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 עבודות עפר    -  01פרק 

 חפירה סמוך לקירות תמך קיימיםעבודות   01.01

   כללי  א.

      בהתאם  לתחומים המוגדרים מראש, יהיו מבוקרות זהירות ומוגבלותחפירה עבודות 

 תכניות.

 יציבות קירות מבנים וקירות פיתוח סמוכים   ב. 

ולוודא  על הקבלן לערוך מעקב אחר המבנים וקירות התמך הסמוכים לתחום החפירה

 שעבודותיו אינן גורמות נזק כלשהו למבנים אלה.  

 כלים  ג. 

 קלים מאושרים ע"ייבוצעו באמצעות כלים חפירה סמוך למבנים וקירות תמך קיימים פעולות 

 המפקח. 

 הבלעדית למילויהמוחלטת  ו ואחריותמהקבלן בכלי מסוים לא משחרר את   אישור המפקח

 התנאים בפרק זה. 

 

 פיצוץ בשטח לצורך החפירה ו/או החציבה  201.0

בזהירות ובתאום עם המפקח, כדי למנוע  עבודות החפירה ו/או החציבה יבוצעו ללא שימוש בפיצוצים, 

 ובמבנים סמוכים.  פגיעה במתקנים

 

 חפירה ומילוי כללי   .0301

חפירה זמנית בתחום האתר תעשה בשיפועים הבאים )אופקי:אנכי(, עבור חפירות בגובה עד  .א

 מ', או מתון יותר:  5- 4 -כ

 מ'.   1. מתחת לשכבה זאת תבוצע מדרגה ברוחב 1:1תכסית עליונה ומילוי:  -

 . 3:1סלע סדוק:  -

 . 5:1סלע שלם:  -

רה ליד קיר תומך קיים, יש לבצע בורות גישוש על מנת לבדוק את עומק  לפני ביצוע חפי .ב

היסוד של הקיר. הנחיות יינתנו על פי הממצאים. אין להתקרב עם חפירה פתוחה למרחק   

 מ' מחזית קיר או מבנה קיים, ללא ביצוע תימוך.  5-קטן מ

וראשוניים   םמרבייבכל מקרה הקבלן יהיה אחראי לבטיחות באתר. השיפועים הנ"ל הינם  .ג

 בלבד, ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את הבטיחות באתר. 

 אינם מתאימים לשימוש כמילוי חוזר ויסולקו מהאתר.  מחומר תופח אדמת חרסית ומילוי ישן .ד

מילוי עד למפלס תחתית המצעים למשטחי פיתוח, יעשה בחומר המתאים לדרישות חומר   .ה

 במפרט הכללי:  51נברר לפי פרק 

 ס"מ.  20עובי השכבות יהיה   -

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו. לפחות.   98%המילוי יהודק לצפיפות  -

כל עבודות ההידוק יבוצעו בבקרה מלאה של מעבדת קרקע כולל בדיקה  -

 ואישור של כל שכבה ופיקוח הנדסי קפדני. 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

ס"מ   30אם השתית מורכבת מאדמה חרסית, יש לבצע חישוף לעומק  -

מעברי מכבש תוך כדי הרטבה לפי  5את  החרסית ע"י  לפחות ולהדק

 . ±  2%מודיפייד  א.א.ש.ה.ו. ולרטיבות האופטימלית  92%הצורך, לצפיפות 

החלפת קרקע עמוקה יותר בהתאם   שבנוסף לחישוף בשתית, יתכן ותידר -

לעובי המילוי המתוכנן וסוג המשטח, הנחיות יינתנו על פי הממצאים בעת  

 הביצוע.

מ'    0.5י חדש למילוי קיים יש ליצור מדרגות אופקיות במילוי הקיים, ברוחב בחיבור מלו .ו

 מ' לכל היותר.   0.5לפחות ובגובה 

 

 הגבלת תנודות   .0401

דרגת תנודות הנגרמות בסביבה ע"י עבודות החפירה והקידוח לא תהיה גבוהה מזו התואמת את  

 תיות ונוחות הציבור. למבנים תש DIN 4150מהירות החלקיק המוגדרת בתקן הגרמני  

 מניעת אבק  .0501

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת או הקטנת כמות האבק במהלך עבודות  החפירה,   

לרבות התקנת מערכת חיצונית. כל האמצעים למניעת או הקטנת כמות האבק  יהיו על חשבון הקבלן  

 ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה. 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 ות בטון יצוק באתר עבוד   -  02 פרק

 

 הבטון סוג  02.01

 אם לא צויין אחרת בתוכניות.  30-לכל רכיבי הבטון המזויין יהיה ב בטוןסוג ה

   .3הבטון יתאים לדרגת חשיפה 

 . 15-הפלסה יהיה ב בטון

 . 20-יהיה ב בקירות כובד וקירות אבן עם גב בטון בטוןסוג ה

 

 הבקרה תנאי  02.02 

 . 118 י"תהבקרה הנדרשים יהיו תנאי בקרה טובים לפי  תנאי

 

  טפסות  30

האחראי לביצוע מטעם הקבלן יבדוק ויאשר הטפסות  המהנדס.  904 ייתוכננו ויבוצעו לפי ת" הטפסות

 לפני היציקה.

 מודגש שתכנון וביצוע טפסות באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 מידה וידרשו ב  -מלבידים )דיקטים(חזותי   טפסות לבטון חשוף .א

או ש"ע מאושר ע"י  TEGOמסוג  מ"מ   20-21 יעשו מלבידים )דיקטים( בעובי התבניות

או ש"ע   PSF( Phenolic surface filmהאדריכל והמפקח, מצופים בחומר בר קיימא כגון )

יימרחו בחומר כימי מיוחד אשר לא יידבק, לא יכתים ולא יפגע בבטון,   מאושר. הטפסות

 שיאושר מראש ע"י המפקח. 

בפלטות   התבנית מאלצים שימוש הלבידים יהיו פלטות שלמות למעט אותם מקומות שמימדי

לבידים ה פני אישורו המוקדם של האדריכל לכך(. כמו כן,יהיו קטנות יותר )אולם יש לקבל

 מסמרים וכ"ו. חופשיים מכל לכלוך, שיירי בטון,נקיים לגמרי ו

 ס"מ שיושמו בתוך התבניות.  2X2הבטון יהיה קטום מקצועות ע"י משולשים 

לאורך  ואטום בין פאות הלוחות  המלא  הצמדהיצירת  למנוע נזילת מי צמנט מהתבניות ע"י יש

 בטון עצמו., על מנת למנוע נזילת מי צמנט וה לבטונים שכבר נוצקו ובחיבוריםהמשקים 

הבטחת   החוזרים יוגבל לצורך  מותר שימוש חוזר בלבידים כנ"ל, אולם מספר השימושים

 ביחס למספר בליטות ופגמים. בכל מקרה של חילוקי דעות קבלת פני בטון חלקים, ללא

והוראותיו יחייבו את הקבלן   הבלעדי השימושים החוזרים כנ"ל, יהיה המפקח הפוסק והקובע

 ללא ערעור.

גבי  במקומות בהם תדרש שטיפה בין התבניות לפני היציקה כמו למשל ביציקת קירות על

לשחרור מי   רצפה שנוצקה קודם לכן, יש להשאיר בלוחות התחתונים של התבניות חריצים

לסגור חריצים  השטיפה והלכלוך על פי הנחיות המפקח. לאחר השטיפה ולפני היציקה יש

 כם. רדאלה כדי למנוע נזילת הבטון 

 המפקח.האדריכל ויאושרו ע"י  לחיזוק הטפסות ישמשו אביזרים מיוחדים מפלדה אשר

מפורטת של ביצוע הטפסות, כולל איטומן  הקבלן יגיש לאישורו המוקדם של האדריכל תכנית

 ומיקום המישקים.  וחיזוקן
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 ס"מ.  3כיסוי הזיון יהיה לפחות 

 המפקח.  לפי סדר שיאושר מראש ע"י הבטון יהיה אחיד בהרכבו ויוצק רצוף וללא הפסקות

 ימים לפחות מגמר היציקה.  4הטפסות לא יפורקו בטרם עברו 

 הבנייה על ידי כיסוי מתאים.  הבטון היצוק יוגן מיציקות אחרות ומכל שאר עבודות

 לבטון חשוף יימדדו וישולמו כתוספת למחירי היחידה לבטונים. הטפסות

 חזותי   לבטון חשוףפלדה טפסות  .ב 

 והפסקות.  שקעים, סדקים  גמר בטון יצוק בטפסות פלדה יהיה חלק ללא בליטות,

 הטפסות יתוכננו על ידי מהנדס מומחה לתכנון טפסות פלדה. 

עם חיזוקים במרחקים   מ"מ לפחות,  4טפסות הפלדה תהיינה עשויות פח בעובי  .1

 מתאימים באופן שהפח יהיה ישר ,   לפי התוכניות, ללא כיפופים ושקיעות.

הטפסות יהיו מאותו סוג, אותו עובי, אותו אורך, נקיות ואטומות, הטפסות יימרחו   .2

 שתאושר ע"י המפקח.   באמולסיה מתאימה

 ח. יאושרו ע"י המפק לחיזוק הטפסות ישמשו אביזרים מיוחדים מפלדה אשר .3

מפורטת של ביצוע הטפסות,   הקבלן יגיש לאישורו המוקדם של האדריכל תכנית .4

 כולל איטומן וחיזוקן.

 ס"מ.  3כיסוי הזיון יהיה לפחות  .5

לפי סדר שיאושר מראש ע"י  הבטון יהיה אחיד בהרכבו ויוצק רצוף וללא הפסקות .6

 המפקח. 

 ימים לפחות מגמר היציקה.  4הטפסות לא יפורקו בטרם עברו  .7

 הבנייה על ידי כיסוי מתאים.  היצוק יוגן מיציקות אחרות ומכל שאר עבודות הבטון .8

 קטימת פינות  502.0

פלסטיק  ס"מ מעץ או 2X2משולשים  כל האלמנטים מבטון יוצקו בתבניות עם פינות קטומות ע"י

 שיותקנו בתוך התבניות ללא תוספת מחיר. 

 

 אטום בטון  602.0

   26 יתוכח לפי ת"ברכיבים לגביהם מצויינת דרישה לבטון אטום,   הבטונים אטימות

 או פחות.  ממ"  50המותר הוא   הממוצע  המים. עומק חדירת 5חלק 

 וסוג הערבים יקבעו על סמך ניסויים מוקדמים במפעל הבטון ובאישור  התערובת יחס

 מוסמכת.  מעבדה

 רכיבים משוכנים בבטון  702.0

טון כדוגמת צנרות חשמל, מים, ניקוז וכ' יקבעו בטפסות מראש לפי  שרוולים ורכיבים משוכנים בב

ס"מ לפחות ותובטח רציפות  5התכוכניות הרלוונטיות ובאישור הקונס', יובטח עובי כיסוי בטון של 

אסורים אלא באישור מראש ובכתב ממהנדס הקונס' והאביזרים  מוטות הזיון. קידוח או סיתות 

 שבון הקבלן ולא תשולם עבורם כל תמורה. והחיזוקים שיידרשו יהיו על ח
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 מוצרי בטון טרום  -  03פרק 

 

 מראש לוחות טרומיים דרוכים 03.01

 מימדי הפלטות וצורתן נקבעו בתכניות הקונסטרוקציה. .א

 . 50-סוג הבטון: ב .ב

 קדם.-הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המפקח לפי שיטת דריכת .ג

 . 5חלק   466ת"י  -ו 0307-ו 0308העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי תת פרקים  

חשבון    מלווה מפורט של הפלטות, קבלן יגיש לאישור המתכנן לפני הביצוע החרושתי תכנוןה .ד

ת"י  ל בתוכנית. החישוב והתכנון יתאימו בחשבון העומסים כנדרש סטטי המוכיח שנלקחו

 טרומות דרוכות(. של תקן זה )תקרות מטבלות חלולות  5כולל חלק  466

  15%מרוחב הלוח, כולל חיתוך  15%בחישוב הלוחות ילקחו בחשבון פתחים בשיעור 

 מהגדילים.

ותפרים אחידים. לא תשולם   פני תחתית הפלטות יהיו נקיות, חלקות, עם קיטום פינות .ה

 תוספת לבטון גלוי.

להבטיח הידבקות לשכבת הבטון   על הפנים העליונים של הפלטות להיות מחוספסות כדי .ו

 משלימה. ה

 קדיחת חורים תיעשה לפני יציקת הטופינג ולאחר מילוי התפרים. .ז

 להתאמת הפלטות לעמודים וכד'.  יש לבצע חיתוכים שונים )גם אלכסוניים( מסוימותבפלטות  .ח

 לחתכים בתכניות.  יש להוסיף זיון ולמלא את החורים בתוך הפלטות בהתאם .ט

a.   .בקצוות המילוי הנדרש יש להרכיב אבזר פלסטי 

b.   סמוך להרכבת הפלטות יש לנקות פני השטח הנושא ולכסותו בשכבת מלט צמנט

1:3 . 

 החל על יצרן הזיון.  בדרישות התקןו 1735פלדת הדריכה תעמוד בדרישות ת"י  .י

 סיבולות ייצור: .יא

i.   מ"מ  2הסטיה בתחתית הפלטות לא תעלה על . 

ii. מ"מ 2טות לא תעלה על  הסטיה ממידות רוחב הפל . 

iii.   ס"מ 1הסטיה ממידות אורך הפלטות לא תעלה על  . 

iv.  5חלק   466הקימור והסטיות האחרות יהיו בגבולות המותרים לפי ת"י  

 . 5פרק -נספח א' תת

 סיבולת הרכבה:  .יב

i.  מ"מ   2הסטיה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על. 

ii.   מ"מ.  2הסטיה האנכית לא תעלה על 

הבטון לסמיכות כזאת שמי צמנט    . יש לתכנן את תערובת30-שה בבטון בהמישקים ייעמילוי  .יג

מעבדה   לתחתית הפלטות הטרומיות. תערובת הבטון תיקבע ע"י לא יחדרו דרך המישקים

מ"מ. מילוי המישקים   5לא יעלה על  גודל האגרגט המקסימלי .מוסכמת ותאושר ע"י המפקח

 המשלימה )טופינג(. יבוצע בנפרד מהיציקה



 9  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

לנקוט גם באמצעים אחרים בנוסף  למנוע חדירת מי צמנט לתחתית הפלטות, על הקבלןכדי  .יד

 אם המפקח יחליט שיש צורך בכך. לסמיכות תערובת תואמת, 

גמר של בטון נקי וחלק. פלטות   המישקים ייעשו בקווים ישרים ותחתיות הפלטות יהיו בעלות .טו

 הכרוכות בכך יחולו על הקבלן. פלטותייפסלו וכל ההוצאות  שלא יעמדו בדרישות אלה

 סדוקות ושבורות תיפסלנה.

 . 1:100על הקבלן להגיש לאישור המתכנן תכניות הרכבה בקנ"מ   .טז

החיבורים עם חלקי המבנה יצוקים   במחיר הפלטות הטרומיות כלולים גם החיבורים ביניהן, .יז

 וכים וכד'. הובלה, הרכבה וכ"ו, הכנת חורים ופתחים, חית באתר, כמפורט בתוכניות,

מהמופיע בתכניות, ללא דחיה בלוח   הקבלן רשאי להציע שימוש בלוחות דרוכים ברוחב שונה .יח

יוגשו לאישור והשינויים הנדרשים עקב כך בתוכניות ייעשו ע"י הקבלן  הזמנים, ובתנאי שכל

 האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה.

 

 טרומיות ורכיבי טריבונה טרומייםקורות   203.0

אלמנטים  מוכח בייצור  ןוניסיוייוצרו במפעל קבע בעל ידע ורכיבי טריבונה טרומיים קורות טרומיות 

 .טרומיים בלבד

 

 סוג הבטון ועיבודו.  .א

 .  לפחות  50-הבטון יהיה מסוג ב

 . אלמנטים הטרומייםיבדקו מדגמי בטון אשר היו בתנאי אשפרה זהים ל

 כבת רכיבי הטריבונה.יהיו חלקים ומוכנים להרהעליונים  ותפני הקור

. גימור יתאים  02בפרק יעמוד בדרישות האטימות המצויינות  האלמנטים הטרומייםבטון 

 במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.  02לדרישות מבטון חשוף לפי פרק 

הקבלן יגיש לאישור המתכנן חישוב, תכנון מפורט, תכניות ייצור ותכניות הרכבה של הקורות   .ב

 ורכיבי הטריבונה.

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים  .3003

 וקבועים במקומם.  הלוחות הטרומיים הדרוכים יימדדו במ"ר כשהם מושלמים

הפרטים  ההערות ו לפימילוי חללים וכל מה שדרוש  , סתימה והשלמת התפרים בין הפלטות הטרומיות

 כלול במחיר.  -בתכניות 

ביחידות. הזיון וכל הדרוש לפי התוכניות והמפרטים כלול קורות טרומיות ורכיבי טריבונה ימדדו 

במחיר. אביזרי העיגון וההמשכיות לרבות אלה היצוקים יחד עם העמודים והקירות עליהם נשענים  

 האלמנטים הטרומיים כלולים במחירי הקורות ורכיבי הטריבונה. 

רומי המדובר,  מודגש שאביזרי העיגון מורכבים ממספר חלקים שחלקם יצוקים באלמנט הט 

חלקם יצוקים עם האלמנט הטרומי או האלמנט היצוק באתר, עליו האלמנט המדובר נשען או אליו  

הוא מחובר, וחלקם מחבר בין שני המרכיבים הנ"ל להבטחת משכיות ועיגון. כל החלקים הנ"ל  

 ה. כלולים במחיר האלמנטים הטרומיים, ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה של אלמנטים אל
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 עבודות בניה   -  04ק פר

   

 סוגי הבלוקים .1004

בלוקי בטון חלולים  , בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה .1

וסוג הבלוקים  סוג א'.מקור  5בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  

 יאושרו מראש ע"י המפקח. 

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.  .2

תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות חשמל, צינורות,  .3

ועל פי מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות השונות 

 הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.

במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות, תוך  

 הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים. 

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים ו/או  

 ת בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים. סיתו

מטר גובה יבוצעו שתי חגורות עוברות לכל אורך המחיצה ולא רק מעל   3.5בקירות מעל  .4

 הפתחים. 

 . 1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י   .5

. חגורות מתחת למחיצות בחדרים  466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י 

 בהתאם לפרטי האיטום. רטובים ובספי דלתות יבוצעו 

החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין קוצים 

שיקדחו לאלמנטים כולל  466בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 

 דבק אפוקסי.

  6שוקים בקוטר מ"מ עם חי 8מוטות בקוטר  4. זיון אורכי של 20-החגורה תהייה מבטון ב .6

 ס"מ או בהתאם לפרטים בתכנית.  15מ"מ במרחקים של  

בקצה או כל   20-בקירות ומחיצות ארוכים או בעלות קצה חופשי יש לצקת עמודים מבטון ב .7

מ"מ    10מוטות בקוטר  4ס"מ. הזיון לעמוד יהיה  20מטר בעובי הקיר וברוחב של   4

. זיון העמודים יוכנס אל תוך ס"מ  15מ"מ במרחקים של   6מחוברים ע"י חישוקים בקוטר 

 ס"מ אל תוך הרצפה והתקרה בקדחים שימלואו באפוקסי. 5החגורות ו

נדרש ביצוע שטרבות בכלל החיבורים לאלמנטי בטון יצוק, הקוצים לחיבור השטרבה יהיו  .8

 לעיל. 5.7בעומק ובעובי זהה לסעיף 

 

 אופני מדידה מיוחדים  .2004

 הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:בנוסף לאמור במפרט 

וכו'( לרבות זיון כנדרש, קוצים עם דבק   , שטרבותכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות .א

 יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים.  כו'. הכלו אפוקסי

 ביטון משקופים. .ב

 בניה במעוגל. .ג

 ן. בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטו .ד
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי  .ה

 . כתב הכמויות
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 עבודות איטום   -  05פרק 

 

 כללי  05.01

וכלים מתאימים לביצוע עבודות כוח אדם  ןניסיועבודות האיטום יבוצעו ע"י קבלן מאושר בעל ידע, 

יידרש הקבלן איטום המוצע להציג שלושה פרויקטים דומים   , לצורך הוכחה לניסיון קודם מסוג זה

 שלפחות אחד מהם כלל איטום אלמנטים טרומיים שהסתיימו בהצלחה 

כל חומר או אביזר המסופק לאתר   מתאים.  חומרי האיטום יסופקו מיצרנים או יבואנים בעלי תו תקן

 מלא. דבתיעוילווה 

 דים חלק, נקי, ויבש.לפני ביצוע איטום יש להבטיח שהמשטח עליו עוב

  

 באמצעות יריעות ביטומניותורצפות איטום מרצפים   205.0

של יריעות  בשכבה אחת הבטון  לאחר התייבשותבטון ההפלסה יבוצע מעל ורצפות איטום מרצפים 

של פזקר או ש"ע מאושר,    5/250מ"מ דוגמת פוליפז  5מושבחות בפוליאסטר בעובי  ביטומניות

 . 1430לת"י ת יתאימו היריעובהלחמה מלאה.  

 הוראות היצרן. של פזקר או ש"ע, לפי GS 474מריחת יסוד מתמיסה ביטומנית  

 מעל שכבת האיטום תבוצע שכבת הדבקה שתבטיח הדבקות האיטום לרצפה. 

איטום מסדים וקורות יסוד יבוצע יחד עם איטום המרצפים, לפי הפרטים, על תשתית של  בטון רזה  

 חיזוק יבוצעו לפי הפרטים. ודפנות בלוקים. יריעות

 

 קירות טמונים ותקרותאיטום   05.03

של פזקר או ש"ע לפי הוראות היצרן בכמות   474GSמריחת יסוד באמולסיה ביטומנית כגון  .א

 גר'/מ"ר. 300

 שעות ולכל היותר יממה.  4משך הייבוש לפחות 

  4\ 180מזויינות בפוליאסטר, כגון פוליפז  S.B.Sהלחמת יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  .ב

ומרכזה יהיה   ס"מ, 30מ"מ, לאורך הרולקות. רוחב היריעה לפחות  4 של פזקר או ש"ע בעובי

 מעל מרכז הרולקה. 

,  S.B.Sשכבות האיטום העיקריות יהיו משתי שכבות של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  .ג

מ"מ,   4של פזקר או ש"ע, בעובי מינימלי של  4\180מזויינות בפוליאסטר, דוגמת פוליפז 

ס"מ ביניהן.ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום מבוקר כדי  10מולחמות בחפיפות של 

 למנוע חריכת החומר.

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי הגבוהים.  .1

יש לפרוש את היריעה, לגלגלה חזרה משני קצוותיה כלפי המרכז ולהלחימה   .2

גליל כלפי חוץ. אין לדרוך על היריעות בעודן חמות. השכבות תונחנה  מאמצע ה

 במקביל, עם חפיפות מסורגות. 

ס"מ לכל   -20שתעבור את הפגם ב על פגמים שמתגלים תוך כדי ביצוע יש להלחים יריעה .ד

 כיוון.
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

חלולים בעובי  ס"מ וקיר בלוקי בטון  2הגנה על שכבת האיטום באמצעות לוחות קלקר בעובי  .ה

 מ. ס" 7

 

 איטום באמצעות טיח אוטם.  305.0

 לפני ביצוע האיטום יש להרוות את הבטון במים. 

  2שווה ערך מאושר בשתי שכבות. בכל השכבה יהיו  או   107הטיח האוטם יהיה מסוג סיקה טופ סיל 

 ק"ג/מ"ר חומר.

 יבוצעו לפי הוראות בכתב מן היצרן.  האיטום ואשפרתו

 

גגות ומעברים פתוחים באמצעות יריעות ביטומניות איטום ובידוד   05.03

 משוכללות

יבוצע בשלבים   באמצעות יריעות ביטומניות משוכללות שטוחיםומעברים פתוחים איטום ובידוד גגות 

 הבאים: 

ת ביטומן מנושב אחת, מסוג מ"ר ושכב\גר' 250מחסום אדים הכולל מריחת יסוד בכמות של  .א

 .)רק באזורים הדורשים בידוד תרמי( מ"ר\ק"ג 1 בכמות של 75\25

  3חוזק  בלחיצה  ס"מ.   4בעובי  ,או ש"ע מאושרL" סוג א', דגם 3X הנחת לוחות "רונדופן .ב

הנחת  ק"ג/מ"ק.    35-. משקל לא פחות מm*c/ w0.024ק"ג/סמ"ר מקדם מוליכות תרמית  

הלוחות יונחו   ניקוי הגג. תיעשה אחרי קבלת אישור בכתב על כך מהמפקח ולאחר   הלוחות

למעקה על כל שטח הגג למעט   על פני הגג באופן חופשי, צמודים ומשיקים זה לזה ממעקה  

רה מוגנת מקרינת  עד הנחתם יאוחסנו בצו .)רק באזורים הדורשים בידוד תרמי( הגבהות

 שמש. 

 מ"מ להגנה על הרונדופן. 0.2יריעות פוליאטילן בעובי  .ג

 ס"מ לפי השיפועים.  4יציקת בטקל בעובי מינימלי של  .ד

ק"ג/סמ"ר. לפני  40ק"ג/מ"ק ובחוזק מינימלי של  1200הבטקל יהיה במשקל מרחבי של 

את התכונות  המשך ביצוע האיטום, על הקבלן להציג תעודות ממכון התקנים המאשרות 

 הנ"ל.

 עיבוד רולקות בפינות לאורך מעקות וכל בליטה מהגג. .ה

ס"מ   10עם גמר חלק, בחתך משולש בגובה  1:4הרולקות ייעשו ממלט צמנט בהרכב נפחי 

 ס"מ. 20ורוחב 

של פזקר או ש"ע לפי הוראות היצרן בכמות   474GSמריחת יסוד באמולסיה ביטומנית כגון  .ו

 גר'/מ"ר. 300

a.  שעות ולכל היותר יממה.  4לפחות משך הייבוש 

b.  .המריחה תבוצע מעל שכבת הבטקל החלקה כאשר היא נקיה ויבשה 

  4\ 180מזויינות בפוליאסטר, כגון פוליפז  S.B.Sהלחמת יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  .ז

ומרכזה יהיה   ס"מ, 30מ"מ, לאורך הרולקות. רוחב היריעה לפחות  4 של פזקר או ש"ע בעובי

 ז הרולקה. מעל מרכ

,  S.B.Sשכבות האיטום העיקריות יהיו משתי שכבות של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  .ח

מ"מ,   4של פזקר או ש"ע, בעובי מינימלי של  4\180מזויינות בפוליאסטר, דוגמת פוליפז 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

ס"מ ביניהן.ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום מבוקר כדי  10מולחמות בחפיפות של 

 החומר.למנוע חריכת 

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי הגבוהים. 

כלפי המרכז ולהלחימה מאמצע הגליל   יש לפרוש את היריעה, לגלגלה חזרה משני קצוותיה

כלפי חוץ. אין לדרוך על היריעות בעודן חמות. השכבות תונחנה במקביל, עם חפיפות  

 מסורגות.

 היריעה העליונה בגגות בהן שכבות האיטום חשופות תהיה עם ציפוי אגרגט בהיר מוטבע.

ברוחב  פות כנ"ל באזורי המגע עם מעקות והגבהות, מעל הרולקות יש להדביק יריעות נוס .ט

 15לרדת לפחות  היורדות מאף המים אל מישור הגג. על היריעות  לפחות, לפי פרט, ס"מ 50

 ס"מ על פני האיטום האופקי. 

מ"מ המחוזק   50X3 םאלומיניות היריעות מתחת לאף המים יחוזקו אל הבטון עם פרופיל וקצו .י

ן אף המים יש לאטום במסטיק מירווח בין חלקו העליון של הפס לביה ס"מ. את  30לבטון כל 

 ביטומני.

ס"מ לכל   -20שתעבור את הפגם ב על פגמים שמתגלים תוך כדי ביצוע יש להלחים יריעה .יא

 כיוון.

 את אזורי החפיות בין היריעות יש לצבוע בצבע בהיר לפי פרט. .יב

בגגות בהם מתוכנן ריצוף, יש לפרוס מעל שכבות האיטום יריעה גיאוטכנית מפוליפרופילן  .יג

 גר'/מ"ר. 400ל במשק

 

 מניעת חדירת גז ראדון  .0505

 האמצעים למניעת חדירת גז רדון למבנה כוללים בין היתר: 

 בטון הרצפה ואיטום הרצפה כמתואר בתוכניות קונסטרוקציה ובמפרט המיוחד.  -

 איטום מעברי צנרת כמתואר בתוכניות חשמל ותברואה.  -

 ומיזוג אוויר.מערכת שאיבת רדון כמתואר בתוכניות תברואה  -

 הכנות להתקנת מפוח על הגג כמתואר בתוכניות מיזוג אוויר וחשמל.  -

כל העבודות יבוצעו בהתאם לחוברת "הנחיות ומפרט טכני למניעת חדירת גז רדון בבנייה חדשה"  

 שהוצאה ע"י עירית ירושלים, המחלקה לאיכות הסביבה. 

סמויים והגלויים( יהיה סימון ברור ובולט כנדרש לכל הצינורות לפינוי גז רדון העולים לגג )הצינורות ה

 במפרט עירית ירושלים.

 

 מדידת ראדון  .0605

הקבלן יזמין על חשבונו ובאישור המפקח בדיקת רדון כנדרש ע"י עירית ירושלים כתנאי למתן תעודת  

גמר. את הבדיקות תבצע חברה מאושרת לכך מטעם המשרד לאיכות הסביבה  ועירית ירושלים. 

יום לאחר סיום   180מת ליבו של הקבלן מוסבת לכך שהבדיקות נערכות במשך שנת הבדק,    תשו

 הבנייה.
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 איטום מעברים נגד אש  .0705

יבוצע לפי דרישות מכבי  למשך שעתיים   איטום מעברים כבלים, פירים, תקרות כפולות וכד' נגד אש

 ועליו מריחת מסטיק מסוג 2ק"ג/מ"ק, בעובי " 160צמר סלעים במשקל  921ות"י  755אש, ת"י  

FIRESEAL  PILOCOAT שווה ערך מאושר. החומר יוכן וייושם לפי הוראות  אופילו אש" פקת "אסב

 היצרן.

כל השרוולים, הכבלים והתעלות העוברים דרך המעברים צריכים להיות עטופים בחומר האטימה.  

מחיר האטימה כולל רשתות פלדה מגולוונת   מ"מ 5אלמנטים חודרים יהיה  המרחק המינימלי בין שני

 ופרופילי פלדה הנדרשים להתקנתה. 

 

 בקירות מעברים  .א

 כבלים, תעלות וכד'. ועליה להניח יש להניח שכבה של חומר אטימה,

השכבה השניה וכן ממשיכים עד    לאחר כיסוי השכבה הראשונה בחומר אטימה, מניחים את 

 מילוי המעבר כולו.

 

 ברצפות מעברים  .ב 

יש להשתמש בתבניות וברשת אקספנדד מגולוונת, כדי להבטיח את יציבות האטימה עד  

אלמנטי פלדה לתמיכת חומר האטימה לפי הנחיות   התקשותה, במידת הצורך יש להוסיף

 ס"מ סביב לצנור. 5X5יש לבצע רולקה  המפקח במקום. 

 

 מפרט לאיטום וחיפוי קירות גבס בחדרים רטובים       05.08

איטום קירות בנויים עשויים לוחות גבס, רצפה בחדרים רטובים הינו נושא בעל חשיבות עליונה,  

תשתיות אלו צפיות לבוא במגע מתמיד עם כמויות גדולות של מים העלולים לחדור דרך אריחי 

 הרצפה והקירות ולהיספג בקיר ומשם לחלחל החוצה ולגרום לרטיבות, התפתחות פטריות ועובש. 

 ק"ג למ"ר. 28ות הגבס עומדים בדרישות התקן ויכולים לשאת  ודא שקיר

 הכנת הקירות: 

מ"מ ולמלא  5-10כדי למנוע מעבר מים בחיבור שבין לוחות הגבס לרצפה, מומלץ להשאיר מרווח של  

פוליאוריטני ו/או הדבקת סרט בוטילי. בחיבור בין קיר בטון ללוח גבס מומלץ  Power-fix PU40 -ב

  -מ"מ בין שכבות האיטום בחיבורים כאשר השימוש ב 2.8X2.8גלס גודל תא להטביע רשת אינטר

Power-fix 

 יישום האיטום: 

יש למרוח שכבת איטום ראשונה במברשת, כשהחומר טרי יש להטביע את הרשת ולהמתין לייבוש.  

 שכבה שנייה יש למרוח לאחר ייבוש השכבה הראשונה. 

 

 איטום הרצפה והקירות: 

ק"ג נוזל במערבל מכני    יד   5ק"ג אבקה עם  20חלק א'  507רצפה: יש לערבב אולטרה סיל  .1

 לקבלת עבידות מתאימה ללא גושים, תערובת שתהיה נוחה למריחה במברשת. 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

ק"ג בשתי שכבות שתי וערב, שכבה ראשונה בגוון לבן ושכבה שנייה בגוון  3-יש ליישם כ .2

 ת גובה החיפוי. אפור. מומלץ לאטום את הקיר עד תחיל

 שעות לייבוש השכבה הראשונה )עד לייבוש מלא( ובצע שכבה שנייה.  4- המתן כ .3

יש ליישם את תערובת האיטום באמצעות מברשת סיד בעלת סיבים קשים, תחילה ברצפה   .4

 ולאחר מכן על הקירות. יש למרוח את כל האזור בו נדרש לבצע שכבת איטום. 

על הרצפה באמצעות איטום ביטומני, יש למרוח שכבה  על פי תקנות הבנייה יש לבצע איטום  .5

 ביטומנית על כל שטח הרצפה שנאטמה באיטום צמנטי. 

רק בקירות בהם קיים   507/ אולטרה סיל 501קירות: יש ליישם איטום צמנטי מסוג איטומט   .6

 מגע מלא עם מים. 

 הדבקת האריח:

 עבודות האיטום. ימים מגמר יישום  4את עבודות החיפוי ניתן להתחיל  .1

 יש לנקות את גב האריח מאבק, לכלוך ושומנים בספוג לח.  .2

 מ"מ.  7עובי ההדבקה לא יעלה על  10%  -כאשר מידת ספיגות האריח גדולה מ .3

מרח שכבת דבק דקה על גבי הקיר תוך כדי הידוק הדבק באמצעות הצד החלק של המאלג',   .4

ולבצע סירוק באמצעות מאלג'   מיד יש להוסי שכבת דבק נוספת עד להגעה לעובי הנדרש

 שיניים כך שהסירוק יהיה מלא ואחיד בכל שטח הקיר המיועד להדבקה. 

כיסוי( והצמד את האריח אל הקיר תוך כדי  100%מרח שכבת דבק על כל שטח גב האריח ) .5

טלטול והזזה עד הגעת האריח למקומו בשיטה של "רטוב על רטוב". הדק באמצעות פטיש  

 (גטמי )במידת הנדרש

 מ"מ באמצעות שומרי מרחק )ספייסרים(. 3השאר פוגות ברוחב של מינימום   .6

הקפד ששכבת הדבק תהיה ללא חללי אוויר, יש לוודא כיסוי מלא ואחיד של הדבק גם על   .7

 הקיר והאריח.

 יש ליישם. .8

 שעות מסיום עבודות ההדבקה.  72 -כ FG  flex/117יש ליישם רובה  .9

 שעות ולהתחיל בהדבקה.  48-96המתין בשטח בו בוצע איטום הקיר מומלץ ל .10

  132/ דבק פיקס 140להדבקת האריחים על שכבת האיטום יש להשתמש בדבק אקרילי  .11

. מיד הוס שכבת דבק נוספת עד הגעה לעובי הנדרש NO.1בלתי מתכווץ/ דבק סופר קל 

ולבצע סירוק באמצעות מאלג' שיניים כך שהסירוק יהיה מלא ואחיד בכל שטח הקיר המיועד  

 להדבקה.  

 ניתן להדביק ישירות על גבי לוחות גבס עם הדבקים הבאים: 

דבק מוכן לשימוש להדבקה דקה של אריחי קרמיקה, ספוגים, פורצלן, פסיפס ועוד.  -140דבק אקרילי 

מ"מ של אריחי פורצלן ואריחים    3-10דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי  -132דבק פיקס 

  3-10דבק גמיש להדבקה בעובי  -NO.1אבן, פסיפס ועוד. דבק סופר קל  שמידת ספיגותם גבוהה,

/ איטומט  507/ אולטרה סיל 501מ"מ. ניתן לבצע איטום על גבי הרצפה והקירות באמצעות איטומט 

 . 502פלוס 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 איטום בדיקת ה  .0905

 בדיקות איטום האלמנטים השונים יערכו ע"י מעבדה מוסמכת באמצעות הצפה והמטרה  

 . 2ו  1, חלק  1476ת"י  לפי

 

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים  .1005

מחירי היחידה לבידוד ואיטום כוללים את כל השכבות הנדרשות לפי הפרטים והמפרט לקבלת  

 וימדדו בשטח היטל אופקי בלבד ללא עליות ויריעות חיזוק. מערכת מושלמת

 עבור מערכת איטום בקירות ימדד ההיטל האנכי בלבד 

  לרבות רולקות, איטום מעברי צנרת, הכפלת שכבות האיטום בחיבורים לא תשולמנה שום תוספות

 מלבד אלה שהוצגו בכתב הכמויות. 

 הצפה ובדיקות איטום נכללים במחירי היחידה.  תניסיונו
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק 

 

 כללי 06.1

על הקבלן  יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים.  פרטי הנגרות והמסגרות  .6.1.1

 להגיש תוכניות ייצור לכל האלמנטים ולקבל את אישור המתכנן.

המפעל   -תסופק לבניין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן   נגרות מתועשת .6.1.2

, לרבות פרזול, צירים וכל הדרוש שיסופק שיספק את המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר

 . 253,252,251ולל תעודה המעידה על עמידתו בדרישות מפמ"כ  כ

יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות. על הקבלן   מידות הפתחים .6.1.3

להודיע למפקח על כל סטייה בין מידת הפתחים בבניין למידות בתכניות. האחריות על 

 התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן. 

ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח.  מוצרי נגרות  .6.1.4

 המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

על כל קומפלט לפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר דוגמא מכל מוצר גמור  .6.1.5

 חלקיו לאישור המפקח ו/או המתכנן. 

עים בצביעה אלקטרוסטטית עפ"י כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים בחם וצבו .6.1.6

 .במפרט המיוחד 11מפרטי הצבע כולל משקופים, כמפורט בפרק 

הפלדה יהיו מגולוונים בחם וצבועים בצביעה אלקטרוסטטית עפ"י  כל אלמנטי .6.1.7

 במפרט המיוחד  11מפרטי הצבע כולל משקופים, כמפורט בפרק 

שתימנע כל   רכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופןמוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יו .6.1.8

ה  פגיעה בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטר

 אחרת. מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.

בהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות מעץ אורן יבש ונקי מתאים לכל דרישות   .6.1.9

. סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו בפקקי  35התקנים הישראליים ובפרט ת"י 

 עץ בריא מאותו סוג.

 3לפחות בצידם הגלוי ומסוג  1מסוג  37למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י לבידים  .6.1.10

 לפחות בצידם הסמוי. 

)המכונה גם "פנל" או "לוח נגרים"( יתאים לדרישות התקנים הישראליים.  לוח לבוד  .6.1.11

בהיעדר דרישה אחרת תהיינה המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים לא 

 מ"מ.  4 -יקטן מ

מ"מ,   2בעובי מזערי של   FE 360על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  פלדה מוצרי .6.1.12

הריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראהו  

 והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק. 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתאפשרו ריתוכים באתר וכל עבודות המסגרות 

 וקונסטרוקציות שונות יתוכננו ע"י מחברי תותב וחיבורי הברגות בלבד. כולל הגדרות

לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות,   הפרזולכל  .6.1.13

 להלן.  06.2הפרזול יבוצע כמפורט בסעיף  אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.
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, או פרופילים  וניםמגולו S.H.R. פרופילי יבוצעו גבס במחיצות דלתות בצידי; .6.1.14

.  S.H.R.-ה בפרופילי יעוגנו הדלתות משקופי. ובתקרה  הבטון ברצפת מעוגניםמחוזקים,   

 במחירי הדלתות ואינם נמדדים בנפרד. הפרופילים הנ"ל כלולים 

 . היחידה במחיר כלול פלדה ומסגרות אומן נגרות עבודות צביעת; 6.1.14

 

 אלומיניוםמסגרות, נגרות,  -פרזול  06.2

 מפרט טכני לפרזול דלתות  .6.2.1

 דלת פלדה רגילה

דלת פלדה חד   דלת פלדה דו כנפית 

 כנפית

  כנף סבילה כנף פעילה 

מנעול רגיל 

 לדלת פנימית

MTL-

9603/07 

 _____________ MTL-9603/07 

מנעול 

 אינדיקציה פנימי

MTL-EL-360  _____________ MTL-EL-360 

מנעול 

 אינדיקציה חיצוני

MTL-EL-360  _____________ MTL-EL-360 

מנעול לדלת 

פנימית ע"פ 

 רשימה

MTL-9680 

NEMEF רול 

 _____________ MTL-9680 

NEMEF רול 

מגיף כנף עליון 

לדלת פנימית  

 )מחזיר שמן(

MTL-DC-240 

זרוע מסילה 

מותקן בצד  

 הצירים

MTL-DC-240 

זרוע מסילה מותקן  

 הציריםבצד 

MTL-DC-240 

זרוע מסילה מותקן  

 בצד הצירים

מגיף כנף עליון 

לדלת חיצונית  

 )מחזיר שמן(

MTL-DC-250 

זרוע מסילה 

מותקן בצד  

 הנגדי לצירים

MTL-DC-250 

זרוע מסילה מותקן  

 בצד הנגדי לצירים

MTL-DC-250 

זרוע מסילה מותקן  

 בצד הנגדי לצירים

  MTL-FD-451 מתאם סגירה

 WSSפושבר  בהלה ידית 

 נירוסטה

 WSSפושבר 

 נירוסטה

  WSSפושבר 

 נירוסטה

 MTL-EA-281 MTL-EA-281 מעביר כבל סמוי
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 דלת פלדה חסינת אש 

 חד כנפית דו כנפית 

  כנף סבילה כנף פעילה 

מנעול לדלת 

 פנימית

MTL - 1900 

 

MTL - 1921 MTL - 1900 

 כולל סרט נגדי

מנעול לדלת 

 חיצונית

MTL - 1901 

 

MTL - 1921 

 

MTL - 1901 

 יעם כפתור אינטראקטיב

מגיף דלת  

עליון )מחזיר 

שמן( לדלת 

 פנימית

MTL-DC-250 

 זרוע מסילה

 

MTL-DC-250 

 זרוע מסילה

 

MTL-DC-250 

 זרוע מסילה

 

מגיף דלת  

עליון לדלת 

חיצונית 

 )מחזיר שמן(

MTL-DC-250 

 זרוע מסילה

 

MTL-DC-250 

 זרוע מסילה

 

MTL-DC-250 

 זרוע מסילה

 

  MTL - JPM מתאם סגירה

 ידית בהלה 

 

 WSSפושבר 

 נירוסטה

 WSSפושבר 

 נירוסטה

  WSSפושבר 

 נירוסטה

 

 

 דלת עץ

 חד כנפית דו כנפית 

  כנף סבילה כנף פעילה 

מנעול לדלת 

פנימית לא  

 אינדיקטיבי

MTL-9700\02 

 

 _____________ MTL - 9700\02 

 

מנעול כנף עליון 

 לדלת פנימית

 )מחזור שמן(

MTL-EL - 240 

 

 ______________ MTL - EL - 240 

 

 

 כל המנעולים בכל הדלתות יוזמנו עם סרט נגדי תואם.  .6.2.2

 הינם מוצרים של חברת "מולטילוק". MTLמוצרי 
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 מערכת )מאסטר( רב מפתח  .6.2.3

של קוד  (GRAND Master Key )מנעולי הדלתות, כולל כל הסוגים, יותאמו לרב מפתח 

  קי מותאם לכל הדלתות. כמו כן, יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח. -

6.2.4.  

  בקרת עם" אקטיב"אינטר  מולטילוק)מאסטר(  מפתח רב מסוג הנעילה מערכת

 . שטוח מפתח בפרופיל השכפול

 .בפרויקט  להתקנה באישורו רק ותסופק המזמין"י ע תוגדר  המערכת

 . מבוקרת  בצורה המפתחות שיכפול יאשר הוא ורק בלבד למזמין יסופק המערכת קוד

 . מפתחות אחרי ומעקב המערכת לניהול מפתחות  ניהול תוכנת תסופק כן כמו

  מערכת  את להחליף מבלי נוספים צילינדרים להוסיף יהיה שניתן כך תתוכנן  המערכת

 .בעתיד כולה

 .בנפרד נמדד ואינו   הדלתות במחיר כלול  מפתח הרב  מחיר

 דלתות אש 06.3

כל זמן עמידות האש בדלתות יהיה בהתאם למפורט ברשימות ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות. 

 דלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור היצרן לאחר שהדלת הורכבה.  

 

 ותמסגרוגרות נ מערכות פרזול של דלתות 06.4

 סוג הצילינדרים 

 מתואמת עם היזם.   GRAND-MASTER-KEYכל הצילינדרים יהיו במערכת 

 לדלתות עץ ומתכת שהפתיחה דו כיוונית: 

 (מולטילוק.+MT5מ"מ דגם)  66מסוג לשון  -צילינדר כפול  .א

 ,מולטילוק(+MT5)מ"מ סימטרי כפתור דגם  66מסוג האן לשון  -צילינדר עם כפתור  .ב

 (מולטילוק. (+MT5דגם  -מ"מ 66מסוג לשון  -לדלתות אש עם ידיות בהלה .ג

 ( מולטילוק. +MT5דגם)  -מ"מ  66מסוג לשון   -לדלתות אש מבוקרות עם ידיות בהלה .ד

 מולטילוק. (+MT5 )דגם -מ"מ  66מסוג לשון  -לדלתות מבוקרות .ה

 מולטילוק. +MT5דגם -מ"מ   76מסוג לשון  -לדלתות אלומניום .ו

 הגדלים הסופיים של הצילינדרים יתואמו עם עוביי הדלתות בשטח. : הערה

 בדלתות שהפתיחה רק מצד אחד של הכנף: 

 ,מולטילוק+MT5מצבים    8מסוג האן לשון  -צילינדר עם לשון מתכוננת  1/2 .א

של   Masterkey -הכוונה ל  -ברשימות ובמפרטים  Masterkeyבכל מקום שמופיעה המילה  .ב

 ילינדר מותאם לעובי הדלת. הפרוייקט כאשר אורך הצ

 

 חבויים   -מנעולים 

 MTL-9600פתיחה רגילה: כדוגמת  -לדלתות מעץ  .א

 MTL-1769 -מנעול צירון עם לשון ובריח לצילינדר  .ב

 MTL-9680כדוגמת -מנעול טלטל עם לשון גלילית )רול(ובריח לצילינדר.  .ג
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 MTL-9600 -לדלתות פלדה פתיחה רגילה  .ד

 MTL-1901דוגמת כ -לדלתות אש פתיחה רגילה  .ה

פושבר  נירוסטה  WSSמנעול נטרק ננעל)מכאני( כדוגמת  -לדלתות פלדה עם ידית בהלה .ו

 . 01.144ונגדי נעילה פאניק מס'  01.120, או מנגנון פאניק 01.690מנגון 

פושבר    WSSמנעול נטרק ננעל)מכאני( כדוגמת ( כדוגמת   -לדלתות אש עם ידית בהלה  .ז

 . 01.144ונגדי נעילה פאניק מס'   01.120, או מנגנון פאניק 01.690 נירוסטה מנגון

 ABLOY EL560 -ע"י קודן. פתיחה חשמלית מנעול אלקטרו מכני )לפלדה(  .ח

 MTL-9670 -לדלתות אלומיניום פתיחה רגילה  .ט

 ABLOY-EL060מנעול נטרק ננעל)מכאני( כדוגמת   -לדלתות אלומיניום עם ידיות בהלה .י

 מנעול שירותים תפוס/פנוי מולטילוק -םשירותי מנעול וצלינדר לתאי .יא

)במידה ויהיה צורך במנעול   MTL-3PR -מנעול רב בריחי מכאני )אלומניום(לדלתות מוגנות  .יב

  426ABLOY E -מבוקר הדגם יהיה אלקטרו מכאנירב בריחי 

 604ABLOY EL -ע"י קודן. חשמליתמנעול אלקטרו מכני )לאלומניום( פתיחה   .יג

 מובנה(  PANICטה על ידיות מבוקר מצד אחד בצד השני ) זהו מנעול שלי  

 

 ידיות לדלתות פח אלומיניום ודלתות עץ: 

תוצרת חברת    26940דגם   INOXIסט ידיות דגם  המנירוסט  -זוג ידיות מנוף לדלתות אש  .א

 "מולטילוק".

 של חברת "דורמה".   premium 8353נירוסטה דגם  -זוג ידיות מנוף לדלתות אלומיניום  .ב

 של חברת "דורמה".   premium 8353נירוסטה דגם דגם  -זוג ידיות מנוף לדלתות פלדה .ג

 של חברת "דורמה".   premium 8353נירוסטה דגם. דגם  -זוג ידיות מנוף לדלתות עץ  .ד

זוג ידיות צינור "מנט" תוצרת  -ידית משיכה ודחיפה פנימית וחיצונית לדלתות אלומיניום  .ה

 720019015וידית חד צדדית מס' קטלוגי . 720019011טלוגי ידית דו צדדית מס' ק "דורמה"

זוג ידיות תוצרת "דורמה" מס'   -ידיות משיכה ודחיפה פנימית וחיצונית לדלתות בשרותי נכים  .ו

 . 706018017קטלוגי 

ידיות משיכה ודחיפה לדלתות פלדה ועץ: זוג ידיות "מנט" תוצרת "דורמה" מס' קטלוגי  .ז

 חד צדדי.  720019015טלוג דו צדדי/ומס' ק 720019011

 מנרוסטה תוצרת "דורמה".   -ידית קבועה )אביזר חיצוני( לדלת עם ידית בהלה  .ח

 מחזיר שמן 
 מחזירי השמן ישולבו עם מגבילי פתיחה בהתאם להנחיות האדריכל.

 מ': נטו.   1מחזיר שמן לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת חד כנפיות מידת רוחב כנף עד  .א

 עם עצר, מותקן בצד הצירים.  EN 2-5 / 93 TSורמה" דגם  מחזיר שמן של חברת "ד

 מ' נטו.   1.2מחזיר שמן לדלתות אלומיניום לדלתות חיצוניות מידת כנף עד  .ב

 עם עצר מותקן בצד הנגדי לצירים. EN7/G 93 TSמחזיר שמן של חברת "דורמה" דגם  

 מ' נטו.  1.5  -מ' 1.2מחזיר שמן ריצפתי לדלתות אלומיניום או פלדה במידות בין   .ג
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 עם עצר.  BTS80EN 1-6מחזיר שמן ריצפתי של חברת "דורמה" מס' קטלוגי 

  MTL-DC240 -מחזיר שמן לדלת חסינת אש  .ד

 

 רוזטות ושלטים 
 רוסטה כיחידה אחת המכסה את הצילינדר ואת חור הידית של חברת "דורמה"ירוזטות נ

 

 צירים 

 של סטנלי מנרוסטה לכל כנף.   4.5X4צירים -צירים לדלתות פלדה  

 מנרוסטה 4.5X4"X4MMTHKצירים "רינגל"  

 ע"פ תיאום ואישור של האדריכל. -צירים לדלתות עץ:  

 בכל כנף. לפחות יח'  3עלים  MECHNICA  3דגם  SAVIOתוצרת -צירים לדלתות אלומיניום 

 כלי.צירים מיסביים ע"פ תכנון קונסטרוקטיבי ואישור אדרי -צירים לשערים  

 

 ידיות בהלה )המידות ייקבעו לפי מידות הכנף( 

 דלתות פח/פלדה: 

פושבר  נירוסטה מנגון  WSSשל חברת    -ידית בהלה לדלת חד כנפית פלדה עם מוטות סמויים 

 . 01.144ונגדי נעילה פאניק מס'  01.120פאניק  WSS, עם מנעול 01.690

 דלתות אלומניום: 

פושבר  נירוסטה   WSSשל חברת    -עם מוטות סמויים  ידית בהלה לדלת חד כנפית אלומניום .א

 , גמר נירוסטה. 01.144ונגדי נעילה פאניק מס'  WSS  01.120עם מנעול פאניק 

   WSSידית בהלה לדלת חד כנפית מאלומניום עם מנעול אינדיקציה נטרק ננעל של חברת  .ב

 גמר נירוסטה.

  WSSשל חברת    יון תחתון אוטומטיידית בהלה לדלת דו כנפית)אלומניום( עם בריח סמוי על .ג

     WSS  01.120פושבר  נירוסטה עם מנעול פאניק 

  

 אביזרים שונים: 

 ROCKWOOD 494/490מעצור דלת כדוגמת  .א

 .MTL-116RRלדלתות פנימיות מבוקרות תוצרת "מולטילוק" כדוגמת  זויתן חשמלי .ב

 MTL - 1842" דגם "מולטילוק -בריח קפיצי )אוטומיטי( לדלת מתכת  .ג

 

 - מתאמי סגירת דלתות

 ABLOY FD111מתאמי סגירת דלתות דו כנפית חיצונית כדוגמת   .א

 . GSR/93 TSמתאם סגירה לדלתות דו כנפיות פנימיות של חברת "דורמה" דגם  .ב

 נרוסטה ע"פ אישור האדריכלי. -אביזר חיצוני לדלת עם מנעולי בהלה  .ג

  



 24  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 מעביר כבל חבוי 
כנף המשקוף למנעול הדלת בהתקנה סמויה. מעביר המתח יהא של חברת "סביו" מעביר מתח בין 

 . 4232מס' קטלוגי 

 

 תכולת מחירים .506

מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות  בנוסף לאמור במפרט הכללי   .6.5.1

 להלן:

 לחיזוק.  RHSועמודי  20-מילוי המלבנים )"המשקופים"( בבטון מסוג ב .א

 הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית וכימית ופגיעות אחרות. .ב

 כל האמור ברשימות ובתכניות הפרטים.  .ג

 צביעת המלבן בגוון אחד והכנף בגוון אחר )אם יידרש(. .ד

 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. .ה

 דוגמאות לאישור המפקח. וכניות ייצור והתקנה ות  הכנת .ו

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי  .ז

 . כתב הכמויות

 מדידת מעקות ללא עמודים.  .ח

בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה    10%שינוי במידות היחידות בגבולות של  .6.5.2

 ד הקבלן. ו/או לתביעה כלשהי מצ

 משטחי עבודה ימדדו בנפרד מארונות.  .6.5.3

מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור ברשימות,   .6.5.4

 האמור ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונים. 

 

 הערות: 06.6

בהלה  בחלק מהדלתות יורכבו לפי דרישות הביטחון והבטיחות, מנעולים חשמליים, מנעולי  -

 ונעילה אלקטרו מגנטית.

 עבור כל פריט ישולם בנפרד לפי הצורך. -

וכלולים במחירי  מפתחות מסטר בכל הפרויקט יהיו אחידים לפרטי אלומיניום, נגרות ומסגרות -

 היחידה
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   מתקני תברואה  -  07פרק 

 כללי - 07.00

המפרט כולל בנוסף למסמך זה ולרשימת התוכניות והפרטים המצורפת לו, את   .1

 המפרט הכללי לעבודות בניה )האוגדן הכחול( על כל פרקיו הרלוונטים.

נתוני התוכניות והפרטים עדיפים על נתוני המפרט המיוחד ונתוני המפרט המיוחד   .2

 עדיפים על נתוני המפרטים הכללים. 

יות היא תמציתית. ההצעה תוגש בהתייחס לכל המטלות  כותרת כל סעיף בכתב הכמו .3

המפורטות במסמכי המפרט האחרים. לא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או  

הספקת חומרים כלשהם המתוארים במפרט ובתוכניות, גם אם לא נרשמה בסעיפי 

 כתב הכמויות. 

והאביזרים   מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים, הצנרת  .4

 הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. 

עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקוי מים קיימים, כבלים, בזק, קווי ביוב וכו'.  .5

מיקום הקווים הקיימים הוא משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא  

 לפגוע בקווים ובכבלים הקיימים, וכן לבצע בורות גישוש, עליהם לא ישולם. 

 במידה וקוים /כבלים יפגעו, הקבלן יתקן על חשבונו.  

  תכולת המפרט הכללי .6

מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת  

הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון, 

, וכל  579, ת"י 1205וכן יחד עם הל"ת הוראות למתקני תברואה, מפרט מת"י מס' 

התקנים הישראליים הרלבנטיים.  כל האמור במפרט מיוחד זה בא להשלים או   

 להוסיף על האמור במפרט הכללי הנ"ל.  

 העבודה    תיאור .7

 עבודות באתר אוניברסיטה גבעת רם מחולקות לשלבים: 

במסגרת מכרז זה יש לבצע אינסטלציה פנימית למבנה טריבונה כולל את כל      

 בורים לקווים קיימים.החי 

 כל העבודה תעשה ע"פ התקנים הרלוונטיים לכל סוג עבודה.

 קבועות תברואתיות, ברזים וסוללות יסופקו בדגם וגוון, ע"פ בחירת האדריכל.

 התיאור בסעיף הוא מקוצר, רק בחירת האדריכל מחייבת. 
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  תברואיות קבועות 07.01
 

 ש"ע, דגם הכיור לפי בחירת האדריכל והמזמין. כיור רחצה מחרס לבן סוג א' או  .1

כיורי מטבח מחרס,  סוג א', צורת הכיור, הגוון ופרטי ההתקנה טעונים אישור   2 .2
 מראש של האדריכל או המזמין.

     צבע פעמיים  צבועים מרותכות בליטות עם  1/2" בקוטר מגולבנים מצינורות זיזים 
 ע, רוזטה    "ש או ליפסקי"" תוצרת פלסטי בקבוק לבן, סיפון שמן צבע יסוד, ופעמיים

 גומי.  פקק כרום עם מצופה פליז ונטיל

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א', לרבות מושב, מכסה כבד ומיכל הדחה מפלסטיק  .3
 כמותי.-דו

 כל הכלים סניטרים, ברזים ואביזרים נדרשים וכפופים לאישור של האדריכל והמזמין.  .4

ת אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקנתה באופן מושלם    קבועות תברואיות כוללו . 5

כולל חיבורי מים וביוב, אספקת והתקנת חומרי עזר שונים הדרושים להתקנה )חומר  

שחור(, עבודות נלוות הדרושות להתקנה לרבות חציבות, קידוחים, מעבר  

וץ קירות/תקרות מסוגים שונים כולל קירות/תקרות בטון, חיבור הקבועה למערכות ח

הצנרת והחיבורים הדרושים   ראשיות. עבודת הקבלן כוללת לפיכך, ביצוע עבודות 

להתקנת הכלים, אספקת האביזרים וחומרי העזר כגון ברזים, קטעי צינורות, ספחים  

וכו' ע"י הקבלן, אספקת והובלת הכלים ממחסנים לאתר, אחסון באתר, שמירה  

וות שתידרשנה להתקנתם  והבטחת שלמותם, התקנה במקום וכל העבודות הנל

המושלמת. מודגש בזאת, כי הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים  

בעלויות נוספות שידרשו  במקרה של אובדן, מסיבה כלשהיא והוא לבדו יישא

  להשלמתם.



 27  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

  :  אפיון הכלים הסניטרים: הכלים והברזים יהיו מהסוג שיוגדר ע"י האדריכל

 . 1205בהתאם לתקן הישראלי להתקנת מתקני תברואה מס'  כל הכלים יותקנו 

 

  במבנה צנרת מים 07.02
 

 קו    ו מערכת אספקת מים תחבור לרשת מים קימת באצטדיון צינור מים מחיבור עד המחלק  א. 

 , מגולוון, צנרת תת קרקעית תהיה גם עם עטיפה אנטי    40 מים לכיבוי אש יהיו סקדיול     

י"ת ישראלי יתאימו לתקן (PEXמצולב ) קורוזיבית, מים מהמחלקים יהיו מפוליאתילן  

 וגם      PEXוחמים. גם צינורות קרים למים יהיו והאביזרים הספחים ,1519 

 .  1519המערכת יתאימו לתקן ישראלי מס'   

 צינור מתעל, ע"פ הוראות היצרן. בתוך תונח הצנרת , 24רג ד והאביזרים  הצנרת  

בברז כדורי דגם "שגיב", ובארון  הסתרה   המחלקים לצנרת יהיו תקניים, כל מחלק יצויידו 

חלק יש להוסיף תקני מפלסטיק או עץ מדגם ויצרן שיאושר ע"י האדריכל. בכל יציאה מהמ

 1יציאות יהיה בקוטר " 8, מחלק מעל תקני ברז סגירה

 

 )ברז ניל(.עם ברז סגירה כדורי. לקבועה תהיה לבנה, הקיר צנרת גלויה בין  ב.

 

  ודלוחין  שופכין צינורות 07.03
 

 . 958 י"ת לפי מפוליפרופילן יהיו דלוחין צינורות  א.

  ההתקנה, התאמת השיפועים  לאחר בטון עטיפת  לצקת  יש  הרצפה בתוך לצנרת

 . 1119ות"י  530,  55, 147 כ"מפמ לפי יהיו ומחסומים  מאספים ובדיקתה.

 פליז או פלסטיק. באביזר הריצוף במפלס יסתיימו  רצפה ביקורת, מחסומי קופסאות ב.

  .האדריכל בחירת לפי מוברג, בגוון רשת /אטום עם מכסה מרובעת מסגרת

   או גל-פל של  "מובילית " HDPEגבוהה " מפוליאתילן צפיפות יהיו שופכין צינורות  ג.

 צינורות של חיבורים . 499 י"לת רביזיה  והצעת  DIN 8075 תקן לפי ע, מיוצרים"ש

HDPE בריתוך. יהיו 

 כנית ולפי התקן.וביקורת לפי ת פתחי עם יותקנו הצינורות 

 ס"מ מעל הגג.  30. מפי.וי.סי בכובע יסתיימו אוויר צינורות ד.

 צינורות גלויים יוסתרו באמצעות לוחות גבס או חומר אחר באישור האדריכל. ה.

 צינורות מתחת רצפת הבטון יהיו עטופים בבטון מזויין. ו. 

יזרי הסתעפויות או קשתות  לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באב ז. 

ת במפורש, כי הקבלן  מעלות עם קטע ישר ביניהן ע"פ התקן מודגש בזא  45של    תבזווי

עליו לקבל בעל ניסיון וידע מוכחים בשימוש והרכבה וחיבור של צנרת זו, חייב להיות 

לן מורשה ועבר את הקורסים וההשתלמויות  , כי הינו קבאת אישור נציג היצרן

 הנדרשים.

מין תעודות אחריות  בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג היצרן של הצנרת למז 

 שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה .  10של לתקופה 

הוא יכסה את הוצאות היצרן  הזמנת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות הקבלן ו

 או.במלוזה  לעניין
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( מולחמים  גברית לפי HDPEקולטנים יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה )

 . 500ת"י 

 בכל קומה על הקולטנים יותקנו חיבורים עם עין ביקורת.  

 מעלות.  45 -כמו כן, יותקנו עין ביקורת בכל שינוי זרימה גדול מ  

 לכל פתח ניקוי והביקורת תהיה גישה נוחה.   

 

 בידוד תרמי:  

מ"מ,   19לאחר בדיקת לחץ צנרת מים חמים תבודד בשרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי 

מפי.וי.סי. הצינורות המותקנים בתוך חריצים בקירות יבודדו בגומי הדבקה  כולל סרטי

 ס"מ.  50מגולוונים כל עם חיזוק בחוטים   מ"מ 4סינתטי בעובי 

 :צינורות 

 יכוסו רק לאחר בדיקת לחץ. רצפותצינורות המתקנים בתוך קירות בתוך תקרות ובתוך  

 עמדת כיבוי אש  

בבניין יותקנו בהתאם לדרישת רשות הכיבוי , עמדות כיבוי אש הכוללות גלגלון מותקן 

מזנק, גלגלון  :יותקנובתוך ארון פיברגלס צבועה אדום עליה רשומה באותיות גדולות "אש

מ' ומזנק, ברז   15 זרנוקים 2, תוף מסתובב 1  1\4מ' מחובר עם ברז "  25אורך  3\4"

וכן כל אביזר וצנרת וכדו' שתדרוש כיבוי  ק"ג, 6טרוץ, מטף אבקה עם מחבר ש 2שריפה "

                                                                                                   אש ויועץ הבטיחות.                                                                                                 

 ביצוע בהתאם לדרישת רשות הכיבוי ובהתאם לתוכניות. 

