום הפעלה: .16.1
ימי המבחן ידריך הקבלן  10ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת. במהלך  10של 

את המזמין על אופן פעולת המערכת לרבות התגברות על תקלות, טיפול ואחזקה וכל 
 הנדרש להפעלה נכונה של המערכת.

תעלות ומפזרים ייבדקו לתפוקה נדרשת, טבלת כמויות האוויר של  מערכת בדיקה וכוון: .16.2
כל המפזרים ותריסי אויר חוזר וצח כפי שנמדדה בפועל תימסר למפקח עם ציון הכמויות 

 ומהירות זרימת אוויר לפני קבלת המתקן על ידי המפקח.
פקח ימי המבחן, יזמין את המ 10כאשר החליט הקבלן שעבודתו הסתיימה, כולל  מסירה: .16.3

עותקים של חוברת אחזקה והפעלה  4וימסור לו את המתקן. בעת המסירה ימסור הקבלן 
 של המתקן. החוברת תכלול:

 הסבר כללי של המתקן. .16.3.1
 תיאור פעולה ובקרה. .16.3.2
 הוראות הפעלה. .16.3.3
 הוראות אחזקה. .16.3.4
 תוכניות חשמל מעודכנות. .16.3.5
 קטלוגים של כל הציוד והאביזרים. .16.3.6
 שבוצע בפועל. התוכניות יכללו תכניות עבודה סופיות ומדויקות כפי  .16.3.7

 את כל המערכות אשר סופקו ע"י הקבלן.       
יכלול: שם מבצע הבדיקה, תאריך, שעה, טמפרטורה יבשה חוץ, טמפרטורה דוח הפעלה  .16.4

   לחה חוץ.
 הגנה מפני התפשטות אש .17

 .1001מערכת מיזוג אויר תותקן מחומרים  בלתי דליקים לפי ת"י  .17.1
ויעמדו בסיווג  921-ו 755עלות יהיו בלתי דליקים כנדרש בת"י חומרי הבידוד לצנרת והת .17.2

V.3.3  לפחות. הקבלן יעביר למפקח את תויות הזיהוי(NAME PLATE)  של חומרי הבידוד
 לאישור.

ס"מ לפחות  12מעברי צנרות )חשמל, גז, ( יאטמו בין קומה לקומה ע"י תקרות בטון מזוין  .17.3
 "י קבלן ראשי באחריות קבלן מיזוג.תוך השארת שרוולים מינימליים לצנרת ע

חדירת צנרת וכבלים דרך רצפות ותקרות אש יחסמו לאחר ההתקנה בחומרים בלתי  .17.4
דליקים בעלי עמידות אש ש"ע לאלמנט אותו הם חודרים, ע"י קבלן ראשי באחריות קבלן 

 מיזוג.
 ראה גם סעיף מערכת תעלות. -הגנה מפני אש .17.5

 מערכת תעלות ובידודה .18
.  1506,  1505ערכת תעלות מבודדות בהתאם למפרט הכללי סעיפים הקבלן יבצע מ .18.1

 על כל חלקיו. 1001ותקן ישראלי ת"י 
 כל המידות המסומנות בשרטוטים פירושם מידה פנימית של התעלה. נטו למעבר אויר. .18.2
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הרכבת התעלות תהיה בהתאם לשרטוטים. במקרה של שינוי הנובע מאי התאמה בבניין,  .18.3
 בניין, על הקבלן לקבל אישור המפקח.או כתוצאה משינוי ב

בזמן הבנייה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע  .18.4
 חדירת לכלוך ומכרסמים.

כל התעלות המותקנות בחוץ על הגג והגלויות למזג אוויר, יאטמו נגד חדירת מי גשם על יד  .18.5
בתחתית התעלה למנוע חדירת איטום כל התפרים במסטיק אפוקסי. כל התפרים יהיו 

מים. התעלות יצבעו בצבע לבן " פוליגג משוריין" של "טמבור" זאת לאחר הכנת הפח 
לצבע הכולל ניקוי מכני, הורדת ברק, חספוס, צבע יסוד "גלווקוט" ורק אחריו פוליגג 
משוריין. הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים. התעלות יבודדו בבידוד 

 אינטש. 2.0סיבי זכוכית בעל דופן קשיחה בלתי דליקה, בעובי אקוסטי מ
של המפרט הכללי. תעלות  1505מערכת התעלות ללחץ נמוך תהיה כמתואר בפרק  .18.6

המיזוג תיוצרנה מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימני התקפלות. עובי הפחים וסוג 
יות )גם אם לא התפרים יהיו כמפורט בתוכניות ובהתאם למפרט הכללי.  בכל ההתפצלו

 מסומן בתוכנית( יורכב מדף מפלג )ספליטר(. הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ לתעלה.
במשך שעתיים  C 250°תעלות לפינוי עשן יהיו מחומרים העומדים בטמפרטורה של   .18.7

לפחות. התעלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתוך, או לחילופין מתעלות פח מגולוון 
במשך שעתיים כדוגמת  C 250°ור אוגנים. עם אטמים העומדים ב מ"מ חיב 1.25בעובי 

 או שווה ערך מאושר. CPS 210DAאו   GOOD METALחבל דמוי אסבסט של חברת 
אינטש,  1.0בידוד תרמי לתעלות: הבידוד יהיה משמיכות צמר זכוכית בלתי דליקות בעובי  .18.8

 של המפרט הכללי. 15061ועטיפה של נייר אלומיניום לחסימת אדים כמתואר בפרק 
בידוד אקוסטי: הבידוד האקוסטי יהיה מסיבי זכוכית )בעל דופן קשיחה( מוגן נאופרן מותז,  .18.9

ק"ג למ"ק לפחות, בלתי דליק שעומד בת"י  32", במשקל מרחבי של ductlinerמסוג "
 לתעלות בחוץ . 2אינטש לתעלות פנימיות ובעובי " 1.0לפחות, בעובי  5.3.3בדרגה  755

 של המפרט הכללי. 15068בסעיף  כמפורט
חדירה דרך הגג: כל החדירות יאטמו בעזרת פעמון פח מרותך בכל היקף התעלה כמפורט  .18.10

 בתוכניות.
תליות וחדירות דרך התקרה והקירות: כל התעלות תתלינה בעזרת תליות ברזל, זוויות  .18.11

 ובורגי תליה, כמפורט בתוכניות.
רעש בין חללים, יש לבצע איטום בהיקף חדירת תעלות דרך מחיצות: למניעת מעברי  .18.12

חדירת התעלות במחיצות השונות ע"י דחיסת צמר סלעים / זכוכית ומילוי במרק אלסטי 
 כמפורט. האיטום יבוצע גם במעבר צנרת גז וחשמל.

מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר: על הקבלן לספק ולהרכיב את כל המפזרים כפי שסומן  .18.13
לפני אספקת מפזרי האוויר, כי סוג המפזר גודלו ועוצמת הרעש בתוכנית, על הקבלן לוודא 

 מתאימים לכמות האוויר שעליו לספק.
אין להתחיל כל עבודות הקשורות בתעלות אוויר לפני קבלת תוכניות תיקרה אקוסטית  .18.14

מאושרות וחתומות על ידי האדריכל עם מידות ברורות למיקום מפזרים וגרילים בתקרה. 
 נפורמציה על מערכות נוספות בחלל כגון תאורה, ביוב ומים.יש לקבל את כל האי

מדפי וויסות אוויר: הקבלן יתקין מדפי וויסות במקומות כמסומן בתוכניות. המדפים יהיו  .18.15
אוטומטיים או ידניים. המדפים יהיו מדגם רב כפות בעלי תנועה נגדית עשויים פח מגולוון 

ים מטפלון. המדפים יבטיחו אטימות מ"מ, הצירים מצופים קדמיום והמסב 1.5בעובי 
מוחלטת. המדפים יסופקו עם אוגנים, אטמים וחיזוקים להתקנה מושלמת. מדפים 
להפעלה ביד יותקנו עם סידורי נעילה ושילוט לציון מצב פתיחה. מדפים להפעלה 

 אוטומטית יצוידו בבסיס למנוע, זרועות ומנופים מתאימים להנעת המדפים.
שבו תעלת מיזוג אוויר עוברת דרך קיר או ריצפה המהווים אלמנט מדפי אש: בכל מקום  .18.16

הפרדה לאגפי אש יקבע "מדף אש" לסגירה בעת גילוי אש בבניין. התקנת המדף היא 
עשויים מאלמנטים  1001חובה גם אם לא סומן בתוכניות. מדפי האש יהיו כמפורט בת"י 
וחלטת למעבר אויר לקטע עמידים לאש למשך שעתיים לפחות. סגירתם תהווה חסימה מ
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המוביל. מדפי האש יותקנו בתעלות באופן אשר יאפשר בקרה, טיפול ואחזקה. המדף 
וולט ונסגר בהפסקת המתח  220וולט או  24מסוג מדף ממונע הנפתח עם אספקת מתח 

לתעלות ” FRL“לתעלות מלבניות ודגם  ” FKA“דגם  ” TROX“למדף. כדוגמת תוצרת  
 ך מאושר. המדפים יקבעו לאלמנטים קונסטרוקטיביים בבניין.עגולות, או שווה ער

 הארקת כל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה. .18.17
חיבורים גמישים בין היחידות לתעלות כלולים במחיר היחידה לא ישולם מחיר עבור  .18.18

ס"מ. מחוזקות עם  10חיבורים גמישים. חיבורים גמישים יהיו מרצועות "אקסלון" ברוחב 
ס"מ משני ציידי הגמיש. הגמיש מוצר מוגמר של מפעל מוכר כדוגמת  3וחב סרגלי פח בר

דין" או שווה ערך מאושר. בחיבור של תעלת אספקה או כל תעלה עם אויר קריש -"דורו
 להוסיף בידוד של ע"ג הגמיש.

מפזרי אויר וגרילים למיניהם יהיו עשויים מאלומיניום משוך תוצרת "מטלפרס" או שווה  .18.19
עם מישרי זרימה ומדפי ויסות מטיפוס עלים מנוגדים. המפזרים ייצבעו על פי ערך מאושר, 

דרישת האדריכל. העבודה בסעיף זה כוללת התקנת משקוף עץ עבור כל מפזר או גריל 
 אוויר המותקן בקיר

מפזרי אוויר קיריים יהיו בעלי שתי שורות של כפות הכוונה הניתנות לוויסות בלתי תלוי  .18.20
 ”.DDS“ים ולהבים אחוריים אופקיים כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם להבים קדמיים אנכ

עם ווסת כמות אויר ”.RUB“מפזרי אוויר תיקרתיים יהיו כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם    .18.21
 כלול במחיר המפזר 

מעלות  45שבכות אוויר חוזר או פליטה יהיו עם להבים אופקיים קבועים בחזית של  .18.22
 ”.HSDR“כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם 

 ”.GM“תריס נגד גשם כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם  .18.23
 ”.GMD“תריס אוויר צח עם מסנן כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם  .18.24
תעלות גמישות: התקנת תעלות גמישות בהתאם לתוכניות, אורך מרבי של תעלות  .18.25

מ'. תעלה גמישה לא תעבור דרך קירות., התקנת תעלות גמישות במקום  4.5גמישות 
הקבלן יצרף   1001אישור המפקח בלבד. תעלות גמישות בהתאם לת"י תעלות פח ב

אישור מכון התקנים הישראלי. התעלות כדוגמת תעלות אלומניום גמישות תוצרת "ג.ל.ו. 
  ”  AMERIFLEX AF 012 “אינטרנשיונל" דגם  

כניסת אויר חיצוני למבנה לאספקת אויר צח או אספקת אויר מבחוץ עם רשת הגנה בעלת  .18.26
 מ"מ. 13-ים קטנים מפתח

מסנני אויר המותקנים בתקרה תותבת )תקרה( אקוסטית יהיו עשויים מחומרים שסיווג  .18.27
 האש שלהם אינו קטן מהתקרה בהם הם מותקנים.

 מפוח צנטריפוגלי .19
הקבלן יספק וירכיב מפוח יניקה צנטריפוגלי בגודל וספיקה המתוארים בתוכניות. המפוח  .19.1

 ורה בעל כניסה אחת.יהיה מטיפוס כנפיים נטויות אח
מ"מ  3-, לא פחות מ10מ"מ לפחות למפוח בקוטר עד " 2המפוח ייוצר מפח שחור בעובי  .19.2

. המפוחים במבנה קשיח על חבורי ריתוך וברגים. המסבים יהיו 10למפוחים מעל "
 שעות לפחות. 50,000כדוריים מתייצבים מאליהם בעלי אורך חיים מחושב של 

ועה או הנעה ישירה כמפורט. הרצועות תהיינה טריזיות התמסורות יהיו תמסורות רצ .19.3
 כדוגמת תוצרת "מגם".

המנוע יהיה סגור לחלוטין, בהספק הנתון בטבלאות ציוד, כדוגמת תוצרת אושפיז או שווה  .19.4
 ערך.

 המפוח יצבע בהתאם למתואר בסעיף צביעה. .19.5
 המפוח ייבדק לפני הבאתו לאתר. .19.6
מ' בצד  1מדוד  60dB(a)א יעלה על  מפלס הרעש המותר כתוצאה מפעולת המפוח ל .19.7

 המנוע.
דמחיר היחידה כולל: אספקה, הובלה, הנפת המפוח אם הנדרש, התקנה, חיווט, בולמי  .19.8

 זעזועים, חיבור גמיש, ויסות כמויות אוויר וכל הנדרש לפעולה מושלמת
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 מערכת סינון וטיהור מקלט .20
 מערכת סינון אב"כ .20.1
"תיבת נח", או שווה ערך  -מערכות הסינון יהיו כדוגמת תוצרת "תעשיות בית אל"  .20.2

 מאושר.
 יחידות הסינון יהיו מסוג נסתרות בתקרה. .20.3
ובהתאם לדרישות הנחיות  4570הקבלן יתקין מערכות  בהתאם לתוכניות ולדרישות ת"י  .20.4

 ותקנות של פיקוד העורף האחרונות . לרבות תקופת השירות והבדק. 
החלפות אוויר בשעה  2מק"ש לאדם או  6דות הסינון יספקו אוויר מסונן בחרום יחי .20.5

 לפחות.
 החלפות אוויר בשעה לפחות. 6מק"ש לאדם או  12במצב אוורור המערכת תספק  .20.6
מ"מ מים בהתאם להנחיות  14הקבלן יתקין שסתומי על לחץ אשר ישמרו על לחץ של  .20.7

 פיקוד העורף.
 א התפשטות. כניסת אוויר דרך שסתום הדף ות .20.8
 באחריות הקבלן לוודא מעבר של כל הציוד לממ"ד. .20.9

באחריות קבלן הבניין לבצע שרוולים בקירות עבור המערכות השונות, באחריות קבלן  .20.10
המיזוג לוודא מעברים תקניים לפי דרישות פיקוד העורף עבור מערכות מיזוג אוויר וסינון. 

, או אי התאמה בין התוכניות לביצוע במידה וקיימת אי התאמה בין דרישות מפקדת העורף
בשטח, באחריות קבלן המיזוג לדווח בכתב למפקח ולמתכנן על מהות הליקויים ,   ליקויים 

 אשר ימצאו בשלב ההפעלה או המבחנים )הטסטים( יהיו באחרית של קבלן המיזוג.
 תקני. MCTצנרת גז וחשמל למיזוג אוויר, תעבור דרך שרוול  .20.11
ך שרוול תקני עם אוגנים, הקבלן יספק אוגן עיוור אטם ברגים ואומים כניסת אוויר צח דר  .20.12

לצורך פירוק ואיטום הפתח בזמן חרום )כיפתור( כל ציוד האטימה יתלה בצורה מסודרת 
 ליד השרוול.

 כניסת אוויר ופליטת אוויר למערכות הסינון  דרך שרוול תקני עם אוגנים. .20.13
שמלי, הקבלן יוודא הזנת חשמל ח"ח והזנה הפעלת המערכת בצורה ידנית או ע"י מנוע ח .20.14

 חיונית בעת הפסקת חשמל.
בדיקת אטימות: באחריות קבלן המיזוג בתאום עם קבלן הבניין לבצע בדיקת אטימות  .20.15

פסקל ללא בריחת אוויר, הקבלן יגיש  120בסיום העבודה. על המעטפת להחזיק לחץ של 
ק הציוד. ביצוע הבדיקות אישור בכתב של תקינות המערכת עליו חתום הקבלן וספ

 והוצאת הדו"ח כלולים במחיר הציוד ולא תשולם בגינם כל תוספת תשלום. 
 התקנת צנרת, בדיקות והוספת גז. .21

חייבות לעבור שלושה שלבים של בדיקה ע"י נציג  VRFמערכות מיזוג  אישורי שלבים: .21.1
. להלן שנות אחריות 3-מאושר של היצרן. השלמת שלושת השלבים מזכה את הלקוח ב

 השלבים:
בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי לודא שהוא תואם את  .21.1.1

 רשימת הרכש המאושרת על ידי המתכנן.
 בדיקת הצנרת לפני כיסויה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק. .21.1.2
 הפעלת המערכת, הרצתה וויסותה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק. .21.1.3
 

 צנרת: .21.2
 מאייד מנחושת בקוטר בהתאם  למפורט בטבלת צנרת נחושת.צנרת בין המעבה ל .21.2.1
 .C1220T-OLהצנרת ללא תפרים עשויה נחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן  .21.2.2
 הצנרת תהיה מחוברת ע"י הלחמה בכסף או קופרטקס. .21.2.3
 כפופים בצנרת רק בעזרת מכופף צנרת תיקני )ולא כיפוף ביד(. .21.2.4
 מספר הכיפופים מינימלי ובהתאם לתכניות. .21.2.5
וקטנים ממנו  3/4יהיו בצורת מוטות. צנורות בקטרים " 3/4הצנורות בקוטרים מעל " .21.2.6

 יהיו ממוטות או צנרת גמישה בתנאי שהיא עומדת בשאר הדרישות.
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הצנרת באתר תאוחסן במקום נקי ומוגן מפני פגיעה. כל קצוות הצנרת יאטמו באופן  .21.2.7
 אחר החיתוך.שימנע חדירת לכלוך/לחות. צנור שנחתך יאטם בקצהו מייד ל

לפני התחלת ההתקנה יש לנקות כל צינור וכל אביזר בעזרת מישחולת ולוודא שהוא  .21.2.8
 נקי לחלוטין.

 התקנת צנרת: .21.3
התקנת הצנרת תעשה בתואי חסכוני, בקווים ישרים ככל האפשר למעט פיתולים  .21.3.1

 נדרשים כמפורט.
ן שרוול בכל מקום של חדירת צינור דרך חלק בנין, כגון קיר, קורה או תקרה יותק .21.3.2

מתאים להעברת הצינור ולאטימה. לחדירת הצינור דרך הגג יורכב גם פעמון הגנה 
 ס"מ. 2נגד גשם או לפי פרט מתכנן. שרוול מעבר דרך תקרה יבלוט מעל פני התקרה 

המתלים לצינורות יהיו מטיפוס המאפשר את כיוון הגובה ותנועה צירית של הצינור.  .21.3.3
 10מ"מ, באורך מזערי של  1.5פח מגולוון בעובי צינור מבודד יוגן במקום המתלה ב

ס"מ, שיקיף את מחצית הצינור. מגן הפח יהיה מעוגל בקצותיו בכדי למנוע פגיעה 
מ'  2.5בבידוד ויותקן כך שימנע התכווצות הבידוד. המרווח בין המתלים לא יעלה על 

ממנו מ' לקו אנכי. כל צינור בלתי מבודד הנתמך במתלה יופרד  3לקו אופקי, 
מ"מ. יש למנוע מגע קשיח בין  2באמצעות עטיפת לבד, או גומי סינטתי בעובי 

 הצינורות והמבנים.
 1.5התקנת צינור בקיר תהיה בתוך חריץ חצוב מוגן ע"י כיסוי פח מגולוון שטוח בעובי  .21.3.4

 מ"מ.
הצנרת תהיה מונחת על גבי הרצפה או תלויה מהתקרה ובכל מקרה תהיה מעוגנת  .21.3.5

 1.5"שילות" )חבקים(  תואמות, מוגנת בכיסוי פח מגולוון בעובי לאורך מהלכה ב
 מ"מ, כאשר היא מותקנת על הרצפה או הגג.

 יהיו על ידי הקיטים המתאימים המוגדרים בתכניות ובטבלת החיבורים. T-יציאות ה .21.3.6
אורכי צנרת יהיו בהתאם למגבלות המוכתבות על ידי היצרן. אין לשנות אורכים  .21.3.7

 ללא קבלת אישור המתכנן.מהמפורט בתכניות 
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 טבלת צנרת ובידוד: .21.4
 A 410Rעבור גז  

קוטר צנרת במ"מ 

 )אינץ'(

41.3 

(1-5/8) 

38.1 

(1-1/2) 

35 

(1-

3/8) 

31.8 

(1-1/4) 

28.6 

(1-1/8) 

22.2 

(7/8) 

19.1 

(3/4) 

15.9 

(5/8) 

עובי דופן מינימלי 

 )מ"מ(

1.43 1.43 

 

1.21 1.21 1 0.8 0.8 1 

עובי בידוד מינימלי 

 אזור ממוזג )מ"מ(ב

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 9 

עובי בידוד מינימלי 

 באזור לא ממוזג )מ"מ(

19 19 19 19 19 13 13 13 

 קוטר צנרת במ"מ

 )אינץ'(

12.7 

(1/2) 

9.52 

(3/8) 

6.8 

(1/4) 

     

עובי דופן מינימלי 

 )מ"מ(

0.8 0.8 0.8      

עובי בידוד מינימלי 

 "מ(באזור ממוזג )מ

9 9 9      

עובי בידוד מינימלי 

 באזור לא ממוזג )מ"מ(

13 13 13      

מ"מ( אינו ניתן להשגה בארץ ובאירופה. יש לתכנן במקומו עם קוטר     25.4) 1הערה: קוטר "
 מ"מ(. 28.6) 1-1/8"
 

 בידוד: .21.4.1
 הבידוד יהיה מסוג ארמפלקס או וידאופלקס.  .21.4.1.1
 לפחות. 50%בחפיפה של  PVCרט הבידוד ייחבש לכל אורך מהלך הצנרת בס .21.4.1.2
 מחוץ למבנה ייחבש הבידוד ע"י סרט אלומיניום משוריין. .21.4.1.3
 תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זויות ומחברים בצנרת. .21.4.1.4

 חיבורים, הלחמות: .21.5
ההלחמות תבוצענה כאשר בצנרת זורם חנקן בלחץ נמוך דרך פקק עם מחט. יציאת  .21.5.1

 ו מבוצעת ההלחמה. יש לשים לב:החנקן מהצנרת דרך הפתח דרכ
 ההלחמה דורשת איש מקצוע מיומן. .21.5.1.1
 הזרמת חנקן יבש מונעת חמצון  בעת תהליך ההלחמה של הצנרת. .21.5.1.2
על מנת  "1/4מומלץ להתקין מפחית לחץ, עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת  .21.5.1.3

 (.atm 0.2או  m/h 0.05לאפשר שליטה על כמות החנקן )קצב מומלץ 
יעילה בין הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של  יש להקפיד על אטימה .21.5.1.4

 החנקן.
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תקני מאושר ע"י היצרן )קיטים( בהלחמה  Tיהיו ע"י חיבור  הגזהסתעפויות בצנרת  .21.5.2
ובהתאמה לקטרי הצנרת )עם מעברים במידה ונדרש(. בחירת החיבורים )קיטים( 

 בהתאם למפורט בטבלת היצרן.
תואם לקטרי הצינורות. יש להקפיד על  Yיהיו ע"י חיבור  הנוזלהסתעפויות בצנרת  .21.5.3

 פיצול "חלק" )ללא מפלי לחץ( תקני בהלחמה. הרכיב מסופק ע"י היצרן/ספק.
 יש להקפיד לאטום הצנרת היטב עם תום הביצוע. .21.5.4
 עם סיום ביצוע הכנות הצנרת, נדרש לבצע בדיקת אטימות וחוזק להלחמות. .21.5.5

 (:TESTבדיקת הצנרת ) .21.6
בלחץ  N2בדיקת לחץ באמצעות דחיסת חנקן יבש  עם סיום התקנת הצנרת יש לבצע .21.6.1

 .PSI 600בדיקה של  
שעות. שעון הבדיקה יהיה צמוד לצנרת מרגע ביצוע  24הבדיקה תבוצע למשך  .21.6.2

 הבדיקה עד לסיומה.
 במהלך הבדיקה אסור שתתגלה נפילת לחץ כלשהי. .21.6.3
בדיקת הלחץ הקובעת )על המתכנן לתת אישורו להצלחת הבדיקה ותקינות הצנרת(  .21.6.4

להוכחת אטימות מערכת הגז תכלול את כל היחידות הפנימיות והחיצוניות כשכולן 
 מחוברות באופן סופי לצנרת הגז.

 יש להקפיד לא לפתוח את ברזי ניתוק היחידה החיצונית במהלך הבדיקה. .21.6.5
 ביצוע פעולת וואקום: .21.7

 הבדיקה תבוצע רק לאחר אישור המתכנן על בדיקת הלחץ. .21.7.1
 יג היצרן/ספק.הבדיקה תבוצע בנוכחות נצ .21.7.2
כדי לסלק את שרידי הזיהום והלחות מצנרת הגז  להתבצעחייבת פעולת הואקום  .21.7.3

ולהביאה ליובש מוחלט. יש להשתמש במשאבת וואקום בעלת שתי דרגות ובספיקה 
 רמ"ד ומעלה. 3של 

 הואקום יבוצע בשלבים הבאים: .21.7.4
יתוק תור. לאחר הגעה לרמה הנדרשת יש לסגור ברזי נ 10 -שלב א': ואקום ל .21.7.4.1

דקות. במשך זמן זה יש לודא שאין ירידה  10של מערכת הואקום ולהמתין 
 בואקום.

 שלב ב': שבירת הואקום ללחץ אטמוספירי באמצעות חנקן יבש. .21.7.4.2
תור. יש לסגור ברזים ולבדוק שהואקום לא נשבר  2 -שלב ג': ביצוע ואקום ל .21.7.4.3

 שעה לפחות. 1למשך 
בהתאם לכמות המצוינת על שלב ד': שבירת הואקום באמצעות תוספת קרר  .21.7.4.4

 ידי המתכנן.
במידה וקיים חשש לדליפה יש לבצע בדיקה באמצעות מי סבון/גלאי אלקטרוני, ותקן  .21.8

 בהתאם.
 תוספת קרר: .21.9

 .R410Aניתן להוסיף קרר  .21.9.1
 הוספת הקרר במצב נוזל כשהצנרת נמצאת בואקום. .21.9.2
 הוסף גז בכמות כמפורט )ראה דף נפרד(. .21.9.3

מ"צ, יש  15שונה טמפרטורת הסביבה מתחת אם בעת הפעלת המערכת בפעם הרא .21.10
שעות לפני תחילת ההפעלה כדי להבטיח  12לחבר את מתח ההזנה ליחידה החיצונית 

 חימום אגן השמן במדחסים.
הפעלה ראשונה תבוצע ע"י נציג היצרן. רק דוח מסירה מטעמו מהווה אישור לתקינות  .21.11

 המערכת.
 התקנת שרוולים לפיקוד: .21.12

 מ"מ מהמעבה למאיידים בחיבור טורי. ראה פרט. 16גמיש  יש להתקין צינור חשמל .21.12.1
 מכל מאייד יש להתקין צינור כנ"ל לנקודת התרמוסטט. .21.12.2
 כל הצינורות יהיו עם חוט השחלה. .21.12.3
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 תוואי הצינור יהיה ללא כיפופים חדים. .21.12.4
בבית חדש ביצוע השרוולים ע"י קבלן החשמל. אחריות פקוח ווידוא ביצוע על  .21.12.5

 יים אחריות התקנת השרוולים על קבלן המיזוג. קבלן/מתקין מ"א. בבית ק
 כבלי תקשורת: .21.13

בקוטר מעל  CPEVSאו  VS CVגידי -כבל תקשורת בין מאיידים למעבה יהיה מסוג דו .21.13.1
)משמש בד"כ  PVCהינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  CVVSממ"ר. כבל  1.25

בד"כ  )משמש PEהינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  CPEVSלפיקוד(. כבל 
 לתקשורת(.

 1.25-ל 0.75ללא סיכוך בקוטר בין  PVCגידי עטוף -כבל לחיבור שלטים קיריים הינו דו .21.13.2
 מ"מ.

 הצהרת הקבלן:
הנני מצהיר שהתקנתי את הצנרת ובדקתי אותה על פי כל ההנחיות שבמפרט. עם סיום בדיקת 

 הנזילות הנני מצהיר שאין כל דליפות בצנרת.
 תאריך                                         חתימה           שם      

_____________ _______________  ___________ 

 VRF/VRVמערכת  .22

 VRF  /VRV Variable Refrigeration Flow/Volumeמערכת 

מנוע מדחס עם שינוי מהירות ושסתומי התפשטות אלקטרוניים מתאימים את ספיקת הקרר  כללי

 ס החום על היחידות הפנימיות.בתגובה לשינויים בעומ

כל איזור מבוקר באופן אינדיבידואלי. רק אזורים שדורשים מיזוג יקוררו או יחוממו, כך,  שליטה אינדיבידואלית

 שאזורים שאין בהם דרישה לא יפעלו כלל.

 מ"צ. -+/0.5המערכת מווסתת את הטמפרטורה בדיוק של   רמת נוחות

COP  3.9מינימום 

 R410A קרר

 130%לפחות  מקדם שימוש של המערכת

 למערכת יש אפשרות התקנה של ציוד עם יכולת חימום וקירור בו זמנית. מערכת חום שיורי

 למערכת אפשרות חיבור מנגנון מדידת צריכת אנרגיה לכל משתמש. חשבון נפרד לכל משתמש

 מיצובישי, היטאצ'י, דייקין, אל.ג'י. סמסונג, יצרנים:

הספקים עם מחלקת הנדסה עם יכולת גיבוי בכל רמות הידע, שירות בכל הארץ מאושר ע"י  נתוני ספקים

 היצרן, מחסן חלפים לכל היחידות המסופקות.

  מעבה

 המדחסים מסוג סקרולכל  מדחסים

 אינוורטר DC מנוע מדחס

 ט"ק 40מעל  תפוקת מעבה מכס'

 DCמהירות משתנה באופן רציף ע"י מנוע  מנוע מפוח

אפשרות התקנת קשת מעל מעבה לפליטת אוויר החוצה במקום מקורה. לחץ סטטי  מפוח  נה במקום מקורההתק
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 פסקל. 60מינ' 

 בקרת גובה שמן בעזרת רגשים עם מנגנון אוטומטי להחזרת שמן בקרת גובה שמן

 ט"ק 10ליח' עד    dB(A) 57 רמת רעש ביום

 ט"ק 10ליח' עד   dB(A) 50 רמת רעש בלילה

 רשת הגנה מסביב לסוללת המעבה שומרת עליה ומפחיתה מהרעש. ה מיכניתהגנ

 הסוללה תהיה מצופה בחומר נגד קורוזיה לסביבה ימית הגנת מסביבה קורוסיבית

 הפשרה ע"י הזרקת גז חם תוך הפסקת הזרמת אוויר ביח' הפנימיות. הפשרה

 ות המעבהמערכת של רגשי לחץ וטמפ' מבקרת כל הזמן את פעול בקרת היח'

 ס"מ 165-גובה מעבה לא יהיה גבוה מ גובה מעבה מכס'

 לאופציה של ציוד לחימום וקירור בו זמנית אפשרות חום שיורי

 ט"ק( ניתן להעברה במעלית 14יחידה בסיסית ) עד  קומפקטיות

 מ"צ -15<   -------+  >15  טווח טמפ' בחימום 

 מ"צ -5<   -------+  >45 טמפ' סביבה מכס'

 במקרה תקלת מדחס המעבה, המעבה ממשיך לעבוד עם שאר המדחסים. גיבוי מדחס במקרה תקלה

 במקרה ובחיבור מעבים מעבה אחד בתקלה שאר המעבים ממשיכים לעבוד גיבוי יח' עיבוי

 המערכת תתחיל לעבוד באופן אוטומטי גם אחרי תקופה ארוכה של נפילת הרשת. הפעלה אחרי נפילת מתח

 הסוללה עם ציפוי נגד קורוזיה בסביבה ימית. ד קורוזיההגנה נג
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  מאיידים:

מפזרים קוויים, קסט מפזר קווי אחד, קירי עילי, נסתר, נסתר דק,  2כווני, קסט  4קסט  סוגי מאיידים

 רצפתי, תקרתי

 dB(a)בי.טי.יו/ש' מתחת  30,000היחידות  שקטות ביותר, רמת רעש מכסימלית ליח' עד  רמת רעש

36. 

 אפשרות מיקום גריל אוויר חוזר בתחתית יחידה נסתרת בנוסף למיקום מאחור. גריל אוויר חוזר

במקומות בהם אין מספיק גובה -בנוסף ליחידות הקסט ניתן להתקין גם ביחידות הנסתרות משאבה אינטגרלית

 משאבה אינטגרלית בתוך היחידה. -ליצור שיפועי ניקוז

חידות הנסתרות יהיו מצוידים במנגנון וויסות הלחץ הסטטי, לאפשר גמישות בהתקנת הי יכולת שינוי לחץ סטטי

 היחידה בהתאם להתנגדות מערכת תעלות האוויר.

גמישות במיקום חיבורים 

 ליח'

 בין ימין או שמאל. -אפשרות בחירת מיקום חיבור ניקוז, צנרת גז ופנל חשמל 

 איוד למאיידים במקומות כמו חדר כושר.אפשרות העלאת טמפרטורת  שליטה על טמפ' איוד

 אפשרות זריקת אוויר ביחידה רצפתית למעלה או הצידה )אופקית(. יח' רצפתית זריקה הצידה

 .70%רמ"ד, בנצילות של לפחות  2500יח' עם מחליף חום לאספקת אוויר צח עד  יח' אוויר צח אוויר אוויר

מ"צ( לספיקה מכס'  35מ"צ )טמפ' חוץ  14אוויר מטופל בטפ' של  יח' אוויר צח מספקת  יח' אוויר צח לטמפ' קרה

 רמ"ד. 1,200של 

 רמ"ד( 2,500מ"צ( לספיקה של עד מכס'  23אספקת אוויר בטמפ' החדר ) יח' אוויר צח 

 מ' 150אורך צנרת מירבי ממעבה עד יחידה רחוקה ביותר: מינ'  מרחקי צנרת

 מ' 40הרחוקה:  מינ' אורך צנרת מהתפצלות ראשונה ועד יחידה 

 מ' 60גובה צנרת מכס': לפחות 

 מ'. 150אורך צנרת ממעבה עד יחידה פנימית רחוקה ביותר: לפחות 

 מ' 15הפרש גובה מכס' בין יחידות פנימיות:לפחות 

 מ'. 300אורך סה"כ צנרת: מינ' 

  בקרה:

 מה.המערכת מספקת מידע על כל תקלה ומציגה את מקו דיאגנוזה עצמית

 , לא פולריים.CPEVSאו  CVVSמסוכך מדגם   2X1.25כבל תקשורת בין יח': דו גידי אינסטלצית פיקוד

בדיקה עצמית של חיבורי 

 חווט

מערכת התקשורת מודיעה על כל חיבור שגוי של יחידה פנימית או חיצונית למערכת 

 הבקרה.

 הגז בצנרת.למערכת מנגנון לוויסות כמות מילוי )טעינת(  בקרת כמות גז
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לתכנת המערכת מנגנון זכירת כמות הגז שהוטענה בראשונה. המערכת מציגה את כמות 

 הגז בכל רגע בהשוואה לכמות המילוי הראשונה.

 אפשרות לשליטה מרחוק או ע"י שלט קירי לרבות שלט מפולש עם הטיח. שלט מקומי:

טה אחד. הבקר מסוגל לשלוט על כל הפרמטרים של יחידות מבוקרות ממקור שלי 64עד  בקרה מרכזית: בקר אזורי:

היחידות הפנימיות לרבות: החלפה בין קירור לחימום, סט פוינט של הטמפרטורה, הגבלת 

טמפרטורה, קביעת מהירות מפוח מאייד, לוח זמנים להפעלה יומית/שבועית/שנתית, 

 חלוקת צריכת אנרגיה, חלוקה לאזורי משנה, היסטוריית הפעלה ותקלות.

 או לבית חכם RS232חיבור לבקרת מבנה באמצעות  .1 בקרה מרכזית:

, Bacnetאו  MODBUSיכולת התחברות למערכות מבנה קיימות מסוג  .2

תוך שימוש ברשת אתרנט של הארגון או רשת האינטרנט כשנדרשת 

 שליטה ובקרה מלאים. –בקרה ושליטה מרחוק 

שליטה  שליטה על מערכת מ"א ועל מערכות נלוות באמצעות תוכנת .3

ובקרה מקוריים של מיצובישי לרבות תוכנה בעברית. השליטה על 

 מערכות אחרות ברמת הדלקה וכיבוי וחיווים.

 . LONworksאפשרות להתחבר למערכת בקרת מבנה בשיטת  .4

 

 VRFתהליך ביצוע ביקורת במהלך התקנת מערכת  .23
 

 את הבדיקה יש לערוך עם סיום ההתקנה, לפני סגירת תקרות.

 תאריך אופי ביצוע הבדיקה דיקהשם הב   

   בתעלת פח. -אם עוברת ברצפה  בדיקה לאחר הנחת צנרת 1

   בתעלת פח עם מכסה.-בגג מבנה    

    
בצנרת ביוב קשיחה שנועדה -בקרקע

   לכך.

   הלחמות צנרת תוך כדי הזרמת חנקן. בדיקת צנרת בזמן ההלחמה 2

   במידה ולא ניבדק : א. חיתוך ובדיקה    

    
ב. הזרמת חנקן ובדיקת  "שלקה" לפני 

   חיבור למאידים.

 בדיקת חיבורי הרכבת המתאמים 3
בדיקה שהורכב  בזווית הנכונה ובכיוון 

   הנכון.

   לפי תכנת התכנון א. תואמים לתיכנון -בדיקת קוטרי צנרת  4

     תקין-ב. עובי בידוד   

     פיקוד:-בדיקת קוטרי החוטים  5

 פנימית, -א. בן יחידות )פנימית   
 1000כבל שני  גידים  מסוכך . עד   

   ממ"ר ,  1.25מטר :  

   ממ"ר 2.0מטר :  2000עד  חיצונית פנימית,פיקוד מרכזי(  

  ממ"  2.0-1.25כבל שני גידים מסוכך .   ב. פיקוד בן יחידות חיצוניות  
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 מ' אורך 100ר  , עד 

 ג. פיקוד לשלט רחוק   
ממ"ר  2.0 - 0.5בל שני מוליכים  כ

   בהתאם לאופי הפיקוד 

 ד. אספקת מתח ליחידות הפנימיות  
 3.5 -מ'  20-50ממ"ר ,  2-מטר  20עד 

   ממ"ר

 ה. בדיקת צימתי חיוט הפיקוד  
חוטים , מרחק בן  3לא יותר מצומת של 

   צמתים יותר משני מטר

6 
 -חיוט הפיקוד והצנרת של אותה מערכת 

   להעביר יחד .יחד

  
בתעלות  -כבלי מתח וכבלי פיקוד 

     ניפרדות או

 ראה הוראות -עם מרווח מתאים ביניהם   
 10-50מ"מ .  300אמפר רווח  10עד 

   מ"מ 500אמפר רווח של 

7 
בדיקת מיקום מיתקון  ומירווח מתאים 

   ראה הוראות התקנה של 

     יחידות המעבה  

8 
ומתן שירות  בדיקת אפשרות גישה

   ראה הוראות התקנה ליחידות המאדה

9 
לאחר חיבור הצנרת ליחידות  חובה 

   . PSI 225דקות  3. ב. PSI 45דקות  3א.  בדיקת לחץ

   .PSI 600שעות   24ג.     

 בדיקת לחץ גז במעבים 10
אסור שיעלה לערך הלחצים שבבדיקת 

   הצנרת. אחרת ריקון ומילוי

 בדיקת וואקום 11
 - 755שעות הגעה ל  :    2-3א. לאחר  

mm Hg      :  5או TOR   

   שעה 1ב. שמירת הוואקום במשך     

     בדיקת כמות גז נוספת והוספה 12

  
בדיקה שבירזי כל יחידות המעבה 

     פתוחים

   הפעלת המערכת הפעלה  

 יחידות מיזוג האויר .24

יחובר לקיר, או לבסיס כמפורט. הקבלן יש להתקין את יחידת המעבה על מתלה מתכת ש .24.1
 5יתקין מתלה תקני ליחידה חיצונית, החוזק המכני של המתלה וחיבורו יאפשר עומס פי 

 ממשקל החלק החיצוני הבולט של המזגן. 
 שסתום שירות עם פקק יותקן על צנרת יניקה וצנרת דחיסה בכניסה למעבה. .24.2
 עבודת הקבלן כוללת בנוסף להתקנת היחידות גם: .24.3

חיבור צנרת ניקוז מהיחידה הפנימית לזקף הניקוז. אספקה והתקנת צנרת גז בין  .24.3.1
היחידה הפנימית ליחידת העיבוי, עבודות חשמל ופיקוד בין חלקי היחידה, מנתק 

 מקומי ע"י יחידת העיבוי.
 העמדת היחידות )הפנימית ויחידת העיבוי( במקומן בהתאם למפורט בתכניות. .24.3.2

 תנאים מיוחדים נוספים .25

 אי השתתפותתנ .26

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
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אישור בר תוקף מרשם הקבלנים על היותו רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף  .26.1
 הנדרשים לעבודה.

 רשימה של עבודות דומות אשר ביצע הקבלן בשנתיים האחרונות. .26.2
מע"מ  אישור בר תוקף של רואה החשבון או פקיד השומה בהתאם לפקודות מס הכנסה, .26.3

 ולציין מספר עוסק מורשה.

 פירוט -חלוקת אחריות בין הקבלנים .27

 עבודות בניה: .27.1
בסיסים ליחידות המיזוג, ההסקה והאיוורור יבוצעו ע"י קבלן הבניין. באחריות קבלן  .27.1.1

מ"א להכין את התכניות לבסיסים ולקבל עליהן אישור המתכנן  בהתאם לציוד הסופי. 
 קבלן מ"א ואין לדרוש עליהן מחיר נוסף.עלות הכנת התכניות כלולה במחירי 

הכנת הפתחים בבטונים והפירים עבור מהלכי צנרת ותעלות וכן הכנת תעלת בטון  .27.1.2
עם מכסה מפח בתוך הקרקע למעבר צנרת גז )בין המעבים והמבנה(, תבוצע על ידי 

קבלן הבניין. כל שאר הפתחים: בקירות בלוקים, בקירות גבס וכו, יבוצעו ע"י קבלן 
ג האויר. באחריות קבלן מזוג האויר לסמן את כל הפתחים המתוכננים בבטונים מזו

 עבור קבלן הבניין.
מעברים שבוצעו בבטונים תוך כדי בניה אינם דורשים מסגרות עץ. בפתחים שנחצבו  .27.1.3

בקירות בטון קיימים  יותקנו מסגרות עץ שעבר אימפרגנציה, המרווחים יסגרו ויאטמו 
 בבטון.

לאחר התקנת התעלות או הצנרת היא באחריות קבלן מזוג האויר.  אטימת המרווחים .27.1.4
 1הסגירה ואטימה תהיה באמצעות בידוד אקוסטי דחוס עם מסגרת פח מגולוון בעובי 

ס"מ( ובמעבר דרך תקרות בטון.  50מ"מ, או ע"י בטון קל בתעלות גדולות )צלע מעל 
 552-15רת, ראה פרט יש לדאוג שלא יהיה מגע בין בין מסגרת הפח לתעלה או הצנ

 בקיר בלוקים או בטון. 552-16בקיר גבס,  
 במעבר דרך גג: .27.1.5

צנרת: בבניין חדש באחריות קבלן הבניין להתקין שרוול בזמן היציקה  בהתאם  .27.1.5.1
לתכניות. בבניין קיים באחריות קבלן הבניין לבצע חציבה לאחר מכן  התקנת 

טון. קבלן הבניין יבצע ס"מ מפני הב 20שרוול וסביבו תבנה הגבהה של לפחות 
שעות. באחריות קבלן מ"א  24בדיקת אטימה ע"י הצפה של הגג למשך 

התקנת "מקל סבא" לאחר השחלת הצנרת. בהתקנת מערכת בבניין קיים, 
 ללא קבלן בניין, אחריות החציבה, ההגבה והבדיקה על קבלן מ"א.

ון אטימה. תעלות אויר:  כמו בסעיף הקודם אך במקום "מקל סבא" יבוצע פעמ .27.1.5.2
. בעת ההצפה יש ל"השפריץ" מים על הפעמון כדי לודא  552-1ראה פרט 

 אטימה, באחריות קבלן מ"א.
 1.25צנרת בריצפה: באחריות קבלן מ"א לכסות את הצנרת במגן מפח מגולוון, עובי  .27.1.6

 . 54-18מ"מ, בצורת אומגה. באחריות קבלן הבניין לבטן הכיסוי. ראה פרט 
 1.25קבלן מ"א לכסות את הצנרת במגן מפח מגולוון, בעובי צנרת בקיר: באחריות  .27.1.7

 .54-18. קבלן הבניין ידאג לכיסוי ברשת, טייח וצבע. ראה פרט Cמ"מ, בצורת 
סגירה ואטימת הפירים בין קומות, לאחר התקנת התעלות והצנרת, תבוצע ע"י קבלן  .27.1.8

אותו ולודא הבניין. באחריות קבלן מ"א לתאם עם קבלן הבניין המועדים, להנחות 
 שהאטימות בוצעו.

 סגירת המרווחים לאחר התקנת המפזרים והגרילים באחריות קבלן הבניין. .27.1.9
קבלן מ"א אחראי לתאם עם קבלן הבניין סגירות הגבס. הסגירה תבוצע רק לאחר  .27.1.10

 שהושלמו כל עבודות ההתקנה והויסות הדורשות גישה לווסתים בחלל תקרה.
 בטונים, ללא אישור של קונסטרוקטור הבניין.אין לחצוב, לפתוח או לקדוח פתח ב .27.1.11

 עבודות חשמל: .27.2
קבלן המיזוג אחראי לתאם עם קבלן החשמל את המיקום המדויק של ההזנות  .27.2.1

 ונקודות ההפעלה.
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 :עבודות אינסטלציה .27.3
קבלן האינסטלציה יתקין זקפים עבור כל יחידה בהתאם לתכניות. הצנרת תהיה  .27.3.1

 מחובר בהדבקות. PVCקשיחה מצנור 
 ת הניקוז ליחידת מיזוג האויר אחריות החיבור על קבלן מ"א.מנקוד .27.3.2
במקרים שבהם לא יהיה קבלן ראשי או קבלן אינסטלציה, תהיה התקנת צנרת הניקוז  .27.3.3

 ע"י קבלן מ"א, כולל ההתחברות אל צינורות הניקוז הראשיים או אל סיפונים קיימים.
זור המעבים )למעבים  באי "1/2קבלן האינסטלציה יתקין צנרת מי רשת וברז בקוטר  .27.3.4

 טון קרור ומעלה( עבור שטיפה. 10
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 מיוחד –פרק ב' 

 היקף ותיאור העבודה .1

המערכות המתוארות במפרט ובשרטוטים תורכבנה במבנה חדש בבאוניברסיטת תל  .1.1
 אביב, מבנה סילבן אדמס.

 במבנה מתוכנן חדר אקלים, החדר אינו נכלל בתכולת עבודה זו למעט אספקת אוויר צח. .1.2
ודה תכלול אך לא תוגבל בזה להתקנה והעברה של: מערכת מיזוג מושלמת, קירור העב .1.3

 בקיץ, חימום בחורף, איוורור, פינוי עשן בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
 מרכיבי המערכת: .1.4

 הכולל: VRFציוד מסוג  .1.4.1
 מסוג חום שיורי ומשאבת חום. VRFמעבים בשיטת 

 בתקרה.מאיידים מסוגים ותפוקות שונות להתקנה בחלל 
 יא"צים.
 .VRFמוסבת ל DXיחידות 

 צנרת נחושת מסוג צנורות קשיחים ומסוג צנורות גמישים כולל קופסאות חום  .1.4.2
 שיורי, אביזרי התפצלות וחלוקה שונים.   

 מערכת תעלות ומפזרים. .1.4.3
 מערכת אוורור. .1.4.4
 פקוד ובקרה מרכזית. .1.4.5
 לוחות חשמל איסטלציה חשמלית ופיקוד. .1.4.6
 העתקת ציוד קיים. .1.4.7

 מיצובישי, היטאצ'י, דייקין, אל.ג'י. סמסונג, טושיבה.ם המורשים: היצרני .1.5
 תאור כללי: .1.6

 קומות, הוא כולל משרדים, מעבדות, וחד"כ. 4המבנה בן  .1.6.1
 המיזוג מבוסס על מערכת חום שיורי כך שלכל חלל קיים אפשרות לשלוט על  .1.6.2

 מצב מיזוג האוויר.    
 ת.מעבים ממוקמים בגג העליון בתוך "אמבטיה" למערכו .1.6.3

 רשימת תכניות .2

התוכניות הן למכרז בלבד. לפני הביצוע על הקבלן לוודא קבלת סט תכניות החתום  .2.1
 לביצוע.

 19091מספר עבודה: 

מספר 
 קנ"מ סטטוס מהדורה שם גיליון גיליון

 1:50 מכרז 0 קרקע+מרתף 1מא 

 2מא 
קומה א+גג 

 1:50 מכרז 0 קיים

 1:50 מכרז 0 קומה ב 3מא 

 1:50 כרזמ 0 קומה ג 4מא 

 1:50 מכרז 0 גג + פרטים 5מא 

 תנאי תכנון .3

 חישובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן.

 C0מדחום לח   C0מדחום יבש  

 28 36 תנאי חוץ
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 16-17 24-23 תנאי פנים

 2 2 תנאי חוץ

 16 22 תנאי פנים

 אוויר צח ואוורור: .4

 לכל אזור יסופק אוויר צח. .4.1
 "צ על הגג, היחידה תספק אוויר צח מטופל באופן מלא לחלל החד"כ.עבור חד"כ תותקן יא .4.2
תותקן יחידת אוויר צח בחלל תקרה, היחידה תספק אוויר צח מטופל  3עבור קומה  .4.3

 לחדרים השונים בקומה וחלל האקלים.
 עבור מעבדות הכוללות מנדפים יותקנו יחידות יא"צות מקומיות בחלל תקרה. .4.4
וויר צח לא מטופל יסופק דרך מפוחי אוורור ישירות לחלל עבור שאר החללים בבניין, א .4.5

 התקרה בקרבת פתח אוויר חוזר יחיית המיזוג המקומית.
 13MERVאוויר צח יסונן ע"י מסננים לרמת סינון  .4.6
 השירותים מאווררים ע"י מערכות מאולצות הפולטות את האוויר בגג המבנה.  .4.7

 מערכת שליטה .5

קומיים לכל אזור ומערכת שליטה מרכזית כללי: מערכת השליטה כוללת שלטים מ .5.1
 על כל יחידה מבקר אחד מרכזי. ON-LINEהמאפשרת בקרה 

 שליטה מקומית: .5.2
השליטה תהיה מקומית ע"י שלט חוטי פשוט בעל פקדים לשינוי טמפרטורה,  .5.2.1

מהירות מפוח, הדלקה וכיבוי, בחירה בין חימום לקירור, הפעלת הפשרה. השלט 
מודולים( אך בולט כמה  3יר )דוגמת קופסת גביס יושב בתוך קופסה שקועה בק

מילימטרים ממפלס הטיח. בנוסף לשליטה המקומית תהיה שליטה על המזגן 
 מהבקר המרכזי. הבקר המרכזי הוא ה"מסטר".

 המשתמש יכל להפסיק בעצמו את המזגן באמצעות הלחצן או השלט. .5.2.2
 ט(.וויסות כל הפרמטרים )טמפרטורה, מהירות מפוח וכו' ע"י השל .5.2.3
כל יחידה תותקן עם מגע היבש אשר תאפשר התממשקות המערכת עם חיישני  .5.2.4

 הנוכחות.
המערכת תסופק עם מתאם לבית חכם אשר תאפשר התממשקות עם שאר  .5.2.5

 מערכות המבנה.
שליטה מרכזית: לוח הפעלה ראשי בחדר אב בית המבנה מצויד במפסק ראשי  .5.3

( Enableמאפשרת )  ON-להפעלה/הפסקה כללית של כל המעבים. העברת המפסק ל
גם המעבה  OFF-הפעלה של המערכת ע"י דרישה מאחד המזגנים. כאשר כל המזגנים ב

 מונעת כל פעולה של המזגנים. OFF-עובר למצב מכובה. העברת מפסק ראשי ל
 בקרה מרכזית. .5.4

: הקבלן יתקין מערכת בקרה כדוגמת "ישומי בקרה" המערכת תכלול את כללי .5.4.1
מיזוג ואוורור בפרויקט ותכלול מתאם תקשורת הבקרה על כל מערכות ה

בשילוב  או שווה  LGכדוגמת תוצרת  VRFלהתממשקות עם בקר מרכזי יעודי ל
ערך מאושר. המערכת מבוססת על קו תקשורת המקשר בין כל היחידות 

 פי.סי עם אפשרות לשליטה מרחוק.-הפנימיות והחיצוניות לבקר ול
 תפקיד המערכת: .5.4.2

 מערכות המיזוג בבניין ע"ב תכניות המיזוג.הצגת מסכים של כלל  .5.4.2.1
 הצגת מצב פעולה של המערכות ומרכביהן. .5.4.2.2
 הצגת נתוני יא"צות באופן גרפי מלא. .5.4.2.3
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 הצגת התראות במרכז הבקרה ותיאור מפורט של מהות ומיקום התקלה. .5.4.2.4
 רישום מיון והפקת דוח אזעקות היסטורי. .5.4.2.5
 הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות. .5.4.2.6
 בסיס תוכנית זמן יומית, שבועית, שנתית.הפעלת מערכות על  .5.4.2.7
הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור  .5.4.2.8

 המערכות ונתוני מדידה בזמן אמת.
איסוף ורישום נתוני מדידה, בקרה ומצבי פעולה שונים של המערכות המבוקרות 

 כולל אפשרות הצגת הנתונים בצורה גרפית ביחס לזמן.
 י פיקוד, תריסים ממונעים.על ברז PIDבקרת  

לבקר נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה, או  •
בספק מתח, לבקר יהיה שעון פנימי עצמאי, שעון עצמאי זה יאפשר 

 לבקר ביצוע תוכניות המתיחסות לשעה, יום. 

וכל  VAC/DC 45כל הכניסות יהיו מוגנות בפני מתח יתר של   •
 היציאות מוגנות בפני קצר.

תוכנת הבקר תהיה נשלפת עם אפשרות החלפה ללא שימוש  •
 במחשב.

 הבקר יהיה מוגן בפני הפרעות בתדרים גבוהים. •
 חדרי תקשורת .5.5

בחדרי התקשורת יותקן בקר להתרעת טמפ', במקרה של עליית טמפ' בחדר  .5.5.1
 תתקבל התראה במערכת הבקרה הראשית. 

 לוחות חשמל .6

 גג המבנה.לוח להזנת מעבים ומפוחי אוורור יותקן על  .6.1
 באחריות קבלן המיזוג כל ההזנות מהלוח לציוד החצוני בגג. .6.2
 באחריות קבלן המיזוג תיאום כל ההזנות הפנים הדרושות מול קבלן החשמל בשטח. .6.3

 מעבדות .7

 .3-מתוך ה 1מעבדות המתוכננות עם מנדף, בשלב הראשון תבוצע רק מעבדה  3במבנה  .7.1
המעבדות הנוספות יש לבצע  2, כאשר לבלבד )דר' גפנר( 1בשלב הראשון תבוצע מעבדה 

הכנה של צנרת מיזוג בהתאם לתפוקה המתוכננת לחלל והכנה לתעלת נידוף. בקצה 
 צנרת יותקנו ברזים מאושרים ע"י ספק ציוד הוי.אר.אף.

במעבדת דר' גפנר תותקן מערכת מיזוג לחדרים המבוססת על מעגל וי.אר.אף חום שיורי,  .7.2
ניקה קבועה, מפוח המנדף יותקן על גג המבנה, אוויר צח בחלל יותקן מנדף כימי עם י

 יסופק לחלל כפיצוי ליניקת המנדף, יחידת אוויר צח תותקן בתקרת חלל המעבדה.

 תפ"מ מעבדת דר גפנר. .8

 המיזוג בחלל המעבדה ע"ב יחידות נסתרות בחלל תקרה ויחידת קסט. .8.1
שמור את חדר המנדף יחידת האוויר הצח תספק אוויר צח ממוזג באופן רציף לחלל ות .8.2

 מ"צ. 22-24בטמפ' יציבה של 
ספיקת אוויר מפוח היט"א תפוקד ע"י רגשי מהירות שיותקנו בתעלת המנדף ותעלת אוויר  .8.3

הצח. בקר יווסת את מהירות מפוח היא"צ עד אשר המערכת תגיע לשיווי משקל בין 
 ספיקת היניקה לספיקת אספקת האוויר.

