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המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד 

כל המסמכים דלעיל לרבות הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. 

הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל 

הגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים למסמכי המכרז. ב

האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם 

 בפועל לחוברת המכרז. 

 

 הערות

לאיתור המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים 

 .הכניסה לאתר חופשית לכולם www.online.mod.gov.il באתר

 

מסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור 

לביצוע, ופרטי צוות המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. 

. בכל מקרה של מוריה של הקבלנים וזהבח האמור על להוסיףמובהר, כי המסמך דנן בא 

סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי 

המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר 

 ביחס לקבלן. 

 

 

 

 

 

        ___________________ 

  הקבלןחותמת וחתימת        

http://www.online.mod.gov.il/
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 1-מסמך ג'

 170/2019מס'  פומבי  מכרזבהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי בקשה להציע הצעות 

 תנאים כלליים מיוחדים

 תיאור העבודה  00.01

 , ירושלים.כיתות( 18) בי"ס יסודי בשכונת ארנונהלהקמת עבודות ביצוע 

 העבודה כוללת בין היתר: 

, מורשהפינוי פסולת לאתר התאמת פני השטח לבניה,  - עבודות הריסה ופינוי .1

    ושימור עצים בהתאם לתוכניות והנחיית האגרונום. פירוק עמודי תאורה קיימים

 - קירות, עמודים ותקרות בטון, עבודות אבן דיפון, קירות תומכים,  - שלד בניין .2

 בהתאם לתוכניות וכ"כ.

 -מונמכות, מסגרות, נגרות, מיזוג ריצוף, טיח, צבע, תקרות  - עבודות גמר .3

 בהתאם לתוכניות וכ"כ.

 חיפוי אבן, חלונות אלומיניום, - מעטפת הבניין, כולל חיפויים, דלתות וחלונות .4

 בהתאם לתוכניות וכ"כ. -עבודות איטום 

עבודות להקמת מגרש ספורט הכוללות עבודות אספלט, איטום וחיבור  -פיתוח  .5

תאורת המגרש למרכזיית מאור קיימת לפי הנחיות מחלקת מאור לרבות 

 בהתאם לכלל מסמכי מכרז זה. -חפירה/חציבה של תעלה לצנרת  

צמג"ים, צנרת מים, ביוב, חדרי שירותים, כלים  - מערכות מים וניקוזים .6

 בהתאם לתוכניות וכ"כ. -סניטריים 

  -לוח חשמל, תאורה, הזנות חשמל, אביזרי קצה, שרוולים  - מערכות חשמל .7

 לתוכניות וכ"כ. בהתאם

קבלנים נוספים בפרויקט, הקבלן ישמש כקבלן  ככל שיושלבו - שרותי קבלן ראשי .8

  ראשי, על כל הנובע מכך, ללא תוספת תשלום

 

טרם כניסה לביצוע העבודות, על הקבלן לגדר את כל אתר העבודה באופן שלא יתאפשר לגורמים 

, וכן לבצע את כל יתר העבודות הנדרשות בהתאם לתוכנית להיכנס שאינם מצוות הפרויקט

  המצורפת למסמכי המכרז.בטיחות האתר 

 

מבלי לגרוע בפירוט העבודות לעיל, כלל העבודות הכלולות במכרז מתוארות באמצעות כל מסמכי 

 המכרז. 

 

 האתר 00.02

"(, את האתרהגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר )להלן: "

דרכי הגישה לאתר וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר 

ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, נשוא 

 הזמנה להציע הצעות/חוזה זה. 
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הכניסה כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי 

והיציאה, הוראות הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, 

אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם 

מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז. בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי 

בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור  לא יקבל תוספת תשלום להצעתו

 בסעיף זה.

 

 גידור ושילוט האתר 00.03

לחוזה הקבלנים של  18האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )ראו סעיף 

מוריה(. בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות 

ות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי אחרות שקשורות לביצוע העבוד

 לתוספת תשלום כלשהי. 

על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות 

המפקח, את השילוט במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, 

 מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

 והנחיות המפקח. לדו"ח האקוסטי המצורף למסמכי ההליך,  אםהגידור יבוצע בהת

 

המצורף  האקוסטי"ח הדובנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם לחוזה הקבלנים של מוריה יבצע  .למסמכי ההליך

מ' לכניסת  2.50מ' כ"א ובגובה  7.0ברוחב לפחות שני שערי כניסה דו כנפיים הקבלן 

רכבים, וכן פשפשים לכניסת עובדים, משולבים בגדר ההיקפית, העשויים 

כנדרש בהנחיות  מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל

העירייה / היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, 

 . כלול בהצעת הקבלן והואעבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והנחיות המפקח. 

 

 התארגנות בשטח 00.04

על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי 

גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד 

וכן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. על התכנית להיות תואמת לדרישות 

 ת המפקח.העירייה ו/או היתר הבניה, ובהתאם להוראו

 

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של 

הקבלן ו/או של המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא 

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו. 

 . תותר אך ורק מהדרך הציבורית

 

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל  14תארגנות תעמוד על תקופת הה

בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכלל האמור, יבצע הקבלן במהלך 

תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה 
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הנדרש, וכן את כל העבודות  המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר

שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, 

 גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. 

 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 00.05

וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן 

 מוגבלים לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 

 סידורי ניקוז 00.06

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו 

ראו  לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה.

 לחוזה הקבלנים של מוריה.  26לעניין זה סעיף 

 

הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת. 

לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז 

 בת מים משטחי החפירה.זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאי

היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן 

 לוודא כי הניקוז אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

 

 לוח זמנים ודיווח 00.07

לוח הזמנים ייעשה עד הקבלן יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז.  .א

לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על 

פי החוזה לרבות העבודות באתר עצמו, רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירה, משאבים 

 וכו'.

 לוח הזמנים יכלול: .ב

כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב  רשת הפעולות לביצוע (1

 הקריטי.

 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. (2

רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם  (3

 יידרשו האמצעים והציוד באתר העבודה.

 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  (4

או  1כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס' לא יאושר לתשלום חשבון  (5

 חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור  .ג

 לדיווחים לגבי התקדמות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.

 בו וזאת לאחר אישור המפקח.לוח זמנים זה מחייב, לרבות אבני הדרך המפורטות  .ד

תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת  .ה

החשבון. ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן 

 לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים.
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תיאום עם במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת ב .ו

 הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 

  

 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.08

הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, 

לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה 

 ובמסמכי המכרז.

 

  דרישות מחייבות לביצוע העבודות 00.09 

להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות 

 החוזה והמכרז, תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א

 יום מכניסה לביצוע.  14יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  .ב

ברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהוע .ג

 יום על חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות. 14תוך 

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות  .ד

ימים מיום קבלת  30תוך  -וזמנים, בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין 

ת תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב צו התחלת העבודה. התכני

 וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח  .ה

 אדם, אמצעי מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.

 

  תנועה והתארגנות בשטח העבודותדרכי   00.10

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה 

מגרשים אחרים, מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי 

הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, 

 ונות וכד'(.מכ

 ימים מתחילת העבודה. 7הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו 

הבלעדית של המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר 

 בניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.של הקבלן ו/או לרבות חומרי ה

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור 

לתחזוקת הגדרות, דרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר 

 הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.

זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל 

 זמניים בכל קומה עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.

הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור 

ההתארגנות, עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית 
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ביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כלשהו לחתימה כתנאי מקדים ל

 כל מסמך שיידרש בעניין זה. 

 

 חשבונות ממוחשבים  00.11

הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה 

רשאית ליתן הנחיות ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו 

ים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים לוחות זמנ

 על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

  

 מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים  00.12

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל 

לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל הקבלן 

 בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

 

 יומן עבודה 00.13

 2יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף 

יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן לחוזה הקבלנים של מוריה. 

 עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר, ללא תמורה נוספת.

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 00.14

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו 

וע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצ

הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן 

להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת 

במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב 

 על הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. וכו' ו

 

 מים וחשמל 00.15

בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה 

שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן 

הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את בלבד, בכל העלויות 

שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או 

בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו 

 הקבלן בלבד.

 

 שמירה על ניקיון אתר העבודה  00.16

ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו  הקבלן

כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה 

ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו 
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נדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני ה

מגבלות מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד 

כאמור. בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק 

ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו 

מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה מטרד לציבור, תהא מוריה תסבור 

רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה )או הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, 

 מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

 

מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות 

רצונו של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את 

ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבות את 

ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין 

אתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי ה

בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה 

ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות. בגמר העבודות באזורים השונים 

את כל יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו. רואים 

עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת 

 תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.

 

 AS MADEתכניות עדות  00.17

( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )

בחוזה מוריה. בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות 

 –של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים 

 הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. 

 

כניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל הת

השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות 

 ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

 

ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, 

התכנון המקורי של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את 

( 5התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה )

יע העתקים כל אחת. בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות, שלא יופ

בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה 

העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן 

וכל זאת על חשבונו. התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו 

ריה או מזמין העבודות מטעמה. חשבון סופי מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מו

 יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.
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  משרד למפקח 00.18

. על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה, שישמש משרד למפקח. עם קבלת צ.ה.ע .א

 המבנה יעמד לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין. 

מ', עם שני חלונות ודלת  6/3במידות  -המבנה יהיה יביל כדלקמן: מבנה לישיבות  .ב

 חיצונית אחת. המבנה יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.

מ' כל אחד ודלת  1.0/1.0חלונות עם סורגים, במידות  2קח במבנה יהיו משרד המפ .ג

 מ' עם מנעול צילינדר.  1.0/2.0מתכת במידות 

ס"מ,  60/40/20ס"מ, כיור מטבח  140/60במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום  .ד

 200/30/60ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/60/90ארון מתחת לשיש במידות 

 ס"מ.

ד תהיינה נקודות מאור, כוח ותקשורת כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק מבנה. במשר .ה

 יבנה לוח חשמל ייעודי.

כסאות לאורחים,  6ס"מ,  80/160המשרד יכלול ריהוט וציוד כדלקמן: שולחן ישיבות  .ו

 8ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות )  80/200/40דלתות במידות  2ארון ברזל 

עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת, כיסא מנהל. קירות מבנה מגירות(. שולחן כתיבה 

הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן המשרד יצויד במחשב נייד חדש עם מערכת 

 וכו'. OFFICE ,PROJECTהפעלה דור נוכחי ותוכנות "רמדור", 

 מזגן לכל חלל. -קירור וחימום  -המבנה יהיה ממוזג  .ז

 מים, ביוב, חשמל ותקשורת.הקבלן יחבר את המבנים למערכות  .ח

למפקח. התשלומים עבור  ADSLהקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  .ט

 התקנת הטלפונים והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע. 

. ההתקנות 4Aהקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן: מכשיר פקס ומכונת צילום  .י

 לבד.הנדרשות תעשנה בתאום עם המפקח ובאישורו ב

הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש  .יא

מבחינת תקינות פעולת כל המערכות, המתקנים, הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת 

 הניקיון )כל יום( במשך כל תקופת הביצוע של הבניין. 

  המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום. .יב

המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו  .יג

 מהאתר, לאחר אישור המפקח. 

מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות  .יד

לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי  -המפורטות לעיל 

 הצעתו.

ם למפקח, על כל חלקיהם ותכולתם, לרבות הריהוט והציוד, מודגש בזאת, כי המבני .טו

 הינם רכושו של הקבלן.

בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר, משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן  .טז

 לכלים. לא תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.
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 ישיבות תיאום 00.19

חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן 

 במועד ובתדירות שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

 

 תעודת אחריות 00.20

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, 

תעודות אחריות עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת 

לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו 

 על פי דין.

תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד אספקת 

 החומרים/ציוד(. תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 

 ת למוסד פעילתנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכו 00.21

על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה  .א

הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד.  -ואישור בטחוני 

באחריות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה 

 .למזמין הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות  .ב

מאושרת באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד 

עם הגשת הצעתו. הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על 

 קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.

 ובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.ע .ג

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות  .ד

וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב 

 האמור לעיל.

ון הביטחוני ולא יפרט את המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינ .ה

 הנימוקים לפסילת מי מהמועמדים.

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה  .ו

 לטענה כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" 00.22

צרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם אם צוין שם מסחרי או שם הי .א

חתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה 

שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות 

 הנדרשת.

במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות,  .ב

הסוג, הטיב, המבחר, הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי 

יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. 
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ו הקובעים הבלעדיים באם החומר, האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהי

 המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.

למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות  .ג

בתכניות, במפרטים, ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. 

מר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות השגת התכניות ו/או כתב הכמויות, לגבי סוג החו

 החומר הספציפי וכד', לא תתקבל לאחר מכן.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים  .ד

ומסמכים אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או 

 מפקח.המחיר, ע"פ קביעת האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או ה

מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי  .ה

ליישום דרישות המסמכים במכרז / חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על 

 יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מתן הנמקה כלשהי.

סוים באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ירצה בהחלפת חומר מ .ו

בחומר אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט 

ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא 

 הסתייגויות.

כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום  .ז

מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה  להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול

 תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 

 תיאומי פתחים ומעברים 00.23

תיאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות 

 האלקטרומכניות הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

 

 עבודות באזורים שונים

לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, 

המקום בו תבוצע העבודה, היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר 

)בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה( והדבר לא ישמש 

רה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבו

 הקבלן.

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים

כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוינו בתכניות, בין אם 

המזמין הורה לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים 

לא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ו

לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה 

 ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום. 
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 בדיקות מעבדה 00.24

ככלל, הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או 

העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע  למסירת

לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות  70לקבלן, לפי סעיף 

 מטעם מוריה. 

 

 כותרות 00.25

הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין 

 להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים.

 

 

 יחיד ורבים 00.26

 כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

 

    ___________________ 

   חותמת וחתימת הקבלן
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 שישי 

 מפרט טכני מיוחד 

 01פרק 

 עבודות עפר

 הקיימיםעבודות חפירה סמוך למבנים  וקירות תמך  01.01
 כללי 

מראש,  זהירות ומוגבלות לתחומים המוגדרים, מבוקרות תהיינהעבודות החפירה 
 .והנחיות המפקח בהתאם לתכניות

 
 מניעת אבק 01.02

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת או הקטנת כמות האבק במהלך 
חוצצות עבודות החפירה וקידוח הכלונסאות, לרבות התקנת מערכות כיסוי אשר 

בין מבנים צמודים או סמוכים לבין אתר הבניה. כל האמצעים למניעת או הקטנת 
 כמות האבק יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה.

 
 מתקנים גלויים וסמויים 01.03

לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי  .א
 כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.החפירה 

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל,  .ב
 קרקעית.-חב' הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין  .ג
 קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.אם לא 

יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן  .ד
מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים 

ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל 
 הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. ההוצאות

 
 דיוק וסטיות בביצוע עבודת העפר 01.04

העבודה וחלקיה יבוצעו בכפוף לסטיות המותרות במפרט הכללי ואולם לא תיוותר סטייה 
 ס"מ בעבודות החפירה. 5-של יותר מ

 

 עבודות חפירה ומילוי  01.05

אופקי:אנכי(, עבור חפירות חפירה זמנית בתחום האתר תעשה בשיפועים הבאים ) .א
 מ', או מתון יותר: 5-4עד כ בגובה

 .1:1מילוי קרקע:   -
 .3:1סלע:   -

לפני ביצוע חפירה ליד קיר תומך קיים, יש לבצע בורות גישוש על מנת לבדוק את  .ב
עומק היסוד של הקיר. הנחיות יינתנו על פי הממצאים. אין להתקרב עם חפירה 

 זית קיר או מבנה קיים, ללא ביצוע תימוך.מ' מח 5-פתוחה למרחק קטן מ

בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי לבטיחות באתר. השיפועים הנ"ל הינם מינימליים  .ג
וראשוניים בלבד, ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את הבטיחות 

 באתר.

 אדמה חרסית ומילוי ישן אינם מתאימים לשימוש כמילוי חוזר ויסולקו מהאתר. .ד

ר הנחיה בדוח הקרקע, מילוי כללי בתחום המבנה, והפיתוח יבוצעו בהתאם בהעד .ה
 למפרט הבא במטרה  להקטין שקיעות:

o  במפרט הכללי. 51המילוי ייעשה מחומר המתאים לדרישות חומר נברר לפי פרק 
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o  ס"מ. 20ההידוק ייעשה באמצעות מכבש מרטט כבד, בשכבות בעובי עד 
o  יד א.א.ש.ה.ו. לפחות.מודיפי 98%המילוי יהודק לצפיפות 
o  ס"מ לפחות  30אם השתית מורכבת מאדמה חרסית, יש לבצע חישוף לעומק

מעברי מכבש תוך כדי הרטבה לפי הצורך, לצפיפות  5ולהדק את החרסית ע"י 
 .± 2%מודיפייד א.א.ש.ה.ו ולרטיבות האופטימלית  92%

o ה ואישור כל עבודות ההידוק יבוצעו בבקרה מלאה של מעבדת קרקע כולל בדיק
 של כל שכבה ופיקוח הנדסי קפדני. 

o ס"מ שיהודקו  15יבוצעו שתי שכבות של מצע סוג א', בעובי  בשתי שכבות עליונות
 מודיפייד א.א.ש.ה.ו. לפחות. 98%לצפיפות 

o ס"מ, תידרש החלפת קרקע עמוקה יותר בהתאם  20של  בנוסף לחישוף בשתית
 עובי המילוי הקיים, הנחיות יינתנו על פי הממצאים בעת הביצוע.ל

 
 סילוק פסולת ומפגעים 01.06

על הקבלן לסלק כל פסולת, אבנים והפרעות המצויות בשטח העבודה לרבות בתחומי 
 העבודה.

 ידי הרשויות ועל חשבון הקבלן.סילוק פסולת ומפגעים יעשה אל מקום שפך מאושר על 
 

 חפירה מיותרת 01.07
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור יותר מהמפלס הנדרש ו/או יחרוג מגבולות התכנית, 

ימלא הקבלן את עודף החפירה באחת משתי האלטרנטיבות שלהלן, הכל לפי שיקול דעתו 
 הבלעדי של המפקח.

 מילוי בבטון מאושר ע"י המפקח. .א
ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש  15מילוי במצעים מאושר ע"י המפקח בשכבות של  .ב

מעברים של כלי מהדק.  4לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות  98%ויברציוני לצפיפות של 
לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י מכון בדיקות מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע 

 שכבה נוספת.
 

 אתר שפיכה מאושר ותשלום אגרות 01.08
קבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים מורשים ה

 לשפיכה ע"י הרשות המקומית. האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו.
 על הקבלן לספק תיעוד שוטף של שפיכת פסולת/עפר למקום שפיכה מאושר.

ותעודת  4יך טופס ריכוז האישורים של השפיכה יוצג גם בפני הרשויות מעת לעת וכן בתהל
 גמר.

 מדידות 01.09
מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן תכנית מדידה של מצב קיים. תכנית זו תועבר 
למפקח אשר יבדוק אותה ויעיר את הערותיו. על הקבלן יהיה לתקן את התכניות בהתאם 

 להערות ותכנית זו תהווה בסיס למדידות ולהמשך העבודה.
 

 סילוק מים מחפירות 01.10
יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שיטפונות או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן באם 

לסלקם על חשבונו באמצעים יעילים ומהירים לפי הוראות המפקח. במידת הצורך על 
הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם ועל כך לא תשולם תוספת 

 כספית לקבלן.
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 יצוק באתרעבודות בטון  - 02פרק 
 

 כללי 02.01
 

 סוגי הבטון 02.01.1
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון  

 . 30-מסוג ב
 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  

 
 תנאי בקרה 02.01.2

 במבנה. תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון 
 

 הכנות ליציקה 02.01.3
בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט  

באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, 
 כדי למנוע סדיקה פלסטית.

מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם  30לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  
 פקח.של המ

 שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון. 
קצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך  

 זמן היציקה.
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים  

 במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות.
 

 חוזק הבטונים בדיקת 02.01.4
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת  

יום, עליו להמציא תעודות  28התקרה. באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור 
 70%-ימים. חייב להגיע ל 7ימים, החוזק לאחר  7על חוזק הבטון בעמודים אחרי 

יתמלא תנאי זה, תאושר יציקת יום. רק במידה ו 28מהחוזק הדרוש אחרי 
 התקרה מעל הקורות והעמודים.

 
 על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע. 02.01.5

 
 טפסות  02.02

 
 התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה, חדשים, בתאום עם המפקח. 02.02.1

 .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע  

 במפרט הכללי. 02064על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 
 

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון  02.02.2
בצורה ובממדים הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של 

אדריכל, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו המהנדס וה
הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט 

 ובפני מאמצים כלשהם.
 

הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי אישור  02.02.3
 המהנדס. 

העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל  כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי 
הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה 

 וכתב הכמויות. 
שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי  6הקבלן יגיש  

 הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס. 
 

אין לפרק תמיכות של  02068-ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02.02.4
תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור 

המהנדס. קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש 
 השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס.  -לתמוך חלקית את התקרות 
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של הבטון בתנאי הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה  02.02.5

 שהבטון לא יאבד מחוזקו. 
 

 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 02.05
 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות ועמודים נדרש דיוק מרבי של אנכיותם  02.05.1
המוחלט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את 

רת מכשירי מדידה המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעז
 מדויקים )תיאודוליט וכד'( באמצעות מודד מוסמך.

 
הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה  02.05.2

 .1, טבלה מס' 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6לא תעלה על דרגה 
 

אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר  02.05.3
בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת 

האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על 
 חשבונו של הקבלן.

 
 טים מבוטנים וכו'חורים, חריצים, שרוולים, אלמנ 02.06

 
במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא  02066בנוסף לאמור בסעיף  02.06.1

 את מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים. 
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור  

 להם.  בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות
מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות  

הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות 
 ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.

כו' ויברר לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים ו 
עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את 

 הנדרש. 
 

מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום  02.06.2
המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות. המהנדס יכין תוכנית 

משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור  מפורטת של החורים, שרוולים, חריצים,
 ביציקת הבטונים. התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע. 

 מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.  
כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,  

חר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור מכל סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לא
הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום. כל ההוצאות הכרוכות בכך 

 תהיינה על חשבון הקבלן.
 

 אשפרה 02.07
 

על הקבלן לבצע את האשפרה  0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  02.07.1
 המתאימה לתנאי האקלים. 

 
ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם התאדות  7פו על כל השטחים, טרם חל 02.07.2

 " צבעוני. CURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון "
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות  

יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון 
 ימים.  7רטוב למשך 

 . CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  
 

ימים נוספים  18במשך  ימים וייובשו 10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת 02.07.3
 לפחות.

במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני, חומר  
 GS-474, צריך להיות על בסיס ביטומן כגון CURING COMPOUNDהאשפרה 

 גר' למ"ר. 500-בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 
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 הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.  02.07.4

 
 ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה 02.08

 
הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים,  02.08.1

 חייבות באישורו של המפקח.
הפסקת יציקה במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב  02045בנוסף לאמור בסעיף  

 חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.
 

בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה  02.08.2
נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם 

 קה.לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היצי
הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב  02.08.3

 הראשון:
 הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון. -
חיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו', כל עוד הבטון  -

טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, 
קוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים כולל נ

 רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל.
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם  -

 לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.
 

 דלעיל. 02045ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02.08.4
 

 יםביטון משקופ 02.09
יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות, בעת יציקת  

קירות, קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות 
 המשקוף, גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.

