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  עבודות עפר - 01 פרק

  
  כללי  10.01
  

  .יועץ הקרקעבהתאם לאמור בהחיות עבודות העפר יבוצעו   01.01.1
  

  חפירה בשטח  20.01
  

ר החומ יתרת .את כל העבודות הדרשות לצורך המבהלות כול עבודות החפירה  1.20.01
מן השטח למרחק תסולק  קח ו/אופהמ ום שיורהם) תעורם במקודפיור (עהחפ

  .ום וסףכלשהו, ללא תשל
כל מקרה גם לחציבה בסלע, אף המוח חפירה, הזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס ב  

  .זכרת החציבה במפורשאם לא 
  

 חפירה,מק הועב סילוק הפסולת בכל סוגיה המצאת וללותעבודות העפר כ  01.02.2
ירה, לרבות חלקי מן החפתקל בזהללן עלול הקבשל כל דבר ש סילוקסה והרי

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך כל ה .ו'דוכ מבים, יסודות
   .המאושר ע"י הרשויות

ושות לפי רה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרבתמיכת החפיאם יש צורך   
ות הקשורות כל ההוצא ככוללים אתחשבו ידה ייהוראות המפקח ומחירי היח

   .ים, יסודות וכד'חלקי מבלרבות  ,"לתמיכות הל
  

כבלים ת גישוש לגילוי יבצע הקבלן, ללא תשלום וסף, חפירולפי ביצוע החפירה,   01.02.3
כל זק שיגרם  .מכל סוג שהוא בתוואי החפירהים תת קרקעיים מבאו או צרות 
ם תאוו ביקבע יקומן והיקפןמחפירות, הצורך ב .וחשבוידי הקבלן ועל  יתוקן על
  .תחילת הביצוע ובמהלכןקח לפי עם המפ

  
 01.022פורט בסעיף במקרה של חפירה מתחת לעומק הדרש, תבוצע העבודה כמ  01.02.4

  .במפרט הכללי
  
  עודפי חפירה  30.10

  .וסף ללא תשלום האתרקום שפך מותר מחוץ לתחום כל עודפי החפירה יורחקו למ  
ן רשאי להורות לקבלן ן והמזמיוש המזמירכ יםעים הה, כורכר ומצרחול החפימודגש ש  

מילוי ו/או ת חומר החפירה ולאחר מיוו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי למיין א
  .שיורה במפקחלערימות באתר, במקומות 

  .ק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבווחומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסול  
  
   ריםומחימדידה פי וא  40.01
  

  להלן:את האמר  גם י יכללו המחיריםרט הכללשל המפ 01 קראמר בפל בוסף  01.04.1
פירוקים עבודות ה אחר ביצועל ת מפלסים של פי הקרקעותוכיהכת   .א

לאישור המפקח ואשר  ווגשיש ,ה כללית בשטחולאחר ביצוע חפיר
   .י הכלליותהמילובסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה ו ושמשי

מות ו/או בשכבות מר בערור החויזפ ,תק בשכבור, מהודי חוזמילו  .ב
וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או  שיורה המפקח במקומות שוים

תר, כולל ההובלה למרחק מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מו שאיה
לא ימדד ולא ישולם  .תל הרשויות הדרשווכל התשלומים לכ כלשהו

  .האתר שטחל מחוץ לעודפי העפר אהפסולת ו עבור סילוקפרד ב
י, פיוי הפסולת יהיה לכל מודגש בזאת שביגוד לאמור במפרט הכלל  

  .רשהוא, ללא כל תוספת מחי מרחק
  .חפירות גישוש ככל שיידרש  .ג
  .כל הדרש ע"י יועץ הקרקע  .ד
  

לא  .םעבודת ידייוד ולכל ציותקפים לילוי יהיו אחידים פירה והממחירי הח  01.04.2
יים, בהתאם לדרישות המפקח, ודה בידצוע העביר בעבו וסףשלום לם כל תישו
רבת חלקי קרקעיים קיימים, בק-רבת מתקי חשמל, תברואה, מתקים תתבק
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 20-30 -מבה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב מבה קיימים וכן בכל סוגי
   .הדפות חפירמיכת לא תשולם כל תוספת עבור ת .ס"מ האחרויםה

ישה את מחירי היחידה רה לא ך החפיורלצ ןמש הקבלבו ישת הציודסוג   
  .בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידייםהקובים 

  
   המדידה  3.40.01

במפרט  0100.23, 0100.22, 0100.21דות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים בוע  
  .פירהתחתית הח לשפקי שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אוו הכללי, דהיי

הרחבות לתעלה, דפות , דרוותועים ומפיש ספת עבורשולם כל תות לא  
  .ות, מרווחי עבודה וכיו"באלכסוי
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  באתר עבודות בטון יצוק - 02פרק 
  
  כללי  10.02
  

  בטוןסוגי ה  1.10.02
כל מקרה שלא אמר אחרת יהיה הבטון סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכיות, ב  

   .30-ב מסוג
   .בטון מוכןג למ"ק ק" 150 טצמשל  עריתיה הכמות המזתהון רזה עבור בט  

  
  רהתאי בק  2.10.02

  .התאי הבקרה הדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במב  
  
  הכות ליציקה  3.10.02

ל כן יש לקוט ם יש למוע התקשרות מהירה של הבטון, וערב וחובימי ש  
ת הבטון מפיקתו, מיד לאחר יצ של המים, ידות מהירההתאי יבאמצעים להג

  .יתקה פלסטוע סדימי לכד
מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם  30 ה העולה עללא תורשה יציקה בטמפרטור  

  .של המפקח
  .עלות הבטון, לפי יציקת הבטוןשרוולים יוכסו לקירות, קורות ות  
משך , יאוטמו לוכו' יקוז, מחסומי רצפה, מרזביםות, אביזרי הקצוות הציור  

  .ציקהיה זמן
יבים מרווחים מתועשים מתאימים ויצחתך ע"י הזיון ב של ומוח מיקיובט  

  .במיקום ובמפלס שקבע בתכיות
  
  ק הבטויםבדיקת חוז  4.10.02

ובעמודים, לפי יציקת הבטוים בקורות מבטון  על הקבלן להוכיח את טיב  
תעודות  ו להמציאיום, עלי 28 בורבאם אין תעודות על חוזק הבטון כע .תקרהה

 70%-להגיע לחייב  .ימים 7ם, החוזק לאחר ימי 7רי מודים אחבע טוןזק הבעל חו
שר יציקת א תאי זה, תאורק במידה ויתמל .יום 28מהחוזק הדרוש אחרי 

  .ת והעמודיםהקורומעל  תקרהה
  

  .להחיות יועץ הקרקעעל הקבלן להתייחס   02.01.5
  
  טפסות  20.02
  

  .ום עם המפקחתאב ים,חדשה, ו מפלדא/ו ה מלבידיםיוים תעשיות לבטתבה  02.02.1
  .904לדרישות התקן הישראלי מס'  טפסים יבוצעו בהתאםה  
לקירות תבוצע  סגירת התביותכמפורט במפרט הכללי ועיצוב התביות ייעשה   

  .רט הכלליבמפ 02064 על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף
  

ה ון בצורטהב לשם קבלתסים הדרושים ת הטפמערכאי לתכון ה אחרהקבלן יהי  02.02.2
טעון אישורו המוקדם של המהדס  תכון זה .ובממדים התוים בתכיות
בלעדית התכון משחרר את הקבלן מאחריותו ה והאדריכל, אך אין אישור

ך היציקה, הריטוט ובפי מאמצים לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהל
  .כלשהם

  
ת לפי אישור במקומו שיה רקע, תהדסי המם תורשיה ע"באיציקה, הפסקות   02.02.3

   .המהדס
ציוד וכל ודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הכל העב  

כללים במחירי היחידה הקשור להפסקת היציקה, אי פרד והםמדדים ב ם
   .ב הכמויותוכת

לגבי  תכון מפורט יציקה עם שה להפסקותהדרי שבועות מראש, 6הקבלן יגיש   
   .ור המהדסם, לאישהמוצעי םרטיהפ

  
של תקרה אין לפרק תמיכות  02068-ו 02067אמור במפרט הכללי סעיף בוסף ל  02.02.4

 .ה השיה מעליה ללא קבלת אישור המהדספית של התקרעד להתקשות הסו
חלקית  שיש לתמוך הזמן בע את כמות התמיכות והקומות ומשךיצוע יקקצב הב

   .הדסידי המ אושר עלתות יטה והכמהש - התקרות  את
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ן הכיס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתאי שהבטוהקבלן רשאי ל  02.02.5

   .לא יאבד מחוזקו
  
  
  דרישה מיוחדת לדיוק היציקות  50.02

  
ם בי של אכיותדרש דיוק מרועמודים רות על הקבלן לקחת בחשבון כי לקי  02.05.1

וק את בלן לבדהק על .ורה אחרתט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צהמוחל
בעזרת מכשירי מדידה  הטפסות ן הרכבתמזב וס הדרשדות ואת הפילמיה

  .(תיאודוליט וכד') באמצעות מודד מוסמךמדויקים 
  

ה לבין המידה המתקבלת למעש הסטייה בין המידה הומילית ת שהיאהסיבול  02.05.2
  .1 טבלה מס', 789טבלת הדרגות בת"י  לפי 6גה לא תעלה על דר

  
למטי הבטון כמוגדר ילת אה לפסעילוה יל תהולעות המוגדרות דרישידה באי עמ  02.05.3

הריסת כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון  .המפרט הכללי בסעיף ב' של
הקירות יהיו על הדרשת, הישר והמפולס של האלמטים ויציקתם מחדש ברמה 

  .ו של הקבלןחשבו
  
  ו'בוטים וכאלמטים מ חורים, חריצים, שרוולים,  60.02
  

קבלן לברר ולוודא במפרט הכללי לפי כל יציקה על ה 02066ף עיבס מורבוסף לא  02.06.1
   .ושרוולים את מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים

ר ערכות ולקבל אישוהמ יותל הקבלן לבדוק את תוכלצורך הברורים יהיה ע  
   .דרשות להםכי בוצעו כל ההכות הבכתב ממבצעי המערכות 

הדרושות יופיעו בתכיות  וההכות הסידוריםכל ח שההכר ין מןבזאת שאמודגש   
האדריכלות סטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכיות המערכות והקו

  .דסיו לדרוש אותם בכתב מהמהובמידה וחסרות תכיות על
יברר צים וכו' ות של כל החורים, שרוולים, חרייכין הקבלן תכילפי כל יציקה   

בודתם כדי להכין עבורם את ורים בעטים הקשרהפ בר את כלל הוגעים בדעם כ
   .רשהד

  
עסיק באתר מהדס לצורך תאום מבלי לגרוע מדרישות תאי החוזה, הקבלן י  02.06.2

תוכית מפורטת  ס יכיןהמהד .כות הדרשותת, חורים, שרוולים וכל הההמערכו
 יקתקשור ביצפי מים וכל הפי עזר, איצים, משקושל החורים, שרוולים, חר

   .ביצועהתכית תועבר לאישור המהדס לפי ה .הבטוים
   .ה ה"ל תחול על הקבלןמכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האיפורמצי  
וצע ע"י הקבלן, ולא בכיות המערכות מופיע באחת מתועבר ופתח הכל חור, מ  

יסור קידוח ו/או ציקה ע"י לן לאחר היצע ע"י הקבמכל סיבה שהיא, יבו
הוצאות הכרוכות בכך כל ה .פקח בשימוש במסור יהלוםחיות המלפי ה םויהבט

  .תהייה על חשבון הקבלן
  
  רהאשפ  70.02
  

צע את האשפרה לבן על הקבל 0205לי תת פרק בוסף לאמור במפרט הכל  02.07.1
   .ימה לתאי האקליםהמתא

  
 תאדותם החוסז חומר שהיציקה, יות ימים מיום 7ם חלפו רט, על כל השטחים  02.07.2

   .צבעוי" CURING-COMPOUNDמתוך הבטון " המים
ים בעתיד (שטחי הפסקות הוראה זו איה מתייחסת לשטחי התחברות האלמט  

ת משטח הבטון שתי שכבות ולהחזיק אם יש לפרוס יריעות יוטה ביציקה) עליה
   .ימים 7רטוב למשך 

   .CURING COMPOUNDז אין להתי פסקת יציקהעל משטחי ה  
  

ימים וספים  18ים וייובשו במשך ימ 10קרקעיים יאושפרו במשך -ת התתירוהק  02.07.3
  .לפחות
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צע איטום ביטומי, חומר רה בקירות עליהם יבוימוש בחומר אשפבמידה ויהיה ש  
 GS-474, צריך להיות על בסיס ביטומן כגון CURING COMPOUNDאשפרה ה
  .למ"ר ר'ג 500-כ בשיעור של 9ASTM-C30ת אם לדרישתוו

  
   .שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה הקבלן ימה עובד מקצועי מיוחד  02.07.4

  
  פסקת יציקהקים עקב הביצוע מיש  80.02

  
ין בקורות או עמודים, ן בבטוים חשופים וביקה ברצון הקבלן, ביות יצהפסק  02.08.1

  .חהמפק חייבות באישורו של
הפסקת יציקה  ים עקבע מישקצובי הכללירט במפ 02045 יףבסעלאמור בוסף   

דרש לכך אישור המפקחחלות על הקבלן ו.  
  

שלבי יציקה ל כך שישם ם ואשר התכיות מורות עבכל אלמט היצוק בשלבי  02.08.2
ב מאוחר לזה שוצק קודם ון שיוצק בשלם חיבור מלא בין הבטוספים הדורשי

  .קהקת היציורי הפסשאי הלן לגביתות לעיל ולחיות היל בהתאם להלכן יטופ
יצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הקבלן יקפיד על ב  02.08.3

  הראשון:
-  ט או שמן טפסות מפי הבטוןהרחקת מי הצמ.  
ל עוד הבטון כן מברשות ברזל וכו', ם, כגובאמצעים מכייחיספוס הבטון   -

 תו טרי,והי כ"ל בעתחוספס הבטון מידה ולא קוי חול בטרי ו/או ב
 סילוק כל החומרים  .סקת היציקהכל הזיון הבולט מעל קו הפ קויכולל

  ."לרופפים וחומרים שהורדו כ
ויבושם  קהמספר פעמים כשעה פי היציהרטבת פי הבטון המחוספסים   -

  .ע הכהה של הבטוןקה עד להעלמות הצבלפי היצי
  

  .דלעיל 02045 בסעיף קה כמוגדרביצוע היצי  02.08.4
  
  קופיםן משביטו  90.02

כל סוג שהם, שמסומים בתכיות אדריכלות, בעת יציקת יש לבטן את כל המשקופים מ  
 כך שמידותהביטון,  על המשקופים בעתעל הקבלן להגן  .ות, קורות ועמודיםקיר

  .רו בקפדותלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמהמשקוף, ג
  

  יוחדיםם מבבטוישימוש   10.02
ביסודות וכדו', יש הידרציה באלמטי בטון עבים  עקב חום מית כגוןטר יקהעת סדלמי  

במקומות  6, "5מיקה (ללא פוליה), עם שקיעה "להשתמש בבטוים מיוחדים כגון: בטון 
 מיעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מת מים צמטיון או בטון מיוחד לבהם יש צפיפות ז

קול דעתו של הקבלן עפ"י שיאחרים  םצעיו/או אמ פרפלסטיסייזרשימוש בסומוכה תוך 
  .כח בכתב מטכולוג בטון מאושר ע"י המפקחובייעוץ מו

  
  ןזיות הפלד  11.02
  

 פלדה מצולעתרתיכים/ים וטות פלדה עגולים רגילמוטות הזיון יהיו מ   02.11.1
 לדרישות דה תתאיםפלה .כמצוין בתכיות רתיכה/רשתות פלדה מרותכות,

מוטות הפלדה שיסופקו  .ת שהןל סטיוללא כ יםיכליים העדהתקים הישרא
  .ל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלטמכ

  
המשמשים "קוצים" העולים מיקום מוטות הזיון  קפיד במיוחד עלעל הקבלן לה   02.11.2

  .על מפלס התקרותמ
  

ו לאישור בלן שיוגשטות ע"י הקהמחירים כוללים הכת רשימות ברזל מפור   02.11.3
כן לא על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המת .חשבותתך היקה לצורובד

מות הוא באחריותו ועל יספק רשימות ברזל בפרד וכל הושא של הכת הרשי
  .חשבוו

  
וטות פלדה לזיון במקומות שוים חיבור עם חפיפה של מבמידה ויהיה צורך ב   02.11.4

תכן ישור המאון בורים טעק בין שי חייהיה המרחבתכיות,  יםמאלה המצוי
חל איסור  -ם לסירוגין לפי הוראות המפקח אופן כללי ייעשו תמיד החיבוריוב
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לא יבוצעו ריתוכים  -רכה ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך האמוחלט לריתוך 
  .באתר

-מיו גדולים מקומות מסוימים אורכי המוטות יהת בחשבון כי בעל הקבלן לקח  
חת בחשבון במחיר הצעתו כי עליו לקמ"מ,  25טר ם מעל קובקטרים גדולימ' ו 12

  .תשולם תוספת מיוחדת על כךלא 
   .מןידע את ספקי מוטות הזיון בזעל הקבלן להיערך בהתאם ולי  

  
" של מוטות הזיון השייכים ליציקה להקפיד שכל "הקוצים לפי כל יציקה יש   02.11.5

  .לכלוך אחרץ בטון ומקיים ממי יהיו הקודמת
  

לא ימדדו ולא ישולם קה ו"ברזל רץ" באלמטים השוים ל חלות ברזיפוחפ   02.11.6
  .בעבורן, כמפורט במפרט הכללי

  
ק וכמותם מפלסטי יצור חרושתי כגון אביזריםשומרי המרחק יהיו סטדרטים מי   02.11.7

  .יח את כיסוי הבטון בכל השטחה במרחק שיבטתהי
  

 -קום ברזל קשירה יכה במלדה רתמפות מרותכות לן לייצר רשתהקביבקש  באם   02.11.8
באם יהיה  .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .ת אישור המפקח לכךיקבל הקבלן א
  .ול על הקבלןחם תי התכיות, עלות השיוייצורך בשיו

  
  יםאופי מדידה מיוחד  302.1

  
  המפורט להלן:גם את  יחידה כולליםבוסף לאמור במפרט הכללי מחירי ה  02.12.1

ופים ן בטפסים בכל הגבהים לרבות מוהזיו הבטון תשימת והובל  א.
  מיוחדים.

  תכון וביצוע כל התמיכות למייהם.  ב.
קה בין האלמטים השוים כל הפעולות המיוחדות להפסקת היצי  .ג

  .ורט לעילכמפ
  ים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.ש בבטושימו  ד.
אחרת אם צוין  וכד', אלא םמיי ים, אפליטות, קיטומיצים, בעיצוב חר  ה.

  בכתב הכמויות.
ות (מע' סת ברגים, עוגים, ווים וכד' כדרש לפי תוכיות המערכהכ  ו.

או לפי  , תקשורת, מיזוג אויר וכו')איסטלציה מים וביוב, חשמל
  פקח.הוראות המ

  עיגוים לכל האלמטים הדרשים.  ז.
ים, צרת תעלות, כבל, תבור דלתוים למייהם עם והחורע כל הפתחיצובי  ח.

ות ושקעים כפי שידרשו בתכיות או הדרושים כו', וכן החריצים, המגרעו
קת כל הפתחים לרבות תיאום ובדי ת הגמר והמערכות.לביצוע עבודו

סידור מועסקים ע"י המזמין וכן  משה אשרל קבלי הברים של כוהמע
 כותשים למערהפריטים הדרושל כל  לפי היציקה וחיזוק לטפסות

  עיגום בבטון. אשר יש לעגם או לבצע הכות לגמר וועבודות ה
  בטון לפי יציקתו.קביעת ציורות מי גשם בתוך תביות ה  ט.
  ברזל.הכת רשימות   י.

  .הסטייה המותרתמפי בטון החורגים סיתות וסילוק עוד  יא.
  אשפרת הבטון כמפורט לעיל.  יב.
  ע.ץ הקרקלהחיות יוע ש בהתאםכל הדר  יג.

  .קבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן תהיה תוספת תשלום ל אל  .יד        
   תוך מבה קיים,מעל מבה קיים טו.        ביצוע העבודה בשטחים מוגבלים,ב              

  לרבות קיטת כל האמצעים לביצוע העבודות.                           
ואיה ייבים את ביצועה ט ו/או התכיות מחכל עבודה אשר המפר  .טז

  .מדדת בפרד בסעיפי כתב הכמויות
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  יהעבודות ב - 04רק פ

     
  סוגי הבלוקים  10.04

בלוקי בטון חלולים  ,ם יהיו סוגי הבלוקים לביהאחרת במסמכי ההסכבהיעדר כל דרישה   
  .סוג א' 5י הישראלי המתאימים לת" יםקתהל מכון תקן ש עלי תוב

  .וג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקחמקור וס  
  

  .אחת ולקבל את אישור המפקחש לבות שורת בלוקים בית הקירות ילפי התחלת   04.02
  

ביב ללוחות חשמל, סה למערכות, או קבלים אחרים, מעם קבלי מש תאום הביה  04.03
ות תיאום עם קבלי המערכע בשלבים לפי התקדמות וצתבום וכו', מעברי ורות,צי

  .מערכות השוות ועל פי החיות מפורטות של מהדס הקבלן לתאום
לות קיימות, הביה לצרת או לתע לפי עבודות הביה, תותאםבמקרה והציורות יבוצעו   

  .וד מתאימיםדדה על מילוי החריצים וביתוך הקפ
ים יש להכין פתחים מתאימצעו אחרי עבודות הביה, יבוות התעל ות אורוהציובמקרה   

  .ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הדרשים
  

כל גובה המבה, עד לתקרת הבטון, אלא אם ת והמחיצות הפימיות, ייבו להקירוכל   04.04
  .המפקחאחרת יורה 

  
  .1523ם לדרש בת"י אעבודות הביה יבוצעו בהת  04.05

בחדרים  חגורות מתחת למחיצות .466יבוצעו בהתאם לת"י  יותיות ואכת אופקחגורו  
  .רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום

כין במידה והקבלן לא י ., לתקרה, לעמודים ולקורותהחגורות יעוגו ע"י קוצים לרצפה  
קדחו שי 466בקוטר המפורט בת"י  םיקה, יהיה עליו לבצע קוציקוצים בשעת היצ

  .דבק אפוקסי לכולאלמטים ל
  
  י מדידה מיוחדיםפאו  60.04

וללים גם את המפורט וסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כב  
  להלן:

ות זיון כדרש, ) לרבוכו' , שטרבותלמייהם (אופקיות, אכיות גורותכל הח  .א
  .הפתחים ליכוי כטו, ביימדד במ"ר  הכל .'וכו קוצים עם דבק אפוקסי

  .ביטון משקופים  .ב
  .עוגלה במבי  .ג
  .וכה אשר איה מגיעה לתקרת הבטוןביה מ  .ד
ואיה מדדת בפרד ייבים את ביצועה ט ו/או התכיות מחכל עבודה אשר המפר  .ה

  .בסעיפי כתב הכמויות
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  עבודות איטום - 05 פרק
  

  ליכל -יריעות האיטום   20.50
  

ו צרפת או תוצרת גרמיה איריעות ביטומיות משוכללות, יהיו איטום ה יריעות  05.02.1
, משווקות ע"י "ביטום" ו/או U.E.A.T.C איל בעלות תו תקן ארופישרא
עות יהיו מסוג ירי יריעות האיטום .ובעלות הסמכה לאיכות גבוההר" "פזק

עם זיון לבד  S.B.Sפולימר  15%ת לפחות וכילכללות המות משויטומיב
   .גר' 250סטר במשקל פוליא

  .לשי הכיווים 80%פחות ההתארכות היחסית הדרשת ליריעה ל  
  

ור המפקח ועל הקבלן לספק בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאיש  05.02.2
ות עיריל יצרן היים שים הטכילת העבודה את התולמפקח מראש ולפי תח
  .קות מכון התקים הישראלייםיצרן וכן תוצאות בדי וגכולל פרוספקט וקטל

  
כלשהם כגון: קרעים,  מעובדות ללא פגמיםעלות עובי אחיד והיריעות תהייה ב  05.02.3

ון גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זי שקעים,חתכים, קבובים, קמטים, 
  .בולטים לעין וכד'

  
על מת למוע  .לצבמצב אכי ובשטח מו רקבלו ויאוחסו אך וות ייעוילי הירלג  05.02.4

   .הפגיעה בגלילי היריעות בהובלה והן באחס
  י הי השימושחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפגלילי היריעות יפתחו לפ.  

  
  אופי מדידה מיוחדים  30.05

  
ת, לא ות/מעקופן דר טו בייה במ"פות תהת והרצאיטום של הגגומדידת שטחי ה  05.03.1

  .חים אכייםשטימדדו 
  .יטום שטחים אכיים תהיה בהתאם לשטח פי הבטון, טומדידת א  
  .פקיים לאכיים לא ימדדוות בין חלקי איטום ובין שטחים אופיח  

 
מדדו בפרד, את כל מפרט הכללי מחירי היחידה כוללים, מבלי שיור בלאמ ביגוד  2.30.05

  .ם בכתב הכמויותטיבהתאם לסעיפים המפור הדידלעיל, המבמפרט מפורט ה
  

צרת  ימעבר חד לאיטוםאביזר מיובוסף לאמור לעיל, מחירי היחידה כוללים   05.03.3
   .לב"מ עם איטום במסטיקתקרות כולל חבק מפ דרך קירות או

  
ום התשל .ות שיורה המפקח באתראיטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומ  05.03.4

   .ושרו ע"י המפקח בלבדשא ר מקומותועב
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   נגרות אומן ומסגרות פלדה- 06 פרק 

  
  

  כללי  06.01
  

  .י המפרט הכללי לפרקים המתאימים "כל העבודות יבוצעו עפ  .א

.  של האדריכל)3-מסמך ו(  והמפרטים  יש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימות הנגרות והמסגרות  .ב

  לפני . האמור ברשימות ובתכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה  כל

  את מידות , בהתאם לתכניות ובאתר הבניה,      ביצוע העבודה יבדוק הקבלן         

               כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי הנגרות והמסגרות ויודיע על כל אי 

  יש לפנות, בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות.              התאמה למפקח

  כמו כן ידוע . פתרון מחייבעל  זכותו של המפקח להחליט.              למפקח

  מידעהמפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים  ,              לקבלן שהתוכניות

               ראשוני מחייב וכי מוצריו של הקבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים 

  ידו וירכבו בבנין כך שיענו לכל -             במחירי היחידה שבכתב הכמויות ייעשו על

  .י האדריכל והמפקח"       הדרישות שיועלו ע     

  .י הנחיות המפרט הכללי "ויבוצעו עפ . 1212            דלתות האש יעמדו בתקן 

              כל הדלתות והפתחים יעמדו בתקנים הישראלים ובמידה ואין תקן כזה בתקנים 

  .             אמריקאים או אירופאיים 

       קבלן . אשר לפני הבצוע את קבלני המשנה  לנושאי נגרות ומסגרות אומן              על הקבלן ל

  אין המפקח חייב . וללא כל תנאי משנה שיפסל  על הקבלן יהא להחליפו באחר              

  .להסביר את פסילת הקבלן               

   כניות בצוע מפורטות              על הקבלן לקבל אישור  לפרטי הנגרות והמסגרות  ולהציג תו

  .לאישור  המפקח              

   .  מפקדת פיקוד העורף העדכניות י הנחיות "             מוצרים למרחב מוגן יבוצעו עפ

  
  על הקבלן להתאים את מידות . מידות הפתחים הינן מידות פתח בניה.  ג        

  .נה            הפתחים לפני ביצוע לפתחי בניה שבוצעו במב
   - +10 %בגבולות של ) שטח , רוחב, אורך(             שינוי והתאמה במידות הפתחים 

  .            לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי
  

  דוגמאות  06.02
  

   פריטים3של " דוגמאות"לפני תחילת הייצור השוטף ,          על הקבלן יהיה לבצע
  .י האדריכל "מכל סוג הנדרש ע). האדריכל יקבעו בהתאם לדרישות           ( 

  .         לרבות   גם שרטוטי יצור והתקנה  של המוצרים 
  .          הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים

  
  פרזול ואביזרים , מוצרים,          על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים

  . לפני תחילת ביצוע הדוגמאותזיגוג ושיטת עיגון המשקופים         , 
  

  תפסל ועל) פסיקת המפקח הינה סופית (ידי המפקח -         דוגמה שלא תאושר על
  .            הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות

  ) במצב תקין (ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה -         דוגמאות שתאושרנה על
  .ט מושלם המהווה חלק מהזמנת עבודה זו         כפרי

  
  .         לא תשולם שום תוספת כלשהי עבור ביצוע הדוגמאות
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          נגרות אומן  06.03

  
  ,   וכוללות כאמור והמפרטיםי פרטי האדריכל הרשימות"         דלתות העץ יהיו עשויות עפ

  .בס הכל כמפורט בתוכניות בטון וג/  לקירות בניה טון משקופיםי         עיגונים וב
  פרזול זיגוג   , משקופים וכנפיים לרבות קנטים  , למשקופים ומשקופים צבע, הלבשות        

  .         הובלה   פזור במקום והרכבה לרבות בשלבים 
            
  מסגרות  06.04

  
   , חדשה  ללא פגמיםST - 37         הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה פלדה 

  . י ריתוך רציף וחיבור בצורה נקיה"         מוצרי    המסגרות יוכנו ע
  נקיים ומשוחים בצבע ,         כל מוצרי   המסגרות   יסופקו לבנין כשהם מוכנים

  .י התוכניות "גמר  הדלת יהיה   בצבע או בכל גימור אחר עפ.          יסוד
  

     משקופים  06.05
  

  יהיו מפח ברזל מגולון מכופף) אם לא נדרש אחרת (תות          כל משקופי הדל
  . או לקירות הבניה / מ מעוגנים למחיצות הגבס ו" מ2.0         בעובי  

  .         יש לקבל את אישור המפקח לעיגון  לפני הבצוע 
           
   עיגונים  06.06

  
  ) נדרש אחרת אם לא(           כל עיגוני המשקופים והמסגרות  בקירות הבניה 

  במשקופים  . מ" ס20 משונץ בקצהו באורך 5/35מברזל   שטוח ,            יהיו פנימיים
  המירווח .  עיגונים בחלק העליון2 - עיגונים      בכל צד ו3          יהיו לפחות 

  .מ" ס60          המירבי בין עוגנים יהיה 
            

  פח בקיר גבס יותקן כחיזוק    נוסף למלבן בשתי            בכל מקום בו מותקן מלבן 
  . למלוא הגובה עד התקרה70/45/3          מזוזותיו פרופיל פח 

            על הקבלן לבדוק ולהתאים מידות רוחב פרופיל המלבן לקיר אליו הוא 
  ).בטון /גבס(          מותקן ולבצע בהתאם 

  .ם ביטון במידת הצורך           עבודת העגון המשקופים כוללת ג
  

   פרזול   06.07
  

  כל חלקי  הפרזול  יהיו כמתואר ברשימות הנגרות ומסגרות ,          באופן כללי
  או הוראות /         ויתאימו לגודל הפריטים ומשקל בהתאם לדרישות התקנים ו

   כל חלקי  הפרזול יהיו מאיכות מעולה). הדרישה הגבוהה קובעת (         היצרן 
  .        בהתאם לדרישות ברשימות

  
          על הקבלן להציג לאישורו של המפקח דוגמאות של חלקי הפרזול לא  יאוחר 

  רק לאחר אישור המפקח יוכל  . ע. ה.    לאחר צחודשים 4        מאשר 
  , לא תוכרנה שום תביעות לתוספת תשלום.         הקבלן  להזמין את חלקי הפרזול

  יחד ( או     הארכת תקופת ביצוע בגין החלפה חלקי פרזול שהובאו לאתר /        ו
  .ללא אישור המפקח)         עם    פריטים גמורים 

  
  

   גילוון  6.08
  

  יעברו , או בכתבי הכמויות/אשר עבורם צויין במפורש ברשימות ו,          הפריטים
   מיקרון80מזערי הוא שעובי הציפוי ה,          גילוון בחום בטבילה באמבט

   .918י "         בהתאם לדרישות ת
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   משקופים מפח

   06.09     
  . צביעת פריטי מסגרות- 06.10         גמר משקופי דלתות יבוצע כמפורט בסעיף 

  צביעה  06.10

  כללי.          א
  . ומסגרות י המפרט הכללי לצביעת חלקי נגרות"עבודות הצבע יבוצעו עפ

עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות ודרישות ההכנה והיישום של 
  .היצרן 

  י האדריכל וגוון שכבת הצבע העליונה יהיה שונה "גוון הצבע יקבע ע
  .מנת לאפשר בדיקה יעילה של הצבע-על, מגוון השכבה התחתונה

          יש לשייף ולהחליק את כל הריתוכים עד פני המתכת ולסתום את כל 
  הכל.החורים במרק אפוקסי ולשייפם לקבלת משטחים אחידים וחלקים

  .באישור האדריכל והמפקח

  לכל חלקי  המבנה תינתן מערכת צבעים שבה יצבעו, לתשומת לב הקבלן 
  לא תשולם .        חלקים שונים בגוונים שונים לפי תוכנית צביעה מיוחדת

  .או צביעה במספר גוונים/ו, תוספת עבור הגוון

     צביעת פריטי מסגרות.          ב

  :פריטים ללא גילוון)  1

 לפיSA - 2.5ל לרמה חו, לאחר ניקוי בהתזה( הפריטים ייצבעו .  א
  שבמפרט הכללי'  א11053לפי המפרט בסעיף ) התקן השוודי 

  שתי שכבות של :  ארבע שכבות כמפורט להלן-לעבודות צביעה 
   מיניום סינטטי ושתי שכבות של לכה סינטטית -צבע יסוד

  )מט או מבריק ( בעלת גוון וגמר , " )טמבור" תוצרת -" סופרלק          ("
  , מיקרון לפחות30העובי של כל שכבה יהיה . לפי בחירה האדריכל

  .  מיקרון120כ עובי בכל השכבות "סה

  קה בשתי שכבות צבע יסוד מסוגל לאחר ההבר"כנפי פח ייצבעו כנ.  ב
  ל עובי של כל השכבות כמתואר "ושתי שכבות צבע עליון כנ" בזק" 

  .לעיל
  עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות יצרן הצבע ורק לאחר

  כל שכבה. כמתואר לעיל, למנטי המתכתאישור המפקח לניקוי א
  , צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמר של השכבה שקדמה לה

  .תיקון הפגמים ואישור המפקח

   :פריטים עם גילוון)  2

  ע לפלדה מצופה כל הפריטים ייצבעו לאחר הגילוון במערכת צב
  בניגוד לאמור לעיל שכבת.  במפרט הכללי11057כמפורט בסעיף 

  ). פריימר-במקום ווש" ( מגינול " ג הפלדה המגולוונת תהיה "היישום ע

טפט /  פורמאיקה )    3            

 נגרות או  המשמש כגמר לדלתות רמאיקה או טפט  פועל הקבלן לאשר את סוג וגוון ה
  .  לפני הבצוע  פלדה  
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  תברואהמתקי  – 07פרק 
  

  תאור עבודה 07.01
  

העבודות בפרוייקט זה יבוצעו בהתאם לכל המפרטים, התקים, התקות והחוקים הרלווטיים, 
  כולל בין היתר:

  
  המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו. -
 הוראות למתקי תברואה (הליית).  -
 .120ת"י  -
 .34מפכ"מ  -
 חוק התכון והבייה. -

  
על מבצע המערכות להיות בעל סיון בהרכבת מערכות אלו. עליו ללמוד כל תכיות הבין כולל 

אדריכלות וקוסטרוקציה וחשמל בוסף לתכיות המערכות. זאת, עקב מורכבות המבה והצורך 
  של המערכות. בתיאום הדוק בין כל המקצועות בכדי להגיע לביצוע מוצלח

  
במפרט המיוחד, התוכיות, כתב הכמויות והמסמכים הכללים המוזכרים לעיל באים להשלים 

  ולהוסיף ולא לגרוע אחד את משהו.
  

הבה על הקבלן לפות למפקח ולקבל הבהרות. קביעת המפקח -בכל מקרה של ספק, שאלה, או אי
  אחרי התייעצות תהיה סופת.

  
רך בגימור מושלם מבחיה אסתטית ובחיה בריאותית, אין עקב מורכבות המערכות והצו

אפשרות לכלול כל המפרטים הדרושים. המחיר המוצע על ידיד הקבלן כולל כל עבודות העזר וכל 
  האביזרים הדרושים לגימור מושלם והפעלה יעילה של המערכות.

  
העבודות העקריות במסגרת מערכות האיסטלציה, אורור ומיזוג אוויר בפרוייקט, יש לבצע את 

  הבאות:
  
  

  , לכיבוי אש ולגיון. קיים לקו ראשיחדש חיבור  - מים   .א
מתזים  הידרטים חיצויים ועמדות כיבוי אש פימיות בהתאם לתכיות.  -כיבוי אש   .ב

 באולם.
קבועות סיטריות, רשת מים פימית ומערכת דלוחין ושפכים  –מתקי תברואה במבים   .ג

 בהתאם לתכיות.
 מערכת קולטי גשם בגגות וציורות גשם בביין ומערכת איסוף מהמגרש. –גשם   .ד
מערכת ביוב בכל השטח והתחברות אל קו ראשי קיים בדגש על התחשבות  –ביוב   .ה

 במערכות קיימות.
 .ויחידות מתועלות לאולם מערכות מיזוג אויר מקומיות מפוצלות –מיזוג אויר   .ו
  
  
  
  תאים כלליים 07.02

  
  ירים.אופי מדידה ותכולת מח  .א
  
. אופי המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי 1

הכלולים בכתב הכמויות, אלא אם כן אמר בהם במפורש אחרת. כאשר אופן  העבודה
זו עדיפות,  המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות, תהא להגדרה המדידה ותכולת  

  סתירה ביה לבין האמר בפרק זה. אם ובמידה ויש שוי או  
  

היחידות בסעיפים השוים בפרק זה ובכתב הכמויות הים תמציתיים בלבד.  אורי. ת2          
ת מחירי היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספק רואים את 

וכל הדרוש לביצוע מושלם. מתן פירוט חומרי עזר ו/או בסעיפי   החומרים, חומרי העזר 
  מכלליות האמור לעיל.  כתב הכמויות איו גורע 
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  .  שיוי באמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשיוי מחיר היחידה   3          
  לעבודה  תוה.              

  
  . לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המיימום הדרוש.4          

  
  . מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים המיוחדים.5          

  
  

  הזמת פיקוח חיצוי  .ב
  

על הקבלן לתאם על חשבוו הזמת ביקורת חיצוית על ביצוע מתקי התברואה (מכון 
  ם, הטכיון או גוף אחר שקבעה הרשות, ועימה חתם המזמין הסכם לפיקוח).התקי

מודגש כי אי מילוי תאי זה עשוי למוע או לעכב קבלת תעודת גמר על הקבלן יהא 
  לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

  
 הזמת התחברויות  .ג
  

  על הקבלן לתאם עם מחלקת המזמין את הושאים הבאים:
  
o .יהקבלת מד מים לב  
o יבור מים סופי.ח 
o .חיבור ביוב 
o .יקוז חיבור 
 

ידי הרשות  –התאום ייעשה במועד מתאים תוך התחשבות בזמן ביצוע העבודות על 
המקומית וזאת בכדי שלא לגרום כל עיכוב הן בתחילת הביצוע והן לקראת מסירת 

ים.יהבין. עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השו  
  

 תכיות שיכין הקבלן  .ד
  

יכין וימסור לאישור המפקח,  בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממו, הקבלן 
  את התכיות ואת המסמכים הבאים:

o .רשימת ציוד כולל דפי קטלוג ואישורי תקן  
o .אמצעי תליה וחיזוקים 
o .במקומות שידרוש המפקח (ית, חתכים ופרטיםתכ) רתמהלך צ 
o .ירוסטה יות ציודתכ 
o ) יות תיעוד סופיותתכAS MADE.בשלשה העתקים ( 
  
  

  תמיכות ומתלים 07.03
  

ובשאר הפרקים הרלווטיים במפרט  0701) תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים 1  
  הבימישרדי .     

  
"מופרו" וכל ) תמיכות צרת אספקות תהייה חרושתיות כדוגמת "יוירסט", "רוקו", או , 2  

  ורות בודדים ועבור קבוצות של לווה. התמיכות יבוצעו עבסדרת האביזרים הור צי
  בהתאם לתוואי הצרת. ציורות,   

התמיכות יחוזקו לאלמט קוסרבטיבי במבה ויהיו מותאמות לעומס הצרת.      
דרשים קוזולים לתמיכת מספר ציורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי  במקומות בהם 

       המופיע בתכיות הפרטים.בין הקוזולים על פי  הקוזול. המרחקים
ציורות אשר יש לתמוך כל מרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקוזולים יחוזקו עם מתלי 

  בייים.
  
) ציורות גלויים על גבי קירות עם חפוי חרסיה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות 3   

  (חבק ומוט הברגה) עשויות ירוסטה או מצופות כרום. בודדות 
  

) יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע, בהתאם למפרטיםHDPE) צרת קזים מפוליאתילן (4  
  , שחלק מדרישותיו מובא להלן.2, חלק 34כולל מפמ"כ  םהרלווטיי    
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  מ"מ. 3) כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למיעת רעש, על ידי גומי בעובי 5  

  
  חידה השוים.) כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי הי6  

  
  צביעה 07.04

  
הצרת הגלויה לרבות בתקרות מומכות ובפירים תיצבע לכל אורכה  ) 1

 ותסומן בהתאם ללוח גווים שיקבע המפקח. 
 תמיכות מגולווות אין צורך לצבוע. ) 2
3 ( מיקרון. 12מלי של הצבע בכל המקרים יעובי מי 
 הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע. ) 4
 סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה.כל עבודות הצביעה,  ) 5

  
  

  פתחים ושרוולים 07.05
  

) הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שוות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים 1  
התקת ציורות לפי יציקות וכו'. כל תלוות על קשיים בגלל התקה או הכה ושרוולים, 
להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש ה. לשם כך על הקבלן לא תתקבל בלתי כוה

היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צרת דרך קירות וכו'.  להכיס בזמן  
יציקה לא תורשיה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הכת הפתחים   חציבות לאחר 

ם מופעים הציורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. פתחים אלה אי המתאימים למעבר
לערוך התאמה בין תכיות המערכות לתכיות הקוסטרוקציה,  בתוכיות, ועל הקבלן 

ולתאם הכתם עם מהדס הקוסטרוקציה ועם מבצע  לתכן הפתחים הדרושים      
  הקוסטרוקציה.

  
) כל מעברי הצרת דרך מעטפת אזורים מוגים (מקלטים, ממ"דים וכו') ייעשו על ידי 2

ור ביציקה,  על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת יהצהכסת 
MCT  אוLINK-SEAL.חיות פיקוד העורףהכל בהתאם לדרישות וה ,  

  
) מעברי צרת מתכת דרך קירות אש ייעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם 3

  חומר מעכב אש.
  
עות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת ) מעברי צרת פלסטיק דרך קירות אש ייעשו באמצ4

  המגן על ציור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.
  
) במידה שההכות ה"ל לא עשו בזמן ביצוע הקוסטרוקציה או במידה והכתם איה 5

ספקריט), אזי על הקבלן לעשות  –מתאפשרת בגלל שיטת הקוסטרוקציה (לדוגמא 
ת אחרי ביצוע הקוסטרוקציה וזאת בצורה קיה דהיו תוך שימוש ההכות הדרושו

  בקידוחי יהלום וכדומה.
  
  ) כל הפעולות האלה כלולות במחירי היחידה השוים.6

  
  

  קבועות סיטריות  07.06
  
  

הקבלן יספק לשטח, לצורך קבלת אישור המפקח, האדריכל והמתכן, דוגמאות של  ) 1
  זים והסוללות, אותם הוא עומד לספק.כל  הקבועות הסיטריות, לרבות הבר

 הקבלן ידאג לקבל תוי חיבור מדויקים לכל קבועה לפי ביצוע ההכות לחיבורה. ) 2
מרכזי הכלים על פי תכית אדריכלית, לפי מידה מסומת. אין לקבוע מרחקים לפי  ) 3

 מדידה בתכיות.
תמיכות כאשר הקבועות מותקות על גבי מחיצות גבס או חומר דומה יש להתקין  ) 4

הקיר. יש להגיש  תמיוחדות, חרושתיות, השעות על הרצפה ועל מערכת תמיכו
 לאישור את פרט התמיכות הללו. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכות אלו!

כיורים בהם מתוכן להתקה ברז עומד (פרח), יהיו עם הכה חרשתית לקדיחת  ) 5
הקיר מתחת למשטח  ברזי סגירה על 2הפתח המתאים. הרכבת הברז כולל אספקת 

 וצרת מקשרת.
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אסלות תלויות יחוברו באמצעות אביזרי תמיכה חרושתיים מתאימים אל הרצפה  ) 6
והקיר. מחיר האסלה קומפלט כולל את כל האביזרים הדרשים לתמיכת האסלה 

 בקיר גבס ו/או בקיר רגיל.
ם כל הפעולות הרשומות לעיל והאביזרים הדרושים כלולים במחירי היחידה השוי ) 7

 של הקבועות.
  
  

  צרת  07.07
  

  
  כלליא. 

  
הצרת תותקן בתוואי הדרש בתכיות, מפאת קה המידה הקטן מתוארים הקווים  ) 1

  בדרך כלל באופן סכימטי ולא מסומים כל אביזרי הצרת הדרושים.
כל הקוטרים התוים במידות איץ', בתכיות, במפרטים ובכתב הכמויות,  ) 2

הציור. קוטרי ציורות פלסטיק וקוטרי צרת חושת  מתייחסים לקוטר ומילי של
 (לפי תקן אירופאי) התוים במ"מ, מתייחסים לקוטרם החיצוי.

3 (  י ייש להקפיד עלורות לפרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הציקיון צ
הרכבתם ולסתום קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה. הקפדת יתר יש 

ציורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקי להקפיד על סתימת 
 יש לסתום על ידי פקק בריתוך. HDPEעץ מתאימים. צרת 

 חיבורי צתר ייעשו על פי הוראות היצרים ובאישור המתכן/מפקח. ) 4
בעת ביצוע בדיקות הלחץ להקפיד על יתוק צרת, אביזרים וציוד (חדשים  ) 5

 ת ביצוע הבדיקה.וקיימים) העלולים להיזק בע
לאחר גמר עבודת התקת הצרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על פי  ) 6

 .במחיר הצרת כלולההעבודה  החיות הל"ת
הציורות ימדדו לאורך צירם כשהם מוחים ומחוברים במקומם וביכוי   -מדידה  ) 7

ויים, סמויים אורך האביזרים כגון ברזים, מסים וכו' המדדים בפרד. ציורות גל
 או במילוי מדדים באופן זהה.

 )2(גם לצרת בקטרים מעל " – תכולת המחירים ) 8
  

ויות, מעברים וכו'.  אלא אם פורטו בסעיף וכל הספחים, כגון הסתעפויות, ז ) 1
  פרד בכתב הכמויות.

 כל אביזרי החיבור, אמצעי הקביעה והתמיכה וחומרי העזר. ) 2
 וק לציורות שפגעו.תיקוי בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכ ) 3
 חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, ובקרקע. ) 4
 שרוולי מעבר. ) 5
 התחברות למערכת הארקה. ) 6
 צביעת צרת ואביזרים. ) 7
 עטיפת בטון לצרת במילוי. ) 8
 ישה בקירות בטון כהה למעבר צרת ביוב. ) 9

  
  ציורות מגולווים   07.08

  
  , מחוברים בהברגות.40ול יציורות פלדה מגולווים, ללא תפר סקד ) 1
ציורות במילוי צבועים שתי שכבות לכה ביטומית ועטופים בטון, יצוק בין סרגלים,  ) 2

 לפי פרט.
ציורות בקרקע עם עטיפת מגן עשויה מסרטי פוליאתלין כדוגמת מערכת סרטי "  ) 3

מ"מ. הציור  1של מפעל אברות או ש"ע. עובי עטיפת המגן  ,R-20 R-20דזוליין" 
 של מכון התקים. 762מן כדרש בהיתר סימון מס' העטוף יסו

 ס"מ מסביב. 10ורות בקרקע עם עטיפת חול יהצ ) 4
 ורות גלויים צבועים יסוד מגיול אפור ועליון סיטטי.יצ ) 5
 שעות. 24אטמ' במשך  12בדיקת לחץ  ) 6
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  צרת פוליאתילן לשפכים  07.09

  
מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה מערכת צרת מושלמת הכוללת ציורות וספחים עשויים  )1
)HDPE.(  

ועל פי החיות  2 -ו 1חלקים  34) החומר וההתקה בהתאם למפרט מכון התקים מפכ"מ 2
  היצרן. על המתקין להיות בעל תעודת הסמכה מיצרן הצרת.

 ) הציורות והספחים יהיו מאותה התוצרת. אין להשתמש בצרת מתוצרת שוה מזו של הספח3
  אלא באישור יצרן הספח.

תוך/חמום חשמלי, ע"י מופות חשמליות יתוך קצה לקצה ע"י מכשיר רי) החיבורים יבוצעו בר4
  התפשטות (שקע תקע) הכל לפי החיות היצרן.או 

     החיבור באתר בין קטעים טרומיים יבוצע אך ורק ע"י מופות חשמליות ו/או אביזרי 
  בריתוך. התפשטות ולא

העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י אשים שהוסכמו לכך על ידי יצרן הצרת או  ) 5
ת עובדים ללא הכשרה ציגו בארץ ותחת פיקוחו. ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסק

  תוך לא מתאים או טת חיבור לא מתאימה.יהעבודה, וכן לפסול שימוש בציוד ר מתאימה לביצוע
ת על תמיכות בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי אחיד ללא צרת גלויה מוח ) 6

  שקיעות.       
תורכב קודת קבע הכוללת מחבר שקוע התפשטות בכל מקום המסומן בתכיות, ובכל מקרה 

מ' בין מחבר שקוע התפשטות למשהו. מודגש בזה הצורך בשימוש  6במרחקים שאים עולים על 
ולא מחבר שקוע רגיל. בוסף תיתמך הצרת האופקית  למטרה זאת התפשטות במחבר שקוע 

 1.6 -מ"מ ו 11עבור צרת  1.1לכל אורכה על ידי כבקי החלקה. המרחק בין חבקי החלקה יהיה 
  מ"מ. 16מ' עבור צרת 

  בדיקת לחץ כפי שמופיע בהל"ת לגבי צרת ביוב. ) 7
  

  צרת פי .וי.סי. לביוב  07.10
  

יצוית, על הקבלן לבצע מדידה מדויקת של הערה: לפי החת צרת הביוב הח
הקיימים, להכין תוכית ביצוע ולקבל אישור המתכן לפי   גובה התאים 

הביצוע. עבודה זו (מדידה, עדכון תוכיות) כלולה במחיר החת הצרת ולא 
  יתקבל תשלום וסף.

    
  (עבה). 884קרקעי לפי ת"י -צרת מפי.וי.סי.  קשיח לביוב תת . 1
 תקע וגומיה אוטמת.-מסוג שקע חיבור הצרת . 2
 כיסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים. . 3
 ס"מ מסביב. 10הצרת מוחת בקרקע עם עטיפת חול  . 4
 בדיקת לחץ בהתאם להל"ת. . 5

  
  

  תאי בקורת  07.12
  

  .מגו פלסטעם רצפה  651. תאי בקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י. 1  
  
  ם, טיפוס ב.ב. לפי תקן.י. התקרות והמכסים יהיו טרומי2
  
.האטימה בין החוליות ובין התקרה והחוליה עליוה באמצעות אטם אלסטי על בסיס ביטומי   3

  "איטופלסט" מתוצרת וולפמן.
  
  ס"מ מעל פמי הקרקע הסופיים, לפי החיות אדריכל         10. באזורי גיון יהיו התאים בגובה 4  

  .הפיתוח או המפקח                
  
ס"מ מתחת האספלט ורק המכסה יהא בגובה פי  20. תאים במשטח אספלט יהיו עם תקרה 5
  האספלט.      
  
  . תאים במשטח אבן יהיו כ"ל.6
  
ס"מ מתחת המשטח עם מכסה עליון עשוי מיציקת              20. תאים במשטח מרוצף יבוצעו עם תקרה 7
       ס"מ ופקק מרובע עם הכה להחת אבי הריצוף 60X60רובעת ברזל הכולל מסגרת מ       
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       ירוסטה ירותכו  1/2מופות " 2תוצרת וולפמן.  66בתוכו. המכסה כדוגמת דגם כרמל 
  למסגרת ועברו דרך אבי הריצוף בכדי לאפשר הרמת המכסה.

  
  8קציה של עומקם (עומקם לא צוין אחרת בתכחיות לקוטר התאים כפויות) יהיו כדלהלן:. ה  

  ס"מ 60אין תאים בקוטר                     
o  ס"מ. 50ס"מ, מכסה  120עד עומק  80קוטר 
o  ס"מ. 60ס"מ, מכסה  250עד עומק  100קוטר 
o  ס"מ. 60ס"מ. מכסה  250מעל עומק  120קוטר  

  
  ופת   . חיבור הציור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים כדוגמת "איטוביב" תוצרת וולפמן או מ9

  חדירה מיוחדת עשויה פי.וי.סי.
  

  ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קוית עליוה. 125 -ו 100. תאים בקוטר 10
  
  

  . מפלים יעשו לפי החיות הבאות:11
  על ידי עיבור הקרקעית (כלול במחיר התא). –ס"מ  40עד הפרש       
  ם בפרד).מפל פימי או חיצוי כמצוין בתכית (משול –ס"מ  40מעל       

  
  . תאי ביקורת ליקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב, אך לא יעשו בתוכם תעלות12
  

  . בגמר העבודה יש לבצע מדידה של מערכת הביוב והתיעול כבסיס להכת תכית "כפי   13
  שבוצע".      

  
הדרוש, מכסים,             מחיר תאי הביקורת כולל בסיס, חוליות, תקרות בהתאם לעומס  –. מדידה 14

  אביזרים מיוחדים לכיסת צרת הביוב/תיעול לתוך התא, מדידה בגמר הביצוע, קומפלט.            
  

  שוחות הפלסטיק תימדדה כזהות לשוחות הטרומיות מבטון.      
  