גש אחד  מחוץ למעבדה על הגג בקרבת יחידת האוויר שני רגשי לחות מוחלטת יותקנו, ר .8.4
גר'  9צח, רגש נוסף בתוך המעבדה. כאשר רמת הלחות המוחלטת באחד הרגשים מעל 

מ"צ(, היחידה תיכנס למצב ייבוש, האוויר הרווי יצא מסוללת  DEWPOINT<12לקג' אוויר )
התאמתו לטמפ'  מ"צ ויעבור חימום ע"י גופי החימום לצורך 10-12הקירור בטמפ' של 

 הרצויה בחדר.
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 DEWPOINT<9גר לקג' אוויר ) 8-9  -כאשר הלחות הנמדדת בשני הרגשים נמוכה מ
 מ"צ. 19-21מ"צ(, היט"א תבוקר לטמפ' אספקת אוויר 

 רגש טמפ' בתוך תעלת האספקה יבקר את טמפ' אספקת האוויר לחלל. .8.5
 לעומס החום בחדר. רגש טמפ' בתוך חדר המנדף ישלוט בטמפ' אספקת האוויר בהתאם .8.6
 במידה ועומס החום בחדר יעלה, תיכנס לעבודה יחידת המיזוג הקיימת בחדר. .8.7
 במעבדה תותקן לוחית הפעלה עבור מפוח המנדפים. .8.8
עבור מפוח המנדף יותקן בקר. בתעלת המנדף יותקן רגש לחץ, הרגש יתן חיווי לבקר אשר  .8.9

מ"ש בשטח החלון הפתוח.  0.5 יווסת את מהירות מפוח המנדף ויבטיח מהירות אוויר של
 הבקר יווסת בצורה פופרציונלית את ווסת מהירות מפוח אספקת אוויר צח

 הפעלת המערכת .9

 הפעלת יחידות הפנים משלטים חוטיים מקורים של ספק הוי.אר.אף. .9.1
 הפעלת יחידת אוויר צח מלוחית הפעלה בתוך המעבדה. .9.2
ת הבקרה המרכזית של מערכת הבקרה תהיה תוצרת ישומי בקרה, ותתחבר למערכ .9.3

 המיזוג במבנה אשר תאפשר גישה מרחוק אינטרנטית.

 פיקוד ובקרה .10

 הקבלן יכין לוח חשמל, הלוח יכלול הזנת חשמל ופיקוד ליחידת האוויר צח. .10.1.1
 סטנדרטי(. VRFהקבלן יתקין בקר חיצוני יעודי )לא בקר  .10.1.2
 מהבקר.  בורר מצב: ידני/מופסק/אוטומטי. במצב ידני ניתן להפעיל את היחידות .10.1.3
 הלוח צריך לכלול מנגנון הפסקת פעולה של היחידות במקרה אירוע אש.  .10.1.4
 הבקר יאפשר שליטה ובקרה ממערכת אינטרנטית על היחידות וזה כולל: .10.1.5

 הדלקה וכיבוי. .10.1.5.1
 קביעת טמפ'. .10.1.5.2
 ספיקת אוויר .10.1.5.3
 זמני הפעלה .10.1.5.4
 חיוויי מצב פעולה וחיווי תקלה.  .10.1.5.5
 חיווי טמפ' .10.1.5.6
 חיווי לחות יחסית בחדר .10.1.5.7
 חיצוני חיווי טמפ' .10.1.5.8
 חיווי לחות יחסית חיצונית .10.1.5.9

 נקודת בקרה בלוח חשמל:  .10.1.6

 הערות i/o מצב/ערך תאור

DI DO AI AO 

       מערכת אוויר צח

    1  הפעל/הפסק הפעלת יחידת א"צ

     1 תקין/תקלה תקלה כללית ביחידה

    1  הפעל/הפסק 1הפעלת מעבה 

   C º   1 טמפ' אוויר חיצוני

   C º   1 אספקה בתעלהטמפ' אוויר 

   C º   1 טמפ' אוויר במעבדה

   1   גר'/קג' לחות אוויר חיצוני

   1   גר'/קג' לחות אוויר במעבדה

   PA   1 לחץ מעבדה

משנה תדר מפוח אספקת 
 אוויר

HZ   1 1  

  3 3    גופי חימום
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   PA   1 מסנן סתום

     1 תקין/תקלה התרעה ממע' גילוי אש

  5 12 3 2  לפני רזרבה סה"כ

  5 5 5 5  רזרבה

  10 16 8 7  סה"כ עם רזרבה

 טבלאות ציוד: .11

 יא"צ חד"כ .11.1

 1יא"צ 

 1-יא"צ סימון

 אוויר צח חד"כ שימוש

 גג מיקום

 1 כמות

 ט"ק 15 תפוקת קירור

 55%מ"צ/ 22 טמפ' אספקת אוויר/לחות

 מפוח פלאג מפוחים

 3000 [CFMספיקת אויר                  ]

 PA]] 500מפל לחץ כללי               

 MERV13ראשוני דוראלסט, משני לדרגת  סוג מסנן

 צלעות אלומיניום צנורות נחושת סוללה 

 דרגות 3קווא"ט,  20 גופי חימום

 23 צריכת חשמל             ]קוא"ט[

 מ' ללא תעלות 1.5ממרחק  Db(A) 60 רמת רעש 

 A410R קרר

 לעמידה חיצונית, צבוע לבן. מותאם מעטפת

, 40/40פחי פלדה עם גילוון וציפוי פוליאסטר, פרופילי אלומיניום 

 ק"ג/מ"ק 45מ"מ בידוד פוליאוריתן  50מעטפת פנלים בעובי 

 110גובה  110/160 מידות

 :הערות
 היחידה מותאמת לעמידה חיצונית בגג כולל גגון הגנה מגשם בפתח יניקת האוויר.

 בתוך תא נפרד ואטום. VRFסתום התפשטות דיגיטלי מותאם למעבה היחידה עם ש
הבקרה של היחידה בנויה ומותאמת לעבודה עם מעבה וי.אר.אף ובתיאום עם ספק ציוד הוי.אר.אף, 

 אחריות תכנון וביצוע היט"א ע"י ספק ציוד הוי.אר.אף.
 היחידה עם אינדקציה למסננים סתומים כלול במחיר היחידה.



172 

 

 גש טמפ' ולחות חיצונים כלול במחיר היחידה.היחידה עם ר
 היחידה עם רגש טמפ' ולחות באספקה כלול במחיר היחידה.

 

 יא"צ מעבדת דר גפנר .11.2

 2יא"צ 

 2-יא"צ סימון

 אוויר צח מעבדה דר גפנר שימוש

 חלל תקרה מעבדה מיקום

 1 כמות

 ט"ק 8 תפוקת קירור

 ראה תפ"מ טמפ' אספקת אוויר/לחות

 פלאג מפוח מפוחים

 400-1200 [CFMספיקת אויר                  ]

 PA]] 500מפל לחץ כללי               

 MERV13ראשוני דוראלסט, משני לדרגת  סוג מסנן

 צלעות אלומיניום צנורות נחושת סוללה 

 דרגות 3קווא"ט,  14 גופי חימום

 15 צריכת חשמל             ]קוא"ט[

 מ' ללא תעלות 1.5חק ממר Db(A) 55 רמת רעש 

 A410R קרר

, 40/40פחי פלדה עם גילוון וציפוי פוליאסטר, פרופילי אלומיניום  מעטפת

 ק"ג/מ"ק 45מ"מ בידוד פוליאוריתן  25מעטפת פנלים בעובי 

 63גובה  110/160 מידות

 :הערות
 בתוך תא נפרד ואטום. VRFהיחידה עם שסתום התפשטות דיגיטלי מותאם למעבה 

של היחידה בנויה ומותאמת לעבודה עם מעבה וי.אר.אף ובתיאום עם ספק ציוד הוי.אר.אף,  הבקרה
 אחריות תכנון וביצוע היט"א ע"י ספק ציוד הוי.אר.אף.

 היחידה עם אינדקציה למסננים סתומים כלול במחיר היחידה.
 היחידה עם רגש טמפ' ולחות חיצונים כלול במחיר היחידה.

 חות באספקה כלול במחיר היחידה.היחידה עם רגש טמפ' ול
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 יחידת מיזוג חדר כושר .11.3

 רמ"ד 5000יט"א 

 רמ"ד 5000יט"א  סימון

 מיזוג חדר כושר שימוש

 חלל תקרה מלתחות מיקום

 1 כמות

 ט"ק 13 תפוקת קירור

 מ"צ )ללא בקרת לחות( 14 טמפ' אספקת אוויר/לחות

 צנטרפוגלי מפוחים

 5000 [CFM]ספיקת אויר                  

 PA]] 500מפל לחץ כללי               

 ללא סוג מסנן

 צלעות אלומיניום צנורות נחושת סוללה 

 ללא גופי חימום

 3 צריכת חשמל             ]קוא"ט[

 מ' ללא תעלות 1.5ממרחק  Db(A) 55 רמת רעש 

 A410R קרר

 "2 פחי פלדה עם גילוון וציפוי פוליאסטר, בידוד פנימי מעטפת

 72גובה  180/82 מידות

 :הערות
 ED-150היחידה כדוגמת ציוד מדף אוריס, יחידת פנים דגם 

 בתוך תא נפרד ואטום. VRFהיחידה עם שסתום התפשטות דיגיטלי מותאם למעבה 
הבקרה של היחידה בנויה ומותאמת לעבודה עם מעבה וי.אר.אף ובתיאום עם ספק ציוד הוי.אר.אף, 

 וע היט"א ע"י ספק ציוד הוי.אר.אף.אחריות תכנון וביצ
 היחידה עם אינדקציה למסננים סתומים כלול במחיר היחידה.

 העתקת ציוד קיים .12

 מפוחים הממוקמים על גג המבנה הצמוד. 2העבודה כוללת העתקת מעבה קיים ו .12.1
 העתקת הציוד תבוצע לאחר סיור בשטח עם הפיקוח ותיאום המיקום החדש לציוד. .12.2
החדש, פירוק והרכבה מחדש במהלך יום עבודה אחד, הפירוק הציוד יועתק למקמו  .12.3

 יבוצע רק לאחר תיאום עם משתמשי החללים בהם מטפל הציוד.
באחריות קבלן המיזוג כי הציוד יעבוד בצורה תקינה בסיום ההעתקה, באחריות קבלן  .12.4

 המיזוג להתריע לפני תחילת העבודה אם צפויה תקלה.

 הנחיות נוספות: .13

 אות בחלקן להדגיש הנחיות המופיעות במקומות אחרים וחלקן משלימות.ההנחיות הבאות ב .1
 לפני תחילת עבודה קבלן המיזוג יציג אישור מתקין מוסמך מטעם ספק ציוד הוי.אר.אף.   .2
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)רעש( . יש להפנות  13יש לשים לב לביצוע כזה שימנע רמת רעש כמצויין בפרק א' סעיף  .3
 לרעש. תשומת לב הפקוח לכל פרט אשר עלול לגרום

יבוצע בהתאם לתוכנית אדריכלות  הביצוע )מבחינת מהלך תעלות ומיקום נקודות הקצה ( .4
)כולל פריסות(. במקרה של אי התאמה לתוכנית היועץ, יש לתאם את הביצוע עם הפיקוח . 
 תעלות מיזוג יבוצעו אך ורק מצנרת פח ולא משרשורי, גם אם מופיע אחרת בתוכניות היועץ.

לות יבוצעו עפ"י התוכנית אלא אם סוכם מראש ובכתב מהלך שונה ע"י מהלכי צנרת ותע
 המפקח . 

 בידוד אקוסטי יבוצע בכל תעלות האספקה )גם אם לא מצוין בתוכניות( . .5
המחיר כולל את כל האיטומים הנדרשים לצנרת ולתעלות )בהתאם לפרטים המצורפים(  .6

 החודרים למבנה.
עלה והחלל בגב הגריל.  המחיר כולל ביצוע צבע מחיר הגרילים כולל צביעה בשחור של הת .7

שחור לקונסטרוקציית הגבס  באזורי גרילים  מיזוג אויר וצביעה בשחור של חללים נראים 
 מאחורי גרילים מיזוג אויר.  

 המחיר כולל התקנה מאוחרת של מזגנים )לאחר אכלוס ( . .8
 :VRV  -VRFמערכות  .9

לביצוע על פי הנחיות היצרן כדוגמת "הוראות יש לדאוג  V.R.Fו   V.R.Vבהתקנת מערכות  
כלליות להתקנה, הפעלה והדרכה". כמו כן יש לקבל אישור בכתב של הספק לביצוע 

 הצנרת והמערכת בכללותה.
ההפעלה של מערכות מיזוג אלה יבוצעו ע"י הספק אשר ימסור למזמין דו"ח הפעלה של  

 הציוד ואחריות של הספק.
וג יותקנו בהתאם להנחיות ובפיקוח ספק הציוד לרבות דו"חות יחידות קירור ומערכות מיז

 הפעלה. 
 תמיכות : .10

תמיכת צנרת ותעלות  תהינה חרושתית מפלדה מגולוונת כדוגמת יוניסטרט או ש"ע  •
 מאושר  עם כל  סדרת האביזרים הנלווים .

 מ"מ לפחות . 5כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים למניעת רעש ע"י גומי בעובי  •
 ת מערכות לבדיקה תבוצע במידת הצורך באמצעות חשמל זמני .הפעל .11
 לוח זמנים מ"א מול עבודות הגבס: .12

 שלבי העבודה בקירות הגבס:
 לאחר סיום השלד יבוצע סימון הקירות. .א
 במידה ונידרש יבוצעו ההכנות הנדרשות מתחת לריצוף כולל ביטון . .ב
 יבוצע ריצוף / מדה.  .ג
 יש לסמן על גבי הריצוף. .ד
 נסטרוקצית הגבס.תבוצע קו .ה
 תבוצע התקנת מזגנים ותעלות מיזוג אוויר. .ו
 יבוצעו ההכנות הנדרשות בקונסטרוקציה . .ז
 יושלמו קירות הגבס . .ח
 תבוצע קונסטרוקציה תקרה . .ט
 תושלם עבודת מיזו"א  . .י

 תושלם התקרה . .יא
 יותקנו גרילים . .יב
 תבוצע קונסטרוקציה תקרה . .יג

 מבנים הבנויים מבטון גלוי : .13
 ור על אזורי הבטון הגלוי ויישא בעלויות התיקון של כל נזק .הקבלן אחראי לשמ .א
 אין לבצע כל פעולה על פני הבטון הגלוי ללא אישור הפיקוח. .ב
 יש לשים לב לביצוע ההתקנות מדויק בבטון הגלוי. .ג
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 מעליות – 17פרק 

 

 כללי - 1פרק 
 הקדמה.  1.1

ה של מעלית  בבניין סילבן העבודה הכלולה במפרט זה היא לתכנון, אספקה, הרכבה, והפעל 
 אדמס באוניברסיטת תל אביב.

 נוסעים. 13מעלית 
 היקף העבודה 1.2
 החוזה להתקנת המעלית יכלול את העבודות הבאות.  

תכנון מושלם, עיצוב ופתרונות אקוסטיים )בשיתוף עם המתכננים  רלוונטיים( התקנה   .1
ל אינפורמציה נוספת הנדרשת והפעלה של המעלית כולל תכניות הרכבה, תכניות בניה וכ

 לצורך שילוב והתקנת המעליות בבנין.
 קשר עם הקבלן הראשי וקבלני המשנה האחרים בפרויקט.  .2
ביצוע בדיקות פנימיות של הספק, בדיקות עם גורמי רישוי )מכון התקנים( ומסירה של   .3

ת ( הוראות הפעלה והוראוAS MADEסטים של תכניות עדות ) 3מערכות המעלית כולל 
 אחזקה.

 המעלית שתותקן בבניין סילבן אדמס באוניברסיטת תל אביב תענה על הדרישות המופיעות  1.3
 להלן:      

 המפרט הטכני המיוחד: .א
 כללי. .1
 תנאים כללים. .2
 נתונים כללים. .3
 נתונים טכניים. .4
 כתב כמויות. .5
 תיאור הציוד המוצע. .6

 חוקי התכנון והבניה המתייחסים למעליות. .ב
 .2481תקן ישראלי  ת.י  .ג
 )אינה מצורפת(. -( 1970פקודת בטיחות בעבודה נוסח חדש ) .ד
 )אינו מצורף(. -פרק רעש ממעליות  1004ת.י  .ה
 חוק חשמל. .ו
 תקנות שרותי הכיבוי הארציים והמקומיים. .ז
 )מצורפות(. 719136תכניות מס'  .ח
 חוזה שרות מצורף. .ט

 ם הכללים. בכל מקרה עדיפה כל דרישה של המפרט הטכני המיוחד על דרישות המפרטי
על הספק להעביר ליועץ , בכתב, כל שינוי בתקנים או בתקנות אשר יחולו או עומדים לחול, 

 במשך הפרויקט, ועלולים להשפיע על אישורו של הפרויקט ע"י הרשויות.
 

 תנאים כללים - 2פרק 
 תנאי ההצעה:  2.1

  
 בתנאים הכללים שלהלן:  2.1.1

 תספק ותרכיב את המעליות."ספק" פירושו: חברה ש             
 "מזמין": פירושו: אוניברסיטת תל אביב.             

 "אדריכל": פירושו קימל אשכולות 
 "היועץ" פירושו: אפיק אוברמן ניב יועצים.             
 "צו התחלת עבודה": כמשמעותו בחוזה שיחתם בין היזם לספק.             
 לן המבצע את הפרויקט "הקבלן הראשי": הקב             
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 מ. ברנע הנדסה. –" מנהל הפרויקט " ב"כ של המזמין              
הקבלן יזמין על חשבונו את המעלית אצל הספק ועפ"י דרישות היזם. היזם  והיועץ 

שומרים לעצמם זכות לפסול, ללא נימוק נוסף, ספק אשר אינו עולה על  דרישות שבמפרט 
 לעבודה בהיקף זה. זה או שנסיונו אינו מספק 

מבלי לפגוע אמור לעיל יוכל הקבלן להגיש את הצעתו המבוססת רק על אחד מהספקים 
 כגון:

 (.Otisאלקטרה. )  -
 (.Koneקונה. )  -
 (Schindlerשינדלר נחושתן. ) -

 ובתנאי שהציוד המוצע אושר טכנית ע"י היועץ.             
ום בכל דף של הספק שנבחר על ידו, רשימות על הקבלן להעביר למזמין מפרט טכני, חת    2.1.5

 ציוד מפורטות ומחירי השרות ומחירי האלטרנטיבות בכתב הכמויות.
שמורה בידי היועץ והמזמין זכות לפסול, ללא נימוק נוסף, ספק אשר הציע ציוד שאינו עונה     2.1.6

 אינו מספק.על דרישות במפרט זה או שהניסיון בארץ עם ציוד זה ובהיקף, כנדרש במפרט 
כל החובות המוטלים על הספק לטובת הקבלן יחשבו כחובות המוטלים על הקבלן לטובת     2.1.7

היזם.  הגדרות הקבלן והספק במפרט יבואו להגדיר רק את היחסים בין הקבלן לספק 
 במקרה כזה תהיה האחריות כלפי המזמין של הקבלן בלבד.

נטיבות ומחירי השרות בכתב הכמויות. היזם שומר על הספק למלא כל סעיפי כל האלטר    2.1.8
 לעצמו את הזכות לפסול ספק אשר לא מילא סעיפים אלה בכתב הכמויות.

 תכניות ואישורים   2.2
שבועות מיום קבלת צו התחלת העבודה , ולפני ביצוע של   כל עבודה על ידו , על  4תוך 

יר לשם הרכבת המעליות הספק להגיש את כל התכניות עבור השלמה מדויקת של  הפ
 על חלקיהם.

 תכניות מערך ראש פיר כוללות: גדלים ומיקום כל הציוד, ווי  נשיאה ,  −
 תפוקת חום, אוורור נדרש וטמפרטורת מינימום ומקסימום נדרשת, עומסים ומיקומם.       

, תכנית מערך פיר הכוללת פסים, תא, משקל נגדי, קורות הפרדה כבלי תילוי, איזון, הזנה  −
 ומיקום אביזרים ועומסים בבור הפיר על הקירות ועל קורות ההפרדה.

 חתך אנכי של הפיר כולל מיקום חיזוקי הפס, קורות הפרדה, מיקום אביזרים. −
 גובה אביזרים בפיר , מרווחים על פי תקן ומרווחים עודפים.       

 תכנית תא, מסגרת תא,  פריסת קירות ופרטי תא לאישור האדריכל. −

 , משקופים , מפעיל דלת וכל חלקיהם.דלתות −

 תכנית חזית כולל כיסויי כניסה ופתחים בבניה. −

תכנית סיגנליזציה, הכנות הנדרשות לצורך התקנת האביזרים , קטלוגים של   האביזרים  −
 לצורך בחירתם ע"י האדריכל.

 תכנית חווט. −

 תכנית בור ופגושות.  −
 12בוורסיה  CAD-AUTOמגנטית בתכנת והן על גבי מדיה  HARD COPY -התכניות  יוגשו ב

גם אם הן מגיעות מיצרן הציוד בשפה  בעבריתומעלה תוכניות הכוללות הנחיה לקבלן ראשי יהיו 
 זרה.

מכיוון שתכניות בניה ראשוניות כבר נמסרו למתכננים )אדריכל, וקונסטרוקטור( ע"י היועץ, יהיה 
תיו. באם קיימים שינויים משמעותיים על הספק לאשר תכניות אלה ולשלב את הנתונים בתכניו

 בין תכניות היועץ לתכניות הספק יתריע על כך הספק מידית במסגרת הצעתו.
הספק אחראי לטיב התכנון הנ"ל. הספק מתחייב לבצע את התכנון ע"י מהנדסים ו/או מומחים 

ל ידם בעלי ניסיון בעבודות הנדונות, ובעלי ידע הנדסי מתאים בעבודות התכנון שיבוצעו ע
והמכירים את כללי המקצוע, הוראות התקנים, החוק והתקנות,  אף אם לא נזכרו במפורש 

 במפרט הטכני.
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בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על מסירת העבודה לספק יהיה על הספק להגיש דרישותיו 
 הראשוניות לקבלנים אחרים שיבצעו עבודות הקשורות בהתקנת המעליות.

 .אישור על מידות הפיר −

 עדכון לעומסים המופיעים בתכניות המכרז ומיקומם. −

 עומסי חשמל הנדרשים. −

 טמפ' עבודה ותפוקת חום. −

 חווט נדרש למערכות התצוגה והאינטרקום. −

 כל מידע אחר הנחוץ להשלמת העבודות של קבלנים אחרים ע"מ לאפשר הרכבה והפעלה  −
 נאותה של המעלית.    

 

 ין, היועץ או בא כוחו.כל התכניות חייבות לקבל אישור המזמ
לאחר בדיקתן ואשורן ע"י המזמין, ישמשו התכניות אסמכתא לבצוע, הספק לא יבצע כל 

 עבודות, קניות או פעולות אחרות, אלא לאחר אישור התכניות.
כל החלקים אשר ישמשו במעלית חייבים לקבל אישור בכתב מאת המזמין לפני הרכבתם. 

שבועות מיום צו התחלת  8להגיש לאישור האדריכל תוך תכניות פרטי הגמר של המעלית יש 
 העבודה.

 

עותקים, היועץ יעיר את הערותיו על גבי התכניות  3-כל התכניות תשלחנה לאישור היועץ ב
 יאשרן ויעביר עותק אחד לספק.

 

הספק יכין תכנית חדשה לאישור היועץ שכוללות הערות היועץ ויגישה לאישור סופי.הספק 
 ניות המאושרות עם הערות היועץ ל:יעביר את התכ

 עותק. 1יזם: 
 עותקים. 2אדריכל: 
 עותקים. 3מזמין: 

 עותק. 1מנהל הפרויקט : 
אישור תכניות העבודה ע"י היועץ, לא ישחרר את הספק בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון 

ריט או ויצור נאותים , הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הספק יתקין, ישנה ויחליף כל פ
חלק של עבודה אשר היועץ ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או שאינו עומד בדרישות 
המפרט והתקנים, וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך 

הבצוע, או כדי לפגוע בקצב התקדמות העבודות. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע המפורט 
 יר.לעיל, הכל כלול במח

על הספק לבדוק ולאשר את תכניות היועץ והתאמתן לציוד אותו הוא מציע. באם ישנה אי    2.2.1
התאמה בין תכניות היועץ לבין תכניות הספק, יתריע על כך הספק לצורך ביצוע התאמות 

כבר בשלבים ראשונים של הבניה. הספק לא יבצע שינויים כלשהם עד אשר יקבל אישור כי 
 ע הבניה אכן מתבצעות.ההתאמות בביצו

 דו"ח מהלך העבודה  2.2.2
 הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.

הספק או האחראי עבור ביצוע העבודה,  ינהל יומן ובו תרשמנה העבודות, התקלות 
והנתונים החשובים האחרים בנוגע לבצוע העבודה. ב"כ המזמין רשאי בכל עת לעיין ביומן 

 הנ"ל.
 
 עבודות בניה:     32.

 :מידות  2.3.1
על הספק, לבדוק את כל המידות הדרושות במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך על 

 תכניות הבניין בלבד, וכ"כ  יודיע למזמין על אי התאמות  באם תהיינה.
 

 על הספק ללמוד את האתר, דרכי הגישה אליו האחסון ואופן ההרמה.
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ויהיה צורך   2.2א תוגשנה תכניות בזמן הנדרש בסעיף באם ידרשו שינויים או באם ל
 בהריסות ובניה תעשה עבודה זו ע"י הספק ועל חשבונו.

 עבור המעלית עבודות ע"י הקבלן הראשי 2.3.2
  וכלולות  העבודות הבאות יבוצעו ע"י הקבלן הראשי בהתאם לתכניות המפרט, והאדריכלות  
 במחיר היחידה  

  4ע"פ המידות המופיעות בתכניות אדריכלות ובאנכיות הפיר היא בניית פירים מסויידים  (1
 .±ס"מ        

 בנית ראש פיר, הכולל ווי נשיאה הציוד, תאורת חירום, איוורור מתאים.  (2
פרק ג'( לכל  1988הצבת פיגום יציב ובטוח בהתאם לתקנות עבודות בנייה )התשמ"ה  (3

 ק.גובה הפיר, למשך תקופת ההרכבה ולפי תוכניות הספ
 כל עבודות הבניה והטיח הקשורות בהרכבת המעלית, בהתאם לדרישות הספק.  (4
 ביטון משקופים, יציקת ספים והשלמת חזיתות.  (5
 שירותי עגורן הבניין )במידה וזה יהיה זמין בעת הגעת הציוד(.  (6
 בידוד אקוסטי, באופן שיתמלאו דרישות התקן הישראלי / יועץ אקוסטיקה.  (7
 בסמוך ללוח הפיקוד.קו טלפון בראש הפיר   (8
 נישות לריתום קורות בראש הפיר לפי תוכניות הספק )אם תדרשנה(.  (9

 סימון גובה קומות.  (10
 אספקת חשמל זמני ויציב לתקופת ההרכבה וההפעלה.  (11
 חיבור חשמל קבוע לראש הפיר בהתאם לתוכניות הספק , כולל מפסקים ראשיים   (12

 והארקת יסוד בפיר המעלית.        
 התחברות באחריות הספק. -לזמן ההרכבה בקרבת הפירים נקודת כוח  (13
 תאורה דו תכליתית בראש הפיר מעל כל מכונה ומעל כל לוח פיקוד.  (14
 כל החווטים מחוץ לפיר בקרת מבנה, גנרטור, אודיו ווידיאו.  (15
 .º40אוורור פירי מעליות, כך שהטמפרטורה לא תעלה על   (16
 .בהתאם לצורך -ביצוע הגנות שמירה וגידורים  (17
 אספקה ותאום אזור התארגנות ואחסנה לשימוש הספק.  (18
 אספקת שטחי איחסון , דרכי גישה לשטחי האיחסון .  (19
 אספקת והתקנת שיש בתא.  (20
 

כל עבודות העזר הנדרשות לביצוע התקנת המעלית בשלבים השונים יבוצעו ע"י הקבלן 
 הראשי.

יות גם לפני מועד לבדוק את ביצוע עבודות הבניה במבנה ולהתריע על סטהספק  על
כניסתו לעבודה באתר. לצורך בדיקות אלה יבצע הספק סקירות תקופתיות של הפיר, ויתר 

 עבודות הקבלנים האחרים וישלח ליועץ ולמפקח  אישור על ביצוע הבדיקות.
 החשמל:  2.4

 עבור המעלית:         
ן הארקה אפס וקו חד  פאזי הרץ וכ 50וולט,  400הקבלן הראשי יספק קו חשמל תלת פאזי          

וולט לראש הפיר עבור הכוח והמאור למעלית ולפיר המעלית. כן יספק הקבלן הראשי  230
 את המפסקים החצי אוטומטיים המתאימים לאספקות הנ"ל.

כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם לתקן          
. ספק המעליות יתקין תאורת פיר 08ולמפרט הטכני הבין משרדי פרק לדרישות חוק החשמל, 

 שקעים ותאורת חירום עפ"י התקן.
  הקבלן הראשי יספק תאורה, שקע כוח חד פאזי, יחידת תאורת חירום לראש הפיר, וחווט        

 IPX3לאינטרקום לגנרטור לטלפון ולהתראות ע"פ תכניות הספק תאורת הפיר תהיה בדרגת 
 פשרות הדלקה וכיבוי בכל מפלס.עם א

 -חשמל לצרכי עבודת הספק: 2.4.1
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המזמין יספק זרם חשמל לצרכי עבודת הספק בנקודה כל שהיא באתר הבניה. ההתחברות 
למקור זרם זה ע"י הספק  ובאחריותו וזאת באמצעות לוח משנה עם הגנות מתאימות שיותקן 

 הניזונים מאותו מקור. ע"י הספק וזאת על מנת שלא לפגוע בצרכנים אחרים
 טיב העבודה:. 2.5

הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים,לחוקים ולתקנים הקיימים   
והמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י פועלים במספר הדרוש ממדרגה ראשונה המתאימים 

 לבצוע העבודות.
ודה. כל החומרים והחלקים על הספק לספק החומרים, המתקנים והמכשירים הדרושים לעב 

 יהיו חדשים ומטיב  משובח.
 נזק לבניין: 2.6

הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבנין, למכונות, למתקנים ולבני אדם, על ידו או ע"י עובדיו או ע"י 
פגם בחומרים שמסופקים על ידו או כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה, הן במישרין והן 

 חייב לפצות את המזמין על הנזקים הנ"ל בשלמותם. בעקיפין., והספק יהיה
אין לבצע עבודות או פעולות חיצוב במבנה, בקורות,בעמודים או בתקרות ללא אישור מוקדם 

 מאת מנהל הפרוייקט של המזמין.
הספק יהיה חייב להוציא בטוחים מתאימים המהווים כסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני 

ים מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או אדם,לחומרים, למתקנים ולמכשיר
זרם חשמל וכו' בתחום עבודתו. כ"כ עליו להוציא בטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו.על 

 הספק להמציא עותק מהפוליסות למזמין, הכל בהתאם לחוזה.
 עבודות נוספות: 2.7

ב"כתב הכמויות" או בתיאור הטכני  ביצוע כל עבודה או אספקת חומרים שאינם כלולים  2.7.1
 טעונים אישור מוקדם בכתב של המזמין או בא כוחו.

 הרכבת המעלית 2.8
על הספק לבצע את עבודותיו ע"י עובדים מקצועיים ומעולים. בהשגחה ישירה של מומחים  

ומנהלי עבודה. על הספק לספק נוסף על החלקים העיקרים את כל חומרי העזר וחומרים 
את כלי העבודה והמכשירים, מכשירי הרמה וכל האבזרים הדרושים לעבודה מקצועית נוספים, 

 ממדרגה ראשונה.
 הספק ידאג להובלה ולעבודות סבלות הדרושות לבצוע העבודות. 
על הספק לדאוג לניקיון אתר העבודה, לכל משך תהליך ההרכבה, לדאוג לסילוק פסולת  

 חדר המכונות ובכניסות.מצטברת ולמנוע שמן וגריז בפיר, בבור, ב
 מסירה:  2.9

 לאחר סיום הרכבת המעלית יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות הבאות וימסור אישור על   2.9.1
 במידה ובדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה  בצוע הבדיקות כהוכחה שהבצוע תקין.           
 ישות הנ"ל עד כמה שהן בתחום בצוע עבודתו.לתקון או השלמה, על הספק למלא אחר הדר           

 מטעם חברת החשמל. .א
מטעם בודק מוסמך של מעליות מטעם המינהל לבטיחות )וזאת רק במידה ויש  לכך  .ב

 אישור ממכון התקנים(.
 מטעם מכון התקנים. .ג
 מטעם מחלקת בקרת טיב של הספק )כולל רשימת הערות המחלקה(. .ד

 הגשת מסמכים  2.9.2
 עותקים למזמין. 3 -קות, ימסור הספק את המסמכים הבאים בלאחר ביצוע הבדי 

 .2.9.1א. תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  
 " הוראות וקטלוגים.AS MADEתכניות  עדות "ב.  

 מערכת תכניות 
 ASעותקים מערכת מושלמת תכניות עדות סופיות של המערכת " 3-הספק יספק ב 

MADEכנת ", אשר ישורטטו ויעודכנו באמצעות תAUTO CAD  ומעלה   12בגירסה
ע"י הספק לאחר סיום כל עבודותיו במתקן או בחלק מהעבודה כפי שידרש ע"י היועץ, 
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ויכללו את כל השינויים וסטיות שנעשו בבצוע, ביחס לתכנית המקורית. שרטוטים אלה 
יכללו במפורט את מכלל המערכת כולל: מערכת החשמל, הפיקוד וכו' יופיעו בהם כל 

, מוצרים, אביזרי עזר וחיווט חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן ציוד
והפעלתו. שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור היועץ לפני קבלתם הסופית ע"י 

 של כל השרטוטים לעיל.  HARD COPY -המזמין. כמו כן יספק הקבלן סט דיסקטים ו
קשיחות מצופות זכוכית או פלסטיק הקבלן יתלה ליד לוחות הפיקוד בתוך מסגרות 

 בצורה נאה, את הוראות ההפעלה של המתקן, הוראות חילוץ וכל הנדרש על פי החוק.
לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעליות בהשתתפות מנהל הפרויקט,  

 היועץ, ונציג המזמין, שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.
צעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמ

 הבדיקות.
 יבצעם הספק מידית. -יתגלו אי התאמות, או ליקויים  
 לאחר ביצועם תערך מסירה סופית של המתקן. 

 הדרכה:. 2.9.3
במסגרת המסירה ידריך הספק את משתמשי המעלית בשימוש  במעלית ובמתן "עזרה   

ם או במקרה של קלקולים  אחרים. בתום ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זר
 ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק מוסמך, תימסרנה המעליות לשימוש.

 .2.9.2-ו 2.9.1אין במסירת המעלית לשימוש הוכחה כי המעליות עומדות בדרישות סעיף  
 שילוט וצביעה 2.10

ס המותר, בכניסה על הספק להתקין את כל השלטים הדרושים בתא, בכניסות, שלוט העומ 
לחדר המכונות הוראות לשימוש וחילוץ בהתאם לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים הקשורים 

לפעולת החילוץ )ידית חילוץ, גלגל חילוץ, מפסק ראשי וכו'( בצבע אדום.כ"כ יש לסמן את 
הכבלים לציון עמידת המעליות בכל קומה )קומות קיצוניות צבע שונה(, או לחילופין נורה 

 סמנת מיקום המעלית בתחנה עם סוללת גיבוי והתראה על התרוקנות הסוללה.המ
 אחריות: 2.11 

 הספק אחראי לכל החלקים, החומרים, המתקנים והמכשירים.
 חודשים. 24של  בדקכ"כ על טיב העבודה בתקופת ה 
הנ"ל חלה מיום התחלת השימוש הסדיר במעלית או מועד המסירה  הבדקתחילת תקופת  

 זאת  ע"פ המאוחר מבין השניים.הסופי ו
על הספק, לבצע מיד ועל חשבונו עם קריאה ראשונה של המזמין או המשתמש את כל  

התיקונים, ההתאמות וכד' במשך תקופת האחריות והבדק בהתאם לדרישות ב"כ המזמין 
שעות מרגע הקריאה ותיקון התקלה  4ובהסכמתו בתקופה הקצרה ביותר, שלא תעלה על 

 יפות עד לתיקון הסופי.יבוצע ברצ
 הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים על מנת לעמוד בתנאי אחריות אלה.
בתום תקופת האחריות יבצע ב"כ המזמין את בדיקת הקבלה השנייה שלו והספק חייב לבצע, 

 בהתאם לתוצאות הבדיקה הנ"ל, התיקונים, השינויים והחלפת החלקים הלקויים והפגומים
 או הבלתי מתאימים.

לאחר ביצוע התיקונים תערך בדיקה נוספת, ועבור החלקים והעבודות שבוצעו בתוך תקופת 
 חודשים ממועד קבלת התיקון המושלם. 24הבדק והאחריות, תחול אחריות נוספת של 

אישור התכנית או קבלת המעלית ע"י המזמין אינם משחררים את הספק מאחריותו עפ"י 
 סעיף זה.

 
חודשי הפעלה ושימוש )שיחשבו לתקופת הרצה( מתחייב הספק שמספר התקלות  3ר לאח

 תקלות בשנה. 6הגורמות להשבתת המעליות  והתלויות בספק לא יעלה על 
 שרות שוטף וטיפול מונע 2.12

כתנאי לאישור הקבלן המבצע את המעלית יחתום הקבלן על חוזה השירות המצורף להסכם בו 
 ירות לתקופה לאחר סיום תקופת הבדק.מפורטות גם מחירי הש
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 חתימת הספק על חוזה האספקה מהווה הסכמתו לנוסח חוזה השרות המצורף. 
 
 

 לוח זמנים 2.13
על הספק להגיש לוח זמנים מפורט להתקנת המעלית המותאם ללוח הזמנים של הפרויקט, 

דה של הספק. לוח הזמנים יהיה מפורט  דיו על מנת שניתן יהיה לפקח על התקדמות העבו
 לוח הזמנים יכלול בין היתר את הפעולות הבאות:

 תכנון −

 אישור תכניות −

 יצור. −

 הובלה. −

 התקנה )כתלות בהתקדמות עבודות הנדסה אזרחית בפרויקט( −
 =   פסים משקופים. 
 =   התקנת ציוד. 
 =   הפעלה. 

 4-חודשים ממועד צו התחלת עבודה, ו 9מועד האספקה וההפעלה של המעלית יהיה 
 חודשים ממועד בו התאפשר לספק למדוד מידות אנך.

יש לציין בלוחות הזמנים אבני דרך המבוצעות ע"י קבלנים אחרים )כגון  בנית פיר, חדר            
מכונות, ריצוף, ביטון משקופים, אספקת חשמל( ולציין את הזמנים הקריטיים להשלמתם 

 המעליות. וזאת ע"מ שלא לפגוע בלוח הזמנים לאספקה והתקנת
המזמין רשאי לדרוש פירוט לוח הזמנים בתכנת ניהול פרויקטים שנמצאת  בשימוש של מנהל            

הפרויקט וזאת ע"מ לשלב לוח הזמנים של הספק בלוח הזמנים של הפרויקט, לוח הזמנים 
 ובמדיה מגנטית. HARD COPY -יסופק ב

יצוע כל שלב וזאת על מנת לאפשר לוח הזמנים יכלול את כמות שעות העבודה הנדרשת לב
 מעקב על יכולתו של הספק לעמוד בלוח זמנים עפ"י כ"א שהוקצה לפרויקט.
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 נתונים כללים מעליות - 3פרק 
 1מעלית מס'   3.1
 

 סעיף תיאור

 עומס ק"ג 1000נוסעים  13

 מהירות נסיעה מ/שניה. 1.0

 סוג הנע. זרם חילופין מבוקר תדר ללא ממסרה.

 גובה הרמה  בקירוב מ' 13.00

 מספר תחנות 4

 מספר דלתות בפיר מצד אחד ואחת בצד הנגדי 3, 4

 פיקוד סימפלקס מאסף בורר מלא מעלה מטה

 פיר המעלית בתוך המבנה

 מבנה הפירים יצוק

 מיקום חדר מכונות ללא חדר מכונה

2600 X  2000 מידות פנימיות של הפיר מ"מ 

 יםסימונ עפ"י הנתונים הטכניים

 מבנה התא עפ"י הנתונים הטכניים

 כניסות מ"מ 2100גובה  Xמ"מ  900רוחב 

 דלתות אוטומטיות פתיחה מרכזית בתא ובתחנות

 נעלי תא ומשקל נגדי נעלי החלקה

 תילוי עם גלגלים מתחת לתא 2:1

3 דיוק עצירה מ"מ 

 הזנה חשמלית פאזות 3הרץ,  50וולט ,  400

 פעולת המעלית ה.שקטה ביותר מותאמת למבנ

 תדירות הפעולה התנעות לשעה , ניצול קשה 180

 
נדרשות מעליות עם מכונה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר ולוח פיקוד ואמצעי חילוץ לצד הדלת 

 בתחנה העליונה. המעלית מיועדת לפעולה מאומצת. 
 לא תאושר מעלית המיועדת לעבודה קלה.
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 מפרט טכני - 4פרק 
 כללי תא המעלית 4.1

 מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח, מידות לפי המעליות ראה להלן. 4.1.1
תא איתן נתון במסגרת יציבה של פלדה צורתית שחוזקה בהתאם לעומס  – המבנה -

 ולתנאי העבודה הנ"ל.
התא מבודד ממסגרת התליה ע"י כריות גומי או חומר נאות אחר למניעת העברת        

עלית ללא מסגרת(. על המסגרת מורכבים מנגנון תלית כבלים, זעזועים )לא תאושר מ
 נעלי תא, התקן תפיסה, מנגנון העקומה הנעה ומפעיל הדלת.

ק"ג לפחות שהיא  75 -יש לספק מתקן שקילה רציף שנותן רזולוציה של לא יותר מ      
 פינות התא.  4-משקל מוצע של נוסע אחד, למתקן השקילה רגשים ב

 750-חתון לכל רוחב פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה פחות מבחלק הת       
 מ"מ וישופע לאחור בחלק התחתון.

מ"מ לפחות עם ציפוי בפח  2מיחידות של פחי פלדה  – קירות התא -
פלב"מ מרוקע בשילוב פלב"מ מוברש דגם לפי בחירת האדריכל, בתנוחה 

ית, או פורניר  לפי אופקית או אנכית, זכוכית חלבית או צבועה, צבעונ
בחירת האדריכל מתוך המגוון של התאים המפואר ביותר המופיע בקטלוג 

 (.PREMIUMהיצרן )

מ"מ תקנית  10בדופן צידית, תותקן מראת קריסטל מעל גובה המעקה איכותית בעובי 
)בטחון( כולל פאזות ו/או עיבוד איכותי. המראות בגוון טבעי לפי בחירת האדריכל 

פנורמית מעל כל כניסה על מנת לאפשר לנוסע בכסא גלגלים לצאת  ובנוסף מראה
 בבטחה דרך דלת אחורית.

מאחזי יד מפרופיל פלב"מ בחתך עגול כולל פרט איכותי לחיבור המעקה אל דפנות  -
המעלית ו/או אל הרצפה הכל לפי בחירת האדריכל, כולל סגירת החתך בחומר זהה 

כמו  70חלק  2481ירות, עפ"י דרישות תקן ובאיכות גבוהה, המעקה יותקן מסביב הק
 כן יותקן "סרגל" דקורטיבי לבחירת האדריכל מסביב לרצפה.

חזית התא ודלתות מפחי פלב"מ מוברש או מרוקע לפי בחירת האדריכל. רצפת התא  -
מכוסה שיש גרניט בהתאם לדרישת האדריכל. גובה רצפת התא וכן משקל התא 

יהיה עפ"י תכנית האדריכל עובי שיש לא יהיה יחושב בהתאם. ביצוע חיפוי בשיש 
מ"מ, השיש יהיה גרניט בלבד בגוונים שונים ובעל עמידות בתקן מחמיר  20-פחות מ

 ביותר לעניין שחיקה, שבר וספיגה ומקדם חיכוך.
 (.ANTI DRUM) התא מבחוץ יצופה בשלמות בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה       

הנורות כבות אוטומטית לאחר גמר  ו/או ישירהישירה  אוטומטית בלתי תאורת התא -
מחוברת למתג התאורה בתא, וכן תאורת חירום, עפ"י  LEDפעולת המעלית תאורת 

 LEDלוקס. גופי התאורה הגלויים יהיו מסוג  400התקן.כמות האור בתא תהיה לפחות 
תאורה מוסתרים שקוע, גופים באיכות גבוהה כולל רפלקטור אינטגרלי, כמו כן יהיו גופי 

 בקרניזים כל הגופים יהיו עם משנק אלקטרוני.
תקרת התא תהיה מחומר כדוגמת דפנות תא ולפי בחירת האדריכל. אם  תבוצע תקרה     

מנוקבת, ישולבו לוחות פרספקס או זכוכית מעל לתקרה לפי דרישת האדריכל, התאורה 
 בקרניזים תבוצע בהיקף התא.

צנטריפוגליים עם צנרת אל התקרה הכפולה, ומפסק צמוד  אוורור ע"י שני מפוחים    
המוזן למתח השהית הפיקוד  בעת שהמעלית חונה ללא קריאות, תפסק אוטומטית 

החלפות  15-פעולת המאוורר, ולא תכבה התאורה האוטומטית, המאווררים יתוכננו ל
ר הדלתות אויר יכוונו ליניקה )כך שאוויר ממוזג ממבואת המעליות יכנס אל התא כאש

 פתוחות(.
תקרת תא המעלית תהיה בעלת תאורה עקיפה או תקרה כפולה תאורה שקועה עם   

נורות הארה כפי שיידרש ע"י האדריכל. עיצוב תאי המעליות חייב לקבל אישור 
 האדריכל לפני היצור צורת התקרה תבחר ע"י האדריכל.
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 (PREMIUM) התא יבחר מתוך מגוון התאים המפואר ביותר של ספק המעליות
 נוסעים 13 -מעלית ל
 מ"מ1100רוחב: 
 מ"מ 2100עומק: 
 מ"מ )נטו( 2400גובה: 

 מ"מ רוחב. 900מ"מ גובה  2100כניסות בתא: 
 באם תילוי הכבלים אינו במרכז הכובד של התא על הקבלן לדאוג לאיזונו הסטטי של התא ע"י  4.1.2
 תר. תוספת משקולות. התא עם מתקן לעומס מלא וי         
 הערות כלליות 4.1.3

פח פלב"מ )נירוסטה( יהיה בגמר מוברש, מלוטש, מרוקע ו/או שילובם לפי בחירת  .1
 ( של יצרן המעליות.PREMIUMהאדריכל מתוך המגוון המפואר ביותר )

 מספר גופי התאורה, סוג הגופים ואופן שילובם לפי בחירת האדריכל ואישורו. .2
קשתי או מישורי. תאורה ישירה ועקיפה  - צבע לבן ו/או פח פלב"מ - תקרת התא .3

תשולב בתקרה מונמכת מפח פלב"מ מחורר ו/או זכוכית מט. לפי תוכניות ופרטים 
 בתכניות אדריכלים.

 ס"מ לפחות. 2שיש או גרניט בעובי  - רצפת התא .4
 גודל, גימור וסוג שיש הגרניט בהתאם לבחירת האדריכל.   

פפים )קופסתיים( לקבלת חלוקה לשדות בגודל ציפוי מלוחות פלב"מ מכו - קירות התא .5
ומישור משתנים מאחז יד מפלב"מ מעוגל. חתך המאחז, מיקומו ואופן החיבור, שילוב 
מראה בקיר התא גודל, מיקום ופרטי חיבור לפי תכניות אדריכל, ציפוי זכוכית צבעונית 

 או מותזת.
 חזית התא ודלתות התא מפח פלב"מ מרוקע. .6
חייב לקבל אישור האדריכל לפני היצור ויהיו עפ"י בחירת  עיצוב תאי המעליות .7

( של ספק PREMIUMהאדריכל. התא יבחר מתוך המגוון הסטנדרטי  המפואר ביותר )
המעליות.במידה, ומתוך מגוון התאים של הספק, לא ימצא תא מתאים שיאושר ע"י  

רשאי ליבא  האדריכל , תהיה זו סיבה מספקת לפסילת הספק או לחילופין יהיה הספק
תא "ערום" )ללא דקורציה כלל( ולבצע את דקורציית התא בארץ וזאת עפ"י החומרים 

 המוגדרים במפרט טכני זה ובתכנון האדריכל.
 מזרן הגנה 4.1.4

הספק יכין ויספק עם מסירת המעלית מזרן המתאים במידותיו לכיסוי הדפנות התקרה 
מ"מ  50יסוי ע"ג פלציב בעובי והרצפה של התא עם פתח להפעלת פנל הלחצנים, הכ

או שווה ערך )מופיע כאלטרנטיבה בכתב  BLOOK ,DECO SHIELD 3לפחות כדוגמת 
 הכמויות(.

 דלתות הפיר:  4.2
 דלתות אוטומטיות נגררות לכל פתח. )מידות עפ"י הנתונים הכלליים(.       
 אדריכל. מ"מ מצופות בפח פלב"מ מרוקע או מוברש לבחירת 2מפח דקופירט        
מ"מ ומאפשרות ציפוי שיש  20 -או רחבים מרוחב פתח האור ב Lהמשקופים סמויים או מפח        

 עפ"י תכניות מפרט.
  כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח מיוחד. הדלתות תצופנה בשרף למניעת רעש       

(ANTI DRUM.) 
 מול התחנה. לכל דלת, משקולת לסגירתה במידה והתא אינו חונה       
בכל המעליות יכלול המחיר תמך פלדה לסף משקוף פחי כיסוי בין דלתות )ניתן לוותר על פחי        

 כיסוי רק במידה ולדלת התא נעילה מכנית בין קומות(.
 הסינרים בגובה תקני ולמערכת דלתות הפיר תותקן מערכת נעילה מכנית.       
 תחנות:מנגנון מפעיל דלתות התא וה  4.3      
 יותקן ויסופק למעליות מנגנון פתיחה וסגירה של דלתות התא והתחנות.       
 הציוד יכלול מכונה המורכבת על תא המעלית אשר תאושר ע"י היועץ.       
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 דלת התא ודלתות התחנות ישולבו ויופעלו כאחת בעת פתיחה וסגירה.

 חה ובסגירה ע"י מנגנון נאות.דלת התא ודלת הפיר תפתחנה ותסגרנה בהנעה ותבוקרנה בפתי
 דלתות התא והפיר תפתחנה באופן אוטומטי כאשר התא נמצא בתחנה.

סגירה של דלתות התא והפיר צריכה להתבצע לפני תזוזת התא פעולתן שקטה בפתיחה 
 ובסגירה.

 תינתן אפשרות להפסיק את פעולת הדלתות ולהפוך כוונן במשך סגירתן.
לא נסגרו וננעלו  אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה כל עודכל דלת תסופק עם התקן משולב 

 הדלתות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה.
 מגע חשמלי יותקן בדלתות התא. אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה עד אשר הדלתות תסגרנה.

 

עפ"י המוגדר בתקן, יסופקו מפסקים מתאימים כדי לפקד על פעולת הדלתות. מנגנון פתיחת 
כולל מנוע, הנע גלגל שיניים, או הנע חלזוני, זרועות פרקים, גלגלים, הדלתות בשלמותו 

מיסבים, מנעולים ומגעים, יהיה מתוצרת חברת האם של ספק המעליות. הדלתות תסענה על 
מסילות מלוטשות ע"י גלגלים עם מיסבים כדוריים ומסילה תחתונה מאלומיניום המשתלבת 

 עם רצפת התא.
 

יחה הכוללת טור תאים תא פוטו אלקטרי ומתקן פתיחה. עם חציית המנגנון יכלול, מערכת פת
ק"ג על דלת המעלית תסוג הדלת לאחור  15קרן האור, טור תאים, או הפעלת כח העולה על 

 ולאחר השהיה תיסגר מחדש.
 )לחיצה על קריאת פנים נוספת תקצר השהית דלת, וזו תיסגר מידית(.

ת, )במקרה חירום( ללא צורך בהפעלת כח מעל הדלתות תוכלנה להיפתח לכל רוחבן, ידני
 לסביר.

-(בזרם חילופין מבוקר תדר  עם טור תאים פוטו DUTY HEAVYנדרש מנגנון לפעולה מאומצת )
 אלקטריים ומהירות הניתנת לכוונון.

מיקום התא הפוטו אלקטריים על מזוזת המשקוף בכל מקרה תהיה לדלת הגנה כפולה. 
ות סגורות למעט בתחנות ראשיות. לחיצה על לחיץ קריאת המעלית תחנה בתחנה עם דלת

 חוץ, כשהמעלית נמצאת באותה תחנה, תגרום לפתיחת הדלת.
אם לאחר ביצוע פקודת סגירת דלת לא נוצר מגע מנעול תפתח הדלת מחדש, לאחר השהיה, 

ותנסה לסגור שנית לאחר שלושה ניסיונות תפתח הדלת ותישאר פתוחה, ותבטל קריאות 
 ת, אולם לאחר השהייה הניתנת לכיוון תנסה לבצע נסיעות נוספות.קיימו

 הפעלת מתג "ישיר" תבטל פיקוד "הפרעת דלת".
כל הדלתות מצויידות במערכת פתיחה עצמאית בהעדר חשמל או בפעולת חילוץ )רק בתחום 

 הקומה(.
 השהית דלתות  4.3.1

אות ותהיה ניתנת לכוון ההשהיה למשך פתיחת דלתות תהיה שונה לסוגים שונים של קרי
 שניות. בגלל סוג האוכלוסייה תהיה ברירת המחדל כדלהלן: 1-20בתחום של 

 שניה לקריאות תא. 3א. 
 שניות לקריאות מהתחנות. 7ב.  
 שניות לקריאות מתחנה ראשית. 10ג. 

 חצית טור תאים או תא פוטו אלקטרי תקצר ההשהיה לחצי מהזמן הרגיל.
גם מקריאת תא וגם מקריאת תחנה יהיה זמן ההשהיה לפי  כאשר מעלית מגיעה לתחנה

 הקריאה מהתחנה וחצית מערכת הגנת הדלת לא תקצר את ההשהיה.
 מנוע ללא ממסרה -מכונות ההרמה:        4.4

 מנוע חשמלי )מנוע ללא ממסרה(     4.4.1
ל הנע המעליות יהיה בזרם חילופין מבוקר תדר ללא ממסרה, מערכת ההנע  תכלול סלי
בידוד עם סלילי נחושת למניעת הרמוניות מכניות וחשמליות שיהיו נמוכות או זהות 

להרמוניות הנגרמות ע"י מערכת מסורתית של מנוע גנרטור )וורד ליאונרד(. ההרמוניות 
החשמליות לא יזהמו את הרשת ויהיו כאלה שלא יפגעו בציוד המותקן בבנין, )מחשבים, 
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מ/ש  1.4'( התאוצות והתאוטות הממוצעות לא יעלו על מערכות קשר, מערכות הספק וכד
מ/שניה בריבוע. עצירה ובלימת המעליות תהיה חשמלית ללא  0.8-בריבוע ותכוונה ל

שימוש בבלם המכני אשר יפעל בפעולה רגילה, רק לאחר עצירתה המוחלטת של 
ציר המעלית. המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על 
המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית. גישת המעלית לתחנה ישירה וללא 

 מהירות זחילה.
לא  JERK-מ/ש בריבוע ה 1.0תאוצה רגעית מקסימלית בעת האצה והאטה לא תעלה על 

 מ/ש בשלישית. 1.6יעלה על 
מהעומס  10%-דקות בעומס הגדול ב 10המערכת תתוכנן כך שתוכל לעבוד ברצף 

 מותר.ה
מעבר  KW 1 -יש להגיש נתונים מפורטים על חישובי הספק מערכת ההנע ולתכננה ב

 לחישוב. יועדף מנוע עם מגנט קבוע.
 מערכת ההנע לזרם חילופין מבוקר תדר.

 המערכת תכלול ממיר תדר כששינוי מהירות המעלית יתבצע באמצעות שינוי תדר.
 0.92-ם ההספק יהיה לא פחות ממערכת ההנע כולה )מנוע+ממיר( תתוכנן כך שמקד

 .3%ותדר של  10%מערכת ההנע תפעל בתחום הזנת מתח של 
המעלית תפלס, בהעדר הזנה ,לתחנה הקרובה וזאת באמצעות סוללה נטענת וממיר 

 תדר.
נדרשת מערכת בקרת מהירות אשר תבקר את התאוצות התאוטות והמהירות הקבועה ע"פ    4.4.2

 תכנית קבועה מראש.
מ/שניה בריבוע. -0.8מ/ש בריבוע ותכוונה ל 1.2צות והתאוטות לא תעלנה על התאו

עצירה ובלימת המעליות תהיה חשמלית ללא שימוש בבלם המכני אשר יפעל, בפעולה 
 רגילה, רק לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית.

המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על ציר המנוע 
עיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית, גישת המעלית לתחנה ישירה וללא מהירות וביצו

 זחילה.
אם ידרשו נגדי התנעה או  (VVVFבקרת מהירות תבוצע באמצעות מערכת שינוי תדר )

 מ"מ. 3בלימה יותקנו אלה מחוץ לחדר המכונות דיוקי העצירה 
 בהצעתו. אם הספק אינו יכול לעמוד בדרישות אלה יצוין זאת במפורש

למערכת ההנע יותקנו בטחונות מיוחדים אשר יגרמו לעצירת חירום באמצעות המעצור  4.4.3
 המכני, עקב אחת מהסיבות הבאות:

 א. היווצרות שגיאה בין מהירות מתוכננת למהירות ממשית.
 ב. נסיעה בכוון הפוך למתוכנן.

 מ' מתחנה קיצונית. 0.7-ג. אי האטה כ
 ויים במערכת הפיקוד הרגילה.בטחונות אלה לא יהיו תל

 )פרוט ראה להלן(.
 בידוד המכונה: 4.4.4

המכונה בשלמותה, על חלקיה השונים תורכב על בסיס מפלדה צורתית מבודדת ע"י כריות 
גומי מיתר חלקי הבנין. גומיות הבידוד עפ"י תכנית יצרן המכונה באחריות הספק,. למניעת 

 בנין.רעידות, תנודות או רעש שיעברו לתוך ה
 המכונה חייבת להיות מפולסת כאשר התא בעומס מאוזן.