 
 שימוש בבטונים מיוחדים 02.10

ם הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש למניעת סדיקה טרמית כגון עקב חו 
במקומות  6, "5להשתמש בבטונים מיוחדים כגון: בטון מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "

בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט 
קול דעתו של הקבלן נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שי

 ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.
 

 פלדת הזיון 02.11
 

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/פלדה מצולעת   02.11.1
רתיכה/רשתות פלדה מרותכות, כמצוין בתכניות. הפלדה תתאים לדרישות 

סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו התקנים הישראליים העדכניים ללא כל 
 מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

 
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים   02.11.2

 מעל מפלס התקרות.
 

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור   02.11.3
ל הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא ובדיקה לצורך התחשבנות. ע

יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל 
 חשבונו.

 
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים   02.11.4

נן מאלה המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכ
חל איסור  -ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 

לא יבוצעו ריתוכים  -מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה 
 באתר.
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-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 
מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי  25ובקטרים גדולים מעל קוטר  מ' 12

 לא תשולם תוספת מיוחדת על כך.
 על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.  

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

 ומלכלוך אחר.הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון 
 

חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם   02.11.6
 בעבורן, כמפורט במפרט הכללי.

 
שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם   02.11.7

 תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
 

 -קבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה באם יבקש ה  02.11.8
יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך. הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהיה 

 צורך בשינוי התכניות, עלות השינויים תחול על הקבלן.
 

 תכולת העבודה 02.13
 

 המפורט להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את  02.12.1
הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים  א.

 מיוחדים.
 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם. ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים  ג.

 כמפורט לעיל.
 שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל. ד.
ליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת עיצוב חריצים, ב ה.

 בכתב הכמויות.
הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע'  ו.

אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי 
 הוראות המפקח.

 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים. ז.
ים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צנרת ביצוע כל הפתחים והחור ח.

וכו', וכן החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים 
לביצוע עבודות הגמר והמערכות. לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים 

והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן סידור 
הפריטים הדרושים למערכות וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל 

 ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון. 
 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.
 הכנת רשימות ברזל. י.

 סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת. יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 להנחיות יועץ הקרקע. כל הנדרש בהתאם יג.

 לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן . יד.       
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  טו.

 נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
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 עבודות בניה - 04פרק 
   

 סוגי הבלוקים 04.01
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה, בלוקי בטון  

 סוג א'. 5חלולים בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 
 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח. 

 
 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 04.02

 
תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות חשמל,  04.03

צינורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות 
 השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.

ניה לצנרת או לתעלות קיימות, במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הב 
 תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים  
 ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.

 
ון, אלא אם כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבט 04.04

 יורה אחרת המפקח.
 

 .1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05
. חגורות מתחת למחיצות בחדרים 466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  

 רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.
החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין  

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

 
 תכולת העבודה      04.06

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

כל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות, שטרבות וכו'( לרבות זיון כנדרש,  א.
 קוצים עם דבק אפוקסי וכו'. הכל יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים.

 ביטון משקופים. ב.
 בניה במעוגל. ג.
 בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון. ד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  ה.

 בסעיפי כתב הכמויות.
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 עבודות איטום - 05פרק 
 

 כללי 05.01
 שכבות האיטום יהיו כדלקמן:

 
 קרקעיות -רצפות תת א.

של חברת "פזקר" בכמות של  474מריחת פריימר ביטומני מסוג גי.אס.  .1
 שעות לפחות. 24למ"ר עם יבוש במשך  גר' 300-כ

 05042מ"מ בהתאם לסעיף  5מערכת איטום חד שכבתית מיריעות בעובי  .2
במפרט הכללי. היריעות יהיו מצופות בשבבי אבן לבנים. )קרקע מסוג א' 

 (.05040בהתאם לסעיף 
 

 קרקעיים-קירות תת ב.
 עיבוד רולקות בין הקירות לבטון הרזה. .2
של חברת "פזקר" בכמות של  474ר ביטומני מסוג גי.אס. מריחת פריימ . 3

 שעות לפחות. 24גר' למ"ר עם יבוש במשך  300-כ
 05042מ"מ בהתאם לסעיף  5מערכת איטום חד שכבתית מיריעות בעובי  .4

 (.05040במפרט הכללי. )קרקע מסוג א' בהתאם לסעיף 
מריחת  ס"מ לרבות 5בעובי  P-30הגנה בלוחות פוליסטירן מוקצף  .5

במפרט הכללי+בלוקי בטון חלולים  050413אספלט חם בהתאם לסעיף 
 ס"מ. 7בעובי 

 
 איטום גגות /מירפסות ג.

 במפרט הכללי. 0502האיטום יהיה בהתאם לסעיף  
 במפרט הכללי  05010הכנת השטח לאיטום בהתאם לסעיף  .1
או שווה ערך במינון  GS 474מחסום אדים הכולל פריימר ביטומני מסוג  .2

שעות לפחות ושכבת ביטומן חם  24גר'/מ"ר עם יבוש במשך  300של 
 2ק"ג/מ"ר, יש למרוח  2" או ש"ע בכמות של 75/25מסוג "אלסטקס 

 ק"ג/מ"ר כל אחד.  1שכבות בכמות של 
 מריחות אספלט חם.  2ס"מ מודבק באמצעות  5בעובי  P-30לוח קלקר  .3
ק"ג/מ"ק בעובי  1,200קל" במשקל מרחבי שיפועים מבטון קל "בט .4

 במפרט הכללי. 050122משתנה כולל החלקה בהתאם לסעיף 
מ"מ בהתאם  60/60רולקות בטון במפגשי מישורים שונים במידות  .5

 במפרט הכללי. 050141לסעיף 
 300או שווה ערך במינון של  GS 474מריחת פריימר ביטומני מסוג  . 6

 שעות לפחות. 24גר'/מ"ר עם יבוש במשך 
מ"מ כ"א לרבות איטום  5מערכת איטום דו שכבתית מיריעות בעובי  .7

במפרט הכללי. בגגות בהם לא תבוצע  05021הרולקות בהתאם לסעיף 
 רצפה צפה, היריעות העליונות יהיו מצופות בשבבי אבן לבנים.

קיבוע היריעות למעקות עם פרופיל אלומיניום במילוי מסטיק אלסטמרי  .8
 קפלקס"."סי

 
 כללי -יריעות האיטום  05.02

 
יריעות האיטום יהיו יריעות ביטומניות משוכללות, תוצרת גרמניה או צרפת או  05.02.1

" , משווקות ע"י "ביטום" ו/או "פזקרU.E.A.T.Cישראל בעלות תו תקן ארופאי 
ובעלות הסמכה לאיכות גבוהה. יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות 

עם זיון לבד פוליאסטר במשקל  S.B.Sפולימר  15%משוכללות המכילות לפחות 
 גר'.  250

 לשני הכיוונים. 80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  
 

ר המפקח ועל הקבלן לספק בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישו 05.02.2
למפקח מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות 
 כולל פרוספקט וקטלוג יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראליים.

 
היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים,  05.02.3

קעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון חתכים, נקבובים, קמטים, ש
 בולטים לעין וכד'.
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גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. על מנת למנוע  05.02.4

 פגיעה בגלילי היריעות בהובלה והן באחסנה. 
 גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש. 

 
 אופני מדידה מיוחדים 05.03

 
מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא  05.03.1

 ימדדו שטחים אנכיים.
 מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון, נטו. 
 חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו. 

 
לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים, מבלי שימדדו בנפרד, את כל  בניגוד 05.03.2

 המפורט במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.
 

בנוסף לאמור לעיל, מחירי היחידה כוללים אביזר מיוחד לאיטום מעברי צנרת  05.03.3
  דרך קירות או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק.

 
איטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר. התשלום  05.03.4

 עבור מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד. 
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  06פרק 
 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה

 
 כללי 06.01

 
, למפרטים ולדרישות התקנים. על פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות06.01.1

במפרט הכללי  06.02הקבלן להכין תכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 
 ולקבל את אישור המפקח.

 
לאחר אישור המפקח, לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל 06.01.2

בהתאם  קבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, גמור על כל חלקיו לאישור המפקח,
במפרט הכללי. הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני  06.01.06לסעיף 

 קבלת אישור הדוגמאות.
 

מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם. 06.01.3
אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. 

 קים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.מוצרים או חל
 

מ"מ.  2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה 06.01.4
 ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.

 הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק. 
 

כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות, 06.01.5
 אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

 
במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י 06.01.6

 הכללי. 
 

 בלבד.  כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוני צבע06.01.7
 

 –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של פריטים עגולים, אלכסונים או מוקשתים 06.01.8
 כפי שמופיע בתכניות וללא תוספת תשלום. 

 
 רב מפתח 06.02

נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
קי מותאם לכל הדלתות  -של קוד ( MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )

 במבנה. כמו כן, יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח.
 מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד. 

 
 דלתות אש 06.03

 ובאישור היצרן ומכון התקנים לאחר שהדלת הורכבה.כל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  
ונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיק

 בנפרד.
 

 אטימות 06.04
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות  

והדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים 
 ימולאו בטון אטום. מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה

המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו  
במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח 

באמצעות אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי 
 שיידרש.
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 תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה 06.05

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות  06.05.1

 המפורטות להלן:
ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה  .א

  )משקופים(
  בבטון ועיגונם.

כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בהתאם לפרטים  .ב
 ולרשימות.

הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות  .ג
  אחרות.

בדיקת דלתות אש לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד
 התיקונים הדרושים. כולל

 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. .ה
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. .ו
 הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח. .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות בהרכבת  .ח

מבנה, וכן גם את כל חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת ה
 התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה.

 גילוון וצביעה. .ט
 כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות. .י

 מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי. .יא
כל האמור ברשימות ובמפרט המצורף לרשימות גם אם לא צוין במפורש  .יב

 בכתב הכמויות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



25 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 07פרק 

 עבודות תברואה

 

 מפרט כללי למתקני תברואה   07.010

 

 תנאים כלליים  .א
 1-ראה מסמך ג'

 

                                 מפרט מיוחד לעבודות מים וסילוק שפכים   07.020

    

 א.    המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות אספקת מים וסילוק 

 שפכים במבנה הנדון ומחוצה לו.         

 

 ב.    כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין  

 "מתקני תברואה", וכן הוראות למתקני  07משרדית ומשרד הביטחון, פרק         

 על כל חלקיו, פרק   1205, ותקן ישראלי מס 2007עדכון  1970תברואה )הל"ת(         

הבריאות, וכל  של משרד   W-2, תקנות 1596, ת"י NFPA-13, תקן 755"מתקני הסקה", תקן  16 
בתאריך תחילת העבודה, וכמפורט בפרקי  הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל והנמצאת בתוקף, 

 המפרט.

  

אי וההוראות הנ"ל .  קבלן התברואה יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט זה  ג.    
 לאי ביצוע נכון ובהתאם לנדרש. ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה  

  

 בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות  ד.   

 בהמשך.        

 

     היקף העבודה וטיבה   07.030

 

 העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי  א.

 העבודות, אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן: 

 

 חיבור אספקת מים לרשת העירונית והנחת קוי אספקה לבנין, לשירותים,    .1
 למטבחונים, לשטחים ציבוריים, ולכיבוי אש וכל הנדרש.   

 

 ירותים וכנדרש.כל הכלים הסניטריים לש . 2
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כל מערכות סילוק השפכים בבנין, משירותים, ממערכות מזוג אויר או ממערכות מכניות   . 3
 אחרות בבנין, וכנדרש, וחיבורן למערכות התשתית.

 

 כל מערכות ניקוז מי הגשם מגג הבנין, משטחי פיתוח וכנדרש.   . 4

 

 המערכות העירוניות.כל מערכות הביוב החיצוניות ועד לחיבורים אל  . 5

 

   כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות התברואה . 6

 

 שטיפת וניקוי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות . 7

 ושירות, הדרכת המזמין ותיקי מסירה.  
 

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה.  . 8

 

 עבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי ה ב.

הרמה, עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע  
המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו 

 במפורש במפרט, בכמויות או בתכניות אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל. 

 

 תכניות עבודה למתקני תברואה   007.04

        

 הקבלן יכין תכניות ומפרטי עבודה לכל המערכות אשר עליו לבצע במסגרת  א.

 עבודה זו ויגישם לאישור המתכנן באמצעות המפקח. 

 לאחר שהתכניות והמסמכים יאושרו, יבצע הקבלן את עבודתו עפ"י מסמכים  

 אלה בלבד. 

 

 העבודה, יראה הקבלן את מהלכי הצנרת וחיבורה ויתר המערכות  בתכניות ב.   
בתחום המבנה, וכן את חיבורי צנרת אספקת המים לרשת העירונית או הקיימת, ואת חיבורי הביוב 
והניקוז לרשתות העירוניות או הקיימות, והכל תוך התחשבות בדרישות התכנון והמציאות הקיימת 

 בשטח.

 

 לן בתכניות העבודה את כל פרטי ההתקנה והחיבור, פירוט  כמו כן, יראה הקב ג.   
 האביזרים ואופן התקנתם וכל פרט אחר הדרוש לשם ביצוע נכון, מתאים  
 לתכנון, למפרט, מותאם למבנה, של ציוד חימום מים, סינון וכל הנדרש.  

 

 הכנת התכניות, המסמכים ואישורם יבוצעו לאחר קבלת צו להתחלת העבודה,   ד.   

יום ובמועד שיאפשר למתכנן בדיקתם ביסודיות, ולקבלן  21ך פרק זמן אשר לא יעלה על  תו
 התארגנות לביצוע, תיאום עם הרשויות וכל הנדרש. 

 

 כל העבודה המתוארת לעיל כלולה במחירי העבודה, ולא תשולם עבורם כל  ה.
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 תוספת ו/או תשלום מיוחד. 

 

 תאור כללי -ניקוז מערכות אספקת מים, סילוק שפכים ו    07.050

 

 מערכות המים א.

 

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת למים  . 1 
 קרים וחמים לשימוש, לגינון, לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כנדרש במפרט ועפ"י התכנון. 

 

 מערכות המים למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות, ותספקנה את המים  . 2 

 בכמויות, בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות.  

 

מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם אבטחת איכות המים,  . 3 
האספקה מניעת זיהום חוזר, וכן לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי האספקה, טמפרטורות 

 וכל מאפיין אחר הנדרש עפ"י התכנון.

 

 מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצנורות ואביזרי הצנרת,  . 4 

 מהחומרים הסוגים ובקטרים הנדרשים, את הבידוד הטרמי הנדרש,   

 המתלים והחיזוקים.   

 

 במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום . 5 

פקת המים לרשת הקיימת בבנין או לאתר הבניה ולבנין עצמו, עם מחלקת המים של חיבור אס
הרשות המקומית ו/או העיריה, עם המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים  

 ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חב' בזק, חב' חשמל ומשטרת ישראל.

 

 הגופים ומהרשויותהקבלן יטפל ויודא קבלת כל האישורים הנדרשים מ  

 הנ"ל לביצוע מושלם של החיבור עפ"י התכנון וכנדרש.   

 

 כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י ההנחיות ודרישות המפרט . 6 

 , 1205"מתקני תברואה", תקן ישראלי מס'  – 1990מהדורה  07הכללי פרק   

 הנחיות של משרד הבריאות ויתר התקנים שבענין זה וכן כל  W-02תקנות   

 ודרישות מפרט זה, התכניות והכמויות.  

 

 מערכות סילוק שפכים וניקוז ב.

 

 הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות סילוק שפכים וניקוז מושלמות  . 1 

לדלוחין, צואים, ניקוז מי גשם, ניקוז מציוד מזוג אויר או מיכשור נוסף, וכל מערכת אחרת 
 בנה מכל סוג.אשר נועדה ונדרשת לשם סילוק שפכי המ
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 מערכות הסילוק למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות ותבטחנה סילוק  . 2 

 מהיר וחופשי של כמויות השפכים והנקזים.   

 

 מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל אמצעי התפיסה והניקוז, את . 3 

 הצנרות השונות תאי הבקרה וכל חלק אחר הנדרש להשלמתן,   

 והאביזרים הנדרשים.ומהחומרים   

 

 במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום   . 4 
חיבור הביוב והניקוז מהמבנה ומערכותיו אל הרשתות הקיימות בבנין או אל המערכות 

העירוניות או המערכות הפרטיות, עם מחלקת הביוב של הרשות המקומית ו/או העיריה, עם 
ת אחרת כנדרש לביצוע החיבורים ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חב' המזמין ועם כל רשו

 בזק, חב' החשמל ומשטרת ישראל.

 

מהדורה  07כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י הנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק  . 5 
, תקן ישראלי 2007עדכון  1970"מתקני תברואה", הוראות למתקני תברואה )הל"ת(  – 1990
של משרד הבריאות, וכן כל היתר התקנים שבענין זה,  W-02על כל חלקיו, תקנות  1205מס. 

 וכן כל הנחיות ודרישות מפרט זה, תכניות והכמויות.

 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי במדה ותהיינה סטיות בין עבודת הביצוע   . 6 

 או /כמפורט בפרטים ובהוראות, ועל הקבלן חלה החובה להודיע למתכנן ו  

 למפקח על כל סטיה בעבודותיו מהמפרטים והתכניות, בין אם הסיבה היא   

 בתכנון, בתנאי הביצוע או מהפירוש המקצועי של הקבלן.   

 

 כמו כן חובה על הקבלן להודיע למתכנן ו/או למפקח על כל מקרה בו יתגלו   

 במהלך העבודה מכשולים שלא נראו בעין או לא ידועים מראש למזמין או  

 למתכנן, ע"מ לתכנן את השינוי או לתת את הוראות הביצוע המתאימות.  

 

       צנרת אספקת מים    07.060

 

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר את כל צנרת המים בבנין ומחוץ לו. העבודה הכלולה  א.

ועד לנקודות ההסתעפות הראשיות  במסגרת חוזה זה כוללת קוי מים ראשיים חיצוניים מחוץ לבנין
הסמויות )באדמה( או הגלויות, קוי אספקת מים לשימוש )קרים וחמים(, קוי אספקת מים לכיבוי 
אש, אספקה למקלטים ואביזרי המים בהם, למטבחונים לשירותים, לשטיפה רחצה וניקוי, לגינון 

 ת המים הראשית. וכו', ולכל מטרה אחרת הנדרשת במבנה או בסביבתו והניזונה מאספק

 

 קוי אספקת המים החיצוניים לבנין, באדמה, יהיו מהחומרים וציפויי המגן  ב.

 על כל חלקיו,ולהלן:  1205של המפרט הכללי, הל"ת ות"י  0702כמפורט בפרק  
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 תהיה מצנורות פלדה מגולבנים, ללא תפר –)כולל(  3"צנרת בקטרים עד  . 1 

תלת שכבתי בשיחול( לפי  PE)ציפוי  APC-V-GALצוני , עם צפוי חי40, סקדיול 593לפי ת"י 
כמיוצר ע"י "אברות". כל אביזרי הצנרת  NFA 49-710ותקן   DIN 30 670, תקן 266מפכ"מ 

 FBE (APCיהיו מיציקת פלדה חשילה מגולבנים מצופים פנים וחוץ באפוקסי תרמוסטי 
SUPER FITTING  255כמשווק ע"י "אברות"( מותאמים לתקן ישראלי . 

 

 , צנורותDIN 8074ותקן  499צנרת מים לגינון תהיה מפוליאטילן, לפי ת"י  . 2 

 מ"מ ומטה, ומצנורות  32ק"ג/סמ"ר בקטרים  6רכים ללחץ עבודה של   

 מ"מ ומעלה. 40ק"ג/סמ"ר, בקטרים  6קשים ללחץ עבודה של   

 

 כל האביזרים יהיו תואמים, כאשר הצנרת והאביזרים עמידים בקרינת  

 . .U.V-מש וש  

 

 קוי אספקת המים הפנימיים בבנין, מעל תקרות מונמכות, מקלטים, או ג. 

 בפירים או בקירות, או בתחום המלוי יהיו מהחומרים וציפוי המגן כמפורט  

 של המפרט ולהלן:  0702בפרק  

 

לאספקה של מים קרים וחמים, זקיפי כבוי אש גלויים, לאספקת  3"עד לקוטר   צנרת בקטרים . 1 
 תהיה מצנורות פלדה  –מים במקלטים וכמפורט 

 ( וצבעי גמר 2X, ללא צפוי חיצוני אך עם צבע יסוד )40מגולבנים סקדיול 
(2X.כולל סמני זהוי כמפורט ) 

 

 מ"מ( )כולל( לאספקת מים בחדרי שירותים, 25) 0.75"צנרת בקטרים עד  . 2 

תהיה מצנורות  –הריצוף, ובמקומות ללא גישה  מטבחונים וכו', בתוך קירות או במלוי  
 ומחוברים למחלקי הצנרת.  PEXפוליאטילן מוצלב 

 

במטבחונים בשירותים וכנדרש, יותקנו מחלקים למים חמים וקרים בנישות או בארונות לפי  . 3 
 תיאום עם האדריכל.

 המחלקים יהיו מיציקת פליז.   

 אלא אם צוין אחרת בתכניות ו/או בכתבי הכמויות. 1"קוטר המחלקים יהיה   

 

 מהמחלקים המיועדים לצנרת "פקס" תותקן הצנרת עד אביזרי המים השונים.   

צנרת "פקס" תותקן תמיד במתעלים הגדולים בשני קטרים מקוטר צנור המים, ו/או כמפורט   
 (. 6)חלק  5433בת"י 

 

"בתים" אשר יבוטנו או יחוזקו לקיר לפי  אביזרי המים יחוברו לצנרת ה"פקס" באמצעות  
 המקרה וכנדרש, וכמצוין בת"י הנ"ל. 

 

הצנרת והשרוולים יהיו בקטעים שלמים בלבד מהמחלק ועד אביזר החיבור לברז, ובשום אופן   
 אין לבצע חיבורים ו/או הסתעפויות בתחום המלוי או הקירות.
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 ת"י  -של המפרט הכללי, ב 0701התקנת צנרת המים בבנין תעשה כמפורט בפרק  ד.

 , והדרישות הנוספות כדלקמן:PEX( עבור צנרת 6)חלק  5433ת"י -, ב1205 

 

 חורים חריצים ושרוולים יותקנו כמפורט, קדיחת או חציבת פתחי מעבר . 1 

 לצנרת בקירות, רצפות תקרות וכו' וכן קדיחה בתקרות טרומיות כגון  

 "ספנקריט" כלולים במחירי העבודה.  

 

 התמיכות והתליות לצנרת גלויה או בחללי תקרות מונמכות יהיו תקניות,  . 2 
 של המפרט הכללי.  0712ובמרחקים המפורטים בסעיף  

 המתלים יהיו מתלי "קלביס" עפ"י המידות הסטנדרטיות של דרישות  

  171 WW-H ארה"ב(, מגולבנים בלבד, או מתלים תוצרת "יוניסטרט" או( 

 "מופרו".   

 

 למערכות כיבוי אש ניתן להשתמש במתלי "אגס" עפ"י אותן דרישות וגמר,  

 או מתלים תוצרת "יוניסטרט" או "מופרו" בהתאם לתכנון.  

 

 

 תליות משותפות תהיינה תמיד מפסי תליה של "יוניסטרט" או שווה ערך   

 בלבד, מוטות תליה תקניים ויתר הנדרש, עם חבקי צנרת ע"ג מוט הברגה  

 ניאופרן בלבד. ותושבת  

 

"( כמשווק CLAMPS PIPEתמיכות או תליות מהקיר לצנרת אנכית תהיינה עם חבקי צנרת )"  
 ע"י "יוניסטרט" או שווה ערך בלבד, או מתלים תוצרת "מופרו" כנ"ל. 

 

התקנת צנרת בקירות בטון או בלוקים מכל סוג תעשה בחריצים חצובים, עם כיסוי בעובי   . 3 
 ורט. ביצוע החריצים כלול במחיר העבודה.המזערי הנדרש וכמפ

 

 בשום מקרה אין לכסות החריצים ישירות על הצנרת, ויש להפריד בין   

 הצנרת לחומר הסתימה ע"י השחלת צנור שרשורי עשוי פי.וי.סי. על   

מ"מ, ע"ג הצנור   6הצנור עצמו )גם לצנרת מ"ק מכל סוג וכו'( או בתרמיל בידוד בעובי   
 המתכתי.