 

 דודי חשמל 

 חברת "אורן" או ש"ע. תכדוגמאבבניין יותקנו דודי חשמל 

 .KW 3יהיו ע"פ תקן. גוף חימום של כל דוד יהיה  כל הדוודים

בכניסה לכל דוד יותקן ברז, אל חוזר ופורק לחץ. ביציאה מכל דוד יותקן ברז. כל האביזרים  
יהיו תקניים בנוסף לכל דוד יהיה מפסק תקני עם לוחית עם נורה אדומה המראה אם הדוד  

 עובד או לא.

 ת יצרן . התקנת הדודים והאביזרים יהיו לפי הוראו

חוזר  -בנוסף תתוקן משאבת סחרור הכוללת: משאבה, ברז לפני ואחרי המשאבה, אל
 . 'וחיישני טמפ

 .'משאבת הסחרור תפעל עם מפסק ופיקוד ע"פ הפרשי טמפ
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 כללי מערכות מים   

הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת למים קרים   .1

 מטרה אחרת כנדרש במפרט וע"פ התכנון. וחמים לשימוש, לכיבוי אש ולכל

מערכות המים תהינה שלמות ומושלמות, ותספקנה את המים בכמויות, בלחצים   .2

 ובטמפרטורות הנדרשות.

מערכות המים  למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם אבטחת   .3

איכות המים, מניעת זיהום חוזר וכן לשם בקרת כמויות הזרימה,לחצי האספקה  

 טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש ע"פ התכנון.

מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצינורות ואביזרי הצנרת, מהחומרים   .4

 קטרים הנדרשים, את הבידוד התרמי הנדרש, המתלים והחיזוקים. הסוגים וב

במסגרת עבודה זאת חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום   .5

חיבור אספקת המים לאתר הבניה עם מחלקת המים של האוניברסיטה, עם 

המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים.  הקבלן יטפל ויוודא 

רים הנדרשים מהגופים והרשויות לביצוע מושלם של החיבור  קבלת כל האישו

 ע"פ התכנון וכנדרש.

כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה ע"פ ההנחיות ודרישות המפרט הכללי   .6

ויתר התקנים   1205"מתקני תברואה", ת.י. מס'  – 1990מהדורה  07פרק 

 ות.שבעניין זה וכן כל ההנחיות ודרישות מפרט זה, התוכניות וכמוי

 

 

  הידראולית בדיקה 07.06
 

 הברזים הרכבת  לאחר ברזים.  הרכבת לפני אטמ',1 6בלחץ  תיבדק  מים צנרת
  .בלבד אטמ'  8 בלחץ המערכת תיבדק
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מפרט שירות ותחזוקה למערכת אינסטלציה מים וביוב ארונות   07.07
 כיבוי אש ומים במים

 

 :כללי .1

האינסטלציה, לרבות ברזים, סוללות, כלים לבנים הקבלן ייתן שירות ויתחזק את המערכת  

שנים שיתחילו מיד לאחר גמר תקופת האחריות/ בדק,    10וכל המתקנים הרטובים. במשך  

 על הקבלן לבצע את כל התיקונים על חשבונו. 

 תכולת השירות:  .2

השירות יכלול תיקון נזילות, פתיחה ו/או שיחרור סתימות, החלפת אביזרים וצנרת  

 כל סיבה שהיא, לרבות שימוש לא נכון.שיתקלקלו מ

אחזקת דודי מים חמים, לרבות החלפת גופי חימום, משחררי לחץ משחררי אוויר וכל 

 הנדרש.

 לוחות זמניים למתן השירות:  .3

הקבלן ייתן את השירות באופן מיידי על פי קריאה טלפונית אל אחד משלושה מספרי 

 טלפון שיינתנו על ידו לשלושה אנשים אחראיים. 

 שעות.  8תיקון הנזילות יבוצע תוך 

 שעות  8תיקון דודי מים חמים לרבות החלפת גוף חימום תוך 

 שעות.  5תיקון פרץ מים הגורם להפסקה כללית של כל אספקת המים תוך  

תיקון סתימות ביוב שאינן משביתות את כל השירותים של הגברים או של הנשים, יתוקן  

 שעות.  8תוך 

השירותים של הגברים או של כל השירותים של הנשים, תטופל  סתימה המשביתה את כל  

 שעות.  4תוך 

 שעות.  24תיקון שאינו משבית מערכות ואינו גורם נזק יטופל תוך 

 שעות.  4תיקון הגורם נזק ומשבית מערכות יטופל תוך 

 התמורה הינה לפי סכום חודשי קבוע עבור כל המטלות המפורטות לעיל. .4

ש"ל לכל   300במטלות הנ"ל עקב חשיבותן הקבלן ייקנס לפי במידה והקבלן לא עימוד  .5

שעת איחור בתיקון וכן יישא בכל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו למזמין עקב  

 התקלות שלא תוקנות בזמן. 

  המפרטלאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על פי  .6

כל הכתוב במפרט ואת הנדרש לתפקוד תקין  בתשלום, התשלום הוא חודשי ויכלול את

 ורציף ללא תקלות של כל המערכות. 
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 מתקני חשמל   -  08פרק 

ופרקים רלוונטיים מעודכנים אחרים במפרט  18/2005, פרק 08/2015העבודות יבוצעו לפי פרק 

 הכללי לעבודות בנין ולפי ההשלמות/תוספות במפרט מיוחד זה.  

 במוקדמות מכרז זה פרק זה בא להשלים הפרקים הנ"ל ופרקים רלוונטיים 

 

 תנאים כלליים מיוחדים 0080.

              פקוח ובקורת העבודה     00.01
לפי לוח הזמנים.   המפקח הוא הממונה מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע

 לפיכך:

מפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה                                             .א

בהתאם לתכניות או להוראותיו ויהיה הקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה  

 שתיקבע על ידו.

תי מתאימים לעבודה  המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או, כלי עבודה, הנראים לו כבל .ב

במבנה, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות  

 בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים,   .ג

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני, או הוראות המהנדס.אם לפי דעתו אין 

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב  .ד

 העבודה ולאופן ביצועה.

הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל שהיא בכדי   .ה

סויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא  לאפשר לו לבקר ולקבוע לפני כי

רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל  -תתקבל הודעה כזאת 

 חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 

                              סווג הקבלן המבצע  00.02

של המתקן )על בסיס גודל ההזנה הראשית   מתאים לעומס המתוכנן ןרישיוהקבלן המבצע יהיה בעל 

יהיה תקף למועד חתימת   ןהרישיולמתקן נשוא חוזה זה או, במקרה של ספק, על פי קביעת היועץ(, 

                                              החוזה והקבלן מתחייב לחדשו עד תום תקופת הבדק, לפחות.                                         

הזמנתו של קבלן להגיש הצעה או להשתתף במכרז אינה משחררת אותו מהצורך להוכיח כי הוא בעל 

 מתאים.  ןרישיורשיון מתאים, או לחילופין, שבעלי המקצוע שהוא יעסיק במתקן גם הם בעלי 

 

                  תאום עם מנהל האתר ונציגיו       00.04

ים בתחום מתקן קיים ופעיל )מוסד, מחנה, מתקן וכדומה(,  כאשר העבודה כוללת תוספת ו/או שינוי

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בשיתוף פעולה מלא עם  

כל הגורמים הנוגעים בדבר, ובמיוחד להקפיד לתאם מראש מועדים ומשך הפסקות חשמל וכן לברר 

 מפגיעה בהם.  עולהימנהעבודה  באזוראחרים  םשירותישל   םהימצאותהיטב 

           ריות לנזקים  אח 00.05
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן  

בתשלום עבור   ויחויבבכל האחריות במקרה של תביעות פיצויים נגדו, נגד המזמין או כל אדם אחר    אייש

ו קבלן משנה שלו. אחריות זו מתייחסת  נזק שיגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מעבודתו, שליחו, בא כוחו א
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גם לשמירה והגנה על עבודות גמורות כגון: רצפות, מדרגות, צפויים, נגרות, צנרת, מכשירים, ציוד וכו'. 

כל הנ"ל הם על חשבונו וללא תשלום נפרד או נוסף כל שהוא. חציבות בבטונים ובאיטונג יבוצעו רק 

 מים )ניסור, קידוח וכו'(.אחרי תאום מראש עם המפקח ורק בכלים מתאי

                      הצעת מחיר 600.0

לפני הגשת הצעתו, על הקבלן ללמוד את כל הפרטים הקשורים עם העבודות 

העלולים להשפיע על עבודתו ועל המחיר, כמו תנאי המקום, פרטי החוזה, 

       המפרט, תנאי התשלום וכד'. 

אי הבנה או פרטי עבודה שלא נלקחו בחשבון מראש, לא יהוו                  

               ינוי המחירים.  סיבה מספקת לש

התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן "למכרז בלבד". עם                       

קבלת צו התחלת עבודה ימסרו לקבלן תכניות "לבצוע". המזמין רשאי לשנות את 

התכניות בתקופת העבודה. מחירי היחידה שהוצעו במכרז ישארו בתוקף עד תום 

 נסו שינויים בתכניות בכל שלב שהוא.העבודה גם אם יוכ

 

           חומרים   00.07
על הקבלן לספק חומרים ומוצרים תקניים בלבד, חדשים ובטיב מעולה באישור היועץ ו/או  המזמין לפני  

התקנתם. היועץ ו/או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה ו/או תאור טכני, ו/או דגימה של חומרים  

אישור על שימוש בהם. ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן על חשבונו באם יידרש.   ומכשירים לפני מתן

אישור הנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים  

 במתכונת אותן דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.

                           

                        ביצועאישור לפני  00.09

לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התכניות שברשותו וכן הנחיות  

 הקשורות לפרטי הביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח. 

                                מניעת טעויות בביצוע  000.1

כת תכניות מעודכנת של בנין, פנים, מערך הקבלן חייב לדאוג שתהיה ברשותו מער

ציוד, קונסטרוקציות, צנרת ואינסטלציות אחרות לשם מניעת טעויות בביצוע. 

במקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בתכניות, על הקבלן לפנות מיד למפקח 

 ולא לבצע עד לבירור אי ההתאמה.

על           יומן עבודה 100.1

ירשום תהליכי התקדמות העבודה, הערות המפקח הקבלן לנהל יומן עבודה, בו 

 וכן תביעות הקבלן לגבי עבודות חריגות או עבודות ברג'י.

                       עבודה ברג'י 200.1

בתור עבודה ברג'י תחשב כל עבודה לא מגודרת בסעיפי חוזה ואשר המפקח 

                                         מחליט לא לקבוע עבורה מחיר חריג. החלטה זו תנתן בכתב.

מדידה של שעות ברג'י תהיה שעה נטו של העובד ו/או הציוד באתר הבניה בלי 

 להתחשב בזמני נסיעה, אבטלה, ניהול עבודה וכיו"ב.

                               עבודות חריגות 300.1

הקבלן מבקש עבודות נוספות או ציוד נוסף שלא מופיעים בסעיפי החוזה ואשר 

לבצען או לספק במחיר חריג, עליו להגיש נספח מצורף לחשבון עבודות חשמל עם 

 נתוח מחירים עבורם. מחיר חריג יתבסס על מחירי החוזה.



 33  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 

 

         תאום עם גורמים אחרים  00.14
על הקבלן לבוא בדברים עם חברת החשמל ורשות התקשורת )בזק( בכדי לקבל הנחיות בנוגע להכנות  

רושות לחיבור החשמל וטלפונים ולבצעם בהתאם ובמועד המתאים, הכל בתאום עם המפקח. כמו  הד

כן עליו לעבוד בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם הקבלנים האחרים העובדים באתר ולנקוט בכל 

 האמצעים כך שעבודתו לא תינזק או תוסתר על ידי עבודת הקבלנים האחרים. 

על           שינויים 500.1

הקבלן לבדוק את כל השינויים בתכנון המתייחסים לעבודתו והן של בעלי מקצוע 

   אחרים אך נוגעים גם בעבודתו, ולבצעם בתאום עם המפקח.

על           זמני ביצוע 600.1

הקבלן לתאם את זמני הביצוע לפי התקדמות הבניה ולפי דרישות הקבלן הראשי. 

הזמנים שנקבע מראש, זכות המזמין לדרוש במקרה של פיגור בביצוע לגבי לוח 

מהקבלן להגביר כח העבודה שלו או כל אמצעי ביצוע אחר, ללא תוספת תשלום. 

פעולה זו אינה גורעת מזכותו של המזמין לחייב את הקבלן בתשלום דמי פיגורים 

 ו/או נקיטת כל אמצעי אחר כפי שנקבע בחוזה.

                     שינוי היקף העבודה .1700

)אם לא מהיקף העבודה    35%זכות המזמין לשנות, להוסיף או לצמצם בתחום של  

ע"י שנוי כמויות בסעיפים ו/או בסעיפים או פרקים צוין אחרת במסמכי החוזה(, 

שלמים, כמו כן להכניס שינויים בתכניות תוך מהלך העבודה, ואין הקבלן זכאי 

 לדרוש תוספות למחירים המוסכמים.

  
 

                                פקת ציוד או עבודה על ידי גורם אחר אס 00.18

זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי תאורה, לוחות חשמל, שנאים וכו' או להזמין אצל אחרים ציוד 

ועבודות מיוחדות כמו מערכות קשר, גנרטורים וכד', ועל הקבלן לספק מידע, הדרכה וכל הדרוש לתאום 

 לא תוספת תשלום. אם יוחלט על מימוש סעיף זה, הדבר לא יחשב כ"שינוי היקף העבודה".העבודה, ל

                      עבודה בבנין מאויש  00.19

, הקבלן נדרש לעתים לבצע עבודות מחוץ לשעות העבודה  מאוישים םבבנייניבעת ביצוע עבודות 

 הרגילות או בימי מנוחה. 

 מיוחד בגין עבודות אלו.הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום  

                          קבלת המתקן  00.20

לאחר קבלה ואישור המתקנים על ידי כל הרשויות הרלוונטיות, על הקבלן למסור את המתקן על כל 

חלקיו למפקח ו/או למזמין כשהם פועלים בצורה תקינה ועליו לתקן על חשבונו את כל הליקויים, סטיות  

 אות תוך זמן שיקבע על ידי המפקח. מהתכניות ו/או הור

                                אחריות הקבלן  00.21

  שנתיים הקבלן אחראי כלפי המזמין עבור טיב העבודות, חומרים ומכשירים שסיפק לתקופה של 

מתאריך קבלת המתקן )אם לא צוין אחרת במסמכי החוזה(. במשך תקופה זו על הקבלן לתקן מיד ועל 

ל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נבע משימוש בלתי חשבונו כ

 נכון או רשלנות של אנשים המשתמשים במתקן.                                           
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                  פיקוח  00.22

בלעדית והמלאה  הפיקוח על העבודה ואישורה על ידי המפקח אינו גורע מאחריותו של הקבלן ה

 למתקנים במשך תקופת האחריות. 

           קבלן משנה  00.23

הקבלן לקבל אישור מראש על מסירת חלק מהעבודה לקבלן משנה. בכל מקרה, הקבלן יהיה  על  

אחראי לכל הפעולות, הנזקים או המחדלים של קבלן המשנה. כל מו"מ יתנהל באמצעות הקבלן בלבד 

 המשנה. ולא עם קבלן 

על           מחסן באתר 400.2

הקבלן לדאוג ולהכין עבורו ועל חשבונו מחסן באתר לכל ציודו והוא יהיה אחראי 

 בלעדי לשמירתו. עליו לתאם עם המפקח מיקומו ופרטים אחרים הקשורים לכך.

                                      תקופת הביצוע 500.2

ר מאשר בתום על הקבלן לסיים העבודה בהתאם למוגדר ולמוסכם בחוזה ולא יאוח

( חדשים מהתאריך שנקבע בהוראה להתחלת ביצוע   )   

 העבודה )צו התחלת העבודה(.

 

 תאור העבודה 08.01.01

 מתקן החשמל יבוצע באצטדיון גבעת רם בירושלים ברובו במבנה היציע החדש. 

י ולוח  מתקן ההזנות הראשיות הקיים כולל חיבור במתח גבוה ללוח מתח גבוה עם כניסה ויציאה, שנא

 מתח נמוך.  

 שנים ומותקן במכולה זמנית הנמצאת בצד המערבי.   3 -כל הנ"ל בוצע לפי כ

המכולה תבוטל וכל המתקן חשמל  הקיים יועתק לחדרים   – ביציע החדש אשר יבנה יכלל חדרי חשמל 

 האלה.  

ת אשר  בעקבות כך ישונה מערך ההזנות וכל הכבלים המחוברים היום ללוחות במכולה יחוברו ללוחו

 יותקנו בחדרי חשמל החדשים. 

 לוחות החדשים יתווספו ויחוברו ללוחות הקיימים לאחר העתקתם. 

על הקבלן ללמוד היטב את הפעולות הנדרשות לביצוע העבודות הנ"ל ובהתאם לכך לתמחר את  

 הסעיפים הרלוונטיים.

 

 מערכת החשמל )כללי( 08.01.02

וכנן להתקינם על מגשים, סולמות בתעלות  כל המתקן יהיה סמוי )תה"ט( למעט חלקים שת .א

 או בצנרת גלויה.

במעברים של כבלים גלויים או על מובילים חשופים בין איזור אש למשנהו ובין הקומות יש   .ב

 לאטום את המעברים נגד אש ועשן וכן  לצפות את הכבלים עם חומר מעקב בעירה. 

ם פריטים מיוחדים עמידים  מעברים למרחבים מוגנים ולמקלטים לכל סוג מתקן, יבוצעו ע .ג

בפני הדף ואטומים בפני גזים אש ועשן ויתאימו בגודלם וקוטרם לכבלים העוברים דרכם.  

 הפריטים יהיו תקניים ומתוצרת בעלת מוניטין בשטח זה. 

 . 55IPבמרחבים מוגנים ומקלטים לוחות חשמל יהיו בעלי דרגת הגנה  .ד
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 מובילים, מוליכים וכבלים 08.01.03

 אחרת בתכניות.  בצבעים תקניים, פרט אם מסומן  XLPE-FR1כל המוליכים יהיו מנחושת, בידוד   .א

ומסומנים, מהדקי תותב   החיבורים וההסתעפויות בתיבות יהיו ע"י סרגלי מהדקים ממוספרים .ב

 )עם ברגים ופחיות מגן(. אין להתקין מהדקי כיפה )קוניים(.

הקיר כדי לאפשר  מעבר צנרת גלויה בינם לבין ס"מ מ  5התעלות והמגשים יותקנו במרחק של   .ג

הקיר. כל המתלים, החיזוקים וחמרי העזר יהיו מגולוונים ובלתי מחלידים. במקומות שמסומנים  

 פרטי ההתקנה, העבודה תבוצע לפי הפרטים. 

 מ' מעל הלוח.   1.5כבלים היוצאים מלוחות חשמל יצבעו ע"י חומר נגד אש לפחות  .ד

 

 לוחות חשמל  08.01.04

לוחות החשמל ייוצרו על ידי יצרן לוחות חשמל העומד בכל התקנים העדכניים ביותר ביום  .א

 הגשת הלוחות לבדיקה. 

צביעת הלוחות תבוצע עם צבע חלק בגוון שיקבע המפקח ו/או האדריכל )על הקבלן לברר זאת   .ב

-רלפני הבצוע(. בהעדר הנחיה אחרת הצביעה תהיה אלקטרוסטטית באבקת אפוקסי בגוון אפו

. הגוון של ארונות עשויים פוליאסטר משורין יהיה ע"י פיגמנט בחומר הפלסטי (RAL7032)בז' 

 ולא ע"י צביעה חיצונית.

בכדי למנוע נגיעה מקרית, כל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים, כולל החלקים   .ג

 הנמצאים מאחורי דלתות הלוח. 

הציוד המפורטת להלן )פרט לנדרש  הציוד המורכב יהיה נתון לבחירת הקבלן מתוך רשימת .ד

 אחרת בתכניות ובכתב הכמויות( ומהדגם החדיש ביותר של אותו יצרן:

         ,  SIEMENS ,KLOCKNER-MOELLERמפסיקים טפוס פקט תוצרת  .1

SCHNEIDER ELECTRIC . 

N-SIMENS   ,LEGRAND (M-K   )תרמי )מאמ"ת( זעיר: תוצרת  -מפסק אוטומטי מגנטי .2

ABB  סדרה(2S )SCHNEIDER ELECTRIC (N60C ,)LEGRAND DX  המאמ"תים יהיו .

 אם לא צוין במפורש אחרת .   IEC  2 -  947לפחות לפי  KA10לז.ק. 

 SIEMENS,   LEGRAND           SCHNEIDERמנתקי הספק אוטומטיים: תוצרת  .3

ELECTRIC ,KLOCKNER-MOELLER (K-M)  ,ABB ,            LEGRAND DPX . 

יכללו בלוק מגעי עזר וסליל הפסקה מרחוק, עמידה בזרמי   A100  -מנתקי הספק מ .4

 קצר תהיה בהתאם למפורט בכתבי הכמויות.  

 ממסר לזרם פחת: יהיו מתוצרת הזהה למאמ"תים.  .5

 . SQUARE D  ,SIEMENS ,TELEMECANIQE  ,K-M  ,  ABBמגענים  ומתנעים:   .6

 . SIEMENS ,LINDNERמס: נתיכים נשלפים בעו .7
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    ,עם       TELEMECANIQE ,LEGRAND ,HAGERא':  50נתיכים נשלפים עד  .8

 נורית לסימון נתיך שרוף )בלבד(.

 .  LANDIS&GYR  ,IZUMI ,TELEMECANIQUE ,SYRELECטיימרים:  .9

 . IZUMI ,OMRONממסרים:   .10

בצבעים שונים  , להתקנה על מסילה, WEIDMULLER  ,WIELAND ,PHONIXמהדקים:  .11

 לפי יעוד הקבוצה )פיקוד, בקרה, מעגלי עומס(.

  . SATEC, אלקו, MULEXציוד מדידה: ארדו,  .12

a. מנורות סימון יהיו מסוגMultiLED   :לכל המתחיםTELEMECANIQUE ,KLOCKNER-

MOELLER ,BACCO  

 לאחר בחירת ואישור דגמי הציוד, על הקבלן להשתמש באותו ציוד בכל הלוחות המיועדים .ה

 לאותו פרוייקט.

 יש לאטום את כל הלוחות הכוללים מתקני כיבוי בגז. .ו

 - LEGRANDחדירת כבלים ללוחות )מכל הכוונים( תבוצע ע"י פנלים מיוחדים כמו דגם  .ז

ATLANTIC  .על מנת להבטיח אטימות הלוח נגד פיזור גז כבוי 

)בנוסף  NO   +NCבכל המפסיקים הראשיים בלוחות יש להתקין שני מגעי עזר חופשיים  .ח

 לאלה הדרושים לפעולה והגנות המפסיק(.  

מגעי עזר חופשיים                                   4ומעלה יותקנו  A630ט. במפסיקים ראשיים   .ט

(NO2   +NC2  .אלא אם נדרש אחרת ,) 

(, אלא אם  NO2   +NC2מגעי עזר חופשיים   )  4ומעלה יותקנו  A400במפסיקים ראשיים  .י

 נדרש אחרת.  

 לכל מגעי העזר וסלילי הפסקה מרחוק יותקנו מהדקי חיבור מחויטים ומשולטים.  .יא

 בכל המפסיקים המזינים לוחות משנה יותקן סליל הפסקה מרחוק. .יב

עם מערכת   על הקבלן לתאם כל הפרטים הנדרשים להפעלת כל לוחות החשמל בשילוב .יג

 בקרת מבנה שתבוצע ע"י קבלן אחר. 

ל מערכת בקרת מבנה יש לשמור מקום מתאים ולהכין בכל הלוחות בהם ישולבו בקרים ש

כאמור יתואמו מראש עם יועצים  חווט, שילוט וכל יתר ההכנות אשר מהדקים נפרדים, 

ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בסעיפי מבנה של   וקבלנים אחרים. עבור הכנות אלה לא

 לוחות חשמל.  

 

 אביזרים בקירות 08.01.05

 כל האביזרים יהיו שקועים בקירות אלא אם צוין במפורש אחרת.   .1

"דק דק",  "גויס קורוס לוקס" או "לגרנד מוזייק" או ביטיצ'ינו -האביזרים יהיו מדגם וייסבורד .2

 לייט" בגוונים שיתואמו עם האדריכל. 

 אביזרים מוגנים מים יהיו מאותה סידרת דגם כמו האביזרים הרגילים. .3
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 תאורה ואביזריהםגופי  08.01.06

ו/או בכתב הכמויות או ש"ע   הקבלן יספק גופי תאורה )ג"ת( מדגם ותוצרת כמפורט בתכניות .1

 ואיכות. 

 . 20כל גופי התאורה יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים ובעלי תקן  .2

 איכותיים.  LEDגופי תאורה לשלוט יוארו ע"י נורות  .3

שנים לפחות לכל מרכיבי  5-ות לג"ת חרום מסוגים שונים יכללו ערכות חרום עם אחרי .4

 הערכה.

 יש להגיש לאישור המזמין דוגמא מכל סוג של ג"ת שיש לספק למתקן.    .5

המזמין וישאר ברשות   כל ג"ת שאושר ע"י המזמין יצויד במסמך מודפס שיערך ע"י נציגי .6

 הגופים שיסופקו לאתר. המפקח עד השלמת הפרויקט כדוגמא או בדיקת 

 גמאות יוחזרו לקבלן. לאחר השלמת המתקן הדו

 ארה"ב.-הולנד, ג'נרל אלקטריק-גרמניה,  פיליפס-מקורות האור/הנורות יהיו תוצרת אוסרם .7

 יש להקפיד כי אותו דגם של נורה יהיה מאותה תוצרת בכל הפרויקט.

 מעלות קלוין אם לא נדרש אחרת במסמכי החוזה.    4500צבע האור יהיה 

 אלקטרוניים. כל המשנקים לנורות הפלורצנטיות יהיו .8

משתי נורות על משנק   כמות המשנקים בג"ת יתאים לתכנית ההדלקות. אין להתקין יותר

 אחד.  

ומסומנות, ממוקמות   ההסתעפויות בין ג"ת אחד למשנהו יבצעו ע"י תיבות הסתעפות תקניות .9

 עם גישה נוחה לתיבה.  

מהתפוקה   35%  -, לא תפחת מ5Tתפוקת האור של נורות בעבודה במצב חרום מסוג  .10

  45%  -)קומפקטיות( תהיה לא פחות מ PL ,TDCהנומינלית. תפוקת האור של נורות 

תהיה זהה לתפוקה  ,  LEDמהתפוקה הנומינלית. תפוקת האור של גוף תאורה עם נורות 

בכל סוגי הנורות תהיה לפחות   הנומינלית במצב הזנה רגיל. משך זמן הדלקת תאורת החרום

 .  אם לא נדרש אחרתדקות   60

 

)השלמות  – (AS MADE)תכניות עדות  -עדכון תכניות אחרי ביצוע  08.01.07

 במפרט הכללי(. 08.1.08.00לפרק 

 

לאחר השלמת המתקן אך לפני בדיקות הקבלה של מסירת המתקן למזמין, הקבלן יכין מערכת   

תכניות האדריכלות המעודכנת  אורגינלים של המתקן משורטטים בצורה מקצועית, ברורה ומובנת, על  

מדויק של הצנרת של כל המערכות   יתוואבשרטוט ממוחשב בהם יופיעו כל פרטי הבצוע לרבות  -

ומקום תיבות ההסתעפות, כל השינויים והסטיות מהתכניות המקוריות כפי שבוצעו למעשה וברמה  

ימסרו למתכנן באמצעות   של תכניות המתכנן. שני העתקים של תכניות אלו בליווי הסברים הדרושים,

המפקח לצורך בדיקה והערות ולצורך בדיקת הקבלה של המתקן. מערכת אחת של התכניות יוחזרו 

 לקבלן לעדכון והשלמה.  

  לפני המסירה הסופית של המתקן הקבלן יגיש למפקח תיק הכולל:

 יצרן הלוחות.  שתי מערכות העתקים של התכניות המעודכנות לרבות תכניות -

 תקליטורים של תכניות אלה.  -
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מפרטים מקוריים של היצרנים של הציוד שהותקן במתקן זה )צידו גלוי אש,  מערכת כריזה,   -

 וכו'(. םדיגיטלייאינטרקום, גנרטור, בקרים ומכשירים 

 עבודה זו הינה חלק מעבודת הביצוע של הסעיפים השונים ולא ישולם עבורה  בנפרד ו/או בנוסף.

 

, 18.00, 08.00אופני מדידה ותכולת המחירים )השלמה לפרקים  8.01.080

 במפרטים הכלליים למתקני חשמל ותקשורת(

כל המפורט במפרט הטכני אף אם לא הוזכר מפורשות בסעיפי כתב הכמויות על הקבלן לכלול 

  במחירים שונים של כתב הכמויות. 

 המחירים המוצעים לסעיפים השונים יכללו גם: 

מפורט של מבנה והחיבורים של לוחות חשמל, הגשתם לאישור המתכנן וביצוע כל  תכנון .א

  התיקונים והשינויים שידרשו. 

תכנון מפורט לביצוע של פרטים שונים לרבות פרטי התקנה של ג"ת שונים, תעלות כבלים,   .ב

תעלות עם אביזרים על הקירות, תעלות ברצפה והמכסים שלהם, ג"ת שקועים בקירות 

 וכו'.וברצפה 

 תכניות עדות לפי דרישות המפקח תוך ביצוע העבודות.   .ג

תכניות עדות מפורטות ומאושרות של כל המתקן וכן מפרטים טכניים של כל הציוד   .ד

בקרים, הוראות   כגון, אביזרים בקירות, אביזרים בלוחות, גופי תאורה ןבבנייוהמכשירים 

 הפעלה ותחזוקה וכו'.  

 , בזק, טל"כ, עיריות ומ"מ(.תאומים עם הרשויות השונות )ח"ח  .ה

 

 תכולת המחירים  08.01.081

 כל המחירים כוללים אספקה והתקנה למעט סעיפים בהם צוין במפורש אחרת. 

 מחירים לאספקה בלבד  .א

אור שלהם מתחיל במילה "אספקה" יש להציע מחיר של אספקה בלבד כולל  ילסעיפים שהת

במפורש והפחת שלהם, כולל כל העבודות  החומרים והציוד הדרושים ואשר לא פורטו 

וההוצאות הרלוונטיות המפורטות לעיל עד מסירת הציוד לידי המפקח באתר כולל העמסה,  

 הובלה ופריקה.

 

 מחירים להתקנה בלבד  .ב

לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל במילה "התקנה" יש להציע מחיר של התקנה בלבד כולל  

ו על ידי אחרים( כגון מוליכים, ברגים, אומים,  חומרי העזר והעבודות הדרושים )ולא סופק

דיסקיות, פסים וזויתנים מחורצים, מלט, טיח, צבע, הארקת מובילים כחוק, וכל הדרוש  

להשלמת העבודה ומסירתה כשירה לפעולה כולל כל העבודות וההוצאות הרלוונטיות 

 עבורם בנפרד.המפורטות לעיל כולל כל תיקוני הבטון והטיח אשר לא ימדדו ולא ישולם 

 

 בדיקת המתקן 08.01.082

בדיקת המתקן תבוצע על חשבון הקבלן. גם אם המתקן יבוצע בשלבים הבדיקות יבוצעו בנפרד 

 לכל שלב ושלב.
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 לחצן לכבאים 08.01.83

מ"מ קוטר בתוך טבעת מגן,    22נקודת לחצן הפסקה לכבאים בכניסה למבנה כולל לחצן אדום 

ד הלוח, פנל אלומיניום מאולגן משותף עם שילוט חרוט צבעוני לכל כבל פיקוד וצינור מהלחצן ע

 לחצן.

 

 עמדת עבודה משרדית 08.01.084

, הכנה לבתי  V230מודולים )בתי תקע  4-10נקודת עמדת עבודה משרדית כוללת תיבה פלסטית 

  2, כולל 17D18 ,Dתקע תקשורת,  הכנה לבתי תקע טלפון( דוגמת ניסקו או ע.ד.א פלסט, 

מ"מ לתקשורת מהקופסא ועד תעלות/מגשי הכבלים   25צינורות  3 -מ"מ לחשמל ו 20ורות צינ

עד לוח החשמל, בצינורות  V230לחשמל ותקשורת, )בתקרה או ברצפה( כולל כבל חשמל 

 התקשורת יותקנו חוט משיכה.  

ות  בצבע כחול וב. חיוני בצבע לבן. יש לשלט את השד  UPSב"ת חיוני יהיה בצבע אדום, שדה 

 קיימא.-בצבעים הנכונים בשלט סנדוויץ חרוט בר

 

 עמדת שקעים משולבת   08.01.085

, שני  16X5  CEEלפחות, ב"ת   55IPנקודת עמדת שקעים משולבת כוללת תיבה פלסטית אטומה 

, המא"זים לז"ק  A16X1, מא"ז  A16X3, מא"ז A/0.03A25X4א' ממסר פחת   16בתי תקע ת"י 

KA10אלה המותקנים בלוחות.  . המא"זים מדגם זהה ל                                               

 עד הלוח.  10X5  N2XYהנקודה כוללת צינור וכבל 

 

 מדידת תעלות ומגשים 08.01.086

בנוסף לנאמר במפרט הכללי, יש לכלול במחיר התעלה גם כל העיבודים הדרושים לחיבור כבלי 

ס"מ   50ם, החיתוכים במכסה והחיזוקים לכבלים כל ההזנה, להתקנת קופסאות השקעים, הכבלי

ממ"ר   16והארקת התעלות המתכתיות כמפורט כולל החומרים הדרושים, לרבות מוליך הנחושת  

והחיזוקים שלו לכל קטע של התעלה לכל אורכה. החיזוקים לכבלים בתעלות פלסטיות יהיו 

 מקוריים של יצרן התעלות  ובגודל מתאים לתעלה. 

מטר רץ של התעלה המותקנת ללא כל תוספות עבור עיבודים מיוחדים, הארקה,   המדידה לפי

 זוויות, פינות, הדבקות, סופיות וכדומה.

 

 מדידת לוחות חשמל 08.01.087

לפי שטח מצטבר של חזית הלוחות )מ"ר( ולפי קבוצות עומק שונות, ו/או לפי  מחיר המבנה: ימדד

מבנה מושלם ללוח מסוים ו/או כמוגדר בכתב הכמויות והמחיר יכלול כל המפורט במפרט הכללי 

ובמפרט המיוחד וכן סימון כל המוליכים המתחברים למהדקים עם שרוולים ממוספרים וזהוי אחר  

ת ושלוט חרוט. לוחות ראשיים ולוחות גדולים אחרים כוללים גם  וכל הדרוש להשלמת הלוחו 

   תרשים גרפי )מימי( בחזית ע"י פסי אלומיניום צבעונים, בתאום עם המתכנן.
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פסי צבירה בלוחות חשמל יהיו בדרגה אחת יותר גבוהה מהמ"ז הראשי של אותו הלוח לפי ערכו 

 הנומינלי.

מבנה, לרבות העמסה, הובלה ופריקה וכל ההכנות  התקנת הלוח באתר וחיבורו כלולה במחיר ה

 להתקנת הלוח במקומו המיועד.

בלוחות חשמל בהם יותקנו בקרים של מערכת בקרת מבנה או מערכות מ.נ.מ אחרות של חווט 

 הבקרים יכלל במחיר הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.

 מחיר האביזרים: לפי יחידות, כשהכמות ניתנת במרוכז, המחיר כולל התקנה שלוט וחווט בלוחות.  

 

 תיבת מעבר והסתעפויות מיוחדות 08.01.088

יכללו במחירי הצנרת  -תיבות סטנדרטיות תה"ט וגלויות הדרושות ומתאימות לקוי צנרת ונקודות 

                     והנקודות ולא ימדדו בנפרד.

תיבות מיוחדות, החריגות בגדלן וסוגן ביחס לצנרת, וסומנו במפורש בתכניות לפי הגודל ו/או 

 הדגם  ימדדו בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 

 תעלות חפורות עבור כבלים וצינורות 08.01.089

י  יבוצעו לאחר שפני הקרקע כבר יושרו למפלס הסופי. המדידה לפי נפח החפירה )מ"ק( או לפ

החפירה מ"א כמצוין בכתב הכמויות. המחיר כולל גם חציבה בסלע וכן ריפוד וכיסוי  יתוואאורך 

 ס"מ כ"א, לכל אורך החפירה.  15בחול וסרטי אזהרה צהובים תקניים ברוחב 

 

 שעות רג'י  08.01.090

ימדדו רק אותן עבודות שאינן כלולות באופני המדידה לעיל ו/או של המפרט הכללי ו/או  .א

 כתב הכמויות והמחיר כולל את כל הכלים והמכשירים הדרושים לבצוע העבודות.של 

יש לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב ביומן העבודה, לעבודות שתמדדנה כשעות   .ב

 רג'י.

אם יתברר שעבודות מסוימות אשר אושרו בטעות כאמור בס.ק.ב. לעיל אך הן כלולות  .ג

 המדידה האחרים ולא לפי שעות.למעשה באופני המדידה, הן ימדדו לפי אופני 

 

 מכשירי מדידה 08.01.091

 מחיר מכשירי מדידה, מונים וכד' יכלול כל משני הזרם ומתח הנדרשים לעבודתם התקינה. 

          

 אחריות ושרות 08.01.092

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות/נציגי המזמין והן ע"י 

פקח. בכל מהלך הביצוע ועד למסירה הקבלן אחראי על המערכות שהקים כולל ציוד המתכנן והמ

, נורות, משנקים וכד'. על הקבלן לספק UPS"מתבלה" כגון סוללות לתאורת חרום, מצברים של 

 כתבי אחריות למוצרים/מערכות.  
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 חודש מתאריך המסירה האחרונה.   24תקופת האחריות היא  

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק. 

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו. תקופת  

 חודשים מיום ההחלפה.  24האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב ליקויים במתקן במשך תקופת האחריות.  

מחירי החוזה כוללים גם מתן שרות וטיפולים תקופתיים לשנאים, לוחות חשמל מתח נמוך ומתח  

כות  גבוה, גנרטורים, מערכות תאורת חרום, מתקני תאורה, בתי תקע חד ותלת פזיים, מער

 הפעלה וכל יתר המתקנים הנכללים במתקן החשמל למשך כל תקופת האחריות.  

בנוסף, המזמין שומר את האופציה להזמין שרות ואחריות נוספת כולל טיפולים תקופתיים אצל  

הקבלן בשנים שלאחר תקופת האחריות. הפעלת האופציה תהיה במחירים שנקבעו מראש  

 בחוזה עבור שרות ואחריות נוספת. 

בודות השרות )בתקופת האחריות ולאחריה( יכללו ביצוע תחזוקה מונעת, תחזוקה שוטפת  ע

 ותחזוקת שבר. הכל בהתאם להוראות יצרני המערכות.  

עבודות השרות כוללות אספקת חלפים, חומרי סיכה, החלפת ציוד תקול, הרצה תקופתית,  

 למתקן.  בדיקות בעומס וריקם וכל הדרוש לשמור על מערכת תקינה וזמינה 

 

 מערכות גילוי אש ועשן 08.02

 . כללי 1

למערכת גלוי וכבוי אש, כולל גלאים, נורות סימון, לחצנים, מרכזיית הפעלה,   סמתייחמפרט זה  

על הקבלן לצרף  צופרים,  אזעקות, סימונים, חווט, חיבורים, ניסוי והפעלה. יחד עם מסמכי ההצעה,

המזמין שומר לעצמו   פריטי המערכת  המוצעים על ידו. גם מפרטים טכניים מקוריים של היצרן  לכל

 .הזכות לפסול כליל הצעות שלא צורפו אליהם המפרטים הנ"ל

 . מפרטים ותקנים 2

 UL ,, וכן מפרט זה ודרישות 1220כל העבודות הקשורות במערכות אלה תבוצענה בהתאם לת"י 

,NFPA למתקני חשמל. בכל מקרה של שוני או  וכן בהתאם למפרט הכללי  שרותי הכבאות ודרישות

  .המדידה, יובא הדבר לבירור בפני המהנדס ופסיקתו תהיה הקובעת סתירה לגבי המפרט או אופני

  :1220כל רכיבי המערכת יהיו כנדרש וכמפורט בת"י 

 מבנה ומאפייני הגלאי יתאימו למקום התקנתם וסוג הגילוי הנדרש.

 . פעולת המערכת 3

 :הלוגיקה, המעגלים, הפריטים והחיבורים כדי לפעול כמפורט להלןהמערכת תכלול את 

 התראת תקלה  3.1          
  :המערכת תתן התראת תקלה במקרים הבאים            

 .הפסקת חשמל )מהרשת( ללוח מכל סיבה שהיא  .א

 מתח ממצבר הגבוי.- חוסר מתח חירום או תת .ב

 .לוחקצר ו/או נתך במעגל המבוקר ו/או ניתוקו היזום מה .ג

 .'שליפת גלאי מהבסיס שלו ו/או פירוק לחצן, צופר, מצבר וכו .ד
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בעת התראת תקלה יושמע צליל )שונה מצלילי אזעקות האש( בלוח הפיקוד והבקרה   .ה

ובלוחות המשניים וכן ידלקו נורית כללית לתקלה ונורית תקלה פרטית של המעגל/קו 

המבוקר. נוריות התקלה תהיינה בצבע שונה מנוריות אזעקת אש. אם המערכת הינה מסוג 

מילולי דיגיטלי  טקסטוח יכלול חלון תצוגה עם רישום אנלוגית זיהוי לפי "כתובת"  הגלאי, הל

( LED אוLCD בעברית עם הסבר מהות, כתובת ואיזור התקלה  ). 

תיקון מושלם   מפתח. האיתות האורי )נוריות( ימשיכו לדלוק עד -הצליל ניתן לביטול ע"י מתג 

  .של  התקלה ואז יכבו אוטומטית 

הזמן,    רוע גם על המדפסת  עם ציון התאריך,ירשם האי -אם לוח הבקרה כולל גם מדפסת  .ו

 .אחר תיקון התקלה ירשם גם אירוע זה במדפסת כתובת, האיזור ומהות התקלה

 :המערכת תבקר את כל הרכיבים החיוניים וכן המעגלים הבאים .ז

 .כל המעגלים/קוים עם גלאים למיניהם -

 .כל המעגלים/קוים של לחצנים  -

 .כל המעגלים/קוים של צופרים -

 .יבור של החייגן האוטומטיקו הח -

 .קו החיבור של המטען והמצבר -

   .קוי חיבור של רכיבים ומערכות משנה שונות -

 

 התראת אש / עשן   3.2

 :מגלאים באיזורים השונים .א

   קולית בלוח הבקרה. -קולית או דיגיטלית -אזעקה אור  -

 .הפעלת הצופרים באיזור בו פעל הגלאי -

 .המנויים המחוברים לחייגניםהפעלת החיוג האוטומטי לכל  -

                       הפעלת מעגל האזעקה  בלוח הבקרה הראשי. -

  .שחרור מגנטים בדלתות של הקומה / איזור -

 .פקוד להפסקת המזגן וסגירת מדפי האש באיזור -

 .פקוד להפעלת מפוחי יניקת העשן מהאיזור -

 .פקוד לסגירת ברז הגז )בישול( של הקומה -

 :בתוך לוחות חשמלמגלאים  .ב

  .סעיף א' לעיל -כל הפעולות כמו בתת  -

יופעל גם השסתום   ,(CROSS )-אם פעלו שניים או יותר גלאים מחוברים במצולב -

 .לשחרור גז  כיבוי בלוח המסויים

 מלחצנים ידניים:  .ג

 .סעיף א' לעיל -כל הפעולות כמו בתת  -

 .פקוד להפסקת חשמל בלוח החשמל של האיזור -

 מערכת הממטירים: ממתגי זרימה ב  .ד
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 .סעיף א' לעיל -כל הפעולות כמו בתת  -

   .פקוד להפסקת חשמל בלוח החשמל של האיזור / קומה -

 תוספות וחריגים: .ה

אזעקה מגלאים בחדר מכונות מעלית או מהפיר, יתן פקוד ללוחות המעליות   -

 .שתעצרנה בתחנה הקרובה ביותר ודלתותיהן תפתחנה ותשארנה פתוחות 

     

כאשר פרוטוקול  (RS232) רכת תאפשר חיבור למערכת ממוחשבת לבקרת המבנההמע     3.3

ואם סופית עם ספק המערכת בקרת המבנה. תהיה אפשרות להעברת כל האינפורמציה   התקשורת

 .שתי מערכות   בין

     

מערכת תקבל אינדיקציה ותפעיל במידת הצורך מערכות כבוי בלוחות החשמל או  באיזורים       3.4

 .םאחרי

 

 . אישורים ותוצרת 4
כל הציוד המוצע חייב להיות מאושר לשימוש על ידי הרשויות כמפורט להלן, כולל מכבי האש, חברות  

 הביטוח, מת"י ויועץ הבטיחות של המבנה . 

  .הציוד יהיה מתוצרת בעלת מוניטין בין לאומי ומהדגם החדיש ביותר של אותו יצרן

  .המצברים( יהיו מאותו יצרןכל רכיבי המערכת )למעט 

     

 . מתח5

 .וולט ז.ח 230וולט( ז.י. וז.ח.. מתח כניסה  24הציוד יפעל במתח נמוך )

 

 . ביצוע המערכת 6
)ביציקות,  ובתיבות  אשר הוכנו בבנין  תבצינורוהמתקן יבוצע ברובו סמוי ובחלקו גלוי, החווט יושחל  

 .בקירות ובחלקי המבנה( ע"י קבלן החשמל

 גידיים תקניים. -החיווט יהיה בצורת כבלים רב 

 .כל החיבורים בתיבות יבוצעו עם מהדקים מסומנים ועם שלטים 

 .הגידים יהיו בצבעים שונים או בעלי סימון זיהוי אחר כלול בכבל ע"י היצרן

 

 . אחריות 7
ת והציוד למשך  שנתיים )אם לא צוין אחרת במסמכי החוזה( מיום  הקבלן יהיה אחראי לכל המערכו

 .הקבלה הסופית של המתקן ולאחר ניסויים  והפעלתם

 כמו כן יצרף להצעתו התחייבות בכתב לגבי תקופת אספקת חלפים, אך לא פחות מעשר שנים.

מלא   ת שרותהתחייבות זו תכלול גם הצהרה כי ברשותו מלאי חלקי חלוף מתאים ובכמות מספקת לת

  .ומידי בתקופת האחריות והמזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה
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 מבנה ורכיבי המערכות 

 :להלן פירוט של מבנה המערכות ורכיביהן

 

  . גלאים8
לגלאים  הגלאים ברובם יהיו מסוג אופטי, אך במקומות שאלה לא מתאימים, יותקנו ו/או יוחלפו

      ה, להבה וכדומה(.אופטי, טמפרטור-מתאימים מסוג אחר )עשן

 .-10°C÷+60°Cהגלאי יתאים לפעולה בטמפ. סביבה רגילות בתחום  

הגלאי לא יושפע ע"י תנאי סביבה אחרים כגון ברקים, שדורי אלחוט ושדורים בתדר גבוה, קרינת  

ורר הגלאי יכלול התקן לשינוי הרגישות ע"י ב    .'רנטגן, ניצוצות, מטענים סטטיים, אבק, מתח הפוך וכו

 .דרגות

במערכת כלולים גם גלאים לטמפרטורה מכסימלית, גלאים לשינוי טמפרטורה )נקודת האזעקה  

60°C+(   להתקין  וגלאים אחרים שייקבעו בבוא העת. כל הגלאים יהיו בעלי בסיס זהה המאפשר

 . בהם, בשיטת "ביונט", כל סוג גלאי שהוא ולהחליף ביניהם בעת הצורך

נורית  נורית סימון אשר תפעל בעת מצב התראה וכן סידור פנימי שיאפשר חיבורכל הגלאים יכללו 

הדרושה לכך  מקבילה, נפרדת, כמפורט להלן. גלאים עם "כתובת", יכללו את כל האלקטרוניקה

 .בבסיס בלבד ולא בגלאי. הגלאי והבסיס יהיו בנויים מחומר פלסטי, בלתי שביר

   

 . נוריות סימון משניות )נפרדות(9
נפרדים  במקומות סגורים תידרשנה נוריות סימון נפרדות מהגלאים, הן תותקנה מחוץ לחדר, בגופים

במקומות    .על הקיר, התקרה, או תחת הטיח. נורית זו תדלוק כל עת שגלאי בחדר במצב אזעקה

 . שבהם יש בחדר יותר מגלאי אחד, יפעילו אלה נורית סימון חיצונית אחת בלבד

               .יס של הגלאים הנ"ל בהתקן מתאים שיאפשר זאת יש לצייד את הבס  

    

 . התקנת הגלאים 10

 :התקנת הגלאים תבוצע כדלקמן   

חיזוק בסיס הגלאי ייעשה מעל לתקרה  האקוסטית, על ידי חיזוק   -על תקרות אקוסטיות  .1

יתואם עם  הבסיס, הגלאי ונורית הסימון יבלטו מתחת לתקרה. מיקום הגלאי  קשיח.

 .המפקח ועם יצרן               התקרות האקוסטיות

 התקנת הגלאי כוללת את כל אביזרי החיזוק והחיבור הדרושים, כולל סידורים שיאפשרו

 .פירוק והתקנה של חלקי התקרה 

התקנה גלויה על תקרות בנויות או חלקי מבנה תבוצע בצורה רגילה, בתוך בסיס  .2

רות אליו על ידי צנור קשיח. צורה זו של התקנה תהיה  להתקנה גלויה והתחב  המיועד

 .'מכונות, בחללים שמעל לתקרות אקוסטיות וכו בחדרי

 

ההתקנה תהיה בתוך בסיס מותאם לתעלות מיזוג אויר,  -התקנה בתעלות אוורור  .3

 .קבלן מיזוג האויר והמפקח בתיאום עם 
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העליון של הלוחות,   בלוחות שיידרשו, יותקנו הגלאים בחלק -התקנה בלוחות חשמל  .4

הגלאי מחוזק לשלד הלוח או לפנל העליון, או לתקרת ה"נישה" בתוכה מותקן    כאשר

 .מקרה יותקן הגלאי כך שתתאפשר גישה אליו לצרכי טיפול ואחזקה הלוח. בכל

 

  לחצני אזעקה  . 11
 נורית הלחצנים יהיו בצבע אדום, עם כסוי זכוכית דקה מתאימה לשבירה לצורך הפעלת הלחצן ועם

LED  אדומה הנדלקת עם הפעלת הלחצן ונשארת דולקת עד הפעלת ה-RESET . 

 .הלחצנים יהיו מתוצרת זהה ליתר פריטי המערכת

 

 . לוח הפיקוד והבקרה 12
המערכות      לוח הבקרה יבנה לפי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ועל טהרת חצאי מוליכים כאשר כל

מבנה מודולרי,  ומותקנות על כרטיסים משולבים ניתנים לשליפה והחלפה מהירה,הפנימיות מודפסות 

 .בקרה ע"י מיקרו מחשב ,LED נוריות סימון

 .מ"מ(, נאה ועם נעילה  2.0מבנה הארון יהיה חזק )מפח 

 :את    המרכיבים הבאים לוח הפיקוד והבקרה יותקן בכניסה לבנין או במקום אחר שייקבע, ויכלול

 .ספק כח .א

 .ידת מטעןיח .ב

 .יחידת פיקוד .ג

 יחידות בקרה לאזורים השונים )כולל מקומות שמורים(.  .ד

 .יחידת הפעלת אזעקות .ה

 .'יחידת קריאה )חייגן( אוטומטית למכבי אש, משטרה וכו .ו

 .ארון ציוד .ז

 .מצברים .ח

 .יציאות וכל אביזרי העזר .ט

 

 ע המותקניםתק-כל היחידות שבלוח תהיינה מודולריות ותתחברנה למערכת על ידי מחברי שקע

 .עליהן ובארון הציוד

 .מיוחד בלוח, יהיו מפתח מיוחד או לחצנים דיגיטלים עם "קוד" "RESET" -הפעלת מתגי האזעקה ו

 

 ספק כח  . 13
 הדרוש להפעלת כל מעגלי הפיקוד והבקרה )טרנספורמטורים,  יחידה זו מיועדת לאספקת הכח

 .נתיכים,   ממירים וכו'( ובנוסף לנ"ל מנורות סימון המורות על מצב המערכת
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 יחידת מטען . 14
טעינה  היחידה אוטומטית ותהיה מיועדת לטעינה רצופה של המצברים לשעת חירום והיחידה תאפשר

 .רצופה )צפה( וטעינה מוגברת

 .מסוג טעינה אחד למשנהו ייעשה אוטומטית, הכל בהתאם למצב המצברים וניצולם המעבר 

זרם,   המטען יכלול את כל המכשירים ואביזרי העזר הדרושים כולל נתיכים בכניסות וביציאות, מד

 .'מתג ידני לקביעת סוג הטעינה )בנוסף לסדור האוטומטי( וכו

 פסק, תוצע יחידה זו-( תהיה ממערכת אלוולט 230במידה ויצויין שאספקת המתח הראשוני )

 .כאלטרנטיבה נוספת בלבד

 

  . יחידות פיקוד 15

 :יחידות הפיקוד תבצענה )בין היתר( גם הפעולות הבאות    

 .הפעלת המערכת .א

 .שעות ביממה   24בקרה מתמדת של מעגלי האזורים   .ב

 .במקרה של אזעקה - ההמרכזייאפשרות השתקת צופר  .ג

 .במקרה של תקלה במערכת -התקלה אפשרות השתקת זמזם  .ד

במצב זה מנותקת מערכת האזעקה,  על מנת לאפשר   -הפעלת המערכת לצורך ניסויים  .ה

 .רכיבי המערכת בדיקת

 .החזרת המערכת למצב פעולה אחרי ביטול האזעקה .ו

 .בקרת תקינות נוריות הסימון שבלוח ע"י לחצן מתאים  .ז

יניהם שלמות החווט, הנתיכים  בקרה מתמדת של הרכיבים החיוניים של המערכת וב .ח

שליפת גלאי, לחצן או אביזר אחר ממקומם ומתן התראת תקלה כולל הפעלת   השונים,

 .של התקלה האזור הזמזם וציון

 .שהוא במערכת אזוראפשרות השבתה זמנית של כל  .ט

                                    

 . יחידת בקרה לאזור 16
   יוד(, מיועדת לזיהוי מהיר ומתן אזעקה מכל מעגל או כתובתהיחידה )המורכבת בתוך ארון הצ 

 .בנפרד.  היחידה מפעילה את מעגל האזעקה הכללי ובמקביל נורית ציון האזור שבתוכה

 

 :ההתרעות המתקבלות מהיחידה הן    

 LCDהפעלת הצופר וציון מספר האיזור ומיקומו על צג דיגיטלי  -אזעקה במקרה שריפה  .א

 .LCDהפעלת זמזם וציון מהות התקלה על צג דיגיטלי  -תקלה אזעקה במקרה של  .ב

על צג דיגיטלי על מסך  עבריאם המערכת תהיה אנלוגית/כתובתית כל המידה יופיע בטקסט  .ג

LCD  חודשים אחרונים   6של  םהאירועישתאגור את כל  ןזיכרוגדול וקריא תכלול מערכת

שהיה. המערכת תכלול גם מודול תקשורת   עאירו)לפחות(, ותאפשר ע"י דפדוף לקרוא כל 

 וכרטיס להעברת המידע למערכת בקרה.
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 יחידות אזעקות  . 17
      יחידות האזעקות משותפות לכל המעגלים וכוללות אמצעי אזעקה, כדלהלן: 

 .השונים צופר אזעקה בלוח הבקרה להתראה על שריפה וכן צופרים מפוזרים בבנין, באזורים .א

  100הצופר יהיה מסוג אלקטרוני )רמקול(.  הצפירה תהיה בעצמה חזקה ותישמע למרחק  

 ., כפי שיקבע באתרןהבנייו/או כללית לכל  אזוריתלפחות. הפעלת הצופרים תהיה  מטר

 .טיהפעלת חייגן הטלפון האוטומ .ב

 .או ביחידות המערכת םבקווילהתראה על תקלה  -זמזם תקלה  .ג

 .מטר לפחות   20, אות ההתראה ישמע למרחק של מכניהזמזם יהיה מסוג אלקטרו 

                                                                        

 חייגן טלפון אוטומטי  . 18
מנויים  הטלפון של הבנין ומיועד לחייג אוטומטית לארבעהשל מרכזית  םהקוויהחייגן יחובר לאחד 

החייגן יהיה  ולאחר שהמנוי הרים את השפופרת, ישמיע הודעה מוקלטת על פרוץ שריפה בבנין.

 .החיוג, ועוד מדגם משוכלל ואמין ויאפשר תכנות באתר של בחירת המנויים, מספר החזרות על

 .ני מנויים ענו לקריאה הטלפוניתעל היחידה לחזור על החיוג עד אשר לפחות ש 

 .כן יהיה אפשר להפעיל את היחידה באופן ידני 

ב"פעולת  החייגן לא יתחיל בחיוג לפני שיוודא כי קיים צליל חיוג ולפני קיום התנאים שהוזכרו

 התראה על ניתוק קו הטלפון לרכזת. ןייתהחייגן יצוייד בבקרת קו אשר  .המערכת" לעיל

גדולים עם מרכזית טלפונים פרטית יתקנו שני חייגנים, אחד לחיוג למנויים פנימיים, ושני  םבבנייני

 .זמנית-למנויים חיצוניים. שני החייגנים יופעלו בו

 

 ארון הציוד  . 19

לפי שיטה מודולרית,  ארון הציוד יכלול מסגרות הרכבה ומחברים לכל רכיבי יחידת הפיקוד והבקרה,

יהיה צבוע צבע   תקע". הארון יהיה עשוי מתכת ויכלול דלת עם חלון שקוף. הארון-באמצעות "שקע

שיקבע. הארון יותקן על הקיר  יסודי של הפח, ופעמיים צבע עליון שרוף בתנור בגוון ניקיוןיסוד, אחר 

 .שיידרשאו שקוע, כפי  

 

 . לוח בקרה משני 20
 תקן לוח בקרה משני. על הלוח תופענה כל האזעקות במקביל ללוח שבחדריו שיידרשבמקומות 

 .הבקרה, כולל אפשרות הפסקת האזעקה המקומית

 .הפעלת הלוח כולה תעשה באמצעות מעגלי הבקרה והפיקוד של לוח הבקרה הראשי

לחצן  ב לוח הבקרה המשני יצויד באזעקות הקוליות וכן בנוריות הסימון לאזורים, תקלות וכו', וכן

 .השתקת הצופר/זמזם
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  . יחידות עזר21  
פעולת   יחידות העזר בתוך לוח הבקרה והפיקוד מיועדות להפעלת מערכות כבוי אוטומטיות, להפסקת

ממנו   , לוחות החשמל, סגירת דלתות ע"י שחרור אלקטרומגנטים וכדומה, באזוררהאווימזגני 

י יציאה להפעלות מערכות שונות המערכת תצויד עם ממסר  מתקבלת ההתראה במעגל הבקרה

כרטיסי יציאה מהבקר הממוחשב כאשר התכנות להפעלת   ממסרים( שיופעלו ע"י 30)לפחות 

                      .                                                          .הממסרים ייקבע בסמוך להפעלת המערכת

   

 . סימון האזורים והתקלות 22

 .העברית כל אביזרי הפיקוד והבקרה, מתגים, נוריות וכו', יסומנו סימון פונקציונלי ברור בשפה

 

 פעמונים אזוריים או צופרים  . 23
הבקרה   בתכניות. הצופרים יופעלו מיחידת שיצויןיותקנו צופרי האזעקה האזוריים ובמקומות כפי 

 .ניתוק הצופר בכל אזורבמקביל למעגלי האזעקה האזוריים דרך מתג שיאפשר את  

 הפסקת צופר האזעקה האזורי תיעשה ביחידת הפיקוד והבקרה הראשיים. סוג הפעמון או הצופר,

שיביא  צורתו, צבעו וצלילו יקבעו על ידי המפקח ועל הקבלן לאפשר את הבחירה מתוך מספר דגמים

שקועה   ים להתקנהבפניו, מותאמים למחיר המוצע וביניהם גם דגמים אלקטרוניים וכאלה הניתנ

 .בקירות ותקרות עם "גריל" מתאים

 

 . מערכת המצברים 24
 קדמיום אשר תתאים, מבחינת הקיבול, להפעלה תקינה של -הקבלן יספק מערכת מצברים ניקל 

 שעות רצופות לפחות, מבלי שהדבר יביא נזק למצברים, כולל ארגז צבוע צבע 72המערכת משך 

 .קרה והמצברים אינם כלולים במבנה לוח הבקרהאנטי חומצתי להתקנת המצברים במ

 .המצברים יותקנו במקום שיקבע בתאום עם המפקח

 פסק, תוצע מערכת המצברים המיוחדת כאלטרנטיבה נוספת -במידה וההזנה תהיה מיחידת אל 

   .בלבד

 

 . מוליכים וחיבורים 25
 תה התקינה. המוליכיםהקבלן יספק, ישחיל ויחבר את כל המוליכים הדרושים למערכת לשם פעול

 .יותקנו על ידי היצרן בכבלים גלויים צינורותשיותקנו מראש ובהיעדר  בצינורותיושחלו 

 מרי העזר הדרושים כגון קופסאות,ובמחיר המוליכים והנקודות יש לכלול את עבודות העזר וח

 .מהדקים, שרוולים, סימון המוליכים וכדומה

המלצות היצרן ודרישות התקן עבור האביזרים  המוליכים יהיו מנחושת, בחתך מתאים ל -

ממ"ר ומפל המתח בחיבורים   0.5  -צופרים, מגנטים וכו'(, אך לא פחות מ השונים )גלאים,

בצבעים שונים לכל גיד או סימון זיהוי מקובל   PVC . הבידוד יהיה5%על  לאביזר לא יעלה 

    .אחר

 יפה משותפת או יהיו שזורים לכלהמוליכים של כל מעגל/קו יהיו מאוגדים בכבל בעל עט -

 .אורכם לצמה משותפת אחת 
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 וכו'(  400Vהבידוד ועטיפת המוליכים יתאימו להתקנה קרובה לכבלים במתחים שונים ) -

 ולעומסים גדולים וכן בתדירויות שונות. הקבלן הינו אחראי בלעדי להתאמתם של הכבלים

 .ולפעולתה התקינה של המערכת בהתחשב בכך

  אם יחוברו מלוח הבקרה על מעגלים נפרדים ממעגלי הגלאים אפילו אזור  הלחצנים בכל -

 . מוליכים אלה יכולים להיות מותקנים בצינורות ותיבות משותפים עם אחרת מסומן בתכניות -

   .מעגלי הגלאים

   ,החיבורים בכל התיבות, החיבורים וההסתעפות, יהיו ע"י מהדקים מסודרים ומסומנים -

  .חיבור גבוההובעלי אמינות 

 

 רשימת מתקנים וחלקי חלוף  . 26
על הקבלן לצרף להצעתו רשימת מקומות בהם הותקנו על ידו מתקנים דומים או זהים  

 .שבהצעה, עם ציון מועד הפעלתם כולל אישור הרשות שבדקה אותם  לאלה 

 .המערכתעל הקבלן להוכיח כי ברשותו מלאי חלקי חלוף מקוריים לכל פריטי ומרכיבי 

 

 מסמכים ותכניות עדות  . 27
עם השלמת העבודה ולפני התחלת בדיקות הקבלה של המתקן, על הקבלן למסור למפקח  

 :שני סטים של המסמכים הבאים

תכניות עדות ממוחשבות, ברורות ומפורטות של כל המתקן כפי שבוצע למעשה הכוללות   .א

לבצוע כגון לוחות מהדקים, כמות   בנוסף למצוין בתכנית היועץ גם סימונים נוספים שנדרשו

          גידים, מעגלים וכו'.

 .סט מפרטים טכניים של כל פריטי הציוד, הוראות הפעלה והוראות אחזקה של כל המערכת .ב

תרשים גרפי  של המתקן עם ציון מקום הגלאים וסימון האיזורים. התרשים יהיה נאה   .ג

הפקוד ובקרה או במקום אחר שיקבע  ומשורטט בצורה שניתן יהיה לסדר במסגרת ליד לוח 

       המפקח.

       אחרי אשור המסמכים הנ"ל  על הקבלן למסור למפקח עוד שני סטים מושלמים של כל     .ד

 .המסמכים 

 

 אופני המדידה ומחירים 08.02.01

אם לא נדרש במפורש אחרת בכתב הכמויות, המחירים המוצעים יהיו עבור אספקה והתקנה.  