  מערכת שאיבת דלוחין/ שופכין    07.13
  

. המערכת תורכב משתי משאבות ייעודימערכת שאיבה תותקן במפלס המרתף בתוך בור שאיבה 
  מ"מ. 65עם מעבר חופשי של 

  
  מפרט ללוח פיקוד לזוג משאבות טבולות כולל פוקציות הבאות:

  
    הזה חד/ תלת פאזית  -
  התעה ישירה  -
  ק'"וו כ"א 2 משאבות טבולות 2  -
  מפסק ראשי  -
  מגן מוע   -
  הפעלה ידית / אוטומטית של משאבות  -
  בין המשאבותהחלפת תורות   -
  1הדממה של המשאבה/ות ע"י מצוף מס'   -
  2הפעלה משאבה תורית ע"י מצוף מס'   -
  3הפעלה משאבה רזרבית בתוספת לתורית בעת העומס ע"י מצוף מס'   -
  בעת גלישה / הצפה 4הפעלה פעמון אזעקה ע"י מצוף מס'   -
  הגה גד חוסר זרימה כולל השהייה טרם יתוק המשאבות .  -
-  ה טרמית הג  
  הגה גד חוסר פאזה  -
  הגה גד היפוך פאזה   -
  מורות סימון/עבודה/תקלה  -
  לחצן יסוי ודימום לזמזם/פעמון אזעקה  -
  התראות מרחוק (מחשב, זימוית...) –הכות ליציאות לחיבור חיצוי   -
  ארון פח תקי  -
  

  .יש להעביר למתכן סכימת לוח לאישור
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 חשמלעבודות  – 8פרק 

  כללי .1

ותשתיות אודיו וידאו בכיתות תקשורת ומ"מ ט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל, המפר  .א

 .בירושלים " פלך "עבור בית ספר 

במכרז רשאים להשתתף קבלי חשמל בעלי רשיון ממשלתי מתאים ובעלי סיון מוכח בבצוע   .ב

  עבודות בסדר גודל דומה. 

 בהתאם למסמכים הבאים: יבוצעוהעבודות   .ג

  ותקותיו העדכיות. 1954חוק החשמל תשי"ד  . 1

התקים הישראליים העדכיים המתייחסים לציוד חשמלי ותקשורת (מוליכים, כבלים,  . 2

 ציורות, יצור לוחות חשמל, הארקות וכו').

  תקות והוראות חברת החשמל ובזק. . 3

 מרחבים מוגים.תקות הג"א ל . 4

 .1220תקן ישראלי למערכות גילוי וכיבוי אש מס.  . 5

 התכיות המפרט הטכי המיוחד ורשימת הכמויות. . 6

 .08המפרט הטכי הכללי הבין משרדי בפרט פרק  . 7

  מור ביותרחהעדיפות בין המסמכים לפי 

  

 הקף העבודה . 2

  העבודות הכלולות במפרט זה   .א

  )ה(הארקת יסודות והארקות במבמערכת הארקות  . 1

 )400V/230Vבמתח מוך (  חשמללוחות  . 2

 הזה ומובילים לחשמל  כבלי . 3

  מחשב לתקשורת  (מגשי רשת וצרת עם חוט משיכה )תשתיות   . 4

 תשתיות  צרת חוט משיכה וקופסאות חיבורים עבור מערכת אודיו וידאו בכיתות  . 5

  לטלפויה ולמערכת טלויזיהצרת וכבילה תשתיות  . 6

 ת למאור וכוח.איסטלציה חשמלית מושלמ . 7

 גופי תאורה. . 8

משולבת עם כריזת חירום (כולל בדיקת המערכת ע"י מכון  וכיבוי אש גילוימערכת  . 9

  התקים בסיום העבודה )

(כולל בדיקת מכון התקים  3חלק  1220חרום  מתאימה לתקן ישראלי  תכריזמערכת  .10

 בסיום העבודה )

 בכל כיתה למערכת מקרן + רמקולי קיר   וחוט משיכה תשתית צרת  .11

 מחוברת על מרכזיית הטלפוים של בית הספר מערכת איטרקום לשער כיסה  .12

  מזכירות בית הספרוגם ללקריאה לשומר  PANCODEדוגמת מערכת 

  וחיבור למערכת כריזת מבה . מערכת התראה גד רעידות אדמה .13

  

  שומר לעצמו את הזכות:  המזמין  .ב

 למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.  . 1

 עבודה בין מספר קבלים. לפצל את ה . 2

 לספק חלק מהחומרים,  המובילים הכבלים וכו'.  . 3
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 להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג. . 4

 לשות את סוג הציוד המבוקש תוך בחיה מחודשת של מחירו. . 5

 לבצע את העבודה בשלבים.  . 6

 לקבוע לוח זמים לבצוע העבודות.  . 7

  ישה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן.  בזכויות כמפורט לעיל לא המזמיןשימוש של 

הקבלן ישלים את המתקים שמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים והציוד הדרושים   .ג

  להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכיות. 

 אין חובה על המזמין לקבל את ההצעה הזולה ביותר.  .ד

  

 אור המתקןית .3

  הקיים תבה תוספת בכל הקומות וכן תוספת קומה שלמה אודיטוריום . למבה ביה"ס 

בקומת יותקן . הלוח הראשי שית לבית הספר תהיה מחברת החשמלחשמל הראאספקת ה  .א

. הלוח הראשי  הישן יפורק ובמקומו את לוחות המשה מרתף במיקום שוה מהקיים .ויזין 

 יבה חדר מעלית .

 במידת הצורך תוחלף הכבילה הראשית ל התשתית הקיימת תבוסס ע למבה  אספקת טלפויה  .ב

למגש כבלי  מ"מ  עם חוט משיכה 25הכה לקודת תקשורת מחשבים תכלול  צרת  בקוטר   .ג

 קומתית הכל בהתאם לתאים בשטח. ריכוז תקשורת אל  תקשורת בחלל תקרה או 

פל שליטה בעמדת +בכל כיתה  קיר  לחיבור מקרן + זוג רמקולי צרת וחוט משיכה תשתית   .ד

 .תהכמויותב כוע"פ התיאור שבמורה ע"פ תכית טיפוסית 

 מערכת החשמל  הישה במבה הקיים תפורק ובמקומה תבוצע מערכת חדשה   .ה

 

 הוראות טכיות כלליות .4

צרת תת קרקעית שתתכן המצאות של בשטח יבוצעו עבודות החפירה לצרת חשמל, תקשורת    .א

מים וכד' ) ועל כן תבוצע החפירה בעבודה זהירה תוך מיעת  קיימת של שרותים שוים (ביוב,

 ה"ל. םבשירותיפגיעה 

תואי הקווים יתואמו מראש עם המזמין באופן שלא יגרם זק. יתכן שהקבלן יידרש להיח את   .ב

הקווים בתוואים שהגישה אליהם קשה ולא וחה. לא תשולם כל תוספת למחירי היחידה 

  ובעים מהסיבות המתוארות לעיל.שבהצעת הקבלן עבור קשיים ה

על  N2XY האיסטלציה החשמלית תבוצע ברובה בחלל התקרות האקוסטיות ע"י כבלים   .ג

. במקומות בהם תבוצע התקרה משילוב של גבס ותקרה פריקה מגשי רשת בפרוזדור הקומה

יגושרו הקטעים מעל לגבס באמצעות צרת פלסטית קשורה בשי קצותיה למגשי הרשת. אין 

תקין מגשים לחשמל ו/או תקשורת מעל תקרה לא פריקה. האיסטלציה החשמלית בחדרים לה

הסגורים תבוצע בהתקה סמויה ע"י מוליכים מבודדים או כבלים בציורות פלסטיים וסיום 

באביזרים להתקה שקועה (תחה"ט).  בחלק מהאזורים  יותקו תעלות פלסטיות מוכות 

לים אל השקעים מעליהן. חלק מהשקעים יהיו בהתקה לאורך הקירות מהן יסתעפו המעג

  גלויה. 

כל המובילים המתכתים לכבלי חשמל ותקשורת בבין (תעלות, סולמות,  מובילים מתכתיים:  .ד

ציורות, תעלות רשת) ותמיכותיהם יהיו מגולווים. כל עבודות ההכה כגון ריתוך, השחזה 

לפגוע בשכבת הצפוי כולל וון כל עבודה שעלולה וכד' יבוצעו לפי הגלוון. אין לבצע אחרי הגיל

מגשי הרשת יהיו מגולווים. התמיכות, לסולמות, לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש קידוח. 

) ירד שיווקספק ל ,MFKמפרופילים מכופפים או זויתים מרותכים (ללא יטים) (דוגמת ,

מטר  1תקה בין התמיכות רבי של הסולם/תעלה עם הכבלים. מרחק ההיויתאימו לעומס המ
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לכל היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוותו לספק ויקבל את אישור המפקח 

 לפי הבצוע. מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או מגש המפורטים בכתב  הכמויות. 

 ציורות כבלים ומוליכים:   .ה

או במחיצות סגורות ים לקודות בהתקה סמויה בחציבות ו/או ביציקות חדשות וקו . 1

בצבעים תקים בתוך ציורות פלסטים כפיפים PVC יבוצעו ע"י מוליכים מבודדים 

  חלקים. 

  להלן פרוט צבעי צרת "מריכף" שתוח במבה, כל הצרת תהיה מטיפוס "כבה מאליו"  . 2

  רת חשמלבצבע ירוק -צ 

  רת לתקשורתכחול בצבע   -צ  

  רת מחשביםבצבע צהוב -צ  

  רתבצבע אדום. -לגילוי אש  כריזה צ  

. כמו כן אין להשתמש שרשוריםכל הצרת הפלסטית תהיה חלקה. אין להשתמש בציורות  . 3

  מ"מ. 20 -קטן מהחיצוי בציורות שקוטרם 

 צרת פלסטית שתוח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם החתה. . 4

  . N2XY(XLPE)כל הקוים בתעלות פתוחות יבוצעו על ידי כבלי חושת מטפוס  . 5

כל הציורות שיותקו ע"י הקבלן כהכה למערכות שאין כלולות בעבודתו  חוטי משיכה:  .ו

מ"מ, לציורות  2מ"מ חוטים בקוטר  40יצוידו בחוטי משיכה מילון שזור. לציורות עד קוטר 

מ"מ. סיום  8ומעלה חוטים בקוטר  3מ"מ, לציורות "4מ"מ חוטים בקוטר   63מ"מ עד  50

 צה הציור עם טבעת (קטע ציור) שתמע "בריחת" החוט לתוך הציור. החוט בק

 שילוט:   .ז

. עם ציון מספר הלוח ומספר המעגלכל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סדביץ חרוטים  . 1

  . לבןעל רקע  שחורגוון השילוט לציוד חשמל יהיה כיתוב 

 ציוד תקשורת ישולט בשלט כ"ל אולם על רקע כחול. . 2

) בשלט 1משורייים במרחבים המוגים ובמקלט ישולטו (בוסף לסעיף שקעי החשמל  . 3

  סדביץ חרוט "לא מוגן ע"י מפסק לזרם דלף". 

  השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בפרד.  . 4

  כל כבלי החשמל יסומו ע"י חבק עם סימון מס' מעגל. . 5

מטר מתחילת הקו  1.5כבלי התקשורת יסומו בוסף למתואר גם בתחילה ובסוף הקו וכן   . 6

 ומסופו.

מ' לפחות מפי הרצוף, קופסאות  2.20קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקו בגובה אחיד   .ח

 מטר ייסגרו בברגים. 2–הסתעפות שידרשו בגובה מוך מ 

 חפירות:  .ט

ס"מ (אם לא רשם אחרת) מרום הסופי של הקרקע  110החפירות עבור הצרת יהיו בעומק  . 1

אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב  או המדרכה, לצורך עבודה זו

  הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים קי לפי החת הצרת ובשכבה וספת לאחר  10החפירה תרופד בשכבה של   . 2

ח סרט סימון החתה ולאחר מכן להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשוה יש להי

פלסטי עם סמון "כבלי חשמל" כדרש, לכסות את החפירה בעפר ולהדק עד להשגת צפיפות 

 מוד א.א.ש.ו. לפחות. פי המילוי הסופיים יתאימו לגובה פי התשתית.  97של % 
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אים ועל הקבלן לקבל אישור המפקח לתואי לפי בצוע החפירה. על הקבלן לוודא תו . 3

ית קיימת. האחריות להמע מפגיעה במערכות תת קרקעיות ומהלכים של צרת תת קרקע

קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם 

  כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מייד, על ידו ועל חשבוו.

 

  חומרים וציוד .5

ם כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקי  .א

הישראלי. חמרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראל. אביזרים מתוצרת חוץ ישאו 

  .IEC, NEC, UL, VDE ,BSתו של אחד או יותר מהתקים הבאים  

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהדס ו/או   .ב

בין אך איו מהוה אישור לכל הציוד המפקח, אישור הדוגמה הוא תאי להתקת האביזר ב

מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבוו. 

המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי שידרש למק את החלטתו ועל 

 הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבוו. 

 GEWISSלהתקה  עה"ט יהיו מתוצרת  קעים ומפסקים)אביזרי החשמל והתקשורת (ש  .ג

SYSTEM  יסקו אוN  ה עה"טלהתק 

או בטציו עם תריסי מגן  סיסטםסדרת  גוויסהאביזרים להתקה שקועה (תחה"ט) יהיו    .ד

 פימיים.

או יסקו או לגרד או  GEWISS תיבות חיבורים ומעבר להתקה גלויה עה"ט יהיו מתוצרת   .ה

 .  ש בשום מקרה בקופסאות מרירוןאין להשתמשו"ע  

. הקופסאות יתאימו לציוד המותקן גוויס בקירות בלוקיםקופסאות לאביזרים יהיו קופסאות   .ו

 ויותקו בקירות כך שהחורים לחיזוק השקעים בברגים יהיו במקביל לרצפה.

 או ש"ע. IBOCO תעלות פלסטיות יהיו חסיות אש  דוגמת פלגל או  .ז

 MERLIN GERIN , ABB SACE, KLOCKNERיה מתוצרת הציוד בלוחות החשמל יה  .ח

MOLLER CUTLER HAMMER,SIEMENS  .או שו"ע 

בקצר, אלא אם צויין אחרת. הקבלן ישמור  KA10כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר יתוק של   .ט

במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות, במידה ובחר יצרן שאיו מייצר את כל טווח הציוד 

יש לשמור שלפחות קבוצת אביזרים מסוג מסויים ( כגון ממסרים, מגעים הדרוש בלוחות 

 אביזרי פקוד, מתקי הספק, מפסקים ח"א ומאז"ים) יהיו משל אותו יצרן.

  

  הארקות .6

וכן יוארקו כל האלמטים  במסגרת העבודות תבה מערכת הארקת יסודות לביין בית הספר  .א

 תיו המתכתיים בבין ע"פ דרישות חוק החשמל ותקו

  הוראות טכיות לביצוע הארקת יסודות:  .ב

תקות החשמל (הארקת  4271בצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקות הממשלתי  . 1

  יסודות) התשמ"א. 

 הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.  . 2

  הגדרות:  . 3

 :ציאלים,  הארקת יסודותהמערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוט

 הארקת יסודות, יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים בייהם.אלקטרודות 
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  :ה, מחבר את טבעת גישורברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המב

האלמטים השוים כגון המוטות האכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת 

  סגורה בהיקף המבה, תוך שמירה על רציפות חשמלית.

 ציאלים:פס השווחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל  את פוט פס

מ"מ באורך 80x8 שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכי ההארקה. מדות הפס 

  המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים. 

 :צה פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י רתוך לטבעת הגישור והק יציאות חוץ

השי יוצא אל מחוץ לבין לתוך קופסה משוריית שקועה בקיר עם מכסה מחוזק 

  בברגים ושלט הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ. 

 :ה ומחוברים  אלקטרודת הארקת יסודותים ביסודות המבחלקי המתכת הטמו

 בייהם ע"י ריתוך. 

מ"מ תוך כדי   12לק (לא מצולע) שקוטרו טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול ח . 4

 10שמירת רציפות ההארקה, הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו  ע"י ברזל  

  מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך. 

בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון (יציאות חוץ, מעבר, תפר וכו') יש  . 5

ברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך מ"מ לפחות שירותך ל  4x30להתקין פס מגולוון  

 תחום הבטון. בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור. 

אלקטרודות הארקת היסוד יכללו רתוך הרשת התחתוה ביסודות בודדים וחבור לשי  . 6

מוטות אכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, בכלוסאות, יש ליצור קשר גלווי 

מ"מ לפחות. שים מהם ירותכו לטבעת  8ן המוטות האכיים ע"י ברזל עגול בקוטר בי

 הגישור.

המתקן יוגן בשיטת האיפוס. האיפוס יבוצע בפס השוואת פוטציאלים הראשי  ע"י  איפוס: . 7

לוח החשמל הראשי במבה ע"י חבור מוליך האפס דרך פס השוואת פוטציאלים ע"י 

בצבע כחול עם צהוב ירוק בשי הקצוות. חתכי המוליכים  מוליכי חושת שזורים עם בדוד

 לפי המופיע בתכית הארקות. 

בוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי, מובילים כבלים, קוסטרוקצית   .ג

, ארוות תקשורת, צרת וכו' הכל בהתאם גריד תקרה אקוסטיתמתכת, לוחות חשמל, 

ת הבצוע בתכיות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת לדרישות התקות, ובהתאם להוראו

 ההארקות כדרש אפילו אם חלקים מה לא פורטו במסמכי המכרז. 

  

  לוחות חשמל .7

להעמדה על עם דלתות פלים מודולרים מפח צבוע בתור  ותלוח חשמל יהיו מסוגהלוחות   .א

הלוחות עם  רצפה, מותקים בתוך גומחות חשמל/ישות. פסי הצבירה יהיו בחלק העליון של

כיסוי פרספקס שקוף. מהדקים, פסי האפס ופסי הארקה יהיו בתאים פרדים בחלק התחתון 

של הלוח מאחורי פל פרד לרוחב כל חזית הלוח, גודל התאים יאפשר מרחב ח לטיפול 

במוליכים שיחוברו לפסים אלה. כל המעגלים מהקומה כולל קו ההזה  וכולל כבלים ללוחות 

על סולם/תעלה בצידי הלוח ויכסו אל הלוח מלמטה. אי לכך כל לוח יותקן על משה יותקו 

ס"מ בכדי לאפשר מעבר וח לכל הקווים. פרופיל  15 - סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ

  .  המתכת כלול במחיר מבה הלוח ולא ישולם עבורו בפרד

   MERLIN GERIN ,ABB SACE,הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  .ב

,WESTINGHOUSE   יידרן. הקבלן ישמור במידת האפשר על שאו ש"ע שיאושר ע"י המתכ

אחידות הציוד בלוחות החשמל. במידה ובחר יצרן שאיו מייצר את כל טווח האביזרים 
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הדרשים בלוחות יש לשמור שלפחות כל קבוצת אביזרים מסוג מסויים (כגון קבוצת ממסרים, 

מתקי הספק אוטומטים, קבוצת מפסקי זרם חצי אוטומטים מגעים ואביזרי פקוד, קבוצות 

בקצר עפ"י  10KAזעירים וכד') יהיו משל אותו היצרן. המאמתי"ם יהיו בעלי כושר יתוק של 

  .IEC -898ותקן בלאומי  745תקן ישראלי 

סלקטיביות: בין הגות בלוחות החשמל השוים תקויים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר.   .ג

 ת הקבלן לודא שימוש במפסקים בעלי אופייים המבטיחים סלקטיביות מלאה. באחריו

  בקרה והשלת עומסים: כל לוחות החשמל יצוידו במגעים להשלה ולמיתוג עומסים.   .ד

איזון פאזות: עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת   .ה

על הקבלן לבצע איזון  %5 -ד מהשי ביותר מהפאזות. במידה והזרמים המדודים שוים אח

  פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בפרד. 

 הוראות כלליות לבית לוחות:   .ו

הלוחות יבו בהתאם לתרשימים העקרוים ותרשימי החבורים שבתכיות. מידות הלוח  . 1

ויות ועוד מקום שמור תהיה מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמ

30%. 

התרשימים שבתכית באים לציין את סידור הלוחות עקרוית בלבד, תכית מפורטת עם  . 2

ציון התוצרת של כל אחד מהאלמטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד על ידי היצרן 

ותוגש לאישור המהדס לפי תחילת העבודה. רק לאחר אישור התוכיות רשאי היצרן 

עותקים של מערכת  3צוע הלוחות. עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל לוח לגשת לב

 התוכיות ה"ל.

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות פליז, בורג פרד לכל  . 3

מוליך. העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים.  עד  

 ממ"ר ומעלה עם בורג  התחברות ע"י עלי כבל.  35סילה, ממ"ר מהדקי מ 25

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה  באמצעות עלי כבל ודיסקיות  10מוליכים שחתכם   . 4

פליז, כבלי אלומייום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומייום/חושת או לשות 

 מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדיסקיות.

ישולטו בשלטי סדביץ חרוטים שיחוברו  בלוח  ל האביזרים והמפסקיםכ: שילוט וסימון . 5

לפלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות (לא דבק). בוסף לשלוט יש לסמן את כל 

מבחוץ  ישולטו עצמם  כמו כן הלוחות . האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכית

קה) ע"פ החיות  עדכיות של בשילוט סדוויץ חרוט ובר קיימא עם מסמרות (לא הדב

 משרד החיוך  ומח"י 

הדקי הכיסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פל פלסטי שקוף משולט בסמן  . 6

החץ. כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע 

 מקרי. 

ין מפסקים חצי אוטומטים היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגות לזרם יתר וזרם קצר ב . 7

 בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע חייב להתאים  לדרישה זו. 

פלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים (פרפרים) או ברגים בעלי ראש גדול לסגירה בחצי  . 8

 סיבוב עם אבטחה המועת שחרור הבורג מהפל. 

, ובעל תו 61439פי ת"י -לוחות החשמל יבו במפעל לוחות מאושר מכון התקים הישראלי על  .ז

 . ISO 9002תקן 
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 גופי תאורה .8

  : הוראות טכיות כלליות  .א

(חדרים, מחסים, כיתות, משרדים,   גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקים . 1

פרוזדורים וכו'). באזורים בהם תותקן תקרה מומכת יותקו גופים  ספריה, מבואות,

 .שקועים

לים לפרוק ולהתקה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה תעשה גופי התאורה יהיו ק . 2

ללא צורך בפתיחת ברגים או שמוש בכלים. הלובר יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך 

 שיישאר תלוי גם אם יפורק לצרכי תחזוקה.

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתיחס להספקה, התקה וחיבור כולל גם את  . 3

לרבות כל   ,כוללים המחירים התקה מושלמת של גופי התאורהכן הציוד והורות. 

החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, כיסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר 

 הדרושים. 

מוטות י יש ו/או פס מתכתי ישכל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יוחזקו ע"י  . 4

מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע הברגה אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום. בכל 

 מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. 

גופי תאורה שקועים בבטון יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם, והקבלן ידאג  . 5

 שתהייה ברשותו בעת הכת התביות ליציקה.

. בעלי תקים ישראל (מת"י).  אחריותשים  5 יסופקו עם LEDכל גופי התאורה מבוססי  . 6

ותקן פוטוביולוגי  LM79. תקן TM21-, וLM-80שעות עבודה לפי תקן  50,000חיים אורך 

IEC62471.   גוון אור לבן טבעי CCT=4000K  דרייבר לג"ת לד בתקן ,CB  אוTUV ,

 או ש"ע מאושר. LIFUDאו  MEANWELLכדוגמת חברת  -LVDל EMCלרבות בדיקת 

ידו בקבלים לשיפור כופל הספק עד כל מורות הפריקה (פלורסצטים, מטל הלייד ) יצו . 7

 .לפחות 0.92

 כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף.  . 8

 2.22חלק  20ציוד תאורת חרום יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י  . 9

  מורות חד תכליתיות:   .ב

עפ"י תקן  הכוללות: מטען וסוללות, לתאורה בהפסקת חשמל. מאושר LEDג"ת תאורת חירום 

 עם בקרה אלקטרוית להפסקה מוחלטת של פעולת הורה במתח סוללה מוך 2.22חלק  20ישראלי 

  לשמירה על הסוללות.  V1 -מ

  שלטי יציאת חרום מוארים דו תכליתיים:   .ג

 120עם ממיר, מצברי  יקל קדמיום ומטען לפעולה של   LEDכל שלטי יציאת חרום יהיו מסוג 

מורות יתאימו לשלט יציאה תקי בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו דקות בהפסקת חשמל. ה

שלטי יציאת החרום יהיו עם שילוט על גוף יקורת (ללא  מתג ליתוק היחידה). בלחצן בדיקה וורת ב

  התאורה ויותקו על הקיר או שקועים בתקרה. 
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  )3 (חלק 1220משולבת עם כריזת חירום ומתאימה לתקן מערכת גילוי וכיבוי אש  .9

  כללי:  .א

  במבה תותקן מערכת גלוי אש ועשן כתובתית אלוגית  עם גלאי עשן בתקרה.

ע"י  בכיסה למבה עם הגה למיעת חבלות ופל משי לרכזת במזכירות   הרכזת תמוקם

  דרישות מכבי אש

ולדרישות מכון התקים, כן ישא הציוד תו תקן  1220מערכת גלוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י, 

L.U  אמריקאי.  החברה המציעה תהיה בעלתISO 9002.  ותהיה משולבת עם מערכת כריזת

   3חלק  1220חירום ע"פ תקן 

  

  פרוט טכי של הרכזת:  .ב

כתובות גלוי  500סה"כ  כתובות כ"א ( 127כרטיסים  4 הרכזת תהיה כתובתית אלוגית עם  . 1

בור הפעלה/הפסקה של וכיבוי). כרטיסי כיבוי ללוחות חשמל שוים, יחידות כתובת לחי

מיזוג אויר, חלוות עשן, מדפי אש, וכדו'. המערכת תגיב לכל ארוע באמצעות היכולת 

 לאתר ולשבץ את הגלאים  (ו/או אמצעי ההתראה האחרים) ע"פ מקומם הגיאוגרפי. 

  מויים.  4 -הרכזת תצויד בחייגן אוטומטי ל . 2

ראשי. יתן יהיה לקבוע את הרכזת תכלול כרטיס המאפשר יתוק חשמלי של מפסק זרם  . 3

 הגורמים ליתוק ע"י תכות). 

 LCDהרכזת תכלול תכת איטגרלי (המאפשר שוי התכית ללא צורך בשוי חיווט) וצג  . 4

אלפא ומרי. יתן יהיה לכוון את הפרמטרים של הגלאי בהתאם לסביבה בה הותקן. כ"כ 

ות (אבק, שבר) ותוים על סוג יתן יהיה לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על תקל

הגלאי, מספר סידורי ותאריך היצור. המערכת תהיה בעלת סף אזעקה דימי בהתאם 

 למצב הרגישות כפי שיוגדר, ע"פ חלוקה גאוגרפית ולו"ז משתה ע"י המזמין.

 או משולבת עם כריזת חירום    7000סדרה  מתוצרת טלפיירמערכת פתוחה  הרכזת תהיה  . 5

  לשמוש ע"י מכון התקים. תרך המאושרשווה עמערכת 

הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגות בפי זרם יתר בכבלי היציאות ומטען ומצברים  . 6

  שעות. 24לגבוי 

  הרכזת תכלול מערכת להגה מפי פגיעת ברקים ומתח יתר. . 7

הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה, להתקה על הקיר או שקועה בתוכו. התיבה  . 8

 מר של צבע שרוף בתור.תהיה עם ג

המפקחת על כל כרטיסי העיבה, הצד  U.P.Cהרכזת תכלול מערכת עיבוד מרכזית  . 9

לא ימחקו גם אם פל  U.P.C -הדיגיטלי וכרטיסי הממשק למחשב. תוים המאוכסים ב

יאפשר הגדרת תאים לאזעקות והעברת אידקציות למחשב.  U.P.C -מתח ההספקה. ה

 ן זמן.יצויד בשעו U.P.C -ה

  גלאים:  .ג

הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אויברסליים משולבים בתקרה  . 1

המומכת או מותקים בתקרת הבטון כך שיתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשוי 

 הבסיס. 

גלאי עשן יהיו אופטי "ירוק". הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי כל סוגי העשן,  . 2

 איו ראה ועד לעשן כהה ביותר.מעשן ש
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גלאים מסוג עליית טמפרטורה (גלאי חום) יותקו במקומות בהם קיימת סבירות גבוהה  . 3

להפעלות שווא ע"י גלאי העשן ומאידך במקרה של שריפה צפוייה עליית טמפרטורה 

 לפחות בתוך דקה). 8.3Cמהירה (עליה של 

אפשרות לחיבור ורית מקבילה לחיבור  לכל גלאי תהיה ורית סימון איטגרלית ובוסף . 4

 מחוץ לאזורים/חללים סגורים.

 לכל גלאי יתן יהיה להוסיף יח' כתובת.  . 5

 כל תקלה בגלאי עקב קצר, תק או פילת מתח בקו תפעיל מייד אידיקציה ברכזת.  . 6

תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שוה עבור מקומות בהם תיתכן כמות עשן  . 7

 פעם. קטה מדי

 או שווה ערך ויתאימו לעבודה עם הרכזת שסופקה.  הגלאים יהיו מתוצרת טלפייר . 8

  לחצי חרום:  .ד

לחצי אזעקת אש, לחצים אלו יחוברו ולחללים בבין בוסף לגלאים, יותקו בכיסות לבין 

לאזור האזעקה בו הם מצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים. הלחצן יהיה 

אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוי ("כלפה") למיעת לחיצות בצבע 

 חלק ג') 1220(בעיקר ת"י שווא , ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.

  :חיצוי  צופר אש  .ה

חיצוי (על קיר חיצוי של הביין): המיועד להרכבה ערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה מ

 הרץ. 500-1000מטר, בתחום תדרים   1במרחק של   A (100DB)על עוצמה של חיצוית ב

  יחידת הפעלה לציוד חיצוי:  .ו

יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממועים האחרים על קו הגלאים. יחידה זו תשמש 

כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוי כגון אלקטרו מגטים לסגירת  דלתות אש, מאווררים, פתחי 

. VAC\4A 220ן, מסכי עשן, וכו'. מגעי היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח מקסימום: עש

היחידה תהיה מצוידת בלחצן הבוי בתוכה כך שבעת מתן שרות יתן יהיה להפעיל את הרכיב 

  הבוחן והשלוח את  כתובת היחידה ללוח הבקרה.

  אופן פעולת המערכת :  .ז

  אזעקה:  . 1

  .ורית סימון בגלאי תהבהב 

 ור .ית "אזעקה" ברכזת תהבהב 

  .יופעלו הצופרים 

  ומרית פורמציה בצורה אלפאהצג הדיגיטלי יציג את כל האי 

  .(כתובת הגלאי המזעיק) בעברית  

 'ות עשן וכושחרור דלתות אש, חלו  

 .הודעה תעבור למחשב בחדר הבקרה  

 .תייםויים המתוכהחייגן האוטומטי יחייג לכל המ  

  תקלה:  . 2

 ורית "תקלה" ב .רכזת תהבהב 

  .ימי בלבדיופעל צופר פ 

  .פורמציה הקשורה לתקלה ולמקומההצג הדיגיטלי יציג את האי 

  .ת לצורך טפול בתקלותוי שתוכהחיגן האוטומטי יחייג למ 

 .הודעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה  
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  .ה במהלך תקלה יקבלו עדיפותאזעקות שתופע 

  מערכת כבוי אש ללוחות חשמל:  .ח

  רכת הכיבוי תהיה יתת להפעלה בשלושה אופים:מע . 1

 .ל ממערכת גילוי אשאוטומטית באמצעות סיג  

 .(לחצן בלוח הפיקוד) ית באמצעות מערכת הפיקוד החשמליתיד 

 .ית המחוברת למיכלית באמצעות מערכת מכיד 

  מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים: . 2

 פחי של כמות ה 70%גז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על ריכוז.  

 .תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי לבין פתיחת המגוף  

 .מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר האזעקה  

ליטת הגז לאזור ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצרת וחירי הפיזור יתוכו כך שמשך פ . 3

  שיות.  10המוגן לא יעלה על 

(הקוטר יקבע עפ"י משקל הגז) צבועה בצבע  40הצרת תהיה צרת פלדה ללא תפר סקדיול  . 4

יסוד ובצבע אדום עליון יש לקות את הצרת באמצעות לחץ אויר לפי התקת חירי 

  הפזור.

מיקום חירי פיזור לאשור ק"ג הקבלן חייב להכין תכית  3עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  . 5

  המתכן הכוללת סימולציית מחשב.

  הספק יספק תעודה על אכות הגז. . 6

  .KBAR 25דרש לחץ קבוע  -בכל מיכל יותקן שעון לחץ אטגרלי  . 7

8 . צרה למ עת שחרור הגז בעת בדיקה תקופתית.יבכל מיכל תותקן  

  ית.מקורבכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי  . 9

ש כולל את הספקת המיכל, הצרת, חירי הפזור, ברזים וציוד מחיר מערכת כיבוי א .10

המדידה והפקוח, התקה וחיבור מכי וחשמלי, כבלי חיבור, החזוקים, המתלים וכל 

  העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה. 

 בדיקה ואישור:   .ט

המערכת ויתקן כל ליקוי  עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקים הישראלי לבדיקת

ות המפקח חבדיקת המערכת תהיה בוכשיידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון התקים. 

 וציגי היזם,הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאשי האחזקה.

תיקי מערכת הכוללים את הספרות  2לאחר השלמת הבדיקה והפעלת המערכת ימסור הקבלן 

  ת הפעלה ותחזוקה בעברית.הרלווטית לציוד שהותקן, הוראו

  אחריות הקבלן:  .י

המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקיה של המערכת לשביעות רצון 

  חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר. 24המזמין למשך 

  

  ) 3חלק  1220לבת עם ג"א ע"פ תקן ו(מערכת מש + מערכת צלצוליםמערכת כריזת חרום .10

  רכת ודרישות תפעוליות: מטרות המע  .א

 מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות  לפי חלוקה לאזורים . . 1

 ההודעות  ישמעו באיכות טובה וברמה מובות גבוהה ביותר באמצעות הרמקולים.  . 2

 שעות ביממה.  24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   . 3

  תבמזכירוהכריזה  תשידור ההודעות יהיה מעמד . 4

 המערכת תוכל לשדר גם מוזיקת רקע מגן דיסקים מקצועי. . 5
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 המערכת תאפשר עדיפות לכריזת חרום על פי מוזיקת הרקע. . 6

כגיבוי. ההעברה ממתח     24v DCוכן ממתח ישר   AC  220vהמערכת תוזן ממתח הרשת  . 7

 הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא   צורך בפעולה ידית כל שהיא. 

אשר יאפשר   MAINTENANCE FREE,מצברי חרום ללא טפול,  המערכת תכלול . 8

דקות שידור רצופות ללא  רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטען  60הפעלת המערכת במשך  

 את המצברים ברשת החשמל, בטעית טפטוף וטעיה מהירה, לפי הצורך. 

  .V100במתח של  CONSTANT VOLTAGE המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  . 9

 סגור מאוורר ומוגן מפי ודליזים. 19" סטדרטי  דמסבהמערכת תשולב בארון כל  .10

שתחובר למערכת כריזה, לרבות הדרכת צוות בית  מערכת צלצוליםאספקת והתקת  .11

הספר לתפעול המערכת וביית תוכית מצבים לשביעות רצון צוות בית הספר ותותקן 

תכה והדרכה ותכות מושלם של יתן לספק מערכת איטרטית כולל בחדר מזכירות.

  המערכת 

 מסד מרכזי :   .ב

, יותקן כאמור כל הציוד 19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטדרטי "        ) 1(

  המרכזי.

  מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבה מפרופילי אלומייום או ברזל בעובי של         ) 2(

ברה גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההג ) 3(

  רזרבה. 25%יותקו שלבי אוורור ועוד תוספת מקום פוי של 

דפות המסד יהיו עשויות אלומייום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת  ) 4(

  הצורך, כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול גד קורוזיה וגד חלודה.

עם אחת, ובצבע סופי על בסיס כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פ ) 5(

בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומעול  התזה וזלית או באבקה.אפוקסי ב

  המאפשר עילת המסד.

בתחתית המסד יותקו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם  ) 6(

  לפחות. 20%לעומס ויכלול רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, וריות לציון אספקת  AC/DCהמסד יכלול פל  ) 7(

תיכים להג ,ה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם המתחים

  ישר למערכות המיתוג והבקרה.

בורר   המסד יכלול מערכת מויטור שתכלול רמקול, שאי קו, וסת עוצמה,  ) 8(

 מגברים, ומד עוצמה /מויטור משולב, כחלק מובה ביחידות ההגברה.

  מגברי הספק:   .ג

ים משולבים, בזיווד המיועד מגבר ההספק יהיה בוי על בסיס טרזיסטורים או מעגל . 1

 . 19להתקה במסד ברוחב "

בכל רוחב תחום ההיעות, עכבת  העומס תהיה   500W RMSהספק היציאה הכולל יהיה  . 2

  . V70או   V100אוהם  מוצא קבוע  , 8

 .30%שוב ההעמסה תלקח בחשבון רזרבה של יבח . 3

 24VDC, 50HZ 220 VACמתחי האספקה  . 4

 חות. אוהם לפ K100עכבת הכיסה   . 5

הפרש בין  1.25DV  100Vביציאת קו  (OUTPUTREGULATION)יציבות בשיוי עומס  . 6

 עומס מלא לעומס בריקם. 

  .3DBביחות של  60-20Khzתחום העות לתדר   . 7
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 בהספק מוצא מלא.  1Khzבתדר   %1  -אחוז עיוותים: מתחת ל . 8

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  DB 90רעש מוצא:   . 9

 מעלות צלסיוס. 10 מעלות עד מיוס   45בודה : תחום טמפרטורת ע .10

כל הכיסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור ויתוק  .11

   המערכת בזמן השרות.

כל חלקי המתכת במגבר, יעבר תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של אודיזיה גד  .12

 איכול וחלודה. 

  ערבל צליל:   .ד

כיחידה מודולרית משולב במגבר ההספק. בערבל במסד המרכזי או  ערבל הצליל יותקן  . 1

 יהיו כיסות: 

  .לכל מיקרופון במערכת 

  . לערוץ רדיו 

 .גן דיסקיםלערוץ מוזיקת רקע מ 

  .וספת יתיסה רזרבית לחיבור מערכת חיצוכ  

כל כיסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק  . 2

 רכת. במע

 יחידות כיסה.  6 -במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל . 3

 אוהם  K100עכבת כיסה  . 4

  mV250  רגישות בכיסה . 5

 לפחות  dB30יתרת מתח בכיסה  . 6

 ± 3dBבקודות  20Hz-20Khzתחום העות לתדר  . 7

 לפחות  dB80   יחס אות לרעש . 8

 ומילי.ובמתח יציאה 1Khz  בתדר  0.2%אחוז עיוותים הרמויים:  . 9

 )± 14dBM(  600בעכבה אוהם  0.4Vמתח יציאה ומילי    .10

  ,Hz 100לאוקטבה בתדר של  6dBאפשרות ליחות של                      

 12Khzבתדר של  80Hz  ,±12dBבתדר של  ±12dBאפשרות לויסות צליל של:                     

 (מיתוג קול). VOXבערבל תותקן כיסת   .11

 ל יותקן גוג אלקטרוי שיפעל אוטומטית עם הפעלת כיסת מיקרופון. בערבל הצלי  .12

 תוי כיסות המיקרופון:    .13

   יסה מכסימלית שלוולט. -מיקרו 200רגישות כ 

   יסה של1אוהם בתדר  350עכבת כKhz 

   ות לתדר30תחום העHz-18Khz  קודותבdb3 ± .  

    :יסה30יתרת מתח בכdB  לפחות(Overload margin) 

   55יחס אות לרעשdb  .לפחות ברגישות מקסימלית 

  % :יים1בתדר   0.1אחוז עיוותים הרמוKhz .ליומי במתח מוצא 

 .אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים 

 תוי כיסת מוסיקה                    

      :יסהרגישות בכMv 150 .למתח יציאה מלא  

  :יסה15עכבת כK  יסה אוהםאוהם. 600לפחות לכ  
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 :ות לתדר30תחום העHz-20Khz   קודות±3  בdB  

  :יחות של6אפשרות לdB  100בתדרHz   

  :65יחס אות לרעשdB ברגישות מקסימלית  

  :יים1בתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוKhz ליומי ובמתח יציאה  

  :יסה30יתרת מתח בכdB לפחות  

 יסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.אפשרות להפעלת הכ  

   רמקולים, שאי קו, גרילים אוקסטיים ותיבות תהודה:   .ה

גמר בצורת על גבי קירות ותקרות בטון יותקו הרמקולים ושאי הקו בתוך תיבת תהודה,  . 1

 . חצי ירח עם כיסוי פח מחורר עדין בצבע לבן

צבע בתקרות אוקסטיות יותקו הרמקול ושאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפח מחורר ב . 2

 לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית. 

 בעל משפך כפולFULL RANGE מטפוס    6הרמקול יהיה בקוטר "  . 3

 (DOUBLE CONE) .מוך 3חלק  1220מתאים לתקן  ובאחוז עיוותים  

  גרם  142 -לרמקול מגטי קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ . 4

 אוהם.  8עכבה:   . 5

 . 60Hz-20Khzתחום העות:  . 6

 .W10קיבול הספק:  . 7

 מעלות.  120זוית פיזור:   . 8

וואט)  6,3,2,1,0.5דרגות לתאום הספקים עם ספים ( 5כל רמקול יצוייד בשאי קו בעל  . 9

 או ש"ע  בוש הרמקול  יהיה מתוצרת 

  שופר קול  .ו

שופרי הקול מיועדים להתקה חיצוית ויהיו אטומים ומוגים בפי רטיבות, לחות ,  . 1

כבה מאליו  אקלים אחרים,  שופרי הקול יהיו בעלי מובות מירבית.מליחות ותאי 

  3חלק  1220מתאים לתקן 

 . RMS 15Wהספק  . 2

 . ± 3dbבקודות  500Hz-7Khzתחום העות לתדר  . 3

 W 1מטר בהספק 1במרחק של  db100רגישות מוצא  . 4

 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאכי. . 5

 מעלות. 90זוית פיזור  . 6

 7.5W, 4W, 2W, 1W   ,W15ו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים שאי ק . 7

 שאי הקו יהיה חלק בלתי פרד משופר הקול. . 8

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבה הליבה:  . 9

 בוש " או ש"ע השופר מתוצרת " .10

 שאי משתה-וסתי עצמה  .ז

  V.C.Tוסתי העצמה יהיו מסוג שאי משתה  . 1

  ואט בהתאם לעומס הצרך 35/100הספק השאי  . 2

 . לדרגה בתוספת מצב מופסק 3dbדרגות החתה   4 . 3

  12dbהחתה כללית . 4

 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום . . 5

 מערכת גי דיסקים   .ח

 .102dB -יחס אות לרעש גדול מ . 1
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  .0.005 -אחוז עיוותים: קטן מ . 2

 .±3dBקודות  2Hz-20Khzתחום התדרים:  . 3

 "ע מאושראו ש SOMYגן הדיסקים יהיה מתוצרת  . 4

  מערכת אספקת זרם חרום   .ט

 MAINTENANCE.המצברים יהיו מהסוג אשר איו דורש טיפול או הוספת מים, . 1

FREE  

 דקות שידור רצופות.   60בול, אשר יאפשר הפעלת המערכת, במשך ילמצברים יהיה ק . 2

  עם סידור ידיות שיאה  בצדדים במארז מתאים מפח מאווררהמצברים יותקו  . 3

עיה טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של המערכת המטען יספק ט . 4

ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעיה מהירה בפרק זמן 

 שעות. 6שלא יעלה על  

  עמדת הפעלה כריזה:   .י

בעמדות הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דימי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי  . 1

באופן שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל GOOSE-NECK ש צוואר גמי

 ס"מ).  10-5האפשר (

 אוהם מאוזת עם שאי. 200-600עכבה  . 2

 Hz-12Khz 50תחום העות . 3

 0.2Mvרגישות מיקרו בר/  . 4

 לפחות  -  60Db Vמתח יציאה  . 5

 בלוח ההפעלה יותקו  . 6

 ים מוארים (או עם תריס זוהר) לצן לכריזה כללית. אזורים בתוספת לח 12-לחצ 

  לחצן רגעי להפעלת המיקרופון(PUSH TO TALK)  

 ."ורית סימון "תפוס 

  

  כבלים:   .יא

כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי חושת   כבל רמקולים: . 1

   3חלק  1220מתאים לתקן בצבע אדום אלקטרוליטית  

ממ"ר   .150מוליכים שזור בחתך של  כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג  כבל מיקרופון: . 2

, רשת ממ"ר, בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שוים. סכוך 7x0.25כל אחד, בהרכב  

מחוטי חושת סביב המוליכים, ומעטה הגה חיצוי מפי.וי.סי אפור המתאים להתקות 

 חיצויות ופימיות. 

 הודעות מוקלטות    .יב

קלטות ע"ג חצאי מוליכים במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות מו

 שאין יתות למחיקה עם פילת מתח למערכת.

 MP-3הודעות בפורמט  5המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד 

מהמחשב ישירות לתוך היחידה.  יתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות 

ממערכות חיצויות כמו גילוי אש ובקרת מבה, או מלחצן יעודי מעמדות 

  הכריזה.

  ההודעות ימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע. וסח

שעות  16המאפשר עד  H-16סטדרטי ( SD/MMC תכלול  יח' אחסון 

  סאוד)
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 :ייםפרטים טכ  

 יות. 60 -אורך הודעה מקסימליש  

 6 -כמות הודעות.  

 קצב דגימה- SAMPLES/SEC 8K.  

  3רוחב פסdB- 100Hz-5.5KHz.  

 בורר מצב השמעה/ הקלטה. -הפעלות  

 יתן לווסתבתוך היח עצמת שמע יציאה. -ידה  

 גדות מעגל מקסימאלית600  -התΩ . 

 וחיווי תקלות  בקרת מצברים  .יג

ישולבו במערכת מטען ומצברים לגיבוי  החירוםמערכת כריזה ב

מצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח לבחירום.

  המצברים מתחת לסף מסויים.

שיופיע בפל התראה במסד או ע"ג  תההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי ורי

בוסף לאמור, כל התקלות יופיעו ע"ג צג במסד הכריזה ויחוברו לרכזת ג"א 

   3חלק  1220ע"פ דרישות תקן לג"א וכריזת חירום  

  

  

  

  תיעוד:  .יד

עותקים כרוכים של תיעוד המערכות  3עם השלמת העבודה יגיש הקבלן  . 1

  שיכלול את הפרטים הבאים:

  ת ועקרון פעולתה כולל תוים טכיים.תאור המערכא.     

  הוראות הפעלה לצוות במקום.  .ב

  הוראות אחזקה מועת ואיתור תקלות בדרג המפעיל השטח.  .ג

  והל ביצוע ביקורת תקופתית.  .ד

תוכיות מכאיות וחשמליות של הציודים השוים ושל המערכת כולה כולל סכמת   .ה

  מלבים עקרוית.

  קווים, לוחות חיבורים תוכיות חיווט וכד'. תוכיות עדות של פריסת ציוד, מהלך  .ו

  פרוספקטים טכיים מפורטים של כל פריטי הציוד.  .ז

הסימים על גבי התוכיות יהיו זהים לסימוים שיופיעו על גבי האביזרים והכבלים  . 2

  המותקים בשטח.

  התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים של הציוד המיובא. . 3

 מסירת המערכת:  . 4

ביצוע העבודות, יערוך הקבלן סדרת בדיקות ויסויים בשטח, על מת  עם השלמת

 לבדוק ולוודא שהמערכת פועלת על פי הדרישות. 

לאחר סיום הבדיקות ה"ל יכין הקבלן דו"ח לבדיקות כפי שבוצעו על ידו ויגישו למזמין 

 של פרק 1וליועץ בצרוף עותק טיוטה ראשוה של תיעוד המערכת כפי שפורט בסעיף  

  זה. 
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 לאחר הגשת הדוח הקבלן יבצע מסירה ראשוית ליועץ. .1

לאחר אישור הדו"ח וטיוטת התעוד ישלים הקבלן את המערכת לפי הערות היועץ . 2

 ויבצע מסירה סופית תוך הדגמת פעולת המערכת והדרכת המשתמש. 

  

 מערכת התראה בפי רעידות אדמה .     11

  פי קביעת מהל -"מרכז אקדמי מוכר", ייחשבו ככאלו על -"מעבדה מוכרת"  ו –במפרט זה   .1

  האגף הססייסמולוגי במכון הגיאופיסי לישראל.

  מערכת התרעה לבית ספר תהא מערכת המבוססת על גלאי או מספר גלאים לרעידת  .2

  אדמה, הפועלת באופן רציף, והמגיבה לחיווי רעידת אדמה ומפעילה מערכת כריזה

  חיווי חוזי), –שויה להיות מותקת בבית ספר (ובמקומות הרלווטיים מקומית,  המותקת או ע

  בהתאם לאפיוים הסייסמולוגיים והכלליים המפורטים להלן.

  אפיון סייסמולוגי

  או יותר, G  0.005המערכת תספק חיווי קולי ברור ומובחן בהתרחש תאוצת קרקע של   .3

  ידי מעבדה או מרכז-יסוי מאושר עלהרץ.   יכולת זו תוכח ב 8 - 0.5בתחום תדרים של 

  אקדמי מוכרים.

  במקרה של רעידת אדמה המתורגמת לתאוצת קרקע, כמפורט למעלה,  במקום בו מותקת  .4

  המערכת, תפעל המערכת עד שייה לאחר התרחשות תאוצה כאמור.  יש להעדיף מערכת

ידי -יסוי מאושר עלהתרעה בעלת זמן תגובה קצר יותר.  זמן תגובתה של המערכת יוכח ב  

  מעבדה או מרכז אקדמי מוכרים.

  מערכת ההתרעה לא תספק חיווי בגין תאוצת קרקע שמקורה איו רעידת אדמה   .5

  (התרעת שווא).   גלאי המערכת לא יספקו התרעת שווא כתוצאה מכל אחד מהמקרים הבאים:

  יות ורכבות;מ' מסיעת כלי רכב ובכלל זה משא  4הצבת גלאים במרחק של עד   .א

  טריקת  דלת בחוזקה בסמיכות לגלאים, בהפרש של מס' שיות בין טריקה לטריקה;  .ב

  ק"ג בסמיכות לגלאי; -10פילת חפצים שמשקלם כ . ג

  הפעלת מכשירים חשמליים או מכשירים המפיצים קריה אלקטרומגטית או אקוסטית;  .ד

  מטר);   0.5 -  1ק"ג) בסמיכות לגלאים ( 3מכות פטיש (  .ה

  ידי מעבדה או מרכז-כל הבדיקות המפורטות לעיל בסעיף זה יוכחו ביסוי מאושר על

  אקדמי מוכרים.

  ידי-ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכר,  יכולים להיות  מאושרים על-קיומם של יסויים על

  מהל האגף לסייסמולוגיה במיהל המחקר למדעי האדמה והים.

  אפיון כללי

  לול לפחות  גלאי רעידת אדמה אחד,  אשר דגם ממו עבר יסויים מאושריםהמערכת תכ    .7

  .  יש להעדיף מערכת המכילה מספר גלאים,  וזאת לצורך קבלת 3-5כמפורט בסעיפים 

  אמיות גבוהה יותר.

  על המערכת להפיק אזעקה קולית ייעודית ומובחת,  הכוללת את הדיבור:  "רעידת אדמה".   .8

  ידי חיבור מערכת ההתרעה למערכות הכריזה -תהא יתת להגברה עלהאזעקה הקולית 

  המצויות המוסדות החיוך.

  מערכת ההתרעה תהא בעלת יכולת לתפקד באופן עצמאי,  ללא קשר למערכות אחרות,   ולא   .9

  תהא קשורה למערכות אחרות, זולת לחשמל, וחיבור מקובל למערכות הכריזה.  

  כלה להתערב, או לפגוע,  או לשות את פעולתה של מערכת ההתרעה.מערכות אחרות לא תו  .10

  )  המערכת תהא סגורה, כך שלמי שאיו מוסמך לטפל  בה,  לא תהא גישה או אפשרות לערוך11
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  שיוי באופן פעולתה, זולת יתוקה ממקור חשמל או ממערכת הכריזה.

  כת, תספק המערכת חיווי על כך.)  בכל מקרה של העדר  מתח חשמל הדרוש לפעולתה של המער12

  )  המערכת חייבת להכיל מצבר או סוללה,  אשר יאפשרו פעולתה גם לאחר יתוק זרם13

  ימים לכל הפחות.   במקרה שהמערכת מופעלת בעזרת סוללות בלבד, 7לתקופה של   -החשמל 

  חייבת להיות פעולה תקיה של המערכת במשך חודש ברציפות.

  החיווט המחבר בין כל הרכיבים ומערכת הכריזה, בדיקות ההתקה והתקיות )  ההתקה במקום, 14

  יהיו באחריות הרשות המקומית. –וכן הפעלת המערכת 

  

  תאים מקומיים ומיעת תאוות   . 12

    על הקבלן לבדוק לפי הגשת הצעתו את כל התאים הקשורים לבצוע העבודה ואפשרויות  . 1

תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התאים בוגע  הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן

קשיים בהתקה, וכד' ופוטר בזה את ותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר ולמכשולים 

  בקשר לכך.

על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה גד תאוות במקום העבודה ולמוע בכל  . 2

דם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה בא

ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו, 

מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלי 

 משה או באי כוחם אשר להם ימסר חלק כל שהוא מהעבודה. 

  

  ים אישורים ובדיקותתאומ  . 13

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע  . 1

העבודות כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום 

  וסף הובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 

, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי התקשורת הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים . 2

 והחשמל.

עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה להחת כבלים. על הקבלן לתאם  . 3

 מראש את עבודות החפירה, מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע.

      הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכות הדרושות לבצוע החבור, יגיש לחברת   . 4

          מל את כל המסמכים, פרטי הציוד והתכיות שידרשו וישתתף בתאומים עם החש   

 החשמל  הוגעים לאופן ביצוע העבודה. חברת 

 ): AS MADEתכיות עדות  (   .5    

         במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכיות שברשותו את כל השויים שבוצעו   א. 