 

 קנת הצנרת בקירות גבס )לוחות( תעשה ע"י העברתה בין לוחות הגבס,הת  

 עד ל"בתים" או זויות החיבור לאביזרים, עם תמיכות וחיזוקים מתועשים  

יותקן תמיד שרוול פלסטי למניעת  -בלבד, ללא אילתורים. בנקודת המעבר דרך פרופילי הקיר   
 ם סיליקון. מגע ו/או פגיעה בבידוד. השרוול יחוזק לפרופיל ע
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 הגנת הצנרת במילוי הריצוף תעשה כדלקמן: . 4 

 

כמיוצר ע"י "אברות".   APC-3שכבתית מסוג -צנרת מגולבנת תוגן ע"י שכבת מגן תלת  
כמיושם ע"י  FBEהאביזרים/ספחים יהיו מצופים מבחוץ ומבפנים בצפוי אפוקסי "טרמוסטי" 

ות הלחץ, יש לתקן את כל הפגמים על סופר פיטינג"(. לאחר ההתקנה ובדיק -APC"אברות" )"
הצנרת והספחים, וכן לעטוף את כל הספחים והאביזרים אשר לא סופקו עטופים )אם הירשה 

כך המתכנן ו/או המפקח( בסרטים מתכווצים בחום, במספר השכבות לפי הצנרת העטופה 
 והנחיות היצרנים. 

 

בטון רזה לכל האורך מיד לאחר " תוגן ע"י שכבה של SPצנרת "פקס" במתעלים או צנרת "  
 התקנתה.

 

   07017-18התקנת צנרת המים מחוץ לבנין )בקרקע( תעשה כמפורט בפרקים  ה.

 , והדרישות הנוספות כדלקמן:1205ת"י -, ב57של המפרט הכללי, בפרק  

 

ס"מ לפחות   15דיונות בעובי  צנרת בקרקע יש להתקין כנדרש, כולל מצע ועטיפת חול   . 1 
 צבה או חומר אחר אסור בשימוש( ויתר המלוי כמפורט.)פסולת מח

 יתר הדרישות תהיינה כמפורט במפרט זה, בהמשך.  

 

 צנרת השקייה רכה תותקן תמיד במתעלים ובקטעים שלמים, וצנרת   

 קשיחה ע"ג מצע ועטיפת חול כנ"ל.   

 

אחר שנבדקו החפירה/חציבה להנחת הצנרת התת קרקעית תעשה בתואי המתוכנן והאפשרי, ל . 2 
 התכניות ובוצעו התיאומים עם תשתיות קיימות כגון חשמל, תקשורת קוי ביוב או ניקוז.

 רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה ע"ג המצע וכסוי הצנרת כמפורט.  

במידה ויש לבצע חלק מהריתוכים בתוך החפירה )באישור מראש בלבד(, יהיה רוחב החפירה    
 ודה בנוחיות וכן בדיקת הריתוכים.ס"מ לפחות, כך שתתאפשר העב 60

 

חציית כבישים חייבת להעשות בתיאום מראש עם המזמין הן לתואי והן למועד, לרבות עבודות   
 ללא תשלום נוסף.   -לילה 

 

 משטחי אספלט קיימים יש לנסר לאורך תואי החפירה.   

 אבני שפה יש לפרק בזהירות.   

 

וקבלת אישור חרים, אלא בתיאום מראש בלבד אין לפגוע בעצים או באלמנטים קיימים א  
 מהמזמין. בכתב

 

 העובי של הצנורות השונים יהיה כדלקמן: ו.
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 מ"מ 8.2)לדוגמה:  16צנרת ה"פקס" תהיה בעובי דופן המתאים לדרג  . 1 

 . 5433(, ולפי ת"י 160מ"מ לצנור   14.6מ"מ או  110מ"מ לצנור  10מ"מ או  90לצנור   

 

 . ASTM-A 106 -ו 593לפי טבלאות ת"י  – 40סקדיול צנרת  . 2 

 

 לפי התקן, וכמיוצר ע"י "פלסים" )"מרילן"( או שווה ערך.  –צנרת השקיה  . 3 

 

 חיבורי הצנורות השונים יהיו כדלקמן: ז.

 

   )כולל( ומעלה תחובר  3"בקוטר  40צנרת מגולבנת חיצונית סקדיול  . 1 
 ת מיוחדות לצנרת מגולבנת. בריתוך כנ"ל, תוך שימוש באלקטרודו 

 

 לאחר בדיקות הלחץ יש לנקות היטב מקום הריתוך ולצבוע בשתי שכבות 

 גלבן קר )צבע כסף לא יתקבל(. 

 

 בבנין או בהתקנה פנימית בלבד בקטרים 40צנרת מגולבנת סקדיול  

 . 07022, וכמפורט בפרק 301כולל, תחובר בהברגה לפי ת"י  3"עד  

 

 ראשית או מישנית מכל סוג וחומר תבוצענה אך ורק  הסתעפויות מצנרת . 2

 מייצור מוכן במפעל, מחומר הצנרת הראשית ועם Tע"י אביזרי הסתעפות  

 הצפויים דוגמת הצנרת הראשית בו הוא מותקן. 

 

 ריתוך צינורות פלדה:  . 3 

 

 במפרט הכללי כמפורט להלן:  07022ריתוך צינורות פלדה יהיה לפי פרק   

 

 "מפרט כללי למסגרות – 19עבודות הריתוך יבוצעו כמפורט בפרק  א.  

 חרש". הנאמר להלן מהווה השלמה והדגשה לדרישות הריתוך     

 המתיחסת לצינורות.     

 יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים, שעברו בהצלחה מבחן לפי ת"י ב.  

 כים,ושברשותם תעודות בנות תוקף, המגדירות את סוגי הריתו 127     

 אשר הם מוסמכים לבצע. העסקתו של כל רתך תוגבל אך ורק לסוגי      

 הריתוכים המצויינים בתעודה.      

  לכל רתך יהיה סימן אישי שיוטבע על פריט העבודה עם תחילת      
 הביצוע, לנוחות הזיהוי והבדיקה.  
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 אם נדרש במפרט המיוחד או באחד ממסמכי החוזה שימוש בצנרת ג.   

 ואביזרים מגולוונים, יש להמנע מריתוך האביזרים המגולוונים.     

  אם נוצר צורך כזה, יש להשתמש באותן אלקטרודות ובאותם      
 תהליכי ריתוך כמפורט בפרק זה.   

 

   אם לא נאמר אחרת בתכניות ובמפרט המיוחד, יתאימו  ד.  
 וכדלקמן:  1340האלקטרודות לנדרש בת"י    

 

 E – 6010   שורש ומלוי הריתוך: לריתוך      

 E – 7018    למילוי הריתוך בלבד:      

 לריתוך צנרת מגולוונת בלבד     

   E – 6010                עבור  שורש ומלוי:      

 

 ברזים ואביזרי צנרת ח.

 

  שסתומי "טריז" למכלול מונה מים ראשי, וכו' יהיו תוצרת "הכוכב"  . 1 
    10מיציקת ברזל ללחצי עבודה של עד  EKOר דגם דוגמת "שמידינג"  קצ 
 אטמוספירות. 

של   הברז יהיה עם ציפוי פנימי וחיצוני של אמאיל וציפוי חיצוני עשוי "רילסן"    
 הטריז. 

 

רגיל, תוצרת "הכוכב" בלבד, עם גוף מגופר, מדף עם  ברזי "פרפר" יהיו עם מנגנון גיר, וצואר . 2
או שווה ערך מאושר  102. הברז יהיה דגם IP 65ציר חצוי, מצופה "רילסן", תיבת גיר אטומה 

מראש ובתנאי שיהיה תוצרת הארץ )לרבות העיבוד השבבי הציפויים וכל היתר(, ויסופקו עם 
 אוגנים נגדיים תואמים.

  

)כולל( יהיו תוצרת "שגיב" בלבד, קדח מלא, או ש"ע של  2"ם בקטרים עד כל הברזים הכדוריי  . 3
 "הבונים". 

 
  של "הכוכב" או של  202ומעלה יהיו דגם  2.5"מסננים למים בקטרים  . 4 
 "א.ר.י. כפר חרוב" מאוגנים ומיציקת ברזל, עם ברז שטיפה כדורי.  

  (, עם רשת BSP)יהיו מיציקת פליז, בהברגה  2"עד  0.5"מסננים בקטרים   
כדורי. המסנן   בר לפחות, עם ברז שטיפה  16מ"מ, ללחץ עבודה של  0.6פלב"ם וחירור של  

 .18MYיהיה תוצרת "שגיב" דגם 

 

  כולל   RK-41או  RK 44תוצרת "גסטרה" דגם  -חוזרים -שסתומים אל . 5 
 אוגנים נגדיים וכל הנדרש, או שווה ערך של "סוקלה".  

בר,  16(, ללחץ עבודה של BSPיהיו מיציקת פליז, בהברגה ) 2עד " 0.5בקטרים "אל חוזרים 
 . 18HKתוצרת "שגיב" דגם  

 

 כל אביזר/שסתום שאינו מאוגן יהיה ניתן לפירוק ע"י התקנה של "רקורד"  . 6 
 בסמוך. מחיר הרקורד יהיה תמיד כלול במחיר השסתום/אביזר. 
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אטמים  ים, את בידודו, את התקנתו לרבות מחיר כל אביזר כולל את אוגניו הנגדי 
 ברגים ואומים מגולבנים, וכן משחת "גרפיט", על הברגים. 

  

אך ורק בברגים באורך  מודגש בזאת כי לחבורי אוגנים או חבור אחר הדורש ברגים, יש להשתמש   
 הברגה.  מתאים. בשום אופן אין להשתמש במוטות 

 

  פסי תליה וכן מתלים קבועים או קפיציים בבנין לא ימדדו בנפרד ויכללו    
הכל כמתואר   את אספקתם, התקנתם, אומי הקיבוע לוחיות קיבוע, אומי "יוניסטרט",  

 בתכניות, וכלולים במחירי הצנרת.

 

ולקטעים   רחקי תליה/תמיכה מירביים עבור הצנרת, עפ"י סוגיה  להלן טבלת מ  ט.
 ישרים בלבד. המידות במטרים.

התליות  במקומות בהם ידרש, ובעקר בחדרי מכונות, סביב ציוד וכו'  יהיו מרחקי   
 הנדסה נכונה.  קטנים מהמצוין, כנדרש בתכניות או על פי הנחיות המתכנן, וכללי  

 

      3"       2"        1.5"        1.25"       1"     0.75"    0.5"                     סוג צנרת               

          ------------------------------------------------------------ 

      3.5        3        2.50         2.25       2        2         1.5פלדה                                         

 

 0.6      0.6        0.6                ס.פ./פקס  

 

 מניעת קורוזית מגע י.

 

 בכל מקרה של חבור צנרת נחושת אחרי )בכוון הזרימה של המים( צנרת . 1 

 שחורה או מגולבנת, יש להתקין מחבר "דיאלקטרי" אשר ייצור חיוץ   

 מושלם בין המתכות.  

 

בלבד ארה"ב  FAX 209" דגם SMITH-COOPERמחברים דיאלקטריים יהיו מתוצרת "
" )כמשווק ע"י  WATTS" או "ZURN/WILLKINS)משווק ע"י "ניידיץ"( או תוצרת "

 "מנדלסון"(. 

 

 אסורה בכל מקרה. –חבור צנרת פלדה אחרי צנרת נחושת  . 2 

 

 הצנרת המתכתית.על הקבלן חלה החובה לדאוג להמשכיות של הארקת  . 3 

 ו/או באלקטרודות וכן בחווט  מיוחדיםלשם כך עליו להשתמש בחבקים   

 מיוחדים, הכל על פי הנחיות מתכנן החשמל ו/או היועץ למניעת קורוזיה,   

 וכחלק ממחיר הצנרת ללא תוספת.  
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 קרקעית.-צפוי מגן חיצוני לצנרת תת יא.

 

 -ם שכבת מגן חיצונית תלתקרקעית מתכתית מכל סוג תהיה ע-צנרת תת . 1 

  " עם תיקון מקום הריתוכים לפי  APC-3שכבתית של סרטי "טריו" או "  
 הנחיות היצרן ותחת פיקוחו )פריימר, ועטיפת סרטים מתכווצים בחום(.  

 

 

 הצפוי והעטיפה יהיה כמיושם ע"י "אברות" או שווה ערך ע"י "צנורות".  . 2 

 

 עטיפת המגן את כל איזורי הריתוך לאחר גמר בדיקות לחץ, יש לעטוף ב  

 וכל האביזרים תוך שימוש בכל החומרים הנ"ל, להשלמת שכבות ההגנה.   

 

 פגיעות בבידוד קיים יתוקנו כנ"ל.   

 

 לאחר גמר התקנת הצנרת מחוץ לחפירה, לפני הורדתה וכן לפני הכנסת  . 3 

 שדה המצע והעטיפה לצנור בתוך החפירה, על הקבלן להזמין את שרות ה  

 של יצרן הסרטים לשל בדיקת שלמות ורציפות הבידוד תוך שימוש   

 ".HOLIDAY DETECTORבמכשיר "  

 

  הגנה של  -קרקעית חיצונית, תקבל מעל עטיפת החול-צנרת פקס. תת . 4 
 ס"מ(. 10שכבת בטון יצוק )כ  

 

 על הקבלן להמציא למפקח את אישור שירות השדה לתקינות ושלמות  

 שנים, לפני כסוי הצנרת. 8הצפוי ולאחריות של   

 

 צביעת צנרת גלויה, זיהוי וסימון. יב.

 

 כחלק מעבודת הצנרת, על הקבלן )כאמור בסעיפים לעיל( לצבוע את כל . 1 

 הצנורות ולסמנם בצבעי זיהוי בשלטי זיהוי לסוג הנוזל וכיוון הזרימה.  

   

 לכלוך, צבע, שמן, וכו'.הצביעה תעשה לאחר נקוי יסודי של הצנרת מ  

 

 צנרת מגולבנת גלויה ובכל מקום ללא יוצא מן הכללי תיצבע בפריימר  . 2 

 פריימר" או "פוליקוט" של "טמבור". ע"ג צבע היסוד תצבע -מסוג "ווש  

 הצנרת בשתי שכבות צבע עליון "איתן" של "טמבור" בגוון הזיהוי לפי   

 . 659ת"י   
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 כבת הצבע העליונה, או ע"ג תרמילי הבידודלאחר ההתקנה ועל גבי ש . 3 

 ועטיפתם, הקבלן ידביק סרטים מידבקים עם חיצים בכוון הזרימה ובצבע   

 הזהוי, כאשר החיצים מופיעים על סרט המיוחד מסביב.  

 

 הסרטים יהיו בגלילים, סרטים מידבקים עם חץ ומקרא בצבע הנדרש,   

 כאשר הסרטים מודבקים לכל היקף הצנור.   

  

 מ' ואף פחות מכך כפי שיידרש  3המרחק בין סרטי הסימון לא יעלה על   

 ע"מ להקל על הזהוי.   

 

 מילוי והידוק חפירות לצנרת.  יג. 

   

 קרקעית חיצונית לטיב ההתקנה, לשלמות -לאחר בדיקת הצנרת התת . 1 

 הצנרת, לשלמות טיב הציפוי ובדיקות הלחץ, הקבלן ישלים את הכסוי   

 ס"מ לפחות מעל ומסביב לצנרת ועטיפתה, תוך הידוק  20בחול דיונות עד   

 ומלוי כל המרווחים ולרוחב כל החפירה.   

 הקבלן את החפירות באופן מבוקר במילוימעל הכסוי בחול דיונות ימלא  . 2 

 מטיב מעולה, חומר מצעים אשר יונח תוך כדי הידוק בשכבות שלא   

 ס"מ.  30תעלינה על   

 המילוי וההידוק יבטיחו שלא תהיינה כל שקיעות בקרקע כתוצאה מירידת  

 מי גשמים או סיבה אחרת.  

 

 ו אספלט או חיפויבמידה ותהיינה שקיעות, ובעקבותיהן שקיעות ריצוף א  

 עליון אחר ומכל סוג, הקבלן יפתח את האזור השוקע, יתקן המילוי   

 וימלאו ויתקן את הריצוף, אספלט או גמר אחר על חשבונו, עד הבאת   

 המצב לקדמותו )לפני השקיעה או למפלסי הפיתוח(.   

 

 אופני מדידה ומחירים. יד.

 

 חים( כולל האספקה, ניקוי, הצנרת תימדד לפי האורך )כולל אורך הספ . 1 

 צבע יסוד וגמר, ההתקנה המושלמת, תמיכות ותליות, חציבת החריצים   

 וקידוח להתקנת מעברים ותיקונים, שרוולים, בדיקות לחץ או בדיקות   

 אחרות מכל סוג, שטיפה, ויסות, צביעה, שילוט וכל הנדרש.   
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   צנרת פלדה או מ"מ ומעלה עבור  75או  2.5"אביזרי צנרת בקטרים  . 2 
 פלסטית ישולמו כדלקמן וללא הבדל, בנוסף לאורך האביזר אשר ימדד 

 עם אורך הצנרת.  

 

 מטר צינור )לצנרת מתכתית או פלסטית(. 1לפי  – 090או  045קשתות   

 מטר )לצנרת מתכתית או פלסטית(. 2לפי  –מוכן מכל סוג  Tהסתעפות   

 מטר )לצנרת מתכתית בלבד(.  1.0לפי  –הסתעפות עם רוכב "קראוס"   

 מטר )לצנרת מתכתית או פלסטית(. 1לפי  –מעבר מוכן   

  מטר )לחבור בין צנרת מתכתית לפלסטית(. )למעט  2לפי  -מחבר מאוגן   
 אוגנים הכלולים במחיר שסתום/אביזר מאוגן(.  

 

 מ"מ( נומינלי, תכלול במחירה גם את כל  63)או  2"הצנרת בקטרים עד  . 3 

הספחים ואביזרי צנרת )קשתות, הסתעפויות מוכנות, מעברים וכל היתר(, וכן את המחברים 
 הדיאלקטריים בחיבור צנרת נחושת ופלדה. 

 

 מחיר הצנרת כולל גם את אביזרי החיבור לברזים ואביזרי מים כגון זוית  

 ( או "בית" מקורי )לצנרת פלסטית(.הלחמה הברגה )לצנרת נחושת  

 

 מחיר הצנרת כולל גם את כל החיזוקים המיוחדים הנדרשים לשם  . 4 

התקנתה והתקנת אביזרי המים בקירות גבס. החיזוקים יהיו מתועשים מייצור מוכן של 
"אורבונד" בלבד או כמפורט בפרק המתאים במפרט, לפי הפרטים בתכניות או לפי הדוגמאות 

 הכל לפי שיקולי המתכנן בלבד. –רנה על ידי המתכנן אשר תאוש

 

 מחיר הצנרת כולל את ההארקה החשמלית המושלמת אשר תבוצע עפ"י  . 5 

 , וחוק החשמל, הנחיות מתכנן החשמל ו/או היועץ 08המפרט הכללי פרק   

 למניעת קורוזיה.   

 

 בידוד הצנרת ישולם בנפרד או כתוספת למחיר הצנרת, כמפורט בכתב  . 6 

  הכמויות.  

 

 עבור צנרת בקרקע יכלול מחירה גם את החפירה/חציבה, פינוי הפסולת,  . 7 

 שקי חול, וכן המצע המלוי וההידוק כמפורט לעיל, תיקוני אספלט, ריצוף,    

 גינון וכל יתר הנדרש.   

 כמו כן, עבודות בשעות הלילה או שעות בלתי רגילות, הכל על פי הנדרש,   

 בהתאם לתנאי המקום והתיאום עם המזמין, או הנחיות המפקח.  

 

 עבור אופני המדידה והמחירים לצנרת הנדרשת, ראה בפרק המיוחד  . 8 



38 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 לצנרת זו במפרט זה.  

 

                                         צנרת סילוק שפכים וניקוזים  07.070

 

 קבלן התברואה יספק ירכיב ויחבר את צנרת סילוק השפכים והניקוז, בבנין ומחוץ 

 לו. העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה כוללת קוי ביוב חיצוניים ופנימיים, קוי 

 ניקוז מי גשם חיצוניים ופנימיים, וקוי ניקוז יסודות. כמו כן את כל תאי הבקרה 

 למיניהם, האביזרים וכל חלק אחר הדרוש להשלמת המערכת.

 

 . 1205.4במפרט הכללי ות"י  57,07העבודות הביצוע וההנחיות יהיו לפי פרקים 

 

 קוי ביוב וניקוז חיצוניים  א.

 

 בכל מקרה בו יעבדו באתרי העבודה של הקבלן או בקרבתם גם קבלנים . 1 

 טלפון, חשמל, ניקוז וכדומה(, אחרים )כגון: עבודות בניה, כבישים, מים,  

 ינקוט קבלן התברואה בכל האמצעים הדרושים לתאום עבודתו עם   

 עבודות הקבלנים האחרים וישמע לכל הוראות המפקח, כדי למנוע   

 הפרעות לקבלנים אחרים ולתאום העבודה איתם.   

 

 על קבלן התברואה לסייר וללמוד היטב את פני השטח, אתר העבודה וכל   

 המכשולים והקשיים הקיימים בהם לפני הגישו את הצעתו. לא תוכרנה   
 כל תביעות הקבלן בגין מכשולים וקשיים שונים שהיו קיימים באתר                
 העבודה בזמן הגשת ההצעה.                

 

 שטחי אספלט יש לנסר במשור מכני מיוחד, בקוים ישרים ומקבילים  . 2 

 הביוב או הניקוז ובאזורי התאים לביקורת.בתוואי צנרת   

 

 אבני שפה יש לפרק בזהירות. אבני שפה יונחו מחדש, עד החזרת המצב  

 לקדמותו.  

 

 משטחים מרוצפים יש לפרק בזהירות לצורך החפירה. אזורים אלה ירוצפו   

 מחדש עד החזרת המצב לקדמותו.  

 

 עומק ההנחה  ס"מ מתחת ל 15החפירה/חציבה תעשה עד לעומק של   

 המתוכנן. תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם  

 לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית  



39 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 החפירה. בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן  

 הוראותעל חשבונו את החפירה המיותרת בחול דיונות נקי, בהתאם ל  

 המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא את  

 החפירה המיותרת בחומר החפור.  

 

 הרוחב התאורתי של החפירה יהיה בקוטר הפנימי של הצנור בתוספת   

 ס"מ לכל צד דהיינו:  20  

 

  -( רוחב החפירה התאורתי 4"מ"מ ) 110בשביל צנורות בקוטר   -  

 ס"מ.  50    

  -( רוחב החפירה התאורתי 6"מ"מ ) 160בשביל צנורות בקוטר  -  

 ס"מ.  55    

  -( רוחב החפירה התאורתי 8"מ"מ ) 200בשביל צנורות בקוטר  -  

 ס"מ.  60   

 התוספת בהתאם. -בשביל צנורות בקטרים גדולים יותר  -  

 

 הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הכבישים והמדרכות, המבנים         
 והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התאורתי של החפירה, ויתקן כל נזק   
 שיגרם להם כולל אספקת החומרים.  

 

 הקבלן אחראי לסילוק כל פסולת הניסור, חפירה וחציבה אל מחוץ לאתר         
 ולת מוסדר, ועל חשבונו בלבד. העבודה, לאתר שפיכת פס  

 

 של המפרט הכללי   57התקנת הצנרת החיצונית תעשה כמפורט בפרק  . 3 

 וההוראות בהמשך.  

 

ס"מ מהצדדים  20ס"מ לפחות,  15קרקעית תונח ע"ג מצע של חול ים )דיונות( בגובה -צנרת תת  
 ומעל, תוך מלוי החפירה והידוק במכבש מכני ומים.