כל העבודות וחמרי העזר הדרושים אף שלא פורטו במפורש. וכן בדיקות   המחירים כוללים

ותקונים/השלמות עד קבלת אישור סופי של מכון התקנים הישראלי על כל המתקן, עבור בדיקות 

 .ותיקונים/השלמות אלו לא ישולם בנפרד

 

 אביזרים  . 001
ה. כל גלאי ימדד לפי סוגו. האביזרים ימדדו כיחידות מושלמות. המחירים כוללים הניסוי וההפעל

במחיר כל גלאי כלולה נורית הסימון  שלו וכל חלקיו. כל הצופרים, הזמזמים וכו' אשר יהיו מותקנים  

בנפרד ומחוץ ללוח הבקרה, ימדדו אף הם כיחידות.  היחידות המותקנות בלוח הבקרה לא ימדדו 

 .בנפרד, אלא יכללו במחיר לוח הפיקוד והבקרה עצמו
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 הפקוד והבקרה  לוח . 002
הלוח  ימדד כיחידה מושלמת כשהוא כולל את כל המרכיבים כמפורט,  כל האביזרים,  החיווט   

 .הפנימי, כולל מקום לאיזורים שמורים וכרטיסי הפיקוד, כולל ניסוי והפעלה

 

 חיווט  . 003
החווט יימדד בנפרד לפי יחידות הקצה המותקנות )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(. הכבלים  יהיו  

לפי הצורך ושיטת הפעולה )בעלי שני גידים או יותר( כולל ההשחלה בצנורות קיימים או בהתקנה  

ים,  תקנית גלויה על הטיח כולל כל החיבורים באביזרים, בתיבות, במרכזיה וכו', המהדקים, המעבר

 .הניסוי וההפעלה

  .מחיר היחידה כולל את החיווט מלוח הפקוד והבקרה )מרכזית גלוי אש( עד הנקודה -

 החיווט הרב גידי בין לוח הבקרה המשני ועד לוח הפיקוד והבקרה הראשי ימדד בנפרד, לפי -

 .מטר אורך )מ( -

בנפרד  וכדומה, לא יימדדוהחווט הפנימי בלוחות הבקרה וביניהם לציוד עזר כחייגן, מצברים  -

 .ויש לכלול אותו במחירי הלוחות

 ."המחיר כולל כל הנדרש לעיל במפרט החשמל בסעיף "מוליכים וחיבורים -

      

 מתקן כיבוי אוטומטי . 004

 :מחיר המערכת כולל

           מיכל תקני עם כמות גז מתאימה לנפח המיועד לכיבוי, אך לא פחות מהמצויין בכתב -

          מהכמות  25% -קיבול המיכל  יהיה בגודל שיאפשר מילוי בכמות הגדולה ב הכמויות.

     .המסופקת עם המערכת 

מחיר הגלאים המותקנים בלוח החשמל זהה למחיר יתר הגלאים בבנין אך כולל עבודות - -

  .העזר הדרושים לכך  וחומרי

האיזורית,   לב עד התיבהחיווט וחיבור הגלאים שעל הלוחות, מחולקים לשני איזורים במצו -

 .כולל הצנרת שעל הלוח

 נחירי פיזור הגז מותאמים למקום ההתקנה בכמות הדרושה לחלל המיועד, אך לא פחות- -

 .מהנדרש בכתב הכמויות

 כל הצנרת מהמיכל לכל נחירי הפיזור תהיה מסוג כנדרש בתקן ו/או כנדרש במפרט הכללי. -

ור הגז ע"י פקוד מהמרכזיה, מד  שסתום חשמלי )או שסתומים לפי הצורך( לשחר -

 .ואביזרי הבטיחות הדרושים וכן שסתום לשחרור ידני   לחץ/קיבול

 חיווט וחיבור השסתום עד המרכזיה.  -

        הוראות הפעלה ואחזקה מודפסות בבירור ובאותיות גדולות, מותקנות על הקיר על לוח -

 .דיקט עם כיסוי פרספקס שקוף

לוי אש כללית של המבנה או שהדבר נדרש במפורש גם אם  במקומות שלא קיימת מרכזית גי -

תכלול גם מרכזית גילוי מקומית לשני האיזורים, כולל  יש מרכזית גלוי אש כללית, המערכת

 .פנימי וחיצוני וכל החיווט של המערכת ספק כח, מצברים, צופר אזעקה
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 תכניות עדות   .005 
  עם גמר בצוע העבודות יספק הקבלן, על חשבונו, תכניות עדות ממוחשבות, שנערכו

ושורטטו על ידו ולאחר שנבדקו ואושרו בחתימתם של המפקח והמתכנן, כשבהם מצויינים כל 

 .'פרטי הבצוע, הציוד, החווט, המידות וכו

 .העבור תכניות אלה לא ישולם בנפרד ויש לכלול את מחירן בשאר מחירי ההצע

כמו כן, על הקבלן לספק ללא תשלום גם את המסמכים כמפורט לעיל בסעיף "הוראות 

 ."ואחזקה הפעלה

 

 . תנאים נוספים 006
פני המדידה של עבודות החשמל  ומחירי היחידה יכללו גם את כל הנדרש והמפורט בא

 .הכלליות

 

 גנרטור וציוד העזר-אספקה והתקנת מערכת דיזל 08.03

 

 תאור כללי  08.03.01
 המערכת .הארצית מהרשת חשמל הפסקת בעת חרום לשעת אנרגיה כמקור לשמש מיועדת המערכת

   מהרשת המתח חזר כאשר מפעולה  ותצא החשמל הפסקת עם מיד אוטומטי באופן לפעולה תיכנס

 .כנדרש השהיה לאחר הארצית

 מושלמת, ותסופק כיחידה זה בשטח מוניטין בעלת מתוצרת יהיו גנרטור-הדיזל יחידת פריטי כל

 משאבות מים, חמום ,מתנע רדיאטור, כגון הדרוש העזר ציוד לרבות יצרן אותו של במפעלו מורכבת

  וכו'. זעזועים בולמי מסד, מסננים, ומים דלק

 

 כשורי המבצע  08.03.02
 ובעל זה לנושא מומחה מקצוע בעל י"ע ורק אך תבוצע גנרטור-הדיזל מערכת של ההתקנה עבודת

 מתקנים מחמישה פחות לא התקין ואשר ל"כנ גודל בסדר מתקנים והפעלת בהתקנה מוכח עשיר סיוןנ

 .רצופות משנתיים פחות לא בפעולה נמצאים אשר ל"כנ

 היחידות, פרטי כולל ידו על והופעלו שהותקנו ל"כנ מתקנים רשימת ההצעה למסמכי לצרף הקבלן על

 העבודה עבור מספקת כבלתי תמצא שתוגש הרשימה אם למזמין. מסירתן ומועד התקנתן מקום

 .החוזה לכל הקבלן של הצעתו את לפסול זכותו המזמין, של הבלעדי  שפוטו לפי  וזאת הנדרשת,

 

 מסמכי ההצעה  08.03.03
 :הבאים המסמכים סטים 2 גם לצרף במכרז המשתתף הקבלן על האחרים ההצעה מסמכי עם יחד

 .המוצעים הציוד פריטי לכל היצרן: של מקוריים מלאים, טכניים מפרטים .א

 .היצרן במפעל היחידה ביצועי של מוסמכת בדיקה תעודת .ב
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 י המזמין בלי"ע להפעלה מוכנה היח' כי מטעמו ואישור היצרן במפעל היחידה הרצת תעודת .ג

  .נוספת הרצה

  .היחידה מקום בתכנית בהתחשב - קרור, ליסודות למי לאורור, דרישות .ד

 .מלא בעומס עובדת כשהיא מהיחידה מ' 2.0 במרחק .ב.בד הרעש מידת .ה

   לאחר של היחידה פעולה שעות 1500 למשך שידרשו לחלפים מומלצת רשימה .ו

 .תקופת האחריות  תום 

   

 אחריות  08.03.04
 הארוכהלתקופה   היא הנדרשת האחריות תקופת כי בזאת מודגש בכל מסמך אחר, למצוין בנוסף

 :שלהלן השלוש מבין

 .המערכת של הסופית הקבלה מיום תמימים חדשים  12 .א

 .המערכת של הסופית הקבלה לאחר היחידה שעות פעולה של 800 .ב

 כל תקופה אחרת כמצוין במסמכי החוזה.  .ג

 

 לכל היותר שעות שמונה תוך האחריות, בתקופת המערכת, את ולתקן לבוא בזאת מתחייב הקבלן

 כנדרש, במועד מתאימים, וחלפים מכשירים עם יבוא, לא והקבלן במקרה הטלפונית. הקריאה ממועד

 זו ופעולה האחראי הקבלן חשבון על יהיו העלויות וכל המערכת לתקון אחר קבלן להפעיל רשאי המזמין

 אותו לשפר ,ןהתיקו את לבדוק הקבלן על מזו, יתרה בחוזה. כנדרש אחריותו מהמשך תגרע לא

 והחלפים םהתיקוני השרות, הטפולים, ,םהביקורי כל ארעי. ןתיקו של במקרה חלקים ולהחליף

 .תשלום ללא יהיו האחריות בתקופת המסופקים

 

 גנרטור -אספקת יחידת דיזל 08.03.05
 של והמפרטים המסמכים כל את המתכנן לאישור להגיש הקבלן על היחידה ואספקת הרכישה לפני

 .הנלוה והציוד הרכיבים של לרבות הזו המסוימת היחידה

 

  : הבאים הרכיבים את תכלול המסופקת היחידה 05.1

 התקינה )רדיאטור לפעולתם הדרוש העזר וציוד להלן כמפורט חשמל וגנרטור דיזל מנוע צמד .א

 מתקן לשמן, לדלק, מסננים מסננים 2 משאבות מעורר, ומהירות, מתח וסתי מתנע, טרופי,

 .מפרופילי פלדה  משותף מסד על מותקנים וכו'(הקרור  למי השפרה

 של מפרט טכני כולל מחברי עוגן, עם מעולה באיכות שקטה לסביבה רזידנציאלי קול משתיק .ב

 .המשתיק יצרן

 .למנוע בחבור הפליטה לצנרת מקוריים מ"מפלב גמישים מחברים .ג

 עומס בשנויי 2% - 0%בתחום  התדירויות שנויי להגבלת מהירה תגובה בעל מהירות וסת .ד

 התדירות המעבר תופעות גמר עם קטנים. עומס בשנויי ±0.25%  על ושמירה מלא - ריקם

 .הרץ -50ב יציבה תהיה

 מעומס ריקם ±2% לתחום  המתח לשמירת אפוקסי מצופה טרנזיסטורי-אלקטרוני מתח וסת .ה

 .והגברה מתח רמת מתח, לירידת באתר לכוון וסתים כולל מלא עד
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 .הפקוד ומערכת טרמוסטט כולל מוקדם חמום גופי .ו

 .בהמשך כמפורט היחידה של אוטומטית להתנעה ובקרה פקוח לוח .ז

 בתיבת או על הגנרטור בלוח הגנרטור מותקן וקצר יתר עומס בפני הגנרטור  להגנת ת"מאמ .ח

 לכוון ניתנת השהיה עם In 2-4 לאיתות. הגנה מגנטית  חופשי עזר מגע עם מתאימה, מגן

  .באתר

בעלת   ומתוצרת  היחידה יצרן להמלצת מתאים בקבול ופקוד להתנעה מצברים מערכת .ט

 מבדד ומכסה מחומר חומצות בפני לעמידה מתאים ציפוי עם זוית מברזל מעמד כולל מוניטין,

 של מוקדם לאישור המצברים יוגשו ודגם סוג הסרה. או לפתיחה נוח סידור עם ל"כנ מצופה

 .V 24 - המערכת מתח היצרן. המלצת עם יחד המפקח

 תדירות נמוכה, י מורפי"(,"ברדיאטור )ע מים חוסר טמפרטורה, שמן, ללחץ בקרה מערכות .י

 .הגנרטור והדממת לאזעקה חשמלי פקוד התקני עם יתר, מתח יתר, מהירות

 מתוצרת מ"חק מדגם מיוצב יהיה המטען הגנרטור. של המצברים לטעינת אוטומטי מטען .יא

 על יותקן המטען  המצברים. א מתאים לקיבול 20-15מוגברת  טעינה עם ע..ש או טלסאט,

 הציבורי מהלוח הגנרטור לשרוי  ההזנה מקו הגנרטור מלוח יוזן הגנרטור, פקוד לוח ליד הקיר

 .מתאימים  עם כבלים )תקלה הפקוד )לבקרת וללוח למצברים ויחובר

 יח' חשמליות של תכניות היצרן, של מקוריים התקנה הוראות הצמד, של מפורטים שרטוטים .יב

( מקוריSERVICE MANUAL) השרות ספר הצמד, של מפורטות חשמליות ותכניות הגנרטור  ׂ 

 וסת יצרן של טכני אחזקה, מפרט מיוחדים לצרכי עבודה כלי רשימת באנגלית, היצרן של

 .המהירות

 בולמי לחילופין או ,1"של  סטטית שקיעה בעלי היצרן, של אינטגרליים-קפיציים רעידות בולמי .יג

  .1שקיעה סטטית " בעלי ערך-שוה , אוVMמתוצרת  Cכדוגמת  רעידות,

 למשך מלא היחידה בעומס שיאפשר פעיל ובקיבול הצמד בבסיס אינטגרלי יהיה היומי המיכל .יד

 כשבמיכל שתופעל חוסר דלק התרעה מערכת יכלול המיכל ליטר(. 400 -רצופות )כ שעות 10

 .דלק חוסר עקב היחידה הדממת לפני ליטר 100 -כ עדין ישערו

 

 אפיון היחידה  08.03.06

 מותאם הכמויות,    בכתב המפורט לפי בהספק נומינלי לצרכנים חשמלי מוצא לעומס צמד .א

  .ליחידה טרופי צמוד רדיאטור רגילים. בתנאים 100% - 0% משתנה בעומס לעבודה

 סל"ד. 1500מים,  קרור פעימות, 4 : מנוע .ב

 לאורך מחושבים . FRICTION-ANTIמטפוס  , מיסביםFסוג  בדוד בעל מברשות ללא גנרטור: .ג

 .הגנרטור של החיים

               ההתקנה. אתר מקום לפי הים מפני גובה --סביבה:   תנאי .ד

 + 40°Cעד  -10°C טמפרטורה  -

 .  95% 35%עד  יחסית לחות -

 .המתוכנן לפי מאורק אפס כוכב( וולט )חבור 400/230: נומינלי יציאה מתח .ה

 .הרץ 50תדירות:  .ו

 .השדה ערעור זרם לבקרת ת"מאמ באמצעות יתר עומס בפני הגנה .ז
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 לוח הפקוד ובקרה  08.03.07
  והפסקת פעולתו הכללית מהרשת חשמל הפסקת של הגנרטור במקרה של אוטומטית להפעלה מיועד

 במערכת. שהיא תקלה כל לאחר וכן שמלח  מחברת והיציבה המלאה ההזנה  חזרת אחרי  דקות מספר

 התכנה לגיבוי ליטיום סוללת הלוח יכלול השונות. והתקלות לפונקציות דיגיטלי צג עם ממוחשב הלוח

 .מנותק מהמצברים  להיות שעלול לתקופה והזכרונות

                    

 : להלן כמפורט והפקודים הרכיבים כולל הלוח

 .ידני - מופסק - אוטומטי מצבים: 3 בורר מפסיק .א

 - ל ירד  מתחת המתח או אחת, פזה או ח"ח מתח ובהעדר ח"מח מוזן הצרכן - אוטומטי .1

 יופעל  שניות, 0-10 בתחום  לויסות ניתן זמן  למשך הנומינלי מהמתח 80%

מחליף אוטומטי  למפסיק פקוד ישלח הגנרטור מתח תקינות ולאחר בדיקת הגנרטור

 המתח חזרת הצרכן עד את ויזין גנרטור מפסיק/מגען  לסגירת הצרכן בלוח א.(.מ .)מ

 דקות )לקרור 10באתר  לויסות ניתנת השהיה ולאחר ח"ח  מתח חזרת עם ח."מח

     להלן. יא.-ב כמפורט של תקלה במקרה המגען לנתוק פקוד הגנרטור. יודמם המנוע(

 י"ע הצרכן יוזן ,מידית יודמם הוא פעל הגנרטור ואם לחלוטין מושבת המתקן - מופסק .2

 .ח"ח

 ניתן מקרה. בשום אוטומטית לפעולה יכנס לא והגנרטור בלבד ח"מח מוזן הצרכן - ידני .3

 ההגנות א...מ.מ המצב של שינוי בלי נסיונית להפעלה המתג י"ע הגנרטור את להפעיל

 .אוטומטי במצב כמו יפעלו

 מצב המגענים להחלפת לגרום בלי בלבד( במצב "ידני"(היחידה  של נסיונית להפעלה מתג .ב

 .המחליפים 

 במצב לחוץ. מהדקי נעילה עצמית עם גנרטור-הדיזל של הדממה((מידית חרום לעצירת לחצן .ג

הכבאות, כולל קו ולחצן/מתג הדממה בכניסה לבנין   שרותי י"ע הגנרטור הדממת למתג יציאה

 במקום שתואם עם שרותי הכבאות. 

 מונה אמפרמטרים,     שלשה מחוג, עם תדירות-מד פזות, בורר עם וולטמטר מדידה: מכשירי .ד .ד

 (.2%-1%דיוק מירבי ) ובעלי מ"מ 96/96 המכשירים טעינה. מערכת פעולה, שעות

 א(:(אדומות תקלה ונורות ירוקות )י( סימון נורות .ה

 מהירות )א(,מים  חוסר יתר )א(,.טמפ שמן )א(, לחץ מופעל )י(, מוקדם חמום גנרטור )י(, ח )י(,"ח

 גבוהה דלק רמת א(,(דלק חוסר א(,(תקלה בהתנעה   נמוכה )א(, תדירות יתר )א(, מתח יתר )א(,

לנסוי  לחצן גדולה(, כולל-כללית )א תקלה א(,(חוזר הספק א(,(קצר/יתרת זרם יומי )א(, במיכל מדי

 .הנוריות תקינות

 קודם )במקרה והודמם  לפעולה מוכן למצב הצופר את מחזיר גם אשר ל"הנ ההתראות בטול לחצן .ו

 לכן(.

 תקלה עם הופעת .בלבד הצופר להדממת לחצן עם ל"הנ מהתקלות אחת כל י"ע המופעל צופר .ז

 לפעולה מוכן למצב יוחזר אוטומטית הוא התקלה תקון שנית ועם אוטומטית יפעל הצופר נוספת

 .להדממתו הלחצן הופעל לכן קודם אם גם
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 והשהיות ביניים השהיית התחלה עם התנעה נסיונות 3 הכוללת אוטומטית התנעה מערכת .ח

 .אפשרות איפוס עם צובר ההתנעות מספר מונה כולל התניע ולא במקרה והתראה

 הדרושים              הבקרים כולל לעיל, 1א.-ב כמפורט החשמל בלוח א..מ.מ-ה מצב לשנוי פקוד .ט

 .ההשהיה וממסרי

 הצרכנים           חיבור לאחר קרור לשם המנוע להרצת דקות 2010 בתחום לכוון ניתנת השהייה .י

 .ח"ח לרשת

 מורפי"(," בקר י"ע(ברדיאטור מים חוסר ,שמן חוסר :של במקרה המנוע להדממת אבטחות .יא

 יתר, עומס או קצר עקב  לצרכן ההזנה הפסקת ואחרי יתר מהירות יתר, מתח יתר, טמפרטורת

 ללוח ל"הנ התקלות להעברת עזר חפשיים מגעי כולל וכן לעיל כמפורט הסימון נוריות הפעלת

 של מידי לנתוק פקוד הבקרה(. לוח עבור(פעולה תקינה לסימון חפשיים מגעים לרבות בקרה

 .המנוע להדממת הפקוד עם  במקביל א.(.מ.במ פתיחת המגען( מהגנרטור הצרכנים

               ולא במקרה(לעיל כמפורט ומגנטית טרמית הגנה עם אוטומטי-חצי ראשי ז"מ .יב

 הגנרטור(. על מותקן 

 הדרושות לפעולת העזר  ומערכות המנוע, של מוקדם לחימום והבקרה הפקודים האבטחות, כל .יג

   .המערכת

 מתח הרשת, מתח מדויקים לאיכות בקרים הממסרים, לרבות והבקרה הפקוד מערכת כל .יד

 המהדקים, החיווט, וההבטחות, ההתראה ות נקודותויס אפשרות עם התדירות, הגנרטור,

 פקוד לוח לאספקת והעבודות החמרים וכל הארון האיתות, המתגים, אמצעי חרוט(,(השלוט

                  מושלם. ובקרה

 . ורטיבות אבק חדירת נגד אטום הלוח .טו

               הרכיבים ופרטי ותוצרת דגם החבורים, תכנית לרבות הלוח של מפורטת תכנית .טז

 וכו'(. מתגים מגענים, )ממסרים, 

 

 התקנת מערכת הדיזל גנרטור    08.03.08
 

 גנרטור- התקנת יחידת הדיזל   08.03.081

 .לעיל כמפורט רעידות, בולמי על לרצפה ויחוזק יפולס הגנרטור יותקן, .א

 צנרת פליטה, אויר וכו'(, חשמל,  כבלי דלק, העזר )צנרת למערכות היחידה בין החיבורים כל .ב

 .היחידה של הצפויות לרעידות ומתאימים גמישים יהיו

 למילוי פתחים המקורי. לצבע זהה ובגוון הצפויות בטמפרטורות עמיד בצבע תיצבע היחידה .ג

 לצרכי בהם טפול שיש דומים ופריטים ברזים ראשי סיכה ראשי בקרה, ידיות שמן, וריקון

 .באדום יצבעו תחזוקה,

ידם  על הנדרש במקום הכבאות שרותי י"ע הגנרטור להדממת אדום מיוחד מתג עם קו בצוע .ד

 .וחווט צנרת כולל

 

 מערכת המפלט 08.03.082 

a. עולת  בעת הזעזועים את שיספגו קפיצים עם מתלים על יותקנו והצנרת הקול משתיק

 .הצנרת והתכוצות התפשטות ויאפשרו המערכת
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b. בזוית וחתוך מכופף יהיה הקצה צפורים. חדירת ניעתלמ ברשת יסגר המפלט צנור קצה 

 .מים חדירת למניעת

 

c. ברז עם מי עיבוי לניקוז מתקן להתקין יש המפלט מערכת של הנמוכה בנקודה  

 .מתאים  

d. כל קטע ונקוי של קלה החלפה שיאפשרו וברגים עוגנים ידי על יחוברו המפלט מערכת קטעי. 

e. בטמפרטורות עמיד מתכתי בצבע תצבע המפלט מערכת כל ( 500°  גבוהותC)לאחר  לפחות

 .הטרמי הבידוד התחלת בצוע ולפני השטחים כל של מולם ניקוי

 צנרת המפלט והמשתיק יבודדו ויצופו בפח מגולוון לכל אורכם בתחום המכולה/חדר.  

f.  .כלול במחיר   על הקבלן לקחת בחשבון תוספת לאורך צנרת מערכת המפלט לפי המתוכנן(

 התקנת הגנרטור(.

 

 פליטת אויר חם   08.03.083

 ירוק עבה ברזנט מבד שרוול באמצעות מ"מ 1.5 בעובי מגולוון הפח לתעלת יחובר הרדיאטור .א

הבד  ושרוול הפח תעלת מהרדיאטור. האויר יציאת לפתח מגולבן מותאמות פח ומסגרות

 .באתר היחידה של ההתקנה לתנוחת יותאמו

   בעת. הבד את להחליף יהיה שניתן כך מחלידים בלתי ברגים עם יחוזק השרוול .ב

תפריע ליציאת  שלא כך בנויה וצבועה מגולוונת חזקה, רפפה עם סגור יהיה בקיר הפתח .ג

  .מהגנרטור האויר

 

 מערכת הדלק   08.03.084

יהיה  בצינורות הטיפול מהיחידה, בנפרד מותקנים השבועי""ו  היומי הדלק שמיכלי במקומות

 :כדלהלן

  .תפר ללא "40שחורים "סקדיול  יהיו הצינורות .א

וכן  והתקרות, הקירות על גלויה תהיה למבנה, מחוץ באדמה המותקנת זו למעט הצנרת, כל .ב

 .שברצפה בתעלות

      

 מיכל דלק יומי   08.03.085
 ויותקן על הכמויות בכתב כנדרש בנפח יבנה בנפרד, ימדד המיכל נפרד, יומי מיכל ידרש אם .א

 הסוכן שלו או/ו הגנרטור יצרן  המלצת לפי מתאים בגובה זוית  ברזל ממסגרות יציב מעמד

 .לעיל שחור, כמפורט בגוון אותו ולצבוע לנקותו ויש

מ  "מ 3בעובי  ברזל מפח ניקוזים מגש לבצע יש המיכל, תחת ניקוזים בריכת תבוצע לא אם

המגש   מימדי .המיכל מנפח %110 לנפח מתאים בגובה שוליים עם יבנה המגש ל."כנ וצבוע

 .הכוונים מכל מ"ס 25 -ב המיכל ממידות גדולים יהיו

 )יציאת המיכלים של יתר מילוי למניעת כנדרש ומדידים מצופים ארבעה יותקנו ל"הנ במיכל .ב

 בנוי היומי המיכל דלק. לחוסר קרוב למצב והתראות האוורור(, צנרת או המכסה דרך הדלק

 מראה לצנרת חיצונית, חיבורים פנימיים, ושסתומים צנרת אדם, פתח כולל מ,"מ 5 ברזל מפח

 .הנדרש וכל מגופים מוגן, דלק גובה
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 בדיקות, הפעלה, הרצה וקבלת מתקנים  08.03.086

 בדיקות .א

 התקנת מערכות מכניות: בדיקה ואשור  (1

 ולפני ההפעלה תיעשה בדיקה של המערכות לפני בגמר ההתקנה (א

 )ה-)ב סעיפים בתת המפורטות הבדיקות את ההפעלה ושתכלול

 .להלן

 והמערכת התוכניות  י"עפ  בוצעו  ההתקנות  שכל בדיקה חזותית (ב

 .ומושלמת להפעלה  מוכנה

 .המערכת ונקיון הדלק מערכת פעולות בדיקת (ג

 של ראשונית היא  והחשמליות המכניות  המערכות קבלת כי מודגש (ד

 קבלן ידי על יתוקנו ההפעלה כדי תוך אשר יתגלו כל הליקוים .ג.הד

  .המפקח  של המלאה רצונו חשבונו לשביעות ועל

 בדיקת אישור וקבלת מתקן החשמל:  (2

 על הביצוע החשמלאי האחראי יערוך המערכות כל ביצוע בגמר (א

 הליקויים כל את יתקן המתקן. הקבלן את בדיקת הקבלן מטעם

 יציין בה המבצע" ויגיש "הצהרת החשמלאי הבדיקה בעת שיתגלו

 .לחוק החשמל  ובהתאם כנדרש התכניות, לפי נבנה שהמתקן

 או החשמל חברת בודק" )בודק מהנדס יציג הקבלן "אישור כן כמו (ב

ל "הנ הבדיקה ממצאי המאשר המפקח(, לפי קביעת אחר בודק

 משרד מטעם בודק וכן היתר למתח המתקן חיבור את והמתיר

  .התשתית האנרגיה

 הדלק מערכת של הפעלה ל תיעשה"הנ והבדיקה הביצוע בגמר (ג

 התקנת ידי קבלן על יתוקנו שיתגלו הליקויים ובדיקה. כל ניקוי לצורך

 .המפקח רצונו של לשביעות הדלק מערכת

ידי  על הסתייגות ללא קבלתה לאחר כגמורה תיחשב העבודה (ד

 .והמפקח המתכנן על ידי וכן בודק" מהנדס"

 הפעלת התחנה   .ב

אחראי  הקבלן .הקבלן י"ע יסופקו ובדיקתו הציוד להפעלת הדרושים והדלק השמנים (1

 .היצרן הוראות אחר ולמילוי לתחנה והשמנים הדלק להובלת

יהיה  הפזות ינת סדרמבח הגנרטור שחבור כך על ההפעלה בתחילת יקפיד הקבלן (2

 כזה(. יש אם(השני והגנרטור ח"ח של לזה זהה

המזמין  ונציגי המפקח אך ורק בנוכחות  הקבלן י"תיעשה ע  הראשונית ההפעלה (3

כל  של בצוע ולאחר והמכניים החשמליים החיבורים כל של קפדנית בדיקה אחרי

 ריקון כגון: הספק של ולבדיקה היצרן להוראות בהתאם ההפעלה לקראת ההכנות

 וכד'. דמה עומס חבור מצברים, מלוי מהצנרת, אויר שחרור שמנים, מלוי שמן שימור,

ופועלים  צנרים חשמלאים, חשבונו על להעסיק הקבלן על  וההרצה  לצורך ההפעלה (4

 .המפקח הוראות ולפי לצורך בהתאם פשוטים

 הרצה  .ג
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 עומס דמה:  (1

הקבלן לאתר על  על ג..הד של וההרצה הקבלה הבדיקה, לצורך (א

 למערכת הזמניים כל החבורים דמה כולל עומס לספק חשבונו 

 .הדרושים והכבלים

 ההגנות כל אחרי לצרכן הזנה לפס  פיקוח  ללוח יחובר הדמה עומס (ב

 .ג.הד של

 מחולק ויהיה הגנרטור מהספק גדול  20% -ב יהיה הדמה עומס (ג

 .העומסים בין לבחירה אפשרות בוררים לפחות עם דרגות לשלוש

  הרצה   (2

 :כדלהלן תעשה היא באתר המערכת הרצת ודרושה דהיבמ

 ההפעלה בזמן  שהתגלו הליקויים  תיקון כל  לאחר  תבוצע ההרצה (א

 .הראשונית

 .במפעל ראשונית הרצה יעברו והגנרטור המנוע (ב

 :כלהלן תבוצע באתר בתחנה ההרצה (ג

 .0% בעומס שעה 1/4 של הרצה - .1

 .25%בעומס שעה 1 של הרצה - .2

 .80% בעומס שעות 15 של הרצה - .3

 .100% בעומס שעות 3 של הרצה - .4

 .60% בעומס שעה 1/2 של הרצה - .5

 .0% בעומס שעה 1/4 של הרצה - .6

 קריאות  של מדויק רישום לערוך הקבלן על ההרצה שלבי כל במשך (ד

 .השונים הטמפ' והמכוונים מדי כל

 כוון נזילות, איתור שיכללו כלליות בדיקות יבוצעו ההרצה בגמר (ה

 אם דרוש(.( ווסתים

 הכשרה והדרכה של מאחזקים/מפעילים .ד

י "ע תבוצע ההדרכה יום. 1 -כ שימשך  מעשי  ושלב  תאורטי  שלב  תכלול ההדרכה (1

 הקבלן של אחד ומכונאי אחד חשמלאי לפחות ימצא ההדרכה זמן כל במשך הקבלן.

 .באתר

 :תכלול ההדרכה (2

 .השונים מכלוליה על ג..הד מערכות והכרת תאור (א

 .מוקדמות בדיקות - המערכת הפעלת אופן (ב

 . המערכת הפעלת  (ג

 .וטיפולים שוטפת אחזקה בצוע (ד

 .ותקונן תקלות אתור (ה

 .התחנה יומן רישום אופן (ו
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 .ג.הד ג"ע החשמליות הפקוד מערכות והכרת תאור (ז

 .פקוד לוח של מפורט תאור (ח

 .הפיקוד בלוח תקלות אתור (ט

 של  וסימולציה  תקלות  אתור ג..הד  הפעלת  שיכלול מעשי שלב (י

 .הגנות

 .הקבלן י"ע שהותקנו המערכות כל של מפורט תאור (יא

 .הקבלן י"ע שהותקנו החשמליות המערכות תאור (יב

 קבלת המתקנים  .ה

 ,ג,ב,א בסעיפים ההתקנה, בדיקה וההרצה כמפורט בגמר תעשה המתקנים קבלת (1

 "ביצוע תקופת"לעיל  האמור לפי המתקן את ולמסור להשלים הקבלן לעיל. על

 .שלעיל

 וההרצה ההפעלה במהלך שיתגלו הליקויים תיקון לאחר רק כגמורה תחשב העבודה (2

 .כמפורט לעיל

 

 מסמכים  08.03.087
 :הבאים המסמכים את למזמין למסור הקבלן על הסופית הקבלה וטרם העבודה השלמת עם

 דלק, מים( מרכיביה השונים )חשמל, על התחנה כל של מעודכנות וחשמליות מכניות תכניות .א

 בארבעה העתקים זאת כל הקבלן. ידי על שסופקו והאביזרים הציוד של טכניים מפרטים כולל

 .תיקים בארבעה מסודרים

הסופיים.   התיקים הגשת לפני המפקח אישור ולקבל והערות לעיון אחד תיק מקודם להגיש יש

 ובלי לקריאה והחזקה נוחה  בצורה מוגשותו מדויקות מפורטות, תהיינה המוגשות התכניות

 .כדי הבצוע ותוך החוזה חתימת בעת שנמסרו לקבלן המתכנן תכניות לאיכות קשר

 .המפקח ידי על בכתב מאושרות תהיינה התכניות

 המפרט ואופן דרישות על עונה ונמצאה ידו על נבדקה מרכיביה על התחנה כי המבצע אישור .ב

 .ההתקנה 

 

 והפעלה ההתקנה בדיקת ואישור והתשתית האנרגיה משרד מטעם הגנרטור להתקנת היתר .ג

 .י נציגיו"ע

 אופני מדידה מיוחדים  08.03.09
 הכללי למפרט בהתאם מדוייקת מדידה בלבד. אומדנא הן הכמויות בכתבי הרשומות הכמויות

תוספת   הם הסעיפים המפקח. עם ובתאום מתאימים במועדים  תבוצע שלהלן, הנוספות וההוראות

 .08הכללי  במפרט המדידה לאופני והשלמה

 .זאת המאשרות מוסמכות תעודות עם ויסופקו לחלוטין חדשים יהיו המסופקים והחומרים הציוד כל

 .מושלמת עבודה וקטעי המתקן מרכיבי לפי תהיה המדידה
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 מחיר היחידה  08.03.091
 הדרושה עזר עבודת כל שלהם, והפחת העזר חומרי כל החומרים, כל יכללו הקבלן מחירי

 הובלת החשמל, ותכניות הטכני החוזה, המפרט לתנאי בהתאם העבודה ביצוע לשם

 וכן 'וכו ביטוח הוצאות הסוציאליים, המסים שבוצעה, העבודה שמירת וכן החומרים, שמירתם

 .עבודתו על ואחריות הקבלן רווח עקיפות, והן ישירות הן הקבלן של הוצאות כלליות

    

 מחירים לאספקה בלבד  08.03.092
כולל בלבד  אספקה של מחיר להציע יש במלה "אספקה" מתחיל שלהם רשהתיאו לסעיפים

   העבודות כל כולל שלהם, והפחת במפורש פורטו לא ואשר הדרושים והציוד החומרים

 העמסה, כולל באתר קחהמפ לידי הציוד מסירת עד לעיל המפורטות הרלוונטיות וההוצאות

 .ופריקה הובלה

 

 מחירים להתקנה בלבד  08.03.093
 כולל בלבד התקנה של מחיר להציע יש במלה "התקנה" מתחיל שלהם רשהתיאו לסעיפים

 אומים, ברגים, מוליכים, כגון אחרים ידי על סופקו ולא הדרושים והעבודות חומרי העזר

 ומסירתה העבודה להשלמת הדרוש וכל צבע טיח, מלט, מחורצים, וזויתנים דיסקיות, פסים

 תיקוני כל כולל לעיל המפורטות הרלוונטיות וההוצאות העבודות כל כולל לפעולה כשירה

 .בנפרד עבורם ישולם ולא ימדדו לא אשר והטיח הבטון

 

 מחירים לבצוע מושלם, כולל אספקה והתקנה  08.03.094
 אספקה של מחיר להציע יש הציוד או העבודה רבתיאו מתחיל שלהם רשהתיאו לסעיפים

 .לעיל המפורט כל את והתקנה הכוללים

 

 גנרטור-אספקת יחידת הדיזל      08.03.095
 לפעולתה הדרושים העזר וחומרי  האביזרים וכל המפורט כל את לכלול יש המוצע במחיר

 .המערכת של התקינה

 

 גנרטור -התקנת יחידת הדיזל 08.03.096
 הפריטים להלן, למעט המפורט כל את לכלול יש להתקנתו המוצע במחיר 096.1

 :הכמויות בכתב בנפרד והעבודות המוגדרים

  במחסני אחרת, אפשרית בדיקה וכל כמותית חזותית, המוצע הציוד בדיקת .א

 הספק.

      השלמת צביעתו, המושלם, וניקיונ כולל וחיבור להתקנה פריט כל הכנת .ב

  מקום מבחינת החדש ולייעוד להתאימו כדי הדרושים העזר וחומרי האביזרים

 .אחרות ודרישות תכניות פיזי,

 .לחוזה  בהתאם הקבלן על החלות הכלליות ההוצאות כל .ג

    בודקים י"ע בדיקתו והרצתו, הפעלתו למערכת, חיבורו הפיזית, התקנתו .ד

 וכל אחרים י"ע סופקו ולא לכך הדרושים העזר יחומר כל ואספקת מוסמכים

  .לעיל ,1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.11, 1.12 בסעיפים המפורט
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כל  אספקת כולל הסופית, והקבלה המוקדמות הקבלות בצוע בעת למפקח עזרה .ה

 .הדרוש האדם וכוח הכלים החומרים, המכשירים,

 .ולמיכלים הגנרטור ללוח כולל המערכת, של החשמליים והכבלים החיבורים כל .ו

    ולמיכל היומי למיכל למשאבות, הגנרטור בחדר הפנימית הדלק צנרת כל .ז

 ,המשאבות  למעט להלן צנרת" מחירי"ב  המפורט כל כולל העודפים, לגנרטור,

  .בנפרד שימדדו והמגופים המסננים

 .שלה והבידודים הפליטה צנרת כל .ח

 .במתקן שידרש חרוט((השלוט  כל .ט

 

 אספקת ציוד עזר להתקנת גנרטור    096.2

 ספק י"ע סופקו לא שונים  ציוד פרטי או מסוימים אביזרים כי לקבלן ויתברר הבמיד

 היחידה, התקנת מחיר ל במסגרת"הנ הציוד ולהתקין לספק הקבלן על המערכת,

 .הכמויות בכתב נפרד סעיף יש שעבורם אלה למעט

 .מלא דלק מיכל כוללת למזמין היחידה מסירת

  

 מחירי צנרת  08.03.097
 עבודות במסגרת יכללו ומחיריהם ימדדו לא וחשמל( לדלק(וחפירות  צנרת 097.1

 .השונים בסעיפים ההתקנה האחרות

 זויות, מופות, כולל החיבור אביזרי כל את גם יכללו ל"הנ המחירים 097.2

 החיזוק אמצעי כל עוגנים, מהירים, חיבורים מעברים, הסתעפויות,    קשתות,

 .נפרדים בסעיפים  פורט לא אשר וכל הצביעה    וההתקנה,

 

 מיכל דלק יומי 08.03.098
אליו  המרותכים והצנורות העוגנים כל כולל המושלם, המיכל לכלול: את במחיר האספקה יש

ובלתי  פלסטי שקוף דלק גובה מראה לגנרטור, מתאים בגובה זוית מברזל מעמד ובתוכו,

 כדוריים ומגופים מיכנית להגנה מאולגן אלומיניום או נירוסטה מסילת בתוך מותקן מצהיב

 ושלט כמפורט ", "צביעה10ENHמסוג "פלייט  חשמליים מצופים 4 ,הרמה אוזני קצותיו, בשני

 המצופים עבור חיבורים וקופסת מכסה פתח, וכן חרוטות או בולטות אותיות עם ממתכת זיהוי

 .היומי מהמיכל 100% בקיבולת חרום מיכל כן וכמו להארקה מיוחד בורג החשמליים,

  והעמדתו לאתר הובלתו ספק,/היצרן אצל המיכל בדיקת לכלול: את יש במחיר ההתקנה

 החשמליים, המצופים מערכת של וחיבור התקנה השונים, והאביזרים לצנרת חיבורו כנדרש,

 . העבודות כל גמר לאחר בדלק ושטיפתו המיכל קויינ החשמליים, החיבורים כל ביצוע

יותקן  המיכל היומי כאשר המיכל תחת הברזל מעמד על יותקן הוא לניקוזים מגש ידרש אם

 .מ"ס 30-20 באורך רגליים עם
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 מסמכים      08.03.099
התקנת  סעיף במחירי לכלול יש לעיל בסעיפים כמפורט המסמכים ואספקת להכנה המחיר

 .בנפרד עבורם ישולם ולא לעיל היחידה

 

 מובילים, מוליכים והארקות        08.03.100
, סולמות ותעלות בחדר הגנרטור, כלולים במחיר ההתקנה  תצינורוכל המוליכים, כבלים, 

 ימדדו בנפרד. יהציבורכמפורט לעיל. כבלי החיבור בין לוח הגנרטור והלוח 

        

 שעות רג'י      08.03.101
 של    או/ו המפרט של או/ו לעיל המדידה באופני כלולות שאינן עבודות אותן רק ימדדו .א

 .הכמויות כתב

   שתמדדנה לעבודות העבודה ביומן ובכתב מראש אישור מהמפקח לקבל יש .ב

 .כשעות רג'י 

 

 טיפול אקוסטי  08.03.102
 במערכת הקשור כל לבצע יהיה הקבלן על הכמויות, בכתב מפורשות ויידרש במידה

 ותכניות האקוסטיקה יועץ של הטכני המפרט לפי יבוצע זאת כל החדר. האקוסטית של

 .האדריכל

 

 מפני שדות מגנטיים  מפרט מיגון – 08.04

 תקציר מנהלים  .1
  בפרויקט אצטדיון אתלטיקה, גבעת רם. נמצאו חריגות מהמלצת המשרד להגנת הסביבה ובהתאם 

  שם עמידה בהמלצת מיליגאוס, ל4התפלגות השדות המגנטיים הינה יותר מ 5281לתקן ישראל ת"י  ,

 יש לבצע מיגון קרינה בפרויקט.5281המשרד להגנת הסביבה ודרישות יועץ קרינה בהתאם לת"י  

 

 האזורים בהם יש להתקין את המיגון הינם: 

 מקור הקרינה  חדר קומה
רמות שטף  

 השדמ"ג
 אופן המיגון 

 קרקע
אולם ישיבות /  

 לימוד
 קירות מיליגאוס 200עד  1/1ארון חשמל 

 

 21-11-19מתאריך .SO19000416דו"ח זה הופק בהתאם לאומדן צפיפות שטף מגנטי מס'   •

עדכונים מסוימים של האומדן ומסקנותיו מצריכים עדכון של דו"ח זה, הכל בהתאם לשיקול  •

 הקרינה. יועץ

בדו"ח זה מפורט כתב הכמויות, מפרט החומרים, אזורי ההתקנה והוראות ההתקנה   •

ית את רמות שטף השדמ"ג לרמות המומלצות ע"י המשרד להגנת  מנת להפח הנדרשות על

 דרישות הלקוח.  הסביבה ו/או
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 בדוח זה, הינו אומדן משוער בלבד ועלול5יש לקחת בחשבון שכתב הכמויות המופיע בסעיף   •

להשתנות כתוצאה מהגורמים הבאים: שינוי כיוון השדה המגנטי כתוצאה מביצוע המיגון, 

 צריכת החשמל, שינויים סביבתיים אחרים.  בתשתיות ו/או שינויים

על חשבונו בסיום המיגון. במידה ותוצאות   בלתי תלויהקבלן המיגון יבצע בדיקת קרינה  •

יצביעו על שינוי כמויות המיגון, יועץ הקרינה יעדכן את מפרט המיגון בהתאם   הבדיקה

 לערכים החדשים. 

 . פחותל  %50ב  בדיקת הקרינה תבוצע רק לאחר שהמבנה יחושמל  •

  במידה ותוצאות בדיקת הקרינה יצביעו על כך שנדרשת תוספת מיגון. קבלן המיגון יתקין את •

 התוספת בהתאם למפרט עדכני שיוכן ע"י יועץ הקרינה.

כל חריגה של הקבלן מכל אחת מההוראות המצוינות בדו"ח זה תהיה באישור יועץ   •

 בלבד הקרינה

 פירוט סוגי חומרים  .2
ע המיגון ניתנים להתקנה במספר אופנים, על פי קריטריונים שנקבעים החומרים הנדרשים לביצו

המקור לאופי הפיזור של השטף האלקטרומגנטי, לכיוון, ולעוצמת השטף, ותוך   בהתאם לאפיון,

ובאילוצי השטח. התקנת חומרי המיגון, דורשת ניסיון, הבנה ותשומת לב   התחשבות בדרישות הלקוח

 לפרטים ולהוראות הנלוות.

יש לעקוב אחר   –פן התקנת המיגון ישפיע על יעילות המיגון ועל השגת המטרה בהתקנתו או

זה ולבצע את העבודה עם קבלן המצוי בתחום המיגון. פירוט ההוראות   ההוראות שינתנו בנושא

הדו"ח. ביצוע מיגון פאסיבי מבוסס על שילוב חומרי המיגון  והדגשים לאופן ההתקנה, יינתנו בהמשך

 לדה פרומגנטית, לוחות אלומיניום וחומר מבודד. הבאים: פ

 

 חומר 

רמת  

מוליכות  

 חשמלית 

חדירות  

 [ rµמגנטית]

התנגדות  

 [ m/Ωסגולית]

 

עובי כל  

 שכבה)מ"מ(

הערות  

 נוספות 

*אישורים שיש  

להגיש ליועץ  

הקרינה לפני  

 בחירת הקבלן

 אלומיניום

גדול או 

 -שווה ל

1050-0 

- 
 -קטן או שווה ל

10-8×4 
2-3 

הלוחות יהיו  

בעלות ציפוי 

לשיפור הולכה 

ומניעת 

 קורוזיה.

אישור מעבדה על 

ארץ הייצור 

 ומאפייני החומר

פלדה 

 פרומגנטית
- 

גדול או 

-שווה ל

7000 

- 0.35 - 

. אישור מעבדה  1

על ארץ הייצור 

 ומאפייני החומר. 

. תעודת  2

 ( COCהתאמה ) 

חומר בידוד 

,  PVCכגון 

גבס, קלקר 

ועוד 

בהתאם  

 אינו סופח לוח 1-2 - - -

. אישור על  1

עמידה בתקן  

 755בנייה 

. אישור על  2

עמידה בתקן  
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לאישור 

יועץ 

 הקרינה.

  –בטיחות אש 

 921ת"י 

 

*על הקבלן להגיש את כל האישורים הנדרשים והתעודות המתאימות לחברת "רזאור הנדסה  

 והתחלת העבודה על מנת לקבל אישור מיועץ הקרינה. וייעוץ" לבדיקה לפני חתימת חוזה 

 

 שכבת המיגון הסטטי, המותקנת בכיוון אזור השהייה של האוכלוסיה. שכבה זו :פלדה פרומגנטית

 גבוהה. המיגון הסטטי כוללPermeability( ) מתבצעת ע"י שימוש בחומרים בעלי חדירות מגנטית

 .ומעלהµr ≥ 7000פלדה פרומגנטית, בעלת חדירות מגנטית יחסית של  -לוחות חומר מגנטי 

  תפקיד הלוחות הינו בקליטת השדה האלקטרומגנטי המוטה כלפיהן והעברת השטף המגנטי לזרימה

  בתוך החומר בניגוד לפיזור השטף באוויר באזורי שהיית האוכלוסיה. הפלדה הפרומגנטית אינה 

  אך ניתן לייבאה ממספר מדינות. השימוש בפלדה מתבצע במספר שכבות לקבלת  מיוצרת בארץ,

  יעילות גבוהה. מספר השכבות ואופן התקנתן הינם בהתאם לחישובים הנדסיים של עצמת השטף 

 .המגנטי, כיוונו ואופי המקור הפולט

 תאים לו על פילכל אזור, לאחר ניתוח עצמת השטף וכיוון זרימתה, מותאם חיפוי פרומגנטי מהסוג המ

 .החישובים המתאימים ובהתאם לדרישות הלקוח לקבלת הערכים הרצויים

 

 שכבת המיגון הדינאמי, המותקנת בכיוון המקור הפולט. שכבה זו מתבצעת ע"י :לוחות אלומיניום

 .גבוההConductivity( ( שימוש בחומרים בעלי מוליכות חשמלית

 10-8× 4סוגת בעלת התנגדות סגולית של לא יותר מ המיגון הדינאמי כולל לוחות אלומיניום בסג

 אוהם למטר. לוחות האלומיניום צריכים להיות בעלי מוליכות גבוהה ככל הניתן. תפקיד הלוחות הינו

 מעלות( ביחס לכיוון90האחד, בהחזרת חלק מהשטף בזוית משלימה לזוית ישרה )   –בשני מישורים 

 צימצום שטף השדה המגנטי הפועל בכיוון שהיית ובכך –הפגיעה של השדות האלקטרומגנטיים 

 .האוכלוסיה

התפקיד השני, בשבירת כיוון השדה החודר את השכבה, לקבלת התאמה גבוהה יותר בקליטת  

הפוגע בשכבת הפלדה הפרומגנטית. הלוחות, ניתנים להשגה בארץ והם מוזמנים על פי   השטף

השונים הנדרשים. יש לבצע חיתוכים וכיפופים בהתאם לעוביים  -המדוייקים של כל פרויקט  הצרכים

 .מירבית לשטח העבודה  להתאמה

 

שכבת בידוד, המותקנת בין שכבות האלומיניום והפלדה. שכבה זו מתבצעת ע"י  :חומר מבודד 

 .יש להקפיד על חומר חסין אש -בחומר בידוד חשמלי עמיד שאינו סופח לחות  שימוש

  ע בין החומרים המתכתיים. האלומיניום והפלדה הינם חומריםתפקיד שיכבת הבידוד הינו במניעת מג

  בעלי הפרש פוטנציאל אלקטרוכימי שעלול לגרום להאצת השיתוך )קורוזיה.( בידוד החומרים תורם

  לעמידות המיגון לאורך זמן ממושך יותר ולמניעת תופעות הפוגעות ביעילותו. קיימת העדפה לעבוד

 .ועמידות )בניגוד לשימוש בלוחות קלקר דק שעמידותו לאורך זמן נמוכה(חזקות PVCעם יריעות 

  היריעות מותאמות אף הן לאופי החיפוי בהתאם למקום הנתון )ריצפה, תיקרה, קירות( והן מוזמנות

 .במידות ובעוביים שונים על פי רמת העמידות הנדרשת 
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 שרטוטים  .3
 קומת קרקע:   3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארון חשמל 1/1מיגון סוג 1

1.05שטח דופן ימין )מ"ר(

1.05שטח דופן שמאל )מ"ר(

6.3שטח גב ארון ) מ"ר(

6.3שטח דלתות ארון )מ"ר(

14.7שטח פיר )מ"ר(

3אורך

0.5רוחב

2.1גובה

מידות )מטרים(
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 התקנת שכבות המיגון צורת  .4
 

 

 שכבות של:  3  –חיפוי זה יהיה מורכב מ   - 1/1הקירות ההיקפיים בנישת ארון החשמל חיפוי 

 

 מ"מ.  1.05  –פלדה פרומגנטית בעובי מצטבר של כ  .1

 מ"מ.  1.5-2בעובי   PVCשכבת בידוד  .2

מ"מ. שכבת האלומיניום, תפנה כלפי מקור השדה )כלפי חוץ   2שכבת אלומיניום בעובי  .3

 החדר(.

 

 הערות להתקנה: 

ס"מ בין לוחות האלומיניום לפלדה, על מנת לשמור על רציפות  10יש לשמור על חפיפה של   .1

החומר. יש להימנע ככל שניתן ממרווחי אוויר בין לוחות הפלדה ע"י הידוקם בלחץ. את  

ס"מ ולצפותן בחומר מבודד. על   25הלוחות יש להדק ע"י ברגים או מסמרות מסוע כל 

 ים או המסמרות לעבור גם בשכבת האלומיניום וגם בשכבת הפלדה. הברג

במעבר בין הדפנות)רצפה/קיר/תקרה( יעשה שימוש באותו חומר על מנת לשמור על רציפות,   .2

ולכן יש להתשמש בחיבור הלוחות בפינות בזוויות מכופפות. כאשר החיבור הוא בין התקרה  

 לקיר יש להשתמש בפינות אלומיניום מכופפות.  

 יש לדאוג להארקת המיגון ע"י חשמלאי מוסמך.  .3

 על הקבלן להמציא דו"ח מטעם ממונה בטיחות מוסמך לאחר סיום התקנת המיגון. .4

על דלתות ארונות החשמל לשאת את משקל המיגון  – במיגון של דלתות לארונות חשמל  .5

 למ"ר ולהימנע מבליטה של הברגים מחוץ לדלת. בדלתות מתכת תבוצע Kg25-ולעמוד בכ

 ס"מ להפרדה בין המיגון לדלת. 40בנוסף התקנה של אומגות כל 
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 סיכום כמויות  .5
 

 שטח ]מ"ר[  חומרי המיגון הנדרשים  אופן ההתקנה קומה

 קומת קרקע
מיגון קירות ארון 

 1/1חשמל  

 מ"מ  3אלומיניום 

 שכבת בידוד

 מ"מ  1.05פלדה פ"מ 

14.7 

 14.7 סה"כ שטח המיגון לכלל הפרויקט 

 

 לבחירת קבלן המיגון הערות  .6
על הקבלן להחזיק בכל הביטוחים הנדרשים לביצוע עבודות המיגון הנ"ל ולהציגם ללקוח  ✓

 לפני תחילת העבודה. 

 3-שנים בתחום ולהציג ליועץ הקרינה כ 10על הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות  ✓

 עבודות התואמות את היקף העבודה הנ"ל

משנה לביצוע העבודה. במידה וקבלן המיגון יקבל אישור  אין אישור לקבלן להעסיק קבלני ✓

חריג מיועץ הקרינה להעסיק קבלן משנה. על קבלן המשנה לעמוד בכל הדרישות הנזכרות  

 בדו"ח זה)לרבות אישורי ביטוח(.

 

 תהליך ביצוע המיגון  .7
במהלך התקנת המיגון ובתאם לשיקולו של יועץ הקרינה, יבוצע פיקוח על עבודות המיגון  ✓

 טעם יועץ הקרינה, ויונפקו דוחות פיקוח עם הערות על מהלך ביצוע העבודה.מ

בהתאם לאמור לעיל, על הקבלן להודיע ליועץ הקרינה על ימי ההתקנה, אך כל התיאומים   ✓

 ושאר הפרטים הקשורים לביצוע במיגון יבוצע באופן ישיר בין הלקוח לקבלן המיגון.

 

 אחריות הקבלן  .8
 

על חשבונו בסיום המיגון. במידה ותוצאות   בלתי תלויהקבלן המיגון יבצע בדיקת קרינה  ✓

הבדיקה יצביעו על שינוי כמויות המיגון, יועץ הקרינה יעדכן את מפרט המיגון בהתאם  

 לערכים החדשים. 

   לפחות.  50%ב  בדיקת הקרינה תבוצע רק לאחר שהמבנה יחושמל  ✓

בדיקת קרינה נוספת על חשבון קבלן המיגון בהתאם   לאחר ביצוע ההתקנה הנוספת, תבוצע ✓

 לתנאים המוזכרים לעיל עד להצלחת המיגון.

סיום המיגון הינו רק כאשר הקבלן יציג בפני יועץ הקרינה דו"ח מדידת קרינה תקין שיאושר   ✓

 ע"י יועץ הקרינה. 

אישור המיגון שנים מיום   5על הקבלן להתחייב בהסכם בכתב לספק אחריות מקיפה למשך  ✓

ע"י יועץ הקרינה. האחריות תכלול שמירה על רמות הקרינה שנמדדו בדוח אישור המיגון, 

אחריות לחומרים וחלקי המיגון הנוספים וכל בעיה שתיווצר או עלולה להיווצר מהחומרים ו/או  

 מאופן ההתקנה. 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

קבלן  במידה ובמהלך תקופת האחריות תיווצר בעיה כל שהיא בהתאם לאמור לעיל, על ✓

ימי עסקים מקבלת ההודעה. במידה ויידרש פרק  10המיגון לסיים את הטיפול בבעיה תוך  

זמן ארוך יותר לטיפול בבעיה, על קבלן המיגון לקבל אישור להארכת הטיפול מיועץ הקרינה.
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 
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 עבודות טיח   -  09 פרק

 

 טיח פנים וחוץ -דרישות כלליות  09.1

 

טיח מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכין הטיח יהיה  09.1.01

 תערובת באתר.

 

יקבלו  ,בתוך המבנה ובחזיתות המבנה, אופקיות ואנכיות המטויחות כל הפינות  09.1.02

  UV -לבן עמיד ב C.V .P- חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח מגולוון + פינת הגנה מ

 אורך וגובה הפינה.או ש"ע, לכל  "PROTECTOR"תוצרת 

 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת   09.1.03

ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של  

לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג 

 ך יומיים לפחות. לאשפרת ה"תחבושת" במש

 

קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל מכל  09.1.04

 צד של הפניה. 

 

  M.P .Xס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת . 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.1.05

 נת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.וומגול

 

מפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן גמר טיח ב 09.1.06

 שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח. 

 

על חלקיו ובתנאי שלא   1045עובי שכבת הטיח יקבע בחישוב בהתאם לדרישות ת"י  09.1.07

 מ"מ.  20-יפחת מ

 

ת לקירות מבטון חשוף יש  בטון או בין תקרה מטויח במפגשים בין קירות לתקרות   09.1.08

, בתפרי  מ"מ ולבצע חריץ בין הטיח לתקרה  30/30להתקין לוח טרפזי מפח 

 התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את הטיח לכל עומקו.
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 מיוחדים  אופני מדידה .209

היחידה, של  בניגוד ו/או בנוסף לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי 

 הסעיפים הבאים: 

 טיח בחשפים וגליפים. .א

 כמפורט לעיל. נתוומגול  M.P.Xורשת .רצועות פיברגלס  .ב

 רשת פיברגלס לחיזוק  .ג

 שכבת הרבצה בכל מקום שידרש .ד

 כל הנדרש ע"י היצרן ופיקוד העורף ליישום הטיח במרחב המוגן. .ה

 כל הנדרש ע"י יצרני הטיח.  .ו

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי  .ז

 . כתב הכמויות

 



 71  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 
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 עבודות ריצוף וחיפוי   -  10פרק 

 

 כללי 10.01

 

וכו', יעמדו בת"י לעמידות בחום ואש,   PVCכל חיפוי הרצפה, שטיחים, שטחי גומי,  10.1.00

 , הנ"ל באחריות הקבלן.  636,  755ת"י 

 

 . סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת האדריכל 10.1.01

 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  10.1.02

המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה  

 מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

 

, מקביל לקווי הקיר או לפי התכניות או לפי הנחיות האדריכל -הנחת האריחים  צורת 10.1.03

 5מעלות לקירות ובמשולב לפי הנחיות האדריכל, כולל סרגלי אלומיניום בעובי   45-ב

מ"מ המפרידים בין חלקי ריצוף שונים ומשולבים בתוך קטעי ריצוף לפי הנחיות 

 האדריכל.

 

 ים בפינות או קירות ייעשה בניסור בלבד ובקו ישר ונקי.חיתוך מרצפות להתאמת קו 10.1.04

 

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף. 10.1.05

 

בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת, בזויתן   10.1.06

-לרצפה בברגי נירוסטה מפלדת אלמעוגן מ"מ    100/100/8Lו/או פליז אלומיניום 

 לד לרצפת הבטון. ח

 

אשר יכלול בנוסף חול   3-צמנט ו 1ביחס של ע"ג מילוי מיוצב  ויבוצעהריצופים כל  10.1.07

ק"ג/מ"ק. הצמנט יעורבב בחול באופן שווה   30עור ילבן בשלחול תוספת צמנט 

בתבניות חיצוניות ורק לאחר הערבוב ובאישור המפקח, תפוזר התערובת לפני  

 המילוי יבוצע מחול מסונן ונקי ללא חרקים, טרמיטים וכו'.  .הריצוף

 

. ריכללפי דרישת האדס"מ   10או   7, גובה השיפולים יצוףיהיו מסוג הרם שיפוליה 10.1.08

סרו ומישקי השיפולים יהוו המשך של מישקי הריצוף. מקצועות השיפולים בפינה ינ

 מעלות )"גרונג"(.  45בזוית של  
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במקום שאין טיח יהיו השיפולים בעלי מקצוע עליון מעובד והם יודבקו לקיר בעזרת 

 דבק מאושר ע"י המפקח. 

 

 דוגמאות 10.1.09

של כל חומרי וסוגי הריצוף כמוגדר בסעיף  לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות .א

  ( של המפרט הכללי.10004)

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף אשר  

 יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור.

ות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של  חומרי הריצוף יאושרו ע"י האדריכל לרב

 החומר מתוך אותה סדרת הייצור.

 

הדוגמאות כוללות שילובי גוונים  של ריצוף מכל סוג שהוא. על הקבלן לבצע דוגמאות .ב

 במשטחי הריצוף ע"י פסים משבצות בגוונים שונים חיתוכים ושילובים של סוגי ריצוף שונים.

 . מ"ר לפחות  15שות המפקח, גודל כל דוגמא הדוגמאות יבוצעו בהתאם לדרי

ת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל וניתנ ות. הדוגמא

 חשבונו

הדוגמאות המאושרות תשארנה כמעט עד לגמר כל העבודה והן תשמשנה כמודל לקביעת 

הדוגמאות והשטח עליו בוצעו ינוקה . סמוך למועד סיום העבודה יפורקו יצוביהטיב והאופי הע

 מכל השאריות, החומרים והפסולת ויוחזר למצבו המקורי.

 לעיל.א'  יישום הדוגמאות בפועל, יבוצע אך ורק לאחר אישור האריחים כמפורט בסעיף

 

 תקנים 10.1.10

 (, ומסומנות בתו התקן. 2005החדש )אפריל   2279כל הריצופים יעמדו בת"י  -

 . 1661דרישות ת"י הרובה תעמוד ב -

 . 4004הדבקים יעמדו בדרישות ת"י  -

 . 1חלק   1555הדבקת פסיפס ואריחי קרמיקה בקירות חוץ יעמדו בדרישות ת"י  -

 . 3חלק   1555דבקים לריצופים יעמדו בדרישות ת"י  -

 . 2חלק   1555דבקים לחיפוי קירות פנים בקרמיקה יעמדו בדרישות ת"י  -

 התקנים המוכיח עמידות החומרים בתקנים. הספק יביא אישור מכון 
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 ריצוף במרצפות טרצו 10.2

 

 . לדרגת השחיקה הגבוהה ביותר, אגרגט בזלת יתאימו המרצפות 10.2.01

 

 פני האריחים יהיו חלקים מלוטשים פעמיים עם פזה נקיה ואחידה.  10.2.02

 

        הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה למזמין במצב -מחיר הריצוף כולל ליטוש 10.2.03

 נקי לחלוטין.

 

   מחיר הריצוף כולל ביטון צנורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת   10.2.04

 מתאימה לסוג הריצוף על בסיס מלט לבן.

 

 קרמיקה גרניט פורצלן ובאריחי וחיפוי  ריצוף 10.3

 

כמפורט  (2) 314בת"י   4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה   10.3.01

 .  בכתב הכמויות

 

  09.02.42מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף  10.3.02

 במפרט הכללי מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי.

 

 י בטון יבוצע על גבי טיט בלבד.חיפוי קירות הבנויים מבלוק 10.3.03

 חיפוי קירות גבס יבוצע בהדבקה.                        

 

ריצוף באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן יבוצע בהדבקה על גבי בטון מוחלק  10.3.04

קונסטרוקטיבי ו/או ע"ג מצע טיט ו/או על גבי מצע חול מיוצב ו/או ע"ג מצע מדה בטון  

מפקח בשטח. כל המצעים מכל סוג שהוא כלולים במחיר  מוחלק, לפי הנחיות ה

 הריצוף.

 

-בשינוי כיוון האריחים ל ואופקית ת ים ישרים עוברים אנכיובקויהיה סידור האריחים  10.3.05

הכל לפי הנחיית האדריכל גם אם לא   .מעלות ושינוי גודל האריח במשטחי הקיר  45

 הופיע בתוכניות.

 

לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון ם אריחיהמרווחים בין יש להקפיד על סתימת  10.3.06

צינורות וברזים, ע"י אטימה אלסטומרית באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל 

 את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה. 



 74  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 

המראות את פריסת הקירות כולל   1:20הקבלן יגיש על חשבונו תוכניות בקנ"מ    10.3.07

 ון כל האביזרים כעל גבי החזית, משתנות, כיורים, שקעים, אביזרים שונים וכו'. סימ

 

 רובה 10.3.08

 המשווק ע"י חברת נגב אלוני.  MAPEIשל חברת  הרובה תהיה

לשטחי רצפה רטובים )מקלחות, שרותים, מטבחים ומזנונים( רובה ע"פ קטלוג 

MAPEI  מסוגKERAPOXY. 