  לעומת התכון המקורי.

 ת העבודה יכין הקבלן תכיות עדכיות המפרטות את המתקן כפי עם השלמ  ב. 

 שבוצע (תכיות עדות).

. AUTOCAD -תכיות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב   ג. 

  סטים ודיסקט מתכיות העדות שהכין. 3הקבלן ימסור למזמין 

הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכיות: "תכית עדות. הוכה ע"י   ד. 

  .............)  בתאריך ......."(

  הכת תכיות העדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם  בפרד.   ה. 

  הכת תכיות העדות תהיה תאי לקבלת המתקן ואישורו.   ו. 
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 עם השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן שביצע ע"י  מהדס חשמל מוסמך בעל    . 6

דו"ח בדיקה מפורט כולל רשימת הליקויים  ויעביר  IIIשיון חשמלאי בודק סוג יר

 הדרושים תיקון. עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן את כל הליקויים המצויים בדו"ח.

       בדיקת הבודק המוסמך איה  באה במקום בדיקת המתכן או/ ו הפקוח או/ו ציג   . 7

בודה המזמין ואין פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקוים הדרשים על ידם הע

 תתקבל ותחשב גמורה רק לאחר אישור המתכן, המפקח וציג המזמין.

 כל התאומים והבדיקות ה"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בפרד.  . 8

  

  אחריות  . 14

  חודש מתאריך ה"ל 24חריות היא  תקופת הא . 1

 תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע. הגדרת קבלה . 2

מתייחסת לאישור בכתב של המפקח והמתכן של המתקן, המאשר שהמתקן סופית 

 הושלם לשביעות רצוו המלאה.

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקיה של המתקן שהקים לרבות  ציוד אביזרים וכבלים  . 3

 שסיפק. 

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל  . 4

חודשים  24האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך   חשבוו. תקופת

  מיום ההחלפה. 

הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקוים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת         . 5

 האחריות.

  

  

  אופי מדידה  . 15

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים ההתחשבות עם תאי הצעה:  . 1

ם המפורטים במפרט ובתכיות. המחירים המוצגים להלן ייחשבו המוצגים בכל התאי

ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התאים הזכרים באותם 

אי הבת תאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י  המסמכים, על כל פרטיהם.

ם וסף המזמין כסיבה מספקת לשיוי מחיר הקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלו

מכל סוג שהוא. כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך התוים של 

אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. כל התאים הכללים המצויים במסמך זה, 

באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין 

  רים.משרדית, המתייחסים לאופי המדידה והמחי

המוח "שווה ערך" אם זכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התכיות  . 2

כאלטרטיבה למוצר מסוים הקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן, פירושו שהמוצר חייב 

להיות ש"ע מבחית הטיב ודרישות אחרות למוצר הקוב. טיבו, איכותו,סוגו צורתו 

 מוקדם והבלעדי של המהדס.ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעוים אישורו ה

ואי והחומרים הדרושים ובכל סעיף "קומפלט" כללים במחיר היחידה כל עבודות הל . 3

לביצוע העבודה, פרט לציוד או חומרים שצויו במפורש באותו סעיף שהם באספקת 

 המזמין. 
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מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקה, חיבור וכו',  . 4

ההוצאות לצביעה , בדיקות תיקוים, מבחי אטימות, שילוט, סימון, הכת  וגם את

חישובים כמפורט ותכיות על סוגיהן, כולל תכיות בית מלאכה, תכיות התקה 

 ותיאום וכן תכיות עדות. 

מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל  . 5

עבודות עשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים המקרים ובכל התאים. בין אם 

 יכרים ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

העבודה, הפסקות או  לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פצוי בגין: פיצול . 6

 הפרעות לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השה, שויים בכמויות.

 כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הושאים הבאים: רואים את הקבלן  . 7

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת   .א

  המתקים, כולל גם בדיקות ע"י ציגי מכון התקים או הטכיון.

 התקות עזר ואמצעים למייהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .ב

ביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, הוי ושלטים לכל האיסימון  ז  .ג

 סימון לכבלים.

פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות   .ד

 הסתעפות. 

 הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.  .ה

 כל החבורים החשמליים והמכיים של הציוד המותקן.  .ו

 תיקוי צבע, אטימות וחיזוקים.   .ז

מויות שבכתב הכמויות יתות באומדה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות הכ . 8

  המדויקות של ציוד, אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה. 

טו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חמרים  מדד עם השלמתה,יהעבודה ת . 9

 שפסלו. מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר

 כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כיסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בפרד. 

מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה (פרורטה). בהעדר בסיס חוזי  .10

לפרורטה, על הקבלן להגיש יתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. ליתוחי 

ו העתקים מחשבוית מס וקבלה מחיר שיוגשו על בסיס מחיר קיה של ציוד יצורפ

  עבור התשלום בגין ציוד זה. 

  

 כללי:

מחיר הקודה כולל את חלקה בקו ההזה מלוח החשמל ועד לקודה וכן את קופסאות 

. לא תשולם כל תוספת בגין שמוש בציור כבה מאליו, או ציור יההסתעפות והאביזר הסופ

דה וידרשו) כלולים במחיר הקודה ולא פלסטי קשיח. גם חציבות וכסוי הצרת בבטון (במי

  תשולם עבורם כל תוספת. תעלות כבלים ישולמו בפרד. 

    

  האביזרים יהיוכל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פימי להגה בפי גיעה מקרית.  

  מתוצרת גוויס סדרת סיסטם עם תריסי מגן פימיים   

  

"מ כבה מאליו בחלל תקרה  סיום מ 20בציור   3x1.5 N2XYכבל   קודת מאור רגילה :

במהדקים בקופסה עד למפסק. סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט ומפסק מאור "גוויס". (הערה עבור 

  ).4x1.5 N2XYתאורה דו תכליתית יש להשתמש בכבל 
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מ"מ כבה מאליו מלוח החשמל  20בציור  4x1.5 N2XYכבל   קודת לחצן פיקוד תאורה:

  א גוויס תחה"ט ולחצן מואר מתוצרת "גוויס".בהתקה סמויה. סיום בקופס

  

מ"מ כבה מאליו בחלל תקרה כפולה ומשם  20בציור  3x2.5 N2XYכבל : 16Aקודת חבור קיר 

מסוג "גוויס" עם  16Aבהתקה סמויה בקיר, סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט עם שקע חד פאזי 

  תריס פימי סמוי בקיר. 

  

מ"מ  20בציור  3x2.5N2XYכבל  :ה למייבש ידייםאו הז קודת חיבור קיר ווטה חד פאזית

 2x16Aאו עם מתק דו קוטבי  16Aכבה מאליו מלוח החשמל. סיום בשקע ישראלי חד פאזי 

  וורית סימון.

  

) בציור 3x1.5NYYממ"ר ( או כבל   3x1.5ע"י מוליכים מבודדים  קודת תא פוטואלקטרי:

, מותקן שקוע או ש"ע  MATSAG מתוצרת  PSKגם מ"מ כולל  תא פוטואלקטרי ד 20מריכף 

  .65IPמחוץ למבה בתוך קופסה אטומה 

  

כבה ממ"ר בציור  10/16חיבור הארקה ע"י מוליך חושת  :16CU/ CU 10קודת חיבור הארקה 

לאלמטים מתכתיים כגון  צרת ביוב, יקוז, צרת גז, הסקה מרכזית, גריד מתכת של  מאליו

ד. כולל ברגי פליז, עלי כבל, דיסקיות, מהדקים קדיים ואומים, כולל שילוט תקרה אקוסטית ועו

החיבורים מתחת לתקרה מומכת וכן ע"י דיגלון בפס ההארקות. קודות ההארקה יבוצעו עד 

  לפס ההארקות בלוח החשמל.

 N2XY2.5x5ע"י כבל עבור יחידת עיבוי חיצוית:  A16X3קודת הזה ישירה תלת פאזית 

במרפסת קומתית או  IP65מוגן  A16x3מ"מ סיום במפסק פקט שלושה קטבים   25ר בציו

  במיקום אחר שיתואם עם ספק יחידת מ"א. 

  

 20בציור  N2XY2.5x3ע"י כבל  עבור יחידת עיבוי חיצוית: A16קודת הזה ישירה חד פאזית 

קום אחר שיתואם במרפסת קומתית או במי IP65מוגן  A16x2מ"מ סיום במפסק פקט דו קטבים 

  עם ספק יחידת מ"א. 

  

קופסת "אופיס יסקו"  קודת מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ותקשורת בעמדת עבודה:

  הכוללת: מתועשת לחשמל ולתקשורת להתקה עה"ט או תחה"ט

  של יסקו) 50069080-(מק"טשקעי חשמל עם תריסים פימיים.  -6קודת חשמל סיום ב

  אות עפ"י המפורט בהמשך.(אחת תשמש לטלפויה)קודות  תקשורת מחשב מל 2

  מודול שמור עם מכסה דמה. 2

  

 עם חוט משיכה  מ"מ כבה מאליו בהתקה סמויה ו/או גלויה 25 ציור   :(הכה) קודת מחשב

 RJ-45   7שקע מתאם ל מארון המחשבים הקרוב   ועד לקודת הקצה. סיום בקופסת "גוויס" עם 

CAT-.  

  

מריכוז כריזת  אדוםבצבע מ"מ כבה מאליו  20ציור ב ממ"ר   4x0.8כבל   ום:קודת כריזת חיר

  .בהתקה חיצוית או פימית חירום. סיום בתקרה/בקיר עד לרמקול
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כבה מאליו מ"מ  20זוג מסוכך בציור  2גילוי אש תקי   ממ"ר   4x0.8כבל  קודת גילוי אש:

  קצוות.  2-כולל חיווט מושלם בסיום ביחידת הקצה (גלאי, לחצן, צופר)   אדום.

  

מ"מ מלוח החשמל ועד  20בציור   5x1.5N2XYכבל קודת  לחצן הפסקת חשמל בחירום:

עם זוג מגעים ABB מתוצרת  לקודה. סיום בלחצן חירום עם מכסה זכוכית ופטישון יפוץ דגם

  פתוחים.

  

מ"מ. כולל  20יור מריכף בצ ממ"ר  N2XY3x2.5  בלבד ע"י כבל קודה לדוד מים חמים (בוילר):

, וחיבור לדוד מקום) 4(קופסת גוויס עם ורת סימון לרבות שעון שבת 2x16Aמפסק דו קטבי  

  . T-250425כדוגמת וויסבורד מק"ט 

בהתקה סמויה מארון  מ"מ 20בציור   TECסיכוכים   RJ 3 – 6כבל דרופ   קודת טלוויזיה:

עם שתי יציאות קואקסיאליות פרדות כדרש  ה"טת/עה"ט V.Tתקשורת ראשי סיום בבית תקע 

  מתוצרת "גוויס". 1149בתקן 

  

  הערה:

  בכתב הכמויות  האפיוןאלא בכתב הכמויות תבוצע עפ"י כל קודה שלא אופייה במפרט הטכי 
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  עבודות טיח  09פרק 

  כללי  09.01
  :הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלןשל המפרט  09כל העבודות כפופות לתאי פרק 

  טיח פים רגיל  09.02
טיח פים רגיל יהיה בשלוש  שכבות (הרבצה , שכבה מישרת  , גמר שליכט לבן  , הטיח 

גמור יש להחזיק במצב לח גמר לבד. את הטיח ה -יבוצע לפי סרגל ישר בשי כווים 
  ימים לפחות, מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטות בכל מקום. 3במשך 

  הכת שטחים  09.03
  בכל המקומות שיידרשו יש להיח על הרצפות יריעות   א.

  פוליאטילן לפי ביצוע עבודות הטיח כהגה הכלולה במחיר  עבודות הטיח.

ים, כגון בטון וביה יש לכסות את מקום הפגישה במקומות כיסוי של שי חומרים שו
ס"מ לפחות,  15מגולוות מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMברשת 

  מ"מ הכלולים במחיר הטיח. 0.7מ"מ ועובי החוט  12גודל החור יהיה 

השטח. במקומות שרוחב  ויכוסו עד לפי 3:1י יסתמו במלט חריצים לצרת כלשה  ב.
ס"מ מעל  10מ"מ יש לכסות את החריץ ברשת לולים, ה"ל ברוחב  50על  החריץ עולה

  רוחב החריץ לכל כוון, סתימת החריצים כלולה במחיר הטיח.

  פיות מתכת לכל גובה הקיר כלולים במחיר עבודות הטיח.  .ג

  דוגמאות טיח  9.04
ומן ע"י הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות של כל אחד ממיי הטיח השוים במקום שיס

המפקח לאישור האדריכל לפי תחילת העבודה. ההוצאות בעד ה"ל יכללו במחיר 
  היחידה ולפיכך לא תשולם כל תוספת בגין הכת הדוגמאות.

  פיות וחריצי הפרדה  09.05
  הפיות בין קיר לקיר וכן פיות קיר לתקרה יהיו חדות כל  א.

פי סרגל בשי הקטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ל
  הכווים.

  מ"מ וברוחב 10בין הקירות והתקרות יש לעבד חריץ בעומק   ב.
  מ"מ לפי קביעת המפקח. 3 - 5

  תיקוים  ג.
כל עבודות הטיח הדרשות לתיקוים לעבודות הגמר אחרי 

  בעלי המקצוע השוים (כגון : גרים, מסגרים, מרצפים, 
  ע"י הקבלן במסגרת עבודות חשמלאים שרברבים) יבוצעו 

  הטיח ללא תשלום וסף.

  מחיר הפיות כלול במחירי היחידה של עב' הטיח.

  שליכט –טיח חוץ                     9.06
וכלולים  מ"מ שלא ימדדו  20/20במידות  Uא. עבודות הטיח כוללות סרגלי אלומייום 

  בתכולת העבודה.
. על הקבלן להציג על פי האדריכל ובטקסטורות שוות בגווים שוים ב. שליכט צבעוי 

ורו אישור האדריכל לפי תחילת הביצוע וקבלת אישמטר על מטר לדוגמא במידות 
  בכתב. 

  .על הקבלן להציג את סוג השליכט לרבות הספק לאישור האדריכלג. 

  אופי מדידה מיוחדים    .709
  כיות א. החיתוכים, החריצים וכו' יבוצעו כמסומן בתו

  ובפרטיהן כלולים במחירי הטיח השוים ולא ימדדו בפרד. 
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  וחיפוי עבודות ריצוף  10פרק 
  
  

  עבודות ריצוף וחיפוי   10.01
  

  כללי  
  

  של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד המפורט  10כל העבודות כפופות לתאי פרק   .א
  להלן.        
ם בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכווים השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישריב.   
- ית.פרט אם יצוין על שיפועים שיבוצעו בדיוק לפי המסומן בתוכ  
פי השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות קיים מחומרים זרים     

והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח, התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים באותה 
מקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך קומה. ב

החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו (מחיר לבצע חלקים עגולים, יעשה 
  החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת החיפוי).

, מקור ג. על הקבלן להציג ולאשר את דוגמאות האריחים לפי הבצוע לרבות שם היצרן וספק 
  הקרמיקה ותעודות מכון תקים לטיב האריחים .

מ' לאישור המפקח לרבות רובה .  2/2ודל של ד. על הקבלן להכין דוגמאות ריצוף וחיפוי בג
  דוגמאות אלו יסולקו בגמר העבודה וללא תוספת תשלום . 

ווקס") . עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירים גם ליטוש במכוה של הריצוף והברקה ("ה
  לפי מסירת הבין.

  . שקעים ופתחים בתוך ריצוף האריחים יעובדו בדיסק חיתוך  .ו
  עבודה זו לא ייחשב בפרד וייחשב כחלק מעבודת הריצוף.מחיר    

מכל סוג אריח שבו השתמש  1%כמות של למזמין  ז. על הקבלן למסור בגמר העבודה 
רד עלות תוספת זו לא תשולם בפ וחתומות ומאותה סדרת יצור . בקופסאות סגורות 

  ורואים אותה כחלק ממחירי היחידה .
  

  גריט פורצלן  /  ריצוף במרצפות טרצו  10.02
  

לרבות במספר תהייה עפ"י  דוגמה מאושרת ע"י האדריכל אריחים   /המרצפות - אריחים א.   
  .מחירגווים ללא תוספת 

  
  תוכיות, במחיר מתחת למרצפות יהיה לפי הגודל ב -עובי מצע ב.   

  ס"מ. 15הריצוף יכלל עובי המצע עד לעובי כולל של המצע והמרצפות עד   
  

  ל ערב גד רטיבות.ג. בטיט של ריצוף שטחים לא מקורים יש להכי 
  

  שיפולים טרומיים   10.03
  ס"מ, כמצויין בתוכית. 7יהיו מסוג המרצפות , ובגובה של  / האריחים  שיפולי הטרצו      

מ"מ מפי הטיח.  5כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו השיפולים יוחו   
  (גרוג") הכלול במחיר היחידה 45 -בפיות יבוצע חיתוך ב 

  
  

   גריט פורצלן /חיפוי קירות בקרמיקה  10.10.04
    
ו על הקירות ובפזור עפ"י התוכיות  יוח פת מחיר)(ללא תוס א. אריחי קרמיקה בגווים שוים  

   ט במפרט כמפור
  הכללי. החיפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשי כיווים.                 
  בזמן החת האריחים יש לדאוג למילוי שכבת המלט לכל שטח המרצפת כך שלא ישאר אף   .ב

  מקום ריק. בגמר העבודה תעשה בדיקה במקומות שימצאו כריקים יפורקו האריחים       
  שבון הקבלן.ויורכבו מחדש על ח      
בשורה האחרוה ובמקצועות יש להשתמש בסרגלי פיה שאושרו ע"י המפקח והכלולים   

  במחיר היחידה.
יבוצע עפ"י ה"ל  הדבק יהיה  מסוג   או טיח  ג. חיפוי הקירות בהדבקה   ע"ג מחיצות הגבס          

  .מפקח מאושר לשימוש ע"י ה
    בהדבקה כולל טיח בטון  עם ב.ג בוד הכלול במחיר היחידה . ות באריחי קרמיקה ד. חיפוי קיר          
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  באריחי קרמיקה או גריט פורצלן או הדבקה ריצוף   10.05
  

  לפי בחירת האדריכל ובאשורו.  -, הסוג והגוון מאושרת  אריחי הקרמיקה יהיו מתוצרת א.  
  

מסום  עם צמט הכל או סו מעורב בצמטהריצוף בקרמיקה יעשה ע"י חול מיוצב (חול   .ב
   עפ"י 

   מ"מ כולל  8), הכלול במחיר    יחידת הריצוף ולרבות בצוע פוגות ברוחב עד החלטת המזמין       
  .אקריליתרובה      

  
        

  משטחי כיורים  10.06
"י מסוג המאושר ע כמפורט משטחי כיורים יהיו   משיש עפ"י בחירת האדריכל  כולל הקטים 

קים, חורים וכו' וכולל עיבודים לכיורים וברזים. משטחי השיש יהיו מיחידה האדריכל ללא סד
  ועם חיתוך בכיור .  אחת . לא יתקבלו משטחי  שיש  עם כתמים , סדקים וכ"ו 

  
  

  המחירים 10.07
  

 לפי מסירת הבין.   -מחיר עבודות הריצוף והחיפוי כולל ליטוש במכוה והברקה   .א
  לעיל . 10.01סעיף  ראה 

   דות החיפוי כוללים את מילוי התפרים במלט לבן "רובה" והברקה או רובה מחירי עבו  .ב
  אפוקסית  בגוון עפ"י תוכיות האדריכל לפי מסירת הבין.      

  לאישור האדריכל, לרבות הדבקתן בשטח     -הכת דוגמאות של סוגי הריצוף השוים ג.  
   פקח.וקם עפ"י דרישת המאו החתם בשטח וסיל               
באריזות סגורות וחדשות וללא כל   2%ד. מסירת חומרי רזרבה מכל סוג שהוא בכמות של   

  תשלום וסף . 
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  עבודות צבע  11פרק 
  
  

  כללי    11.01
לעבודות צביעה אם לא צויין  11פרק  -כל העבודות תבוצעה לפי מפרט טכי כללי   

הצביעה תבוצעה אך ורק ע"י בעלי מקצוע הכמויות. עבודות  אחרת במפרט ובכתב
מאומים ומוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומות. צביעת הקירות 

והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורטות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה 
ות היצרן, ובמקומות שיורה המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה יעשו לפי הורא -

  האדריכל והמפקח.באישור 
  

  הכת שטחים לצביעה  11.02
עבודות טיח, יש לקות את השטח היטב מגרגירי חול, זבות  - 09בוסף לאמור בפרק   

מלט, כתמים, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים 
  קבלת צבע. הכל מושלם כהכה ל -ולקות את השטחים מכל חומר רופף 

  
  צביעת קירות ותקרות מטוייחים  או מחיצות גבס  11.03

 -ייעשה ב צבע סופרקריל בשלוש שכבות טיח או גבס (קירות ותקרות ) צביעת קירות   
הכל בהתאם להוראות היצרן או עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל 

  לרבות שכבת יסוד וספת עפ"י החיות יצרן הצבע .
                       

הכל בהתאם  בשלוש שכבות לפחות  - כמפורט בתוכיות עשה ב צבע ת תקרותצביעת                             
עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל לרבות שכבת ולהוראות היצרן 

  יסוד וספת עפ"י החיות יצרן הצבע .
י החיות המפקח ובאישורו . אין להתחיל שכבה וספת עד ת השכבות תעשה עפ"צביע                           

  לקבלת אישור מלא לגמר השכבה  התחתוה .
                        

  הגוון יהיה עפ"י  סופרקריל מיקס בגוון עפ"י האדריכל .                          
  
  

ידה ולא תשולם בפרד . הגוון וסוג ו כלולה במחיר היחצביעת אלמטי פלדה עץ וכ"                  11.04
  הצבע עפ"י אישור האדריכל .  
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  עבודות אלומייום  12פרק 

  

למבי ציבור  עפ"י החיות המפרט הכללי ,עב' האלומייום יבוצעו ע"י מפעל בעל תו תקן  . 1

   ומפרטי האדריכל .   ועפ"י תוכיות האדריכל

 עבודות האלומייום כוללות במחירי היחידה : . 2

 מ"מ. 2מפח מגולוון בעובי אספקה, הרכבה וביטון משקופים עיוורים  2.1

 , יצור , הובלה והתקה בשטח לרבות איטום היחידות .  מדידה 2.2

 המזמין יבצע טסט לבדיקת עמידות  מים של היחידות ע"ח הקבלן .  2.3

 התגמירים.לומייום ורשימת ת אברשימכל היחידות ימדדו ביחידות קומפלט עפ"י תאורן  2.4

 :יםמחירי קבלן האלומייום כולל 2.5

 תכיות הגשה וביצוע.עלות  2.5.1.1
 עלות כל החומרים. 2.5.1.2
  והמבלטים השוים. עלות ייצור כולל כל המכשירים והכלים הדרושים: מסורים 2.5.1.3
 הובלות ושיוע באתר. 2.5.1.4
ההרכבה כוללת את אמצעי העזר לביצוע העבודה כגון: כלים, מעליות ומתקי  2.5.1.5

 הרמה לפי הצורך, כולל אישורים להפעילם.
  

  
המזמין רשאי להגדיל, להקטין, או לבטל, כל פריט ברשימות האלומייום. הדבר לא  . 3

 את מחיר היחידה של הפריט הדון.     ישה 

כל השטחים הרשומים ברשימות האלומייום הם שטחי הפים החשוף של המוצרים,  . 4
ים דרשים בהיקף. מודגש כי הקבלן איו והם אים כוללים את השוליים ו/או כיפופ

 זכאי לכל תמורה בגין שוליים ו/או קיפולים אלה.

פרטי המוצר, פרטי  :כיות ביצוע מפורטות שיכללותעל קבלן האלומייום להגיש  . 5
פרטי איטום, פרטי  ,חתכים אכיים ואופקיים הפריטים,הרכבה, חזיתות, פריסות של 

 וכו'.עוגים, רשימת פרזול 

  

 .האדריכל ו הקבלן לא יתחיל בעבודות הייצור לפי שיקבל אישור מהמפקח . 6

  
קבלן האלומייום יציג תעודות בדיקה המעידות על עמידות המוצרים בדרישות  . 7

 רלווטייםוגורמים  שבוצעו ע"י מעבדה מוסמכתהפרטים התקים הרלווטיים של 
  וספים. כל העלויות של בדיקות אלו הים כלולים במחיר העבודה. 

 לכל מוצר יגיש הקבלן תו תקן. . 8

גם אם  על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהדרש בתקן . 9
 .איו מוזכר במפורש במפרט זה

  חישובים סטטיים: .10
החישובים הסטטיים הקבלן יבדוק שכל המוצרים המסופקים עומדים בדרישות 

ויוכיח שכל האלמטים של חזית המבה כולו עומדים בדרישות הסטטיים של 
בוגע הסטטיים א האחראי הבלעדי להשלמת החישובים המוצרים. הקבלן הו

  למוצרים המותקים.
בהגשת המכרז, הקבלן מאשר שלקחו בחשבון את הצורה ואת גובה הביין, עומסי 

) וכל הכוחות הפועלים על הביין לצורך החישובים שלילייםההרוח (החיוביים ו
  הסטטיים.

דרישות דרש להגיש חישובים סטטיים המאושרים ע"י קוסטרוקטור על פי 
את הלקוח בכתב על חששות קוסטרוקטיביים  ולידעהאדריכל ויועץ האלומייום 

  כגד הביצוע המתוכן בזמן הגשת המכרז.

43



  

 

   .והאדריכלעל פי דרישת הפיקוח  הקבלן יתקין בשטח פריטים .11
, האדריכל רשאי לשות את גוון פרופילי של המוצרים לדוגמהלאחר ההתקה 

האלומייום והחלוקה המודולארית של הפריטים. על כך לא ידרוש הקבלן תשלום 
  וסף.

  עמידותו בבדיקה תהווה תאי לאישור התקה של שאר הפריטים. 

12. ות והדלתות תתאים לדרישות:הרכבת החלו 
 
 על כל חלקיו  1068חלוות ת"י  12.1
 . 4001ת"י  12.2
 1099זיגוג ת"י  12.3
 .414עומסים ת"י  12.4
 938זכוכית ת"י  12.5
 על חלקיו. 1509תריסים ורפפות לת"י  12.6
 על חלקיו. 4068ההתקה תתאים לדרישות ת"י  12.7
 .1568ביצוע והתקת קירות המסך תתאים לדרישות ת"י  12.8
 .1142מעקה לת"י  12.9

 2חלק  4402פרופילי אלומייום לדרישות ת"י גימור  12.10
 1045-1בידוד טרמי יתאים לדרישות ת"י  12.11
 ציפוי אודייז על אלומייום (אילגון). 325ת"י  12.12

  
 

מיימום. טיפול תרמי  6063סגסוגת  -פרופילי האלומייום בהם ישתמש הקבלן יהיו מ .13
T5.  

) AW5005A, חצי קשיח (ALMg1פחי אלומייום בהם ישתמשו יהיו מסגסוגת 
 יז.באיכות המיועד לגמר אודי

  

  זכוכיות: .14

 2 -ו 1חלק  938הזכוכיות שיסופקו יהיו באיכות בהתאם לדרישות ת"י  14.1

 היה פחות מהדרש בתקן.הזכוכית שתתומחר ותסופק לא ת 14.2

, שיבוצע במפעל 3חלק  938על פי ת"י   Aהזכוכיות המחוסמות יהיו ברמת חיסום  14.3
 אמריקאי מקביל.\תקן ישראלי, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי-בעל תו

ועקוש כללי (כפף)   0.2בזכוכיות המחוסמות יותר עקוש מקומי (גליות) מקסימלי של  14.4
  מ"מ. 2מקסימלי של 

  הזכוכיות החשופות יעברו ליטוש יהלום בהיקף הזכוכיות, כולל הברקה. 14.5

בידודית או רבודה על פי המוגדר ברשימת  הזכוכית בחלוות והדלתות תהיה 14.6
 .1068, עפ"י ת"י לפחות Dהעומדת לפי רמה האלומייום 

חלק  938תקן לזכוכיות רבודות ע"פ ת"י  -הזכוכיות הרבודות ייוצרו במפעל בעל תו 14.7
 אמריקאי מקביל.\, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי3

בהתאם לרשימות האלומייום ,מפרט אקוסטי ,מפרט טרמי  עובי וסוג הזכוכית 14.8
על חלקיו השוים, בהתייחס  לעומסי הרוח  1099ות"י  1068ויעה לדרישות ת"י  
  ), המחמיר שבייהם.   2008(משת  414המחושבים ע"פ ת"י 

הזכוכיות הבידודיות יודבקו בהדבקה קרה, הכוללת איטום בוטילי פימי וחומר  14.9
  קומפוטי.-הדבקה דו

  שים לזכוכית בידודית. 10-המפעל המדביק יספק אחריות בכתב ל 14.10

חומרי האטימה שיבואו במגע עם הזכוכיות יהיו בעלי תאימות מאושרת למגע עם  14.11
 ועם זכוכית רבודה.זכוכית בידודית 

 המוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהדרש בתקן.על הקבלן לבדוק ש 14.12
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 :גמר פרופילים .15

, עובי 7700מסדרה  20צביעה בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר סופר דור  15.1
מיקרון, של חברת ירלט או ש"ע. הצבע בעל עמידות חיצוית גבוהה, יעמוד    60-80

.הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למוע  2חלק    4402בדרישות ת"י 
  קורוזיה בפי השטח של הפרופיל.

 
  מ"מ בקירוב.  500-ע על הפרופיל הצבוע, ההחתמה תיעשה אחת לחותמת זיהוי תוטב 15.2

    החותמת תזהה את שם המצבעה וסוג הצבע. אין להסיר את חותמות זיהוי הצבע עד   

  קבלת עבודות האלומייום ע"י המזמין. גוון האלומייום יקבע ע"י האדריכל. למעמד         
  י אילגון במקום צבע האדריכל והיזם שומרים לעצמם לשות גוון, או לבצע ציפו  

 פוליאסטר.         

שעות ועמידות של  2000הקבלן ימציא תעודת בדיקה של עמידות הצבע בתא מלח של  15.3
 .UVשעות  3000

הקבלן יקפיד להגן על הפרופיל מפי תקיפה קורוזיבית באמצעות יריעה ביטומית  15.4
שכל החתכים, הפיויים והחורים יהיו מוגים. בחיבורים בין שי   וכמו כן יקפיד 

לסדקים צרים, בשאר הפיויים סיליקון וזלי, כמו   פרופילים יהיה חומר אטימה 
 .או בהרכבה  כן יש להקפיד לתקן כל פגם בצבע שייוצר ביצור 

 ום.האלומייום יצבע ע"י מצבעה מאושרת ע"י מכון התקים ובאישור יועץ האלומיי 15.5

במידה ויבחר הגימור באילגון: גוון האילגון יבחר ע"י האדריכל. האילגון יקיים את  15.6
גוון האילגון יהיה אחיד. חותמת זיהוי תוטבע על  AA20לסיווג של  325דרישות ת"י 

הפרופיל המאולגן. החותמת תזהה את שם מפעל האילגון ואת סוג האילגון. עובי הציפוי 
 יקרון.מ 15-20יעמוד בשיעור של  

  

  

 ייצור הובלה והרכבה: .16

השיוע וההרכבה יהיו באחריות הקבלן ויבוצעו ו תקן , הייצור יבוצע במפעל בעל ת
יטים על למסירתם המוחלטת לידי קן, על הקבלן לעטוף ולהגן על כל הפרעל פי הת
  המזמין.

  

 :איטום .17

על הקבלן לערוך בדיקה על ידי מכון התקים לכל הפריטים ולהוכיח עמידות בפי 
  חדירת מים ורטיבות.

על הקבלן להציג לאישור המזמין את לומייום היו באחריות הקבלן, פרטי האם איטו
  פרטי האיטום לפי הביצוע.

  כיסת אוויר דרך הפתחים. כולל מיעתיחידות איטום ה

  

 חריות הקבלן:א .18

 שים. 7על הקבלן לתת אחריות לטיב המוצרים ולמיעת כיסת רטיבות לתקופה של 
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  אבן עבודות -  14רק פ

  

  ן בשיטה הרטובה האבחיפוי חזיתות   14.01

  

  תאור העבודה  14.1.01

 ",רטובה"הבשיטה  יחופו מבחוץ באבן, ע"פ החזיתות ,ביןהבטון בקירות   א.
  .יציקת בטון בתווךו ות זיוןגים, רשתה בעודת האבן אל המבכלומר הצמ

  ל הפתחים.ת שכיואהעבודה כוללת גם חיפוי המזוזות ה  

 עבודות איטום קיר הרקע יבוצעו וץ,על קירות החבודות החיפוי עלפי   ב.
  עיל.ל 05כמפורט בפרק 

לת"י  י, ובהתאםכללבמפרט ה 14החיות פרק בן יבוצעו עפ"י ודות האכל עב  ג.
2378.  

  טות לעיל מדגישות ושאים המפורטים במפמ"כ.יות המפורל ההחכ  

הוגה) והגה, תעשה  שפרה, גימור (ליטוש: אגוןכ בכל שאר הושאים  ד.
  .14פי המפרט הכללי לעבודות אבן בפרק ה להעבוד

  פורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי.כוללת תכון מהעבודה   ה.

  החיות כלליות  14.1.02

ון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע רשוי לתכ מהדס הקבלן ימה  א.
  ד.וחבהתאם לתכון ולמפרט המי

  בלןקאחריות כוללת של ה  ב.

ת ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט ימוהאחריות הבלעדית לאט  
איטום  -  05רט המיוחד להכת הרקע בפרק לן, לרבות המפהמיוחד לה

מפרט איו מספק או ן סבור שהוהקבל מיימום. במידהצמטי, הים דרישת 
מפקח בכתב ולקבל ך לל כע שדרושים שיויים/תוספות למפרט, עליו להודיע

  אותיו בכתב לבצוע העבודה.רהו

  מפרטים באתר  .ג

  הבאים: הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים

   2378י ת"  .1

  .14מפרט כללי פרק   .3

  המפרט המיוחד.  .4

  

  וסקיר אבן טיפ -  דוגמא  ד.

ר עקרוי של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות לאחר אישו  .1
יר אב טיפוס כמפורט קלהלן, יכין הקבלן  ורטלמפם בדיקות בהתא

ת . הדוגמא כוללת הכת התשתי2חלק  2378בת"י  5.1.1.1 בסעיף
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ואיטום צמטי עד וכולל עשית המישקים וקבלת  בשכבת הרבצה
ן או על משרדי יבה הקבלקיר ש הדוגמא תבה עלאישור המפקח. 

פת וש יןב האתר אולם לא על המבה עצמו. הדוגמא תכלול פית
  .EPDMת כולל התקת סיור יפתח אופקית ואכ

  דוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פים.ה  

עוגים לפי תחילת העבודה.  3- תבוצע בדיקת שליפה ללכל סוג עוגן   .2
פ חישובי הקבלן עם מתוכן ע"ליפה היעמדו בכוח הש העוגים

  .4מקדם בטחון 

ישור אות שליפה לעוגים ודיקר בשורק לאחר אישור הדוגמא, אי  .3
ות שיוכו ע"י הקבלן, יוכל הקבלן ורטהחישובים ותכיות מפ

  .להזמין את האבן

  רקע, סימוןמדידת ה  ה.

וט פי הפרישקים עוברים להאבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שוות וקוי מ
ת החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה אבן בתכיו
  הרגיל.הה מגבו תבדייקו

ובהם ואורכם. קוים עוברים מלוא גירות מיושרים לפי חוט לק ידרש לקבל
דלתות, התאמת רוחב פסי האבן  קוים עוברים מעל מתחת ומעל לחלוות,

ות מעל בים שלימות ואמתחת ומעל לחלוכך שיתקבלו אבים שלימות 
  הדלתות.

ת את זיתול החעלפי תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, 
קח את תכית המצב יר למפם, ימדוד את המבה ויעבייהצירים הראש

  וים.הקיים עם כל הסטיות בכל הכו

. הסטיה המותרת ממישוריות 02שות המפרט המיוחד בפרק בהתאם לדרי
מ"מ, הסטיה באכיות הפיות וקוי  10±ה על לא תעלרות לכל גובהם הקי

יות סטהבין. במידה וה גובהלכל  מ"מ 10±שפות הפתחים לא תעלה על 
לן לתקן את פי הרקע בסיתות או תוספת רש הקבעולות על ה"ל, ייד

  יתן המפקח.הוראות מפורטות שבהתאם ל

 במילויורך בסיתות או המפקח יקבע את מיקום מישור פי האבן, את הצ
  ם קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.ואת מיקו

השלד ולא  ותדי להתגבר על סטיות כשו ןהקבלן יידרש להתאים מידות אב
ורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי יאה לאלצבור את השג

  קים.המיש

 רך כך הזמת אבן בגדלים שוים והדבר יגרור תוספת עלות,אם תדרש לצו
  ן.ת על הקבלהוספ תחול כל העלות

  

  ע"י הקבלן Shop Drawingsתכיות   ו.

  :היתר תכיות הקבלן יכללו, בין

ה"ל ולאחר מדידה יפוי האבן ע"פ תכיות הח תכיות פרישה של  .1
  ל הביה.ם לסטיות בפועל שקביעת מיקום מישורי פי האבן בהתא
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ך דות האבן לחיתוקטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מי  .2
להכין רשימת אבן להזמה לפי מידות חיתוך ועיבוד  שרו לקבלןויאפ

  סופיות.

צור וד השפות וכל הדרוש ליייבקדחים לעוגים, עום המיק טפרו  .3
  פי במפעל.סו

  

  אחידות האבן, מיון  ז.

לית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה חידות גוון מכסימבכדי לקבל א
  ם גושי אבן.עבור כל חזית מאות

מון וסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין ך יהיה סיתאם לכבה
  .האבןמות יבתכיות הקבלן וברש

צע מיון קפדי שיבטיח ם ויבוי יפרוש הקבלן את האביפולפי תחילת החי
המפקח למראה החיצוי של  וגיד ויקבל אישוראחידות במראה לפי גוון 

  מהאתר.קח יורחקו מיד האבים. אבים שיפלסו ע"י המפ

אי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב הקבלן הקבלן רש
  י.באתר לפי תחילת החיפו קחולקבל אישור המפ ביםת האאלפרוש 

  

  בדיקות האבן  ח.

 1חלק  2378ת"י  חיפוי יבוצעו ע"פבדיקות במעבדה של תכוות אבי ה
  כמפורט שם בפרק ו'.

אישור אבן לא  לאתר ממש.הובאה דוגמאות אבן ש הבדיקות יבוצעו על
  .דיתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלב

זו מחייבת  דרישה פקח לפי תחילת החיפוי.למות הבדיקות יסופקו צאתו
זמן מספיק  ד מוקדם כך שיהיהאת הקבלן להביא את האבן לאתר במוע

ת דוגמאות מוקדמולקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מ
  .בלבד

  

  ון צרת בקירותסימ  ט.

בולט (ספריי) צבע ו במלאחר גמר האיטום ולפי תחילת הקידוח לעוגי, יסו
  ות מי גשם בקירות שיחופו באבן.וצור מלאים, תואי צרת ביוב יםבקו

הצורות וגרימת זק שתיקוו קשה, יקר מוע קידוח לתוך מטרת הסימון ל
  רי.ולפעמים בלתי אפש

  א כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.מדד והו ת איוסימון הצר

  

  עיגון פיגומים  י.

ן ות האבו דרך המישקים שבין לוחברגו באביזרים שיעיעו ומיםגמותר שהפי
ת. (ראה שלמת חיפוי מאוחרכך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים לה

  ).2חלק  2378בת"י  2.2דרישות סעיף 

48



מר העבודה שלא ישאיר חקי ו פרוק בגשיאפשרגון יהיו כאלו אביזרי העי
 מם יהיו מפלב"מבמקוארו שמתכת שימתכת בין לוחות האבן. כל חלקי ה

316.  

  

  בדיקת אטימות  יא.

טימות החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת א חר גמרלא
ע"י , ע"י מעבדה מוסמכת. זילות ורטיבות יתוקו 1476פ ת"י בהמטרה, ע"

וק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן לרבות פר חשבווהקבלן ועל 
מראש של המפקח.שור ם אייהתיקון,החומרים ושיטות היישום טעו  

  

   לוחות האבן  .יב

  ם לכתב הכמויות.בהתא  :סוג האבן

  יות ולתוכיות.בעיבוד בהתאם לכתב הכמו  גמר:

  מ"מ. 1±בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת   ידות הלוחות:מ

מתחת לסרגל בכל כיוון עלפי  ח מקסימלימרוו  :סטיה במישוריות
  מ"מ. 1לוח האבן לא יעלה על 

  .יתפורט בפרטים בתככמ  :יותפעיבוד 

בוצע במפעל או בקו ייצור גים יקידוחים לעו  קידוחים:
 0.5±יוק אתר, כך שיובטח דמסודר וע"פ שבלוה ב

מ"מ במיקום מרכז הקדח  1±מ"מ בקוטר הקדח, 
  דח.מ"מ בעומק הק 2±- ו

  

  הדסיחישוב   ג.י

חישוב הדסי מפורט יעשה ע"י המהדס שמיה הקבלן בהתאם   .1
  .2חלק  2378"י ות תדרישל

כולל התחשבות מפורטת בתחומי  414"י עומסי הרוח יהיו ע"פ ת  1.1
  זורי שפה .אייקה מוגברת ב

  .412ומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י ע  1.2

ע"י הקבלן . התכון ישוביםור המפקח את החהקבלן יגיש לאיש  .2
ות, בפי יכלול פרטי הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק

כיות ע"י ים והתחים וכו'. אישור החישובפתפרטי קיבוע סביב 
ן במועד ך יוגשו ע"י הקבלהמפקח היו תאי להזמת האבן ולפיכ

  מוקדם ע"פ לוח הזמים המאושר של הפרויקט.

לד ויתאים למרווח האמיתי ר הקמת הששלב גמחישוב יעודכן בה  .3
ילת החיפוי. י תחלפ לשבין האבן לרקע ע"פ הסטיות שמדדו בפוע

ים לשאת את העומס המסוגלמוגדל יותאמו אביזרים  וחלמרו
  חלת בצוע החיפוי.כן היו תאי להתהמוגדל. אישור החישוב המעוד
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דיקות בעו בבל האבן כפי שקהחישוב יעודכן ע"פ תכוות החוזק ש  .4
  ן שסופקה לאתר.האב

  

  דיוק  יד.

  מ"מ. 0.5±על לה הסטיה בין פי אבן לפי שכתה לא תע

  מ"מ. 1.0±מישקים לא תעלה על חב ההסטיה ברו

  מ"מ. 1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

יה חיפוי (מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פי הסטיה במישוריות פ
  מ' בכל כוון. 3סרגל של  מ"מ אורך 2.0±ל שטח) לא תעלה עהמ

  

  הכת שטחי החיפוי, איטום  טו.

  עיל.ל 05רק ראה פ  .1

  ת האבן.דות הרכברה, יתן להתחיל בעבוהאשפלאחר סיום   .2

צמוד ם לפחות, תוך מעקב ימי 5- מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ  
  אחר מצב רטיבות הקיר.

  הכת האבן  .יז

ם ולאחר מכן תבוצע על גבי גב וספגו במיפוי, ין המיועדים לחילוחות האב  
 וחלקקיה, חלק חול מית ומשום שחלקי 2הלוחות התזת מלט צמט בהרכב 

  ערכת זו תהיה תוספת של סיקה לטקס.מ"מ. למ 3- בעובי של כ - צמט 

  , תתואם עם הספק.1:1שו"ע  ם/ערב סיקה לטקס אוהיחס מי  

  רכבתם.לפי הימים  3לפחות  אשפרת האבים לאחר התזה,  

  

  קידוחים בתוך האבן  .חי

קו יצור מיוחד דה בהעבוום קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מק  
של החורים בקוטר ובגודל המתוכן, ע "קי" וחים, אשר יבטיח ביצולקיד

  יותר.ללא שבר מ

וח ושר על ידי המהדס, לפי התחלת העבודה. לא יורשה קידמערכת זו תא  
  .ללא בקורתיגום, חורים על הפ

  

  בדיקות העוגים  .יט

ע"פ חישובי  וכןהמת יפהכל העוגים לתלית האבן יעמדו בכוחה של  .1
  .4עם מקדם בטחון בלן הק

ילת העבודה עוגים לפי תח 3- עוגן תבוצע בדיקת שליפה ללכל סוג   .2
  יל קיר סיון).(ראה לע
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פיזור מהעוגים ב 2%- במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל  .3
 2חלק  2378ת"י  2רישה זו חמורה מדרישות טבלה אקראי. (ד

  .)5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים 

  

  הביה הרטובה שיטתהרכבה ב  14.1.03

  

חיל לפי הכת את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הביה לא תת בלן יציגהק  א.
תאי  מהווה 2378א מאושרת. אישור הבדיקות הדרשות לפי ת"י דוגמ

  ביצוע.תחלת המוקדם לה

  

כל הביה של האבים תבוצע בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בית   .ב
חלל ששאר ב האבן הוגים לרשת, ימולא בגת העלל ביצוע קשירו, כושורה

והיא תכלול שכבת  ס"מ, 4- כבת הבטון כעד לפי הקיר בבטון דליל. עובי ש
  ים."שמת" צמט בתוספת מוספים אוטמי מ

  

בתוספת ערב פולימרי, יוכן בערבוב  1:1צמט ביחס זו, מלט  קיבוע תערובת  ג.
לקבלת התערובת  ם עדבש, מוסיפים מיב היערבות המכי. לאחר השלמ

  ה.ות הרצויבסמיכ

  

  כי תקין.תר, באמצעות ערבל מכל הבטוים למלוי בגב האבן יוכו בא  ד.

ך שתוכל לילה כת הבטון תהיה דלא יורשה עירבוב הבטוים באופן ידי. שכב  
  התפשט ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.ל

  

שורה, תוך הבטחת  ל כליתה וקשירתה שמר בה בגיעשמילוי בגב האבן   ה.
  ומלוי כל החלל. רת הבטוןחדי

  

טון של הפאה האכית והפאה ב- ה תוך מילוי בטיטביית שורות האבן, תעש  ו.
  התחתוה.

  

עוגים   2ה בתוספת אה העליוים בפעשה עם שי עוגקשירת האבן ת  ז.
הצדדית. הפין  בפאהמ"מ  5 עוגים מחזיקים וכן הכסת פין קוטר - תומכים 

  מ"מ בולטת הצידה. 40- ויתרת ה מ"מ 30לתוך האבן רק  כס

ולאה מראש, וקושרים אותו ים חוט שבו הוכה למסביב לפין זה מעביר  
  לרשת.

ל גבי הפין מולבשת" עצידה "ומה, ובתועה ההאבן הבאה מובאת למק  
כזה יהיהים הבולט מעבר לאבן הקודמת היתר, כמו קודם. מיקום העוג 

ס"מ  7כל עוגן ימצא ן ושא. ון תומך וששיים כעגוכעיגששיים ישמשו 
  גים).עו 4מפית יחידה (סה"כ 
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  שקים (פוגות) וכחולםמי  14.1.04

  

הדוגמה ל, על פי האדריכת ו/או החיות מישקים יבוצעו בהתאם לתכיו  א.
  .מ"מ 8ועומקם  מ"מ 15-6במידות המאושרת רוחב המישקים יהיה 

מ"מ,  10/10/35ך ימוש בשומרי מרחק בחתדי שמ"מ יתבצע על י 10 עובי  
אושרת ע"י ר, או בשיטה אחרת משיים לכל אבן, היתים לשימוש חוז

  המהדס.

  

ולאחר  ות החיפויל עבודרון לאחר גמר ככיחול המישקים יבוצע בשלב האח  ב.
  ל.יחושטיפה כללית על פי השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכ

  

יט והפסולת לעומק שיירי ט ה ע"י יקוי יסודי שלעבודהמישקים יוכו ל  ג.
  כדרש.

  ל באמצעות משור דיסק.ישקים והכתם לכיחואין לבצע יקוי מ  

קשירה ו בחוטי הא יפגעית באמצעים שליקוי מישקים יבוצע אך ורק יד  
  והפיים הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.

  בדוגמא המאושרת:ון שהלן, ויגיע לגוכדל יהיהול הרכב המלט לכיח  ד.

  בתוספת למלט האפור).( חלקים 1.5      לבן מלט  

  חלקים. 2    עדין -  אבקת קוורץ  

  חלק. 1    ביוי - אבקת קוורץ   

  תב.כל ובכידרש ע"י האדריבמידה ו      פיגמט צבע  

כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור מראש כמו   
  רן.לפי הוראות היצדס, המהשל 

מיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של היטב לס מרכיבי המלט יעורבבו  
יצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר מכן ת התערובת תספיק לבמים. כמו

  חדשה.ערובת ר, אלא להכין תאין להשתמש בחומ

  

  תהליך העבודה יהיה כדלהלן:  ה.

  .במיםטף מרווח המישק יהיה קי לחלוטין ויש  -

  עגול. תוחדר ותלחץ ע"י מוט מלט שכבה ראשוה של  -

  יתאפשר ייבוש חלקי.  -

גמר פי הכיחול  וחדר למישק כשעיבודשכבת הגמר של המלט ת  -
ט לבן מעט מלל עם פיזור של ויבוצע ע"י שפשוף במוט עגו יהיה חלק

  ון.לגו
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  שטחים שיתלכלכו יוקו משאריות מלט.  -

ולהחזיקם במצב לח וי, ים את פי החיפר במלאשפיש בתום עבודות הכיחול,   
  וע ימים.כשב

  

  לפי החיות התקן.יבוצעו  -  מישקי התפשטות, מישקי הרפיה  ו.

  מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתים.  

יקוי אטרלי על גב ספוגי בחתך מסטיק סיליסתם במ"מ,  10המישק עובי   
  כ.מפמ"וה החיות המפרטיםמתאים, הכל על פי 

  

  יון שטחי אבן גמוריםקיושמירה   14.1.05

ופת הביה באמצעים גמר קי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקלהבטחת   
  בדוקים.

התקשות (לפי ית וללא דיחוי קוי החיפוי מטפי מלט בטון וכד' יעשה מייד  
עות אמצומרים) כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפי האבן בהח

  ב.כיו"ת פלדה קיטור ומברש

  ה למזמין במצב קי ומושלם לחלוטין.אבן תמסרכל שטחי עבודות ה  

ים וכו' ושלא יהיה יתן לקותם יוחלפו לוחות האבן ות שיכלו לכלוך כתמבמקומ  
  אדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.מלאה של הצוו החרים לשביעות רבא

  

  אופי מדידה  14.1.06

ה של דידה תהיאחר הורדת הפתחים. המו, לשב עפ"י מ"ר טיחו יפויהח שטח  
פיה, עמודים,  , עיבוד פתחים, אבןשטחים עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטים

  קורות וכד'.

ים), הספים והקופיג (מעל הפתחקופים ת המזוזות, המשמחיר המ"ר כולל גם מדיד  
  אלמטים אלו לא ימדדו בפרד. - על המעקות 

  

  רים כדלהלן:ולת המחיתכ  

  גם: לל בין היתרהמחיר כולאמור במפרט הכללי,  וסףב  

טיט, שכבת חספוס, בות לר 2378משרדי בת"י ט הביאת כל האמור במפר  א.
גים, חוטי יתדים, ברים, מעוג ,15/15 כל מ"מ 6בקוטר  תוורשת זיון מגול

סתימת פוגות, י ויקו ,יםוויתים מגולוים, זוווירוסטה, עוגים מגול
, וחיפוי בקיבוע שים וכד'ישקים יבשקים גמישים, מישר, מן מקיציקת בטו

  עם.ביזרי העיגון וקיבויבש יכלול את כל א

סיתות ורטות להזמה, לרבות הכת רשימות אבן מפ אספקת האבים כדרש  ב.
ודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, עיגון כל האבן ועיב

דרשים, אטימה וחומרי הדבקה  ומריהפלדה למייהם, אספקת חלי פרופי
  .מודים, חשפים וכד')ביצוע העבודה בכל סוג אלמט (כולל קירות, ע
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מצעות וש פי הקיר באביצוע קידוחים וחורים כדרש, עבודות כיחול וליט  ג.
יקוי סופי.אבן קרבו ה על עבודת האבן עד מסירתן לרבותדום, הג  

  צה.פלץ" או הדבקת סרגל קוך "חית - בור אבים לפיות וחיעיבוד   ד.

  יתוך וגמר אלכסוי.ח  ה.

  רת ואביזרים המבוטים בבין.ופיויים למעברי צ עיבוד פתחים, חריצים  ו.

  חים.מעל לפת EPDMסיור   ז.

מ"ר. העבודה תאושר לביצוע רק  12עיל בשטח של כאמור ל תודוגמאביצוע   .ח
  .תולאחר אישור הדוגמא

באזור  2378"י ת הדרשות לאבן לפי תקדמוהכת כל הבדיקות המו  .ט
  הפרויקט הדון.

  ן מפורט.חישוב הדסי ותכו  י.

  , ליטוש והגה.יקוי  יא.
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  מיזוג אוויר - 15 פרק 
  

  ).אישור בכתבעבודה תעשה על ידי קבלן מיזוג אוויר מוכר ומאושר ע"י המהדס (כללי: ה
  

  עבודות חשמל ופיקוד    15.01
  

  . הקבלן ידאג לקבלת אישור חברת החשמל לעבודות החשמל.1
  .15 -ו 08עבודות החשמל יבוצעו לפי המפרט פרקים     

עקרויות של מערכות ידי הקבלן לאישור. סכמות -.     תוכיות עבודה יוגשו על2
והפיקוד כלולות בתוכיות המכרז. הגדלים הממשיים של המועים,  החשמל   

 ידי הקבלן.-המתעים, ההבטחות  ושאר האביזרים יהיו בהתאם לציוד שיסופק על
הקבלן יזמין את חברת החשמל לבדיקת המתקן, ויהיה אחראי לקבלתו. עליו .   3

ידי חברת -לפחות יומיים לפי תאריך הבדיקה על למפקח מטעם המזמין   להודיע 
  החשמל.

מ"מ. הלוח יצבע בשתי שכבות צבע יסוד וגמר  2.0הלוח יבה מפח דקופירט בעובי       
ין בהתאם למפרט שיאושר על יזוקים לביבתור. הוא יורכב על מסגרות עם ח  קלוי 

  ידי המהדס.
 