 

אופקית, בשיפוע או אנכית, תותקן עם תמיכות יציבות ועיגון לקרקע, כמפורט   -גלויה  צנרת   
 . 07.00בפרק 

 מטר כאשר הצנור 15המרחקים בין התמיכות/נקודות העיגון לא יעלו על   

מטר כאשר הצנור מותקן חופשי "באויר", או על פי המצוין  5מונח על הקרקע לכל אורכו, ועל   
 שות המיוחדות.בתכניות ו/או בדרי

 

 הצנורות יונחו באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש.   
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הצנורות יותאמו באופן שכל קו יהווה צנור אחד עם תחתית ישרה וחלקה, לא תורשה כל סטיה   
 הכללי.של המפרט  5703של הקו במישורים האנכי והאופקי. כל יתר הדרישות יהיו על פי פרק 

 

 מספרי גובה הצנורות שבשרטוטים )רום קרקעית הצינור( מתיחסים אל  . 4 
 תחתית הפנימית של הצינורות )אינברט(. הסטיה המותרת בשפוע בין שני   

 ולא 1/2%-ס"מ בקוים שהשפוע שלהם הוא פחות מ 1תאים לא תעלה על   

 ס"מ בשאר הקוים.  2תעלה על   

 

 שתהיה הדרגתית ומחולקת שווה לאורך כלגם סטיה כנ"ל תאושר בתנאי   

 של  5703הקו ללא קפיצות מקומיות. כל יתר הדרישות יהיו בהתאם לפרק   

 המפרט הכללי.   

 

פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן כל  תעלה וחפירה מיד לאחר  . 5 
 קבלת קו הצנורות על ידי המפקח, ואישור 

 המפקח לגמר התקנת תאי הביקורת.  

 

 לצרכי המילוי מעל שכבת החול יש להשתמש במיטב האדמה החפורה תוך   

 פקת חומר נקי מטיב ס"מ ו/או הס 10-הרחקת שברי אבן וסלע גדול מ  

 מאושר שמחירו כלול במחירי הצנורות.  

 

 מלוי החפירה בתחומי כבישים, מיסעות, חניות, מדרכות וכו', יהיה בחומר  

לפי "מודיפייד אאשו" )הבדיקה  98%ס"מ והידוק עד לרמה של  20מסוג א' בלבד, בשכבות של   
 תהיה ע"י מת"י, ע"ח הקבלן(. 

 

 כבישים יעשה באיכות גבוהה ובעובי זהה לאספלט הקיים.  תיקון האספלט בתחומי  

 

 שקיעות תתוקנה עד למצב בו התיקון יהיה מושלם ויציב.   

 

קו הצנורות יונח ויבוקר בין שני תאי ביקורת סמוכים בבת אחת, מהנקודה הנמוכה כלפי  . 6 
 מעלה. 

  

 ה. קבלת קווי הצנרת תיעשה על ידי המפקח לפני מילוי כללי של החפיר  

 של המפרט  5703קבלת הקוים תיעשה לאחר בדיקות כמפורט בפרק   

 הכללי.   

   

 באופן כללי יתבצעו בדיקות הלחץ בהתאם ללחצים כדלקמן:               

 



41 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 מטר מעל 2א.   בקוי הפלדה או הפי.וי.סי.: הבדיקה תהיה בעומד מים של   

 הנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק, כאשר אורך הקטע לא יעלה     

 מטר. 22מטר והעומד בנקודה הנמוכה ביותר לא יעלה על  750על    

 

  מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר של  2: בעומד מים של HDPEבקוי  ב.  
  מטר והעומד בנקודה  50הקטע הנבדק, כאשר אורך הקו לא יעלה על   
 מטר. 12ותר לא יעלה על הנמוכה בי 

   

 תאי בקרה יבדקו עד לגובה המכסה. ג.   

 

 נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת.   

 

 קרקעי לפי ת"י -צינורות פי.וי.סי יהיו מסוג "קשיח" לביוב ותיעול תת . 7 

 ( )בד"כ הצנרת בצבע כתום(.104.1.2בעלי עובי דופן "מעובה" )מין  884  

 

 פקו ויותקנו בקוי הביוב והניקוז, ובמקומות המצויינים .   תאי ביקורת יסו8 

 התאים יהיו בקו ישר או במרחק שווה משפת הכביש  בתכניות וכנדרש.   

 המפרט. השביל או הבנין, ובהתאם להנחיות    

 התאים יהיו בהתאם למפורט להלן, כמתואר בתכנית ובהתאם לפרק   
   של המפרט הכללי. קטרי התאים והמכסים יהיו בהתאם לעומקים   5708       

 כדלקמן:

 

 ס"מ.  50קוטר המכסה  -ס"מ    60קוטר התא  -ס"מ    80עומק תא עד        

 ס"מ.  50קוטר המכסה  -ס"מ    80קוטר התא  -ס"מ   125עומק תא עד       

 ס"מ.  60קוטר המכסה  -ס"מ  100קוטר התא  -ס"מ   250עומק תא עד       

 ס"מ.  60קוטר המכסה  -ס"מ  120קוטר התא  -ס"מ  250עומק תא מעל     

 על פי המידות בתכניות ו/או בכמויות. -תאים מיוחדים    

 

 ס"מ יותקנו שלבי ירידה, ברוחב  100בקרה בעלי עומק העולה על בתאי   

 וכמתואר בתכניות. 631כפול, בהתאם לת"י   

 

 כאשר קיים הפרש גבהים בין צנור המבוא לצנור המוצא של תא הבקרה  

 ס"מ, יש להתקין מפל, המפל יהיה מפל חיצוני כמתואר  40העולה על   

 : בתוכניות, או על פי התיאור להלן  

 

 מ"מ יתבצע אך ורק ע"י מפל   200מ"מ ועד  160מפל ביוב חיצוני בקוטר   

  "DROP  מקורי של "וולפמן" עם ביצוע מדויק של הקידוחים למעלה " 
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 ( מקורית אשר תקבע לפתח העליון DROPולמטה, שימוש ב"ברך מפל" )   

 . CS9עם טבעת נעילה ואטם   

 בלבד( יהיו מוצרים  045X2הצנור האנכי והקשתות התחתונות )  

 סטנדרטיים של צנרת הביוב )פי.וי.סי. קשיח ועבה( כאשר הכניסה  

 בקידוח )בלבד( בדופן החוליה.  CS9התחתונה תהיה עם אטם   

 

 כניסות למפל משותף, החיבור העליון יתבצע אך  3או  2כאשר יש לחבר    

  " מקורית של "וולפמן" ויתרMULTI-DROPורק ע"י קופסת מפל "  

 החלקים הנדרשים כמפורט לעיל.   

 

 מ' כאשר הצנור המחבר הוא 15.    המרחקים בין תאי הבקרה לא יעלו על 9 

  8"מ' לצנורות  40-, ו6"מ' כאשר הצנור המחבר הוא  25, 4"בקוטר    
 ומעלה.                 

   

 הביוב  והניקוז יהיו מחלקים טרומיים, לרבות הדפנות  .   תאי הבקרה בקוי10 

 )שטוחות או שלושה חלקים או קונוס בהתאם לנדרש(,  )הגליל( והתקרות   

 או יצוקים באתר עפ"י הפרטים בתכניות.   

 , וביצוע MBהתאים יהיו עם תחתית יצוקה במפעל, תוצרת "וולפמן" דגם     

 השיפועים לאחר מכן כנדרש.   

 

 . 658כל האלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם לת"י   

 

 ס"מ על גבי מצע בטון רזה  18-15בעובי   200-רצפת התא תוצק מבטון ב  

 ס"מ. זיון הרצפה יהיה מרשת עם קוצים לקטע היציקה התחתון. 5בעובי   

 מסביב התא הטרומי יונח ע"ג שכבת בטון, והוא יקבל עטיפת בטון   

 לייצובו המוחלט.   

 

 הגליל הטרומי הראשון )תחתון( יונח על קטע התא היצוק.    

 

 החיבורים בין החוליות הטרומיות ימולאו בטיט בפנים ובחוץ.   

 

 האטימה בין החוליות הטרומיות תעשה ע"י אטם מיוחד "איטופלסט" של    

 שטחי המגע, הנחת "וולפמן" והביצוע יהיה על פי כל הנחיות היצרן )נקוי   

 רצועות האטם עם חפיפה וכו'(.   
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מ' תיקבע תקרה טרומית שטוחה )עם מכסה שלושה חלקים(. לתאים   1.50לתאים בעומק עד 
 מ' תותקן חוליה עליונה קונית )עם מכסה שלושה חלקים(.  1.50בעומק מעל 

 

 מעל התאים בכבישים ובשטחי חניה קיימים או מתוכננים יותקנו מכסי    

 טון( ומעל יתר התאים )במדרכות, שבילים,   D-400  (40ברזל יציקה מסוג    

 טוןB-125  (8  .)גינון וכדומה( מכסי ברזל יציקה מסוג    

 

 "  66באזורים מרוצפים יהיו המכסים דוגמת "וולפמן" דגם "כרמל    

  " המאפשר  55המאפשר התאמת הריצוף על פני המכסה, או דגם "כרמל           
 וב עם ריצוף סביב מסגרת התא.שיל 

 

 מכסי בטון יהיה ב.ב. לעומסים הנ"ל.    

   

 מכסים אחרים ומיוחדים יהיו על פי הפרטים ו/או התיאור בכמויות.   

 

עם חגורות כמתואר  המכסים לתאי הבקרה למיניהם יותקנו בצוארונים מבטון מזויין 
 בתכניות.

   יהיה חלק, ישר ואנכי, מחובר ס"מ, הוא   30גובה הצוארון לא יעלה על     
 באופן אטום. לתא 

 

 חלקים  3כל המכסים והרשתות ללא יוצא מן הכלל יהיו מסוג עם     
 הגבהת המכסה בלבד  )תקרה, טבעת ומכסה( באופן אשר יאפשר    
 והתאמתו לפני הפיתוח ולכל סוג פיתוח.     

 

 גרפיט, לאחר  בין המכסים והרשתות לטבעת הנגדית תמרח שכבת גריז   

 באופן סופי.  נקוי המכסה והטבעת   

 

 תחתית התאים תעובד באופן חלק ומתאים, ובשיפועים והגמר הנדרשים    

 בתקן, והצוארונים יאטמו ויוחלקו בטיח מלט כנדרש.   

 

 לתאי ביקורת עבור צנרת פי.וי.סי, יותקנו בדופן שרוול מעבר מיוחד/  . 11 

 פי.וי.סי. לתא הבטון."אטם חדירה", בין צנרת    

 

 " כמשווק ע"י "וולפמן". אטםCS910אטם החדירה/השרוול יהיה מסוג "  

 החדירה/השרוול יותקן בקדח אשר יבוצע בדופן התא )בשום מקרה אין  

 לשבור את הדופן לצורך התקנת הצנור, אלא בקידוח בלבד(.   

    

 קוי ביוב וניקוז בבנין  ב.



44 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 

 קבלן התברואה יספק יתקין ויחבר את כל צנרת סילוק השפכים, צואים  . 1 

 ודלוחין בתחום הבנין.   

 צנרת השפכים בבנין כוללת את קולטי הביוב בפירים, בתקרות כפולות,   

  תחת רצפת המבנה, כמו כן את כל צנרת הדלוחין בשרותים, מארונות   
  ריצוף או תחת רצפת כיבוי אש, ציוד למ"א וכו', אשר תותקן במילוי ה 
  הבטון, או בקירות או בחללי תקרות מונמכות, וכן את צנרת מי הגשם   
 בבנין. 

 

 על קבלן התברואה לתאם כל עבודותיו עם קבלנים אחרים )כגון: מזוג   

 אויר, עבודות בניה ונגרות, תקרות, חשמל וטלפון וכדומה(, וישמע   

 לנים אחרים ולתאום העבודה, להוראות המפקח, כדי למנוע הפרעות לקב  

 איתם.  

 

 על הקבלן לסייר וללמוד את פני השטח והמקום ולהכיר את אופן העבודה   

 והקשיים לפני הגישו את הצעתו, ולא תוכרנה כל תביעות הקבלן בגין   

 מכשולים וקשיים שונים.   

 הקבלן יספק, ימקם ויתקין כל שרוולי הפלדה )לא פחחות( עבור כל   

 ות העוברים דרך הרצפות והקירות, שרוולים יהיו בקוטר מתאים הצנור  

 מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ הצינור.  6אשר יבטיח מירווח של   

 ס"מ לפחות מעל למפלס הרצוף. בכל קטעי 5שרוולים ברצפה יבלטו   

 הצנרת הגלויה והנסתרת יותקנו פתחי בקורת אשר יאפשרו ניקוי נוח   

 תקלה, ועל הקבלן להקפיד כי תהיה גישה נוחה לפתחי  ויעיל במקרה  

 הביקורת.  

 
 .   כל צנרת השפכים בבנין, לרבות צנרת דלוחין ואביזריה תחת הרצפות או 2 

בלבד )משווקת ע"י   GEBERITתוצרת   -( HDPEגלויה תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה )
 349"מנדלסון"( או "פלגל" )"מובילית"( ותוצרת אחרת אסורה בשימוש, מבוצעת  עפ"י מפמ"כ 

( או  PRE-FABRICATEDובגיבוי הנדסי מלא של הנציג המקומי, עשויה במפעל ) 2, 1חלקים 
 באתר עם הלחמות.

 

 ף צנרת זו תהווה מערכת שלמה לרבות צנרת הדלוחין , קופסאות איסו  
 וביקורת למיניהן, מחסומים למיניהם, נקודות קבע, אביזרי התפשטות   
 וכל אביזר אחר הנדרש ע"י היצרן המקורי )"גבריט"(, ובהתאם לפרק   

 המיוחד במפרט זה.  

 

 כל צנרת הביוב תחת רצפות המבנה תקבל עטיפת בטון מזוין בעובי אשר  . 3 

 ס"מ( מסביב, ותתלה  10X10ס"מ בנקודה הצרה ביותר ) 10-לא יפחת מ  

 מהרצפה עם מוטות ברזל מוגנים ועטופים בבטון, על פי הפרטים בתכניות.  
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 .  לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר ומכל סוג, יש להשתמש אך ורק באביזרי 4 

 מעלות עם קטע ישר ביניהן על פי התקן.  45הסתעפות או קשתות בזוית   

   

 יים והקשתות יכללו בקורת, כנדרש בחוק.כל אביזרי ההסתעפות הגלו  

 

 כל קווי הביוב והניקוז בבנין יעברו בדיקות אטימות, על ידי מילוי הקוים  . 5 
 מ'  2במים, סגירת הפתחים בפקקים מתאימים והעמדת הקוים  בלחץ של    
 שעות   1.5, למשך HDPEמטר לצנרת  15לקוי יצקת או פי.וי.סי. ובלחץ של   

 לפחות.               

 

 הבדיקות תערכנה בקטעים על פי הוראות המפקח או המתכנן.  

 כל הנזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת.  

 

 צנרת מי גשם בבנין.ג.   

 

 .   צנרת מי גשם בקירות המבנה, בעמודים, או חיצונית וגלויה או פנימית1 
 (, דוגמת צנרת HDPEגלויה, תהיה צנרת מפוליאטילן בצפיפות גבוהה )              

 השפכים וההנחיות לצנרת זו.       

 

 הצנרת תותקן בקירות בחריצים או בעמודים לפני יציקתם.   

       

 קרקעית תהיה כמפורט עבור "קוי ביוב וניקוז בבנין". -צנרת מי גשם תת . 2 

 

 מעלות כאשר הבליטה מהקיר תהיה  45יהיה בעזרת זויות .   מוצא הגשמה 3 
 מינימלית אך מספקת למניעת לכלוך הקיר.   

 

 .    על הגג, או במרפסות בלתי מקורות יותקנו קופסאות וצלחות איסוף מי 4 
 גשם אשר יחוברו לצנרת הניקוז האנכית.  

 DALLBITולה, דגם עשויים פוליפרופילן בעל דופן כפ DALLMERנקזי הגג יהיו תוצרת 
מ"מ( להתקנה תחת יריעות האיטום  500( עם צוארון ביטומני מיוחד )בקוטר 3-622068)מק"ט 

, או רשת שטוחה .U.Vעמיד בקרינת  U.P.Pשל הגג. לנקז תהיה רשת )"ברדס"( עשויה 
 מ"מ כמצוין.  X 150 150)פלב"ם( במסגרת ומאריך מקוריים. מידות הרשת 

 יקוז יעשה ע"י אביזר מיוחד )"רינו"( לחבור פנימי חבור הנקז לצנור הנ  

 הכולל גומי טרמופלסטי עם טבעות איטום.  

 

 סוג האביזר והדגם יהיו כמצוין בתכניות או בכתב הכמויות, או כנדרש   

 לביצוע הניקוז בהתאם לתכנון המבנה והתנאים.               
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 טון הגג או המשטח התקנת כל אחד מסוגי האביזרים השונים תעשה בב  

 המנוקז, תוך התחשבות בשכבות השיפוע, הבידוד והאיטום.   

 

  אביזר פינתי או אביזר עם מוצא תחתון )ישר או בזוית( יחובר לצנרת   
  הניקוזים באמצעות מחבר פי.וי.סי. מתאים )בתוך שכבת הבטון ( או  
 נים. מחבר פלב"ם )גלוי( כנדרש לקבלת חיבור אטום ועמיד לאורך ש 

 

 יהיו עם מחברים מקוריים  HDPEכל יתר האביזרים המחוברים לצנרת   

 של "גבריט" המיועדים למטרה זו ולצנרת.  

 

 ממישור  -ניקוז מרפסות )ו/או אדניות( יהיה עם אביזר בעל ניקוז כפול   

 הריצוף/גמר השטח המנוקז וממישור שכבת האיטום התחתונה, תוצרת  

  DALLMER  10מסדרה-S  3"עשוי פ.פ. קשיח עם יציאה אופקיתX"4 , 

 מ"מ(, ועם  420( עם צוארון ביטומני מיוחד )בקוטר 3-832047)מק"ט   

 מ"מ. 150X150"משפר זרימה" תחתון, מאריך ורשת לריצוף מפלב"ם   

 סביב פתחי הניקוז התחתונים )מעל גוף הנקז( תותקן יריעה גאוטכנית  

 לסינון ומניעת חדירת חול לנקז.  

 באדניות יש להניח גם חצץ סביב הפתחים מעל ליריעה.   

 חבור הנקז לצנור הניקוז האנכי יעשה עם מחבר ומתאם "רינו" )מק"ט  

  620903-3  "3X"4 ל גומי טרמופלסטי ( לחבור פנימי של הצנור האנכי הכול 

 עם טבעות איטום, וראש/מופה מיוחד.  

 

 אופני מדידה ומחירים.ד.   

 

 .   קוי ביוב חיצוניים לפי סוגם, יכללו גם ניסור האספלט או פתיחת ריצוף, 1 
 החפירה/חציבה ברוחב הנדרש ולפי העומק הממוצע, דיפון וייצוב   

 וי והידוק עם חומר מצעים, בדיקות לחץ,  החפירות, מצע, עטיפת חול, מל               

 השלמת אבני השפה, תיקוני אספלט או ריצוף וכל הנדרש, וימדדו לפי   

 קוטר הצנור וארכו בין הדפנות הפנימיים של תאי הבקרה הקרובים זה   

 לזה. עבור עטיפת בטון תשולם תוספת, או כחלק ממחיר הצנור כמצוין   

 בכמויות.  

 ו כתוספת בנפרד, או כתוספת לאורך עפ"י המפתח בהמשך  אביזרים ישולמ  
 וכמצוין בכתב הכמויות.               

 

 כמו כן, כולל המחיר את התיאום עם הרשות המקומית לביצוע העבודה.   

 

 מחיר קוי ביוב גלויים על הקרקע יכלול את ההנחה, החיזוקים והעיגונים  . 2 
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 . לקרקע וכל יתר הנדרש וכמפורט לעיל  

 

 .    תאי בקרה ימדדו בנפרד עפ"י עומקם וקוטרם, ויכללו ניסור האספלט  או 3 
 פתיחת ריצוף, החפירה/חציבה, דיפון וייצוב החפירות, יציקת בסיס     

 הבטון כולל זיון ותבניות, חוליה טרומית תחתונה/ראשונה, הדפנות,       

 מכסה, עיבוד התחתית, מילוי והידוק, שלבי ירידה, צוארונים או הגבהות   

 למכסים, מפלים פנימיים, את כל חיבורי הצנרת אל התא וממנו, מחברי   

 צנרת גמישים, האיטום, תיקוני האספלט והריצוף כמפורט וכל יתר   

 הנדרש.   

 

 לתאי בקרה כלולים במחיר הצנרת  HDPEאו   PVCאביזרי חיבור צנרת 
 ולא תשולם עבורם כל תוספת.

 

 כמו כן, כולל מחיר התיאום למיניהם את התיאום עם הרשות המקומית לביצוע העבודה. 

 

 מפל חיצוני ישולם ויכלול את כל האביזרים עפ"י הפרטים ועפ"י גובהו   . 4 
 )בין תחתיות הצנרת הגבוהה והנמוכה(.                

 

 רשתות ניקוז מכל סוג תשולמנה כיחידות, כולל גם את המסגרת הנגדית  . 5 

 התואמת והמקורית, את הנחתה והתקנתה על שפתי תעלת/תעלות   

 גבהים, תיאום עם הקבלן הראשי/קבלן הפיתוח בכל הניקוז, ההתאמה ל  

 הקשור לגבהים והתאמתם לפיתוח, וכל יתר הנדרש.  

 תעלות הניקוז מיציקת בטון באתר תשולמנה בנפרד או תהיינה חלק   

 מעבודות הקבלן הראשי, כמפורט בכמויות.  

 

לפי הקוטר        לה ימדדו ( ומע2") 63( בקטרים  HDPE.   קוי הביוב והדלוחין בבנין )יצקת או 6
חציבות או חפירות, תמיכות                והאורך בין האביזרים ללא מדידת אורך האביזרים, כולל  

שרוולים, וכל יתר המתואר וכנדרש, לרבות כל                 תליות וחיזוקים, חציבת פתחים והתקנת 
 האביזרים.

 תליה לרצפה שמעל. עבור עטיפת בטון תשולם תוספת, כולל ה  

 

 ( ומעלה תשולם תוספת לפי 2.5"מ"מ ) 75עבור אביזרים לצנרת בקטרים   

 האורך, כדלקמן:  

 

 מטר. 1.5 - 45 0 , 90 0קשת  -  

 מטר. 2 -או "צלב" מכל סוג וזוית Yהסתעפות  -  

 מטר. 2 -ניפל עם בקורת -  

 מטר. 1 -מעבר  -  
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 מטר. 2.5 -צמודות 45 0קשתות  2 -  

 מטר. 1 -פקק בקצה צנור -  

 מטר. 2 -צמנט או חומר אחר( -מחבר לצנור ביוב קיים )יצקת או אסבסט -  

 כנ"ל.  -עבור צנרת שפכים עשויה פי.וי.סי.   

 

 ( תמדד ותשולם או לפי  HDPEצנרת דלוחין ואביזריה )פוליפרופילן או   
 הצנרת יכלול תמיד כמצוין בכתב הכמויות. מחיר  -מדידה, או כמכלולים   
 חפירה/חציבה, הנחה ואיטום וכל יתר הנדרש. אביזרים כגון קשתות   
 )כולל( תמיד יכללו במחירי הצנרת, כמו כן כל  3"והסתעפויות בקטרים עד   

קופסאות הבקורת, מחסומים תופיים, קופסאות ניקוז, המכסים )מפליז במסגרת מרובעת( 
 הנדרשים, וכל הנדרש. 

     מי גשם תמדד ותשולם בנפרד ותכלול הנחה, ריתוכים, חבור  .    צנרת7 
אורור  קיימת, חיזוקים לקיר, סיתותים, צבעי יסוד וגמר )לצנרת חיצונית( מכסי  לצנרת

 וביקורת וכל יתר הנדרש, וכן הסתעפות לצלחת האיסוף. 

 

 נקזי גגות ו/או צלחות איסוף תימדדנה בנפרד לפי הסוג והקוטר ויכללו    

 התקנה והתאמה שלמים, את כל המחברים המיוחדים, יריעות האיטום,  

 יריעות גאוטכניות וכל הנדרש סביב הנקז, חיבור לצנרת הניקוז וכל   

 הנדרש להשלמת העבודה.   

 

 ימדדו  -אביזרים כגון קשתות או הסתעפויות וכו' בצנרת הראשית בלבד   

 מת הכמויות. בנפרד, או כתוספת לאורך כמצוין לעיל ורשי  

  
 מבנה מוצא ימדד וישולם בנפרד, כולל חפירה, הידוק, ייצוב, תבניות,   

 ברזל זיון, הבטון והידוקו, תיאום עם הצנרת ופני השטח וכל יתר הנדרש   

 ועל פי הפרט.  