  MAPEIלשאר האזורים )מעברים, קירות, משרדים, חדרי אירוח( רובה ע"פ קטלוג 

 .ULTRACOLORמסוג 

 

 מרווחים בין אריח לאריח 
 מ"מ לפחות ובהתאם לתקנים ולהנחיית המתכנן.  3

  (,RONDEC)דגם  (SCHLUTER SYSTEM)בכל הפינות יבוצעו פרופילי גמר מתוצרת  10.3.09

, בקירות שלא יגיעו לתקרה יותקן 304ים מפלב"מ  , או משקופ304פינות פלב"מ 

 משקוף עליון מפלב"מ, לפי תוכניות האדריכל.

 ריצוף בלוחות אבן 10.6

 

 הזמנת הריצוף והחיפוי 10.6.01

לפני ביצוע ההזמנה, בהתאם לתוכניות  shop drawingהקבלן יכין על חשבונו תוכניות 

 הריצוף שימסרו ע"י האדריכל.

ף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך שיבוצעו ע"י הקבלן ועל חיתוך אבני הריצו

 חשבונו.

בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני ריצוף, ציפוי 

וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל הקבלן לבצע את ההזמנה  

 והאספקה לאתר. 

 

 ת ריצוף באבןעבודו 10.6.02

 : סוג הריצוף . 1

 ס"מ לריצוף או בגוון אפור. 5אבן ג'מעין בעובי 

 ס"מ, חתוכה באלכסון בהתאם לחזיתות.  60מידות האבן: גובה 

 .   0ספיגות  %  נתוני האבן: 

 ק"ג/למ"ק.  26/2משקל סגולי מרחבי 

 מפ"ס.  16.6חוזק בכפיפה  
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 מ"מ.  0.48שעור השחיקה 

 97C ASTMהנתונים לגבי חוזק האבן, לפי ספיגות ומשקל סגולי מרחבי לפי 

   99C ASTMחוזק הכפיפה לפי  

 סיבובים.  220לאחר   6שעור השחיקה לפי ת"י 

 ס"מ בעיבוד מוטבה, ו/או צרוב.  5עיבוד האבן: עובי האבן 

 

 מידות וביצוע  . 2

מ"מ מקסימום,   1מידות חומר הציפוי יהיו מדויקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיות מותרות  

בעלי זוית מדויקת בהתאם לדרישות, בלא כל "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט  

 סביב היחידות. 

 

 סיבולות  . 3

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן: 

 מ"מ   0.2אורך ורוחב  

 מ"מ   0.5בי עו 

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח.   0.3חריגה מניצבות   

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח.  0.25חריגה ממישוריות 

 

 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף . 4

  MAPEI+ ערב פולימרי מסוג פלינקריט מתוצרת  1:3הטיט לריצוף יהיה צמנט חול ביחס  

 מכמות הצמנט שבתערובת.  15%בכמות של   יבואן "נגב אלוני" או ש"ע,

 

 מילוי מישקים  10.6.03

 כל המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו ברובה.  

 

 תפרי התפשטות  10.6.04

 תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא.  

 או ש"ע.  570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל" 
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 סילר על לוחות אבן  10.6.05

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על האבן בריצוף   .1

 ש הן לתוספת ברק והן למניעת החלקה. והן על מדרגות האבן, הסילר ישמ

סוג  יישום הסילר לאחר התייבשות האבן )מספר ימם לאחר הריצוף והחיפוי(. .2

 הסילר, בהתאם להנחית יצרן/ספק האבן ואישור המפקח. 

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על אריחי  .3

 ימים.  3האבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 

 חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות היצרנים.  .4

 

 כל הנ"ל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.  10.6.06

 

 תכולת מחירים .710

כוללת הגשת תוכניות המראות את פריסת הקירות כולל סימון כל האביזרים ע"ג החזית, משתנות,  

 שונים. כיורים, שנעים ואביזרים 

 

, דוגמאות שונות, סוגים שונים וגדלים מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים   10.7.01

הכל מעוגלים, וכו' לרבות ביצוע בקווים אלכסונים,  שונים המשולבים באותו משטח 

 ., גם אם לא הופיעו בתוכניותהאדריכל הנחיות לפי

 

והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם סידור בנוסף לאמור במפרט הכללי    10.7.02

שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר  

מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה  

גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, 

 ו"ב.חשמל וכי

  

מוש יהליטוש של שטחי ריצוף ו/או טרצו יצוק באתר, אופקיים ואנכיים הכולל ש   10.7.03

במכונה ו/או עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה כדי להבטיח ליטוש מושלם גם  

 במקומות שאין גישה אליהם במכונה, כלול במחיר ולא יימדד בנפרד.

 

לרבות לוחות מזונית וגבס על בד יוטא,  תבוצע על ידי הנחתהגנה על הריצוף   10.7.04

 סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף. 

 

מ"ר לפחות כל דוגמא   15בשטח רוקם יביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופ   10.7.05

 הכל כלול במחיר הריצוף ו/או החיפוי ולרבות של המדרגות וכיו"ב.  -

 



 77  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 ת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושראין להשתמש בסיד להנח   10.7.06

 הכלול במחיר היחידה. 

 

 . היחידה ס"מ כלול במחיר 25בריצוף בעובי עד  חול 3-טיט ו 1 שכבת חול מיוצב   10.7.07

 

הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה למזמין במצב  -כולל ליטושריצוף מחיר   10.7.08

 נקי לחלוטין.

 

מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצועות, גליפים, חשפי פתחים,     10.7.09

 שטחים אופקיים ואנכיים וכו'. 

 

כוללים יצירת וגרניט פורצלן מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה    10.7.10

 . וסתימתם ברובה מ"מ 8-מ"מ ל 3בין  מישקים ברוחב 

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון  כמו כן, כוללים מחירי היחידה,  

 .ובקירות פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה המותקנים ברצפה

 

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של כל הריצופים, השיפולים והחיפויים משאריות     10.7.11

עי של החומרים, בעזרת מכונת  טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטב

 . כל הנ"ל על חשבון הקבלן.ובעזרת שואב אבק שטיפה וניקוי

 

במשטחי עבודה שונים שבהם מותקן ברז )סוללה( ו/או סבוניות יבוצעו חורים    10.7.12

, חורים עגולים על ידי קידוח במקדחת יהלום וחורים מלבניים על ידי  תואמים כנדרש

 . מחיר היחידהחיתוך מדויק, הכלולים ב

 

מחירי הריצוף בשטיח כוללים ריצוף בשטחים קטנים וברצועות, שטחים אופקיים     10.7.13

 ואנכיים, חיפוי מדרגות וכו'.

מחיר הריצוף כולל שמירה על הריצוף לאחר ביצוע העבודה, הנחת בד יוטא, יציקת  

 ע"ג הריצוף ויציקת גבס. גבס ו/או התקנת לוחות מזונית
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 עבודות צביעה   -  11רק פ

 

 כללי 11.1

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   11.1.01

 המקורית. לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 

 

ע כולל סוג וכמות הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צב 11.1.02

חומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות  

 שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:  11.1.03

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון וכיו"ב. .א

ים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או שני  בחירת גוונ .ב

 קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד'(.

אין הכרח   -בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים  .ג

 שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(.

 

, יפורקו ע"י וכדו'שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול חלקים שנקבע ע"י המפקח  11.1.04

 בעלי המלאכה המתאימים יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה. 

 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי   11.1.05

 בות הגמר. מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכ

 

יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים   -לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן  11.1.06

 שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח. 

 

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.1.07

 לשביעות רצון המפקח. סניטריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר 

 

 על בטון, גבס, טיח וכו' צבע ביצוע עבודות   11.1.08

זאת או  צבע בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת 

של רקע, על הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף  מסויםאחרת תבוצע על סוג 

)פנים וחוץ(, גבס   כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח

נדרש ע"י  וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם 

 היצרן שכבות נוספות.
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 )סיוד( סינתטיובטון פנימיים בסיד גבס   ,צביעת שטחי טיח 11.2

מסוג "פוליסיד"  סינתטיבכל מקום שבו נקבע שיש לבצע סיוד, הכוונה היא לסיוד בסיד 

ור" או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל: הסרת חלקים  תוצרת "טמב

 שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא.  3-רופפים, ניקוי, סתימת חורים, צביעה ב

 

 ובטון בצבע אמולסיה פלסטי , גבס  צביעת שטחי טיח 11.3

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה בצבע אמולסיה פלסטי )"צבע פלסטי"( תבוצע 

תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:  ב"אמולזין"הצביעה 

הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, שכבה או שתיים של "טמבורפיל" או בונדרול 

 שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא. 3-ביעה ב"אמולזין" בסופר, המתנה לייבוש מלא, צ

 

 צביעת שטחי טיח, בטון וגבס בצבע אמולסיה אקרילי  11.4

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל" תוצרת "טמבור" 

ימת  או שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סת

", שתי שכבות "סופרקריל" או עד לקבלת 333חורים, שכבת "בונדרול" סופר או "יסוד מגן 

 כיסוי מלא.

 

 בצבע פוליאוריטני -גמר עמום )מט(-צביעת חלקי עץ פנימיים 11.5

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"פוליאור" תוצרת "טמבור" או 

פי הוראות היצרן כולל: ניקוי והכנה, סתימת חורים במרק  שווה ערך מאושר. הביצוע ל

.A.V .P.)ליטוש המרק, שלוש שכבות "פוליאור" או עד לקבלת כיסוי מלא. )ללא צבע יסוד , 

 

 סינתטי בצבע -גמר מבריק-צביעת חלקי עץ פנימיים 11.6

או  בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור"

 שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: 

שמן פשתן מדולל בטרפנטין, תבוצע בנגריה. יש להמתין לייבוש מלא לפני  -שכבת צבע יסוד  .א

 תחילת הצביעה. 

 שתי שכבות דבק שפכטל והחלקה בנייר לטש. .ב

 מדולל בטרפנטין והחלקה בנייר לטש. סינתטיצבע ראשון יסוד או צבע ראשון  .ג

 שכבות "סופרלק", או עד לקבלת כיסוי מלא. 2 .ד

 אם לא צוין במפורש אחרת תהיה צביעה של דלתות בשכיבה.  .ה
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 צביעת חלקי עץ חיצוניים ופנימיים בלכה שקופה מגוונת  11.7

" תוצרת חברת  ARTIבכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"לזור 

"ARTI ,המשווק בארץ ע"י "יעד פרזול", או שווה ערך מאושר הביצוע לפי הוראות היצרן "

כולל: ניקוי והכנה, צביעה בשלוש שכבות, או עד לקבלת כיסוי מלא כולל יבוש וליטוש בין 

 שכבה לשכבה. 

 

עת מעקות ואלמנטים שונים דקורטיביים מפלדה מגולוונת )שאינם כלולים בסעיפים  צבי 11.8

 אחרים(. 

 הצביעה תבוצע כדלקמן: 

 הכנת השטח:  .א

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים   .1

 שאינם מתאימים לצביעה. 

צעות דטרגנט חם  במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמ .2

 בהתזה. 

  GL +  20% GH 80%בהרכב   GRIT( ANGULARהתזת תערובת גרגירי פלדה ) .3

 מ"מ.   0.5 - 1.0בגודל 

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .4

 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .5

.  36באמצעות נייר לטש גרעין במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ  .6

 במידה והמוצר לא יאושר ע"י הלקוח, המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.

 צביעה: .ב

( או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על  FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה

  80בעובי  OUT FREE GASING (, בעלת תכונותHIGH BILD) HBבסיס פוליאסטר טהור מסוג 

מאושרת לפי   7000בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה מיקרון לפחות 

 .RALהגרמני לדהייה או שווה ערך. הגוון בתאום עם האדריכל ובגוון לפי קטלוג  G.S.Bתקן 

 :קלייה .ג

דקות. לאחר   10למשך   º155 - º140קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  

 ות. דקות נוספ 15למשך  º220 - º180מכן 

 דקות.  15למשך   º185 -: טמפרטורת המתכת לא תפחת מהערה

 :קירור .ד

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם  

 לפחות.  Cº40 - º35ירדה הטמפרטורה לרמה של  

 בקרת איכות:  .ה

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.  .1

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. .2

מ"מ על גבי לוחיות    2דהזיה באמצעות משרט במרווחים של  תתבצע בדיקת א .3

 ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. 
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 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את המעקה.  .4

 אריזה .ו

 המוצר יגיע לאתר עטוף ביריעות פוליאתילן עם בועות אוויר להגנה מושלמת. 

 כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. .ז

 

 צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון  11.9

 הכנת השטח:  .א

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם   .1

 בהתזה. 

בגודל   GL +20% GH 80%בהרכב   GRIT( ANGULARהתזת תערובת גרגירי פלדה ) .2

 מ"מ.   0.5 - 1.0

 צביעה .ב

אפוקסי טהור, אפוקסי פוליאסטר, או איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס 

 מקרון לפחות.   80פוליאסטר טהור בגוון לפי דרישת המזמין בעובי 

מאושרת   7000: האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה הערה

 או שווה ערך. U.Vהגרמני לעמידות בקרינת  G.S.Bלפי תקן 

 הגוון לפי דרישת המזמין. 

ושכבה שניה בטקסטורה   Aבשתי שכבות שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון הצביעה תבוצע 

 .RALלפי בחירת האדריכל, מותאם לקטלוג  Bמיקרון בגוון   80בעובי מינימלי של 

 :קלייה .ג

דקות לפחות, מותנה בסוג האבקה   15מעלות צלסיוס במשך   200בתנור בטמפרטורה של 

 ועובי החומר.

 דקות לפחות.   10למשך   º185 -: טמפרטורת המתכת לא תפחת מהערה

 בקרת איכות:  .ד

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.  .1

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת.  .2

מ"מ על גבי לוחיות    1תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של   .3

 ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. 

 צגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף.ה .4

 אריזה .ה

כל כנף דלת ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם בועות אויר להגנה 

 מושלמת בפני פגיעות ושריטות.

 כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. .ו
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 עבודות אלומיניום   -  12פרק 

 

 פרזול 12.01

 06.2סעיף  06פרזול לעבודות אלומיניום ראה פרק 

 

 מהות העבודה  12.01.00
נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה, מתייחסות לביצוע   בפרויקטעבודות קבלן האלומיניום 

 מושלם ומלא של העבודות המפורטות במסמכי המכרז. 

לכל עבודות האלומיניום, הפלדה והזכוכית,   (SHOP DRAWINGS) הגשת תכנון מפורט .1

 המפורטות במסמכי המכרז. 

 הגשת כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.  .2

הצגת כל הדגמים לסוגי הפריטים מרכיבי הפריטים והחומרים השונים, כנדרש במסמכי   .3

 ובהתאם לתקנים נדרשים. המכרז

 העבודות. ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של  .4

, לאישור מוקדם, כמפורט במפרט  השונים ההצעהפריטי לכל אחד מ באתר דוגמא  ביצוע  .5

 מיוחד זה. 

ביצוע כל עבודות התשתית והאיטום הדרושות להתקנת הפריטים המפורטים במסמכי   .6

 המכרז. 

 ביצוע כל עבודות של פריטי האלומיניום והפלדה המפורטות, לרבות עבודות הזיגוג שלהן.  .7

 ביצוע עבודות חיפוי בפח אלומיניום, כמפורט במפרט.  .8

 ביצוע עבודות קונסטרוקציית פלדה ראשית ומשנית, הכלולות בפריטים.  .9

 הספקה והרכבת כלל הפרזול לפריטי המפרט.   .10

 

 הגדרת מוצר כמוצר שווה ערך  12.02.00

ע פירושו שרשאי הקבלן להצי ,זה  מפרט"שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי  המונח .1

של חברה אחרת.  מתוצרת  ,מראהו ותכונותיו מוצר שווה ערך מבחינת טיבו ,כאלטרנטיבה

מוקדם בכתב של   מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור

גורם  ביוזמת    בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אםאדריכל הפרוייקט ומנהל הפרוייקט  

מוצר  , בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד , זה פרטבמבכל מקום  .אחר

יש לראות את , מראהו ותכונותיו ולצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצרהדבר נעשה  ,וכו'

מוצר שווה ערך כמשמעו  כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע ,שם המוצר

 . בסעיף זה

( תעשה באחריות הקבלן המציע, בפרק זמן  SUBMITALהמוצר החליפי )הבקשה לאישור 

 שיספיק לו כדי להזמין את המוצר המקורי, במידה והמוצר המוצע כשווה ערך, לא יאושר.

 בקשת הקבלן לאישור מוצר כשווה ערך למפורט במסמכי החוזה, תלווה בהגשת:  .2

 ר מפורט של המוצר. תאו .א

 דוגמא פיזית של המוצר המוצע.   .ב
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פרט טכני וטבלת השוואה מסודרת, המראה את הפרמטרים והתכונות הנדרשים  מ .ג

 במפרט הטכני המקורי, לעומת אלה שבמוצר המוצע, לרבות העלויות.  

 השוואת תמחור המוצר הקיים לעומת המוצר המפורט.  .ד

 

  תומסמכים שעל הקבלן לספק לפני קבלת אישור התחלת עבוד   תכניות 12.03.00

 האלומיניום 

הכולל  ,סטרוקטוראלי המסך קירופרטים עקרוניים של השיטות המוצעות לביצוע,  תכניות .1

 .האדריכל ורשימות כניותודלתות ציריות וזיגוג מסוגים שונים, כמפורט בת

 . לעיל 1 בסעיף הנכלל הפריט של סטטיים חישובים .2

  דלתות , המסך רותלקי המוצעים ופרופילים אביזרים, מערכות בדיקה ותעודות תקנים .3

 . זה   מיוחד במפרט הכלולים, הקירות חיפוי ופחי אלומיניום

 

תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת אישור התחלת עבודה   12.04.00

 ואישורם לקראת ביצוע 
 

 כללי

המצורפות למכרז באות  הרשימות  חומר התכנון שיסופק לקבלן יהיה החומר המצורף למכרז זה, בלבד.  

להנחות, להמחיש ולהסביר את המבנה וההופעה של הפרויקט בלבד, ואינן באות להכתיב סוג כזה או  

 אחר של פרטי ביצוע.

ואישור, כאשר הפרטים מוגשים ( של הקבלן יוגשו לבדיקה Shop drawingsתכניות ביצוע ) .1

(. AUTOCAD 2000ר וכן בקבצי מחשב )בתוכנה י, מודפסים על גבי ני1:2בקנה מידה של 

הפרטים יתארו את כל הנדרש לייצור והתקנה של הפריטים בשלמותם בבניין. התכניות  

,  יתייחסו לכל אחד מהפריטים שברשימת האלומיניום, תוך פרוט יצרן המערכת וחלקיה השונים

שיטת ההרכבה והאיטום לתשתית או פתח הבניין וציון כל הפרופילים, האביזרים והפרזול 

 הכלולים בפריט, כולל מק"טי היצרן.

 תעודות בדיקה המאשרות עמידת הפריטים שבייצור הקבלן בתקנים רלוונטיים. .2

יועץ כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ויאושרו ע"י האדריכל, ה .3

 והמנהל לפני הייצור. 

מהנדס קונסטרוקציה רשוי מטעם הקבלן, יכין מסמך הנדסי מפורט עבור הפריטים כגון: קירות   .4

 אחרים, שיבחרו ע"י היועץ.   מסך, ויטרינות, מעקות, חיפויי פח, גגונים וכד', וכן פריטי אלומיניום

פרמטרים הנדרשים בהנחיות  המסמך ההנדסי שיוכן לכל הפריטים הנ"ל, יביא בחשבון את כל ה

 התכנון, כמפורט במפרט וכנדרש ע"פ התקנים הישראליים הרלוונטיים.  

 המסמך יכיל:

 הגדרות ופרמטרים. .א

 חישוב הכוחות ומצבי העמיסה.  .ב

חישוב מידות של מרכיבי הפריט, ובכלל זה חישוב מידות עמודים וקורות של קירות  .ג

 המסך )עומק, עובי דופן וכד'(.

 . חישוב הזיגוג .ד
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תכנון מפורט וחישוב המחברים בין פריטי האלומיניום )ובכלל זה קירות המסך(,  .ה

 הפריטים לשלד הבניין. בינם לבין עצמם ובין

 תכנון התפרים בין חלקי הפריטים.  .ו

" המהנדסהמסמך ייבדק ויאושר ע"י מהנדס הקונסטרוקציה של הפרוייקט )"

 בהמשך(. 

וך סימון הנקודות בהן נערך התיקון, כפי שיידרש הקבלן יתקן ו/או ישנה את התכניות הנ"ל, ת .5

 ע"י האדריכל ו/או היועץ ו/או המנהל.

והמנהל, תהוונה אסמכתא להתחלת   היועץהתכניות המתוקנות והמאושרות ע"י האדריכל,  .6

 , וזאת, רק אחרי קבלת אישור בכתב של המנהל. בלבד דיגום ייצור הפריטים לצורך

יינתן אישור להתחלת הייצור המלא של הפריטים.   ,והיועץע"י האדריכל  הדיגוםלאחר אישור .7

 האישור יינתן בכתב ע"י המנהל.  

יודגש כאן, שאין אישור זה מפחית או מבטל את אחריותו המלאה של הקבלן, להתאמה   .8

מלאה של כל הפריטים לדרישות החוקים והתקנים ולאחריותו הבלעדית והמלאה, לאיכות  

 ואטימותם המוחלטת.   הפריטים, חוזקם

לאחר אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, אסור יהיה לקבלן לשנות בהן  .9

 ובמוצרים, מאומה. 

  12.05.00בתום השלב המפורט בפרק זה, יתאפשר מיידית ביצוע השלב המפורט בפרק  .10

 שלהלן.

 

 הנחיות כלליות לביצוע  12.05.00
 

 דוגמאות .1

במסגרת הכנת תכניות הביצוע, לפני הכנת דגמים מושלמים של הפריטים, יציג הקבלן  

דוגמאות של החומרים לרכיבים ומוצרים שלמים בכמות ובמידות הנדרשות לאישורו המוקדם  

 של האדריכל, היועץ והמנהל, למשל: 

ות, מעקות,  דוגמאות של פרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניום, קטעי חלונ

 אביזרי פרזול, וכד'. כל סוגי ויטרינות, 

 ס"מ.  80/80דוגמאות הזיגוג יוגשו לאישור כלוחות במידות  

 , כולל מפרטים טכניים של המרכיבים השונים הכלולים בהן.SUBMITAL-כל הדוגמאות יוגשו כ

 דגמים מושלמים  .2

 שורם. הקבלן יתחיל בייצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם ואי .2.1

דלת  הקבלן יבצע על פי דרישת המנהל וללא תמורה, דגמים מושלמים של פריטים הכוללים,  .2.2

 כנף מפרופילי אלומיניום, מקלחון טיפוסי.  פנימית כולל הדפסה קרמית, ויטרינה טיפוסית,

ועל  ייצור הדגמים והרכבתם יעשה על פי התכניות המאושרות לביצוע ע"י האדריכל, והמנהל .2.3

 בתכניות ובמפרט, לפני ייצור הסדרה כולה. פי הנדרש 

במידה והדגמים יבוצעו לפני השלמת החזית/התשתית הרלוונטית, יורכבו הדגמים במקום   .2.4

 שיורה עליו המנהל, בתאום עם הקבלן הראשי. 
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יאושר על ידי האדריכל ויסומן ע"ג התכניות  תוהוויטרינוסדר וכוון פתיחת כנפי הדלתות  .2.5

 ר סופי יינתן בדיגום שיבוצע באתר.  שיובאו לאישורו. אישו

במידה והדגם יאושר כמות שהוא, או עם תיקונים ו/או השלמות בלתי מהותיים, יורשה   .2.6

 הקבלן להשתמש בו כחלק מביצוע העבודה. 

 

 בדיקות .3

הקבלן יבצע על חשבונו בלבד, בדיקות הנדרשות ע"פ התקנים הרלוונטיים והמפרט הטכני, 

 המוצרים והתאמתם לדרישות התקנים והמפרט. זאת, על מנת להבטיח את טיב

בדיקה    כל החומרים ושלבי הייצור וההתקנה, כפופים לבדיקות כנ"ל ועל הקבלן להמציא תעודת

 של כל פריט או מוצר כפי ירשם ברשימת הבדיקות, המפורטת בהמשך הסעיף.  

המוצרים והדגמים יימסרו לבדיקה במועד שלא ישבש את לוח הזמנים המתוכנן לביצוע 

 הפרוייקט. 

בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבלן להחליף, על חשבונו, את  

 בנה הדגם או הופרשו הדוגמאות. סדרת המוצרים שממנה נ

 מנהל רשאי להורות לקבלן על סדר ביצוע הבדיקות הנדרשות. 

הגוף המוסמך לביצוע הבדיקות, יהיה מכון בדיקות מוסמך, המאושר ע"י המנהל, ע"פ שיקול 

דעתו בלבד. המכון שיבחר ויאושר יהיה המסוגל לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות בתקנים 

 ובמפרט.

דריכל והמנהל או מי מטעמם, רשאים לבקר בכל עת, בכל אתר, מפעל או מקום, בו  היועץ, הא

מתבצעת פעולה הקשורה בביצוע הפרוייקט )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, אתר איחסון 

 וכד'(.

 הבדיקות המפורטות להלן תבוצענה במעבדה מוסמכת ובאתר.

 ימון מלא של הקבלן.להלן, יבוצעו במ 3.1כלל הבדיקות, מלבד המפורטות בסעיף 

 

 :הבדיקות פירוט .3.1

עמידת הפריטים שבביצוע הקבלן בדרישות   לוידואבמעבדה. בדיקות שנועדו    בדיקות .3.1.1

. הבדיקות תבוצענה ע"פ דרישה  הפרוייקטהתקנים והמפרט, בתנאים התואמים נתוני 

מיוחדת של היועץ, ללא כל תוספת מחיר, בהתאם לתקנים הרלוונטיים ע"י מעבדה 

  4שתבחר ע"י המזמין. ביצוע הבדיקות המפורטות בסעיף זה יושלם תוך מוסמכת 

לעיל. במסגרת סעיף זה יבוצעו   12.04.00שבועות מתאריך השלמת המטלות של פרק 

 בדיקות של כל אחד הסעיפים שלהלן:  

 . הצבע ואיכות הרכב בדיקות .3.1.1.1

 .הצבע עובי בדיקת .3.1.1.2

 רמת הדבקות הצבע.   בדיקת .3.1.1.3

עמידת הפריטים שבביצוע הקבלן בדרישות התקנים   לוידואשנועדו  בדיקות .3.1.1.4

. הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה הפרוייקטוהמפרט, בתנאים התואמים נתוני 

מוסמכת שתבחר ע"י הקבלן ותאושר ע"י המזמין. הן תבוצענה בהתאם לדרישות 

. הן יכללו את כל הדרישות המפורטות בתקנים הנ"ל 4001-ו 1568, 1068ת"י 

קן הנדרשת במפרט, ובכלל זה עמידות הפריטים לחדירת מים, חדירת  ברמת הת
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'.  וכואוויר ועמידות לכוחות אופקיים ואנכיים, עמידות הפרזול בדרישות התקן 

 סוג, האלומיניום נתך: כגון הפריטים מרכיבי גם ייבדקו המעבדה  בדיקות במהלך

  האטימה מריוחו  אטמים, הפרזול של החומר הרכב, הפרופילים עובי, הזיגוג

 . בהם  להשתמש הקבלן שבכוונת

 כולל"י, בתקיר המסך במבדקה, תכלול את כל הפרמטרים הנדרשים  בדיקת

  הגבוהה ברמה מים ולחץ רוח בעומסי הקיר ותפקוד הזיגוג, הרכיבים כל בדיקת

 . התקן של ביותר

שבועות מתאריך השלמת   12הבדיקות המפורטות בסעיף זה יושלם תוך  ביצוע

 לעיל.   12.04.00המטלות של פרק  

מכל דגם שבשימוש   כסימליותמה במידות טיפוסי חלון יהיו שיבדקו הפריטים

 .טיפוסי מסל קיר וקטע טיפוסית דלת, בפרוייקט

עמידת הפריטים שבביצוע הקבלן ורמת   לוידואבאתר. בדיקות שנועדו  בדיקות  .3.1.2

והמפרט, בתנאים   4001-ו 1568, 1068איטומם אל הבניין בדרישות התקנים ת"י 

. הבדיקות תבוצענה בתום הרכבת הפריטים, ע"י מעבדה  הפרוייקטהתואמים נתוני 

 מוסמכת שתבחר ע"י המזמין. הפריטים שיבדקו יהיו: 

לכלל הפריטים בביצועו, לאחר עצמיות ע"י המטרה שיבצע הקבלן  בדיקות .3.1.2.1

השלמת הרכבתם ואיטומם. הבדיקות יבוצעו באמצעים עצמיים של הקבלן או ע"י 

חלק    1476, כאמור לעיל. הבדיקות תבוצענה ע"פ דרישות ת"י  מטעממכון מוסמך,  

, כולל בדיקת הארקת  1חלק  - 1568א' ובנוסף תבוצע בדיקת קירות המסך ע"פ ת"י  

קיר המסך ובדיקת האטימות בשיטה "האמריקאית" בהמטרה במזלף, המפורטת  

 בו. 

  תבוצענה עם תוך שבועיים ממועד סיום הרכבת כל אחד מהפריטים הבדיקות

 הכלולים ברשימת האלומיניום.  

  באתר  שונות בנקודות האלומיניום פח חיפוי שליפת  של מדגמיות בדיקות 2 .3.1.2.2

 במהלך תבוצענה הבדיקות. הרלוונטיים לתקנים בהתאם, היועץ בחירת לפי

 . הבדיקות מכון"י ע האלומיניום פח  מגשי חיפויי הרכבת

  בפתחי וניםש האלומיניום בפריטי שיבוצעו מדגמיות המטרה בדיקות .3.1.2.3

 .הבדיקות מכון"י ע'( וכד ויטרינות)דלתות,  הבניין מעטפת

המטרה מדגמיות שיבוצעו בקירות המסך של מעטפת הבניין ע"י  בדיקות .3.1.2.4

 מכון הבדיקות.  

 חוזרות   בדיקות  .3.2

  או  בדרישות עמידה מאי  כתוצאה, 3 בסעיף  המפורטות מהבדיקות , חוזרת  בדיקה כל

  .בלבד הקבלן"י ע תמומן , הנבדק הפריט של לקויה מהכנה כתוצאה

 מידות ומדידות .4

 מידות .4.1

, על כן, ימדוד את הבניין לפני תחילת הייצור הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין

וישמור על התאמת המידות של המוצר למבנה. המידות המצוינות במפרט, ברשימות האלומיניום  

ובתכניות האדריכל, הן מידות המימדים החיצוניים של הפריט המוגדר. מידות הפריט המוגדרות 

ידות חיצוניות של מערכות עזר כגון מלבנים  כנ"ל, אינן מתייחסות למידות פתחים בבניה, דהיינו, מ

סמויים, מערכות איטום למיניהן, קופינג, פלשונג לסגירת המרווחים בקירות המסך ובפריטים  

אחרים, וכן מרכיבים אחרים המשלימים והמשמשים לסגירת המרווח שבין הפריט לחלקי הבניין 
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א תימדדנה בנפרד ולא ישולם בגינן עלות מערכות אלה, תהיה כלולה במחיר הפריט והן להאחרים.  

 תשלום נוסף כלשהו. 

 מדידות .4.2

העבודה באתר תלווה על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן, המקובל והמאושר ע"י המנהל, לצורך 

וידוא הדיוק האופקי והאנכי והבטחת מישוריות הרכבת המעטפת, בהתאם לסיבולת הנדרשת  

 + מהמידות הנומינליות.  1%שהיא 

לגרוע במאומה מאחריותו, יקבע הקבלן, בתאום עם המנהל, נקודות קבע אופקיות ואנכיות מבלי 

למדידה, שתשמשנה אותו ואת מערכת הפיקוח בבדיקה ותאום אנכיות המעטפת והיקף הקומות  

והיחס שבין מרכיבי מערכת חלונות, דלתות, קירות המסך, חיפויים למיניהם וחלקי בנין ומעטפת 

 אחרים. 

 אומטריה ובגלל מורכבות המבנה, יבוצעו המדידות במערכת לייזר דיגיטלית. בגלל הגי

על בסיס מדידות אלו יגיש הקבלן לאישור האדריכל את רשת החלוקה של מערכת קירות המסך 

והחיפוי, בהתאם לתרשים הגרפי והתכניות המצורפות למכרז זה. אין להתבסס על המידות 

 המופיעות בתכניות המצורפות למכרז. 

 

 תאום עם קבלנים אחרים  .5

באתר הבניה נשוא המכרז, יעבדו בו זמנית מספר קבלנים בתחומים שונים. על הקבלן לשלב   .5.1

 עבודתו בעבודת קבלנים אחרים, תוך תאום ושיתוף פעולה מלא איתם. 

יתכן ובגלל תאום בין העבודות או מסיבות אחרות, יהיה על הקבלן לעבוד על חלקו בפרוייקט  .5.2

יש להיערך מראש לאפשרות זו והתמורה לנזק שיגרם עקב כך, יהיה כלול   שלא ברציפות.

 במחירי היחידה שיגיש הקבלן בהצעתו. 

 

 נדרשים  תקנים 12.06.00
כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים לכל 

 למסגרות אומן )אלומיניום(.  12.00פריט ופריט וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 

 .  1068ע"פ התקן הישראלי  Eרמת בדיקות האלומיניום בפרוייקט זה תהיה רמה 

 : 1068להלן רשימת התקנים הנדרשים, בנוסף לת"י 

 לציפויים אנודיים. 325תקן  .א

 לרעידות אדמה.   413תקן  .ב

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה.  414תקן  .ג

 לזיגוג.  938תקן  .ד

 לציפוי מתכות ברזיליות.  265תקן  .ה

 לבטיחות מעקות.  1142תקן  .ו

 זיגוג לחלונות, מעקות ודלתות בבניינים. 1099תקן  .ז

 לגלוון מתכות.  918תקן  .ח

 עמידות באש ותקנים רלוונטיים למיגון אש.  931,  921,  755תקן  .ט

 לאקוסטיקה. 1004תקן  .י
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 לבידוד מבנים.  1045תקן  .יא

בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: קירות חיצוניים ופתחים   2חלק   1476תקן  .יב

 בקירות חיצוניים. 

 תריסים.  –על כל חלקיו  1509תקן  .יג

 תקשורת. -נגישות הסביבה הבנויה –  4חלק   1918תקן  .יד

 לקירות מסך.  1568 תקן .טו

 דלתות אלומיניום: דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית.  –  1חלק   4001תקן  .טז

 חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום.  –  1חלק   4068תקן  .יז

 גימור הפרופילים. –פרופילי אלומיניום  –  2חלק   4402תקן  .יח

 התייחסות לפריטים המרכיבים פרוייקט זה. אחר שיש לו  וכן כל תקנה ותקן ישראלי

בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים, אמריקאים, אנגלים או  

 גרמנים.

 

 הרכבה  12.07.00
ושאר התקנים הרלוונטיים, על  1568, ת"י 4068הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על פי דרישות ת"י 

 ם ובעלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום מסוג העבודות נשוא בקשה זו. ידי צוותים מיומני

צוותי ההרכבה יהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים של 

 העבודות.

קבלן האלומיניום, יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים אחרים, במהלך  

 עבודתו הוא, כגון: חציבה בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אבן ועוד.

 חוזק ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים הראשוניים של ההרכבה, יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים, יפורקו עם   מערכות העזר

 תום העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות. 

 הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים, למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים. 

ם השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר הם ארוזים,  באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבי

 מוגנים מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף. 

 לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר. 

 

 

 איטום וניקוז בפריטי אלומיניום וזכוכית  12.08.00

 גשמים, הנה דרישת ביצוע בסיסית. אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח, אבק ומי  .1

במהדורתו האחרונה, במיוחד דרישות העמידות   1068דרישות המינימום הן עמידה בתקן ישראלי   .2

 לחדירות אוויר ומים.

 האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן. .3

ריטים, במפגשים  מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפ .4

 שבינם לבין עצמם ובינם לבין שלד הבניין.
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הקבלן יביא לאישורו של המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים. כמו כן יציג הקבלן בפרטים,   .5

 את החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם. 

מרים  (, מהחוWeather Stripsכל האלמנטים המתוכננים לתפעול, יאטמו באמצעות אטמים רציפים ) .6

שנה לפחות, בתנאי מזג אוויר קיצוניים וקרינת  20או סיליקון, עמידים לאורך  EPDMכגון ניאופרן, 

U.V..  מ"מ.    3-עובי האטמים, מעבר לקטע המיועד לאחיזת האטם במקומו, לא יקטן בשום מקרה מ

 האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים מתוכננים מראש בפרופילים, ובשום מקרה לא בהדבקה. 

כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנין, לקונסטרוקציית עזר, למלבן סמוי או כל אביזר אחר לחיבור,  .7

 ייאטם בהתאם להנחיות המפרט. כל חומרי האיטום יאושרו ע"י היועץ לפני השימוש בהם.  

כל הפריטים )מלבד קירות המסך( יורכבו אל מלבנים הסמויים מפח פלדה מגולוון, בהרכבה אטומה  

לוטין לחדירת מים ורוח. האטימה שבין המלבנים הסמויים למסגרות האלומיניום תבוצע במרווח  לח

מ"מ, שיושאר בין שתי המסגרות במלוא היקף הפריט. האיטום   6 -12מוסדר ורצוף ברוחב של 

 BACKERיהיה רצוף, מלא ומבוקר וייעשה תוך דחיסת עיסת האיטום כנגד גליל תומך מחומר ספוגי )

RODהאיטום  6,  4,  2סעיפים    1חלק    4068גון פוליאתילן מוקצף מוצלב )"פלציב"( כנדרש בת"י  (, כ .

ייעשה משני צידי הפריט, מבפנים ומבחוץ. האיטום מהצד הפנימי יבוצע ויבוקר לפני הרכבת 

 ההלבשות של הפריט. ההלבשות תורכבנה בטריקה, לאחר ייבושו המוחלט של חומר האטימה.  

ש את הקבלן בהשקות שבין הפריטים אל המלבנים הסמויים, תהיה מסוג האיטום שתשמ עיסת .8

 SOUDAL, מתוצרת מאושרת, כגון EPDMמדגם המיועד ליישום כנגד יריעת  ניאוטראליסיליקון 

SILIRUB EPDM SEAL  :בע"מ( או   דבטק)ספקARBOSEAL  .או ש.ע. מאושר 

, למטרת איטום המלבנים הסמויים,  EPDMכתחליף ליריעת  בוטיליויאושר השימוש בסרט  במידה .9

  של SIKAFLEX PRO2)מסטיק( מסוג ותוצרת מאושרת כגון  פוליאורטניתיתאפשר השימוש בעיסה 

 דבקים בע"מ(.    אלרם )ספק:    EMRמתוצרת חב'    P40בע"מ(, או כדוגמת דגם    גילאר)ספק:    SIKAחב'  

 ILLMODמתנפח מסוג   כל הפריטים, באטם ספוגי בנוסף, ישתמש הקבלן כגיבוי משני לאיטום ב .10

 )ספק: דבטק בע"מ(, זאת, לפי דרישת היועץ ובהנחיתו.  TREMCOתוצרת חב' 

המלבנים הסמויים, לאחר מילויים בדייס צמנטי כמפורט בהמשך, יאטמו אל תשתית הקירות של   .11

 הפתחים לאחר החלקתה, באחד משני אופנים: 

בעיסה פוליאורטנית )מסטיק(  -בקיר המחופה מבחוץ בטיח או חומר צמנטי אחר  .11.1

 . SIKAשל חב'  SIKAFLEX PRO 2ןמסוג ותוצרת מאושרת כגו

יריעות איטום   - , פחי אלומיניום וכד' וכן בכל אדני החלונות שישבקיר המחופה אבן,  .11.2

EPDM .שיודבקו באמצעות דבק משחתי ייעודי באופן מלא ורצוף 

 עות תהיינה מאחד הדגמים שלהלן: הירי

  KORATAN. הדבק יהיה מסוג GISCOSAמתוצרת חב'   EPDM 1mmדגם  .11.2.1

ויישומו לאחר ניקוי יסודי של התשתית ומריחת   KOEMMERLINGמתוצרת חברת  1001

 .  EL-0בפריימר )מריחת יסוד( תואמת הדבק מסוג 

 OLIVE EPDMמלוא היקף הקצוות החיצוניים של היריעה יאטם במסטיק אטימה מסוג 

SEAL 'של חבOLIVE  '09) ספק מערכת החומרים חב' "אלרם דבקים בע"מ" טל-

7662220 .) 

)שוודיה(. הדבק יהיה   TRELLOBORGמתוצרת חברת    ELASTOSEAL EPDM 1mmדגם   .11.2.2

שומו לאחר ניקוי יסודי של ויי PARAMELTמתוצרת חברת  DYNOL N 1649מסוג 

של חברת   SO-Pהתשתית ומריחתה בפריימר )מריחת יסוד( תואמת הדבק מדגם 

PARAMELT מלוא היקף הקצוות החיצוניים של היריעה יאטם במסטיק אטימה מסוג .
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SILIRUB EPDM  'של חבSOUDAL  03טל'  "דבטק בע"מ"  -) ספק מערכת החומרים-

9306694 .) 

לקה מאד, באישור היועץ בלבד, יותר השימוש בסרט בוטילי במקרים של תשתית ח .11.3

- . הסרט יהיה בעל כושר הדבקה עצמית בעובי שלא יפחת מEPDMאיכותי, במקום יריעות 

מ"מ. הציפוי האורגני של הסרט יהיה ברדיד אלומיניום או לבד )לפי בחירת היועץ( ויישומו   1.5

 PIריימר תואם הסרט. הסרט יהיה מדגם  יהיה על תשתית נקייה לחלוטין, לאחר מריחתה בפ

BUTYL-1.5  ספק: חב' אלרם דבקים בע"מ" או מדגם(SC 316A  מתוצרתSCAPA HODSTON 

 )ספק: דבטק בע"מ( או שווה ערך.

במלבנים סמויים המורכבים בקירות מטויחים, יש לאטום את המפגש שבין המלבן הסמוי לבין קיר  .12

ידי היועץ ויועץ האיטום -על בסיס פוליאורתני שיאושר על הבניין באמצעות עיסה גמישה )מסטיק(

  P40או מסוג  SIKAמתוצרת חב'  SIKAFLEX PRO2של הפרויקט, כדוגמת במסטיק אטימה מסוג 

או שווה ערך. עיסות האיטום תהיינה מהסוג הנאוטראלי, הנדבק לקירות   EMFIמתוצרת חב' 

ינו פוגע בהם, אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש המבנה ולפרופילי הפח המגולוון או האלומיניום וא

שמנים או חומרים המזהמים את הקירות ו/או את חיפוי הבניין. גוון העיסה יבחר ע"י האדריכל מתוך  

 קטלוג הספק, זאת, ללא כל תוספת מחיר. 

, השימוש בחומרי האיטום הסיליקוניים, הפוליארתניים והדבקים השונים,  LEEDע"פ דרישות תקן  .13

הפנים של המבנים, יוגבל לחומרים בעלי רמת פליטת מזהמים נמוכה מאד, כלומר חומרים   בחלל

 (.VOCשכמעט ואינם פולטים תרכובות אורגניות נדיפות )

חומרי האיטום שבשימוש הקבלן יהיו בעלי תאריך תפוגת תוקף השימוש של חצי שנה לפחות   .14

 ממועד הרכבת הפריט האתר ואיטומו. 

( העלולים להצטבר בחלקים הפנימיים Weep Systemניום יאפשר ניקוז מים, )תכנון מוצרי האלומי .15

 עיבוי.-גשם ומי-של המוצרים, כגון מי

 

 בידוד אקוסטי של פריטי האלומיניום  12.09.00
האלומיניום   אלמנטיהבידוד האקוסטי תושג ע"י יישום תקין ובידוד ע"פ מפרט זה של הזיגוג ושל  רמת

 . והחיפוי של מעטפת המבנה 

 

 חומרים, מוצרים ואביזרים  12.10.00

 אלומיניום  .1

 , להלן. 1.2-ו 1.1כל מוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים מסגסוגת מתאימה וכפי שיפורט בסעיפים 

קורוזיבית, ע"פ אחת מהשיטות שיפורטו בפרק -יעברו הפריטים תהליך להגנה אנטיכמו כן 

 , של המפרט המיוחד הזה. 1סעיף  12.11.00

 פרופילי אלומיניום .1.1

לפי  ,T-6063פרופילי האלומיניום החלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה כדוגמת  .1.1.1

ומר גלם ממוחזר  , המתאימה לסוג הגימור הנדרש. אין להשתמש בח1068דרישות ת"י  

 בכל שיעור שהוא, אלא אם כן אושר השימוש בכתב ע"י המנהל.

 הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, צביעה, הובלה וכו'.  .1.1.2

כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות, עובייה הסופי של דופן הפרופילים יהיה כמתחייב   .1.1.3

 "י. מהחישובים הסטטיים ולא פחות מהנדרש בת
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 שבשימוש תהיה ע"פ מערכות המפורטות להלן, או שווה ערך להן.   הפרופילציה .1.1.4

החוצה על ציר עליון יהיו  קיפהמסך, חלונות סמויים, לפתיחה  קירות .1.1.4.1

  יהיה  המסך  קירות  עמודי  עומק    8300עפ"י קליל מנהטן  ממערכת סטרוקטוראלית  

  בשום  יפחת  לא אך , המהנדס"י ע שיאושר לחישוב בהתאם , ההנדסי הצורך"פ ע

  לא אך, ההנדסיות לדרישות יתאים המסך קיר קורות עומק"מ. מ 160-מ מקרה

 קיר  עמודי  לעומק  זהה  בעומק  יהיו  והתחתונה  העליונה  הקורות"מ.  מ  120-מ  יקטן

 .המסך

,  הנוכחית במערכת הקיים  מזה  גדול מסוימים  וקורות עמודים ועומק במידה .1.1.4.2

 .חשבונו על מתאים בעומק וקורות עמודים להפקת הקבלן ידאג

 8300SGקליל מנהטן  וויטרינות האלומיניום יהיו ממערכת  דלתות .1.1.4.3

רף -רוםקליל אוורור עם שלבי אלומיניום קבועים יהיו ממערכת  תריסי .1.1.4.4

בעלת עומק מינימאלי,  4900קליל עם מסגרת ממערכת  1517בפרופיל מק"ט 

 המתאים לפרופיל הרפפה. 

 .קיפ דריילפתיחה  DK 4583ממ"מ ממערכת קליל  חלונות .1.1.4.5

 4900קליל יהיו ממערכת  קיפ דריי חלונות .1.1.4.6

 

 פחי אלומיניום .1.2

בדרגת  , AlMg-3כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת 

  קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש. אין להשתמש בחומר-, בעלת עמידות אנטיH42 קושי

 גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא, אלא אם כן אושר השימוש בכתב ע"י המנהל.  

לא יווצר בשום מקרה מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות אחרות. שטחי המגע יופרדו 

 , ניאופרן, אוקולון, טפלון או אחרים(.p.v.cעל ידי חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי )

האלומיניום תבוצע מפלדה מגולוונת והיא כלולה בתכולת העבודה  הקונסטרוקציה הנושאת של פחי  

 לביצוע חיפויי הפח.  

הפח השטוח, המיועד לחיפויי קירות, עמודי בטון וקצות פריטי האלומיניום וכן לביצוע השלמות  

 או ש.ע.    ELVALאו    ALCAN-NOVELISשונות כגון שולי גגונים, מזחלות ומרזבים וכד', יהיה מתוצרת  

לי מ"מ. מגשים בע 2פחי האלומיניום השטוחים, בעלי פני המשטח מלא או מחורר, יהיו בעובי של 

מ"ר ויותר, יוקשחו בחיזוקים פנימיים סמויים. תהליך כיפוף פח האלומיניום  1.5שטח פנים של 

 יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית. 

 

 פלדה )במסגרת עבודות האלומיניום בלבד( .2

הקבלן נדרש לאישור האדריכל, היועץ והמנהל לעצם השימוש בחלקי פלדה, מיקומם וצורת   .2.1

 ניום.החיבור לרכיבי האלומי

כל חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור( יקבלו הגנה   .2.2

 אנטיקורוזיבי כמפורט להלן:

 . 918( בהתאם לת"י  Hot-Deep Galvanizingגר'/מ"ר ) 270טבילה חמה באבץ בשיעור של 

 וך.חלקי הפלדה יגולוונו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות החיתוך, הקידוח ורית

 חלקים שנפגעו באתר, בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי שכבות. 
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מ"מ או לפי דרישות החישובים הסטטיים,    2עובי מינימלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  

 הגבוה מביניהם. 

אלמנטים של קונסטרוקציית פלדה ראשית, המהווים חלק מפריטי האלומיניום שבמפרט,   .2.3

 במכלול עבודת קבלן האלומיניום ויבוצעו בשלמותם על ידו. כלולים 

כל הקונסטרוקציה הנושאת המשנית כלולה במכלול עבודת קבלן האלומיניום ותבוצע 

 בשלמותה על ידו.

 

 פלב"מ .3

 ( לא מגנטית. STAINLESS STEELפלב"מ יוגדר כפלדה בלתי מחלידה ) .3.1

 .AISI 316כל הפלב"מ שבשימוש בפרוייקט יהיה מסוג  .3.2

 

 זכוכית .4

, במהדורתם המעודכנת, אשר תקפה למועד ביצוע העבודה 1068ת"י  -ו  1099בנוסף לאמור בת"י  

 האתר, יחולו גם הדרישות המפורט בסעיפים דלהלן:

, בעלת תכונות הנדרשות מכל סוג FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  .4.1

 .  האלומיניום וסוג של זיגוג, כמפורט בהמשך וברשימת  

על פי מפרט   Glazing Pressure Dry Systemכל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה יבשה בלחיצה,  .4.2

 והנחיות יצרן הזכוכית ועל פי התכנון המפורט. 

, במהדורתו האחרונה. במועד תחילת  1099אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י   .4.3

 סכנה.  ביצוע העבודה, בכל האמור לעובי וסוג הזכוכית באזור 

. החיסום יתבצע  938של ת"י  Aכל הזיגוג הכלול במפרט יהיה מחוסם בחיסום מלא ברמה 

במפעל בעל תו תקן, שסימונו יוטבע בפינות כל לוחות הזכוכית המחוסמת שבשימוש. לוח  

 הזכוכית ילוטש בכל פאותיו ובכל הקדחים והחיתוכים שבו, לפני ביצוע החיסום.

ג, המועדים להתנגשות של משתמשים בבניין )דלתות, ויטרינות כל פריטי האלומיניום המזוג .4.4

. הרלוונטיים  והתקנים  ובניה  תכנון  בחוקי  כנדרש,  ההתנגשות   למניעת  בולט  באופן  יסומנו'(,  וכד

והרבודה,   הבידודיתשל הזכוכית    3#( בשכבה ACCID) כימית צריבה באמצעות יבוצע הסימון

של הזכוכית המונוליתית. דוגמת הסימון תימסר ע"י המנהל. מיקום וגודל  2#או בשכבה 

 . 2.2.2.13סעיף  4חלק   1918הסימון יתאים לדרישות ת"י 

 יםמפורטהמסוג ועובי  בזכוכית מחוסמתיהיה בחלקים הפנימיים של הפרוייקט זיגוג ה כל .4.5

 א יקטן בשום מקרה מהנדרש ע"פ התקנים.  עובי הזכוכית ל .במפרט וברשימת האלומיניום

לפני הגשת הצעתו, יבדוק הקבלן, על חשבונו, את עובי הזיגוג הנדרש בכל פריט ופריט ע"פ 

התקנים הרלוונטיים. לא תאושר תוספת מחיר כלשהי עבור תוספת לעובי הזיגוג שיידרש ע"פ 

 דרישות התקנים. לוח הזכוכית ילוטש בכל פאותיו לפני החיסום.

יגוג שיורכב באתר יכלול לצורך בקרה, מדבקות המציינות את שם הספק, שם הפרוייקט, סוג ז .4.6

ודגם הזכוכית, הרכבה ועובייה. המדבקות יוסרו מהזיגוג באמצעים שאינם גורמים נזק  

 לזכוכית, בשלב ניקוי הפריטים, לפני מסירת העבודה הגמורה למזמין. 

  והצורך האבק הדבקות להקטנת תטופל(, 1#) הבניין במעטפת החיצונית הזיגוג שכבת כל .4.7

 . ע. ש  או( 04-6273737בע"מ טל'  סיגנאפורגלס" )ספק: חב' -נאנו" בשיטת, תכוף בניקוי
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האיטום ההיקפי החיצוני של לוחות הזיגוג הבידודי, יהיה בחומר סיליקוני, התואם את הסיליקון  .4.8

טרוקטוראלי להתאמת  הסטרוקטוראלי שבשימוש בפרוייקט. תיעוד ספק הסיליקון הס

 הסיליקון יוגש לאישור היועץ בשלב התכנון לביצוע.

כל הזיגוג בקירות המסך יבוצע כאשר פני השכבה החיצונית מורכבים במישור אחיד, גם אם   .4.9

 עובי השמשות הסמוכות אינו זהה. 

, הכוללת בצידה החיצוני בידודיתהזיגוג החיצוני של מעטפת הבניין, יהיה בזכוכית    כלל .4.10

  AGC (GLAVERBEL) SUNERGY CLEARשכבת זכוכית שקופה, מסננת קרינה ומחוסמת מסוג 

 "מ. מ  12-16ובצידה הפנימי זכוכית מחוסמת שקופה,  כאשר מרווח האוויר בין השכבות הוא  

שכבות  2יהיה רבוד  מוגדר כזיגוג נגד פריצה, ויכלול  בדלתות מעטפת הבניין הזיגוג .4.11

"מ וביניהן שכבת  מ 6 -זכוכית שקופה ומחוסמת בעובי ע"פ דרישות ת"י אך לא פחות מ

SENTRY-GLASS  'מתוצרת חבDUPONT מסוג יהיה, הויטרינות"מ. גם זיגוג מ 2, בעובי של  

 . הפריט גובה  לכל זהה 

דודי ויכלול בצידו החיצוני זכוכית זהה לזו  ( יהיה ביSPANDRELהזיגוג האטום ) .4.12

מ"מ, בגוון  4( ובצידו הפנימי לוח קומפוזיט אלומיניום בעובי VISIONשבחלקים השקופים )

 שייבחר ע"י האדריכל מתוך דוגמאות שיוכנו ע"י הקבלן ע"פ הנחיית האדריכל.

ל זיגוג דלתות, ויטרינות ומחיצות פנימיות יהיה מרובד ומחוסם, מבוסס ע  .4.13

מ"מ. עובי שכבות  הזיגוג   2בעובי    DUPONTמתוצרת    SENTRY GLASSשכבת  ביניים של חומר  

 מ"מ כ"א.   6יהיה ע"פ דרישות התקנים, אך עובי שכבת זכוכית לא יפחת 

 מ"מ כ"א. 10-בחלון הקופות לא יקטן עובי כל שכבת זכוכית מ

-SENTRY"מ עם שכבת  מ  10+2+10  בעובי  רבודה  בזכוכית  יהיה  הקופות  חלונות  זיגוג .4.14

GLASS 'מתוצרת חבDUPONT חירור, חיתוך, עיבודים יבוצעו זה בזיגוג"מ. מ 2, בעובי של 

  מחיר תוספת ללא זאת, למטרתה השמשה את שיתאימו, האדריכל להנחיות בהתאם', וכד

 .כלשהי

 מדורגות בשמשות  יבוצע המסך בקירות, פרופיל ללא , חופשיות זכוכית פינות זיגוג 4.15

(STEP UNITS  בזיגוג בעל שקיפות, ייצבע קטע הזיגוג החשוף של הפינה, המשתקף לעין, בצבע .)

"מ ויאטם בעיסת  מ 6קרמי שחור, להסתרת ההדבקה. רוחב התפר המדורג שבין השמשות יהיה 

MS-POLYMER ת  שחורה תוך שמירה על שולי איטום ישרים ואחידים ע"י הדבקת מסקינג טייפ בע

 .התפר נקיוןההדבקה והסרתו מייד אחריה. האיטום לא יבוצע ביום גשום או שרבי, לשמירה על 

 

 מלבנים סמויים )מסגרות עזר, משקופים עיוורים( ועוגנים .5

בכל הפתחים המיועדים למסגרות אלומיניום, פרט לקירות המסך, או אם צוין אחרת ברשימת   .5.1

ניום בתוך מלבנים סמויים, אשר יורכבו בפתח  האלומיניום או במפרט, תורכב מסגרת האלומי

 הבניה הקיים. המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מכופף מגולוון.

באם לא נדרש אחרת ברשימת האלומיניום ו/או תכניות האדריכל ו/או הנחיות היועץ, יורכבו  .5.2

ם המחופים  המלבנים הסמויים במישור הטיח הפנימי של הקיר או חיפוי הגבס הפנימי. בחדרי

קרמיקה תהיה ההרכבה במישור פני החיפוי. בכל מקרה יתאים מיקום ההרכבה לתכניות  

 שאושרו לביצוע הפריט.

מ"מ לפחות, והוא   2אם לא נרשם אחרת ברשימות האלומיניום,עובי דופן מלבן סמוי יהיה  .5.3

 לפחות.   918יצופה אבץ )יגולוון( בעובי הנדרש ע"פ התקן 
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יתוך והריתוך של הפח יושלמו לפני ביצוע הגילוון. גילוון שייפגם בגין כל פעולות הכיפוף, הח .5.4

שכבות צבע עתיר אבץ )בשני גוונים  2-ריתוך או עיבודים אחרים, יתוקן על ידי צביעה ב

 שונים(, בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת. 

מבוטנים המלבן יוצב בתוך הפתח בקפידה לפי פלס. הוא יהיה מעוגן בברגים או בעוגני פלדה   .5.5

מ"מ לפחות. ייאסר לחלוטין   40בתוך הקירות. הברגים יהיו חדורים בתוך הבטון עד לעומק של  

 שימוש ביריות )אקדח מסמרים( לחיזוק המלבן הסמוי.

מ"מ וברוחב של   2, מפס )פלח( פלדה שטוח בעובי 4068העוגנים יבוצעו, ע"פ דרישות ת"י  .5.6

מוי כאשר המרחק בין העוגנים לא יעלה על  מ"מ לפחות. הם ירותכו לדפנות המלבן הס  30

 מ"מ.  500

 מ"מ. 200המרחק שבין העוגן הקיצוני לקצה המסגרת לא יעלה על  .5.7

,  על ידי קבלן האלומיניום בתום הצבה וקיבוע המלבן הסמוי, ימולאו החללים הפנימיים שלו, 

כדוגמת דרך פתחים מלבניים שיושארו בדפנותיו לשם כך, בדייס צמנטי )גראוט( מתפלס, 

 " מתוצרת חב' "כרמית", או ש.ע.VGMאו "  SIKA( מתוצרת חב'  SIKA GROUTגראוט" )-"סיקה

בתום הרכבת פריטי האלומיניום במלבנים הסמויים, לא ייחשף שום חלק מן המלבן הסמוי 

 כאשר הדלת או החלון פתוחים או סגורים.

ס"מ  6-באופן יציב ברצפה ותגיע להמלבנים הסמויים בדלתות יותקנו כך שתחתיתם תעוגן  .5.8

לפחות מתחת לפני הריצוף. חלק המשקוף הנמצא בתוך הריצוף יימרח בחומר שיאושר ע"י  

 היועץ והמנהל, למניעת קורוזיה. 

 

 פרזול .6

 (.HEAVY DUTYכל הפרזול בפרוייקט יענה להגדרת "שימוש במאמץ רב" ) .6.1

ואישורם המוקדם של האדריכל, היועץ והמנהל  כלל פריטי הפרזול יוצגו ע"י הקבלן לבדיקתם  .6.2

 בשלב התכנון לביצוע.

בכנפי הדלתות יבוצע פינוי מדוייק, באמצעות מבלט או פנטוגראף, לצורך התקנת הצילינדרים  .6.3

 ללא רוזטות.

 כנפי הדלתות יכללו: .6.4

 יח' לכנף.  4חלקים,   3-או ש. ע. בנויים מ SAVIO MECHANICAצירים מדגם  .6.4.1

  105-או ש. ע., הכולל מעצור מובנה ב GEZE TS 5000 EN6דגם מחזיר כנף עליון מ .6.4.2

 מעלות. 

  150מ"מ באורל זהה לגובה הכנף פחות    40בקוטר    316צנור פלב"מ    –ידית משיכה   .6.4.3

 מ"מ. 

הכוללת קפיץ מחזיר פנימי, מדגם שיאושר ע"י היועץ  316ידית מנוף מפלב"מ  .6.4.4

 והאדריכל.

 המתואמת עם המנהל.   GRAND MASTER KEYכל הנעילות יהיו במפתח ממערכת  .6.4.5

 נעילת הדלתות ומערכת אביזרי הבטחון והבטיחות מפורטות ברשימת האלומיניום.  .6.4.6

ותכלול את כל המנעולים התואמים לידית   W.S.Sידית בהלה נירוסטה של חברת  .6.4.7

W.S.S 

 חלונות דריי קיפ יכללו: .6.5
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, מומלצת ע"י יצרן SOBINCOצירים סמויה, מתוצרת חב' -מערכת מספריים .6.5.1

 ערכת, מותאמת למשקל הכנף. המ

נעילה לוגית הכוללת מפתח מובנה בידית הנעילה. דגם הידית יבחר ע"י האדריכלים  .6.5.2

 מתוך קטלוג החברה. המפתח יהיה אחיד לכלל החלונות מסוג זה. 

 ס"מ ומעלה.  100מספרי עזר, לכנפיים ברוחב  .6.5.3

 

 גימור מוצרים  12.11.00
 

 גימור מוצרי האלומיניום ופלב"מ .1

כל מוצרי האלומיניום הגלויים כלפי חוץ יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות על ידי צביעה,  

בהתאם למפרט מיוחד זה. כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה ו/או טיפול שטח לפני 

 הצביעה. 

. כיסוי U.Vכל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר ארוזים, מוגנים מפני פגיעות מכניות, כימיות וקרינת 

המגן יישאר על גבי המוצרים עד מועד מסירתם אך לא יותר מהנדרש לפי הוראות ספק חומר  

 הגלם. 

 

 גוונים .1.1

אחר לפי  או RAL 7024הכלולים ברשימת האלומיניום, יהיה מתכתי,  גוון פריטי האלומיניום

בחירת האדריכל, ללא תוספת מחיר בגין שינוי הגוון. יתכן שימוש במספר גוונים במכלול פריטי 

 האלומיניום והחיפויים של הפרוייקט.

על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את אישור הגוון הנדרש לפני הדיגום. לפרופילים על גבי 

ס"מ   50כנף החלון או הדלת, באורך פרופיל אלומיניום ו/או פלדה זהה לפרופיל קיר מסך, 

ס"מ לפחות. אישור הגוון הסופי תעשה לאחר    X60 60לפחות. לפחים ע"ג לוח פח במידות של  

 אישור הדוגמא, כאשר האישור יתבצע בחתימת האדריכל על גבי הדוגמא עצמה.  

ריטים  הגוון של כל פריטי הפנים והחוץ, שעבורם נבחר גוון זהה, יהיה זהה לחלוטין בכל הפ

 הנ"ל.

 

 צביעת פרופילי אלומיניום  .1.2

הצביעה תעשה במפעל מתמחה שיאושר ע"י המנהל. המפעל יהיה תקני ומאושר לביצוע  

עבודות צביעת אלומיניום בשיטות, תהליכים וחומרים מוכרים, העומדים בכל דרישות התקנים  

 הרלוונטיים, כולל שיטות בקרת איכות.  

העומדת בדרישות איכות   SUPER DURABLEר, מסוג באבקת פוליאסטר משופהיא תבוצע 

 מיקרון. 60  -הסביבה. עובייה הכולל של שכבת הצבע לא יפחת מ

בתום תהליך הצביעה יהיו פני האלומיניום חלקים לחלוטין, נקיים משריטות, קווים, כתמים או  

פגמים אחרים. הגוון יהיה אחיד בכל פריט בפני עצמו ובין הפריטים השונים. הוא יהיה זהה  

בפריטים של פח ובפרופילי האלומיניום כאחד. אחריות הקבלן לצבע פרופילי האלומיניום, 

, או FLORIDA TEST, לרבות עמידות מלאה לדהייה ע"פ מבחן  שנים לפחות  15-לתינתן בכתב  

 שינוי כלשהו בתכונות כימיות או פיזיות של החומר. 