מורות הסימון. הדלתות תהייה עם ידיות פתיחה הלוח יצויד בדלתות ועליהן המפסיקים ו . 1

 ומעול.
-אמפר מתוצרת "קלוקר-קילו 7המבטיחים יהיו אוטומטיים עם כושר יתוק מזערי של  . 2

 מילר", "סימס" או "א.א.ג.".
 מגודל הלוח כרזרבה לעתיד. 30%הלוח יכלול מקום שמור בגודל  . 3
, ויכללו הגה מפי זרמי קצר וזרמי המתעים יתאימו לסוגי המועים השוים של היחידות . 4

 מילר", "סימס" או "א.א.ג.". –יתר ויהיו מתוצרת "קלוקר 
 הקבלן אחראי להתאמת מידות הלוח למקום ולתאומים עם שאר הגורמים בשטח. . 5
בלוח יותקו רתיק מפלסטיק ובו יוכסו תוכיות הלוח ומהתקן החשמלי כשהם מאושרים  . 6

 ידי המהדס.-על
 יא תרשים הלוח ומערכת החשמל לאישור המהדס.הקבלן ימצ . 7
לכל אביזר בלוח, מבפים ומבחוץ יהיה שלט מבקליט חרוט המגדיר תפקידו וסימוו  . 8

 בתוכיות החשמל.
"מפרט כללי למתקי חשמל" ובהתאם  08ת החשמל תבוצע בהתאם לפרק יאיסטלצי . 9

 לדרישות חוק החשמל.
10.  ורות סימון ואזהרה, לחצרן ורות.הלוח יכלול יסוי 

  
  
  מערכות מיזוג אויר  15.2  
  

  להלן העבודות העיקריות הכלולות בהיקף העבודה:
  
   . מזגים מפוצלים לקירור וחימום ("משאבות חום") עם מעבים מקוררי אויר מקומיים.1

 איוורטר. המאייד והמעבה יותקו בגג האולם. המאייד יותקן  –מתועלים מזגים מפוצלים 
  לקירור וחימום ("משאבות חום") עם בתוך מארז מותאם מוגן גשם עם פתחי גישה אותים. 

  .מעבים מקוררי אויר מקומיים
                  

יות המפרט והתוכיות וכל הוראות המפקח . העבודות תבוצעה בקפדות תוך שמירה על הח2
  והמתכן.

. על הקבלן לקחת בחשבון את המרחקים המתוכים בין היחידה הפימית ליחידה החיצוית 3
            ולבצע את כל ה"לופים" הדרשים בהתאם להוראות היצרן. לא תשולם כל תוספת עבור 

  "לופים" אלו.  
    

   כללי  15.2.1
  

עבור מערכות מיזוג האויר והאיורור תבוצע עפ"י החיות כל העבודה   .א
משרדית -ודרישות המפרט הכללי למתקי מיזוג אויר של הועדה הבין

וכן המפרט הטכי הכללי למתקי  96מהדורת שת  15המיוחדת, פרק 
  מיזוג אויר של קופת חולים כללית.
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ים כל התקים הישראלכמו כן, העבודה תסתמך ותחייב עבודה עפ"י 
  במהדורות האחרוות. שבתחום מפרט זה.

      
ה מעצם עבודת הביצוע כפי שמתואר בתוכיות ילא תיעשה כל סטי  .ב

ובמפרט ללא אישור המתכן. שיוי ביצוע המערכות בגלל תאים קיימים 
 ן או מסיבה כלשהי מחויב בהודעה מוקדמת למתכן ובאישורו.ישל הבי

  
וד והאביזרים אשר דרושים מערכת מיזוג האויר תכלול את כל הצי  .ג

להפעלת המערכת בצורה מושלמת והקבלן אחראי למסור למזמין מערכת 
אשר פועלת עפ"י הדרש, ומספקת את הספקי הקירור והחימום עפ"י 

 התכון.
 
אי הבה או אי ידיעה של תאי כלשהו מסעיף מפרט זה לא יהווה הצדקה   .ד

פת למחיר הסעיף בכתב לביצוע לא כון של העבודה או לקבלת תמורה וס
 הכמויות.

  
 

      מזגים ("משאבת חום") עם מעבים מקוררי אויר     15.2.2
  

הקבלן יספק ויתקין יחידות מיזוג אויר מפוצלות מטיפוס "משאבת   .א
  חום" לקירור וחימום.

היחידה תהיה מושלמת ותכלול יח' פימית לטיפול באויר, יחידת   .ב
חיווט חשמלי, צוד חשמלי, ויסות עיבוי חיצוית, צרת הגז, אביזרי 

 ואבטחת פעולה תקיה וכוה של המערכת.
  
  

  יח' פימית לטיפול באויר  15.2.3
    

א. היחידה הפימית תכלול באופן עקרוי מפוח, סולת קירור/חימום במתפשטות ישירה גופי   
  חימום חשמליים, מגש יקוז מסן אויר וכיסוי חיצוי.

  
מבה קשיח מפלדה מגולוות, בידוד אקוסטי פימי, פלים לפרוק ומפוח  ב. היחידה תהיה בעלת  

  מהירויות. 3פוגלי עם מוע פימי בעל יצטר      
  

  ג. מסן האויר יהיה מסוג היתן לרחיצה עם אפשרות שליפה מהצד או כלפי מטה עפ"י הדרש.  
  

  ע"י ציור יקוז שושורי.ד. החיבור בין מגש היקוז של היח' לציור היקוז הקשיח יבוצע   
  

  ה. מגש היקוז יבודד.  
  

  יח' עיבוי חיצוית  15.2.4
  

  א. יח' העיבוי החיצוית תכלול באופן עקרוי: מדחס, מעבה, מפוח המעבה, צרת גז ואביזרים.  
  

  ב. היח' תכלול הגות לשיוי מתח והשהיה בין הפעלות חוזרות של המדחס.  
  

אוטומטי אלקטרוי אשר יאפשר פעולה תקיה גם בטמפ' חוץ של  ג. היח' תכלול מגון הפשרה  
  מעלות צלזיוס. 0     

  
  ד. היח' תהיה עם כיסוי חיצוי מתאים ועמיד לתאי חוץ, לתאי קור, מים, חום, קרית שמש וכו'  

  
  ה. ביח' העיבוי יותקן מתק ביטחון חשמלי מקומי, אטום למים ובמקום אשר יהיה ח להפעלה.  

  
  ח' העיבוי על קיר או משטח ריצפה כאשר יח' העיבוי תהיה על מבה פרופילי פלדה מגולוות     ו. י
  ידרש. בין יחידות העיבוי למבה   י) בגוון שX2) וגמר (X2אשר יצבעו  בצבעי יסוד (   
  מבה    SUPER-W-PADSיחידות מגומי מחורף תוצרת "מייסון" דגם  4הפרופילים יותקו    
  עודי המרכז   ילחילופין המעבים יותקו על קיר בטון י ילי הפלדה מתואר בפרט בתוכיותפרופ   
  .הגג או קיר המעקה בהתאם להחיות ולתכון.  
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  צרת גז    15.2.5

     
המתאימה לשימוש בגז קירור  "Lהיה מחושת מסוג "ז בין שתי היחידות (פים וחוץ) תצרת הג

כסף. על הקבלן להגיש לאישור יחידות אשר  מחושת ובהלחמת כולל אביזרים מקוריים 410
  מ' (רזרבה לעתיד). 3מאפשרות את המרחק המתוכן בתוספת 

  עפ"י החיות היצרן. קוטר הצרת יתחשב בתפוקה, במרחק ובגבהים בין שתי היחידות ויהיה
  DOUBLEבמקומות בהם הדבר דרש, הקבלן יתקין עליות כפולות (  
)RISERS הקבלן יבצע במידה  כדי להבטיח החזרת שמן למדחסים בתפוקות חלקיות, כמו כן 

ליחידות הפימיות וכל זה ללא תוספת   ודרש סיפון למיעת החזרת/איבוד שמן וגז
  תשלום.

עם ציפוי  4/3בעובי " בידוד הצרת יהיה מתוצרת ארמפלקס או עביד מתאים לקוטר הצרת
  עטף לכל אורכו בסרטי פלסטיק.יוי היה מושחל ללא כל תפרעליון וסף. הבידוד י

  פי.וי.סי. -צרת גז פימית תותקן בתוך תעלת חשמל עם פתיחה מ   
    ווןבתוך תעלות מפח מגול במידות כדרש עפ"י קוטרי הצרת והבידוד. צרת גז חיצוית תותקן

עבור צרת הגז והחשמל יותקן שרוול חדירת קיר  ותיצבע בצורה מושלמת בגוון הדרש בכל
  בקוטר הדרש עבורם.

  הדרש וללא תוספת מחיר. צרת הגז והחשמל יתלו, יתמכו, ויחוזקו במרחקים ובמקומות עפ"י  
הכלולים במחיר תשולם  המטרים הראשוים 15עבור צרת גז וחשמל והתעלות עבורן, מעל 

    תוספת לפי אורך.
   

    
15.2.6   

  
רת החשמל בין יחידות הפים והחוץ תהיה מכבלי .וי.וי. מצופים פי.וי.סי. החיבור ליד צ  

  היחידה   יבוצע בציור גמיש אטום גד מים.
  

15.2.7  
  

  מחיר מס קיה יהיה כלול במחיר היחידה
  

15.2.8   
  

פקת הזת החשמל למזגים מפוצלים תובא על ידי אחרים. הזה ליחידות וורטיקליות ויחידת אס
אוויר צח תהיה מלוח מזגים הזה ללוח מזגים תובא ע"י אחרים. הזה ליחידות מלוח מיזוג 

  האוויר תהיה ע"י קבלן מיזוג האוויר לכל יחידה מפסק ביטחון בהתאם לדרישות חברת החשמל. 
  

15.2.9  
  

יצוית הקבלן יספק, יתקין ויחבר בצורה מושלמת ומסודרת ועפ"י היח' הפימית וי' העיבוי הח
ה"ל, את צרת הקירור והחיווט החשמלי בין היחידה הפימית לחיצוית ואת כל הציוד, 

  אביזרים. 
החומרים והעבודה הוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקיה, בין אם הדבר צוין במפורש ואם 

  לאו.
  
  

15.2.10  
  

יות, בולמי רעידות, מבה מחיר המזגן המפוצל כולל את כל האמור לעיל יח' פים, יח' חוץ, תל
בוי, מתקי בטחון ליח' העיבוי, מסן, חיבורים גמישים, צרת גז, יפרופילי פלדה להעמדת יח' ע

  ין שישולם כתוספת.יווט, ויסות וכל הדרש אלא אם צומערכת פיקוד, ח
  

      מערכות חשמל ופיקוד  15.2.11
  

ובפרק  150אויר כדרש בתת פרק א. הקבלן יבצע את כל מערכת החשמל למתקן מערכת מיזוג ה
  של  המפרט הכללי. 18
  

  ב. הזות חשמל עבור המזגים עפ"י הדרש יבוצע ע"י אחרים.
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ג. כל החיווטים עבור מערכות הפיקוד יהי באחריות קבלן מיזוג האויר (לוחות הפעלה מקומיים, 
  וכו') הכת צרת ע"י אחרים. תרמוסטטים

  
  פחתעלות        15.2.12

  
  יהיו בעובי הדרש בתקן.יהיו מפח מגולוון תעלות ה
  

  יה ווסתי זרימה עפ"י הדרש במפרט ובפרטים.ות יכלול תליות וחיזוקים כפות הטמחיר התעל
בידוד אקוסטי פימי בתעלות הפח למיזוג אויר יהיו משמיכות צמר זכוכית עם דופן אחת קשיחה 

התעלה ובעזרת פיים מודבקים שכוללים  וחיבורו לתעלות הפח ייעשה ע"י מריחת דבק לדופן
  משטח תחתון עם דבק, פין אכי וטבעת לחיצה.

ק"ג/מ"ק) הבידוד יהיה מסוג,  P.C.F. 1.5 (24ובמשקל מרחבי  1הבידוד האקוסטי יהיה בעובי "
"DUCTLINER ”  דגם ”ULTRALITE  , ”" תוצרתCERTAINTEED ויהיה בלתי ,"  

  לי.דליק באישור מכון התקים הישרא
ויר חוזר או להכסת אויר. וכן במעברים מתעלות עגולות למלביות ועבור קופסאות "פליום" לא

  כולל חיבורים למערכות לא תשלום תוספת כספית והתשלום יהיה עפ"י חישוב מדידת התעלות.
  מחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד, למפזרים ולתריסי אויר חוזר חוץ עפ"י הדרש.

  
  לות גמישותתע  15.2.13

  
  תעלות גמישות למיזוג אויר או אוורור יותקו עפ"י הדרש.
  לי.רגומחסום אדים איט 1דוד חיצוי  "התעלות יכללו חוטי פלדה במבה בורגי, ציפוי פימי, בי

  בידוד התעלות יהיה בידוד טרמי ואקוסטי.  
  או ש"ע מאושר." (משווק ע"י מ.. הדסה ) SODIAMEXתוצרת " MIAהתעלות יהיו מדגם 

  ההידוק לצווארוי התעלות מפח יבוצע ע"י סרט פלב"ם, או אזיקון מפלסטיק.
  ם ולסריסי אויר חוזר עפ"י הדרש.ימחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד, למפזר

מ"מ ועליו  5ן ברוחב ווס"מ כאשר התליה תהיה ע"י פס מפח מגול 80מרחקי התליה לא יעלו על 
  .1וסטי "תותקן רצועת בידוד אק

  מחיר התעלות יכלול את כל הדרש לעיל ויימדד לפי מטר אורך.
  

  מפזרי אויר ותריסי ייקה  15.2.14
  

כל המפזרים ותריסי הייקה (אלא אם צוין אחרת) היו מאלומייום תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע 
  מאושר ע"י המתכן.

האדריכל ויהיה באחריות הקבלן, בצוע כל סוגי המפזרים והתריסים הדרשים יקבע ויאושר ע"י 
  הצביעה תבוצע אצל יצרן המפזרים והתריסים.

ס"מ ועפ"י החיות  2השוליים של כל סוגי המפזרים ותריסי הייקה יהיו ברוחב מקסימלי של 
  המתכן.

לפי הזמת המפזרים/תריסים יש לבדוק שוב את כל הגדלים הדרשים של המפזרים/תריסים עם 
  צמו.האדריכל ובמבה ע
  יר להציג דוגמה אחת של כל סוג מפזר/תריס לאישור האדריכל.ועל קבלן מיזוג האו

  לפי הזמת המפזרים/תריסים הדרושים.
מחירי המפזרים והתריסים ישולמו לפי יחידות או שטח עפ"י המתואר בכתב הכמויות ויכללו 

  אספקה, התקה מושלמת, ויסות וכל הדרש לפעולה כוה ותקיה.
  
  

  וחים יהיו מתוצרת ובדגמים המתוארים בכתב הכמויות ובתוכיות.המפ
מחירי המפוחים כוללים את כל המתואר לעיל וכן הדרש בכתב הכמויות ובתוכיות, ויסות, 

  ויר והתקה מושלמת.וחיבור להזת החשמל, לתעלות הא
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  החיות והבהרות כלליות  515.2.1
  

  א. העבודה וטיב החומרים:  
  
רותים הדרושים לשם התקת מערכת ילן לספק את כל העבודה, החומרים, הציוד והש. על הקב1

  מיזוג האויר והאיורור בשלמותה, או חלקים ממה בהתאם למה שיוזמן אצלו.
מערכת מיזוג האויר והאיורור או חלקים ממה כ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל 

      ת של חומר ועבודה הדרושים יסופקו ע"י הקבלן ללא תשלום המובים לשם הפעלה וכל תוספ
      וסף מצד המזמין, גם אם לא הוזכרו במפרט או בשרטוטים במפורש, אך דרושים לפעולתו 

  וראויים למסירה למזמין לשביעות רצוו.
  
      של  . כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים עבור התפקיד לו יועדו, ויצוידו בתעודות בדיקה2

והתאמתם מכון התקים הישראלי, או מוסד אחר שיאושר ע"י המתכן, המאשרות את תקיותן 
        לתקן הדרש. העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצוו של המתכן. 

      כל חומר פגום ו/או בצוע לא ראוי לשמו יסולקו או יפורקו מיד עם הוראת המתכן ו/או
  ויושלמו ע"י חומר ובצוע בהתאם לדרש בתוכיות ובמפרט, ללא כל תשלום וסף.המפקח 
    

או הקבלן יחליף כל פריט של צויד או חומרים אשר יתקלו פגומים לפי ההתקה, בזמן ההתקה, 
  לאחריה, ללא תשלום וסף למזמין.

  
ם והפתחים הדרשים דרך קירות . במסגרת עבודה זו קבלן מיזוג האויר יבצע את כל הקידוחי3

      י חשמל, תעלות אויר וכו' ווחוץ, מחיצות, רצפה ותקרה על מת להעביר דרכם צרת, ק
      יחפתח גדול מהדרש הפתח יתוקן יטו דה ויבוצעיהפתחים יבוצעו בגדלים הדרושים ובמ

  ויצבע עפ"י הקיים.
  

      מים תעלות אויר דרך מסגרת עץ, את המרווים צרת גז או חשמל תועבר דרך שרוולים מתאי
      . בכל החדירות של תעלות דרך קירות   RTVליקון ייש לאטום בחומר איטום מעולה מסוג ס

      ס"מ מהמידות החיצויות  5 -ורצפות תבוטן מסגרת עץ שיוצרת פתח שמידותיו גדולות ב
      זרוי סו מסביב בכל עובי הקיר מעץ יוכשל התעלה. לתוך המרווח שבין התעלה למסגרת ה

    . בקצוות יבוצע איטום כ"ל וכן סגירה עם רוזטת פח תוך הקפדה 1צמר, זכוכית דחוס בעובי "
  שהפח יחוזק אך ורק אל מסגרת העץ. פתחים וכן שרוולים בגגות יבוצעו באחריות הקבלן לפי 

  ם המפקח/מהדס.הדרש ללא כל תוספת תשלום ובתיאום ע
  

  ב. אישורי ציוד ותוכיות בצוע:
  

      רור, צרת, ויר והאוועל הקבלן להגיש לאישור המתכן תוכיות בצוע של מתקן מיזוג האו
      פיקוד, חיווט חשמלי, חיבורי חשמל, דפי קטלוגים המתארים את הציוד, וכל פרטים אחרים 

  הזמת הציוד.כפי שידרשו על ידי המתכן וזאת לפי 
      יעודם ושימושם. יכל תוכיות, דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומים בהתאם ל    

  לא תתקבל. –איפורמציה שהיא כללית ולא מתואמת במיוחד לפרוייקט זה 
  

ן אישור תכיות הבצוע של הקבלן על ידי המתכן לא ישחרר את הקבלן מחובתו להבטיח תכו
אות וייצור, הרכבה והתקה כוים. הקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מיעת עיכובים, דרישת 

      מוצרים הזות חשמל לציוד וימסרם בצרוף רשימה המכילה את התוצרת והטיפוס של אותם 
  שעליו לספק. התוכיות והתוים ה"ל יוגשו לאשור מוקדם לפי הבצוע.

        
  

  ברת הציוד למקום ההתקה:ג. הע
  
   ה ועד קבלת המתקן ע"ייהקבלן יהיה אחראי לקיון מוחלט של הציוד במשך כל תקופת ההתק 

  המפקח.
  לא יועבר ציוד למקום ההתקה טרם שיאושר ע"י המתכן.   
     לא יועבר ציוד למקום ההתקה אשר איו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפי חדירת   

  אבק, לכלוך וכדומה.
  לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקה טרם שתקבל אישור להעברתו ע"י המפקח.
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  ד. גישה לחלקי הציוד:  

  
      על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה וחה אל כל חלקי הציוד המותקים על ידו,

      לוחות בקרה וכו' לשם טיפול, אחזקה  כגון: מסים, מועים, מסבים, גופי חימום חשמליים,
      ן והגמר הפימי מועים גישה חופשית לחלקי הציוד, יותיקוים. בכל מקרה כאשר מבה הבי

      יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שיויים ללא 
  אישור מוקדם מהמתכן.

  
  :ה. בדיקות לחץ, שטיפת צרת  
  עם השלמת התקת המערכות המתוארות במפרט זה הקבלן יבצע את הפעולות       

  הבאות:                  
  

  בדיקת לחץ לצרת הגז. 1  
      

א. לפי בידוד הצרת המערכת תיבדק בלחץ של פעם וחצי מלחץ המערכת בזמן 
שעות לפחות ויחשבו למוצלחות במידה והלחץ ה"ל  24פעולה.   הבדיקות יהיו למשך 

  לא ירד.
  

יקה זאת, ועליו לתק כל דב.הקבלן אחראי לכל זק כלשהו אשר יגרם כתוצאה מב
 ציוד רגיש  במערכת אשר יכול להיפגע מבדיקה זאת.

  
  ויסות. 2
  
רור, כדוגמת יח' וויר והאווהקבלן חייב בויסות וכיוון כל בציוד במערכות מיזוג הא  .א

  ה ואויר חוזר.מיזוג אויר, יח' לטיפול באויר, מפזרי אספקה, תריסי ייק
הקבלן חייב בבדיקת כל מערכות החשמל בציוד המערכות בזרם ובמתח הדרש וכן   .ב

 בבדיקה לפעולה תקיה של כל אביזרי הבטיחות.
דו"ח ויסותים של כל האמור לעיל יוגש למתכן עם גמר העבודה לבדיקה בצורה   .ג

 מסודרת.
  

  הרצת המתקן     .1615.2
  

צב עבודה מושלם ותקין עפ"י דרישות המפרט, כתב א. על הקבלן להביא את המתקן למ
  והתוכיות.    הכמויות 

  
ב. הקבלן אחראי לקות מלכלוך ומכל חומר זר אחר שגרמו כתוצאה מעבודתו בבין 

  יסודית לשביעות רצוו של המפקח לפי מסירת המתקן.    בצורה 
  

  ג. עדכון תוכיות:
  
מזמין, על הקבלן למסור למזמין מערכות, עם סיום העבודה ולפי מסירתה הסופית ל   

ושרטוטים מושלמים ומעודכים של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה    תוכיות 
באתר מערכת תוכיות אחת אשר יסמן עליה כל שיוי שיבוצע תוך כדי  ישמור הקבלן

  עבודה.
  

  ד. שילוט:
  
מחליף חום, יח' עיבוי ויח' על הקבלן לספק ולהתקין שילוט לידי כל משאבה, תור,    

באויר וכן ליד כל המפסקים, לחצים, מורות בקורת, וכו'. השלטים יהיו דגם   לטיפול 
  כתובים לבן על רקע כחול. תוכן השילוט היה כפי שיאושר ע"י המתכן.   חרוט  'ץסדווי

  
  ה. הדרכה:

  
ואחזקה תקיה של לפי מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הדרש להפעלה     

  יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. 30תקופת הדרכה של     המתקן. 
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  ו. תיקי הסבר לתפוצה ואחזקה:
  

תיקים, לאחר אישורם ע"י המתכן,  3לפי מסירת המתקן ימסור הקבלן למזמין    
ל תיק יכיל החומר הסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו, כ המכילים כל 

  כשהוא מודפס וכרוך:את החומר הבא 
  

  תאור המתקן, הסבר לתפעול ואחזקה. . 1
 קטלוגים של הציוד. . 2
 מערכת תוכיות מעודכות של המתקן. . 3
טבלת הספקי החשמל ביחידות השוות במתקן, עם ציון הספק יח',  . 4

 מדחסים, מועים, אמפרז' ומילי, אמפרז' בעומס.
קוד והביטחון עם ציון הכוון של כל אחד טבלת סימון של אביזרי הפי . 5

 מהאביזרים ה"ל.
  

  ז. קבלת המתקן:
  
  קבלת המתקן ותחילת שת האחריות תבוצע ותחל רק לאחר קיום התאים הבאים:   
  

  קבלת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה. . 1
הפעלת המתקן בשלמותו, וזאת למרות שהופעלו ביתיים  . 2

שאי לסרב להפעלת חלקים ממו לשרות המזמין. אין הקבלן ר
חלקים של המתקן לפי הפעלתו הסופית, במידה ויידרש לכך, 

 ולפי תחילת תקופת האחריות.
 יום. 30הפעלתה התקיה של המערכת למשך תקופה של  . 3
 אישור היועץ/המפקח כי המתקן מבוצע ופועל עפ"י הדרש. . 4

  
  
       כתב הכמויות והמחירים  .1715.2
  
תמציתיים ויש להבין אותם עם כל המפורט במפרט ובתוכיות  . הסעיפים בכתב הכמויות הם1  
  ולכלול במחירים את כל דרישת המסמכים.      
  
. המזמין לא מתחייב שכל העבודות הרשומות בכתב הכמויות אכן תבוצעה. חלק מהסיפים יתן 2  
ל הסעיפים כאלטרטיבה בלבד, והחלטה סופית תיתן עפ"י המחירים שייקבעו. שיוי או ביטו      
לא יוכלו לשמש עילה לבקשת תוספת וכל מחיר בסעיף כלשהו, מחייב את הקבלן, בלי קשר       
  למחירי יחידה אחרים.      
  
. הכמויות היתות בכתב הכמויות הן באומדן בלבד, והתמורה שתגיע לקבלן תיקבע בהתאם 3  
  לכמויות טו שתימדדה באתר.      
  
  וה היא לשיהם.וות אשר לא צוין אספקה והתקה של היח', הכבכל סעיף בכתב הכמוי. 4  
  
את היח' –מחירי היחידות בכתב הכמויות כוללים את כל הדרש במסמכים וכן: עבור אספקה . 5  
  הובלה, העמסה, פריקה, והבאתה למקום ההתקה.      
  לל כלכל העבודה הדרושה לשם ביצוע ההתקה בצורה מושלמת כו  -עבור ההתקה       
  החומרים וחומרי העזר הדרשים ושימוש בכלי עבודה, מכשירים וכו'.      
  
  תקופת האחריות והשירות    .1815.2   
  
  חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המתכן ו/או המפקח. 24. תקופת האחריות והשירות היה 1  
כת על חשבוו אלא . במשך זמן תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או ליקוי במער2  
  אם גרמו כתוצאה משימוש בלתי כון וביגוד להוראות ההפעלה.      
      חודשים החלפות תקופתיות של מסי  3-. עבודות השירות כוללות בדיקת המערכת אחת ל3  

      אויר, מסי שמן, בדיקה של גז הקירור מילוי שמן במדחסים בדיקה וחיזוק של ברגים, 
  מתואר במפרט הכללי.אטמים, וכל ה

. תקופת האחריות והשירות כלולה במחירי הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות ולא תשולם כל 4  
   תוספת עבורה.      
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  מפרט טכי

  
  לבות פלך, ירושליםבבי"ס  מעלית

  
  
  
  
  

   ת ו כ ן   ע  י  י ם
  

  תאים כלליים  א.          

  מפרט טכי  ב.          

  אחזקה  ג.          

  הוראות לטיפול מוע  .ד          

  פירוט הציוד  .ה          

  רשימת תוכיות  .ו          

  כתב כמויות  .ז          

  תוכיות  .ח          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  וי. אי. אס. הדסה בע"מ   -אין לעשות כל שימוש במפרט ובתוכיות כולל צילומם, העתקתם ולמוסרם לגורם אחר ללא אישור בכתב מ

  

  

63



3  

    
  

      Address: 4c  Hazoran St., Netanya 4250604, Israel    , ישראל4250604',  נתניה ג 4רח' הצורן כתובת: 

     Fax:   E-Mail:  vis@vis.co.il    www.vis.co.il 972-9-8857473פקס:   :Tel 972-9-8857472טל:          

  א.  תאים  כלליים

  הגדרות  .1

    

  .לבות פלך, ירושלים בבי"סביצוע הרכבה והתקת מעלית  – "העבודה"

  .ה לפיתוח ירושלים בע"ממוריה החבר  -"היזם"

  .תלמה ורדי  – "האדריכל"

  . אס. הדסה בע"מ.וי. אי – "היועץ"  

  .ממן יהול ופיקוח בע"מ  – "המפקח"  

  חברת המעליות. –" קבלןה"  

  החברה שמבצעת את עבודות הקמת המבה. –" הראשי קבלןה"

  ת בהשתתפותהמפרט הכללי לעבודות ביה בהוצאת הועדה הבימשרדי – "המפרט הכללי"

  הביטחון/אגף ביוי, משרד הביוי והשיכון/מיהל התכון וההדסה.   משרד   

 לעבודה הדוה, הדרישות הוספות, םמכלול התאים המיוחדים המתייחסי – "המפרט המיוחד"

השוות או המוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תאים מיוחדים ווספים לכל אחד ממסמכי 

  החוזה.

  המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי פרד מהחוזה. - רט""המפ   

כל הציוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים  - "תקים"

חלק  2481תקן ישראלי ת"י , על כל חלקיו. המעודכן 2481ת"י האמור בתקן ישראלי  ויתאימו לכל

   .3.1חלק  1918שות אשים לרבות אשים בעלי מוגבלות ותקן התאמה מיוחדת לגי 70

לגביהן קיימות דרישות או תקות של רשות מוסמכת כגון: חברת  עבודות אשר  -"תקות" 

  , מכבי אש או החיות "תכון וביה" תבוצעה בהתאם לאותן הדרישות.מקומיות רשויותהחשמל, 

ידי השלטוות -בודה הממשלתיות, שקבעו עלהקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקות הע

  בקשר להתקת מעלית.

  כל עבודות היצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתכיות מאושרות ובכפיפות לתקות ה"ל.     

  

  כישורים מקצועיים  .2

  

  הקבלן יהיה מורשה עפ"י כל דין וכי היו בעל כישורים, הידע, היסיון, האמצעים והיכולת, כולל:

  ד טכי עם מהדסים.משר  2.1    

  2.2   ה, הפעלה ומתן שרות למעלית כמפורטיבעלסיון וידע קודם לביצוע אספקה, התק  

  הטכי. במפרט     

  בעל תו תקן למעליות.  2.3    

  .ISO9001מערכת בקרת איכות ברמה של  2.4  
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  פרוט הציוד וכתב כמויות  .3

  

 ' (כתבז' (פרוט הציוד) ובפרק הבפרק בעת הגשת הצעתו ימלא הקבלן את כל הפרטים במלואם 

  הכמויות) של המפרט הטכי.

  ) של היצרים על הציודDUTY TABLEהקבלן יצרף להצעתו את הפרוספקטים והטבלאות  (    

  המוצע.     

  הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק ומלא של הטבלה ללא צרוף המסמכים הדרשים תיפסל.    

  לגבי הציוד המוצע לפי קבלת העבודה. על הקבלן לקבל את אישורו של היועץ    

  

  תוכיות  .4
  

תוך ארבעה שבועות מיום ההזמה יגיש הקבלן תוכיות עבודה מפורטות לאישור היועץ. תוכיות    

  אלה תכלולה:  

  תוכיות ביה לצורך ביצוע עבודות הבייה של הפיר.  4.1    

  תוכיות פיגום.  4.2  

ל כל החלקים, הציוד עם מידות מדויקות, תוך ציון סוג תוכיות כלליות של המעלית ע      4.3

  והספקים. הציוד

  תוכיות פרטי התא והדלתות.  4.4  

  תוכיות פיקוד ואיסטלציה חשמלית.  4.5  

  תוכיות לוח אספקת חשמל למעלית.  4.6

זרי פיקוד ואיתות, לקבלת תוכיות, דוגמאות וגווים לבחירת תאים, דלתות, אבי   4.7

  מהאדריכל. כיטקטוייםאר אישורים

הקבלן לא יבצע כל עבודה או חלק ממה כולל הזמת חלקים ויצרום לפי קבלת אישור בכתב 

  מטעם היועץ.

  

  מדידות  .5

  

  כפי שהן במציאות ולא להסתמך על התוכיות בלבד. הפירעל הקבלן למדוד את מידות   

  

  קבלים אחרים  .6

  

בלן לבצע את עבודתו תוך תאום ושיתוף פעולה מלא באתר הבייה יעבדו קבלים אחרים. על הק

גורמים אלה. תגלו חילוקי דעות, הפרעות, תביעות הדדיות וכיו"ב, ישמש היועץ כבורר  עם

  תהיה סופית והיא תחייב את הקבלן. והכרעתו

  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כל שהוא עבור התאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה.    
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  הקבלן הראשילביצוע ע"י עבודות   .7

  

  .בהתאם לתוכיות הקבלן או תוכיות מאושרות ע"י היועץבית פיר   7.1    

  יציקת יסודות עבור הפגושות בבור הפיר.  7.2    

  משקופי דלתות הפיר. בטון  7.3    

  פיגום לתקופת הרכבת המעלית.  7.4    

  מחסן יבש ועול לתקופת הרכבת המעלית.  7.5    

  ח ומאור.ועבור כ ליד לוח הפיקודזות, הארקה ואפס אש פחיבור של שלו  7.6    

  ח ולמאור.ומפסקי זרם ראשיים חצי אוטומטיים לכ  7.7  

  ח ומאור.ומפסקי זרם חצי אוטומטיים לכל מעלית עבור כ  7.8  

  .בהתאם לדרישת חברת החשמל הארקת בפיר המעלית  7.9  

  המעלית.מקור זרם זמי או קבוע לצורך עבודות הספק להרכבת   7.10  

  .(אם יותקו) צרת וחיוט לאיטרקום ומערכת בקרה  7.11  

  .קו טלפון ללוח הפיקודצרת וחיוט ל  7.12  

  .3חלק  1004לקוט בכל האמצעים להבטחת עמידה ברמות רעש המותרת ע"פ ת"'   7.13  

  

  בטיחות וגהות  .8

  

  בטחת צד שלישי הקבלן יקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות הדרשים להבטחת עובדיו ולה    

  הדרשים ע"פ חוקי מדית ישראל.

  הקבלן יפעל בשיתוף פעולה מלא עם אחראי הבטיחות שימוה מטעם המזמין.    

  

  טיב העבודה  .9

  

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים, לחוקים ולתקים הקיימים  

  סיון, המתאימים לבצועיובעלי  והמקובלים. העבודות תבוצעה ע"י בעלי מקצוע מיומים  

  העבודות, במספר הדרוש ובהשגחה ישירה של מומחים ומהלי עבודה מטעם הקבלן.  

  למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אים מתאימים מבחיה מקצועית או  

  אישית.  

  א מהעבודהעל הקבלן להביא לאישור המזמין או בא כוחו את כוותו למסור איזה חלק שהו  

  לקבלן משה. בידי המזמין הזכות לאשר או לפסול את קבלן המשה. יודגש כי ביצוע העבודה ע"י

  קבלי משה יהיה בהשגחה ישירה של מומחים ומהלי עבודה מטעם הקבלן. על הקבלן לספק את  

  כל החומרים, חלקים, המתקים והמכשירים הדרושים לביצוע העבודה, כשהם חדשים ומאיכות  

  משובחת.  
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  דו"ח ביצוע  .01
  

  הקבלן ידווח למזמין וליועץ שבוע ימים לפי ביצוע כל שלב ביצור חלקי הציוד למעלית וכן לפי 

  ביצוע כל שלב בהרכבת המעלית באתר וכן דווח מיידי עם סיום כל אחד מהשלבים האמורים. 

  

  עבודות וספות  .11

  

ת בכתב הכמויות, או בתיאור הטכי, יקבע מחיר העבודה עבור ביצוע עבודות וספות שאין כלולו

  על ידי היועץ בהתאם להערכתו, על בסיס העבודה והחומר שיש להשקיע בבצוע אותה עבודה.

  

  זק לבין  .21

  

  הקבלן יהיה אחראי לכל זק שיגרם לבין, למכוות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופן ישיר  

  פועליו.ידו, או בעקיפין ע"י -על    

  בשלמותם. אין הקבלן רשאי  ה"לאו יתקן את הזקים /ו הקבלן חייב לפצות את כל היזוקים

  לחצוב במבה, בעמודים, בקורות, בתקרות, ללא אישורו של מהדס הביין.

  

  שילוט  .31

  

, בתא, בכיסות, שלוט העומס המותר, לוח הפיקודעל הקבלן להתקין את כל השלטים הדרושים ב

  שימוש וחילוץ בהתאם לתקן. הוראות

  

  צביעה  .41

  

לאחר שיוקו, בצבע יסוד וסופי לפי דרישת  על הקבלן לצבוע את כל חלקי הברזל בפיר ובתא

  היועץ.

  

  ערבויות  .51

  

  על הקבלן לתת ערבויות לטיב הציוד ופעולת המעלית בתקופת האחריות בהתאם לדרישת המזמין.    

  

  ביטוח  .16

  

  באחריות מלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל  וישאפוליסה מתאימה הקבלן יהיה מבוטח ב    

  זק אשר יגרם לו, או שהמזמין יהיה חייב בקס לפי חוק כתוצאה מביצוע עבודתו של הקבלן, או 

כתוצאה מחומרים פגומים אשר השתמש בהם, או באשמת ו/או רשלות ו/או הזחה של עובדיו 

כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה -קבלי המשה שלו. כמו ו/או

  ותקופת השרות על ידו, לכיסוי כל הזקים. שלו,
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  הקבלן מתחייב להעביר עותק אחד של הפוליסה ה"ל למזמין עפ"י דרישתו.    

  

  בתקופת הבדק אחריות  .17

  

מתאריך קבלת שים ממסירת המעליות לשימוש יום יומי וחוד 12הקבלן יהיה אחראי במשך 

   תעודת השלמה למעלית לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולתה התקיה של המעלית

  .לשימוש יום יומי ולא בעת סיום העבודה הציבור הרחב לשרות

  העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכיות איה מסירה מהקבלן את האחריות     

  ת. הקבלן בלבד יהיה אחראי על כל תקלה הובעת משגיאות עבור פעולתה התקיה של המעלי

  שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. תכויות

  העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור העבודה     

  פגמים או  בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא מסירה את האחריות הקבלן. במקרה ויתגלו שבוצעה

  ליקויים בחומר, בציוד, בפעולתה התקיה של המעלית, או בטיב העבודה תוך תקופת האחריות, 

לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים  רשאי היועץ

ידי  הלקויים ועל הקבלן לבצע את התיקוים ו/או החלפת הציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על

  היועץ ותבוצע על חשבון הקבלן.

  מיום ההחלפה. שההקבלן על החלפת החלקים ה"ל תהיה  ןשייתתקופת האחריות     

  בשלום ע"י המזמין: תאי האחריות כוללת והחייב    

  שימוש לא כון ע"י המשתמשים.  -    

  תקלות כתוצאה משיטפון מים.  -    

  תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה.  -    

  ת הובעות כתוצאה מבלי סביר. תקלו  -    

         תקלות כתוצאה מודליזים.  -    

  

  ספר המתקן  .81

  

  העתקים של "ספר המתקן" שיכלול: 4עם סיום הרכבת המעלית ימסור הקבלן למזמין     

מעודכות שתכלולה את כל השיויים שבוצעו במהלך ביצוע   ”AS-MADE“תוכיות   א.

  המעלית. הרכבת

  .”AS-MADE“ד מפורטות תוכיות פיקו  ב.    

  .”AS-MADE“תוכיות איסטלציה חשמלית   ג.    

  רשימת חלקי חילוף מומלצת.  ד.    

  

  הדרכה  .91

  

עם מסירת המעלית לשימוש יום יומי, הקבלן ידריך את המזמין בשימוש במעלית ובחילוץ אשים 

  מתא המעלית בשעת חירום.
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  מחירים  .20

  

  כמויות יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכותהמחירים המופיעים בגוף כתב ה  20.1

 התאים הזכרים במסמכים על כל פרטיהם. אי הבת תאי כלשהו, או אי במילוי

 עילה וסיבה מספקת לשיוי המחיר הקוב בכתבי הכמויות ו/או התחשבות בו, לא תהווה

  עילה לתשלום וסף מכל סוג שהוא.

  ם בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ואים ממצים אתאור העבודות בסעיפים השויית  20.2

  כל התחייבויות הקבלן אשר מתוארים בגוף המפרט ובתוכיות.    

  מחירי היחידה המופיעים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:  20.3    

  כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר מכל סוג שהוא לביצוע העבודה,  א.      

  תם והמסים החלים עליהם.אספק         

  כל הפעולות הדרושות לביצוע כל העבודות המתוארות במפרט הטכי ובתוכיות,  ב.      

לרבות עבודות שתיאורן לא  מצא את ביטויו במסמכים המצורפים, אבל הן 

  לבצוע עבודה מושלמת וגמורה.   דרושות

  ובכלל זה העמסתם,הובלות הציוד והחומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה   ג.      

  פריקתם והרמתם למפלס הדרוש כולל הובלה ימית ויבשתית למוצרי היבוא   

  הסעת עובדים למקום העבודה וממו.   מחו"ל,

    אחסת חומרים, מוצרים, כלים, כמו כן מכוות, שמירתם, הגתם (כולל על  ד.    

  שבוצעו באתר).   עבודות

וד, פרטי הרכבת המעלית, תוכית פיקוד כל עבודות התכון הקשורות לפרטי הצי  ה.    

  וחשמל.      

  כל עבודות ביצוע הרכבת המעלית, הפעלה, ויסות מערכות הבקרה והרצתה.  ו.      

  הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות הקשורות בביצוע עבודות הספקה   ז.    

  המעלית, תאים סוציאליים, תשלומי מס הכסה, ביטוח לאומי,  והתקת

וכל החובות החלות על פי דין על הקבלן כלפי עובדיו, ורווח  לקרותתשלומים 

  הקבלן.

  בכל מקום בהם תוארו המאפייים בלשון יחיד יש להתייחס למספר המאפייים כפי   20.4    

  לצורך ביצוע עבודה מושלמת על ידי הקבלן. שדרש

  

  הזמה  .12

  

  לק ממה וכן הזמת סעיפים וספים המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל העבודה או ח

  בשלב מאוחר יותר כפי שפורט בגוף כתב הכמויות מבלי שלקבלן תהייה תביעה או ערעור לכך.
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  משך ביצוע העבודה  .22

  

   יומי משך הזמן לביצוע העבודה, לאספקה, הרכבה, הפעלה, מסירת המעלית לשימוש יום  22.1    

אלא עם כן יסוכם בחוזה  תום מיום הזמת המעליחודשי 10יהיה וקבלת תעודת השלמה 

  .אחרת

  התקופה  חודשים לפי תום 5יהיה  יעמדו לרשות הקבלן להרכבת המעלית פיר המעלית  22.2    

  .22.1האמורה בסעיף 

  להרכבת המעלית לא יגרום מצד הקבלן להארכת תקופת  איחור במסירת פיר המעלית  22.3    

  השלמה מעבר  תעודת שימוש יום יומי כולל קבלתהרכבה, הפעלתה ומסירת המעלית ל

  .22.2לתקופה האמורה בסעיף 

  

  תעודת השלמה  .32

    

  המזמין יבצע בדיקות קבלה למעלית בהשתתפות ציג הקבלן שיבדקו התאמת המעליות  23.1

  למפרט. לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח    

  לביצוע הבדיקות. האדם הדרושים     

  ביצוע בדיקות הקבלה מותה במילוי התאים שלהלן:  23.2    

  אישור מטעם חברת החשמל.  -      

  אישור מטעם מכון התקים.  -      

  . ”AS-MADE“  תוכיות  -      

  הדרכה.  -      

  תעודת השלמה תיתן על ידי היועץ רק לאחר שהמעלית תעמוד בהצלחה בכל מבחי  23.3    

  ן ימלא את כל שאר התחייבויותיו המפורטים בהסכם על ספחיו.הקבלה והקבל      
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  מפרט טכיב. 

  

    וסעיםמעלית       אור טכיית  .1

  

  

  .8        מספר וסעים

  ק"ג.  630          עומס    

  מ'/ש'. 1.0        מהירות סיעה    

  .VVVF שיוי תדר        סוג הע המתקן    

  .2:  1          תילוי    

  )2, 1, 0,-1(  4        מספר תחות    

  כולן מאותו הצד).( 4        מספר כיסות    

  .מ' 10.32  -כ        גובה הרמה    

   .מ' 1.90מ', עומק:  1.80רוחב:         מידות הפיר    

  .)MACHINE ROOM LESS(      מיקום חדר המכוות  

  מ'. 2.30מ', גובה:  1.40מ', עומק:  1.10רוחב:         התאמידות     

  מ'. 2.10מ', גובה:  0.90רוחב:         מידות הכיסות    

  לשעה. 180        מס' התעות    

  מ"מ. 5        דיוק עצירה    

  הרץ. 50פאזות,  3וולט,  380        הזת חשמל    
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  מערכות פיקוד וחשמל  .2

  

            פיקוד  . 1.2

  

      ".סימפלקסמאסף מלא "      

  כל קריאות התא והחוץ תירשמה בזיכרון.  

ישום קריאה בתא בכיוון הפוך לסיעת המעלית, רק לאחר שסימה המעלית לא תתאפשר ר  

  באותו הכיוון יתן יהיה לרשום קריאה בכיוון ההפוך. סיעתה את  

  במעליות תותקן מערכת שקילה אלקטרוית.  

  תסגור מיידית את הדלתות. "סגור דלת"לחיצה על לחצן       

  תרו רשומות.בקומות הקיצויות תבוטלה כל קריאות התא שו  

  הפיקוד יכלול: פיקוד כבאים בהתאם לדרישת התקן הישראלי למעליות שהפעלתו       

הראשית ו/או מלוח בקרה מרכזי ו/או מגלאי אש ועשן, פיקוד עומס מלא, פיקוד  מהקומה    

במקביל מורה וזמזם בטבלת הלחצים, מורה וזמזם להפרעה בסגירת  עומס יתר שיפעיל    

  ), טור תאים פוטו אלקטרי, תאורה אוטומטית בתא.הדלתות (ג'ג    

  לסיעת התא לקומה הקרובה בעת הפסקת חשמל. UPSבלוח הפיקוד תותקן מערכת       
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         אביזרי פיקוד ואיתות  ..22

  

לחצים פרט לקומות  2טבלאות לחצים, בכל טבלת לחצים  1בכל המקומות יותקו 

  תותקן טבלה עם לחצן אחד. הןהקיצויות ב

  הלחצים יהיו מוארים לסימון רישום הקריאה.      

  הכוללים:  סתרים טבלאות לחצים לכל גובה התא על גבי צירים 1 יותקובתא       

  מאוורר, מפתח    לחצי שליחה מוארים לסימון רישום קריאה, לחצן אזעקה, מפסק    

   מורה וזמזם לחצן תאורה,  צן סגור דלת,מפסק לתאורת תא, לחצן פתח דלת, לח כבאים,

ביטול פעולת  לתאורת חירום, מפתח ביטול סגירת דלתות, מפתח לעומס יתר וג'ג, מורה

  .מעלית

בחלקו העליון של קופסת הלחצים יותקו מקרו פון ורמקול למערכת האיטרקום שבין 

  .תא המעלית הבקרה, חדר

  בלוח הפיקודה למעלית זו במרכזת ימון מתאימהפעלת לחצן האזעקה תדליק ורית ס      

  הבקרה המרכזי. ובלוח       

  לחיצה על הלחצן המתאים שבמרכזת יצור קשר בין המרכזת לבין תא המעלית. וסעי       

  ישמעו וידברו ללא צורך בלחיצה על לחצן הפעלה כל שהוא. המעלית      

  מעת מוזיקת רקע.בטבלת הלחצים השמאלית בחלקה העליון יותקן רמקול להש      

  כל הלחצים יהיו מוארים לסימון רישום הקריאה.      

  ויופעלו בלחיצה קיצרת ),VANDAL-RESISTANT(הלחצים בתא ובפיר יהיו עמידי חבלה       

  ("מיקרו מהלך"). מהלך       

  צי כיוון סיעה. יעם ח LCDבתא יותקן מראה קומות 

, חצי כיוון סיעה, וגוג LCD מראי קומות ןיותק בכיסה הראשית ליד כל מעלית

  . אלקטרוי המאפשר כיוון עוצמת הצליל ושיוי גוון הצליל בהתאם לכוון הסיעה

, חצי כיוון סיעה, וגוג אלקטרוי LCDותקו מראי קומות יליד כל מעלית  בכל התחות

   .המאפשר כיוון עוצמת הצליל ושיוי גוון הצליל בהתאם לכוון הסיעה

  .2"במראה הקומות יהיה לפחות גודל הספרה 

  בחלק מהקומות יותקו מפתחות במקום לחצים בהתאם לדרישת המזמין.
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          איטרקום  .3.2

  

 . מערכת איטרקום תותקן ותא המעליתבין לוח הפיקוד       

  המערכת תכלול מטען ומצבר יטען לגיבוי בהפסקות חשמל.

    

       תקשורת למוקד חרום  4.2    

  

   ת למוקד במקרהרשוקתהמעלית יצור בתא שיות  7לחיצה על לחצן האזעקה במשך     

  עם אשים. ו/או תקיעת המעלית חירום    

  

  איסטלציה חשמלית  . 5.2

  

  ובתא, בצרת ותעלות  בלוח הפיקודהאיסטלציה החשמלית תעשה לפי הצורך בפיר,       

  ות יותקו קופסאות הסתעפות, תקיים, בהתאם לחוק החשמל.  בכל ההסתעפוי פלסטיים      

  מים. אטומות לחדירת

  הקופסאות חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה ווחה.

  חלק האיסטלציה החשמלית הכולל חלקי מתכת, קופסאות מתכתיות, חייב להיות 

  מוארק.

 10%כבל הפיקוד (כבל כפיף) יהיה מיוחד למעליות ומותאם לעבודה מאומצת ויכלול 

  לפחות. םרזרביי גידים

  

  לוח הפיקוד  . 6.2

  

  לוח הפיקוד יותקן בארון מתכת עם דלתות על צירים עם חריצי אוורור.      

  .הפיקוד יהיה אלקטרוי ויבוסס על טכולוגיית המיקרופרוססורים      

  השאים יהיו מחושבים ובויים לעבודה תמידית ומאומצת, מאובטחים ויותקו בתחתית      

  מוגים בפי מגע יד. ח,הלו       

  מוגן ע"י ממסר פחת.יהיה וולט ו 220מתח המאור יהיה       

  מישרי הזרם יהיו מותאמים לעומס ובלתי רגישים לשיויים רגעיים במתח.      

  המתעים יהיו מאיכות גבוהה כאשר במתעים לכיוון מעלה ומטה יותקן איטרלוק מכי      

  פעולתם יחד. למיעת       

  .הפאזוח ממסר להגה מפי חוסר והיפוך יותקן בל      

  מוע ולמוע מפעיל הדלת.ליותקו מפסקים להגה מפי זרם יתר       

  יותקו בלוח הפיקוד לחצי שרות הכוללים מראה קומות להסעת המעלית בשרות מחדר      

  המכוות.       

  להלוח יכלול את "המסים" הדרשים להבטחת פעולתם התקיה של מערכת החשמ      

  החירום. רגראטווהאלקטרויקה של הביין, לוח פיקוד המעליות ולוח פיקוד        

  הלוח יכלול אמצעי אוורור ופיזור חום מלוח הפיקוד.      

  כל המהדקים יסומו וסימום יהיה זהה לזה שבתוכיות הפיקוד.      

 מגעים יבשים לכל מעלית. 2לוח הפיקוד יכלול 
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  חשמלית תהייה מצורפות ללוח הפיקוד.תוכיות פיקוד ואיסטלציה       

במעליות אשר לוח הפיקוד איו מוקם בתחה העליוה בחזית הפיר, דבר המוע צפייה 

ישירה על המכוה, תותקן בלוח הפיקוד מצלמה או אמצעי אלקטרוי אחר עם מסך 

  לצפייה במכוה ע"פ דרישת התקן.
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  ההעהמערכות   .3

  

     מכות הרמה  .1.3

  

, על VVVFמערכת בקרת שיוי תדר זרם חילופין ב GEARLESS מסוג מכות ההרמה תהיה

  מורכב גלגל העה.ציר המוע 

  המכוה תהיה מיוחדת לשימוש במעליות ומתוכת לעבודה מאומצת.

גד  מקוטר הכבל. על גלגל ההעה יותקו מגים 40קוטר גלגל ההעה יהיה לפחות פי 

  פילת כבלים.

  המכוה תהיה מיוחדת לשימוש במעליות ומתוכת לעבודה מאומצת.

בסיס המכוה יוח על בסיס על גבי בולמי זעזועים למיעת העברת רעידות ורעשים לפיר 

  ולקירות הביין.

  המוע יהיה בעל מומט התעה גבוה.      

  סטור) שיותקן בין ליפופיו.המוע יוגן מפי התחממות יתר ע"י מגע חשמלי (תרמי      

על המוע יותקן מאוורר חיצוי שיופעל ע"י רגש חום שיהיה מותקן בין ליפופי המוע   

  ויגרום להפעלת המאוורר עם עלית חום המוע.

  

     בקרת מהירות  .2.3

  

פעולת מוע המעלית תבוקר ע"י יחידת בקרת מהירות שתוסת את תאוצת והאטת 

  .(DIRECT APPROACH)יטת: הגישה הישירה לתחה תהייה בש המעלית. העצירה

  

    בלם המכוה  .3.3

  

  בלם המעלית יופעל ע"י אלקטרו מגט הפועל בזרם ישר. הבלם מורכב על המכוה ומופעל       

  . או ע"י "דיסק" ,כמצמד      

  "עלי" הבלם תהייה מצופות ברפידות.

ן שתותקן בסמוך ללוח חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטעעל הבלם תהיה מערכת 

לחילוץ אשים  בצורה חשמליתעל מת להזיז את המעלית  הבלם פתיחת הפיקוד ויאפשר

  מתוך תא המעלית בשעת חירום.

  

  גלגלי הטיה  .4.3

  

  גלגלי ההטיה יהיו בויים במבה המתאים לשאת את העומסים. צירי הגלגלים יועו בתוך      

  סגורים.  מסבים       

מקוטר הכבל ויצויד במגים המועים את פילת  40היה לפחות פי קוטר גלגל ההטיה י

  הכבל.
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  כבלי תליה  .5.3

  

או מרצועות  ""כבלי התלייה יהיו מותאמים למעליות הבויים מחוטי פלדה במבה "סיל

מחוברים לתא ולמשקל הגדי באמצעות  . קצוות הכבלים יהיובשלוב עם כבלי פלדה

  משי ציידי הכבלים. פיצים המורכבים"פעמוי תליה" תלויים כגד ק

  

  מתקן רפיון כבלים  .6.3

  

על גג התא ומתחת לפעמוי התלייה יותקן מתקן להגה מפי רפיון כבלים עם מגע חשמלי 

  את פעולת המעלית, במקרה של התארכות יתר או רפיון באחד הכבלים. שיפסיק

77



17  

    
  

      Address: 4c  Hazoran St., Netanya 4250604, Israel    , ישראל4250604',  נתניה ג 4רח' הצורן כתובת: 

     Fax:   E-Mail:  vis@vis.co.il    www.vis.co.il 972-9-8857473פקס:   :Tel 972-9-8857472טל:          

  תא ודלתות  .4

  

    תא המעלית  .14.