 מערכת משוב 4.4.5
 כאמור, תפעל המערכת בחוג סגור עפ"י תכנית קבועה מראש עם שלוש מערכות משוב:

 משוב מהירות. -
 )נפרד  משוב דרך אשר יתן את המיקום המדוייק של המעלית בפיר  -

 ו כבל(.ממשוב המהירות ויחובר אל התא באמצעות סרט א 
 משוב זרם. -
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 המעלית תעצור עצירת חרום מיידית כאשר:
 בין המהירות המתוכננת והמהירות הנמדדת. 5%יש סטייה של  -
 בין התאוצה המתוכננת לתאוצה הנמדדת. 15%יש סטייה של  -
מ"מ בין מיקום המעלית בפיר אשר נתקבל  12-יש סטייה של למעלה מ -

 גרציה של משוב המהירות.ממשוב הדרך לבין המיקום אשר התקבל מאינט
שניה.  0.1הזמן החולף בן גילוי השגיאה לבין עצירת המעלית לא יעלה על  -

עצירת החירום תהיה, באמצעות המעצור המכני ועצירה גנרטורית והדרך 
 לא תעלה על הנדרש בתקן.

במחשב המערכת תותקן סוללה לצורך שמירה בזיכרון של מיקום מעלית בפיר, גם 
אספקת זרם ראשית, כך שגם בעת דליקה והפסקת חשמל ניתן יהיה  במקרה של העדר

לאתר מיקום המעלית לצורך חילוץ אנשים בזמן מצוקה או אסון באמצעות מערכת 
התצוגה ומראי הקומות. המעלית תפלס לאחר חזרת מתח הרשת, לקומה הקרובה ולא 

 לקומה קיצונית.
 פילוס אוטומטי  4.4.6

מ"מ )עקב פילוס לא  6ל המעלית ישנה סטייה של מעל אם לאחר עצירתה המוחלטת ש
נכון או עקב התכווצות או התארכות כבלים( תפלס המעלית מחדש בדלתות פתוחות, 

 מ"מ. 3-במהירות נמוכה מאוד עד אשר הסטייה תפחת מ
בהעדר זינת חשמל )במידה והן זינת רשת החשמל והן זינת גנרטור לא קיימות( תפלס 

 וללה, לתחנה הקרובה ותפתח דלתות.המעלית, באמצעות ס
 הבלם:   4.5

 הבלם יהיה מטפוס המופעל ע"י קפיצים יפתח חשמלית בזרם ישר.        
 יתוכנן כך שיבטיח פעולה חיובית וחלקה של עצירה בעומסים שונים.        

 חילוץ:   4.6
ביד בשעת חרום של הפסקת פעולת המעלית, תהיה אפשרות לשחרר את פעולת המעצור 

כדי להניע התא ולשחרר האנשים. לחילופין ניתן לספק מערכת פתיחת בלם באמצעות לחיץ 
 מוזן מסוללה נטענת, נורית המסמנת מיקום מעלית בתחנה ונוריות כיוון תנועה.

 מסלולים )פסים(:   4.7
מסלולי התא והמשקל הנגדי מפרופיל צורתי מיוחד למעליות, בעלי חוזק מתאים לעומסים 

 התא השונים. וגדלי
הפסים יהיו מפלדה משוכה או מעובדת מצויידים עם כל החיזוקים במידה מספקת, כולל 

מהדקים ויתר האבזרים )לכל פס שני חיזוקים לפחות(, פלטות החיבור בין הפסים )"לשות"( 
 יהיו בעלות מומנט אינרציה מתאים אשר ימנע פגיעה בנוחות הנסיעה.

הנגדי יחוברו למבנה בעזרת ברגים ועוגני "פיליפס".כוון חיבורי הפסים של התא והמשקל 
הפסים יהיה כזה שלא תהיה סטייה בכוונם )הן באנכיות והן במקבליות( באזור חיזוקי הפס 

 מ"מ וזאת בכל הצירים(. 1)הסטייה לא תעלה על 
                נוסעים 13מעלית 

                      x 65 x 90 16פסי תא:            
                        x 70 x 70 9פסי משקל נגדי:

מידות הפסים הן הנחיה בלבד על הספק לחשב באופן מדויק את חתך פסים הנדרש ולהגיש 
 למזמין וליועץ את החישובים הנדרשים.

במחירי המעליות יהיו כלולים כל חיזוקי הפסים, קורות ההפרדה ורשתות ההפרדה בבור 
 )ולכל גובה הפיר אם יידרש(.הפיר למשקל הנגדי.

 משקל נגדי: 4.8
 . 50%מסגרת מברזל צורתי איתנה, עם מילוי פריזמות ממתכת ע"י הספק. עומס מאוזן: 
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 נעלי התא והמשקל הנגדי:  4.9
נעלי החלקה, עם ציפוי מתאים, ניתנות לוויסות לפעולה שקטה. בית עם קפיצים וסיכה 

 אוטומטית.
 גלגלי הטיה: 4.10 

 פעם קוטר הכבל. 40 -ר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מקוט
הגלגלים יצוידו במיסבים גליליים, בנויים ממבנה חזק, מוגנים בפני אבק. עם אמצעים 

 נאותים לסיכה.
 כבלי תליה: 4.11

 ק"ג/ממ"ר. 160מיוחדים למעליות, מפלדה בחוזק שלא יעלה על 
ל התאים בכל מעלית יהיו , מספרם וקוטרם בהתאם לעומס ומשקSEAL 19 x 8מבנה 

 הכבלים מאותו תוף.
הקצוות יהיו מצויידים בפעמונים עם יציקת אבץ, או עם לבבות ומהדקי כבל. תילוי הכבלים 

 יהיה קפיצי משני הצדדים.
ניתן לספק ,במקום כבלים, חגורות מגומי או מחומר פלסטי עם גדילי פלדה יצוקים 

 בחגורות.
 פיקוד 4.12

                   סף מלא )מעלה מטה( סימפלקספיקוד מא   4.12.1
פיקוד מאסף מלא )מעלה מטה( סימפלקס, כל קריאה תרשם בזיכרון המערכת, המעלית                

תיעצר לפי סדר התחנות ולא לפי סדר קבלת הקריאות, המעלית תענה קודם לקריאות 
 וון השני.מכיוון אחד ורק אחר כך תשנה את כיוונה ותענה לקריאות לכ

עצירת המעלית בקומה מבטלת רק את הקריאה לכוון בו נוסעת המעלית,   כאשר מופעל                
 מגע עומס מלא לא תענה במעלית לקריאות חוץ אך אלה תשארנה רשומות ותתבצענה 

 לאחר ביטול מצב "עומס מלא".
לחצן  -י הנסיעה. בקומות    הקיצוניות בכל קומה שני לחצנים לקריאת המעליות בשני כוונ               

 אחד. הלחצנים אנטי ונדליים עם תאורה פנימית. 
הפיקוד בעל אפשרות לתקשר עם מערכות אחרות בבניין או מחוצה לו לצורך ביצוע פיקוח    4.12.2

 או פקודות. הפקוד כולל פקוד שמש, פקוד כבאים. 
 יתר" עם זמזם ותאורה ו"עומס מלא" בתא.פיקוד המעלית כולל מתקן "עומס                
 לחצן האזעקה בכל תא מקושר למערכת אינטרקום המופעלת מחדר מכונות ומהמודיעין     4.12.3

     וכן קשר דיבור ישיר למוקד השרות של הספק.  
תרמית  בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם והגנה תרמית בהפעלת הגנה

 רובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי נוסעים. תמשיך המעלית לתחנה הק
האינדוקטורים בפיר ישמשו ללימוד תאי הפיר בלבד ומידע זה ישמר במחשב לוח הפיקוד 

 בכל עת )גם בהפסקת חשמל(. 
הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד עד  -עם הפעלת מפתח "ישיר" 

" על מנת לסגור את הדלתות onמצב  "הוצאת מפתח.  אין אפשרות להוציא המפתח ב
לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן "סגור". הרפית הלחיצה 

 תפתח חזרה את הדלתות. 
 -לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה הקודמת עם הפעלת מפתח "השתקה" 

עם דלתות  תסיים המעלית לבצע את כל קריאות התא, תגיע לתחנה הראשית ותישאר
 פתוחות ותאורה מאוורר כבוי.  

    בבור הפיר יותקן גלאי רטיבות. עם גילוי רטיבות בבור תשלח המעלית לקומה העליונה    4.12.4
 תפחת דלתות ותושבת.  
 מתגי מפתח, קוראי כרטיסים או קוראי צ'יפים   4.12.5
תג במתג מפתח או קורא כרטיסים  או שמורה בידי המזמין הזכות להחליף כל לחיץ או מ              

 תשלום נוסף במסגרת הזמנת המעלית. ללאקוראי צ'יפים וזאת  
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במקרה כזה יותקן, בכל תא, ע"י הספק, קורא כרטיסים או קורא "צ'יפים" )רגש קרבה(.                
 אספקת קוראי הכרטיסים או קוראי הצ'יפים ע"י המזמין.קורא צ'יפים יחובר בחווט דרך

הכבל הכפיף ויותקן ע"י הספק, החווט מלוח הפיקוד למערכת המחשב של בקרת הכניסה 
 וחיבור למערכת ע"י אחרים. 

 אביזרי פיקוד והכוונה: 4.13
פנלי אביזרי פיקוד והכוונה והלחצנים יהיו מחומר עיצוב וכיתוב כנדרש ע"י האדריכל 

צורם כל אביזרי הפיקוד יותקנו ויקבלו את אישור האדריכל על תכניות הספק לפני תחילת י
 בתוך קופסאות מתאימות.

כל הסימנים )ספרות על הלחצנים, חיצים, פתח דלת פעמון וכו'( שמיועדים לשימוש 
הקהל יהיו בסימנים בולטים המאפשרים לעיוורים להבחין בסימן ע"י מישוש וסימון בכתב 

 ברייל ובעלי משוב קולי וחזותי.
דרשים אביזרים יוקרתיים ולחצנים לפעולה מאומצת. למזמין על הספק לקחת בחשבון כי נ

זכות לבחור צורת אביזרים יוקרתיים מתוך מגוון האביזרים שבשימוש הספק )לא יאושרו 
 אביזרים סטנדרטיים שמשמשים לבנייני מגורים(.

כל לחצני תא וכניסות יהיו דגם מיקרו מהלך מטיפוס אנטי ונדלי מתוצרת  .א
 ל את הלחצנים בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן.מאושרת. יש להפעי  
  הספק יציג מספר דוגמאות של מערכות איתות ולחצנים לבחירת  .ב
 האדריכל.  
 מ"מ לפחות. גודל הלוח  3כל הלוחות יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי של  .ג
 לפי בחירת האדריכל.  
 בתא הלוחות יהיו חלק מקירות התא במישור אחד ע"ג צירים לכל גובה  .ד
 מ"מ. 900לפי בחירת האדריכל. במעליות המשא מגובה  -התא   
 אם יבחר המזמין חלק מהלחצנים יוחלף במפתחות עם תאורה לרישום  .ה
 ללא תוספת במחיר.  
 גודל הלחצנים וצורתם לבחירת האדריכל. .ו

)גם מעליות המיטות  70חלק  2481כל אביזרי הפיקוד וההחוונה בכל המעליות  ע"פ תקן 
 הדיירים(.תשמשנה את 

 בתחנות 4.13.1
בכל תחנה זוג  לחצני קריאה מוארים לרישום הקריאה בתחנות  -

 קיצוניות לחצן אחד בלבד.
בכל תחנה חיצי כוון )מהבהבים בנסיעה( עם גונג מעל לדלת התחנה  -

שניות לפני  3-)גונג יופעל רק כאשר מעלית מגיעה לקריאת חוץ וכ
 לת נפתחת מחדש(.הגעת המעלית וכאשר מופעל לחיץ חוץ והד

 .2בכל התחנות, בנוסף, מראה קומות דיגיטלי " -
 מפתח כבאים בקומה ראשית בהתאם לתקן. -
 מתג ביטול מעלית בקומה ראשית. -

 :בתא 4.13.2
תותקנה שתי טבלאות פיקוד אחת ליד כל דלת, הכוללות: לחצני משלוח לכל התחנות 

באמצעות מתג מפתח.  )המוארים לרישום קריאה עם צליל קצר( לתחנת הגג קריאה
 .70חלק  2481לחצני קרקע יהיו בולטים עם כותרת ירוקה ע"פ תקן 

 לחצן אזעקה מוזן מסוללת תאורת חירום.  -
 *   מתג למאוורר.

 *   מתג מאור.
מתג מפתח לפיקוד פנים "ישיר" "עצמאי" )הענות רק לקריאות פנים וביטול קריאות   *      

אות תא, חונה המלעית בדלתות פתוחות ולא תענה חוץ( במצב פיקוד זה כשאין קרי
 בכל מקרה לפיקוד חיצוני. 
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סגירת הדלתות תתבצע ע"י לחיצה רצופה על לחיץ "סגור דלת" או  לחיצה רצופה על 
 לחצן הקריאה.

לחצן "פתח דלת" הפותח דלת ומופעל במקביל לתא פוטו  -
 אלקטרי ומגביל הכח של הדלתות. 

  הית דלתות ופעיל גם בעת פיקוד לחיץ "סגור דלת" המקצר הש -
 "עצמאי". בעת פיקוד עצמאי תסגרנה דלתות רק בעת לחיצה  
 על לחיץ "סגור דלת". 

 מראה קומות. -
 חיצי כוון נסיעה )מהבהב בזמן נסיעה(. -
 נורית וזמזם לעומס יתר. -

* יותקנו מאחורי דלת הניתנת לפתיחה באמצעות מפתח, או מתגי -הבקרים המסומנים ב
 מפתח.

בתא המעלית יותקן, בנוסף, אמצעי המאפשר לעיוורים להבחין בתחנה בה הם נמצאים 
המודיע לאיזה קומה הגיעה המעלית  GENERATOR VOICEהשיטה תהיה באמצעות 

והפונקציות הפעילות באותה קומה. המעלית תחנה בקומות עם דלתות סגורות. לחיצה על 
ה, תגרום לפתיחת הדלת הלחצנים לחצן קריאות חוץ, כשהמעלית נמצאת באותה קומ

, מדגם 2מדגם לחצני מגע דגם מיקרו מהלך או מהלך פיצו אלקטרי, כל מראי קומות בגודל "
LED  אוLCD  שעות. 100,000ואורך חיים של לפחות 

 פיקוד כבאים 4.13.3
ד כבאים ולא יותר שימוש בלוגיקת פיקו 8888פיקוד כבאים יהיה עפ"י התקן הישראלי ת.י.            

 שונה.
פיקוד הכבאים יופעל ע"י מתג כבאים בתחנה ראשית, מתג כבאים בעמדת השוער או ע"י            

 הפעלת שני אזורים לפחות במערכת גילוי העשן.
 אביזרים על גג התא: 4.14
טבלת שרות עם כפתורי "לחצן משותף", "לחצן מעלה", "לחצן מטה" "עצור" מתג העברה          

שרות, מנורה מטלטלת עם מתג הפעלה ופעמון אזעקה מוזן מסוללת תאורת חירום  לפיקוד
 עפ"י התקן ושקע כח לביצוע עבודות תחזוקה.

 לוח פיקוד: 4.15
לוח הפיקוד יהיה בנוי ממסגרת או פח מכופף ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים           

 למכשירים המותקנים בו.
י עם דלתות מתכתיות קדמיות ואחוריות תוך התחשבות באוורור מקסימלי כן, יהיה בנו-כמו          

 ללוח. לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק )אלקטרוני(.
לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר ומהתא )מגעי           

 דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו'(.
האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעליות )הניתנת  על סמך          

לשנוי( יתן המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת 
 המעלית וכן אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו'.

ה גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניס          
 התקינה של הלוח.

 כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.          
הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מידית ללא שימוש           

 בכלי עבודה.
טיס שאינו מתאים למחבר. כניסות מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כר          

מעגלי הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי מנעולים, גובלים וכו'(. יהיו מרוחקים אחד מהשני כך 
שלא יוכל להיווצר קצר אקראי על מעגל הביטחונות. קו "האפס" של מעגל הביטחונות יהיה 

ום ל"שריפת" מארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו הביטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגר
 הנתיך המתאים.
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אשר תנחינה את  LEDבמקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות( מטיפוס            
המטפל בלוח על מצב המפסיקים בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי כ"כ, יותקן בלוח 

 סיגמנטים. 7הפיקוד מראה קומות דיגיטלי המורכב מאלמנט סטנדרטי של 
להציע לוח פיקוד עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר מערכת אנליזה שתנתח את  ניתן

 המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן קריאות חוץ ותא וכו'.
הטרנספורמטורים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם אפשרויות כיון בצד 

 ראשוני ומשני.
 מוגנים בפני מגע יד, תוך התחשבות באוורורו.הטרנספורמטורים שבלוח יהיו בתחתית הלוח. 

מישרי הזרם יהיו בעלי רמת עומס, ובלתי רגישים לעליות מתח רגעיות ופתאומיות מיקומם 
 בלוח במקום מאורר.

מיקומם של מישרים, יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך שיהיו נוחים 
 או הזזת מכשיר אחר סמוך. לטפול שרות והחלפת חלקים, ללא צורך בפרוק

 המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.
מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת ההתנעה. בלוח יהיה 
מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת 

 הפאזות.
מהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח הזנה ראשי, כח ומאור יהיו ה

 נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.
הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג התא לחילופין מפסקי קומה 

 מופעל ע"י סרט או שרשרת, או מגע אינפרא אדום המונה פולסים.בפיר או סלקטור ה
כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי קבועים וסימונם 

יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד. תכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותכניות פיקוד 
 חשמלית תהינה מצורפות בחדר המכונות.

הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות וכן טבלת  בלוח
שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל 

עליון, ומגע פגוש לחצן פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון, מגע פגוש ומגע התקן 
 ל גג התא תבטל פיקוד שרות בחדר מכונות.בטחון.הפעלת פיקוד שרות ע

 .IPX3לוח הפיקוד יותקן לצד הדלת בתחנה העליונה ברמת אטימות 
לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י מערכות תצוגה( לשלוף את האינפורמציה 

 הבאה:
 רישום תקלות היסטוריות )התקלות יישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח   .א
 ללוח הפיקוד(.               
 רישום זמני המתנה לקריאות וניתוח תנועה. .ב
 תצוגת מצב המעליות הכוללת, בצורה גרפית, מיקום מעלית, כוון, סגירה או  .ג

 פתיחת דלת, רישום קריאות תא וחוץ, ויעוד כל קריאת חוץ.          
 אינסטלציה חשמלית 4.16

מוגנות, ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות      
עקב זעזועים. קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות להיות 

 מחוזקות בנפרד באופן עצמאי.
 כן, חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.-כמו     
 מהדקי חיבורים ומצויינים בתכנית הסימון.חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו ב     
 חוטים מהחלל הפנימי. 70%-אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מ     
באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או      

נים בפני פגיעה. המכשירים הטעונים יהיו יציבים בצינורות מתאימים מוג -כל מכשיר אחר 
 כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים בצינור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.

כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, מפסיקי      
ת התא תהיה מוגנת, בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים. אינסטלציי
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מעברי האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה כדי לאפשר לתא להיות חופשי 
ומשוחרר מזעזועי המסגרת. הכבלים הכפיפים יהיו מסוג המיועד למעליות בלבד, עם לב 

מ"מ. כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או  1-נושא פלדה או מפשתן. הגידים לא פחות מ
גידים רזרביים. כן  3-רזרבה יותר מהנחוץ ולא פחות מ 20%בכל כבל כפיף יהיה האיתות. 

או כבל קואקס לצורך התקנת טלוויזיה במעגל סגור  CAT 5יותקנו בכבל הכפיף גידי תקשורת 
וזאת עפ"י דרישות ספק מערכות התקשורת. יש לבנות מערכת האינסטלציה ללא אפשרות 

 אות או בזויות לא יהיו סבוכים מפסקי הבטיחות כגון:חדירה ואיסוף מים. החוטים בקופס
 

מפסק עצור או מפסיק בור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים. החיווט למגעי             
הבטיחות יהיה כזה אשר יאפשר אבחנה בין מגעי הבטיחות השונים )גובל עליון, גובל תחתון, 

, המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק מגעי הפגוש, מגעי ווסת מהירות(
 שהגישה אליו נוחה.

 מפסק הבור מוגן התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו מאורקים.          
 מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת חשמל.          
והמערכת כולה תהיה באטימות  IPX4ת אטימות כל אביזרי האינסטלציה והמפסקים יהיו בדרג          

IPX3 במידה ויצרן המעליות אינו מספק רמת אטימות מתאימה יבצע זאת הספק בארץ עפ"י .
 הנחיות היועץ.

 אינטרקום 4.17
גידים רזרביים בכבל הכפיף לצורך מערכת קשר הפנים בנוסף לגידים  8על הספק להכין          

 הרזרבים שנדרשים במפרט.
הגידים הרזרביים יסתיימו הקצוות )חדר מכונות ותאים( בלוחות חיבורים נפרדים ויסומנו           

 בהתאם.
כ"כ יכין הספק מגע נוסף בלחיץ האזעקה וחורים מתאימים בפנל הלחצנים להתקנת רמקול           

 בלוח לחצני התא.
רקום תוזן ממצבר נטען( התקנת מערכת אינטרקום ע"י הספק )מערכת האינט נדרשת          

לאינטרקום עמדות בתאים בחדר המכונות ובחדר בקרה )שוער( הפעלת לחיץ אזעקה 
 "תפרוץ" את מערכת האינטרקום מהתא לבקרה. סוג האינטרקום ע"פ בחירת המזמין.

תותקן מערכת דיבור ישיר בין התא למוקד הבטחון של האוניברסיטה ובמידה שאין  בנוסף          
 מוקד זה למוקד השרות של הספק.מענה ב

 מתקני בטחון: 4.18
 התקן תפיסה לתא .א

מתאים למהירות הנומינלית מופעל ע"י וסת מהירות בחדר המכונות. ווסת יפעיל את 
התקן התפיסה במידה ומהירות הנסיעה בירידה תעלה על מהירות הנומינלית עפ"י 

 המוגדר בתקן. כניסת התקן התפיסה הדרגתית.
 -פגושות: .ב
 קפיץ או גומי מתחת לתא ולמשקל הנגדי, בהתאם לתקן הישראלי.        
 -מתקן בטיחות: .ג

    המונע הילחצות במקרה של פגיעה ע"י הדלת האוטומטית בתנועתה. הכח המפעיל         
 בהתאם לתקן )בנוסף לטור התאים(.        

 -מגע בטחון: .ד
 כבלי תילוי.במקרה של הפעלת התקן בטחון או התרופפות של         
 -מגע וסת מהירות: .ה
 הפועל עם פעולת ווסת המהירות לניתוק מעגל הביטחונות.        
 :-מגע ביטחון .ו

 לרפיון כבלי ווסת מהירות ו/או ירידת משקולת מתיחה לכבל ווסת מהירות.        
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 גובלים: .ז
הזינה בכל יופעלו ע"י התא בעוברו את התחנות הקיצוניות. מפסק גובל יפסיק את קו      

שלשת הפאזות או לחילופין את הקו הראשי של הפיקוד הגורם לניתוק בכל שלושת 
 הפאזות בהזנה למנוע ובניתוק הזרם לבלם בשני קצוות ההזנה.

 :מפסיק ראשי 4.19
ליד כל לוח יותקן מפסק ראשי תלת פאזי )ע"י המזמין(, ומתקני הגנה לזרם יתר, לחוסר פאזה,          

 ה )ע"י ספק המעליות(.ולהפיכת פאז
כן יותקן מפסק פחת לתאורת המעלית ע"י ספק המעליות )במידה ולא יותקן שנאי -כמו          

 מבדל(.
 :צביעה 4.20
כל החלקים המתכתיים יצבעו פעמיים בצבע יסוד ואחר בצבע גמר כנדרש. כל שכבה לפחות          

 )מיקרון(. 30Mבעובי 
 :רמת רעש 4.21
הרעש של המעליות תתאים לנדרש מסוג כזה של מעליות יוקרתיות, רמת הרעש בתא  רמת         

 לא תעלה על רעש הסביבה:
 מ' באמצע התא כאשר הדלתות נפתחות או  1.5כאשר נמדד בגובה של  DB4 -ב  -

 נסגרות.       
 כאשר המעלית נוסעת במהירות קבועה והמאוורר אינו פועל. DB6 -ב -
 סעת במהירות קבועה והמאוורר פועל במהירות הגבוהה.כאשר המעלית נו DB8 -ב -

 .DB 45רעש הסביבה הבסיסי        
 :איכות ונוחות נסיעה 4.22
כוון מערכת ההנע, הפסים והגלגלים יהיה כזה שלא תורגשנה רעידות או טלטלות בזמן            

 הנסיעה בכל נקודה בעת האצה, נסיעה במהירות קבועה או האטה.
 mg6 -לאורך כל מסלול הנסיעה עצמת הרעידות הממוצעת תהיה נמוכה מ           

(PEAK\TO\PEAK עם פילטר )ISO  ולא תעלה עלmg 20 מזמן הנסיעה.הבדיקה  5%-ליותר מ
 או שווה ערך שיאושר ע"י היועץ(. PMT EVA – 625תבוצע ע"י מד תאוצה תלת צירי )דגם 
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 תיאור הציוד המוצע - 6פרק 

  נוסעים 13-מעלית ל 6.1
 הפרטים הבאים ימולאו ע"י הספק:

 

 מכונה 6.1.1
 קוטר גלגל הנעה.........

 מפעיל דלת תא 6.1.10
תוצרת:........................דגם..........................

. 
 הספק מנוע: ישר/חילופי/חילופי מבוקר

 מנוע חשמלי 6.1.2
...............תוצרת:........................דגם...........

. 
 הספק ..........................

 זרם התנעה...................זרם נומינלי...............
 מקדם הספק בעומס מלא...............................
מקדם הספק בעומס קל 

................................. 
מס' התנעות 

 .........בשעה.................................
מאוורר 

 דגם.................הספק.........................
מהירות המעלית 

 )מ/ש(...................................

 הגנת דלת )סרגל( 6.1.11
תוצרת:........................דגם..........................

. 
 ראשית

..................סוג..............................דגם........
. 

 משנית
סוג.............................דגם...........................

. 
 

 מערכת הנע 6.1.3
 זרם חילופין מבוקר              מתח/תדר

תוצרת:........................דגם..........................
. 

 הספק...........................
 מלא   כן/לא האם מבוקרת וקטור

 טכו גנרטור                          אנלוגי /דיגיטלי
תוצרת:........................דגם..........................

. 

 לחצנים 6.1.12
תוצרת:........................דגם..........................

. 
 

 פגושות 6.1.4
 ..................תא       תוצרת...................דגם....

-....................עד-עומס )ק"ג( מ
...................... 

משקל נגד   
 תוצרת.............דגם......................

-....................עד-עומס )ק"ג( מ
...................... 

 כבלים 6.1.13
........תוצרת:........................דגם..................

. 
 כושר קריעה          מחושב..........מעשי............
 כמות............................קוטר........................

 לוח פיקוד 6.1.5
תוצרת:........................דגם..........................

. 
 ממוחשב            כן/לא  הספק מגענים.............

 תא 46.1.1
תוצרת:........................דגם..........................

. 
 משקל עצמי..................

 בורר קומות 6.1.6
 סרט.............כן/לא..........פולסים          כן/לא

 אינדוקטורים     כן/לא

 מנעולים 6.1.15
.....תוצרת:........................דגם.....................

. 
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 ווסת מהירות 6.1.7
 תאים            תוצרת.................דגם................
מהירות )מ/ש( 

 נומינלי..............תפיסה............
 מ.נגדי           תוצרת.................דגם................
מהירות )מ/ש( 

 נומינלי..............תפיסה............

 סי תאפ 6.1.16
תוצרת:........................דגם..........................

. 
 חתך.............................

..................................................................
.. 

נעלי החלקה דגם.......... 
 תוצרת........................

 התקן בטחון 6.1.8
 תוצרת.................דגם................  תאים          

 סוג..............הדרגתי/הדרגתי עם ריסון/מיידי
..................................................................

.. 

 פסי משקל נגד 6.1.17
תוצרת:........................דגם..........................

. 
 ................חתך.............

נעלי החלקה דגם.......... 
 תוצרת........................

 מנגנון דלת פיר 6.1.9
תוצרת:........................דגם..........................

. 

 גובלים 6.1.18
תוצרת:........................דגם..........................

. 

 
 

 אינטרקום 6.1.19
.......................דגם..........................תוצרת:.

. 

 
 

 אישור מידות   6.1.20
 כן/לא                           האם מידות תכניות מערך פיר מתאימות לציוד המוצע?   
 אם לא פרט:...........................................................

 כן/לא                            ת מתאימות לציוד המוצע? האם מידות תכניות חדר מכונו
 אם לא פרט:...........................................................

 כן/לא                             באם תכנית הבור מתאימה לציוד הספק? 
 .........אם לא פרט:..................................................

 האם המהלך עודף בראש הפיר בתכניות מתאים לציוד המוצע?                    כן/לא
 אם לא פרט............................................................

 כן/לא                            האם רמת האטימות הנדרשת עונה על דרישות המפרט?
 ............................................אם לא פרט............
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 תשתיות תקשורת - 18פרק 

 א. כללי :
 

 תנאי סף : .1
מסמך זה הינו מסמך מסגרת בלתי נפרד מהתכניות שיוצגו על גבי תכנית אדריכלות או  1.1

תוכנית חשמל ותוכניות המנ"מ. המסמך כולל מפרטים טכניים, הוראות התקנה, דרישות 
 וכתב כמויות.כלליות 

הקבלן, אחראי על תאום הפעילות שלו בפרויקט עם המפקח ובעלי מקצוע אחרים העובדים  1.2
קשר מקצועי ודיווח רצוף בפרויקט והוא מתחייב לעמוד בלוח הזמנים אשר הוגדר בפרוייקט.

 ישמר עם יועץ המנ"מ בכל מהלך העבודה.
יות תקשורת, של לפחות פרויקטים בשנתיים האחרונות של תשת 3המציע ביצע לפחות  1.3

 לכל פרויקט.₪  200,000
כתב הכמויות מפרט את ההיקף המתוכנן של האמצעים כפי שמוצגות בתכניות. התשלום  1.4

 הסופי יתבסס על מדידת כל פרטי העבודות שבוצעו בפועל.
כתב כמויות )ראה טבלה מצ"ב( יוגש על ידי המציע כחלק מההצעה וישמש אסמכתא  1.5

 ודה.למחירי הפריטים והעב
המציע יציע פתרונות/מערכות ופריטים בעלי ביצועים מעולים.מערכות קלות לתפעול  1.6

 ולתחזוקה,ידידותיות למשתמש ועונות על דרישות החוקים,התקנות והתקנים.
הציוד והאביזרים שיותקנו באתר יהיו מתוצרת חברות ידועות ובעלות מוניטין בתחום  1.7

ים בלבד.כל סוג פריט שיותקן חייב לקבל הנדרש. יש לספק פתרונות ארופאים/אמריקא
 אישור מראש של יועץ המנ"מ.

של כלל המערכות המוצעות על ידו.רק אישור היועץ  SOWעל הקבלן להעביר ליועץ המנ"מ  1.8
יאפשר לקבלן המבצע להתקין את המערכות.היועץ רשאי לפסול את המציע ו/או את 

 ים לפרויקט.הפתרון אם לדעתו הפתרון על כל מרכיביו איננו מתא
יודגש, כי אין הקבלן רשאי למסור או להעביר חלק שהוא בפרוייקט לקבלן משנה מבלי לקבל  1.9

הסכמת היועץ או המזמין בכתב. אף אם יקבל הסכמה כזו בכתב ישאר הקבלן לבדו אחראי 
 כלפי המזמין כקבלן ראשי.

שנה קלנדרית הקבלן יהיה אחראי לפעולתן התקינה של המערכות שיותקנו על ידו, למשך  1.10
מלאה אחת מיום קבלת המערכות על ידי המזמין.הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו כל 

 פגם וכל קלקול שיתגלה בפעולת המערכות בשנת האחריות.
 Componnent -( להוכחתDELTAיש לצרף אישור עדכני ממעבדה בלתי תלויה )כדוגמת  1.11

hardware approved Connecting  שר,שקע,פנל,כבל.מג -לפתרון המוצע 
 

 כמויות ומחירים : .2
 המציע יפרט את שם היצרן והמק"ט ליד כל פריט מוצע בכתב הכמויות.  2.1
 באחריות המציע לבדוק את כתב הכמויות ולהשלימו במידת הצורך.  2.2
 ההשלמות/התוספת,במידה ויהיו, יצוינו בסעיף נפרד בהצעת המציע.  2.3
  ע בפועל ובהתאם לבדיקת הכמויות הכמויות בכתב הכמויות,יאושרו רק עפ"י הביצו  2.4

 שתתבצע ע"י המפקח ואישורו. 
 על הספק לצרף להצעתו מפרטים טכניים וקטלוגים מקוריים לציוד המוצע על ידו.  2.5
  כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ותיאורם כפופים למפרט הטכני ולתיאור בכתב   2.6

 המופיע בכתב הכמויות תוך ציון הכמויות.הצעת פריט חלופי תעשה בנוסף לפריט המקורי  
 מפורש ובקשה לאישורו. 

 

 נתונים תמחירים : .3
 כל המחירים אשר יפורטו בכתב הכמויות שלהלן יכללו:  3.1

 מחירי התקנה ואינטגרציה לכלל המערכות. 3.1.1
 כבילה לכלל המערכות. 3.1.2
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 תקופת אחריות באתר הלקוח. 3.1.3
 בדיקות קבלה. 3.1.4
 תיעוד. 3.1.5
 סיוע טכני. 3.1.6
 המערכות ככל שיידרש. ליווי של טכנאי בעת הפעלת 3.1.7
 עלויות ביטוח כנדרש. 3.1.8
 כל עלות שלא צוינה במפורש או במשתמע. 3.1.9

 בהצעה יש לציין מחיר כולל ללא מע"מ,המסכם את כתב הכמויות שיוגש ע"י  3.1.10
 הקבלן/ספק המציע.

 הסכומים בהצעה ינקבו במטבע ישראלי )שקלים חדשים(. 3.1.11
 

 תיעוד : .4
 2מסור הספק למזמין תיק תיעוד )בסיום העבודה ולאחר ביצוע בדיקות הקבלה י 4.1

  עותקים(.
 התיק יכלול את הנתונים המירביים ואת המפרטים על המערכות שהותקנו ובכלל 

 זה תיאור תשתית  הכבלים לסוגיהם.
 תיק המערכת יכלול את הפרטים הבאים: 4.1.1

 פרטים של החברה ודרכי התקשרות.  4.1.1.1
 תיאור כללי של המערכת.  4.1.1.2
 מרשם חד קווי של הכבילה.  4.1.1.3
 ירוט של יחידות הקצה אשר יותקנו.פ  4.1.1.4
 אופן חיבור האלמנטים )סוג,אורך הכבילה כולל חישובי ניחות(.  4.1.1.5
  מיקום ויעוד החיבור של האלמנטים השונים.  4.1.1.6

 תוכנית ההתקנות: 4.1.2
 פריסת כבלים וניתוב )תיאור שיטת הסימון של הכבלים(.   4.1.2.1
  אדריכלית/חשמל(שרטוטים מעודכנים )תוכנית  -מיקום האמצעים    4.1.2.2

     האמצעים ואביזרי המערכת כפי שבוצע בפועלעליהם יוצגו מיקום   
  (AS MADE.) .תוכניות באוטוקד +תוכנית מודפסת 

 רשימת נקודות ואביזרים לכל תת מערכת.   4.1.2.3
 כתב כמויות )בפועל( כנגד ההצעה המקורית.   4.1.2.4
 תוספות,שינויים למפרט. -מפרט    4.1.2.5
 פר מכשיר לכל אביזר(.נתונים טכניים על הציוד והאמצעים )ס   4.1.2.6

 כתב שרות ואחריות: 4.1.3
 לוחות זמנים לקריאות דחופות ורגילות. -נוהל קריאת שרות  4.1.3.1
 היקף האחריות.  4.1.3.2
 תנאי שרות ואחזקה שנתיים.  4.1.3.3
 שמות האנשים שיעסקו בתחזוקת המערכת ומספרי טלפון שלהם.  4.1.3.4

 סר מדיה תיק מערכת ימסר לאישור היועץ טרם מסירתו למזמין,כמו כן תמ   הערה:     
 ן סופי.-אישור היועץ לתיק מתקן הינו תנאי הכרחי לתשלום ח מגנטית.

        

 בדיקות קבלה : .5
בסיום התקנת המערכות תערכנה בדיקות קבלה מקיפות למערכות המותקנות,הבדיקות   5.1

 תכלולנה:
 בדיקה ויזואלית של תשתית הכבילה סימון הכבלים ריכוז קופסאות  5.1.1

 ביזרים.המערכות ואופן התקנת הא
 בדיקת איכויות הציוד והאביזרים והתאמתם למפרט ולהצעה. 5.1.2
בדיקת איכות ההתקנה של האמצעים לעמידה בדרישות המפרט )חיבור  5.1.3

 לשקעים(. 
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 בדיקות הפעלה לציוד שיותקן. 5.1.4
 בדיקת הארקות. 5.1.5

 

 אחריות : .6
חודשים מיום  12-ההצעה תכלול את תוכנית פעילות האחזקה השוטפת )האחריות( ל 6.1

 בודה על ידי המזמין .קבלת הע
חודשים כולל חלקי  12הקבלן יתחייב בהצעתו למתן שרותי אחזקה שוטפים למשך  6.2

שעות/יום  24חילוף.כמו כן, יתחייב הקבלן על ביצוע תיקונים דחופים בקריאה של עד 
 עבודה.

 שעות מקריאה. 6אין באמור לעיל מלפטור את הקבלן מלתת תמיכה טלפונית עד  6.3
בצע באתר ההתקנה, במידה ולא ניתן לתקן רכיב מהמערכת, יחליף תיקון המערכת ית 6.4

הקבלן את הרכיב הפגום בחילופי עד גמר התיקון וזאת מבלי לגרוע מתפקודה המלא של 
 המערכת.

 

 סודיות: .7
המציע מצהיר שלא יעשה שימוש במפרט זה ו/או בכל חומר אחר )תכניות מסמכים  7.1

שלב של הפרוייקט אלא לצרכי עבודתו בהתקנת וטבלאות( שיועבר אליו או למי מטעמו בכל 
 האחזקה. המערכות באתר או לצרכי

המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שימסר לו על ידי המזמין או היועץ,למעט מידע  7.2
 שהוא נחלת הכלל.

החתימה על הסכם הסודיות מהווה תנאי מוקדם לקבלת חומר על פרוייקט או להשתתפות  7.3
 .בבקשה להצעות מחיר

 

 :ב. יישום 

                                          

 כללי : .8
 ( מתבססת על התכנון המפורט ופריסת האמצעים כפי שמופיע SOWהגדרת העבודה ) 8.1

 בתוכניות השונות ובסיור הקבלנים.
 בהתאם לתכנית, הזוכה בעבודה יהיה אחראי על פי החוזה על רכישת הציוד והתקנתו, 8.2

הקבלן יהיה  ת לכך שהציוד והמערכות יפעלו כהלכה ובהתאם ליעודם.ועליו תחול האחריו
 אחראי על תחזוקת המערכות בשנת האחריות הראשונה.

הקבלן יציג לאישור היועץ לפני תחילת העבודה תיק תכנון בו יפורטו הפתרונות  8.3
הטכנולוגיים וסוגי הציוד והאמצעים שיותקנו במשרדים לצורך מימוש המערכת,בהתאמה 

 הסימנים של הפרוייקט. ללוח
הציוד והאביזרים שיותקנו באתר יהיו מתוצרת חברות ידועות ובעלות מוניטין בתחום  8.4

 כל פריט או אביזר שיותקן במשרדים/אתר חייב באישור מראש של היועץ . הנדרש.
הקבלן המבצע יציג ליועץ את התשתית הנדרשת להתקנת המערכות עפ"י תכניות  8.5

נת התשתיות תבוצע על ידי קבלן החשמל,השחלת הכבלים החשמל של הפרוייקט. הכ
 והתקנת האביזרים תעשה על ידי הקבלן המבצע.

וכד'( יהיה באחריות קבלן  ACCESS POINTהמיקום המדויק של האביזרים )מצלמות, 8.6
הביצוע בהנחיית יועץ הביטחון והלקוח ובתיאום עם קבלן הביטחון. בכל מקרה ,מיקום 

האדריכל והלקוח ובתאום עם מנהל הפרוייקט בשטח ועם קבלני האמצעים יהיה באישור 
החשמל.מיקום מדוייק של אביזרים יקבע בסיור באתר ולאחר ביצוע בדיקות קליטה ופיזור 

 . ACCESS POINT -של מערכות ה
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 ג. מפרטים טכניים :

 

 תשתיות תקשורת מחשבים :  .1
 תכולת העבודה הנדרשת : .1

 -RJ-45 CATבלים עם שקעי קצה כפולים ובודדים מסוג פריסת תשתית כבלים הכוללת כ .1.1
6A .מסוככים, ,הקמת ארונות תקשורת וציוד נוסף כמפורט במפרט זה 

  נקודות תקשורת. מחברי הקצה יותקנו באביזרים  4 -ל 1כל עמדת עבודה/שקע יכילו בין  .1.2
,ע.ד.א פלסט,לגרנט וסוגים שונים נוספים אשר ידרשו בהתאם  CIMABOXכדוגמת 

 במהלך העבודה בהתאם לעניין ולצורך.לא תהיה תוספת מחיר לאביזר שונה.
 הקמת ריכוז תקשורת ראשי: .1.3

 בכל קומה, יוקמו ריכוזי תקשורת לריכוז נקודות התקשורת של הקומה. .1.3.1
 . GIGA CAT7A 22AWG –כל נקודות התקשורת במתחם יהיו עם כבלי נחושת  .1.3.2
 . SMמסוג  אופטיגישור  .1.3.3
 לצורך גיבוי לסיבים. GIGA CAT7A 22AWGגישור בין הריכוזים  .1.3.4

 ייצוג שלוחות וקווי בזק יהיו ע"ג רשת התקשורת. .1.4
אספקה והתקנה של כל המתאמים והמגשרים הדרושים להפעלה מלאה של המערכת,  .1.5

ה. הפעלה מלאה של המערכת, כולל חיבור כבלי גישור בארונות זכנדרש במסמך 
 יוד הקצה והפעלת ציוד הקצה.התקשורת, חיבור כבלי גישור משקעי הקצה לצ

 בדיקות קבלה, כנדרש בפרק בדיקות קבלה, בשיתוף המזמין או נציגו. .1.6
 הדרכה לאנשי התקשורת של המזמין, לרבות ליווי והטמעה, כנדרש במסמך זה. .1.7

 

 ( HCS)או  TELDORתוצרת חברת  CAT7/CAT7A  AWG 22–כבל תקשורת  .2
 .S/FTP Cat 7A ISO/IEC11801  and IEC-61156-5 Ed. 2כבל תקשורת  .2.1
 לפחות. 55% -סיכוך הכבל .2.2

.סיכוך של AWG 22הכבל יהיה בעל ארבע זוגות שזורים. מוליך בעובי של  -מבנה הכבל  .2.3
מיקרון ובכיסוי של  50אלומיניום בעובי אלומיניום של -כל זוג ע"י סרט פוליאסטר

הזוגות  HFFR.4מוגן  FS POLYOLEFIN.סיכוך כל הזוגות יחד ברשת מתכת מעטפת 100%
 יאוגדו סביב גיד נוסף,אשר ישמש להארקה.

.הכבל יהיה בתצורה של  LS0H, Low-smoke Halogen-Free Flame-Retardantמעטה  .2.4
 )"סיאמי"(. FIG-8כבל בודד ובתצורה של כבל 

 

 שקע קצה מסוכך באביזר גוויס, תה"ט/עה"ט או במכלול עבודה : .3
 -Connecting hardware Componnent approve CATהשקע המוצע יעמוד בדרישות  .3.1

6Aעפ"י ,ANSI/TIA-568-C.2   שקע הקצה יהיה מסוגRJ-45 .מסוכך 
, CIMABOX, במכלול עבודה כדוגמת GEWISSהשקע יתאים להתקנה באמבטיות תוצרת  .3.2

ע.ד.א. פלסט או בכל אביזר אחר אשר ידרש במהלך הפרויקט )לא תשולם תוספת כספית 
מ"מ ו/או בכל התקן אחר וגם  55, התקנה תה"ט בקופסאות לאביזר שונה(.התקנה עה"ט

 סטנדרטיות ו/או במחיצות. PVCלהתקנה על תעלות 
השקע המוצע יכלול את המתאמים הדרושים להתקנה בסוגי האביזרים שפורטו בסעיף  .3.3

הקודם. במתאם תהיה מגרעת להדבקת שלט הסימון.צבע המתאם יהיה בהתאם לבחירת 
 האדריכל.

מים לשקעים יהיו מודולאריים וניתן יהיה לחבר התקני קצה נוספים כגון מומלץ שהמתא .3.4
F.O.'שקעי טלפון, וכו , 

 .M3,RIT,HCSהשקע שיותקן יהיה מתוצרת:  .3.5
 

 :M3,RIT, HCSמסוכך  RJ-45לוח ניתוב  .4
 .CAT 6Aלוח ניתוב מסוכך מסוג  .4.1

 Connecting hardware Componnentלוח הניתוב המוצע יעמוד בדרישות בדרישות  .4.2
approved CAT- 6Aעפ"י ,ANSI/TIA-568-C.2   
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 לוח הניתוב יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי. .4.3
 לוח הניתוב יכלול מכסה מתכת אחורי להגנה מרעשים. .4.4
 לוח הניתוב יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים. .4.5
 לוח הניתוב יכיל מגרעות לסימון בלתי מחיק ו/או הדפס המוטבע על הלוח. .4.6
 .19הלוח יתאים להתקנה במסד " .4.7
 .1Uמגעים כ"א בגובה עד  8בעלי  RJ-45מחברי  24לוח הניתוב יכיל  .4.8

המציע יצרף את המפרטים המדויקים כולל מספר קטלוגי, שם היצרן ותוצאות הבדיקה של  .4.9
לוח הניתוב, וכן אישור לעמידה בתקנים הנדרשים. מערך הבדיקה של לוח הניתוב יכלול 

לל המעגל המודפס באם קיים, וכן פרמטרים כגון רציפות הארקה וכו', על גם את השקע כו
 פי דרישות התקן.

 לוח הניתוב יחובר להארקת הארון/המסד. .4.10
 .M3,RIT,HCSהפנל שיותקן יהיה מתוצרת:  .4.11

 

 :  S.Mמסוג  -כבלים אופטיים להתקנה פנימית  .5
 .9/125בקיצור  מיקרומטר או 125מיקרומטר ומסביבו שכבת בידוד בקוטר של  9קוטר  .5.1
 .LCזוגות סיבים.בשני קצותיו של כל סיב יותקנו מחברי  12הכבל האופטי יהיה בעל  .5.2

עם ליטוש  SPLICEעבור ריתוך  PIGTAILמחבר מסוג שמפורט בכתב הכמויות יחיד כולל  .5.3
UPC 

 .10GBE -3ae.802 IEEEהכבילה האופטית תתמוך ביישומים התקנים  .5.4
 י התכונות הבאות:להיות בעל SINGLE MODEעל סיבי  .5.5
 nm9 125/מימדים:  .5.6
 .nm 1300 -ו  nm 1550 אורכי גל: .5.7
 .-DB 0.15עד ניחות המחבר :  .5.8

 במעטה כפול להגנה. HFFRציפוי הכבל יהיה מסוג 
. ניתן להציע כבלים הארוזים TIGHT TUBEמיקרון בתצורת  900הסיב יחפה במעטה  .5.9

 MINIקרה שיוצע כבל בתצורת .הכבל יכלול גיד מרכזי דיאלקטרי.במMINI CABLEבשיטת 
CABLE  3יהיה סיב אחד בכל צינורית.קוטר הצינורית יהיה עדmm יאפשר כניסת ,

הצינורית לתוך המחבר ויאפשר חיבור המחבר בחיבור ישיר.הצינורית תהיה מחומר גמיש 
 ס"מ. 10-15שיאפשר רדיוס כיפוף של 

 ניוטון. 1500כח משיכה מינימלי:  .5.10
 מ"מ. 30 רדיוס כיפוף מינימלי: .5.11
 ק"ג/ק"מ. 150משקל מקסימלי:  .5.12
 הכבל יוגן ברשת מגן המורכבת מסיבי קבלר  .5.13
 (.spliceכל מקטע סיב בין שני לוחות ניתוב יהיה מקטע אחד ללא חיבורי ביניים ) .5.14
 

 :S.M -מחברים אופטיים .6
יותקנו מחברים אופטיים זכריים  SINGLE MODEבשני קצותיו של כל סיב אופטי מסוג  .6.1

 .SC/LCמסוג 
המחבר יהיה בעל פרולה קרמית מסוג זירקוניה ויחובר לסיב בהדבקה, כולל חיזוק הקבלר  .6.2

לתוך המחבר וביצוע חיבור ישיר של המחבר  LOOSE-)אם קיים(, או תוך הכנסת צינורית ה
 לסיב האופטי.

מיקרון על הקבלן להתקין את המחבר כך שהוא כולל מגף ונעילה  900בעת שימוש בסיבי  .6.3
 יב.ייעודית לס

כל מחבר אופטי יחובר למתאם בצידו האחורי של לוח הניתוב האופטי.הקבלן יבצע  .6.4
. ניחות dB 0.5 -בדיקות למחברים לאחר התקנתם. ניחות מקסימאלי מותר למחבר 

 .PIGTAIL – 0 dB-מקסימאלי מותר ל
או שוו"ע מאושר בלבד. בכל מקרה, יועבר  3Mיהיה מתוצרת חברת  PIGTAILהמחבר/ .6.5

 רם התקנתו.לאישור ט
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 לוחות ניתוב אופטיים: .7
זוגות מחברים/מתאמים  6/12/24לוח ניתוב אופטי יהיה עשוי מתכת, מותאם להתקנת  .7.1

 אופטיים.
מ'  1חלקו האחורי של הלוח יכלול מגש והתקנים לאחסון עודפי הסיבים האופטיים, באורך  .7.2

 19תקנה המס"ד "לכל סיב. כמו כן, יכלול מגש ייעודי לספלייסים.לוח הניתוב יתאים לה
 .U1סטנדרטי ויהיה בגובה 

ס"מ לפחות על מנת למנוע פגיעה  5חזית לוח הניתוב תהיה שקועה בעומק של 
במתאמים ובמגשרים שיחוברו.אל המתאמים יחוברו המחברים שבקצוות הסיבים 

האופטיים עפ"י סדר קבוע של צבעים בכל האתר.בצידי הלוח יותקנו תופסנים למגשרים 
 למניעת נפילתם.האופטיים 

 

 מגשרים אופטיים: .8
מגשר אופטי יהיה מזוג מיני כבלים אופטיים כשבשני קצותיהם שני זוגות מחברים  .8.1

 .LCאופטיים 
 או שוו"ע מאושר בלבד. SIECORאו  OCCהכבל יהיה מתוצרת  .8.2

 

 :U25 -ארון תקשורת .9
 ס"מ. 80ס"מ/ 80ארון התקשורת להתקנת ציוד תקשורת יהיה בעומק של עד  .9.1
יעבור טיפול נגד חלודה בכל חלקיו. על כל חלקי המתכת תינתן אחריות נגד חלודה  הארון .9.2

 שנים לפחות. 10של 
 .Tפרופילי אלומיניום מחוזקים ע"י בורגי  -שלדה  .9.3
מ"מ עם חיזוקים. הדפנות תהינה ניתנות לפירוק והרכבה מהירים ללא  1פח  -דפנות  .9.4

ת, דפנות הצד המשותפות לא יותקנו, חיבורי ברגים. במקומות בהם מצמידים מספר ארונו
 הדפנות תהינה מחורצות בשליש התחתון.

 . פתרון אחר לא יאושר. CONTECHתעלות אחוריות לפסי שקעים כדוגמת ארון  .9.5
עשויים פרופיל אלומיניום בלבד, המתאים לקליטת אומי קפיץ למסילה. בכל  -19פסי '' .9.6

 3חלקו האחורי. בחלל הארון יותקנו פסים ב -2" בחלקו הקדמי ו 19פסי  2ארון יותקנו 
" לעומק הרצוי, בהתאם לציוד המותקן 19זוגות פסים להתאמת עומק, לאפשר כיוון פסי 

בארון. מבנה הפסים יהיה כזה, שיאפשר העברת כבלים בינם לבין דופן הצד, והמרווח לא 
 ס"מ בכל צד. -7יהיה קטן מ 

 ירת הכבלים בתוכו.בכל ארון יותקנו פסי רוחב בכמות שתאפשר את קש .9.7
 °100-צירי הדלתות לא יבלטו לצדדים מגוף הארון ויאפשרו פתיחה של הדלת ב -דלתות  .9.8

ללא  19ארונות או יותר, ויאפשרו התקנת ציוד " 2לפחות, כדי לא להפריע בעת הצמדת 
הפרעה. כיוון פתיחת הדלתות יהיה ניתן לקביעה בעת ההתקנה בשטח: לצד ימין או לצד 

אם לצורך. נדרש איטום הדלת ע"י מברשות שיער מותקנות ע"ג שלדת שמאל, בהת
 האלומיניום של הארון, מסוג שאינו צובר מטען סטטי.

חריצי    מ"מ מכופף, עם חיזוק מרכזי לכל גובה, ובעלת  1.25עשויה פח  -דלת אחורית  .9.9
 אוורור בשליש התחתון. הדלת כוללת מנעול מסוג יל.

דלתות שעברו תהליך  2מ"מ או  5שויה זכוכית מגולוונת בעובי ע : דלת חזית רגילה/חצויה .9.10
 חיסום, בעלת מנעול במרכזה, מסוג יל. )מפתח דלת קדמית ואחורית זהה בכל הארונות(.

 צבע וגימור : .9.11
 הארון יהיה צבוע בשתי שכבות: .9.11.1
 צבע יסוד. .9.11.2
שכבת צבע חיצוני, שחור מט בגימור קלוי בתנור או צבע אחר עפ"י בחירת  .9.11.3

 המזמין.
צבע הארון יקבע ע"י האדריכל/יועץ, הקבלן המבצע יקבל אישור בכתב  .9.11.4

 מהאדריכל לגבי גוון הצבע לפני הזמנת הארונות.
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 פס שקעי כוח : .9.12
שקעי כוח כ"א, מוגנים ע"י  12בחלקו האחורי של הארון יותקנו שני פסים עם  .9.12.1

. הפס, השקעים והמאמ"ת יעמדו בתקן ישראלי. את פס Gמסוג  16Aמאמ"ת  
שקעי  6יותקן פס של  U6 -קעים ניתן למקם בכל צד וגובה של הארון.לארון ההש

 .Gמסוג  A16כוח,מוגן ע"י מאמ"ת 
 .CEEמ' עם תקע  5, באורך .3X2.5לפסי השקעים יחובר כבל פנדל # .9.12.2

 אוורור: .9.13
מאווררים בספיקה של  4בגג ארון התקשורת באמצע חלקו האחורי יותקנו  .9.13.1

80CFM כ"א, בארון ה- U6 220ן מאוורר אחד מוזנים במתח רשת יותקVAC 
 .RFIישירות מהזנת הארון ומוגנים 

 המאווררים יכוסו ע"י רשתות מגן למניעת פגיעה בצוות המתחזק. .9.13.2
 במקרה של גג פגודה יותקנו המאווררים על גבי גג פנימי ולא חיצוני של הפגודה. .9.13.3
ויר. פתחים בגג יש להקפיד שלא יהיה רווח בין הגג לארון, כדי שלא תהא בריחת א .9.13.4

 יש לסגור עם "לוחות עיוורים" למנוע בריחת אויר.
מבנה הארון והמדפים יאפשר מסלול אוורור, היונק מפתחי אוורור,  -מסלול אוורור .9.13.5

 עובר דרך כל המכשירים ונישאב החוצה ע"י המאווררים.
 פתחי כניסה לכבלים : .9.14

ת מגן ממוקמים ס"מ מוגנים ע"י גומיי 10*22שני פתחים בגג הארון במידות  .9.14.1
 בצדי הארון במרכז הרוחב.