 

 

 ( ואביזריה. HDPEצנרת שפכים מפוליאתילן בעל צפיפיות גבוהה )  07.080

 

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה   א. 

         (HDPE.למערכות השפכים החמים והקרים במבנה, ולניקוז מי גשם ) 

 

 )שוויץ( כמשווק ע"י חב'   GEBERITהצנרת ואביזריה תהיה תוצרת חב'  ב.   
, מפמ"כ 4476, העומדים בדרישות ת"י "מנדלסון" או כמיוצר ומשווק ע"י "פלגל" )"מובילית"(

 . 1205של מת"י, ה"הוראות למתקני תברואה", ות"י  2+  1חלקים  349מספר 

  

 כל אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים, מחסומים  למיניהם  ג.   
 וכו' יהיו מייצור מוכן במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי, ואין לבצע   
 תר.אביזרים בא 



49 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 

 לצנרת ביוב ניקוז או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי  

 עם קטע ישר ביניהן על פי התקן. 045הסתעפות או קשתות בזוית של  

 

 (, או באמצעות מצמד BUTT WELDחיבורי הצנרת יהיו בריתוכי השקה ) ד.   
 ם חשמלי או עם אביזרי שיקוע לספיגת התפשטויות, או באמצעים אחרי 
 כמומלץ ע"י הנציג והיצרן.  

 

 בצנרת גלויה יותקנו פתחי בקורת ליד כל שינוי כיוון, וסמוך לחיבורי הכלים.       

 

 מעלות צלסיוס,  30אטמס. בטמפ. של  1.5כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של        

 למשך שעה וחצי לאחר שכל הפתחים יאטמו.       

 

 מודגש בזאת במפורש , כי הקבלן חייב להיות בעל נסיון וידע מוכחים בשימוש  ה.   

 והרכבה וחיבור של צנרת זו, עליו לקבל את אישור הנציג המקומי )"מנדלסון" 
"( כי הינו קבלן מורשה מטעמה ועבר את הקורסים וההשתלמויות הנדרשים, וכן להבטיח או "פלגל

כי היצרן או נציגו יעמידו לרשות העבודה את הגיבוי ההנדסי והביצועי המלאים, הכנת תכניות 
 (. FABRICATION   - PREעבודה, ביצוע קטעי צנרת במפעל והבאתם מוכנים לאתר )

 

 בי העבודה )השלבים יוגדרו ע"י  המתכנן( המזמין יקבלבסוף כל שלב משל        

 מנציג היצרן אישור בכתב כי הצנרת עפ"י הנחיותיו והנחיות היצרן המקורי         

 בחו"ל.         

 

 בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג היצרן של הצנרת למזמין תעודת        

 לעמידות הצנרת ואביזריה.שנים לפחות ו 10אחריות  לתקופה של         

 

 הזמנת היצרן לביצוע הבדיקות, הפיקוח והאישורים היא באחריות הקבלן  

 והוא יכסה את הוצאות היצרן לענין זה במלואו.         

 

 פרופיל ( יש לתלות באמצעות 3"מ"מ ) 90צנרת אופקית גלויה בקוטר עד  ו.    

 15ס"מ ותליות לתקרה כל  50י חביקה כל עם סרט תמיכה מגולבן מתחת לצינור ולכל אורכו,
 קטרים.

 מ"מ. 1.0פרופיל התמיכה יהיה בעובי         

 

 מ"מ ומעלה תתמך במרחקים אשר ימנעו  110צנרת אופקית גלויה בקטרים  

 מ"מ בין כל שתי תמיכות סמוכות, ואשר 10כל שקיעה אשר תעלה על  לחלוטין 

 וכמפורט בהמשך. בתקנים לא יעלה על הנדרשהמרחק ביניהם  
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 מטר של צנור אופקי יש להתקין אביזר לספיגת התפשטות הצינור  6לכל         
 קטרים מהתליה  10)מצמד שיקוע( עם קיבוע לתקרה כנדרש ובמרחק של  
 הבאה.  

 

 צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכל        

         עפ"י הנחיות היצרן.         

   

 בכל צורת תליה )גלויה ו/או נסתרת( יש לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת          

 הגלויה עפ"י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן. 

 

( עם עוגנים )"דיבלים"( מתכתיים בלבד, או מוטות 2)חלק  4476התליות והחבקים יהיו עפ"י ת"י 
ס"מ לצנור בקוטר  60מ"מ לפחות, ובמרחקים הקבועים בתקן )כל  10הברגה מגולבנים בקוטר של 

 מ"מ(.  160ס"מ לצנור  40מ"מ, וכל  125ס"מ לצנור בקוטר  50, כל  110עד 

 

 ים לנקודת קבע, במעברים דרך רצפות קירות ותקרות יהיה אביזר מתא ז.    

 ובנוסף עם יריעת איטום למניעת מעבר לחות ומים, הכל עפ"י הנחיות היצרן   

 ובתיאום עם המתכנן. 

 

 קרקעית תותקן בחפירות עפ"י הרוחב והעומק המומלצים ע"י -צנרת תת ח.   
 ס"מ, מלוי מסביב בחול  10עם מצע חול ים בעובי  -היצרן, להתנהגות גמישה  
 עם עטיפת בטון מזוין  -ס"מ, או להתנהגות קשיחה  30ים בעובי וכסוי עם חול  
 ס"מ מסביב, על פי הפרטים בתכניות.  10בעובי מינימלי של  

 

 ( עפ"י הנחיות  AZחיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד ) ט. 

 יצרן הצנרת.         

 ביקורת מוארך )סגלגל(. בתא ביקורת יבש, יותקן הצינור עם מכסה         

 

 לצנרת אחרת או לאביזרים )כגון צלחות איסוף למי   HDPEבחיבורי צנרת  י.   

 גשם( יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים ואין לבצע שום חיבורים  

 מאולתרים. 

 

 יא.    מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו עפ"י הנחיות היצרן, יותקנו עם   
 נדרש, ועפ"י הפרטים והנחיות היצרן. הארכה כ        

 

המכסים יהיו מיציקת פליז, עגולים במסגרת מרובעת, עם מכסה מתברג, מותאמים לקופסאות 
, הכל מתוצרת 316ולגובה הריצוף, או שיהיו צבועים באפוקסי בגוון הריצוף, או עשויים פלב"ם 

(, על פי דרישות התכנון והפירוט בכתבי הכמויות. אביזרים מאיכות ירודה לא 03-9040820"מ.פ.ה" )
 קבלו.ית 

 

 הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או בתכניות והן תותאמנה במדויק         
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 לגובה הרצפות ושיפועיהן.         

 

כל המתלים והחבקים למיניהם יהיו מגולבנים, ברוחב הנדרש בתקן, תעשיתיים, עם חביקה מלאה,  יב.   
"יוניסטרט" ) משווק ע"י "תגר"(,  תוצרת "מופרו" )משווקים ע"י "נרימקס" בע"מ( או תוצרת 

 מדגמים אשר יאושרו מראש ע"י המתכנן.

 הקבלן רשאי להציע מתלים שווי ערך )במלואם( . האישור ינתן ע"י המתכנן         
 עם המתלים המקוריים ועם  -רק לאחר שהקבלן יכין שתי דוגמאות תליה          

 זה. התחליפים, והחלטת המתכנן תתקבל בענין        

 

במעברי צנרת ביוב ודלוחין בחללי תקרות או מעל חדרי לימוד או אולמות, הקבלן יספק ויתקין  יג. 
"שקתות" אשר תותקנה תחת הצנרת ולכל אורכה, ע"מ לקלוט ולנקז כל טפוף מצנרת זו. 

מ"מ לפחות, עם כיפופים בצדדים לכל האורך להקשחה  0.8ה"שקתות" תהיינה מפח מגולבן בעובי 
ירת משטחי ניקוז, תלויות בשיפוע הצנרת ומתחת לה, לכל אורכה, עם חפיפה בין הקטעים. וליצ

מ"מ( אשר יחובר לצנור  25הקצוות הנמוכים של רשת ה"שקתות" יכללו מוצא לניקוז )בקוטר 
 דלוחין, אל מחסום רצפה או מחסום ניקוז אחר ובתנאי שיהיה "מחסום פעיל" כל השנה. 

 

 ס"מ מכל צד. 5ברוחב הצנור תחתיו תותקנה ועוד רוחב ה"שקתות" יהיה  

 

 יד.   אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן: 

       

 .   הצנרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים, ללא מדידת אורך 1        

 האביזרים עצמם. מחיר הצנרת כולל את החומר, ההלחמות, התליות        

תיות או המיוחדות  וכל יתר  הנדרש, וכן את ביצוע מעברי הצנרת הרצופות, התליות הנקוד
 דרך האלמנטים של הבנין.

 

 .   אביזרי צנרת כגון קשתות , הסתעפויות , מעברים, רוכבים, אוגנים וכו' 2        

 ( כולל ומעלה. 2.5"מ"מ ) 75ימדדו בנפרד רק בקטרים של               

 מחיר אביזר כולל את החומר והריתוך שלו לצנרת משנים או שלושה                
 צדדים כנדרש. אוגנים כוללים במחירם ריתוך לצד אחד בלבד.              

 

 

 .   על הקבלן לכלול במחיר הצנרת ו/או האביזרים את כל ההוצאות לחיתוך, 3        

 יתר הנדרש להתקנתה המושלמת ולא תשולמנה עיבוד הקצה , ריתוך וכל               
 כל  תוספות.              

 

 ( כוללת במחיריה גם את האביזרים 2"מ"מ ) 63.   צנרת בקטרים עד 4        
 כגון  קשתות הסתעפויות וכו'.              

 

 .   אביזרים כגון מחסומים למיניהם, קופסאות איסוף, מסעפים )לכל מספר 5        

 יציאות( , אביזרי התפשטות, מיסעף מונע גישות, אביזרי בקרה וכו'               
 נקודות  -הצנרת וללא תוספת   כלולים במחירישולמו  בנפרד. עם זאת               
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 הקבע, פקקים  למיניהם, מצמדים למיניהם, אביזרים מונעי שליפה,                
 ולי חיבור ומתאמים, כיסויים סביב מחסומים, אטמים, שבכות, מכל              
 העבודה.                        תמיכות  ותליות, פרופילי התמיכה הרציפה וכל יתר הנדרש להשלמת               

  כמו כן את החציבה/קידוח כל מעברי הצנרת, סיתות החריצים ויתר   
 עבודות הבנוי הדרושות להתקנה המושלמת. 

 

  דלוחין ואביזריה תשולם כמכלולים, כמצוין בכתב הכמויות. מחיר צנרת  . 6 
  המכלול כולל את כל ההכנות לכלים הסניטריים, את צנרת הדלוחין   
   למיניה, את כל קופסאות הבקורת/המאספים/מחסומים תופיים,  
והקולטנים    המכסים )מפליז במסגרת מרובעת אלא אם נדרש אחרת( חבור לתשתיות  
 ר הנדרש.וכל ית

 

 .   עבור עטיפת בטון תשולם תוספת כולל התליה לרצפה שמעל. 7        

 

 ( ומעלה תשולם תוספת לפי  2.5"מ"מ ) 75.   רק עבור אביזרים לצנרת מקוטר 8     

 האורך, כדלקמן:  

          

 מטר. 1 -מעלות  90קשת  -              

 מטר. 2 -או "צלב" מכל סוג וזוית  Yהסתעפות  -              

 מטר. 2 -ניפל עם ביקורת  -              

 מטר. 1 -מעבר  -              

 מטר. 2.5 -מעלות צמודות  45קשתות  2 -              

 מטר. 1.0 –מעלות  45קשת  1 -              

 מטר. 1.5 -אביזר התפשטות  -              

 מטר. 1 -פקק ביקורת בקצה קו  -       

 מטר. 2 -צמנט או חומר אחר( -מחבר לצנור ביוב קיים )יצקת או אסבסט -       

 

ולכל אורכה בקטעים עבורם הדבר  "שקתות ניקוז" להתקנה תחת צנרת הביוב או הדלוחין  . 9 
נדרש, תשולמנה על פי האורך נטו בלבד, כולל הכיפופים, התליות המסודרות, החפיפה,  

  המוצאים והחיבור לנקזים. 

 

 

            כלים סניטריים, קבועות תברואתיות ואביזרי מים   07.090

 

ואתיים המפורטים בכתב הכמויות הקבלן יספק ירכיב ויחבר באזורי השירותים את כל הכלים התבר א.
 של המפרט הכללי וכמפורט להלן.   0704ובתכניות ובהתאם לפרק 

 

 , והקבלן אחראי באופן בלעדי לעמידה בתנאי1205גובה הכלים יהיה לפי ת"י  

 התקן. 
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 כל אביזרי הקבועות כגון שרשראות, צירים, אומים וכו' יהיו מפליז עם ציפוי  ב.

 ופות כנ"ל וכנדרש.ניקל כרום, רוזטות מצ 

 

 חבורי הקבועות יהיו יציבים חזקים ואטומים, אסלות תקבענה בברגי פליז,  

 כיורים בעזרת תמיכות סמויות או פלב"ם וכו'.  

 

 להלן פירוט הכלים השונים:  ג. 

 

 כיורים . 1 

 

כיורי רחצה בודדים בחדרי שירותים יהיו תוצרת "חרסה", סוג א' לבן )או בגוון אחר אם  א.  
 מ"מ.   500X420( במידות 113" )מק"ט  51יצויין( דגם "פלמה 

 הכיור יהיה קבוע לקיר באופן סמוי עם ברגים בקוטר מתאים, וכן     

 , וכיסוי דקורטיבי לאום, או ע"ג תמיכות דיסקיות ואומים מגולבנים    

  מצינורות פלב"ם וזיז תפיסה עליון. הסיפון יהיה של "ליפסקי"     
 , עשוי פוליפרופילן, והכל כמפורט בכמויות.1.25"בצבע לבן    

 

עבור התקנת הכיורים על קירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה מתועשים של 
וכל חבוריו למים ולדלוחין, וכחלק מהמחיר הכולל ללא  "אורבונד" מתאימים לכיור

 תוספת. לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס".

 

 כיורים אחרים ומחומרים שונים, יהיו כמפורט בכתב הכמויות. ב.   

 

 אסלות. . 2 

 

   

עם מעמד (, 384אסלות ילדים תלויות תהיינה תוצרת "חרסה" דגם "רון קידס" )מק"ט  א.  
 מקורי עמיד ויציב, וכל ברגי החיבור הנדרשים. 

האסלה תסופק עם מושב פלסטי תואם  או ש"ע של "כתר" בגוון   תואם ובמידות  
 תואמות.  

 

  ס"מ מהקיר דגם  70אסלות תלויות לתאי נכים תהיינה באורך  ב.  
  מק"ט  DURAVIT( תוצרת "חרסה" או תוצרת 386"ברקת" )מק"ט    
   בצבע לבן, עם מושב ומכסה מקוריים, מק"ט  0190.090000  
  0064200000 . 

 

ג. אסלות תלויות עם מיכל הדחה אינטגרלי עשויים חרס תהיינה                 תוצרת  
(, כאשר המיכל  764010)מק"ט  CITY( דגם BOCH   &VILLEROY"וילרוי ובוך" )
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כמותי, ומושב מקורי, או שווה ערך תוצרת "אידיאל -יהיה עם מנגנון "דאל" דו
 סטנדרט" גרמניה או תוצרת "חרסה". 

 

במחיר האסלה כלולים מעמד/מסגרת הפלדה להתקנה בגב האסלה ובמלוי לתמיכה 
ור היוצא ושרוול מתאים לצינ 4" – 090באופן עצמאי, הקיבוע, חיבור לביוב בעזרת קשת 

כרום -מהקיר וכל הנדרש, כמו כן ברגי הידוק, אומים וכו' מקוריים, מצופים ניקל 
 באיכות וברמת גימור מעולים. 

במחיר כל אחת מהאסלות כלולים כל הנדרש להתקנתן, קיבוען לקיר ו/או למיכלי   ד.  
לה ההדחה, לרבות מעמד/מסגרת הפלדה עם מיכל ההדחה כמפורט בהמשך, להתקנה בגב האס

)מיוחדת( או עם  4"  - 090ובמלוי לתמיכה באופן עצמאי, הקיבוע, חיבור לביוב בעזרת קשת 
שרוול מתאים לצינור היוצא מהקיר וכל הנדרש, כמו כן ברגי הידוק, אומים וכו' מקוריים, 

 כרום באיכות וברמת גימור מעולים, והמושב. -מצופים ניקל 

 

י והריצוף ותהיינה עפ"י הפרטים  התמיכות לאסלות תתואמנה עם עבודות החיפו
 בתכניות.

 

 .146כל האסלות תתאמנה לת"י  ה.  

 

  מיכל ההדחה או מנגנוני ההדחה, יהיו חלק ממחיר האסלה, אלא  ו.
 אם צויין אחרת. 

 

 מיכלי הדחה סמויים:  . 3

 

 מיכלי הדחה גלויים, דגם "צר" דו כמותיים יהיו תוצרת "פלסאון",  

 ליטר( ובתנאי שהאסלה תתאים לת"י  6/3)  851דגם "כנרת" לפי ת"י   

 . במדה והאסלות אינן עפ"י תקן זה, יהיו המיכלים מסוג 146 

 "קלסאון", נמוכים.  

 כל המיכלים יהיו מותקנים על הקיר באופן יציב ומחוברים לאספקת  

 המים בעזרת ברז זויתי "ניל" או "איקון" וצינורית לחץ משורינת,  

 ולאסלה עם שרוול גומי מתאים ועמיד. הברז יחובר לצנרת המים   

 מנחושת. מחיר הברז כולל האביזר לצנרת הנחושת, או את ה"בית"   

 והחיבור לצנרת הפלסטיק.  

 

 ס"מ   110-130לאסלת נכים יהיה המיכל גבוה, והידית בגובה   

 מהרצפה.   

 

להשתמש אך ורק במתקני תליה עבור התקנת המיכל וברז המים בקירות גבס יש 
מתועשים של "אורבונד" מתאימים למיכל וכל חבוריו למים ולאסלה, וכחלק מהמחיר 

 הכולל ללא תוספת. לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס".

. 
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 אגניות למקלחת . 4
 

רת "חרסה"  האגניות למקלחת תהיינה מברזל יציקה מצופה אמייל לבן באיכות מעולה, תוצ א.
 ס"מ. 80X80בצבע לבן, מרובעות במידות 

 
 כאלטרנטיבה, האגניות למקלחת תהיינה מ "שיש סינתטי" עשויות  
(,  08-9361180שיש" ) שיש גרוס ושרפים אפוקסיים, באיכות מעולה, תוצרת "אורטגה תעשיות   

המצוינות בכתב  מרבל" בצבע לבן, מלבניות או מרובעות במידות-או ש"ע של "ברזית" או "גרנט 
 ע"י האדריכל.   מראשהכמויות, מאושרות 

 
 ב. האגנית תותקן בצורה יציבה וישרה, עם שפועי ניקוז מתאימים, 

 מיוחד. תחוזק למבנה ולריצוף, עם איטום כל המרווחים מסביב בחומר אטימה   
 

כאשר הרשת תהיה  , DALLMERניקוז האגנית יהיה עם מחסום רצפה תחת המוצא תוצרת  ג.  
 כרום, יושבת באופן יציב בפתח.-מפלב"ם במסגרת מרובעת או מפליז מצופה ניקל 

אחר לפי אפשרויות  כאלטרנטיבה, יהיה הסיפון מחוץ לאגנית, מסוג מחסום תופי או מחסום   
 והמפקח בלבד.וזאת לפי אישור המתכנן  –הביצוע 

 
ד. מידות האגנית יהיו עפ"י המצוין בתכניות האדריכל, המבנה יהיה חלק ונאה, ללא קפיצות,  

 שקעים, בליטות ופגמים אחרים.
 

  10-ולא יהיה גבוה מ מעקה האגנית יבנה באופן שיאפשר שילובו עם חפויי הקירות והרצפה,    
 ס"מ.

 
 והמידות.מחיר אגנית מקלחת יהיה לפי הסוג, הצורה  ה.

 הניקוז ימדד בנפרד או כמכלול האגנית לפי הפירוט בכתב הכמויות.  
 
 במדה והמקלחת תהיה מסוג של רצפה משופעת לכוון הנקז, הקבלן ו.

במסגרת מרובעת, או  , עם רשת פלב"ם DALLMERיספק ויתקין מחסום רצפה למקלחת תוצרת   
 עם רשת פליז בטבעת פליז, ויחברו למערכת הדלוחין. 

 
 
 סוללות למים קרים וחמים . 5
 

"אוורסט" של "חמת"  ברז ערבוב לכיורי רחצה להתקנה מהמשטח, או ישירות מהכיור, יהיה  א. 
כרום מחובר למים הקרים והמים החמים )הצנרת   -)פיה בינונית מסתובבת( בגמר ניקל 302820דגם 

 ות וכל הנדרש, וחסכם.בלבד, רוזט 18NL 08006 3/8X"1/2כנ"ל( בעזרת זוג ברזי "שגיב" 
 

)פיה קצרה וקבועה(     301441ברז ערבוב עבור שירותי נכים יהיה "מיקסמת" של חמת דגם   
 וידית מרפק.

 
מתועשים של  עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה   

פת. לחלופין ראה "אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה למים,  וכחלק מהמחיר הכולל ללא תוס
 פרק "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס".

 
 )עם   302563לכיורי מטבח תהיה הסוללה מהמשטח דגם "אלפא" מק"ט  ב. 
 18NL 08006"שגיב"  כרום( מחוברת לצנרת המים הקרים והחמים בעזרת זוג ברזי -צפוי ניקל   

3/8X "1/2 וכל הנדרש, ועם חסכם.  בלבד, רוזטות 
 

מתועשים של  עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה   
"אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה למים,  וכחלק מהמחיר הכולל ללא תוספת. לחלופין ראה 

 פרק "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס".
 

 לת הערבוב תחת הטיח, תוצרת "חמת", ג.       עבור מקלחת, תהיה סול        
למקלחת                     דרכים( ומאריכים כנדרש, כולל  ערכה           3(+ כסוי )302870"אוורסט" )                 

מחוברת לצנרת המים מנחושת                   כרום,   -דגם )מוט, מזלף, צנור וסבוניה( ונקודת מים, בגמר ניקל
 מפלסטיק.או 

 
    801414עם מתלה מתכוונן ומחזיק מס'   8-2062ראש מקלחת נייד יהיה 

 מ', מחובר למוצא מהקיר עם נקודת מים כבדה מצופה   1.5וצנור גמיש 
 . 1-1290כרום, מספר -ניקל
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 במידה וידרש, יהיו ברזי המקלחת מסוג סוללת קיר למקלחת עם מזלף יד 
,כולל חיבור לצנרת 300070לה קיר, "מיקסמת" דגם ס"מ כולל מת 150וצנור גמיש באורך 

 הנחושת או הפלסטיק כמפורט לעיל. 
 

        
 

 מחירים לכלים סניטריים ואביזרי מים ד.
 

 המחירים לכל כלי או אביזר יכללו כאמור לעיל את כל הדרוש להתקנתו . 1
 המושלמת, לפי הנחיות יצרני הציוד, הוראות המפרט המיוחד ורשימת

 הכמויות.
 

 כאשר ההתקנה היא בקירות גבס יכלול המחיר גם את כל החיזוקים המיוחדים 
 אשר יבוצעו באמצעות מתקנים מתועשים של "אורבונד" בלבד, בהתאם לפרק 

 "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס" בלבד, וללא תוספת במחיר מכל סוג.
 

 המזמין או  התקשרות הקבלן עם ספקים שונים תהיה טעונה אישור . 2
 המפקח או המתכנן בלבד, והקבלן מתחייב לציין את מקור הרכישה. 

 
 חלק מהמחירים בכתבי הכמויות מבוססים על מחירי יסוד כמצויין.   . 3

 למחיר היסוד המצויין יוסיף הקבלן )עפ"י שיקוליו( את המחיר הנדרש על ידיו  
 ות ויתר הנדרש, עבור ההתקנה המושלמת, כל חומרי העבודה, הרווח, האחרי 
 ויציין את המחיר הכולל בעמודת המחירים. 
 במידה ויחליט המזמין להחליף את הכלי או האביזר, או לספקו באופן ישיר  
 לקבלן, יהיה התשלום לקבלן כדלקמן: 

 
 כאשר הכלי/אביזר יסופק ע"י המזמין: יהיה התשלום מחושב לפי  א.