  

לד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים הדרשים, תא המעלית יבה בתוך ש

תא המעלית יבה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים  ויבודד

  הדרשים, ויבודד מהשלד ע"י בולמי זעזועים וגומיות כדרש.

על שלד התא יותקו פעמוי התלייה, התקן תפיסה, מתקן שקילה אלקטרוי עם מגעים 

  הפעלת הדלתות.  ייתר ומגולעומס מלא ועומס 

עם ציפוי פלסטי היתות לכיוון, עם משמות לסיכה  יםהתא יצויד במובילי תא קפיצי

  קבועה על הפסים.

מ"מ לפחות  1.5יבו מפח אשר עבר טיפול הגה גד התפתחות חלודה, בעובי  :קירות התא

  ויצופו בחלקם החיצוי בחומר מבודד למיעת זעזועים ורעשים.

  בפח פלב"ם. רות התא בחלקן הפימי יצופוקי

  .על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא :מראה

  תיבה מפח פלב"ם. חזית התא:

  מ"מ לפחות. 03: תצופה גריט בעובי ריצפת התא      

  ה שלבתא בגוב הצידימ"מ עשוי פלב"ם יותקן על הקיר  40: מפרופיל עגול בקוטר מעקה  

  סגור ע"י פקקים מתאימים בכל קצותיו. מ' מהרצפה 0.9   

: בחלקם התחתון של קירות התא יותקן פל פלב"ם עם פתחי אוורור כדרש בתקן פל

  הישראלי.

  תיבה מפח פלב"ם בהתאם לאישור האדריכל.:  תקרת התא

או גופים שקועים לבחירת /לוקס לפחות 200, עוצמת התאורה תהיה לדים: גופי תאורת

  . האדריכל

: שיוזו מהתקן משולב הכולל מטען ומצבר לתאורת חירום ויציאה  תאורת החירום

  . תא חצילפל תשולב במיוחדת לפעמון אזעקה 

החלפות אויר  70בעל ספיקה המאפשרת  : על תקרת התא יותקן מפוח דו כיווי מפוח

 מ' 1.0במרחק של  ,45DBA עלה מעלת אלאוורור התא ובעל פעולה שקטה שלבשעה 

  מתקרת התא.

על גג התא יותקו פעמון אזעקה, לחצי שרות להסעת המעלית לביצוע עבודות אחזקה 

  ותיקוים ומורת שרות.

: על דלתות  התא יותקן טור עייים אלקטרויות להגת המשתמשים  מפגיעת  טור עייים

  דלתות התא במהלך סגירתן.

  . פלב"ם ת מפחווטומטי: א דלת התא      

הכפיים יועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים 

ואקסצטרים גדיים, בתחתית הכפיים מובילי מתחת המצופים באוקולון העים בתעלת 

  המורכבת על סף התא. םואלומיי
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    דלתות הפיר  2.4

    

הדלתות הבויות פח . כפיים שתית ובעל. תאוטומטידלתות הפיר תיפתחה בפתיחה 

  למיעת רעשים. לפחות ומצופה בחלקו הפימי בחומר מבודד מ"מ 1.5 בעובי של

  .לפי דרישת האדריכלבפח פלב"ם  יצופוהכפיים בחלקן החיצוי 

  הכפיים יועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים      

ים גדיים, בתחתית הכפיים מובילי מתכת המצופים באוקולון העים בתעלתואקסצטר     

  המורכבת על קוסטרוקציה ברזל בפיר. אלומייום  

  כיסויי פח צבועים בצבע יסוד וסופי יותקו בתוך הפיר בין הדלתות הקומות.      

לכלוך על כפי הדלתות יורכבו מעולים אלקטרו מכים עם מגעים מתאימים מוגים בפי   

  ואבק לפי דרישת התקן עם אפשרות פתיחת הדלת במקרה הצורך ע"י מפתח "משולש".

  

    משקופי דלתות הפיר  3.4

        

  חצי סמוי מפח פלב"ם לחיפוי הקיר בשיש או בכל קומות בדלתות הפיר יותקן משקוף 

  אבן.

  

  מפעיל הדלתות    4.4

  

  שר התא מגיע לתחות.מפעיל הדלתות יפתח אוטומטית את דלתות התא והפיר כא      

  מהירות הדלתות יתת לכוון לכל אורך מהלך הפתיחה והסגירה.      

מפעיל הדלת יפתח את דלתות התא בהיתקל הדלת בהתגדות למהלך הסגירה או בהימצא   

  גוף כל הוא במסלול הסגירה.

  י הפעלת כוח סביר."בזמן הפסקת חשמל יתן יהיה לפתוח את דלת התא מתוך התא ע      

  .VVVFאו בזרם חילופין מבוקר  יפעל בזרם ישר מפעיל הדלתותמוע       

  לעבודה מאומצת עם ויסות מהירות פתיחה  מוע מפעיל הדלתות ומגוי הדלתות יתאימו     

  .(”HEAVY DUTY“)וסגירה      
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    המשקל הגדי  .5

  

  רושים. מילוי המשקל הגדי המשקל הגדי בוי ממסגרת ברזל המתוכת לשאת את העומסים הד    

  .רזלב או פלטות יהיה יציקת

  אם יידרש מילוי מתכת או תוספת מתכת למשקל הגדי יעשה הדבר ע"ח וע"י הקבלן.    

  לכוון,  יםגדי קפיציים עם ציפוי פלסטי היתהמשקל הגדי יצויד במובילי משקל     

  עם משמות לסיכה קבועה של הפסים.

  

  הגדי כווות התא והמשקל  .6

  

  " כשלהבי Tהכווות התא והמשקל הגדי תהייה מתוכות למעליות ועשויות מפרופיל בצורת "    

  הכווות מושחזים.

  .89x62x16      מידות כווות התא:    

  .89x62x16    מידות כווות משקל גדי:    

    התקן תפיסה לתאי המעליות  .7

  

  ע"פ המהירויות הדרשות בתקן הישראלי התקן התפיסה יהיה בוי בהתאם לדרישות התקן, יופעל 

מתקן התפיסה יפעל בעת  סגר חזרה מאליו.ייויתק את מעגל הביטחוות ע"י מפסק מכי שלא 

סיעת המעלית בכיוון מטה וגם בכיוון מעלה (יתן לבטל מתקן בטחון בכוון מטה במידה ויותקן 

  מתקן בטחון במשקל הגדי).

  

  וסת המהירות  .8

  

  ת יותקן במעלית בחדר המכוות, יפעיל את התקן התפיסה ע"פ המהירויות הדרשות וסת המהירו    

  יסגר חזרה מעליו.יבתקן הישראלי ויתק את מעגל הביטחוות ע"י מפסק מכי שלא 

בתחתית בור המעלית יותקו גלגל גדי ומשקולת עם מפסק אשר יתק את מעגל הביטחוות 

  ותו.של קריעת כבל הוסת או התארכ במקרה

חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח הפיקוד על הבלם תהיה מערכת 

לחילוץ אשים  בצורה חשמליתעל מת להזיז את המעלית  שחרור וסת המהירות מעילתו ויאפשר

  מתוך תא המעלית בשעת חירום.

  

  פגושות  .9

  

תאם לדרישת התקן הישראלי. בתחתית הבור יותקו פגושות שיתאימו למהירות הסיעה בה

יסגר חזרה מאליו שיתק את מעגל הביטחוות ייצוידו במפסק מכי שלא  םהידראולייפגושות 

  כשהוא לחץ ע"י התא או המשקל הגדי. הפגושות יותקו על בסיסי מתחת לתא ולמשקל הגדי.
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 דרישות כים    .10

  

, המעודכן 2481ת"י בתקן ישראלי בייה, על המעליות לעמוד בדרישות הכים ע"פ חוק התכון וה

התאמה מיוחדת לגישות אשים לרבות אשים בעלי  70חלק  2481תקן ישראלי ת"י על כל חלקיו. 

   .3.1חלק  1918מוגבלות ותקן 

הכולל את מבה תאי המעליות ואביזרי הפיקוד והאיתות בפיר ובתא (הכולל סימון על הלחצים 

  ת בתא בעת הגעת המעלית לקומה).  עם כתב ברייל והשמעה קולי
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  האחזק  ג.

  

המזמין יחתום עם הקבלן על חוזה שרות בכפוף לתאי האחזקה, לאחר קבלת תעודת השלמה 

  המחירים המופיעים בכתב הכמויות. עפ"י

בהתאם  בתקופת האחריות יטפל הקבלן במעלית על כל חלקיה ויחזיקה במצב פעולה תקין

להוראות הטכיות של יצרן הציוד ובהתאם להוראות הטיפול המוע ויחליף על חשבוו את כל 

  יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה. החלקים אשר

  

  שעות העבודה  11.  

  

זה,  בכדי לספק את השרות הדרוש לשם הפעלת המעלית, בתחום התחייבויות על פי הסכם

  עובדי 

 עד  07.30 בימים א' עד ה', 16.00עד  07.30משך שעות העבודה המקובלות הקבלן יפעלו ב

בימי ו' וערבי חגים. במקרים בהם יש צורך בהמשך עבודה רצוף המתחייב ממהות  13.00

העובדים לעבוד שעות וספות, עבור עבודה בשעות וספות לא תשולם כל  ויישארהטיפול, 

  תוספת.

  

  כלי עבודה ובית מלאכה  21.    

  

הקבלן יהיה מצויד בכל החלקים, האביזרים, החומרים, המתקים והמכשירים הדרשים 

לטיפול במעלית עליה הוא מופקד כולל אמצעי פירוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה 

בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים  וכיוון. הקבלן יהיה

  ן בהסכם זה.פי המצוי לציוד המותקן במעלית על

  

  החיות לביצוע  31.    

  

האחזקה תבוצע על ידי הקבלן לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט 

  להלן:

בתקופות עפ"י לוח זימון אחזקה שיוגש ע"י הקבלן ויתאים לתקופתיות   א.

  כמצוין בהוראות לטיפול מוע במפרט זה. הטיפולים

  ותי, העלול לסכן את המשתמשים במעלית.תיקון מיידי של כל מפגע בטיח  ב.      

  פיקוח תקופתי ועריכת בדיקות וביקורות, רישום כל התוים הדרשים ביומי  ג.      

  הביקורת והציוד, כולל השתתפות ציג הקבלן בזמן הבדיקה של בודק מוסמך.        

ביצוע כל התיקוים לרבות סילוק תקלות וסילוק מקורות לתקלות, אשר יהיו   ד.

  או מועילים או רצויים למעלית ולשיפורה.        יםדרוש

הקבלן, ביודעו את מספר המעליות ואת הטיפולים המתוכים (טיפול מוע)   ה.

כפי שיפורטו במפרט זה, מתחייב לבצע את כל הוראות האחזקה  הדרשים בהן

  השוות.  במלואן, בכל
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העבודה  במידה והעובדים לא הספיקו לבצע כל המשימות במסגרת שעות

כאשר הידע שלהם בתקלות מסוימות איו מספיק, יתגבר אותם  המקובלות או

בעובדים וספים עד לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות  הקבלן על חשבוו

  מיותרים.

  

  עובדים והיתרים  41.    

  

 ים ובעליסיון במספר הדרושיהקבלן יעסיק לצורך ביצוע הסכם זה בעלי מקצוע מיומ 

 שתובטח האחזקה בהתאם להסכם זה ברמה גבוהה ולפי לוח זימון הפעולות ןובאופ

  כדרש.

 עובדי הקבלן יהיו רשומים ובעלי היתרים ממשלתיים כדרש לביצוע עבודות במעלית

  הם מופקדים. בהיקף עליהם

  

  לוח זימון אחזקה שתי לטיפולים  51.    

  

 ם בחדר המכוות המציין את כלעל הקבלן להל לוח זימון אחזקה שתי לטיפולים שימוק

   החודשיים, תלת חודשיים, חצי שתיים ושתיים. בלוח יצוין המעלית והטיפול הטיפולים

 הפעולות הדרשות בכל טיפול מופיעות בד הטיפולים והוראות האחזקה שיש לבצע בה,

  אותו ימלא הקבלן לאחר ביצוע העבודות.

 ודות האחזקה המתוכות, יחייב הדברבמידה והקבלן ממליץ על שיויים כלשהם בעב

  בכתב מהיועץ. קבלת אישור

  

  יומן אחזקת מבים ומערכות  61.    

  

  היו ספר רישום המוחזק בחדר המכוות והרישום בו יעשה ע"י הקבלן, המפקח או ציגו.      

  בספר יירשמו:    

  הודעות על תקלות ואירועים.  א.      

  ח או מטעמו.הוראות שיתו לקבלן על ידי המפק  ב.      

  כל דבר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך   ג.    

  ביצוע האחזקה.

  הערות בדבר המהלך של ביצוע האחזקה.  ד.      

  

  כרטיס תולדות ציוד  71.    

  

  הקבלן יחזיק במשרדו לכל מעלית כרטיס תולדות ציוד עליו יצוין מספר המעלית, דגם      

  בכרטיס זה ירשום הקבלן כל פעולה שבוצעה במעלית כמו תיקון המעלית ופרטים מזהים.       

  החלפת חלק, שיפוץ, טיפול מוע תקופתי וכו'. בתום תקופת ההסכם או לפי דרישת      

  יעביר הקבלן למפקח את הכרטיסים.   המזמין
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  תיקוי תקלות  81.    

  

  ה. ההודעהשעות מרגע קבלת ההודע 12תיקוי תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך   א.

  תיעשה על ידי ציג המזמין.    

בעת קבלת הודעה על אשים התקועים במעלית שאין עובדי המקום מסוגלים   ב.

יופיע עובד הקבלן למקום מיד עם קבלת ההודעה ולא יותר משעה מרגע  לחלצם,

  ויבצע את החילוץ. ההודעה קבלת

קוים בכל פעם שהוא על הקבלן למלא באופן מלא ומפורט את טופס רשימת התי  ג.      

  מבצע תיקון תקלה.      

  על האחזקה לעמוד ברמת שרות כזו, כך שכמות התקלות המרבי הגורמות   ד.      

  חודשי הרצה של 3תקלות בשה וזאת לאחר  6המעלית לא תעלה על  להשבתת

  המעלית. 

  

  מוקד קבלת הודעות  91.    

  

קבלת הודעות על הקבלן מתחייב לקיים מוקד (ללא תשלום וסף) מאויש ל  א.

בכל שאות היום והלילה ובמשך כל ימות השה כולל בימי שישי, שבתות,    תקלות

ולמסור רשימת מספרי טלפוים בהם יתן להשיג עובד בעל רכב  ומועדים, חגים

  יציין את עדיפות הפיה לעובדים לצורך תיקוי תקלות. הלילה. הקבלן בשעות

ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות  העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע

תקלה במעלית ולהחזירה לשימוש. העובד התורן של הקבלן יהיה  עצמו על כל

  כך שיתן יהיה לאתרו במהירות. מצויד גם מכשיר איתורית
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  הוראות לטיפול מוע  .ד

 -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשי            יקוי כללי  .1.1    מכות  .1

  חודשי            ה חזותיתבדיק  .1.2    הרמה  

  חודשי          בדיקת שמן בכת  1.3        

  חודשי        מסבי הכת (בדיקת שמן)  1.4        

  שתי          החלפת שמן בכת  1.5        

  חודשי            בדיקת מעצורים  1.6        

  חודשי          צירים במעצורים שימון   1.7        

  שתי          עלי המעצור יקוי  1.8        

  חודשים 3          לגל ההעהבדיקת עיצי ג  1.9        

  שתי            בדיקת מהירות  1.10        

  חודשים 3            רוז גלגל הטיהיג  1.11        

  חודשי            בדיקת רעידות  1.12        

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            וי כללייק  2.1    וסת  .2

  חודשי            בדיקה חזותית  2.2    מהירות  

  חודשי          בדיקת לחיים קפיציים  2.3        

  חודשי            שימון גירוז  2.4        

  חודשי          בדיקת מפסק פיקוד  2.5        

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  3.1    לוח  .3

  חודשי            בדיקה חזותית  3.2    פיקוד  

  חודשי            בדיקת מתחים  3.3        

  חודשי            בדיקת קפיצים  3.4        

  חודשי            בדיקת פחמים  3.5        

  חודשי        ית של המגעיםאבדיקה מכ  3.6        

  חודשים 3          שימון צירים במגעים  3.7        

  חודשים 6          בדיקת ממסרי עומס יתר  3.8        

חודשים 6        זותאבדיקת חוסר והיפוך פ  3.9        

  חודשים 6            בדיקת חיבורים  3.10      

  חודשים 6          בדיקת חיזוקי ברגים  3.11        

  חודשים 6            בדיקת גדים  3.12        

  חודשים 6          בדיקת אצבעות מגעים  3.13        
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----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- --  

  חודשי            בדיקת תילוי  4.1    כבלים  .4

  חודשים 3          בדיקת קפיצים, פעמוים  4.2        

  חודשים 3          בדיקת התרופפות  4.3        

  חודשים 3            מון כבליםיש  4.4        

  חודשים 6          קוצים-בדיקת שבר  4.5        

  חודשים 6          השוואת מתיחות  4.6        

  

  שתי              יקוי  5.1    פסים  .5

  חודשי            בדיקה חזותית  5.2        

  חודשים 6            חיזוק ברגים  5.3        

  חודשים 6            בדיקת חיזוקים  5.4

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  שתי            יקוי כללי  6.1   משקל גדי      .6

  חודשי            בדיקה חזותית  6.2        

  חודשי            בדיקת עלים  6.3        

  חודשים 3          גירוז גלגל הטיה-בדיקה  6.4        

  חודשים 6            חיזוק ברגים  6.5        

  חודשי          בדיקת חיבור כבלים  6.6        

  חודשי        שרשרת-בדיקת תילוי כבלי איזון  6.7        

  חודשי          בדיקת שמן במשמות  6.8        

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  7.1    דלתות פיר  .7

  חודשי            בדיקה חזותית  7.2        

  חודשי          עילה-בדיקת מעולים  7.3        

  חודשי      לתות ויקוי מגעיםבדיקת מגוי ד  7.4        

  חודשי      בדיקת כבלי תשלובת (או שרשרת)  7.5        

  חודשי        בדיקת כבל משקולות או קפיץ  7.6        

  חודשי          בדיקת עלי דלתות  7.7        

  חודשי          בדיקת צירי גלגלים  7.8        

  חודשים 3            חיזוק ברגים  7.9        

------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשי            יקוי כללי  8.1    גג התא  .8

  חודשי            בדיקה חזותית  8.2        

  חודשי          בדיקת התקן תפיסה  8.3        

  חודשי          בדיקת מגע התקן תפיסה  8.4        

  חודשי          בדיקת לחצי שרות  8.5        

  

86



26  

    
  

      Address: 4c  Hazoran St., Netanya 4250604, Israel    , ישראל4250604',  נתניה ג 4רח' הצורן כתובת: 

     Fax:   E-Mail:  vis@vis.co.il    www.vis.co.il 972-9-8857473פקס:   :Tel 972-9-8857472טל:          

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ --  

  חודשי          בדיקת תאורת שרות  8.6        

  חודשים 3            בדיקת גומיות  8.7        

  חודשים 3            בדיקת עלי תא  8.8        

  חודשי          בדיקת שמן במשמות  8.9        

  חודשים 3          רוז גלגל הטיהיג-בדיקה  8.9        

  חודשים 3          בדיקת חיבור כבל וסת  8.10        

  חודשי            תילוי בדיקת  8.11        

  חודשי          בדיקת פתח חירום  8.12        

  חודשים 6            חיזוק ברגים  8.13        

  חודשי          בדיקת מפעיל דלת  8.14        

  שתי          בדיקת מתקן שקילה  8.15      

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -----  

  חודשי            יקוי כללי  9.1    תא  .9

  חודשי            בדיקה חזותית  9.2        

  חודשי          בדיקת דלתות תא  9.3        

  חודשי          גירוז דלתות תא-שימון  9.4        

  חודשי          בדיקת מוביל דלת  9.5        

  חודשי          טור תאיםבדיקת   9.6        

  חודשי          ח סגירת דלתובדיקת כ  9.7        

  חודשי        פתיחה-בדיקת זמי סגירה  9.8        

  חודשי          בדיקת מורות סימון  9.9    

  חודשי            בדיקת מאוורר  9.10      

  חודשי            בדיקת תאורה  9.11        

  חודשים 6          חיזוק מעקות מגים  9.12        

  חודשי          בדיקת קופסת לחצים  9.13        

  חודשי          בדיקת פעמון אזעקה  9.14        

  חודשי          בדיקת תאורת חירום  9.15        

  חודשי          בדיקת מראי קומות  9.16        

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  10.1    מתח לתא  .10

  שיחוד            בדיקה חזותית  10.2        

  חודשי            בדיקת שלד תא  10.3        

  חודשי        שרשרת-בדיקת תילוי כבלי איזון  10.4        

  חודשי          בדיקת התקן תפיסה  10.5        

  חודשי          בדיקת מגעי שקילה  10.6        

  חודשי          בדיקת מתקן שקילה  10.7        
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---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשים 3            בדיקת גומיות  10.8        

  חודשי          ת תילוי כבל כפיףבדיק  10.9        

  חודשים 6            חיזוק ברגים   10.10        

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  11.1    בור הפיר  .11

  חודשי            בדיקה חזותית  11.2        

  חודשי        גירוז-בדיקת גלגל וסת שימון  11.3        

  חודשי          בדיקת מפסק בור  11.4        

  חודשי          בדיקת מתיחות כבל וסת  11.5        

  חודשי          בדיקת מתקן איזון  11.6        

  חודשים 3            גירוז גלגל איזון  11.7        

  חודשי          שמן-בדיקת פגושות  11.8        

  חודשי          בדיקת מגעי פגושות  11.9        

  שתי          בדיקת חיזוקי סיור   11.10        

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  12.1    אביזרים  .12

  חודשי            בדיקה כללית  12.2    בפיר  

  חודשי          ם סופייםבדיקת מפסקי  12.3        

  חודשים 3            בדיקת עקומות  12.4        

  חודשים 6          חיזוק ברגים כללי  12.5        

  חודשי            בדיקת כבל כפיף  12.6        

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשי            בדיקה כללית  13.1    בדיקות  .13

  חודשי          מורות-בדיקת לחצים   13.2    ויסות  

  חודשי          בדיקת מראי קומות  13.3    ותפקוד  

  חודשי          גוגים-בדיקת חצי כיוון  13.4        

  חודשי          בדיקת דיוק עצירה  13.5        

  חודשים 6          בדיקת פיקוד וויסות  13.6

  שתי                                           בדיקת פיקוד מכבי אש       13.7

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשים 6          השתתפות בבדיקה  14.1  בודק מוסמך  .14

 ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- --  
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     פרוט הציוד  .ה      

  

  על הספק לפרט את הציוד המסופק על ידו בהתאם לפרוט.

  

  היצרן וארץ הייצור      טיפוס הציוד                      אור הציודית

  

  .....................................    ...............................        יחידת ההרמה

  .....................................    ...............................        מעצר המכוה

  .....................................    ...............................      מערכת בקרת מהירות

  .....................................    ...............................        לוח פיקוד

  .....................................    ...............................        מערכת שקילה

  .....................................    ...............................        מפסקים סופיים

  .....................................    ...............................        אידוקטורים

  .....................................    ...............................        כווות התא

  .....................................    ...............................      כווות המשקל הגדי

  .....................................    ...............................          תא

  .....................................    ...............................        וסת מהירות

  .....................................    ...............................        התקן תפיסה

  .....................................    ...............................        כבלי תליה

  .....................................    ...............................        מפעיל הדלתות

  .....................................    ...............................        דלתות הפיר

  .....................................    ...............................        מגוי הדלתות

  .....................................    ...............................        מעולי הדלתות

  .....................................    ...............................          פגושות

  .....................................    ...............................        מראה קומות

  .....................................    ...............................          לחצים

  .....................................    ...............................        כבל כפיף

  .....................................    ...............................        איטרקום

  .....................................    ...............................        טור תאים

  

  

  

  

  

  

  חתימת הקבלן.....................................           תאריך: ...........................................
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  רשימת תוכיות  ו.

  

  OP-VP 286716  -               תוכית כללית  .1

    OB-VB 286716  -              תוכית ביה  .2

   FP-FB 286716   -                                                                חזית תוכית   .3
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  שמסגרות חר - 19 פרק
  

01.19  יים מחייביםרשימת מסמכים טכ  
  

  .19ק פר -ללי  הכ פרטתבוצע בהתאם למהעבודה   19.01.1
  

פים המחייבים במסגרת לתקים המפורטים במפרט הכללי, התקים הוסבוסף   19.01.2
  ה:זמכרז 

  .לקביעת הפלדות ISO-630-1980התקן הבילאומי   .1
  .הברגים תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הביל  .2
   .מיםלקביעת האו 2-1980/150-898ומי אן הבילקהת  .3
  .ושא גלוון פלדותל ISOומי הבילאהתקן   .4

  
  ) ע"י הקבלןDWG SHOPWORK.הכת תוכיות עבודה מפורטת (  02.19
  

ידות בתכיות ולהתאימן למציאות, ורק כל המל הקבלן לבדוק תחילה את ע  19.02.1
  .ישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודהת כל המידות ובאלאחר אימו

  
במפרט  19003) בהתאם לסעיף DRAWINGS SHOPבודה (יכין תכיות ע הקבלן  19.02.2

  .הכללי
  

  ללו גם:כרט הכללי תוכיות הייצור יבוסף לאמור במפ  19.02.3
  .1:20ים ראשיים ומשיים בק"מ אלמטתכית ייצור   )1
  .1:5ל"ל בק"מ פרטי חיבור   )2
  .1:5פרטי חיבור הקוסטרוקציה למבה בק"מ   )3
  .הרכבהייצור, הובלה ופרטי   )4
  .1:100 או 1:50ת הרכבה בק"מ תכיו  )5

  
לחיפוי הגג וסיכוך  תכיות בית מלאכהפק הקבלן בוסף לתוכיות ה"ל, יס  19.02.4

  ללות:ת הכוהקירו
  .1:50תכית הרכבה בק"מ   )1
  .1:50מ וחב ולאורך בק"חתכים לר  )2
  .1:20תכית יצור אלמטים ראשיים ומשיים בק"מ   )3
  .1:5"ל בק"מ בור לפרטי חי  )4
  .1:5וסטרוקציה למבה בק"מ פרטי חיבור הק  )5
  .ר, הובלה והרכבהמפרט ייצו  )6
ר ולמצבי העמסה הזמים החיבום סטטיים מפורטים לפרטי יחישוב  )7

  .הובעים מההרכבה
 

 1225 ת"י -רט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקים הרלווטיים התכון המפו  19.02.5
  .מסים וכו'לעו 412י דה, ת"למבי פל

לקבלן, אולם גם  רמסוימים יתוכו ע"י המתכן הראשי ועל כך יירכיבים מס  
  .הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כדרש כיותאלה יכין הקבלן את כל ת םלרכיבי

  
יות לפי שהושלמו תכועבודות הסיכוך והחיפוי הקוסטרוקציה  לא יוחל בביצוע  19.02.6

צוע, רק בתוכיות עבודה יותר לקבלן שימוש בבי .י המהדסשרו ע"אווהעבודה 
  .עיללושרו על ידי המהדס כדרש שהוכו על ידו ויא

  
לכון בעת לן להציע פרטים אלטרטיביים, במידה וימצא זאת י הקבהזכות ביד  19.02.7

ן להשתמש באם ית -המהדס יהיה הקובע היחיד  .תוכיותיו המפורטותהכת 
  .לו ובאם לאוטיביים אם אלטרבפרטי

  
זכאי  והקבלן לא יהיהי היחידה ירעלות הכת תוכיות עבודה אלו, כלולות במח  19.02.8

  .זאתבגין לתשלום וסף בפרד 
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  לילכ - היצור והרכבי  03.19
  

קבלן ועל חשבוו אשר יוודא את הד מטעם דצע בלווי מובתמהלך העבודה י לכ  19.03.1
  .ת ההרכבהאכיו קום המצוין ואתהמי

  
כר ויישאו תעודות ווהאומים יובאו ממקור מ םרגיברתך, ההומרי ל הפלדות, חכ  19.03.2

  .ילאומיתבת וכר, מתימה מקווגות במערכת תקיעהמ תודרומס קספ
פק הפלדה ישלח הקבלן את של סר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ  

  .סדההתעודות לביקורת המ
  

והתעודות הדרשות, ים המסמכ, עהמיד לת כא ןבליספק הק םריחומ ייתי קפל  19.03.3
ור המהל שאי תל אבולק ,תדה והעזרים אמורים להיקולפהבדבר המקור ממו 

  .לכך
  

טים שפורקו מאלר וחיבן, גוביזרים כא בבית המלאכה ורק וכוי מטיםלאהל כ  19.03.4
גרים מס ןבלהק קיעסי רתן באהו הכאלמההן בבית  .לצורכי הובלה ייעשו באתר

  .סוקםיי עמעלי תעודות מתאימות לתחוב םייועמקצ יםתכור
  .ת אלו במידה ויידרשדוג הקבלן תעויות המפקח, יצשדריל  

  
 יםיכהליב, עפ"י תרת טוה בתהליכי ביקוולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ  19.03.5

וע ציב ךלהמבמפקח ע"י המהדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו ל רוושיאש
  .דהובעה

  
ין, המהדס מבמפעל המייצר ע"י המזביקורים ו עבציתים טמאלמהלך ייצור הב  19.03.6

  .והמפקח
רת וצ תהליכי ביקורת הטיב שלה,פלדה, קו מקורות הדים אלו ייבורביקב  

  .אחסה ארגון להובלה וכיו"בבקרת טיב המפעל, ל במפעל, ופיהט
, טיים ל"לוולרם היכמסמה לכורים אלו את קראת ביקלעל הקבלן להכין   

להם בכך ולמסור את  וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייעכו לבאי אן לאפשר למזמי
  .קורותיומוה דהפל צוריוההסברים בקשר לי דעכל המי

  
 תולטי החפ"ע ן או יוחלףל דעת המפקח יתוקקוישי י, לפוקלל אלמט כ  19.03.7

  .בלעדיתה
  

ר, קרי וצמה לטיבוגע ב מפקחה י"ע ריבס רר חששתית יתעווקה חזמידה ובבדיב  19.03.8
דיקה לבהוצאה הדרשת  בכל הקבלן אוכד' יש וף האלמט, גיםברג, וךיתר

  .על קולית וכד' תיקודב -י רה, קתשתגלמעמיקה של התופעה 
  

ם ע"י משרד העבודה ולקוט לי בטיחות הדרשילפי כל כלד ולן מתחייב לעבקבה  19.03.9
 יעבודתו, וכמ התוצאשי כילשצד  וא וידבועגן על שים להל האמצעים הדרבכ
  .רדפבהם לילא ישולם עדה ומחירי היחיבלים ה"ל מוכן והבטח ימצעא

ולמות סת, שתו, ררזעבלן על חשבוו פיגומי קן הייתק, דתוות עבוצורכי בטיחל  
יעת פגיעדרש לוכל החריםא אום ובדיבעה מ.  

  
  יפרט טכמ  04.19

  
ג "ם עיתוכילא יותרו ר .בלבד ו בברגיםיהין האלמטים בי הבמב יבוריםל החכ  19.04.1

  .סדא באישור המהלד המבה אלש
  

ן צשור, מבער חממן: גליוטיה, וגכים תוא םיעצבאמ היתוך הפלדה תיעשח  19.04.2
יהיו ישרים חלקים וקיים בלא תוך משטחי החי .או מבער פלסמה ןאצטיל

  .םשה לים כפגמים ולקוי
רגים המיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן וך במבערור לחתסא  

  .קזחוירי עתם דרוכי
  

ם חורי בילהרח רוסא ןכוילן פלדה במבער חמצן אצטבם ריסור לבצע חוא  19.04.3
  .י זהעמצבא
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  .כריכות של בורג 3ות חלפ יחוץ לאום החיצור מאישלהש יהברגים  כלב  19.04.4
  

  הבאות: ת מהשיטותאחבעו ריתוכים יבוצה  19.04.5
  .מצופה הדולקטרבא תשריתוך יד בק  .1
  .ת בתיל מילוי ואבקת מגןשקריתוך אוטומטי ב  .2
  .אלוי ממויל מילשת בתקריתוך אוטומטי ב  .3
  .גזבמוגת  תבקש ומטי למחצהטאו וך אוטומטי אורית  .4
  .ם דקיםיריתוך בלהבה לפח  .5

  
ו מתאימות אשר יובא תאזופוך תו בדבם ויעום יהיו אחידייטל ריתוכי האלמכ  19.04.6

   .קבלןיות בית מלאכה של הכתביטוי ב יליד
  

 יבוע אלד לפי האלמט לחריץ עלא את מלוא הפח של המלך ומר הרתך צריח  19.04.7
  .ותיות, או קבובמוגסר, ח

  
 -חת לורה מתר כאשר הטמפרטתאבוהן  הכאך הן בבית המלויתבצע שום רית אל  19.04.8

  .שופה לגשם ורוחלא ירתכו על מתכת ח ןוכלסיוס, צ ותמעל -5
  .ריתוכה ילחמם לפ שי ממ" 20 לעמ היבלדה שעופ  

  
ג הפלדה מס' וס לגבי םיתר כאשר הם מסומבאו לאויל אלמטי הפלדה כ  19.04.9

לים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס' ה של יצרן הפרופיהיציק
  .הבכרה יורכהאלמט לצ

  
  ה:ים בסביבה טולת קורוזיצור הרכיבי  05.91

  
ים בבית מלאכה וכהיא ההחיה לבצע את הרית התאי בסיסי ליצור רכיבי הפלד  19.05.1

גבי פרופילים ם קיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על רופיליעל גבי פ
   .לבדעל כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בים מקורוזיה גסה, קי

  
יהיה על  פטיה דקה ועדיהלרמת  על הפרופילים תהיה מעברוהחלודה  במידה  2.05.19

יקוי אברקהקבלן לי  שוודי,לפי התקן ה 2.5בי לרמת זיות את הפרופיל בלפ
   .ןעיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך ה"ל יגולוו

  
  גלוון  06.19

  
חם  ה באבץון יבוצע בטבילהגלו .כל קוסטרוקציות הפלדה יהיו מגולווים  19.06.1

  .יבמפרט הכלל 1904לסעיף  בהתאם
  
  תיקוי גלוון   2.06.19

   ISO 1461ן תקן מותרים רק לפי המפורט בותיקוי גלו  .א
אבץ  לאחר יקוי הפגם למתכת לבה וצביעה בצבע עשיריעשו  תיקוים  .ב

מיקרומטר  80עובי השכבה יהיה  .אבץ בשכבה יבשה 80המכיל % 
  .לפחות

  
  ודסקיותאומים ברגים   3.06.19

בץ אלקוסטרוקציה מגולוות יהיו מגולווים ב ברגים, אומים ודסקיות  .א
   .ISO 1046חם לפי תקן 

  .אומים מורכבים על הברגיםכאשר הברגים ואומים יסופקו   .ב
ה הארוך של ברגים מגולווים הקבלן לזמן אספק מופית תשומת לב  .ג

   .בחם
בציפוי אבץ ועה יהיו ציה צבקיות לקוסטרוקברגים, אומים ודס  .ד

  .מיקרומטר 12בעובי אלקטרוליטי 
  
  בדיקות   4.06.19

  .ככל האפשר, במפעל המצפה, יקורת איכות ובדיקות יעשוב  .א
  .בדיקות תעשיה בהתאם לתקים המתאימיםה  .ב
ערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות על המצפה יקיים מהמפ  .ג

9000 ISO.  
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  שיוע   5.06.19

של הפריטים הצבועים באופן  ה, הובלה, פריקה ואחסהדאג להעמסקבלן יה  
  .לווןגשימע פגיעה ב

  
   אחריות  6.06.19

הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלי המשה, בודות בלן יהיה אחראי על כל עהק  
  .תיקוים כולל

  .קבלה טעות של פגיעה על ידי גורמים אחריםלא תת  
  

  חות ובטיחות אשבטי  70.19
  

ים פטיחות הדרשים על פי כל דין ובאמצעים וסבלן לקוט בכל אמצעי הבעל הק  19.07.1
בה והן לגבי מבים גבי המקי גוף, פש ורכוש הן לזלמיעת  -בזמן עבודתו 

  .סמוכים ותכולתם
  .ובלעדית לכל זק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתושא באחריות מלאה הקבלן י  

  
 ן באתר, יקטו, שאושר ע"י המפקח לבצעיות במבהההכרח בעבודות הריתוך  19.07.2

  האמצעים הבאים: לפחות
  .ר המפקח במקוםשוודות ריתוך ייעשו לאחר איבע  .1
וסכת  ך יבודד, שטחים סמוכים יוגו היטב למיעת זקהריתו אזור  .2

  .התלקחות
מים  זרוקאדם שיעמוד עם מטף כיבוי ו ,על חשבוו ,הקבלן יעמיד  .3

  (צופה אש) .סביבהגיח על הרתך, הריתוך והפעיל ויש ר לברזמחוב
בה לגבי שאריות ביהקבלן את אזור הריתוך והס עם גמר הריתוך יבדוק  .4

 ,ת פולת חגציםמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכ
  .לקחות כלשהיהת

  
ה בשטח המב -וך חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לרית  19.07.3

  .בתווסבי
  

   הגה גד אש של פלדה  08.19
  

 גד אש כדרש. הג"פ יועץ הבטיחות, תבוצע העעל פרופילי הפלדה אשר יידרשו   19.08.1
צביעה ו/או , ירות סמויים תבוצע בהתזת חומר בידוד מיראלע"ג קוההגה 
ופילים ע"ג פר .אושר ע"י יועץ הבטיחותאחרת שתוצא ע"י הקבלן ותשיטה 
  .עה בצבע גד אשתבוצע צבילעין  הגלויים

  
אישור  לתכל הדרש ע"י היצרים וקב לרבותאופן הביצוע, ע"פ הוראות היצרן,   19.08.2

  .מכון התקים
  

  ביעת הפלדהצ  90.91
  .הגה גד אש, יצבעו ין, אשר לא יקבלופרופילי פלדה הגלויים לע  19.09.1

של  11054עיף וס 1905הוראות סעיף  הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי  
  .ה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן, על כל שכבותיוהצביע .המפרט הכללי

  
 .לפי הבאת המערכת לאתרגריה, ודות הצביעה יבוצעו במסעבמודגש בזאת שכל   19.09.2

  .בע בלבדבאתר יבוצעו תיקוי צ
ה לן להגן על הקוסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקעל הקב  

  .תרוהעבודות בא
  
  קוים בצבעתי  3.09.91

לאתר ולקבוע את ויטב, לאחר ההובלה, את כל פי השטח הצבוע יש לבדוק ה  
לקות מיד בעזרת מברשת ברזל  יעה ישאת מקומות הפג .עה בצבעגימקומות הפ

חר, עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד או באופן מכי א חשמלית מסתובבת,
  .לעיל הוראותצבעו מיד לפי הרק אז, יש ל .וקי

  .ה ע"י המפקחביעת מקומות הפגיעה תעשק  
  .למקומה יהקע, לפי הרמת הקוסטרוקצרכל תיקוי הצבע יעשו על הק  
  .רק תיקוי פגמים שוצרו בעת ההרמהבוצעו אחרי ההרמה י  
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  מזחלה  11.19

המחיר כולל יצירת  .מ"מ, מגולוון וצבוע בתור 2 מפח בעוביתבוצע מזחלה אופקית   
בין ות פח ו"י הלחמה מלאה בין לוחם עים למרזבי מי גשם וחיבוריכיוו-שיפועים דו

ות מי גשם אכיים, ם, התחברות לציורהמזחלה למרזב, חיזוקים כדרש, עיבד פתחי
  .ברדסים וקולטי עלים מפח מגולוון

  .) שפך למקום שיתריע על בעיהFLOW OVERשה (ורות גליבצע ציהקבלן יתכן וי  
ת מהדס/המפקח לפי התחלר הות של אלמטים אלה לאישומאעל הקבלן להגיש דוג  

  .עהביצו
  

  אופי מדידה מיוחדים  12.19
  הכללי יכללו המחירים גם את האמר להלן: של המפרט 19בפרק  בוסף לאמר  

  
  צית הפלדהקוסטרוק  .א

לרבות פלטקות החיבור  בשלמותה, מורכבת באתר סטרוקציה,ת הקוא  .1
 פחת יהפסד וך,הריתוך, אלקטרודות הרית ם,הברגיופלטקות הקצה, 

  .וכו'
  .וך , ריתוך וכו'הווים, יקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חיתברגים, ה  .2

, לרבות ןים ומחירם כלול בהצעת הקבלווהברגים יהיו ברגים מגול  
  .ברגים כימיים בלבד מדדים בפרד .בוהם בחוזק גדרוכי ברגים

   .רט לעילפוכמ הקוסטרוקציהגלוון   .3
  .זוק סביב החוריםכולל חי לבצעקורות שבהן דרש ם בביצוע חורי  .4

  י המסגרות בפרויקט!יהיו זהים לכל סוגמודגש בזאת שמחירי היחידה 
  

הדרש ע"י לעיל וכל מפורט ר כולל את כל ההמחי .הגה גד אש ימדד בפרד  .ב
לת אישור מכון קבהיצרים לרבות כל השכבות כדרש וגמר צבע עליון, כולל 

  .התקים
גד אש לא יהיו מגולווים, יופחת ממחיר להגה  דה והאלמטים המיועדיםבמי  

  .אם למחירון "דקל" העדכיה עלות הגלוון בהתהפלד
הדרשים  האלמטים חות עלטות מיועץ הבטיעל הקבלן לקבל החיות מפור  

ו מיועץ רשהתשלום לקבלן יהיה אך ורק עבור אלמטים שד .לקבל הגה
  .הביצועי הבטיחות בכתב לפ

  
  .במפרט לעיל רטמחיר מזחלת יקוז כולל את כל המפו  .ד
  
הכת ו השלמת פרטי תכון, וכמו כן תי מודדידה כוללים בתוכם, שרוהיחמחירי   .ה

כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא  SHOP DRAWINGSת מלאכה תכיות בי
  .אלו כל תוספתתשולם בגין שרותים 
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   עבודות מתועשות במבנה- 22 פרק 
  
  

  קטיביותר תקרות אקוסטיות ודקו-אלמנטים מתועשים   22.01
  

  כללי .           א
  

  המפרט בא להנחות לגבי טיב ורמת החומרים והעבודה שעל הקבלן .  1              
  ת בכל מקרה  כוללת עבודת הקבלן את ייצור ואספק.                   לבצע במקום

  , כולל כל החומרים,                   התקרות במקום והרכבתן במקום באופן מושלם
  י"והעבודות הדרושים להשלמתן וקבלת העבודה הסופית ע,                   האביזרים

  .                  האדריכל והמפקח מצד המזמין
  

  צעו ויימדדו בהתאם כל עבודות התקנות התקרות האקוסטיות יבו.  2             
   של המפרט הכללי אלא אם צויין 2204פרק -תת, 22                 לכתוב בפרק 

  .                 אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות
  

   לדרגת 755. י.כל אביזרי התקרות הדקורטיביות יעמדו בדרישות ת.  3             
  . 4                 דליקות  

  
  עם גמר העבודה יש לנקות את התקרות מכל שאריות לכלוך ואבק או.  4             

  .    אלמנטים פגומים יוחלפו,                  כתמים
  

  מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל .  5             
  :לרבות                 החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של התקרות 

  
  כולל כל החיזוקים, מערכת תליות וקונסטרוקציה לתקרות.                   א

  .                     הדרושים 
   תקרות או    פח  / מינרליות תקרות מסוג .                  ב

  .הכל לפי המפרט להלן,                       גבס
   ואומגה מאלומיניום לאורך L ,Z -ר והשענה זויתני ופרופילי גמ.                   ג

  .'גופי התאורה וכד, הפתחים,                     הקירות 
  פתחי , חיתוך והתאמה של התקרות סביב פתחי תעלות התאורה.                   ד

  תעלות , גלאי עשן, רמקולים, גופי תאורה בודדים,                      אוורור 
  .'א   וכד"           ומרכזי מ           

  .כולל לוברים, תעלות תאורה שקועות בתקרות.                  ה
  .'פיגומים וכד, מכונות, מכשירים, שימוש בכלי עבודה.                  ו
  כולל, הובלות כל החומרים והעבודות הגמורות אל מקום ההרכבה.                  ז

  .עמדה ופריקה כולל הובלת עובדים אל מקום ההרכבה וממנו                    ה
  במהלך העבודה ובסיומה יפנה הקבלן את כל הפסולת מעבודתו.                  ח

  .י החוק"                    למקום המורשה לכך עפ
  כוללים  המחירים כל דבר אשר אף אם אינו נזכר באפן מפורש ,                כמוכן

  .או התכניות אך דרוש לביצוע מעולה של העבודה/          בתאור  הטכני ו      
  

  על המבצע להקפיד לא לפגוע בשעת ההרכבה בפריטים שונים או.  6            
  באם ייגרמו עקב עבודתו נזקים , י אחרים"                בעבודות  שכבר בוצעו ע

  .או יחול עליו התשלום בגין התיקון               יהיה עליו לתקנם על חשבונו 
  

  הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים באופן ביצוע התקרות זאת .  7            
  :                בתנאים הבאים

  .הפיזור/ התעלה/ שלא ייפגע המראה של התקרה.                  א
  .יכלי האדר"השינוי המוצע יאושר מראש ובכתב ע.                  ב
  .שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודה.                   ג
   יאושרו מראש- במידה וישנו -שההפחתה או התוספת הכספית .                  ד

  .י האדריכל והמזמין"                     ובכתב ע
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  , י מחלידים תבנה מפרופילים וזויתנים בלת- קונסטרוקציה ותליות.  8            
  י הקבלן ויקבלו את "פרטי קונסטרוקציה יוצעו ע,                  מותאמים לתקרה

  אין באישור המפקח כדי לפטור.                  אישור המפקח לפני התחלת העבודה
   .                 את הקבלן מאחריות לטיב הקונסטרוקציה ויציבותה

  
  .ל את אישור הקונסטרוקטור לפרטי תליות התקרה                  על הקבלן לקב

  .י מהנדס מטעמו של הקבלן "                 פרטי התליות תהיינה חתומות ע
  

  הצינורות והתעלות וכל,                  פרטי הקונסטרוקציה יותאמו למעבר הכבלים
  .                 יתר המערכות העוברות  בחלל התקרה

  
   גמר   .  9            

  הזויתנים ופרופילי הגמר והסינורים יהיה צבע שרוף ,                  גמר התקרות 
  המבצע יכין דוגמאות צבועות . בגוונים לפי בחירה האדריכל,                  בתנור

  ,Lזויתני .                  בגוונים המבוקשים לאישור האדריכל לפני צביעת כל החומר
                 Z ,אלא  אם צויין אחרת,  אומגה ייצבעו בגוון התקרה באותו אזור-ו.  

  
  הרכבה .  10         

                הרכבת התקרות תיעשה בצורה מדויקת ומפולסת  במכשיר לייזר 
  .              בכל הכיוונים

  ייעשה               ההרכבה תיעשה בכיוונים נמשכים וחיבור לאורך בין הפסים 
  . י תותב"              בצורה נסתרת ע

  
  בפינות . יורכבו בקווים נמשכים בכל הכיוונים ויפולסו בפלס, Z-ו, L              זויתני 

  .  מעלות45             יהיה החיבור בחיתוך 
  

  .              הניטים יצבעו בגוון התקרות בהתאמה
  

  .ההתאמות החיתוכים הנחוצים              העבודה כוללת את כל 
  

    שילוב מערכות.  11        
  ,               בתוך חלל בתקרות ובתקרות עצמן בין המפלסים השונים משתלבות

  , יחידות מיזוג אויר, תעלות ומרכזי מיזוג אורי: כגון,               מערכות שונות
  .גילוי אש ועשן וכריזהמערכות ,               צנרות  למערכות חשמל ותקשורת

  ללא תוספת מחיר את ,  עבודת המבצע של התקרות האקוסטיות כוללת              
                כל ההתאמות והחיתוכים הנחוצים ועיבוד הפתחים עבור מפזרי מיזוג 

  עליו לתאם את . 'גופי תאורה שקועים וכד, גלאי עשן , רמקולים,               אויר
  .       עבודתו עם מבצעים    אחרים מבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר עבור כך        

  
   מידות  .  12       

    .לפני תחילת העבודה             על קבלן התקרות לבדוק את כל המידות בשטח 
   במקרה של אי התאמה גדולה או ספקות יש .המבצע אחראי למידות             

  .או לאדריכל לשם קבלת הנחיות להמשך ביצוע/פקח ו             לפנות למ
  

    קטעי דוגמא  22.03
  לאישור המפקח והאדריכל קטעי דוגמא,          הקבלן יכין לפני תחילת העבודה 
  .ר" מ2כל דוגמא תהיה בשטח של .          מכל  סוג של תקרה כמפורט לעיל

  
  

      תכולת המחירים  22.04
בצוע תקרות מסוגים שונים  לרבות סינרי גבס . אדריכל הי תוכניות"פתבוצע עעבודות התקרות 

  . וגופי תאורה המשולבים  בהם הכל קומפלט 
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  מחיצות גבס  22.05

  

  .בניית מחיצות הגבס תבוצע לפי המופיע בתכניות ובהתאם לדרישות במפרט הכללי  א

  . ע לאישור המפקח         על הקבלן יהא להכין דוגמא מכל סוג קיר לפני הבצו

  

קירות ותקרות יש להתקין , סביב קונסטרוקציית המתכת של קירות הגבס לאורך רצפות  .ב

  .גמר העבודה לצבע לרבות שפכטל. פס ספוגי תקני

  

  :ולכן, עד התקרה תשומת לב הקבלן מופנית לכך שגובה מחיצות הגבס הינו   .ג

  

 הכל .מ" ס20 כולל של הקירות עובי(מ " ס20עובי הקונסטרוקציה לקירות אלה הוא  .1

משני ) ורודים(לוחות הגבס יהיו דו קרומיים עמידים באש . י התוכניות  והמיקומים "עפ

 מחיצות חוץ יבוצעו עם לוחות אקווה פנל דו קרומיים כמפורט בתוכניות .צידי המחיצה

.  

 הקירות אלכסוניים על מנת לייצב, אנכיים,  אפקיים-עליו לבצע כל החיזוקים הנדרשים  .2

  .באופן מוחלט

ג "הנחת  לוחות הגבס ע. לוח גבס שבור יפסל  לשימוש .  לוחות הגבס   יהיו שלמים  .3

בצוע הקירות יהא בצוע שכבה . הקירות הדו קרומיות תהיה במדורג  במחצית הלוח 

ראשונה ולאחר מכן קבלת אישור מהמפקח לבצוע שכבה שניה  אשר תבוצע עם חפיה של 

או שגובהן '   מ3במחיצות גבס גבוהות מעל . ס ללוח שנמצא מתחתיה מחצית הלוח ביח

מ האחד מהשני וללא כל " ס40וללא חיזוק לתקרה   הניצבים יבוצעו במרחק '  מ2עד 

 . תוספת תשלום למחיר המחיצה 

י פרטי האדריכל לרבות  איפיון מספר הלוחות ופרטי "כל בצוע קירות הגבס יהא עפ .4

 . מזרוני צמר הסלעים 

על קבלן הגבס לדאוג לתאום מיוחד עם קבלן החשמל  שבצוע  נקודות חשמל לא יהיה   .5

  . מ לפחות " ס30האחת מול השניה  בקירות הגבס אלא בתזוזה של 

  אופני מדידה ומחירים  .  ג

גם ,  של המפרט הכללי ולכל המפורט לעיל22בנוסף לדרישות בפרק , ת יכלולומחיר הקיר  

גופי תאורה  צנרות תעלות הכנת פתחים עבור , רכות המבנה מלא עם כל מעם עם ותא

וכן תאים עם כל המערכות המותקנות בתוך התקרה . 'מפזרי מיזוג אוויר וכד, שקועים

  .ל " לא תשולם כל תוספת בגין הנ.ומעליה

  

 ולרבות כל החיזוקים הנדרשים להכנת מדידת שטח מחיצות הגבס תתבצע נטו בניכוי פתחים
  .סוג שהוא פתחים מכל 
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  צוקים באתרכלוסאות קדוחים וי - 23רק פ
  
  כללי  .123
  

כן הקוסטרוקציה ות מתהחייבוצעו בהתאם ל הביסוס כל עבודות  23.1.01
 הדרוש ע"י יועץ. כל במפרט הכללי 23ובהתאם לפרק  יועץ הקרקעות ולהחי

  כמויות.בכתב המחירי היחידה שכלול בהכללי  האמור במפרטהקרקע וכל 
  

  ימון מרכזי  יסודותס     23.1.02
  בלן ועל חשבוו.מטעם הקשה ע"י מודד מוסמך סימון מרכזי יסודות ייע  .   1  
כאשר השגיאות לא        ו דיוק בסימון מרכז כל יסודיטת המדידה והציוד יבטיחש     .2  

  ברות.תהייה מצט
ן יהיה לבקר את מרכז כך, שית בטחות"מן ביתדות "מאוסימון צירי היסודות יסו  .   3  

 ז הקדוחשהיתד המסמן את מרכי מהלך הקדוח וגם לאחר מכות הקדוח  תוך כד
  כבר איו קיים.

  
) מעודכת לפי AS MADEעבודתו תכית עדות ( על הקבלן להגיש עם סיום  23.1.03

ימסר ותט תוכית העדות תעודכן ע"ג דיסק ביסוס.הביצוע של עבודות ה
לקבלת ע ע"י מודד מוסמך. הגשת התכית היא תאי כית תבוצ. התוןמזמיל

 כבסיסוהיא לא תוכל לשמש  כית זותוספת מחיר עבור ת העבודה. לא תשולם
א אושרו ע"י המפקח ן על שיויים בעבודות אשר ללתביעות כספיות של הקבל

  בעת הביצוע.
  