 ס"מ. 20*10פתח בגג הארון בחלקו האחורי המרכזי במידות  .9.14.2
הארון יסופק כאשר כל פתחי הכבלים בגג סגורים ע"י לוחות עיוורים, הניתנים  .9.14.3

 לפירוק לפי הצורך.
פתחי הכבלים והמאווררים יתוכננו כך, שאפשר יהיה להתקין תעלת כבלים על גג  .9.14.4

 הסתרת פתחי האוורור. המסד ללא
בסיס הארון פתוח, על גבי הבסיס תהיה נקודת הארקה מרכזית מרותכת  .9.14.5

 בעל ראש פטרייה. NC-10ובורג  NC-10למסגרת הבסיס בעלת תבריג 
 ייצוב : .9.15

רגליות/גלגלים )עפ"י בחירת היועץ( הניתנות  4יותקן על  U44ארון השרתים/ .9.15.1
וגדר בהמשך.אם יותקן ארון תלוי, לכיוון ע"י אומי מתיחה. מכיל סט קשיחים כמ

 יש לוודא חיזוק בקיר אחורי.
 לוחות עיוורים לארון התקשורת : .9.16

לוחות עיוורים ישמשו לסגירת מרווחים בין פריטי ציוד ולוחות ניתוב בארונות  .9.16.1
מ"מ צבוע באבקה אפוקסית  1.5התקשורת. הלוחות יהיו עשויים פח מכופף 

 בצבע שחור.
 לארון תבוצע באמצעות אומים מתאימים כמוגדר.התקנת הלוחות העיוורים  .9.16.2
והשימוש בהם ייעשה בהתאם לתכנון של   1Uהלוחות העיוורים יהיו בגובה של  .9.16.3

 ארון התקשורת.
 מדף קבוע לארון התקשורת : .9.17

מדף מחורר קבוע לארון תקשורת ישמש להצבת ציוד שאינו ניתן להתקנה בארון  .9.17.1
משטח  80%חד. שטח החירור מ"מ כל א 10-12סטנדרטי, גודל החורים  "19

 מדפים. 2המדף.לארון יסופקו לפחות 
 מ"מ. 2פח מכופף  -מבנה  .9.17.2
קדמיים ואחוריים. ניתן יהיה  "19ע"י ברגים סטנדרטיים המותקנים בפסי  -חיזוק  .9.17.3

 ".19למקמו בכל גובה של פנים הארון/ארונית ויאפשר שינוי עומק של פסי התקן 
 שחור. צביעה באבקה אפוקסית בצבע -גימור  .9.17.4
 סט קשיחים לארון תקשורת יכיל את הפריטים הבאים: .9.17.5
 אומי קפיץ למסילות. .9.17.6
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 מ"מ. 1מ"מ, עובי  13, קוטר חיצוני M5דסקית שטוחה מגולוונת  .9.17.7
 מ"מ. 12, מפתח פיליפס, אורך תבריג M5בורג מגולוון ראש פטרייה  .9.17.8
יחידות מכל פריט לעיל, כאשר כל הפריטים מאותו סוג ייארזו  20הסט יכיל  .9.17.9

 סטים נוספים ללא עלות. 3בשקית נפרדת.בגמר הפרויקט,יש לספק 
 . CONTECHארון התקשורת יהיה כדוגמת ארון התקשורת של חברת  .9.18

 

 כבלי ניתוב : .10
 מסוכך לתחנת עבודה. RJ-45כבל ניתוב בין שקע קצה  .10.1
בהתאם לשקעים, לוחות הניתוב והכבילה   CAT 6A -המגשרים יהיו כאלה המאושרים ל .10.2

 -CAT-ידי המציע, או לחילופין יהיו בעלי אישור תקן של מעבדה מוסמכת ל שהוצעה על
6A  :מתוצרתM3,RIT,HCS. 

 זוגות שזורים, ויהיה מסוכך וגמיש. 4הכבל יכיל  .10.3
   EIA/TIA-568-C.2, עפ"יCAT- 6Aהכבל יעמוד בתקני בדרישות  .10.4
 .CATEGORY 6Aמסוכך, מאושר  RJ-45בכל קצה יותקן תקע  .10.5
כיסוי גומי צבעוני. הקבלן יוודא עם המזמין ויקבל הנחיה בכתב לגבי  על כל תקע יותקן .10.6

 צבע כיסוי הגומי.
 יעשה שימוש אך ורק בכיסויים שלא ניתן למשכם בקלות מקצה המחבר. .10.7
 כל מגשר יסומן בשתי קצותיו במדבקה הכוללת מס' סידורי רץ בשרוול מתכווץ בחום. .10.8
עפ"י דרישות הלקוח, אורך הכבלים יסוכם כבלים נוספים באורך שונה יסופקו ע"י הקבלן  .10.9

 .SOW –עם הקבלן המבצע בעת הכנת ה 
 המגשרים יסופקו בצבעים שונים עפ"י דרישות המזמין. .10.10

 

 הארקות : .11
כל ארונות התקשורת/שרתים והציוד שבתוכם יוארקו על מנת למנוע השראות מתחים  .11.1

 כתוצאה מהפרעות אלקטרומגנטיות או נזקי ברק.
קובץ  2112ק"ת תשנ"ב ע"מ  1173וצע על פי התקנים הרלוונטים ת"י ביצוע הארקות יב .11.2

 .1978הארקות יסוד ממאי 
 .VAC 0.8המתח בין הארקה לבין שקע משתמש הארקה של הציוד לא יעלה על  .11.3
לכל ארון תקשורת/שרתים,  מרכזיה וכדומה בנפרד יותקן כבל הארקה, לפס ההארקות  .11.4

ממ"ר, בידוד צהוב/ירוק.  16ורי. חתך הכבל שיסופק ע"י המזמין במוקד התקשורת האז
 כל כבל יחובר לבורג נפרד באמצעות נעל כבל בורג ודיסקה קפיצית.

ממ"ר, בידוד  4על הקבלן לחבר כל לוח ניתוב בנפרד לקיט הארקה שבמסד. חתך הכבל  .11.5
 צהוב/ירוק. אין לבצע שרשור הארקות.

 המאווררים יוארקו ע"י כבל הזנת החשמל שלהם. .11.6
 ארקת המסדים והלוחות יהיה כלול במחירי הפריטים המתאימים.מחיר ה .11.7
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 מסגרות חרש – 19פרק 

 

 עבודות מתכת .1
החומרים השונים למבני מתכת כגון: פרופילים, צינורות, פחים, ברגים, וכו' יהיו חדשים מאיכות 

 2400ה על מעולה, נקיים מחלודה מתקלפת או פגמים אחרים, גבול הנזילות של הפלדה יעל
 80מגולוונים בעובי  –ק"ג/ לסמ"ר  -3700ק"ג/לסמ"ר ומאמץ השבר במתיחה לא יהיה פחות מ

 מיקרון לפחות.
יהיה הריתוך נקי מלא עם  –החלקים השונים ירותכו בניהם לכל אורך המגע. אם לא צוין אחרת 

יתוך צריכות פזות בהתאם לסימון המופיע בתכניות ולפי כללי התקן הישראלי. אלקטרודות הר
לתת ריתוך גמיש בעל תכונות השוות לכל תכונות החומר המרותך. יש לדייק בחיתוך 

הפרופילים, הצינורות והפחים במתן הצורה שלהם כדי להבטיח התאמה טובה של החלקים 
 בעת הריתוך.

 יש להשתמש באלקטרודות תקניות ולקבל את אישור המהנדס.
בריתוך המחבר, ההשקה וצורת התפר של הריתוך בכל הריתוכים של הדפנות יש להשתמש 

 צריכה להבטיח חדירה מלאה דרך כל עובי הפח.
הגודל של ריתוך מלא לא יהיה פחות מאשר עובי הפח הדק ביותר במחבר, אלא אם צוין אחר 

 בשרטוט.
יש לבצע את עבודת הריתוך ע"י רתכים מומחים ומנוסים היטב במקצוע ובטכניקה של הריתוך 

 מר בשימוש.ושל החו
בריתוך מתכת ע"י קשת, יש לבחור שמוש באלקטרודות עטופות. אין להשתמש בשיטות ריתוך 

 אחרות אלא אם כן נתקבל על כך אישור מהמהנדס או ב"כ.
 כל השטחים המיועדים לריתוך יש לנקות היטב משמן, לכלוך וקשקשים.

, חפיה מיותרת לואי ריתוך, לאחר גמר הריתוך יש לשים לב שהתפרים יהיו חופשיים מקעקועים
 או בועות אויר. ריתוכים בעלי טיב מפוקפק יש לחתוך ולרתך מחדש.

יש להוריד את כל פני הריתוך, לנקות את החלק המוגמר ולהשאירו בלתי צבוע עד לבדיקת 
 המהנדס.

 לקיחת דוגמאות חומר או ריתוך, הובלתם ובדיקתו בהתאם לסעיף הכללי.
 עבודות גילוון .2

לאישור המזמין. ע"פ תקן חברת  –פילים יגולוונו בטבילה באבץ חם במפעל גילוון מוכר כל הפרו
 מיקרון מינמום. 80חשמל 

 בריתוך או חיבור תתוקן ע"י הקבלן בצבע עשיר באבץ –כל פגיעה בגילוון 
 מפרט צבע לקונסטרוקצית פלדה:   . 3

 תקן שוודי  SA2.5א. ניקוי חול עד לדרגה 
 מיקרון 50של טמבור עובי כל שכבה יבשה   HB13צינקרומט  ב. שתי שכבות צבע

 מיקרון. 30עובי של  309ג. צבע ביניים טמבור 
 מיקרון. 40ד. צבע עליון סופרלק בגוון לפי בחירת המזמין בעובי 
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 אלמנטים מתועשים - 22פרק 

 כללי 22.01

 נושא הפרק 22.01.01
 חות גבס.מחיצות וציפוי קירות/עמודים מלו .1 
 תקרות תותבות. .2 
 אלמנטים מיוחדים מגבס כגון: סינרים, מגשרי גובה, אדנים וכו'. .3 
 אלמנטים משולבים בתוך מחיצות, תקרות וציפוי גבס: חזוקים מיוחדים וכו'. .4 

   מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי, מפרט לבניית מרפאות של שרותי   
 בכל חלקיו. 5103יבוצעו בהתאם לת"י  הבריאות הכללית. כל העבודות  

 פרטים מיוחדים ותכנון על ידי הקבלן 22.01.02
על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כגון: חיבור לקירות, חיזוקים  

מיוחדים מסביב לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים אלמנטים שנוים )נברשות, תעלות 
גישה עם משקופים וציפוי קורות, צפיפות פרופילים של תאורה וכו'(, גמר תיקרה בקוי פ

 שלד נושא ומוטות תליה, הגנת פינות בציפויים וסינרי גבס וכו', גמר פינות.
לתשומת לב הקבלן: תכנון מערכת תליה לתקרות תותבות ואקוסטיות יבוצע על ידי  

ח לא מהנדס מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו. אישור תכנון המהנדס על ידי המפק
משחרר את הקבלן מאחריות על יציבות התקרות. הקבלן חייב להזמין בדיקת מכון 

 התקנים לאופן הרכבת התקרות לקראת סיום הביצוע.

 תאור החומרים 22.02

 לוחות גבס 22.02.1
  או  CONWELLהלוחות יהיה לוחות גבס המיוצרים בעירוב סיבים במילוי עיבויים   .1 

 עם שריון משני הצדדים או שווה ערך. לחילופין לוחות גבס    
 על כל חלקיו. 1490החומרים מהם מורכבים מחיצות גבס יעמדו בדרישות ת"י  .2 
 איכות .3 
הלוחות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם.   

אם יובאו לאתר לוחות פגומים מהייצור ושלא עמדו בסיבולות, הם יסולקו 
ולוחות אחרים יובאו במקומם. סטייה מאחידות פני הלוח, שריטות  מהשטח

וגומות שצביעה או נייר טפטים לא יעלימו, יהיו עילה לפסילת לוחות. ההחלטה 
על כך נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח. לוחות שנפסלו יסומנו בצורה 

שהמפקח  בולטת, יאספו בערימה נפרדת ויסולקו כאמור לעיל. פגמים מקומיים,
יאשר תיקונם, יתוקנו לפני ההרכבה, לפי הוראותיהם של היצרן והמפקח, 

ובעזרת מרק שיאשר היצרן. אם יאשר המפקח שימוש בחלקי לוחות, יורשה 
 הקבלן להשתמש רק בחלקים שלמים ותקינים שנוסרו מן הלוח הפגום.

 פרופילים 22.02.2
מ"מ  עבור  0.7-שלא יפחת מהפרופילים יהיו פרופילי פח פלדה מגולוונת  . 1 

 מ"מ. 98.8מ"מ ורוחב הניצב  100מ' יהיה רוחב המסלול  3.0מחיצות מעל גובה 
 73.8מ"מ ורוחב הניצב  75מ' יהיה רוחב המסלול  3.0עבור מחיצות עד גובה   

 מ"מ. בזמן ההרכבה נדרש חיכוך בחיבור בין המסלול והניצב.
ולדרישות  265פחות ובדיקתו לפי ת"י מטרים ל-מיקרו 20עובי הגלוון יהיה  .2 

 עמידות אש לפי המתואר בדו"ח יועץ בטיחות.
צורת הפרופילים ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס מתוכנן  .3 

. הפרופילים לא 1/250 -בכפיפה מבלי לעבור את המאמץ המותר או עיוות גדול מ
 יהיו מפותלים או מכופפים.

יה באורך מלא של גובה המחיצה ולא יהיה מורכב משניים או הפרופיל הניצב יה .4 
 יותר חלקים.
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עבור חיזוק פתחי הדלתות וקצוות של מחיצות "חופשיות" יש להשתמש  .5 

ס"מ מגולוונות )בין רצפה לתקרה( או בשיטה אחרת  RHS 9070בפרופילי 
 מאושרת על ידי המפקח בהתאם לפרט מאושר ע"י המפקח.

 מפלדה לתליה וחיזוק התקרות אלמנטים 22.02.3
 .22.03.2שבסעיף  2כל האלמנטים יהיו מגולוונים כמתואר בסעיף קטן  .1 
 .921ות"י  755כל האלמנטים של התקרות יעמדו בדרישות ת"י  .2 

 ברגים 22.02.4
הברגים לחיבור לוחות הגבס אל הקונסטרוקציה יהיו ברגי פח, דהיינו ברגים  .1 

רוקציה ללא קדיחה מוקדמת. הברגים יהיו מותאמים החודרים לתוך הקונסט
להחדרה בעזרת מברג, הם חייבים להיות מוגנים נגד קורוזיה, אולם שכבת 

ההגנה לא תמנע הידבקות מרק המישקים ולא תגרום להופעת כתמים על פני 
 שכבת הגימור.

 ס"מ. 60צפיפות הברגים בשכבה הראשונה כל  .2 
 ס"מ. 30-40ניה באזור הניצב כל צפיפות הברגים בשכבה הש .3 
 ס"מ. 25-30צפיפות הברגים בשכבה השניה באזור חיבור הלוחות כל  . 4 

 מזרונים לבידוד אקוסטי 22.02.5
 העבודה כוללת הידוק המזרונים ללוח הגבס בשיטה שתאושר ע"י המזמין. . 1 

 אלמנטים לפינות 22.02.6
אנכיים ואופקיים בתקרות( יש לקבוע  בפינות בולטות )מחיצות, ציפויים וחלקים .1 

 מגיני פינה מחומר מתכתי בלתי חליד.
 סרטי נייר משוריינים רק ע"פ אישור המפקח. .2 
סוג האלמנטים הנ"ל יהיו לפי הוראות יצרן הגבס ומסוג שאינו פוגע בגבס  . 3 

 ובקונסטרוקציה.

 מחיצות בבניה יבשה )גבס( 22.03

 כללי  22.03.1
והציפויים במסגרת פרק זה להלן, יש לראותה כחלק מכלל המערכת  מערכת המחיצות 

מחיצות/תקרות עפ"י מכרז/חוזה זה ואין באמור להלן לפגוע בחובת ההתאמה של 
המחיצות עפ"י פרק זה לכלל המערכת מבחינת הדרישות הכלליות לגבי מודולציות, 

 זה. התאמה, מעברי רעש וכד' כפי שהם מפורטים ביתר מסמכי מכרז/חוזה
מחיר העבודות המתוארות בפרק זה כוללים גם את הספקת והתקנת המחיצות, את  

גימורן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות ונגרות )כגון דלתות חלונות( המורכבים 
בתוכן ומהווים חלק מהם ואת ההתאמה והחיבור בין מחיצות/הציפויים לבין אלמנטים 

 הקיימים במבנה.
 של המחיצה ו/או הציפוי החוזק )הכולל( 22.03.2

המחיצות המורכבות והציפויים לכל סוגיהן תענינה על דרישות החוזק והיציבות  
המפורטות להלן, כאשר רואים את המחיצה כחייבת לעמוד בכל אחת מהדרשות 

 המפורטות ובכולן גם יחד.
כל מחיצה תתוכנן לנשיאת אצטבאות ומדפים תלויים על גבי המחיצה כאשר  .1 

ם או האצטבאות או חיפוי במראות כשהעומס השימושי לכל מדף יהיה המדפי
ק"ג למ"א )בקצה המרוחק של המדף מהמחיצה( למניעת ספק  50בשיעור של 

וכאמור כל עומס המדפים מועבר ישירות למחיצה או ללוחות הגבס של המחיצה 
 וללא כל השענת עזר על הרצפה.

באמצעות פרופילי המסילה העליונים המחיצה בכללותה תתוכנן לקבלה והעברה  .2 
והתחתונים של כוחות אופקיים. הכוחות האלו שיפעלו במישור החיבור העליון או 

 ק"ג למ"א עומס שימוש אופקי בכ"א מהם. 80התחתון יהיה בשיעור של 
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השקיעה המותרת באלמנטים האופקיים עקב עמיסה אופקית של המחיצות  .3 
 מחיצה. מגובה ה 1:360-תהיה לא יותר מ

 מבנה הקונסטרוקציה 22.03.3
הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילי מכופפים או משוכים מפלדה  . 1 

 0.7-מגולוונת העונים על כל הדרישות דלעיל והעשויים מפח בעובי שלא יפחת מ
מ"מ. אין באמור לעיל לגרוע מחובת הקבלן להגדיל את עובי הפח או את רוחב 

הנזכר להלן באם הדבר מתחייב ממילוי אחת מהדרישות  הפרופיל המינימלי
 האמורות לעיל לגבי הפריטים, המחיצה, התקנים וכד'.

יש לשים לב לביצוע מבנה קונסטרוקטיבי למחיצות נמוכות הנושאות עליהן  .2 
 מחיצות זכוכית, חיזוקים נוספים במחיצות הנ"ל כלולות במחיר המחיצה.

מקרה תעלה מחוזקת לתקרה ולרצפה מעל מצע הקונסטרוקציה תכלול בכל  .3 
 מחומר גמיש בלתי דליק אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל.

 הקמת שלד 22.03.4
על הקבלן למדוד את פני הרצפות והתקרות במקומות בהם תוקמנה המחיצות  .1 

וזאת לאחר שקבע באישור המפקח, את קווי הקמת המחיצות, המלבנים, 
 התאם לקוי המודולוציה של הבנין.הכל ב -הפתחים וכו' 

הקבלן יגלה כל סטיה בפני הרצפות ותקרות או קירות בנין קשיחים, אליהם  .2 
ידי -מתחבר מערכת המחיצות ויתקן את הסטיות בשיטות שתאושרנה על

המפקח ובתנאי שלא יפגע בכך באף אחת מדרישות מפרט זה לגבי המחיצה או 
 כל חלק ממנה.

צפה ואל התקרה פרופילי מסילה המתאימים לדגם המחיצה הקבלן יחבר את הר  
המאושר ולפרט הגימור למעלה )חיבור לתקרת ביניים )קשיחה(, גימור חופשי, 
ולמטה )רצפה קשיחה(. כל החיבורים ייעשו, כאמור, בקידוח והברגות בברגים 

בתוך דיבלים מסוג מאושר ולא ביריות. בין המסילה לרצפה ולתקרה ייעשה 
באמצעות סרט איטום העמידה בפני רטיבות ואש המבטיח בידוד אקוסטי איטום 

 ובידוד נגד אש המתאימים לדרישות הנדרשות המחיצה עצמה.
ס"מ בין  55הפרופילים האנכיים יורכבו אל תוך המסילות במרחקים שלא יעלו על  . 3 

ציר לציר,)במקומות שיש על המחיצות גבס ציפוי/חיפוי מראות, תלית מדפים 
וכדומה. על הקבלן לתאם עם המפקח את גודל המרחקים בין הפרופילים 
האנכיים וכמו כן גם בין הפרופילים האנכיים( שיותאמו כללית למערכת 

המודולציה בבנין, לרוחב לוחות צמר הסלע המיועד למילוי פני המחיצה במידה 
הכל  -ם ונדרש במחיצה זו או אחרת, ליד פינות מלבנים ופתחים ובקצוות חופשיי

בהתאם לדוגמא שתאושר, לדרישות דלעיל ולהוראות המפקח. בנוסף לפרופילים 
אלה, יותקנו פרופילים אופקיים בכל מקום המיועד לחיבור מגיני קיר ולחיבור 
אלמנטים כבדים במיוחד, כגון יחידות מיזוג אויר, מראות ואביזרים כבדים או 

בנוי כך שתענה על דרישות בולטים אחרים. מכלול מערכת הפרופילים יהיה 
החוזק הכללי של המחיצה, על הדרישות לעמידותה בפני אש, על הגמישות 

 למעבר צנורות מערכות לסוגיהן זאת בנוסף לדרישות הספציפיות הנ"ל. 
כל הברגים המסמרים והאביזרים האחרים לחיבור הפרופילי השונים יהיו  .4 

 1490לפי המלצת נספח א' לת"י  ידו יצרן המחיצה, או-מהסוגים המומלצים על
 ובמקרה של סתירה לפי הדרישה המחמירה.

 חיפוי מחיצות וציפויים 22.03.5
קרומיות עם או -קרומיות או תלת-חיפוי המחיצות  והציפוים יהיו חד קרומיות או דו .1 

הכל לפי הדרישות מאותה המחיצה, או בהתאם להוראות  -בלי מילוי צמר סלעים 
 לאמור במפרט זה להלן.המפקח ובכפוף 

 יש לחבר את לוחות הצמר למחיצות הגבס הכל בהתאם להנחיות המפקח.  
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חיפוי המחיצות ייעשה בלוחות גבס ורטיקלים שלמים לכל גובה המחיצה  .2 
מהסוגים האלטרנטיביים המפורטים במפרט זה. הלחות יהיו שלמים ורצופים 

ים בכל מקרה על מרכזי מהרצפה ועד גמר המחיצה ויעשנו בתפריהם האנכי
 הפרופילים האנכיים.

בכל פעולת החיפוי יש להשלים ולבצע את כל ההכנות, החורים והמעברים לכל   
 הצנורות והאביזרים של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיהם.

 גימור המחיצות 22.03.6
 בגימור המחיצות המטרה היא להשיג משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות 

בתפרים והחיבורים ולהביא לאיטום מלא בין המחיצה לבין המלבנים, המשקופים, 
הקורות הקשיחים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו/או רצפה. עקרונית יבוצע 

הגימור בשלושה שלבים, כשהשלב הראשון יכלול את איטום התפרים ואת איטום 
ן הלוחות והאביזרים, בין הלוחות החורים במקומות שיקוע הברגים. לרבות תפרים בי

לקירות או אלמנטי בנין קשיחים, בין הלוחות לבין משקופי פתחים ובין הלוחות לבין 
עצמם במרק בסיס ובשימוש בכלים המומלצים לפי סוג המחיצה הכל לפי קביעת 

 המפקח.
בשלב השני, לאחר איטום הבסיס הנ"ל, יבצע הקבלן איטום כל התפרים לסוגיהם  

מיוחד הכל כאמור לעיל בשלב הראשון בפינות חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס  בטייפ
המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין פינת טיח עם מקצוע ממתכת מסוג מאושר על 

 ידי המפקח 
בשלב השליש והאחרון, יבוצע מרק סיום מתוצרת המומלצת, כאשר סיום המחיצה                   

בכלים המיועדים לכך יתן את המשטח הרצוי כאשר הוא מתאים  לאחר מרוקה, שייעשה
 לקבלת צבע פלסטי במברשת או רולר.

 פרטים מיוחדים 22.04

על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפרטים המיוחדים כגון: חיבור לעמודים וקורות,  
חיזוקים מיוחדים בקטעים שבהם מורכבים חלונות ודלתות, חיזוקים עבור אלמנטים 

יוחדים וכו'. ביצוע של פרטים מיוחדים כלול במחירי המחיצה ו/או ציפוי הנקוב בכתב  מ
 הכמויות.

 תקרות תותבות מלוחות גבס 22.05

פרק זה כולל הספקה והתקנת תקרות כולל חלקים אופקיים ואנכיים )סרגלים(, את  22.05.1
 גמורן והתאמתן לפרטים של מסגרות נגרות ומערכות.

 קונסטרוקציהמבנה ה 22.05.2
 הקונסטרוקציה תכלול גם מערכת תליה וחיזוק לתקרות קשיחות וקירות. * 
 כל האלמנטים של מערכת תליה וחלקי חיזוק יהיו מגולוונים. * 
צפיפות הפרופילים של השלד ומוטות תליה יקבעו לפי פרטים מאושרים ע"י  * 

 המפקח.
 

 חיפוי 22.05.3
ה בלוחות גבס שלמים )לאורך( עד כמה שזה חיפוי התקרות יהיה חד קרומי ויעש 

 מתאפשר לפי מידות החדר 
 פרטים מיוחדים 22.05.4

על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כגון: חיבור לקירות, חיזוקים  
מיוחדים מסביב לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים אלמנטים שנוים )נברשות, תעלות 

 קוי פגישה עם משקופים וציפוי קורות: גמר פינות.תאורה וכו'(, גמר תיקרה ב
 



209 

 

 תקרות תותבות מכל הסוגים 22.06

 כללי 22.06.01
 22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  

 אלמנטים מתועשים.
 בתקרות ישולבו גרילים של מיזוג אויר, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, 

בתאום  -מתזים ומערכות אחרות אשר יורכבו ע"י הקבלן בדרך כלל, ובמידה וע"י אחרים 
 ובאחריות קבלן התקרות.

 פרטי ביצוע 22.06.02
הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע מפורטות, המראות את שיטת  .1 

ש, התליה, החומרים בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי א
 ספרינקלרים וכו'.

עבודות הקבלן כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר, הספקת והתקנת  .2 
פרופילי גמר מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע, בחיבורים שבין 

 התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים אחרים.
להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש  כל הפתחים בתקרה, המיועדים .3 

מותאמים למימדים ולצורת האביזרים,  Lוכיוצא באלה, יעובדו בפרופילי גמר 
 מעלות או עפ"י המצויים בפרט. 45-כאשר חיבורי פינה מבוצעים ב

 לא יראו החיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין אלמנטים שונים.  
ק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות תחילת עבודות התקרה תהיה ר .4 

 המורכבות בחלל התקרה הותקנו ונבדקו.
הקבלן יספק ויתקין את מערכת התליה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד.  .5 

הקבלן ילמד את התכניות, יבקר בשטח בזמן הביצוע וייודא מיקום מדוייק של כל 
ול המפקח אפשרות להרכיב האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע ישק

 את התקרה בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדוייק של אביזרים אלה.
פני התקרה המוגמרת יהיו חלקיים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי  .6 

מרעידות ותנודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים 
התקרה ע"י המפקח תלויה בעמידותה מותקנים או שאינם מותקנים, קבלת 

 בבדיקת על לחץ.
על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה  .7 

הקונסטרוקציה, כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות, כבלים או מיזוג אויר, 
צנרת וכיו"ב, הקונזולים, ה"גשרים" או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי 

ים את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות להתא
 העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, כלולים במחיר.

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' 22.06.03
כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של המפקח, לרבות אמצעי עזר  

ם לצבע התקרה הספציפית אם הם אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התוא
 נראים לעין.

מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבלן אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור  
)כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות 

 וכו'.
 פתחים וחורים בתקרות 22.06.04

יצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש עבודות תקרות התותב תכלולנה ב 
 )לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרומכניות(.

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים  
יניום וחורים כנ"ל, לרבות העבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומ

הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות ומחירי החורים, הפתחים וכו' יהיה כלול  –וכו' 
 במחירי התקרה.
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 גופי תאורה 22.06.05
 בתקרה ישולבו גם גופי תאורה כמפורט לעיל. 
הרכבת גופי תאורה תהיה ע"י קבלן התקרות אולם החיבורים וכל המערכת החשמלית  

ן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה תתבצע ע"י מבצע החשמל. קבל
כהכנות להתקנת המערכת החשמלית וכל יתר המערכות הנדרשות והרכבת גופי 

 התאורה עצמם.
את מידות התקרות למידות גופי  להתאיםקבלן התקרות  אחריותמודגש בזאת כי  

 התאורה.

 אופני מדידה לאלמנטים מתועשים במבנה .0722

טים מתועשים כוללים את הדרישות המתוארות במפרטים, בתנאים כלליים מחירי אלמנ 22.07.01
לחוזה ובתאורים שבכתב הכמויות שמשלימים אחד את השני בתאור העבודה, ובין 

 היתר גם:
המחירים כוללים ביצוע ועיבוד פתחים שונים, כולל פתחים עבור תעלות וחלקי  .1 

 קח מסביב הפתח.מערכת שונים כולל חיזוקים ככל שידרשו ע"י המפ
מחירי מחיצות, ציפוי, תקרות וכל פריט אחר מתואר בכתב הכמויות כוללים הכנה  .2 

 ואישור פרטי ביצוע לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח.
המחירים כוללים ביצוע מחיצות, ציפויים, תקרות ופריטים אחרים, בקטעים  .3 

סוי תעלות אנכיות לצנרת קטנים ורצועות צרות כגון: פירים, דפנות לארונות וכי
 אנכית, קטעים ורצועות תקרות משולבים אחד בתוך השני.

 הכנת דוגמאות לחומרים ולפרטים שונים. .4 
 תכנון אלמנטים שונים ע"י הקבלן והגשה לאישור המפקח. .5 
 תאום עבודה עם קבלנים אחרים שעובדים בשטח ובמיוחד עם קבלני המערכות. .6 
 ים )גליפים( בפתחים.סגירת גבס בהיקפ .7 
מחירי היחידות כוללים גם אטימת מעברים של צינורות ותעלות מיזוג אויר וכן  .8 

מסביב לצינורות ותעלות חשמל, מתח נמוך מכל סוג שהוא וכדומה בחומר 
 מאושר ע"י המפקח. )פוליאוריטן או שווה ערך(.

כלול במחיר  לא נמדדים בנפרד קטעים משופעים של תקרות תותבות, מחירן .9 
 התקרה הנקוב בכתב הכמויות.

מחירי התקרות, סינרים, מחיצות ומגשרי גובה מגבס כוללים שימוש בחיזוקי פינות  .10 
 מזויתנים מתכתיים כמתואר בפרטים ומאושרים ע"י המפקח.

מחירי היחידה כוללים תיקוני שפכטל וצבע אחרי בעלי מקצוע שונים וכן החלפת  .11 
 אקוסטיות מכל הסוגים שיפגעו על ידי קבלנים אחרים. פלטות לתיקרות 

שטחי גופי תאורה לא מנוכים מהשטח הכללי של התקרות התותבות. מחיר  .12 
 התקרות כולל גם הכנות הנדרשות לתליית גופי תאורה.

 המחיר כולל ביצוע תקרת מגשים במספר גוונים לפי בחירת האדריכל. .13 
בנוי כולל איטום, הכל בהתאם לפרטים, כלול במחיר  חיבור בין קיר גבס לקיר .14 

 המחיצות ולא ימדד בנפרד.
מחיר המחיצות והציפויים כולל את יריעות הקומפריבנד, פסי איטום עליונים  .15 

ותחתונים ואיטום החיבורים בין הלוחות לדלתות, קירות, תקרות ורצפות. כמו כן 
 .RHSט, לרבות חיזוקי גם חיזוקי צידי פתחים מיועדים כמתואר במפר

מחיצות וציפוי הגבס כוללים במחירם עיבוד חורים וקיבוע קופסאות חשמל שונות  .16 
 ע"י תערובת גבס, איטום וסגירה מושלמת.

לוח גבס המשמש כקנט לסגירת מחיצה חופשית )שלא בא במגע עם קיר או  .17 
 עמוד( לא ימדד ויהיה כלול במחיר מחיצות הגבס.
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גובה מגבס ימדדו לפי אורך בהתאם לשטח לוחות הגבס הגלויים, מגשרי  .18 
קונסטרוקציה ללא לוחות לא תמדד ותהיה כלולה במחיר הסינור, לרבות חיזוקים 

 אלכסוניים הדרושים לקיבוע הסינורים.
היקפיים; השינויים, ה"גשרים",  L ,Z+Lבמחיר התקרות כלולים גם פרופילי עץ,  .19 

פות הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו הקורות והתליות הנוס
 תליה רגילה של התקרה.

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים,  .20 
 עבור חיבור בקוים ישרים או אלכסוניים או שיפועיים.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל המפורט בפרטי המחיצות  .21 
ות, גם אם לא מופיעים בסעיפים נפרדים בכתבי הכמויות , ואת כל האמור והתקר

 במפרט מיוחד זה.
קטעים קטנים של מחיצות גבס לרבות בנישות, בחלקים זוויתיים ובחלקים בין  .22 

פתחי דלתות לא נמדדים ולא משולמים בנפרד. הם נמדדים ומשולמים לפי מחירי 
 מחיצות הנקובים בכתב הכמויות.
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 מערכות בטיחות אש - 34פרק 

 כללי -מערכות מ"נ )גילוי אש ועשן, כיבוי בגז(  34.01

 היקף: 34.01.01
מבנה סילבן  פרק זה דן באספקה והתקנה של ציוד תקשורת ומתח נמוך עבור  א.

 אדמס שבאוניברסיטת תל אביב.
 בפרטים כולל המכרז את הבאות: ב.

 לוי אש ועשן.אספקה והתקנה של מערכת ג -
 אספקה והתקנה של מערכת כבוי בגז. -
 מערכת כריזת חירום. -
 כבילה וחוטים. -
 אינטגרציה -
 אינטרקום מצוקה. -

 אישור רשויות ותקנים: 34.01.02
על הקבלן לקבל את אישור הרשויות המוסמכות למערכות השונות )הוצאות  א.

לוי אש ועשן הבדיקה על חשבון הקבלן(, כמו אישורי מכון התקנים למערכת גי
 גלוי אש ועשן, אישורי כבוי אש וכד', וכן כל רשות אחרת שתדרש.

 תקנים: ב.
על הקבלן להציג בעת הגשת הציוד לאישור תצלום של לפחות שלושה מתוך 
המוסדות הנזכרים בהמשך וכן של מכון התקנים הישראלי לעמידת הגלאים 

האישורים הנ"ל  .1220/3ותקן  1220/2ולוחות הבקרה בתקן  1220/1בתקן 
 מהווים תנאי לאישור הציוד המוצע:

- UL UNERWRITERS LABORATORIES USA 
- FACTORY MUTUAL USA 
- VDS VERBAND DER SACHVERSICHERER W. GERMANY 
- F.O.C FIRE OFFICES COMMITTEE U.K. 
- ULC UNDERWRITERS LABORATORIES, CANADA 

 גז( תקבל את אישור מכון התקנים:כל העבודה )כולל גילוי וכיבוי ב ג.
 לפני הביצוע ע"ג התכניות. -   
 בתוך הביצוע באתר הבניה. -   

 המערכת תהיה מתוצרת טלפייר כקיים בבניין.  ד.      
 בשטח המיועד לדייר קיימת מערכת פעילה וניתן יהיה להשתמש בחלקים    ה.       

 ממנה.      
 יות:מרשמים ותכנ 34.01.03          

אשר יוגשו  (shop drawings)הקבלן יכין, לפני תחילת העבודה, תכניות יצור   א.
העתקים לאישור המתכנן והמפקח. רק לאחר אישורם ימשיך הקבלן  -3ב

 כמתואר להלן.
הקבלן יכין תכניות מרשם חיבורים מדוייקת אשר לפיה יעבוד ואשר תהיה   ב.

 מך תכנית זו להבין את שיטתברורה, באופן שכל בעל מקצוע יוכל, על ס
החיבורים ולהסיר מכשולים. כמו כן יכתוב על התכניות במילים את צבעי 

 החוטים כפי שהם במציאות. 
 תכניות אלו אשר יוכנו במחשב בתוכנת אוטוקד.  ג.

דיסקטים בצרוף העתקות אור ימסרו עם גמר העבודה לידי המהנדס, על 
 חשבון הקבלן. 

בכל סעיף וסעיף, רגולציה, כיוון, וויסות וכו', באופן שכל  מחיר העבודה כולל  ד.
 .המכשירים יהיו מוכנים לשימוש

 מערכת הגילוי ישולבו מערכות הודעות חרום ואינטרקום כבאים.  ה.



213 

 

 מערכת גילוי  אש  34.02

  כללי: 34.02.01
מתקן זה מיועד לגלות באופן מיידי את מקור העשן או האש על ידי אזהרה  א. 

דמת. האזהרה תנתן בכל מקרה בו יגיב אחד הגלאים על עשן באזור עליו מוק
הוא שולט או עליית טמפרטורה. בכל מקרה כזה תופיע אינדיקציה בלוח 

 .המרכזי מלווה באזעקה, וכן ניתוק או הפעלה של מערכות כנדרש
 .ISO9002הקבלן יהיה בעל   ב.
 - ULותקן  1220תקן ישראלי  34עבודה והציוד יענו למפרט בין משרדי פרק   ג. 

 כל העבודה תקבל אישור מכון התקנים הישראלי:
 אל מערכת הגילוי משולבת מערכות הודעות חרום ואינטרקום כבאים.  ד. 

 :תאור המתקן 34.02.02
 בבניין תהיה רכזת של הבניין אשר הינה באחריות קבלן מערכת הבניין.      
 יקושרו כל האינפורמציות הקשורות  בקומות עצמן יהיה פנל מרכזי שאליו  
 למתקני הן בקומות עצמן והן בחדרי אל פסק.  

 : )כקיים במבנה מעבדה קימת מתוצרת "טלפייר".מרכזיה 34.02.03
 פנל משנה: 34.02.05

בקומה עצמה ימצא פנל משנה אשר יציג את המתרחש בקומה ותצוגה   א.
 חלקית נוספת כפי שיקבע.

 .ה לתפעל את המערכת כמו מיחידת הבקרה המרכזיתמפנל זה ניתן יהי  ב.
 גלאים: 34.02.06

 הגדרה כללית: א.
גלאים יותקנו על גבי התקרה. במקרה של תקרות כפולות יותקנו גלאים   -

 גם בחלל בין התקרה התלויה והתקרה המסיבית.
השימוש יהיה בד"כ בגלאים מטיפוס אלקטרו אופטי. בחללי תקרה   -

מל וכו', יותקנו גלאי אנטי אופטי בשילוב עם גלאים כפולה, לוחות חש
 אופטו טרמיים.

 בסיסי הגלאים יהיו זהים לכל סוגי הגלאים ויחוברו לתקרה בצורה יציבה.  -
מערכת החיווט תהיה מותאמת להתקנה משולבת של כל סוגי הגלאים   -

 והלחצנים.
 גלאים יהיו מוגנים בפני אזעקות שווא כתוצאה מרעשים   -
 חשמליים.  
 גלאים לא ינזקו כתוצאה מחיבור קוטביות הפוכה של הקוים.  -
 ממ"ר. 1.5 - 0.5חיבורי החיווט לגלאי יהיו מכוסים ויתאימו למוליכים   -
בסיסים יכללו זוג מגעים אשר יאפשר קבלת תקלה כאשר   הגלאי לא   -

 ימצא בבסיס.
 גלאי יהיה מוגן בפני חדירת אבק.  -
 וולט זרם ישר, אלא אם יאושר אחרת. 24נומינלי מתח הפעולה ה  -
 לגלאים תהיה יחידת בידוד קו בפני קצר שתאפשר במקרה של קצר או   -

 .CLASS-Aנתק בקו המשך פעולת הגלאים במסגרת תקשורת 
הגלאי יבנה כך שיהיה לברינט או רשת למניעת חדירת חרקים לתוך   -

 הגלאי.
 וגן בפני חדירת אבק ולחות.מעגל מודפס חייב להיות אטום ומ  -
 ניתן יהיה להוסיף השהייה בפעולת הגלאי.  -
 כל גלאי יכלול מנורת סימון מהבהבת.  -
 ניתן יהיה להחליף הגלאי בעזרת מוט מהקרקע.   -
 גלאים יהיו ניתנים לניקוי.   -

 לכל גלאי או קבוצת גלאים יהיה ניתן לחבר מנורות סימון    -             
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 ריות חיצוניות.אזו    
 מ'/שניה. 15הגלאים יפעלו במהירות רוח עד   -
 הגלאים יהיו מתאימים לטמפרטורת סביבה   -

 מעלות צלסיוס. 60של עד  
 אפשרות לשנות הרגישות.  -   
 עמידות בפני אבק, לכלוך וקורוזיה.  -   
 לכל גלאי תהיה יחידת כתובת.  -   
 .1220/1מאושר ע"י תקן ישראל   -   

 אנלוגי -אופטי -י עשן אלקטרוגלא  .ב
 אפיונים פיסיים ואלקטרוניים של הגלאי

תכנון מערכת גלוי העשן צריך להבטיח תגובה אחידה לכל המוצרים המתלקחים, גם אלו 
(. הגלאי לא יכיל SMOULDENING FIREהיוצרים אש ועשן וגם אלו הנשרפים באיטיות )

 בתוכו חומרים רדיו אקטיביים כלשהם.
לוי צריך לעבוד על מעגל היוצר סדרת "פולסים" מסונכרת של אור ולא תלוי עקרון הג 

 בטמפרטורות הסביבה הקרובה לגלאי.
לגלאי תהיה יכולת מיחשוב מספקת על מנת להחליט על מידת החירום של מצב אזעקה ללא 

 צורך להתקשר ליחידת הבקרה, ובהתבסס על הערכת האותות שקלט.
 .EN 54-7/9 -הגלאי יענה לדרישות תקן 

מעבר לדרישות הסטנדרט האירופאי לגלאי עשן אופטיים, על הגלאי לעמוד גם במבחן האש 
1TF (OPEN WOOD FIRE.) 

הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר לפחות שתי דרגות של סכנה ליחידת הבקרה להערכה, 
 וזאת על פי התכנות של לוח הבקרה לפי דרישות הלקוח.

 גל לבצע בדיקה עצמית ולשדר לפחות שני דיווחיםהגלאי צריך להיות מסו
 על מצבו ללוח הבקרה.

הגלאי יוכל לשגר מידע נוסף ליחידת הבקרה. אינפורמציה זו תכלול את כל הנתונים הרלבנטיים על 
 מצב הגלאי ותאפשר מידע רצוף בלוח הבקרה על תנאי הסיבה של הגלאי.

ת לדווח לנורית סימון רחוקה על מצב האזעקה על הגלאי להיות מצויד בנורית סימון ובעל יכול
 ומידע שירות אחר.

על הגלאי להיות בעל כתובת ייחודית. הגלאי יהיה מצוייד במבודד שיבטיח את המשך פעולת קו 
 הגלאים במקרה של קצר. 

 קטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו נזק לגלאי.
 ודית, סוג הגלאי ומיקומו הגיאוגרפי במערכת.ניתן לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י כתובת ייח

 לא יעשה שימוש בכל מתג על מנת לקבוע את מיקומו של הגלאי במערכת.
המערכת תוכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הדרושים לה כאשר אחד או מס' גלאים מסולקים 

 לוטין.לצמיתות ממנה, מותקנים מחדש או מוחלפים באחרים, גם כאשר הזרם למערכת נותק לח
כל המעגלים החשמליים נמצאים בגלאי עצמו, כך שאין צורך במעגלים אלקטרוניים פעילים 

 בבסיס הגלאי.
לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, על בסיס של פרוטוקול לזיהוי טעויות, עם 

 4 אפשרות להעברה של מידע רב. המערכת תעביר הודעה על מצב אזעקה עם עדיפות גבוהה, עד
 שניות מזיהוי המצב ע"י הגלאים.

 אנלוגי -גלאי טרמי  ג.
 איפיונים פיזיים ואלקטרוניים 

מערכת הגילוי תופעל ע"י שילוב של קצב העלייה של הטמפרטורה וטמפרטורה קבועה מקסימלית. 
. יעשה פיצוי לגלאי עקב שינוי טמפרטורה בסביבה בה NTCזה, באמצעות שני טרמיסטורים מסוג 

 קן.הוא מות
 הגלאי יתקשר עם לוח הבקרה וידווח על לפחות שתי דרגות של סכנה )רגיעה ואזעקה(. 

 המעגלים האלקטרוניים צריכים להיות אטומים לחלוטין למניעת השפעה של אבק, לחות או לכלוך.
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 הגלאי יהיה בעל אופן פעולה המבטיח המשך פעילות גם בזמן תקלה      -
    (FAIL-SAFEאם יש תקלה .) ב-CPU   של לוח הבקרה, הגלאי ימשיך לעבוד 
 לפחות בתצורת קולקטיב עם הפרמטרים שהוזנו מלוח הבקרה.    
 בסיס גלאי החום יהיה זהה לבסיסי כל הגלאים מאותה סדרה.   -
 לשמירה על אסטטיות רצוי שהבסיס יוסתר לחלוטין ע"י גוף הגלאי לאחר      
 התקנתו.    
 יווט לקוי באזורים לא יגרמו נזק לגלאי. בתוך הגלאי קטביות הפוכה או ח   -

 חייבת להיות נורית סימון. כמו כן צריכה להיות האפשרות לחבר נורה      
 חיצונית שתופעל כפונקציה של אזעקה בגלאי או בגלאים או אזורים אחרים      
 גם אם אינם מחווטים ישירות לגלאי המזעיק.     
 קו בידוד, כדי לבודד את הקווים בין שתי נקודות במקרה לגלאי צריך להיות      
 של קצר.    
 לגלאי תהיינה פונקציות של בדיקה עצמית אוטומטית.     

 אנלוגי -טרמי  -גלאי עשן משולב אופטי  ד.
 אפיונים פיסיים ואלקטרוניים של הגלאי 

ו הם כדלקמן: סמיכות העשן, גלאי זה יכיל מספר רב של קריטריונים, כאשר מינימום הקריטריונים שב
 שינוי בסמיכות העשן במשך זמן, קצב עלית טמפרטורה, וטמפרטורה מקסימלית.

 הגלאי לא יכיל בתוכו חומרים רדיואקטיביים כל שהם.
לגלאי תהיה יכולת מחשוב מספקת על מנת להחליט על מידת החירום של מצב האזעקה בהתבסס 

 ר ליחידת הבקרה.על הערכת האותות שקלט ללא צורך להתקש
הגלאי יוכל לשנות את התלות ההדדית בין הקריטריונים בהתאם לשינויים באותות המתקבלים בפרק 

 זמן מוגדר מכל ערוץ של חיישן והתגובות האופייניות המוגדרות מראש.
 .7-7/9EN -הגלאי יהיה בהתאם לתקן 

 1TF (OPENד במבחן האש מעבר לדרישות התקן האירופאי לגלאי עשן אופטיים, על הגלאי לעמו
WOD FIRE6( וב-TF (ALCOHOL FIRE.) 

גם כאשר יש ליקוי ברגש הטמפרטורה. במקרה  57-7/9ENהגלאי יוכל לתפקד כגלאי עשן עפ"י תקן 
 כזה ישוגרו אותות תקלה ליחידת הבקרה. 

לפי הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר ללוח הבקרה לפחות שתי דרגות של סכנה להערכה, וזאת 
 התכנון של לוח הבקרה הספציפי.

 הגלאי יוכל לבצע בדיקה עצמית, ולשדר ללוח הבקרה לפחות שתי פונקציות של סטטוס.
הגלאי צריך להיות מסוגל לשלוח מידע נוסף ליחידת הבקרה. אינפורמציה זו תכלול את כל הנתונים 

 ביחידת הבקרה.הרלבנטיים של הגלאי, ותאפשר מידע רצוף על תנאי הסביבה של הגלאי 
 קטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו נזק לגלאי.

הגלאי יהיה  מצויד בנורית סימון ובעל יכולת לדווח לנורית סימון רחוקה על מצבי האזעקה ומידע 
 שירות אחר.

 ניתן לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י כתובת ייחודית, סוג הגלאי ומיקומו הגיאוגרפי במערכת.
וכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הדרושים כאשר אחד או מס' גלאים מסולקים המערכת ת

לצמיתות ממנה, מותקנים מחדש או מוחלפים באחרים, גם כאשר באותו פרק זמן הזרם למערכת 
 נותק לחלוטין.

כל המעגלים האלקטרוניים  נמצאים בגלאי עצמו, כך שאין צורך במעגלים אלקטרוניים פעילים בבסיס 
 הגלאי.

לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, על בסיס של פרוטוקול לזיהוי טעויות, עם אפשרות 
 העברה של מידע רב. 

שניות לאחר שהגלאי זיהה  2 -המערכת תעביר הודעה על מצב אזעקה בעל עדיפות גבוהה, לא יותר מ
 את המצב.
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 :גלאי ריכוז מימן ה.
 גישים לריכוז המימן באויר.בחדרי מצברים יותקנו גלאים הר  -
הגלאים יהיו בנויים כך שניתן יהיה לשלבם במערכת הכללית של גילוי   -

גלאים יהיו  .אש ועשן ובנויים להתקנה באוירה בעלת קורוזיביות גבוהה
 .EXPמטיפוס 

 גלאי להבה ו.
 אין 
 גלאי גז ז.

 אין 
  :גלאים בתעלת מ"א ח.

 בתוך  י אלקטרו אופטי מורכבמערכת גלאים בתעלת מ"א, כולל גלא  -
לתעלת מ"א  קופסא מיוחדת הכוללת תא זרימה והמותקנת בצמוד

ואשר ממנה יוצאים צנורות מהוברים לתוך התעלה לצורך קבלת 
 דגימות מהאויר הזורם לתעלה. 

 20-1המערכת תהיה מותאמת לקבלת תגובות זרימת אויר   במהירות    -
 מ/שניה.

 גלאי קרן ט.
 אין 
 י לייזרגלא י.

 אין   
 מערכת יניקה אקטיבית לגילוי עשןיא.

 אין  
 :קשר גלאי רכזת  יב.

בעת תשאול מהמערכת המרכזית מדווח כל גלאי על כתובתו, ובגלאים  -
אנלוגיים ישלח הגלאי גם אינפורמציה המייצגת גם את הרמה 

 האנלוגית של העשן או החום הקיימת בסביבתו.
גם קוד פנימי )שאינו ניתן לשינוי ע"י פרט לכתובתו שולח הגלאי   -

המתקין( המציין את סוג הגלאי, וידווח את הפרמטרים הבאים של 
 הגלאי:

 יאוניזציה, חום, פוטאלקטרו וכד'. -סוג הגלאי  *   
 כתובת הגלאי. *   

את הרמה האנלוגית של המשתנה הנמדד בסביבת  -בגלאי אנלוגי   -
 הגלאי )עשן, חום וכד'(.

 לחצני יד:   34.02.07
 לחצנים יותקנו במקומות כמו דרכי מילוט, עמדות כיבוי אש וכו'.  א.
הלחצן יהיה בנוי להשקעה בקיר או ע"י קופסא בולטת ויכלול זכוכית אשר   ב.

 (.Breaking Glassבעת שבירתה תבוצע הפעלה )
כל לחצן יכלול שילוט מתאים, נורת סימון לביצוע הפעלה, צבע הלחצן   ג.

 בד"כ אדום. יהיה
 תוכן אפשרות לפעולת תקינות הלחצן ללא שבירת הזכוכית בעזרת מברג.  ד.

 .C95לחות יחסית עד   ה.
 לחצן יחובר בצורה משולבת עם המעגלים של הגלאים.  ו.
 הפעלת הלחצן תפעיל את כל אמצעי האזעקה בדומה לגלאים.  ז.
 הלחצן יכלול יחידת כתובת.  ח.
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 :ימוןנוריות ס 34.02.08
נוריות סימון יופעלו במקביל לגלאי או לקבוצת גלאים. הנורית תסופק עם   א.

הקופסא השקועה בקיר, או בולטת על הקיר לפי הנדרש. ניתן יהיה לחבר 
מספר גלאים לנורת סימון משותפת וכן לחבר מספר נורות סימון לגלאי 

 אחד )כאשר יש יותר לחדר מספר כניסות(.
ע מלוח הבקרה את טבלת ההפעלות של הנורית כך ניתן יהיה לקבו  ב.

שנורית אחת תופעל על פי לוגיקה שתקבע ללא תלות בגלאי אליו היא 
 מחוברת.

 הנורית תהיה מטיפוס מהבהב.   ג.
 יותקנו שתי נוריות במקביל. LEDבמידה וייעשה שימוש בנורות    ד.

 :צופרים  34.02.09
מקומיים המחוברים במקביל במספר מקומות יותקנו צופרי אזעקה   א.

 לפעולת האזור או צפצפות פינוי באזורים בהם כיבוי. 
הצופרים יפעלו במתח נמוך ובזרמים מינימליים ועוצמתו תהיה לפחות   ב.

dbA90 מטר.  1, במרחק 
בחלק מהמקומות הצופר יכלול מנורה מהבהבת עם שילוט של המילה  .ג

 היה השתקה של הצופרים.", אשר ימשיכו לפעול גם אם תFIRE"אש" או "
 :צפצפות פינוי 34.02.10

עבור חדרים בהם יהיה כיבוי אוטומטי בגז יותקנו צפצפות פינוי, צפצפות   א.
מטר וצלילם יהיה שונה מצופרי  10ומרחק  dbA100אלו יהיו בעצמה של 
 אזעקת אש רגילה. 

 הצפצפות יופעלו במקביל לפעולת שפיכת הגז.   ב.
 :כיבוי בגז -ון אזהרה שלטי סימ 34.02.11

מעל דלתות של חדרים בהם יהיה כיבוי אוטומטי בגז, יותקנו שלטי אזהרה   א.
 אשר יופעלו במקביל לפעולת שפיכת הגז. 

השלטים יהיו מלבניים עם מסגרת אלומיניום ועם זכוכית בחזיתם. נוסח   ב.
 השילוט יקבע בתאום עם המזמין.

 :מדפי אש )דמפרים( 34.02.12
 המדפים יותקנו עם ציוד מיזוג האויר מטפוס ממונע ישחרר את המדפים באחד משני המקרים:                 

 חימום ע"י אש בסביבה.  א.

פקודה מהמרכזת כאשר יש סימון בספרינקלרים, או לחצן או שני גלאים   ב.
 לפחות.

וולט, קו החיבור עבורם יסופק ע"י  24וולט או  230המדפים יהיו במתח 
שמלאי. קבלן המערכת יספק מערכת ממסרים מאימה כולל ספק הח

 מתאים, אשר תפעיל את המדפים.
 :מחזיקי דלתות מגנטיים    34.02.13

במספר מקומות יהיו מחזיקי דלתות מגנטיים אשר יחזיקו דלת פתוחה.     א.  
במידה של אות ישוחרר מנגנון האחזקה והדלת תסגר ע"י מחזרי שמן 

אחרים. המגנטים יכללו חלק קבוע על הקיר וחלק נייד  אשר יסופקו ע"י
 שיורכב לדלת.

 24מטר, המגנטים יהיו במתח  1.2כח המגנט יתאים לדלת ברוחב עד   ב.
וולט ז.י. ויופעלו באמצעות ממסרי פיקוד בדומה להפעלת מדפי האש או 
יחידות בקרה אשר מתחברות על קו הגלאים. ההפעלה תעשה עם גילוי 

 ור בו נמצאו הדלתות.שריפה באז
יותקנו ספקי כח אזוריים מיוחדים ע"י קבלן גילוי אש ועשן שיספקו את   ג.

 המתח הדרוש להפעלת המגנטים.
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 :חלונות שחרור עשן  34.02.14    
 אין.   

 :מפוחי הוצאת עשן  34.02.15    
מפוחים יותקנו עם ציוד מיזוג אויר )איורור( מערכת הפיקוד תסופק ע"י   א.

 קבלן מיזוג אויר.
המפוחים יופעלו ע"י פקודה מהמרכזת כאשר לפחות שני גלאים או לחצן   ב.

 באזורים מתאימים יקבלו אות על עשן או כיבוי. FSאו 
 קו הפיקוד ומתח הפעולה יסופק ע"י קבלן גילוי אש ועשן.   ג.
 בחלק מהאזורים פעולת המפוחים תשולב עם סגירת מדפי האש.  ד.

 :ברזי ספרינקלרים   .1634.02    
 קיימת מערכת הספרינקלרים בבנין.  א.
וברזים יסופקו על ידי קבלן FLOW SWITCH יחידות הכוללות   ב.

 האינסטלציה. 
 תוכן על ידי קבלן גלוי אש עשן יחידה בנויה בקופסה בצמוד לברז   ג.

 הכוללת יחידות כתובת ואביזרי עזר. FLOW SWITCH -ול
הכוללת יחידת   Preactionנ"ל בצמוד ליחידת הפעלה של תוכן יחידה כ  ד.

 כתובת להפעלת מערכת הכיבוי.
תגרום אזעקה, סגירת ברז תסמן במרכזיה  FLOW SWITCH -זרימה ב  ה.

 התרעת תקלה.
 200FMמערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז   34.03

 :כללי 34.03.1
החדר המוגן או  כיבוי ע"י הצפה בגז למילוי חלל -מטרת המערכות   א.

 בארונות החשמל בריכוז המתאים ובכמות שתפורט.
הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהיה בהתאם למפרט למפרטי התקן הישראלי   ב.

 .NFPA 2001-ולדרישות ה
 .200FMמערכות הכיבוי תהיינה של גז   ג.
או לפחות שני מוסדות  FMאו  ULכל הציוד המוצע יהיה מאושר ע"י   ד.

 ם על המהנדס, כמפורט בפרק גילוי אש ועשן.אחרים המקובלי
 המערכת תבוצע במשולב עם מערכות גילוי אש ועשן אשר תוקם במקביל.  ה.

הקבלן יבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, וכן ימנע 
 בבנין. הפרעות לעבודת קבלנים אחרים, ו/או מבצעים אחרים העלולים לבצע עבודות שונות

 :שלמות המערכות 34.03.2
המערכות תותקנה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכנות לשימוש.   א.

המערכות תכלולנה את כל החלקי, החומרים והעבודות הדרושות אף אם 
 הכמויות.-לא פורטו במפורש בסעיפי כתב

הקבלן יכין על פי התכניות הבסיסיות תכנית מדוייקת בעזרת מחשב אשר   ב.
כעומדת  FMאו  ULיעבוד. התכנית חייבת להיות מאושרת ע"י לפיה 

 בדרישות התקן.
על הקבלן לבקר את התכניות הבסיסיות ובכל מקרה שתמצא טעות או   ג.

סטיה בתכניות אלה, יודיע למזמין או לבא כחו אשר יחליט כיצד תבוצע 
 העבודה.