 הסכום הכולל פחות מחיר יסוד.
 

 חלט לשנות הכלי/אביזר, יהיה התשלום מחושב לפי הסכוםכאשר יו ב.
 הכולל פחות או בתוספת ההפרש במחירי היסוד )עלות בלבד( של 

 הכלי/אביזר. 
 

 תצוגה  –דוגמאות לכלים וסוללות  ה.
 

אינסטלציה כמפורט במפרט  קבלן התברואה יהיה בעל נסיון מוכח של התקנת כלים ואביזרי . 1
 ובכמויות. קבלן אינסטלציה ללא נסיון לא יורשה לבצע העבודה.

 
אסלה ומיכל הדחה וכן  הקבלן )בעל הנסיון( יבצע התקנה מושלמת לדוגמה של כיורים למיניהם, . 2

אסלה תלויה ומערכת ההדחה שלה, ולאחר שהדוגמאות תיבדקנה ותאושרנה, יוכל להמשיך לסיים 
 ו. ההתקנה לדוגמה תהיה ללא תשלום מיוחד או נוסף.את עבודת

 
 במסגרת עבודה זו, על הקבלן להכין תצוגה של כל הכלים הסניטריים . 3

 ואביזרי המים השונים, לשם בדיקת אופני ההרכבה וההתקנה, בחירת   
 הצבעים והחלטה סופית של המזמין לגבי סוג וטיב הכלים.   
 

 קום מתאים עם קיר זמני אשר ישמש המזמין יעמיד לרשות הקבלן מ . 4
 להתקנת כל הכלים והאביזרים כאמור.

 
 עבור ביצוע התצוגה לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד ו/או תוספת כל . 5

 שהיא. 
 הקבלן ידאג לפרק ולסלק מהאתר את הכלים והאביזרים בגמר תהליך  
 ההחלטה, אלא אם יקבל הנחיה אחרת מהמפקח או המזמין. 
 הפירוק והסילוק יעשו ללא תשלום.  

 
 
 
 

 התקנת כלים סניטריים בקירות גבס   07.100

 

 כאשר מבצעים קירות גבס ויש להתקין במסגרת קירות אלה כלים סניטריים א.

 ואביזרי מים, קבלן המערכות חייב לבצע את התקנת הכלים באמצעות  
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 תמיכות עזר, הן לכלים והן לצנרת. 

 

תמיכות העזר תהיינה מאביזרים מתועשים ומקוריים בלבד של חב' "אורבונד", מהדגמים והתוצרת 
 אשר תפורט בהמשך.

 

 , אלא חרלא יתקבלו אילתורים, חיזוקים בעץ או כל סידור אמוגדש בזאת כי  

 עפ"י המתואר בהמשך והפרטים בתכניות. 

 

 תליית מיכל הדחה . 1 

 

 מיכל הדחה יותקן על קיר גבס באמצעות תמיכה מתועשת של  .א
 מק"ט -, וחיזוק נוסף 71-0021-000"אורבונד" דגם )מק"ט(    

 עם ה"בית" לחבור אל צנרת הפלסטיק. עבור ברז המלוי 71-0031-600

    

 ס"מ ידאג קבלן  61-במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ ב.  

 התברואה להתקנת ניצב נוסף, אנכי, במרחק הנדרש, או שישתמש    

 ס"מ.  40.6באביזרי תמיכה מקוריים כנ"ל, למרווחים של     

 

 או מצופי קדמיום.כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים,  ג.   

 

 מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים במחיר הכלי  ד.  

 ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת.    

 

 הקבלן יכין מתלה לדוגמה, לאישור המתכנן ו/או המפקח. ה.  

 

 תליות כיור רחצה מקיר גבס . 2 

 

 שת של כיור רחצה יותקן על קיר גבס באמצעות תמיכה מתוע א.  

 מק"ט  -וחיזוק נוסף  71-0021-000"אורבונד" דגם )מק"ט(    

 עבור ברזי המים  71-0031-400או  71-0031-100או  71-0031-000   

 )מהקיר או מהמשטח, רגילים או לעירבוב( ומוצא הדלוחין.     

   

 גובה התקנת מערכת התמיכה יהיה עפ"י גבהי ההתקנה התקניים של  ב.  
 כיורים וברזי מים, לפי התקן, הפרטים או הפריסות.

 

 ס"מ, ידאג קבלן   61-במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ ג.   

 התברואה להתקנת ניצב נוסף, אנכי במרחק הנדרש, או שישתמש   
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 ס"מ.  40.6כנ"ל, למרווחים של באביזרי תמיכה מקוריים    

 

 כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום.  ד.  

    

 מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים במחיר ה.  

 הכלי ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת.   

 

 הקבלן יכין מתלה לדוגמה, לאישור המתכנן ו/או המפקח. ו.  

 יבור ברזי מים וסוללות בקיר גבסח . 3 

 

 ברזי מים וסוללות יותקנו בקירות גבס באמצעות תמיכות מתועשות  א.  

 של "אורבונד" על פי המקרה וסוג הברז, וכן על פי סוג צנרת אספקת    

 (. .S.Pהמים )מגולבן, פקסגול,    

 

 כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום. ב.  

 

מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים במחיר הכלי ואביזרי המים, ולא  ג.   
 תשולם עבורם תוספת.

 

 הקבלן יכין מתלה לדוגמה, לאישור המתכנן ו/או המפקח. ד.  

 

 אסלה תלויה  . 4 

 

 קיבוע אסלה תלויה לקיר גבס יבוצע באמצעות מעמד/מסגרת  א.  

 יוצר ע"י חברת "דאל" או "גבריט" אומפרופילי פלדה מגולבנים כמ    

 "אורבונד" למטרה זו, והמהווים חלק ממערכת התליה המקורית     

 הנדרשת במפרט ו/או בכמויות.    

 

 ס"מ, והוא יקבע לכל גובהו ומשני הצדדים 120גובה המעמד יהיה   ב.  

 מ"מ אשר יותקנו בתחום קירות הגבס לכל  2.0בעובי  Uלפרופילי     

 גובה הקיר, עם ברגי מתכת מגולבנים.     

 

 במדה ויבוצע גוש בטון מחוץ לקיר הגבס בתא נכים ע"מ להרחיק את  ג.   
ס"מ מהקיר, יהיה המעמד המיוחד בתחום גוש הבטון,    70קצה האסלה עד למרחק של 
 על המישור הקדמי של הגוש. 
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 החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום. כל ד.  
   

   מחיר מעמד/מסגרת, כל החיזוקים לצנרת למיניה החומרים   ה.  
 והעבודה המיוחדת כלולים במחיר הכלי ואביזר המים.   

 

 הקבלן יכין מתלה לדוגמא, כולל המוצאים לביוב והזרמת המים, ו.  

 ם וכן תליית אסלה לדוגמה, לאישורהתקנת מיכל ההדחה או המזר    

 המתכנן ו/או המפקח.    

 

 הקבלן יסתייע באנשי "אורבונד" לקבלת היעוץ לגבי בחירה נכונה של אביזרי ב.

 התליה המתועשים, וכן יקבל את אישורם כי התמיכות בוצעו לשביעות רצונם  

 ותחת השגחתם.  

 

 קולטים למי גשם ומי ניקוז    07.110

 

 הקבלן יספק יתקין ויחבר את הקולטים השונים למי גשם, מגגות, מרפסות, א.

 משטחים מרוצפים, או רשתות ניקוז משטחי פיתוח ומכל מקום אחר בו נדרש  

 הדבר עפ"י התכניות, תכניות הפיתוח והשיפועים המתוכננים.  

 

 אלומיניוםבאופן כללי, הקולטים יהיו מייצור מוכן, מיציקת ברזל או מיציקת  ב.

 או מפליפרופילן, מתאימים להתקנה בגג רגיל עם שיפועים ואיטום אספלטי או  

 מיריעות מכל סוג )אספלטיות או אחרות(, או גג רגיל עם שיפועים ושכבת  

 בידוד טרמי עם איטום אספלטי או מיריעות מכל סוג, או גג הפוך על כל   

 שתות, או למרפסת מרוצפת שכבותיו, עם הגנה על פתחי הניקוז לגגות עם ר 

 כאשר הקולט מותאם לניקוז שכבת המלוי תחת הריצוף או למשטחים אחרים  

 "(. SEEPAGE OPENINGמכל סוג )" 

 

 עשויים פוליפרופילן בעל דופן  DALLMERנקזי הגג מפוליפרופילן יהיו תוצרת  ג. 

 בקוטרלפחות, עם צוארון ביטומני מיוחד ) DALLBIT 15-S ,"6X"4כפולה, דגם  

 מ"מ( להתקנה תחת יריעות האיטום על הגג, כולל מאריך עליון, צלחת  500 

 עמיד  U.P.Pעליונה, טבעת הידוק וחיבור מפלב"ם. לנקז תהיה רשת עשויה  

 ..U.Vבקרינת  

 חבור הנקז לצנור הניקוז יעשה ע"י אביזר מיוחד )"רינו"( לחבור פנימי הכולל  

 גומי טרמופלסטי עם טבעות איטום. 

 

 סוג האביזר והדגם יהיו כמצוין בתכניות או בכתב הכמויות, או כנדרש לביצוע  
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 הניקוז בהתאם לתכנון המבנה והתנאים. 

 

 התקנת כל אחד מסוגי האביזרים השונים תעשה בבטון הגג או המשטח  

 המנוקז, תוך התחשבות בשכבות השיפוע, הבידוד והאיטום.  

 

 יהיו עם מחברים מקוריים של  HDPEכל יתר האביזרים המחוברים לצנרת  

 "גבריט" המיועדים למטרה זו ולצנרת.  

 

 ממישור   -ניקוז מרפסות )ו/או אדניות( יהיה עם אביזר בעל ניקוז כפול  ד.

 הריצוף/גמר השטח המנוקז וממישור שכבת האיטום התחתונה תוצרת  

 DALLMER  10מסדרה-S  3"עשוי פ.פ. קשיח עם יציאה אופקיתX"4מק"ט( , 

 מ"מ(, ועם "משפר זרימה"  420( עם צוארון ביטומני מיוחד )בקוטר 3-832047 

 מ"מ.  סביב פתח הניקוז  150X150תחתון, מאריך ורשת לריצוף מפלב"ם  

 התחתונים )מעל גוף הנקז( תותקן יריעה גאוטכנית לסינון ומניעת חדירת חול 

 לנקז. 

 באדניות יש להניח גם חצץ סביב הפתחים מעל ליריעה.  

   3-620903חבור הנקז לצנור הניקוז יעשה עם מחבר ומאם "רינו" )מק"ט  

 "3X"4 לחבור פנימי של הצנור האנכי הכולל גומי טרמופלסטי עם טבעות ) 

 איטום, וראש/מופה מיוחד.  

 

 הקולט יהיה בעל יציאה תחתונה או צדדית עפ"י המקרה, עם או בלי הברגה  ה.

 לפי הדרישה, ויחובר לצנרת הניקוז בהברגה, או בעזרת טבעת הידוק ואיטום, 

 כאשר הצינור תלוי מהתקרה או מהרצפה באופן שימנע לחלוטין ירידת או 

 נפילת החיבור ממוצא הקולט.  

 

 

 .U.V, עמיד בקרינת U.P.Pהכיפה בקולטים מפוליפרופילן תהיה עשויה  ו.

 

 בזמן ההתקנה, הקבלן חייב להקפיד כי הקולט יותקן באופן נכון עפ"י הוראות  ז.

ע"מ למנוע חדירת בטון  היצרן, אופקי ומאוזן, עם הגנה בעזרת פח מגולבן קבוע בברגים לגוף הקולט  
 "(. TOPPINGונה )"בזמן יציקת הגג או השכבה העלי

 

 רק לאחר גמר עבודות היציקה ותחילת עבודות השיפועים, בידוד ואיטום, 

 ישלים הקבלן את חלקי הקולט, יכוון את גובה הצווארון, ידאג כי שכבת 

 האיטום תכסה ותיכנס לקולט במקום המיועד, והקולט יהיה במצב בו 

 יוכל לנקז את המשטחים באופן מהיר ונכון. 
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 מוצא הקולט יחובר לצינור הניקוז והצינור יקבע לתקרה או הרצפה.  

 

 את הפתח בו הותקן הקולט )בתקרה טרומית( יש למלא בבטון )מכוון הגג(  

 ע"ג תבנית סוגרת ומותאמת. רק לפי אישור מיוחד, ניתן למלא החלל  

 בפוליאוריטן מוקצף. 

 

 להתקנה והרכבה  מחיר כל קולט כולל כל האמור לעיל וכל יתר הנדרש ח.

 מושלמים, גמר, חיבור, איטום, באופן מושלם ללא כל תוספות, וכמצוין 

 בכתב הכמויות. 

 

 

 ציוד כבוי אש    07.120

 

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר ציוד כבוי אש בבנין, מחוץ לו או בכל מקום אחר א.

 בו נדרש הדבר. 

 

 רזי כבוי אש פנימייםהציוד יהיה מבוסס על שימוש במים, ויכלול בין היתר ב 

 (3"( ברזי כבוי אש חיצוניים, יחידים או כפולים )בקוטר 2"בבנין )בקוטר  

 גלגילונים ומזנקים. 

 

 ברזי כבוי אש חיצוניים יהיו בקוטר הנדרש עם כיפת מגן. ברז יחיד בקוטר ב.

 מתוברג עם כיפת מגן, מצמד סיבובי  3יהיה תוצרת "זאב פומס" דגם  3" 

 דרש, או שווה ערך של "רפאל". וכל יתר הנ 

 

 כל הברזים החיצוניים יהיו צבועים בצבע אמאיל צהוב, בשתי שכבות, אפוי  

 בתנור. 

 

 כל המחברים הסיבוביים יסופקו עם פקקים מסוג "שטורץ סגר" של "פומס".  

 

 , או  214תוצרת "פומס" דגם  4"מתקן שבירה נגד הצפה יהיה מאוגן, בקוטר  ג. 

 "להבות" או "רפאל". ש"ע של  

 

 , תוצרת "פומס" 2"ברזי כבוי אש פנימיים, או בארונות כבוי, יהיו בקוטר  ד.

 מתוברג, מצמד סיבובי וכל יתר הנדרש, או שווה ערך של "דורות",   7דגם  
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 טיפוס ברז "כבד" בלבד. 

 

 

 

 ארונות כבוי יהיו בגודל המצוין בכתבי הכמויות, עשויים פח צבוע בצבעי  ה.

 לא  –( אדום. ארונות אשר לא יעמדו בדרישת צבע זו 2X( וגמר )2Xוד )יס 
 יאושרו להתקנה.        

 

 כאלטרנטיבה, יוכנו הארונות למטרה זו ע"י קבלן הבנין )דלתות עץ או פח(.  

 

 פתיחת פתחים בדפנות של ארונות כבוי אש מפח תהיה אך ורק בעזרת מקדחי 

 והגמר. כל שיטת חיתוך אחרת לא תתקבל והארוןכוסית, תיקון צבעי היסוד  

 יוחלף.  

 

 צבועה כנ"ל  30X90X130עמדת ציוד כבוי פנימית תהיה ארון מתכתי במידות  ו.

 עם סימון בולט "אש" או ארון שיוכן למטרה זו ע"י קבלן הבנין )דלתות עץ 

 או פח(, כאשר בתוכה יותקן הציוד כדלקמן: 

 

 חיבור סיבובי מהיר )שטורץ( כמפורט לעיל. עם  2"ברז שריפה  . 1 

 

  6מטר, צינור עמיד בלחץ עד  25ואורך  0.75"גלגילון כבוי, בקוטר  . 2 

 אטמוספירות לפחות. תוף הגלגילון יהיה בעל כושר סיבוב אנכי ואופקי  

 מעלות. הגלגילון יחובר למקור המים בעזרת ברז פתיחה מהירה  180  

 ה "שגיב", מעבר מלא.)כדורי(, עם ידית ארוכ  

 שימושי ריסוס/סילון עם ידית/ברז תלת-בקצה הגלגילון יותקן מזנק דו  

 מ"מ.  8מצבי ופיה   

      

 מ'  20ואורך  2"זרנוקי בד, עשוי סיבים סינטטיים מגוממים, בקוטר  2 . 3 

 כ"א, עם מצמדים סיבוביים בקצוות.  

 

 .2"תלת מצבי, ובקוטר שימושי ריסוס/סילון עם ידית/ברז -מזנק דו . 4 

 

 ק"ג.  6מטפי כיבוי אש, אבקה יבשה  2 . 5 

 

 כל הציוד הנ"ל יהיה תיקני, נושא תו תקן ומאושר ע"י יועץ הבטיחות  

 ושירותי הכבאות ברשות המקומית.  
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 מחיר הציוד הנ"ל יהיה כדלקמן:  ז.

 

 וברזי כבוי ישולמו כיחידות, מורכבים באופן מושלם, כולל הברגות, א . 1 

 אוגן נגדי, צבועים כמפורט וכל הנדרש עפ"י הרשויות, כולל מחברי  

 שטורץ ופקקים.  

 

 עמדות ציוד כבוי פנימיות כוללות במחיר את ארון הפח, כל ציוד המים, . 2 

 חיבור לקיר ולצנרת, אך ללא זרנוקי בד או מטפים.  

 

 קיבועו וחיזוקו וכלעמדת כבוי אש חיצונית כוללת רק את ארון הפח,  . 3 

 הנדרש, אך ללא זרנוקי בד או מטפים.  

 עמדה רטובה תשולם בהתאם לתכולתה.  

 

מ' ישולמו בנפרד, כולל מצמדים סיבוביים )"שטורץ"( משני הצדדים,   15באורך  2"זרנוקי בד  . 4 
הקבלן בארונות מקופלים ומסודרים. הזרנוקים ימסרו למזמין כנגד תעודה, או יותקנו על ידי 

 וימסרו למזמין כנגד אישור מתאים.

 

 ק"ג יהיו תקניים עם מיכל גז נפרד, תוצרת "להבות"  6מטפי אבקה יבשה  . 5 

 או "קרבצ'יק" או שווה ערך מאושר ע"י מהנדס הבטיחות, וימסרו למזמין   

 כנגד תעודה.   

 

 שותכל הציוד לעיל, יהיה כנדרש ע"י המחלקה לשירותי הכבאות בר . 6 

 המקומית, והיועץ לבטיחות של הפרויקט, ועל קבלן המערכות חלה   

 חובת קבלת האישורים, ובכפוף למתואר במפרט זה.  

 

 במידה ויידרש, קבלן המערכות יספק ויתקין רק את הציוד )ללא ארונות . 7 

 הפח( בארונות או נישות שיבנו למטרה זו ע"י קבלן הבנין, והתשלום עבור   

 יוד יהיו בהתאם, וכמצוין ברשימת הכמויות.עבודה והצ  

 

 

                                     מערכת למניעת חדירת גז ראדון.   07.130

 

 הקבלן יספק ויתקין מערכת מושלמת אשר תבטיח מניעת חדירת גז ראדון  א.
 למבנה המתוכנן.        
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 כמו כן, המערכת תאפשר שאיבת גז הראדון משכבת הקרקע אשר מתחת         
 למבנה במידה וגז הראדון יחדור, למרות אמצעי האיטום. 

  

 המערכת תותקן תחת הרצפה התחתונה במבנה. ב.    

 

 : ע"י הקבלן הכלליבמסגרת מערכת זו, תבוצענה העבודות המפורטות להלן  ג.    

 

 ונחת/התלויה. .   איטום הרצפה המ1       

 

 .   שכבות המצע תחת כל שטחי הרצפה התחתונה וסביב הצנור השרשורי.2       

  

 ד.   כל העבודות במסגרת חלק זה תעשינה לפי ה"הנחיות ומיפרט טכני למניעת     
לאיכות הסביבה,  חדירת גז ראדון בבניה חדשה" כפי שהוכנו ע"י עיריית ירושלים )המחלקה          

 (. 2004מניעת רעש וקרינה )ספטמבר  ( והמשרד לאיכות הסביבה )מדינת ישראל( אגף 2002עידכון 

 

 ה.   איסוף ושאיבת הגז ממפלס הקרקע אשר תחת הרצפות התחתונות במבנה   
 יעשה כדלקמן:         

        

 .   סביב כל החללים בקומת הקרקע/הקומה התחתונה יונח צנור שרשורי  1         
 מ"מ. 125מ"מ או  80מחורר בקוטר                 

 כאשר יש מספר מפלסים תחתונים תותקנה מערכות אלה כמספר                
 המפלסים.               

 

 .   הצנור השרשורי המחורר יונח בצורת לולאה סביב קירות המסד ע"ג 2        
 שכבות החצץ ויכוסה בחצץ לפי המפורט בפרטי המפרט הנ"ל.               

 

 , כאשר הקצה הגבוה יחובר אל הצנור העולה. 2%.   הצנור יונח בשיפוע של 3        

 מכסה קשיח    -הקצה התחתון )תחילת הקו( יסגר ויאטם עם אביזר מקורי              
 וסיליקון.              

 

 הקצה הגבוה של הצנור יחובר מתחת ליסוד/הרצפה התחתונה לצנור אנכי     .4        
 מטר מעל לגג.  1.35אשר יעלה דרך פיר בבנין ויסתיים בגובה  4"בקוטר               
 הקצה  יכוסה בכובע לפי הפרט במפרט הנ"ל.               

 

 סטיק, פלדה וכו'(.)פל 1205.2.   הצנור העולה יהיה מחומר בהתאם לת"י 5       

 בתוך קיר /עמוד ובמקום נסתר, יהיה הצנור מפלדה מגולבנת או מצופה.              

 הצנור העולה יהיה אטום לחלוטין לכל אורכו.              

 

 .   החיבורים בין קטעי הצנור השרשורי, ובין הצנור השרשורי לצנור העולה  6       
 יעשו אך ורק עם אביזרים מקוריים ויעודיים כמיוצר ע"י יצרני הצנרת, או              
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 משווקים על ידה למטרה זו.             

 יש לוודא שכל החיבורים מהודקים ללא נתק )החיבורים יהיו עם ברגי                  
 פלב"ם ואיטום בסיליקון, ולא בחבקים(.              

 

 .   הצנור העולה בפיר, בקטע החשוף על הגג ומעליו ישולט באופן ברור "צינור  7       
 לא לפגוע בשלמותו ולא להתחבר אליו". השלטים יהיו  -לפנוי גז ראדון              
 ס"מ לפחות. על הגג יהיו השלטים  עשויים פח צבוע, במפעל   10X20בגודל              
 שלטים מקצועי.             

 

 .   סמוך לכל יציאת צנור עולה לגג יש להכין נקודת חשמל עבור מפוח אורור, 8       
   0.5במידה ויהיה צורך לשאוב דרך המערכת הנ"ל. הספק נקודת החשמל              
 קוו"ט.             

 

 .   סביב הצנור העולה החודר את הרצפה התחתונה תותקן יריעת חיזוק 9       
 לאיטום המעבר במפלס התחתון של הרצפה )הגובל עם הקרקע( וכן איטום              

 גמיש סיליקוני סביב הצנור במפלס הרצפה הפונה כלפי החלל.              

  

 גבת"( דגם "פלקיז", עשוי  -הצנור המחורר יהיה תוצרת "פלעד" )"פלסטרו ו.   

 PVC במפרט העיריה הנ"ל, , שרשורי ומחורר עטוף בבד גיאוטקסטיל, כנדרש 

 דגם "יהודה".  

 

 האביזרים למיניהם לחבור הצנרת השרשורית כגון מופה לחיבור, זוית,  ז.   
 , פקק וכו' יהיו תוצרת חברת "דרוזבאך", או ש"ע מאושרYאו  Tהסתעפות        

 ע"י העיריה.  

 

 ,(SGCכחלופה לצנור השרשורי, ניתן להשתמש ב"מזרון לאיסוף גזי קרקע" ) ח.