 



 96  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 צביעת פחי אלומיניום המשמשים לחיפוי קירות בשיטת המגשים .1.3

 PVDF  (POLIVINYL DENידי יצרן הפח, בצבע נוזלי מסוג  -פחי האלומיניום, ייצבעו חרושתית על

FLUORID המכיל )KYNAR  מיקרון  32שכבות שעוביין הכולל  4-לפחות, ב 80%בשיעור של

גב הפח, ייצבע שכבה אחת של צבע מגן, בעובי  לפחות )כולל שכבת לקה שקופה חיצונית(.

מיקרון לפחות. גוון הפח של החיפויים, השיפולים והכיסויים למיניהם יהיה זהה לגוון  5של 

שנים   10-ייקט. אחריות הקבלן לצבע פחי האלומיניום, תינתן בכתב לפריטי האלומיניום בפרו

, או שינוי כלשהו בתכונות  FLORIDA TESTעמידות מלאה לדהייה ע"פ מבחן  לרבות לפחות,

 כימיות או

 

 גימור מוצרי פלדה מגולוונת )הכלולים במסגרת מכרז עבודות האלומיניום בלבד(  .2

 ולוונת בהתאם למערכת הצביעה המפורטת להלן:על הקבלן לצבוע את פרופילי הפלדה המג

 

 הכנת שטח: 

 הסרת שומנים ולכלוך ע"י התזת דטרגנט חם או באמצעות ממיס אורגני )סולבנט(. .2.1

בגודל   GHמסוג  20%-ו GLמסוג  GRIT (ANGULAR  ,80%התזת תערובת גרגרי פלדה ) .2.2

 לפי התקן השוודי. SA 2.5, להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה מ"מ  0.5-1.0

 ניקוי שאריות גרגרים ואבק באמצעות אויר דחוס.   .2.3

 

 מערכת הצביעה: 

או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס  TRIBO (FRITION)איבוק בשיטה  .2.4

 . 7000מיקרון לפחות כדוגמת אוניברקול מסדרה  60פוליאסטר בעובי 

 דקות לפחות, בהתאם לסוג האבקה.  15למשך    (C)מעלות    200נור בטמפרטורה של  קלייה בת .2.5

 דקות. 10מעלות למשך    185-טמפרטורת המתכת לא תפחת מ

 

 שנים לפחות.  5-אחריות הקבלן, לצבע פריטי הפלדה המגולוונת, תינתן בכתב ל

, זהה לחלוטין לגוון RAL 7024הגוון פריטי הפלדה הכלולים ברשימת האלומיניום, יהיה אחיד, 

 פריטי האלומיניום בפרוייקט. 

 

 גימור פלב"מ  .3

אם לא צוין אחרת במפרט או רשימת האלומיניום, יהיה גימור פריטי הפלב"מ, מלבד הפרזול 

סאטן. הליטוש יהיה  -גוג וכד', ליטוש מטהמפורט הנספח א', כגון מאחזי יד של המעקות, מחברי זי

חלק ואחיד ולא יהיו על פניו שום סימני ריתוך, או חיבור, או סימני שריטות, פגיעות ופגמים אחרים,  

 מכניים או כימיים. 
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 חיבורים למיניהם, ניקוזים ואיטומים  12.12.00
 

 ה אחרת. יבצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמוי חיבורים מכניים .1

 .  AISI-316הברגים יהיו עשויים פלב"מ 

או מריחה בחומר   כל החיבורים המכנים ו/או בין הברגים לתבריג , יאטמו על ידי טבילה 

 אטימה בשיטה "רטובה". יש להסיר מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים. 

או חשופים לאקלים בחוץ.  /. לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ושימוש בברגים .2

יותר השימוש בברגים גלויים בתוך הבניין, רק במידה ואין חלופה אחרת ובאישורו המוקדם  

 של היועץ והאדריכל בלבד.

יבוצעו באמצעות ברגי פלב"מ דרך שרוול אוקולון ואומים   חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות .3

חיבור, דורשים אישורו המוקדם של היועץ עם דסקיות אוקולון. חיבורים אלה, כולל פרט ה

 והאדריכל.

 חיבורי אלומיניום בריתוך .4

אלומיניום, ניתן לבצע בריתוך. הריתוכים יבוצעו בגז  חיבורי פינות של פחי אלומיניום ופרופילי

 ארגון )או דומה(. הם יהיו מותרים רק במקומות סמויים מעין ובתנאי שלא יופיעו כתמים  

 במקומות גלויים לעין, לאחר הריתוך ובתנאי שיבוצעו לפני הצביעה, או לחילופין ללא פגיעה 

 בצביעה קיימת. 

 חיבורי פינות .5

עשו , בנוסף בהדבקת אפוקסי, באמצעים מכניים סמויים או בריתוך, על ידי חיבורי הפינות י

אביזרי פינה או בלעדיהם. בכל מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי 

ההשקה. שיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות  

 הברגים או מכל סיבה אחרת. 

 

 לשלד הבנייןחיבורים  .6

כל החיבורים של מוצרי האלומיניום ופלדה מגולוונת אל שלד הבניין, יאפשרו כוונון נוח מתוך 

 הבניין.

 הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה מגולוונת, הדרושים להרכבת הפריטים. 

 האביזרים יהיו מגולוונים בטבילה חמה, כנדרש במפרט זה, לרבות פלטות, ברגים וכד'. 

 התקנת זיגוג .7

המרכז, במרחק של   הזכוכית תוצב על גבי מייצבים )שימסים( הממוקמים סימטרית לציר 

 מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי המייצבים    30 – רבע מאורך הפאה מהפינה. אורך המייצבים 

 מ"מ לפחות.   3.0יהיה 

וימנעו  המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות תרמית של הזכוכית

 מגע בין הזכוכית למתכת. 

 ניקוזים .8

על מנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג, ינוקבו חריצי ניקוז, על פי  

 הוראות ספק מערכת הפרופילים.
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 מסך  קירות 12.13.00
על שנאמר בתנאי המפרט    ולהוסיףובא להשלים    מתייחס להנחיות הקשורות לביצוע קירות מסך  זה  פרק

 . והמפרט הטכני המיוחד לפרוייקט זה לי לעבודת אלומיניוםהכל

 האמריקאים ,האירופים ,םיהתקנים הרלוונטיו Eברמה  1568ת"י  קירות המסך יחול ביצוע על

 .מסך קירות החלים על והישראלים,

 שיטות .1

באמצעות פרופילים  (4SS)בשיטה סטרוקטוראלית מלאה, יבוצעו , המסך בפרוייקט קירות .1.1

(  TRANSOMS( וקורות )MULIONSאו ש. ע, עם עמודים ) SG 8300קליל מנהטן ממערכת 

  בחתך מלבני.  

(  SILICONE WEATHER SEALהמישקים האופקיים והאנכיים יהיו מישקי אטימה של סיליקון ) .1.2

ידים  מ"מ. האטימה תבוצע תוך שמירה על שולי איטום ישרים ואח 20שחור ברוחב אחיד של 

ע"י הדבקת מסקינג טייפ בעת ההדבקה והסרתו מייד אחריה. האיטום לא יבוצע ביום גשום 

 או שרבי, לשמירה על נקיון התפר. 

 מ"מ.    160-עומק עמודי קיר המסך יהיה ע"פ הדרישות ההנדסיות אך לא יקטן בשום מקרה מ .1.3

רכת הפרופילים במידה ויידרש, ע"פ החישוב ההנדסי, עומק עמודים העולה על המצוי במע

הקיימת של ספק המערכת, יהיה על הקבלן להפיק באמצעות ספק המערכת עמודים בעומק  

 מ"מ.  50מתאים, זאת, ללא כל תוספת מחיר. רוחב העמודים יהיה 

מ"מ. הקורה העליונה   120-עומק קורת קיר המסך יהיה ע"פ החישוב ההנדסי אך לא פחות מ .1.4

ומק העמוד. במידה ועומק הקורה הנדרש לא מצוי והקורה התחתונה תהינה בעומק זהה לע

במערכת הפרופילים הקיימת של ספק המערכת, יהיה על הקבלן להפיק באמצעות ספק 

 מ"מ.  50המערכת קורות בעומק מתאים, זאת, ללא כל תוספת מחיר. רוחב הקורות יהיה  

 

 

 המסך קיר  מבנה .2

וקה המודולרית כפי שנדרשה ובחל שנבחרהקיר המסך תוצב על הבניין על פי השיטה  רשת .2.1

 . בתכניותיו וברשימת האלומיניום על ידי האדריכל

. קבלן 1568כל קירות המסך, הכלולים במעטפת הבניין יכללו הארקה, כנדרש ע"י ת"י  .2.2

האלומיניום יתקין במסגרת ביצוע קירות המסך הנ"ל, חיבורים הנדרשים כהכנה לביצוע 

ההארקה ע"י אחרים. מחיר ההכנה כלול במכלול עבודת קבלן האלומיניום. מיקום ואופן ביצוע 

מתכנן החשמל וקבלן החשמל של הפרוייקט. התאום באחריות  ההכנות להארקה יתואם עם 

 קבלן האלומיניום.

ומלא של קיר המסך    מושלםלביצוע    הדרושיםקיר המסך יכללו בתוכם את כל המרכיבים    חלקי .2.3

 בתכניות האדריכל, רשימת האלומיניום וכמפורט להלן:מפורט ה כפי

    של קיר המסך VISION -שקופים  חלקים   .2.3.1

תואם את המפרט המיוחד כמפורט בפרק יהיה  המסך  קירותזיגוג  .2.3.1.1

 לעיל. 4סעיף  12.10.00
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 SPANDREL -אטומים  חלקים .2.3.2

, מול חללי , מעליהן ומתחתיהןהבנייןקיר המסך הנמצאים מול מישור פני רצפות  חלקי

התכנון האדריכלי, יבוצעו כחלקים אטומים   פי על, ות בנוייםירקמול ו תקרות מונמכות 

( בשיטת "בידודית אטומה" המפורטת להלן, מצד הפנים של קיר SPANDREL) למראה

 המסך, כלפי חוץ: 

חזית החלק האטום תזוגג ע"פ שיטת הזיגוג של קיר המסך, בפנל של זכוכית   .2.3.2.1

של   בידודית שבצידה החיצוני שכבת זכוכית מסוג זהה לזיגוג החלקים השקופים

מ"מ, שצידו   4קיר המסך באותו המפלס ובצידה הפנימי לוח קומפוזיט אלומיניום 

 החיצוני )הפונה אל החלל הבידודי של הלוח( יצבע בגוון שיבחר ע"י האדריכל.

בחירת גוון הקומפוזיט של הספנדרל תעשה על גבי הדיגום של קירות המסך 

 שיבוצע באתר, כמפורט במפרט זה. 

בעובי   ,זכוכית בצבע שחור ים מצמרסיבימבידוד  מזרניו בגב הזיגוג יורכב .2.3.2.2

מצופים יהיו . המזרונים קלמ" ג"ק 36 מבמשקל מרחבי שלא יפחת מ"מ,  50

  .ובגיזה שחורה בצידם החיצוני תוך הבניין רדיד אלומיניום בצדם הפונה אלב

באזור ה  המסך יחידה שלמה אחת בתוך כל משבצת של קיר כ יותקנו המזרונים

SPANDREL .הבידודגב מזרוני  הקשחת לשם , תוך מילוי מלא של המשבצת ,

"ירוק", עמיד גבס    לוחות  בתחום הקיר עצמו,,  יותקנו בחלקו הפנימי של קיר המסך

  ה  באופן שימלאו בצורה מוחלטת את משבצות ,מ"מ 12.5בעובי של לרטיבות, 

SPANDREL . 

 זווית מאלומיניום יבפרופילשתבוצע  לוחות הגבס יקבעו למקומם על גבי תשתית

 מ"מ בגימור זהה לשאר פריטי האלומיניום.   22/25/2בחתך של  

 

 איטום קירות המסך   .3

 המבנה.  קירות המסך ייאטמו במלוא היקפם אל התשתית האטומה של קירות   .3.1

ודבקו באמצעות דבק שי EPDMהאיטום יבוצע באמצעות יריעות איטום   .3.2

 משחתי ייעודי באופן מלא ורצוף. 

 , לעיל. 9סעיף  12.08.00היריעות תהיינה כמפורט בפרק             .3.3

  חילופית, באישור היועץ, יותר איטום קיר המסך בסרטים בוטיליים מסוג ותוצרת  .3.4

 , לעיל.9.3סעיף  12.08.00המפורטים בפרק 

מים מתוכו ע"פ התכנון המקורי של מערכת קיר שיטת איטום קיר המסך, תאפשר ניקוז ה .3.5

 המסך והנחיות יצרן המערכת.  

 

 קיר המסך תפקוד דרישות .4

לקירות חוץ  הרלוונטיםמשמש כמעטפת חיצונית לבנין וכל כללי התכנון  ,ככלל ,המסך קיר .4.1

המושפעים   ,על קיר המסך, לרבות עמידות קיר המסך בכוחות אופקיים גם חליםבבניינים 

  הפועלים על הבניין. רוח ועומסימרעידות אדמה 

כוונים של קיר המסך וכל זאת   3תזוזות ב  יאפשרהבניין תשתית קיר המסך אל פני  חיבור .4.2

 לבנין. חיצוניתבתפקוד ועמידות מערכת קיר המסך כמעטפת   לכשליםלגרום  מבלי
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ות"י  414 ת"יעל פי  יתבצע לקיר המסך לכוחות אופקיים כנ" עמודים וקורותעמידות  נוןתכ .4.3

( והקורה MULLIONמידת עומק פרופילי עמוד הקיר ) .מכך המשתמעכל  על, 1568

(TRANSOM יהיה כמפורט בסעיף )של פרק זה.  1 

 .  1568ת"י  ולזיגוג יתאים לדרישותהניצבים ( MULLIONS)קיר המסך  עמודיל המותר הכפף .4.4

המיועדים למטרה    ,מאלומיניום  זקופות קיר המסך לבנין יתבצע באמצעות אביזרי תליה  חיבור .4.5

 שלגלוון בחם בעובי  של או באביזרי פלדה שעברו תהליך ,על ידי יצרן השיטה ומיוצריםזו 

מגולוונת, באישור שימוש באביזרי חיבור מפלדה    של  במקרה  .918  יועל פי ת"  רממ"ל  ר'ג  275

  P.V.C לוחיותבאמצעות  הפלדה, יופרד המגע בין חלקי האלומיניום וחלקי מיוחד של היועץ

 . מ"ס X 10 10 ובשטח מגע של לפחות  ממ" 2 בעובי

במידה ואביזרי התליה של קיר המסך, יהיו חשופים לעין, יתבצע התכנון שלהם בהנחיה של  

 שיאשר את המראה האסתטי של האביזר החשוף.האדריכל, 

 תזוזות קיר המסך  יאפשרוהתלייה יאפשרו איזון אופקי ואנכי נוחים של קיר המסך וכן    אביזרי .4.6

 המפורט לבנין. התכנוןעל פי  עמודיםהתפשטות ה בתנאי

  קידוחה. עומק M 14אביזרי התלייה לבנין יעשה באמצעות מיתדי פלדה וברגים מסוג  חיבור .4.7

  UPAT, או  HILTI, או  FISHERהמיתדים יהיו מתוצרת    .מ" מ  75של המיתד לא יפחת מ    ירהחדהו

 והם יקבלו אישור מוקדם של המהנדס. 

אביזר    בחיבור  .M 12  מסוג  316  מהזקופות לאביזר החיבור יעשה באמצעות בורג פלב"  חיבור .4.8

קיר המסך   עמודהבורג ל  תחדריהיה בהההתפשטות,    חיבור, באזור  עמוד קיר המסךהתלייה ל

ובאורך של מידת רוחב הזקופה   הבורג, בקוטר שיתאים למעבר 316 מפלב" שרוול עם

לאביזר תליה   ,ל. כנ"P.V.Cעובי לוחיות .בתוספת התלייה )ו אביזר עובי דפנות בתוספת

 מנתמוחלט של בורג החיבור ועל  הידוק וזאת על מנת למנוע ממ" 2ובתוספת מפלדה( 

יעשה באמצעות דסקיות  הבורג הידוק בתנאי התפשטות. עמודה אנכית של הלאפשר תזוז 

 שחרור האום.  למניעת  NYLOCK ואום  316 מפלב"

יעשה על פי  ( יMULLIONS)  עמודיםאל ה(  TRANSOMS)  הקורות  -הפרופילים האופקיים  חיבור .4.9

 שיטת קיר המסך הנבחרת.  יצרןהוראות 

מקטעי העמודים יבוצעו אל מול קצה רצפת הקומות או מול קורת התמיכה באופן שלא   .4.10

התפשטות    מ"מ שיאפשר  10  -  8יוותר מרווח של   עמודיםבאזור מקטעי הייראו מתוך הבניין.  

 . עמודיםאנכית של ה

על  , מאלומיניום ,(SLEEVE) יוחדר פרופיל שרוול חפיפה פנימי עמודיםהקיטוע של הבאזור 

ואילו  עמודיםה דהשרוול יחובר מכנית רק אל אחאחיד של העמודים. הבטיח רצף מנת ל 

שני מנת לאפשר את התזוזות האנכיות של  על  תהיה חופשיתהשני  עמודחדירת השרוול ל

צד. מרווח ההתפשטות,יהיה   ס"מ לפחות לכל 30 . שרוול החפיפה יוחדרעמודים הצמודיםה

  12.08.00המפורט בפרק    סרט איטום בוטילי מסוגב(  צדדים )חוץ מחזית הפרופיל  3  -עטוף מ

 וזאת על מנת למנוע חדירת מים באזור תפר ההתפשטות.  9.3סעיף 

הקבלן יעטוף ויגן על מסגרות האלומיניום בפני זיהום של חומרי בניה ופגיעה של   .4.11

 עובדי הבניין וכליהם, בכל תקופת אחסונן ולאחר הרכבתן, עד למסירתן לאחריות המזמין. 

 

 אש ועשן  לחסימת  מערכת .5

 )סעיף אופציונאלי לקירות מסך החולפים על פני קומות(

 .לפרוייקט הבטיחות יועץ לאישור כפוף מפורט בסעיף זהה כלכללי: 
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 מחסומי אש  .5.1

מקומה אחת וכן כל היחידות המוגדרות במפרט   יותרהחולפות על פני  ,יחידות המעטפת כל

תקנות וכללי הרשויות הנוגעות לדבר  פיטופלו כמפורט להלן וע" ,מסך קירזה כיחידות 

 .יםיונטוהרל הישראליים התקניםודרישות 

ולהשלמת   הקומותלחסימת מעבר לאש בין הקומות יותקנו בתחתית תקרת  סינרים .5.1.1

 מפני הריצוף בקומה שמעל לקומה שבה יבוצע סינר החסימה לאש. מ"ס 90 גובה של

 . הקומה חסימת האש יהיה תלוי ויורד כלפי מטה מתחתית תקרת  סינר

  2דופן של  עובי" חהסינר יהיה מורכב ממסגרות בפרופיל פח מגולוון בחתך "  מבנה .5.1.2

 . מ ס" X  50 50של   דותיובמ ממ"

"אדום"  שכבות של לוחות גבס  2יצופו משני הצדדים ובתחתיתם ב   המתכת מסגרות .5.1.3

 כל לוח.  מ" מ 16של  בעובי "TYPE X"מסוג 

  .קמ" /גק" 150במשקל מרחבי של  ,דחוססלעים  בצמרימולא  המתכתמסגרות  חלל .5.1.4

 . מ מ" 114=   ממ" 32+   50+   32הסינר יהיה  עובי כ"סה

  קבלן האלומיניום.  מחסומי האש כלולים בשלמותם בתכולת עבודתו של .5.1.5

 

 מחסומי עשן .5.2

 יבוצעו ע"פ הפירוט והשלבים כדלהלן: ,בין הקומות עשןלחסימת מעבר  ה"פקקים"

ליד מפגש תקרת הבטון עם גב קיר המסך, תותקן זווית  ה,הקומתחתית תקרת  אל .5.2.1

   מ"מ לפחות. 3מפח מגולוון בעובי 

ורוחבה כרוחב המרווח שבין גב קיר המסך לתקרת  מ"מ 50-גובה הזווית לא יקטן מ

 מ"מ נוספים, החופפים את הקצה התחתית תקרת הבטון.  100הבטון ועוד 

באמצעות מיתדים )דיבלים( ממתכת,   M8הזווית תחובר לתקרה בברגי פלדה מסוג 

הצלע האנכי של הזווית יהיה צמוד אל גב קיר  .ס"מ 40השקועים בבטון במרווחים של 

 אך לא יחובר אליו פיזית בשום צורה. המסך, 

מעל הזווית, יידחס במרווח שבין גב קיר המסך לרצפת הבטון, צמר סלעים דחוס  .5.2.2

מ"מ. צמר    100-ק"ג למ"ק, בשכבות אנכיות שגובהן הכולל לא יפחת מ  150במשקל של  

 הסלעים יידחס בלחץ למקומו, וימלא באופן מוחלט את המרווח שבגב קיר המסך. 

או ש. ע. מאושר   FS 900מר הסלעים תבוצע שכבת טיט עמיד אש מסוג  מעל שכבת צ .5.2.3

 מ"מ לפחות.   20או ש. ע. עובי השכבה יהיה   ASTM E 814או  ASTM E 119ע"פ תקן 

המרווח שבין גב קיר המסך לרצפת הבטון, במישור פני רצפת הבטון, ייסגר באמצעות   .5.2.4

ית של הזווית יגיע למפלס הגבוה  מ"מ לפחות. פני הצלע האנכ  3זווית מפח מגולוון בעובי  

מ"מ ממפלס פני הריצוף של הקומה. רוחב הזווית כרוחב המרווח שבין גב קיר   10-5ב 

מ"מ נוספים, החופפים את הקצה התחתית תקרת   200המסך לתקרת הבטון ועוד 

באמצעות מיתדים )דיבלים(   M8הזווית תחובר לרצפה  בברגי פלדה מסוג  הבטון.

הצלע האנכית של הזווית תהיה צמודה    . ס"מ  40בבטון במרווחים של  ממתכת, השקועים  

אל גב קיר המסך, אך לא תחובר אליו פיזית בשום צורה. מעל הזווית תבוצע ע"י קבלן 

מ"מ מתחת לתחתית ריצוף הקומה. לאחר   5-האלומיניום יציקת בטון עד מפלס של כ

פ הנחיות יועץ האיטום של השלמת הריצוף, יאטם לחלוטין מעבר המים בין הקומות ע"

 הפרוייקט.

 מחסומי העשן כלולים בשלמותם בתכולת עבודתו של קבלן האלומיניום.  .5.2.5
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תכנון מחסומי האש והעשן ואופן ביצועם, נדרשים לאישור יועץ הבטיחות של   .5.2.6

 . הפרוייקט

  

 אלומיניום  קירות ועמודי בטון במגשי פחחיפוי  12.14.00
  

  כללי .1

במישור אחד עם פני זיגוג קירות המסך וחלונות המבוססים על  פני חיפוי הפח יהיו  .א

 מערכות קיר מסך, הסמוכים לו.

במקומות שיידרשו ע"י האדריכלים, יהיו מישקי החיפוי בהמשך למישקי קירות המסך  .ב

 הסמוכים לו.

 

 תאור העבודה  .2

 חיפוי הקירות והעמודים יכלול גם חיפוי שולי הקירות ועיבודים בהיקף הפתחים.  .א

פאותיו, התואם    4-מ"מ, מלא או מחורר, מכופף ב  2וע החיפוי יהיה בפח אלומיניום  ביצ .ב

 של המפרט המיוחד.    1.2סעיף  12.10.00דרישות פרק 

חלוקת המגשים תהיה ע"פ הגיאומטריה המוגדרת בתכניות האדריכל, עם מישקים   .ג

  1 מ"מ, עם אפשרות סטייה של 20מ"מ ואנכיים ברוחב של  40אופקיים ברוחב של 

 מ"מ לכל כוון, לכל היותר.

חיבור מגשי האלומיניום לתשתיות יהיה בתליה סמוייה באמצעות מרישים במרווחים   .ד

 כנדרש ע"פ תכנון החלוקות של המגשים. 

שיטת התליה תאפשר פירוק מגשים בודדים, בלי פגיעה בהם או במגשים אחרים ובלי  .ה

 הצורך בפירוק מגשים אחרים. 

למרישים בקירות בטון, כולל איטום הקדחים ואיטום העוגנים הרכבת עוגני תליה  .ו

 והברגים ע"פ הנחיות שלהלן: 

i.   החיפוי יבוצע על גבי תשתית קירות בטון שנאטמו קודם לכן בחומר אטימה

 או ש"ע, על ידי אחרים. SIKA TOP 107ייעודי, כגון 

ii.  עוגני חץ( ברגי מיתדהרכבת העוגנים לתשתית הבטון תבוצע באמצעות( 

 .Fisher  ,,Upat  Hiltiת חברות כגון  מתוצר  ,מ"מ  8  בקוטר מזערי של  מ,פלב"מ

iii.   איטום כלל העוגנים יכלול מריחת היקף המגע שבין העוגן לקיר המבנה

בחלק עליון ומשני ציידי העוגן, כאשר החלק התחתון יושאר -משלושה צדדים

ום מלא ללא איטום, כדי לאפשר ניקוז מים במידה וחדרו. כמו כן יבוצע איט

 מעל ראש בורג העיגון.

iv.  האיטום יבוצע בעיסה פוליאורתנית כדוגמתSIKA-FLEX PRO2  .או ש. ע 

v.  הבידוד התרמי יבוצע במרווח שבין קיר הבטון לחיפוי הפח. הבידוד יכלול

ק"ג למ"ק, עם רדיד  36ס"מ, במשקל  5מזרני צמר זכוכית בעובי של 

 ה הפונה לכוון החוץ.  אלומיניום הפונה אל חלל הבניין וגיזה שחור

מפח    Uחיבור חיפוי הפח לתשתיות יהיו באמצעות מחברי זווית המחוברים אל מרישי   .ז

 מ"מ.  2מגולוון בעובי 
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, שיורכבו אל המרישים.  AISI 316חיבור החיפוי אל המרישים יהיו ברגי פלב"מ ברגי  .ח

ייתלו מגשי החיפוי תוך הפרדה בין החומרים באביזרי אוקולון. כל ברגי  על ברגים אלה

  התליה יהיו סמויים מהעין.  

 

 שלבי ביצוע העבודה .3

קודם להתחלת ביצוע העבודה, יתקין הקבלן קטע חזית לדוגמא, כמפורט במסמכי המכרז,  

החיפוי  זאת לצורך הדגמת השיטה וההופעה של מערכת חיפוי הפחים, מפגשי המגשים, פחי

 השונים וספי החלונות בהיקף הפתחים.  

לאחר קבלת הערות ו/או אישור בכתב של האדריכל, המהנדס והיועץ, יוכל הקבלן להיערך 

פי לוח הזמנים שנקבע בהסכם, זאת לאחר אישור התחלת הביצוע ע"י  -לביצוע העבודה על

 המנהל. 

 מ"מ יהיו:   2שלבי הביצוע של חיפויי מגשי פח )קסטות( 

 נת הקונסטרוקציה המשנית ע"ג קירות הבטון.התק .א

 איטום עוגני הקונסטרוקציה המשנית.  .ב

 הרכבת בידוד תרמי.   .ג

 הרכבת מגשי הפח, ייצובם וקיבועם המכני.  .ד

הורדת כיסוי ההגנה, תוך התייחסות לתקופת הזמן המכסימלית שבה, ע"פ הוראות   .ה

 היצרן, יש להסיר את הכיסוי.

 

 יצור .4

ניום ופחי החיפוי האחרים הנדרשים להשלמת הביצוע ע"פ מפרט  יצור ועיבוד מגשי האלומי

, כאשר במהלך כל תהליך הייצור, יהיו CNCמיוחד זה, יבוצע במפעל הקבלן באמצעות מערכת  

פחי החיפוי מוגנים בשכבת הגנה מתאימה למניעת תופעות של חריצים ופגיעות אחרות בפני 

 הייצור והשינוע של חלקי המעטפת. המישור החיצוניים של חלקי החיפוי בעת תהליך 

 

 הובלה לאתר  .5

חלקי המעטפת יגיעו לאתר כשהם ארוזים בצורה מסודרת ומוגנים מפני פגיעות מכניות ואחרות  

 במשך כל תהליך השינוע.

פני פחי החיפוי עד לאחר גמר ההרכבה ותוסר ממנו באישור המנהל  -שכבת המגן תישאר על

 ההרכבה בקטעים. בלבד, רק לאחר שתסתיים עבודת 

ידי יצרן / ספק -מעבר לזמן המומלץ על .U.Vאין להשאיר את שכבת המגן חשופה לקרינת 

 הפחים. 

 

 הרכבה  .6

גבי קירות בטון שנאטמו קודם לכן ע"י אחרים. עבודת  -הרכבת החיפוי במבנה תיעשה על

ניסיון מוכח ידי בעלי מלאכה מיומנים ובעלי -ההרכבה תיעשה ברמה מקצועית גבוהה, על

 בהרכבה. רוחב המישקים יהיה אחיד בשני הכוונים. 
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פני קירות הבניין תיעשה כשהיא מפולסת אנכית ואופקית ובמישור אחיד.  -הרכבת החיפוי על

 הקבלן יקפיד על מישוריות פני החיפוי בשני המישורים. 

תוכן ע"פ בקירות בעלי גיאומטריה מעוגלת או מרחבית, תבוצע הרכבת החיפוי על תשתית ש

במהלך ביצוע ההרכבה של המעטפת המרחבית, ידאג הקבל למעקב וביקורת  מדידה מדוייקת.

 רצופים על דיוק ההרכבה, תוך שיתוף המודד לוידוא הדיוק המתקבל. 

לא יותקנו על הבניין חלקי חיפוי שנפגמו בעת תהליך העבודה והקבלן יידרש להסיר מיידית כל 

 ות המנהל או מי מטעמו. פי הורא-חלק חיפוי פגום, על

פי הדרישות הסטטיות של  -פי הגיאומטריה של לוחות החזית, על-מיקום העוגנים יקבע על

 המערכת הנושאת, ועל פי הנחיות מתכנן המערכת. 

קירות המבנה אינם בהכרח הומוגניים, ויש לקבוע את מיקום וסוג העוגנים במסגרת המגבלות  

 פי סוג התשתית. -שהוזכר, ועל

 

 פיגומים ואמצעי שינוע והנפה  12.15.00
ההנפה,   ,כל הפיגומים ואמצעי השינוע ה ותחזוקה שלהתקנ ה,הקבלן יהיה אחראי בלעדית לאספק

, פיגומים  פיגומים חשמליים  כלולים בהם, במידת הצורך, גם   . הנחוצים לביצוע העבודה  , פיזורההרמה וה

   .תי מלא ותקין של העבודהתלויים, במות וכל סוגי הפיגומים הנדרשים לביצוע בטיחו

קבלן אחראי לבטיחות הכמו כן יהיה  .קבלןה  נ"ל תהיה על חשבוןההפיגומים ו אמצעי השינוע אספקת

לגבי יציבותם והפעלתם של הפיגומים, לרבות   םייהרלוונטוההיתרים הפיגומים והשגת כל האישורים 

 אישור משרד העבודה.

 

 תכולת מחירים   12.16.00
לומיניום וחיפויי האלומיניום, יכלול את כל העבודות והחומרים הדרושים לקבלת ביצוע  מחיר עבודות הא

מושלם, מקצועי ומלא של כל הפריטים, באיכות הנדרשת בתכניות האדריכל, רשימת האלומיניום ומפרט  

י טכני זה וכן, בתכניות המאושרות לביצוע, לרבות ובנוסף לסעיפים דלהלן שיהוו חלק אינטגראלי ממחיר

 הפריטים:

 מדידות מבנה.  -

-תכנון מפורט )תכניות פרטים ומסמכים טכניים, לרבות סכמות וחישובים סטטיים ערוכים  על -

די מהנדס(, החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד, לרבות בקרה  י

 ופיקוח עליון מצד מתכנני הקבלן, ומצד מבקר איכות חיצוני, כנדרש ע"פ נספח ב'.

מלבנים סמויים ואיטומם אל הבניין ביריעות איטום לאחר הביטון בדייס צמנטי ע"פ המפרט  -

 המיוחד, שיבוצע אף הוא ע"י קבלן האלומיניום.

פרופילים )ובכלל זה פרופילים חדשים שיופקו ביוזמת הקבלן, שיידרשו במיוחד לפרוייקט זה(,  -

האלומיניום לחיפויי הגבס שלהקירות, פרופילי ניתוק מיוחדים שיורכבו בין פרופילי מסגרות 

 פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום וכד'. 

 .  המסך ותקירקירות הבטון, המחיצות ומשולבות באלומיניום מסוגים שונים ה  דלתות -

 מ"מ.   2חיפוי קירות בטון במגשי פח אלומיניום  -

 מ"מ בשיטת קשקשים.  1חיפוי קירות וגג בפח אלומיניום  -

, ובכלל זה זיגוג בידודי, זכוכית רבדים, זיגוג עמיד לפריצה קרה, זיגוג מסנן זיגוג לסוגיו השונים -

 ( וכו'.  ACCID(, זיגוג צרוב )SUNERGYקרינה )
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 טיפול של פני הזכוכית בציפוי "נאנו גלס", ע"פ המפרט המיוחד.  -

 פרזול לסוגיו השונים. -

לצורך הרכבת מערכות הכנה של הפריטים, הכנת שרוולים המיועדים לחיווט הפריטים  -

 הפועלות במתח נמוך, שיבוצעו ע"י אחרים.

סרגלי גמר, סרגלי זיגוג והלבשות מכל הסוגים והצורות שיידרשו, לרבות הלבשות זווית בכל   -

 גודל שיידרש.

 גימור מוצרי האלומיניום ופלדה מגולוונת בצבע ע"פ המפרט המיוחד.  -

 אטמים, חומרי איטום למיניהם.  -

י ואקוסטי, מחסומי אש ומחסומי עשן, לרבות יציקות בטון משלימות,   חומרי בידוד תרמ -

 המפורטות במפרט המיוחד. 

 הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר, כמפורט במפרט מיוחד זה ובנספח ב'.  -

המבנה, לרבות יריעות איטום   , רצפה ותקרתבמפגש קירות המסך עם קירותואיטם  חיפויים -

 על פי התכנון המפורט והנחיות היועץ. בוטיליות תיריעו או EPDM מסוג

 . )קופינג, פלשונג( וקצהו התחתון בקצהו העליון של קיר המסך חיפוי -

, כולל קטעי תקרות אלומיניום  אחרים של קיר המסךהוחיפויים אחרים בחלקים  סגירות -

ניין,  (, כולל מפגש קיר המסך עם חיפויי החוץ של הבSOFITהצמודות בתחתית קיר המסך )

   .כגון חיפויי פח אלומיניום, אבן טיח וכד'

של קירות המסך ע"פ מפרט מיוחד זה, כולל בידוד תרמי וגב הגבס הירוק   SPANDREL-אזורי ה -

 התומך בבידוד התרמי. 

 הכנה להארקת קירות המסך, לפי הנחיות מתכנן החשמל של הפרוייקט. -

 ה.  כל סוגי בדיקות לפריטים שיידרשו ע"פ מפרט מיוחד ז -

אחסון והובלה של כל הפריטי הציוד והחומרים הקשורים בעבודת הקבלן וכן פיגומים ואמצעי  -

 שינוע אחרים כנדרש בכל שלבי העבודה והשלמתה. 

 הרמה, הנפה ופיזור המוצרים בבניין. -

 קונסטרוקציה משנית מפלדה, בהתאם למפרט מיוחד זה, לרבות אמצעי החיבור לשלד הבניין.  -

עוגנים למיניהם, ברגים ומיתדים למיניהם ומרישים אנכיים ואופקיים של תשתית חיפויי פח    -

 האלומיניום.

כל חלקי המעטפת שאינם חלק מהחזית החיצונית, המפורטים במפרט מיוחד זה ובכתב   -

 הכמויות. 

 לקי חילוף שונים כדלהלן: ח -

o  10-מ"מ, לא מכופפים, זהים לאלה המורכבים באתר, בשטח של כ 2פחי אלומיניום  

 מ"ר.

o  10-מ"מ, לא מכופפים, זהים לאלה המורכבים באתר, בשטח של כ 1פחי אלומיניום  

 מ"ר. 

 ( וספר התחזוקה, ע"פ דרישת נספח ב' של המפרט המיוחד. AS MADEהכנת תכניות עדות ) -

 קוי כלל הפריטים לפני מסירתם ליזם. ני -
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כמו כן, יכלול מחיר פריטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת הפריטים   -

 על פרטיהם, כשהם מותקנים במקומם, מושלמים ומתפקדים כהלכה. 

 מיסים, פחת ורווח.  -

 שירות, אחריות ובדק בית לשנתיים.  -

 

 ועדיפות מסמכים אופני מדידה  12.17.00

 מחיר פריטי וחיפויי האלומיניום לסוגיהם כמופיע בתכניות האדריכל ו/או ברשימות  .א

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המפרט השונים יודיע המנהל לקבלן על  .ב

 סדרי העדיפויות. במקרה ואין העדפה למנהל הפרוייקט יהיו סדרי העדיפויות כדלהלן:

 יוחד. המפרט הטכני המ .1

 תכניות האדריכל ו/או רשימות האלומיניום.   .2

 הוראות המפרט הכללי. .3

 

 :הסר ספק למען

 פריט  במפרט, ברשימות האלומיניום ובתכניות האדריכל, הנן מידות גודל חיצוניות של  המצוינות  המידות

 המוגדר. האלומיניום

  ינו מידות חיצוניות שללמידות פתחים בבניה, דהי מתייחסות, אינן להפריט המוגדרות כנ" מידות

  מסך  ים סמויים, מערכות איטום למיניהם, קופינג, פלשונג לסגירת מרווח בקירותלבנכגון מ  עזר  מערכות

  האלומיניום אחרים וכן מרכיבים אחרים המשלימים ומשמשים לסגירת המרווח שבין פריט ופריטים

 וחלקי הבניין.

  . הן הפריט כלולה במחיר בחשבון במחירי היחידה בצעת המחיר ותהיה  תלקחמערכות אלו  עלות

 . לא תימדדנה בנפרד ולא ישולם בגינן תשלום נוסף

 

 ניקוי סופי, הוראות אחזקה  12.18.00

הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל הפריטים שביצע בפרוייקט במועד שייקבע על ידי  .1

ניקוי הזיגוג והברקתו, וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת  המנהל וסמוך למסירת הבניין, לרבות 

 מהצעתו. 

ניקוי חיפויי הפח יבוצע לאחר הסרת יריעות ההגנה, באמצעות חומרים דטרגנטיים עדינים,   .2

 התואמים הוראות היצרן בלבד.

לא יהיה שימוש בכימיקלים חריפים, ברזלית או ספוגי ניקוי חדים, כגון "סקוצ' ברייט" לצורך  .3

 פריטים.ניקוי ה

( וספר הוראות ניקיון ותחזוקה AS MADEבסיום העבודה ימסור הקבלן למנהל תכניות עדות ) .4

האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה  שוטפת לפריטים, תוך דגש על תאור סוגי הסולבנטים

בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים. כמו כן יכלול הספר, פירוט מלא של מערכות הפרופילים 

שבשימוש, פריטי הזיגוג, הפרזול והאביזרים הכלולים בפריטי האלומיניום השונים, תוך ציון 

ללא תלות    ’פתושם, כתובת וטלפון של הספק, ברמה שתאפשר השגת כל פריט שתידרש החל

 בקבלן האלומיניום. 
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 עבודות אבן   -  14פרק 

 , קופינגכללי חיפוי קירות בלוחות אבן 14.01

 סעיף זה מתייחס למקרים בהם יבוצע חיפוי אבן לאחר יציקת הקירות, או חיפוי על 

 קירות קיימים.  

 . 2ו   1 , חלקים 2378, ות"י 14עבודות האבן תבוצענה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  א.

 דוגמה שתאושר ע"י האדריכל. סוג האבן, הגוון והעיבוד שלה והכיחול בין אבנים יהיו לפי ב.

 האבן תהא אבן ג'מעין קשה  ובסיתותים שונים )טובזה, תלטיש, מוסמסם מוטבה(  

 במידות המופיעות בפרטים האדריכליים 

  םיכליהאדרפינות הבניין יבוצעו באבני פינה עפ"י הפרטים  

 כמוגדר בתוכ' האדריכל.  עיבוד ,ס"מ 5בעובי אבן  האבן תהיה  ג.

 שכבות החיפוי של הקיר כוללות: ד.

 מ"מ.  3-2שכבת הרבצה ממלט בעובי  . 1

 . לפחות ס"מ  5שכבת בטון בעובי  . 2

 חיפוי חיצוני בלוחות אבן.  . 3

 כ' הקונסטרוקציה. וזקו לקיר לפי הפרטים שבתלוחות האבן יחו ה. 

 ו.          אבני הקופינג בהתאם לפרט האדריכלי באופן חיבור דומה לחיבור אבני חיפוי קירות.

 פינות וחשפים.   מ"ר ודוגמאות של 2הקבלן יכין דוגמאות בשטח של   ז.  

 ביצוע  העבודה ויישמרו באתר משך   הדוגמאות יאושרו ע"י האדריכל בטרם התחלת 

 החיפוי.

 

 מערכת העיגון 14.02

 מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים: 

   .י תכ' הקונסטרוקציה לקשירת הרשת שבגב הבטוןס"מ לפ 60כל עוגנים מגולוונים  .א

הבטון   תמוקם באמצע גב ס"מ מגולוונת. הרשת 10\10מ"מ במשבצות  5רשת הזיון בקוטר  .ב

 .המגולווניםעוגנים ל ותיקשר

 "עיניים" לכל הפחות.   3החפיפה בין רשתות תהיה של 

 . פינות סביב מס" 20הרשת תכופף לפחות 

מראש,   , ימצאובחשפים הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת, או

 שיהיה צורך להוסיפן לאחר מכן. לקשירה מבלי עוגנים

 רשת. קדחים לתפיסת האבן אל ה 4בכל אבן יעשו  .ג
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שני עוגנים  .316 מ"לבמפארבעה עוגנים בעזרת  זיוןכל אבן תיקשר אחורה אל רשת ה .ד

מ"מ, והם יעוגנו  3.4. קוטר העוגנים פאה צידיתכל הקבועים בפאה העליונה ועוגן אחד ב

מ"מ. עומק הכנסת העוגנים לקדחים    4מ"מ וקוטרם  30בקידוחים בפאות האבן שעומקם  

 דוחים יוסף דבק ממין מאושר להבטחת העיגון.מ"מ לפחות. בקי  25באבן, 

 

 ואיטום הקיר ההכנות לביצוע החיפוי 14.03

 יש לסתום את כל החורים ואזורי הסגרגציה. .א

 יש לנקות את שטח הקיר ולהרטיבו במים. .ב

הדבקות.    בתוספת חומר מגביר    מ"מ,  3-2בעובי    1:3על שטח הקיר תורבץ שכבת מלט צמנט   .ג

 ימים.  3באופן מלא ותוחזק במצב רטוב במשך   הקירשכבה זאת תכסה את  

בקירות פיתוח קיימים, לאחר פירוק חיפוי קיים יש להסיר שאריות בטון וטיט לסתום סדקים  .ד

 לפי הפרטים בתוכניות ולבצע את יתר עבודות ההכנה המפורטות בסעיפים א,ב,ג.  

 

 עבודות החיפוי 14.04

למ"ק   ק"ג צמנט 330צמנט ) גב הבטון יוצק בין האבן וקיר הבטון מתערובת של בטון עשיר .א

מורכבת מחול ועדש מדורג, בגודל שיאפשר חדירת  לפחות(. תערובת הבטון תהיה בטון

לכל היותר,   התערובת לכל החללים הנדרשים. יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת 

 הזיון הנ"ל. תוך הידוק ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל, הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת 

תהיה   העליונים של היציקה  של הבטון. השלמת הפנים בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס .ב

 אך לא יוחלק. משטח גמר היציקה יהודק    אפשרית.  בשיפוע קל כלפי חוץ למניעת חדירת מים 

ולהספיג במים את כל אזורי   לפני כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ראשונה, יש להרטיב היטב .ג

בדרישה לאשפרת הקיר במשך שבוע  היציקה, ובכללם היציקה הקודמת, זאת מבלי לפגוע 

 לפחות. 

במקרה של שורות גבוהות, בנוסף לעיגונים, יש להוסיף במידת הצורך חיזוקים מהפיגום   .ד

 החיצוני אל פני האבן, להבטחת אי תזוזתה בזמן ביצוע היציקה והידוקה.

 

 הכיחול 14.05

ויתאים  לדרישות מלט לכיחול יהיה תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט עם מוסף פולימרי  ה .א

 .  CG2בנוגע לחומר מלוי משופר שסימונו  1חלק   1661ת"י 

 חומר המילוי יותאם לסוג האבן, מידות המישקים ותנאי הסביבה ויבוצע לפי הוראות היצרן.

 נוהל הביצוע של הכיחול:  .ב

סמוך למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה ימים מעת    - סנטימטרים    3ניקוי הטיט לעומק   .1

 הבנייה.

סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית   3קוי דפנות האבן לעומק ני .2

 . . יש להקפיד לא לפגוע בעוגניםובעבודת ידיים

 סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט. .3

 ניקוי החלל הניזכר לעיל במים.  .4
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צמנט לבן, קוורץ וחול  הקפדה על מינון נכון וקבוע של -הכנת החומר בצורה הנכונה  .5

 )או ללא חול( ומוספים כדלעיל.

 האדריכל ובאישורו גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי .6

 רצוי במיקסר. -.הקפדה על עירבוב נכון לפי דוגמא.

 מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.  .7

גימור על משטח   על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גמר הכיחול .8

 ישר ולא בעיגול מצד שני.

)ולסתום סדקים  לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את הכיחול .9

 אם נפתחו(. 

מ"מ פנימה. במקרה זה   -3הכיחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ .10

 מכל פירור ואבק. מילימטרים ינוקו  -3פני האבן באותם ה

 של מים על פניה.   ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת   5  -אשפרה   .11

 לאחר האשפרה, בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון. .12

 תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון.

 

 ותכולת המחיריםאופני מדידה מיוחדים   14.06

מחיר החיפוי כולל את כל הדרוש להשלמתו לפי פרטי האדריכלות והקונסטרוקציה, לרבות אבנים בצורת  

 וכו'. )וכיחול( חשפים, עיבוד חריצים פתחים,   "ר" לפינות,

 לא ימדדו סעיפי עבודה נוספים לאלה במפורטים בכתב הכמויות.

להשענה, אם  כולל זוויתנים  האבן את כל הדרוש לעיגון  לנאמר במפרט הכללי כולל מחיר חיפוי    בניגוד

 יידרשו.

 

 בניית קירות אבן עם גב בטון  14.07

 , ד' לעיל.14.02כל אבן תעוגן אל גב הבטון באמצעות ארבעה עוגני פלב"מ כמפורט בסעיף 

ת אבן  קירו כל יתר ההנחיות בנוגע לטיב האבן, הבנייה והכיחול המפורטות לעיל, חלות גם על בניית 

 עם גב בטון. 
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 מתקני מיזוג אויר   -  15פרק 

 כללי  15.01

ומזגנים מפוצלים במרכז   VRFמערכות אוורור חדרי שירותים ומיזוג אוויר ע''י מערכת להוא סעיף זה 

 ספורט גבעת רם בירושלים.

 

 היקף העבודה     15.0.1

העזר ועבודה  ביצור העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים, חומרי  .א

 ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם. 

המערכת תותקן בצורה מקצועית וטובה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדריך לקירור,  אוורור  .ב

(, הוצאה  ASHRAEומיזוג אויר של האגודה האמריקאית של מהנדסי קירור ומיזוג אויר  )

 אחרונה. 

 מוגבלת להם:   העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה .ג

 ומזגן מפוצל VRFמערכות מיזוג  .1

 תעלות וארובות מחומרים מתכתיים שונים 2 .2

 צנרת ניקוזים ואביזריהן. .3

  בידוד תרמי ואקוסטי    .4

 HVACפיקוד ובקרה של מערכות  .5

   HVACעבודות חשמל של מערכות  .6

 הדרכה ויסותים והפעלה ראשונה   .7

 הוראות הפעלה ואחזקה   –ספר המתקן  .8

 לשנתיים מיום קבלת כל מערכת  שרות ואחריות  .9

 

 כללי   - תאור העבודה 15.02
 

  מבוא .  1

 שתי קומות מתחת לטריבונות:במתקן  

 מ"ר.  600, חדרים טכניים, שירותים ומלתחות, משרדים, שטח ממוזג  0.00קומה 

 קומה א', שירותים וחדר מ.א. 

 

 תנאי תכנון חיצוניים.  2

 

יובאו בחשבון תנאי   המעבדותמבנה הלחישוב הגדלים , והתפוקות של מערכות מזוג האוויר עבור  

 החוץ כדלהלן:

 

 תנאי תכנון בקיץ:

 C°25טמפרטורת תרמומטר לח   , C°35טמפרטורת תרמומטר יבש  
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 תנאי קיצון בקיץ

 C°27, טמפרטורת תרמומטר לח C°42טמפרטורת תרמומטר יבש  

 

 תנאי תכנון בחורף 

 ,  C°0טמפרטורת תרמומטר יבש  

   

 תנאי קיצון בחורף

   ,  -C°5טמפרטורת תרמומטר יבש  

 המתקנים יתוכננו לפי "תנאי תכנון" ולא לפי תנאי קיצון  

הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים הממוזגים לא   –בימים בהם שוררים  "תנאי קיצון" 

 בהכרח ישמרו . 

 

 תנאי תכנון פנים .  3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 בחדרי משרדים: 

 לשעה  2מינימום   החלפות אויר חיצוני  

 C°2   ±C°23טמפרטורה  ( COMFORTתנאי "נוחיות" )

 , ללא בקרת מינימום 60%לחות מקס'                                

 Aדציבל בסקלה  48עד    רמת רעש    

 

 פיצוי אוויר יניקה משירותים. 4

 עודפי אויר מחדרי משרדים יפצו על יניקת אויר מהשרותים. 

 יהיה פיצוי האויר על היניקות השונות באמצעות אויר חוץ.  בקומת היציע האמצעית  

 

 תאור מערכות האוויר.  5

     

 0.00קומה 

 

 מ"ר.  600 -כ–שטח ממוזג  

 הכוללת יחידות עיבוי בחצר,  מאיידים בחללים הציבוריים. VRFמערכת   –שיטה 

 מערכת תעלות וגרילים עבור יניקה משרותים. 

 מערכת פינוי עשן ע''י פתחי הוצאת העשן אל החוץ.

 קומה א' 

 חדרי תקשורת ובקרה.  ראווימערכות יניקה מחדרי שירותים ומזגנים מפוצלים למיזוג 

 

 

 



 112  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 פעולת המערכת בפעולת חשמל רגילה ובחרום.     6

 מזוג אוויר רגיל 6.1     

 מתקני מזוג אוויר רגילים אינם חייבים בהזנת גנרטור והם מפסיקים לפעול      

 בהפסקת זרם ח"ח.     

 הוצאת עשן 6.2     

פתחי ותעלות הוצאת העשן אל החוץ יובילו את העשן אל השטח הפתוח, שטחו נטו של פתח  

קרה  משטח חלק המבנה אותו הוא משרת ובכל מ 2%שחרור חום ועשן קבוע יהיה לפחות 

 מ''ר.    0.3-לא פחות מ

 צ' למשך שעתיים.  º 250התעלות יהיו עמידים כנדרש לטמפרטורה של           

 מערכות בקרה     .7

 הבקרה של יחידות המיזוג השונות תהיה מקומית. 

 

 עבודות ע"י אחרים  15.00.30

 
 :אחריםלהלן רשימת העבודות שאינן כלולות במפרט זה ויבוצעו על ידי קבלנים  

 מים. אספקת מערכות וציוד  .א

 עבודות בניה ואיטום המבנה.  .ב

 אוויר.-קו אפס והארקה ללוחות החשמל למיזוג 3-400-50הזנת חשמל  .ג

 זקפי ניקוז ליחידות מאייד פנימיות. .ד

  יציקת בסיסים לציוד בחדרי מכונות ועל  -עבודות הנדסה אזרחית  .ה

 מן התוכניות.  הגגות  וביצוע פתחים בקירות ותקרות כמתבקש      

 

עם התקבל אישור המתכנן לשרטוטי הביצוע, על הקבלן לספק להנהלת הפרוייקט והמפקח 

 תכניות מפורטות של כל הפתחים והבסיסים הדרושים לו להתקנת  המערכת. 

 

 תחום הפרק והתקנים  15.00.3
  אויר". חס לעבודות אוורור ומזוג אויר הנקראים להלן בשם הכולל "עבודות מזוגיפרק זה מתי

 

  כל העבודות, החומרים והמוצרים יתאימו, בנוסף להנחיות המפרט התוכניות  

  לפחות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים  -כתב הכמויות והתוכניות 

  )השייכים לבטיחות ולביצוע עבודות אלה( וכמו כן לדרישות הבאות: 

 

 ( על כל פרקיו.ASHRAE) אויר מדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום, קרור ומזוג .1

 (. SMACNAמדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח ) .2

 (. NFPAהוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש ) .3
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  הוראות רשויות הבטיחות והכיבוי של המזמין ושל רשויות הכיבוי הארציות. .4

   

 האחרונה של כל תקן.(  REVISIONהכוונה היא לדרישות המופיעות בהוצאה ) 

 

 ציוד וחומרים  15.00.4

הציוד, החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות התקנים ותקני  

  בטיחות בפרט  את דרישות המפרט, הם יהיו חדשים ומתאימים לתפקידם.  

וחד, התכניות  הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני המי

 והחוזה. 

 .ISOכל החומרים וכל הציוד יוגשו לאישור לפי נוהלי 

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים, שהם לדעתו  בעלי אותה  

רמת איכות ואותם פרטים וביצועים )אלא אם נדרש במפורש ציוד מסוים או חומרים מסוימים, או צוינה  

ים מוגדרת אשר אליה על הקבלן להתייחס בהצעתו(.ואולם המהנדס אינו מתחייב בהכנה  רשימת יצרנ

 לאשרם. 

אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה ובמפרט, עליו לפרט את ההצעה  

 הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר של ציוד הנמצא ברשימה.    

 ים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות.  הציוד והחומר

 

 שינוע ציוד למקומו  15.00.5
היות ודרכי שינוע הציוד והחומרים לתוך הבניין ולתוך הקומות בפרט הן מורכבות על הקבלן  

 ללמוד נושא זה ביסודיות ולהתחשב בכך בעת הגשת ההצעה.  

הקבלן יוודא שדרכי הכנסת ציוד,  חלקי תעלות, וחלקי יחידות למקומן ברורות לו. הקבלן יתכנן  

 חלקים למקומו המיועד לפי דרכי שינוע אלה. את עבודתו כולל התקנת הציוד והכנסתו ב 

הקבלן יהיה אחראי להנפת הציוד והחומרים לקומות וכל ההוצאות בהקשר לכך יהיו על הקבלן  

 וכלולות במחיריו.  

 

 תכניות עבודה קטלוגים ומפרטי ציוד  15.00.6
ק לתכניות לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים   בדיו 

 העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח. 

עותקים בצורה מסודרת ויגישם לאשור המהנדס   -4הקבלן יכין תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב

 לפי נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המהנדס.

 רמות:  -3לאחר שהמהנדס יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ

 ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים.  - מאושר

ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות להערות   - מאושר בהתאם להערות

 הרשומות )אם אינן מפריעות לפעולות אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי.

מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בביצוע שום עבודה  יש לערוך את המסמכים   - לא מאושר

 הקשורה לחומר בלתי מאושר זה! 
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אישור המהנדס לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד, התאמתו  

 לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום שנת האחריות של המתקן.

 

 להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין: 

תכניות עבודה של כל צנרת הגז וכל התעלות. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש   .א

ממנהל הפרוייקט )על חשבון הקבלן( קבצים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס 

  רש.  השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנד

אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר   

למנהל. היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד קבצים כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר 

 משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש. 

 , את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה. תכניות אלה יכללו את סדור התעלות

שרטוטי הרכבה כלליים של ציוד מיזוג אויר ושל מערכי ציוד בחדרים ובשטחים הטכניים.   .ב

אושר ועל בסיס בקורים  –שרטוטים אלה יערכו לאחר שהציוד השייך, שהקבלן הגיש לאישור 

 בשטח כפי שידרש. 

 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר.   .ג

כניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה. תכניות אלה יועברו ת .ד

 למתכנן הבנין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן זה. 

 תכניות בצוע והתקנה מפורטות של כל ציודים ואביזרים של מערכות מ.א..  .ה

כל הפרטים כנדרש  תכניות בצוע של יחידות הטיפול באויר והתקנתן. תכניות אלה יכללו את  .ו

 בחוזה ויביאו בחשבון את חלוקת הציוד לצורך שינועו למקום.

תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם   .ז

 יוצרים.

 פרטים ,קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים. .ח

 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות. .ט

 הפליטה ותמיכותיהן.  פרטי תעלות .י

 סכימות מפורטות של לוח חשמל.  .יא

 תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.  .יב

תכניות החווט החשמלי, כח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו והציוד  .יג

 הקיים היום במפעל.

ומטי ותכנון לביצוע מלא פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכימות מפורטות של הפקוד האוט .יד

 )חומרה ותכנה( כולל בין היתר תפ"מ.  -של מערכות הבקרה

 תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח.  .טו

 קטלוגים מפורטים ושרטוטים של ציוד קטלוגי.  .טז

 בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד המוצע. 

ת העבודה יהיו על גבי גליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן שרטוטי בצוע תכניו

 את פרטיו ובין היתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. 

 או כפי שתקבע . 2019יהיו בתוכנת אוטוקד גרסה  CADשרטוטי 
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המיובא שזמן  עם קבלת צו התחלה העבודה יעביר הקבלן לאשור רשימות של כל הציוד 

 אספקתו ארוך ושלא נרכש ע"י המזמין. 

כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, של הכנת מסמכים לאישור, כולל בצוע 

 תיקונים לפי דרישת המהנדס, יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו. 

 

 דוגמאות 15.00.7
הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, בטרם יזמין את  

 ל בבצוע העבודה. המוצרים ובטרם הח

הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת, לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות ומושלמות כמפורט, 

מסננים ואביזרים נוספים כאמור לעיל. הדוגמאות יישמרו במשרד באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן  

 וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.

 

 בדיקות איזון, ויסות, הפעלה והרצות  15.00.8

העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו, יאוזנו, יווסתו, יופעלו ויורצו 

לשביעות רצון מנהל הפרוייקט, המהנדס וצוות הולידציה של המזמין ויספקו את תנאי הפנים  

 -כות הבקרה, הניטור, האינדיקציה המתוכננים. במצבה בעת המסירה יהיו כל המכשירים בכל מער

 מכוילים כנדרש.

 

  בדיקות איזון ויסות  15.00.81 

עם גמר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים בהתאם לקובץ מסודר  

שיאושרו מראש ע"י   -אשר יכלול את כל הבדיקות שהוא אמור לבצע ועם כל הטפסים הרלוונטיים 

 המהנדס.  

לן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש מספר  הקב

 בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות, לאמור סתיו, חורף, אביב וקיץ, עד ארבע בדיקות.

סוג הבדיקות, סידרן ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח. תוצאות הבדיקות ירשמו בטפסים 

מסודרות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיקות. המפקח יאשר את הבדיקות  ובטבלאות 

 בחתימתו. 

 במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות: 

 בדיקת נזילות מצנרת   .א

 צנרת ניקוז תבדק מנזילות. 

 יחידות מאייד  .ב

 יח' טיפול באויר יבדקו, יאוזנו ויווסתו ובין היתר יבצע הקבלן: .1

 מדידה ואיזון של ספיקת האויר של היחידה.  .2

מדידה של סבובי מנוע)י( המפוח)ים( של המפוח)ים( עצמו)מם( ושל הזרם)ים(   .3

בפעולה תקינה והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע ולכיול מגן יתרת זרם שעל קו 

 ההזנה שלו. 

 מדידת הלחצים הסטטיים ביחידה במצב פעולה יציב. .4
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 אויר חיצוני )ואויר חוזר אם יש( והשוואתן לכמות הכוללת.  מדידה ואיזון של כמויות .5

 מפוחים  .ג

 מדידה ואיזון של ספיקות האויר של המפוח.  .1

מדידה של סבובי המנוע ושל סבובי המפוח )בהנע רצועות( והשוואה לזרם הנומינלי  .2

 של המנוע ולכיול מגן יתר הזרם שלו. 

 מדידת הלחצים הסטטיים בכניסה וביציאה למפוח.  .3

 הרעש שנוצר ליד המפוח.  מדידת .4

 תעלות, גרילים ומפזרים  -מערכות אויר  .ד

בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות, כל המפזרים, כל הגרילים, כל הפתחים,   .1

 כל המסננים, כל החדרים וכל האלמנטים בהם או דרכם זורם אויר.

 בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל המסננים.  .2

הסטטיים בכל מערכות האויר. ערכי הלחצים הסטטיים   מדידה ואיזון של כל הלחצים  .3

המדודים ירשמו על גבי סכימות ו/או תכניות מערכות האויר. הקבלן יכין מבעוד מועד 

נקבים מיוחדים למטרת המדידות שישמשו להכנסת צינורות פיטו ו/או רגשי מדידה 

א  הנקבים האלה של אחרים ו/או רגש לחץ סטטי. לאחר השלמת העבודות כל  

 יותקנו בהם מכשירי מדידה יהיו סגורים ואטומים בסדורי אטימה מאושרים. 

בזמן המדידות יהיו תריסי הויסות במערכת במצב פעולה ואף אחד מהם לא יהיה   .4

 במצב גבולי אלא במצב ביניים! 

 בסוף האיזון ימדד הרעש שיוצרת במערכת בחדר.  .5

 חזרה על הבדיקות של מערכות האויר .ה

לאחר שהקבלן ערך את סדרת הבדיקות הראשונה ודו"ח ביניים על כך הוגש למהנדס,יחזור 

הקבלן על סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסבובים של המפוחים, מצב התריסים  

מסדרת  ומצערות הויסות ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש כפי שידרש כתוצאה  

 הבדיקות הראשונה. 

תהליך כפי שידרש עד שכל המערכת תגיע למצב המתוכנן לשביעות רצונו הקבלן יחזור על ה

 של המהנדס.

 אישור המהנדס להשלמת הבדיקות .ו

לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והויסות כנדרש וכמפורט בפרק זה ובמפרט 

  הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון המהנדס,

 יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של המהנדס המתכנן. 

 

 הרצה והדגמה 15.00.82

  הקבלן יגיש את סדרי עבודתו להרצה ולויסותים לאישור.  .א

הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו   .ב

  5בהתאם לאשור המפקח. כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של  המתקנים במשך  

)חמש( יממות פעולה רצופה ללא תקלות. במידת  הצורך וכפי שיתחייב  מתאריכי סיום קטעי  

זמנים של הפרוייקט(,  יבצע הקבלן הרצות של חלקי העבודה )כפי שבא לידי ביטוי בלוחות  ה

מערכות. הפיצול לחלקי  מערכות יהיה רק באשור  המפקח. בשום מקרה לא תיחשב הרצה  

 של רכיבים  בודדים כהרצה של המערכת. 
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הדגמה והדרכה הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול  .ג

במהלך ההדגמה ידגים  צוות הקבלן לפני צוות   מיומן ועוזר. בכל עת  לפחות טכנאי בכיר 

התפעול של המזמין וידריך אותו בהפעלת המתקנים, התגברות  על התקלות ובצוע פעולות 

 שרות שוטפות. 

 תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי שההרצה הסתיימה!

מדגים   עול אותו מתקן שאת פעולתו הואהטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפ

 ומדריך.  ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן. 

 לצורך ההרצה וההדגמה יוזמן צוות מטעם המזמין כחלק מצוות הקבלה. 

 

 מסירת המערכות  15.00.83

   מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה זה  

    

 ירת המערכות הן: התנאים למס

 הקבלן הגיש מסמך רשמי עם אישור מכון התקנים הישראלי ובו הוא מאשר כי

 כל המערכות שהותקנו על ידו עונות על התקנים הישראלים לבטיחות ובין היתר

 . 1001ת"י   755ת"י 

 הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל.

 של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות  הבדיקות.  הקבלן סיים את הבדיקות והויסות

  הקבלן בצע את הרצת המתקנים. 

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כדלעיל. 

 הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט , ראה להלן.

 כולל בדיקות והרצות .   15.00.7הסתיימו הבדיקות ההרצות והאיזונים לפי סעיף 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות ובדיקות חוזרות חלקיות או         

 כוללות של המערכות תוך הסתייעות בטכנאי הקבלן.

בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרוייקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת המתקנים  

  בהתאם למערכות הנמסרות. 

  

  כיולים של מכשירים  15.00.84

  

לפי דרישות  PLC-בקרה של הכיולים של כל המכשירים למדידה ובקרה, כולל כניסות אנלוגיות  

9000 ISO  יבוצעו על ידי גורם מוסמך או חברה מתמחה )תעשיה אוירית, קיבוץ הזורע( בהפקת ,

תעודות כיול מוסדרות ובצוע הכיולים כנגד סטנדרדים המכוילים במכון התקנים או במכון הישראלי  

 פיסיקה.ל

 

 מסמכים ותכניות עדות  15.00.9

 עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן:  5לקראת ביצוע בדיקות הקבלה  יגיש הקבלן למהנדס 

התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם סומנו כל השנויים, התוספות והסטיות    סט מלא של תכניות .א

 שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים.   
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 ספר המתקן .ב

 ספר זה יכלול בין היתר:

 כולל תיאור פעולת המערכת  והתוכנה לישום תפ"מ זה.  -תאור המתקנים  .1

 המרכיבים את המערכת. רשימה של כל פרטי הציוד  .2

רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטים   .3

כוון אוברלואד  הנוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע בשלט, 

 וכו' כנדרש.

 הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטפול  .4

 ן. בה

הוראות אחזקה. הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות: אחזקה יומית, שבועית, חודשית   .5

 ועונתית כנדרש.

 קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק. .6

 רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין .  .7

 תעודות כיול  של המכשור והבקרה )היכן שנדרש במפרט(.  .8

 היניקה שלהן.  חות מפורטים של בדיקות תקינות בקרת המנדפים ומערכותדו .9

 

 

  תקופת הבדק והשרות  15.00.11

 
והיא תחל בתאריך קבלת המתקנים ע"י המזמין   חודשים קלנדריים  24תקופת הבדק והשרות תהיה  

 ובאישור מנהל הפרויקט והמהנדס.

  

במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את פעולות  

 השרות כמפורט בסעיף זה. 

  תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, וזאת יעשה על

 שעות ממועד הקריאה.   24סמך קריאת המפקח, תוך 

הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויספק ויתקין חלק חדש ותקין  

 במקומו. 

חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן במשך 

 תקופת התקון.

במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו  כמו כן, ידריך הקבלן 

 התקינה. 

 במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות הבאות וינהל לגביהן רישום:

 החלפת מסנני האויר ו/או ניקויים התקופתי )המסננים עצמם יסופקו ע"י המזמין(.  -

 בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו'.  -

 בדיקה של מערכות מ.א. שהותקנו על ידו. -
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 ניקוי סוללות קרור. -

 בדיקה, גרוז ושימון של כל המנועים והמיסבים.  -

הקבלן יערוך במשך תקופת הבדק בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת איזון המתקן, בקרתו ופעולתו  

 התקינה. מספר הביקורות לא יהיה קטן מאשר ארבע לשנה. 

ע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות על רכישת  היה והקבלן לא יבוא לבצ

 החלקים ועל בצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. 

בדיקות תקופתיות של רמות הנקיון אינם בתחום אחריותו של הקבלן אלא יבוצעו ע"י המזמין ואולם  

ו נשמר וזאת בגלל תקלה ו/או יציאה מאיזון של ציוד, חומרים או מערכות היה ויוברר כי הנקיון אינ

יבוא הקבלן ויתקן את הדרוש על חשבונו במסגרת תקופת הבדק.   -שסופקו ו/או שבוצעו ע"י הקבלן 

  

 

 ציוד טיפול באויר 15.02

 

 מפוחים צנטריפוגליים מפלדה ומתכת  15.02.1
 

; גבהרדט. )יצרנים אחרים   COMEFRIהמפוחים יהיו מתוצרת אחד המפעלים הבאים: פולריך, שבח; 

 מצריכים אישור המזמין( מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר בדפי הציוד, התכניות וכמפורט להלן:

מ  מ"  -3ולא פחות מ   10מ"מ לפחות למפוחים בגודל עד "  2המפוחים יהיו עשויים מפח שחור בעובי של  

 למפוחים גדולים יותר, במבנה עם חבורי ריתוך וברגים. 

אלף שעות. המיסבים יהיו    100המיסבים יהיו כדוריים, מתייצבים מאליהם, בעלי אורך חיים מחושב של  

 . NSKאו   SKFמסוג שאינו לגירוז תוצרת 

 כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה. 

. התמסורת  HCז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם התמסורת תהיה ע"י רצועות טרי

 של הספק המנוע. בכל תמסורת יהיו לפחות שתי רצועות.  150%  -תחושב ל

 . ABBסל"ד נומינלי סגורים לחלוטין מתוצרת אושפיז או  1500המנועים יהיו 

 המפוח יהיה מוצר מוגמר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס. 

 מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור.

מטר מכל   1מדוד במרחק  Aדציבל בסקלה  76מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים לא יעלה על 

 כיוון ,אלא אם נדרש אחרת בטבלת הציוד או בתכנית . 

רוך במפעל היצרן בדיקת פעולה של המפוחים, יכין עקומת פעולה מסודרת לכל המפוחים  הקבלן יע

 .STD-307ויגיש את תוצאות המדידות על גבי טופס כדוגמת תכנית סטנדרד 

 mills 2 -הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית. האיזון יעשה עד להשגת אמפליטודה של פחות מ

peak to peak ן וזאת בתדירות של מיקרו   50, כלומרCPM 1000  האיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ.

הסטטי המתוכנן. היצרן יספק תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון. לקראת הוצאת המפוחים ממפעל  

  היצרן ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן, יוזמן המפקח לבדיקת הציוד.
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 יציבה. ביצועי המפוח יודקסלו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה 

 רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר. 

המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע. הבסיס והמפוח יותקנו ע"ג 

 מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים. 

 המפוחים יבדקו באתר פעם נוספת לאחר התקנתם וחיבורם למערכת התעלות. 

 

 מסנני אויר 15.02.4
יחידת הטיפול באויר יצוידו במסננים בדרגות סינון שונות ובעלי יעילויות כפי שיפורט בטבלת הציוד 

 ובהמשך. 

 

 מסננים ליעילות נמוכה  15.02.41

לפי הבחינה   75%ויהיו בעלי יעילות מזערית   של   AFI weight testהמסננים ליעילות נמוכה יבחנו לפי  

לאבק אטמוספרי . המסננים יבנו ממסגרות     ASHRAEלפי מבחן    12%ות מזערית של  הנ"ל, ובעלי יעיל

מ"מ, מצופים אבץ   באלקטרוליזה ובתוכן חומר מילוי. חומר זה יהיה עשוי סיבי   1.5פלדה בעובי 

, בעל צפיפות משתנה, ההולכת וגדלה בכיוון    זרימת  2בעובי " AAFפיברגלס כדוגמת  "אמרגלס" של 

כך שחלוקת האבק המצטבר במסנן תהיה הומוגנית.  מסגרות המסננים יקבעו בתוך מסילות  האוויר, 

בבית המסננים, באופן שניתן יהיה  להכניסם ולהוציאם מצידי בית המסננים, או מצד כניסת האויר. 

התקנת  המסננים תבטיח שכל כמות האוויר הזורמת תעבור דרך שטח פני המסננים ולא  תהיה עקיפת 

ים ע"י האוויר. פתח הוצאת המסננים הצידה, ייסגר בפנל  וקביעתו תהיה באמצעות תפסים  המסננ

 לפתיחה מהירה. 

 

 מסננים ליעילות בינונית  15.02.42

לעצירת אבק אטמוספרי  ASHRAEהמסננים ליעילות בינונית הם אלה שיעילותם לפי מבחן סטנדרדי 

 pleated)לפי המבחן הנ"ל יהיו מסנני נייר   30%. המסננים ליעילות של לפחות 95% -ל 30%היא בין 

paper)  כדוגמתAFF  דגםAM300 " או שווה ערך מאושר. מסננים אלה יהיו בעלי מסגרת  4בעובי של

קרטון ויותקנו בתוך מסגרות פח אורגינליות מתאימות. שליפות המסנן מהצד או מצד כניסת האוויר כפי 

 הנראה בתכנית. 

 

 ן מקלט ממ"מאוורור וסינו 15.02.52
מערכות האוורור והסינון למקרה חרום שיותקנו במקלטים ובמרחבים המוגנים יהיו עשויים בהתאם  

  לדרישות מפקדת פקוד העורף.

  אל זכרון יעקב. –כל הציוד יהיה מתוצרת בית 

 ''ם על הקבלן לבצע עבודות איטום ובדיקת אטימות של הממ''ם. אחרי הרכבת ציוד  בממ
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 מערכות מיזוג אוויר עצמאיות 15.03

 

 Heat Pumpבשיטת    VRFמערכת  15.03.01

 

, ובכל מקרה מתוצרת יצרן ידוע ובעל ותק LGהמערכת תהיה כדוגמת תוצרת מיצובישי או דייקין או 

 שנים לפחות בייצור ציוד דומה.  10של 

 היחידה תהיה מטיפוס יחידת עיבוי בודדת ומספר יחידות איוד, המחוברות אליה. 

 . PIDכל יחידת איוד תכלול שסתום התפשטות אלקטרוני מטיפוס 

 .  INVERTERחד מהם יהיה מסוג מדחסים הרמטיים, כאשר לפחות א   2כל מודול מעבה יכלול לפחות 

 .  (Heat Pump)המערכת תהיה מיועדת לשימוש לקירור או חימום 

ולחימום בטמפרטורת חוץ של עד   -C5המערכת תאפשר פעולה בקירור בטמפרטורה חיצונית של עד 

C10- . 

 לפחות.  2.8של   COPהיחידה תהיה בעלת 

 ת סוללת העיבוי.  היחידה תסופק עם ציפוי הגנה אנטיקורוזיבי על צלעו

 היחידה תהיה מופעלת בגז "ירוק".

מדוד במרחק של מטר אחד מהיחידה,   dB 60 –רמת הרעש של יחידת עיבוי בודדת לא תעלה על  

למעבים תהיה אפשרות לפעולת לילה שקטה במיוחד בשתי דרגות השתקה עד רמת רעש של  

45dB(A) . 

 ירות מפוח נמוכה. במה dB 30רמת הרעש של יחידות הפנים לא תעלה על 

 לפחות.   mm H2O 6 מפוחי המעבה יעמדו בלחץ סטטי של 

 אך תהיה בגודל כפי שמוגדר.  30%( של עד Diversityהמערכת תאפשר דרגת גמישות ) 

 שנים.  3המערכת תסופק עם אחריות יצרן של 

ת המערכת  הינן הנחיות יצרן כלליות. הקבלן אחראי להתקנ  VRF –כל ההנחיות להלן לגבי מערכת ה  

שיבחר לפי הנחיות היצרן. על הקבלן לוודא הנחיות היצרן המעודכנות לציוד שיאושר וכן בכל מקרה 

ובמידה ויחול שינוי כלשהו  בהנחיות היצרן בעתיד. האחריות להתקנה מושלמת לפי הוראות היצרן גם  

בהנחיות יעלה   אם הן שונות מהרשום להלן הינה בכל מקרה על הקבלן. במידה ומצא הקבלן סתירה

 אותה להתייחסות/ אישור המתכנן לאחר בדיקה שלו אל מול היצרן מה הנחייתו הנכונה והמעודכנת. 

 

 

 כללי   -  VRFעבודות צנרת גז במערכת 15.03.02

. בחירת קטרי הצנרת וגודל ASTM B-280” לפי תקן Lצנרת הגז, תבוצע מצנרת נחושת דרג “

בלבד. כמו כן, הקבלן ישתמש במפצלי צנרת מקוריים של  המפצלים תבוצע בהתאם להנחיות היצרן

 יצרן הציוד. 

כסף, ללא ניקוי מוקדם וללא משחת    %כל חיבורי הצנרת ואבזריה  יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם  

או חמרים אחרים. טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן ניקיון פנימי של הצנרת מגרדים  (Flux)הלחמה 

מקרה של לכלוך או גופים זרים בצנרת, הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה  וגופים זרים. ב

ונקייה, אשר תועבר בתוך הצינור )חוטר(. במהלך העבודה, יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים,  

 או חיבור וכן נקודות דרכן אמור להשתחרר החנקן. \למעט נקודות בהן מתבצעת עבודת הלחמה ו

   –תהליך ההלחמה 

, דרך הצנרת  Bar(6 psi) 0.4בלחץ נמוך  99.95%-במהלך כל הלחמה בצנרת, יוזרם חנקן נקי
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באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מיד  

מהקצה ממנו הוא מוזרם. החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת. פתח יציאת החנקן  

 חק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה. מהצנרת יהיה במר 

בסיום הליך ההחלמה, יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים. הזרמת החנקן בצנרת  

 תופסק רק לאחר קירור מלא של הקטע המולחם.  

למערכת תהיה אפשרות של מילוי גז אוטומטי לקבלת מצב פעולה אופטימאלי בהתאם לנתוני  

 וסוג המאיידים.המערכת, אורך הצנרת כמות 

לכל יחידת מעבה תהיה אפשרות של בדיקת כמות הגז במערכת ללא ריקון הגז. הבדיקה תיעשה ע"י  

 התכנה המובנית בלוח הפיקוד.  

 VRFהתקנת צנרת ומפצלים במערכת ה   15.03.03

. צנרת בקוטר עד "¾ )כולל( 15.1.4עובי צנרת הנחושת יקבע ע"י הקוטר בהתאם לטבלה בסעיף 

" Longגמישה, ואילו צנרת בקוטר מעל "¾ תהיה בצורת מוטות. קשתות בצנרת יהיו מטיפוס "תהיה 

 )רדיוס ארוך( בלבד.

. צנרת חיצונית  15 מפצלי הצנרת יורכבו בצורה אופקית או אנכית בלבד בסטייה שלא תעלה על  

ית תוגן או צנרת פלסטיק קשיחה. צנרת פנימ\חשופה לתנאי הסביבה תוגן בתוך תעלות פח ו

 באמצעות לפלף. 

כל הכיפופים בצנרת יבוצעו בעזרת מכופף צנרת תקני בלבד. יש לשאוף למספר כיפופים מינימאלי  

 ובהתאם לתוכנית. 

בכל מקום של חדירת צנרת דרך קיר או גג יותקן שרוול מתאים למעבר הצנרת, אשר יאטם בהתאם  

 ם החדירה.  בסיום העבודה באופן שתמנע לחלוטין כניסת גשם דרך מקו

מטר.    3.5כל  -מטר, בצנרת אנכית 2.5כל   -כמו כן יותקנו מתלים לתמיכת הצנרת. בצנרת אופקית

מ"מ לצורך הגנת הבידוד של  1.5במקום המגע של הצנרת עם המתלה יורכב פח מגולוון בעובי 

 הצנרת. הפח יותקן בצורה כזאת שימנע התכווצות הבידוד.

 

 VRF –בידוד צנרת במערכת ה   15.03.04

הבידוד יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס גמישים בעלי עובי דופן מינימאלי כמצוין בטבלה מצ"ב. כל קצוות  

הבידוד יודבקו בעזרת דבק מתאים. כל צנרת חיצונית תלופף בתחבושת ותמרח בשכבת סילפוס לבן 

דוד יושלמו רק לאחר קבלת אישור  בנוסף, הצנרת תונח בתוך תעלות פח מגולבן, צבוע. עבודות הבי

 המזמין על סיום הליך בדיקת הנזילות.  

 קוטר 

חיצוני 

 )אינטש(

 עובי דופן  סוג צינור

 מינימאלי 

 )מ"מ(

בידוד 

מינימאלי 

)באזור 

 ממוזג( 

 בידוד 

 מינימאלי 

 )באזור לא ממוזג(

 13 9 0.8 רך 1/4"

 13 9 0.8 רך 3/8"

 13 9 0.8 רך 1/2"

 13 9 1.0 רך 5/8"

 13 13 1.0 רך/קשה 3/4"

 13 13 1.1 רך/ קשה 7/8"

 19 13 1.2 קשה 1-1/8"
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 VRF –בדיקת נזילות בצנרת ה   15.03.05

 בדיקת נזילות תעשה בסיום כל עבודות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות מורכבות 

 בדיקה יהיה או מולחמים. לחץ \או לחילופין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו

38 Bar (550 psi) הצנרת תושאר תחת לחץ זה,  99.95%  -. הבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי .

 שעות. בזמן שהצנרת תחת לחץ  יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת.  48לפחות 

 

 VRF –שלבי ביצוע של מערכת ה  15.03.06

 

 לרבות המפצלים בהתאם לתוכנית. בשלב הראשון הקבלן יתקין את הצנרת  .א

(. בזמן שהמערכת תחת  15.1.5לאחר התקנת הצנרת תתבצע בדיקת נזילות )לפי סעיף  .ב

לחץ, הקבלן יודיע על כך ליצרן הציוד ויזמינו לבדיקה. כל נקודת הלחמה/חיבור אביזרים  

בצנרת תישאר חשופה בשלב זה. לא ניתן לעבור לשלב הבא של העבודה ללא מתן אישור  

 צרן הציוד על בדיקת הנזילות וחיבור נכון של מפצלים.  י

בשלב הבא ישלים  הקבלן את בידוד הצנרת ויחבר את יחידות האיוד והעיבוי. לאחר חיבור   .ג

(. כמו כן, יכין הקבלן תוכנית  15.1.5כל היחידות תתבצע בדיקת נזילות נוספת )לפי סעיף 

מרחקי הצנרת, וזאת לצורך חישוב  צנרת )או ישתמש בתוכנית היצרן( בה יציין את כל 

 תוספת הגז, שיבוצע ע"י היצרן לפני ההפעלה. 

 לאחר סיום השלבים הנ"ל יתאם הקבלן מועד הפעלה עם יצרן הציוד. .ד

 ההפעלה לא תתבצע בשום אופן ללא נוכחות יצרן הציוד במקום. .ה

 הבקר המרכזי יהיה מוצר מקורי של יצרן מיזוג האוויר ויהיה חלק איטגראלי .ו

רכת מיזוג האוויר.הבקר יאפשר הדלקה וכיבוי של כל יחידת הפנים בנפרד,או את כל  ממע

המאיידים ביחד כקבוצה. לבקר תהיה האפשרות להתחבר למערכת בקרת המבנה לצורך 

 הצגת כל הנתונים על גבי מסכי הבקרה המתאימים.  

ולכל  VRFיח'  25. כל לולאה לא תעלה על VRFהקבלן יתקן לולאת תקשורת של יחידות  .ז

 הלולאות והמתאמים יסופקו ע"י קבלן מ"א. BacNet/IPיחידה תסופק בתקשורת 

יכלול מגע יבש לצורך הרשאה, מבקר חדר )אשר יותקן ע"י  VRFבקר המקורי של כל יחידה  .ח

 קבלן בקרת המבנה( לצורך ביצוע חיסכון אנרגטי בחדר.

  



 124  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 מזגנים מפוצלים  
 

 , אלקטרה או תוצרת מאושרת ע"י המזמין . מזגנים מפוצלים יהיו מתוצרת תדיראן

 המזגנים בשיטת משאבת חום לקירור או חימום. 

 . cos=0.92בכל מזגן יותקן במסגרת מערכת החשמל קבל לשמירת כפל ההספק שישמור על ערך 

יחידות המפוח נחשון הפנימיות יתלו   התקנת המזגנים תתבצע בעיקרון ע"פ התכניות ובאופן הבא:

יחידות העיבוי יוצבו על קונזולות/"שולחנות" מקונסטרוקציה מגולוונת במקום שנראה   מתחת לתקרה.

מתחת ליחידות העיבוי יונחו מבדדי רעידות "שירפלקס" .יחידת  בתכניות ובאישור הסופי של המזמין.

העיבוי תהיה נתונה בסורג מגולוון עם מנעול ומפתח מסטר הכלולים במחיר היחידה. הציוד יוצב  

 שימנע מעבר רעידות . באופן

)כל צינור בתרמיל ניפרד( התרמילים יושחלו  ¾  צנרת הקירור תבודד בתרמילי ארמפלקס בעובי

 לצנרת ויתחברו זה לזה באמצעות סרט פלסטי מתאים.  

צנרת הגז תתועל באמצעות תעלות הגנה מפני כל פגיעה או דריכה. צנרת הקירור וכבל החשמל בין  

ס"מ. מכלול צנרת הקירור והחשמל כולל  10X5ר בתעלת פח מוגנת במידות  שני חלקי המזגן תעבו

מ' הראשונים כלולים במחיר. מעבר לכך ישולם לפי מדידה  2תעלות, תמיכתן והגנתן באורך עד  

 כמכלול שלם.       

 דקות בין הפעלה והדממה .           3-5-הפעלת המזגן תכלול השהיה ל

 וכלול במחיר.      המזגן ישולט ע"י שילוט מזהה 

 צנרת ניקוז 
 

עם תפר ועם חבורי הברגות.   103צנרת הנקוז תהיה עשויה מצינורות פלדה מגולוונים דרג ג' ת"י 

.  1/2%אך לא פחות מ   הצינורות יונחו בשיפוע יורד לכוון נקודות הניקוז בהתאם לרשום בתכניות

ההברגות תהיינה לפי תקן ת"י עם אטימות טפלון או פשתן ומיניום. הקשתות וההסתעפויות יהיו 

עשויות אביזרים מגולוונים סטנדרדיים מפלדה חשילה או ברונזה.הקשתות תהיינה ארוכות בכל מקום  

 ניקוי הצינורות.שהדבר ניתן. בנקודות המתאימות יש להשאיר פקקים והסתעפויות כדי לאפשר 

יציאות הנקוז מאגני הטפטוף של יחידת המזוג יובילו עד אל מעל זקפי הנקוז או למחסומי הרצפה כפי 

הנראה בתכנית הסטנדרד. אסור שבין זקף הנקוז לקצה הצינור היוצא מהיחידה יהיה חיבור. יש  

 . Atmospheric Air Break-ס"מ לפחות כ 3לשמור על רווח אויר של 

ודא שבקווי הניקוז יהיו פתחי ביקורת. יציאות הניקוז מציוד מ.א יעשו עם סיפונים למניעת  הקבלן יו

 מעבר ריחות וזיהומים. 

 

 מערכות אויר   15.05
פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר, ארובות אויר ואביזריהן. התעלות יבוצעו לפי הסעיף 

  המתאים במפרט הבינמשרדי וכדלהלן.

  קבלני עבודות פח יהיו מהרשימה שלהלן: 

 בידוד; בלייברג,טרבס קבלנים אחרים מצריכים אישור מראש.  –שפ; פח תעש; כרמל -כ
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 זרה מפחים מגולוונים תעלות אספקה והח 15.05.1
תעלות מיזוג האוויר תהיינה עשויות פח מגולוון מתוצרת חוץ, מעורגל לאחר הגלוון. עובי הפחים,  

מבנה התעלות וצורת החיזוקים והתליות יהיה בהתאם לנראה בתכניות וללחץ נומינלי כפי שיצויין 

 בכתב הכמויות ובתוכניות הסטנדרט.

 

ת ע"י אביזרים וחיבורי שיבלייסט עובי הפחים, מבנה התעלות  התעלות תהיינה מחוברות ומחוזקו

. בין האוגנים יודבק אטם  3וצורת החיזוקים והתליות יהיה בהתאם לנראה בתכניות וללחץ נומינלי עד "

 ניאופרן.

  SMACNAהתעלות תהיינה קשיחות ואטומות במידה סבירה כמקובל במקצוע ובכפיפות לתקני 

 . -ASHRAEו

יאטמו באמצעות סיליקון וסרטי אלומיניום דבוקים כנדרש. בגמר עבודות ההתקנה   כל תפרי החיבור

של קטעי התעלות כל הפתחים יסגרו ויאטמו ביריעת פוליאתילן עד להמשך ההרכבה. בגמר עבודות  

 ההרכבה תיערך בדיקת לחץ לנזילות.  

 מידות התעלות הן מידות פנים הפח. 

ם זמניים לאטימת קצוות התעלה ויספק אוויר ע"י מפוח זמני  לצורך ביצוע הבדיקה יבצע הקבלן אוגני

מלחץ העבודה. איתור דליפות יתכן ע"י התזת מי סבון או    1.5עד לקבלת לחץ פנימי הגדול לפחות פי 

 עשן. הקבלן יזמין את צוות הקבלה לבדיקה זו. 

 

 אביזרי תעלות אויר  15.05.4
 )מדפי ויסות, חבורים גמישים, שסתומים לאוויר(

 

 מפזרי אויר ותריסי אויר  15.05.41
 תריסי אויר יהיו מאלומיניום ויצויידו במצערת וויסות ויבוצעו על פי תכניות

 ביצוע של הקבלן ועל פי הפרטים בתכניות. 

 

 תריסי ויסות  15.05.42
 

 תריסי הוויסות יהיו עשויים בדרך כלל ממסגרות וכנפיים מאלומיניום משוך 

ס"מ. הצירים יהיו עשויים מפלב"מ ויחוזקו באופן מהודק לכנף.   20ברוחב הכנף לא יעלה על 

תותבי הכנף יהיו פלסטיים "אוקולון" או "טפלון". הכנפיים ייסגרו באופן נגדי זו כלפי זו 

שיניים. להבי הכנפיים יצופו מסביב בפרופילי נאופרן מהודק לקבלת  והמנגנון יבוסס על גלגלי

  אטימה טובה. 

תריסים המשמשים בתעלות יניקה להוצאת עשן יהיו עשויים פלדה והתותבים מברונזה  

  מסונטרת או שווה ערך.

  צ' ללא תקלה.    250תריסים אלה יהיו מותאמים לפעולה בטמפ' אויר של 

יבלוט כדי שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי. לידית של תריס  הציר המרכזי בכל תריס 

סגור". כל חלק הפלדה של   -ידני יש להתקין קואדרנט עם סידור נעילה ועם סימון יציב "פתוח

 התריסים יהיו מגולוונים.

  



 126  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 חיבורים גמישים בתעלות אויר  15.05.45
 

וג האוויר ולמפוחים וכן בכל מקום  חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בחיבור ליחידת מז

  אחר כנדרש.  

 החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור!

החיבורים הגמישים בתעלות מזוג אויר ופח מגולוון יהיו עשויים ארג אטום  מטיפוס שמשונית  

ס"מ. סוג  -20, בלתי דליק , וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים לתעלה, אך לא פחות מ650

מיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח. החיבור הגמיש יחוזק לתעלה  החיבור הג

 בהתאם לתכנית הסטנדרד.

 

 כנפי כוון  15.05.47
 ס"מ יבוצעו כנפי כיוון ! 30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב  

.    ASHRAE-GUIDEו SMACNA הסטנדרד, הוראות   כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות 

תקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת מפעל מוכר שיבוצעו בעיקרון לפי בזויות ישרות י

המקורות דלעיל. למען הסר ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות, יגיש הקבלן לדוגמא קטעי 

 תעלות ובהן כנפי כוון כמצוין לעיל או לחילופין דף קטלוגי מתאים. 

 תריסי אש ועשן  15.05.48
 ותואמי               1001נעים בהתאם למפרט הבינמשרדי לת"י תריסי אש ועשן יהיו ממו

 . הקבלן יספק את התריסים ואת החווטים אליהם הכל כלול  NFPAדרישות 

  בעבודתו  ובמחירי התריסים! 

  במגעי קצה מהלך כך שמצב כל התריסים יוצג בבקרה.  כל תריס אש יהיה מצוייד

 

 תעלות אויר גמישות  15.05.80

 

 או   DECתעלות אויר גמישות יהיו עבור מערכות לחץ בינוני תהיינה כדוגמת תוצרת 

 מ'.  3שווה ערך מאושר. חתך התעלות יהיה עגול. אורך התעלה לא יעלה על 

 

 פלדה, מצופה ציפוי גמיש מתאים מחומר  התעלה תיוצר מגרעין חוט פלדה, או סרט  

פלסטי מסוג כבה מאליו או מתכתי שאינו מתפורר או מוריד סיבים במגע עם זרם האויר  

 הפנימי.  

הציפוי יהיה אטום לחלוטין למעבר אויר ויצפה את הגרעין מפנים ומבחוץ. יש להגיש קטע    

 דוגמא לאישור המפקח. 

 

מר של ביח"ר מאושר כנ"ל והשרוול יהיה  מקורי תעלה מבודדת תהיה אף היא מוצר מוג

 עשוי ללא תפר אורכי.

 

התעלות תינתנה למתיחה ולכיווץ וכן לכיפוף ברדיוס שהינו מחצית הקוטר הנומינלי של 

 הקוטר הנומינלי של התעלה.  3/2התעלה. בתעלה מבודדת יהיה הרדיוס הנ"ל עד 

 

ייע לבעירה )כבה מעצמו(. חיבורי כל החומרים בשימוש בתעלה יהיו מטיפוס שאינו מס 

התעלות בינן לבין עצמן, או לאביזרי הפח והציוד, יהיו כמומלץ ע"י היצרן ,ובהתאם לקביעת  

 המפקח. 
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חיבורי הקצוות של התעלות הגמישות לצוארוני היציאה של תעלות הפיזור מצד אחד   

ויאטמו אח"כ ע"י סרט  ולצוארוני קופסאות המסננים בצד השני יעשו ע"י סרטי הדוק מתכתיים

 מדביק עשייתי אטום. 

 

לפחות עם כיסוי ניר אלומיניום שיכסו את  1התעלות הגמישות יבודדו במזרון סיבי זכוכית "

ס"מ בתפרים (, ויהודקו אליה ע"י סרטי פח עם   5  -כל שטח התעלה ) כולל חפייה של כ

 מנעולים מתאימים. דוגמא תבוצע בשטח ותצריך אשור המהנדס. 

      

 בידוד 15.06 

 

 פרק זה עוסק בבידוד תרמי  של צנרת ותעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן.

 .  1001הבידוד יעמוד בדרישות ת"י 

 

 בדוד תרמי אקוסטי  לתעלות אויר  15.06.2

 
מבוקר, תהיינה מבודדות מבפנים ע"י בידוד   תעלות אוויר אספקה שאינן משרתות חדרים בעלי נקיון

בהתאם למצוין בתכניות. חומר הבידוד יהיה מזרוני סיבי זכוכית כדוגמת "אירופלקס  1אקוסטי בעובי "

דקט ליינר" כמיוצר ע"י אואנס קורנינג ארה"ב או שווה ערך מאושר לפי דוגמא. הבידוד יודבק  אל 

המיוצר ע"י בנג'מין פוסטר ובתוספת זוויתני פח לכל  81-51פנים התעלה באמצעות דבק כדוגמת 

ס"מ לפחות, מחוזקים ע"י בורגי פח. בקצה כל קטע  40אורך התעלה וסרטי פח לרוחב בכל חיבור וכל 

 תעלה יהודק קצה מזרון הבידוד ע"י פח מכופף מתאים. 

תכנית  מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות פנים הפח. לפרטי ביצוע נוספים ראה ב

  הסטנדרד.

 עם עטיפת פח חיצוני ואטימת דקקס על התפרים.  2תעלות חיצוניות לבניין יבודדו בידוד בעובי "

 

 

 מערכות שונות ועבודות עזר   15.07
 פרק זה עוסק במערכות שונות, עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפרקים קודמים.

 

 בסיסים  15.07.1
ס"מ מעל פני הרצפה אלא אם צוין   15ון מזויין והם יובלטו היסודות הנושאים את הציוד יוצקו בט

אחרת. מידות הבסיס יאפשרו התקנה נאותה של הציוד. הבסיס יהיה עשוי בהתאם לתכנית  

 הסטנדרד. 

 בסיסים רגילים א.

הבסיסים הרגילים של ציוד וכן הבסיסים התחתונים עבור בסיסים "צפים"  יהיו עשויים בטון 

 ון הרצפה או על גבי לוחות יצוק ישירות על בט

 עובי ויהוו הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על פניהן  2פלציב "

 בצורה אופקית וישרה. פני הבסיסים יהיו מחולקים בסרגל פלדה אלא

 אם נאמר אחרת. 
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 ס"מ.  2X2הפינות תהיינה קטומות עם פאזות 

 שהוא קיבל מהקונסטרוקטור.ביצוע הבסיסים האלה יעשה ע"י קבלן הבניין על פי תכניות 

הקונסטרוקטור יכין את התכניות על פי נתונים שקיבל מקבלן מזוג האוויר ופרטים שקיבל 

בתכניות הבצוע שהוא יכין מבעוד מועד  מיועץ האקוסטיקה. הקבלן יכלול נתונים אלה

 עבודתו.  ובהתאם ללוח הזמנים של

אותו    HVAC מציוד  רצוי לניקוזים יחד עם שרטוט הבסיסים הקבלן גם יציין את המיקום ה

 הוא מתקין.

 

 מניעת רעש 15.07.2
 

הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה, לחללים שבתוכו ולידו. 

 והנחיות יועץ האקוסטיקה. 1004המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 

שתיקים, בולמי הרעידות והיסודות האקוסטיים  הנדרשים הקבלן יתקין במידת הצורך את כל המ

בתכניות, בכדי להבטיח את הפעולה התקינה של המערכות. מפלס הרעש בכל מקרה לא יעלה על  

המצוין בתכניות ובמפרטים. אם לדעת המפקח, גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש או המקובל,  

רה המפקח, משתיקי קול ובדוד אקוסטי נוספים יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח, ובמקומות בהם יו

 על מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על ידי המפקח. 

 

  מניעת תנודות סייסמיות     15.07.21
כל הציוד בין אם מוצב על מבדדי רעידות ובין אם לאו, כל התעלות , כל הצינורות יתמכו בנוסף  

לתמיכות ולתליות הרגילות הנושאות במשקל המערכת ו/או הציוד גם ע"י אמצעים שימנעו תזוזה ו/או  

 תנודה אופקית כתוצאה מרעש סייסמי.

ממשקל הציוד ו/או   25%ים הללו הם  הכוחות האפקיים אותם יש להביא בחשבון בהכנת המגביל

  המערכת. 

)חמישה ( מ"מ לכל כוון . 5 -לציודים יש להתקין מעצורים סייסמיים שלא יאפשרו תנודה של יותר מ

  

לתעלות ולצנורות יש להתקין תליות אלכסוניות או אמצעי מתאים אחר שיותקנו בלתי מתוחות באופן  

  מ"מ לכל כוון במקרה של רעש סייסמי. 10 -רגיל ואולם לא יאפשרו תנודה של יותר מ

  למען הבהירות: 

 במגע עם הציוד וכל התליות לא יהיו מתוחות!  לא יהיוהמצב רגיל כל המעצורים 

  פרטים יש להגיש לאישור.

 

 מניעת רעידות לציוד  15.07.22

 סוגי המבדדים .א

 מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן:

כדוגמת   Double Deflection Neoprene Mountמבדדי רעידות מטיפוס  - Aדגם 

 Mason ND האמיתי עליו כך  לעומס שבחירת המבדד תותאם   . יש להקפיד

 אבל המבדד לא ימעך.  0.3" -שקיעה של כ שתושג   
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 פרוט והתאמת המבדדים לציוד .ב

 להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:

 

 תאור הציוד  מבדדי רעידות י דרושמעצור סייסמ

שקיעה 

 סטטית

 דגם

 מפוחי יניקה  A 0.3" כן

    

 יש להקפיד שהציוד ישאר מפולס לאחר ההתקנה וההפעלה. במידת הצורך 

יוחלפו המבדדים עד לקבלת פילוס כזה. אסור שהקפיצים ילחצו עד כדי כך שהמרווח בין 

 מ"מ.  3 -כריכות הקפיץ בעת פעולה יהיה קטן מ

 

 חיבורים גמישים לתעלות וצנרת  .ג

כל הצינורות והתעלות המחוברים לציוד סובב )המותקן על מבדדי רעידות  קפיציים( יותקנו 

 רעידות דרך חומר הצינור או    התעלה. חבורים גמישים למניעת העברת 

  החבורים הגמישים בתעלות יהיו כמפורט בסעיף המתאים. 

 חבורי חשמל לציוד .  .ד

 החשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו עשויים ע"י לולאה של כבל . חבורי

 

 מכשור עזר   15.07.62
כל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות, האויר והפקוד וכן אלה הדרושים לבצוע בדיקות הציוד 

היו וישארו רכוש במפעלי היצרנים, יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע פעולות אלה. מכשירים אלה י

 הקבלן וישארו ברשותו בתום העבודה. 

 הקבלן ימציא למפקח לפי דרישתו את תעודות הכיול של המכשור.

 

 גילוון צביעה וגמר שטח  15.07.5
חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה ויצבעו 

"מפרט כללי לעבודות צביעה " ולמתואר בסעיף זה.   - 11בהתאם להוראות המפקח ,למפורט בפרק 

 בכל מקום בו נדרש גילוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה. 

 

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון  15.07.53
  צביעה של פחים מגולוונים תיעשה רק באישור המפקח. 

ם מראש וצנרת מגולוונת יצבעו תעלות גלויות מפח מגולוון, כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועי

  - 13לאחר נקוי בממיס שומנים מתאים, שכבה אחת ווש פריימר, שכבה אחת צבע יסוד צינקרומט 

HB  מיקרון  25מיקרון מינימום ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי  40או שווה ערך בעובי

 מינימום. 
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 הגוון יקבע ע"י המפקח. 

 צביעת חלקים ברזליים  15.07.54
  ביעת חלקים ברזליים בתוך המבנה צ

כל חלקי הקונסטרוקציה, תמיכות, צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים או לחילופין 

מיקרון לפחות,   50יצבעו לאחר נקוי חול יסודי בדרגה מסחרית, בשתי שכבות צבע כרומט אבץ עובי 

  50וקציות" בגוונים שונים בעובי מינימלי של "לקונסטר -כל שכבה בגוון אחר, ושתי שכבות צבע עליון 

מיקרון(.  100  -מיקרון בגוון שיקבע ע"י המפקח )סה"כ עובי ארבעת השכבות של הצבע לא יפחת מ

  

  צביעת חלקים ברזליים וציוד חיצוני למבנה

ציוד, מפוחים, תעלות, חלקים מפח שחור וצינורות שחורים יעברו נקוי חול לדרגה של "כמעט לבן" 

  לפי תקן שוודי. לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן: 2.5

המיוצר ע"י טמבור או שווה ערך, העובי  6031ושתי שכבות עליונות מס'  6030שתי שכבות יסוד מס'  

 מיקרון.  150הכולל של השכבות יהיה לפחות 

 . תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי נקוי יסודי של המקום ע"י מברשת מכנית

 

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון  15.07.56
תעלות גלויות מפח מגולוון, כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש וצנרת מגולוונת יצבעו 

  - 13לאחר נקוי בממיס שומנים מתאים, שכבה אחת ווש פריימר, שכבה אחת צבע יסוד צינקרומט 

HB  מיקרון  25ם ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי מיקרון מינימו 40או שווה ערך בעובי

  מינימום. 

 הגוון יקבע ע"י המפקח. 

 

 צביעת בסיסי ציוד  15.07.58
  בסיסי הציוד יצבעו לאחר נקוי השטח לפי הוראות יצרן הצבע כדלקמן:

 . 4-100במדלל   40%, דילול 6031צבע אפוקסי  -שכבה ראשונה 

 מתוצרת טמבור או שווה ערך.  6035צבע אפוקסי  -שכבה שניה 

 

 איכות הגלוון של פחים, איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים  15.07.59

 Lockמגולוונים מאיכות כפוף  כל הפחים המגולוונים לעבודות הפחחות )תעלות, ציפויי בדוד וכו'( יהיו

Quality  90דרגה  525לפי תקן - G   (.מיקרון מכל צד 20)עובי מינימלי של הגלוון 

  60בעובי מינימלי של  918כל הפחים והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגולוונו לפי תקן ישראלי 

 מיקרון.

 

 סימון מערכות צנרת ואביזרים  15.07.8
 

 סימון אביזרים .א

הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי, דסקית מפלסטיק 

ל מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכמה המתאימה.  מ"מ ובה מודקס 50סנדביץ' בקוטר 

 יש להגיש דסקית לאישור המפקח. 
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 סימון אלמנטים וציוד .ב

מ"מ   X100 50כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדביץ' בגדלים של עד 

 ועליהם יהיה מודקסל מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות.

 ש שלט לדוגמא לאישור המפקח. יש להגי

 חיצי זרימה  .ג

 על גבי הצינורות יסומנו חיצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה כתובת  המתארת  

 את החומר הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד. 

 

 עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר 15.08

במפרט הכללי  - 08יותאמו לדרישות פרק מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר 

 למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות. 

הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומזוג אויר החל מהמקום בו נגמרת  

עבודת קבלן החשמל, לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות מזוג האוויר. קבלן החשמל יניח  

 נה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר. החבורים הסופיים אל הלוח יעשו על ידי הקבלן.כבלי הז

עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוח  והתחברות אליו, חווט בין הלוח  כנדרש, קווי 

זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם )אלא אם נאמר במפורש להלן שהדבר יעשה ע"י קבלן 

ווי פקוד ובקרה כולל סולמות ותעלות כנדרש עבור הנ"ל והתחברויות ובדיקות ע"י בודק אחר(, ק

 מוסמך.

 

 התקנה  15.08.1
עם קבלת העבודה על הקבלן להכין את תוואי החווט, המעברים, השרוולים, הצינורות, הפתחים,  

במבנה.   השקעים וכו' הדרושים לשם העברת כבלים, קופסאות הסתעפות בתאום עם שאר המערכות

האינסטלציה החשמלית תותקן גלויה על הקירות או התיקרה, סמויה ברצפה או ביציקות או מעל  

תקרות פריקות הכל בהתאם לאישורו של המפקח ולסידור שאר מערכות החשמל במבנה .הקבלן  

אחראי להתקנת כל הצינורות הדרושים ביציקות בקירות וברצפות)כגון קוים לתרמוסטטים, לוחות  

 ה וכו'( במועד המתאים ובשילוב עם יתר המלאכות בבניין.הפעל

 

 מובילים מוליכים וכבלים   15.08.2

שיעברו על גבי מגשים מתאימים ו/או בתוך   R  .F – XY2Nקווי הכוח מהלוחות למנועים יהיו כבלים .

ה מוגן צינורות מתכתיים. צינורות אלה יסתיימו בזקף מתאים ליד המנוע או הציוד. החבור למנוע יהי

 ע"י צינור מתכתי גמיש .  

מוליכים על הגגות יותקנו בצורה מקצועית ואסתטית בפרופילי "תעלה" מחורצים לאוורור מתכתיים  

 עמידים לשמש עם מכסים סגורים.

קווי הפקוד יבוצעו כנ"ל. הבידוד יהיה בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם ובכפיפות לדרישות התקן 

ממ"ר  25 - מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם. מוליכים אשר חתכם קטן מהישראלי העדכני וזאת על 

יחוברו באמצעות מהדקים בגודל תקני ובאמצעות שרוול מתכתי מתאים לחתך הכבל. אל קצות  

ממ"ר יש ללחוץ נעלי כבל מתאימות אשר יחוברו על ידי ברגי  25 -המוליכים שחתכם שווה או גדול מ

 י צבירה שישבו על מבודדים .   פליז עם דסקיות קפיציות אל פס
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 לוחות חשמל של מערכות מזוג אויר  15.08.3
"עבודות חשמל",  - 0805ולהוראת הסעיף המתאים בפרק  61439הלוחות יבוצעו בהתאם לת"י 

של מסמך ג' וכדלהלן )על הלוחות ואביזריהם להתאים לסטנדרד  15לסעיפים המתאימים בפרק 

 הקיים במבנה(: 

 ה עמידות בתנאי סביבה טמפרטורות הסביב

, אלא  C0ומינימלית  C45כל הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפרטורות סביבה מכסימליות 

 אם נאמר אחרת. 

על יצרן הלוח לבדוק את זרם הקצר שעשוי להתפתח בהדקי הלוח ולבחור את הציוד בהתאם לכך 

 בעמידה בזרם קצר.

 

 מתח הרשת 

תדירויות לשניה )אפס מוארק(, אלא  50פאזות ואפס,   3וולט,  400 ±  10%כל הציוד מיועד למתח  

 וולט.  230 ± 10%אם מצוין אחרת. ציוד חד פאזי, אם יאושר, יתאים למתח 

ח וחוסר פאזה, שינתקו את מעגלי הפקוד המתאימים במקרה זה  כל הלוחות יצוידו בממסרי חוסר מת 

 ויפעילו התראה פנימית וחיצונית. 

 השלמת הציוד

כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומורכב ומחובר במקומו. יש לקחת בחשבון  

 בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט.

 תכניות לאישור

התרשימים שבתכניות באים לציין את סדור הלוחות בצורה עקרונית בלבד. התכניות המפורטות, עם  

ציון התוצרת של כ"א מהאלמנטים המורכבים עליהם, יעובדו על ידי הקבלן ויוגשו לאישורו של המפקח  

 שאר הלוחות בבניין.לפני התחלת ביצוע העבודה. הלוחות יצטרכו להתאים מבחינת החיבור והציוד ל

לצורך זה ימסרו גם לבדיקת מתכנן החשמל ולאישורו. רק לאחר שאותן תכניות אושרו על ידו וע"י 

 רשאי הקבלן להתחיל בביצוע הלוחות.  -תוך הכנסת שינויים ותיקונים, באם ידרשו   -המפקח 

 . 1:20תכניות היצור של הלוח יהיו בק"מ  

 התכניות לאישור בזמן!  הקבלן ילמד את לוח הזמנים ויגיש את

 אוורור הלוחות

מבנה הלוחות יכלול חריצי אוורור במספר ובשטח מספיק. בעיקר יש לשים לב לנושא זה בתאי  

 הקבלים ומשני התדר בהם יש להתקין גם גג מאוורר להוצאת האוויר החם. 

 הרכבת סכמות 

לת. הסכימה תהיה מעודכנת כל לוח יכלול סכמה מדויקת בתוך כיס מיועד לכך בדופן הפנימית של הד

 "כמבוצע".
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 שלוט

על הקבלן לדאוג לשלוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם. בחזית  

-הלוח,בצד האחורי של הדלתות ובתוכו על גבי הפנלים יהיו שלטים מלוחות סנדביץ פלסטיים )שחור

משמעי גם לאחר פרוק -וי של כל הרכיבים יהיו חדשחור( מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיה-לבן

  מכסי מגן. השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה של הלוח. 

 מספור

 כל גיד וכל הדק יהיו ממוספרים. הגיד ע"י שרוול ממוספר וההדק ע"י מדבקה ברת קיימא. 

 מהדקים 

. כל מהדק הוא נפרד או שווה ערך מאושר שבהם ישנו סדור סימון אינטגרלי  WEIDMULLERיהיו תוצרת  

 והלחיצה של הבורג היא על פחית ולא ישירות על גבי המוליך. יש להגיש המהדקים לאישור.

 התאמה במקום 

ולמקום   על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח. כ"כ עליו להבטיח את התאמת הלוחות לבנין

הרכבתם, מבחינת המידות, השינוע למקום וכווני ההזנות אל ומהלוח. מפסק הכוח הראשי חייב להיות  

 בצד נוח לגישה. 

 פחים 

מ"מ עובי. בחלקו הפנימי יהיה הלוח צבוע בצבע עליון, סופרלק )לאחר ניקוי משומנים   2יהיו דקופירט 

 בהתאם לסעיף הצבע. בממיס ושכבת יסוד צינכרומט(. יתר חלקי הלוח יצבעו 

 

 מנתקי זרם למעגלים סופיים

 כל מעגל סופי יצויד באמצעי ניתוק. כאמצעי ניתוק יחשבו: 

 מבטיחים חצי אוטומטיים.  -

 מפסיקי זרם.  -

 

 ציוד לוחות החשמל  15.08.4

כ"א. על יצרן הלוח לבדוק את זרם הקצר   KVA 2000לוחות החשמל יחוברו למערכת שנאים בהספק 

  .  ICSשעשוי להתפתח בהדקי הלוח ולבחור את הציוד בהתאם לכך בזרם קצר לפי קטגוריה 

 ABBכל הציוד יהיה מאותה התוצרת ואותם הדגמים הקיימים במפעל כדוגמת תוצרת קלוקנר מילר או  

SACE   .או מרלן ז'ראן 

 מפסיקי זרם

יפוס להרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית ומתאים להפעלה וניתוק בזרם  מפסיקי זרם יהיו מט

 ק"א לפחות.  30הנומינלי לפחות ויעמדו בזרם קצר של  

 מפסקים חצי אוטומטיים 

וולט. מפסקים לזרמים גבוהים   400קילו אמפר במתח  30מפסקים אלה יעמדו לפחות בזרם קצר של 

 הצבירה אליהם הם מחוברים. יותר יתאימו בכל מקרה לזרמי הקצר בפסי 
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 מבטיחים 

אין להשתמש במבטיחים במתקן זה למעט מבטיחים מהירים מיוחדים המיועדים להבטחת מעגלים  

 אלקטרוניים והמהווים חלק אינטגרלי מהציוד האלקטרוני.

 נורות סימון

ף ליבון. נורות מ"מ גו  12מ"מ. נורות סימון זעירות יהיו בקוטר   20נורות גדולות תהיינה ניאון בקוטר 

סימון לעבודה רגילה יהיו בצבע ירוק. נורות סימון "תקלה" תהיינה בצבע אדום. נורות המראות זרימה  

וולט.   2000יהיו צהובות עם חץ מסומן על כיפתן. דיודות למערכת ניסוי נורות יהיו מתואמות למתח  

 ניסוי נורותוולט. הקבלן יתקין לחצן  250נוריות ליבון יהיו מיועדות למתח של  

 לחצנים בלוח 

יהיו תוצרת טלמכניק. בכל לוח יהיו לחצנים לבדיקת נורות, בדיקת צופר ובטול צופר.  ראה גם סעיף 

  פקוד והפעלה.

 

 מתגים בוררים 

-מופסק-מצבים: "אוטו 3כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו מטיפוס סיבובי )רוטטיבי( בעלי 

ודה רגילה כאשר כל החגורים וההתניות פועלים במערכת. המצב "יד" ד". המצב "אוטו" מיועד לעבי

קיים לצורך הפעלה ביד במקרים בהם רוצים לעקוף מערכת חגורים ואולם מצב "יד" לא יעקוף הגנות. 

ממצב למצב ואפס באמצע.   90°או   60°המתגים בחזיתות הלוחות יהיו מטיפוס "פקט" בזויות של 

מתגים אלה יהיו בצורה חזותית נאה לפי אישור המפקח כדוגמא הנראית בתכניות מתוצרת זלצר או  

 שווה ערך.

 מתנעים )קונטקטורים( וממסרים ליתרת זרם 

 מכניק.-יהיו כדוגמת תוצרת קלוקנר מילר או טלה

 מיליון פעולות! 1 -ול 3AC-שימוש המתנעים יבחרו לדרגת 

כל המתנעים יכללו לפחות שני מגעי עזר אלא אם צוין אחרת. הממסרים ליתרת זרם יהיו בעלי שני 

 מגעים נפרדים, להפסקת הפעולה ולהפעלת נורת סימון. 

. מתח הפיקוד של 1.35 -מתנעים עבור קבלים יבחרו כנ"ל אך לזרם הנומינלי של הקבל מוכפל ב

 וולט. 230יהיה   המתנעים 

 ממסרים 

שעות לפחות, ועם פרוגרמה כנדרש, תוצרת סימנס או שווה ערך. הממסרים  8 -יהיו עם קפיץ שמור ל

יותאמו להתקנה על גבי פס ויהיו נשלפים. הזנת חשמל לסליל הממסר תהיה בהתאם לנדרש ולמצויין 

 .  Vac 230 -ב A 10 -נפרדים כל אחד ל  NC   3  +NO  3בתוכניות. לממסרים יהיו מגעים  

אם ידרשו יהיו מתוצרת "אסאה" או אלקו או שווה ערך מאושר. כל קבל יצויד באמצעים  - םקבלי

לפריקת מטענו. אמצעי הפריקה יבטיחו כי לאחר לא יותר מדקה מניתוק הקבל לא יישאר בין הדקיו 

 וולט. הקבלים יהיו למתח  50מתח שיעלה על 

 V 440 כאשר הקיבולת תחושב ל- V  400 במשנקים טוריים לקבלת חדר דקסלי של . הקבלים יצויידו

 הרץ.  210 -קבל ל-מערכת משנק
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 טרנספורמטור פקוד

 במפרט הבינמשרדי כדלהלן. 080567יהיה כנדרש בסעיף 

הטרנספורמטור יהיה מחושב כך, שכאשר כל אלמנטי הלוח, נורות, ממסרים, סלילי מתנעים וכו'  

וצורך זרם התנעה לא יפול המתח אחרי   מחוברים והאלמנט הגדול ביותר בלוח נכנס לפעולה

 .6% -הטרנספורמטור ביותר מ

 .  85% -יעילותו של הטרנספורמטור לא תפחת מ

 דרישות כלליות

תאור העבודה והציוד הם כלליים. הקבלן יבדוק בסעיפי המפרט הבאים להלן ובפרק בסעיף פקוד 

לבצוע עבודה זו. הקבלן רשאי  והפעלה חשמליים ובתכניות איזה מתוך הציוד המתואר למעלה נדרש

להציע ציוד שווה ערך כמפורט לעיל אך חייב להיות מכוסה בתקציבו למקרה שיידרש לספק דווקא את  

 הציוד המפורט לעיל.

 HVAC -בדיקות מערכת החשמל של ה 

הקבלן יזמין בודק חשמל מוסמך לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות החשמל שסופקו על ידו. 

יהיה חייב לתקן כל הנדרש ע"י בודק חשמל מוסמך ללא תשלום ויהיה אחראי לקבלת המתקן הקבלן 

ע"י הבודק המוסמך. המנהל יהיה רשאי למנות בודק אחר מטעמו אשר יבצע הבדיקות הנ"ל, אך  

התחייבות הקבלן כלפי בדיקות אלה תהיה ללא שינוי. לפרטים נוספים על הלוחות ראה בתכנית סכמה  

 הקבלן יפרט את המבנה של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור.קוית. -החד

 מתנעים 

 המתנעים יהיו ישר לקו מלבד אם צוין במפורש אחרת.  

 משני תדר

מסוג המתאים להפעלת מכונות   TECHNIC  CONTROLאו סימנס או    ABBמשני התדר יהיו מתוצרת 

זכות לקבוע את הסוג שיבחר וזאת ללא  כמו מפוחים, ומשאבות. המזמין שומר לעצמו  -צנטריפוגליות 

 שינוי במחיר.

 משני התדר יותקנו קרוב ככל האפשר ליד הציוד אותו הם מפעילים בתוך לוח חשמל אינטגרלי שלהם.

 וולט ממערכת הבקרה. 0-10מיליאמפר או של מתח  4-20משני התדר יופעלו לפי סיגנל או של זרם 

ולהקנטת תכולת  ההרמוניות המוכנסות לרשת לרמה     RFת  משני התדר יצוידו במשנקים לביטול הפרעו

 . THD  50% -של פחות מ

 

אוטומטי אשר יבטיח את המשך פעולתם הרציפה גם במקרה של מעבר   RESETמשני התדר יהיו עם  

 מהזנת ח"ח להזנת גנרטור.

  כבלי החיבור בין משני התדר למנועים יהיו מסוככים. 
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 בדיקת הלוח  15.08.5
 הלוח יבדק לפחות פעמיים. 

 פעם אחת במפעל היצרן לפני הובלתו לאתר ופעם שניה כאשר הוא הותקן ופועל במערכת השייכת. 

 בדיקת הלוח תיעשה בהשתתפות נציג המפעל נציג המתכנן ומהנדס החשמל של הקבלן.

 הגנות. בבדיקה במפעל מערכת  הפקוד בלוח תחושמל ותבוצע סימולציה של פעולות תקלות ובדיקת 

 בבדיקה באתר הלוח יהיה מחושמל במלואו ויבדקו כל המעגלים כח ופיקוד.

 דוחו"ת מפורטים של בדיקות יערכו ויחתמו ע"י הבודק.

 

 מנועים 15.08.6

אלא אם צוין אחרת.    5289בעלי נצילות מינימלית לפי ת"י    TEFCוולט    400כל המנועים יהיו תלת פאזיים  

. מנועים אחרים )מתוצרת מערכות בלבד( מצריכים  ABBאו סימנס או  המנועים יהיו מתוצרת אושפיז

סל"ד אלא אם צוין במפורש בטבלת הציוד המתאימה.    2900אישור מראש. אין להשתמש במנועים של  

כל המנועים שבאספקת הקבלן יהיו במידות סטנדרדיות לפי התקן האירופי המאוחד. המנועים בהספק  

תרמית ע"י תרמיסטורים בתוך הלפופים. המנועים יהיו מתאימים להפעלה  כ"ס ומעלה יצוידו בהגנה    25

  60עד   15מהסיבובים הנומינליים ובתדר   30 120%ע"י משני תדר ויוכלו לפעול בתחום סיבובים של 

 הרץ ללא תקלה ו/או התחממות. 

 

 יצרני הלוחות

 סיון והטיב הדרושים: להלן רשימת היצרנים אשר מסמכים את דרגת הני

 התקנות ושרותים בע"מ  -אלקו  -

 קצנשטיין אדלר בע"מ -

 אלקטרה בע"מ -

 רם שריג בע"מ-בן -

 לוחות אורי בע"מ -

 ארדן בע"מ. -

 לוחות ברטי בע"מ.  -

שנים   5הקבלן רשאי להגיש לאישור יצרנים אחרים בתנאי שיוכל להציג ניסיון מתאים של לפחות  

 ויאושר ע"י המזמין.

 

 השוואת פוטנציאלים  15.08.7
 פוטנציאלי של מסת האדמה. -כל מערך ציוד מיזוג האוויר חייב להיות מוארק בערך אקוי

הקבלן יחבר את ציוד מיזוג האוויר ,מערך תעלות מיזוג האוויר וצנרת  באמצעות מוליכי הארקה אל  

 פס השוואת פוטנציאלים של המבנה. 
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המוליכים חייבים להיות רציפים. הקשר בין קטעי תעלות פח ו/או צינורות שבהם מותקנים מחברים  

גמישים והקשר בין תעלות וצנרת אל ציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יבוצע באמצעות מוליכי נחושת,  

ית בין כל  כך שתהיה רציפות גלוונ -נעלי כבל ברגי מכונה )אסור השמוש בברגי פח( וגישור מתאים 

 חלקי המתכת וכל פוטנציאל אלקטרוסטטי שעלול להיווצר יוארק.

עם חריטה שתציין את   -P.V.Cכל מוליך הארקה שיחובר אל פס השוואת פוטנציאלים יצויד בתווית מ

 האלמנט אותו הוא מאריק.

מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה על דרישות חוק החשמל, עדכון אחרון  תקנות החשמל  

 תפעול פיקוד ובקרה      15.09רקות יסוד(.)הא

 הקבלן יספק מערכות פיקוד ובקרה מושלמות עבור מערכות האוורור הקרור ומיזוג האויר. 

 .VRF –אשר ירכז את הבקרה של המפוחים ומערכות ה   DDCבלוח החשמל יותקן בקר 

הויסותים   ותיבדק בעת ההפעלות STAND ALONEתהיה עצמאית  HVAC -הבקרה של מערכות ה

 וההרצות בנפרד, רק לאחר מכן יבוצע חיבורה למערכות הבקרה המרכזיות של המפעל. 

 יד.  -מופסק  -מצביים  אוטו  -לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד תלת

מצב יד ישמש בדרך כלל להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטיפולים ולעקיפת האוטומציה אם ידרש,אך 

 לל המתגים יהיו במצב אוטומטי והמערכת תפעל בהתאמה תחת בקרה. בדרך כ

 

למנועים מרוחקים מהלוח יהיו מנתקי כוח לידם, מנתקי כוח תחת כיפת השמים יהיו משוריינים, אטומים  

 תמיד מלמטה.  -והכניסות אליהם 

 

פונקציות הפיקוד,  לוחות החשמל יוזנו ע"י אחרים, ויזינו כ"א את הציוד הקשור אליו. כל לוח יכלול את

 הבקרה והתפעול. 

 הקבלן יכלול בכל לוח כניסות ויציאות של נקודות הבקרה הקשורות לפיקוד המערכת השייכת.

 

 כל גיד ימוספר כנדרש לצרכי ביצוע ההתחברות לכבלי התקשורת.

 כל הכבלים יסומנו כנדרש בשני קצוותויו , ע"י תגים מסוג מאושר.
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 VRFבמערכת  –תפעול פיקוד ובקרה של יחידות טיפול באוויר חיצוני  15.09.912

 

 תזרים האוויר יהיה כדלקמן:

 אוויר חיצוני נכנס ליחידה ועובר בה את השלבים הבאים: 

 תריס כניסת אויר חיצוני.

 ביחידות יעבור האוויר דרך :

 30%  -וכה מכמו המפוצלים רמת הסינון יותר נמ VRFסינון ראשוני ביחידות 

 DXנחשון קירור 

 מפוח אספקה עם בורר מהירויות 

 האוויר יוצא מהיחידה אל תעלה ראשית שבה יותקנו בין היתר פריטי הבקרה הבאים: 

 רגש טמ"פ האוויר באספקה אשר ישלוט על בקרת הטמפ' של היחידה 

ר של מאיידים  האוויר יסופק לחדרים שונים דרך  תעלות גמישות מחוברות לקופסאות החזרת אווי

  . VRFמערכת 

 .  VRFבחללים השונים עומס החדר ילקח ע"י יחידת מאייד של מערכת 

 האוויר העודף יפלט מהחדרים באחת או יותר מהאופנים כדלהלן:

 

 פליטת אוויר אל מחוץ לבניין תהינה דרך  מערכות הפליטה השונות.  -

 

 מערכות יניקת אוויר         15.09.35
ד ע"י משנה תדר כך שישמור באמצעות חוג בקרה מתאים תת הלחץ הדרוש מפוח היניקה יפוק

 בתעלת היניקה. 

 ( למקרה של תקלה. VSD)עוקף  DOLלמשנה התדר של מפוח היניקה יהיה מתנע 

 למתנע העוקף יהיה ידני מלוח היחידה השייכת. VSD -המעבר מ

 

   VRFיחידות מטיפוס        15.09.36

 תהיה מערכת בקרה עצמאית אינטגרלית. VRF-ליחידות ה

לכל יחידה פנימית )מאייד( יותקן טרמוסטט דיגיטלי באוויר חוזר הכולל אפשרות להפעלה/הפסקה של  

  היחידה, כיוון טמפ', תצוגת טמפ' בחדר.

 הטרמוסטט יחובר אל המעבה באמצעות כבל פיקוד עשוי מנחושת שזור.

טוקול פתוח שיותקן לכל ריכוז מעבים ויאפשר חיבור אל יהיה מתאם תקשורת בפרו VRFלכל מערכת 

מערכת הבקרה המרכזית להעברת כל נתוני הפעולה של המעבים והמאיידים כולל טמפ' בכל אחד  

 מהאזורים.  
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 פנל הפעלה

שיתחבר לבקר   VRFמקומית של יחידת   DDCהפנל מיועד להתקנה בקופסאות ג'וייס ויכלול תצוגת 

 . VRFהתקשורת של מערכת 

 תקשורת

 בלוח החשמל.  DDCבין הכרטיסים תתבצע תקשורת באמצעות כבל תקשורת וחיבור לבקר 

 . TP/MS - BACNETהתקשורת תהיה בפרוטוקול  

 

 תיאור ציוד הבקרה       15.09.95
 

 .DDCדלעיל הבקרה תהיה בקרת   15.09בהתאם למצוין בסעיף 

בעלות יכולת התקשרות בכבל תקשורת מתאים אל    CPU +I/Oתקנו יחידות בלוחות, החשמל יו

 מחשבי הניטור.

שנים   7תכלול סוללת גיבוי להפעלת שעון הזמן ושמירת התוכנה בהעדר חשמל למשך   CPUיחידת ה  

   לפחות. 

 

 

 ציוד הבקרה יהיה כמפורט להלן:

 תוכנה ותקשורת   .א

 . PLC -תכנה להפעלת מרכז הבקרה ותקשורת אל בקרי ה .1

כבלי התקשורת יהיו מסוככים ומסוג הנדרש ומאושר ע"י קבלן הבקרה. ותהיה הגנה   .2

מפני ברק בכניסות ויציאות התקשורת. הכבלים יונחו במגשים נפרדים בכבלי כח או  

 בצינור פלסטי תקני בצבע צהוב.

  O/Iיחידת  .ב

וכו' ולבצע פעולות מיתוג תפקיד יחידה זו לקבל אינדיקציות מרגשים, מתגים, מגעים יבשים 

 CPU -ופיקוד על האלמנטים השונים של מערכת הבקרה לפי התוכנית שתהיה ביחידת ה

 ושתענה על אופייני הבקרה כפי שנדרשים במפרט.  