  אחריות כוללת של הקבלן   41.0.23

ת ולפי שיטת הביצוע המתוארת פי התכיוסאות ליבצע את הכלו הקבלן  
ו שבהם אילדעת הקבלן המידע  הקרקע. אםלהחיות יועץ והתאם  במפרט

רושות לו לצורך הגשת שבוו, בדיקות וספות הדעל ח מספק, עליו לבצע,
  וביצוע העבודה.ההצעה 

לות בקידוח לשלמות הכלוסאות ולאי היווצרות מפו בכל מקרה, האחריות  
ימות לדעתו יש לקוט באמצעים וספים לאבטחת שלבלבד. אם עליו  חלה

  שה זאת על חשבוו.הכלוסאות, הוא יע
בהתאם למצב צעתו את מיקום הקידוחים ון בהעל הקבלן לקחת בחשב  23.1.05

  קידוח ידי.הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות הקיים בשטח ואת 
  

  אותסידור הזיון בכלוס   23.1.07
  1   .  מפרט הכללי.של ה 23031קשחתו תהיה כמפורט בסעיף הזיון וה ה כלובמב  
ו צלבים יים א, המוטות האלכסו2300.05יף ר במפרט הכללי, בסעביגוד לאמו  .2  

ריתוכים של חישוקי חיזוק כלולים  ומחירם כלול במחיר הזיון. ולא ימדד פימיים
  מחיר הזיון.ב

  ם בתכית.מצויירק החישוקים ה ימדדו, עם פלדת הזיון,    
לציורות ית הכלוס, יש לרתך חישוקים כאשר הזיון איו ממשיך עד לתחת  .3  

ם ע"מ להבטיח שמירת מיקומ זיון ן של הכלוס שבו איןק התחתוהבקרה בחל
  ומרחקם ההדדי.

  התאם לקוטר הכלוסב ס"מ   5-8 בטון סביב הזיון יהיה כסוי ה  .4  
  

של המפרט  23035ון כמפורט בסעיף גלילי בט טח ע"יסביב הזיון יובכיסוי הבטון   .5  
  לי.הכל

  טיק.אין להשתמש בגלילי פלס    
בד יש פות הבור. כאשר הזיון כעה בדבעזרת מוף ללא פגי ון תעשההכסת הזי  .6  

והשי להבאתו אחד להרמת כלוב הזיון במרכז הכובד להשתמש בשי מופים: 
  .למצב אכי והורדתו לבור

  
  וןקת הבטיצי  23.1.08

ט למ"ק ק"ג צמ 400שאבה", יכיל לפחות , בדרוג "מ6בסומך " 30 -ון יהיה בהבט  .1
אמור ים בשיטת טרמי. ביגוד לוק במלבטון יצ 1חלק  466 שות ת"יויתאים לדרי

המצאות אפר  , לא יופחת מכמות הצמט ה"ל עקב23042במפרט הכללי בסעיף 
  פחם בתערובת.
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 -ל 4%דרש, אחוז החללים יהיה בין ח הסומך השיובט וספו מוספים כךלבטון י  .2
  קה.מר היצישעות לאחר ג 3ת עד והתקשרות הבטון תעוכב לפחו 6%

טון יובאו לאישור מקודם של מוספים ואופן בהוספתם לבבת, המרכיבי התערו  .3
  המפקח.

  של המפרט הכללי. 230431ף היציקה תעשה כמפורט בסעי  .4
או כל פסולת אחרת, בראש  ,פרון קי מעבלת בטללא הפסקה עד קהיציקה   .5

ס.הכלו  
ון של הכלוס ועד לק העליון המעורב במים מהחהקבלן יידרש לסלק את הבט  .6

  קי.טון הלב
הקבלן ועל חשבוו לאחר קבלת  רוכות בסילוק זה יבוצעו ע"יכל עבודות העפר הכ  

ת יצוקים לוסאומופית לכך שהכהמפקח לאופן הבצוע. תשומת לב הקבלן  אישור
  למפלס המוך מפי השטח.

  מ' עליוים לפחות. 3ט את הבטון עם ויברטור לעומק יש לרט  .7
ב הזיון איו שוקע עשה רק לאחר שיובטח שכלוגן תיק או שליפת ציור המפרו  .8

"פטרייה" בקצה העליון של  רי. בכל מקרה יש להבטיח שלא תיווצרבבטון הט
  ד לקצהו העליון.ן בדיוק עהמתוכוא יהיה בקוטר הכלוס, וה

  
  פי הכלוססיתות    23.1.12

  בתכיות. כמפורטהחפירה הכללית כל הכלוסאות מסתיימים מתחת לפי   .1
זהירות את במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלוס, יידרש הקבלן לסתת ב  .2

  .ן. עבודה זו איה מדדתמתוכר כלוס קי בקוטר הולהשאי ה"פטריה"
פך מאושר אתר למקום שעבודת הסיתות יסולקו מהכל העפר ושברי הבטון מ  .3

  לכל מרחק שהוא.באחריות הקבלן ועל חשבוו ו
  

  ן סטייה במרכז כלוסתיקו   1323.1.
  ן.צעים הדרשים לתיקוהמפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמ  
  א כל תמורה.ולל חדש או קורות וספותוס מהכלקון יכלול ביצוע התי  
    

  בקוצי הזיון ן הכלוס אוון סטייה במפלס פי בטותיק   23.1.14
ס"מ,  – 30+ או  5על ס העולה ן הכלובמפלס פי בטו במידה ותגלתה סטייה  .1

  קח.יידרש הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ החיות המפ
קוצי  רוש תוך שמירה על שלימותלס הדסותת בזהירות עד למפיחצב ויבטון עודף י  .2

  הזיון.
  יוקו היטב. בטון הכלוסושלם ביציקה לאחר שפי בטון חסר י  .3
  עבור התיקון עצמו. כל תוספת תשולם לארכו המתוקן. הכלוס יימדד לפי או  .4
ט, וטר המופעמים ק 5העולה על קוצי זיון קצרים מהמתוכן בסטייה בשיעור   .5

  קח.ת המפיתוקו לפי החיו
או י אורך וסף של המוטות ב ולסתת את פי הכלוס לגלוהקבלן יידרש לחצו  .6

  ים.רתך, בריתוך תקי, הארכה לקוצים הקצרשיידרש ל
מקרה שבו עשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג אושר רק בוצים יריתוך ק  .7

  . W- 440פ 
ש הקבלן לבצע יידר וך ללא פגיעה בחזקה,שרת ריתרה שהפלדה איה מאפבמק    

ומהסוג  רגים המיועדים למטרה זומצעות שרוולים מתועשים עם בחיבורים בא
 ET Seriesת מסדר Ancon MBT Couplersאים לקוטר המוט. כגון מסוג המת

Couplers.  
  כל התיקוים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבוו.  .8

  
  םדוח כלוסאות צמודיקי  23.1.15

קוטר  2.5יהם יהיה קטן מפי סאות אשר המרחק בין צירי כלולקדוח באופן רצוף שאין   
ע תר רק לאחר שהבטון בכלוס הראשון יגיוס השי תוהכלוס הקטן. קדיחת הכל

  ה יש להמתין לפחות שלושה ימים.. בכל מקרהסופי למחצית חוזקו
  

  מפלס פי הכלוסאות 23.1.16
  סאות יהיו בפורות היסוד או ראשי תחתית קי הכלויות. לא הכלוס בהתאם לתכ

יציקת הכלוס  ית. רק לאחרצע ממפלס פי חפירה כללצעו עמודי יסוד. הקידוח יבויבו
  היסוד. לקורותזי המצע שמתחת יחפרו התעלות עבור ארג
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  אופי מדידה מיוחדים  .223

  חידה כוללים גם:בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי הי  
דה ואיו ש מתאים כלול במחיר היחית פטיראשי הכלוסאות בעזרסיתות   .1

לא מפורר, ללא כל קי ובריא, ת יבוצע עד לקבלת בטון הסיתו מדד בפרד.
  '.קרקע וכו ,שאריות לכלוך

  .)AS MADEתכית עדות (לרבות הכת ירותים של מודד מוסמך מדידות וש  .2
  לא  . ורך המסומן בתוכיותעל פי הא למדידה יהיה האורך היצוק האורך.                4                

  ם לקבלן עבור קידוח ללא יציקה ולא ישולם לקבלן עבור ביצוע לישו                                   
  ורך הקוב בתוכיות.בר לאכלוסאות מע                                    

    בצמוד למבה ,בתוך מבה קיים,ביצוע הכלוסאות בשטחים מוגבלים          .     5                
  היציקות. קיים,לרבות קיטת כל האמצעים לביצוע                                  
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  פרוקו עבודות הריסה - 24פרק 
  
  כללי  10.24

  
בל הקבלן כל בים לא יקדה בשלעבור עבו .מפקחעם השלבי הפירוק יתואמו   24.01.2

  .תשלום שהוא
  

הקיימות (מים,  העבודות יתוק כל המערכות באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע  24.01.3
  .לעיל 00ך לתפקד כמפורט בפרק ב וכדו') בתאי שהמבה ימשיביוחשמל, 

ם הזר בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי ותק  
בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .ת העבודותבו מבוצעוהמבה החשמלי בקטע 

ציוד כלשהו וכד' יפה קשורת, מים, ביוב, יקוז, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, ת
וכד' מבלי חשמל אין לחתוך קוי מים,  .ולקח ויקבל הוראות למהלך הטיפלמפ

  .לקבל אישור המפקח
  

  .ההיפך ריסה" וכןוה "המר "פירוק" הכוו אמודגש בזאת שבכל מקום ב  24.01.4
  

  התקים העיקריים הוגעים לפרק זה:  24.01.5
  תקןם הש  תקןמספר ה

  ולשימושים דומיםתי מכשירי חשמל לשימוש ביכללי בטיחות ל  900
  גןמגן אישי לעבודה משקפי מציוד   953

  פיגומים  1139
 צוין פרק זה, פרט אםעל  כל האמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בין, חל גם

  .ממסמכי החוזה אחרת באחד
  

ם על הקבלן לקוט בכל האמצעיבעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוים,   24.01.6
מת להבטיח הריסה ות המפקח ומשרד העבודה, על וראהדרושים ולמלא אחר ה

בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא ירוק ו/או פ
האלמטים להריסה ו/או  .ר חלקי המבהשהוא בשא כל סוגת ו/או זקים מגיעופ

וע העבודה עד היטב בכל שלב ושלב של ביצ פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים
  .ודר מאתר הביןהמסלסילוקם 

  
לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או ואשר למטים המיועדים לפירוק א  24.01.7

אוחסו בכל שלמותם ויגיעה בעל מת למוע פבית לשימור יפורקו בזהירות מר
  .מקום שיורה עליו המפקח

במידה  .ם לשימורעבודה אילו אלמטים מיועדיעל הקבלן לברר לפי תחילת ה  
  .בוועל חשעליו יהיה לספק חלק זהה הרוס אלמט שמיועד לשימור, ן יוהקבל

  
 את כל התיקויםלים מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כול  24.01.8

תיקוי בטון, בייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמטים מתועשים ים כגון: הדרש
  .'וכו

  
  הריסת בטוים  02.24
  

  יאום אתו תוך הימעותם מאושרים על ידי המפקח ובתכליההריסה תבוצע ב  24.02.1
 באלמטים שאים להריסה ותוך מיעת הפרעה לפעילות השוטפת במבהגיעה מפ
  .ביבתוובס

  
  ג לתמיכה אותה של כל האלמטים הסמוכים לפי ההריסה,קבלן לדאועל ה  24.02.2

  .כותתמיבכתב שיתן להסיר את ה, אחריה ועד לאישור המפקח בעת ההריסה
  מאחריותו הבלעדית לגרועלאישור המפקח וזאת מבלי תוכית התמיכות תובא   

  .של הקבלן לתמיכות
  

  יש לשמור על שלמות -ח ליהם המפקיורה עבתכיות ו/או שוין במקומות שבהם צ  24.02.3
  .הזיון הקיים
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  הריסת קירות בויים  03.24
  

ספת בגין פריצת פתחים ם תולא תשול ,ריקה לש וט ר"מב היהת הדידמה  24.03.1
מחיר ההריסה כולל גם פירוק  .קטים שטחיםת קיימים, הריסת קטעים ובקירו

קיר ויתוק יים שעל הוהציפוחלוות וכו')  תות,של כל האלמטים בקירות (דל
ר ההריסה כולל גם מחי .וסילוק המערכות המחוברות לקיר או המצאות בתוכו

  .ר וחיתוך הזיוןשבקיהחגורות והעמודוים  את הריסת
  

הבלוקים בהיקף הפתח ולצקת חגורות בטון ר את אחר פריצת פתחים, יש לישל  24.03.2
  .רדמדדים בפאים במחיר הפריצה ולול כל ה"ל כ .מזוין בהיקף

  
  פיוי פסולת ביין ויקוי השטח  04.24

 
ות אשר מדרכהמפקח את הכבישים וה פי הוראות-בסוף כל יום ועלהקבלן יקה   24.04.1

יה קי מכל פסולת טח יההעבודה תתקבל כאשר הש .ןלוכלכו בפסולת הביי
  .ןביין, מיושר, וכאשר כל השטחים קיים לחלוטי

  
ין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם סולת הביילוק פמקום ס  24.04.2

   .פסולת הבייןרשאי הקבלן לסלק 
-שר עלאת מקום השפיכה, המאו בכתב מסורצעתו של הקבלן עליו לעם הגשת ה  

 .ידו-מתכוון להעביר את החומר מהביין שייהרס על ו הואידי הרשויות, שאלי
במידה ובמהלך  .ת אישורויב לקבל אקח וחיידי המפ-בדק עלה יימקום שפיכה ז

רשאי פסולת אל מקום שפיכה אחר, ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את ה
   .עבודהומים או לא לשלם כלל עבור התשל יהיה המפקח לעכב

  
י בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות שוב כמודגש   24.04.3

  .ושריכה מאפסולת למקום שפיר הלהעב
כל  .מין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוי בושא שפיכת פסולתהמז  

כספית או  -ל האחריות א בכישירות לקבלן, אשר ישתביעה בושא זה תועבר 
  .ר גמר עבודתו ללא הגבלת זמןן לאחהן בתקופה של עבודתו וה אחרת,

  
ידי -יכללו עלהחומרים יעודפי פסולת הביין ולוק כל ההוצאות הקשורות בסי  24.04.4

 .ם וסף בגין עבודה זוהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלו .הקבלן במחירי העבודה
  .מרחק שהוא, כפי שיידרש לכל וק פסולת האשפה יבוצעסיל

  
  ירויותות ועתקות עבודה ממשלתי  05.42

  
ו שקבע יות והעירויותמשלתהקבלן ימלא בדייקות אחר כל תקות העבודה המ  24.05.1

לא תאושרה כל תביעות של הקבלן  .יצוע העבודות ובטיחות הפועליםבקשר לב
ו הארכת זמן כלשהי, תן לות ה"ל, וכן לא תיסמך טעה שלא ידע את התק-לע

  .ין של התקות ה"למילו-ידו מפאת אי-ור שגרם עלעקב איח
  

פעול לפי קבלן לשל המבה, על היסה מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההר  24.05.2
כל תקות משרד העבודה ותקות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך קיטת 

והשבים, על הפועלים  בריםהדרשים להגה על העואמצעי הזהירות המרביים 
יידים וייחים בתחום העבודה ולידו,  י רכבם במלאכת ההריסה, ועל כלהעוסקי

   .טחמצא בשל אלמט אחר הף וכועל כל ביין, קיר, ריצו
  
  עבודות הכה  60.24
  

המערכת הקוסטרוקטיבית לפי ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את   -
על הקבלן להזמין  .ציבות, חפירות, פרוקים וכד'ח, חהבין, ע"י קילופי טישל 

פקח לבדיקת המערכת הקוסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע את המלאתר 
ת וספות להבהרת המערכת, לפי בלן בדיקובצע הקבמידת הצורך, י .ותההריס

 .ר המפקחודת הריסה לפי שקיבל אישולא יבצע הקבלן כל עב .דרישת המהדס
"ל ועל הקבלן לכלול את כל  תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ל לאעבור כל ה"ה

   .במחירי היחידה השוים שבהצעתו
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בכל  .ייםלפגוע בק ת שלאות מירבית על מזהירכל עבודות ההריסה יבוצעו ב  -
עדי לשביעות רצון מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הזק על חשבוו הבל

  .המפקח
  
ך מותר שיאושר על ידי הקבלן ועל חשבוו למקום שפ ידי כל הפסולת תורחק על  -

השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של  .הרשות המקומיתפקח והמ
  .קבלןה

  
קבלן מחיצות זמיות ויפתח מעברים זמיים, יבצע קח יקים השת המפעל פי דרי  -

לות חה למיעת הפרעה לפעיויימע מעבודה בשעות המו את עבודתו בשלבים
בוצע על חשבון "ל יכל ה .אורך תקופת העבודההשוטפת במבה ובסביבתו לכל 

  .הקבלן וכלול במחירי היחידה השוים
  
  ודותן עבסימו  70.24

דות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים לבצע עבו הקבלן בטרם יגש  
הריסות או בצע אין ל .למטים השויםה או חציבה בצבע על גבי האהמיועדים להריס
כיות) מבלי לקבל אישורו של ות בתהוא (גם כשההריסות מפורטחציבות מכל סוג ש

  .המפקח בכתב ביומן העבודה
  
  ות זמיותתמיכ  80.24

ציבות חלקי שלד שוים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן של ספק לימקרה  בכל  
בות המבה בכל מהלך ליצילן ישא באחריות מלאה הקב .זמיות ע"י רגלי ברזלתמיכות 
  .עבודה ועד להשלמתהביצוע ה

  
בצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אים פוגעים באלמטים בלן יהק  

  .טיביים קיימיםטרוקקוס
  

  חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד'פול בקוי טי  -
  

כי ותק הזרם  ודות ההריסה והחציבה יוודאבטרם יחל הקבלן בביצוע עב  
ן, בכל מקרה בו יתקל הקבל .ע המבה בו מבוצעות העבודותבקט החשמלי

' יפה וכד הלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, יקוז, ציוד כלשהובמ
אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .לך הטיפולוראות למהיקבל הלמפקח ו

  .לקבל אישור המפקח
  
לקוט בכל האמצעים  קבלןסה ופרוק שוים, על הבעת ביצוע עבודות הרי  -

ד העבודה, על מת להבטיח הריסה ומשר ולמלא אחר הוראות המפקח הדרושים
, וללא ולעובדים ושבים א סכה לעובריםן ללו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטי

ים להריסה ו/או האלמט .פגיעות ו/או זקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבה
עד  ל שלב ושלב של ביצוע העבודהב בכתמוכים ומחוזקים היט פירוק יהיו

  .ןהבי לסילוקם המסודר מאתר
  
מפקח כיסוי ות ההקבלן יתקין, על חשבוו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הורא  -

  .) להגה בפי פילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודותים וכדומה(גגו מגן
  
בודה גמורה וע עללו את כל הדרש לביצעבודות הפירוק וההריסה יכ כל  -

מצעים הדרושים, הוזכרו ע והאילו אם לא כל דרכי הביצוומושלמת וזאת אפ
  .במסמכים ו/או בתכיות

  
ם, שדרשו להישמר ים ההרוסימהבטווברזלי הזיון  ריסהשפות קווי הה  -

  .י בטון ו/או פסולת כלשהילהשלמות יציקה חדשות, יהיו קיים לחלוטין משבר
  
מש כדי לבצע את המפקח על הכלים שבדעתו להשתור מעל הקבלן לקבל איש  -

  .העבודות
  
פרוק ודת הכווה לעב -כל מקום בו דרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר" ב  -

ת לצורך שמירה על שלמות הפריט, יקיוו מפסולת צעי זהירויטת אמשתכלול ק
  .חהמפקוש חוזר, לפי הוראות ברתו למקום אחסון, או לשימולכלוך כלשהו והע
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ייכים לאותו פריט, ים השם כולל בתוכו את כל החלקפרוק זהיר של פריט מסוי  
 כוכית,ול, המשקוף, הזהפרזכדוגמת פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו, 

למייהם וכד', יגרם איזה שהוא זק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק ההלבשות 
  .ועל חשבוויר" יתוקן הזק ע"י הקבלן זה

  
  בברזל זיון יפולט  90.24

ין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים ן מזוהריסות של חלקי שלד מבטובמהלך ביצוע ה  
קבלת הוראות שלם עד ל ישאירוי שלד הרוסים ולחלקהבולט מחלקי בטון סמוכים 

  המפקח לטיפול בו:
  

1.   פו לתוך השלמות יקויים משאריות בטון, יכופחלק מהברזלים הבולטים, לאחר
  .ים החצובים או ההרוסיםות, אשר תבוצעה בהיקף החלקחדש יציקה

  
 לק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכוח  .2

  .שאריות בטון, בהתאם להוראות המפקחויוקו מ ן חלקימותם ו/או באופבשל
  

  אופי מדידה מיוחדים  10.24
  

רש לביצוע עבודה גמורה הד וההריסה יכללו את כל כל עבודות הפירוק  24.10.1
הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו  דרכי למת וזאת אפילו אם לא כלומוש

  .במסמכים ו/או בתכיות
  

  .העבודה לול במחירחד לעיל כט המיוכל האמור במפר  24.10.2
  

  .הלוםידה כולל גם יסור במסור יבכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היח  24.10.3
  

  .תשלום שהוא דה בשלבים לא יקבל הקבלן כלעבו עבור   24.10.4
  

טי אלמ בודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק שלחיר עמ 24.10.5
זיון הדרש להשאר משאריות בטון או חומרים וי יתרת הן, יקחלקי זיו טון, ב

 (ברזל מפותל) למצבודיוס מתאים למיעת שבירתו זרים וכן את כיפופו בר
  .יעתידה
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  מתזים -  34פרק 

  כללי 01
  המפרט הכללי לעבודות בין הפרקים המפורטים להלן חלים על עבודה

  זו:
  .1980מתקי תברואה  -07פרק 
  .1985מתקי חשמל  -08פרק 
  יעה.צב -11פרק 
  .1973מתקי הסקה  -16פרק 

  , והתקן1596. כמו כן חלים על עבודה זו תקן ישראלי ת"י 1205וכן ת"י 
  .NFPA-13האמריקאי 

  ללי והמפרט המיוחד. הוראות המפרטכ"המפרט" פירושו המפרט ה
  המיוחד עדיפות על הוראות המפרט הכללי. לתקן האמריקאי 

13- NFPA  יות יש עדיפות על שאר הפרקים במיהם. המפרטים והתכקרה וקיימת סתירה כלשהי בי
  מהווים יסוד לכל הדרישות הטכיות לגבי המתקן אשר

  הקבלן מתחייב לעמוד בכל הדרישות הטכיות הכלולות .על הקבלן לספק ולהתקין
  תמעות או הובעות מתאי כלשהו הכלול בהם.שובתכיות וכן בכל הדרישות המ

  דידה והרכבה מחירי היחידה של העבודות,המפרט מתאר את אופי המ
אך אין הכרח כי כל עבודה המתוארת  בתכיות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הוסף 

  במפרט.

פירושה "המפקח" -בכל מקום במפרט הכללי בו זכר המילה "אדריכל ו/או "מהדס" ו/או "מהל"
  לצרכי חוזה זה.

  רמתההיקף העבודה ו 02

  העבודה המשמשת ושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים,     
  ואי והעזר וכל יתר הדברים הדרושים להתקת  והמוצרים, אמצעי הל

  בתכיות וכמתואר באופן כללי במפרט, סכמתיהמתקן כמתואר באופן 
  ו ע"י החברה או קבלים  עיבוצ כי שלמעט העבודות אשר צוין במפור

אחרים. המתקן על כל חלקיו  יבוצעו באורח מקצועי וכון, תוך הקפדה 
  על הדרישות  לאיכות מעולה.

  העבודה עלולה להשתות בפרטיה בהתאם לתאי המבה, התכון 
  למות בתכון ובבצוע בהתאם לציוד המוצא ע"יהמפורט שיויים והש

  הקבלן. כל השיויים והסטיות מהתכון המקורי יתוכו ויבוצעו כך
  שטיב המתקן לא יפגע בשום צורה ואופן. כל שיויי וסטייה מהתכיות

  והדרישות, יוגשו לאישור המהדס לפי הביצוע.

  , ובשלב בו העבודה תתבצע גם בשלביםעל הקבלן לקחת בחשבון כי            
באותו        המתזיםתמשך העבודה ביתר האגפים ה"ל יחייב הפעלת               
בחלקים ו/או  הכולל ציוד שאיבה. לא תשולם כל תוספת בגין הפעל שהסתיים שלב              
  .שלבים פרדיםב             

 מתזיםתאור כללי למערכת ה 03

  מקור אספקת המים 03.1
  מ"ק.  30יזוים ממיכל אגירה בפח של  מתזיםרשת             

וברזי מצוף    - 34המיכלים מחוברים לרשת העירוית ע"י קו מלוי בקוטר "            
  חשמלים.            
  זל, כמו כן משאבת ג'וקי.די   מתזיםמיכלים מזיים משאבת             
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  המערכות בבין  03.2
  .אודיטוריום וקומת מרתףהמערכות בבין מחולקות  לשי אזורים             
  יפרדת ממערכת ההידרטים , המחוברת מתזים מערכת             
  בצרת פרדת.            

  קרה ראשי. כל הצרת תותקן מגוף סגירה ובקר זרימה המחובר ללוח ב בכל אזור יותקן           
  במפלס שמעל תקרות התלויות או במפלס המסומן בתכית בשטחים בהם            
  אין תקרות תלויות.            
  .LIGHT HAZARD -שטחים מקורים, מחושב כ           
   ORDINARY       -מרתפים, שטחי שרות טכיים  ושטחים אחרים מחושב כ           

               
  

  מתזים צרת 04
 

  קוטרים ומיליים  04.1
  כל הקוטרים המסומים בתכיות והמפורטים ברשימת הכמויות הים                
  קוטרים ומיליים ומידותיהם, כשהן המוגדרות ב"איטשים" , תואמות             
  בקרוב לקוטר הפימי של הצור.           

  
  קיון ושלמות הצורות 04.2

  הומים מבעלי חיים ירת חייבת להיות ללא פגמים וכן קיה מלכלוך וזכל הצ
  זעירים, כדי להבטיח זאת יש להקפיד על:

  באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ושלא  תהציורואות של  אחסון -
  .תהציורויחדור לכלוך לתוך 

 פגום לא יורשה להתקה.  רציולפי הרכבתו.  רציובדיקת ויקוי כל  -
מידי יום אחרי גמר העבודה, על מת למוע חדירת בטון ובזמן יציקת בטוים,  תהציורום קצות איטו -

 טיח או עבודות אחרות.
-  

 הרכבת צרת גלויה 04.3
  בחדרי מכוות, בתקרות בייים ובפירים תבוצע הצרת כך שלכל צור תהיה

  גישה לצרכי תיקוים או החלפה מבלי לפרק צורות אחרים של המתקים 
  של המקצועות האחרים . תהציורוגם לא ו 

  התאום עם הקבלים של המקצועות האחרים בהתאם לתאים הכלליים,
  .גלויהמתייחס במיוחד להרכבת צרת 

  
  מפרט הצרת 04.4

  ", ללא תפר המתאים תקן - 40ים "סקדיולוויהיו מגול 1בקוטר " תהציורו            
  בהברגה. מחוברים -ASTM-A 53אמריקאי             
  " עם קצוות 10"סקדיול  היהיו מפלדה שחור  6" - 1 1/4בקוטרים " תציורו           
  מעורגלים ומתאימים לחיבור בשיטת ה"קוויקאפ".           
  ומעלה יחוברו ע"י מחברי וספחי "קוויקאפ". 1 1/4בקוטרים " תציורו           
  לא ימדדו כספחים ויכללו  כל קוטרב ר הספחיםולחיבו תציורוהמחברים לחיבור            
  ורות.יבמחיר הצ           
  ומעלה יחשבו למדידה וימדדו  3בקוטר "והתפצלויות רק קשתות            
  . מטר ציור בעל אותו קוטר 1כשווה ערך של  פרד           
  ועד בכלל יחוברו בתבריגים.  1ים עד "ווורות מגוליצ           

  " פלדה שחורה מחוברים בריתוך. 40ורות בחדר מכוות יהיו "סקדיול יצ           
  . CLASS– 250אוגים יהיו דרג            

  
  חזוקים ומתלים 04.5

  .FMו/או  ULזוקים והתליות יהיו בהתאם לתקי יכל הח
  יותקו קודות קבע לבלימת כוחות אופקיים של רעידת אדמה, הקודות

  . המתלים יהיו עמידים בפי קורוזיה.-NFPA  13ל     יקבעו בהתאם 
  

  אש-לכיבוי מתזים 04.6
  68פוס תגובה מהירה להפעלה בטמפרטורה של ייהיו מט מתזים

  הממוקמים בחדרי הסקה וגרטור מתזיםמעלות צלסיוס, פרט ל
  מעלות צלסיוס או       141או מקומות שיסומו בתכיות שיהיו לפתיחה של 

  יקל, אלא אם כן מצוין         -יהיו עם ציפוי כרום המתזיםיותר. כל 
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  במידה וקיים יהיו גם כן מטיפוס זה.    SKY  LIGHT-במפורש אחרת. מתחת ל
   PENDENT TYPEאו     TYPE UPRIGHTפוס ימט מתזיםבאזור חדרי מכוות, מחסים וכו', יותקו 

בוריים בכל מקום שבו יש יבאזורים  צ ,תן אחרושיהם באותו המחיר גם אם לא צוי עשויים מברוזה
  תקרה חלולה (כגון: תקרה כוורת), יותקו   

  יקל. באזורי התקרות תלויות-מצופים כרום PENDENT TYPEפוס ימט מתזים
  .    TYPE RECESSED PENDENTפוס ימט מתזיםאטומות יותקו  

       
 מגופים 05
  

  MICROSWITCHעם   UL/ FMיהיו פרפר מאושרים ע"י מתזים המגופים במערכת ה 05.1
 ומעלה. 2חשמלי לקוטרים          

  
 המגופים יתאמו ללחצי העבודה במערכת. 05.2

  
 ברזי פיקוד ובקרה יהיו  מתוצרת "ברמד" או שו"ע מאושר כמפורט. 05.3

 
 אחידות המגופים . 05.4

ר עליו .מכלול המערכת דרשת לכלול ציוד תעשייתי הכולל אחידות באביזרים וביצרן וכן מגוף בסיסי אש1
  שוים . םיישומייותקו 

  .המגופים יהיו מאושרי מכון התקים הישראלי בהתאם לתקן ישראלי למגופים.2
  ISO   9000סות, מקטיי הלחץ ושומרי הלחץ וכן בקרת תהליך היצור  יהיו לפי תקן י.מגופי הוו3
  
  
  עמדת הפעלה קומתי: 05.5
  מיקרו סוויטש , אל חוזרים ,בקר זרימה ברזבכל ברז הפעלה קומתי יותקן: ברז פרפר עם            
  עם סידור ליקוז . המערכת תותקן כך שתהיה גישה וחה להפעלה.             2יקוז "           

              
  

  ברז הפעלה ואזעקה אוטומטי לספריקלרים   05.6
  אטמוספרות יכלול תא בילום, ברזי בדיקה,  12ברז אוטומטי ללחץ עד 

  רזי יקוז, יציאה לפעמון מים וכל שאר החלקים הדרושים.    מומטרים, ב
  הברז יצוייד באוגים.

  או  שו"ע   מאושר דגם GRINELLאטמ' יהיה תוצרת  12ברז אוטומטי ללחץ 
RISER CHECK VALVE  517 F  אטמ. ויכלול ברזי בדיקה,12מתאים ללחץ של  

  מומטרים, ברזי יקוז, יציאה לפעמון אזעקה.
  

   FLOW  SWITCHרימה בקר ז  05.7
  מערכת לאחר ברז האזעקה  ואחרי כל מגוף-בקר הזרימה יורכב בקו ראשי של כל תת

  קה בלוחעס"מ לפחות מברז או אביזר הבקר, יפעיל את האז 60קומתי. במרחק של  
  אש האזורית.-בקרה מרכזי של המערכת וכן טלפון ישיר לתחת מכבי

  
  פעמון מים 05.8
          יקוז ויורכב במקום שהצלצול יישמע ללא הפרעות בסביבה. הפעמון כולל צ ור  

  
  

  חיטוי ושטיפת מערכת המים לכיבוי אש 06
  דרך ברזים מתאימים  NFPA -13שטיפת הצרת מלכלוך תבוצע בהתאם לתקן 

  ובכמויות כדרש בתקן.
  של הל"ת. 2.11שטיפת סופית תבוצע ע"י תמיסת מי כלור,  בהתאם לסעיף 

  ית ביותר ולכן תבוצע בהשגחתו האישית של מהל העבודההעבודה היא אחרא
  ומומחה שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.

  העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפי איכלוס הבין ומסירתו
  לשימוש. אחרי החיטוי יש לשטוף באותה הצורה את כל המערכת במים קיים

  דקות. 5במשך כך שמכל שסתום יקוז יזרמו בפתיחה מלאה המים 
  כלור יבוצע גם למיכל האגירה הראשי לפי דרישת הוראות-חיטוי ע"י תמיסת מי

  הל"ת, ומשרד הבריאות. לא תשולם כל תוספת לפעולת השטיפה. על הקבלן לכלול
  זאת במחיר הצורות.    
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 צביעה ומיעת קורוזיה  07
 במפרט הכללי , סעיפים  16073, 07091, וסעיפים 11עבודות צביעה יבוצעו לפי פרק  07.1

  .  והוראות פרק זה.07, 0.19, 0.18,07
  7000סידרת   UNILACאלטרטיבה ל"ל: לספק צורות צבועים במפעל בצבע 

  .SQ 12רשיון מס.   GBC INTERNATIONALמאושר ע"י 
  

  טיב הצביעה  07.2
  עבודות הצביעה תבוצעה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים. הצוות המקצועי

  א. על הקבלן לדאוג לכך כי ציג מקצועי - לפחות צבעי אחד בדרג מקצועי א יכלול
  מוסמך של יצרן הצבעים יסייע למהדס בבחירת הצבעים ופיקוח על הביצוע, ידריך 

  את הצבעים ביישום הצבעים, יבדוק ויאשר את העבודות שבוצעו.
  יקוייה  שכבת צבע וספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשוה ולאח ר

  השכבה תבוצע בגוון שוה מזאת שמתחתיה. –מאבק ושמן 
  

  צבע 07.3
  חומרי הצביעה ירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות לשימוש ממפעל יצור צבעים 
  מוכר, שיאושר ע"י המהדס. תוספת בצבע תעשה רק לפי הוראות של ציג יצרן

  יירכש ע"י הקבלןהצבעים. חומר הצביעה מתקלקל, מתיישן מאחסון  ממושך, לכן 
  בכמויות תואמות לזמן הביצוע. לעבודות שידרוש בהן שתי שכבות צבע יסוד, הן תהייה בגווים שוים.

  
  הכת שטחים  07.4

הכת השטחים ע"י יקוי באופן מכי, יוקו שכבות החלודה  שוצרו ותורחק הקשקשת, כתמי שמן 
  ים    יוקו בקפדות בעזרת מדללים. האבק יוסר בעזרת סמרטוט

  יבשים וקיים.
  

  מיעת קורוזיה במהלך הביצוע 07.5
  תוך תקופת בצוע העבודות, על הקבלן לבצע  את הפעולות למיעת קורוזיה כלהלן:

שכבת צבע יסוד ראשוה יש לבצע לפי הרכבת הצורות לתקן מיד  לאחר  הריתוכים את המקומות  . 1
  הדורשים תיקון.

  ן או אצל יצרים, יסופקו עם צבע  יסוד שיבוצע כמתואר לעיל.מוצרי פלדה שיוכו בבתי מלאכה של הקבל . 2
למיעת מגע ישיר בין צורות אל ברזלים וצורות פלדה או חובקי פלדה יש  ללפף את הצור במקום המגע  . 3

  מודבק או להשחילו בתוך שרוול מצור פלסטיק PVCבסרט 
 לאחר גמר הסויים יש לקז את הקוים. . 4
 

 שכבות הצבע הדרשות 07.6
  

  :פריימר לאחר ווש יםוופלדה מגול תציורו 07.6.1
  מיקרון. 40–אפור  בגווןשכבה אחת צבע  1
 מיקרון. 60מיקרון כ"א סה"כ  30–שכבות צבע לכה סיטטית  2

 
 צורות פלדה שחורים:    07.6.2

  
  מיקרון כל אחת בגוון שוה. 30 –של טמבור  HB – 13שתי שכבות צבע יסוד  1
  בהיר ואחת אדום כהה.מיקרון אחת אדום  30–שכבות צבע סופי  2

  
  זיהוי המערכות  .08

  
  כללי 08.1

  בעזרת  הזרימהון וורות  וכיעל הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים, הצ
  צבעי שילוט על כל צור או  תפקידו ואת כיוון הזרימה. את השילוט והסימים על הצרת 

מהדס, בכל החדרים, שלטים, חללים יש לעשות לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י ה
  בתוך ומחוץ לבין.

  מיקום השלטים והסימוים יהיה במקומות וחים לקריא המאושרים ע"י המהדס.
  צבע השלטים בהתאם לצבע הצורות, הברזים או הציוד, או לפי דרישת המהדס.
  י לשביעות קבלת העבודות או חלקו מותת בין היתר בבצוע מושלם של דרישות בצוע וזיהו

  רצון המהדס.
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   זיהוי צורות 08.2
  מ'  מיימום  בקו 6ורות יסופקו שלטי זיהוי וחיצים לכיוון הזרימה למרחקים של ילכל הצ

אחד בכל חדר או חלל. השלטים יהיו מודבקים או  םוית או הסתעפות ומיימווישר, אחד אחרי כל ז
¼  7Xהיו מסרט פלסטי מודבקים לצור, במידות ורות ייורות. השלטים והחיצים לצימחוזקים היטב  לצ

  חלק מזה (חצי, רבע או שמיית ) בהתאם לקוטר הצור.  2
  צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לטבלת צבעים ולפי הדרישה.

  
   זיהוי לציוד וברזים 08.3

במידות לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה. השלט יהיה 
5X5  ס"מ. 3ס"מ עם מספרים בגובה  
  

 5ס"מ עם מספרים בגובה  7השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו עגולים בקוטר 
ס"מ. השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים. במקרים מסוימים בהתאם  לאישור המהדס, תורשה תליית 

  השלט לברז ע"י שרשרת פליז.
יץ' חרוט לפי וומ"מ צבוע בצבע אפוקסי אפוי בתור או סד 3ולברזים יהיו מברזל בעובי השלטים לציוד 

  אישור המהדס. צבע רקע אדום עם אותיות בשחור. 
  
  

  משאבת ג'וקי .10
  ותהיה כפופה למפרט הזכר בסעיף ה"ל.  UL  /FMשר ע"י ומא מופעלת דרך לוח חשמל המשאבה תהיה 

  . מספר PSI 85בלחץ סיקה  של  GPM 5המשאבה תתאים לספיקה של 
 כולל במחירה, FM / UL מאושר לפי כ"ס, המשאבה תכלול לוח חשמלי  3 - . מוע כ2900סבובי המוע 

   המשאבה.
                    

  
  משאבת לכיבוי אש .11
  

  כללי . 11.1
  ת מים לצרכי כיבוי אש.ספקהמשאבה משמשת כמקור א

או שו"ע    PATERSONשאבה תהיה תוצרת . המFM -ULהמשאבה תכלול לוח חשמל  מותאם לפי 
  . UL/FM מאושר

  
  תקים . 11.2

והאוגים  ASTM. החומרים יהיו מתאימים לתקן  20מס'  NFPAהציוד יהיה בהתאם לתקן ארה"ב 
  . FMו/או  ULהמשאבה ומערכת הבקרה יהיו מאושרים ע"י תקן  של   B- ANSI – 16.5יתאימו לתקן 

  
  תוי המשאבה והמוע: . 11.3

   GPM 800:                       ספיקה:    
  . PSI   70עומד:                               :

  . לפחות כ"ס 60-: כ                        חשמלימוע 
  . 2900מספר סבובי מוע           :

  . 6 קוטר ייקה                     :"
  . 4קוטר סיקה                    : "

  
   מבה המשאבה . 11.4

  . NFPA – 20-המשאבה תהיה בהתאם ל
  

  מערכת הפקוד . 11.5
  המערכת תכיל את הפריטים להלן:

  פרוסטט להפעלה ע"י לחץ ברשת. 1
 כפתור הפעלה ידי. 2
 אביזרי השהיה, להפסקה אוטומטית. 3
 שעון שבועי להפעלת סיון שבועית. 4
 ר.מערכת פקוד למוע כולל ברז סולוואיד על קו הדלק וברז סולואיד  על קו הקרו 5
 מטעין מצברים בוי כחלק מהמערכת. 6
 אביזר השהיה למיעת התעה אוטומטית. 7
 מיקרו קוטרולר כולל פריטר רקורדר לרישום רציף של פעולות ותקלות. 8
 לוח פקוד לכל האביזרים ה"ל. 9
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  אביזרים שוים . 11.6
  המשאבות יסופקו עם האביזרים להלן:

  לכל משאבה. 1/2ברז אוטומטי לאורור " 1
 לכל משאבה. –ו הייקה מד לחץ של ק 2
 לכל משאבה. –מד לחץ של קו הסיקה  3
 .4ברז  משחרר לחץ ראשי " 4
 קוטר.  6"אביזר ייקה אקסצטרי  5
+ משותף  2%מד זרימה  שיורכב  על קו ההחזרה למיכל, מטפוס "וטורי" בעל דיוק של  6

  למשאבות.
 . ULו/או   FMשלוט המוכיח שהציוד מאושר ע"י  7
  

  הרכבה והפעלה . 11.7
  בה וההפעלה תעשה ע"י מומחה של היצרן.ההרכ

  
  מסמכים ותכיות . 11.8

  היצרן יגיש את המסמכים והתכיות להלן:
קודות בדיקה מיימום לאורך  5תעודת בדיקה של יצרן המשאבה, כולל העקומה שתקבלה עם  1

  העקומה.
  תכיות מידות המשאבה והמוע . 2
 תכית לוח החשמל והפקוד. 3
 תעודת בדיקה לרמת הרעש. 4
 מת חלקי חלוף מומלצים.רשי 5
 תכיות הרכבה כולל הוראות הרכבת הציוד ואביזרי עזר. 6
 הוראות הפעלה כולל הפעלה ראשוית. 7
 הוראות אחזקה כולל אחזקה יומית, שבועית וכו'. 8
 קטלוגים של כל הציוד ואביזרי העזר. 9

  כל החומר ה"ל יהיה בעברית.
  

  לוח הפעלה בקרה ופיקוד .12
  ת כל הציוד החשמלי וציוד הבקרה הדרוש להפעלה של מערכתהלוח יכלול א           
  הספריקלרים לפי הפרוגרמה שתפורט להלן וכן את הקשר שביו ובין לוח הפיקוד של           
  משאבת הדיזל, ויציאות ללוח  בקרה ראשי.           

  
 מתבצעת ידית.  הפסקת פעולת המשאבה . 12.1

  זעקה לפריטים להלן:לוח הבקרה יכלול גם  מורות סימון וא
  מופעלים ע"י בקר זרימה  –מורות סימון ואזעקה לכל אחד מהזקפים להלן  . 1

S.F :שלהם  
   

  מורות סימון ואזעקה לכל אחד מהמגעים החשמליים של מגופים השליטה. . 2
 יציאות מהלוח להעברת האזהרות ללוח בקרה מרכזי בבין כדרש ומאושר ע"י מכון התקים. . 3

  וכן יהיה צורך  FM/ULהביה שלו יהיו בהתאם לתקי  לוח החשמל וחומרי
  בקבלת אישור מהדס החשמל, מהדס הבטיחות.

  הלוח יכלול מיקרו קוטרולר ופריטר רקורדר לרישום רצוף של ההפעלות 
  תקלות וכדומה.

  
  ציוד תקי .13

  , המגופים, המשאבות, בקרי  הזרימה, לוח החשמלמתזיםכל מערכות הצרת, 
  .FMו/או  ULציוד יהיו מתאימים ומאושרים ע"י ושאר חלקי ה

  
  

   קטלוגים פרטים טכיים ותכיות בצוע .14
  על הקבלן לקבל אישור המהדס לכל פריט אותו הוא מתכוון לספק ולהרכיב במערכת.            
  הקבלן יגיש במועדים מוקדמים, קטלוגים ופרטים אחרים מפורטים של כל הציוד ה"ל            

  לשם בדיקה ואישור, לא יוזמן ויסופק כל פריט שלא קבל אשורו של המהדס.            
  הקבלן יכין תכיות בצוע מפורטות של כל הצרת והציוד בחדר המשאבות, לאשורו             

  של  המהדס.            
            דס.הקבלן יכין  פרטים של כל טיפוסי החיזוקים והתליות לאשורו של המה  
    AS MADE עם סיום העבודה, הקבלן יגיש למהדס שלוש מערכות של תכיות             
  במפרט זה. 22מפורטות, כאמור בפרק             
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                   צוות עובדים מקצועיים .15
  

  הקמת המתקיםב שים לפחות 10מהדס ביצוע מוסה הקבלן יעסיק במקום בקביעות  15.1
   שים יחד עם 10עם מהל עבודה מיקצועי בעל ותק של יחד . מסוג זה

  ראשי קבוצות. על העובדים רא מעולים בתו-ופועלים מקצועיים א
  ה"ל חייבים כולם להיות בעלי ידע ויסיון בביצוע המלאכות בהקמת המתקים.

  החלפת מהלי העבודה תעשה בהסכמת המפקח.
הל העבודה הראשי יתאם באתר את ביצוע המתקהלי העבודה הראשייםמים עם מ  

  של הקבלן הראשי ושל הקבלים של המקצועות האחרים.
 י מתקין מוסמך ובהתאם להחיות  "התקה, בדיקה והפעלת לוחות החשמל יבוצעו ע 15.2

NFPA. 
  

 אחריות לטיב העבודה והחומרים .16
  

  תקופת הבדק 16.1
  ה התקיהתקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד , לטיב העבודה והפעול

  של המתקים  המושלמים שסופקו והורכבו על ידיו תהיה  לפחות במשך שה אחת מיום
  קבלת המתקים ע"י המהדס אלא אם אמר אחרת בתאי החוזה.

  
  הסתייגויות 16.2

  תוכיות העבודה של ,המתכן העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם לתכיות          
  קבלן את האחריות לפעולה תקיה של המערכת.הקבל, לא מורידה מה          
  הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הובעות משגיאות           
  בתכיות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן, לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את           
  יה ברורה לוהתכיות לפי ביצוע  העבודות ולדרוש מהמפקח את כל ההסברים עד שתה          
  לכן חשיבות עליוה בהכת תוכיות עבודה אשר יוחתמו ע"י מהדס. פעולת כל המתקים.          
  העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן, או          
  חריותו.שאישר את העבודה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מא          

 
 

 הזמת החומרים .17
  

  אישור המפקח להזמת אביזרים ומוצרים 17.1
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקים, בהתאם למפרט ורשימת כמויות טעוים אישור 

המפקח לפי הזמתם אצל אחרים, או לפי מסירתם לביצוע לפי מתן האישור, רשאי המפקח 
  יות, הסברים ותאורים טכיים.לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד,תכ

  
  שם היצרן 17.2

  שם היצרן הקוב בכתב הכמויות, תון לצרכי קביעה וספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי            
  העדפת יצרן מסויים כלפי אחרים. תיתן לקבלן אפשרות, באישור המפקח לספק מוצרים                  
  שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם אה יותר, ו/או שווי ערך יצרים אחרים,           
  שמועדי האספקה וחים ובטוחים יותר.           

  
  הבטחת אספקת החומרים והציוד 17.3

  על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק, עדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמים.
חרים ע"י שיבוש בלוח הזמים. בגלל אספקת חומרים וציוד הקבלן יהיה אחראי לזקים שייגרמו לא

  במועדי מאוחרים.
  ביצוע העבודה .18
  

  אורח מקצועי 18.1
כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכיות הושאות חותמת "מאושר לביצוע" וכן לפי תכיות 

לראותם  אשר תסופקה לצורך הסברה והשלמה, או בגלל שיויים אשר המפקח רשאי להוראות ויש
  כמשלימים זה את זה.

עבודה תבוצע בצורה מקצועית אותה, גם אם  לא מצאה את ביטוייה בתכיות או במפרט. על הקבלן 
  לבדוק את כוות קוטרי הצורות והאביזרים והמסומים בתכיות ולהודיע למפקח בכל מקרה של ספקות.
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  כלי עבודה 18.2
י עבודה מעולים ומתאימים, שיבטיחו ביצוע העבודה הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כל

  ברמה הדרושה ובמועד הדרוש. הקבלן ירחיק כלי עבודה פגומים מהאתר.
  

  הרכבת ציוד או התקתו 18.3
בכל מקום בו מצויין בסעיפי הכמויות " הרכבה בלבד" יכלול המחיר את פריקת המשאית בה מובא  הציוד 

למקום ההרכבה, הרכבה והתקה כולל כל חומרי העזר והגה  לשטח, אחסת הציוד עד ההרכבה, הובלתו
  על הציוד לאחר ההרכבה ע"י כיסוי דיקט עם עטיפת יריעות פוליאטילן.

  
  
  

  רום אבסולוטי ורום יחסי (למפלסים) 18.4
הקבלן יסמן את רום פי הרצפה הגמורה בכל חדר ובכל קומה. ה"ל ישמש לו גם לשם הרכבת הצרת לפי  

  התכית .
  

  
   לת העבודה וגמר העבודהקב .19
  

   קבלה סופית של העבודה 19.1
העבודה תאושר סופית רק לאחר הפעלת כל המערכות לשביעות רצום של המפקח,   המתכן, יועץ   

  אש ומכון התקים.-הבטיחות, מכבי
  

  בדיקת לחץ .20
  שעות. לא תורשה פילת  48אטמוספירות במשך  16הבדיקה תעשה בלחץ הידראולי של    
  כלשהו במשך תקופה זו. בדיקה בלחץ תעשה בוכחות המפקח ובאישורו ע"י רישוםלחץ    

   

  המדידה והתשלום אופי  .21

  כללי  21.1  

כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות בחוזה,  לעבודותהיחידה  מחירי  .א

  במפורש. אחרתכל עוד לא אמר  ובתכיות, בתקות  הכלליבמפרט המיוחד, במפרט 

סעיף בכתב הכמויות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות  בכלהעבודות  מחירי  .ב

שקבע כי ימדדו  דרישות, ביחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום במפרטהמפורטות  

הסעיפים בכתב  שתאורהקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי היחידה לעובדה  עלבפרד, 

ובדרישות  במפרטשב בתאורים המלאים להתח ועליו הכמויות הוא תמציתי ביותר

  המלאות בחוזה, ולכלול אותם במחירי היחידה.

שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי המפקח כסיבה לשיוי  תאיהבת כל  אי  .ג

  ו/או כעילה לתשלום וסף מכל סוג שהוא. הכמויותמחיר הקוב בכתב 

לתקרה מומכת, אקוסטית, מגשים או כוללים התאמת הספריקלרים  הציורות מחירי  .ד

  .אחרת תקרהכל סוג של 

  היחידה מחירי  21.2  

  - ככוללים את כל המפורט במסמכי החוזה ולרבות את ערך: יחשבוהיחידה  מחירי  .א

זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הכללים בעבודה ושאים  בכללהחומרים,  כל  .1

הוצאות בדיקתם ואחריות  , הובלה, איחסון,שברכללים בה, הפחת שלהם, 

  לטיבם ותקיותם.

  לשם ביצוע בהתאם לתאי החוזה. הדרושההעבודה  כל  .2

  עבודה, מכשירים, מכוות, תמיכות, פיגומים. כלי, ודבצי השימוש  .3

  מילוי דרישות הבטיחות, כמפורט. לשםאמצעי הגה  כל  .4
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ד, צרת ושאר לשם מיעת מעבר רעידות ורעשים מציו הדרושיםהאמצעים  כל  .5

  המוצרים הגורמים לרעידות.

החומרים, המוצרים, הציוד, כלי העבודה וכו' כמפורט ובכלל  כלוהזזת  הובלת  .6

בתוך הביין. הובלת עובדים למקום העבודה  והעברתםזה העמסתם ופריקתם 

  וממו.

, המוצרים, הכלים, המכוות ושמירתם וכן הגה ושמירה על החומרים אחסת  .7

  ת שבוצעו.עבודו

, הוצאות הביטוח, מסי קיה, דמי שחרור, בלו, מכס הסוציאליים המיסים  .8

  מס ערך מוסף. למעטהיטלים ומיסים אחרים, 

הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) לרבות תכון הביצוע והכת  שלכלליות  הוצאות  .9

וחישובים הידראוליים הילווים להגשה חל על  התקיםתוכיות לאישור מכון 

של תכיות עבודה ומפרט, הכת  והספקההקבלן והוצאות הובעות מהכה 

הפעלה ואחזקה,  הוראותדיאגרמות, חישובים הידראולים, תוכיות התקה, 

התחברות  הדרושיםקטלוגים, רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי החילוף 

  רת תוים וכן כל הוצאות מוקדמות ומקריות.לרשת איטרט להעב

הקבלן להפעלה, כיוון, וויסות, הרצת המתקן, הדרכת המהדס,  שלהוצאותיו  כל  .10

, בדק ותיקוים, אחריות ושירות למשך שה האחזקהעובדי החברה וחברת 

ארוכה יותר כמופיע במסמכי  לתקופהלפחות מיום קבלת המתקן והפעלתו או 

  החוזה.

  .אותםתאי החוזה מחייבים  אשרסוג שהוא,   מאיזהאחרות  אותהוצ  11

  הקבלן. רווחי  .12

  

בדיקת מכון התקים ואשור, תיקוים מכל סוג שהוא בהתאם  הזמת, בדיקות  .13

  למסירת המתקן. עדלצורך ללא תמורה וספת 

  

  ערך כל עבודות העזר:  אתהיחידה יחשבו ככוללים גם  מחירי  .ב    

  יקוי וצביעה לפי המפרט וכן שלטי וחיצי זיהוי הצרת. הגהעבודות  כל  .1

הצורות ובין הספחים, ברגים,  לחיבוראפ"  קויק" מחבריאיטום,  חומרי  .2

, FMאו /ו UL י, תליות, כולל גם תליות מאושרות ע"תמיכותקוסולים, מתלים, 

  '.ב, חומרי בין וכיו"חיבוריםשרוולים, ווים, ריתוכים, הלחמות, 

חיתוך וחציבה של כל הפתחים, חללים, חורים, המכות,  י"עמראש או  ביצוע  .3

  הוכו מראש. שלאחריצים, מעברים וכד' 

, חורים, המכות, חריצים, מעברים וכו', בין שבוצעו חלליםהפתחים,  סתימת  .4

לפי התקת  שהיה כפיאחרים והחזרת המצב לקדמותו   י"עהקבלן או  יע"

  העבודות.