 ס"מ  30אשר יהיה מצופה בבד גיאוטכני מכל צדדיו, ויהיה ברוחב מינימלי של  

 סמ"ר לפחות.  77ס"מ, ובחתך מעבר אויר של  2.5ובגובה מינימלי של  

 

 אופן ההנחה החיבור ויתר הפרטים יהיו על פי המפרט הנ"ל.  

 

 פי  מעל לצנרת או למזרונים יש להניח את כל שבכות האיטום של הרצפה, על ט.

 מפרט העיריה.  

 

 הקבלן חייב להכין תכנית עבודה מפורטת למערכת איסוף גזי הראדון ולהציגה  י.

 בפני המחלקה לאיכות הסביבה ולקבל את אישורה כחלק מעבודתו וללא  

 תוספת. 

 

 אופני המדידה והמחירים בעבודה זו יהיו כדלקמן: יא.   
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 או המזרון ישולם לפי אורכו, כולל עטיפת הבד                  .   הצנור השרשורי1      

חיבור לקשת   הגיאוטכני, הנחתו לפי התכנית, עטיפתו בחצץ, החבור לאביזרים השונים,                
קיום המצע הנכון והכסוי )חצץ   האחרונה לפני העליה, תיאום עם יתר הקבלנים, הקפדה על  

 וכל יתר הנדרש.או בטון לפי סוג הצנור( 

 

 וקשתות מתחת לפני הקרקע, ישולם לפי יחידה   T.   עבור אביזרים כגון פקק, 2        
 כולל האיטום, הקיבוע, החיבור וכל הנדרש.                

 

 .   עבור הקשת האחרונה לפני הצנור העולה וכן קטע הצנור האנכי העובר 3        

 דרך עובי הרצפה התחתונה ישולם בנפרד, כולל את יריעות האיטום,              

 האיטום הסיליקוני, וכל יתר הנדרש.  

   

 .   עבור הצנור העולה ישולם לפי האורך עפ"י הקוטר וחומר הצנור, כולל את 4        
 מ' מעל   1.35כל החיבורים, האיטום, התמיכה, השילוט וכל הנדרש, ועד                 

 לגג.               

 קטע הצנור הגלוי מעל לגג יהיה תמיד ממתכת.              

 

 .   עבור כובע עליון ישולם בנפרד, כולל קיבוע וכל הנדרש. 5        

 

 המחירים כוללים את כל הנדרש, לרבות ביצוע המעברים בקירות, תקרות,               
 יכה, תליה, שילוט וכל הנדרשקידוח בבטונים, איטום, תמ              

 

 

 ויסות, מבחני פעולה והרצה   07.140

 

עם סיום הקמת המערכות ולפני קבלתן ע"י המתכנן ו/או המזמין ו/או המפקח חייב הקבלן לבצע  א.
את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המתכנן ו/או המזמין ו/או המפקח 

במשך העבודה. הקבלן יבצע גם מבחנים נוספים אשר יידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון 
 ים, משרד הבריאות, משרד העבודה, חברת חשמל וכו'.התקנ

 

ובמפרט,  כל מחממי המים למיניהם יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות  ב.
 בטמפרטורה הנדרשת.

  

כל הגופים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם, כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו וייבדקו להפסקת  ג. 
 ועים בזרם הנדרש. זרם הפעולה הנורמלי יסומן באופן בולט וקבוע. פעולת גופי החימום ו/או המנ

 

 כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הפיקוד והבקרה האוטומטיים ייבדקו לפעולה תקינה.  ד.

 

 לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו, הוא  ה.
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 המתקנים בתנאי הפעולה  יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל 

 המפורטים במפרט זה.  

 

 לאחר תום הויסותים ואישורם, על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ"י דרישה,  ו.

שינויים בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות או הספיקות, על מנת להביא את המתקן 
 למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות.

ים יימסר למשרד התכנון. לאחר מכן יקבע תאריך כמוסכם ע"י המזמין, רשום תוצאות כל המבחנ
ו/או הקבלן ו/או המתכנן ו/או המפקח ובו יערך מבחן ביקורת בנוכחות המזמין, המפקח, המתכנן 

או נציגו המוסמך. במידה ובעת המבחן עם המתכנן ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה 
ה במפרט זה, וידרשו ויסותים נוספים, הקבלן ידרש לשאת בתוצאות מבחני הקבלן ו/או זו שנדרש

 בהוצאות המתכנן או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ"ל. 

 

 

 לאחר מסירת המתקן למתכנן ו/או למפקח או למזמין, על הקבלן להריץ את  

 יום. תוך פרק זמן  14המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות מאשר  

 זה על הקבלן להדריך את המפקח ו/או מנהל האחזקה/נציג המזמין לענין זה  

 בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן. 

 

 

               בדיקות לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה    07.150

 

עם גמר התקנת מערכות התברואה, מערכות הצנרת לאספקת מים, לכיבוי אש, לסילוק שפכים ויתר 
בודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא תוספת הע

 תשלום. 

 

 בדיקות לחץ לצנרת אספקת מים א.

 

 צנרת המים הקרים לשימוש, החמים לשימוש, הצנרת למערכות הכבוי  . 1 

 פעמים  2וכל צנרת אחרת במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי מיזערי של   

 אטמוספירות,  10לחץ העבודה המירבי של המערכת אך לא פחות מאשר   

 או כמפורט בפרק המיוחד במפרט.  

 

שסתומים, נחשונים ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה יש 
 לתת תשומת לב לתקינותם של התליות, 

 הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות.  

 וצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מהפעלת הבדיקה תחשב מ  

 שעות לפחות.  24המשאבה. המערכת תושאר תחת לחץ למשך   

 

 עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך. השטיפה כדוגמת . 2 
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 בדיקת הלחץ, תיעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסתומים והאביזרים  

 מצא ליכלוך במים.ייעקפו, והשטיפה תימשך כל עוד י  

 

 כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי.  . 3 

 

 בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין ב.

 

 (, תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף 63) 2"כל צנרת הדלוחין בקטרים עד  . 1 
מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר )מוצאי כיורים(. קופסאות ביקורת  1בלחץ מים של 

 שעה.  1ומחסומים למיניהם יאטמו וגובה המים ישמר למשך 

 

 בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם, ואביזרי התפשטות.

 

 נזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת.  

 

וכו' תיבדק כמתואר לעיל, אך בעומד  HDPEכל צנרת הביוב העשויה יצקת, פי.וי.סי., פלדה,  . 2 
( HDPEמטר מעל קצה הקו ) 12ודה הגבוהה ביותר של קצה הקו או מטר מעל לנק 2של 

קומות(. במידה וגובה הקו  3מטר מעל קצה הקו )פלדה( )לדוגמא בבנין בן  22)פי.וי.סי.(, או 
 עולה על האמור לעיל, תערך בדיקה בקטעים.

 

 בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם ואביזרי הביקורת. 

 תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת.נזילות   

 

כאשר הבדיקה נעשית למערכות המהוות תוספת למערכות קיימות, על הקבלן לבצע חסימה  
של הקו החדש לפני חיבור לקולטן הקיים, ובדיקת הלחץ תעשה עד לחסימה זו. החסימה 

 תחתך והחבור לקולטן יתבצע רק לאחר מכן.

 

 טריים, ע"י פתיחת ברזיםהצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסני . 3 

 והדחת מיכלים.   

   

 יש לודא שהזרימה חופשית, ויש לנקות מקומות כגון מחסומים ומלכודות  

 למיניהם מכל פסולת בניה.   

 

 בדיקת כלים סניטריים ואביזרי מים ג. 

 

 כל הכלים הסניטריים יופעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באיזורי החיבור   . 1 

 בין האסלות לצנרת הביוב, ומחסומי כיורים.   
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 יש לווסת את זרימת המים בכלים ע"י סגירת/פתיחת ברזי הניתוק  . 2 

 למיניהם עד לקבלת זרם מים סביב ללא התזה.  

 ימה למיניהם, ראשייש לנקות את כל הרשתות, המסננים, מעדני הזר  

 מקלחות וכו', עד לקבלת זרם אחיד ומלא.  

 

 שטיפת קוי ביוב וניקוז חיצוניים ד.

 

 יש לשטוף בזרמי מים חזקים, לאסוף ולנקות, את כל פסולת הבניה באתר  . 1 

 ושיירי עבודות ההתקנה של כל מערכות צנרת הביוב והניקוז החיצוניים.   

 

 קרקעית ע"י מוטות עם מברשות ניקוי -במקביל יש לנקות את הצנרת התת . 2 

 בקצה, מכשירי ניקוי עם לחץ מים גבוה וכנדרש, עד לקבלת קוים נקיים   

 מכל פסולת בניה או חסימות אחרות.  

 

 יש לנקות את תאי הביקורת בתחתית, ולודא שהזרימה חופשית ואחידה . 3 

 לאורך כל התעלות ובתאים.  

 

 יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים )בתאים טרומיים(, בין . 4 

 החוליות לתקרה וסביב פתחי הכניסה לתא בטיח צמנט ובאופן חלק   

 ואחיד.  

 

 בגמר העבודה ולפני המסירה יש לנקות את מסגרות הפתחים לתאים, . 5 

 ולגרז בשכבה נדיבה את מסגרת המכסה.  

 

 יבצע צילום וידאו לכל אורך הצנרת לאחר ניקוי המערכת, הקבלן  . 6 
, בין כל התאים, עם ציון כל קטע וקטע או מיספור הקטעים המצולמים כך שניתן החיצונית

 יהיה לזהות באופן ברור את הקטעים ביחס לתכניות.

 

 צילומי הוידאו לצנרת יהוו חלק ממסמכי התיעוד והעדות אשר ימסרו ע"י  

 ן למזמין.הקבל  

 

 במידה והצילום יגלה סתימות, שבר בקוים, תקלה אחרת או ביצוע שלא    

 על פי המתוכנן או הנדרש או כחוק, הקבלן יבצע את כל התיקונים   

 הנדרשים על כל הכרוך בכך, ועל חשבונו בלבד.   

 

 בגמר עבודות התיקון יבוצעו צילומים חדשים להוכחת הקיים הנדרש  
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 כות.ותקינות המער  

 

 בדיקות לחץ לצינורות מי גשם  ה.

 

 צנרת מי גשם אנכית )או משופעת( בתחום קירות הבנין, יש לבדוק תחת . 1 

 לחץ מים ע"י סגירת כל הפתחים והנקזים למיניהם ומלויה במים בקטעים  

 מטר אנכיים )הפרשי גובה אבסולוטיים(. 10של   

 

 ה לא תהיינה נזילות שעות ובמשך זמן ז 4בדיקת הלחץ תעשה למשך  . 2 

 ומפלס המים לא ירד.  

 נזילות יותקנו ותערך בדיקה חוזרת.  

 

 מודגש בזאת כי הבדיקות הנ"ל, השטיפות ויתר הנדרשים יבוצעו במסגרת  

 העבודה וללא תוספת מחיר.  

 

 נזקים אשר יגרמו למבנה כתוצאה מנזילות, דליפות וגורם אחר אשר   

 מקורו בטיב/רמת העבודה, יהיו באחריות הקבלן והוא ישא בכל הוצאות   

 תיקון הנזקים והחזרת המצב לקדמותו.  

 

 שטיפה וחיטוי מערכת צנרת ומערכות אספקת מים הראויים לשתיה ו.

 

 רכת אספקת המים או הכבוי אשר הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מע . 1 

 ישמשו לשתיה ו/או לשימוש אדם מכל סוג, על פי הנחיות משרד הבריאות,   
    שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה ברשות המקומית. 

 מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן כל מערכות צנרת המים  . 2 

 המים הקרים והחמים  המשמשת כתשתיות אספקה ראשיות או עבור  

 לשימוש, או צנרת כבוי אש משותפת לכבוי ולצריכה, מחממי המים   

 החמים, וכל צנרת אחת במתקן.  

 

  תהליך הנקוי יתחיל ע"י שטיפת כל מערכות הצנרת במי רשת, לאחר  . 3 
  שיפתחו כל המוצאים וברזי השריפה, והמים יוזרמו מכוון המקור אל  
  יצאו כל המים העכורים מהמערכת, ויגיעו מים קצות המוצאים, עד ש 
 צלולים.  

 

 בעת השטיפה הנ"ל ישטפו גם כל נקודות הניקוז ומוצאים אחרים.  

 

 בגמר השטיפה יש לנקז ולרוקן את כל המערכת כהכנה לחיטוי. . 4 



71 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 

 כי הקטעים אותם שוטפים ומחטאים, מבודדים מהרשת הקיימת  יש לודא . 5 
 וממערכות המים הפועלות/קיימות באתר. 

 

 כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי מערכות הצנרת והמאגרים יעמדו  . 6 
 , ופעולת החטוי תתבצע כדלקמן:5438בדרישות ת"י  

 

  יתבצע ללא סחרור תמיסת החטוי, החטוי יתבצע ע"י  כאשר החטוי א.  
   תמיסת כלור נוזלי )סודיום היפוכלוריט( אשר יוסף למים באמצעות   
 משאבת מינון, על צינור הכנסת התמיסה למערכת. 

 

  יש למלא את כל קוי המים והאוגרים למיניהם עם תמיסת הכלור,  ב.  
   ד וכל חתך הזרימה ונפח לודא שכל האויר נוקז מהמערכת והציו   
 האוגרים מלא בתמיסה.  

 את הקצוות יש לסגור.    

 

  שעות  3מליגרם לליטר, וזמן השהייה יהיה  300ריכוז הכלור יהיה  ג.   
 לפחות.    

 מ"ג/ליטר. 155ריכוז הכלור לאחר השהייה צריך להיות לפחות     

 מ"ג/ליטר,  150-100במידה והריכוז לאחר השהייה הראשונה הוא     
  יש להמשיך את זמן החטוי עם המים המוכלרים למשך תקופה     
 שעות.  3נוספת של    

   100 -אם לאחר תקופת השהייה הנוספת יהיה ריכוז הכלור מתחת ל    
 .אזי יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדשמ"ג/ליטר,    

 

   כאשר החטוי יתבצע ע"י סחרור רצוף של מים עם תמיסת כלור  ד.  
   בשיעור מדוד וקבוע, התמיסה תוכן מראש או שתתבצע הזרקת כלור   
   הזרימה תתבצע  ע"י משאבת מינון בעת הזרמת המים לקוים כאשר  
 בחתך מלא לאחר הוצאת כל האויר מהמערכת. 

 

 זמן החטוי באמצעות סחרור תלוי בריכוז הכלור, כדלקמן:  ה.  

 טר. מ"ג/לי 100שעות לריכוז כלור של   12    

 מ"ג/ליטר. 50שעות לריכוז כלור של   24    

 

  ריכוז הכלור לאחר תום הסחרור צריך להיות לפחות מעל למחצית    
 הריכוז המקורי.   

  מ"ג/ליטר לחצי הריכוז  10במידה והריכוז בתום הסחרור הוא בין    
  המקורי, יש להמשיך את הסחרור עם המים המוכלרים למשך תקופה   
 שעות(.  24או  12נוספת ) 

    10 -אם לאחר תקופת הסחרור הנוספת יהיה ריכוז הכלור מתחת ל   
 .אזי יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדשמ"ג/ליטר,  
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  בכל זמן השטיפה והחטוי, יהיה נוכח במקום המפקח/נציג המזמין והוא  . 7 
 אשר יקבע אם יסתיים תהליך החטוי או ימשך כמפורט לעיל. 

 

   החיטוי, יש לשטוף ביסודיות את כל הקוים, דרך כל בגמר פעולת  . 8 
   1מ  נמוךהמוצאים והקצוות, עד שריכוז הכלור במים היוצאים יהיה  
 מ"ג/ליטר.  

 

  מסננים, ומכשירים ואביזרים אחרים במערכת אספקת המים לשימוש  . 9 
ה אל   )קרים או חמים( יוגנו בפני זיהום. במדת הצורך גם מכשירים ומערכות  

 ישטפו ויעשה להם חיטוי כנדרש לעיל. 

 

   כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרישות משרד  . 10 
 שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה, הרשות  -הבריאות 

 המקומית והמחלקה לאספקת המים שלה.   

   

  תבוצע אך ורק בידי גוף/חברה אשר זה  מודגש בזאת כי עבודת החטוי  
 מומחיותה ויש לה אישור/הסמכה לכך מטעם משרד הבריאות. 

 

 ביצוע שלב זה בעבודה הוא תנאי יסודי לקבלת המערכת ואישור לביצועה    
 כנדרש. 

 

 תכולת העבודה ז.

 

פורטים לעיל  מודגש בזאת ופעם נוספת, כי כל הבדיקות השטיפות והחיטוי וכן צילומי הוידאו המ 
והנדרשים )גם אם לא פורטו( יעשו כחלק בלתי נפרד של העבודות והמלאכות ולא תשולם עבורן כל 

 תוספת תשלום.

 

 

      שילוט וסימון    07.160

   

עבד, שלטים ברורים  א.   הקבלן יספק ויתקין בגגות מעל תקרות מונמכות ובכל מקום אחר בבנין בו    
 שמש מחלקים וכו'.   עבור כל אביזרי הצנרת או הציוד הראשיים כגון דודי 

 

 כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים, מקטיני לחץ וכו', ציוד פיקוד  

 כבתיים חרוטים בפנטוגרף, בגודל ובקרה, ישולטו בשלטי פלסטיק רב ש 

 מ"מ. 5אותיות מיזערי של  

 

 ס"מ, וכל שלט ישא את שם האביזר,  5X10ב.   השלטים יהיו בגודל מינימלי של    

 יעודו ומספרו כפי שמופיע בסכימות ושאר הפרטים העיקריים שלו.   
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 האחזקה של המתקן,נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד תסוכם עם מנהל          

 או נציג המזמין, ובאישור המתכנן ו/או המפקח. שלטים אשר יסופקו שלא          

 באישור הנ"ל לא יתקבלו.  

 

 ג.   הצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי מקרא וטבלת הגוונים של     

 המזמין, בו יציין כל צבע את סוג הצינור ותפקידו, לרבות צנרת ביוב וניקוז  

 בחללים עם גישה.  

 בהעדר הנחיות מיוחדות לגבי הצבע מטעם נציג המזמין, יהיו הגוונים וצבעי          

 , או כמפורט בהמשך.659לפי ת"י הזהוי          

 

 על רקע צבע הגמר, הצנרת הפנימית תסומן בסרטי שילוט מוכנים, להדבקה          

 כוון הזרימה וסוג הנוזל.  -סביב היקף כל הצינור  

 ההדבקה תעשה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומות מספיק על מנת                

 הצנרת וזרימת הנוזלים השונים, גם מעל תקרות  להבהיר לגמרי את מהלך         

 מונמכות כפי שידרש ויאושר  ע"י  המתכנן ו/או המפקח. 

 

 המדבקות תהיינה כאמור בסרטים סביב כל ההיקף, באכות מעולה ותהיינה           
 עמידות בפני חום ותנאי המקום, ללא קילוף.          

 

באמצעות שבלונות מיקצועיות, עבור כוון הזרימה וסוג צנרת חיצונית גלויה וחשופה תסומן בצבע 
 הנוזל כמפורט וכנדרש.

 

 ד.   השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם עבורם כל     

 תוספת.          

 

 להלן טבלת הגוונים למערכות תברואה: ה.

  

  מס' סידורי

 שם החומר/הנוזל 

 צבע

 ראשי 

 סימון מיוחד

 )סימני פסים( 

  42תכלת  מי שתיה )קרים( 1

  אדום מי כיבוי אש 2

  42פס תכלת רחב  53טורקיז  מים חמים )לשימוש( )צנור מבודד( 3

 פס סגול רחוב  202שחור  שופכין  4

 42פס תכלת רחב  שחור מי גשם 5
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      תכניות עדות.  07.170

 

מתנאי היסוד לסיום עבודותיו מסירת העבודה ותחילת על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו, כאחד  א.
 מערכת "תכניות עדות" )או "כפי שבוצע"(, כמתואר בהמשך. -תקופת האחריות 

 

 תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים של הצנרת  ב. 

מכל סוג,  הפנימית והחיצונית לאספקת מים, הצנרת לכבוי אש, צנרת סילוק שפכים וצנרת אחרת
מיקום ברזי ניתוק, קטרים ותואי מדויקים, עומק הצנרת, עומק התאים עם מפלסי המכסה ומפלסי 

תחתית הצנור, קוטר התאים, מיקום מרזבים, מיקום קולטי מי גשם, כמו כן מיקום שרוולים, וכל 
 יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע"י הקבלן, וכן המיספור ושילוט הציוד. 

 

 , סימון קואורדינטות, סימון על מדידות של מודד מוסמךהתכניות תתבססנה  

 מרחקים מנקודות ציון ידועות ובולטות וכל מידע אחר הדרוש למזמין ו/או  

 לרשות המקומית לצרכי תחזוקת הקוים והטיפול בהם, התחברות לקוים,  

 שנויים בעתיד וכו'.    

 

 בשרטוט ממוחשב, בתוכנת "אוטוקד"      קבלןע"י ה"תכניות העדות" תבוצענה  ג. 

 , באופן מיקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי השרטוט, וברמה שלא תרד 2000 

 מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין. 

 כמו כן יספק הקבלן למזמין תקליטור )דיסק( צרוב עם כל השרטוטים  

 והוראות הפתיחה.  

 

 שרנה. במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו תכניות העדות תבדקנה ותאו ד.  

 את המצב האמיתי, הקבלן יבצע תיקונים כנדרש. 

 

 

 עותקים של התכניות  3לאחר אישור התכניות, הקבלן יספק למזמין        

 והשרטוטים יחד עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי  

 החוזה.  

  

 מודגש בזאת כי ביצוע "תכניות עדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודות  ה.

 הקבלן, לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודה כלול   

 במחירים הכלליים.  

 

 ק זה, ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם הוא  כמו כן כמצוין בראשית פר       

 תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים.  
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 במידה ועבודה זו לא תבוצע ע"י הקבלן, המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה         

ע"י אחרים, ולקזז את עלות הביצוע )לרבות המודדים, השרטטים, המהנדסים, עבודת המחשב וכל 
 דרש( מחשבונות הקבלן, או לתובעם בנפרד. הנ

 

 

 אחריות ושירות למתקני תברואה ולמערכות כבוי אש   07.180

 

חודש מיום הקבלה הסופית של  36תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של  א.
 המתקן ע"י המזמין )גם אם הופעלה המערכת קודם לכן(.

 

 ב.     הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש                

 במפרטים ובתכניות, ועפ"י הערות המתכנן ו/או המפקח ונציג המזמין, לאחר           

 חיטוי המערכות, הכנת תכניות העדות וקבלת אישור מכון התקנים למערכות  

 .השונות, ואישור שירותי הכבאות 

 

 סטים מושלמים של תכניות 3ג.     כחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין 

  -עדות מדוייקות ומפורטות. תכניות העדות תעשינה במתכונת תכניות התכנון         

 ". כמו כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם 2000 - במחשב , בתוכנת "אוטוקד        

 השרטוטים עם הוראות הפתיחה והשימוש )ראה פרק "תכניות עדות"(.         

 

 ד.     בגמר תקופת העבודה )עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין(                                  

 מין, הקבלן יפעיל את מערכות התברואה ולקראת איכלוס המקום ע"י המז         

 וכיבוי האש על כל חלקיהן ע"מ לאפשר תנאי עבודה ומחיה נאותים ובטוחים. 

 המערכות תופעלנה גם אם טרם התקבלו סופית, ותחילת תקופת השירות          
 והאחריות תהיה כמצוין לעיל.          

 קונים והשרות הנדרשים             עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התי         
 למערכת. 

 

 ה.       תקופת האחריות, תכניות העדות ועבודות השירות השונות, כלולים במחירי 

 המערכות, ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם.           

 

 

 רשימת התכניות    07.190

 

 ומהווים    מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד, א.

 אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה.                      
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ב.     התואי הסופי של מהלכי הצנרת לאספקת מים, לכבוי אש, לסילוק שפכים, כבלי חשמל ופיקוד, מיקום 
פי אפשרויות  והמשני, תאי בקרה וכו', יקבעו על כלים סניטריים, ציוד כיבוי אש, הציוד הראשי 

 ומגבלות המבנה או הפיתוח בעת הביצוע.  ההתקנה

 

 ג.     לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי, עקיפת מכשולים, 

 תוספת אביזרים וכו', אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכות.                    