 תהיה בעלת התכונות הבאות:  O/I -יחידת ה

אפשרות להתחברות כניסות אנלוגיות מכל סוגי הרגשים הסטנדרטיים )ללא צורך  .1

 נוספים( כגון:במתאמים 

  PT-100רגשי טמ"פ 

  1000רגשי ניקל 

 MA ,0-20 MA 4-20רגשים עם מתמרי זרם 

 DC 0-10רגשים עם התמרת מתח 
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 .MA 4-20רגשי מדידת לחץ סטטי 

 אפשרות להתחברות כניסות דיגיטליות ממגעים יבשים של התראות ומצבי  פעולה.  .2

 אפשרות להתחברות יציאות דיגיטליות למיתוג ציוד. .3

 שניות.  1.5זמן סריקה מירבי של  .4

 ליד כל יציאה עם מקום לרישום שם האלמנט.  LEDנורית  .5

יצויד במגע יבש שייסגר בזמן תקלה כדי להפעיל אלמנט התראה   O/I-כרטיס ה .6

 מרכזי.

 

 פעולת המערכת בעת מצב גילוי אש  15.09.98
 סגרו בעת גילוי האוויר והאוורור יהיו מגעים יבשים אשר י-בלוח החשמל של מתקן מיזוג

 אש לפי אות שתגיע ממרכזית גילוי אש.

 והמפוחים יפסיקו את פעולתם, מדפי אש יסגרו. VRFבהנתן האות, מערכות 

 

 תיאור ציוד הבקרה            15.09.99

 כללי  15.09.991

 

מערכת הבקרה הנדרשת עבור בקרת מערכות מיזוג אויר, תהיה ממוחשבת על פי התוצרת  

  שיבחר לפרויקט זה ויעודה לאפשר :והסוג 

 הצגת מצב פעולה של המערכות במבנה.   .א

 הצגת התראות במרכז הבקרה ותיאור מפורט של מהות ומיקום התקלה.   .ב

 רישום מיון והפקת דוח אזעקות היסטורי.  .ג

 הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות.   .ד

 הפעלת מערכות על בסיס תוכנית זמן יומית ,שבועית, שנתית   .ה

ה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור מיקום המערכות  הצג .ו

 במבנה ונתוני מדידה בזמן אמת.  

איסוף ורישום נתוני מדידה, בקרה ומצבי פעולה שונים של המערכות המבוקרות  .ז

 כולל אפשרות הצגת הנתונים בצורה גרפית ביחס לזמן.  
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 אופני המדידה -

מיזוג האויר יהיו בהתאם לאופני המדידה המיוחדים של המפרט  אופני המדידה במערכות  .1

בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד  1500.00אויר פרק -הכללי למתקני מיזוג

  הבטחון, משרד העבודה ומשרד הבינוי והשיכון.

מחירים   בהעדר  עבודות נוספות וחריגות יקבעו עפ"י אינטרפולציה של מחירים דומים בחוזה. .2

 ומים בחוזה זה, יקבעו המחירים על פי מחירים דומים במחירון דקל האחרון.ד

בהעדר מחירים דומים במחירון דקל יקבעו המחירים עפ"י ניתוח מחירים הכולל ערך חומרים  .3

 וציוד ושעות עבודה לפי תעריף לשעות רג'י.

 ידועות מחיר שעת העבודה בשעות רג'י כולל את כל  הוצאות הקבלן ה -עבודות ברג'י 

והמקוריות כגון:שכר העבודה תנאים סוציאלים במלואם,הסעת עובדים,אש"ל,הוצאות ניהול  

 שימוש בכלי עבודה ורווח הקבלן.

 

 עבודות רג'י יבוצעו רק לאחר מתן הוראה בכתב ומראש ע"י המפקח. 

 השעות ירשמו ביומני העבודה. 

 

 

 

 

      חתימה וחותמת הקבלן    תאריך
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 EDS -5744 -  22/1 נתוני ציוד מס'דף 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני 

 

 מרכז ספורט גבעת רם, ירושלים   פרויקט: 
    

 מ פ ו ח י ם

 

  WCXF-1   סימול:

   0.00ת אוויר משירותים ומלתחות במפלס מפוח יניק  תיאור:

   צנטריפוגלי, כפות נטויות לאחור  טיפוס:

     שבח   כדוגמת תוצרת:  

 חדר ציוד מ.א.     מקום התקנה: 

     m3/h  7,600   ספיקה:

 .   80%נצילות מינימלי של  Pa 500    עומד סטטי:

 סל"ד 1450  המנוע: סל"ד

  רצועות  תמסורת: 

 HP  4   הספק המנוע: 

      55IP-TEFC-  סוג המנוע:

 HZ50    ;V400      ;PH3  חיבורים:

 MASON ND – גומי לגזירה  מבדדי רעידות:

 

   הערות:

 . VSDהפעלת המפוח ע''י 

 יש לקרוא דף זה יחד עם המפרט הטכני והתכניות.  
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 26.10.15תאריך: 

 5744-22מספרנו:                                                                                                              

 הוצאה:                                                                                                               

 

 EDS -5744 -  22/2 דף נתוני ציוד מס'

 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני 

 

 מרכז ספורט גבעת רם, ירושלים   פרויקט: 
    

 מ פ ו ח י ם

 

 WCXF-2  סימול:

   4.80מפוח יניקת אוויר משירותים במפלס    תיאור:

   צנטריפוגלי, כפות נטויות לאחור  טיפוס:

     שבח כדוגמת תוצרת:  

 חדר ציוד מ.א.    מקום התקנה: 

   m3/h  11,000 ספיקה:

 .  80%נצילות מינימלית של   Pa 600   עומד סטטי:

 סל"ד 1,450 המנוע: סל"ד

   רצועות תמסורת: 

 HP 4הספק המנוע: 

      55IP-TEFC-  מנוע:סוג ה

 HZ50    ;V400      ;PH3 חיבורים:

 MASON ND – גומי לגזירה  מבדדי רעידות:

 

 :הערות

 . VSDהפעלת המפוח ע''י 

 יש לקרוא דף זה יחד עם המפרט הטכני והתכניות.  
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 מסגרות חרש   -  19פרק   

 

 כללי  19.01

 עבודות מסגרות חרש כוללות:

רכיבי שלד )עמודים וקורות( מפרופילי פלדה סטנדרטיים, צינורות עגולים ומלבניים, פחים, ברגים  

 ועוגנים.

 

 חומרים  19.02

לפי   FE 360הפלדה עבור כל חלקי הפלדה, כולל כל אביזרי החיבור והעיגון הקשורים אליהם,  תהיה  

 . 1225ת"י 

 . 1225לפי ת"י  8.8או  4.6ברגים 

 

 ריתוך  19.03

, ע"י רתכים מנוסים בעלי תעודות  19כל הריתוכים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק 

 מתאימות. 

 באמצעים מכניים לקבלת גמר חלק ונקי.ריתוכים גלויים יושחזו 

 מלא המאושר על ידי מפקח ריתוך שנבדק לפני במעבדה מאושרת.  WPSעל הקבלן להגיש 

 .  1338על הקבלן לקבל אישור על סוג האלקטרודות בהן יש להשתמש, לפי ת"י  

 . 0XX7Eאם לא יצויין אחרת בתוכניות האלקטרודות יהיו מסוג 

בהתאם לתקנים הרלוונטים ועל פי ל בדיקות חזותיות ובדיקות לא הורסות  בקרת איכות הריתוכים תכלו

 החלטת הפקח  

 

 אלמנטים מגולוונים   19.04

ולפי המפרט הטכני הכללי    918אלמנטי הפלדה המתוכננים כמגולוונים יצופו באבץ ע"י גילוון לפי ת"י 

 . 1904פרק -תת

 מיקרומטרים לפחות.  100עובי הציפוי יהיה 

 . 110543וצע לפי המפרט הטכני הכללי סעיף הצביעה תב

 מיקרומטרים לפחות.   120העובי הכולל של מערכת הצבע היבש יהיה  

  100שכבות צבע עשיר אבץ  בעובי כולל  2-כל הפגיעות באלמנטים המגולוונים יתוקנו באתר ב

קי מבריק, נ מיקרומטרים לפחות וזאת לאחר ליטוש המקומות הפגועים עד לקבלת משטח פלדה  

 ומחוספס, או כפי שיורה המפקח. 

 אם יש פגמים בצבע יוסרו כל שכבות הצבע והצביעה תיעשה מחדש על כל שכבותיה. 
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 הרכבה  19.05

 הקבלן ידאג למיקומם המדוייק של האלמנטים למיניהם. 

הפלדה, על   הקבלן ירכיב תמיכות זמניות, פיגומי עזר, עוגנים וכד' להבטחת יציבותם של  אלמנטי  

 יותו ועל חשבונו.אחר

מוספים  הדייס הצמנטי שיידרש יהיה עשוי מתערובת מיוחדת, ממלט צמנט ומוספים שונים כולל  

 . SIKAGROUT 212תופחים למניעת הצטמקות כגון 

 סמ"ר. \ק"ג -600חוזק הדייס ללחיצה לא יפחת מ 

 כל החיבורים באתר ע"י ברגים.

 

 מגולוונים.מערכת הצבע לאלמנטים שאינם   19.06

 מערכת הצבע לאלמנטי פלדה גלויים, אם לא צויין אחרת בתוכניות:

 Sa 2.5במפרט הכללי דהיינו התזת חומר שוחק עד לדרגה  11051הכנת משטחי הפלדה לפי סעיף 

 .ISO-8501-1לפי תקן 

שכבות  במפרט הכללי, כלומר שתי שכבות צבע יסוד סינטטי ושתי    110522מערכת צבע לפי סעיף  

 מיקרומטר לפחות. 160צבע עליון סינטטי בעובי יבש כללי 

 

 אחריות.  19.07

שנים מיום מסירת המבנה,   5האחריות לגילוון וצבע של כל אלמנטי הפלדה במבנה תהיה למשך 

ותובטח ע"י ערבות מתאימה, נפרדת, לפי תנאי החוזה או כפי שיקבע המזמין, שתבטיח תיקון כל 

 ף או פגם אחר שיתגלה באלמנטי המבנה עקב ביצוע לקוי.תופעת חלודה, קילו

 אופן מדידה בהתאם למופיע במפרט הכללי 
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 חרש  נגרות  -  20פרק 

 כללי 20.01

 :  כוללות החרש נגרות עבודות

 . הקהל מעבר מעל גג וסיכוך בגשר( DECKS) סיפון רצפות

  התקנים מכון ומפרטי לתקנים ובהתאם  הכללי  למפרט בהתאם יבוצעו החרש נגרותעבודות  כל

 : הבאים

 .עץ פרגולות - 4439"י ת

 הגנה על עץ בבנין.  - 1חלק  262מפמ"כ 

 .הרלוונטי ההולנדי או הבריטי הגרמני התקן יחייב ישראלי תקן בהעדר

 .רעפים סיכוך עם  קליםגגות -1556"י ת

 . שריפה בפני להגנה טיפול: בעץטיפול -2733"י ת

 

 טיב העץ 20.02

 הסיפונים שלד .א

   1-אלפי טבלה  22Cסוג ל המתאימות תכונות בעל אירופאי צפוןהעץ, אורן  סוג

 .  1556"י בת

  שומן   כתמי  ללא ,  בקיעים  ללא ,  חרקים  התקפת   או   רקבון  סימני  ללא  ויבש   בריא  חדש   יהיה עץ  ה

 . אחרים פגמים וללא ולכלוך

 . אומן לנגרות העץ יתאים  הבחינות מכל

 .ומראהו טיבו לגבי מוקדם אישור טעון העץ

 .פינתיים סיקוסים ללא יהיה העץ

  בריאים   שאינם  סיקוסים.  אורך  למטר  אחד  סיקוס  על  יעלה  לא  ומספרם,  בריאים  יהיו  הסיקוסים

 .העץ סיבי  לכיוון מותאם סיבוב ועם סוג מאותו בריאים עץ בפקקי ויסתמו העץ מתוך יוצא

 (DECKSסיפון )  רצפות .ב

 - משטחי ביניים ומדרגות יבוצעו מלוחות סיבי במבוק דחוס דוגמת סיפון יבוצעו  רצפות

bamboo X -TREME  של חברתMOSSO   ג"ר לסמ"ק  1.15בצפיפות   יבואן קנה קש או ש"ע

 מגפ"ס לפחות.   50.3מגפ"ס לפחות וחוזק שבר  10373 –לפחות. מודל אלסטיות 

 לפחות.  11דרגת התנגדות להחלקה   פני הלוחות יהיו מעובדים ומחורצים לקבלת

 העץ יהיו מוקצעים ומחורצים לפי פרטי אדריכלות. 5

 )אופציונלי( הקהל מעבר סיכוך .ג

"ר ג  1.2   של  סגולי  משקל  בעל"מ,  ס  15X2  (IPE)מעבר הקהל יבוצעו מלוחות עץ איפאה    סיכוך

 "ס. מגפ 20,000 לפחות אלסטיות ומודול לפחות"ק לסמ

 העץ יהיו מוקצעים. פני
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 הטיפול בעץ  20.03

, חיסון העץ בפני מזיקים ובפני 2733"י ת ולפי262העץ יוגן בפני מזיקים ובפני שריפה לפי מפמ"כ 

 שריפה יבוצע בהספגה.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטות החיסון והחומרים בהם בכוונתנו להשתמש, הכל בהתאם  

. על הקבלן להגיש לאישור המפקח את המפעל שבו יבוצע חיסון. בכל 2733ולפי ת"י  262למפמ"כ 

 שאים תו תקן.וומרים ומפעלים הנחמקרה יאושרו אך ורק 

 

 הקצעה 20.04

 יים יוקצעו.פני העץ בכל האלמנטים הגלו

 

 פרטי חיבור  20.05

בתוכניות מתוארים פרטי חיבורים עקרוניים באמצעות פחים ברגים, ומוטות הברגה. כל רכיבי הפלדה  

 .מגולווניםיהיו 

 הרכיבים יהיו במגע הדוק בחיבורים. 

הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות מפורטות של כל החיבורים, מפרטים טכניים ואישור מכון  על

 קנים על כל האביזרים בהם בחר להשתמש. הת

 

 צביעה 20.06

נית שקופה דו רכיבית ממין מאושר, לפי הוראות יצרן הצבע.  טחלקי עץ גלויים יצבעו בלכה פוליאור

הצבע יתאים לתנאי חוץ, ויבוצעו כל עבודות ההכנה ושכבות היסוד הנדרשות לפי המפרט הכללי  

 והוראות היצרן.

 ופה כנ"ל העמידה בשחיקה. יצבעו בלקה שק סיפונים

 .לייעודועל תכונות הצבע והתאמתו  תיעודעל הקבלן להמציא 

 

 יומן  20.07

 על הקבלן לנהל יומן מיוחד לנושא אלמנטי העץ. 

ביומן זה יצויינו כל שלבי הביצוע הזמנת החומרים, מקורות החומרים בדיקתם ואישורם, שינויים  

 שהשתתפו בעבודה וכו'. והתאמות שאושרו,הטיפול בעץ, בעלי מקצוע

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 20.08

 . במקומם ומותקנים מושלמים  כשהם, הכמויות בכתב כמצויןעץ ימדדו ה רכיבי

 חלקי העץ בפני מזיקים ובפני אש וכן הקצעתו וצביעתו. כלהמחיר כולל חיסון 
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)גם קורות קורות מעץ אורן  משטחי ביניים ומדרגות מלוחות סיבי במבוק דחוס כולל, סיפון מחיר

 ופרטי החיבורים. משוננות למדרגות(

 לא תשולמנה שום תוספות מלבד אלה שהוצגו בכתב הכמויות. 
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 אלמנטים מתועשים בבנין  -  22 פרק

 וציפויים  מחיצות .1022

 כללי  22.01.1
"מדריך למחיצות   לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט בביצוע עבודות 

והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום    משרד שיכון, אגף תכנון  -גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי  

 , ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת. חתימת החוזה

 האיטומים הנדרשים.  יש להקפיד על

 

 גבס  וציפויי  מחיצות 22.01.2

 חומרים  .א

לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני אש( ו/או ירקרקים )עמידי  גבס לוחות .1

 . מ מ" 12.5בעובי מים וחסיני אש( 

כנדרש עם ניצבים במרחק שיקבע   ברוחב  מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה .2

 ס"מ.  40ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק בין הניצבים על 

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת המחיצות ו/או פרופילי 

 ס"מ, בהתאם לתוכניות וקביעת המפקח באתר.  2-3"אומגה" מגולוונים בעובי 

 תוכניות.קרומיות )שני לוחות בכל צד(, בהתאם ל -או דו/חד קרומיות ו יהיו המחיצות  .3

  0.8מ"מ ובעובי  100  או 70ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאם יבוצעו  זקיפיםה .4

 מ"מ לפחות. 

 השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן. פרופילי עובי .5

 מילויו/או  קמ"/גק" 80משקל מרחבי וב ממ"  50צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל .6

שקיות ק, המילוי כולל ציפוי מ"/גק" 24משקל מרחבי וב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר 

 כבה מאליו. פוליאטילן

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת מזרוני הבידוד 

 ממקומם. 

מ"מ מחוזק לרצפה   2בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי  .7

ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב ע"פ פרטי חב' "אורבונד". לחילופין, באם ירצה הקבלן, 

. מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף המיוחד, על חשבונו וללא  R.H.Sיבצע פרופילי 

 תשלום מיוחד.

 ביצוע הנחיות .ב

. האיטום בין ו/או קומפריבנד EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל .1

 באמצעות מרק אקרילי. יבוצעקצוות הלוחות לרצפה ולתקרה 

ס"מ לרבות סתימה במסטיק המתאים לפי   1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה 

 הנחיות יצרן הגבס. 

טון. עבור המעברים של מערכות כגון תעלות תגענה עד לתקרת הב הגבסולוחות  השלד .2

. יש להכין מסגרות מתאימות  בותקשורת, צנרות שונות וכיו" חשמלמיזוג אויר תעלות 

לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי איטום   מסביבמפרופילי שלד 

 בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי. יבוצעמסביב למעברים 
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ומיתד   5/35ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד  המורכבות ילותהמס .3

 הקונסטרוקציה של המבנה.  מהנדס יהברגים יקבע ע" מספר. 7/35פלסטי 

מפח מגולוון לרבות קצוות אנכיות של   וניתפינת מגן חיצ  יהגנה ע"  תבוצעפינה אנכית    בכל .4

 . PROTEKTOR 1018/2162, מסוג גבסמחיצות 

צע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. כלומר, יש לב .5

 מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.

ת הגבס לבין הצינורות, לאחר התקנת  לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין   .6

 הצינורות.

ים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. כדי למנוע יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסק .7

ס"מ לפחות    60פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן במרחק של  

 זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים.

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך יבוצע קטע תעלה   .8

מכל צד של הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום  קבוע וסגור אשר יבלוט 

 של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.

 בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.   .9

 יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג. .10

 מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות. איטום המחיצות כנגד  .11

 קונסטרוקצית חיזוק .ג

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו, ויאושר ע"י  .1

 המפקח לפני היישום.  

חיזוק לרבות ציפוף הניצבים,   ס"מ(, תבוצע קונסטרוקצית 330במחיצות גבוהות )מעל  .2

. מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבות R.H.Sהגדלת עובי הפח, פרופילי 

 פלטקות+קוצים מרותכים וכדומה. 

 מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול במחיר היחידה.  .3

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב .2022

 

 דרישות כלליות   22.02.1

( ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  2005החדש )אוקטובר  5103כל התקרות יעמדו בת"י  .א

 , ומסומנות בתו התקן. 921עמידות אש לפי ת"י 

 סיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח.  יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה .ב

מראות את שיטת התליה, העיגון והחיבור וכן הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע ה .ג

שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן האחריות לתאום מלא של  

ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות  

 מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.-האלקטרו

הקבלן יגיש   התקרה ולקבל את אישור המפקח.  תלתליינו, תוכניות  על הקבלן להגיש, על חשבו .ד

 חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו גם במכון התקנים. 
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חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם היצרן ויאוחסנו  .ה

 במקום יבש ומוגן. 

והעמודים שעימם באה התקרה במגע. הסימון מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות   .ו

 יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח. 

 כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה. .ז

 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף. .ח

 

 מים ו/או אטו מחוררים ,פחם מ מגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  22.02.2

אקוסטיות עשויות   על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות .א

לכל מגש תהיה "כתף" בגובה    .ו/או אטומים  , מחוררים )אקוסטיים(מגלווניםמגשי פח  אריחים ו

 מ"מ לצורך חיזוק המגש.   10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של   40

 2החירור יהיה מיקרו פלוס בקוטר  . 26%ררים יהיה מגשים המחואריחים וב אחוז החירור ב .ב

 מ"מ. 

( משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה בתנור.  PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי .ג

לפי בחירת   RALבגוון  ,מיקרון 80פוס סיליקון פוליאסטר בעובי יהצבע החיצוני יהיה מט

 הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.ייצבע בצבע להגנה.  פחים  . הצד הפנימי של המפקחה

ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח  ם מגשיה .ד

 מגולוון ומוטות הברגה.

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ה

מו  ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצהלוחות 

 או לסמוכים אליו.

. מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה  לוחותכיוון ומיקום ה

 מורמים לצורך הקשחת המגשים. 

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים   לוחותהחיבורים בין ה

 צמודים אחד לשני.  לוחותכש

 . NRC 0.75-יריעה מפחיתת רעשים לתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  .ו

לאורך קירות, מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  .ז

 וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  , סינריםמחיצות

.  בצבע שחורו/או    התואם את התקרה עצמה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון  הקונסטרוקציה תהיה  

יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( 

   מדויקים בהחלט.

כל החיתוכים יבוצעו   התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. .ח

 במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר. 

מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל  יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל  .ט

 לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המפקח. 

 קמ"/גק"  60משקל מרחבי  וב  ממ"  25צמר סלעים בעובי  מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני   .י

 פוליאטילןשקיות  ק, כולל ציפוי  מ"/גק"  24משקל מרחבי  וב  ממ"  25  בעובי  זכוכיתצמר    מילויו/או  

 מיקרון. 30בעובי  כבה מאליו
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כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב המוגן יבוצעו כפוף  .יא

   - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103להצעות תקן ישראל 

 תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים.  

ומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין האריחים או מגשים  בין היתר תש

 ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה. 

 

 ות תקרות מינרלי 22.02.3

)צמר זכוכית דחוס( ו/או פיברגלס יהיו מלוחות מינרליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות .א

 בתוכניות ובכתב הכמויות.מפקח, ובהתאם למפורט מאושרים ע"י ה

לרבות החלק העליון. השוליים יהיו  (סילקוני) "AKUTEXTמסוג " האריחים יהיו מטופלים בצבע .ב

מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר  

 עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.

תלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח  יים יהאריח .ג

 מגולוון ומוטות הברגה.

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ד

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו  הלוחות 

 או לסמוכים אליו.

. מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מפקחע לפי התכנית ולפי הוראות ה ייקב לוחותכיוון ומיקום ה

 מורמים לצורך הקשחת המגשים. 

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים   לוחותהחיבורים בין ה

 צמודים אחד לשני.  לוחותכש

ירות, מחיצות  עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך ק .ה

  המפקח( חייבים באישור מוקדם של Z  +Lוכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים )

התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים   RALויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון 

( L+Zהפרופילים )  של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.

 מ"מ.  2יהיו בעובי של 

 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. .ו

 

 מלוחות גבס וסינורים תקרות   22.02.4

 מ"מ. הלוחות יהיו אטומים בהתאם לתוכניות.   12.5הגבס יהיו בעובי לוחות  .א

מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה והחיבור  י"עיקבע  השלד .ב

 .הקונסטרוקטיביתלתקרה 

 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג 

 בס מתאימים. מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גה בקרניזים

 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.

כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילים למיזוג   יעשוהגבס    בתקרות .ג

 .ב"וכיואויר 

נת בפינה וויש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה מגול םידקורטיבי בקרניזים

 .ואנכיתאופקית 
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ידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי תאורה לצורך במ .ד

 נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי היחידה.

עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל  גמר כל התקרות יהיה בשפכטל  .ה

 האדריכל.להנחיות למפורט וכן התקרות יבוצעו בהתאם 

 

 דוגמאות 22.03

 

  ים, המורכב, רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי,  על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של   22.03.1

עליו יורה המפקח. הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה   מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות

 שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה. 

 

: את דרישות המפקח,  במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.03.2

 את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח.

 

הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי הביצוע  22.03.3

 המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.

 

 המפקח. האדריכל וגווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי  22.03.4

 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים   22.03.5

, אביזרי  בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים האחרים שיש

 וכו'. אקוסטיקה,

 

 ותשלום מיוחדים  מדידה אופני 22.04

 

 )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'(  גבס אלמנטי 22.04.1
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 ואישור מכון התקנים )במידת הצורך(. לרבות תכנונםקונסטרוקציות נשיאה  .א

 .. R.H.Sקונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל פרופילי   .ב

 .עיבוד פתחים כנדרש .ג

לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט  למיניהם  האיטומים את כל   .ד

 אקוסטיקה.

חיזוקים לרעידות אדמה,  , דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יחיבורים, קונסטרוקצכל החיזוקים וה .ה

 חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת. 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום סביב תעלות   למיניהם האיטומים את כל  .ו

 וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כפי שידרוש המפקח ו/או האדריכל   ובמידותבגודל ובחומרים אמיתיים    גמאות הדרושותוכל הד .ז

 .האדריכלהמפקח ו/או  יועד אישור סופי ע"

  לרבותכל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,  .ח

 דרש.ייבדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי ש

 עיבוד במעוגל ובשיפוע. .ט

 פרופילי פינות. .י

 שפכטל. .יא

 המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. 

 ס"מ מעל תקרות אקוסטיות. 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  

 

 תקרות אקוסטיות  22.04.2
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 ואישור מכון התקנים.  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א

 .כנדרשולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" .ב

 העבודה. חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע  .ג

 גמר ומעבר וכל החיזוקים כמפורט לעיל.כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי  .ד

כפוף לדרישת  במושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה  .ה

 התכניות ו/או האדריכל.

אדריכל כפי שידרוש המפקח ו/או ה  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים  וכל הד .ו

 .האדריכלהמפקח ו/או  יועד אישור סופי ע"

  לרבותכל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,  .ז

 דרש.ייבדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי ש

רד בסעיפי כתב  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפ .ח

 . הכמויות

 המדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא.  

 

מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים   22.04.3

 כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים. 

 

 ה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( כולליםמחירי היחידה של כל העבודות בפרק ז  22.04.4

 פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים. 
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 קונסטרוקצית נשיאה  22.04.5
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות,  

מכל סוג שהוא( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה.   ציפויים וכו' 

הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי  

מהנדס רשוי, לאישור המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות  

 של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן. 
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר   -  23פרק 

 ת ביסוסלונסאוכ   23.01

   5אורך הכלונסאות המסומן בתוכ' אינו סופי. האורך יקבע בתחילת העבודה לאחר ביצוע  .א

 הכלונסאות הראשונים בפינות המבנה ובמרכזו.  

ס"מ ללא הרחבה בשיטת הקשה וסיבוב של ראש   45 -ס"מ ו 60 כלונסאות קטני קוטר בקוטר

 שר הוצאת החומר נעשית באמצעות לחץ אויר. קידוח כא

הקבלן יביא בחשבון שבהתאם לתנאי הקרקע יתכן ויידרש קידוח במכונת קידוח חזקה  דוגמת  

250-M ש"ע עקב הצורך לחדור לסלע קשה כולל מקדחי וידיה. הקבלן יביא   גדולה יותר או או

 בחשבון שימוש במקדחים סגורים עקב המצאות חומר שפיך.  

סאות יבוצעו על ידי קבלן רשום בענף שיאושר ע"י מהנדס ביסוס. הקבלן יהיה אחראי  הכלונ .ב

 שייגרם בעתיד למבנה כתוצאה מעבודה רשלנית. אין לקבלן בלעדי על המוצר וגם עבור נזק

 הכלונסאות זכות להעביר חלק מהעבודה לקבלן אחר. 

 כל דרך שתידרשב ויציקת בטוןזיון מחיר יחידה למטר אורך כלונס כולל קידוח,  .ג

הקבלן ינהל רישום מדויק של מהלך ביצוע העבודה. הרישום יכלול כל כלונס וכלונס עם תאריך  .ד

השונות, אנכיותו, עומק החדירה הדרוש ועומק החדירה  הקידוח שלו, עובי וטיב השכבות

 .במפרט הכללי 23, הכל לפי טופס המעקב המצורף לפרק המעשי

הפיקוח יבוצע על ידי מהנדס או  הנדסאי   ל ביצוע הכלונסאות.יש להבטיח פיקוח הנדסי צמוד ע .ה

בעל נסיון באיפיון קרקעות וביצוע כלונסאות. לפחות שליש מהכלונסאות יבוצעו  בפיקוח צמוד  

 של גיאולוג. 

   .ימדדו ממפלס תחתית הקורות דיפוןהעומקים המינימליים הדרושים לפי תכניות ה .ו

 ויאושר על ידי המפקח.  די סימון קבוע ובולטמרכז כל כלונס יסומן במדויק על י .ז

הקדיחה תחל רק   ממתכת.  הקידוח יבוצע במיקום המדויק שייקבע בעזרת שבלונה מתאימה .ח

  ושקיעות וקביעת אנכיות המקדח. בתום הקידוח ינוכה הקדח לאחר ייצוב המכונה כנגד סטיות 

 בלחץ אויר עד תחתיתו. 

 המינימלי יהיו לפי התוכנית. וף ואורכועומק החדירה המינימלי של הכלונס בסלע רצ .ט

לאחר הסרת   שתבוצע על ידי הקבלן בידי מבצע הכלונסאות תהיה תכנית עבודות עפר .י

 עם ציון מפלסי קרקע טבעי וסופי, וציון עובי מילוי בכל מקום בו יש כלונס.האספלט 

 ס"מ.  3הסטייה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה  .יא

סימון מרכזי הקידוח תיעשה לפני הקדיחה על ידי מודד ולאחר גמר הקדיחה, בעת  ביקורת 

 הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח. 

לפני היציקה יוודא המפקח את מקום מרכז הכלוב על ידי שחזור נקודת המרכז לפי הצירים  

 מ"מ.   20-הסטייה המכסימלית בקוטר המקדח לא תגדל מ הראשיים.

 . 1.5%השיפוע המכסימלי של כלונס אנכי לא יעלה על  .יב

 ייפסלו. יב'-ו יא'כלונסאות אשר לא יעמדו בדרישות הסעיפים  .יג

 פת מרכזי הכלונסאות אשר בוצעו למעשה תועבר למהנדס.מ

 . 4466זיון הכלונס יהיה מפלדה מצולעת לפי ת"י   .יד

 ן יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח."כלוב" הזיו .טו
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 המוטות יהיו רצופים לכל אורך הכלונס.

 ס"מ.  6כיסוי הזיון על ידי בטון יהיה  .טז

שמירת   מתאימים מבטיחים את  כלוב הזיון ייתלה במרכז חור הקידוח, כאשר גלגלי פלסטיק .יז

 כיסוי הזיון.

רב   מ"מ ודרוג   19סימלי של מכ מ"מ ובעל אגרגט 140-116מובא בעל ירד   30-הבטון יהיה ב .יח

 וירוטט לכל עומק הכלונס. 19\4.75גרגרי 

אמצעות משאבת בטון וצינור יציקה היורד הבטון יוצק ביום קידוח הכלונס. היציקה תבוצע ב .יט

 באופן אנכי לתחתית. 

  למכונת הקידוח, ולשם  הקבלן יעשה את כל ההכנות הדרושות בשטח להבטחת גישה נוחה .כ

 מים. יומתקנים קי מניעת נזקים למבנים

 מהנדס הביסוס יוזמן לביקורת הכלונסאות. אין לצקת ללא אישורו. .כא

 . במפרט הכללי, "כלונסאות קדוחים ויצוקים אתר"  23לפרק כל העבודות יבוצעו בהתאם  .כב

 .ראשי הכלונסאותס"מ לתוך  3הכלונסאות יובלטו  .כג

 קורות הקשר יוצקו בטפסות. .כד

י. בנוסף יש לערוך רישום של כמות הבטון בכל  במפרט הכלל 23בקרת איכות בהתאם לפרק  .כה

כלונס. בכלונסאות שלגביהם יתעורר חשד לחוסר רציפות או פגמים יערכו קדוחי גלעין. תוצאות 

 בלתי מספקות יביאו לפסילת הכלונס.
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 שילוט  -  29פרק 

 אופני מדידה  29.01

 כל הדנרש להעמדת השלט קומפ' במיקום שייקבע המחירים בכתב הכמויות כוללים את 
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 מסך לד  –  30פרק 

 

 תנאי סף להשתתפות : 
מסכי תוצאות חיצוניים באצטדיונים רשמיים,   3-אספקה , התקנה ומתן שירות תחזוקה ל1 .1

 מ”ר לכל מסך תוצאות. 40בגודל של לפחות 

 

 פרמטרים טכניים למסך:  .2

יורכב  מ"ר ס"מ  805- ר גובה מט ס"מ 1709ר רוחב מט מ"ר 137בגודל של  LED -מסך ה

( המחוברים ביניהם ויוצרים יחדיו משטח מסך הקרנה אחיד ללא כל מרווח  CABINETממארזים )

 בין הפנלים.  

יהיה מיציקת אלומיניום בהתאם לתקן בצבע שחור/טבעי כולל טיפול לעמידה   CABINET  -זיווד ה

 קורזייה.בפני 

לטובת פיזור חום אידאלי נדרשים מארזים מאלומיניום יצוק בלבד, לא יתקבלו מארזים  

 מברזל/פלדה/ אלומיניום מכופף.  

לבין ספקי הכוח באופן כזה שכל  CABINETנדרשת הפרדה פיזית בין המודולים בחזית יחידת  

 . IP65יחידת מודול תהיה בעלת תקן 

 ק”ג למטר רבוע. 25לא יעלה על  CABINETמשקל ה  

וואט  270וואט למ"ר בהתנעה ועד  650הספק החשמל המקסימלי הנדרש יעמוד על עד 

 ר בצריכה ממוצעת.  "למ"ר

 .  IP65יהיה מסוג העונה על דרישות מסך להתקנה חיצונית LED -( מסכי ה MODOULפנל )

קט ללא אוורור. שטח פני הפנל  ללא מאווררים המותקנים בזיווד הפנל, השנאים  יהיו מסוג ש

 יהיה צבוע או מצופה בחומר בצבע שחור נגד השתקפות העמיד בפני קורוזיה.

 ( להגנה על הפנל.Louversכל פנל יכיל שורות של "רפפות" )

     POWERCONכל מחברי החשמל והתקשורת יהיו מסוג “מחבר מהיר” כדוגמת 

  SMD :LED. קונפיגורציית מ"מ פיזי לפחות  6מסך צבע מלא ברזולוציית של  

 ,  MULTI COLOR ,NICHIA ,CREEהאופציונאלים:  LED -סוגי ה

.NATIONSTAR   

 בלבד. GOLDמסוג  LEDנורות ה

 .  5153דגם   MBIמסוג   DRIVER ICבכל מודול יותקן 

 .  Nits  6,000עצמת הארה נדרשת: 

ל, במקרה של תקלה  מארזים בעלי טיפול קדמי ואחורי, כל המארז ניתן לשליפה קרה לטיפו

 ישלף מארז קומפלט לשליחה למעבדת שירות ויוחלף במארז חלופי עד גמר התיקון.

 . Bits per color 16לפחות  -הגדרת צבע 

   3000:1ניגודיות 

   3,840Hzקצב ריענון 
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   HZ 50 10% -/ +V220  -מתח הפעלה 

 +(  65c( עד )-20c)  -טמפ' הפעלה 

 .  90%-10%עמידה בתנאי לחות 

 מעלות    160זווית צפייה אופקית לפחות 

 מעלות.   120זווית צפייה אנכית לפחות 

 שעות.  MTBF LED 100,000 -פרמטר איכות ה

 המסך יכיל גלאי עצמת אור אוטומטי עם אפשרות לשליטה ידנית. 

 .  EMCובתקן הפרעות אלקטרו מגנטיות  CB, בתקןCEעמידה בתקן

חומרה ותוכנה המאפשרת   Nova Monitoring Systemהמסך יכלול מערכת לניטור ובקרה: 

 לבצע בקרה ושליטה מלאה של כל רכיבי המסך.  

המסך יכלול מנגנון אוטומטי לאתחול המסך בזמן הדלקה או נפילה לא צפויה של חשמל. מנגנון 

ה הדרגתית של  אתחול יבדוק תחילה את כל הפרמטרים של המסך ורק אז תבצע הפעל

 הפנלים למצב הפעלה מלא.  

 ניתן יהיה לבצע כיול של צבע ובהירות של המסך באופן אוטומטי ובאופן ידני. 

מערכת הניטור תאפשר להפיק דוחות על כל המידע הטכני של המסך והיסטוריית הפעילות 

 שלו בכל נקודת זמן.  

נתונים רשמיים של היצרן, המכילים    כל הנתונים לעיל ומאפיינים נוספים של המסך ייתמכו בדפי

 פירוט מלא ביחס לכל הדרישות.

 

  3.33המסך יעוגן באמצעות ביסוס מתאים לקרקע ולקונסטרוקציה מתאימה הבנויה על רגל  .3

  לתחילת הלוח מהאדמה מטר מהקרקע 5 מותאם ל קונסוליית בגובה דרישות קונסטרוקציה 

 כפי שיקבע ע”י האדריכל ויועץ הפרויקט. 

נסטרוקציה עשויה ממתכת מגלוונת, צבועה בתנור כולל חיפוי הרגל ואחורי המסך הקו

 בלוקובונד ומאושרת ע”י קונסטרוקטור לשאת את משקל המסך והעומסים המפורטים בהמשך.

עבודות הקונסטרוקציה יכללו חפירות , כלונסאות , יציקות בטון וכל הנדרש לטובת השלמת  

 קטור בלבד.הפרוייקט ולאז באישור קונסטרו

( מאלומיניום יצוק המחוברים ביניהם ויוצרים יחד משטח    CABINETיורכב מפנלים )    LEDמסך ה

 הקרנה אחיד ללא מרווחים. 

 מחשבים ייעודיים שישמשו לעריכה ושליחה.  3שליחת האינפורמציה למסך תעשה באמצעות  .4
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 ביטחון  תקשורת ו מערכות   -  35פרק 

 א. דרישות כלליות

 . 1פרק 

 הקדמה  .1

מפרט זה מפרט את הדרישות הטכניות כלליות ומיוחדות, וכולל מפרטים טכניים  .א

 ספציפיים לציוד של מערכת כריזה, , ביטחון,   תקשורת נתונים וטלפוניה  בטריבונה.

המפרט דן בתכנון,  אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות התקשוב, בטחון,   .ב

 וכריזה.

ם במפרט זה יהיו מבחינת המזמין רשימת ציוד פרטי הציוד השונים המפורטי .ג

מאושרת, אשר כולה או פרטים ממנה יותקנו בטריבונה באצטדיון האתלטיקה בגבעת  

בכל מקרה לא יותקן הציוד באתר לפני אישורו  רם בהתאם להנחיותיו של המזמין )

 על ידי המזמין ואדריכל הפרויקט. 

ז ואינו מחליף דרישות נוספות  מפרט זה הינו חלק בלתי נפרד מכלל מסמכי המכר .ד

 אשר מפורטות בכלל מסמכי המכרז. 

 סוגי המערכות: .ה

 תשתיות כבילה פאסיבית למחשוב וטלפוניה. .1

 כריזת חירום והגברה.  .2

 בטחון )טמ"ס ,בקרת כניסה ופריצה(. .3

 

בתחום הביטחון על המציע להיות/לקחת חברה בעלת ניסיון מוכח בהתקנת מערכות ביטחון    .2

ת הקימות כיום באצטדיון אישור החברה לביצוע העבודה הינה באחריות  ושילובם במערכו

 המזמין, רק חברה שתאושר על ידי המזמין תבצע את העבודה בתחום זה.  

בתחום הכריזה על המציע להיות/לקחת חברה בעלת ניסיון מוכח בהתקנת מערכות כריזה  .3

לביצוע העבודה הינה  והגברה ושילובם במערכות הקימות כיום באצטדיון אישור החברה 

 באחריות המזמין, רק חברה שתאושר על ידי המזמין תבצע את העבודה בתחום זה.  

בתחום תשתיות כבילה פאסיבית למחשוב וטלפוניה על המציע להיות/לקחת חברה בעלת   .4

 ניסיון מוכח בתחום תוך שילוב התשתיות הנדרשות בתשתיות קימות באצטדיון.

יחל    CDRלכל מערכת ומערכת, לאחר אישור ה CDRלהכין לפני תחילת עבודה על הספק  .5

על  CDRהקבלן לבצע את עבודתו, הקבלן לא יתחיל את עבודתו על המערכות לפני אישור ה

 ידי מזמין העבודה או נציגו למכרז זה. 

 

 הצהרת הספק .6

, הספק 1977- מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז

 ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה על המזמין   .א

ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך 

במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין  
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עובד של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר,   או של נושא משרה במזמין ו/או 

 בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במזמין ו/או עובד   .ב

במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשרו להליך 

 קשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.הת

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במזמין ו/או עובד   .ג

במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית  

 ו/או לא תחרותית. 

אמור בסעיף זה לעיל, התעורר חשד סביר כי הספק ו/או מי מטעמו פעל בניגוד ל .ד

המזמין שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא לשתפו בהליך  

ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף 

זה: "הליך ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל  

ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את   זמן שהוא את זכייתו בהליך

 החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות. 

הספק נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי  .ה

מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם המזמין ו/או חוזה/הזמנה  

 הנובעים ממנו. 

 

 טרם חתימת ההסכם  -התחייבויות ואישורים .7

מפורטים להלן ההתחייבויות והאישורים שהספק הזוכה יידרש להמציא למזמין בטרם  

 ההתקשרות עמו, בנוסף לדרישות והאישורים אשר נדרשו במסמכי המכרז הנוספים: 

שנים בניהול תאום   3הספק יתחייב להעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון של לפחות  .א

מכרז אשר הושלמו בהצלחה, ואשר כללו תכנון, ופיקוח פרויקטים מהסוג נשוא ה

אספקה והקמה של מערכות כגון אלה הנדרשות במכרז זה. מנהל הפרויקט יאושר 

ע"י המזמין ויהיה אחראי מטעמו לכל עניין ודבר הקשור בעבודה מול המזמין. מנהל  

הפרויקט ילווה את העבודות בכל תקופת ההתקשרות ויהיה "כתובת" אצל המציע לכל  

ניין הקשור למערכות. כל סיכום ו/או אישור של מנהל הפרויקט של המציע יחייבו את  ע

 המציע. 

שנים באחזקת מערכות  3הספק יתחייב להעמיד מנהל תפעול בעל ניסיון של לפחות  .ב

 מהסוג המוצע. 

על הספק להגיש לאישור המזמין מסמכים המעידים על ניסיון אנשי המפתח טרם   .ג

בזאת שהספק לא יורשה להחליף את אנשי המפתח   החתימה על החוזה. מובהר

בתקופה כלשהי לאורך הפעילות בפרויקט ללא אישור מראש ובכתב מהמנהל, כל  

 איש מפתח תחליפי יהיה חייב לעמוד בקריטריונים שפורטו לעיל.

הספק יגיש, טרם חתימת החוזה, הצהרה בגין זמינות הציוד המוצע ויכולת מתן   .ד

ר השוטף של הציוד וחלקי החילוף המפורטים בהצעה ו/או  התמיכה, השירות והייצו

שנים   7אשר ידרשו לצורך הטיפול במערכת בזמן זה או אחר, לפחות לתקופה של 

 מיום סיום הקמת המערכת באתר המזמין.

בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי העזר,   .ה

מת עבודתו וכי הצעת המחיר שלו הנה מושלמת,  אביזרים וציוד אחר, הדרושים להשל

עד לקבלת אישור סופי מידי המפקח ומסירת המערכות למזמין. למציע לא תהיינה,  
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תוך כדי עבודה, תביעות כלשהן, להוציא תביעות כספיות בגין דרישות המזמין בכתב  

 לתוספות שאינן נכללות במפרט הטכני.  

הצעתו כוללת את כל נושא האינטגרציה בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי  .ו

הדרושה לכלל המערכות ולא תינתן תוספת תשלום כל שהוא בגין ביצוע תיאומים כל 

   שהם מול ספקים או הקבלן הראשי הנמצא בשטח.

על המציע לציין ולהתחייב בהצעתו, באופן ברור, שהינו מסכים לכל סעיפי המכרז וכי  .ז

   המערכות ותקופת התחזוקה.יפעל לפיהם עם ההזמנה ובמהלך חיי 

ידו בפרויקט  –על הספק להגיש לאישור המזמין רשימת קבלני המשנה שיועסקו על  .ח

זה.  ברשימה יציין את ניסיונם ואת תקופת העסקתם כקבלני מישנה על ידו. הספק 

יתחייב כי ביצוע המקטע המוצע להקמה על ידי ספק מישנה יעשה בכללותו על ידי 

 ו המלאה של המציע. אותו ספק ובאחריות

 

 אחריות אחזקה ושירות  .8

תקופת האחריות למערכות שיותקנו על ידי המציע, על כל מרכיביהם המצוינים   .א

ממועד מסירת המערכות וקבלת אישור גמר ע"י  חודשים 24במפרט זה, תהיה 

 המזמין.

  8:00למציע יהיה מערך שירות ממוחשב ובעל יכולת לתת מענה לשירות בין השעות   .ב

 לפחות.  15:00בערב בימים א' עד ה'  ובימי שישי עד שעה   20:00ל בבוקר

זמן קריאה לטיפול בתקלה המשביתה את אחד הריכוזים של המערכות לא יעלה על   .ג

  24שעות ממועד הקריאה, זמן הקריאה לטיפול בכל תקלה אחרת לא יעלה על  4

 שעות ממועד הקריאה. 

כל תקלה ו/או פגם במערכות. תיקון   במהלך תקופת האחריות, הספק יתקן על חשבונו .ד

)עשרים  24הפגמים יבוצע בשטח המזמין, אך אם יחרוג התיקון מהזמן המוקצב של 

וארבע(שעות, יחליף הספק את החלק הפגום בחלק חדש וזאת לפי הוראות המזמין  

או בא כוחו. במקרה של חילוקי דעות על סיבת התקלה או הפגם במערכת יקבע  

ו אם התיקון חל על הספק וקביעתו תהיה סופית ומחייבת. בכל  המפקח/או מי מטעמ

מקרה, חילוקי דעות על סיבת התקלה לא יעכבו את תיקון התקלה/פגם והספק 

 מתחייב לבצע את התיקון ללא דיחוי, למרות חילוקי הדעות. 

הספק מתחייב להחזיק ברשותו מלאי של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי  .ה

ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מידית בכל תקלה שעלולה לקרות התקנה  

שנות אחריות   7 -שנות אחריות לפחות ו 2במערכות אשר מתוחזקות על ידו, למשך 

 ושירות בתשלום, אם יידרש לכך.

הספק ייתן מענה מקצועי לכל סוגיה, באמצעות הצוות שיעמיד לשירות המזמין.   .ו

מורכבת ולא ניתן לה מענה באמצעות הצוות של המציע,  במידה שהסוגיה הנידונה 

המציע ייתן גיבוי באמצעות יעוץ של מומחים מהארץ ומחו"ל, אשר יאושרו מראש על 

 ידי המזמין. 

הספק יהיה אחראי להסביר לגורמים של המזמין את כל הדרוש הסבר לתפעול  .ז

 המערכת ותחזוקתה. 
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 תנאים והתניות  .9

 והנו מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד.  המפרט הנו רכושו של המזמין .א

הצעת הספק, מרגע שהוגשה, תהיה רכוש המזמין והוא יהיה רשאי לעשות בה כל   .ב

 שימוש הקשור למפרט זה. 

אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המציע לעשות בעתיד שימוש בחלקי הצעתו שאינם   .ג

 ייחודיים למזמין ו/או אינם מגלמים מידע סודי של המזמין. 

 

 סודיות .10

המציע מצהיר שלא יעשה כל שימוש במפרט זה ו/או בחומר ו/או במידע הנוגע למזמין  .א

במידה שיועבר אליו או אל מי מטעמו, בכל שלב משלבי הפרויקט, שימוש אחר מאשר  

לצורך הגשת ההצעה להקמת המערכות המתוארות במפרט זה. המציע לא יעביר  

ו/או צילום הנוגע לפרויקט ו/או למפרט זה לכל גורם אחר כלשהו כל פרט ו/או מידע 

 ו/או למזמין. 

המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שנמסר לו על ידי המזמין או מי מטעמו   .ב

בקשר לבקשה להצעות זו ו/או למזמין, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע  

 המחויב בגילוי לפי דין.

לרבות קבלני משנה, על התחייבות  המציע ידאג להחתים את עובדיו וכל מי מטעמו,  .ג

לשמירת סודיות כלפי המזמין, בנוסח התואם את האמור לעיל ויהיה אחראי לקיום 

 ההתחייבות לסודיות על ידי עובדיו וכל מי מטעמו.

 

 נהלי עבודה ושירות .11

הספק חייב לקבל את אישור המזמין הן ביחס למקור החומרים והמוצרים בהם יש   .א

לטיב החומרים והמוצרים, אולם אישור מקור המוצרים   בדעתו להשתמש והן ביחס

והחומרים לא ישמש אישור לטיב החומרים והמוצרים המובאים מאותו מקור ולא יגרע 

מאחריות הספק. הרשות בידי המזמין לפסול משלוח חומרים ומוצרים ממקור מאושר,  

 אם אין המוצרים והחומרים מתאימים לצורכי העבודה.

ודות תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם כל הגורמים הנוגעים  הספק יבצע את העב .ב

בדבר, יימנע מהפרעות לעבודה של עובדי המזמין ו/או מבצעים אחרים העלולים לבצע 

בעת ובעונה אחת עבודות שונות באתרים או בסביבתם וכן ישתתף בישיבות ופגישות  

 תאום בכל זמן שיידרש לכך.

עילות כלשהי, שנעשית על ידי הספק במסגרת כל תיקון, שירות, החלפת ציוד ופ .ג

 עבודתו השוטפת, תירשם ביומן השירות אשר ינוהל. 
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 תקנים מחייבים  .12

התקנים והמסמכים המחייבים והמפורטים להלן, הינם בבחינת מפרטים טכניים   .א

כלליים המצטרפים למפרטי הדרישות הספציפיות המוגדרים במסגרת המפרט על  

 פרקיו השונים.

מקרה של סתירה בין המפרטים הטכניים הכלליים לבין אילו המפורטים ספציפית, בכל   .ב

 תינתן עדיפות לדרישות המפורטות ספציפית לגבי הציוד המוצע ו/או הביצוע הנדרש.

בכל מקרה של סתירה בין המפרטים הטכניים הכלליים לבין עצמם, תינתן עדיפות  .ג

 על ידי המזמין. לתקנים המחמירים, אלא אם יאושר אחרת, בכתב, 

על הספק לפרט בהצעתו סתירות כלשהן בין הדרישות שהתגלו על ידו, כמו גם את   .ד

 הבדיקות אותן יש לבצע להוכחת עמידות מרכיבי הצעתו בדרישות. 

על הספק לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל   .ה

שתמצא טעות, סתירה או אי  המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה 

התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע 

 על כך בהקדם האפשרי למזמין ולבקש הוראה בכתב. 

בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לספק הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט  .ו

יהיה על הספק להגיש למזמין   -ם  ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכ

 ידו לקבלת אישור.-את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

המזמין רשאי לאשר או לדחות את הצעת הספק ואין מחובתו לנמק את החלטתו אולם  

 החלטתו של המזמין תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של הספק.

הספק לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים  אישור או אי אישור לבקשת  

 ו/או תביעות עתידיות. 

אם יציע הספק הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל 

ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי המזמין ו/או יועצים מטעם המזמין. הקביעה  

 בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי המזמין. 

 ם ישראליים: תקני .ז

דרישות בטיחות לציוד אלקטרוני המופעל מרשת  - 250ת"י  .1

 החשמל. 

כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי  -900.ת"י  2 .2

 ולשימושים דומים. 

 מערכות הגנה מפני פגיעות ברק.  1173.ת"י  3 .3

 מפרטי חי"ק: .ח

 הלחמות, חיווט וכבילה.  – 1.מפרט חי"ק מס' 1 .1

 יכות. אבטחת א –  10.מפרט חי"ק מס' 2 .2

 לאומיים:-מפרטים בין .ט

1. IEC EN 50130-4 

2. IEC 1000-4-2 

3. IEC 1000-4-3 

4. IEC 1000-4-4/5/6/11 
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5. EN 55022, Class b 

6. IP-41 

7. IP-42 

8. IP-65 

 פרסומים אחרים:  .י

 בהוצאת משרד הפתוח ועדכוניו. 1965חוק החשמל משנת   .1

 משהב"ט.   –מפרט כללי לעבודות חשמל  .2

 הפתוח והתקשורת. תקני בטיחות של משרדי העבודה,  .3

 תקנות בזק להתקנת צנרת פנים וחוץ. .4

מודגש שאין רשימה זו מלאה ועל הספק חלה החובה לספק אך ורק פריטים העומדים בתקנים  

 הרלוונטיים ולהקים את המערכות אך ורק בהתאם לתקן הרלוונטי.

 מימוש המערכת ואינטגרציה: .13

 לוח זמנים  .א

הספק יידרש  28/02/2022מערכות עד לתאריך לוח הזמנים המתוכנן כולל את הקמת כלל ה .14

 להתחייב חוזית ליכולת עמידתו בתאריך זה, כולל קנסות ופיגורים.

הספק ייקח בחשבון כי תהיה דרישה להתקנה חלקית של המערכות עפ"י צרכי המזמין  

ובהתאם להתקדמות העבודה, במועדים מוקדמים יותר והוא מתחייב להשתלב במסגרת לוח  

הזמנים של הקבלן הראשי והפרויקט. אף אם ייווצרו עיכובים בביצוע ו/או סיום המערכת כפי  

שמוצגת במפרט זה, מכל סיבה שהיא, הספק ייקח בחשבון כי תהיה דרישה להתקנה חלקית  

 של התשתיות על פי צורכי המזמין. 

 סימון ושילוט: .ב

 המערכת תכלול סימונים של : .1

 כל הכבלים במערכת.  .1

 ריכוזים קומתיים.  .2

 ריכוזים ראשיים. .3

 קופסאות חיבורים. .4

 אביזרים וציוד קצה. .5

 כל ציוד אחר הדרוש להתקנה.  .6

 כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים. אין לבצע שילוט בדגלונים. .2

 השילוט יבוצע באמצעות חריטה בפס בקליט או פלסטי צבעוני. .3

 שיטת הסימון תקבע על ידי המתכנן והמזמין.  .4

 יסומן בשני קצותיו, הסימון יבוצע ע"י שרוול מתכווץ.כל כבל  .5

 סימון אביזרים וציוד יבוצע באמצעות שלט פלסטי חרוט. .6

 ריכוזים.-סימון .7

 ריכוזים קומתיים ישלטו על ידי שלט פלסטי חרוט מעל דלת הריכוז.
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כל אחד מפרטי הציוד במערכת יסומן בשילוט מזהה כפי שפורט  .8

יסמן רכיבים אלה בתוכניות העדות שיוגשו על לעיל ולפי הצורך. סימון זהה 

 ידי הספק בתום העבודה. 

כל פרטי השילוט והסימון ייעשו בתאום עם המזמין, בהתאם לשיטת  .9

סימון מקובלת, על פי תוכנית מפורטת הכוללת את צורת הסימונים ומיקומם,  

 שתוגש מראש על ידי הספק לאישור המזמין. 

 בטיחות וגהות באתר העבודה .ג

פק לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות על הס .1

המוסמכות, כגון: שלוט הקשור לתפקידו של הספק, שלוט גלוי לעיני 

הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות  

דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, 

מכאניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני  ציוד הרמה, כלי עבודה 

 מקומות וחומרים מסוכנים.  

הספק מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד  .2

העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של 

ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות  -הספק בגין אי

עיף זה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כמפורט. האמור בס

 כך בנפרד.

בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הספק לנקוט בכל  .3

האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות  

והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לדאוג שכל אורח המזדמן  

להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים לאתר יצויד באמצעים הדרושים  

 מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הספק מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע  .4

 העבודה של כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. 

למלא את כל  מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הספק  .5

 הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, אם נפגעו.

הספק מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי   .6

האתר המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון 

סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי 

 ן.  שיורה המזמי

על הספק לספק על חשבונו אפודות זוהרות, נעלים, כובעי מגן תקניים   .7

אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי 

 מנהל העבודה.  

 :תיעוד .ד

הספק יגיש תיקי תכנון ותיקי תיעוד בהתאם למפורט להלן. הספק נדרש לאשר   .1

 המזמין, טרם הכנתם.  את מבנה ותכולת תיקי התכנון והתיעוד על ידי

( SCOPE OFWORKלפני הכניסה לעבודה יגיש הספק תיק תכנון ) .א

S.O.W העתקים שיכיל לפחות:  4  -ב 

רשימת אנשי קשר בפרויקט, כולל תפקידם, תחומי אחריות, טלפון  .ב

 ישיר וכל פרט רלוונטי.
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מפורט לכל השלבים ולכל שלב במערכת, המשולב   GANTתרשים  .ג

 כולל של הפרויקט.ומותאם ללוח הזמנים ה

רשימת כל הציוד המיועד להתקנה, כולל תיאור הפריט, קטלוגים  .ד

 מקוריים של היצרן, כמות ומועד התקנה. 

רשימת אנשי קשר בפרויקט, כולל: תפקידם, תחומי אחריות, טלפון  .ה

 ישיר וכל פרט רלוונטי.

 מפורט לכל השלבים ולכל שלב במערכת.  GANTתרשים  .ו

להתקנה, כולל תיאור הפריט, קטלוגים רשימת כל הציוד המיועד  .ז

 מקוריים של היצרן, כמות ומועד התקנה. 

 תרשים כללי של המערכות השונות.  .ח

 תרשים חיבורים.  .ט

תרשימים המפרטים את תכולת קופסאות החיבורים, בקרים שונים וכל  .י

 פריט של כל אחת מהמערכות.

 אופן העמדת הציוד בדלפק השומר ובחדר המחשב.  .יא

 פויים + נושאי הדרכה.מועדי ההדרכה הצ .יב

 5 -הספק יגיש עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת תיק מתקן מסודר ב .2

 העתקים שיכיל לפחות: 

 תיק נוהלי אחזקה.  .א

 תיק נוהלי הפעלה למערכת.  .ב

 מפורטות.  AD MADEתכוניות  .ג

 תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת.  .ד

המערכות שרטוט כל מערך הביטחון שהותקן וכל הקשרים בין  .ה

 השונות. 

 מבנה ומערך הגדרות והרשאות משתמשים.  .ו

 אישור תקן לכל פריט ורכיב שהותקן במערכת.  .ז

 עותק מהספרות שתחולק בקורסים השונים/ ההדרכה.  .ח

 פרטי הספק נותן השירות. .ט

 דוחות בחתכים שונים ע"פ ההגדרות שימסרו ע"י המזמין.  .י

 . S.O.Wעותק מתיק  .יא

הדורתו העדכנית, כולל הדפסות מקוריות במ AutoCAD -כל השרטוטים יוגשו ב .3

 בכל עותק של תיקי התיעוד. 

במהדורתו העדכנית וכלי מיקרוסופט אחרים  WORD -כל המסמכים יוגשו ב .4

 בהתאם לעניין, כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד.

 התיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית. .5
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 בדיקות קבלה .ה

פעלתן והרצתן על ידי הספק, תערכנה בדיקות עם סיום התקנת המערכות, ה .1

 קבלה למערכות, על מנת לוודא תקינותן והתאמתן לדרישות המפרט. 

 מהות בדיקות הקבלה ומהלכן, ייקבעו על פי שני מסמכים עיקריים: .2

 ATR- Acceptance Test Requirementsדרישות בדיקת קבלה 

 .ATR- Acceptance Test Requirementsמפרט בדיקות קבלה 

, שיכלול הגדרות מדויקות לגבי מהות הבדיקות,  ATRהספק יגיש לאישור המזמין   .3

 שיטת ביצוען, רישומן, מדדי ביצוע נדרשים וסוג הצב"ד הנדרש.

 רשימת הבדיקות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:  .4

  בדיקות חזותיות:  .א

  טיב ההתקנות המכאניות של רכיבי המערכת. 

  שסופקו. טיב המחברים, הכבלים והחיווט. שלימות הרכיבים 

  טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים. 

 התאמה לכתב הכמויות הסופי.

  בדיקות טכנולוגיות/ עמידה במפרטים:  .ב

  דרישות מכאניות כלליות.

  דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות.

 . S.O.W -בדיקת תאימות הציוד וההתקנה מול ה

 הפעלת המערכות. .ו

 בדיקת תסריטים שונים ובדיקת קשרים בין המערכות השונות.  .1

בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל הדרישות הפונקציונאליות שהוגדרו במסגרת  .2

 מפרט זה. 

 . ATR  -בדיקות נוספות, במידת הצורך, יוגדרו עם הספק בעת הכנת ה .ז

קות יוגש לאישור המזמין לפחות שבועיים לפני המועד המיועד לבדי ATR -מסמך ה .ח

 הקבלה. 

  ATR  -לאישורו, על אישור/ דחיית ה ATR  -המזמין יודיע לספק תוך שבועיים מיום קבלת ה .ט

 ו/או על דרישותיו לשינוי מהות הבדיקות ו/או המדדים הנדרשים. 

  ATP -שישמש לביצוע בדיקות הקבלה. ה ATPמאושר יגיש הספק למזמין  ATRעל בסיס  .י

 יועבר למזמין רק לאחר שהספק יבצע בעצמו, בהצלחה, את סידרת בדיקות הקבלה. 

באחריות הספק לספק, לצורך הבדיקות, את כל האמצעים הנדרשים לביצוע הבדיקות כגון  .יא

 צב"ד, אביזרי ומכשירי עזר, טפסי בדיקה וכו'.

ו על טופס בנוכחות נציג המזמין, שיאשר בחתימת ATP -בדיקות הקבלה יבוצעו על פי ה .יב

 את ביצוע הבדיקה ותוצאתה. 

במידה ותוצאות הבדיקות, כולן או חלקן לא תעמודנה במדדים שנקבעו להצלחה   .1

יום מתאריך   14יודיע המזמין לספק על השגותיו והערותיו, תוך  ATP -על פי ה

 הגשת תוצאות הבדיקה לאישור.

ון ויגיש את  הספק יהיה אחראי לתיקון כל הליקויים שנתגלו ו/או הנדרש תיק

 המערך לבדיקות קבלה חוזרות. 
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רק בתום בדיקות קבלה שתוצאותיהן תהיינה חיוביות תינתן לספק, על ידי  .2

המזמין, תעודת קבלה שתעיד על "קבלת המערכת" לתקופת הרצה בת חודש  

ימים, בה יערוך המזמין מעקב צמוד על ביצועי המערכת, ללא נוכחות נציגי 

 ידי המזמין. הספק, אלא אם ייקראו על 

בתום תקופת הרצה זו ובתנאי שתוצאותיה חיוביות והספק עמד בכל יתר תנאי   .3

המפרט והחוזה, תונפק לספק על ידי המזמין "תעודת גמר" המהווה אישור על  

  סיום הפרויקט בהתאם להתחייבויותיו.

 מועד  מסירת תעודת הגמר ייחשב כיום תחילת תקופת האחריות.

 הדרכה .יג

 על ידי המזמין ויוזמנו על ידו. המודרכים יקבעו .1

 ההדרכה תבוצע במקום שיקבע על ידי המזמין, ובמועד שיתואם עם הספק. .2

מטרת ההדרכה להביא את המודרכים להכרת המערכת ומיומנות בהפעלתה,   .3

 כולל איתור ותיקון תקלות, שינויי תצורה והכרות יסודית עם התיעוד.