 את תכניות הביצוע יש להגיש לאישור המזמין או בא כחו.   ד.
 החוטים יעברו בצנרת עמידת אש )שיהיו או שיותקנו ע"י הקבלן(. ה.

המערכות תופעלנה אוטומטית עם גילוי עשן ע"י גלאים, למעט המערכות בארונות  34.03.4
 החשמל וכן יהיו להם סידורי הפעלה נוספים:

 לחצן הפעלה חשמלי. א.

 הפעלת חרום ידנית. ב.
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 :מפרט טכני 34.03.5

 לבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.המערכות תשו  א.

המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם   ב.
 ומאושרים בהתאם. NFPA 2001-כנדרש ב

 בכמות שתפורט. FM 200מיכל גז   -
 שסתום פריקה מהירה.  -
 מפעיל חשמלי.  -
 פיזור.יציאה לעיגון גמיש לחיבור בין המיכל לצנרת ה  -
 חובק לעיגון המיכל.  -
 כפי  3/8מגולוון או נחושת, בקוטר " 40צנרת פלדה מטיפוס סקדוול    -
 שיפורט.   
  10נחיר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על   -
 שניות.   
 מתג חשמלי לביטול ההפעלה.  -
 צופר אתרעה באזור )החדר( המוגן.  -
 וח למרכזיה בעת ירידת הלחץ במיכל.פרסוטט אשר ידו  -
 התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי   -
 מהאזור המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.  

 דקות. 10הגז צריך להשאר באזור המוגן לפחות    ג.
 :סידור ההפעלה 34.03.6

 הפעלת המערכת תעשה:  א.
 ומטי באמצעות מערכת גילוי עשן.באופן אוט  -
תהיה ביקורת תקלה עצמית קבועה ונורית סימון תקלה. התראות   -

סימון קבלה תהיה שונה מזו של אזעקת אש ותנתן במקרה של 
 נתק או קצר במרכזת או במערכת החיווט.

באופן ידני ע"י לחצן חשמל שיפעיל את המערכת דרך לוח   -
 הבקרה של מערכת גילוי העשן.

 באופן ידני טכני ע"י יחידת הפעלה מקומית.  -
המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך   ב.

 לפעול הן ע"י מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי.
יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת   ג.

 גילוי העשן.
ששני גלאי העשן משני אזורי גילוי ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר   ד.

יכנסו לפעולה ויפעילו את הסימון המתאים בלוח הפיקוד של מערכת גילוי 
 העשן.

הקו יהיה מבוקר וכל האותות עליו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה   ה.
שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות  24במקום מאוייש 

 ד(.שעות ביממה )מוק 24למקום המאוייש 
 .NFPA  2001 -איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי ה  ו.
 .T.O.D S.U-המיכל יהיה כנדרש ע"י ב  ז.
 מיקום המיכל יהיה כמפורט בתכנית.  ח.
 מעלות צלסיוס. 30אמפר בטמפ' של  -25לחץ המילוי יהיה לא פחות מ  ט.
יו בעלי כל האביזרים )שסתום גשתה והגמיש המחבר אותן אל הצנרת( יה  י.

 10נתונים הידראוליים שיאפשרו שפיכת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על 
 שניות.
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 :מסירה 34.03.7
 עם גמר התקנת המערכת יודיע הקבלן על גמר ביצוע.  א.
 עם גמר העבודה הוא יבצע בדיקת מכון התקנים.  ב.
 הקבלה תעשה:  ג.

 חזותית  -
וכן כל המערכת  שהצנרת הותקנה וחוזקה כנדרש וכמתוכנן,   -

 וסביבתה נוקו והמצב הוחזר לקדמותו.
 בדיקת הפעלה. -

 :אחריות, ביטוח ושרות 34.03.8
קבלן המערכת יהיה אחראי כלפי המזמין למערכת השלמה, ולהפעלתה   א.

 .NFPA  2001-התקינה כנדרש וכמפורט ב
הקבלן יהיה אחראי במשך שנתיים מיום קבלת המערכת לפי אישור   ב.

ו/או בא כחו לטיב העבודות שביצע וכן טיב הפריטים, האביזרים  המזמין
שעות, כל תקלה או קלקול שיתגלה  24וחומרים ויתקן על חשבונו, תוך 

במשך תקופת האחריות כתוצאה מעבודה לקוייה של הקבלן או שימוש 
 בחומרים או אביזרים פגומים.

"י הקבלן ללא האחריות האמורה לעיל כוללת גם שירות שוטף שינתן ע  ג.
 תוספת מחיר.

 חוטים, כבלים ומחלקים:  34.04

כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השונות אותם הם   א.
 .1220/3משרתים, ויהיו בהתאם לנדרש בהצעת התקן 

 חוטים וכבלים:  ב.
הכבלים יהיו בעלי מעטפות פלסטיות, מאושר ע"י מכון התקנים   -

 יהיה בעל צבע שונה מאחרים.וע"י מהנדס. כל זוג כבל 
על הקבלן להקפיד בזמן השימוש בכבל ובחוט שכל אביזריו או   -

קוטב יקבל צבע שונה מאביזר או קוטב אחר, אולם אותו הצבע 
ישמש תמיד לאותה מטרה בכל רחבי הבנין. ההתנגדות בין חוט 

 -100,000לחוט, אחרי חיבורם למחלקים לא תהיה קטנה מ
 אוהם.

והחוטים בכל רחבי הבנין יסודרו אך ורק בצנורות הכבלים   -
 הקיימים לשם כך, אלא אם תבוא הוראה אחרת.

בזמן השחלת הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת   -
 20%בקוי ההזנה הורטיקליים ולפחות  30%רזרבה של לפחות 

 בקוי ההינה האוריזנטליים.
ל הלשונית אשר הקצוות הרזרביים יחוברו לקצוות החפשיים ש  -

 במחלקים.
בחישוב תכנית הכבלים והחוטים יקח הקבלן בחשבון שלא תותר   -

 .-5%נפילת מתח גדולה מ
 הקבלן יקפיד על חיזוק קוי האפס ה"משותפים".  -
 החתכים המופיעים בתכניות חינם חתכים מינימליים.   -
את מספרם וחתכם יש לקבוע סופית בהתחשב במציאות   -

 ה. ושכתוב למעל
אין להעמיס איזה שהם חתכים מעל המותר בתקנים   -

 הישראליים, ויש להבטיח כל חתך וחתך בהתאם לתקן שלו.
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 מחלקים:  ג.
בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים בהתאם לצורך, כולל רזרבה של 

לפחות ומבטיחי זכוכית בתוך סרטי מבטיחי זכוכית, מחיר המחלקים  50%
 ם וחיווטם כלול במחירי היחידה של הרכבת וחיווט.המבטיחים, חיבור

בתוך כל ארגז חלוקה תוכנס תכנית החיבורים של אותם המחלקים בלבד, 
עם סימון כל חוט וחוט לפי צבעו. עם גמר העבודה יקבלו האדריכל 

והמהנדס, כל אחד, חוברת מקובצת של כל התכניות והחיבורים מכל 
נות סרטי המחלקים יהיו מולחצים חלק. קצוות החוטים המתחברים ללשו

 אליהם.
  מערכות כריזת חירום - 34.05

 כללי 
 המערכת דיגיטלית ומיועדת לספק שידורים במעגל סגור, באיכות גבוהה. א(

 אזורים ולחצן כריזה כללי. 8סה"כ יהיו  
 (.-1הציוד המרכזי ימוקם בחדר מכשירים )חדר חשמל מערבי קומה  ב(
 דר מארון כבאים וכן עמדה נוספת.מערכת ההודעות תשו ג(
 אשר יופעל לפני מסירת הודעה. TON GENERATOR -המערכת תכלול גונג ו ד(
המערכת תהיה משולבת ומובקרת ע"י רכזת גילוי עשן ותהווה חלק אינטגרלי  ה( 

 מהרכזת.
 .54-16ENוכן תו תקן אירופאי  1223המערכת תהיה בעלת תקן  ו(
ופן אוטומטי יבוצעו תוספות והתאמות במערכת לצורך הפעלת הודעות בא ז(

 הקיימת הגלוי אשר יופיעו בפרק רכזת גילוי אש.
 הספקה למערכת    34.05.01

 הרץ ותכלול טרנספורמטור הורדה      50 -וולט  230ההספקה תהיה מרשת 
ומיישרים, באופן שניתן יהיה להפעיל את המערכת מרשת מצברים לשעת חירום בכל 

 שעות עבודה. מערכת המטען והמצברים כלולים במחיר הציוד המרכזי. 72המצברים ל 
כמו כן תכלול המערכת מפסיק ומבטיחים ראשיים ומשניים, וכן מבטיחים למעגלים 

היוצאים עם מנתקים אשר יאפשרו ניתוק כל אזור משני נפרד למטרות בדיקה או 
 תיקונים.

 תאור הציוד הראשי 34.05.02
 מסד א(   

מ"מ פנלים חזיתיים, דלתות אחוריות, עיבוד,  3קצית ברזל עם כיסוי פח קונסטרו 
אינץ'  19קורוזיבית וצבע לקה סופי כפול, ביחידות של -ניקוי, שכבת יסוד אנטי

רוחב עם סידורים עבור הציוד, במידות אחידות ומורכבות בצורת מגירה, כולל 
 ווט הורטיקלי.תאים לחיווט ותעלה פלסטית או מתכתית מחורצת עבור החי

כולל מפוח עם מתג לאיוורור היחידה, ברגי כרום עם דיסקיות  קפיציות, בורג  
 עם אומים ודיסקיות קפיציות. 3/8הארקה מפליז 

 מגברי הספק ב(   
 רוחב סרט העברה : דב' בהספק נומינלי בכל תחום. 1+/-הרץ  200 - 12000

 רגישות : וולט עבור הספק נומינלי. 1
 עוותים הרמונים : חום וכהספק מלא.בכל ת 1%
וולט, קו מדגם "מתח קבוע"  25או  70או  100

(VRMS.) 
 יציאה :

מתגי הפעלה, נתיכים, נורית ציון, ווסתי עצמה 
 מסומנים מגע עזר לתקלה.

 אביזרי פיקוד :

עבודה יציבה ללא תקלות בעומס המחובר אליו, 
 הגנה בפני קצר מלא ויציאה פתוחה.

 יציבות :

 מבנה : טרנזיסטורי מלא.
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 הספקה : הרץ. 50 -וולט  220
 ווט כ"א עפ"י הנחיות המפקח 50הספק מגברים   
מגברים יגובו במגבר גיבוי נוסף אשר יופעלו באופן אוטומטי במקרה של  5כל  –גיבוי   

 תקלה באחד המגברים.
 לוח חיבוריםג(         
 וי הכניסה וקווי היציאה. לוחותקול, ויכלול את כל קו-מיועד לחיבור רמי  
 CONNECTIONלחצנים מוארים על פנל מאלומיניום אנודי, מחוברים )  
  CROSSומאפשרים חיבור של כל מגבר הספק אל כל יחידה אזורית או קבוצת ,) 
 חדרים.  
 שלמה, עם ווסת עצמה, רמקול ובורר אזורים. MONITORINGמערכת   
 קונסולת בקרהד(        

 כניסות למיקרופונים, ]ארון כבאים, מנהל הבית(. 2מגברי הספק לפי הנ"ל,  כולל 
 עמדות נוספות. -2הכנה שמורה ל  
 כניסות ויציאות עבור כל הנ"ל. 
 ווסת עצמה לכל ערוץ, כניסה ויציאה. 
 הרץ(. מדי עצמה 1000ווסתים נפרדים עבור צלילים נמוכים וגבוהים )נקודת מפנה  

 יים המקובלים בציוד מקצועי, תאורה פנימית, כיול ביח' ובאחוזים.סטנדרט           
 לחצן הפעלה כללית של הודעות חירום. 
 ע"י סריקת תדר )אתראת קצר ואתראת נתק(. קווים מוגניםהמערכת תהיה עם  

 מערכת הודעות אוטומטיותה(         
 דעות לפחותהו 1000המערכת תהיה מסוג דיגיטאלי ותאפשר מאגר של           

     כל אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת  .1
 אוטומטית מוקלטת מראש לכל הרמקולים במבנה. הודעה 

 הפעלה של כל אזעקה במערכת גילוי עשן תגרום להודעה מוקלטת מראש  .2
 להישמע   
 ביצוע.עפ"י תיכנות מערכת התניות אשר תקבע בזמן ה –באמצעות הרמקולים   
 תתאפשר הפעלה נבחרת של הודעות מוקלטות ע"י לחצני הפעלה בקונזולת  .3
 הכריזה.  
 מערכת הכריזה תאפשר שליטה על אזורי הרמקולים ופתיחה יזומה למטרת  .4
 כריזה יזומה.  
 שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול  .5
 במערכת.  
 שימוש בטלפון כבאים.תתאפשר כריזה אזורית באמצעות  .6

  –רמי קול ו(       
 רמקולים להתקנה על תקרות או שקוע בתקרות או על הקיר. .1

 לפי דרישה. 6או " 4יהיו בקוטר של "      
 הרמקול יחוזק לתקרת הבטון ע"י בנדים ממתכת.  

 ווט. 8÷  0.25הספק הרמקול לבחירה בתחום  -
 מ'. 3של  במרחק DB-84עוצמת שמע נומינלית לרמקול תהיה  -
 להפקת צליל מירבי ברור  HZ400 ÷HZ4000תגובת תדר מינימלית בתחום  -

 במינימום הספק. 
 HZ80-1500תחום היענות  -
 ומהווה חלק אינטגרלי של המערכת. ULהרמקול יהיה מאושר  -
 .CLASS-A-מעגלי רמקולים יחווט ב -
 עמידים בטמפ' גבוהות ואינם דליקים. .U.Lהרמקולים יהיו מאושרים  -
 קול יכלול שנאי קו לתאום הספקים עם........................... הספק משתנים.רמ -
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  -ארגז לרמקול  -
מבנה פח מגולבן, וכולל בתוכו צמר סלעים למניעת תהודה, כניסות ויציאות עבור  

 צנורות.
  -גריל תחתון  -

 ל. מאלומיניום צבוע, בעיבוד דקורטיבי  ובצורה כפי שייקבע ע"י האדריכ         
 גוון הגריל וצורתו ייקבעו ע"י האדריכל לפי האפיון של המקום בו מותקן הגריל.                

  -מחיר היחידה  -
 מחיר היחידה כולל אותה במלואה על כל חלקיה וחלקי העזר, עם התאמה לסוג                                

 קבלן התקרה וכו', ברגים, חיזוקים, מהדקים  תקרת הביניים, כולל תאום עם                       
 כו' מוכן לשימוש.ו     

 רמקול שופר .2
 רמקול יהיה חלק בלתי נפרד מהמערכת )תוצרת, אישורים וכו( -
 כולל חזוקים מתאימים לחיבור אל קיר או  ULרמקול יהיה מוגן מים מאושר  -

 .ULתקרה מאושרי  
 וולט. 25/70/100כולל שנאי ניתן לוסות )מפ"ז + מצבים(  -
 כולל קבל עבור וסות קל. -
 גוון הרמקול לפי שנדרש ע"י רשות הבטיחות )אדום או אפור(. -
 ווט. 15הספק  -
 .High efficiency compression driverכולל  -
 הרץ. 400÷  14000תחום הענות לתדר  -
 וולט. 15מטר בהספק  3 -במרחק כ  db102רגישות  -
 אינץ. 9שופר בקוטר  -
 מ"מ. X 227 X 200 237מידות  -

 קונזולה לכריזה  34.05.03
  -כללי                

 היחידה תוזן מהמסד המרכזי. יותקנו עמדות קריאה עפ"י המתואר.  
 תהיה אפשרות להוסיף מיקרופונים חירום נוספים עפ"י המתואר.  

  -מבנה היחידה                
נה סמויה בדלפק( עם עיבוד היחידה תבנה ממתכת, לעמידה גלויה על שולחן )או להתק  

 -כל אחת בנויה לקריאה ל חיצוני מעולה תוך הקפדה על צבע, ברגים חיצונים, גמר וכו'.
 אזורים נוספים. 5 -אזורים עם הכנה ל 10

כל הלחצנים יהיו מהטיפוס המואר או סימון זוהר, כולל לחצן קריאה כללי, לחצן "דיבור",   
 משודרת הודעה ע"י המיקרופון השני.ש נורת ביקורת ולחצן "תפוס" בעת 

המערכת תכלול גם ממסרים וציוד עבור החיגור ההדדי בין שתי המערכות, עם עקיפה של   
מיקרופון החירום באולם. לחצני האזורים יהיו ננעלים ובו זמנית מוארים או זוהרים. 

 בלחיצה על לחצן הדיבור, תועבר הידיעה רק לאזורים שלחצניהם נלחצו.
תשודר הודעה לכל האזורים ללא הבדל איזה מהם  -יצה על לחצן הקריאה הכללית בלח  

 נלחץ או לא, גם הוא ננעל ומואר בו זמנית.
 המיקרופונים יותקנו על התיבות באמצעות צינור גמיש באורך של כחצי מטר.  -
כיווניים, עקומת פיזור צרה, תדירות -המיקרופונים עצמם יהיו טיפוס דימי, חד -

 הרץ. 1000-50
מטר, כולל כבל מיקרופון המסופק, וכבלים שזורים עבור  10כבל הספקה באורך  -

 ".XLRהפעלת האזורים השונים, כולל תקע מיקרופון מסוג "קנון 
גונג אלקטרוני, טיפוס נקישה רכה )או ציפצוף נבחר ממאגר המערכת(, אשר  -

 יופעל אוטומטית עם הפעלת לחצן המיקרופון.
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 חיבורים חיווט ו 34.05.04
 כל החיווט ייעשה ע"י כבלים "דרופ" אשר יעברו אך ורק בצנורות ו/או  א(  
 תעלות שהוכנו לשם כך. עם קבלת העבודה יבדוק הקבלן את הצנורות    
 שהוכנו או שעתידים להיעשות ע"י קבלן החשמל ויודיע למפקח באם הם    
 הצנרת. מותאמים לצרכי המערכות או שיש להוסיף או לשנות את   

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למבנה, באם הוא לא ימלא אחר סעיף זה. 
 בכדי למנוע  כל זוג גמיש שזור סביב עצמוהכבלים יהיו בזוגות מבודדים.  ב(  

 השראה. כל זוג בצבע אחר בכדי לשמור על רציפות החיבורים. 
 הקול.-הקבלן יקפיד על שמירת הקוטביות של חיבור רמי ג(  
 הקול בשטחים הציבוריים יהיו בעזרת מהדקים אולם לא -החיבורים לרמי ד(  

 הקול עצמם.-בעזרת הלחמה לרמי 
 תוצמד הצנרת לארגז הרמקול. -במקומות בהם ההזנה בצנרת בחלל תקרה  ה( 
 .C0800דקות  180כל החיווט האנכי היה חסין אש  ו( 

 ציוד המערכת 34.05.05
או מערכת שו"ע עם אישור תקן  SIMENSמקבוצת   CERBERUSרת הציוד יהיה מתוצ  

 )תוצרת אירופאית או צפון אמריקה(. 1220
 .1220הציוד יכלול אישור תקן   
 הקבלן יספק אישור משטרה לאפיון הנדרש.  
 ..U.Lהציוד המרכזי, רמקולים, וסתים וכד' יהיה מאושר   
 גבוהות ואינם דליקים.עמידים בטמפ'  .U.Lהרמקולים יהיו מאושרים   
 .NFPA-72המערכת חייבת בבדיקה ע"י מעבדה מאושרת עפ"י תקן   
 אינטגרציה  34.06

וביצוע אינטגרציית מערכות בטיחות בהתאם לטבלת  הקבלן יהיה אחראי עבור ליווי תאום
 אינטגרציה של יועץ הבטיחות.

 העבודה תכלול:
 .הבטיחותלימוד תפקוד המערכות לפי הנדרש בהנחיות יועץ  .1
הפעלת המערכות השונות בשיתוף כל הקבלנים הנדרשים כגון מיזוג אויר, מעליות,  .2

 חשמל, גילוי, כיבוי, כריזה וכד'.
 הזמנת בדיקת אינטגרציה. .3
 ליווי הבודק במהלך הבדיקה כולל כל שאר הקבלנים. .4
 ביצוע בדיקות עד קבלת תעודה נקיה. .5

וצאות הדרושות ליישום העבודות והחומרים על הקבלנים השונים לכלול במחיריהם את כל הה
 הנדרשים כמתוכנן מעל.

 מערכת אינטרקום לאזור המחסה 34.07

  כללי 34.07.01
תבוצע מערכת קשר הכוללת עמדה מרכזית בפנל כבאים ונקודות קצה באזור  א. 
 מחסה.  
 קשר הציבור יהיה דו כיווני.  
 .7.2חלק  NFPA 110המערכת תבנה לפי תקן  ב. 
 .NFPAיבוצע שילוט בהתאם לדרישת  .ג 

 מתקן מרכזי 34.07.2
 נקודות קצה. 4עמדה מרכזית תכלול דיבר עד  א. 
 לכל יציאה תהיינה מנורות סימון. ב. 
 15 -המערכת תכלול ספק ומצברים אשר יאפשר משך פעולה רציף בעבודה ל ג. 

 ש"ע. 72 -דקות ומשך הפעלה ללא פעילות ל
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 יחידת קצה 34.07.3

 היחידות תותקנה באזורי מחסה. א. 
 .ADAהיחידה תעמוד בדרישות  ב. 
 היחידות יכללו חיווט מתאים בינם לבין היחידה המרכזית. ג. 
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 מערכות מתח נמוך ובקרה - 35פרק 

נה פרק זה דן באספקה והתקנה של ציוד תקשורת ומתח נמוך עבור פרויקט מב א.
 סילבן אדמס.

 מערכת בקרת מבנה. ב.  
 במערכות תבוצענה ע"י אחרים: ג.

 מערכת הגנה בפני פריצה. - 
 מערכות קול מקומיות. - 
 מערכות מולטימדיה. - 
 מערכות טלפון. - 
 מערכות מחשבים. - 
 מערכות בטחון. - 

 קבלן החשמל יבצע את התשתית.

 מערכת בקרת מבנה 35.03

 י:תאור  כלל 35.03.01
. המערכת מיועדת DDCמערכת בקרת המבנה המבוקשת תתבסס על ציוד בקרה מסוג  א.

לשליטה מרכזית מלאה על כל מערכות האנרגיה, מערכות גילו אש ועשן, מערכות כיבוי 
מכניות, הדגש יהיה על אינטגרציה מלאה בין המערכות -אש, מערכות אתראה אלקטרו

ים בפרק זה מבוססים על נתוני הציוד בעת השונות במחשב המרכזי. המתקנים המתואר
הכנת המפרט. הציוד שיספק הקבלן יהיה הציוד העדכני החדיש ביותר בזמן הביצוע כמו 

 מחשבים, אבזרי קצה רגשים, נקודות קצה וכו'.
 השליטה על מערכות האנרגיה כוללת: ב.

 .חיוויים מלוחות החשמל, מתח נמוך על מצב מפסקים ראשיים -
 ל פסקמערכות א -
 חווים ומדידות מערכות מתח נמוך -
 ע"י קבלן מ"א. -מיזוג אויר )אינדיקציות והפעלות(  -
 גלאי הצפה. -
 .כל ציוד אחר שהינו צרכן אנרגיה ו/או מבוקר מרחוק -
 שילוב מערכת בקרה מ"א ע"י תקשורת. -
 בקרת שיא בקוש לחסכון באנרגיה ושליטה על עומסים. -
 מנית מתקנים ראשיים. -

מטרת בקרת אנרגיה היא תפעול יעיל של כל המערכות המחוברות למרכז תוך התבססות   ג.
 .על ריכוז ועיבוד הנתונים הדיגיטליים והאנלוגיים

שיפוזרו  DDCהשליטה על העומסים וניהול צריכת האנרגיה תעשה ע"י רשת בקרים מסוג   ד.
 .במבנה ויקבלו חיוויים מהשטח

ה על העומסים לפי תכנית קבועה מראש לתיזמון מחושב ועל הבקרים ישלטו בצורה חכמ  
 .בסיס מדידות בזמן אמיתי מהשטח

ובמדפסת של דוחות  ריכוז תצוגה וניהול האינפורמציה מרכזת גילוי אש. רישום בזכרון  ה.
 .תקינות, אחזקה שוטפת ואזעקות פעילות

, תוך עדכון כל כל תוכנת המערכת הן ברשת הבקרים והן במחשב יעבדו בזמן אמת  
 .היחידות בפרקי זמן שייקבעו לכל אלמנט מבוקר

כל יחידות הקצה יהיו יחידות חכמות שיעבדו באופן עצמאי גם בזמן נתק תקשורת עם   
 .המחשב המרכזי

מחשב בקרה מרכזי יותקן בריכוז אחזקה של הבנין ויתחבר אל מערכת הבקרה במבנה,   ו.
 .יציג מסכים ודוחות הקשורים לבנין

המחשב המשני יציג אך ורק פרמטרים חלקיים ואפשרות שליטה חלקית )בעמדת השומר(   
במידה וידרש הקבלן יתקין מערכות מידע ומסכי נתונים בכל אחד מן המחשבים אשר יציג 
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בסוף  פרמטרים חשובים ממערכת המחשב השניה. נתונים ופרמטרים אלו יוגדרו רק
 .רם תוספת של מחירהתקנת עבודת הבקרה ולא תשולם בעבו

עדיפות למערכת בקרה מודולרית אשר תוכל להתחבר בקלות ולשלוט על מתקנים נוספים   ז.
 בעתיד. 

הקבלן יצרף סכימה כללית של כל מערכת הבקרה אשר מוצעת עבור הבנין תוך ציון הבקר   ח.
 והדגם, עם הצגת יכולת בשרטוט נפרד להרחבתה בעתיד. 

ור כולל וקישור בין מערכות הבקרה שבמקצועות השונים למערכת הקבלן אחראי לבצע תא  ט.
 בקרת המבנה ופעולה זו כלולה במחירי היחידה.

 :חומרה 35.03.02
המיועד לבקרת אנרגיה מבנים ומיזוג  TRENDאו  SAUTERדוגמת  DDCהבקרים יהיו מסוג  א.

, OFF/ONאויר שתפקידם יהיה לקבל את החיוויים מהשטח כולל אותות דיגיטליים 
 פולסים, ואנלוגיים של טמפ', לחץ, לחות וכו'.

 נתונים טכניים: ב.
)או אחר מאושר(. ובעלי תקשורת  485RSהבקרים יהיו בעלי ממשק תקשורת למחשב  -

ברשת לבקרים נוספים ע"י זוג גידים )או יותר מאושר(. התקשורת בין הבקרים תהיה 
, TOKEN PASSING ,TCP/IPד, מסוג מלאה להעברת נתונים דיגיטליים ואנלוגיים כאח

485RS. 
 .30%הנדרש ממנו בתוספת מקום של  O/Iכל בקר יהיה בעל יכולת שליטה על מכלול  -
 יום לשמירת הזכרון למקרה של נפילת המתח. 30-הבקרים יהיו בעלי גיבוי סוללה ל -
הבקרים יהיו בעלי זכרון פנימי השומר את התכנה ע"י צריבה  -

 (.EEPROMתכנה ) דבר המונע איבוד
כל הבקרים יעבדו גם בצורה עצמאית ללא תלות במחשב המרכזי במקרה של נפילת  -

התקשורת ו/או נפילת המחשב המרכזי עצמו. הבקרים יעבדו לפי הנתונים האחרונים 
 הטעונים בהם.

במצב הנ"ל תועברנה הודעות מערכת התקשורת למחשב הבקרה המרכזי אשר  
 אינם בתקשורת. תאפיין את הבקרים ואשר

תהיה אפשרות ע"י פרוטוקול מתאים לחבר ישירות מסכים  -
 שונים, מדפסת, ברקוד וכו'.

 הבקרים יכילו את סוג הנקודות הבאות, ובכמות מתאימה, לכל בקר לביצוע האפליקציה: ג.
DI -  .)'כניסות דיסקרטיות )מצב פעולה, מצב בורר וכו 

DO -   ח/סגור וכו'.פיקוד דיסקרטי )הפעל/הפסק, פתו 
AI -  .)'מדידה אנלוגית )טמפרטורה, לחץ, לחות, זרם, מתה וכו 
 Vdc  10עד  0המתחים הינם  הכניסות הינן מסוג מתח צף וכן מתח מקומי         
 mA 20עד  0זרמים    

AO -  .)'ווסת אנלוגי )שינוי טמפרטורה מרחוק, ווסות ברז, תריס וכו 
 Vdc  10עד  0המתחים הינם  ן מתח מקומייציאות הינן מסוג מתח צף וכ  
 mA 20עד  0זרמים             
PI -  .)'כניסת פולסים מגע יבש )ספירת פולסים ממונה חשמל, מונה מים וכו 

PWM -  ווסת כמו( יציאת פולס מגע יבש  ברוחב משתנהAO .)באמצעות מתמר 
DA -  .)כניסה דיסקרטית להתראה )רגיל, אתראה 
DC -   דיסקרטי עם צפיה להיזון חוזה )הפעלת עומס(.פיקוד 

DM -   כניסה דיסקרטית לנקודהDC  ,מגע יבש(FLOW SWITCH .)'וכו 
DO  24מתח Vac   יציאת מתח המסופק ישירות מהבקר להפעלת ממסרVac 
 KHZ20לשימוש במונים מהירים, יציאות מהירות  KHZ30כניסות במהירות  24

 .PWM בשיטת DLלהפעלת מנוע צעד או 
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 מכשירים רב מודדים: ד.
  במבנה יותקנו מכשירים רב מודדים )מולטימטרים( חכמים למדידות שונות מתוצרת - 

או שוו"ע מאושר, ומערכת הבקרה תדאג לבצע  CTIRCUTORאו  ELNET  SATEKאו
תקשורת עם יחידות קצה אלו ולהציג את כל המדידית במסכים הדינמיים של יחידות 

 המפעיל.
 ב המודד יכלול את הנתונים כדלקמן:ר - 

 (.Vמתח ממוצע בין פזות ) *
 (.Aזרם ממוצע כולל ) *
 (.KWהספק אקטיבי ) *
 .COS Pזוית מופע  *
 T ,S ,R (V.)מתח לכל אחת מהפאזות  *
 T ,S ,R (A.)זרם לכל אחת מהפאזות  *
 T ,S ,R (KW.)הספק  לכל אחת מהפאזות  * 
 (.KVAהספק ) * 
 (.KVARיבי )הספק ראקט * 
 (.HZתדר ) * 
 (.KW( )KVAהספק שיא ביקוש ) * 
 (.KWHאנרגיה ) * 
 הרמוניות עליונות. * 
 מניה לפי תעו"ז. * 

 רגשים: ה.
 מתמר מתח/זרם - 

 Vac /220A0-5מתמר מתח/זרם כניסה  * 
 mA 4-20יציאה:  * 
 0.2דיוק:  * 
 מתמר הספק - 

 .מתמר הספק תלת פאזי לרשת לא מאוזנת * 
 .VAC380 ,A0-5כניסות:  * 
 .MA4-20יציאת הספק:  * 
 .PTLיציאת טרמוסטור  -או שווה ערך  SAUTERשל חברת  H/OT–רגש טמפ' )חוץ(  - 
  .5%או שווה ערך דיוק  SAUTERשל חברת  H/OT -רגש לחות )חוץ(  - 

 .mA 4-20אות יציאה: 
 :מרכז הבקרה 35.03.03
  פירוט המחשב המרכזיא.  35.03.01

 שיאושר ע"י המהנדס היועץ. -, העדכני ביותר תוצרת אינטל 16Gחשב זכרון מ -
 מאווררים. 2מארז מידי טאוור יעודי   כולל  -
 כולל רשיון וספרות.  WINDOWS 10או  PRO -תוכנת הפעלה  -
 או שווה ערך. WESTER DIGITALתוצרת   UDMA TB2זיכרון דיסק קשיח  -
 .USB 2יציאות  8 -
 .232RSיציאות טורות  -
 .MULTYSERIALכרטיס תקשורת  -
 ETHERNET ,-G1כרטיסי תקשורת רשת  2 -
 עכבר מיקרוסופט מקורי )עם התאמה לעבודה באינטרנט(. -
 כולל פד.  KV56.90מודם תקשורת  -

 .LED 23מסך " -      
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  כולל מחסניות שחור  HPהזרקת דיו צבעונית דוגמת תוצרת  USBמדפסת מקבילית או  -
 מחסנית כנ"ל רזרביות. 2 –ו לבן וצבע אינטגרליות 

 המדפסת תאפשר הדפסת דוחות וגרפיקה. -
 (.OFF LINEהמדפסת תכלול אינדיקציות לתקלה )אין נייר,  -
 דפי נייר. 200כולל  44המדפסת תכלול מגש נייר  -
 למרות מה שמופיע מעל המחשב יהיה מהדגם החדש ביותר הקיים. -
 תוכנת המחשב: 35.03.2

 רהתוכנה ישומית למערכת הבק
 א. כללי

לא מוגבלת בנקודות מידע, הכוללת יכולת  HMI-SERVERתוכנת בקרת מבנה בתצורת    .1
היתחברות ישירה לבקרים קריאת הנתונים שינוי פרמטרים קבלת התראות עבודה למול 

 תחנות העבודה אגירת נתונים , 
הכוללת יכולת  HMI-SERVER- CLIENTתוכנת בקרת מבנה בתצורת תחנת עבודה    .2

תחברות ישירה לבקרים קריאת הנתונים שינוי פרמטרים קבלת התראות עבודה למול הי
 שרת המערכת .

 או מיתקדמת יותר בהתאם לקיימת 10גירסת חלונות  
 תוכנת המערכת תכיל פרוטוקול תקשורת מוכחים לקישוריות מלאה עם מערכת גילוי אש  .3
( ותתמוך MULTI-TASKINGתוכנת המערכת תבצע מספר רב של משימות במקביל )    .4

 ברשת תקשורת. 
 .TREND963או   9.4גרסה  WIZCONתהיה מסוג  SCADAתוכנת ה 

 לתוכנה יהיה מודול פנימי של לוחות זמנים )ללא הגבלה(  -
התוכנה תאפשר  U.C.MEלתוכנה יהיה מודול שליחת התראות כדוגמת   -

 , פקס ודואר אלקטרוני כפי הנדרש..S.M.Sשליחת הודעות 
 תהיה בעלת לוגית בקרה בשפות בקרה סטנדרטיות. HMI-כנת התו -

המערכת המסופקת כוללת תוכנה וחומרה ומסכים גרפיים ככל הנדרש    .5
לביצוע הפעלה מלאה של כל פרוטוקול פתוח אחר ש"ע על פי לוחות זמניים כולל כל 

 הפעולות האפשריות )בהתאם לציוד אשר יותקן( לרבות כיבוי והדלקת מ"א, כיבוי
, מעבר בין מצב יום למצב לילה וכד'. באחריות הקבלן SETPOINTוהדלקות מאור, שינוי 

 לספק את החומרה האוגרת את לוחות הזמנים ומייצרת את הפקודות המתוזמנות
הצעת המחיר המוגשת כוללת את ביצוע כל האמור בסעיפים לעיל לרבות החומרה  .6

 ורש בכתב הכמויותוהתוכנה גם אם הם או חלקים מהם לא מופעים במפ
בבניין תהיה עמדת בקרה נוספת אשר תרכז את כל מערך הבקרה של מ"א בבניין. יבוצע  .7

 חיבור ע"י קבלן הבקרה בין מרכז הבקרה הראשי לבין מרכז הבקרה החדש.
 ב. תכונות ודרישות מהתוכנה הישומית

 יכלול המציע את  HMI 963 TRENDאו  HMI  WIZCON -במסגרת אספקת תוכנת ה
 התכונות הבאות:

מיפוי כל המבנה עפ"י תוכניות אוטוקאד והצגת נתוני מערכת החשמל  .1
תאורה אינסטלציה גנרטורים ומיזוג האוויר על גבי היסטוגרמות גרפיות. כל 

 מפות לפחות. 4 -קומה תחולק ל
 ספרינקלרים –כנ"ל לגבי מערכת איסוף נתוני גילוי אש וכיבוי אש  .2
ל והצגתן בפורמט גרפי כולל אפשרות הצגת כתיבת התראות למערכת החשמ .3

 מיקומן
 כתיבת טבלאות ונתוני בקרה לפי הדרוש .4
התוכנה תהיה ידידותית ותדריך את המפעיל בשפה העברית לבצע את כל  .5

 המשימות הדרושות
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התוכנה תאפשר הצגת נתוני המתקן בזמן אמת. בזמן מסירת המערכת ייבדק  .6
על המסך יהיה עד שנייה אחת לכל  זמן תגובת המערכת, זמן עדכון מצב אמת

 נתון ו/או מפה.
 תאריך ושעת האירוע. –רישום התראות כולל תאור  .7
 מיון והדפסת דו"ח התראות היסטורי .8
 גרפי ZOOMאפשרות לביצוע  .9

 אפשרות לשינוי פרמטרים ממרכז הבקרה .10
אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תוך שימוש בטבלת שעות  .11

 הפעלות הפסקות ביום 10ת לפחות שבועיות הכולל
תוכנית להזנת נתוני חגים וערבי חגים לרבות שבתות וערבי שבת לעשר שנים  .12

 לפחות
נקודות. זמן דגימה מינימלי של דקה אחת,  300איסוף נתונים של לפחות  .13

 הצגת והדפסת הנתונים בטבלה ן/או בהיסטוגרמה
 תכנות הבקר באמצעות עכבר באופן ידידותי מהמחשב .14
מן אזעקה תוצג במרכז הבקרה תמונה המתיחסת לאזעקה, תאור מילולי בז .15

של האזעקה ויופעל זמזם מקומי + השמעה קולית מוקלטת של סיבת 
 האזעקה לכל אזעקה בנפרד

התוכנה תאפשר בניית היסטוגרמות גרפיות והצגתן על המסך ברזולוציה  .16
בו זמנית כגון גרפים  10מינימלית של דקה אחת. ניתן יהיה להציג על המסך 

עקומת צריכת החשמל ביחס לאחוזי עומס של צרכנים שונים כגון מדחסי 
 הקירור מפוחים וכדומה.

התוכנה תאפשר ביצועי סימולציה של ערכי מדידה שונים לכל מערכות  .17
 הבקרה ותציג את התנהגות המערכת בתנאי מדידה שונים

 הצגת נתונים: 35.03.3

 צורות עיקריות : 5 -הנתונים יוצגו במערכת ב    
 שרטוט גרפי של אזורים נשלטים . -
 הצגת נתונים בטבלאות ואפשרות להפעלות . -
 דוחות נתונים בחתכים שונים . -
 דו"ח התראות. -
שיח  -מסכים )אזעקות , זמן ותאריך ,  דו  5אפשרות הצגתם בו זמנית של עד  -

י עם  המחשב,  כולל הפעלת מקשים, הוראות והודעות מהמחשב, תצוגה ע"
 גרפיקה   טקסטים/טבלאות(.

 צבעי מסך כולל "שורות המלל" יהיו עפ"י הנחיות המפקח. -כללי 
 מרכז הבקרה ועמדות )משנה(בקרה לצפייה  35.03.4

 הנו מרכז הבקרה  הראשי  TREND 963או  WIZCON  9.4( מסוג HMIמרכז הבקרה )
 זה. אשר מאחד בתוכו את כל התקשורות והבקרים אשר יותקנו בפרויקט

מרכז הבקרה הראשי מכיל את כל בסיס הנתונים כולל מסכים גרפיים , טבלאות , 
 ודו"חות  דגימה של כל המערכות הנ"ל.

מרכז הבקרה הראשי יחלוק את האינפורמציה  עם מספר משתמשים שיוגדרו ע"י 
 המזמין על פי רמת הרשאה שתינתן לאותו משתמש.

 המקומית בבניין ודרכה( TCP/IPשבים  )דהיינו משתמש מסוים יכול  דרך רשת המח
להיכנס למרכז הבקרה על פי הרשאה  ולהציג במחשב האישי שלו את המערכות 

 בהם ניתנה לו הרשאה.
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תומך בנוסף על כל  TREND 963או  WIZCON  9.2( מסוג HMIמרכז הבקרה )
הנ"ל גם בהתחברות מרחוק כלומר תקשורת דרך האינטרנט כלומר תקשורת 

 . WEBמסוג
ניתן יהיה להיכנס למרכז הבקרה הראשי מכל מחשב מחוץ לבניין כמובן עם 

הרשאה וקודים ללא צורך בתוכנה מסוימת אלא דרך גלישה רגילה באינטרנט , 
ולצפות במה שהוגדר ואושר לאותו המשתמש,  על מנת שזה יוכל במידת הצורך 

 כנן לתת מענה מיידי מכל מקום שהוא לבעיות דחופות או מעקב מתו
מרכז הבקרה יכלול מתאם אלחוטי עבור קשר אל מערכת איתור עובדים )ביפרים 

 סלולרים מכל רשת(. –או טלפונים ניידים 
 U.C.M.E –איתור ההתראות ע"י מערכת חיוג 

 הקבלן יספק ויתקין מערכת חיוג/דיבור להתראות.
 בזמן קבלת התראה במרכז הבקרה הראשי, תבצע המערכת חיוג אוטומטי אל

 מספר טלפון 
את ההתראה שהתרחשה   SMS)אחד או יותר( ותודיע במסר קולי  או הודעת 

 לאחרונה.
במסר כל הודעת אזעקה במערכת הבקרה הממוחשבת תתאפשר להיות משודרת 

 . קולי
במידה ותפרוץ הודעה במרכז הבקרה  ,מערכת הבקרה תדאג באופן אוטומטי 

) שהוגדרו מראש( את מהות  באמצעות  דיבור קולי להשמיע לאנשי הקשר
 ההודעה/התקלה בצורה ידידותית הקיימת במערכת כלומר במרכז בקרה

ובעזרת מקשי הטלפון הנייד ניתן יהיה  לאשר את ההתראה או למחוק אותה  
 ממאגר ההודעות, ולפעול בהתאם למצב הקיים.

( למכשירי  SMSכמו כן המערכת תדאג להעביר ע"י דרישה הודעות כתובות )
טלפון הניידים ע"פ תכנות מראש ללא בקשה לאישור על מנת ליידע את ה

 הקשורים לאותה תקלה שקרתה בבניין.
 .לא יאושרו -מרכזיות ביפרים הכוללות מספר מסוים של מגעי תקלה 

 שילוב בתקשורת של מערכות נוספות אל מרכז הבקרה  35.03.5

רה לספק את כל על מנת לשמור על מערכת בתקשורת אחידה על הקבלן הבק
מערכות )מנ"מ( מתח נמוך מאד  וכל המשתמע מכך לתקשורת אחידה  של 

TCP/IP   וכן על מנת ליצור סטנדריזציה של תקשורת בכל הבניין ללא "ערבוב"  של
 וכו'  LANאו  LONאו   RS-485תקשורות מסוג אחר, דהיינו 

המערך  במבנה משולבים מספר עמדות צפייה , לשם הפעלה מושכלת של כל
או יעודית  IP/TCPנדרשת מערכת הפועלת בתקשורת פתוחה סטנדרטית דוגמת 

לציוד המאפשרות הגדרות תכנה סטנדרטיות, הרחבות ושינויים בעתיד מבלי 
 להיות תלוי בספק אחד.

הקבלן יפתח יספק וישלב בצורה מושלמת חיבור בתקשורת אל המערכות הבאות 
 הר"מ :

   CICUTORאו  SATEC  ,TELNEמערכות מדידה 
או  SATEC  ,ELNETמערכת הבקרה תבצע ניטור עבור רבי מודד כדוגמת 

CICUTOR   זוג כז"מ אשר יחובר בין  2 6005בעזרת קו תקשורת כבל טלדור
 מכשירי המדידה השונים המותקנים בלוחות החשמל .

למרכז הבקרה  MODEBUSקול התקשורת אשר יועבר  יהיה בעל תקשורת Uפרוט
WIZCON  בעזרת ניטור האינפורמציה יהי ניתן לבצע דו"חות ע"פ הנדרש כולל

 קישוריות למסכי  לוחות החשמל למעבר קל ונוח בין המסכים.
 .EXCELכל הנתונים ימדדו ויאוחסנו על גבי דו"חות עם אפשרות ליצוא לתוכנת 
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 מערכות חיבור למערכות אל פסק
 הנטור מתבצע בשני אופנים: מערכת הבקרה תבצע ניטור עבור מערכות אל פסק

 בעזרת מגעים יבשים
 בעזרת פרוטוקול תקשורת

חברת הבקרה תבצע חיבור פרוטוקול תקשורת לגנרטורים במידה והגנרטור יגיע 
 עם אופציה לחיבור תקשורת חיצונית.

כל המתאמים מצד מערכות אל פסק יסופקו ע"י המזמין או חברת מערכות אל 
 ור .פסק כחלק אינטגרלי מהגנרט

לבין  WIZCONיותקן קו תקשורת שיחובר ע"י חברת הבקרה בין מרכז הבקרה 
 מערכות אל פסק. 

פרוטוקול התקשורת יעביר את מירב האינפורמציה כולל פרמטרים אנלוגיים מה 
 שלא ניתן יהיה להציע בעזרת מגעים יבשים ) אופציה א'(.

 מערכות נטור טמפ' , הצפה  
 :בור הנושאים הנ"למערכת הבקרה תבצע ניטור ע

הנטור מתבצע בעזרת רגשים אשר ימוקמו ע"פ הצורך , מיקומם יוצע ע"י חברת 
 הבקרה ויאושר ע"י המזמין ומתכנן החשמל

רגש טמפ' אשר ימוקמו בחדרי חשמל או מעליות או כל מקום רגיש יוגדרו ע"פ 
 רמת סף עליונה אם יכולת שינוי של המשתמש בעזרת קוד מוגדר.

 ימוקמו במקומות רגישים . רגשי הצפה
או ש"ע כל נזילת מים תזוהה ותועבר  למרכז   YMרגשי הצפה הנם מתוצרת 

 הבקרה.  
כל התראה אשר תפרוץ למסך ואשר תוגדר ע"י המשתמש קריטית תועבר 

 אל האנשים הרלוונטים. SMSבהודעות   UC..M.Eבאמצעות תוכנת 
רה  ראה פירוט מערכות בכתב כנ"ל גם כל מערכת אשר תדרש לחיבור למרכז הבק

 הכמויות.
 :התראות 35.03.6

 בעת אירוע תקלה ו/או התראה כל שהיא יהיה נוהל הצגת האירוע כלהלן :  
על המסך תופיע שורה המציינת את סוג התקלה. )אין משמעות באיזה  -

 מסך נמצאים(.
תתבצע הדפסה של התראה.התראות כולל ציון השעה והתאריכים  -

 המדויקים.
ה תכנס לדו"ח התראות עם ציון השעה והתאריך המדויק המצויין התרא -

 בצבע של תקלה פעילה.
 על המפעיל יהיה לאשר את התקלה. -
 תצוגה ורישום של התקלה על הדיסק בקובץ ההיסטורי. -
 ניתן יהיה לאשר או לבטל את התקלה . -
 התוכנה תתמוך במספר בלתי מוגבל של יומני ארועים. -

 :הפעלות 35.03.7

 כת תספק חבילות תוכנה מוכנות עבור :המער  
 בקרה שיא ביקוש והשלת עומסים. -
 . (ATS)תכנת תזמון אוטומטי לפי שעות, ימים, חגים מיוחדים  -
 .  (SSTO)אופטימיזציה של זמן ההפעלה/הפסקה -
 . (ATC)בקרת טמפרטורה על פי רמות איכלוס  -
 . (EIP)תכנת בקרת ארועים  -
 ביצוע לוגיקה וחישובים . -
 התראות. התניית -
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 LADDERע"י בלוקים מוכנים של בקרה או תוכנת  DDCבקרת  -
DIAGRAM  או תוכנתSTL. 

 :התראות 35.03.8

 אפשרות התראה במערכת הינם : 
כל התראה תגרום להתראה ולהודעות מתאימות, כולל דו"ח זמן קבלת  -

ההתראה, מצייני מערכת, נקודה ותנאי ההתראה. למפעיל תהיה 
זמן שהוא איזה מצב/ערך יחשבו בהתראות ואיזה  האפשרות לקבוע בכל

 התראות תגרומנה חיוג חיצוני אוטומטי .
הודעה של כל התראה קריטית או שינוי מצב, תוצג, ניתן להתראות  -

ההודעות האחרונות על המסך ומודפסות במדפסת  100מחדש את כל 
 שנקבעה על ידי המפעיל בכל עת.

המשתמש בזמן הפעלת או הפסקת יוגדר זמן השהייה אוטומטית על ידי  -
 הציוד, בכדי למנוע מטרד או התראות שווא.

עיכוב התראות מיוחדות על נקודות כניסה אנלוגיות על מנת למנוע  -
 התראות "מרחפות".

למפעיל תהיה היכולת להציב הכוונת התראות מיוחדות לתחנות עבודה  -
לתמונות הבקרה ו/או    LANהראשי,  או על   LAN-מיוחדות , או על ה

 מיוחדות.
התראות שלא יאושרו ימשיכו להבהב אפילו אם יחזרו למצב הרגיל . רק  -

 אישור המפעיל יכול למחוק את הוראות הבהוב ההתראה.
 : רשת תקשורת בקרים 35.03.9

התקשורת צריכה להיות מהירה במיוחד וזאת על מנת לאפשר החלפת 
 אינפורמציה בזמן אמיתי בין הבקרים.

הבקרים תאפשר גלובליזציה כך שכל בקר יוכל לעשות שימוש בכל  התקשורת בין
 נתון מכל בקר אחר ברשת.

כמו כן דרך כל אחד ממשקי התקשורת שעל אחד הבקרים ניתן יהיה לשלוט על כל 
 הרשת.

תקלה כל שהיא בבקר אחד או יותר, המחוברים לרשת, גורמת לניתוקם )הזמני( 
משיך פעולתם והחלפת אינפורמציה מהרשת כדי לאפשר לכל שאר הבקרים לה

 ללא הפרעה .
 שולחן בקרה וחדר בקרה:  35.03.10

 שולחן הבקרה יסופק ע"י אחרים. א. 
הקבלן ישתתף בתכנון השולחן תוך מתן נתונים לגבי הציוד שהוא מספק,  ב.

 עמדותיו, צורת התקנתו, מעברי הכבלים והחוטים וכו'.
המופיעות בבקרה ואשר מהוות בסיס לתכנון ביצועי  רשימת עקרונות של הנקודות 35.03.11

 הקבלן ומהוות השלמה לכל הכתוב במפרט.
 א. מונה חשמל ראשי 
 מעקב גרפי אחר הצריכה. -  
 רישום צריכות חשמל בתעריפי פסגה, גבע ושפל. -  
 מעקב אחר שיא הביקוש ושעת השיא. -  
 הפקת התראות על חריגים ועל מקדם הספק נמוך. -  
 הפקת דוחות אנרגיה לצורך מעקב. -  
 תצוגה גרפית צבעונית של מצבי תעו"ז, צריכות חשמל וחריגים. -  
 ב. לוחות חשמל ראשיים  

 מצב מפ"ז ראשיים ב"ח. -
 מצב מפ"ז ראשי חיוני. -
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 מצב מפ"ז ראשי גנרטור. -
 מצב מפ"ז הזנה ללוחות משנה. -
 סימון עבודת מחליפים )ח"ח גנרטור(. -
 מפ"ז ראשיים בעזרת רבי מודדים.זרם ב -
 מתח במפ"ז ראשיים בעזרת רבי מודדים. -
 הספק במפ"ז ראשיים בעזרת רבי מודדים. -
 הרמוניות במפ"ז ראשיים בעזרת רבי מודדים. -
 מדידת הספקי אנרגיה )קווט"ש( במפ"ז הראשי בעזרת רבי מודדים. -
 ג אויר בעזרת רבי מודדים.מדידת הספקי אנרגיה )קווט"ש( בקו חזנה למתקן מיזו -
 פריצה הגנה בפני ברקים. -

 ג. לוחות משניים ואזוריים 
 מצב מפ"ז ראשיים. -
 מדידת זרם מתח הספק וכו' בעזרת רב מודד. -
 מדידת הספקי אנרגיה )קוט"ש( למפ"ז קומתי. -

 פסק : -ד. אל  
 תקלה כללית. -
 תקלה -
 פעולה. -
 מדידת זרם בעזרת רב מודד. -
 ת מתח  בעזרת רב מודד.מדיד -
 מדידת תדירות בעזרת רב מודד. -
 מדידת הספק כולל שיא ביקוש בעזרת רב מודד. -
 מדידת צריכת אנרגיה בעזרת רב מודד. -
 מצברים –תקלה  -
 התחברות ע"י תקשורת למערכת אל פסק. -

 ה. מיזוג אויר:
 מ"א שתשולב עם  שאר המתקן כולל מ"א, אוורור וכו' יבוקר ע"י מערכת בקרה של  -

 מערכת הבקרה הכללית ע"י קווי תקשורת.
 ו. תאורה:

 אין.
 ז. תקשורת ושונות:

 סימון תקלות ועבודה, בציוד כמו מערכות בטחון, בטיחות וכו'. -
 רגשי הצפה בחדרי חשמל, מחשב, טלפונים, ציוד בקרה, אל פסק וכו'. -
 רגשי טמפרטורה בחדרי חשמל, אל פסק וכו'. -
 ת מלאה למערכת בקרת מ"א שתסופק ע"י קבלן מ"א.התחברו -

 חוטים, כבלים ומחלקים 35.04

כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השונות אותם הם משרתים, ויהיו   35.04.01
 .1220/3בהתאם לנדרש בהצעת התקן 

 החווט הנ"ל מתיחס למערכות המתוארות בפרקים הקיימים וכן לכבלי אנטרקום  35.04.02
 ובקרה עבור קשר בין המעליות לדלפקי הכניסה.

 חוטים וכבלים: 35.04.03
הכבלים יהיו מטיפוס כבל טלפון, בעלי מעטפות פלסטיות, מאושר ע"י משרד  א.

 התקשורת וע"י מהנדס. כל זוג כבל יהיה בעל צבע שונה מאחרים.
בל צבע על הקבלן להקפיד בימן השימוש בכבל ובחוט שכל אביזריו או קוטב יק ב.

שונה מאביזר או קוטב אחר, אולם אותו הצבע ישמש תמיד לאותה מטרה בכל 
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רחבי הבנין. ההתנגדות בין חוט לחוט, אחרי חיבורם למחלקים לא תהיה קטנה 
 אוהם. -100,000מ

הכבלים והחוטים בכל רחבי הבנין יסודרו אך ורק בצנורות הקיימים לשם כך,  ג.
 אלא אם תבוא הוראה אחרת.

מן השחלת הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת רזרבה של לפחות בז ד.
 בקוי ההינה האוריזנטליים. 20%בקוי ההזנה הורטיקליים ולפחות  30%

 הקצוות הרזרביים יחוברו לקצוות החפשיים של הלשונית אשר במחלקים. ה.
בחישוב תכנית הכבלים והחוטים יקח הקבלן בחשבון שלא תותר נפילת מתח  ו.

 .5% -גדולה מ
 הקבלן יקפיד על חיזוק קוי האפס וה"משותפים". ז.
החתכים המופיעים בתכניות חינם חתכים מינימליים. את מספרים וחתכם יש  ח.

לקבוע סופית בהתחשב במציאות ושכתוב למעלה. אין להעמיס איזה שחם 
חתכים מעל המותר בתקנים הישראליים, ויש להבטיח כל חתך וחתך בהתאם 

 שלו.לתקן 
 :מחלקים 35.04.04

לפחות  50%בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים בהתאם לצורך, כולל רזרבה של   
ומבטיחי זכוכית בתוך סרטי מבטיחי זכוכית, מחיר המחלקים המבטיחים, חיבורם 

 וחיווטם כלול במחירי היחידה של הרכבת וחיווט.
אותם המחלקים בלבד, עם סימון כל בתוך כל ארגז חלוקה תוכנס תכנית החיבורים של   

חוט וחוט לפי צבעו. עם גמר העבודה יקבלו האדריכל והמהנדס, כל אחד, חוברת 
מקובצת של כל התכניות והחיבורים מכל חלק. קצוות החוטים המתחברים ללשונות 

 סרטי המחלקים יחיו מולחצים אליהם.
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 הפעלות, תיקי מתקן, שרות ומדידות .36

 בדיקות קבלה והרצה   36.01

 במפעל הקבלן: -בדיקת קדם  36.01.01
 הקבלן יבצע בדיקת קדם לפני ההתקנה בשטח.  א. 
  בבדיקת קדם זו תחובר המערכת באופן מדגמי ובצורה שתאפשר לבדוק את   ב. 
 האינטגרציה בין המערכות השונות במפעל.    
 י הביצוע.המזמין והמפקח יאשרו את תוכנית בדיקת הקדם לפנ ג. 

 ביקורת לפני קבלת המערכת מהקבלן: 36.01.02
שבועיים לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של המערכת,  א. 

יחל הקבלן בשיתוף עם המפקח, בבדיקות מוקדמות לקראת מסירה בשטח. הקבלן 
כל המערכות הראשי, המתכנן, המפקח, והקבלן, בשיתוף בא כוח המזמין, יבדקו את 

מבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה 
תכלול הפעלת כל יחידת קצה ורישום טבלה בה יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה 

 צריכה להפעיל בתוכנה ובשטח.
 עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט בסעיף א' דלעיל, והכנת המסמכים  ב. 

ותוכניות התיעוד כמפורט, ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות הקבלן הראשי, המפקח, 
 המתכנן, הקבלן ונציג המזמין.

מודגש כאן שוב כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום בו נערך הפרוטוקול של  ג.
 המסירה הסופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות עדות וערבות לתיקונים השנתיים.

 קבלה והרצה: 6.01.033
הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה  א. 

 הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 באתר ההתקנה עד תום עבודות ההתקנה. -  
המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת  -  

 את לאחר תיאום עם הקבלן.וז
בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכניות ותבוצענה בהתאם לדרישות   ב. 

 במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו ע"י הקבלן.
 כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים אשר יוגשו לאישור.    
ישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לא   

עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת 
 פריט בודד והמערכת כולה בדרישות.

 הרצת המערכת: 36.01.04
עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן, תחל תקופת הרצה. תקופה זו   א. 

י המערכת )נציגי המזמין( יתפעלו את המערכת, יום. בזמן זה מפעיל 60תימשך לפחות 
 ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.

ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין/המתכנן יועברו   ב. 
לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום 

 המערכת.התיקונים תבוצע קבלה נוספת של 
 בתום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל תקופת האחריות )שנתיים(. ג. 

 הגדרת סיום העבודה: 36.01.05
במידה וישארו יחידות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן, המפקח   א. 

 והמזמין והם בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום העבודה.
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יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע בעזרת סימולציה התחברות  במקרה זה סיום העבודה  ב. 
ליחידות החסרות ויכין את המערכת שלו לקליטה עתידית של היחידות שטרם חוברו. 

 לנושא זה תהיה קבלה נפרדת.
במידה ובמשך תקופת ההרצה שנת האחריות ניתן יהיה לחבר את המערכות החסרות,   ג. 

 גר חובותיו בשנת האחריות.הקבלן יחברן ללא כל תוספת מחיר, במס
 סיום העבודה בנוסף לכך יהיה לאחר קבלתה, הרצה והדרכה כפי שמפורט במפרט זה. ד. 

 תיעוד והדרכה 36.02

עותקים של תיעוד המערכת )עותק  4עם מסירת המערכת לידי המזמין, יגיש הקבלן  36.02.01
 למזמין(. -3אחד למתכנן ו

 תיעוד זה יכלול: 36.02.02
 אור המערכת ועקרון פעולתה )כולל ספציפיקציות טכניות(.תי  א. 
מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה )בליווי  -הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א'   ב. 

הסבר בשרטוטים על פקדים וכו'( כולל צילום צבעוני של מרכיבי הציוד במיקומם 
 כוש המזמין.הסופי, הצילום יבוצע בתיאום עם המתכנן/ מזמין, הנגטיב ר

 :MADE-ASתוכניות  ג. 
עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכניות הביצוע, מערכת התוכניות של כל העבודות   

של המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות יבוצעו למעשה 
ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות בהנ"ל 

היו טעונים בדיקה ואישור המתכנן. התוכניות יבוצעו בתכנת שרטוט אוטוקד מהדורה י
אחרונה. הקבלן ישמור על כל תוכנית שינוי ותיקון שייעשה תוך ביצוע העבודה. 

עותקים בתיק פלסטי  -4התוכניות כפי שבוצעו בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו ב
י. עבור הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם קשיח למתכנן לפני ביצוע התשלום הסופ
 בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה.

 תוכניות מכניות ואלקטרוניות. ד. 
 תוכניות חיווט. ה. 
פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם  ו. 

 בספרות התפעולית והטכנית.
הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג  ז. 

 ההרצה. ונהלים אלו ייכתבו כתרשימי זרימה.

כתיבת הספרות תיעשה בתיאום מלא עם המתכנן. לאחר גמר הכנת הספרות יעביר  36.02.03
הקבלן למתכנן לפני מסירת המערכת, טיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות המתכנן, 

 יסיים הקבלן את הכנת ספרות המערכת.
 ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין. 
 קבלת המערכת מהקבלן מותנית, בין היתר, בביצוע של פרק זה. 

 ספרי מתקן וחומר טכני למערכות: 36.02.04
 תכולת ספרי המתקן: א. 
 הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת התפעול   
י קבלת המתקנים, חמישה עותקים מושלמים של ספר המתקן. ספר והתחלת תהליכ  

 המתקן יכלול את כל מערכת הבקרה על כל מרכיביה. 
ספר המתקן יהיה מותאם למתקנים הספציפיים ויכללו הפניות מכל חומר טכני   

 לנתונים אחרים בתיק המתקן עליהם הוא נסמך.
הרשומה במכרז, במסמכיו,  ההנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת  

 בפרקיו ובנספחיו השונים.
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הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול ואחזקה  ב. 
 משני פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים  -  
 בעלי כריכה קשה, כמפורט להלן.

ת כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בורסיה פורמט במדיה מגנטי -  
אחידה שתבחר עפ"י נוהלי המזמין, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל 

 החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.
החומר המודפס, הקטלוגים ותכניות מודפסות, יוגשו כשהם מתוייקים בקלסרים בעלי  ג. 

 יערכו באופן הבא: כריכה פלסטית קשה. הקלסרים 
 הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון צהוב. הגוון המדוייק יקבע ע"י המזמין. -  
מערכת  -על גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית "בנין מדיקל קר  -  

 בקרה".
 הכתוביות יודפסו באותיות גדולות כל הניתן.   
ת הדף יהיה תמיד על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחו -  

 בגוון ורוד.
מערכות ומתקני הבקרה ויכלול פרוט -אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל תת -  

תוכן כל הקלסרים הכלולים בספר המתקן, כשהם מפורטים עפ"י הנושאים 
 הראשיים השונים. הגוון של קלסר זה יהיה כהה יותר מגון יתרת הקלסרים.

בו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ו -  
תאפשר למשתמש למצוא תכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר 

 המתוייק בקלסר ללא חפוש נוסף.
כל חומר הדפים שיתוייק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל  -  

שקית פריט אחד, תכנית, קטללוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, הוראת 
דיקה, רשימת חלפים וכד'. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' ב

 הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.
 כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות. -  

וסף של מדיה כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במיכלים קשיחים מתאימים. עותק נ ד. 
 מגנטית, הכולל את הנכלל בקלסר, יצורף לכל קלסר בכיס מתאים.

 פירוט התכולה בספר המתקן: ה. 
בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה  -  

הפנימית, דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות והדגשה של פעולות 
 צעי בטיחות מיוחדים.שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת אמ

תוכניות עדות להתקנה המתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות.  -  
התכניות יכללו הגדרת מיקום לכל מרכיב במערכת. הגדרת המיקום, עפ"י 

 הנחיות וסטנדרטים שיקבעו ע"י המזמין.
תאור מילולי מפורט של פעלת המערכת על כל מכלוליה. התאור יכלול בין  -  

ת פרוט צרכני המערכת לרבות הנתונים הנמדדים והפעולות היתר א
המתבצעת בהם, אפשרויות לניטרול המערכת ומעבר להפעלה ידנית, 
חסכון באנרגיה אותו ניתן להשיג בצרכנים השונים, כיוון וויסות פעולת 

 הצרכנים אותו ניתן להשיג באמצעות המערכת וכד'.
 ערכת.הוראות הפעלה לכל מתקן ולכל רכיב במ -  
תאור מפורט של המערכת על כל רכיביה, לרבות דיאגרמות סולם, סכמות  -  

בכל בקר ופונקציה  I/Oמעגלים ופיקוד, דיאגרמת בלוקים עם פרוט נקודות 
של כל נקודת קצה המחוברת עליהם ונתוניה כפי שכוילה בפועל. תאור 

 מפורט של מערכות פנימיות כולל תחשיבים וערכים אגורים. 
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פרוט גודל הזיכרון של כל בקר ויכולתו העצמית לאגור נתוני תקלות ומדידות, שיטת       
, I/Oזיהוי תקלות ברשת ובבקרים יכולת ההרחבה של הבקרים בכל סוג של נקודות 

ממשקי המערכת למערכות נוספות ואופן הפעלתם. על סכמות המערכת יסומנו כל 
דיקה, לכיול וויסות הרכיב הבודד נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לב

 והמערכת המשולבת.
כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל רכיב במתקן  -  

ובמערכת, לרבות יחידות הקצה המשמשות למדידות עם נתוני יצרן 
וספקים, לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים 

 המתאימים לו.
ם הטכניים יהיה בפורמט של טבלה ויכלול הן את הנתונים דף הנתוני   

הנומינליים המצויינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה אליהם כוייל הציוד 
וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד, לכל יחידת ציוד בנפרד, גם כאשר 

המערכות זהות לחלוטין יצורף איפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה 
עבודה כפי שנמדדו בפועל. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה  נקודות

 כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.
קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המירבית הקיימת בידי היצרן לכל  -  

פריט ציוד ומרכיב הנכללים במתקנים. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של 
ראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור פריט בתוך הקטלוג, הו

תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים, תכניות הרכבה ופרוק, כולל 
איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימת חלפים וחומרים 

 מומלצים ורשימת כלי עבודה וציוד בדיקה, מדידה וכיול מיוחדים.
מתקן או ציוד, אשר נבחרו  רשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת, -  

והורכבו ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת 
 מחברים קשיחים וגמישים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ וכד'.

רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה  -  
פקה ותנאי מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אס

 אספקה.
אישורים ונתוני בדיקה של היצרנים ושל בודקים מוסמכים כחוק על בדיקת  -  

המוצרים לפני אספקתם ולאחר התקנתם והפעלתם. האישורים על פי 
התקנים האירופאים או האמריקאים המתאימים, מותנה בארץ היצור של 

 המתקן.
פעול ואחזקה, יהיו כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לת -  

ממוספרים בשיטה אחידה ומסומנים, כנדרש במפרטים הטכניים, הן בתכ' 
 ובתרשימים והן ע"ג האביזרים באתר בפועל.

הנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת.  -  
ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה מערכת. 

רטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון ההנחיות יהיו מפו
 אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות.

הוראות אחזקה מונעת והוראות כיול ויסות וסינכרוניזציה של מדידים  -  
ומתקנים המהווים חלק או מופעלים ע"י המערכת. כל הוראה תכלול 

ות ציון בסוגריים, של הנתון הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, לרב
או הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל 
פעולה. בהוראות יודגשו השיטות לכיול מוני חשמל ומים המשמשים לחיוב 

 צרכנים.
הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות ברמת  -  

לגבי המערכת כולה יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות  המערכת והרכיבים. הנחיות
 לגבי מתקן בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית.
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הקבלן יגיש את תיקי המערכות והמתקנים ותכניות העדות )להלן "החומר  -  
הטכני"( לאישור המתכנן ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים 

ין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של למצב הקיים בפועל המזמ
החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת 

 התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.
הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות     

הקבלן את  של המתכנן, ויתקן כל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר
 החומר למתכננים לבדיקה חוזרת.

היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות     
 הבדיקות החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי.

 הדרכה: 36.02.05
 יום לפני מסירת המערכת למזמין.  30הקבלן יקיים על חשבונו הדרכה,  א. 
ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם לביצוע   

 פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.
הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הכנת  ב. 

 ספרות הדרכה שתאושר ע"י המתכנן/המזמין.

 שרות 36.03

לל השרות כחלק מתקורת הקבלן ויעשה ללא תשלום כל במהלך תקופת הבדק יכ 36.03.01
 שהוא.

 לאחר סיום תקופת הבדק ניתנת לשוכר האופציה להזמין את השירות והאחזקה. 36.03.02
 עבודת השירות כוללת: 36.03.03

לתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת ולהסיר כל תקלה בהפלתה הסדירה והרצופה  א. 
כת בהתאם למפרט וכפי שפעלה במועד "קבלת באופן שבגמר התיקון תהיה המער

המערכת" כאמור בהסכם הביצוע כולל אספקת חלקי חילוף הדרושים לתיקון וטיפול 
 מונע.

לעדכן ו/או למסור למזמין גרסאות תוכנה חדשות אשר יהיו קיימות או אשר יידרשו  ב. 
 לצורך הפעלת המערכת או שיפורה, במשך כל תקופת השירות.

ותי יעוץ וסיוע לעובדי המזמין כל הקשור לתפעול מהערכת וניצולה היעיל ליתן שיר ג. 
והמירבי. במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבלן לרשות המזמין שירותי ייעוץ 

 טלפוני וזאת בשעות העובדה הרגילות.
 לבצע טיפול מונע ובדיקה כללית למערכות פעמיים בשנה. ד. 
 ים. האחד יישאר בידי הקבלן והשני אצל נציג המזמין.עותק 2 -לנהל יומן כמפורט ב ה. 
לפיכך מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק את המערכת וליתן שירותי תחזוקה  ו. 

במשך תקופת השירות באופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של החברה במשך 
מוד תקופת השירות ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתחומי פעילותם, וכן לע

 בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים להלן:
שעות מרגע הקריאה ולבצע את כל  24על הקבלן להתחייב בתיקון התקלה תוך  ז. 

הפעולות הדרושות לתיקון, באופן רצוף ולהשתמש בציוד ואנשים באופן אשר יאפשר 
 ביצוע במהירות, ביעילות ובטיב המרביים.

 שעות מצאת השבת/החג. -18לות אשר התגלו בשבתות וחגים יטופלו לא יאוחר מתק  
שעות, על הקבלן להמציא מערכת חלופית תקינה  12באם התקלה לא תוקנה בתוך  .ח

ועובדת,  להרכיבה ולטעון עליה את כל רכיבי התכנה לרבות קבצי מערכת כך 
ה כשירה שהמערכת תהיה מבצעית וכשירה לפעולה. המערכת החלופית תהי

 שעות מקריאת השירות. 24לפעולה בתוך 
 
 



241 

 

 קריאות למתן שירות וטיפול מונע יעשו בהתאם לנוהל הבא: 36.03.04
עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפונית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה תועבר  א. 

 ההודעה לתורן באמצעות מכשיר זימון.
 נציג המזמין. ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי ב. 
 הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה. ג. 
תיקוני התקלות יבוצעו על ידי  -במקביל יוזעק טכנאי האחזקה על ידי משרד הקבלן  ד. 

 הקבלן בעדיפות ראשונה.
 גמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכנאי לנציג המזמין במקום ולמשרדי הקבלן.  ה. 
 עודכן מחשב האחזקה על גמר ביצוע תיקון.במשרד הקבלן י  
הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר להציג המזמין במקום את מהות התקלה  ו. 

 וסייע לו לרשום את פרטי התיקון ביומן התקלות.
הקבלן ישלח למזמין דו"ח חודשי מרוכז על ביצוע קריאות שירות. הדו"ח יכלול פירוט  ז. 

ך, שעת קבלת ההודעה של התקלה, שעת הגעה לתיקון כדלקמן: שם החברה, תארי
 שעת סיום התיקון, פירוט התקלה ואופן התיקון.

 הקבלן יבצע אחזקה מונעת פעמיים בשנה. ח. 
אחזקה מונעת זו תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת  ט. 

חודשים בין  -7ולא יותר מחודשים  -4חודשים, הווה אומר לא פחות מ 4-7לשניה תהיה 
 ביצוע אחזקה ומעת אחת לשניה.

 ימים לפני הביצוע. 10הקבלן יודיע להנהלת הבית על ביצוע אחזקה מונעת לפחות  י. 
 טכנאי הקבלן אשר יבצע את הטיפול המונע ירשום את פירוט הטיפול ביומן האתר.  יא. 
"ח יכלול את פירוט הפעולות דו"ח על ביצוע הטיפול המונע יישלח בדואר לחברה. הדו  

 שבוצעו על טופס שיאושר על ידי נציג החברה האחראי לנושא.

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות האחזקה או תיקון התקלה כאמור לעיל,  36.03.05
ולהמשיך בביצוע עבודות האחזקה או התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על 

חזקה, על פי המקרה, וזאת מבלי לפגוע באמור התקלה או גמר ביצוע עבודות הא
 ד' הנ"ל.-בסעיף ג' 

 הקבלן ינהל יומן עבודה אשר בו יפרטו את הנושאים הבאים: 36.03.06
 תיאור התקלה. א. 
 יום ושעת הודעת המזמין על התקלה. ב. 
 מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות נציגי הקבלן המועסקים בביצוע השירותים. ג. 
 ור אופן תיקון התקלה.תיא ד. 
 מועד )יום ושעה( גמר תיקון התקלה/השירות. ה. 
 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה. ו. 

 הקבלן מתחייב להחזיק חלפים לציוד אותו הוא מספק לפחות למשך שבע שנים. 36.03.07

 אופני מדידה ותכולה 36.04

 המתקנים:שלמות  36.04.01
 המתקנים יתוקנו בצורה מושלמת, מחוברים ומוכנים לשימוש.  א. 
המתקנים יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורשו במפורש  ב. 

בסעיפי כתב הכמויות, כגון: סרטים, מהדקים, מבטיחי זכוכית, מהדקי תותב, בידוד, 
 תושבת ארגזים, קופסאות, שלטים וכו'.

 אופן המדידה למערכות מתח נמוך מאוד: 36.04.02
במערכות מתח נמוך ימדד כל פריט כשהוא מושלם וקבוע במקומו. הכמויות הינם   א. 

באומדנא, המחיר הסופי של המערכת יקבע ע"י מדידת פרטי הציוד שהותקנו בפועל 
 עפ"י סעיפי כתב הכמויות הרלוונטיים.
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ות הדרושים, אף אם לא פורשו במפורש המתקנים יכללו את כל החומרים והעבוד  ב. 
בסעיפי כתב הכמויות, כגון: סרטים, מהדקים, מבטיחים, מהדקי קרונה, בידוד, תושבת 

אגזים, קופסאות, שלטים, ממסרים, ממסרי צעד, ספקים, שנאים, הפעלה 
 ואינטגרציה, אלא אם נדרש אחרת.

ד ומחירי היחידה ייחשבו תאורי הסעיפים השונים בכתב הכמויות הם תמציתיים בלב  ג. 
ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודה בהתאם למתואר במפרט הטכני. מחירי 

 היחידה של הסעיפים השונים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים:
כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודות  -  

 הבדיקה של המוצרים  ושאינם נכללים בה(, הפחת שלהם וכן את הוצאות 
 וכו'.   
 כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. -  
 אחסנת של החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכו'. -  
 הובלת כל החומרים, המוצרים, ציוד, כלי עבודה וכו' עד מקום המבנה  -  
 קום התקנתם(.)ובכלל זה העמסתם ופרוקם ופזורם ברחבי הבנין למ   
 על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם השלמת העבודה כיאות, לפי המובן  -  
 והכוונה האמיתית של התכניות, השרטוטים, המפרט הטכני, כתב    
 הכמויות והחוזה, בין אם הדבר מסומן או נזכר בפרוש או לא, בתנאי    
 זה נחוץ שאפשר להוציא בדרך ההגיון מסקנה מהמסמכים הנ"ל שדבר כ   
 לשם ביצוע העבודה.   

 אופני מדידה של מערכת בקרת מבנה: 36.04.04
 נקודת יציאה / כניסה: א. 

 יציאה/כניסה. - O/Iהבקרים ויחידות הקצה השונים ימדדו לפי נקודת   -
  , O/I, תושבת לכרטיסי C.D..D-כל נקודה תכלול את החלק היחסי בבקר ה  -

 , 232RS-, ספק כה, מאמ"תים, יציאות זכרון, הגדרת הנקודה במחשב  
 בסיסים מתאמים ויחידות תקשורת בין הבקרים / יחידות קצה, כולל זיווד   
 כל נקודת קצה )כניסה/יציאה( תמדד בנפרד. -מכלול הבקר   

, כולל O/I, תושבת לכרטיסי U.P.C -כולל בשלמות את יחידת ה -מכלול יחידת קצה  ב. 
 נוספים. לכרטיסים 30%מקום שמור 

, 485RSיציאות  2למשתמש, הגדרת הנקודה במחשב, ספק כח,  K16זכרון מינימלי   
חיווט  -בסיסים, מתאמים, מאמ"תים ויחידות תקשורת בין הבקרים, כולל ציוד נילווה 

 הבקר/יחידות קצה אל המהדקים, הכל כחלק ממערכת אינטגרטיבית מושלמת.
 נקודות הקצה הכלולה בו. מכלול יחידת קצה/בקר ימדד לפי כמות  
 כולל לפי המתואר לעיל. -מחשב המערכת   ג.
 מחשב המערכת ימדד כקומפלט אחד.  
 לפי המתואר לעיל. -מדפסת   ד.
 ביחידות. מדפסת תמדד  
תוכנת המערכת במחשב, המערכת כוללת מחולל ישומים הפועל בסביבת  -תוכנה  ה.

המתואר במפרט הטכני, כולל ביצוע עפ"י  NT WIZCON 716 FOR INTERNETחלונות 
התאמה לתוכנת המחשב )אפליקציה( לצירכי הבנין, דהיינו: בניית תמונות גרפיות 

ודינמיות המציגות את המתקנים בזמן וכן דו"חות, קבלת אתראות, בניית גרפים 
 ימדדו לפי "מסך" ללא תלות בכמות הנתונים הנדרשת אל המסך. -דינמיים וכד' 

ן לתוכנה אשר תהיה מסוגלת לקבל בצורה פשוטה וישירה קבצים של עדיפות תינת  
 "אוטוקאד" כבסיס להכנת המסכים הגרפיים במחשבי מרכז הבקרה.

כוללת בדיקה והפעלה של הבקרים בהתאם לדרישות המפקח כולל  -הבקרים  תוכנת ו. 
ולפי  ,O/I ,AIהכנסת בסיסי נתונים )קשר בין המסכים לבקרים(, מדוד כחלק מנקודת 

 המתואר בתאור נקודת כניסה/יציאה.
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אביזרים שונים המשולבים במערכת כמו גשש טמפ', גששי הצפה וכד' ימדדו בנפרד  ז. 
 בציון שם האביזר.

כוללת את הנדרש בתוכנת המערכת וכן אספקה,  -השלת עומסים לצורכי שיא ביקוש  ח. 
מבוקר. כל פעולה התקנה וחיבור של ממסר פיקוד במערכת הפיקוד של הציוד ה

 להשלת עומס תמדד כמכלול קומפלט.

 בנוסף לאמור לעיל כוללים המחירים המוצגים בכתב הכמויות גם את הדברים הבאים: 36.05

 שילוט, תוויות ושלטי אזהרה כמפורט. א. 
תכנון מפורט שנדרש הקבלן להגיש, והכולל חישובים )לרבות שימוש במחשב(,   ב. 

 כנת תכניות ביצוע.שרטוטים ודיאגרמות וה
 תכניות עדות ורשימת חלקי חילוף ודוקומנטציה מלאה של הציוד המסופק.  ג. 
 הוראות הפעלה בעברית והדרכת מפעילים, ככל שנדרש.  ד. 
בדיקות, ויסותים, ניסיונות, לרבות אספקת החומרים, הציוד, המכשירים והעבודה   ה. 

 הנדרשים לביצוע הבדיקות והניסיונות.
 הפעלה והרצת המערכת במשך זמן שיקבע המפקח.  ו. 

 ביצוע בשלבים ובשלבי משנה עפ"י הוראות המפקח. -
 אספקה, התקנה וחיבור של כבלי תקשורת בין הבקרים, הציוד והמחשבים. -

תכנות הבקרים והמחשב לפי דרישות המפרט וההבהרות אשר ימסרו בשלב הביצוע  .ז
הדרכת  מערכת אינטגרטיבית מלאה.וכולל אינטגרציה בשטח בדיקות והרצה לקבלת 

צוות האחזקה במבנה בתפעול של המערכת ואופן אחזקת המערכות בהתאם לכמות 
 האנשים ובהתאם לימי ההדרכה אשר ייקבעו במועד מאוחר על ידי המזמין.

 אחריות, ביטוח ושרות36.06

לקרות במשך הקבלן מקבל על עצמו אחריות עבור כל מקרה תאונה, נזק ואסון העלול  36.06.1
העבודה, לו או לאחד מפועליו או שהוא או אחד מפועליו עלול לגרום לאנשים אחרים 

 הנמצאים בבנין ובמגרש הבנין.
העבודה תהיה עבודה מאורגנת. על הקבלן להבטיח, על חשבונו הוא, את כל העובדים  36.06.2

שלם את קרן דמי העוסקים בביצוע העבודות, נגד תאונות עבודה ונזקים וכמו כן עליו ל
הביטוח לפועלי בנין ו/או מס מקביל לקופת חולים. במקרה והקבלן לא ישלם חובות 

חשבון הקבלן ולחייב את -אלו, רשאי בעל הבנין לעשות את הביטוח המתאים על
 חשבונו בהוצאות הכרוכות בזה ו/או המסים המתאימים.

ופסק של כל המתקן במשך הקבלן יהיה אחראי לעבודה תקינה, לשימוש בלתי מ 36.06.3
שנתיים מיום מסירתו מוכן לשימוש, הוא יתקן על חשבונו הוא, מיד וללא כל דיחוי, כל 
תקלה או קלקול שיארע במתקן שהוא סיפק ו/או הרכיב משך שנה כנ"ל, באופן שלא 

שנים, השרות יחל מתום תקופת  -10יופיע עוד )בכתב הכמויות מופיע שרות ל
 יה לבחירת המזמין, כולו או חלקו(.האחריות והינו אופצ

האחריות מאידך, איננה כוללת נזקים אשר ינבעו כתוצאה מרשלנות בשימוש ע"י בעלי   
הבנין, שטפון, מלחמה או כח עליון אחר, פרט לכל מקרה כנ"ל חובת ההוכחה תהיה 

כל תקופת האחריות והשרות  -על הקבלן. נוסף לנ"ל אחראי הקבלן שבמשך שנה 
יו ברשותו חלקי רזרבה לציוד שהוא סיפק, בכמות מספקת כדי לכסות כל בלאי, שלו, יה

 שבירה וכד'.
במשך שנת האחריות ישרת הקבלן, ללא תשלום, את המתקנים שסיפק והרכיב כך   

 שיהיו תמיד במצב נקי ותקין, מוכנים לעבודתם המיועדת.
אם נדרש אחרת(, מתאריך  שנים )אלא 4הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו, משך  36.06.4

מסירת המתקן, חלקי חילוף, חלקי ציוד, חומרים וכו' הדרושים מדי פעם בפעם לשם 
תיקון המתקן. המהנדס יקבע מה הם החלקים והציוד אשר על הקבלן להחזיק 

 ברשימתו, לפי הוראות סעיף זה.
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 מדידה וחשבונות 36.07

 חשבונות 36.07.1
גשו ע"י הקבלן יסודרו בצורה או פרוט כפי שיידרש ע"י החשבונות ורשימת כמויות שיו  

המהנדס המפקח. על הקבלן להיות נוכח בשעת ביקורת החשבון ע"י המהנדס 
המפקח, הן במקום העבודה והן במשרדו, החשבון הסופי לא יוגש לביקורת ואישור 

 לפני בדיקת וקבלת המתקן בשלמותו, ע"י המהנדס והרשויות המוסמכות.
 חירי היחידה ברשימת הכמויותמ 36.07.2
תיאורי הסעיפים השונים בכתב הכמויות, הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה ייחשבו   

 ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודה, בהתאם למתואר במפרט הטכני.
 מחירי היחידה של הסעיפים השונים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים:  

 זה מוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודות כל החומרים )ובכלל  36.07.2.1
 ושאינם נכללים בה(, הפחת שלהם וכן את הוצאות הבדיקה של המוצרים וכו'.    
 כבלים והאביזר ועד לארון או הפיר הקומתי.    

 כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. 36.07.2.2
 כשירים, מכונות, סולמות וכו'.השימוש בציוד בכלי עבודה, מ 36.07.2.3
 אחסנת כל החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכו'. 36.07.2.4
הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, כלי עבודה וכו' עד מקום המבנה )ובכלל    36.07.2.5

 זה העמסתם ופרוקם(, וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנו.
 ליים, הוצאות ביטוח, בלו וכו'.המסים הסוציא 36.07.2.6
הוצאות כלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( בקשר להתחייבויות  36.07.2.7

 המפורטות בתנאי החוזה ובמפרט הטכני וכתב הכמויות הזה.
 ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותם. 36.07.2.8
 רווח הקבלן. 36.07.2.9
כלל על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם הגשמת העבודה כיאות, לפי  בדרך  

-המובן והכוונה האמיתית של התכניות, השרטוטים, המפרט הטכני, כתב
הכמויות והחוזה. בין אם הדבר מסומן או נזכר בפרוש או לא, בתנאי שאפשר 
להוציא בדרך ההגיון מסקנה מהמסמכים הנ"ל שדבר כזה נחוץ לשם ביצוע 

 .העבודה
 הוספות ושינויים  .36.07.3

הכמויות שבכתב הכמויות הינן בחלקן הגדול באומדן והקבלן יזמין את   
האביזרים השונים בהתאם לכמויות הדרושות למעשה. הקבלן לא יהיה רשאי 
לדרוש הוספות למחירי היחידה עקב שינוי בכמויות, תוספות או ביטול סעיפים 

 עבודה.מסויימים באם יוחלט עליהם במשך ה
 עבודות על בסיסי יומי )רג'י( .36.07.4

 כללי .1
פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש 
ושאינן ניתנות להבדלה בתוך סעיפי החוזה ואשר המהנדס החליט לקבוע 

עבורם מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת 
ים, כלים וכד'. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת עבודה של פועל

בכתב של המהנדס ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה 
תקבע ע"י המהנדס, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם 

אחראי הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. הרישום של שעות העבודה האלו 
נדס ביומן, מדי יום ביומו, ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע שעות ייעשה ע"י המה

עבודה לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המהנדס ונרשמו באותו היום 
 ביומן העבודה.
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 הגדרת ההיקף .2
שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר 

חזרתם, שעות נסיעה ובטלה, בשטח. הוצאות כגון הבאת אנשים או כלים וה
מפעילים, חומר קטן, כלי עבודה, שימוש מחסן, ניהול עבודה וכו', וכן רווח 

הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות, שעות קיץ וכד' רואים אותם כנכללות במחיר 
שעת העבודה לפי סוג, כפי שפורט בכתב הכמויות. המחיר כולל גם את כל 

בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש לביצועה התקין חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, 
של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. באם נראה למהנדס כי פועל או כלי או 

מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל, בהתאם לנדרש לדעתו, רשאי הוא 
לפסול אותם משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות 

 יחולו על הקבלן.הנובעות מהחלפה זו 
 חלוקה לסוגים .3
 החלוקה תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האנשים.  

המהנדס יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה 
 הנ"ל, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות להלן.

 מדידה ומחירים .4
אתר המדידה תהיה שעות עבודה נטו של פועל, כולל הציוד וכלי העבודה ב

הבנין ולכל תקופת זמן שיקבע המפקח. לא תנתנה שעות בלתי ריאליות ו/או 
שעות נסיעה ו/או הובלת אנשים וציוד למקום וחזרה. רואים את המחירים 

 כוללים את כל האמור בסעיף זה.
מחיר שעות עבודה אלו ישמש גם לתחשיבים בהכנת מחירים לסעיפים 

 רך אחרת לקביעת מחיר חריג.חריגים, במידה ולדעת המפקח לא תהיה ד

 מיסים והיטלים36.08

הקבלן יגיש את הצעתו, כולל כל המסים וההיטלים, בנוסף לכך יגיש הקבלן עם הצעה  
 זו, מכתב לוואי הכולל את מרכיב הציוד ההיטלים השונים אשר בהצעתו.

 הקבלן יגיש למזמין חשבונות פרופורמה מתאימים, והמזמין ידאג לקבלת הרשיונות. 
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 דף שרות 37.04
 

 על הקבלן למלא את הסעיפים הבאים:

 

    מקום מרכז השרות (1

 ___________________________________ 

 

    כמות צוות השרות בחברה (2

 ___________________________________ 

 

 ___________________________________  זמן תגובה שרות לתיקון יום (3

 

 זמן תגובה שרות לתיקון לילה (4

 ___________________________________ 

 

 זמן תגובה שרות לתיקון שבת וחג (5

 ___________________________________ 

 

 שבועית -תאור פעולת שרות  (6

 ___________________________________ 

  

      חודשית    

 ___________________________________    

 חודשית    -תלת   

 ___________________________________ 

    

     חצי שנתית   

 ___________________________________ 

    

      שנתית   

 ___________________________________ 

 

  תכולת חלקים כלולה (7

 ___________________________________ 
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 ביטוח מקצועי 37.05

 

 ולא ע"י הקבלן:ימ

 

 ____________________________________  שם החברה המבטחת (1

 

 ____________________________________    גובה הביטוח (2

 

 ____________________________________   פרטי הביטוח (3
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 עבודות פיתוח, גינון והשקייה

 
 , אדריכלי נוף בע"מליאור וולף-דן צור אדריכלות נוף: פיתוח

 09-9510020, הרצליה, טלפון: 103מדינת היהודים   
 

 מתכנן ממערכות השקייה: שטרק הנדסת מים בע"מ
 09-9584628, טלפון: 46499הרצליה  14טשרניחובסקי    

 
 
 
 
 
 

 הצהרת הקבלן

ט הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי על כל פרקיו הרלוונטיים והמפר

הטכני המיוחד הנזכר במכרז / חוזה זה, וכי הוא קראם, הבין את תוכנם וקיבל הסברים והבהרות 

שביקש לדעת. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו ואת עבודות קבלני המשנה בכפיפות לדרישות 

 המוגדרות בהם.

 הצהרה זו מהווה נספח לחוזה / מכרז זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 

           
   

 תאריך      חתימת   הקבלן   
 כתובת וחותמת   
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 בדיקות קרקע 00.21
בדיקת הקרקע, מצבה וסוגה תבוצע ע"י המזמין לשם קביעת סוגי כלים מכניים  א.

 מתאימים לביצוע העבודה, ולשם קביעת המחירים לפני הגשת ההצעה.
פי הוראת המזמין. בהתבסס על הנ"ל קידוחים לצורך בדיקות קרקע יערכו על  ב.

יערך דו"ח על ידי משרד מהנדס הקרקע ו/או הידרולוג. דו"ח זה יועמד לרשות 
הקבלן על כל חלקיו )לפי דרישתו(, לצורך איסוף נתונים הדרושים לו לצורך 

 ביצוע העבודות או לצורך קביעת מחירי הצעתו לפני הגשתו למזמין.
לפי ראות עיניו בלבד, יבצע בדיקות קרקע נוספות במידה וימצא הקבלן לנכון  ג.

 )על חשבונו הוא(, לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו לאישור הנתונים
 
 
 
 
 
 
 

 הכנה ופרוק - 40.01

 כללי 40.01.010
תת פרק זה מתייחס לעבודות הכנה ופרוק שונים, הריסה, ניקוי וסילוק, בהתאם  

חיות המפקח באתר אשר יש לראותן ובאופן המתואר בתת פרק זה, ולפי הנ
 כמחייבות. 

 כל עבודות ההכנה והפרוק יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן.
פסולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ  

לגבולות האתר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, רשות מקומית או 
 ורית או כל מוסד מוסמך אחר.אז
 תשלום בגין השלכת הפסולת לאתר הפסולת חלה על הקבלן. 
על הקבלן לקחת בחשבון שפרוקים ו/או הריסות שאינם מצויינים בכתב הכמויות,  

 ובכל אופן יש להרוס כנדרש בתוכנית, עליו לבצע ללא כל תמורה נוספת.
בודות הכנה ופרוק, ו/או במסגרת הפרוקים וההריסות יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת ע 

עבודות וסעיפים אחרים. על הקבלן לראות את עלות הסעיפים האלו כנכללים 
 בסעיפים אחרים.

 הקבלן יבצע על חשבונו תכנון וביצוע את האלמנטים להריסה וישא באחריות על כך.                     
המזמין ללא תמורה נוספת  חומרים הראויים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן למחסני 

 או יסולקו מהאתר לפי החלטת המפקח.

 עבודות עפר )חפירה ומילוי( - 40.02

 כללי 40.02.010
תת פרק זה מתייחס לביצוע עבודות עפר שונות בכל סוגי הקרקע ו/או מצע הקיימים 

 באתר.
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מ ס" 50העבודה ממצב קיים לרצוי לתחתית שכבות המצע ובאזור הגן, תבוצע למינוס 
מהגובה המתוכנן, וזאת בתנאי שאדמת המקום אינה ראויה לגידול גנני )או כל הנחיה 

 אחרת(. כל העודפים והפסולת יסולקו לאתר הפסולת כאמור במוקדמות המיוחדות.
ביצוע העבודה בציוד מכני ו/או בעבודת ידיים בהתאם לאפשרויות באתר. יש להקפיד  

נועה בחניות, לאחר הנחת אבן השפה ולפני במיוחד על סילוק עודפי המצע באיי הת
 פיזור האדמה.

אין לפזר אדמה גננית בכל מקום שהוא, אלא לאחר בדיקת שתית על ידי המפקח ונציג  
 המתכנן / מזמין העבודה.

 
 מילוי מובא  40.02.011

אספקת מילוי מהטיב המאושר ליצירת מצב רצוי לתחתית המצע או לתחתית שכבת 
מקום בו יוטל המילוי )מילוי מובא או מקומי(, על הקבלן להכין את  אדמה חקלאית. בכל

השטח לקבלתו, כלומר לחשוף, לנקות, למדוד וליישר בצורה אופקית לאורך ולרוחב. 
 ס"מ לאחר הידוק. 20שכבות המילוי  לא יעלו על עובי 

 מן:מילוי אשר יסופק על ידי הקבלן ממקורותיו הוא, יהיה מילוי מהטיב המאושר כדלק
 לא יהיה אדמה חרסיתית או כבדה. א.
 לא יכיל עשבים רב שנתיים. ב.
 לא יכיל פסולת אורגנית כגון קרשים עצים וכו'. ג.
מכלל  20%ס"מ ובכמות שלא תעלה על  7 -לא יכיל גושי אבנים גדולות מ  ד.

הנפח. האבנים חייבות להיות מעורבבות במילוי כך שלא יווצר מגע בין 
 האבנים.

וי שיסופק יכול להיות מעורב בכורכר ויהיה מילוי מסוג אדמה קלה עד מיל ה.
 בינונית.

 הידוק המילוי  40.02.012
כל שכבה ושכבה תהודק הידוק מבוקר ברטיבות אופטימלית כשדרגת הצפיפות  

 לפי מודיפייד א.א.ש.הו. 95% -הנדרשת לא פחות מ
הקודמת או לפי הנחיה שכבה תורנית תפוזר לאחר קבלת תוצאות הבדיקה בשכבה  

 ואישור המפקח. שכבות המילוי תפוזרנה בצורה אופקית.
 הידוק מבוקר 40.02.013

הידוק מבוקר של המילוי ייעשה רק באזורים של מיסעה, חניה, רחבות ושבילים  
להולכי רגל. הטלת מילוי באזורים אלה תיעשה לאחר גמר החישוף ויישור השטח, עד 

ס"מ לאחר  20לקבלת המילוי. המילוי יוטל בשכבות בנות  כמה שניתן בצורה אופקית
הידוק מבוקר. הידוק ייעשה במכבשים מהסוג המאושר וברטיבות אופטימלית 

. מילוי אשר יוטל שלא באזורים אלה, אלא באזורי 95%כשדרגת הצפיפות הנדרשת 
ש את הגן המתוכנן לגידול צמחיה, לא יהודק כל הידוק מבוקר, פרט לציוד מכני המשמ

 הקבלן לעבודות חפירה, פיזור ויישור.
 עיצוב פני השטח 40.02.014

פני השטח יעוצבו על ידי הקבלן על ידי עיבוד ויישור סופי ללא סטיות, הכל בהתאם  
 לגבהים המתוכננים כפי שהם מופיעים בתוכניות.

על הקבלן לדעת ולהוסיף ברשת של עבודות עפר, נקודות עזר נוספות כפי שיידרש  
 לקבלת שטח מעוצב וגבהים מתוכננים ללא סטיות.

מטר וללא  20/20נקודות עזר אלה ימוקמו באתר וכהמשך לרשת המתוכננת שהיא  
 הגבלה בכמות.

 שתית )צורת דרך( 40.02.015
יישור הקרקעית העומדת להיות מכוסה במצעים בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים,  

 ישר שאורכו מותאם לרוחב המקום הנדון. מ"מ מדוד בסרגל ±20 לקבלת דיוק ל 
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ס"מ. תיחוח  10תיחוח )חריש( הקרקעית בשטחי מילוי ובשטחי החפירה לעומק של  
)חריש( זה ייעשה במתיחה מוטורית, מחרשה נגררת על ידי טרקטור, אך בשום אופן 

 לא יורשה תיחוח בעזרת שיני "שופל".
סטיה מותרת דלעיל לא תהיה מצטברת יישור חוזר לדיוק הנ"ל, שיבדק לאחר דחיסה.  

 בשום אופן.
ההידוק יבוצע במכבשים מהסוג המאושר על ידי המפקח ברטיבות אופטימלית  

 מודיפייד א.א.ש.הו. 96%ולדרגת צפיפות בשטחי מילוי ובשטחי חפירה למינימום 
 סטיות העולות על המותר דלעיל יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ובאופן הבא: 

ס"מ,  10מקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח )חריש( חוזר בעומק של ב א.
 תוספת עפר מהטיב המאושר, יישור והידוק חוזר כאמור לעיל.

במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח )חריש( כנ"ל, גירוד וסילוק עודפי  ב.
 עפר, יישור והידוק חוזר כאמור לעיל.

 תיחוח מצע קיים 40.02.016
חריש( מצע קיים יבוצע  לאחר גמר עבודות פרוקים ולפני ביצוע עבודות התיחוח ) 

ס"מ במתחחה או כל מחרשה אחרת, או  10 -אספלט או ריצוף, וייעשה לעומק של כ
 על ידי פרוק המצע בעזרת רוטר.

עריכת מדידות לבדיקת הגובה הקיים באם יש צורך בתוספת מצע. אספקה ותוספת  
סמך מדידות לקבלת מצב דרוש לתחתית שכבות האספלט  מצע סוג א' לפי הנדרש על

 או תחתית שכבת חול דיונות לריצוף.
 .100%יישור מדוייק והידוק ברטיבות אופטימלית לדרגת צפיפות של  
סעיף זה יבוצע לפי הוראות מיוחדות מאת המפקח ובמקרים של מצע קיים, והוא ראוי  

מתאים למתוכנן. כשהמצע גבוה לשימוש במקרים שהוא נמוך מהגובה הנדרש או 
 מהנדרש תבוצע בו חפירה כאילו היתה אדמה.

 אדמה גננית 40.02.017
אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן ובהוראות המפקח, תהיה חפורה משכבות עליונות  

מ'. האדמה תהיה טרה רוסה )חמרה( קלה עד  1.5ופוריות ובעומק שלא יעלה על 
, נקיה מכל חומר זר, מעשבים רב שנתיים וחופשיה בינונית ובשום אופן לא חרסיתית

 ממחלות ומזיקים.
 הפיזור יבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים. יישור מדוייק בהתאם לגבהים מתוכננים. 
 ס"מ. 50עובי השכבה מינימום   
על הקבלן חלה החובה להכנסה, פיזור ויישור, גם בחלקות המוגבלות המחייבות ביצוע  

מפני  3 – 5. לאורך שבילים, אבני שפה וכו' יבוצע יישור לגובה מינוס בידיים בלבד
 האלמנט הנ"ל.

באם המפקח ו/או האדריכל יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה, תהיה  
 קביעתם סופית ועל הקבלן לבצע את הפעולה הבאה:

 ס"מ בכלי מכני או עבודת ידיים. 40חריש לביטול ההידוק בעומק של  
ר פיזור האדמה ולפני שקבלן הגינון החל בהכשרת הקרקע, על קבלן הפיתוח לאח 

להשקות את השטח )ע"י פרישת מערכת השקייה זמנית(, להנביט את העשביה 
ולהשמידה במידה והיא צמחה בחומרי הדברה המותאמים לסוג העשביה ובמינון לפי 

 הוראות היצרן.
 כל הנ"ל ללא תמורה נוספת. 
כן, חלה על הקבלן חובה לתאום, -האדמה מחייבים בדיקה ואישור. כמו מקור, סוג וטיב 

קבלת אישור ותשלום אגרות בגין הנ"ל למנהל מקרקעי ישראל בהתאם לנדרש בחוק 
 ובתקנות האחרונות.

 עבודות בטון - 40.03

 כללי 40.03.010
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טון רזה. תת פרק זה מתייחס ליציקת קירות ומסדי בטון שונים, לעבודות בטון מזויין וב 
הקבלן מצהיר בזאת שידוע לו שזכותו של המזמין לבצע עבודות תת פרק זה, כלומר 

 את כל עבודות הבטון בעצמו או על ידי קבלנים אחרים.
 כל עבודות הבטון תיעשנה בבטון מובא פרט למקרים מיוחדים, לפי אישור המפקח. 
לי ותמיד מחיר באם לא נאמר אחרת, תבוצע העבודה לפי תוכניות והמפרט הכל 

 היחידה יכלול את הזיון.
באם העבודה מבוצעת על גבי תקרת בטון , שכבת איטום ו/או הגנה על האיטום על  

 הקבלן לדעת את העומס המותר, לקבל אישור הפיקוח ולתאם את כל העבודות.
 כל פגיעה באיטום הינה באחריות הקבלן ועליו לתקנה מיידית.

זה, תבוצענה העבודות לפי תוכניות כאמור וכמפורט באם לא נאמר אחרת בתת פרק  
 במפרט הכללי.

מוצרי בטון טרום כגון לוחות טרומיים חלולים דרוכים אשר עליהן תוצק שכבה  
 .13משלימה, יענו לדרישות הנקובות בפרק מיוחד זה ובמפרט הכללי פרק 

 סוג הבטונים 40.03.011א'
, כנדרש 20 -, ב30 -, ב40 -ות מבטון בכל עבודות הבטון היצוק באתר תהיינה עשוי 

 בתוכניות השונות וכנקוב בסעיפי כתב הכמויות.
 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. 
במקרים של קורות מוכנות לכיסוי או לרצפות מסויימות, תהיינה אלה כנדרש  

 בתוכניות.
 שימוש בבטון מוכן 40.03.011ג' 

ולמפרט הטכני הכללי של הוועדה  601לת"י  הבטון המוכן המובא לאתר יהיה כפוף 
 הבין משרדית.

כן, חייב הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעתו -כמו 
 להזמין את הבטונים.

 תקנים 40.03.012
)מוקדמות( של המפרט הכללי,  00בנוסף למפורט בסעיף "התאמה לתקנים" בפרק  

במפרט הכללי  02.002רטים בסעיף מס' כל התקנים הישראליים והזרים המפו
 ( יפים גם למפרט מיוחד זה.1998משנת  02לעבודות בטון יצוק באתר )פרק 

 מפרטי מכון התקנים 40.03.013
כל מפרטי מכון התקנים כגון למוטות הפלדה ורשתות לזיון בטון, אגריגטים מהמקורות  

 הטבעיים וכל יתר המפרטים יפים למפרט מיוחד זה
 סיתות פני הבטונים 1440.03.0

בכל מקום בו צויין בתוכניות בטון מסותת, הפיתוח ייעשה לאחר שהבטונים התייבשו  
שבועות מיום פרוק התבניות, על הקבלן לדאוג שהברזל יהיה מכוסה לפחות  3לפחות 

ס"מ. הסיתות ייעשה ע"י בעלי מקצוע מיומנים ויהיה מסוג "תלתיש" אחיד  2.5 -ב
 ס"מ. 1 -סיתות כאשר יש פסים מתמשכים וארוכים יותר מ ועדין, לא יורשה

פינות קטומות אנכיות ואופקיות לצידי תפרי ההתפשטות, אין לסתת אלא לתקן בלבד  
 ב"זלמה" לקבלת פינות קטומות אחידות.

 מצעים ותשתיות - 40.04

 כללי 40.04.010
על גבי הקרקע  תת פרק זה מתייחס להסדרה, אספקה, פיזור, יישור והידוק המצעים 

 ומצע מיוצב חול + צמנט על גבי תקרות.
 מצעים אלה משמשים כבסיס לעבודות ריצוף שונות. 
באם לא נאמר אחרת בתת פרק זה, תבוצענה העבודות וטיב החומרים יענו לכל  

 הדרישות והספציפיקציות הנקובות במפרט הכללי הרלוונטי.
 מצע סוג א' 40.04.011
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ת )צורת דרך(, ולאחר קבלת תוצאות בדיקת מכון התקנים לאחר גמר עבודות השתי
ואישור המפקח, יפזר הקבלן מצע סוג א' אבן גרוסה ומודרגת. המצע יפוזר באופן 

 הבא:
ס"מ כל שכבה  20בשטחי המיסעה והכבישים יבוצע הפיזור וההידוק בשכבות בנות 

 לאחר הידוק, כמות השכבות לפי הוראות באתר. 
ס"מ. הפיזור וההידוק  20תפוזר שכבה אחת כנ"ל אבל בעובי  ברחבות ושטחי מדרך

 ס"מ מדוד בסרגל ישר.  ±1יבוצעו לדיוק 
 

 סטיות העולות על המותר יתוקנו כדלקמן:
ס"מ, יוסף מצע  10במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח )חריש( בעומק  א.

 מהטיב המאושר ולאחר מכן יבוצע יישור והידוק.
ם מהנדרש על ידי חריש כנ"ל, גירוד והרחקת המיותר, יישור במקומות גבוהי ב.

 והידוק חוזר.
לפי  100%הידוק יבוצע ברטיבות אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של 

 מודיפייד.
 ק"ג/מ"ק. 1,150=  100%

 מ"ר לפחות.  300בדיקות מכון התקנים יבוצעו אחת לכל  
 להלן מספר דרישות נוספות:                      

 60%-100%=  3/4אחוז עובר נפה 
 30%-70%= 4אחוז עובר נפה מס' 

 0%-15%= 200אחוז עובר נפה 
 60%מת"ק מזערי הנדרש =
 25%גבול נזילות מירבית =

 6%אינדקס פלסטיות מירבי =
הרשות בידי המפקח לשנות את עובי השכבות על סמך סוגי הקרקע, בקרקעית  

 לצת יועץ הקרקע.חרסיתית תוגדלנה מספר השכבות לפי המ
 פיזור יבוצע בציוד מכני ובעבודת ידיים.

 .51הידוק ייעשה תוך הרבצת מים לקבלת רטיבות הנדרשת בפרק 
 מצע מיוצב 40.04.012

המצע המיוצב ייוצר מחול נקי, חופשי מכל חומר זר בתוספת צמנט רגיל, היחס בין  
לפזרה על גבי התקרות . את החומרים יש לערבב לתערובת הומוגנית ו1:6צמנט לחול 

 או במקום כפי הנדרש בתוכנית. כמות המצע ייעשה עפ"י ההספק היומי של הרצפים.
אין להשתמש במצע ישן אלא במצע שהוכן ביום הריצוף בלבד. )אין לפזר כמות גדולה  

 יותר מההספק של הנחת האריחים ביום נתון(.
 ט וריצוף עצמו.עובי השכבה בהתאם לנדרש במקום הנדון, פחות שכבת טי 
 תיקון מצע קיים 40.04.013

תיקון המצע הקיים ייעשה לאחר פרוק הריצוף במדרכות ההיקפיות והחיצוניות,  
 במועד צמוד לתחילת הריצוף ולאחר גמר עבודות הבטון, כדלהלן:

ס"מ, תוספת  7-10הסרת שכבת חול עליונה, תיחוח מצע קיים )חריש( בעומק של  
המיותר, יישור מדויק והידוק ברטיבות אופטימלית לקבלת  מצע או גירוד והרחקת

 לפי מודיפייד. 98%דרגת צפיפות של 

 עבודות ריצוף וחיפוי, שפות שונות ומדרגות - 40.05

 כללי 40.05.010
תת פרק זה מתייחס לעבודות חיפוי קירות ומסדים, ריצוף לסוגים של רחבות, כולל  

,מדרגות, מדרכות ולהנחת אבני שפה כגון: ריצופי אבן,  משתלבות מסוגים שונים 
כן, מתייחס תת פרק זה לציפוי מרצפי בטון ומדרגות -אבני כביש, אבני גן וכו'. כמו
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באגריגטים גרנוליטיים ומדרגות גושניות טרומיות או טבעיות, משטחי דק עץ לסוגיו 
ות ועוד  . באם לא נאמר אחרת בתת פרק שלהלן תבוצענה העבודות בהתאם ובכפיפ

 לנקוב במפרט הכללי הרלוונטי ותמיד לפי תוכניות.
 ריצוף באבנים משתלבות  40.05.011
 ארגון העבודה: .1      

התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המאושר. אספקת האבנים תבוצע 
 אך ורק מכוון השטח שכבר רוצף. אספקת החול תבוצע מהכיוון הנגדי.

 
 שורו:פיזור החול וי .2      

לאחר קבלת תשתית מוכנה ומאושרת ע"י המפקח, מפזרים חול דיונות נקי ויבש 
 ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה וישרה ללא הידוק. 4-5בעובי של 

היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד 
ים יש לקחת בחשבון יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת הגבה

 ס"מ. 1שקיעת האבנים בעת ההידוק עד 
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פיזור החול וישורו, רצוי לישר מדי 

פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח 
 החול המיושר בעת העבודה.

 סוג הריצוף והגוון: .3     
מסוגים שונים לפי בחירת האדריכל עם פיגמנט ויתאימו לתקן ישראלי.  המרצפות יהיו

האבנים יסופקו במספר גוונים לפי בחירת האדריכל, צורת ההנחה תהיה עפ"י הנחיות 
 האדריכל.

 הנחת הריצוף: .4     
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה, למניעת זחילה של האבנים. 

 אבנים שלמות ו/או חצאים מוכנים מהמפעל.ההתחלה תמיד תבוצע ב
מ"מ לצורך מילוי בחול אשר מונע  2-3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של 

שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את 
 האבנים אחת לשנייה.

 השלמת שולי הריצוף: .5    
אבני שפה, ערוגות, קירות, מכסי ביוב וכו' יש לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו 
 צורך להשתמש באבני ריצוף מנוסרות.

חיתוך האבנים ייעשה ע"י ניסור במסור שולחני מכני בלבד; כל השלמה אחרת 
 אסורה.

השימוש בגליוטינה יתאפשר אך ורק באישור האדריכל ואו הפיקוח ורק כאשר האבן 
 ) כגון טרנטו, פרופידו, נטורה או דומה ( הינה בעלת פנים או דפנות לא רגולריות

 :שינוי כוון בריצוף .6    
כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו ישר 
בתאום עם המפקח והאדריכל, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות 

 )אבני קצה או חצאים(.
 חגורת בטון סמויה: .7   

ול ריצוף ושטחי נסיעה, כל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא צוין במפורש, בגב
ס"מ. החגורה תבוצע  10/25, חתך החגורה 30-תבוצע חגורת בטון סמויה; הבטון ב

ס"מ מפני הריצוף, או בחתך אלכסוני  2-מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ
ון לבטון של החגורה הסמויה. כשהיא שקועה כנ"ל; עפ"י הנדרש בפרט, יהיה זי

העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך 
הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה, שפת 

 החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.
 ייכלל במחיר הריצוף. לא ישולם עבור גמר בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף  ומחירה
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 :הידוק הריצוף .8    
בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של 
עם המשטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות 

הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2,000בעלות כח צנטריפוגלי של  משטח גומי
 מעברים. 3-ת. הידוק זה יבוצע במ"ר לפחו 0.5

הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף יום 
עבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע הידוק הראשוני ולא 

שעות לאחר ביצוע הריצוף, יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי  24-יאוחר מ
 טאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.ודק ולטא

מעברים  4-לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב
 נוספים.

בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש 
נות מעברים, לפי הוראות המפקח ובהתאם למסק 8-טון או מכבש פניאומטי כבד ב 12

שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא 
 בליטות בין אבן לאבן.

 סטיות מותרות בביצוע: .9    
על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים, כמפורט 

 בתכניות.
 מ"מ. 10הסטייה המותרת מגובה מתוכנן לא תעלה על 

משטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום מישוריות ה
מ' והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב  5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות 

 מ"מ. 1משקלו העצמי, בהישענו על קצוותיו לא תעלה על 
בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני הריצוף 

ידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום בו נוצר המרווח המוגמר ומד
 הגדול ביותר.

 מ"מ. 5הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על 
סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את הקבלן 

 לרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.
 מ"מ. 2ין שתי אבנים סמוכות לא יעל על הפרש גובה ב

 משטח ניסיוני: .10  
לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני באורך 

 מטר במקום שיורה המפקח. 2.0מטר וברוחב של  2.0של 
ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים 

תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול למילוי  המשתלבות, פיזור
 המרווחים בין האבנים, השלמת הידוק הראשוני, כבישת האימות, אלמנטי שפה וכו'.
 הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע את העבודה.

העבודה, טיב החומרים,  המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת
 שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.

בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן ייבדקו התאמות 
 הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות משטח, הסטיות בגובה וכו'.

יבוצעו קטעים  –הדרישות אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על 
 ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן.

 משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים ולביצוע של 

 כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.
ע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המנהל תחייב המסקנות אשר יוסקו בביצו

 את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.
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בזה שלא תורשה יציקה בקצוות או במקום אחר לצורך השלמה  הקבלן מוזהר
בבטון צבעוני או רגיל. בכל מקום בו יווצר הצורך בהשלמה על הקבלן לנסר 

 במסור מוטורי ליחידות מידה הנדרשות במקום הנדון.
ס"מ יונחו הנ"ל על גבי טיט וזאת לאחר הידוק  5 -כשמנסרים יחידות קטנות מ

 הריצוף.
 