שלא יתן להשתמש בפגומים הקיימים.  מקריםבאותם  וגישהתמיכה  יפיגומ  .5

  לכל גובה שיידרש ובכל מקום.

  אחרים. יהמוצרים והציוד לרבות אלו המסופקים ע" כלבהזמות  טיפול  .6
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וכמות  ספחיםישתו כתוצאה משיוי בהיקף עבודות העזר, כמות   לאהיחידה  מחירי  .ג

  ואשר אים מדדים בפרד. מוצרים הכלולים במחירי היחידה

  

  מדידה אופי  21.3  

מדידה טו כשהיא  עבודתלמקרים שלגביהם צוין במפורש אחרת להלן, תימדד כל  פרט  .א

פחת, שבר  חיתוךגמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסקי 

אשר לא  הלוואי, ועבודות. המחירים כוללים את ערך כל הספחים אביזרי העזר  בוכיו"

ותפעולו הסדיר,  המתקןמדדו בסעיפים פרדים אך הדרושים לשם הבטחת שלמותו של 

  התקין והשוטף.

, המיוחד  ובמפרטהמדידה יהיו בהתאם לאופי המדידה במפרטים הכלליים  אופי  .ב

 המפרט המיוחד. הוראותבמקרה של סתירה עדיפים 

מטר ויתווספו  1כתוספת  ימדדו 2למען הסרת ספק רק קשתות וזויות בקוטר מעל "  .ג

  לצרת בקוטר מתאים.

  

  וציוד מוצרים  21.4

או ציוד שלגביהם צוין במפרט או בכתב הכמויות, דגם ו/או שם היצרן  מכשירים, מוצרים  .א

קביעת טיבו וסוגו בלבד, ומחיר היחידה לא ישתה באם החברה  למטרתעשה הדבר 

, מכשירים וציוד מטיב וסוגים או באמצעות מוצרים אחרים בעצמהתזמין או תספק 

  הכל לפי בחירת המהדס. -או של יצרים אחרים /ודומים של אותו יצרן 

הוא מוצר או חלק ציוד, תוזמן תחילה הדוגמא וישולם רק בעד  שאביזרמקרה  בכל  .ב

לביצוע, רק במידה והיא מהווה חלק מהציוד הדרוש. אם לא כן  סופיתהדוגמא שאושרה 

  .ברשות המפקח היה ת, והיא תיכלל במחירי היחידה. הדוגמה דוגמההלא תשולם עבור 

  

  יחידות אורך לפי מדידה  21.5  

לכל סוגיהם ולפי הקוטרים ימדדו לאורך ציריהם כולל רקורדים ושסתומי הברגה. אורך  - צרת

את כל  יכלולועד בכלל  2ואוגים יופחת מהאורך המדד. מחיר ציורות עד קוטר " השסתומים

  במפרט הכללי. 07.00.11חים כהגדרתם בסעיף הספ

  אשר ימדדו בפרד. קשתות וזויותומעלה לא יכללו  3מקוטר "  הציורות מחיר

 .הצרתומטה לא ימדדו ויכללו במחירי  2" לקוטריםקאפ" - קוויק" מטיפוס הסתעפויות

  מועברים בכל הקטרים כלולים במחיר.

רה אקוסטית, מומכת, מגשים או כל סוג אחר כל תוספת בגין התאמת מתזים לתק תשלום לא

  .תקרהשל 

  

  יחידות לפי מדידה  21.6  

, ברזים, מגופים, שסתומים למיהם, ללא רקורדים, ללא אוגים וללא מכשירים, כלים  .א

הם המדדים כיחידות כוללות, והם ימדדו לפי מספר היחידות  אחריםספחים 

  המורכבות.

 ,יזרים הכללים מחירי יחידות ציוד כגון ברזיםליחידות האב בפרדימדדו  לא  .ב

  .וכדומהאלחוזרים, מגופים 
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  כיבוי ציוד  21.7

המחיר כולל : תוף מתכת היתן לסיבוב על ציר מרכזי בכוון יצב למצבו  -אש  כיבוי בעמדת  .א

כדורי  וברזמ', עם מסלה רב שימושית  25ובאורך  3/4כשעליו כרוך צור קלוע בקוטר " הקבוע

  בעל פתיחה מהירה. 1וטר "בק

 2" בקוטראש,  -מכבי  יהמחיר כולל : ציור טרילן מטיב מעולה מאושר ע" -כיבוי אש  גמיש ציור  .ב

יהיו מגולגלים  הצורות". שטורץ, חיבורי "ממ" 8-12מ' מסלה רב שימושית  X 15 2ובאורך 

  וקשורים.

  . ULו יהי הברזים" שטורץעם מחברי " 2בקוטר " הידרט ברז  .ג

  .גק" 6יהיה מטיפוס אבקה יבשה  כיבוי מטף  .ד

  לפי יחידות. ימדדו ספריקלרים  .ה

  

  לחץ בדיקות  21.8

ציוד  -כוללים את בדיקות הלחץ. הבדיקות כוללות את כל הדרש במפרטים לרבות  העבודות מחירי

ובשלבים  חלקיתה , אביזרי העזר הזמיים הדרושים לסגירת הקווים וכל הסידורים לאפשר בדיקהבדיקה

  כמו כן את כל הסידורים ליקוז מים והגה על עבודות אחרות.

  

  כמויות  21.9

השוים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד, החברה רשאית לשות את הכמויות בכל  בפרקים הכמויות

לפי תשולם  העבודההגדלה, הקטה, בכל יחס וגודל בהתאם לחוזה וכן לבטל סעיפים בכללם.  יע" סעיף

מחירי היחידה שקבעו  ולפיהמדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל למעשה לפי אופי המדידה 

  מראש הכמויות בעת חתימת החוזה.

  

  וחומר טכי למערכות מים וביוב לבריכה ולכיבוי אש, מיכלים, משאבות וצרת מתקן ספרי  22

  ספרי המתקן תכולת  .א  

קמה וההרצה ועד חודשיים לפי תחילת התפעול והתחלת למזמין, עם סיום הה ימסור הקבלן

המתקים, חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן. ספרי המתקן יכללו את כל  קבלתתהליכי 

, המתקים והאביזרים. כמערכת יחשב מכלול יחידות המתקים והציוד המערכותמרכיבי 

  .במשולבהפועלים 

  

יה אחרת הרשומה במכרז, במסמכיו, בפרקיו ובסיפיו הין בעדיפות על כל הת שלהלן ההחיות

  .השוים

  :המתקן יכללו את כל המפורט להלן ספר

  

  ההגשה פורמט

את כל החומר לרבות תוכיות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול ואחזקה, בשי  יגיש הקבלן  22.1.1

  :פורמטים

תאימים בעלי כריכה של היצרים כשהם ערוכים בתיקים מ ואורגיליםמודפס  פורמט  .א

  קשה, כמפורט להלן.
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כפי כאשר השרטוטים הים בתוכת שרטוט בורסיה אחידה  מגטיתבמדיה  פורמט  .ב

על סי. די. רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה  צרובים, שהוכן בעת התכון

  . די. רום.סי גסרוקה, אף הם ע"

  

ת, יוגשו כשהם מתוייקים בקלסרים בעלי כריכה , הקטלוגים ותוכיות מודפסוהמודפס החומר  22.1.2

  קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא: פלסטית

כחול,  -חומר הקשור למערכות מים לצריכה יהיו בגוון אחיד  כללבהם  הקלסרים  .א

אדום.  -הקשור למערכות מים לכיבוי אש יהיו בגוון אחיד  חומרהקלסרים בהם כלל 

  אישור המזמין.הקבלן ל י"עהגוון המדויק יוגש 

מערכת מים לצריכה או לכיבוי אש,  -סמל פרוייקט בית אבות יודפסגב הקלסר  על  .ב

  ". הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל היתן.המפורט הושא" -בהתאמה 

בצידה פימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה תמיד  הקלסרכריכת  על  .ג

  בגוון ורוד.

מקצוע יהווה מסטר ובו תכלל רשימה של כל הקלסרים ותוכן  בכל הקלסרים אחד  .ד

זה יהיה כחול כהה או אדום כהה יותר מגוון יתרת  קלסרהעייים בהם. הגוון של 

  הקלסרים העוסקים באותו ושא.

תאפשר  העיייםכל קלסר ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן  בתחילת  .ה

ללא  בקלסרו הוראה או כל חומר אחר המתויק למשתמש למצוא תוכית או קטלוג א

  חיפוש וסף.

. בכל שקית פריט שקופותחומר הדפים שיתוייק בקלסר יוכס לתוך שקיות יילון  כל  .ו

  אחד, תוכית, קטלוג, הוראת 

מדבקה ועליה  תודבק, הוראת אחזקה, רשימת חלפים וכדומה. על כל שקית הפעלה  .ז

  הושא.מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור 

  תוכן העייים. אתיתאמו  המדבקות  

  בעלי שלוש או ארבע שייים למיעת קריעת השקיות. יהיוהקלסרים  כל  .ז

  

קשיחים מתאימים. עותק וסף של מדיה מגטית,  םהמגטית יאוכסן במיכלי במדיההחומר  כל  22.1.3

  בקלסר, יצורף לכל קלסר בכיס מתאים. הכללהכולל את 

  

למיכל האיגום, למערכת המשאבות, לצרת ואביזריה ולמערכות חשמל ופיקוד  הפעלה סכמות  22.1.4

  עם כיסוי זכוכית. הקבלן יקבע את התוכיות הממוסגרות לפי דרישת המזמין. ממוסגרותיסופקו 

  התכולה בספר המתקן פרוט  22.2

ית, דפים מקדימים ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה הפימ שלקלסר  בכל  22.2.1

בטיחות כדרש לפעולה באותו מתקן. החיות הבטיחות יכללו אזהרות והחיות  החיותהכוללים 

  והטיפול במערכת. השימושלגבי 

  

מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות ותוכיות סופרפוזיציה שיכללו את כל  עדות תוכיות  22.2.2

 התוכיותהמקומות השמורים בקרבתם לאחרים. הקבלן ואת סימון  ישהותקו ע" המערכות

  באתר . קבועיםיכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו למרכיבים קשיחים 
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  המזמין. שלאת מספרי הציוד המותאמים לדרישות   יכללו התוכיות  

  

המקומית,  מפושטים של כל מערך הצרת החל מכיסת המים והחיבור לרשות זרימה תרשימי  22.2.3

וההולכה לרבות פרוט המשאבות, מגופי סגירה הדרשים לטיפול בחלקי  הסיקההאיגום, 

, מוי מים וכדומה. התרשימים יפרידו בין מערכות המשמשות למטרות שוות, השויםהמערכת 

יכלול את מרכיבי החפיפה בין המערכות. תרשימי הזרימה שישמשו להבת תפקוד  תרשיםאך כל 

 להבהקוויים, צבעויים ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הדרשים  -היו חד י המערכת

 אזוריםמלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה, חיצים לסימון כיווי הזרימה וסימון 

מידע על  יכללוכל תת מערכת ועד לקודות הקצה. תרשימי הזרימה  יים ע"טטוגבולות המשור

הקבלה.  ואישורים מתוכים בכל קטע וכי שמדדו בעת ההרצה רביספיקות מים ולחצים מ

האמורים  אביזריםהצבעים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת 

ציון לאיזה ציוד  לרבותלהיות מופסקים או סגורים. ליד ציוד המוצר כרזרבה יצויין במפורש 

  חליפי הוא משמש.

  

ורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן. התאור ילווה בסכמות המבהירות מפ מילולי תאור  22.2.4

 והערכיםשילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומו כל קודות המדידה  את

ובכיבוי  בבטיחותהרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. התאור ידגיש ושאים הקשורים 

  אש.

  

ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם תוי יצרן וספקים לרבות  ציוד כרטסת  22.2.5

 בטבלהוטלפוים, תוים טכיים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף התוים יכלול  כתובות

הציוד וכפי  כויילהיצרן והן את תוי העבודה אליהם  יהן את התוים הומילים המצויים ע"

  מהלך הרצת הציוד.שמדדו בפועל ב

 בפועלציוד יצורף איפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה קודת עבודה כפי שמדדו  יחידת לכל  

על גבי  שמסומותבמהלך ההרצה, בעומסים שוים. התוים יהיו תואמים לקודות העבודה כפי 

  המדידים המותקים על הציוד. 

ת הפורמטים השוים לכל ציוד, מתקן ומערכת להגיש לאישור המזמין את טבלאו יידרש הקבלן

מתכוון למלא את התוים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק לקבלן  הואבהם 

  פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים. דוגמאות

  

ברמה המקצועית המירבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב  מפורטים קטלוגים  22.2.6

ה, במערכותכללים ההקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התק .

ואחזקה, איתור תקלות, החיות לשיפוץ המכלולים השוים, תוכיות הרכבה  תפעולהוראות 

צילומים ואיורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים  כוללופרוק 

  ודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים., רשימת כלי עבמומלצים

  

הקבלן ואשר  יהמותקים בכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר בחרו והורכבו ע" אביזרים רשימת  22.2.7

  .וכדומהמהווים חלק איטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ  אים
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מות יכללו הפיה מפורטת לקטלוג המתאים, חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשי חלקי רשימת  22.2.8

  ופרטיהם, זמי אספקה ותאי אספקה. ספקיםשמות 

  

היצרים על בדיקת המוצרים לפי אספקתם לרבות אישורים על בדיקות בעומס,  של אישורים  22.2.9

  זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. מפסקיכיול 

  

, יהיו ממוספרים בשיטה אחידה ואחזקהזריהם החשובים לתפעול כל המערכות, המתקים ואבי 22.2.10

  האביזרים באתר בפועל. גוהן ע" ובתרשימיםומסומים, כדרש במפרטים הטכיים, הן בתוכיות 

  

. ההחיות יכללו הדרכה לתפעול המערכתהחיות תפעול מפורטות ומותאמות למצבים שוים של  22.2.11

מפורטות ויחו את המפעיל צעד אחר  יהיומערכת. ההחיות  במצבים שוים האפשריים באותה

לביצוע הפעולות. החיות ההפעלה,  המשמשיםצעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת 

שלבי הבייים לרבות ערכים מדדים במהלך  כלבמיוחד לגבי מערכות לכיבוי אש, יצוייו את 

מש לתרשימי הזרימה המתאימים. המשת אתההפעלה או ההשבתה. החיות ההפעלה יפו 

  ההחיות יכללו בין היתר את ההפעלות כדלקמן:

  ראשוה של המערכת. הפעלה  .א  

  .ידיתמערכת חליפית ו/או מעבר להפעלה  הפעלת  .ב  

  חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל ובעת ולאחר שריפה במצביהמערכת  הפעלת  .ג

  

ולמתקים הבודדים לרבות ציון  כמכלולותאמות למערכות הוראות האחזקה המועת תהייה מ 22.2.12

חודשיות, תלת חודשיות, חצי  לפעולותמספרי ושמות האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט 

למדידות הדרשות לקיום ההוראה,  החיותשתיות, שתיות ורב שתיות. כל הוראה תכלול 

ורה תכלול פרוט חומרים וחלקים הדרשים . הההרצוילרבות ציון, בסוגריים, של התון או הטווח 

לוחות החשמל  כלטרמוגרפיות מצולמות של  לבדיקותלביצוע כל פעולה. ההוראות תחה גם 

  פעם בשה. לפחותוחיבורי החשמל הקשורים למערכת, 

  

מפורטות ברמת המערכת, המתקן  יהיוהוראות והחיות לאיתור תקלות ופתרון. ההחיות  22.2.13

הקבלן. החיות לגבי ציוד יכללו לפחות את  י"עהחיות לגבי המערכות הכוללות יוכו והציוד. 

. ההחיות יתייחסו למצבים שוים בהפעלת המערכת לעבריתהחיות היצרן כשהן מתורגמות 

  כאמור לעיל.

  

ר המזמין ולאישו המתכןהטכי") לאישור  החומר" -את תיקי המתקן ותוכיות העדות (להלן  יגיש הקבלן  22.3

  כשהם מעודכים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבה.

 הערותיהםמטעמו יבצעו בדיקה ראשוית של החומר הטכי המוגש לאישורם ויעירו  והמתכים המזמין  

  העקרויות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכי למצב בפועל.

. הדרשות העקרויות של המתכן, ויתקן כל את כל החומר הטכי שהגיש, על בסיס ההער יבדוק הקבלן  

  בתום ביצוע התיקוים יחזיר הקבלן את החומר למתכים לבדיקה חוזרת.
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הקבלן  עליהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות  ולמתכים היה  

  לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי.

  

 להטילדה ויוכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר הטכי הדרש, רשאי, במי יהיה המזמין  

, בדיקה איסוףאת הכת החומר הטכי על גורם אחר וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה לרבות 

  והתאמת החומר לקיים, יוטלו על הקבלן כאמור לעיל.

  

  ושירות אחריות  22.4

הותקו על ידו במשך תקופת הבדק. הקבלן ייתן שירות אחראי למערכות ולמתקים ש יהיה הקבלן  

  למערכות ולמתקים במשך תקופת הבדק. אחזקה

אחראי וייתן שירות כולל עבודה, חלקים וחומרים למערכות ולמתקים במשך תקופות  יהיה הקבלן  

  המזמין בלבד. ימעבר לתקופת הבדק. תקופות הזמן תקבעה ע" וספות

תקת המתקים על ידו תבטיח את פעולתם התקיה והרצופה, תאפשר מתן כי אופן ה יוודא הקבלן  

 המתקיםאחזקה בגישות גבוהה וכי המתקים יאפשרו הפעלה חלקית באופן שתמע השבתת  שירותי

  והפסקת העקת השירותים.

 אוהאחזקה המצריכות הדממת מתקים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת שירותים  פעולות כל  

  צריכת השירותים מוכה.ש

לצורך אחזקה, הגורמת להשבתה של מערכות חיויות, תתואם מראש עם המזמין.  מתקים השבתת  

את  לתכןבטיחותיים לא יהיה הקבלן רשאי להשבית לחלוטין את האספקות ולפיכך יהיה עליו  המתקים

אחראי להתקין את  יהיה ןהקבלהעבודה כך שיתן יהיה להפסיק מתקן תוך כדי הפעלת מתקן חלופי. 

  המתקים כך שפעולה חלופית זו תתאפשר.

בכל הקשור לאופן הפעלת המתקים, ככל שיידרש זאת  המזמיןאחראי להדריך את עובדי  יהיה הקבלן  

  המזמין. י. הקבלן לא יוכל לטעון כגד הפעלה לא כוה של המתקים ע"המזמין

משה  וקבליעובדי הקבלן  ילול את כל העבודה הדרשת ע"סוגי העבודות (מטלות הקבלן) יכ כל ביצוע  

לשפצו, כל כלי  כלכליתמטעמו, כל החלקים, החומרים, חומרי עזר וציוד חליפי לציוד שאין כדאיות 

והחלפת כבלים או מופות  לגילויהעבודה הדרשים, הובלה, עבודות בבתי מלאכה חיצויים, חפירות 

  אמצעי הרמה וכדומה. לרבות העמדת כלי חפירה מכיים,

כללים בין היתר המערכות, המתקים והציוד, לוחות חשמל ופיקוד, צרת הולכה,  המתקים בהגדרת  

  .המערכתותעלות, כל הכבלים, החיווט וכל אביזר אחר המהווה חלק עיקרי או משי במכלול  חפירות

  יכללו את השירותים הבאים: הקבלן מטלות  

  ה מועתאחזק -המערכת  שימור  .א  

לשמור על ערך המתקים ופעולתם התקיה, יבצע הקבלן את כל עבודות האחזקה  מת על

פי הדרש בהוראות היצרים למתקים הבודדים ועל פי ההוראות למערכות כוללות,  עלהמועת 

  המזמין. יעל פי סיוו כפי שבא לידי ביטוי בספר המתקן שיאושר ע" שיכין

ידו. הבדיקה תתבצע אחת לתקופה  -ידי המזמין ותאושר על  -ה על המוע תיעש הטיפול בדיקת

חזקה מועת יחשב רק במסירת טופס העבודה, א המזמין מעת לעת. גמר ביצוע  יע" שיקבעכפי 

  בו כל הפרטים הדרשים, בחתימת אחראי האחזקה מטעם הקבלן. כשרשומים
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  תקלות תיקוי  .ב  

 ית שיזוהו במהלך עבודתם או שידווחו לקבלן ע"יבצעו את כל תיקוי התקלו הקבלן עובדי

  פי שאר משימות הקבלן. -וציגיו. עבודות תיקון תקלות תהייה בעדיפות על המזמין

כל אירוע הפוגע ביכולת המערכת או המתקן לספק את המתוכן מהם, או כאשר  יחשב כתקלה

הפוקציות המתוכות,  זמיה במהירות התגובה המתוכת או איה ממלאת אחר איההמערכת 

היצרן וכפי שמדדו ואושרו בעת קבלת  יהציוד איו עומד בתוים שהובטחו ע" כאשראו 

  או העלולים לגרום זק וחות לסביבה. המערכת

לתקלה דחופה תוך שתי שעות מעת ההודעה ועובדי הקבלן יבצעו את הטיפול  יגיב הקבלן

שעות מעת ההודעה  24לן יגיב לתקלה רגילה תוך הפעלת מערכות חלופיות. הקב ותוךברציפות 

  יבצעו את הטיפול ברציפות. הקבלןועובדי 

כי מספר התקלות בהן הושבתה המערכת כולה לא יעלה על פעם בשה, לציוד בודד  יוודא הקבלן

בשה. כל חריגה מתוים אלה תגרור  10בשה וסך התקלות במערכת לא יעלה על  4על  יעלהלא 

  שלומים המגיעים לקבלן או חילוט הערבויות.מהת הפחתות

  בגין כל שעה איחור. חש" 100לתקלה דחופה תפחית מהתשלומים לקבלן סך של  העות אין

  בגין כל יממה איחור. חש" 1000לתקלה רגילה תפחית מהתשלומים לקבלן סך של  העות אי

  .חש" 100חריגה בציוד בודד תהיה  לתקלה ההפחתה

  .חש" 10000ה במערכת כולה תהיה חריג לתקלה ההפחתה

  .חש" 20,000חריגה במקום רגיש וחיוי למזמין תהיה  לתקלה ההפחתה

שיגרם לאדם ולרכוש עקב מחדלים של הקבלן יהיה על אחריותו ויבוטח על ידו. היקף  זק כל

  הרשות. ייקבע ע" הביטוחים

  

  

  ואוורורם המתקים יקיון  .ג  

תקים והציוד המתופעלים על ידו יהיו מטופלים, מאווררים כי חדרי הציוד, המ יוודא הקבלן

  לא יבצעו פעולות יקיון בחדרי מכוות המצאים באחריות הקבלן. המזמין. עובדי וקיים

יוקו לפחות אחת לחודש ובאופן יסודי אחת לשלושה חודשים. לכלוך שוצר עקב  המכוות חדרי

 צרתיקוי אבק מציוד, לוחות חשמל פיקוד ובקרה, עבודה, יוקה מיד עם סיום העבודה.  ביצוע

  ואביזרים יתבצע אחת לשה לפחות במקביל לביצוע פעולות האחזקה.

  עבודה והלי  .ד

  להלן: המפורטיםלאמור לעיל יפעל הקבלן על פי והלי העבודה  בוסף

  והוראות יהוליות תקות החיות  .1

אות שיקבל מהמזמין, החיות וההוראות מערכת החיות, תקות והור פייפעל על  הקבלן  

  פה.-, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעלהעבודהייתו בתחילת 

  הפרעות מיעת  .2

את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי המבקרים והעובדים  לבצעמתחייב  הקבלן  

ך למוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה הצור יכולתובאתר, ויעשה כמיטב 

  הרגילות. הפעילותלעבוד מחוץ לשעות 
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  בטיחות מפגעי  .3

מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות עד לפתרון  וצרמקרה בו  בכל  

של התקת אמצעים המתאימים להחיות משרד העבודה להגת  בדרךהמלא, לרבות 

  ם המפגע.ומבקרים, העלולים להסתובב בתחו עובדיםאזור המפגע מפי דיירים 

  פסולת סילוק  .4

ידי -, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר עלהעבודהיסלק מאתר  הקבלן  

את המקום בשלמות. במהלך ביצוע העבודה יאסוף הקבלן  ויקהעובדיו במהלך עבודתם, 

  לפוימפגע בטיחותי ואסתטי. הקבלן יהיה אחראי   יוצראת הפסולת מעת לעת כך שלא 

אתר פוי המתאים לפוי אותה  לפסולת מאותו סוג וא לפויפי כל דין הוגע  על פסולת

  פסולת.

  גורמיםעם  תאום  .5

כל עבודה בתיאום מלא עם המזמין. הקבלן יביא לתשומת לב  לבצעמתחייב  הקבלן  

הפרעות צפויות לעובדים ולמבקרי הביין עקב ביצוע  לרבותהמזמין כל בעיה צפויה, 

  עבודות.

  

  זקאו  דןאוב  .6

הקבלן כוללת את האספקה, ההרכבה, ההתקה והתיקון של כל חלק, אביזר או  אחריות  

וימסור  למזמין. הקבלן ידווח .אחרים יע" , חסר או יזוקפורקשגב,  גם אם הוא חומר

ולדאוג להפעלת  כל הפרטים הדרשים. לאחר מסירת ההודעה על הקבלן לתקן את הזק

עובד  יגרמו ע" גם אם לאתשלום וסף עבור תיקון זקים  יקבל אל . הקבלןהביטוח שלו 

   הקבלן או שלוחיו. 

  

  למתחם מחוץציוד  הוצאת  .7

ציוד אל מחוץ למתחם ללא אישור המזמין או ציגו המוסמך.  להוציאלא יורשה  הקבלן  

למבה ואשר הקבלן מבקש להוציאו לצורך תיקון והן לגבי  השייךהאמור הן לגבי ציוד 

  להוציאו מכל סיבה שהיא. ברצווציוד השייך לקבלן ואשר 

  באתר וכחות  .8

הקבלן  יעובדים קבועים בביין. הצבת עובדים בביין תתבצע ע" להציבלא יחויב  הקבלן  

טיפול תוך תקופות  לאפשרות כדרשבלבד ומתוך שיקולי כדאיות   דעתועל פי שיקול 

  קסות.הזמן הקצובות לתיקון תקלות והימעות מ

  

  הקבלן ציג  .ה  

המזמין  עםבכיר מצוות משרדו, שיהיה ממוה מטעמו על הקשר   עובדיגדיר  הקבלן  )1

כלפי המזמין בכל  וייצגוושיחשב כציג הקבלן. ציג הקבלן יהיה אחראי מטעם הקבלן 

  הקשור לפעולת הצוותים במקצועות השוים במועד של העבודות.

ת מטעם הקבלן לאשר ביצוע עבודות ורכישת חומרים בעל סמכו יהיההקבלן  ציג  )2

  חלקים.

  אמצעי קשר ותחבורה מתאימים כל אימת שיידרש. יזמין למזמין ע" יהיההקבלן  ציג  )3
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הקבלן עצמו או עובד מהדס או הדסאי מערכות מטעמו. הציג יהיה  יהיההקבלן  ציג  )4

  מערכות מים ביוב וכבוי אש.שים לפחות בטיפול במתקי  10של  מוכחבעל יסיון 

תחילת העבודה. הצגת ציג  מועדלמזמין את ציגו, לאישור, חודשיים לפי  יציג  הקבלן  )5

ממקומות עבודה  מתאימותהקבלן תהיה מלווה בהצגת תעודותיו ובהצגת המלצות 

  קודמים.

  

  מהקבלן בגמר תקופת השרות המתקים קבלת  .ו  

המתקים  בכלפת השרות בחוזה זה, יתקיים סיור קבלה  תום מועד תקו לפייום  שישים  )1

  היוצא. והקבלןידי הקבלן. בסיור ישתתפו המזמין וציגיו -המתוחזקים על

(הקבלן שזכה במכרז זה) לסייע למזמין לסקור את כל המתקים  היוצאהקבלן  חובת  

יומי ידי הפעלת מתקים, הצגת פעולתם, הצגת -וזאת, על מלאיםימי עבודה  4במשך 

  .וכדומהעבודה, פתיחת דלתות 

  

המבה והמתקים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המתקים  בחית, לאחר המזמין  )2

לכלול כל כשל במבה ובמערכות ואשר אמור היה להתבצע  יוכלולקבלן. ההסתייגויות 

ופת עד לסיום תק המפורטממטלות המכרז. הקבלן יידרש לבצע את כל  כחלקהקבלן   יע"

  הפעלת כל האמצעים שידרשו. יהחוזה וזאת ע"

לעיל, רשאי המזמין  כאמורהביקורת  חוהקבלן לא ימלא אחר הוראות דו" במידה ) 3

אחר או בכל דרך  קבלןידי -להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

סכום  מכל(שייחשבו כהוצאות משרדיות)  20%אחרת. ההוצאות האמורות בתוספת 

 לגבותןיגיע לקבלן בכל זמן שהוא לרבות חלוט הערבויות וכן יהיה המזמין רשאי ש

  .מהקבלן בכל דרך אחרת

הקבלן  עלבהם יהיה   במקרים, גם חבסיורי הקבלה וביצוע האמר בדו" ההשתתפות ) 4

לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית  מעברלהמשיך לפעול 

  אכל שהי

כל עוד לא סילק הקבלן את  ליקויים חמורים  במתקיםבהם יתגלו  במקרים  )5

"ו,  ימשיך, לההסתייגויות הדרש בחוזה, על חשבוהקבלן לשרת בעצמו את המתקן כ

העברה  לאחריקבל על עצמו את הטיפול במתקים אלו רק  המזמיןללא תשלום וסף.  

  סופית.

של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת  המערכת תהיה מותית במסירה שלסופית  העברה  )6

המזמין או גוף מטעמו בכל הקשור לאחזקת המערכת במשך  עובדיההעברה ובהדרכה של 

  .הדרכה בכל יום שעות 8ימי עבודה מלאים,  5
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  פיתוחעבודות  – 40פרק 

  : מוקדמות

  

במפרט הכללי או פרקים רלבטיים  00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשות את פרק 

ל, , להלן הספר הכחו מפרט הבין משרדיהגרסה המעודכת ל כל העבודות יבוצעו ע"פ אחרים לו.

יש לראות את המפרט המיוחד  לסלילה אם לא אמר אחרת במפרט המיוחד ובמסמכי החוזה .

כן אין זה מן ההכרח שכל -, לתוכיות ולכתב הכמויות, ועל(הספר הכחול) כהשלמה למפרט הכללי

  העבודה המתוארת בתוכיות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הוסף במפרט זה.

 הקבלן  מה שמתואר למפרט זה לביו המתואר בספר הכחול באחריות במידה ותהי אי התאמה בין

  קט ולמתכן.לפות למהל הפרוי

  אתר העבודה

רח'  -איזור צומת רח' יהודה  בית ספר פלך..   83חלקה  30002בעיר ירושלים, גוש  האתר ממקום 

 בימין.

לה, עבודות פירוקים, עבודות סלי ( כולל   הסדרת חיה לתוספת לבית הספר מהות העבודה 

תכית תועה מאושרת בעיריה + החיות כפי שמופיע ב) וכו'   התקת תמרוריםעבודות סימון ו

  יועץ הגישות.

  

  : בודות פרוק והכהע

  :עבודות פרוק

מאושר  הפסולת למקום העבודה כוללת פרוק אלמטים שוים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ופיוי

בהתאם להוראות המפקח,  . ח, גם אם לא אמר כך במפורש בכתב הכמויותו/או לפי הוראות המפק

  הפרוק יהיה זהיר לצורך שימוש חוזר 

-הפרוק כולל את כל החלקים התת יוחזר המצב לקדמותו. \בגמר הפרוק יתוקן בתחום העבודה.

ת התשתית כדוגמת צרת חשמל, מים, תקשור לרבות יסודות בטון לכל עומקם ומערכות קרקעיים

  וכד' ופיויים כאמור לעיל. 

  לצורך ביצוע העבודה. ,קיימות התשתית הקבלן אחראי לתאום ויתוק מערכות

  לא תשולם תוספת בעבור פעולות אלו.

  המדידה: בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

  עקירה כריתה גיזום והסחת עצים:

עפים   עפ"י החיות . גיזום והסחת הוצאת השורשיםו העבודה כוללת כריתת העץ עקירת הגדם

פוי ו המפקח כולל בעצים מכל סוג שהוא, כולל בהפעלת בעלי מקצוע  מורשים עפ"י החיות המפקח

  העבודה תעשה  מאושר. הפסולת למקום

תת קרקעיות ו/או ברכוש  במערכות עיליות,   בהתאם לכל כללי המקצוע תוך הקפדה יתרה שלא לפגוע

הבלעדית של הקבלן. ביצוע  ת הפרט יהיה באחריותוו/או לרש רהציבות ופרטי. כל זק שיגרם לרש

   והוצאת היתרים ברשות, כולל תשלומי אגרות., בתאום עבודות אילו

 10 -גדול מ  מ' מפי הקרקע, 1.0טר הגזע בגובה קורק אם  -סעיף זהלעיין המדידה לפי יחידות. "עץ" 

  .ס"מ
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  עפר : עבודות 

  ות בפרק זה יבצעו בהתאם למפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון, כל העבוד      חפירה 

  העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בחומר כל שהוא,  כמפורט בכתב הכמויות.                ו/או  

ושטחי גיון  , אבן גן, מדרכות, ריצוף , אבי שפה, משטחי בטוןלרבות משטחי אספלט            חציבה  

  מאושר.  לאתר שפך     מר כולל פיוי החו

  החפירה / חציבה תבוצע לכל עומק דרוש בהתאם לתוכיות.                    

  החפירה / חציבה תבוצע בכלים מכיים ו/או בעבודת ידיים בהתאם לתאי השטח.                     

  ות. על הקבלן לגלות מערכות בתחום העבודה קיימות מערכות תת קרקעי מודגש כי                         

  מבלי לפגוע בהן. כל פגיעה שתגרם למערכות התשתית תתוקן  אלו ולחפור מסביבן                         

  במידה ותבוצע חפירת יתר לעומק ו/או לרוחב יחולו  מיד, ע"י הקבלן ועל חשבוו.                         

  בחפירה / חציבה ליסודות יש לקבל  ל הקבלן, כולל מילוי חוזר מבוקר.התוספות ע                         

  את אישור מהדס הקוסטרוקציה לפי יציקת היסוד.                         

  (מ"ק). .תיאורטי מתוכןהמדידה לפי פח                     

  
  המילוי והידוקםהחפירה ו/או פי  העבודה כוללת יישור תחתית          צורת דרך   

     יישור פי השטח יעשה בכלים מכיים ו/או בעבודת ידיים בהתאם לתאי השטח.     שתית) (הידוק  

  טון לפחות ו/או בעזרת  12גלגלים במשקל  3ההידוק יבוצע בעזרת מכבש בעל                              

   .מכבש רוטט בעל תוצאות הידוק השוות ל"ל                

  תחומי הסטיות המותרות, טיב החומר, דרגות הרטיבות והצפיפות יהיו בהתאם              

  סלילת  51למפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון, להלן הספר הכחול פרק                      

  מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות. במידה והעבודה לא תבוצע בהתאם                      

  ס"מ ויבצע הידוק מחדש  15למפורט לעיל, יתחח הקבלן את פי השטח לעומק                      

      כאמור לעיל.    ללא תוספת תשלום.                      

  המדידה לפי שטח. (מ"ר).                 

צוף אבן משתלבת, חפירה התשלום עבור משטחי אספלט בלבד. ביתר הסעיפים כגון רי                     

  שפה, מדרגות וכד' הידוק השתית כלול במחיר הסעיף).  ליסודות, אבי

  אדמת גן        העבודה כוללת אספקת החומר, פיזורו ובדיקות טיב.

  אדמת הגן תהיה מהשכבה העליוה של הקרקע. האדמה תהיה אדמה מקומית.                   

  ס"מ. 3מפוזרת, קיה משורשי צמחים, מפסולת ומאבים שגודלן מעל                      

  .20%-10%אידקס פלסטיות :                    

  .80%-20%:  200עובר פה מס'                    

 .PH 5.5-7.5דרגת חומציות :                    

  ס"מ ו/או באדיות ובבורות טיעה  30בשכבה של  הפיזור, אם לא אמר אחרת יהיה                   

  לעצים העבודה תעשה בכלים מכיים ו/או בידיים לפי תאי השטח.                      

  המדידה לפי מ"ק.                   
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  (במידת הצורך) ובדיקות טיב. מבוקר הידוק\מילוי            העבודה כוללת אספקת החומרים, פיזור

  חומר המילוי יהיה מעודפי החציבה / חפירה באתר.                 

  מילוי למשטחי אספלט וריצוף, יעשה עפ"י המפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון                  

  כמפורט בכתב הכמויות. סוג החומר ועובי שכבות ההידוק יהיו עפ"י החיות מהדס                      

  הביצוע והמפקח.                     

  אדמה גית   והוא יפוזר ללא הידוק  80%מילוי לשטחי גיון יהיה מחומר המכיל לפחות                       

  מכי אלא רק בהרבצה ע"י השקית השטח לרוויה.                       

  לא תשולם תוספת עבור דרישה זו.                 

  המדידה במ"ק לאחר הידוק.                      

  

  מצעים          העבודה כוללת אספקת החומרים, פיזור והידוק. סוגי המצע ועובי שכבות ההידוק יהיו 

 בהתאם להחיות מהדס הפרויקט. שלבי הביצוע יהיו עפ"י החיות המפרט המיוחד                   

  בדיקות טיב עפ"י המפורט.כולל  51בהוצאת משרד הביטחון פרק                  

  המדידה במ"ק לאחר הידוק.                  

  

  עבודות ביה וריצוף : 

להלן "הספר הכחול"  כל העבודות בפרק זה יבצעו בהתאם למפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון,

 כל הסעיפים כוללים אספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות כתב הכמויות.כמפורט ב

  כמפורט בכתב הכמויות. -מדידת הסעיפים  עפ"י התוכיות. שלמת העבודהלה

  

  ובית  הכת תביות ליסודותה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, העבוד     אבי שפה     

  אבן השפה עם יסוד                          

  עית בהתאם . אבי השפה יהיו מאלמטים טרומיים שוים ו/או מאבן טב וגב בטוןאבן גן                

  אלמטים טרומיים יהיו בעלי תו תקן. למפורט בתוכיות.     לעציםגומות 

 . היציקה תהיה כגד תביות עץ. חלק הבטון שצריך להיות 20 -היסוד וגב הבטון ב                     

                     ה קטומה. במקרה של אבי שפה מכוסה באדמת גן יהיה בגמר בטון חשוף עם פי  

  מאבן טבעית על הקבלן לקבל את אישור המתכן לסוג האבן.                           

.  אבן השפה צריכה להיות ישרה 19האבן צריכה להתאים לדרישות התקן הישראלי מס'  

  זוויות שלמות, ללא סדקים, פגמים או בועות אוויר.              ושלמה, בעלת 

במיקום ובמפלס המצויים בתכיות.  דיוק ההחה צריך להיות יש להיח את אבי השפה 

1  טימטרים3 -במיקום ו   ס 2מילימטרים במפלס, אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ- 

ס"מ.  בקשתות  1מילימטרים בין אבן אחת לשכתה.  המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על 

  ס"מ בלבד. 50ן מטר, יש להשתמש באבי שפה שאורכ -3בעלות רדיוס קטן מ

 20 -לאחר ההחה, יש להכין את התביות לגב הבטון, לצקת את הגב מבטון מסוג ב 

בין האבים בטיט צמט.  לאחר גמר כל העבודות יש לקות את   ולמלא את הרווחים 

  האבים ולהסיר מהם כל לכלוך.

  

ר כל בדיקה יש לבדוק את אבי השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבים כאש  

דוגמאות לפחות.  יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אורך לפחות  3תכלול 

  כאשר כל בדיקה תכלול שלוש דוגמאות לפחות.
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                       העבודה כוללת, כמו כן, אבי שפה מומכות ואבי שפה שקועות במבה המיסעה, בכל מקום

תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע שלם של התשלום יהווה 

    .שא

  המדידה: אבי שפה לפי אורך.                 

  גומות לפי יחידה קומפלט.                     

  

 העבודה כוללת אספקת חומרים, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק,    ריצוף        

  שכבת חול ים, החת האבים והידוק סופי. האבים יהיו מסוגים שוים, שכבה אחת     אבים       

  בצבע. דוגמת ההחה תהיה כמפורט בתוכיות. אם לא יתן להשלים משטח מאבים    משתלבות 

  שלמות, יש לחתוך אבים במכשיר מכי, אך בכל מקרה, לא יהיה שימוש בחלקי                   

 השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמט תעשה רק באישור  ס"מ. 10/10 -אבים הקטים מ                  

  ס"מ. סביב תאי ביקורת, עמודים וכד'  2 -המפקח ובכל מקרה רק ברווחים הקטים מ                  

  מצע. לפי תעשה השלמה ביציקה עם חצץ פולייה ופיגמט. היציקה תהיה עד לעומק ה                  

 ההידוק יש לפזר שכבת חול ים. ההידוק יעשה עם פלטה וברצוית.                   

  ס"מ. -+/ 1לא תותר סטייה מהגובה המתוכן מעל                   

  לא תשולם תוספת עבור יסור אספלט במשיקים.                  

  מ"ר המדידה לפי שטח                  

    

  

  : כבישים ורחבותסלילת  

   

  עבודות הכת ופירוק 

  

  כללי

כל העבודות בפרק זה כוללות גם פיוי הפסולת לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית גם 

  אם הדבר לא אמר בצורה מפורשת בגוף הסעיף.

  

כל העבודות בפרק זה כוללות גם מילוי החפירה במצע סוג א' מהודק בהתאם לדרישות המפרט 

  די גם אם הדבר לא אמר בצורה מפורשת בגוף הסעיף.הבימשר

  

  קירצוף אספלט קיים

  

תאור העבודה: קירצוף משטחי אספלט לצורך חספוסם לפיזור שכבת אספלט וספת על   

  גבם.

העבודה כוללת: קירצוף משטח האספלט ע"י מכשיר קירצוף המיועד למטרה זו.  עומק   

  ת המפקח.הקירצוף יהיה בהתאם לתכיות ולפי הוראו

  יהיה עומק הקירצוף סטימטר אחד. -אם אין פרוט בתכיות    

לאחר גמר הקירצוף יש לטאטא את פי האספלט המקורצפים ולקות אותם מאבק.     

  במקרה וטיאטוא איו מספיק ליקוי, יש לשטוף את פי השטח בכמויות גדולות של מים.

  י הרשות המקומית ועל ידי המפקח.יש לסלק את הפסולת לאזור שפיכה מאושר על יד  
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  מדידה ותשלום  

העבודה תשולם לפי שטח של משטח אספלט שקורצף בהתאם לתכיות ולפי הוראות   

  המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים 

  ח.לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפק

 המחיר כולל כל  האגרות. 

  )במדרכה( במיסעה ופירוק אספלט קיים 

  

  תאור העבודה: פרוק משטחי אספלט קיימים וסילוק הפסולת.  

  

העבודה כוללת: חיתוך גבולות השטח המיועד לפרוק במסור מכי למלוא עוביו, פרוק משטח   

  ת המקומית.האספלט לכל עובי השכבה וסילוקו למקום שפיכה מאושר על ידי הרשו

  

  מדידה ותשלום  

העבודה תמדד לפי שטח, במטרים רבועים, של אספלט שפורק בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות   הדרושים 

  לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.

  

  ק אבי שפה פירו

  

  תאור העבודה: פרוק זהיר של אבי שפה לצורך שימוש חוזר באבים.  

  

העבודה כוללת: חפירה וחציבה בחזית ובגב אבי השפה עד לעומק תחתית היסוד, פרוק   

  זהיר של האבן, יקויה וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.

  

השפה עד לשימוש החוזר  בהן. אם אין צורך באבי  העבודה כוללת כמו כן, אחסת אבי  

  השפה, יוביל אותן הקבלן למחסן הבעלים. הקבלן  ימציא קבלה על מסירת אבי השפה.

  

  מדידה ותשלום  

  העבודה תימדד לפי האורך, במטרים, של אבי שפה שלמות, היתות לשימוש חוזר.  

ם וביצוע כל העבודות   הדרושים התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרי

  לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.

 

  

  פירוק מעקה קיים

  

תאור העבודה: פרוק זהיר של גדר או מעקה ברזל מכל סוג שהוא המצאים באתר ומיועדים   

  לפרוק.
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רה של הגדר או המעקה, העבודה כוללת: חפירה סביב יסודות הגדר או המעקה, עקירה זהי  

יקוי הגדר או המעקה מבטון ומלכלוך, הובלה ומסירת הגדר או המעקה לבעלים.  על 

  הקבלן להמציא למפקח קבלה המאשרת מסירת הגדר או המעקה.

  

  יש לתקן את קצה הגדר או המעקה שותרו באתר, כדוגמת הקיים.  

  

  מדידה ותשלום  

דר או מעקה שפורקו בהתאם לתכיות ולפי העבודה תשולם לפי אורך, במטרים, של ג  

  הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 

 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.

  ות :קירגדרות, פירוק 

  

לצורך שימוש חוזר באבי הגדר, כולל תיקון קצה  תאור העבודה: פרוק זהיר של גדרות אבן  

  הקיר הותר.

העבודה כוללת פרוק זהיר של האבן, הריסת גב הבטון, יקוי האבים ואחסתן לצורך   

  שימוש חוזר וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ועל ידי המפקח. 

  .כן כוללת העבודה תיקון קצה הקיר או הגדר הותרים

  כן כוללת העבודה פירוק היסודות בכל  העומקים.

  

  מדידה ותשלום  

העבודה תימדד לפי שטח של פן אחד של הקיר או הגדר שפורקו בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 

 וכיות ולשביעות רצוו של המפקח.לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לת

  

  פירוק ריצוף קיים

תאור העבודה: פירוק זהיר של ריצוף קיים מאבים משתלבות ופיוי החומר למקום   

  שיורה המפקח.

העבודה תיעשה בהתאם להוראות המפקח, והוא יורה על המקומות בהם יש לפרק ריצוף 

  קיים.

ת למים במידת האפשר. את יש לבצע את הפירוק בצורה זהירה על מוע פגישה באב

האבים המפורקות יש  לקות, לפות למקום אותו יורה המפקח, ולאחסן בצורה אותה על 

  מת לאפשר שימוש חוזר בהן בהתאם להוראות המפקח.

  את הפסולת יש לפות למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.

  מדידה ותשלום

ם יהיו לפי שטח, במטרים מרובעים, של שטחי ריצוף באבים משתלבות המדידה והתשלו

  שפורק לשביעות רצוו של המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 

 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.
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  הסרת צמחיה ויקוי

  

  ר העבודה: עקירה זהירה של צמחיה המצויה באתר העבודה בהתאם להוראות תאו      

  המפקח.

העבודה כוללת חפירה זהירה סביב שורשי הצמח המיועד לעקירה, הוצאתו ממקומו והחתו 

במקום שיורה המפקח עד לשתילתו החוזרת, או סילוקו למקום שפיכה מאושר, בהתאם 

  להוראות המפקח.

  מדידה ותשלום

תהיה לפי שטח, במטרים רבועים, של איזורים מהם עקרה הצמחיה בהתאם המדידה 

    להוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים   

  לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.

  ס"מ 30התאמת מפלסים של תאי בקרה לגובה עד 

  

תאור העבודה: הגבהת תא קיים מכל סוג שהוא ע"י בית "צווארון" (תא ביקורת ביוב,   

  וכו'  יקוז, תא "בזק"

  

העבודה כוללת גילוי התא הקיים וחפירה זהירה סביבו עד לחשיפת תקרתו, פרוק הצווארון   

בגובה הדרש הקיים ויציקה של צווארון חדש מבטון מזוין על פי התקרה. הצווארון יהיה 

  ס"מ. 15בהתאם למפלסי הכביש ובעובי 

, והוא יוצק בתביות עגולות מפלדה. בתוך הבטון תוח רשת ברזל בקוטר 20 -הבטון יהיה ב   

 3:1צמט ביחס -ס"מ. על הצווארון יוח מכסה ברזל באמצעות טיט 10*10מ"מ בצפיפות  8

ד ופדו מתים תואמים לחלוטין כך שהתוצאה הסופית תהיה מכסה יציב שאייו העליו

  את פי האספלט הסופיים.

כמו כן, כוללת העבודה יקוי מושלם של התא מכל פסולת ופיוי הפסולת למקום שפיכה   

  המאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.

  

  מדידה ותשלום  

  העבודה תימדד לפי יחידות כאשר כל תא קיים שהוגבה מהווה יחידה לתשלום.  

שלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע הת  

  מלא של העבודה בהתאם לתוכיות ולפי הוראות המפקח.

  ס"מ 30התאמת מפלסים של תאי בקרה לגובה מעל 

תאור העבודה: התאמת מפלסים של תאי ביקורת מסוגים שוים בהתאם למפורט בכתב   

וכן כולל הריסת התקרה לצורך התאמה זו ובית תקרה חדשה או הכמויות למפלס המת

  החת תקרה חדשה טרומית.  תאי הביקורת הים של צרת ביוב, יקוז, מים, טלפון וכד'.

העבודה כוללת: הריסת התקרה של תא הביקורת, הגבהה או המכה של התא ובית תקרה   

ין, בהתאם לתכית הפרט. חדשה בהתאם למפלס הדרוש.  התקרה תיבה מבטון מזו

  ).489טון לפי ת"י  25המכסה ומסגרתו יוחלפו למכסה כבד (
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  הריסת התקרה תבוצע ללא פגיעה בחלקי התא שאים מיועדים להריסה.  

  העבודה כוללת, כמו כן, את סילוק הפסולת למקום שפיכה המאושר על ידי הרשות  

  המקומית ועל ידי המפקח. 

  

  מדידה ותשלום  

תימדד לפי יחידות, בהתאם לסוגים השוים של תאי בקרה המפורטים בכתב העבודה   

  הכמויות.

המדידה והתשלום יהוו תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא   

  של העבודה.

  פירוק שלטים ותמרורים

  

תאור העבודה: פרוק זהיר של שלטים ותמרורים המצויים באתר העבודה. בהתאם   

  אות המפקח.להור

  

העבודה כוללת פרוק זהיר של תמרורים ושלטים, כולל עמודיהם ותמיכותיהם. השלטים 

  והתמרור יוקו, ירוכזו ויאוחסו זמית לצורך התקתם מחדש.

  

העבודה כוללת כמו כן, את סילוק יסודות הבטון למקום שפיכה מאושר ומילוי החפירה 

  המפרט הבימשרדי. במצע סוג א' מהודק בשכבות בהתאם לדרישות

  

  מדידה ותשלום

ללא קשר  -העבודה תימדד ותשולם לפי יחידות כאשר כל שלט או תמרור, כולל עמודו 

                  מהווים יחידה לתשלום. -לגודלו

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 

  ולשביעות רצוו של המפקח. לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות

  

  פירוק גדר רשת

  

  תאור העבודה: פרוק גדר רשת המצאת באתר.  

  העבודה כוללת:  

  פרוק הרשת מעמודי הגדר וגלגולו לסלילים.  א.                  

  יסור עמודי הגדר בגובה פי היסוד או הקיר עליו הם שעים.  .ב

ופיוי הפסולת למקום שפיכה מאושר על חפירה סביב יסודות העמודים, פירוק היסוד    .ג

  ידי הרשות המקומית ועל ידי   המפקח.

הובלה ומסירת כל אביזרי הגדר לבעלים והמצאת קבלה למפקח המאשרת מסירה    ד.

  זו.  
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  מדידה ותשלום  

  העבודה תשולם לפי אורך, במטרים, של גדר שפורקה ומסרה לבעלים.  

כלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל ה

  לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.

  

  פירוק עמודי תאורה קיימים

  

תאור העבודה: עקירה זהירה של עמודי חשמל, טלפון וכיו"ב המצאים באתר ומיועדים   

  לעקירה. 

ות המוסמכת ויתוק הכבילים ע"י רשות העבודה תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור מהרש

  זו.

  

העבודה כוללת: תמיכת העמוד בתמיכות מקורות עץ, חפירה וחציבה סביב יסודות העמוד,   

עקירת העמוד, יקויו והובלתו למחסן הבעלים (חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב), על 

  הקבלן להמציא אישור ממחסן הבעלים על קבלת העמוד.

  מילוי הבור במצע סוג א' מהודק בהתאם לדרישות המפרט הבימשרדי. כן כוללת העבודה  

  

  מדידה ותשלום  

העבודה תימדד לפי יחידות, כאשר כל עמוד מהווה יחידה לתשלום אולם לא תשולם כל   

  תוספת עבור יתוק עוגים כל שהם.

של    התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא      

 העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.

  

  יסור אספלט

  

  תאור העבודה: חיתוך מיסעות ומדרכות אספלט בכדי לקבל קצה מעובד בקו ישר וחלק.  

העבודה כוללת: חיתוך האספלט למלוא עוביו על ידי מסור מכי,  בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.

  מדידה ותשלום  

תמדד לפי אורך, במטרים, של אספלט שוסר בהתאם לתכיות ולפי הוראות העבודה   

  המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות   הדרושים 

  לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.
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  : הדברה בחומר קוטל עשבים

  

  יסוס משטחים מיועדים לסלילה בחומר קוטל עשבים.תאור העבודה: ר  

  

הריסוס יבוצע על ידי קבלן בעל רשיון הדברה מטעם השרותים להגת הצומח במשרד 

  החקלאות.

הקבלן יגדיר את הצמחיה שבאתר ויתאים את החומר הכימי הקוטל לסוג הצמחיה הקיימת 

  באתר.

ותים להגת הצומת למיכשור, על הקבלן להציג למפקח לפי תחילת ההדברה אישור השר

  לסוג הריסוס הדרוש ולכמותו.