 ת תוכן ההדרכה. למזמין שמורה הזכות לשנות את התוכנית וא  .4

 ההדרכה תכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים:  .5

 תיאור המערכת והסבר כללי על אופן תפקודה. .6

 הפעלת המערכת, כולל הדגמה.  .7

 הפעלת עמדות הניהול וביצוע הגדרות שונות. .8

 איתור תקלות.  .9

 תיקון תקלות. .10

 תפעול התיעוד ואופן השימוש בו, כולל עדכונים של התיעוד. .11

תכלול את כל מרכיבי המערכות השונות, ציוד הקצה והתיעוד, תוך  ההדרכה  .12

 הצגת המערכות באתר, כולל הדגמה. 

בתחילת ההדרכה תינתן למודרכים חוברת מודפסת הכוללת את נושאי ההדרכה   .13

 המועברת, אשר תלווה את ההדרכה הפרונטאלית. 

  18במסגרת חוזה ההדרכה הראשונית, תכלול שני ימי הדרכה מלאים )סה"כ  .14

 שעות( לפחות. 

העלות לביצוע ההדרכה כלולה במחירי היחידה. לא תשולם כל תוספת עבור  .15

 ההדרכה. 

שעות ההדרכה הנ"ל הן נטו באתר הלקוח, והלקוח לא יחויב בגינן בנפרד, וכן לא  .16

 יחויב בגין הוצאות וזמן נסיעה לאתר. 
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 הטמעה  .יד

מערכת והמשתמשים.  הספק יבצע הטמעה של המערכות על ידי ליווי של מנהל ה .1

כל הפעולות, כמפורט להלן, ירוכזו על ידי אדם אחד מטעם הספק, שילווה את כל  

 התהליך. 

שעות לכל היותר,   80ליווי צמוד לפי קריאה או לפי לו"ז שיסוכם במגבלה של  .2

 חודשים שתחילתה במועד "קבלת המערכת". 2בתקופה של  

ליו בכל עת במשך שעות  בימים שהמלווה אינו באתר, ניתן יהיה להתקשר א .3

העבודה, ולקבל סיוע טלפוני, בזמינות גבוהה. סיוע זה לא יחושב במניין השעות  

 שצוינו בסעיף קודם.
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 תשתיות כבילה למחשוב וטלפוניה  . ב

 תשתיות תקשורת: 

התשתיות יתבססו על התקן המעודכן ביותר ביום התקנת  התשתיות, לכלל המערכות כאשר  .1

לפחות,    CAT7Aגיגה דור  -סוגי הכבילה שתיפרס תהיה: כבילה עבור מערך מחשבים וטלפוניה  

   CAT5, כבילה עבור פריצה כבילה בתקו MM-OM3-6/12/24כבילה אופטית חיצונית מסוג

-SM/MMמסוג  גיגה וכבילה אופטית מסוג  CCTVה עבור מערך ה וכבלי בקרה ייעודיים, כביל

OM36/12/24  זוג ,כבילה אופטית   10זוג ו 26זוג , 50,כבלי בזק בעלי זוגות סימטריים של

 . MM/SMמסוג 

ביין ריכוזי    התשתית תבנה כתשתית אחודה עבור טלפוניה ומחשוב כאשר התשתית המקשרת .2

המערכות יהיה בתשתית אופטית כולל ציוד המרה המשנה תהיה תשתית אופטית ,קישור 

 בהתאם לצורך, הקישור יבוצע מחדר  התקשורת/ציוד ראשי.  RG6/RG11מאופטי לנחושת/

תיפרס תשתית ייעודית לכלל מערכות המתח הנמוך בשני אופנים תשתית דרך ריכוזי  .3

 התקשורת ותשתיות ישירות אל חדר התקשורת/ציוד ראשי . בו ירוכזו המערכות. 

 מחדר התקשורת בטריבונה יפרסו כבלים אופטיים לריכוז הראשי באצטדיון. .4

ארונות התקשורת יסופקו באבזור מלא הכולל פסי חשמל, מדפים, מגירות עפ"י הצורך וכולם  .5

 . IP65-יהיו מוגני מים

לא תתאפשר הנחת כבילה ישירות על ידי ספקי התקשורת, הכבילה שתיפרס תיתן מענה לכל   .6

 ים. נותני השירות

תיפרס תשתית ייעודית כולל קישורה למרכזים השונים עבור מערך המולטימדיה שיכלול מסכי  .7

 בגדלים שונים.  LCDפלזמה ומסכי 

מטר מהרצפה גובה זה הינו   6בגובה של  LEDתוכן תשתית לשלט תצוגה ראשי בטכנולוגית ה .8

או כבילת נחושת  הגובה  המינימלי  להתקנת המסך תשתית זו תהיה באמצעות כבילה אופטית  

 . CAT 7מסוג גיגה 

 ומאותו יצרן. RJ-CAT6Aשקעי הקצה ולוחות הניתוב יהיו מסוג  .9

  80,רוחב  44Uמסדי התקשורת בחדר התקשורת הראשי/ציוד ראשי יהיו ארונות בגודל של  .10

ס"מ עם כל הנדרש להפעלתם בהתאם לכתוב בכתב   207ס"מ וגובה של  80/100ס"מ עומק 

 הכמויות. 

 .   CAT6Aים שיסופקו יהיו בתקן כל המגשר .11
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 מרכזיית טלפון:

קווי הטלפון כולל שלוחות יינתנו ממערך הטלפוניה החדש שיותקן בחדר תקשורת/ציוד  .12

 ראשי.

 

 ציוד אקטיבי:

במסגרת מכרז יסופק ציוד מיתוג לרשת הפנימית בטריבונה ציוד זה יקושר למתג הראשי   .13

בחדר התקשורת הראשי באיצטדיון. יסופקו  מחשבים וציוד קצה לכל מערך הצפייה  

 במצלמות. 

יסופקו ויותקנו מערכות אל פסק למערות השונות כולל גיבוי מצברים לעבודה בהספק מלא   .14

 דקות.  15במשך 

 

 ולטימדיה  מערכת מ

 בטריבונה.  LCDהכנת נקודות קצה להתקנת מסכי  .15

 

 ג. מערכת ביטחון )טמ"ס, פריצה, בקרת כניסה(

 

 עקרונות המערכת   

 המפרט המתואר להלן מתאר את העקרונות התפעוליים והטכנולוגים של מערכת המיגון בטריבונה. 

-פוטובמבנה  א  השליטה על מערכות האבטחה תהיה מחדר הבקרה הראשי של המתחם שנמצ •

 יניש.פ

 פיניש.-מערכת הביטחון בטריבונה תקושר לחדר הבקרה הראשי במבנה פוטו •

 ציוד הביטחון )מצלמות בקרת כניסה יהיה זהה לציוד המותקן היום באיצטדיון. •

 יותקנו ע"י הקבלן המערכות הבאות:  •

o   מצלמותIP  שיחוברו למערכת הNVR  הקיימת קיום באיצטדיון 

o  בטריבונה . מערכת בקרת כניסה 

o  מערכת גילוי פריצה 

o  מערכת כריזת חירום שתתממשק למערכת הכריזה הקיימת באיצטדיון ומרכזה בחדר

 התקשורת הראשי. 

 מערכת הטמ"ס 

  -כללי  •

o   מערכת המצלמות שיותקנו בטריבונה ובגג הטריבונה יהיו מאותו סוג של מצלמות

מצלמות במארזי   PTZהמותקנות באיצטדיון ,מצלמות חיצוניות, ופנימיות מצלמות  

 דום וצינור.

o  הדלתות תהיה זהה בציודים המותקנים כיום בדלתות האיצטדיון.רת קבמערכת 

 



 174  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 מערכת בקרת פריצה 

 רכזת פריצה  

יותקן מרחיב אזורי שיחובר למערכת הפריצה הקיימת כיום באיצטדיון ומותקנת בחדר  •

 התקשורת הראשי. 

 החיבור יאפשר קבלת כל המידע מחדרי הטריבונה למערכת השליטה על מערך הפריצה.  •

 המערכת תפעל על פי הפונקציות העיקריות הבאות :  •

או שו"ע מאושר באמצעות פרוטוקול  WIZCONהרכזת תחובר לתוכנת השו"ב כדוגמת   •

 ותתחבר לרשת המחשבים של הקבלן. MODBUS TCP\IPתקשורת 

מדורים שיאפשרו בניית אזורי משנה שכל אחד מהם מופעל בלוגיקה   8הרכזת תתמוך בעד  •

 תפעולית שונה. 

 דריכת מערכת תבוצע באופן אוטומטי כיוון שעת הדריכה יהיה גמיש וניתן לשינוי.  •

טרל את מערכת האזעקה בתוכנת השו"ב יהיה מסך גרפי בו יופיע שם האזור  על מנת לנ •

 מנוטרל\ומצב : דרוך

ניטרול אזור \לכל קומה/אזור יהיה קוד נטרול ודריכה נפרד המנטרל את המערכת כך שדריכת •

 מסוים תתבצע רק ע"י מורשה לכך.

 חגים ומועדי ישראל.המערכת ושעון הזמן יכילו לוח שנה מלא אשר יזהה את ימי השבוע וכן  •

 שחרור בוקר לא יבוצע באופן אוטומטי אלא רק לאחר הגעה ראשונית של הבוקר.  •

 ישחרר את כל המערכות ליום עבודה רגיל. 07:30שחרור בוקר לאחר השעה   •

 

: השעות הרשומות במסמך זה הנן דוגמה, המערכת תהיה גמישה ותאפשר שינוי  הערה

 השעות בהתאם לדרישות. 

 באחריות הספק לבצע את כל ההגדרות הנדרשות במסמך זה לגביי האזורים וזמינותם.  •

 

 מערך איסוף נתונים למערכת בקרת פריצה •

 : מערך איסוף הנתונים יתקבל באחת משתי האפשרויות הבאות

.איסוף מרכזי מערך מרוכז קרי לכל מערך החיווט של מערכת הביטחון וחיווט ישירות 1 •

 י הפיקוד המבוקרים והמבקרים. למרכז, כולל אלמנט

המאפשרים מחד   O  /I.איסוף מבוזר ברחבי המתקן בארונות ייעודים יותקנו יחידות בקרי 2 •

 איסוף נתונים ומצד שני הפעלת יחידות מבוקרות.

 הרכזת תכיל כמות מבואות ומוצאים בהתאם לדרישה לאזור הכיסוי. •

 רים המחווטים בפועל. מכמות האזו  25%כמות האזורים החופשים יהיה לפחות  •

שעות   72 –הרכזת תכיל אלמנט גיבוי נפילת מתח חשמל באמצעות סוללות עצמאיות ל  •

 לפחות. 

הרכזת ואו לוחות המשנה יכילו מעגל מלכוד וכל ניסיון לחבל ביחידה יעביר התרעה למוקד   •

 והפעלת צופר מקומי.

 סים יציאות / כניסות. ממבואות התפו  25%קיבולת כל בקר איסוף יהיה בתוספת של לפחות  •
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

אירועים אחרונים כולל זיהוי מיקום האירוע  500המערכת תהיה בעלת קיבולת זיכרון של  •

 והשעה המדויקת.

 מספרי טלפון לפחות . 4  –המערכת תאפשר חיוג אוטומטי על פי הגדרה ל  •

המערכת תהיה בעלת פרוטוקול תקשורת למערכת הקלטה דיגיטלית כך שתאפשר הקפצת   •

 )במידה וקיימת כזאת( .   מצלמה לאזור ההתראה

 המערכת תזהה תקלות או ניסיונות חבלה כולל אלמנט קצר, קצר לאדמה, מתח יתר וכדו'.  •

 ניתן יהיה להפעיל ממוקד הבקרה הפעלת קריאת מצוקה באמצעות לחצן ייעודי . •

ת רמה  המערכת תאפשר מתן זכאויות לשימוש לשלוש רמות משתמש לפחות, מפעילי המערכ •

 . 3/ משתמש רגיל רמה   2, מנהל המערכת / טכנאי רמה 1

 

 טכנולוגיות לקיר או תקרה  2ובעל  ANTI MASKגלאי נפח פסיבי עם הגנת  

 או שווה ערך.   LUNAR DT AMאו    IWISE DT AMדגם   ROKONETהגלאי יהיה תוצרת  •

מגלה את חום גופו פעולת הגלאי תתבסס על צמד גששים הרגישים לאור אינפרה אדום , אשר   •

 של הפורץ.

האור המחוזר נקלט על ידי הגששים ומעובד על ידי מעגל עיבוד אותות סיפרתי האותות אשר   •

 יתקבלו    

מגששים יעשה על פי אלגורתים קבוע מראש , אשר יהווה מודל להתנהגות קרינה של חודר  •

 פוטנציאלי .   

בלו מתוך האנרגיה אשר נקלטה ,  במהלך תהליך העיבוד ינותחו פרמטרים שונים אשר התק •

 כגון: עוצמת   

 האות , תחום תדרים , אורכי האותות , יחד עם מידע סטטיסטי אשר אגור במעגל העיבוד. •

 מטר. 8מטר גובה לתקרתי ברדיוס של עד  2.8מטר לפחות או    15טווח הגלאי יהיה  •

ואלקטרוסטטיות וכן בהפרעות על קווי הזנת הגלאי יהיה עמיד בהפרעות אלקטרומגנטיות  •

 מתח לגלאי . 

( . לצורך כך, הגלאי יכלול יציאת אזעקה מיוחדת  ANTIMASKהגלאי יכלול הגנה בפני מיסוך)  •

 , אשר    

תופעל בכל עת , כאשר עדשת הגלאי תכוסה בחומר כלשהו למשך פרק זמן ארוך מפרק זמן   •

 מוגדר 

 שעות ביממה יתריע עד אשר ההפרעה תוסר. 24שמחובר לאזור דרוך   MASKממסר  •

 לגלאי יהיה מונה פולסים "מנגנון ספירה" המאפשר קבלת אזעקה רק לאחר גילוי כפול או בתוך   •

 פרק זמן  נתון  •

 תקלה.  \גילוי  \המסמנות ע"ג הגלאי מצב תקין    LEDבגלאי יהיו שלושה נוריות  •

רומגנטים וחשמלים או שינויי בגלאי הנפח לא יגרמו התראות שווא עקב  רעשים אלקט •

 טמפרטורת סביבה

אזור זה יהיה דרוך  –ופתיחתו תפעיל התרעה במערכת   TAMPERהגלאי יהיה מוגן במפסק  •

 שעות  24
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

הגלאי יכלול מנגנון של בדיקה עצמאית, אשר יבצע בדיקות רציפות של תקינות הגלאי תוך כדי  •

 פעולתו.     

 הגלאי ידווח הודעת תקלה. במקרה של גילוי תקלה בפעולת הגלאי,   •

 

 

 ANTI MASKגלאי ווילון חיצוני עם הגנת 

 או שווה ערך מאושר.   MAXEMUMאו    FTN- AMדגם  OPTEX הגלאי יהיה תוצרת  •

גובה של פתחי הכנסת הציודים לאנגר וימנע כניסת זרים וחודרים   2\ 3-גלאי זה יותקן ב •

 לפתחים אלו בעת   

 דריכת המתקן.  •

פעולת הגלאי תתבסס על סנסור רגיש לאור אינפרה אדום בעל אלומה דקה ורחבה , אשר   •

 מגלה  את חום  

 גופו של הפורץ . •

י מעגל עיבוד אותות סיפרתי האותות אשר  האור המחוזר נקלט על ידי הסנסור ומעובד על יד •

 יתקבלו    

מהסנסור יחושבו  על פי אלגורתים קבוע מראש , אשר יהווה מודל להתנהגות קרינה של חודר   •

 פוטנציאלי .   

במהלך תהליך העיבוד ינותחו פרמטרים שונים אשר התקבלו מתוך האנרגיה אשר נקלטה ,   •

 כגון: עוצמת   

 האות , תחום תדרים , אורכי האותות , יחד עם מידע סטטיסטי אשר אגור במעגל העיבוד. •

 מטר לפחות.  5טווח הגלאי יהיה  •

רעות על קווי הזנת הגלאי יהיה עמיד בהפרעות אלקטרומגנטיות ואלקטרוסטטיות וכן בהפ •

 מתח לגלאי . 

( . לצורך כך, הגלאי יכלול יציאת אזעקה מיוחדת  ANTIMASKהגלאי יכלול הגנה בפני מיסוך)  •

 , אשר    

תופעל בכל עת , כאשר עדשת הגלאי תכוסה בחומר כלשהו למשך פרק זמן ארוך מפרק זמן   •

 מוגדר 

 יציאה מיוחדת זו תימצא במצב אזעקה עד אשר ההפרעה תוסר. •

 לד שנמצא ע"ג הגלאי יסמן מצב גילוי ואו תקלה.  •

הגלאי יכלול מנגנון של בדיקה עצמאית, אשר יבצע בדיקות רציפות של תקינות הגלאי תוך כדי  •

 פעולתו.     

 במקרה של גילוי תקלה בפעולת הגלאי, הגלאי ידווח הודעת תקלה.  •

 

 

 



 177  לבניית טריבונה מערבית בגבעת רם , ירושלים   21/2020מכרז  

 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 ANTI MASKגלאי נפח חיצוני עם הגנת 

 (ANTI MASKסתר שמש ומוגן הסתרה ) א.א פאסיבי כולל זרוע, •

 מעלות  90זווית עדשה  •

 U.L.Cאו    VDEאו  U.L בעל תקן  •

 או שו"ע מאושרRISCO של   WATCH OUTגלאי איכותי כדוגמת  •

 3VDCרגישות הגלאי לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפעו משינוי  •

אזור זה יהיה דרוך  –ופתיחתו תפעיל התרעה במערכת   TAMPERהגלאי יהיה מוגן במפסק  •

 שעות  24

 הגלאי יהיה בעל מספר אונות גילוי שונות : מיקרוגל , אינפרא אדום פאסיבי.  •

 ( DUAL ELEMENT DETECTORאלמנת הגילוי יהיה פירו חשמלי כפול )  •

 מטר אורך  15-אופיין הגילוי יהיה יותר מ •

מעלות לגילוי מתחת   90בכל גזרת הגילוי כולל זווית אנכית של לגלאי יהיה כושר גילוי מעולה  •

לגלאי וכל כניסת גוף זר לגזרתו ב: הליכה , זחילה וריצה יופעל הגלאי ללא תלות ב: לבוש  

 מ"צ .  0-55אונות וטמפ' של   2,גודל האובייקט ,   חציית  

או שינויי בגלאי הנפח לא יגרמו התראות שווא עקב  רעשים אלקטרומגנטים וחשמלים  •

 טמפרטורת סביבה

 תקינות   \תקלה   \לחיווי אזעקה   LEDלגלאי יהיו מספר נוריות  •

 או אזעקה.\( וישוחרר עקב נפילת מתח וNOממסר אזעקה של הגלאי יהיה משוך בזמן רגיעה ) •

לגלאי יהיה מונה פולסים "מנגנון ספירה" המאפשר קבלת אזעקה רק לאחר גילוי כפול או בתוך   •

 ון פרק זמן  נת

 הגלאי יכיל עדשת פילטר כנגד השפעת סינוור ישיר •

 לגלאי יחובר נגד סוף קו לצורך זיהוי חיתוך בכבל המוביל אליו •

שעות לרכזת ויתריע בעת כיסוי או הסתרה של אזור הגלוי ללא  24יחובר כאזור  MASKחיווי   •

 כל קשר  לפעולת הגלאי

 

 טכנולכיותDT  (2 )-ו ASKANTI Mמטר   8.6גלאי נפח תקרתי תעשיתי לגבהים של  

 

 א.א פאסיבי + מיקרוגל תקרתי המיועד לתקרות גבוהות •

 או שו"ע מאושר RISCO של   LUNAR INDUSTRIAL GARD 3 ACTכדוגמת  •

 U.L.Cאו    VDEאו  U.L בעל תקן  •

 למניעת הירדמות הגלאי  ANTI CLOAK  - ACTבעל טכנולוגיית  •

 ידני של אורך הגל . במקומות שנדרש וכיוון  MWיכולת ניטרול  •

 תקשורת של גלאים  BAS-בעל יכולת התחברות ל •
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 מטר  22מטר וקוטר גילוי  8.6גובה התקנה עד  •

 3VDCרגישות הגלאי לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפעו משינוי  •

אזור זה יהיה דרוך  –ופתיחתו תפעיל התרעה במערכת   TAMPERהגלאי יהיה מוגן במפסק  •

 שעות  24

 בעל מספר אונות גילוי שונות : מיקרוגל , אינפרא אדום פאסיבי.  הגלאי יהיה •

 ( DUAL ELEMENT DETECTORאלמנת הגילוי יהיה פירו חשמלי כפול )  •

 מטר אורך  15-אופיין הגילוי יהיה יותר מ •

מעלות לגילוי מתחת   90לגלאי יהיה כושר גילוי מעולה בכל גזרת הגילוי כולל זווית אנכית של  •

כניסת גוף זר לגזרתו ב: הליכה , זחילה וריצה יופעל הגלאי ללא תלות ב: לבוש  לגלאי וכל 

 מ"צ .  0-60אונות וטמפ' של   2,גודל האובייקט ,   חציית  

בגלאי הנפח לא יגרמו התראות שווא עקב  רעשים אלקטרומגנטים וחשמלים או שינויי  •

 טמפרטורת סביבה

 תקינות   \תקלה   \לחיווי אזעקה   LEDלגלאי יהיו מספר נוריות  •

 או אזעקה.\( וישוחרר עקב נפילת מתח וNOממסר אזעקה של הגלאי יהיה משוך בזמן רגיעה ) •

 לגלאי יהיה מונה פולסים "מנגנון ספירה" המאפשר קבלת אזעקה רק לאחר גילוי כפול או בתוך   •

 פרק זמן  נתון  •

 הגלאי יכיל עדשת פילטר כנגד השפעת סינוור ישיר •

 ף קו לצורך זיהוי חיתוך בכבל המוביל אליולגלאי יחובר נגד סו •

שעות לרכזת ויתריע בעת כיסוי או הסתרה של אזור הגלוי ללא  24יחובר כאזור  MASKחיווי   •

 כל קשר  לפעולת הגלאי

 

 עילי  \  HD \מפסקים מגנטים שקוע 

 מפסקי הסף משמשים לזיהוי ואיתור פתיחת דלתות או פתחים בהם הם ממוקמים.   •

 יהיו מותקנים באלמנטים הבאים: מפסקי הסף  •

 דלתות כניסה )אלומיניום , מתכת , זכוכית(.  •

 דלתות עץ פנימיות.  •

 גלילות להכנסת סחורה, מטענים ורכבים  •

 

 מארז המגנט

 המפסק המגנטי מורכב משני חלקים עיקרים האחר מגנטי אופקי והשני היחידה הכוללת  את המגען.    

י עגול ע"מ לאפשר השקעת היחידות בתוך הדלת ובמשקוף  גוף המפסקים יהיה מתכתי ויהיה חרוט

 הדלת. 

כל אלמנט החיווט במפסקים יהיה שקוע ובלתי גלוי. במידה ומפסק הדלת יהיה גלוי ייסגר  •

 מפסק הדלת במכסה מתכתי. 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 המפסק יסופק עם כל האביזרים באריזת היצרן המקורי. •

 עליו אמורה להגן. מארז היחידה וצורת האביזר תואמים לסוג הדלת ופתח  •

 

 תנאי סביבה 

 .   - º60  +º  10המגען יעבוד בטמפ'  •

  

 נתונים חשמליים

   0.5Ωמצב קצר התנגדות המגע   •

 .   V 24במתח  A1במצב גע המתג יאפשר העברת   •

 לא תפרוץ את מגעני המתג. V 100במצב חוק רמת מתח של  •

 נתונים כללים 

 פתיחות.  1,000,000 –שנים אך לא פחות מ  5יהיה לפחות   אורך חיים של המגען •

אורך חיים של מגען לא יושפעו מזעזועים מקרים. השפעתו תופעל רק לאחר הרחקת  המגנט  •

 ס"מ.  1 -של יותר מ

 

 IPמערכת טמ"ס 

 

 כללי

   IPמצלמות  48דרישת הינה למערכת צפייה, הקלטה, ושחזור בעלת יכולת התרחבות לעד  •

 ע"ג רשת מחשבים מהירה כולל יכולת שליטה מרוחקת על שרתי משנה.  •

המערכת תאפשר צפייה ותחקור של מצלמות המותקנות באתר בזמן אמת וברזולוציות של   •

1.3MP   .לפחות 

לית פתוחה ובעלת מאות פרוטוקולי תקשורת לסוגים מחויבת להיות אוניברס NVR -תוכנת ה •

, מערכות תחקור חכם ומקלדות   VMD OUTDOORשונים של מצלמות , דוחסים , מערכות 

 או שו"ע מאושר   MILESTONEשל   XPROTECT CORPORATEשליטה כדוגמת 

 או שו"ע מאושר  WIZCON המערכת תהיה בעלת פרוטוקול מובנה לתוכנת השו"ב כדוגמת •

 אפשר שילוב בין התראות לבין הווידיאו באזור המותרע בצורת תרחיש מוגדר מראש.ות

 

 מצלמות 

המצלמות שיופעלו בפרויקט יהיו מסוג  מצלמות צבע: קבועות. כל המצלמות תהינה מצלמות   •

IP    4/5בעלות רזולוציהMP  .ומיועדות להתקנה פנימית/ חיצונית 

 החשמל תשתיות הכוללות: עבור המצלמות תוכן ע"י קבלן  •

   CAT7" להעברת כבלי 23צינורות  •
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 .   POEהמחיר למצלמה  יכלול בתוכו את מחיר התאמתה להזנת מתח   •

בנפרד לכל   -לפני התקנת כל מצלמה תבוצע בדיקה לכיסוי שטח הצפייה וקביעת סוג העדשה   •

אשר יסופקו   מצלמה ומצלמה שמתוכננת להתקנה. ניסיונות אלה יעשו עם מצלמה ומסך ניידים

 על ידי הקבלן במיוחד למטרה זו. 

התמונה שתתקבל מכל מצלמה חייבת להבטיח זיהוי ברור וחד משמעי בנפח הצפייה של כל   •

 מצלמה בהתאם לדרישות המזמין.   

   (.LUX 0.1 -בשעות הערב והלילה תופעלנה המצלמות בתאורה הקיימת במקום )כ •

 כדלקמן: המצלמה שתסופק ע"י הקבלן תענה למפרט טכני •

 1.2MPובעלת רזולוציה   IP  DOM,DAY\NIGHT  ,WDR מצלמת •

 

 CCD “1/3  CMOS סוג אלמנט

  4/5MP מספר פיקסלים

 1280X720  30FPS רזולוציה 

 lux  - F1.2 0.0013ל  \ש lux 0.005צבע  רגישות

DAYNAMIC RANGE 120DB 

 YES  + MECHANICAL IR CUT FILTER לילה\יום

 שניות  1/77,000עד  1/60 -מ On, Off מהירות תריס  

 2000-10000K קיזוז תאורה אחורית 

 BNCיציאה STREAM SIMUULTANEOUS 2 +  יציאות

 MJPEGאו   H264 דחיסה

 50db< יחס אות לרעש

 יציאה ומיקרופון מובנה \כניסה  אודיו

UNICAST 20   משתמשים בו זמנית 

 POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3 מתח הפעלה 

 מעלות צלסיוס  50עד  0 טמפרטורת עבודה

 80%-20% לחות יחסית 

 DCאות וידאו או מתח  יציאה לצמצם אוטומטי

WEB VIEWING YES 

LENES 2.8-8  מ"מ 
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SUPPORTED PROTOCOLS UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,NMP,V2C/

V3,QOS,HTTP,HTTPS,LDAP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.1, 

TCP\IP, 

  RAM 512MB -זיכרון 

 

 

 5MPובעלת רזולוציה  WDR ,חיצונית,  IP, BOX  ,DAY\NIGHT מצלמה  •

 

 CCD “1/3 CMOS סוג אלמנט

  5MP מספר פיקסלים

 X720 30FPS1280 רזולוציה 

 lux  - F1.2  0.0013ל  \ש lux 0.005צבע  רגישות

DAYNAMIC RANGE 120DB 

 YES  + MECHANICAL IR CUT FILTER לילה\יום

 שניות  1/77,000עד   1/60 -מ On, Off מהירות תריס  

 2000-10000K קיזוז תאורה אחורית 

 BNCיציאה STREAM SIMUULTANEOUS 2+   יציאות

 MJPEGאו   H264 דחיסה

 50db< יחס אות לרעש

 יציאה ומיקרופון מובנה \כניסה  אודיו

UNICAST 20    משתמשים בו זמנית 

 POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3 מתח הפעלה 

 מעלות צלסיוס 50עד  0 טמפרטורת עבודה

 80%- 20% לחות יחסית 

 DCאות וידאו או מתח  יציאה לצמצם אוטומטי

WEB VIEWING YES 

LENES 2.8-8  מ"מ 

SUPPORTED PROTOCOLS UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,NMP,V

2C/V3,QOS,HTTP,HTTPS,LDAP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.1

, TCP\IP, 
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  RAM 512MB -זיכרון 

LOCAL STORAGE MICRO SD 

מיגון מובנה של יצרן המצלמה כולל: אופציה מודולרית  מיגון חיצוני

 IP-65רמת אטימות  –למאוורר, חימום, ווישר וסוכך שמש 

 

 :  WD, 18זום * לתנאי יום לילה, IP ,  HD, DOMEמצלמה מפוקדת  •

 DSP 1/3" CCD סוג אלמנט

 MP1.3 ,18 OPTICAL X מספר פיקסלים

 X960 30FPS1280 רזולוציה 

 לצבע,   1:1.6ביחס פתיחה   Lux 0.07 לתאורהרגישות 

0.02 Lux   לש/ל  1:1.6ביחס פתיחה 

White Balance אוטומטי עם עדיפות לשליטה ידנית 

 ידני / אוטומטי או על ידי פיקוד מרחוק שחור / לבן   –מיתוג צבע 

 YES  + MECHANICAL IR CUT FILTER לילה\יום

 שניות  1/30,000עד   1/1.5 –מופסקת / מופעלת מ   מהירות תריס

 אוטומטי, רגיל  קיזוז אור אחורי

 אוהם   75, בעקבת  1vp-pאות וידאו  יציאה

 מופעל / מופסק באמצעות מתג ידני AGC -הגבר 

  50db<  יחס אות לרעש

PRESET 255 

TOURS 16 

PRIVACY ZONES 8 

DAYNAMIC RANGE 60DB 

PAN \TILT 360 מעלות   400מעלות הנמכה ,   90-0צידוד  מעלות

 מעלות לשנייה בהגבהה  160לשנייה לצידוד, 

WEBVIEWING YES 

LENES 4.7-84.6   מ"מ F  - 1.6 

SUPPORTED PROTOCOLS UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,NMP,V

2C/V3,QOS,HTTP,HTTPS,LDAP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.

1, TCP\IP 
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 RAM 2GB -זיכרון 

LOCAL STORAG MICRO SD 

 POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3 סנכרון

  18-30VAC עד מתח הפעלה  

 מעלות צלסיוס 50עד  10מינוס  טמפרטורת עבודה

 20%- 80% לחות יחסית 

 אוטומטי עם עדיפות לשליטה ידנית צמצם 

   PELCO P  ,PELCO D פרוטוקולי שליטה

 

 

עפ"י הנחיית   -או סיב אופטי )בהתאם למרחק  CAT7המצלמות יחוברו באמצעות כבל  •

לנקודת   CAT7וע"ג כבל  SWICH  POEהמפקח בשטח(. מתח למצלמות יסופק ע"י הקבלן דרך 

 שקע בסמוך למצלמה 

 בין המצלמות לארון התקשורת יעשה על פי הנחיות המפקח.    CAT7חיבור כבל הרשת   •

וצורת אספקת המתח למצלמות תקבע בשלב הביצוע כאשר יקבע  שיטת התקנת הכבלים  •

 מיקום סופי ומדויק של המצלמות.  

בכל המקרים העבודה להעברת כבלי רשת וכבלים אחרים ע"פ הנחית המזמין ובתום עבודתו   •

 להחזיר את המצב בשטח לקדמותו, לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

 

 עדשות

 MPעבור המצלמות יסופקו עדשות קבועות, בעלות אורך מוקד שונה עבור מצלמות  •

החלוקה לפי כמויות וסוגים עבור עדשות קבועות, כפי שנקבעה בכתב הכמויות  הנה הערכה   •

לצורך הגשת הצעת המחיר. קביעה מדויקת תעשה על פי בדיקות צפייה שיבוצעו על ידי הקבלן 

 העדשות הינו כלול במחיר המצלמה. לקראת ההתקנה הסופית. מחיר 

אשר יבטיח את האפשרות של    Built inאו    C Mount/CSהעדשות תהינה בעלות תבריג מתכת   •

החלפת העדשה לפי הצורך. בהסכמתו להיענות למפרט זה הקבלן מתחייב כי במידה ויציע 

 יחליף במידת הצורך את כל המצלמה.    Built inמערכת מצלמות הכוללת עדשות 

ר העדשה בכתב הכמויות יהיה בהתאם לנדרש על פי המפרטים הטכניים לעדשות ויכלול מחי •

את כל העבודות הדרושות לקבלן להתקנה והפעלה מלאה של העדשות ע"ג המצלמות ופיקוד 

 חודש מיום אישור כלל המערכת.   12מרחוק על העדשות הממונעות וכן אחריות למשך 

 עדשות קבועות •

 מפרט טכני כדלקמן:עדשות קבועות  יענו ל •

מ"מ או   25מ"מ,  12מ"מ,  8מ"מ (  3.6 – 4.5מ"מ, ) 4העדשות תהיינה באורך מוקד קבוע  •

 . 1/3תואמות בעבור מצלמות " 
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 שנייה. -1.5בעלות צמצם אוטומטי אלקטרוני לתגובה מהירה מ •

 בהתאם לסוג המצלמה.  1/3מיועדות למצלמות " •

 פי ממוצע אור בשטח הנצפה. השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על  •

 (. 1/3מ"מ )ב "  4-12לפחות לעדשות  1.4Fיחס פתיחה:    •

המונעים סנוור הנובע ממקור אור כמו נורית  NDופילטרים   IRהעדשות יסופקו עם פילטרים •

 פלורוסנט, נורות להט, פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה והצורך.

 זכוכית אופטית מלוטשת.   •

 להתקנה חיצונית ופנימית. מיועדת  •

 העדשות יותאמו לזווית ושטח הכסוי הנדרשים , הקביעה הסופית תהיה לאחר ניסוי בשטח.  •

 )אורך מוקד משתנה( Varifocalעדשות  •

 העדשות תהיינה באורך מוקד משתנה:  •

o 6-  2.8   " 1/3מ"מ למצלמות  . 

o 8  – 3.5  " 1/3מ"מ למצלמות . 

o 50  –  5 " 1/3מ"מ למצלמות . 

 .  Focus -וה Zoom  -ה ניתן יהיה לקבע את ה לאחר ההתקנ •

 זיווד למצלמות •

 יחידות זיווד שיותקנו יהיו מהסוגים הבאים:   •

להתקנה חיצונית )מצלמות הכוללות זיווד כחלק אינטגראלי  Outdoorיחידת זווד מסוג  •

  מהמצלמה יידרשו לעמוד בכל דרישות המפרט(.

 . 8ובגודל אשר לא יעלה על " Indoorלהתקנת  Domeיחידת זווד מסוג  •

 בתוך הזיווד יותקנו המצלמות והעדשות לסוגיהם השונים.  •

המצלמה והעדשה כנגד שבירה ,   עשוי אלומיניום/ פוליאתילן בעובי מתאים אשר ישמור על •

 חבטות ניסיון שינוי כיוון התזת מים וכו' .  

 מותאם לגודל המצלמה ולעדשה )קבועה(. יאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך הזווד. •

 יכלול את האביזרים הבאים:.  •

• Sun Shroud   להגנה מפני סנוור ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של(

 הזווד(.

 . NEMA 3 Rלפחות או   IP 65עמוד בתקן י •

חלון קדמי עשוי זכוכית או שווה ערך אשר ימנע שריטות  ובגודל שיבטיח שדה ראייה בהתאם   •

 לנדרש.

כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות מזג אויר. חיבור הכבלים   •

 יעשה רק דרך צינור שרשורי משוריין, גמיש ואטום.

 ה להתקנה ותחזוקה. גישה קל •

 הגנה חשמלית ע"י נקודת הארקה.  •
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מחיר ההתקנה של הזיווד בכתב הכמויות יהיה קומפלט ויכלול בתוכו את כל הציוד והעבודות   •

 הדרושות להתקנתו המלאה והתקינה.  

 

 

 ד. כריזת חירום, ומערכת הגברה .

 

 מערכת כריזת חירום  1
 

 כללי  א.
מפרט זה משמש השלמה לתוכניות המצ"ב והתנאים הכלליים המופיעים בנספחים לו ומהווים חלק 

 ממנו. 

כל עבודות הצנרת, ההזנות, מעברים תה"ט ותיבות הסתעפות. עד לאביזרים הסופיים יבוצעו ע"י 

קבלן החשמל הראשי של המבנה, צנרת גלויה עד לאביזרים הסופיים התוצאה משינויים או תוספות  

 של אביזרים סופיים יבוצעו ע"י קבלן המערכת.

על קבלן המערכת ללוות את עבודות קבלן החשמל ולבדוק באם בוצעו דרשותיו. עבודה זו תהווה   

 עילה לעיכוב העבודה מכל סיבה שהיא. 

 

 היקף העבודה ב.
 העבודה במסגרת חוזה כוללת אספקה, התקנה, חווט והפעלה של מערכת כרזת חירום. 

קצין בטיחות   -קצין הדלקות המקומי ומשטרת ישראל  -המערכת ו/או אישורה ע"י מכבי האש ביקורת  

ארצי ומכון התקנים, התקנת המערכות על כל פרטיי בתיאום עם התקדמות הבניה באצטדיון, עם  

המזמין והמפקח באתר. שרות ואחריות שהמערכת וכל פריט בה יופעלו וימלאו את תפקידם בצורה  

)עשר( שנים לפחות מיום   10לן מתחייב לתת שרות למערכות כולל חלפים לתקופת של מושלמת. הקב

המסירה. הקבלן מתחייב למסור עם המערכת למזמין הוראות הפעלה מושלמות, דפים קטלוגים,  

להדריך את צוות אחזקת האצטדיון בהפעלת המערכת. כל הדרישות הנ"ל הם תנאי לקבלת המתקן  

יום מחתימת החוזה, סט תכוניות מושלם והוראות    14יב למסור למהנדס תוך  ע"י המזמין. הקבלן מתחי

בכתב לביצוע כל התשתיות, החיזוקים וכל הגדלים של הציודים השונים. אין להתחיל בבצוע העבודה  

 ללא תכוניות מאושרות של המערכת. 

מצוינים בתוכניות במידה ולא יימסר פרט זה או אחר בפרק זמן הנתון לעיל, יראה הדבר כי הפרטים ה 

מספקים את הקבלן. כל דרישה אשר תועמד לביצוע ע"י הקבלן לאחר פרק הזמן הנתון לעיל תבוצע על 

 חשבון הקבלן. 

 

 תיאור המערכת  ג.
המערכת תחובר למערכת הכריזה וההגברה הקיימת כיום באיצטדיון באזור נפרד שיחובר למערך 

  הקיים.

 

 יצרן  ד.
 וההגברה הקיימים כיום באיצטדיון.יצרן של מערך הכריזה יצרן הרמקולים יהיה אותו 
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 מרכיבי המערכת  ה.
 

 מרכזי ךמס .1

 המרכזי. , יותקן כאמור כל הציוד19המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " ךבמס .1.1

 מ"מ לפחות.   2תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  ךמסגרת המס .1.2

 יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה    ךגובה המס .1.3

 כרזרבה.    25%( ועוד תוספות מקום פנוי של 1 3/4יותקנו שלבי אוורור בגובה  ) "

תהינה עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירן בשעת הצורך. כל   ךדפנות המס .1.4

 .חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה   .1.5

 נוזלית או באבקה. 

 תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. ךבגב המס .1.6

בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס  ויכלול  .1.7

 לפחות.  20%רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת  AC/DCמסד יכלול פנל  בתחתית ה  .1.8

המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם ישר למערכות  

 המיתוג והבקרה. 

, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים, ומד  5יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " ךהמס .1.9

 או לדים.   3עוצמה בגודל "

 

 מגברי הספק .2

  92%, לקבלת איכות מרבית ובנצילות של  CLASS-T-מגברי ההספק יהיו דיגיטאליים, פועלים ב .2.1

 לפחות.   

, או  Ω4, בכל רוחב תחום ההיענות, עכבת מוצא W RMS250 ,W RMS500הספקי יציאה:  .2.2

 . V50 ,V70 ,V100מוצא במתח קבוע 

 . VAC220 ,VDC24מתחי האספקה  .2.3

 . KHZ20-  HZ30תחום היענות לתדר  .2.4

 , בהספק מוצא מלא. KHZ1, בתדר 0.15%-אחוז עיוותים מתחת ל .2.5

 . DB94-יחס אות לרעש גדול מ .2.6

 התחממות יתר. הגנות לעומס יתר, קצר, נתק, עליה/ירידה במתחי האספקה,  .2.7

 ונפילת תקשורת.   –רשת ומצברים  –קבלת מידע אוטומטי לגבי תקלות במתחי האספקה   .2.8

וניתוק המערכת בזמן כל הכניסות והיציאות יהיו באמצעות שקעים ותקעים, לצורך חיבור   .2.9

 שירות.

 המגבר יעבוד ללא מאוורר  .2.10

 DBA-500Dהמגבר יהיה כדוגמת 
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 מטריצת כניסות/יציאות .3

 

יחידה ראשית לעיבוד, תכנות, קביעת עדיפויות, קביעת קבוצות, אזורים  המטריצה תכלול  .3.1

 ותתי אזורים, המרת אותות אנלוגיים לדיגיטאליים, בקרה וזיכרון בלתי מחיק של הפונקציות. 

המטריצה לא תגביל את כמות הכניסות )מקורות( למערכת ההגברה, תאפשר שליטה מלאה   .3.2

וט של כל המקורות אל האזורים והקבוצות הנבחרות,  באיכות הצליל וכיוונים ספציפיים, ניו

 והעברה של האותות ליציאת המגברים הנבחרים. 

 מודולים שונים לפי דרישות המזמין כדוגמת:  100-אפשרות שימוש בלמעלה מ .3.3

 . Ω200בעכבת  -63dBMכניסה מיקרופון ברגישות של   -

 .  47KΏ בעכבת – dBM10כניסה קו ברגישות של  -

 מיקרופונים, חיבור    30, לעד BUS/LANדיגיטאלי לחיבור ברשת כניסה מיקרופון  -

 מאוזן.   0dB,לרשת   ברמה של    -ישיר  -

 כניסת גונג ואזעקות . -

 . MB1קבצים כל אחד MP3  ,100מערכת  -

 .מודול יציאה לחלוקת אזורים ומגברים -

 ,    LANמודול לחיבור ברשת  -

 מודול לויסות עוצמה,  .  -

 טלפון.מודול כניסה משלוחת  -

    מודול ראשי לניטור, -

 מודול לניטור מיקרופונים,. -

 מודול לניטור קווי רמקולים ורמקולים,   -

 מודול לניטור מגברים והעברה אוטומטית למגבר רזרבי.  -

 מודול וסתי עצמה,    -

 RCS PSS-224 Pהמטריצה תהיה כיחידת עיבוד ראשית וכוללת מודולי משנה כרשום לעיל כדוגמת

 

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה לשטחים הציבוריים  .4

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקולים ושנאי הקו על גבי גרילים אקוסטיים ממתכת וחיפוי   .4.1

 אחור  שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.

ובאחוז     Double cone)בעל משפך כפול )  Full range, מטיפוס  6.5, "8הרמקול יהיה בקוטר " .4.2

 עיוותים נמוך. 

 (.  Oz 13גרם )  -360לרמקול מגנט קראמי קבוע, במשקל שלא יפחת  .4.3

 . Ω8עכבת:    .4.4

 .  65Hz-20KHzתחום הענות:  .4.5
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 . R.M.S  45Wקיבול הספק:  .4.6

  ˚110.זווית פיזור: .4.7

 10.20.30Wכל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם מינימום סנפים של    .4.8

 

 רמקולים מקצועית לשידור מוסיקה באיכות גבוהה מערכת  .5

", במובנות דבור גבוהה במיוחד  HI-FIמערכת הרמקולים המקצועית תאפשר שידור באיכות " .5.1

 וזווית כיסוי רחבה במיוחד. 

, מותקן בתיבת תהודה  6מערכת הרמקולים תהיה מורכבת מרמקול קואקסיאלי בקוטר " .5.2

 צבע לבן להתקנה בתקרה אקוסטית. מתכתית מותאמת וגריל קדמי עגול מתכתי ב

 .75Hz-20kHzתחום הענות לתדר  .5.3

 . R.M.S  25Wהספק הנקוב  .5.4

 . 1Wמטר בהספק  1במרחק 88dB רגישות  .5.5

 . 130˚זווית כיסוי  .5.6

 לפחות.  גרם360משקל מגנט  .5.7

 

 רמקול פרוז'קטור  .6

במקומות מסוימים בהם ייווצרו בעיות אקוסטיות מיוחדות כגון חללים גבוהים, יותקנו רמקולי   .6.1

  170פרוז'קטור הכוללים תיבת צילינדר עשויה אלומיניום צבועה לבן במידות מינימום:   קוטר  

 . IP65מ"מ, כולל חומר אקוסטי. מוגנת לתנאי מזג אויר, תו תקן   200מ"מ אורך 

 .זיווד אנטי ואנדלי

 בתיבה יורכב רמקול איכותי בנתונים הבאים:  .6.2

 6קוטר רמקול: " .6.2.1

 לפחות.   30W RMSהספק:   .6.2.2

 . 100Hz-20KHzתחום הענות:   .6.2.3

 . 8Ωעכבת   .6.2.4

 . 5W,,W10,W15 ,W20לרמקול יחובר שנאי יציאה בעל חלוקה להספקים:  .6.2.5

 .  1Wמטר בהספק  1במרחק   95dBרגישות: .6.2.6

 מעלות    60עד  55זיווית פיזור  .6.3

 

 30Wשופרי קול  .7

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות  מליחות   .7.1

 . IP-66ותנאי אקלים אחרים 

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית. .7.2

 . 30W RMSהספק  .7.3
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  3dB  ±בנקודות  250Hz-6.5Khzתחום הענות לתדר  .7.4

 מטר בהספק נקוב.    1במרחק של   120Bרגישות מוצא  .7.5

 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי. .7.6

 מעלות 110זווית פיזור  .7.7

 7.5W,4W,2W ,15W  ,30Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים   .7.8

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול. .7.9

 

 מערכת אספקת זרם חירום  .8

   Maintenance free.וג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים, המצברים יהיו מהס .8.1

דקות     30  למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך  .8.2

 שידור רצופות.

המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של המערכת   .8.3

להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא  ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל 

 שעות.  6יעלה על 

 המערכת תכלול בקרה והתראה על נפילת מתח החירום מתחת לסף שיקבע.  .8.4

 

 עמדת הפעלת כריזה לחירום   .9

בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינאמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי   .9.1

בתיבת מתכת אנטי ונדאלית  באופן    HANDHELDטיפוס , או ידני מGoose-Neckצוואר גמיש 

ס"מ(. בנוסף למיקרופון  10-5שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר  )

 שיותקן בכניסה למשרדי הטריבונה.

 אוהם מאוזנת עם שנאי  200-600עכבת:  .9.2

 50Hz-12Khzתחום הענות:  .9.3

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/ .9.4

 ת  לפחו60Db V-מתח יציאה:  .9.5

 

 כבלים  .10

 כבל רמקולים  .10.1

יש  כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית

       לקחת בחשבון אורכים ועוצמות גדולים .

 כבל מיקרופון  .10.2

ממ"ר כל אחד, בהרכב   0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 

7x0.25   מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי

נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות  

 חיצוניות ופנימיות.
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 חיווט והתקנה  .11

 גבוהים המערכת תותקן עפ"י הסטנדרטיים המקובלים באולפני קול על מנת להבטיח ביצועים       

 באיכות השמע. כיסוי אקוסטי ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות.

              המערכת תימסר לידי המזמין כמתקן מושלם ויש להתחשב בכל הצרכים שעשויים       

 להתעורר בשטח. 

   על המבצע לקחת בחשבון את כל מרכיבי חומרי העזר והאביזרים הדרושים או עשויים       

 להידרש על מנת שהמערכת תימסר בצורה מושלמת.        

 כל עבודות החיווט וההתקנה יבוצעו עפ"י הנחיות חוק החשמל תשי"ד.       

 היצרן.  החיווט יעשה בחתך עפ"י דרישות המפרט ו/או צרכי המערכת בהתאם להוראו       

באופן בלתי   יעודו של הכבל כל הכבלים יסומנו בקצותיהם באמצעות דגלוני שילוט עליהם יירשם י       

 הרמקולים. ניתן למחיקה. קטוביות  החיווט תישמר לכל אורכו לרבות חיבורי 

                   בידוד הכבלים יהיה בצבעים שונים על מנת לאפשר הבחנה בין הגידים השונים.        

 למטרות ושימושים זהים יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע מעטה זהה. 

           חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בלוחות סעף מסודרים או קופסאות הסתעפות סגורות        

 ומוגנות. קצותיהם יחוברו ישירות לרמקולים ברחבי האתר. 

 

 תקופת אחריות והבדק ט.

חודשים מיום הגשת   24קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתם התקינה של המערכות לתקופה של 

ים וטבלת הציוד, אישור קבלת המערכת ע"י המזמין והמהנדס היועץ. הקבלן תוכניות עדות, וקטלוג

מתחייב לתקן כל תקלה, פגם או פעולה לא תקינה של המערכות או חלק מהן, אשר יקרו בתקופת 

האחריות, אלא אם כן הוכח שהתקלה היא לא באשמת הקבלן ועקב הפעלה לקויה של המערכות שלא  

שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה בכל   6ב לבצע התיקונים תןך  בהתאם להוראות. הקבלן מתחיי

מהלך שעות היממה. זאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו הסדירה של המבנה וכדי למנוע הפסדים 

 ועגמת נפש למזמין. 

 הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר. 

ולו על כל חלק שהוחלף מיום פעלתו. באם הקבלן לא יופיע חודשים נוספים יח 24תקופת אחריות של 

שעות מעת מסירת ההודעה, ראשי המזמין לבצע תיקון באמצעות טכנאים אחרים שאינם עובדיו   6תוך  

(  4של הקבלן אך על חשבון הקבלן. במשך תקופת האחריות מתחייב קבלן המערכת לבצע ארבע )

אתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית הקבלן  ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן. ביקור ב

מתחייב להודיע בכתב למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות הבאות: תאריך התיקון, שם מלא  

של האחראי מטעם המזמין וחתימתו. לפעם תבוקר המחברת ע"י המזמין. בתום תקופת האחריות יזמין  

ערכת לאחריותו של המזמין ו/או בא כוחו. על הקבלן הקבלן את המהנדס היועץ והמזמין וימסור את המ

יום לפני מועד המסירה הסופית על כוונתו למסור את המערכות. במידה    30להודיע בכתב לכל הגורמים  

ויתגלו תקלות בעת מסירת המערכות הסופית, תוארך תקופת האחריות עד למועד בו ימסרו המערכות 

דס היועץ. בנוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות אנשי לשביעות רצונם המלאה של המזמין והמהנ

 האחזקה של המבנה לטיפול ותפעול של כל הציוד ללא תשלום נוסף.
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 י. חוזה שירות לאחר תקופת הבדק:

שנים מיום   7הקבלן מתחייב להחזיק במלאי את כל החלקים הדרושים לעבודת המערכת לפחות 

 מלואה על חשבונו.  מסירתם ובמידה ולא ישדרג את המערכת ב

 

 יא .אופני מדידה

שנים    7מדידת הכמויות תעשה לאור המציאות וללא תוספות עבור פחת. במחירי היחידות יהיו תקפים ל

ויכללו את העבודות עבור חיבור הצנרת עד האביזרים כולל את קופסאות המעבר וההסתעפות ואת  

מעים ממנו. מחירי היחידה כללו את כל  חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט זה או משת

 התשלומים ופגישות באתר הדרושים לשם קבלת אישור המערכת על ידי הרשויות ומכבי האש. 

כל מרכיבי המערכת ימדדו כיחידות מושלמות הכוללות אספקה, התקנה, חיבור והפעלה כולל כל חומרי 

כל כבלי החשמל והתקשורת נכללים העזר ועבודות הלוואי המתוארים במפרט זה או משתמעים ממנו. 

במחיר היחידה ולא ימדדו. מחיר היחידה יכלול את מחיר כל הקופסאות ההסתעפות והחיבור הדרושים  

או הלחמות וכן החיזוקים, התליות, ההתאמות לתקרה אקוסטית, הקשתות, הזוויות, מחזיקי הכבלים  

 ים, מהדקים, ברגים, תמיכות ופרופילים.הן לבודדים והן לקבוצות כולל את השלות מכל הסוגים תרמיל

מחירי היחידה לכל סוגי הציוד והאביזרים יכללו את כל התיאומים עם קבלני המערכות האחרות, עריכת  

 תוכניות תיאום והדרכה. 

לפי בחירת היועץ. מחיר יחידת כבל יכלול את סימון הכבל לכל אורכו   מחיר היחידה יכלול שילוט סנדוויץ

 ע"י דגלונים מיוחדים ואותיות ומספרים מודפסים. 

 כל כבלי החשמל והתקשורת ימדדו רק בין ריכוזים והינם כלולים במחיר כל הנקודות ו/או היחידות.

הם ללא כל תוספת עבור  הכבלים ימדדו נטו לפי מטר אורך כאשר הם מופרדים לסוגיהם ולחתכי

חיתוכים, פחת פסול, הורדת בידוד וכו'. אורך הכבלים ימדד במקרה שהם מושחלים לפי אורך הצינורות 

 בהם הם מושחלים מוכפלים מספר הכבלים בצינור  קטעים שמחוץ לצינורות.
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 פיתוח נופי  -  40פרק 

 במפרט הכללי.  40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 תמך, קירות וגדרות אבן עם גב בטון או בטון ללא אבןקירות    0140.

 יציקת יסודות מבטון בעומק ומידות הנדרשות בתכניות, ללא תבניות, כנגד דפנות החפירה.  

 , ללא דבש עם חזית אבן או עם חזית בטון, לפי הפרטים בתוכניות.20-הקירות יהיו מבטון ב

בגב הקיר יש להסדיר מסננים, הכל לפי הפרטים  מ"ר. על חורי הניקוז 2כל  4חורי ניקוז בקוטר "

ס"מ. את התפר יש   2מ' לפי הפריסות. בתפר לוח קלקר  בעובי   10-7שבתכניות. תפרי התפשטות כל  

 לאטום כלפי חוץ בפוליסולפיד דו רכיבי.

הבטון בצידו האחד של התפר יצוק בתבניות מישוריות ואנכיות ורק לאחר מכן יורכב קלקר  ותבוצע  

 קת הצד השני.  יצי

 

 צנרת עוברת  2.040

 על הקבלן להכיר את כל המערכות הקיימות והמתוכננות החוצות את תוואי הקירות.  

יש לוודא שצנרת קיימת לא תיפגע וצנרת מתוכננת תשתלב ביציקת הקירות. כל נזק שיגרם  לצנרת  

תוכניות  המערכות ולפי פרטים   קיימת יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. שרוולים למעבר מערכות יותקנו לפי

 בתוכניות.

  

 אופני מדידה מיוחדים   3.040

קירות כובד וקירות גדר אבן עם גב בטון ימדדו במ"ק. המחיר כולל חפירה ליסוד, יסוד,  רצועות בטון 

מתחת לתפרי התפשטות, קיר בטון או קיר אבן עם גב בטון, נקזים, נקז מבנייה יבשה, מילוי חוזר, זיון,  

רי התפשטות, מלוי גרנולארי בגב הקיר וכל יתר העבודות  הנדרשות להשלמת הקיר כמפורט תפ

 בתוכניות.  

 ימדדו בנפרד אך ורק נדבכי ראש, ואבן בצדו האחורי של הקיר. 
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 וחותמת הקבלן חתימה 

 וניקוז חיצוניים ביוב , קווי מים  -  57פרק 

 

 קווים לאספקת מים 57.01

ביצוע צנרת, כולל ביצוע כל הפרטים המתוארים בתוכנית ובחתכי הרוחב, לרבות  

חפירות ו/או חציבות בכל עומק שיידרש מחתכי הרוחב או מכשולים שימצאו בשטח,  

ריפוד חול לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, מילוי חוזר בחומר מקומי מובחר,  

אטמ'(    16המערכות במבחן לחץ )    פריסת סרט סימון כחול, שטיפה עם ספוג, העמדת

 שעות.   24 -מלג"ר ל 30היפוכלוריד וחיטוי הקו ב

,  A.P.C. -3מ"מ למים, עם ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית  3.65יהיו ע.ד.  2קווי "

 חיבורי הצנרת בריתוך.

חיבור הצנרת   APC-3ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית  5/32יהיו ע.ד. " 4קווי "

 בריתוך.

הצנרת תכלול את כל האביזרים והספחים הדרושים לחיבורים והתחברויות, מעברי  

מכשולים וכו'. הצינורות והאביזרים יהיו חדשים, ללא פגמים, יעמדו בדרישות מכון 

 התקנים ויהיו מיצרנים שיאושרו ע"י המזמין.

 ביצוע זוויות, שינוי קוטר והסתעפויות יהיו בעזרת ספחים חרושתיים.

ומים, ניקוזי הקווים, ניתוקים והבטלות כלולות במחירי הסעיפים האחרים ולא  כל התיא

 ישולם עליהם בנפרד.

הרתכים יהיו בעלי תעודות הסמכה אישיות תקפות מטעם יצרן הצינורות או מטעם  

 "צינורות המזרח התיכון".

לאחר הנחת הצנרת וריתוכה, יזמין הקבלן את נציג שרות שדה של יצרן הצנרת  

 ה ואישור, אישורי היצרן לטיב הביצוע, יהיו תנאי להעברת חשבון סופי.לבדיק

 מהריתוכים, לפי דרישת המפקח.  10%בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו על 
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 

     וניקוזגרויטציונית לביוב  6. עבה C.V.Pצנרת . 57.02

 .   884תונח בהתאם לדרישות ת"י    . גרויטציוניתC.V.Pצנרת .

 . HDPEיהיו   15%, צינורות בשיפוע מעל S.N.8צנרת תהיה דרג 

הקווים יונחו בקווים ישרים בין שוחות בקרה. אטמי חדירה יותקנו בקירות שוחת  

הבקרה כדי להבטיח חיבור טוב בין הצינור והשוחה. הצנרת תונח בהתאם לגבהים  

 .  והשיפועים המצוינים בתוכנית

הצנרת תונח  על תשתית ישרה וחלקה מהודקת ויציבה לכל אורכה. בדיקת הישרות  

ס"מ. לאחר גמר   2תעשה ע"י קרן אור תוך הצינור, והסטייה המותרת לא תעלה על 

העבודה, תבוצע בדיקת אטימות לדליפת מים. הבדיקה תעשה בין שתי שוחות,  

שעות   24מ' למשך  1.8בה בהתאם למפרט הכללי, המים צריכים לעמוד בשוחה בגו

 שעות(.  24)לאחר שהצינור ספג מים 

בדיקת אטימות לדליפה פנימה תהיה חזותית, במידה וקיימת זרימה כלשהי בתחתית  

הצנרת, יש לאתר את מקור הזרימה ולאטום אותו. לאחר בדיקת האטימות תבוצע  

 מפרט להלן. בדיקה חזותית של פנים הקווים באמצעות צילום לאורך הקווים בהתאם ל

 

הנחת צנרת תת קרקעית מכל סוג כוללת גם הספקה והובלה של הצנרת, חפירה ו/או  

חציבת התעלה בהתאם לתוכניות, כולל ריפוד חול לכל רוחב התעלה מעל ומתחת  

ס"מ, מילוי חוזר   20לצינור, הספקה והנחת סרט סימון פלסטי צבע כתום, רוחב 

סוג א' מהודק בשאר המקומות בחומר מקומי  בכבישים קיימים או מתוכננים במצע 

מובחר נקי מאבנים. סילוק עודפי החומר החפור, החזרת השטח לקדמותו, בדיקת  

 אטימות, צילום וידאו בהתאם למפרט להלן, מעבר קירות וגדרות ותיקונן.

 

 ניקוזגרויטציונית לפלדקס" "צנרת תוספת  ל

 כל ההוראות לעיל תקפות גם לצנרת פלדקס.

 בוד לפי הוראות יצרן כפי המפורט יש לע

 אין לחתוך את הצינור אלר בהתחברות לשוחה ובאישור שירות שדה

 לפני כיסוי הקו יש להזמין את שירות השדה ולקבל אישור על הנחת הקו 

 יש להשתמש אך ורק בצינור תקני

איטום הצנרת לשוחה יתבצע בעזרת חומר אטימה כפי המפורט בפרט וע"פ הוראות 
 יצרן
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 וניקוז צילום וידאו פנימי של צנרת ביוב

בדיקת הצנרת באמצעות צילום טלוויזיוני של פנים הצינור תיערך לכל אורך הקווים, 

 לאחר שטיפתם. 

הבדיקה הטלוויזיונית אינה באה במקום בדיקות אחרות הקימות במפרט, אלא להוסיף  

 לפי התכניות. אליהן, על מנת לוודא ולאשר את תקינות הביצוע 

ביצוע הצילום ומסירת תיעוד מלא שיכלול קלטת ודו"ח מפורט לפי קטעים ומספרי 

תאים, הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, במידה ויהיה צורך בתיקונים לאחר  

 הבדיקה, יעשה צילום נוסף לוודא התיקונים, על חשבון הקבלן.

 ולא ישולם עליה בנפרד. כאמור לעיל, עלות הצילומים כלולה בסעיפי הצנרת

 

   מתקני ביוב

 שוחות בקרה 

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות כולל הרצפה החוליות והתקרה. מכסה השוחה יהיה  

 טון בכביש.   25, ודגם כבד  בחצרות או שטח פתוח טון    12.5ס"מ , דגם בנוני    50בקוטר  

 מושלמת. השוחות יכללו את כל המופיע בפרטים ובתוכניות כך שתתקבל שוחה  

ס"מ, שוחות שאינן בכבישים או מדרכות   5השוחות תונחנה על גבי מצע בטון רזה בעובי  

 ס"מ מעל פני הקרקע.  20יבלטו 

החיבור בין הצינורות והשוחות יבוצע בעזרת מחבר, מחיר שוחת בקרה יכלול בנוסף 

יפויים,  לכל הנאמר לעיל, גם את החפירה ו / או החציבה, מילוי מהודק סביב השוחה, הצ

העבודה במי תהום ממים מכל מקור שהוא במידה ויהיו, רצפה תקרה, מכסה, מתעלים  

ומחברי השוחה. השוחה תימדד לצורך קביעת עומקה בין פני המכסה עד תחתית  

 הצינור )הנמוך ביותר( ביציאה מהשוחה. 

 

 מתקני ניקוז 57.03

פי הפרט, בחלק הנמוך של  לצורך ניקוז חצרות בבניינים יורדים יש לעשות תא חילחול ל 

 החצר. 

ס"מ. מכסה השוחה יהיה מכסה   60מ', קוטר  1שוחת ניקוז תהיינה טרומית בגובה 

 טון. 12.5ס"מ, דגם בנוני  50רשת בקוטר 

 ס"מ עם מילוי חוצץ. במידות לפי פרט. 40בתחתית השוחה יש לעשות קידוח בקוטר 

 אופני מדידה 57.04

המופיעים בכתב הכמויות ככוללים את כל המחברים הגומיות והאביזרים  יראה המציע את הסעיפים 

 הנדרשים במידה ולא הופיעו בנפרד בכתב הכמויות. 
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 עבודות יומיות )רג'י(   -  60פרק 

 אופני מדידה  0160.

המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה ושיאושרו 

 ובכתב ע"י המפקח. מראש 

שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה באותו יום לאישור  

 המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: 

 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק.

 ושבנה כשעות רגילות. עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תח

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.

 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. 

 

 כוח אדם  0260.

בפועל. מנהלי העבודה לא יירשמו הפועלים רק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום 

 רווח הקבלן. במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ב

 

 ציוד מכני   0360.

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים ובכפיפות  

 לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.  

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל" העדכני. )הנמוך 

 . מבניהם(

 

 חומרים  0460.

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב של המפקח.  

 אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים. 

 

 פיגומים ודרכים   0560.

אלה   הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן הותקנו

 במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י המפקח. 

 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  0660.

 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 יוקר.שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  .א

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. .ב
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 הינני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל _______________ 

 וחותמת הקבלן חתימה 

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .ג

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(.  .ד

 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו(.  .ה

 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. .ו

 כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  הוצאות  .ז

 רווח הקבלן.  .ח

 

 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  0760.

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 

 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

ציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, הוצאות  הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר ה

 כלליות של הקבלן ורווחיו.
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