 

 אבן שפה כביש 40.05.012
לפי  20 -על גבי קרקעית שעליה פוזר מצע, יונחו האבנים על גבי יסוד ומשענת בטון ב 

תוכניות. יש להקפיד שיווצר מגע בין היסוד למשענת. היציקה תותחם בלוחות עץ. 
 השפה יהיו תקניות. אבני

הנחה על גבי תקרות הבטון תיעשה כנ"ל, אך יציקת היסוד תיעשה על גבי התקרות  
ובמידות עובי הנדרשות במקום. במקומות שלא ניתן להניח אבני שפה על גבי תקרה 

בגלל חוסר גובה, יהיה על הקבלן לצקת באתר בצורה זהה לחתך של אבן השפה. 
ס"מ, לקבלת תוואי  20-25ש באבנים נסורות למידות ברדיוסים ובקשתות יש להשתמ

תוך שמירה  1:3וגובה ללא "שברים". החיבור בין האבנים ייעשה בטיט צמנט ביחס 
 על נקיון שולי האבנים.

 בכל הקשור לפגיעה באיטום קיים, על הקבלן לעיין בפרק מוקדמות. 
 אבן גן בטון טרום 40.05.013

, הכל 20 -ס"מ. הנחה על גבי יסוד ומשענת בטון ב 10/20/25/100אבן גן בטון טרום  
 מותחם בתבנית לוחות עץ.

 גמר האבן חלק מסותת  או מגוון , לפי בחירת האדריכל.
ס"מ, יש להקפיד לקבלת חיבור מלא בין  10/10ס"מ ומשענת  5/20מידות היסוד  

 היסוד ובין המשענת.
היטב ולהסיר את כל השכבות  כשיוצקים בהפרש זמן )בין היסוד למשענת( יש לנקות 

 החוצצות.
, יש להקפיד ולנקות היטב את שולי 1:3חיבור בין האבנים ייעשה בטיט צמנט ביחס  

האבן. אבנים ביחידות קטנות להסדרת רדיוסים או קשתות, יש לנסר למידות 
הנדרשות במקום לקבלת רדיוס או קשת ללא "שברים". אין להשתמש ביחידות 

 שבורות.
 גרנוליט יצוק באתר )מרצפים( 440.05.01

על גבי מרצפי הבטון שיוצקו על גבי המצעים, בהתאם לתוכנית ולפי הנדרש בתת  
 לעיל, על הקבלן לבצע את החיפוי כדלהלן:  4004פרק 

ניקוי יסודי של פני המרצפים להסרת כל לכלוך ואבק ו/או אדמה, הניקוי כולל שטיפה  
 במים מתוקים.

ים ישרים ובהתאם לנדרש בתוכנית, סרגלים טרפזיים ליצירת תפרי הרכבה וייצוב בקוו 
התפשטות קונסטרוקטיביים מעל התפרים שבמרצפי הבטון, ו/או ליצירת תפרי דמה. 

סרגלים טרפזיים אלה יהיו עשויים עץ מהוקצע מכל הצדדים ומרוחים בשמן לבן 
 דרש בתוכנית.למניעת הדבקות התערובת הגרנוליטית לסרגלים. מידות הסרגלים כנ

 תפרי התפשטות יוכלי להופיע גם בעזרת פסי נירוסטה ו/או אחרים לפי תוכנית. 
חיפוי מרצפי בטון בשכבה גרנוליטית הנדרשת בתוכנית כשהאגריגט מהטיב והגוון  

 הנדרש. 
ס"מ. שכבה גרנוליטית זו תהיה בצפיפות מכסימלית אפשרית.  2.5 -עובי השכבה כ  

ק"ג/מ"ק בתערובת  450 -לשכבה הגרנוליטית לא פחות מ כמות הצמנט בתערובת 
 מוכנה.
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יציקה ויישור כולל הידוק במעגילה ידנית ובעובי הנדרש לעיל. לאחר התייבשות  
חלקית של השכבה הגרנוליטית, על הקבלן לקרצף )להבריש( במברשות פלדה עד 

 לגילוי האגריגט ולאחר מכן לבצע שטיפה לניקוי סופי בחומצת מלח.
 הקבלן חייב להכין דוגמאות כמוגדר במוקדמות. 
 עבור חיפוי אנכי לצידי המשטחים לא תשולם כל תוספת והנ"ל לא ימדד. 
 מדידה לפי מ"ר. 
ציפוי המרצפים בתערובת גרנוליטית  כשהאגריגט מסוג: "מצרי", "חיפה גרוס",  

רדני" או "פטישים", חלוקי נחל רביבים שלמים או גרוסים, "בזלת", "אדמדם", "י
אגריגטים דקים בתערובות שונות כולל זכוכית של חברת ארקופ  כל אגריגט אחר 

 הנדרש בתוכניות.
 לתערובת יוספו פיגמנטים אך ורק לפי דרישת האדריכל ולאחר שהדוגמאות אושרו. 
 תוספת מחיר לצמנט לבן 40.05.015

מכל סוג שהוא,  באם יידרש גימור בגוון לבן לשכבה הגרנוליט, או בריצוף משתלב 
 תשולם תוספת בלבד, הכל כאמור במוקדמות ובסעיף המתאים בכתב הכמויות.

באם ידרוש האדריכל ביצוע שכבה גרנוליט בתוספת פיגמנטים מכל גוון שהוא, הרי  
 שעבור תוספת הפיגמנטים לא תשולם כל תוספת.

 תפרים קונסטרוקטיביים ודמה 40.05.016
קר וסרגלי נירוסטה -י התפשטות( יבוצעו בלוחות קלתפרים קונסטרוקטיביים )תפר 

מ"מ. יש להקפיד שפינות הפרופילים יהיו חדים ולא מעוגלים. כל סרגלי  1בעובי  316
הנירוסטה לתפרי התפשטות ולתפרי דמה, יקובעו למרצפי בטון במסמרי פלדה או 

מתכת כן, יש למרוח את ה-ס"מ אחד מהשני, כמו 50דיבלים וברגים במרווחים של 
 הבאה במגע עם הגרנוליט ו/או עם אריחי האבן בגריז בכדי למנוע הדבקות החומרים.

 מפרט טכני מיוחד לעבודות גרנוליט של חברת ארקופ      40.05.017
יציקת אבני גרנוליט דקורטיביות ע"ג משטח בטון מפולס, על בסיס מלט בגוון  .1

 .לפי בחירת האדריכל )כולל אופציה של תוספת פיגמנט(
פסי ההפרדה יהיו מסוג מתכת וצבע לפי בחירת האדריכל, וגובהם יהיה כגובה  .2

 היציקה.
תערובת הגרנוליט מורכבת מאבנים מעובדות טבעיות ו/או זכוכיות מעובדות  .3

מ"מ בגוונים שונים עפ"י בחירת האדריכל   6-9או  3-6צבעוניות, בגודל 
 )התערובת תיבחן במשרד המפקח(.

( או 054-5233095ממושב חמד )  Arkop ת של חברתכל האבנים והזכוכיו .4
 ש"ע.

הגרנוליט יבוצע ע"ג משטח בטון יצוק באתר עם שיפועי ניקוז מתאימים )עפ"י  .5
 פרטי הקונסטרוקטור(.

יש לערבב היטב את תערובת האגרגטים / זכוכיות שנבחרו, עם המלט ושאר  .6
שטח יכוסה חומרי התערובת, ולצקת בצורה אחידה על פני השטח, כך שכל ה

 באגרגטים.
 חול. 1מלט,  1אגרגטים,  3התערובת המקובלת אצל בעלי המקצוע היא: 

החדרה ראשונית של האגרגטים תיעשה בעזרת הצד הרחב של לוח עץ או 
 במכשיר דומה.

לאחר החדרת האגרגטים, יש ליישר ולהדק את פני השכבה בעזרת כף מתכת 
, ללא השארת חללים ונקבוביות )מאלג'(, עד אשר המלט יכסה את  האגרגטים

על פני היציקה. לאחר גמר פעולת ההחלקה, ולאחר שהבטון כמעט יבש, יש 
)ע"י מברשות עדינות(. בסוף  בחשיפה עדינהלהבריש את פני הגרנוליט במים 

העבודה )כשהבטון כבר יבש(, מנקים את שאריות המלט בחומצה מדוללת 
 במים.

 .דה, סדוקה או פגומהיש לפסול שכבת גרנוליט בלתי אחי .7
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 2-2.5ק"ג למ"ר לעובי יציקה   50-כמות נדרשת של אגרגטים ו/או זכוכיות: כ .8
 ס"מ.

קבלן הביצוע יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות העובדים, איתם הוא מתכוון  .9
 לבצע את העבודה.

קבלן הביצוע יכין דוגמאות באתר הבניה לאישור האדריכל )גוונים, צפיפות אבן  .10
 וכו'(.

המסקנות אשר יוסקו מביצוע הדוגמאות, כגון שיטת העבודה, טיב החומרים,         
 צפיפות האבנים וכו', יחייבו את הקבלן להמשך כל ביצוע הפרוייקט.

אם האדריכל לא יאשר דוגמאות אלה, יבוצעו דוגמאות נוספות על חשבון קבלן 
 הביצוע.

אחריותו המלאה לחומרים אישור המשטח הנסיוני לא יפטור את קבלן הביצוע מ
 ולביצוע של כל העבודה  במסגרת המכרז, לרבות לוח זמנים. 

 עבודות שונות -  0640.

 כללי .0000640.
 תת פרק זה מתייחס לעבודות השונות המתוארות להלן ובסעיפי כתב הכמויות. 
העבודות תבוצענה לפי תוכניות ובכפיפות לנאמר במפרטים הכלליים הרלוונטיים,  

 ת באם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד להלן, ו/או לפי הנחיות באתר.וזא
 פריטים שונים 

כל הפריטים, לרבות, עמודי מחסום, מתקני קשירה לאופנועים ואופניים, ספסלים,   
אשפתונים, ברזיות מים/קולר וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים דרך קבע במקומם, 

פי הפרטים והנחיות המתכנן והמפקח. מעוגנים ביסוד ו/או כלונס בטון מזוין, ל
 המדידה לפי יחידה קומפלט או מ"א נטו, לפי סוג הפריט.

מחיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם, אלא אם                       
נקבע אחרת. מחיר פריטים המעוגנים בריצוף כולל גם את פרט 'חבק תל אביב', כחלק 

 הריצוף. ממחיר
 אשפתונים .0110640.

האשפתונים יהיו מוצר מדף מתועש ,עשויים בטון אדריכלי ו/או מחופים בגרנוליט  
בגודל, סוג ובגוון הנדרש,  יצוקים בטון כורכרי או כל יציקה אחרת ואו מתכת ואו שילוב 

 עץ ומתכת/ בטון המאושרת על ידי האדריכל. 
 ו , וולפמן, אקרשטיין עמית ריהוט רחוב או כל יצרן אחר. ויהיו מוצר שחם י. אריכא ובני      

פח פנימי עשוי פח מגולוון למידות המתקן וקשור לשלד המתכת בשרשרת מתכת 
 קלה בלתי מחלידה )מגולוונת( או מצופה בכרום ניקל.

ס"מ  10כל היסודות על ברגיהם ופלטות למינהן, יהיו מסויים מהעין , תחת ריצופים או 
 פני הקרקע הסופיים.מונמכים מ

 כל חלקי המתכת יהיו מגלוונים וצבועים בתנור. לא יאושרו כ ריתוכים לאחר הגילוון.
האשפתונים יהיו בחלקם מוצנעים בקרקע בהתאם לנדרש  הצנעת אשפתון בקרקע:

ס"מ. העמקת  60בתוכניות. חפירה לעומק ובמידות הנדרשות בתוספת עומק של 
ת. ניקוז זה יוסדר בשכבת חצץ שיוכנס לשק תפור הנ"ל לצורך הסדרת שכבה מנקז

 בצורה ריבועית למידות החפירה בבד גיאוטכני.
אשפתון יונח על גבי שק חצץ זה. פני האשפתון יבלוט מעל פני הקרקע למידה  

 הנדרשת,
 מחסומי דרכים .0120640.

או ייצור והרכבת מחסומי דרכים ממתכת בהתאם לתוכניות. המחסומים יהיו קבועים  
 מתפרקים כנתון במסמכי המכרז.

למידות מתוכננות. באם לא נאמר אחרת בתוכניות, עובי  20 -חפירה וביטון בבטון ב 
 מ"מ. 3.6דופן הצינור יהיה לא פחות מאשר 



259 

 

מ"מ, יהיו היקפיים  3.6כל הריתוכים כולל ריתוך הכיפה שגם היא תהיה בעובי  
בבית המלאכה ישלחו המחסומים ומלאים ומלוטשים היטב. לאחר ייצור המחסום 

 מיקרון. 85לגילוון באמבטיות חום לעובי 
יש לדאוג לנקיון מוחלט של המתכת לפני גילוונה. כל חלקי המתכת ייצבעו בצביעה  

 בתנור  בגוון לפי בחירת האדריכל.
 מדידה לפי יחידה. 

 
 

 מתקן להעמדת אופניים .0130640.
 30 -חפירה וביטון העמודים בגושי בטון בייצור והרכבת מתקן להעמדת אופניים,  

 למידות מתוכננות. כל היסודות יהיו סמויים מן העין .
 -אם לא נאמר אחרת בתוכניות, עובי דופן הצינור הנשוא יהיה בעובי לא פחות      מ 

 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו במידות מתוכננות ללא סטיות. 3.6
 אמור לעיל.ריתוכים, ליטוש, ניקוי גילוון וצבע כ 
 מדידה לפי יחידת מידה שבכתב הכמויות. 

 סבכות לפתחי אוורור .0140640.
 ייצור והרכבת סבכת מתכת לפתחי אוורור. 
כל חלקי המתכת יענו לדרישות ולמידות המתוכננות. כל הריתוכים יהיו מלאים,  

 היקפיים ומלוטשים. 
וויתנים( להרכבת ברגים קדיחת קדחים במסגרת פנימית ושקעים במסגרת חיצונית )ז 

 לייצוב הרשתות.
 מיקרון. 85כל חלקי המתכת יגלוונו באמבטיות בחום לעובי  

 קונסטרוקציית תמיכה נסתרת או שקועה חייבת אישור ותכניות הקונסטרוקטור.
 1מ"מ והמרווחים בין הפלחים לא יעלו על  6-עובי הברזל השטוח ברשת לא יקטן מ

 ס"מ.
 מדידה לפי מטר אורך. 

 עבודות ניקוז ותיעול - 40.07

 התאמת תאי ביקורת  40.07.010
 תאי ביקורת שונים יותאמו לגובה הנדרש בהתאם לגובה מתוכנן וכדלקמן: 
הסרת המכסה והתקרה. שמירת התקרה לשימוש חוזר בקרבת מקום. התאמת  

השוחה הקיימת להגבהה או להנמכה, הכל לפי הצורך. הגבהה תיעשה על ידי תוספת 
 וליות בטון ו/או על ידי יציקה כולל ברזל, במקרה של תאים ריבועיים או מלבניים.ח
 הנמכה תיעשה על ידי סיתות או ניסור בשוחה לגובה הנדרש להנמכה. 
ס"מ מפני גובה הריצוף. מכסה שהוסר לא  12החזר תקרת הבטון לגובה מינוס לפחות  

 יורכב.
 , הכל לפי הוראות המפקח.הקבלן יעביר למחסני האתר או יסלקו מהאתר 
הרכבת מכסה מתכת יצקת מדגם "מורן" מוצר "וולקן", או כל יצרן אחר, בתנאי  

 שהמוצר יהיה שווה ערך. מכסה מורן זה יהיה במסגרת ריבועית.
 ספירה לפי יחידה קומפלט ללא הפרדה לקוטר, גובה או עומק ההתאמה. 
מ'  2.5ובדרך שרוחבה מעל  טון 8המכסים יהיו בעלי מעמס מותר, ובשביל של  

 טון. 25למעמס מותר של 
 התאמת קולטנים בשטח ריצוף 40.07.011

התאמת קולטנים הקיימים באתר לגובה סופי ומתוכנן כנדרש בתוכנית. התאמה  
תיעשה על ידי הגבהה או הנמכת הקיים. עבודות התאמה אלה תיעשנה בחומרים 

 ובאופן שיורה המהנדס באתר.
 תמיד הרחבה עליונה לקבלת רשת ניקוז בגודל מתוכנן.התאמה תכלול  
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 רשת זו לא נכללת במחיר. 
הרחבה הנזכרת לעיל תהיה דמוי משפך )קונוס( ותכיל תושבת עליונה לקבלת מסגרת  

 ורשת כנדרש בתוכנית כאמור.
 התאמת קולטנים בשטח גינון 40.07.012

המיועד לניקוז בשטחי  הכל כאמור לעיל אבל ההתאמה תיעשה לתחתית גליל מנוקב 
 הגינון. 

הרחבת קולטן קיים תיעשה בחומרי פי.וי.סי. או דומה העמידים כנגד חלודה ולקוטר  
 הנדרש, כלומר לקוטר חיצוני של גליל המחורר.

בין ההתאמה )הרחבה( לבין גליל מחורר תיעשה אטימה במסטיק או כל חומר אחר  
 שיורה המהנדס.

 זסבכה לתעלת ניקו 40.07.013
 תעלת בטון לניקוז תוצק בהתאם לתוכנית המהנדס. 
יש להקפיד ובזמן יציקת התעלה להרכבי החומרים ולבטן את מסגרת הזוויתן של  

ס"מ כמשענת  10/10פלדת אל חלד. לזוויתן )מסגרת( יש לרתך פלדת אל חלד 
 לסבכה.

רשות, הסבכה עצמה עשויה לוחות פלדת אל חלד בחיתוך להבה )לייזר( למידות הנד 
מ"מ ניתן לרתך אחד  290/290מ"מ. יחידות של  10 -לא יקטן מ לעובי הלוחות הנ"

לשני לקבלת יחידת אורך מתאימה להרמה, בדרך כלל לא יותר מחמש יחידות או 
 לחלוקה מקורבת בהתאם לאורך התעלה היצוקה.

 סבא, ביג אשדוד וכו -רשתות מהסוג הנ"ל ניתן לראות בקניון ערים בכפר 
 דה לפי מ' כולל עבודות בטון.מדי 
 מכסים ריבועיים גרנוליטיים 40.07.014

המסגרת החיצונית תהיה בזוויתנים מהסוג, החומר והמידות הנדרשות בתוכניות.  
מסגרת פנימית שעליה מותכת רקמת פלדה מגולוונת כנדרש בתוכנית, גם היא 

 בחומר ובמידות הנדרשות.
ס"מ המיועדים  2.5עד למינוס   30 -בבטון ב יציקת החלק התחתון במסגרת פנימית 

 לשכבה עליונה גרנוליטית שתוצק כאמור במפרט זה ובדגם הנדרש במקום הנדון.
יש להקפיד ולהתקין שקעים )מתכת מגולוונת(, להסרת המכסים לצורך בדיקה או  

 ניקוי התא.
 מידות בהתאם לתוכנית. 
 מכסים בריצוף משתלב 40.07.015

קורת בשטחי ריצוף משתלב יוחלפו למכסים מברזל יצקת מוצר מכסים לתאי בי 
"וולקן" או ש"ע עם לוגו של תו תקן יצויין סוג התא הקיים במקום זה. המכסים יהיו 

טון. כל המכסים יהיו במסגרת  8טון ובמדרכות של  25בעלי מעמס בכביש של 
 ריבועית ופקק עגול בקוטר הנדרש על ידי יועץ האינסטלציה.
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 גינון והשקיה – 41.00

 מוקדמות - 41.00

 כללי 41.00
 הגנן המבצע יהיה גנן בעל: א.

 חדש( – 1)סוג  3אישור תקף גנן מספר  .1
 אישור תקף רשום בתא קבלני הגינון של הארגון לגננות ונוף .2
 בעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו .3

שינויים בסוג השתילים, העצים, קוטר, גזע המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע  ב.
וכמויות )בהפרשים של מאות אחוזים(, או ביטול סעיפים בשלמות. הפחתות מחיר 

 או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם להפרש קטלוג:
 עצים: עפ"י מחירי קטלוג משתלת גבעת ברנר

 ערערים: עפ"י מחירי קטלוג משתלת צמד
בלן להזמין את הצמחיה על מנת להבטיח עם קבלת תוכניות לביצוע על הק ג.

 אספקה סדירה של כל כמויות השתילים.
יש להתאים את השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת  –עונות השתילה  ד.

 עצים בוגרים מהקרקע, בהתאם להנחיות.
לפני ביצוע העבודות, על הקבלן להתקין מוני מים שיסופקו ע"י מחלקת המים  ה.

ון ע"ח הקבלן הכלול במחיר העבודה, והחזרתם תקינים בסיום תמורת דמי עירב
העבודה, לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה. עלות המים עד למועד 

 ימי האחזקה ע"ח הקבלן המבצע. 90מסירה סופית, ובמשך 
מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע עבודות גינון והשקייה בגבולות האתר. העבודות  00.01

להלן תבוצענה בהתאם לתכניות, הנחיות באתר וכמתואר במפרט הכללי המתוארות 
 לעבודות גינון והשקייה.

באם האתר מחולק לשטחים ציבוריים ולשטחים פרטיים, חל איסור מוחלט למשוך קווי  00.02
השקייה משטחים ציבוריים לפרטיים ולהפך, לשטחי ציבור מקור מים משלהם 

 ולשטחים פרטיים משלהם.
נוסף לפיקוח צמוד של המזמין ופיקוח עליון מטעם המתכנן, על הקבלן לקחת ב 00.03

 .הראשות המקומית  בחשבון את הפיקוח הנוסף מטעם
מחלקת גנים ונוף של על הקבלן חלה חובת תאום למשך כל תקופת הביצוע עם  00.04

ר , בסיום הביצוע ולאחר קבלת אישורו של האדריכל, על הקבלן להמציא אישוהעירייה
 על קבלת העבודה ומסירתה לידי העירייה.מחלקת גנים ונוף בכתב מאת מנהל 

באם לא נאמר אחרת בסעיפי המפרט המיוחד המצורף למכרז זה, תבוצע העבודה  00.05
 )מפרט כללי לעבודות גינון והשקייה(. 41בכפיפות לנאמר בפרק 

ה לאור של משרד מפרט כללי זה אינו מצורף למכרז והקבלן מתחייב לרוכשו בהוצא 
 הביטחון.

את המפרט המיוחד יש לראות כמפרט בעדיפות ראשונית, רק במקרים מסויימים  00.06
שלא ניתן פרוט מספיק או שפרוט חסר במפרט המיוחד, יש להשלים מהמפרטים 

 הכלליים.
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את שני המפרטים, הכללי על כל פרקיו הרלבנטיים והמפרט המיוחד, יש לראות  00.07
 וע העבודה.כמפרט לביצ

סימון מיקום העצים ייעשה על ידי הקבלן ביתדות ברזל או עץ ולכל סוג של עץ יש  00.08
 לקשור סרט בגוון שונה בראש היתד.

ס"מ בהתאם  5קבוצות שיחים יסומנו על ידי "ביזר" סיד כבוי ברצועות שרוחבן לפחות  
 לסוגי הצמחים.

אלא לקבל אישור בכתב על תוואי ובדיקה  קווי טפטוף או קווים מוליכים אין צורך לסמן, 
 לפני כיסוי. האישור ינתן על  ידי הפיקוח ו/או על ידי האדריכל או מי שיבוא בשמו.

 ממטירים יסומנו ביחידות. 
 כל הסימונים יסולקו ע"י הצנעתם בקרקע לאחר בדיקת המפקח וגמר הביצוע. 00.09
: תוכניות, מפרט מיוחד, מוקדמות, או כל האמור במסמכים המצורפים למכרז זה כגון 00.10

, מפרט מיא"מ, כלול במחירי 41מסמכים שאינם מצורפים כגון: מפרט כללי פרק 
היחידה לרבות אספקת כל החומרים, הצמחיה, המוצרים ותקופת תחזוקה ואחריות 

 כמוגדר במפרט מיוחד זה.
תר או מאת ב"כ הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שעליו לקבל אישור מאת המפקח בא 00.11

על ביצוע השלב הבא, לדוגמא: כמות הקומפוסט העירייה האדריכל, ותמיד מטעם 
המפוזרת, הצנעה, בדיקת מערכות השקייה לפי התקדמות, אישור על התפתחות 

 וטיב הצמחיה.
במקרה שהקבלן השמיט מחיר מסויים מסעיפי כתב הכמויות, ולא ציין את מחיר  00.12

ים הנדונים, יקבע מחיר ליחידות מידה אלה )שהושמטו( היחידה בסעיף או סעיפ
בהתאם למחירי היחידה הזולים ביותר מהצעות של קבלנים אחרים שהשתתפו 

 בהגשת מכרז זה.
מחירי היחידה כוללים בין היתר אספקת מוצרים, חומרים ועבודה, כולל מיסים  00.13

למס ערך מוסף. כן והיטלים מכל סוג שהוא הקיימים וכאלה שיהיו קיימים, פרט 
כוללים המחירים את ההוצאות המוקדמות והמקריות, סימון ומדידה, שמירה על 
החומרים והעבודות המוגמרות, רווחי הקבלן וכל המתואר במפרטים ובמוקדמות, 

 תוכניות וכתב כמויות, הכל לפי חוזה.
שקיה כל אביזרי ההשקיה והצנרת שבהם ישתמש הקבלן לצורך הקמת מערכות הה 00.14

 יהיו חדשים ובעלי תקן.
כן, על הקבלן להשתמש בצמחים שגודלו במשתלות מוכרות ועומדות תחת -כמו 

 פיקוח של משרד החקלאות.
האדריכל, המזמין או כל אדם שימונה על ידם רשאים לקבוע מאיזה משתלות יסופקו  00.15

זמין, הצמחים, שיחים שונים ועצים, הכל על סמך בדיקות משותפות של ב"כ המ
 האדריכל וב"כ הקבלן.

כל הצמחים יהיו בריאים וחופשיים ממחלות שורש ועלה ומצע חופשי, מעשבי בר  00.16
 עונתיים, ו/או רב שנתיים, ויענו להגדרות המתוארות בסעיפי המפרט המיוחד.

הקבלן יתחיל בעבודת נטיעה לאחר שהבורות לעצים במדרכות מולאו באדמת חמרה  00.17
נית, הוסדרו מגבילי שורשים, שרוולים לצנרת השקיה בוצע כנדרש והם קלה עד בינו

 נקיים וחופשיים מכל פסולת וניתן להשחיל בתוכם את הצנרת להשקיה.
 כל הנ"ל יש לבדוק יחד עם המפקח שיתן את אישורו הסופי לתחילת הביצוע. 

פי שבוצעו עם גמר הביצוע, על הקבלן להגיש למפקח תוכנית עדות של העבודות כ 00.18
 ובמיוחד למערכת ההשקייה על כל פרטיה.

 חשבון סופי לא יאושר ולא יועבר לתשלום, אלא לאחר שהקבלן המציא תוכניות עדות. 
תקופת תחזוקה של עבודות הגינון ומערכות השקייה, חלה על הקבלן ועל חשבונו הוא  00.19

לידי הקבלן ימים קלנדריים, החלים מיום מסירת תעודת גמר  90לתקופה של 
 המוכיחה שכל עבודות נושא מכרז זה בוצעו לשביעות רצון המפקח, האדריכל והיזם.
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תעודת גמר זו, יש לראותה כזמנית )לעבודות גינון והשקייה בלבד(, ובאה לאשר  
שהקמת הגן ומערכות ההשקייה אמנם בוצעו לפי התוכניות, מתאריך נתינתה לידי 

ימים  90חשבון הקבלן כאמור לתקופה של הקבלן מתחילה תקופת תחזוקה, על 
 קלנדריים.

התחזוקה תבוצע על ידי הקבלן בעזרת בעלי מקצוע מומחים לתחזוקת הגנים, וברמה  
מקצועית גבוהה, התחזוקה כוללת בין היתר: דישון, קלטור, עבודות ניקיון, גיזום 

במזיקים, והרחקת הגזם וכל פסולת אחרת, כיסוח מדשאות וחיתוך "קנטים", מלחמה 
 נברנים, וסוגי מחלות שורש ועלה.

 כל חומרי ההדברה והדישון, על חשבון הקבלן. 
כולל תחזוקת מערכות השקייה,  41כל יתר העבודות הנקובות במפרט הכללי פרק  

 חלות על הקבלן.
קבלה ראשונית לכל עבודות הפיתוח, הגינון וההשקייה, תיערך על סמך ביקור באתר  00.20

ידי הפיקוח, וירשם פרוטוקול ליקויים לעבודות הפיתוח והגינון, שעל הקבלן שיזומן על 
יהיה לתקן ולבצע לשביעות רצון הפיקוח והאדריכל, לא יאוחר ממספר ימים שיוסכם 

 בביקור זה.
קבלה שניה תיערך לאחר תקופה מוסכמת של מספר ימים כאמור ולאחר שהקבלן  

 נדון.תיקן את הליקויים הנזכרים בפרוטוקול ה
ימים קלנדריים לתחזוקה של עבודות גינון. באם ימצא  90קבלה סופית תיערך כעבור  

שהעבודה עונה לתוכניות כולל הצמחים וכל הנדרש, כגון מערכות השקייה, כמות 
צמחים, עצים וכו', תימסר לקבלן תעודת גמר סופית, כאשר הערוגות מקולטרות 

 ת ומעוצבים היטב.וחופשיות מעשבים, העצים קשורים לסמוכו
יום כוללות בין היתר: קילטור ותחזוקת קרקע במצב  90עבודות תחזוקה בתקופה של  

תקין ונקי, דישון וזיבול, תחזוקת מערכות השקייה ואביזריהן, גיזום שיחים ועצים לפי 
הצורך, עבודות ניקיון, החלפת צמחים כולל עצים שלא נקלטו. כיסוח מדשאות וחיתוך 

 ה במחלות, מזיקים, ומיני נברנים.קנטים, מלחמ
התחזוקה תהיה ברמה  גבוהה ובשום אופן לא פחותה מהנדרש במפרט הכללי פרק  

41. 
 המונח "שווה ערך" 00.21

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות 
ו שהמוצר כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירוש

חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, 
 סוגו, צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המפקח.

הקבלן ירחיק כל פסולת שהיא כתוצאה מעבודתו באתר, אל מחוץ לגבולות העבודה  00.22
שר על ידי המשרד לאיכות הסביבה, רשות מקומית או ולמקום אתר פסולת מוכר ומאו

 כל רשות מוסמכת אחרת.
על הקבלן חלה חובת תשלום אגרות למוסדות הנ"ל ו/או להנהלת אתר הפסולת בגין  

 הטלה זו.
המפקח רשאי לדרוש והקבלן מתחייב להישמע לכל הוראה הנמסרת לקבלן כגון  00.23

תר, ניקוי האתר וכו', כל הנ"ל כלול במחירי יום מהא-שינוי, תוספת סילוק פסולת יום
 היחידה.

בגמר העבודה ועוד לפני מסירתה למזמין, על הקבלן לנקות באופן יסודי את השטח,  00.24
 לקלטר את הערוגות ולבצע את כל העבודות המתחייבות ממסמכי המכרז.

 עבודות ברג'י 00.25
פקח בזמן אמת, כשהבסיס עבודות ברג'י )יומיות(, תבוצענה בכפוף להוראות המ 

 לתשלום בפועל תהיה שעת עבודה רשומה ביומן ולא לפי אומדן.
 כנ"ל לגבי החומרים ו/או הציוד שבהם ישתמש הקבלן לביצוע עבודות הרג'י. 

 הגדרת מחירי היחידה ל"תוספת" 00.26
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בכל מקום בו צויין סעיף זה או אחר בכתב הכמויות כ"תוספת", הכוונה ל"הפרש"  
היחידה הנובע מהשינוי המתואר בסעיף ה"תוספת" ביחס לסעיף אחר, שכולל  במחיר

 כבר בתוכו את המרכיבים הבסיסיים של העבודה הנדונה.
 מע"מ 00.27

מחירי היחידה אותם ינקוב הקבלן להלן בכתבי הכמויות, יהיו בשקלים חדשים ולא  
 יכללו מע"מ, )אשר יש להוסיפו לסך הכל הכללי בדף הריכוז(.

 
 
 

 בטיחות בעבודה 00.28
על הקבלן לנהוג ולבצע עבודות נושא מכרז זה, ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות  

הנדרשים על ידי האגף לבטיחות ולגהות בעבודה, ובהתאם לתקנות האחרונות 
 שהוצאו על ידי משרד הרווחה.

הקבלן מתחייב בזה שינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנוספים שידרשו על ידי הפיקוח.  
ל הנ"ל ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו, כולל גידור האתר באם יידרש על ידי כ

 הפיקוח כאמור.
 ניהול יומן עבודה 00.29

המפקח ינהל באתר העבודה יומן ובו ירשמו הוראות האדריכל, המפקח או מי  א.
 שימונה על ידו. כן ירשמו ביומן, הערות, שאלות או השגות של הקבלן והמפקח.

יהיה יומי, בתום כל שבוע יימסר היומן לבדיקה מדוקדקת על ידי  הרישום ב.
 המפקח.

כל הוראה שתימסר לקבלן במהלך העבודה תרשם ביומן ותיחתם על ידי מוסר  ג.
ההודעה. הקבלן יבצע עבודות נוספות למפורט בכתב הכמויות כפי שירשמו 

ויות. ביומן העבודה. מחיר העבודות יקבע עפ"י סעיפים דומים בכתב הכמ
ימים לכל היותר הצעת מחיר  3בהעדר סעיפים דומים יגיש הקבלן בתוך 

 המבוססת על ניתוח מחירים.
 אישורי המפקח ביומן העבודה יחייבו את שני הצדדים. ד.

00.30 
תקופת תחזוקה תימסר תעודת גמר נוספת המעידה על סיום סופי של התחזוקה  

עו לפי תוכניות, ו/או לפי הוראות ושכל הצמחים, העצים וכל יתר האלמנטים בוצ
 באתר.

הוראות הנמסרות ביומן עבודה או במכתב אל הקבלן, יש לראותן כמסמך ממסמכי  00.31
 המכרז.

 תוספת זמן 00.32
תוספת זמן ביצוע יש להגיש מיד עם היווצרות תנאים המצדיקים לדעתו של הקבלן 

יום לפני תום הזמן  15 -מ הגשת בקשה לתוספת זמן ביצוע. אבל בכל מקרה לא יאוחר
 ובצירוף מסמכים מתאימים. -החוזי. הדרישה חייבת להיות מנומקת 

 סופיות MADE (ASתכניות עדכון ) 00.33
העתקי תכניות שלאחר ביצוע של כל עבודותיו, וימסור אותן למפקח עם  5הקבלן יכין 

 הגשת החשבון החלקי האחרון ולפני קבלת העבודה.
אותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות, לא תשולם תוספת מחיר התכניות תהיינה ב 

 עבור תכניות אלו ועל הקבלן לכלול את הדבר במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.
 הגשת העתקים אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. 

ומעלה וימסרו הן בקובץ  2014כל התכניות יהיו בשרטוט בתכנת אוטוקאד מגרסת 
 הן בנייר.ממוחשב ו

 אלטרנטיבות 00.34
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באם בכתב הכמויות ניתנו סעיפים אלטרנטיביים לעבודות מסויימות. על הקבלן לקחת  
בחשבון שזכותו של המפקח לבחור בסעיף ראשי או בסעיף אלטרנטיבי מכלל 

 הסעיפים האלטרנטיביים לאותה עבודה ולבצע את כל הכמות הנדרשת.
 יף זה.לקבלן לא תהיה כל תביעה בגין סע 
 50%סעיף אלטרנטיבי ניתן לזיהוי בכתב כמויות, על ידי הערה בסוף הסעיף: ) 

 מהכמות(, או כל אחוז אחר.
על הקבלן חלה חובת הצגת צמחים לאישורו של האדריכל מבחינת התפתחותם,  00.35

 גודלם וכו'.
תם, צמחים אשר לא יעמדו בסטנדרטים הנקובים במפרט מבחינת בריאותם, התפתחו 00.36

עיצובם ומבחינת מצע שבהם גודלו, לא יאושרו על ידי המזמין או ב"כ. במקרה כזה, 
 על הקבלן להרחיקם מהאתר אפילו אם חלקם או כולם נשתלו כבר ע"י הקבלן.

הקבלן יתחיל בעבודות הנטיעה, אך ורק לאחר הטמנת קווים  מוליכים של מערכות  00.37
כן, תידרש הנבטת עשביה והשמדתה -כמוהשקייה, הכשרת הקרקע, דישון ויישור, 

 המוחלטת )ע"י הדברה(.
לפני תחילת העבודות למערכת השקייה, על הקבלן למדוד את לחצי המים לחץ סטטי  00.38

. 19.00ודינמי באין זרימה ובזמן הזרימה בשעות הבוקר, הצהריים והערב לאחר שעה 
דרוש בתוכניות על הלחצים יבדקו בכניסה לראש מערכת, על כל סטיה מהלחץ ה

 הקבלן להודיע למתכנן ללא דיחוי.
צנרת המוטמנת בקרקע לא תכוסה אלא לאחר בדיקתה על ידי המפקח ומתן אישור  00.39

 בכתב.
בניגוד לאמור במפרט הכללי, ו/או בכל מסמך אחר המרכיב את החוזה, תימדדנה  00.40

 ורף למפרט מיוחד זה.העבודות לצורך תשלום כנקוב ב"אופני מדידה והתשלום", המצ
 
 
 
 
 
 
 
 

           
   

 תאריך           חתימת  הקבלן   
 כתובת וחותמת   
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 עבודות  שתילה ונטיעה 41.02

 כללי א. 41.02.000
עבודות נטיעה ושתילה יבוצעו אך ורק בגנים בהם קיימת מע' השקייה מושלמת  

הינה ממוחשבת או עם קוצבי זמן, או  הכוללת טפטפות, ממטירים והמע' הנ"ל
 בגנים בהם הקבלן יבצע מע' השקייה כנ"ל או השלמה למערכת השקייה קיימת.

תת פרק זה מתייחס לביצוע עבודות נטיעה ושתילה והוא כולל את העבודות 
המתוארות בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות. אין זה מן ההכרח שעבודות הנקובות 

תת פרק זה ימצאו את ביטוין גם בכתב הכמויות או להלן במפרט המיוחד ב
 בתוכניות.

יום החלים מיום גמר כל  90כן, תת פרק זה כולל את תחזוקת הגינון למשך -כמו 
הנטיעות והשתילות ובמסגרת הקמת הגן. החלפת צמחים או עצים שלא נקלטו גם 

כל  ימים כאמור לא תשולם 90הם על אחריות הקבלן. עבור תחזוקה זו למשך 
 תוספת לקבלן והיא כלולה במחירי היחידות השונות.

כל סעיפי הנטיעה כוללים אחריות לקליטה והחלפת צמחים או עצים שלא נקלטו  
מכל סיבה שהיא. כל השיחים והעצים יענו  לדרישות הנקובות בחוברת "הגדרת 

 סטנדרטים" )תקנים( של שה"מ.
 טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזה ב.

ההגדרה "שתילים" הינה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים  .1
 במכרז/חוזה זה.

כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל  .2
 הנדרש.

השתילים יהיו נקיים מכל מחלות, מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא, ללא  .3
 הופעת סימני מחסור של מינרלים.

 תילים יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי.הש .4
כל הצמחים יהיו מסוג "מעולה" כמפורט בחוברת התקנים )סטנדרטים(  .5

של משרד החקלאות. לא יתקבלו צמחים אטיולנטיים וכאלה המראים 
 סימני עקה.

על הקבלן לציין את מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם  .6
 במשתלה.

לאתר ואינם תואמים את כל דרישת מכרז/חוזה זה,  שתילים אשר יובאו .7
 יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח, והן  .8
ראה פירוט נוסף לדרישות  -מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו 

 בהמשך.
שתרעים. , למעט ערערים, שיחים וממקבוצת המחטניים לכל שתיל  .9

 יהיה קודקוד צמחיה מוביל, ברור ובולט ובלתי פגוע באופן כלשהו.
 שתיל שהמוביל שלו קטום, יבש, כפוף או מנוון יפסל. 

 מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים 41.02.001
כל הצמחים שצויינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל  א.

 ת בכל נפח המיכל.ומערכת שורשיהם תהיה מסועפ
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 אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל. ב.
 מנפחו של מיכל הגידול. 90%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  ג.
המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על  ד.

קלאות ועל הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד הח
 נפחי המיכלים.

השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות ה"תקן" כפי  
שצויינו בחוברת הסטנדרטים,  את נפח המיכל כפי שצויין בכתב הכמויות ויהיו 

 תואמים דרישות המפרט המיוחד.
 הנפחים המצויינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח. ה.
לא תאושר אספקה ושתילה/נטיעה של צמחים במיכלים שנפחם אינו כמצויין  ו.

בכתב הכמויות, אך המפקח רשאי לאשר צמחים  במיכלים שהסטייה בנפחם 
 מהמצוין בכתב הכמויות. 15%אינה עולה על 

בניגוד למצויין בחוברת הסטנדרטים של משרד החקלאות לא יאושרו צמחים  ז.
ד לגודל מסויים, ודרישה מפורשת היא במיכלים בתחום הנפח המיוח

 שהצמחים יהיו במיכלים שנפחם כמצויין בכתב הכמויות.
אספקת צמחים "בשקית גידול" )"שק גידול"( מורשית כתחליף לצמחים במיכל  ח.

 ו/או לצמח מגודל באדמה בתנאים הבאים:
הנוף העל קרקעי לא יקטן מהנדרש על פי הוראות מסמכי מכרז/חוזה  (1

 זה.
לגבי אספקת צמחים ממיכל לא יקטן נפח שקית הגידול בשיעור העולה  (2

 .20%על 
ס"מ לפחות,  60לגבי אספקת צמחים מן האדמה יהא קוטר השקית  (3

 ס"מ לפחות. 40וגובהה 
 הקבלן יציג תעודות מן המשתלה בדבר התפרקותה בתנאי הקרקע. (4
שנפחה שונה אין המזמין מתחייב לאשר אספקת צמחים בשקית גידול  (5

מהנדרש ושמורה לו הזכות לדרוש אספקת צמחים כמוגדר בכתב 
 הכמויות.

יסופקו על פי כתב הכמויות צמחים במידות ובאופנים  -בנוסף לצמחים במיכלים  ט.
 כדלקמן:

 ורדים חשופי שורש )אך ורק בעונת החורף(. (1
תב כמפורט בכ -ייחורי צמחים עשבוניים מושרשים או בלתי מושרשים  (2

 הכמויות.
 על פי הוראות סעיף זה במפרט טכני זה. -עצים חצי בוגרים )"בכירים"(  (3
 על פי הוראות מפרט טכני זה. -עצים בוגרים  (4
 כמפורט בכתב הכמויות. -דשאים  (5

בכל מקום ולכל עניין שלא צויין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות, יחולו  י.
 של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות. הוראות חוברת הסטנדרטים

 רשימת צמחים -דוגמאות  40.02.002
חתימתו של הקבלן על מסמכי מכרז/חוזה זה מהווה הצהרה שהקבלן בדק  א

היטב את רשימת הצמחים, הינו מכיר אותם, ערך את הבירורים הראשוניים 
 לגבי מקורות אספקתם ומחירים, ויש באפשרותו לספקם.

 בלן לקבל אישור המפקח להזמנת שתילים במשתלות.על הק ב.
חובת מדידת הכמויות הנדרשות לביצוע העבודות חלה על הקבלן. הכמויות  ג.

 שצויינו בהזמנת העבודה ו/או ברשימת הצמחים הן אומדן בלבד.
הקבלן יידע את המפקח בכתב בדבר מועדי האספקה הצפויים לכל הצמחים  ד.

 עבודה(.הנדרשים. )עבור כל הזמנת 
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מתן אישור  לאחרהמפקח רשאי להורות על שינויים בכמויות הצמחים גם  ה.
להזמנת השתילים משיקולים תכנוניים, ביצועיים ו/או מגבלות בהשגת 

 הצמחים הנדרשים.
שינויים אלה, באם יורה המפקח עליהם, לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי  

 למחירי היחידות.
 

 נטיעה/שתילהמועדי ביצוע ה 41.02.003
ימים לאחר גשם, הכל  5חל איסור לביצוע עבודות )כולן או מקצתן( בימי גשמים ועד  

 לפי הכרעתו של המפקח.
לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות  

 כלשהן.
 סימון הנטיעה / שתילה 41.02.004

שטחי הנטיעה/שתילה שמכרז/חוזה יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל  א.
 זה, אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון.

 בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי/ורדים. ב.
 על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה.

 בורות נטיעה/שתילה וכמויות זבל 41.02.005
 א. בורות לנטיעה

בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר. העבודה תיעשה בכלי מכני  חפירת בורות לנטיעה 
כגון מחפרון אשר גודלו יתאים לתנאים הספציפיים של המקום, ו/או בעבודת ידיים 

מטר. כל חומר זר  0.8 – 1.0ללא הגבלות בכמויות, ו/או במקדחה בקוטר מינימלי של 
ידי הקבלן אל מחוץ  שיתגלה תוך מהלך חפירת הבורות ושאינו אדמה נקיה, יסולק על

לגבולות האתר כאמור לאתר פסולת מאושר, ולבורות שהאדמה שנחפרה מהן 
התגלתה כבלתי ראויה לגידול גנני או כפסולת, יספק הקבלן אדמת גן נקיה, קלה 

 ופוריה.
 

 הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן: 

 מידות הבור 
כמות הזבל לבור / 

 ליטר

לדקל בוגר )תמר או 
 טוניה(וושינג

 כמפורט במפרט ס"מ 180*180*180

ס"מ  20לעץ בוגר )קוטר גזע 
 ומעלה(

 150 ס"מ 120*120*140

לעץ חצי בוגר )"בכיר"( 
 מעוצב מהאדמה

 80 ס"מ 100*100*100

לעץ או לשיח ממיכל 
 ליטר ומעלה 110,200,60,

ס"מ  100*100*100
 מינ'

או גודל מיכל בתוספת 
ס"מ בהיקף  30

 ובעומק

80 

ליטר  25או לשיח ממיכל לעץ 
 ליטר 40עד 

 50 ס"מ 80*80*80

 7.5/10לעץ או שיח ממיכל 
 ליטר

 40 ס"מ 60*60*60

 ס"מ 40*40*40 ליטר 4 - 5לצמח ממיכל 
ראה "תערובת 
 מילוי" בהמשך



269 

 

ליטר )או קטן  3לצמח ממיכל 
 יותר(

 ס"מ 30*30*30
ראה "תערובת 
 מילוי" בהמשך

 
 
 
 

 ג. דישון לעצים 
או שווה ערך מאושר על סמך  4101היה מסוג קומפוסט מהסוג הנדרש בתת פרק הדישון י

 דו"ח מעבדה שיוגש על ידי הקבלן בתחילת העבודה או בכופתיות מרוכזות כנ"ל.
ק"ג  5-4 -ליטר, כמות כופתיות לא תקטן מ 15-10 -כמות קומפוסט לכל בור לא תפחת מ

 פת הבור לקבלת תערובת אחידה.לכל בור. את הדישון יש לערבב היטב באדמה על ש
 ד. אופן הנטיעה ותמוכות

הוצאת העץ מהכלי בגוש שלם ובלתי מפורר. עצים מהאדמה ניתן לנטוע כשהם עטופים 
ביוטה כפי שהתקבלו מהמשתלות, אך על הקבלן לבצע מספר חתכים ביוטה כשהעץ מונח 

 עיל.בתוך הבור. נטיעה באדמה תחוחה, נקיה ומזובלת בכמות קומפוסט דל
פתיחת גומה והשקייה גדושה. הגומות תחוסלנה לאחר מספר השקיות ולאחר פרישת קווי 

 טפטוף. 
 תמיכה א.

למעט זית  -על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו גודל מהאדמה 
שנים( בשתי סמוכות מעץ ועד למכסימום שלוש תמוכות  10וחרוב בוגרים מעל 

פות ומחוטאות לכל אורכן כשחלקה התחתון של לעץ. התמוכות תהיינה מקול
התמוכה מרוח באספלט קר. הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה, 

ס"מ. הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל חלק  7 -שלא יפחת מ
 ס"מ מעל הקרקע, יהיו טבולים בקרבוליאום. 10שיבוא במגע עם הקרקע +

ס"מ  30ס"מ ובמרחק של  60עומק מינמלי של יש לעגן את הסמוכה בקרקע ל
מטר. האורך הכללי של  2.00קרקעי יהא בגובה -משני צידי העץ והחלק העל

 מ' לפחות. 2.60הסמוכה 
" לתמוכה ו/או לתמוכות במספר קשרים 8קשירת העץ בצורת הסיפרה "
 הנדרשים לעיצוב וייצוב הגזע.

ורית גמישה שקוטרה עד הקשירה תיעשה על ידי השחלת חוט קשירה דרך צינ
 מ"מ למניעת פציעת קליפת העץ.  10

 התמיכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד.
 מגן לעץ )מסגרת תומכת( ב.

אם לא נדרש אחרת, תצבע המסגרת בצבע יסוד עשיר אבץ שתי שכבות בגוון 
קס" או חום ושכבה אחת של צבע עליון "איתן" של "טמבור" מסדרת "טמבור מי

 ש"ע בגוון חום שיאושר ע"י המפקח.
 חיפוי שבבי עץ ג.

שבבי עץ לחיפוי לא יכללו ענפי אורן ירושלמי או אורן קפריסאי. השבבים יהיו 
מ"מ. על הקבלן לקבל אישור  10 -נקיים מעלים וזרדים. עובי שבב לא יפחת מ

 המפקח לחומר על פי דוגמא.
 תחזוקה ואחריות לקליטה ה. 

לה על הקבלן ועל חשבונו הוא במסגרת הקמת הגן, הינה לתקופה תחזוקה הח 
 יום החלים מיום גמר כל העבודה כנאמר במוקדמות. 90של 

 הקבלן יוחזק כאחראי לקליטה ויחליף כל עץ שלא נקלט מכל סיבה שהיא. 
 דרישות מיוחדות  ו. 

משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף  - גובה גזע
 מקוטר הגזע בנקודת התפצלות. 40%רו לפחות שקוט
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 40%ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  - ענף עיקרי )=ענף שלד(
 מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו.

הגובה  -גובה הצמח כפי שמספיק לאתר העבודות. עצים מעוצבים  - גובה כללי
 נמדד לאחר העיצוב.

 דד כשהצמח באתר ולאחר עיצובו.רוחב )קוטר( נמ - רוחב )קוטר( כללי
 

עובי הגזע לעצים מאדמה כמוגדר בטבלת סיווג ב' בחוברת "הגדרת סטנדרטים"  .1
 )"תקנים"( של שה"מ, אך בשום אופן לא פחות מהמידות שלהלן:

מ' עד לענפים  2 -ס"מ מעל צוואר השורש וגובהו לא יותר מ 40עובי הגזע ימדד בגובה  
 כמוגדר בחוברת שה"מ. 9נה לדרישות לעץ מס' הראשונים, ובכל מקרה יע

ס"מ מעל צוואר השורש  60מדוד  1"¾  -ליטר לא יקטן מ 60עובי הגזע לעצים ממיכלי  .2
 מ'. 2.0 -וגובה הגזע מדוד מעל צוואר השורש ועד לענפים ראשוניים לא יותר מ

 תערובת מילוי 41.02.006
פי כל הדרישות )לרבות בדיקות  גן מאושרת, על -תערובת המילוי תוכן מאדמת  א.

 קרקע( בצרוף זבל / קומפוסט בכמות שצויינה ודשן זרחני בכמות שצויינה.
גרם מכל אחד מהדשנים  2.5דשן זרחני ואשלגני ינתן בתערובת בכמות של  ב.

 ליטר אדמת גן. 10 -מעורב ב
כל ל -לפי גודל המיכל או הצמח  -זבל/קומפסט יינתן בכמות שצויינה בטבלה  ג.

 צמח בנפרד.
מטר ינתן זבל/קומפוסט בתערובת  1.25 -בשטחי שתילה במרווחים קטנים מ ד.

 מהמצוין בטבלה. 35%המילוי בכמות של 
המפקח רשאי להורות על מילוי בורות שתילה/נטיעה ללא דשן ו/או קומפוסט  ה.

במועד השתילה ועל הקבלן יהא להשלים חומרים אלו לאחר קליטת העץ, 
 ע המפקח ונציג הרשות המקומית/נציג המזמין.במועד שיקב

הכנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים ואדמת  - מדידה ותשלום ו.
 למדידה ותשלום נפרד. ואינההגן כלולה במחירי יחידה שתילה ו/או נטיעה 

 נטיעת שיחים 41.02.007
 הגדרות א.
יענו להגדרה  ליטר 3שיחים שונים המוגדרים בתוכנית כשתיל ממיכל  .1

ליטר  3שבחוברת "התקנים" של שה"מ ויהיו בהתאם למיכל שנפחו לפחות 
 ליטר. 6ועד נפח 

 .4מספר בחוברת לכינוי הגודל יהיה מס'  
 25ליטר ועד  10ליטר, יהיו מגודל כלי בנפח  10לשיחים המוגדרים בתוכנית  .2

 .6ליטר וגודל הצמח יענה למס' 
ליטר  25ליטר יענו לכלי גידול שנפחו  25גודל כלי שיחים המוגדרים בתוכנית ל .3

 כמוגדר בחוברת התקנים של שה"מ. 7ליטר ומספרו הוא  60ועד 
גודל ונוף הצמח יענה להגדרות שבחוברת התקנים של שה"מ ויהיה תמיד לא  .4

 פחות מכפול מנפח גוש המצע והמיכל.
 בורות לנטיעה ב. 

יימת באתר. העבודה תיעשה בכלי חפירת בורות לנטיעה בכל סוגי הקרקע הק
מכני כגון מחפרון, אשר גודלו יתאים לתנאים הספציפיים של המקום, ו/או 

בעבודת ידיים ללא הגבלות בכמויות, או על ידי קידוח בורות במקדח שקוטרו 
 מתאים לנאמר להלן.

 מידות בורות לנטיעה      ג. 
 ס"מ. 30/30/30 -ליטר לא פחות מ 1לשיחים ממיכלי 

 ס"מ. 40/40/40 -ליטר לא פחות מ 3שיחים ממיכלי ל
 ס"מ. 60/60/60 -ליטר לא פחות מ 10לשיחים ממיכלי 
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 ס"מ. 75/75/75 -ליטר לא פחות מ 25לשיחים ממיכלי 
 ס"מ בהיקף ומתחתיו. 15-10ובכל מקרה לא פחות ממידות המיכל ובתוספת 

 דישון     ד. 
מהנפח  1:8ובכמות ביחס  דישון יבוצע בקומפוסט בלבד ומהטיב המאושר

 הכללי של הבור. הדישון יעורבב על שפת הבור באדמה נקיה.
 

 אופן הנטיעה     ה. 
הוצאת הצמח מהמיכל בגוש שלם ובלתי מפורר. נטיעה באדמה תחוחה, נקיה 

 ומזובלת בכמות קומפוסט הנזכרת לעיל.
ואר עומק או גובה הנטיעה ביחס לפני הקרקע המתוכננים בהתאם לגובה צו

 השורש.
 פתיחת גומה והשקייה גדושה, כולל מספר השקיות נוספות עד לחיסול הגומות.

 מרבדי דשא 41.02.008
מרבדי דשא יהיו מהסוג הנדרש בכתב הכמויות. פרישת מרבדי דשא על גבי שטחים  

 שיושרו, גורפו כנדרש וכאמור לעיל. המרבדים יונחו צמוד זה לזה ללא כל מרווח.
ו מרווחים כל שהם בין המרבדים ימולאו אלה בחול דיונות נקי, וזאת במידה ויווצר 

 לאחר מספר השקיות ולאחר הידוק.
ק"ג ולאחר מספר  700 -הידוק יבוצע במעגילה שמשקלה מתאים אך לא יותר מ 

 ימים. 5השקיות.     בין ההשקייה האחרונה להידוק, יש לחכות לפחות 
, ובשום אופן לא באדמות כבדות קלות באדמותמרבדי דשא יהיו כאלה שגודלו  

 וחרסיתיות אשר מהוות שכבה חוצצת וכמעט אטומה.
על הדשא להיות שטוף ונקי מכל המינים האחרים, עשבים חד או רב שנתיים וחופשי  

יום לאחר גמר ביצוע כאמור  90ממחלות שורש ועלה. טיפול ותחזוקה למשך 
 במוקדמות.

י פיזור חול דיונות לקבלת שטח ללא שקעים יישור סופי של המדשאה ייעשה ע" 
 ובליטות.

 מערכות השקייה  41.03

 כללי א.
ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן  .1 

 מצינורות פוליאתילן . 
המערכת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל   

 ים להשקיית הגן.הצינורות והאביזרים  הדרוש 
ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות   . 2 

המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים  וההנחיות  
 לביצוע  תקין. 

כל  האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים  ועומדים  בתקנים או מפרטים של   . 3 
 מיא"מ. 

אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש  .4 
 לתכנית לפני  הביצוע. 

על הקבלן לבדוק  לפני תחילת העבודה  לחץ מים   -התחברות לקו אספקת מים  .5 
דינאמי קוטר ומיקום מקור  המים. הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות  
 תב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.  הבדיקה, לאחר אישור המתכנן בכ 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית  .6 
ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת   -מעודכנת ומאושרת על  
 "לביצוע". 
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על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית  .7 
. )תוכנית העדות  תוגש בשרטוט AS-MADEבשטח אחר הביצוע    מצב קיים 
 ממוחשב עפ"י דרישת המזמין(.  

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים  במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים   . 8 
 להתקנתם , וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית. 
ידי   -שינויים בזמן העבודה  שינתנו על   הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע .9

 המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה. 
 ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישור . 10

ידי המפקח  בתאום עם  -המפקח על השלב המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על 
 המתכנן.

 מדידה וסימון  ב.
 דידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים .המ .1 

התאמה בין המתוכנן  לבין מבוצע -המבצע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  אי .2
בשטח , במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן חל  איסור  
 ת המתכנן.מוחלט לבצע שינוי בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מא 

 חפירה ג.
לפני תחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים,  .1 

ביוב  וכו' בחברת חשמל, בזק , עירייה, מקורות וכו' , ובאחריותו לקבל אישור  
 עבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן. 