הריסוס יבוצע על פי שכבת המצע התחתוה לאחר יישורה ולפי הידוקה, אלא אם החליט 

  המפקח לרסס על פי השתית.

  ייעשה הריסוס על פי השתית. –אם תהיה על פי השתית יריעה או שכבה אוטמת 

  

בה מים. הכמות הכוללת להשקיה תלויה בסוג מיד לאחר הריסוס תחל השקיית השכ

  הקוטלים.

ליטר למ"ר וכן לא כמות אשר  20לא תותר השקייה בפעם אחת יותר מאשר בכמות של 

  תגרור רטיבות יתר.

  שעות לפחות. 6בין השקיה אחת לשיה יש להמתין 

שעות לפחות מגמר  24הידוק שכבת המצע התחתוה בקטעים שרוססו יתבצע לאחר 

  האחרוה. ההשקיה

   

  מדידה ותשלום

המדידה והתשלום יהיו לפי שטח, במטרים מרובעים, של שטח שרוסס  בקוטל עשבים 

     לשביעות רצוו של המפקח.  

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 

  המפקח.לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של 

 

  : תיקון אספלט קיים

  

  תאור העבודה: תיקון של אספלט קיים שפגע.

  

  העבודה כוללת ביצוע כל העבודות הדרושות לתקון מושלם של קטע אספלט קיים שפגע.

העבודה כוללת יקוי המיסעה, ריסוס דרוש והחת אספלט מסוג "שכבה מקשרת" על פי 

יצוע כל עבודה אחרת דרושה בהתאם לדרישת המפורט במפרט מיוחד זה בעובי הדרוש וב

  המפקח עד השלמת העבודה בצורה מושלמת.

  

  מדידה ותשלום

המדידה והתשלום יהיו על פי שטח , במטרים מרובעים של קטע אספלט שתוקן לשביעות 

  רצוו של המפקח.
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התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 

 יצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.לב

  

  :מכסים לתאי ביקורת מסוגים שוים

  

תאור העבודה: אספקה והחה של מכסה כביש לתאי ביקורת קיימים מסוגים שוים בהתאם   

  למפורט בכתב הכמויות.

  

שוים  והתקתו העבודה כוללת אספקה של מכסה כביש לתאי ביקורת קיימים מסוגים   

  .489טון לפי ת.י.  40בתא. המכסה  יעמוד בעומס בדיקה של 

כגון סמל  –המכסה יעמוד בדרישות המיוחדות של הרשות המקומית בה מבוצעת העבודה 

  הרשות המקומית וכו'.

  

  מדידה ותשלום       

המדידה תהיה לפי יחידות, בהתאם למפורט בכתב הכמויות, כאשר כל מכסה שסופק     

  תקן מהווה יחידה לתשלום.והו

התשלום כולל אספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדורשים לביצוע    שלם של   

      העבודה. 

  : גילוי ציורות וכבילים

  תאור העבודה: גילוי זהיר של ציורות וכבילים המצאים באתר העבודה.  

קח וגילוי הציור או הכביל. העבודה כוללת חפירה וחציבה בידיים, במקומות שיורה המפ  

  החפירה תבוצע כך שהכביל או הציור יגולו למלוא היקפם.

  

  מדידה ותשלום  

  העבודה תימדד ותשולם בהתאם לכתב הכמויות.  

  לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 

 של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח. לביצוע מושלם

 

  : עטיפת בטון לציורות וכבילים

  

  תאור העבודה: יציקת עטיפת בטון סביב ציורות וכבילים לשם הגה עליהם.  

  

העבודה כוללת יקוי התעלה החפורה, תוספת חפירה בהתאם למידות העטיפה, הכת   

סביב הציור או הכביל.  יש לרטט את הבטון תוך כדי  20 –תביות ויציקת בטון מסוג ב 

  יציקתו, ע"י מרטט מכי.  מידות עטיפת הבטון יהיו בהתאם להוראות המפקח.

  

  מדידה ותשלום  

העבודה תימדד לפי פח, במטרים מעוקבים, של עטיפת בטון שבוצעה בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.
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כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות   הדרושים התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת 

 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.

  : יקוי כביש

תאור העבודה: קיון יסודי של הכביש קיים לפי החת שכבות וספות עליו ופיוי   

  הפסולת.

שהוא, כולל טאטוא במטאטא מכי, העבודה כוללת קיון יסודי של הכביש בכל אמצעי 

מטאטא ידי, מכות קיון, שטיפה במים, בלחץ אוויר, בלחץ מים או כל שטיפה אחרת אותה 

  יורה המפקח.

  

העבודה כוללת יקוי הפסולת המוחת על המיסעה וכן קיון מכי של כל לכלוך אחר 

  המוצמד אליה, כולל פסולת בטון או כל פסולת אחרת.

יש לפות בכל אמצעי דרוש, כולל פטיש אוויר, עבודת ידיים או כל אמצעי אחר  כל פסולת כזו

  בהתאם להוראות המפקח.

העבודה כוללת, כמו כן, פיוי הפסולת למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ועלי 

  די המפקח.

  מדידה ותשלום

היו לפי שטח, במטרים מרובעים, של שטח כביש קיים ששוקה לשביעות המדידה והתשלום י

  רצוו של המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של 

    העבודה. 

  

  : עבודות עפר  

  

  : חפירה ו/או חציבה  

בתוכיות ובהתאם תאור העבודה: חפירה ו/או חציבה בהתאם למידות ולגבהים התוים   

  להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה.

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק וברוחב כלשהוא,   

כולל חציבה בסלע מכל סוג שהוא, וכולל חציבה וחפירה במבה כבישים ודרכים הקיימים 

  באתר.

  

עצים, והריסת כל מבה או מתקן העבודה כוללת כמו כן עקירת כל הצמחיה, כולל   

המצאים בשטח החפירה, כל זאת באם אים מפורטים כעבודה פרדת בכתב הכמויות.  

  באם לא אמר אחרת, תכלול העבודה חפירה וחציבה לתעלות יקוז בצידי הדרך.

  

העבודה תבוצע בכלים המכיים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה ובמידת הצורך יעשה   

  חומרי פץ או בעבודת ידייםשימוש ב

המפקח רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור בשטחי המילוי, כלומר, איזה סוג של חומר   

שחפר או חצב יפוזר בכל שכבת מלוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או כפסולת.  אין 

  לוי בעפר המכיל חומרים אורגיים כלשהם.ילהשתמש למ
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עלולים להימצא ציורות, כבילים, עמודים, תאים ומבים  על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר  

  שוים.  על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן החפירה ו/או החציבה.

  

ס"מ (לא תותר סטייה כלפי 0, +5-דיוק העבודה של החפירה, החציבה והמילוי צריך להיות   

קום שפיכה מעלה).  עודפי עפר וחומר שאיו מתאים, לדעת המפקח למילוי, יסולקו למ

  המאושר ע"י הרשות המקומית.

  

  מדידה ותשלום  

  המדידה תהיה לפי פח העפר והסלע, במטרים מעוקבים, לפי החפירה והחציבה.  

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הזכרות לעיל.  לא תשולם כל תוספת עבור   

העפר בשכבות בשטחי חציבה, פיצוץ, חפירה בידיים, הובלת העפר בתוך האתר, פיזור 

  המילוי, וסילוק עפר למקום שפיכה מחוץ לאתר, אלא אם אמר אחרת.

  לא תשולם תוספת עבור חפירה ו/או חציבת המדרגות במדרון ומילוין מחדש בהידוק.  

  מודגש בזאת כי מחיר היחידה כולל גם אגרת שפיכה של עודפי העפר לרשות המקומית.  

  ירות לרשות ועל חשבוו.התשלום ייעשה על ידי הקבלן יש  

  

  : סילוק ערמות פסולת, כולל סילוק סלעים

  

  תאור העבודה: סילוק ערמות עפר ופסולת המצויים באתר.

  

העבודה כוללת העמסת הפסולת על גבי משאיות והובלתן למקום שפיכה המאושר ע"י 

  הרשות המקומית.

  ן ובאישור המפקח.מציאת מקום השפיכה ואישורו הים באחריותו הבלעדית של הקבל

  

  מדידה ותשלום

  העבודה תימדד ותשולם בהתאם לכתב הכמויות.

  מחיר היחידה כולל גם תשלום האגרות הדרושות.

  

  ה :ידוק המילוי בבקרה מלאה

  

תאור העבודה: הידוק שכבות העפר עד קבלת הצפיפות הדרשת.  ההידוק יעשה לאחר   

בדיקת "מודיפייד א.א.ש.ו".  ההרטבה  הרטבת החומר לרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי

  תבוצע ע"י מיכליות בעלות משפכים לפיזור הומוגי ומבוקר של המים.

הידוק שכבות המילוי יבוצע ע"י מכבשים מתאימים עד קבלת הצפיפות הדרשת.  השכבות   

ס"מ ומקבילות לפי הכביש המתוכן.  בשטחים בהם אין  20תהייה בעובי מכסימלי של 

לדעת המפקח, למכבש גדול, או יש סכת פגיעה במבים או מתקים, לדעת המפקח, גישה, 

בעבודה עם מכבש גדול, יותר לקבלן לעבוד עם מכבש ויברציוי קטן או מהדקים פאומטיים 

  אולם לא תותר סטייה מהצפיפות הדרשת.
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  דרישות הצפיפות של החומר הין:  

  

ומק השכבה מפי ע  AASHTO)סוג העפר (לפי שיטת המיון 

השתית (צורת 

  הדרך)

שעור ההידוק 

  המיימלי

A-3  פה 98%  בכל עומק שהוא  )5%מקסימום  200(עם עובר  

*A-1 ,A-2-4 ,A-3  פה מעל  200(עם עובר

5%(  

  95%  בכל עומק שהוא

A-2-5 ,A-2-6 ,A-2-7 ,A-4 ,A-5  95%  ס"מ -100קטן מ  

A-2-5 ,A-2-6 ,A-2-7 ,A-4 ,A-5  93%  ס"מ -100גדול מ  

A-6 ) עדA-7-6(5  93%  בכל עומק שהוא  

)**A-7-6(5  93%  בכל עומק שהוא  

  

  .98%שעור ההידוק הדרוש הוא לפחות  A-1בשכבת שתית מסוג   *   

  בחרסית תופחת רשאי המפקח לשות את שעור ההידוק.  **  

  

תכולת הרטיבות תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי בדיקת   

  .0%-, 4%מודיפייד א.א.שו" עם סטייה מותרת +"

  במפרט הכללי לעבודות ביה. 51028כמות הבדיקות היה בהתאם לסעיף   

  מקום הבדיקה ייקבע ע"י המפקח.  

  

  מדידה ותשלום  

העבודה תימדד לפי פח, במטרים מעוקבים, של מילוי מהודק בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.

מלאה עבור כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע שלם של  התשלום יהווה תמורה  

  העבודה.

 

  : צורת דרך מורחבת

  

תאור העבודה: מלוי, חפירה, יישור והידוק שתית הכביש, המדרכות והשוליים או כל שטח   

  אחר בו דרש ביצוע צורת דרך, ע"י הוראה בכתב מהמפקח.

  

העליוים של פי השטח המתוכן, הסטימטרים  50+העבודה כוללת חפירה ומלוי של   

יישורו בהתאם לתכיות והידוקו בהתאם לדרש במפרט. במקרה וחסר עפר למלוי, על 

  הקבלן להביא, על חשבוו, עפר מתאים כמפורט בסעיף "מלוי מובא".

  

ס"מ (לא תותר סטיה כלפי מעלה). עבודת  1-, 0דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות +  

כמתואר בסעיף "הידוק המלוי" במפרט זה. דרגת ההידוק תהיה כאמור  ההידוק תבוצע

  במיפרט הכללי לעבודות ביה וזאת על פי מיון חומר השתית. 510273בסעיף 
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תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית. תותר   

במפרט  51028בסעיף  . כמות הבדיקות תהיה כאמור0-, 4%+סטיה בתכולת הרטיבות 

הבימשרדי. בדיקת המפלסים של צורת הדרך תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו 

  מטר זה מזה. 20על 

  

ס"מ העליוים של פי השטח, הרטבתם,  +50צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת   

  יישורם והידוקם.

  

ועל תכולת הרטיבות. בכל  לאחר גמר העבודה יש לשמור על פי צורת הדרך, על הצפיפות  

מקרה של פגיעה בצורת הדרך (כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים 

ס"מ ולבצע את העבודה מחדש, כדרש בסעיף  15מכיים וכו'), יש לחרוש את השטח לעומק 

  זה.

  

  מדידה ותשלום  

שבוצעה בהתאם  המדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, של צורת דרך מורחבת  

  לתכיות ולפי הוראות המפקח.

  התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הזכרות לעיל.  

  : מילוי מובא 

  

תאור העבודה:  הספקת חומר למילוי מחוץ לתחום אתר העבודה ופיזורו בשכבות.  עבודה   

  המפקח..  העבודה תבוצע אך ורק לאחר הוראה בכתב מאת באישור המפקחזו תבוצע רק 

  העבודה כוללת הספקת חומר שימלא אחר התאים הבאים:  

  

מטר מפי  – 1.0דרוג החומר המיועד למילוי בעומק שבין פי השתית (צורת דרך) ועד    

  השתית:

  

    "3  "3/4  4#  10#  200#פה

תחום דרוג 

  באחוזים

100  50-100  30-80  25-70  6-25  

  

  .35%   -גבול זילות מירבי   

  .10%מקסימום  -ות אידקס פלסטי  

  .10%מיימום  -לפחות  4%מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של   

  ס"מ ובתכולת הרטיבות האופטימלית לעיבוד. 20החומר יהודק בשכבות של   

  מדידה ותשלום  

המדידה תהיה לפי פח, במטרים מעוקבים, של מלוי מובא מהודק בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.

  המחיר כולל מחיר הידוק החומר פת עבור הובלת החומר ממרחק כלשהו.לא תשולם כל תוס  
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  : צורת דרך  

  

תאור העבודה: מלוי, חפירה, יישור והידוק שתית הכביש, המדרכות והשוליים או כל שטח   

  אחר בו דרש ביצוע צורת דרך, ע"י הוראה בכתב מהמפקח.

  

של פי השטח המתוכן, יישורו  הסטימטרים העליוים 15העבודה כוללת חפירה ומלוי של   

בהתאם לתכיות והידוקו בהתאם לדרש במפרט.  אם חסר עפר למלוי, על הקבלן להביא, 

  על חשבוו, עפר מתאים כמפורט בסעיף "מלוי מובא".

  

ס"מ  (לא תותר סטייה כלפי מעלה).   1-, 0דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות +  

בסעיף "הידוק המילוי" במפרט זה.  דרגת ההידוק תהיה עבודת ההידוק תבוצע כמתואר 

  במפרט הכללי לעבודות ביה וזאת על פי מיון חומר השתית. 510273כאמור בסעיף 

  

תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.  תותר   

  .  0%-, 4%סטייה בתכולת הרטיבות +

במפרט הבימשרדי.  בדיקת המפלסים של צורת  51028בסעיף  כמות הבדיקות תהיה כאמור  

  מטר זה מזה. 20הדרך תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על 

  

ס"מ העליוים של פי השטח, הרטבתם, יישורם  15צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת   

  והידוקם.

  

ועל תכולת הרטיבות.  בכל  לאחר גמר העבודה יש לשמור על פי צורת הדרך, על הצפיפות  

מקרה של פגיעה בצורת הדרך (כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים 

ס"מ ולבצע את העבודה מחדש, כדרש בסעיף  15מכיים וכו'), יש לחרוש את השטח לעומק 

  זה.

  

  מדידה ותשלום  

עה בהתאם לתכיות ולפי המדידה תהיה לפי שטח, במטרים  מרובעים, של צורת דרך שבוצ  

  הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החפירה, המילוי, היישור, הרבצת המים, ההידוק וכן כל   

  העבודות והחומרים הדרושים לביצוע שלם של צורת הדרך.
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  מצעים ותשתיות

  

  : מצע סוג א'

  

  צבה מדורג.תאור העבודה: הספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר מח  

  

  המצע יעה על הדרישות הבאות:  

  .6%אידקס הפלסטיות לא יעלה על    א.  

  .25%גבול הזילות לא יעלה על    ב.  

  המצע יהיה בגבולות הדרוג הבאים:   ג.  

  

    "3  "3/4  4#  10#  200#פה

  0-15  20-40  30-70  60-100  100  % עובר

  

  

  .60%המ.ת.ק. המיימלי יהיה   ד.

  קי מחומרים אורגיים וחרסיתיים.המצע יהיה    ה.

  החומר יובא לאתר כשהוא מעורבב ומורטב מראש.   ו.

  ק"ג/מ"ק. 2,100צפיפות המצע לאחר ההידוק תהיה לפחות    ז.

  .25%מיימום  -שווה ערך חול    ח.

  

פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתאם למפלסים שבתכיות ועובי שכבת המצע יהיה   

הטיפוסי לרוחב.  במקרים בהם אין אפשרות לעבוד עם מפלסת, בהתאם לתכיות החתך 

לדעת המפקח, יותר לקבלן לעבוד באמצעים אחרים, לאחר אישור המפקח.  לא תשולם כל 

  תוספת מחיר עבור עבודה שתבוצע באמצעים ה"ל.

  

  לפי "מודיפייד א.א.ש.ו.". 100%דרגת ההידוק הדרשת תהיה לפחות   

  

ס"מ  (לא תותר סטייה כלפי מעלה)  אולם עובי השכבה  0, +1-יות דיוק המפלסים צריך לה  

לאחר ההידוק צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכיות. בדיקת המפלסים של פי המצע 

מטר זה מזה.  כמות הבדיקות  20המהודק תעשה בכל חתך לפחות, ובמרחקים שלא יעלו על 

  במפרט הכללי. 510326תהיה כאמור בסעיף 

  ס"מ, יפוזר החומר בשתי שכבות בעלות עובי זהה. 20בי השכבה עולה על אם עו  

  

  תכולת הרטיבות של המצע צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.  

  

לאחר גמר העבודה יש לשמור על פי המצע, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות. בכל מקרה   

ת חריצים ובורות ע"י כלים מיכיים וכו') של פגיעה במצע (כגון: גשם, התייבשות, היווצרו

  יש לחרוש את שכבת המצע ולבצע את העבודה מחדש כדרש בסעיף זה.
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  מדידה ותשלום  

המדידה תהיה לפי פח, במטרים מעוקבים, של מצע סוג א' מהודק שבוצע בהתאם לתכיות   

וביצוע כל  התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים   ולפי הוראות המפקח.

המחיר כולל הובלת החומר מכל מקום, המחיר  העבודות הדרושות לביצוע שלם של העבודה.

  כולל עבודות הידוק ( מבוקר ו/או לא מבוקר)

  

  :  עבודות אספלט

  

  כללי

  

פרק זה מתיחס לכל עבודת בטון האספלט מאבן גיר דולומיטית ובזלתית המופיעים בכתב 

  הכמויות.

של  -55ו 51רישות הביצוע הין על פי האמור בהמשך ובהסתמך על פרקים מובהר בזה כי ד

המפרט הכללי לעבודות ביה. יכוי ממחיר חוזה לעבודה לקויה יהיה לפי האמור להלן ולפי 

  .32והל מפרט מע"צ, פרק 

  

  דרישות מוקדמות  א.

  בעלת גרגיר מקסימלי  -התערובת תתאים לדרישות שכבה ושאת סוג א'   .1

  במפרט הכללי. 510421בסעיף  1/2, "3/4, "1ל "ש   

  

  רשאי המפקח  510411באם יחרגו תכוות האגרגטים מהדרישות שבסעיף   .2

          להפסיק את אספקת האספלט עד לתיקון הליקויים שהתגלו. אם תתגלה 

  , יוכה ממחיר       510411מהטבלה שבסעיף  10%במהלך העבודה  סטייה של עד 

          -10%סטייה וזאת עד ל 1%לכל  2%העיבוד היומית בשיעור של  החוזה למת

  סטייה.  מעל סטייה זו מהערכים המופיעים בטבלה תפורק שכבת האספלט       

  ותיסלל שכבה חדשה במקומה.

  

  תכולת הביטומן במרשם התערובת תהא התכולה שתיקבע ותאושר ע"י המפקח   .3

  המרשל).בהסתמך על בדיקות המעבדה (מערכת 

  

תערובת אספלטית אשר עמדה בדרישות ה"ל וביתר דרישות המפרט ואושרה ע"י   .4

המפקח היה ה"תערובת המאושרת". קו הדירוג של תערובת זו היו קו הדירוג 

  המאושר.

  

אם בדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו ממצאי בדיקת   .5

או בכל מקרה של שיוי  -זו מהותית  התערובת שאושרה, ולדעת המפקח חריגה

מקור האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור 

  (על חשבוו) על תכית הרכב ומרשם התערובת, כמפורט לעיל.
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לשכבה ושאת, גודל גרגיר  51דרוג התערובת יהיה בהתאם לדרוג המופיע במפרט   .6

  ות המפקח.ו/או לפי החי 3/4מקסימלי "

  

  חומרים: - 510411בוסף לאמור בסעיף   .7

  .3%מקסימום  -ספיגות האגרגט הבזלתי 

  

  דרישות ביצוע  ב.

  עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכיות, סקיצות והוראות   .1

  המפקח.

  

 7העבודה במהלך פיזור אחד תיעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על   .2

  ובכל מקרה בהתאם להחיות המפקח באתר.ס"מ, 

  

  מודגש בזאת כי הימצאות מטאטא מכי שואב תקין באתר העבודה היו תאי   .3

אספלט יטואטא השטח -לתחילת ביצוע העבודה.  לפי הריסוס והחת שכבת בטון

מכל חומר זר, מאבק או לכלוך בעזרת מטאטא מכי ושואב אבק, לשביעות רצוו 

  של המפקח.

  

  רק במקומות בהם אין תוכית גבהים מפורטת מאושרת ע"י המפקח, תותר   .4

עבודת פיזור ללא כבלי פלדה כאשר הגששים והמחליקים במקרה זה יתקדמו על 

מטר.  מודגש בזאת כי הציוד כולל גם בקר  8גבי מגלש פירקי באורך מיימלי של 

  שיפוע במגמר.

  

  ששברו תוך כדי הידוק השכבה,  בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים  .5

  רשאי המפקח להפסיק את העבודה ולתבוע בדיקת הסיבות ל"ל על חשבון 

  הקבלן.

  

  מטר אשר עוה  1.50במקומות צרים חייב הקבלן להשתמש במגמר צר ברוחב   .6

  לדרישות הביצוע.

  

  במקרה של תקלה ממושכת במפעל האספלט הראשי רשאי הקבלן לספק חומר   .7

  ל אחר באם ה"ל עומד בדרישות המפרט ואושר ע"י המפקח.ממפע

  

לפי האספקה יש לוודא שהביטומן במיכל האספקה בבתי הזיקוק עומד בדרישות   .8

התקן.  המפקח רשאי לדרוש בדיקות לטיב הביטומן במיכלי האספקה או במיכל 

  מתקן הערבול.

  

  ך האספקה עותק על הקבלן להמציא לפי אספקת תערובת האספלט וכן במהל  .9

  מתעודת המשלוח של הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת 

  האספלט המסופקת לאתר, בציון תאריך אספקתו ומספר המיכל בבית הזיקוק 
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ממו סופק הביטומן.  הביטומן יסופק במיכליות מיוחדות לביטומן ישירות מבית 

ת המשמשות להובלת דלקים, הזיקוק למתקן הערבול.  לא תאושר אספקה במיכליו

  שמים וכו'.

על הקבלן לוודא שבעת הטיפול בביטומן במפעל הערבול (חימום, יקוי צרת וכו') 

לא יזדהם הביטומן בדלקים ושמים.  כמו כן באם קיים חימום ביטומן חשמלי יש 

  לדאוג למיעת חימום יתר קודתי הגורם לפיצוח הביטומן ולריכוכו.

  

  ציוד ג.   

 PSIטון ובעל לחץ חישוק של  16המכבש הפיאומטי יהיה במשקל מיימלי של   .1

  לפחות. 110

  טון לפחות. 10המכבש בעל שלושת גלגלי הפלדה יהיה במשקל   .2

הקבלן ימציא למפקח תעודות שקילה עדכיות שיעידו על משקל המכבשים   .3

  לפי תחילת העבודה.

לקטרוית לכמויות הפיזור תאושר רק מרססת מכית, בעלת בקרה א -מרססת   .4

  לביצוע העבודה.

  

  בקרהד.    

צפיפות המעבדה של תערובת סוג א' שכבה ושאת עליוה ותחתוה לא תפחת   .1

ק"ג/מ"ק (בהתאם לתוצאות בדו"ח הבדיקות של המעבדה  -2,340מ

  המאושרת). 

אם צפיפות המעבדה הממוצעת תפחת מערך זה תפורק שכבת האספלט 

ק"ג/מ"ק בהתאם לתוצאות בדיקות  2,340בה חדשה (הערך של ותיסלל שכ

  המעבדה כפי שהם כתובים בדו"ח המעבדה המאושרת).

  

בכל מקרה שצפיפות המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפחת   .2

ק"ג/מ"ק מהצפיפות המעבדתית של התערובת שאושרה, רשאי  -50מעבר ל

האספקה תחודש לאחר   המפקח להפסיק את אספקת תערובת האספלט.

  בדיקות חוזרות של תכוות התערובת וחזרה על מערכת מרש"ל.

  

חייב הקבלן בבדיקה יומית של חדירות ביטומן  510467בוסף לאמור בסעיף   .3

משוחזר. בכל מקרה של תוצאת חדירות ביטומן משוחזר מוכה רשאי הקבלן 

אושרת, כאשר דגימות וספות באמצעות מעבדה מ 3להוציא על חשבוו 

שיחזור הביטומן יילקח מכל דגימה בפרד.  ממוצע כל תוצאות השיחזור של 

  הביטומן תחייבה במקום התוצאה המקורית.

  

לא יותר פיזור תערובת אספלטית שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר   .4

  .C130 -או מוכה  מ C165 -תהיה גבוהה מ

  

אי לכות ממחיר החוזה גם עבור המפקח רש 51046בוסף לאמור בסעיף   .5

  סטיות מדרישות המפרט אשר לגביהן לא צייו יכויים בפרק היכויים.
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  .510464מודגש בזאת כי צפיפות השדה תהיה לפי סעיף   .6

  

  :  שכבת אספלט מקשרת

  

משרדי.  -תאור העבודה: העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם מפרט הכללי הבין

  לטים יהיו מסוג א'.האגרגטים לתערובת האספ

  עובי השכבה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

  

כמו כן כוללת העבודה גם התאמת מכסים של שוחות שוות לגובה השכבה הראשוה של  

  .האספלט  

  

  מדידה ותשלום  

המדידה תהיה בהתאם לכתב הכמויות של שכבת אספלט מקשרת, לאחר הידוק, שבוצע             

  הוראות המפקח.בהתאם לתוכיות ולפי 

מחיר היחידה כולל התאמת מפלסי תאי הביקורת לסוגיהם ולא תשולם תוספת עבור עבודה 

  זו.

  

  :  ס"מ 4אספלט מדרכות בעובי 

  

תאור העבודה: העבודה תבוצע בהתאם למפרט של מ.א מטה יהודה ובהתאם מפרט 

  משרדי.  האגרגטים לתערובת האספלטים יהיו מסוג א'.-הכללי הבין

ן כוללת העבודה גם התאמת מכסים של שוחות שוות לגובה השכבה הראשוה שלכמו כ  

  האספלט.  

  

  מדידה ותשלום  

ס"מ לאחר  4המדידה תהיה לפי שטח, במטר מרובע, של שכבת אספלט מדרכות בעובי   

  הידוק, שבוצע בהתאם לתכיות ולפי הוראות המפקח.

ם ולא תשולם תוספת עבור עבודה מחיר היחידה כולל התאמת מפלסי תאי הביקורת לסוגיה

  זו.

  

  

  : MS - 10ציפוי יסוד ביטומי 

  

 1.0בשעור  10MS-תאור העבודה: הספקה וריסוס התשתית באמולסיה ביטומית מסוג   

  ק"ג/מ"ר.

  

  העבודה כוללת: הספקה וריסוס של שטחי התשתית בהתאם לתכיות ולפי הוראות המפקח.  

  

  החומר יהיה בעל התכוות הבאות:  
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  הדרישה  התכוה

    

    באמולסיה. 1

  10-20 מקסימום  מעלות צלסיוס (שיות) -25א. צמיגות סייבולט פורול ב

  1מקסימום     שעות (אחוזים למאה במסה)  24ב. יציבות באחסה, 

  0.1מקסימום     ג. יפוי (אחוזים למאה במסה) 

    

    זיקוק. 2

  32 מיימום  שארית הזיקוק (אחוזים למאה במסה)    

    

    בשארית הזיקוק. 3

  שיות (עשיריות    5גרם,  100מעלות צלסיוס,  25א. חדירות 

  המ"מ)     

   300מקסימום 

  40מיימום     ס"מ לדקה (ס"מ)  5מעלות צלסיוס  25 ב. רקיעות

   97.5מיימום   אתילן (אחוזים למאה במסה)-כלור-ג. מסיסות בתלת

  

כתב מאת המפקח על גמר שכבת התשתית.  הריסוס השטחים ירוססו רק לאחר אישור ב  

  ק"ג/מ"ר. 1, ללא דילול ותרוסס כמות של MS - 10יבוצע באמולסיה מסוג 

  

לפי הציפוי יוקה השטח מכל לכלוך וחומר זר ומשכבת התשתית הלא אספלטית יורחקו גם   

  גרגרי אגרגט בלתי קשור.

מטאטא יד. המטאטא המכי יהיה בעל יקוי השטח לפי הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכי ו  

  יכולת שאיבת האבק ע"י ייקה.

  הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן על פי שטח יבש.  

  .C10 -הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר איה מוכה מ  

מיכלית הריסוס תהיה מצוידת במוט מדידת פחים ומשאבה עם מוע פרד (עם אפשרות   

קה) לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר למערכת ההתזה. שליטה של הפעלה והפס

  מערכת ההתזה תאפשר ריסוס דק ואחיד לכל אורכו של ציור ההתזה בשיעור הדרוש.

רוחב ההתזה יהיה יתן לוויסות וקצות ציור הריסוס יהיו יתים לחסימה (ע"מ למוע   

  זיהום שטחים הגובלים עימו).

  

סס באמצעות מיכלית הריסוס, יותר שימוש בציוד ריסוס ידי במקומות בהם לא יתן לר  

  מאושר ע"י המפקח.

  לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ריסוס במרסס ידי.  

  

ריסוס בקרבת אבי שפה, אבי תעלה, מעקות, תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמע   

  מן הריסוס.אפשרות זיהום השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"י כיסויים בז
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לאחר הריסוס, יש לשמור על השטח קי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכיים על   

  גביו. הקבלן יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקיות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.

  

 -הציפוי יבוצע לפחות יומיים לפי החת השכבה האספלטית, או אם המפקח יאשר זאת   

  חות יום אחד קודם לכן ועד לספיגתו ע"י המשטח שצופה.לפ -בחודשי הקיץ 

  

שטחי ציפוי יסוד שיזוקו יתוקו בהתאם להוראות המפקח. על פי שטחים בהם מצויות   

  שלוליות אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה, לאחר מכן יורחק החול.

  ת המפקח.שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס וסף בהתאם להוראו  

  

  מדידה ותשלום  

המדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, של ציפוי יסוד שבוצע בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע שלם של   

  העבודה.

                

  

  : ציפוי מאחה

  

מדוללת  STEאספלט באמולסיה ביטומית מסוג  תאור העבודה: הספקה וריסוס של שטחי  

  במים.  הציפוי ייעשה לפי פיזור שכבת אספלט חדשה.

  

 STEהעבודה כוללת: הספקה וריסוס של שטחי האספלט באמולסיה ביטומית מסוג   

  בהתאם לתכיות ולפי הוראות המפקח.

  

  החומר יהיה בעל התכוות הבאות:  

  

  

  

  הדרישה  התכוה

    

    הבאמולסי. 1

  30מקסימום   מעלות צלסיוס (שיות) 25 - א. צמיגות סייבולט פורול ב

  1מקסימום   שעות (אחוזים למאה במסה) 24ב. יציבות באחסה, 

  0.1מקסימום   ג. יפוי (אחוזים למאה במסה)

  חיובי  ד. מטען חשמלי של החלקיקים

    

    זיקוק. 2

  45מיימום   שארית הזיקוק (אחוזים למאה במסה)

    

146



   

  

  
  
 

    בשארית הזיקוק. 3

שיות  (עשיריות  5גרם,  100מעלות צלסיוס,  25א. חדירות 

  המ"מ).

100-200  

  40מיימום   ס"מ לדקה (ס"מ) 5מעלות צלסיוס  25ב. רקיעות 

  97.5מיימום   אתילן (אחוזים למאה במסה)-כלור-ג. מסיסות בתלת

    

  

גמר שכבת האספלט. הציפוי יהיה השטחים ירוססו רק לאחר אישור בכתב מאת המפקח על   

  מדוללת במים.  הדילול ייעשה ע"י החברה המייצרת את האמולסיה. STEמסוג 

  הציפוי ייעשה לפי פיזור שכבת אספלט חדשה.  

ללא דילול במים כאשר אילוצי התועה  STEיתן להשתמש באמולסיה מהירת שבירה מסוג   

  ה שמעליו.מחייבים זאת.  רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכב

  

  לפי הציפוי יוקה השטח מכל לכלוך וחומר זר.  

יקוי השטח לפי הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכי ומטאטא יד.  המטאטא המכי יהיה בעל   

  יכולת שאיבת האבק ע"י ייקה.

  הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן על פי שטח יבש.  

  .C10 - הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר איה מוכה מ  

מיכלית הריסוס תהיה מצוידת במוט מדידת פחים ומשאבה עם מוע פרד (עם אפשרות   

שליטה של הפעלה והפסקה) לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר למערכת ההתזה. 

  מערכת ההתזה תאפשר ריסוס דק ואחיד לכל אורכו של ציור ההתזה בשיעור הדרוש.

ות וקצות ציור הריסוס יהיו יתים לחסימה (ע"מ למוע רוחב ההתזה יהיה יתן לוויס  

  זיהום שטחים הגובלים עימו).

במקומות בהם לא יתן לרסס באמצעות מיכלית הריסוס, יותר שימוש בציוד ריסוס ידי   

  מאושר ע"י המפקח.

  לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ריסוס במרסס ידי.  

  

עקות, תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמע ריסוס בקרבת אבי שפה, אבי תעלה, מ  

  אפשרות זיהום השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"י כיסויים בזמן הריסוס.

  

לאחר הריסוס, יש לשמור על השטח קי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכיים על   

  ת אספלט.גביו. הקבלן יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקיות הציפוי עד לכיסויו בשכב

  

שעות לפי החת השכבה האספלטית. שכבת האספלט תפוזר  24הציפוי יבוצע שעתיים עד   

לאחר התדפות המים מהאמולסיה, התייבשות השטח, יכולת הציפוי להדבקה, לא לפי 

  שהציפוי שיה את צבעו מחום לשחור.

  

ים בהם מצויות שטחי ציפוי מאחה שיזוקו יתוקו בהתאם להוראות המפקח. על פי שטח  

  שלוליות אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה, לאחר מכן יורחק החול.

  שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס וסף בהתאם להוראות המפקח.  
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  מדידה ותשלום  

המדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, של ציפוי מאחה שבוצע בהתאם לתכיות ולפי   

  הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע שלם של   

  העבודה.

  

  

  : מישק התחברות בין אספלט קיים לאספלט חדש

  

  תאור העבודה: ביצוע מישק התחברות בין מיסעה חדשה למיסעה קיימת.

  

אספלט העבודה כוללת יסור קצה האספלט הקיים במרחק בהתאם לתוכיות, פירוק שכבת 

קיימת בהתאם לתוכיות, מריחת ציפוי ביטומי ושכבת אספלט מקשרת, הכל בהתאם 

  לתוכיות ולפי הוראות המפקח.

  

  מדידה ותשלום

המדידה והתשלום יהיו לפי אורך, במטרים, של מישק התחברות בין מיסעה קיימת למיסעה 

  חדשה.

ע כל העבודות, הדרושים התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצו

  לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח.
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  כתב כמויות
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  ה'מסמך 

  רשימת תוכיות
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אדריכלות

שם הגיליוןמספר גיליון
מרתף- הריסה1_01

מרתף- ביה2_01

מרתף-תקרה3_01

מרתף- ריהוט4_01

מרתף - ריצוף5_01

קומת קרקע- הריסה1_02

קומת קרקע- ביה2_02

קומת קרקע- תקרה3_02

קומת קרקע- ריהוט4_02

קומת קרקע - ריצוף5_02

קומה 1- הריסה1_03

קומה 1- ביה2_03

קומה 1- תקרה3_03

קומה 1- ריהוט4_03

קומה 1 - ריצוף5_03

קומה 2- ביה2_04

קומה 2- תקרה3_04

קומה 2 - ריהוט4_04

קומה 2 - ריצוף5_04

תוכית גגות5

חתכים6

חזיתות7

מדרגות ראשיות1_08

מדרגות אגף חדש2_08

מדרגות חירום3_08

פרישות שירותים9

D-01יםות ומפתין, מעטפת,חלופרטי ב

D-02ין, גגות, מדרגות ותקרותפרטי ב

רשימות גרות 1-16

רשימות אלומייום 1-45

רשימות מסגרות 1-64

פיתוח 

שם הגיליוןמספר גיליון
P_01ית הריסה ופירוקתכ

P_02יהית פיתוח ובתכ

P_03ון והשקיהגליון גי

P_04פרטי פיתוח

קוסטרוקציה

שם הגיליוןמספר גיליון

תכית יסודות יסודות1

תכית מפלס  2-3.40

תכית מפלס 3-0.15

תכית מפלס 4+3.19

תכית מפלס 5+6.77

תכית מפלס 6+10.22

תכית גג פוליגל7

פריסת קיר מערבי8

תכית ממ"מ9

כבישים

שם הגיליוןמספר גיליון

תכית חיה001

תכית תוחה ופרטים002

תכית גידור זמי003
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תבאורה ומיזוג אוויר

שם הגיליוןמספר גיליון
מיזוג אויר

ראדון

קומת מרתף

תברואה

תכית שטח

מיזוג אויר

קומת קרקע

תברואה

סכמת מים

וכיבוי אש

ראון

קומת קרקע

מיזוג אויר

ראדון

קומה א'

מפלס 3.00+

תברואה

מיזוג אויר

קומה ב'

תברואה

מיזוג אויר

ראדון

קומת גג

מרתף3

קומה ב'303

חשמל

שם הגיליוןמספר גיליון
1Eית חשמל- קומת מרתףתכ

1Lית תאורה- קומת מרתףתכ

1Tית תשתיות- קומת מרתףתכ

2Eית חשמל- קומת קרקעתכ

2Lית תאורה- קומת קרקעתכ

2Tית תשתיות- קומת קרקעתכ

3E'ית חשמל- קומה אתכ

3L'ית תאורה -קומה אתכ

3T'ית תשתיות -קומה אתכ

4E'ית חשמל- קומה בתכ

4L'ית תאורה- קומה בתכ

4T'ית תשתיות- קומה בתכ

5Eית חשמל- קומת גגתכ

תכית פיתוח תשתיות חח"י20

לוח חשמל ראשי 10#1

לוח חשמל קומתי 11#2

לוח חשמל קומתי 12#3

לוח חשמל קומה ב' 13#4

לוח חשמל 14#12

לוח חשמל משי #22,15#21

לוח חשמל משי #42,#31,16#32
לוח חשמל משה #41

לוח חלוקה ראשי

סכמת הזות חשמל ראשית30

סכמת לפיקוד חלוות עשן בחרום ובשגרה31

מעליות

שם הגיליוןמספר גיליון
op-vp-286716כללית

ob-vb-286716יהב

fp-fb-286716יהחזית כללית וב

17

1

100

101

102

103

201

301

401
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 מוריהחברת  –שם המזמין   .1
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 OFFICE@ZELIO.CO.IL     kineret st.#15 bnei-brak 51201   51201בני ברק , 15 כנרתרח' 
 tel -03 5756517טל'      fax    03-5757694פקס 

 
 10מתוך  2עמוד 

 16309-16סימוכין:                     
 10789תיק: 

 
 ירושלים -בי"ס פלך 

 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס
 ריאדו"ח פרלימינ

 
 
 
 נתונים כלליים .1
 

 איתור א. 
 

 אתר נמצא ברח' יהודה בירושלים.
 
 

 טופוגרפיה  ב. 
 

 +.745 -פני הקרקע מיושרים לכבאתר 
 

 
 ערקתוכנית בדיקות הק ג. 

 
על ידי באתר שנערך  וטכניגיא סקרדו"ח זה מתבסס על  .1

לימוד התוצאות נעשה תוך שימוש במפה טופוגרפית משרדנו, 
  .וכן את תוכנית הפיתוח רום הקרקע הקייםאת המציינת 

 
המתואר להלן, נועד לצורך תכנון הנדסי של  חתך הקרקע .2

יצוע. היסודות בלבד ולא כדי לאפשר התאמת כלים ושיטת ב
יתכנו שינויים )בעיקר מקומיים( שעליהם יש לידע את 
מהנדס הביסוס. בהתאם לממצאים בעת הביצוע, יתכנו 

 שינויים והתאמות של המלצות הביסוס.
 
ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס וישלימו  יסודות .3

 48המידע הדרוש. יש ליידע על תחילת ביצוע בהתראה של 
 שעות. 

 
                                  ת הנתונים הנדרשים ואישור סופי לדו"ח יעשה השלמ      .4

  .בגמר החפירה וביצוע הכלונסאותבאמצעות הממצאים     
 
    נדרש לבצע חשיפת יסודות של המבנה הקיים כדי לבחון הצורך     .5

 בחיזוק.  
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 הבנייהאור ית ד.
 

 אגף תלת קומתי. לצד מזרח של המבנה הקיים מתוכננת תוספת
 כן תבנה תוספת קומה על הבניין הקיים .

 
 
 מהות שירות יעוץ לביסוס .ה

 
יעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של יה (1)

היסודות ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה 
 היסודות יחדרו.

 
  :שירותינו ההנדסיים לא נועדו (2)
 

בחירה של ציוד ושיטות לביצוע לאפשר לקבלנים  א.
 היסודות.

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר  ב.

ומערכת ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני 
 ניקוז ואינסטלציה.

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י  ג.

 יועץ איטום.
 

ת למבנה ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפו (3)
שתואר לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים 

מ' במפלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת  0.5של מעל 
מחייבים התייחסות  –של קומות עליונות  משמעותית

 מחודשת של יועץ הקרקע.
 
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית שלה אתר  (4)

המתגלים בזמן הביצוע. אי  שיתכנו שינויים בחתך הקרקע
המבין ביצוע היסודות מחייב פיקוח הנדסי צמוד לכך, 

ההמלצות והדרישות המקצועיות והמזין עדכון לנתוני 
 הביסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועל.

 
יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת  (5)

דרכת המפקח לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס וה
 48הצמוד. יש לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

 שעות לפחות. )יש לרשום על תוכנית הביסוס(.
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קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח  (6)  
הצמוד באתר הם  תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני 

וד הקרקע( ולאחריותנו המקצועית בפרויקט. על המפקח הצמ
לוודא התאמת חתך הקרקע בפועל למתואר בדו"ח ולאשר 

 .יציקת כל יסוד בנפרד
 
   ובתנאי שנים מיום הפקתו  3דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד  (7)  
 ששולמה התמורה בגינו.   

 
 
 
 
 ותכנותיה חתך הקרקע .2
 

 ע והסקר הגיאולוגי נועדו לתכנון הנדסי של קתיאור חתך הקר א. 
. אין בתיאור זה בכדי לאפשר לקבלן תכנון של שיטות היסודות בלבד  
 העבודה והתאמת כלים לביצוע חפירות ויסודות.  

 
 

באתר צפוי כיסוי של קרקע חרסיתית עם בולדרים בעובי כולל משוער  .ב
המשתייך לתוצרת  יומתחתה שכבת סלע גירי דולומיט מ'. 1-2של 

 בענ"ה.
 

   
 הומוגניות והרכב הסלע .1 

 
קשה הופעת אבן גיר ש חוסר הומוגניות המתבטאת בבאתר י

 ל קרטון. כיסי ביניים שעם 
שכבת הסלע העליונה הינה בד"כ מנותקת מהמסה הכללית או   

 )עקב תוספת ה"קרסט"(. "בלויה" 
 

 "קרסט" .2 
 

ה"קרסט" היא המצאות חללים שנוצרו ע"י פעולת מים.   
קלות תופעת ה"קרסט" הינה מפותחת באתר ותיתכן הת 
בחללי "קרסט". כמו כן קיימת פעילות קרסטית נוספת של  
מ'  5מהסלע עד לעומק  1/2-2/3חדירות קרקע עמוקות כאשר  
 נפגע ע"י ה"קרסט". 
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  חוזק .3 
 

הערכה  של האבן גיר מגיע עפ"י  חוזק המדגם "בלא כלוא"  
ק"ג/סמ"ר. אין ערכים אלו מייצגים את  400-800-לכ 
לית עקב הסידוק וה"קרסט". חוזק המדגם הבודד המסה הכל 
ק"ג/סמ"ר ובהרוויה יורד ערכו עד  20-100-של הקרטון הינו כ 
 ק"ג/סמ"ר.  5-10 -ל 

 
 תכונות לצרכי ביצוע .4 

 
התיאור הנ"ל מיועד לצרכי התכנון ההנדסי של היסודות ולא   

לצרכי ביצוע, דהיינו: אין להסיק מתיאור הסלע על  
 חציבה והתאמת הכלים לביצוע העבודה.אפשרויות ה 

 
 
 

 
 מסקנות כלליות .3
 

 (קומת מרתף במבנה השכן קיימת וכן)עקב חתך הקרקע הצפוי  א.
 בכלונסאות קדוחים בשיטת ההקשה ייעשההאגף החדש ביסוס 

 ) מיקרופייל ( .  
 

יש לבצע חפירת שני יסודות במבנה הקיים ולהזמין את מהנדס  ב. 
על פיה יוחלט על הצורך בחיזוק היסודות בדיקה הביסוס והמתכנן ל

 הקיימים.
 

 
 
 
 תוספת על מבנה קיים .4

   
תוספת קומה על הבניין הקיים מחייב ככל הנראה לחזק  .1

 יסודות קיימים.
 

  חיזוק יסודות קיימים ייעשה תוך תמיכת תקרות המבנה .2 
 הקיים וחפירה בקטעים מתחת ליסודות הקיימים.  
  
 יסודות במבנה הקיים ובהתאם לממצאים  2שוף  יש לח .3 

 יוחלט על דרך החיזוק.
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 )אגף חדש( ביסוס בכלונסאות "ההקשה" .5
 

 ס"מ. 45קוטר הכלונסאות יהיה  א. 
 
 

מ'. הבסיס  3עומק החדירה המינימלי של הכלונס בסלע רצוף יהיה  ב.
 1.2לחישוב אורך הכלונסאות יהיה מאמץ חיכוך מותר של עד 

 ק"ג/סמ"ר בין הכלונס לסלע הטבעי, תוך הזנחת בסיס הכלונס.
 
 
האורך הסופי של הכלונסאות יקבע ע"י מהנדס הביסוס באתר על פי  ג.

 מ' באורך הקידוחים. 2-5בסלע המתגלים. יתכנו שינויים של החללים 
 
 
 פירוט העומס המותר לפי הקוטר והעומק: ד.
 

 עומס אנכי עומק בסלע קוטר 
      מותר )טון( רצוף במ' )ס"מ( 

 
 35עד   3 45
45 4  36-50 
45 5  51-65 
45 6  66-80 
45 7  81-95 

 
 

 עבור עומסים גדולים מהנ"ל יש להשתמש בזוג כלונסאות או יותר. ה. 
 שלוש פעמים קוטר(. –)מרחק צירי   

 
 

 ניתן לוותר על קורות קשר רק במקרה של שלישיית כלונסאות. .ו 
 

  
 באורכי  20%אולוגי צמוד יוכל להביא לחסכון של עד פיקוח גי .ז 
 הכלונסאות המבוצעים.  

 
 
 רצ"ב מפרט לביצוע בשיטת "ההקשה".       .ח
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מ' מהמרתף הקיים יש להתחשב בעומק חדירה  5בכלונסאות במרחק של  ט.
 מ'.  3לסלע רק החל מעומק 

 
 
 
 
 רצפת המבנה .6

 
רות יופרדו ממגע עם והאגף החדש תהיה "תלויה". רצפה וקרצפת  

 ס"מ(. 20הקרקע ע"י ארגזי פוליוויד )בגובה 
 
 
 
 

 )יש לכתב על תוכנית הביסוס(יעוץ בזמן ביצוע  .7
 

יסודות ראשונים במבנה יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר  א.
וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע 

 מפקח הצמוד באתר.העומק הסופי של היסודות ולהדריך ה
 

 
עוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב יהזמנת משרדנו לי ב.

 שעות לפחות. 48ובהתראה של 
 
 
במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח  צמודקיום פיקוח הנדסי  ג.

בכתב של המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות 
 צועית בפרויקט.היסודות )מבחינת נתוני הקרקע( ולאחריותנו המק

 
 
 
 
 )עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס(פיתוח גינון וניקוז  .8
 

תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה  א.
שתמנע הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של 

המים ע"י יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה 
הנ"ל נועד למנוע סיכון טיח הרחקה מהירה של המים. והנועדים להב

 (. 1525לתקינות היסודות )ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים תי 
 
 
ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש  ב.

מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר  3להרחיקם 
עצים בסמוך למבנה מנעות מנטיעת ינזילות גם בעתיד הרחוק( וכן ה

 מ' לפחות מהמבנה(. 5)עד למרחק 
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תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב )כולל תכנון מפורט של ניקוז  ג.

בהיקף למרתפים( יעשו ע"י מתכננים מנוסים וההנחיות דלעיל 
יובאו לידיעתם. על מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז כללי שאת האתר 

 ביחס לסביבה.
 
 
לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע על הקבלן  ד.

 עץ עם יועץ ניקוז מטעמו(.יהעבודות )מידת הצורך עליו להתי
 
 
לבצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס הנמוך  אין ה.

ממפלס פלטות יסוד. במקרה של ביסוס בכלונסאות אין לבצע חפירה 
כל מקרה של ספק יש מ' בסמוך ליסודות. ב 2-לעומק הגדול מ

 להתייעץ עם המהנדס המתכנן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,      
 

 אינג' זליו דיאמנדי      
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 הנחיות לתכנון ולביצוע כלונסאות בשיטת המיקרופיילים
 )יש לרשום את ההערות הנוגעות לביצוע על תוכנית היסודות(

 
 
קבלת המומנטים הצפויים רצפת המבנה ו/או קורות קשר יבטיחו  .1

מהאקסצנטריות של הכלונסאות. האקסנצטריות עלולה להתקיים הן 
 בסטייה מהמרכז והן בסטייה מהאנך.

 
 
טון. התזוזה  2העומס האופקי המכסימלי המותר בכלונסאות  יהיה  .2

 2-האופקית הצפויה בהעמסה האופקית המפורטת, תהיה לכלונס בודד כ
 מ"מ.

 
 
ודא את עובי המילוי בעת קדיחת הכלונסאות, תוך העזרות המפקח באתר יו .3

 בראי וידווח למהנדס הביסוס.
 
 
מ', לא יעלה  2-הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות שהמרחק ביניהם קטן מ .4

 על המרחק החופשי ביניהם.
 
 
המרחק בין מרכזי כלונסאות סמוכים, לא יפחת משלוש פעמים קוטר  .5

 הכלונס הגדול.
 
 
ק החדירה האפקטיבי לסלע בכלונסאות הקרובים לקפיצת גובה ימדד עומ .6

 מפאת החפירה הסמוכה. 1:1החל מקו העולה בשיפוע 
 
 
 . 33%-עבור כוחות רוח או רעידת אדמה תותר הגדלת העומס ב .7
 
 
 ס"מ(. 15) 6בעל סומך של " 30-הבטון בכלונסאות יהיה ב .8
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 בור את מלוא אורך המילוי.היציקה תבוצע בעזרת צינור קשיח שיע .9
 
 
הזיון יעשה בפלדה מצולעת ויחושב לפי הכוחות והמומנטים. כמות הזיון  .10

מ"מ. כמות הזיון  14מוטות בקוטר  6המינימלית הדרושה לכלונס היא 
 20מ"מ ינתן כל  8תחושב עפ"י חוקת הבטון החדשה. זיון לוליני בקוטר 

 ס"מ. 10סיעה כדי מ' העליונים בהם תקטן הפ 2-ס"מ, פרט ל
 
 
ס"מ מקוטר הקידוח והוא יתלה במרכז  12-קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב .11

חור הקידוח כאשר גלגלי פלסטיק מתאימים מבטיחים את שמירת המרווח 
 הנ"ל.

 
 
 אורך הזיון יהיה כאורך הכלונסאות. .12
 
 
 ס"מ 3הסטיה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה  .13
 
 
ביקורת סימון מרכזי הקידוח תעשה על ידי מודד לפי הקדיחה וכן בעת  .14

הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח. לפני היציקה יוודא המפקח את מקום 
מרכז כלוב הזיון ע"י שיחזור נקודת המרכז, לפי הצירים הראשיים. אין 
לגשת ליציקה לפני בדיקת המרכזיות הנ"ל. אם חלה סטיה, יקבע המהנדס 

 תוספת הזיון הדרושה או כל אמצעים אחרים. את
 
 
האורך הסופי של הכלונסאות יאושר ע"י מפקח הצמוד, בעת קדיחת  .15

 הכלונסאות הראשונים.
 
 

העבודה כולה תבוצע בפיקוח צמוד של מהנדס אשר יוודא קיום הוראות  .16
מפרט זה ויעביר למשרדנו רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות, 

ק המילוי, עובי כיסוי הקרקע ועובי החדירה בסלע. כמו כן יועבר סימון עומ
מרכזי הכלונסאות המבוצעים על תוכנית היסודות למהנדס הקונסטרוקציה 

 כתנאי לאישור הביסוס.
 
 
גמר היציקה של ראש הכלונס יהיה גבוה מסביבתו כדי למנוע  מפלס .17

 הצטברות עפר בינו לבין עמוד המבנה.
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