דיים.  מומלץ להשתמש חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת י .2 
 במתעל. 

 עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן: .3 
 עומק חפירה     קוטר צינור   
 ס"מ 60                 מ"מ  ומעלה  75  
 ס"מ 40    ס"מ  63 - 40  
 ס"מ 30                 מ"מ ומטה 32  
להגן על צנרת  במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש  

 ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח .-פלסטית על 
.   3ס"מ  מהעומק בסעיף ג'  15 -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב  

ס"מ של חול דיונות, לפני השלמת  15ולאחר מכן תרופד בחול דיונות בעובי  
 הכיסוי  בקרקע מקומית. 

אפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה רוחב החפירה י .4 
ליד זה  יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את החפירה  
 בדרגה אחת לפחות. 

מטר    2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  . 5 
 לפחות  מגזע העץ. 

חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר בכל מקום בו  . 6 
ידי מילוי מהודק -צר להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו. ) על 
אספלט, החזרת מרצפות, אבני  של התשתית,  שכבות המצע / תשתית ציפוי 
 כלול במחיר  השרוול. -שפה , גרנוליט וכו' (  

מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר  השרוול יהיה . 7 
 הצינור המושחל דרכו .   

 מ"מ. 6בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי   
 ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים. 40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו   
ידי -לסמן בשטח על יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן        

 יתדות סימון   מברזל של מודדים. 
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בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה  / שביל  או     
 בגב הקיר. 

יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא  . 8 
 ממשיכים בביצוע 

ינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור המערכת  יש  לסגור  את קצוות הצ    
 לעיל . 

 אורכו  יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל -שרוולים קיימים בשטח 
 ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.

יהיה מפלדה  -שרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות  . 9
 . 10דרג   P.V.C -או מ 

ס"מ מתחת לפני הכביש   100השרוול בעומק עד  בהתאם לתכנית. ראש
 הסופיים עפ"י דרישת המפקח.

עשויים מפוליאתילן תקשורת  -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 
"מ, מ 90ביוב  )כתום(  בקטרים  P.V.C -מ"מ או מ 75מ"מ  או  50בקטרים 

 מ"מ, בהתאם למצוין בתכנית ובכתב  הכמויות .  110
ס"מ .  במעברי כביש רוחב החפירה  40טמון בעומק  ראש השרוול 

 יאפשר שימוש במהדקים מכניים.
 מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח .   

המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי  מלא,  
 לרבות חוט משיכה כאמור  לעיל.

 מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון  שרוול יעבור משטח מגונן לשטח   .10 
 טרומי בהתאם למצויין  בתכנית.

 שרוולים רזרוויים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כלול במחיר השרוול. . 11 
     ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או -כל הסתעפות בצנרת  על  .12 

ס"מ ,  80או  60סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר 
כמפורט בכתב הכמויות/בתכנית. המכסה בגובה הריצוף . על המכסה  

 יותקן שלט  עם כיתוב "השקיה" ויהיה תואם ריצוף/אספלט.
העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף 

 סביב  התא .
ס"מ   20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא  )למצע( יהיה 

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי מינימום. 
 צנרת ומחברים ד.

 יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי . -צינורות מחומרים פלסטיים   .1 
 כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת.   
מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת  .2

 והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש. הצנרת וכל אביזרי החיבור
לא תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, 

 כתוצאה מהתפצלויות  נוספות  בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
 יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך   .3 

 פנימה.
כת המטרה,  קווים כל המחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למער . 4 

 מחלקים לטפטוף או  מתחת לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים   
 פלסטיים  עם אטמים ללחץ מים כדוגמת "פלסאון"  "פלסים" או ש"ע .

 אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא.    
 מ"מ   75הרוכבים יהיו  בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר  .   5 

 ברגים. 4הרוכב יהיה בעל 
 פריסת הצנרת וחיבורה ה. 
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 צנרת  תעבור  בשטח מגונן  )למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה(.  .  1 
 צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.   
 צנרת פוליאתילן תונח  רפויה , ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום   .2 

 חפירת התעלה.
 חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים.  .3 
 ידי אביזר פלסטי מתאים.-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על . 4 
 צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא   .5 

 בעל הקוטר הגדול .
 מון בצבעים שונים בכל צומת.צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סי   
 צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים.  .6 
 הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה    .7 

 ידי מפתחות מתאימים.-על
החור בצינור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות ) 

מ"מ מקוטר חור   2ם מוביל( קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב מקדח כוס ע
 הרוכב. יש להקפיד להוציא את דיסקית הצינור שנקדחה.

 מ'  לפחות לאחר ההסתעפות. 1מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של   .8 
 אין  לחבר קווי ההארקה לצנרת  השקייה.  . 9 
 כבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  ברזים,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח יור  .10 

 פי  הנחיות בתכנית.-מחומר טרמופלסטי או על
 כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה ו. 

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי  .1
 הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

ידי -יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף על . 2
 ה וסגירה  של  שלוחה אחר שלוחה.פתיח

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה   .3
 1.0בכל מקום בו מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה  באורך  מאבנים.

באדמה המכילה אבנים יש לרפד את הצינור בשיכבת חול  מ'  לכל צד.
, הכלולות במחיר  ס"מ 7ס"מ ולכסות  בשכבה של  15דיונות בעובי 

 הצינור, ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית.
שעות.  נזילות שיתגלו   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן , במשך   . 4

 יש לתקן ולבדוק  שנית.
 כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח.    

 כיסוי סופי ז. 
קח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן  לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפ 

 נקיה ללא אבנים. 
 יש  לוודא שלא תהינה שקיעות  של פני הקרקע בתעלות. 
 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות. 

 ראש מערכת  )ראש בקרה( ח.
 המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארגז מכסה   . 1 

ו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש ומנעול, התחברות לק
 המערכת.

 כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה   . 2 
 ותחזוקה קלה.

 פי -פי פרט בתכנית  ו / או על-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על  .3 
 הנחיות המתכנן.

 היר לצינור גמיש  בסוף עם אביזר  חיבור מ 3/4לכל ראש יורכב ברז גן "  . 4 
  עם פקק. Tראש מערכת תורכב הסתעפות 
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ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר   .5 
  ואביזר בראש המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים.  

 יורכבו מתאמים  )"רקורדים"( ולאחריהם צינורות  ביציאה מהמגופים   .6        
 או ברזל  P.V.Cים אנכית  כלפי מטה, ועשויים מחומר קשיח )המורכב  

 מעלות  להמשך  90מגולוון( יורדים מתחת לפני הקרקע ומחוברים לזוויות 
 חיבור לצנרת.

 (  יהיו מוגנים מקרינת שמש.P.V.Cאביזרי  )  . 7
 במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובה, המסנן יורכב   . 8 

 קע ויכיל  מדחנים למדידת לחץ.מאוזן לקר
 כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת, אשר יעוגנו   . 9

בטון או חבקי מתכת מגולבנים שיוצמדו  בארגז ראש המערכת באמצעות
 לארון המיגון.

 פי התנאים -בחירת מיקום הצבת ראש המערכת והארגז  תעשה על . 10 
פי מיקום הראש את -המתכנן יקבע על כנן.פי הוראות המת-במקום ועל  
 גובה ראש הארגז המתוכנן ביחס לגובה פני הסביבה.  

 כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל  . 11 
הריתוכים. יש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג   
 . ובצבע  עליון שתי שכבות " של "טמבור" או שווה ערךZN"אוניסול   
 מסוג "איתן" של "טמבור" או שווה ערך בהתאם לדרישות המפרט   
 הבינמישרדי.   

ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג "ברמד", "בראוקמן" או "דקה" או ש.ע.  . 12 
 מאושר מראש.  

)"מפתח אב"(, מסוג   MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  . 13 
 מ"מ  לפחות. 10יח" או שווה ערך. קוטר לשון הנעילה בר-"רב  

במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין )תוצרת "ענבר" "אורלייט"   .14 
וכו'( תכלול עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות   
 ופרטי החברה.  

 קום במי 1/2לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי "-ראש המערכת יכלול מד  .15 
  צויין בפרט(. שיורה המתכנן )גם אם לא  

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני  . 16 
 הקרקע בהתאם לפרט בתכנית. ועל פי הוראות/תקנות משרד   
 הבריאות ומיא"מ, ומיקומו לפי הוראות המפקח. עם סיום התקנת   
 למפקח. אישור העבודה המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח רשמי   
 יותנה בקבלת אישור זה.  

 מחשב ט.
המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנילווים להפעלה   .1  

תקינה כגון: סולונואידים, מטען סולרי, סוללה נטענת וכו' או לחילופין   
ידי -קבוע . כל העבודות החשמליות יעשו על V- 20חיבור למקור מתח   
אי מוסמך. המחשבים יכללו את כל ציוד התקשורת האלחוטית, חשמל  
חיבור ראש/י המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט חשמלי וכו' עד   
ידי היצרן -להפעלת ראש/י המערכת באופן מושלם. הרכבת המחשב על  
 או סוכן  מורשה מטעמו הדרכה ואחריות לשנה.  

מים דגם "ענבר" או שווה ערך. הארגז המחשב יורכב בארגז הגנה אטום ל  . 2 
יעוגן על יציקת בטון מזוין, מחוץ לארגז ראש המערכת.  ביציקת הבטון   
 מ"מ. 50שרוולים מפוליאתילן  בקוטר  3יוכנו   
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ברז,   למי פיקוד הכולל   3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "  .3
מיקום המחשב לפי מש'.  155מקטין לחץ ישיר )גוף  פליז( ומסנן  
 ההוראות המפקח. 

ידי ערכת הדבקה )קופסת חיבורים( עם -חיבור הכבלים החשמליים על  . 4 
 אטימה אפוקסית.  

 לכל גיד יהיה צבע שונה .    
מ"מ דרג  8במקרה של צינורות פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר   . 5 

 ובצבעים שונים. 10  
 יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת  ארון המיגון למחשב  .6 

 המזמין.  
 טפטוף י. 

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת,   .1 
יחולו גם על צנרת  מערכת טפטוף. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות   
 את האופייני לטפטוף.   

חיבור, חפירת תעלות, פריסת מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי   . 2 
 40מ"מ ובאורך  6הרכבתה, הצנעתה, יתדות ייצוב מברזל בקוטר  הצנרת,   
 .Uס"מ  בצורת   

מ"מ ,ספיקת  16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר   . 3 
ליטר/שעה, בצבע חום. הטפטפת אינטגרלית בצינור  2.3-2.1הטפטפת   
 רווחים  המצוינים   בתכנית / בכתב הכמויות.אלא אם צוין אחרת, ובמ  

 בכל השיחיות , מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה  )של אותו יצרן(.  . 4 
הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף   .  5 

 . 3ג'   
 הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שמצוין בתכנית    

 ס"מ כשהם  צמודים לשולי הערוגה. 30ויונחו בעומק   
 יש לשטוף צינורות מחלקים, אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו   . 6 

 המחלק ולשטוף.   
 ואחר לחבר לקו מנקז  ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות    

 כנדרש.  
ים בבריכת כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתי  . 7 

 ניקוז או במצמד  + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.   
קצוות אחרים של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד +פקק ולא    

 בקיפול הצינור.  
ס"מ מינימום, מסוג  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה כולל מכסה בקוטר   . 8 

ידי וו מברזל -בים עלתא מחומר טרמופלסטי, האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצ  
 בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז. ומבטון.  

-ידי קיפול קצה הצינור והידוקו על-קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר על  . 9 
 תקנית. ידי סופית  

 ידי המפקח. -פי הוראה  מראש ובכתב על-טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על  .10 
 ,בעזרת  4מ  ומעלה דרג מ" 16הטפטפות יורכבו על צינורות מקוטר    

 מחרר המיועד לכך .  
 ס"מ מצוהר השורש של  5הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על   .11 

 הצמח.  
יונחו הקוים לאורך השורות, מעל פני הקרקע. קווי הטפטוף  -בשיחים    .12 

 פי הנחיות  המתכנן  לפני -יתחילו בצד אחד ויסתיימו  בצד שני על  
 הביצוע.  
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 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין   .13 
 הטפטפות בשלוחה.  

פריסת הטפטוף  תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות   .14 
ידי -ס"מ או על 40מ"מ בצורת ח באורך  6ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון   
 חרת (.מטר )אלא אם צויין א 2.0מייצבים סטנדרטיים, כל    

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל  -בשטחים מדרוניים   .15 
 שורת השיחים.   

יד כל -במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על   
 צמח.  

 . 3יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף ג' -לעצים  . 16 
 טפטוף כנ"ל . מסביב לכל עץ תותקן טבעת מצינור   
 לדקל  כמפורט בכתב   12 - 6טפטפות לעץ,  ו  8 - 6הטבעת כוללת:    

ס"מ מפני הגזע. כל  30הכמויות או בפרטים, ותקיף את הגזע במרחק של   
 יתדות כנ"ל. 3 -טבעת תיוצב ב  

 ידי האדריכל.-ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים על   
ם לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית מיקום צינור המחלק מי   

 ידי המתכנן. -או בשטח על  
תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה  במרחק     

ס"מ מינימום, הצינור המחלק יעבור  בתוך שרוול. ממנו יצא צינור  30  
 ר מ"מ בצבע חום לגומה בתוך שרוול  ויחובר לטבעת  צינו 16עיוור   
 הטפטוף. חיבור  הצינור כעיוור לצינור המחלק יהא  באמצעות אטם   
 השימוש במחברי שן אינו מאושר. כדוגמת "פלסאון"  או שווה ערך.   

 טפטוף טמון לדשא י"א.
ס"מ מתחת לגובה פני קרקע  10עומק הטמנת שלוחות הטפטוף יהיה   .1 

 סופיים.  
 מ' בין השלוחות. 0.4 שלוחות הטפטוף יהיו במירווחים של  .2 
מ"מ  16שלוחות הטפטוף יהיו מסוג "אינטגרלי מתווסת " בצבע חום   .3 

 ל"ש או ש.ע מאושר מראש. 2.3בספיקה של   
הטמנת שלוחות הטפטוף תעשה באמצעות כלי בעל הנעה עצמית עם   .4 

מנגנון ויברציוני להחדרת הצינור לקרקע עם אפשרות לכיוון הטמנה עד   
 ס"מ. 30ק של לעומ  

 השלוחות יוטמנו עפ"י ההפעלות בראש המערכת. לאחר הטמנת כל   .5 
והפעלה וחיבורה לראש המערכת ישטפו השלוחות באמצעות  הפעלה   
דקות הזרמת מים להפעלה(  5-10ההשקייה. השטיפות יהיו קצרות )-מי  
 פעמים לפחות. 10וסגירת ההפעלה. כל הפעלה תישטף באופן זה   

 המטרה י"ב.
ממטירי גיזרה יוצבו בשולי המדשאה ,בתוך שטח הדשא, ובמרחק של עד   .1 

 ס"מ מקצה הדשא. 10  
 ס"מ מתחת לגובה של פני דשא מכוסח. 2גובה הטמנת הממטירים יהיה   .2 
כל ממטיר יחובר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן   .3 

 מ"מ )או כמופיע בתוכנית(. 25/4  
מ"מ ומעלה( ומצמד  40חיבור הצינור יעשה באמצעות רוכב )מקוטר של    

 32/4"פלסאון" או ש.ע. מאושר בקטר  Tהברגה חיצוני ובאמצעות מסעף   
 "מ. מ  

 סיום עבודה י"ג.
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר   .1 

ולהעביר למפקח רישום מסודר בקו טפטוף בתחילת הקו ובסיומו,  אחרון.  
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של מדידות אלו לפי  מספרי קווי ההשקיה וההפעלות. בדיקת לחצים זאת   
 הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה.  
 חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על  6לאחר תקופה של   .2
הקבלן לסתום את הבורות  והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר   
תאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן מאושר בה  
    את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.  

 הכנת תכנית העדות תהיה על חשבון הקבלן.
 
 
 

 
 אופני מדידה לצורך תשלום

 כללי .1
בכל רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים )בסעיפי כתבי הכמויות(,  1.1

התנאים המפורטים במסמכי החוזה כגון: התוכניות, מפרטים מיוחדים, מפרטים 
 כלליים, תקניים, כתבי כמויות וכו'.

מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן בכתבי הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל  1.2
ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים כולל המוקדמות 

 והמוקדמות שבמפרטים הכלליים. המיוחדות
אי הבנת תנאי מתנאי החוזה או ממיסמכים המרכיבים את החוזה כאמור במוקדמות  1.3

מיוחדות, או אי התחשבות בתנאים האלה, לא תוכר על ידי המזמין כסיבה לשינוי 
 המחיר של יחידה כלשהי הנקובה בכתבי הכמויות.

 מחירי היחידה כל הנקוב בהמשך.בנוסף לאמור במוקדמות מיוחדות יכללו  1.4
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים  1.5

ובכלל זה מוצרים לסוגיהם, וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה והפחת 
 שלהם.

ועזר  כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי 1.6
 הנזכרות במפרטים ו/או המשתמעות מהם אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, ציוד מכני, פיגומים, דרכים זמניות וכו'. לרבות  1.7
 הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.

ושמירתם באתר, הובלת ציוד  הובלת המוצרים והחומרים השונים לאתר, הכנסתם 1.8
 לאתר וממנו, הסעת עובדים לאתר וממנו, פינוי פסולת, עודפים כל שהם וכו'.

מבנים לשימוש הקבלן ועובדיו, כגון מחסנים, משרדים, חדרי אוכל, שרותים, משרד  1.9
 למפקח, ציוד למשרדים וכו'.

 אחזקת האתר תמיד במצב נקי כולל ניקוי המשרדים. 1.10
רת אספקת חשמל, מים וטלפון למשרדים כולל למשרד המפקח יהיו על חשבון הסד 1.11

 על חשבון המכון. –הקבלן והצריכה 
 ביצוע מדידות איזון, התוויה, חישובי כמויות וכו', על ידי מודד מוסמך. 1.12
 ביטוח האתר בחברת ביטוח מוכרת ורשומה בישראל, ביטוח סוציאלי לעובדים. 1.13
 מיסים, אגרות והיטלים.תשלום כל ה 1.14
 רווחי הקבלן וקבלני משנה. 1.15
 הוצאות מוקדמות, ישירות ובלתי נראות מראש. 1.16
 כל ההוצאות הנדרשות למילוי תנאי החוזה על מסמכיו. 1.17
 כל הנובע מהתוכניות, כתבי כמויות, מפרטים וכו' כאמור. 1.18
 '.פיקוח ותאום של מוסדות כולל משטרת ישראל וכדו 1.19

 מדידה .2
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חפירה ליסודות הקירות תימדד לפי מ"ק בחישוב תיאורטי לפי מידות היסודות ללא כל  2.1
תוספת למרווחי עבודה. קידוח כלונסאות במידה ייעשו ויכללו במחיר בטון, ברזל וכו', 

 הנדרשים לקבלת כלונס מושלם.
 מחיר הצנרת.עבור חפירת תעלות לצנרת כלשהיא לא ישולם כלל ומחירה כלול ב 2.2
חפירת תעלות גישוש באם יבוצעו כאלה תימדד לפי מ"ק למידות מאושרות על ידי  2.3

 הפיקוח.
 

שתית, יישור והידוק, צורת דרך בקרקע או במצע, תימדד לפי מ"ר ללא הפרדה, מידות  2.4
 ס"מ לצדדים. 20רוחב בהתאם למידות חוץ בתוספת 

תחום האתר, תימדד לפי מ"ק מדוד באתר אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן מחוץ ל 2.5
לפני ואחרי פיזור ויישור. הקבלן יבצע על חשבונו את המדידות כנדרש במפרט מיוחד 

 זה.
עבודות בטון תימדדנה באתר לאחר הביצוע בהתאם ליחידת מידה הנקובה בכתב  2.6

בטון הכמויות, מחירה יכלול את העבודה, התבניות, הבטון מהסוג הנדרש, עיבוד פני ה
 ופגמים.

במחיר יחידת מידה יכלל כל הנדרש אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות. ברזל יכלל  
 במחיר אלא אם צויין אחרת.

תפרי התפשטות מכל סוג שהוא במבנים או קירות חיצוניים לא ימדדו והם כלולים  2.7
 במחירי יחידת מידה של האלמנט הנמדד.

 ר ובהתאם לסוג האיטום הנדרש בכתב הכמויות.עבור עבודות איטום ישולם לפי מ" 2.8
 איטום קירות תומכים יבוצע לפי הוראה מיוחדת ובאם יבוצע תימדד העבודה לפי מ"ר. 2.9

 מאחזי יד בגן לצידי רמפות, שבילים וכו', באם יבוצעו ימדדו לפי מטר. 2.10
 יישרת ונקזים.טיח יימדד לפי מ"ר נטו ויכלול קיטומי פינות, שכבת הרבצה, שכבה מ 2.11
ריצופים מהסוגים השונים ימדדו לפי מ"ר נטו בניכוי כל הפתחים. המדידה תיעשה בין  2.12

אבני גן, שפה או שפות יציקות אחרות. מחיר הריצוף כולל את החומרים הדרושים 
 מעל המצע.

 עבור צבע, צביעת קירות תימדד לפי מ"ר. 2.13
ידוק, בדיקות מצעים ע"י הקבלן ועפ"י המפרט מצעים ימדדו לפי מ"ק לאחר דחיסה וה 2.14

 כוללות במחיר היחידה.
 שכבות בטון אספלט וריסוס ביטומני ימדדו לפי מ"ר נטו בין אבני השפה. 2.15
שפות שונות ימדדו לפי מטר ויכללו יסוד ומשענת בטון, הכל כנתון בכתב הכמויות  2.16

 ובמפרט.
 מדרגות אבן ימדדו לפי מטר. 2.17
יני עצים, ספסלים, סריגים, אשפתונים וכו' ימדדו לפי יחידה כנתון בסעיפי כתב מג 2.18

 הכמויות.
 צנרת שרוולים תימדד לפי מטר בהתאם לסוג וקוטר. 2.19
 מגבילי שורשים לעצים ימדדו לפי יחידה בהתאם לסוג הנדרש בכתב הכמויות. 2.20
 רים בחתימת ידו של המפקח.עבודות יומיות תימדדנה לפי שעות עבודה בפועל מאוש 2.21

 
סעיפים בתת פרק להכשרת קרקע ימדדו לפי מ"ר באתר. סעיפים שלגביהם לא  2.22

ניתנה כמות בסעיפי כתב הכמויות יבוצעו ועבורם לא ישולם, יראו אותם ככלולים 
 ביתר הסעיפים.

ר מערכות השקייה תימדדנה לפי יחידת מידה הנקובה בכתב הכמויות. צנרת לפי מט 2.23
 בהתאם לקוטר וסוג, חפירת תעלות וכיסוי הצנרת כלולים במחיר.

אביזרים שונים כגון ראשי מערכת, מחשבים ארגזי מיגון וכו' ימדדו לפי יחידת מידה  
 כנתון בסעיפי כתב הכמויות.
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ממטירים לא ימדדו והם כלולים במחירי היחידה אביזרים למניעת נגר בממטירים  
 ם במחיר.נמוכים בשטח כלולים גם ה

 עצים ושיחים שונים ימדדו לפי יחידה בהתאם לדרגת הגודל ובהתאם לסוג 2.24
 דשאים ימדדו לפי מ"ר בהתאם לסוג באתר. 2.25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחירי שעות עבודה/עבודות ברג"י   60פרק 
 כללי 60.01

רה פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות, אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן ניתנות להגד
בתוך סעיפי החוזה ואשר המהנדס החליט שלא לקבוע עבורן מחיר חריג, אלא לבצען על 

 בסיס עבודות רג"י.
ביצוע עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל ואין הקבלן רשאי לבצען על 

 דעת עצמו.
כה שיטת העבודה תיקבע על ידי המהנדס, אולם האחריות, כפי שהיא מוגדרת בחוזה, ממשי

 לחול על הקבלן.
אם נראה למהנדס כי עובד או כלי או מפעיל, שהוקצה לעבודה כלשהיא אינו יעיל לנדרש  

לדעתו, רשאי המהנדס לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן יצטרף להחליף אותם על 
חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על הקבלן וזאת מבלי לגרוע מהאמור 

 סף לו.בחוזה ובנו
 כוח אדם 60.02

 סוג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המהנדס ולפי הנדרש. 
מנהלי העבודה והמהנדסים לא ירשמו במצבת כח אדם ועלותם כלולה בהצעת המחיר 

 הכוללת של הקבלן ובמחירי היחידה השונים וללא תוספת מחיר משום סוג וענין.
 חומרים 60.03

לרבות פחת שלהם, עלות הובלת החומרים לאתר כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, 
 כלולה במחיר היחידה השונים  ולא תשלם  בגינם תוספת מחיר משום סוג וענין.

 פיגומים ודרכים 60.04
 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכו'.

 לאספקת כ"א ברג"י כוללים, בין היתר את :  תכולת המחיר  60.05
 היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכו'.שכר  א.   

 כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות. ב. 
 הסעת העובדים לשטח העבודה וממנו. ג. 
 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד. 
בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן על כל סוגיו )לרבות הובלת כלים  דמי שימוש ה. 

 העבודה וממנו(.למקום 
 הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, רישום ואחסנה. ו. 
הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן הכוללות הוצאות משרד  ז. 

 ראשי, שכ"ע מנהלי עבודה, מהנדסים, מחסנאים וכו'.
 הוצאות מימון ורווח הקבלן. ח.

  אופני מדידה לעבודות כח אדם ברג'י  .0660
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ימדדו  עבודות של אספקה והפעלה של כ"א מיקצועי ופשוט בעבודות הרג"י השונות  .א
 וישולמו בהתאם למחירי היחדה ואופני המדידה שבכתב הכמויות.

עבודות ברג'י יהיו רק אותן עבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפות מראש ושאינן  .ב
ח החליט שלא ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפק

 לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל , כלי וכד'.
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי  .ג

לבצע על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע ע"י המפקח , אולם האחריות לניהול 
לן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקב

 עבודות אלו.
 
 

הרישום של שעות עבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן, מדי יום ביומו ואין הקבלן  .ד
רשאי לתבוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה, אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח 

 ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.
 -טו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטחשעת העבודה תהיה תמיד שעת העבודה נ .ה

הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות 
רואים אותם כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שיפורט  -הסוציאליות

בכתב הכמויות. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כלי 
ש לביצוע התקין של העבודה על ידי אותו פועל או כלי. באם נראה עבודה וכל הדרו

למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלה אינו דיי יעיל בהתאם 
לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם, והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו. כל 

 ההוצאות מחלופה כזו תהיינה על הקבלן. 
מו לפי הסעיפים שבכתב הכמויות ובהיעדר סעיפים כאלו מחירי עבודות יומיות ישול .ו

לפי  -, אם אין סעיף מחירון15%העבודות יהיו על פי מחירון "דקל" בתוקף ופחות 
 ניתוח מחיר שיוגש לאישור המנהל. 
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 תכנית לניהול סביבתי של אתר בנייה

 2016גרסת  1לבנייה בת קיימא חלק  5281ת"י בהתאם לדרישות 

 כללי .1

 55כוכבים, כלומר הבניין יצבור לפחות  1ברמה של  1חלק  5281הבניין הנדון יעמוד בדרישות ת"י 
 נקודות.

 5281מסמך זה מהווה הנחיות לקבלן הראשי ולקבלני המשנה ונכתב, בין היתר, על פי פרקי ת"י 
בריאות ורווחה; פרק  – 5חומרים; פרק  – 4מים; פרק  – 3רק קרקע; פ – 2)ובהתאם לפרק  1חלק 

 ניהול אתר בנייה(.  – 8פסולת; פרק  – 6
 על הקבלן לעמוד בדרישות המופיעות במסמך זה ולספק ראיות להנחיות שמפורטות בהמשך.

 כמו כן, הקבלן יחתום על מסמך זה כהצהרה לביצוע ההנחיות הסביבתיות לניהול האתר.
ות אלו קשורות להיבטים של הבנייה הירוקה בפרויקט ומתווספות לדרישות החוק, הערה: הנחי

התקנות והתקנים והנחיות עירוניות אחרות שהיזם, המתכנן והמבצע מחויבים לעמוד בהן 
 בתכנית התארגנות באתר.

 הליך אישור שלב ב' ממכון ההתעדה:
ל הפרויקט. בשלב הביצוע באתר במהלך התכנון אושרו מול מכון ההתעדה רכיבי בנייה ירוקה ש

 התקן דורש הוכחת ביצוע ולכן מכון ההתעדה יבצע שני סיורי בקרה באתר:
 לאחר התקנת בידוד תרמי ולפני סגירת הקירות - בשלב שלד .א

   מטרת הסיור: פיקוח על פרטי בידוד תרמי ואקוסטי; התארגנות באתר )סדר,  
 פסולת בניין, חומרים ועוד(. 

 .לאחר השלמת הפיתוח והתקנת המערכות ולקראת האכלוס - בסיום הבניה .ב
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מטרת הסיור: פיקוח על חומרי גמר, פיתוח שטח ותיאום בין תכנון לביצוע 
 מבחינת מערכות )מ"א, תאורה, ניהול ובקרה, חימום מים, מעליות ועוד(.

 יש לידע את יועץ בנייה ירוקה על מהלך התקדמות העבודה, על מנת שיתאם את הסיורים.

 הנחיות ועקרונות כלליים להתנהלות והתארגנות למניעת מפגעים סביבתיים באתר בניה .2

יש לשמור על ניקיונו ושלמותו של השטח הגובל באתר הבנייה )באם הוא ציבורי ו/או פרטי(   ▪
העמדת צוות ניקיון אשר תפקידו לנקות את אתר הבנייה במהלך היום ואשר ימנע מפגעים 

 סביבתיים.
אתר מסודר, מאורגן ונקי בכל זמן נתון במידת האפשר. על פחי האשפה להיות  יש לשמור על ▪

סגורים ובעלי מכסה מקובע למניעת משיכת בעלי חיים לאזור האתר, וכן יש למנוע היקוות 
 מים ושלוליות באתר.

יש להימנע מפגיעה בערכי טבע ונוף ובערכים היסטוריים וארכיאולוגים. עם גילויו של ערך  ▪
ו/או ממצא ארכיאולוגי תופסק עבודת החפירה באופן מידי ומנהל העבודה ידווח על  טבע מוגן

 כך לרשות המקומית ולרשות העתיקות עבודות הבניה.
הקבלן יעביר לכל קבלני המשנה הסברים אודות אופיו הייחודי של האתר מבחינת בנייה  ▪

המופיעות במסמך  ירוקה ומבחינה סביבתית וקבלני המשנה יידרשו לעמוד בכלל ההנחיות
 .זה

 יש לשלב אמצעים להפחתת צריכת מים וחשמל באתר בתהליך ההתארגנות. ▪
יש לפעול למניעת מטרדי אבק ע"י הרטבת מסעות בשטח האתר בחומר מייצב מתאים )כולל  ▪

דרכי הגישה(: ההרטבה תהיה תקופתית עפ"י הצורך ותקבע על פי עומס התנועה וסוג 
לם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות הקרקע. ערימות עפר וחומרי ג

 .ויכוסו במידת הצורך למניעת היווצרות של אבק
יש לדאוג לכיסוי כל משאית היוצאת מהאתר )שינוע אופקי(, בין אם היא טעונה פסולת ו/או  ▪

 חומרי בניין אחרים הגורמים לפיזור חלקיקים ו/או אבק.
 הפרעות או מטרדים שעלולים להיווצר בתקופת הבנייה.יש ליידע את דיירי השכונה לגבי  ▪
יש להימנע ממפגעי רעש בהתאם לדרישות הקבועות בתקנות למניעת מפגעים )מניעת  ▪

רעש( התקפות בכל הנוגע להפעלת ציוד מכאני, כריזה ופעולות אחרות המעלות את מפלסי 
 הרעש.  

ים בסביבה. במידת הצורך יש ציוד הבניין ימוקם רחוק, ככל הניתן, משימושי קרקע רגיש ▪
 לתכנן ולהשתמש באמצעים אקוסטיים להנחתת מפלסי הרעש המוקרנים לסביבה.

 אחראי סביבתי .3

הקבלן ימנה מטעמו אחראי על ההיבטים הסביבתיים והבנייה ירוקה בפרויקט על מנת ליצור בסיס 
פעילות באתר ויועץ  שיתוף פעולה בין הקבלן ויועץ הבניה הירוקה ועל מנת לשמור על תיאום בין

 :לבנייה ירוקה. מתפקידי האחראי הסביבתי
 .ניהול סביבתי של האתר )כמפורט במסמך זה(  ▪
 אישורי ציוד וחומרים אל מול יועץ בנייה ירוקה כמפורט בהמשך. ▪
 ביצוע של רכיבי בנייה ירוקה ובידוד כנדרש. ▪
 תיעוד הביצוע ואיסוף הראיות. ▪

במסמך זה ואת ביצוע רכיבי הבנייה הירוקה שהוטמעו על הקבלן לתעד את ביצוע דרישות ש
 התיעוד ישמר במדיה דיגיטלית ויכלול: .במסמכי התכנון השונים

 .דף מוצר עם אישור יועץ בניה ירוקה -אישור הציוד  .א
 המאשרות את רכישת המוצרים הנ"ל -קבלות רכישה  .ב
 .המעידים כי הרכיבים הותקנו בהתאם למסמכי התכנון -תיעוד מצולם  .ג
 תיעוד נוסף לפי הנחיות ספציפיות במסמך זה. .ד

תיאום שוטף בין פעילות האתר וליועץ לבנייה ירוקה, לרבות תיאום סיורים של מכון ההתעדה  ▪
 ואל מול קבלני המשנה.
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 תכנית התארגנות ותכנית לניהול סביבתי של האתר .4

פי -ועל 5281של ת"י  8.2מאפיין פי -על תכנית לניהול סביבתי של אתר הבנייההקבלן יציג ויעביר 
 מסמך זה. 

 התכנית מפרטת את שלבי הבנייה ותכיל לכל הפחות את הנושאים הבאים: 
 לפניות קשר אנשי לרבות פרטי ,ושילוט האתר )שערים(, גידור וסגירת גישה אמצעי ▪

 באתר וכדומה העבודה שעות ,בשילוט
  באתר ומים חשמל צריכת להפחתת אמצעים ▪
 ,ממערומים ,הגישה אבק )מדרכי  היווצרות מניעת על בדגש ,ווירא זיהום לצמצום אמצעים ▪

 וכדומה הובלה ממשאיות  ,כמו קידוחים מעבודות ספציפיות
 הסביבה אל מהאתר חריגים אור ומפגעי רעש מפגעי מניעת ▪
 ,רעש ,אבק או פסולת של בוץ, מעופה עם כבד)גלגלים רכב כלי מפעילות מפגעים מניעת ▪

 וכדומה( האתר בפתח תנועה פקקי
 עומדים מים מוקדי ונטרול תשטיפים חלחול מניעת ▪
  מוגנים בעצים פגיעה מניעת ▪
  קרקע סחף מניעת ▪
 לִמחזור וחומרים אגרגטים עפר,  עודפי אחסון ▪
 במידה ורלוונטי. כולל שילוט –אתר לשטיפת מערבלי בטון ושפיכת עודפים  ▪
 היווצר בתקופת הבנייהיידוע דיירי השכונה בנוגע להפרעות או למטרדים העלולים ל ▪
אמצעים לתרומת האתר לשיפור הסביבה )כמו גדר היקפית אטומה הכוללת בחלקה  ▪

 החיצוני תמונות המסייעות לשלב את האתר בחזות הנוף(.
 )תשריט( המציגה את המיקום של המתקנים שלהלן:  תכנית התארגנות באתרהקבלן יציג 

 משרדי האתר ▪
 בתי כיסא/ בתי כיסא כימיים ▪
 המיועד לאכילה האזור ▪
 מכלים לאחסון פסולת בנייה ופסולת תפעולית, לרבות הפרדה לסוגי פסולת ▪
 נקודות תדלוק ▪
 מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע ▪
 דרכי גישה לאתר )להולכי רגל, לכלי רכב( ▪
 בנייני מגורים ובניינים ציבוריים גובלים ▪
 שטחי התארגנות ודרכי גישה ▪
 לם באתרמיקום חומרי הג ▪
 אתר לשטיפת מערבלי בטון ▪
 שער הכניסה והגדר ההיקפית ▪
 עמדת שומר )אם יש( ▪
 קומפרסורים וכדומה( ,מחסנים ומערכות מכניות קבועות באתר )גנרטור, משאבות ▪

 פסולת ומחזורה .5

פסולת בניין תוערם בערימות ו/או מכולה באזור ייעודי שיוקצה לכך  - טיפול בפסולת בניין ▪
 של הפרויקט. בתחום הקו הכחול 

לפחות מכלל  75%חובת פינוי וסילוק למחזור של קיימת  5281בת"י  8.1בהתאם למאפיין  ▪
הפינוי והסילוק למחזור יעשו לאתר שקיבל  -כמות פסולת הבניין )בנפח או במשקל( לפחות 

 הרשאה של המשרד להגה"ס, או לשימוש חוזר באתר עצמו.
 הקבלן יציג: ▪

אים את כמות פסולת הבניין וכמה מתוכה: יהיה מפרטים או/וגם תחשיבים המר .א
 בשימוש חוזר באתר או באתרים אחרים; יפונה לאתרי מחזור מורשים 

 הסכם/חוזה התקשרות עם תחנת מחזור מורשית על ידי המשרד להגנת הסביבה.  .ב
 קבלות או חישוב הנדסי של הפסולת שנשלחה למחזור/שימוש חוזר  .ג
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 לת שהועברה לִמחזוראישור האתר המורשה על כמות הפסו .ד
 תיעוד מצולם של תהליך המיון והשימוש החוזר )אם נעשה באתר( .ה

באתר יעשה באמצעות שרוולים או במכלים סגורים הנישאים במנופים, כדי  שינוע אנכי ▪
למנוע הצטברות רכיבי אבק באוויר. את השרוולים יש להתקין החל מהקומה השנייה לבניין 

 ל אזור האצירה. ודרכם תשונע הפסולת מהמבנה א
, פסולת מאריזות מוצרים וכו'. לדוגמא: ניתן לצמצום כמויות פסולת הבנייהיש לפעול  ▪

 להשתמש בסילו במקום הזמנת חבילות בטון.
הפרדת  לצורך ,אריזות לאיסוף מאושר תאגיד של מאצרה תוצב - פסולת תפעולית באתר ▪

למחזור ומכולה לפסולת ביתית בנוסף, באזור המשרדים יוקצה שטח . הבנייה בשלב אריזות
 והקבלן ידאג לפינוי המתאים ע"י גורם ממחזר. מכלי האשפה יהיו סגורים.

 קרקע .6

)בנפח או במשקל(  לפחות מסך כמות עודפי העפר 90% 5281בת"י  8.1בהתאם למאפיין  ▪
 שנוצרו באתר יטופלו או/וגם יועברו לאתר שקיבל אישור מהגורם הרלוונטי.

הקבלן יגיש תחשיב הנדסי ו/או קבלות ויתעד את אופן השימוש בעודפי  – מאזן עודפי העפר ▪
 העפר לקבלת מאזן.

באתר יימצא מקום מורשה לאחסון עודפי עפר, אדמת חישוף )שכבת הקרקע העליונה(  ▪
 ואגרגטים למחזור.

 ינקטו פעולות למניעת פיזור קרקע וסחף בעת הבנייה.  ▪
ת לשמירה על העצים במהלך הבנייה לפי הנחיות , יינקטו פעולועצים לשימורבמגרש שיש בו  ▪

 לעבודה בקרבת עצים של משרד החקלאות.
 .והגנים הטבע רשות עם בתיאום חלופי גידול לבית יועברו הגאופיטים ,גאופיטיםאם נמצאו  ▪
)בורות  אמצעים לניהול נגר עילייש לפעול בהתאם לדוח הידרולוג בכל הנוגע להתקנת  ▪

 ר(. הקבלן יספק עדות מצולמת בהתקנת האמצעים.חלחול, ריצוף מחלחל, אח
 יש למנוע תשטיפים מתוך האתר אל הסביבה שמחוץ לאתר. ▪
במידה ותתקיים אצירת דלק באתר להפעלת גנרטורים או מכל סיבה אחרת, יש למנוע  ▪

לשפיכה חופשית של דלק על האדמה ולהעמיד את מיכל בדלק בתוך מאצרה תקנית עפ"י 
 הנחיות המשרד להגנת הסביבה. ההנחיות שלהלן ועפ"י

 חומרי בנייה .7

כללית: הקבלן יגיש לאישור יועץ בנייה ירוקה את מפרטי היצרן של חומרי הבנייה טרם  ▪
 הזמנתם!

חומרים  15-הקבלן יבצע שימוש ב  -( 5281בת"י  4.1)מאפיין חומרי בניין בעלי תו ירוק  ▪
ת )שלד/גמר/פיתוח המגרש/חומרים הקטגוריו 4או תו שווה ערך מתוך  עיקריים בעלי תו ירוק

טיח, צבע, בלוק,  –למערכות(. בכל מקרה יבוצע שימוש בחומרים ירוקים באלמנטים הבאים 
 לוחות גבס . כמו כן, הקבלן יספק תעודת תו ירוק וקבלות רכישה או/וגם עדות מצולמת.

ים מקומיים חומר 15-הקבלן ישתמש ב –( 5281בת"י  4.3)מאפיין חומרים ומוצרים מקומיים  ▪
הקטגוריות )שלד/גמר/פיתוח  4קטגוריות לפחות מתוך  2-ב המסומנים ב"תו מיוצר בישראל"

המגרש/חומרים למערכות(. כמו כן, הקבלן יספק "תו מיוצר בישראל" וקבלות רכישה או/וגם 
 עדות מצולמת.

עם  1בחומר עיקרי הקבלן ישתמש  –( 5281בת"י  4.4)מאפיין  חומרים ממקור אחראי ▪
)שלד/גמר/פיתוח המגרש/חומרים  הקטגוריות 4-אסמכתאות למיקור אחראי בכל אחת מ

וגם מערכת  14001למערכות(. יוכח שלחברה היצרנית יש מערכת ניהול סביבתי לפי ת"י 
או בדרישות מדד "מעלה"( או  AA 1000או  SA 8000או  10000לניהול אחריות חברתית )ת"י 
. כמו כן, הקבלן יספק תעודות של החברה היצרנית 50001מערכת ניהול אנרגיה לפי ת"י 

 המוכיחות עמידה בתקינה הרלוונטיים וקבלות רכישה או/וגם עדות מצולמת.
חיפויי רצפה, קירות  -( 5281בת"י  5.2)מאפיין  לגמר פנימי המשמשים חומרים 8לפחות  ▪

נים, שטיחים, פרקט, חיפויים דמויי עץ, תקרות  יעמדו  -אקוסטיות( ותקרה )כגון צבעי פְּ
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בדרישות לרמות פליטה )של תרכובות אורגניות נדיפות( בתקנים ישראלים רלוונטיים או 
 .GEN-במפרט ירוק רלוונטי של מת"י או במסמכים של ארגון החבר ב

 .5098יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י  -( 5281בת"י  5.2)מאפיין  ובלוקים יצוק בטון ▪

 אישורי ציוד .8

לן יאשר את המערכות המכאניות ואביזרי קצה אצל יועץ בנייה ירוקה טרם כללית: הקב ▪
 הזמנתם!

 הציוד שיאושר: ▪
 גופי תאורת פנים וחוץ  .א
 קבועות סניטריות  .ב
 ציוד מ"א  .ג
 מע' חימום מים  .ד
 מע' ניהול ובקרת אנרגיה  .ה
 מע' השקיה/אחר -מע' ניהול ובקרת מים  .ו
 מעליות  .ז
 אחר .ח

יתבצע תהליך של מסירת מערכות  -( 5281בת"י  8.3 )בהתאם למאפייןומסירה  עליון פיקוח ▪
 ע"י המתכנים/יועצים או גורם ממונה. הקבלן יגיש את כל דוחות הסקירה.

 
 
 
 
 
 

 רכיבי בנייה ירוקה לתיעוד בפרויקט –רשימת תיוג מסכמת לקבלן  .9

 הטבלה הבאה מסכמת את הרכבים שיש לתעד ולאשר אל מול יועץ בנייה ירוקה לאורך חיי האתר
 

# 
מאפיין 

ת"י 
5281 

 נושא
 –דרישה 

 תיעוד/אישור/אחר
 בוצע/

 לא בוצע

 חומרי בנייה וגמר

 בידוד תרמי, זיגוג 1.1.4 1

קירות חיצוניים, גג, רצפות, קירות  –אישור סוג הבידוד 
 גרעין, גשרי קור

 

  אישור מפרט תרמי זיגוג

  בידוד ארגז תריס, הצללות ותריסים –עדות מצולמת 

2 2.9 
 –חומרי גמר 

 גגות, פיתוח

אישור מפרט חומרי גמר גג, כולל מקדמי החזרה, גג 
 ירוק/כחול

 

  גג, שטחי פיתוח ועצי צל –עדות מצולמת 

  רשימת מיני הצמחים שניטעו צמחייה -פיתוח  3.3 3

  עדות מצולמת ליישום בורות חלחול/ריצוף מחלחל/אחר מי נגר 3.4 4

5 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

חומרי בנייה 
בקטגוריות: שלד, 
גמר, פיתוח 
המגרש וחומרים 

 למערכות

רשימה של חומרים בעלי תו ירוק ו/או ממוחזרים ו/או 
 מקומיים ו/או ממקור אחראי

 

תעודת תו ירוק או מפרט/דף מוצר המוכיח כי החומר עומד 
 בדרישות המאפיינים לכל חומר ברשימה

 

  ו עדות מצולמתקבלות רכישה של החומרים או/

6 5.2 
חומרי גמר 

חיפויי  -פנימיים 
אישור מפרט חומרי גמר פנימיים, כולל ציון פליטות חומרים 

 אורגניים נדיפים שנמדדו
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# 
מאפיין 

ת"י 
5281 

 נושא
 –דרישה 

 תיעוד/אישור/אחר
 בוצע/

 לא בוצע

רצפה, קירות 
 ותקרה

  · 5098אישור על עמידה בדרישות ת"י  בטונים ובלוקים 5.2 7

8 
5.7 
5.8 

 פרטים אקוסטיים

ת עמידה בפועל תוצאות בדיקה אקוסטית המדגימו
בדרישות, או הצהרת המתכנן שהביצוע עומד בדרישות 

 התכנון
 

מחיצות פנים,  –עדות מצולמת של הפרטים האקוסטיים 
 חלונות, מעליות, תברואה, מע' מ"א, אחר.

 

  אישור פחי הפרדה בקומות/מטבחון פסולת תפעולית 6.1 9

 ציוד ומערכות מכאניות

1 
1.2.1 
5.6 

 תאורת פנים
  אישור מפרטי גופי תאורה ונורות

  קבלות רכישה של פריטי התאורה או/ו עדות מצולמת

 תאורת חוץ 2.4 2
  אישור מפרטי גופי תאורה

  קבלות רכישה של פריטי התאורה או/ו עדות מצולמת

 מע' חימום מים 1.2.2 3
  אישור מפרטי מע' חימום מים

  ו/ו עדות מצולמתקבלות רכישה של מע' חימום מים א

 מע' מ"א ואוורור 1.2.4 4
אישור מפרטי מע' מ"א ואוורור, כולל נצילות המערכות ו/או 

 תווית האנרגיה
 

  קבלות רכישה של מע' מ"א ואוורור או/ו עדות מצולמת

 מע' אוורור 5.1 5
הצהרת מתכנן מערכות האוורור על ביצוע המערכות לפי 

 התכנון
 

 
6 

1.2.6 
ל ובקרת מע' ניהו
 אנרגיה

  אישור מפרטי מע' ניהול ובקרה

  קבלות רכישה של המערכות או/ו עדות מצולמת

 
7 

 מעליות 1.2.7
  אישור מפרטי מעליות, כולל דירוג אנרגטי

  קבלות רכישה של המערכות או/ו עדות מצולמת

 
8 

 קבועות סניטריות 3.1

דק'(, כולל /ל' 6אישור מפרטי ברזי כיורי רחצה )ספיקה עד 
 ספיקה

 

ל'/דק'(, כולל  7אישור מפרטי ברזי מטבח )ספיקה עד 
 ספיקה

 

  ל'( 6-ו 3אישור מפרטי מיכלי הדחה אסלות )כפולה 

  ל' לכל היותר( 2אישור מפרטי מיכלי הדחה משתנות )

 שתייה מי עם במגע הבאים האבזרים מפרט המוכיח כי כל
 5452 י "ת בדרישות ייעמדו

 

  קבלות רכישה של הקבועות או/ו עדות מצולמת

9 3.2 

 מע' השקיה
מד מים נפרד ובקר  -אישור מפרט מע' השקיה המוכיח 

 השקיה אוטומטי עבור הגינון.
 

  קבלות רכישה של המערכות או/ו עדות מצולמת

 להפחתת מע'
 אבנית הצטברות

  אישור מפרטי המע' להצטברות אבנית

  רכישה של המערכת או/ו עדות מצולמת קבלות

 מסירת מערכות 8.3 10
ומסמכי  הגשת דוחות סקירה ופיקוח עליון של היועצים

 עדות
 

 פסולת בניין, קרקע –התארגנות באתר 

 שימור עצים 2.3 1
לשמירה על העצים במהלך הבנייה לפי  -עדות מצולמת 

 הנחיות לעבודה בקרבת עצים של משרד החקלאות
 

2 6.1 
פסולת תפעולית 

 באתר
  מאצרה של תאגיד מאושר לאיסוף אריזות -עדות מצולמת 
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# 
מאפיין 

ת"י 
5281 

 נושא
 –דרישה 

 תיעוד/אישור/אחר
 בוצע/

 לא בוצע

 פסולת בניין 8.1 3

  אישור התקשרות עם אתר מחזור מורשה

קבלות פינוי פסולת או חישוב הנדסי של מנהל הפרויקט 
 מטעם היזם

 

אישור האתר המורשה על כמות הפסולת שהועברה 
 לִמחזור

 

  לם של תהליך המיון והשימוש החוזר באתר עצמותיעוד מצו

 עודפי עפר 8.1 4
  תחשיב הנדסי ו/או קבלות

  אופן השימוש בעודפי העפר -תיעוד מצולם 

5 8.2 
מזעור השפעות 

 אתר בנייה

 ההיבטים על הגשת תכנית חתומה )ע"י האחראי
בפרויקט( לניהול סביבתי של אתר כמפורט  הסביבתיים

 ך זהבמסמ 5בסעיף 
 

  במסמך זה 5הגשת תכנית ארגון אתר כמפורט בסעיף 

  תיעוד מצולם של הרכיבים המופיעים בתכניות

 

 נספחים .10

כפי שאושרה ע"י הנהלת הפרויקט ומתכנני  1הפרוגרמה לבנייה ירוקה במהדורה מובאת בזאת 
 הפרויקט.

זה וכדי לעמוד בדרישות ת"י בפרוגרמה מובאים כלל רכיבי הבנייה הירוקה כפי שצוינו במסמך 
5281. 

 .דוח תרמי מלא לפרויקטבנוסף מצורף 
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 רשימת תוכניות 

 

 

 מס גליון
שם 
 גליון

 קנ"מ תוכן גיליון

       אדריכלות

100 P0  1:50 00תוכנית קומת קרקע 

101 P1  1:50 +5.00תוכנית קומה ראשונה 

102 P2  1:50 +9.00קומה שנייה תוכנית 

103 P3  1:50 +13.00תוכנית קומה שלישית 

104 P4 + 1:50 17.00תכנית גג 

110 P10 1:200 תכנית הריסה 

201 F1 1:50 חזית דרומית 

202 F2 1:50 חזית צפונית 

203 F3 1:50 חזית מערבית ומזרחית 

210 S1  חתךA-A 1:50 

211 S2  חתךB-B 1:50 

212 S3  חתךC-C 1:50 

213 S4  חתךD-D 1:50 

300 C0  1:50 קומת קרקע -תוכנית תקרות 

301 C1  1:50 קומה ראשונה -תוכנית תקרות 

302 C2  1:50 קומה שנייה  -תוכנית תקרות 

303 C3  1:50 קומה שלישית  -תוכנית תקרות 

401 ST1A  1:25 תוכניות    - 1חדר מדרגות מוגן 

402 ST1B   1:25 חתכים ופרטים - 1חדר מדרגות מוגן 

403 ST2A   1:25 תכניות - 2חדר מדרגות 

403.2 ST2A   1:25 חלופה ב' -תכניות  - 2חדר מדרגות 

404 ST2B   1:25 חלופה ב' -חתכים  - 2חדר מדרגות 

404.2 ST2B   1:25 חתכים - 2חדר מדרגות 

405 ST3A  1:25 חיבור למדרגות מילוט קיימות   3חדר מדרגות 

501 R1  1:100 0-3קומה  -תוכנית ריצוף 

601 ALU1  1:50 אלומיניום 

602 ALU2  1:50 אלומיניום 

603 ALU3 1:50 אלומיניום 
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 1:50 תוכנית חלופה   ב' 603

610 MAS1 1:25 מסגרות 

611 MAS2 1:25 מסגרות 

620 NAG1 1:25 נגרות 

621 NAG2 1:25 נגרות 

622 NAG3 1:25 נגרות 

630 PAR1 1:25 אלמנטים מתועשים מחיצות רצפה תקרה 

631 PAR2 1:25 אלמנטים מתועשים מחיצות רצפה תקרה 

632 PAR3 1:25 אלמנטים מתועשים מחיצות רצפה תקרה 

   מפרט חומרי גמר    

701 D1 1:5 פרטי ריצוף ופרטים כלליים 

702 D2 1:5 פרטי מעקות 

703 D3 1:5 פרטי מעקות ומדרגות פלדה 

704 D4 1:5 תקרות 

705 D5 1:5 סביבת חלון 

706 D6 1:5 סביבת חלון 

 1:25 מוקאפ חזית   707

640 BA1  1:25 פריסות שרותים 

641 BA2  1:25 פריסות שרותים 

642 BA3  1:25 פריסות שרותים 

643 BA4  1:25 פריסות שרותים 

       אדריכלות נוף

 1:100 תכנית פיתוח מפורטת   12-136-100

 1:100 תכנית צמחיה   12-136-6

 1:100 תכנית השקיה   12-136-7

 משתנה פרטים   12-136-8

   פרט בור חלחול    

   פרט "גג כחול"    

       אינסטלציה

 1:50 מערכות מים, ביוב וניקוז -קומת קרקע    1361/2

 1:50 מערכות מים, ביוב וניקוז -קומה א'    1361/3

 1:50 מערכות מים, ביוב וניקוז -קומה ב'    1361/4

 1:50 מערכות מים, ביוב וניקוז -קומה ג'    1361/5
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 1:50 מערכות מים, ביוב וניקוז -קומת קרקע    1361/6

 1:50 מערכת ספרינקלרים -קומת קרקע    1361/7

 1:50 מערכת ספרינקלרים -קומה א'    1361/8

 1:50 מערכת ספרינקלרים -קומה ב'    1361/9

 1:50 מערכת ספרינקלרים -קומה ג'    1361/10

       חשמל

3755-00A    1:50 קומת קרקע –תכנית חשמל כח ותקשורת 

3755-00B    1:50 קומת קרקע –תכנית תאורה גילוי אש וכריזה 

3755-01A    1:50 קומה ראשונה –תכנית חשמל כח ותקשורת 

3755-01B    1:50 קומה ראשונה –תכנית תאורה גילוי אש וכריזה 

3755-02A    1:50 קומה שניה –תכנית חשמל כח ותקשורת 

3755-02B    1:50 קומה שניה –תכנית תאורה גילוי אש וכריזה 

3755-03A    1:50 קומה שלישית –תכנית חשמל כח ותקשורת 

3755-03B    1:50 קומה שלישית –תכנית תאורה גילוי אש וכריזה 

3755-04A   1:50 תכנית חשמל גג 

 1:50 תכנית חשמל ותקשורת –מממים    3755-10

 1:50 תרשים ורטיקלי הארקות   3755-11

 1:50 חדרי מדרגות מתקני חשמל   3755-15

   סכמת הזנות חשמל   3755-50

   לוח חשמל ראשי קומת קרקע   3755-51

   לוח חשמל קומתי קומת קרקע   3755-52

   לוח חשמל קומתי קומה ראשונה   3755-53

   לוח חשמל קומתי קומה שניה   3755-54

   לוח חשמל קומתי קומה שלישית   3755-55

   EMלוח חשמל ממ"מ טיפוסי    3755-56

   U.P.Sלוח חשמל חלוקת    3755-57

   לוח חשמל מעבדת ד"ר הלפרין   3755-58

   לוח חשמל מעבדת ד"ר גפנר   3755-59

   1מדען  -לוח חשמל מעבדה    3755-60

   2מדען  –לוח חשמל מעבדה    3755-61

   3מדען  –לוח חשמל מעבדה    3755-62

   לוח חשמל מעבדת אקלים   3755-63

       מיזוג אוויר
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 1:50 קרקע   1מא 

 1:50 קומה א   2מא 

 1:50 קומה ב   3מא 

 1:50 קומה ג   4מא 

 1:50 גג + פרטים   5מא 

       מעליות

719136-M1-1    1:50 נוסעים )אלונקה( 13מעלית 

       בטיחות

       תוכנית בטיחות 

       דוח אקוסטי

       דו"ח אקוסטי

       תוכנית התארגנות

    תוכנית ארגון אתר

       בנייה ירוקה

    דו"ח תרמי

פרוגרמת בניה ירוקה 
 לקבלן

   

       איטום 

    פרטי איטום

 