 

 שי או משני,שינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים, ציוד רא  ד.

 אביזרי צנרת או אביזרים אחרים, לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי. 

 

 המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות, להוסיף ה.

 , סקיצות ופרטים, ומתן הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים ינתנו תכניות 

 אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או  

 המזמין. 

 

 הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע.  ו.

  



77 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

 08פרק 

 עבודות חשמל
 730-I 

 ותקשורתמפרט עבודות חשמל 
 

 בית ספר ממ"ד ארנונה חדש 
 

 תוכן העניינים:

  

שגיאה! הסימניה ...................................................................................................כללי . 1
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה ......................................................................................היקף העבודה . 2
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה ............................................................................הוראות טכניות כלליות . 3
 אינה מוגדרת.

הסימניה שגיאה! ......................................................................................... חומרים וציוד . 4
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה  ................................................................. תנאים מקומיים ומניעת תאונות . 5
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה  ........................................................................ תאומים, אישורים ובדיקות . 6
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה ................................................................................ תאור מתקן החשמל . 7
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה ................................................................הוראות טכניות לביצוע הארקות . 8
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה . ...מערכת הגנת ברקים........................................................................... . 9
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה ................................לוחות חשמל........................................................... . 10
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה .....................................גופי תאורה........................................................ . 11
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה  ................................ ......מערכת גילוי וכיבוי אש........................................ . 12
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה  .................................. .......................................................... מערכת כריזה . 13
 מוגדרת.אינה 

שגיאה!  .. ...................................מערכת טלפונים ומחשבים..................................... . 14
 הסימניה אינה מוגדרת.

שגיאה!  ..............................מערכת אינטרקום ואינטרקום לאיזורי מחסה..................... . 15
 הסימניה אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה  הכנה למערכת פריצה.................................................................................  . 16
 אינה מוגדרת.
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שגיאה! הסימניה מערכת התרעה בפני רעידות אדמה..............................................................  . 17
 אינה מוגדרת.

שגיאה! הסימניה  .... .............................. חפירות................................................................... . 18
 אינה מוגדרת.

שגיאה!    ................................מתקן החשמל ותקשורת בחלל תקרות מונמכות............... . 19
 הסימניה אינה מוגדרת.

שגיאה!  ...... ..............אחריות.................................................................................. . 20
 הסימניה אינה מוגדרת.

 35........................            אופני מדידה......................................................................21

 

 

 

 כללי:  .  1
 

ממ"ד ארנונה המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותקשורת לבניית בית ספר  . א
 חדש. 

העבודה תבוצע בהתאם לחוקים, התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן )בכל   . ב
מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה העדיפות למסמך 

 שהופיע קודם ברשימה(: 
 

 חוק החשמל עדכון אחרון וכל תקנות החשמל העדכניות. (1)
 

ם לציוד חשמלי, מוליכים, כבלים,  התקנים הישראלים העדכניים המתייחסי (2)
 צינורות למתקני חשמל ותקשורת.

 

  קובצי התקנות: (3)
 רישוי מתקנים חשמליים.    771ק"ת 

 .  1000Vמעגלים סופיים הניזונים במתח נמוך עד    4731ק"ת 

 . 1000Vהארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד    5375ק"ת 

 התקנת מובילים.    1809ק"ת 

 קנת מוליכים. הת   2569ק"ת 

 . 1000Vהעמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד    5482ק"ת 

 התקנת כבלים.   1949ק"ת 

 רישיונות.    4778ק"ת 

 . 1000Vהתקנת לוחות חשמל במתח עד    5375ק"ת 

 עבודה במתקני חשמל חיים.    2034ק"ת 

 תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(.    4909ק"ת 

 

 מערכות גלוי וכיבוי אש. 1220ת"י  (4)

תקנות הג"א למקלטים )סימן י"ג פרק ב' מתקני חשמל ותקשורת( ותקנות  (5)

 הג"א למרחב מוגן קומתי )סימן ח'(. 

 והוראות חברת החשמל.  תקנות ( 6)
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 תקנות והוראות בזק לקוי טלפון. ( 7)

 המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות. (8)

 ם. -עיריית י –הנחיות מנח"י 

 סף בהתאם להנחיות ודרישות משרד החינוך למבני בית ספר. ובנו
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 היקף העבודה:   .2
 

 תיאור המבנה: . א
עיריית ירושלים מבקשת להקים בית ספר חדש ממלכתי דתי  – בית ספר ארנונה חדש

בשכונת ארנונה בירושלים, בית הספר יתחבר לתשתיות חיצונית ע"פ תוכניות הפיתוח,  
 . A400X3לצורך כך הוזמן חיבור חדש בגודל 

חיבור זה יתקבל דרך מערכת מדידה שתותקן ע"י ח"ח בגומחה בגבול המגרש, המבנה כולל  
 ספורט ופיתוח שטח. קומות מגרש 3

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או התוכניות. על  
 הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות.

 

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה :  . ב
 אינסטלציה חשמלית לכוח, מאור ומ"א. (1)
 )תעלות סולמות צנרת וכו'(. –בילים כבלי הזנה ומו (2)
 הארקת יסודות והארקת ברקים. (3)
 מערכת הארקות. (4)
 (. 230V/ 400לוחות חשמל במתח נמוך ) (5)
 מערכת לגילוי וכיבוי אש.  (6)
 מערכת כריזה. (7)
 מערכת טלפונים צנרת וחיווט . (8)
 גופי תאורה.  (9)
 תקשורת מחשבים.  (10)
 מצלמות וכו'(.הכנות למערכות מתח נמוך )גילוי פריצה, בקרת כניסה,  (11)
 הזנות למ"א. (12)
 מערכת התראה בפני רעידת אדמה. (13)

 

  המזמין שומר לעצמו את הזכות:

 

 לקבלן רק חלק מהעבודות. למסור (1)
 לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.   (2)
 לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.  (3)
 להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג. (4)
 סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.לשנות את  (5)
 לבצע את העבודה בשלבים.   (6)
 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.  (7)

 

שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים 
 בהצעת הקבלן.  

 

הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים והציוד  . ג
 הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות. 

 

 מסירת תיק מתקן: . ד
 

 :(AS MADE)מחיצה עבור תוכניות  .1
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i.   במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו
 לעומת התכנון המקורי.

ii. עדכניות המפרטות את המתקן כפי  עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות
 שבוצע )תכניות עדות( למבנה. 

iii.  תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב– AUTOCAD  גרסה
 מתכניות העדות שהכין. CDהקבלן ימסור למזמין שלושה סטים ו 2019

iv.   הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י
 ____________". )___________( בתאריך

v. .מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו 
 

דפי מפרט הכוללים הוראות הפעלה לציוד בלוח כגון מכשירי מדידה,  מחיצה לחשמל .2
 . PVCבקר קבלים וכו', דפי מפרט של גו"ת, לוחות מודולריים, תעלות 

דפי מפרט של כל הציוד + קטלוגים חוברת הפעלה,   – מחיצה למערכת גילוי וכיבוי אש .3
 אישור סופי של מכון התקנים, טלפון לתחזוקה, )עבור תקופת האחריות(.

הכוללת דפי מפרט וקטלוגים של הציוד, הוראות הפעלה,   - מחיצה עבור מערכת כריזה .4
 רשימת ציוד, טל' של היבואן בארץ, טל' לתחזוקה, חוברת הסבר להפעלת המערכת. 

 מחיצה עבור מערכות נוספות. .5
 עותקים מלאים וחתומים. 3 –תיק המתקן יוגש ב  .6

 

 לא תינתן אישור גמר עבודות מהמהנדס. – ללא תיק מתקן חתום .ה
 

 

 הוראות טכניות כלליות: . 3
 

המתקן יבוצע בהתקנה סמויה ע"י צנרת מחומר כבה מאליו עם כבלים. ככלל כל העבודה   .א
תבוצע בהתקנה סמויה, יהיו מקומות שקבלן החשמל יידרש להתקין אביזרים על הטיח. 

 בכל מקרה אין להתקין אביזרים על הטיח ללא אישור יועץ החשמל והמפקח. 
 

הקבלן ימנע מביצוע קווי חשמל מתחת לריצוף, במקרים מיוחדים בהם נאלץ הקבלן  .ב
להתקין צנרת מתחת לריצוף לתוך הצינורות יושחלו הכבלים לאחר הנחת הצנרת הצנרת 
תבוטן לכל אורכה מיד לאחר הנחתה, כל זאת רק לאחר אישור המפקח בכתב וכלול 

 כניות שהצנרת באדמה.במחירי הנקודות מלבד מקומות שבהם מודגש בתו
 

כל צנרת החשמל והתקשורת תהיה מסוג כבה מאליו. אין להשתמש בשום מקרה בצינורות  . ג
 מ"מ. 20-שרשורים וצינורות שקוטרם קטן מ

 

 . KBSבכל מקום בו יש קיר אש, על הקבלן לאטום את המעברים ע"י  .ד
 

 .MTCבכל כניסה למרחב מוגן יש לאטום את הצינורות עם  .ה
 

 בצנרת תהיה לאחר הטיח בלבד. השחלת כבלים .ו
 

אין קופסאות הסתעפות עה"ט ובחלל תקרה אקוסטית יהיו מתוצרת "ניסקו" או "גוויס"  .ז
 להשתמש בקופסאות מרירון.

 

קווים לנקודות בהתקנה סמויה בחלל שמעל תקרה אקוסטית או במחיצות סגורות, יבוצעו  .ח
ת פלסטית כפיפה חלקה  בתוך מגשי הרשת, וממגשי הרשת בתוך צנר N2XYע"י כבלים 

 עשויה מחומר כבה מאליו.
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 .N2XY(XLPE)הכבלים יהיו מנחושת מטיפוס  .ט
 

 בלבד. 7CAT כבלי התקשורת יהיו מסוג .י
 

 לפחות.  A6CATבתקן  KEYSTONEמחברי התקשורת יהיו מסוג  .יא
 

הקופסאות לשקעים תחה"ט יהיו מלבניות מתאימות לאביזרי "ביטיצינו" )יבואן קשטן( או   .יב
 יבואן "ניסקו" ע"פ בחירת המזמין."גוויס" 

 

הקבלן ישלט את כל הכבלים המתחברים ללוח, הן הזנות ראשיות והן מעגלים סופיים של  . יג
כל הפאזות, האפסים והארקות וכל המוליכים המתחברים אל הלוח באמצעות שילוט  

בכניסה  פלסטי תעשייתי המחוזק למוליך בלחיצה ע"פ מס' המעגל. כמו כן כל צינור/ כבל 
 ללוח יסומן ע"י כיתוב בטוש לא מחיק ע"פ מס' המעגל.

 

מפסקים צמודים יותקנו בקו אופקי ישר ללא הפרש גבהים, המרחק ביניהם יהיה קבוע בין   .יד
 ס"מ )למכסים(.  3-5

 

מפסקים שיותקנו אחד מעל השני יבוצעו בקו אנכי ישר והמרחק בין מפסקים צמודים יהיה  .טו
 ס"מ )למכסים(. 5
 

 ס"מ יותקנו באמצע הקיר. 10-20שיותקנו בקיר צר מפסקים  .טז
 

ס"מ, ובכפוף לאישור האדריכל, לא תשלום תוספת על העתק /  7מרחק של מפסק ממשקוף  .יז
 הזזה של אביזר שלא הותקן עפ"י ההנחיות. 

 

חרוטים עם ציון מספר מעגל. השילוט כלול   כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדוויץ . יח
 במחיר העבודה ולא ישולם עליו בנפרד.

 

כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודתו  – חוטי משיכה .יט
מ"מ  36יצוידו בחוטי משיכה מניילון שזור ויהיו מסוג כבה מאליו. לצינורות עד קוטר 

 3מ"מ, לצינורות " 4מ"מ חוטים בקוטר  63מ"מ עד  42ות מ"מ, לצינור 2חוטים בקוטר 
מ"מ. סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע צינור( שתמנע  8ומעלה חוטים בקוטר 

 "בריחת" החוט לתוך הצינור. 
 

: כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת במתקן )תעלות, מובילים מתכתיים .כ
הגלוון יעשה ע"י טבילה באמבטיית אבץ חם. כל   סולמות( ותמיכותיהם יהיו מגולוונים.

עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון. אין לבצע אחרי הגלוון כל  
  5עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי. מגשי הרשת יעברו תהליך פסיבציה, מחוטים בעובי 

ילים מכופפים או התמיכות לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופמ"מ לפחות. 
גלוון התמיכות יעשה לאחר כל עבודות הריתוך והקידוחים. התמיכה   . זוויתנים מרותכים

גם תמיכת תעלות תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה אחת )וצבועה במידת הצורך(. 
שיחוזקו לתקרה באמצעות  Tאו Lהרשת לתקרה תבוצע באמצעות תמיכות כנ"ל בצורת 

פשרו הנחת הכבלים על התעלה ללא צורך בהשחלה )לא יתקבלו ברגי "פיליפס", ויא
. מרחק ההתקנה בין חיזוקים לתעלות ע"י מוטות הברגה או מיתלים שאינם קשיחים(

מטר לכל היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל  1התמיכות 
תעלה או מגש המפורטים את אישור המפקח לפני הבצוע. מחיר התמיכות כלול במחיר מטר 

בכתב הכמויות. גובה התקנת התמיכות תלוי בגורמים אחרים כגון קורות בטון או פלדה, 
צנרת מ"א צנרת ספרינקלרים תעלות מ"א ואוורור. על הקבלן לקבוע את גובה התמיכות רק 
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לאחר תאום מלא עם כל הגורמים המשתתפים בחלל שמעל התקרה האקוסטית. פירוק 
 . לא ישולם –כות מסיבת חוסר תאום והתקנת התמי

 

 פתיחת וסגירת תקרות במבנה ככל שיידרש כלולה במחיר ולא תשולם בעדה תוספת. .כא
 

  100 -כל השקעים יהיו בעלי תריס מוגן אין להתקין שקעים באזורי הלימוד בגובה קטן מ .כב
 ס"מ בכל מקרה.

 

תוכניות מעודכנות לביצוע + מייד עם זכיית הקבלן במכרז, טרם תחילת העבודה, יש לקבל  . כג
הנחיות לפעולה. אין לפעול ללא אישור כי התוכניות הם לביצוע, וללא קבלת דף הנחיות 

 לפני התחלת ביצוע. )על אף שרשום בהם לביצוע(. 
 

 

 חומרים וציוד: .3
  

כל הצינורות שיונחו בבניין יהיו כאמור מטיפוס כבה מאליו. הצינורות לחשמל יהיו בצבע  .א
ירוק. הצינורות לגילוי אש ולכריזה יהיו בצבע אדום, הצינורות לתקשורת מחשבים יהיו 

 בצבע חום, הצינורות לטלפונים יהיו בצבע כחול.  
מכת יהיו מתוצרת תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( מעל תקרה מונ .ב

GEWISS  או "ניסקו" אוLEGRAND ."או ש"ע. אין להשתמש בקופסאות "מרירון 
קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( ויתאימו לחיזוק השקע אל הקופסה  . ג

 באמצעות ברגים למניעת "שליפת" האביזר מהקיר. 
א ישולם תוספת שימוש בקופסת הסתעפות בקיר תחה"ט יהיה אך ורק ב"קופסאות עומק",ל .ד

 מחיר עבור שימוש בקופסת "עומק" .
האביזרים )שקעים, ומפסקי מאור( להתקנה גלויה )באישור בכתב מהמפקח( יהיו מתוצרת  .ה

NISKO  סידרהSWITCH ,GEWISS  סידרהSYSTEM  או ש"ע. האביזרים להתקנה
תחה"ט יהיו מתוצרת "גוויס" או בטצי'נו )יבואן קשטן( או ש"ע )באישור יועץ 

 החשמל/אדריכל(. 
התמיכות )קונזולות( לסולמות הכבלים ולתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת  .ו

,MFK.לירד או ש"ע בעל תקן מוכר, 
הקבלן ישמור במידת  EATON SCHNEIDER,ABB,הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת .ז

כל טווח  האפשר על אחידות הציוד בלוחות החשמל. במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את
האביזרים הנדרשים בלוחות יש לשמור שלפחות כל קבוצת אביזרים מסוג מסוים )כגון 
קבוצת ממסרים, מגענים ואביזרי פקוד, קבוצות מנתקי הספק אוטומטים, קבוצת מפסקי 

 זרם חצי אוטומטים זעירים וכד'( יהיו משל אותו היצרן. 
ותקן בינלאומי  745"י תקן ישראלי בקצר עפ 10KAהמאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של  

898 – IEC  ממסרי פחת, דגםA. 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  .ח
הישראלי. חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יישאו תו תקן ישראלי. אביזרים מתוצרת חוץ 

 .EC ,NEC ,UL ,VDE ,BSיישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור  . ט

המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור 
לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא 

ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא  מתאימים יוחלפו 
אושר מראש גם מבלי שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מייד  

 ועל חשבונו. 
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 תנאים מקומיים ומניעת תאונות: .5
 

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה   א
ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל 
התנאים בנוגע למכשולים, קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה 

 העלולה להתעורר בקשר לכך. 
 

משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע על הקבלן לדאוג ב ב
בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה 
מעבודתו. הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים  

על ידי פועליו,   כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו וציודו בין אם יבוצע על ידו
שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא 

 מהעבודה. 
 

 

 תאומים, אישורים ובדיקות: .6
 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי ביצוע  א.
ים. לא תוכר כל תביעה העבודות כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף, הריסה ופרוק

 לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.

  

הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי החשמל, כולל   .א
 איטום ע"י חומר עמיד לאש למשך שעתיים בן כל מעברי הכבלים אופקיים וכן הקומות.

 

השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק/בדיקת חברת החשמל למתקן עם  .ב
שביצע, ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י 

 הבודק.
 

עם השלמת מערכת גילוי וכיבוי אש יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים ויתקן מיד כל  . ג
 מתקן ע"י הבודק.לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של ה

 

הבדיקות של מכון התקנים ובדיקת חשמל אינן כלולות במחיר העבודה וישולם עבורן  .ד
בנפרד )סעיף נפרד בכתב כמויות(, התשלום כולל את כל עבודות העזר, סיוע לבודקים 

 וכו' ככול שיידרש. 
 

 בדיקת מהנדס בודק ו/או מכון התקנים אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או .ה
המפקח ו/או נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים שידרשו על  
ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הרשויות והן ע"י המתכנן 

 והמזמין.
 

סיוריו במבנה ויגיש עזרה כפי \על הקבלן לקחת בחשבון ליווי המתכנן בכל בדיקותיו .ו
ם, פאנלים ללוחות חשמל,סולמות וכו' הכל עפ"י דרישת הנדרש, כולל פירוק גו"ת, שקעי

 המתכנן, שירות זה כלול במחיר העבודה, ולא ישולם בעבורה תוספת.
 

 כל עבודות העזר והסיוע לבודקים כלול במחיר העבודה.  .ז
 

קבלן החשמל אחראי לדאוג לביצוע מערכת חשמל זמני לעבודה לרבות פריסת שקעים  .ח
העבודה עבורו ועבור שאר הקבלנים, כולל אספקת לוח  ותאורה זמנית בכל זמן ושטח

חשמל זמני וכל שיידרש בצורה חוקית וטובה. הקבלן יבטיח מערכת תקנית ובטיחותית 
מחוברת לממסרי פחת ומוארקת הכל ע"פ החוק והתקנות. הקבלן אחראי לבדיקת בודק 

 העבודה. עבור מערכת החשמל הזמני. הקבלן אחראי על מערכת זו לאורך כל תקופת
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בכל מקרה אין לחבר את מתקן החשמל ולא לאכלס אותו ללא אישור המהנדס וללא  .ט
 אישור בודק חברת חשמל.

 

תינתן רק לאחר סיום כל  –אישור המהנדס שהקבלן סיים את עבודתו  –למען הסר ספק  .י
 הפעולות המוזכרות המפרט זה.

 

 תיאור מתקן החשמל: .7
 

i.  למבנה חיבור חשמל חדש בגודלA400X3 . 
ii. .מערכת המדידה יושבת בגבול מגרש בדרום מזרח 
iii. .ארון ראשי ימוקם בקומת הקרקע ומוזן מהמונה ת"ק 
iv.  מהארון הראשי יוצאים הכבלים מלמעלה לתעלות רשת ודרכם הם עוברים בקומה לארון המשני

 ולפיר החשמל. 
v.  חשמל המיועד לכך לפי התוכנית.הכבלים עולים לקומות העליונות בפיר 
vi. .בכל הקומות יש תוספת של לוחות לפי התוכנית 
vii. .יש להוסיף ארון בביתן שומר ובמגרש ספורט כפי שמופיע בתוכנית 
viii. .בקומה העליונה יותקן לוח מעלית כפי שמופיע בתוכנית 
ix.  .בכל חדרי הטכנולוגיה יותקנו לוחות משניים 
x.  הארון הקומתי.כל הלוחות בחדרי הטכנולוגיה יוזנו מ 
xi. .לוחות קומתיים, מגרש ספורט, ביתן שומר, לוח מ"א ראשי ופקטים יוזנו מלוח ראשי 
xii.  .לוח מ"א יותקן בקומה העליונה כפי שמופיע בתוכנית 
xiii.  בקומת כניסה יהווה לוח פיקוד מרכזי, כל השעונים לשליטה על התאורה במבנה ירוכזו  13לוח

 לכל הלוחות החדשים בהתאם לתכניות. 13לוח . על הקבלן לפרוס כבלי פיקוד מ13בלוח 
xiv.  בגג העליון יבוצע ארון עבור מפסקי פקט לכל המעבים. יש לשלט כל המפסקים והמעבים עם

 להעביר לאישור את תוכנית ארונות הפקטים. –מספר מעגל ומספר מעבה 
 

 הוראות טכניות לביצוע הארקות:  .8
 

 הארקות יסוד 8.1 

 

תקנות החשמל )הארקת   4271ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  .א
 יסודות( התשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.  

 

  הגדרות: ב. 

ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה, מחבר את  טבעת גישור:
האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת 

 סגורה בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפות חשמלית.  

 

פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח   פס השוואת פוטנציאלים:
מ"מ באורך המאפשר חבר  4X40לוון אליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס מגו

 אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות שמורים. 

   

פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור והקצה   יציאות חוץ:
התחברות השני יוצא מחוץ לבנין בתוך קופסת "גוויס" עם מכסה עפ"י פרט ומאפשר 

 להארקת היסודות מבחוץ. 

 

חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים ביניהם  אלקטרודת הארקת יסודות:
 ע"י ריתוך. 
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המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוטנציאלים,  הארקת יסודות:
 אלקטרודות הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי ההארקה המתחברים ביניהם.

רודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור לשני אלקט
מוטות אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור. בכלונסאות, יש ליצור קשר גלווני  

מ"מ לפחות. שנים מהמוטות האנכיים  8בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר 
 ירותכו לטבעת הגישור.  

 

מ"מ לפחות )אלא אם  10טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול )לא מצולע( שקוטרו 
צוינה בתכנית מידה אחרת( תוך כדי שמירת רציפות ההארקה. הגישורים הדרושים  

 מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך.  10לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם ע"י ברזל 

 

)יציאות חוץ, מעבר תפר וכו'( יש בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון 
מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך  4x30להתקין פס מגולוון 

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

 

 הקבלן יבצע חיבור של טבעת הגישור אל מע' הארקת ברקים )ראה בהמשך(.

 

קפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבנין, תפקידם למנוע שנקודה כל  בנוסף לטבעת הה
מטר מטבעת הגישור. כל הכללים הנוגעים   10שהיא במבנה תהיה רחוקה יותר מאשר 

 לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו. 

 

באחריות הקבלן הארקת כל המערכות המתכתיות במבנה כגון צנרת המים, קונסטרוקציות 
מ"מ בתוך צינור פלסטי כפיף סמוי כבה  16מוליך הארקה לנ"ל יהיה מנחושת שזור מתכת וכו'. 

 מאליו. 

 

  הארקות הגנה: 8.2

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי מובילי כבלים, לוחות חשמל, גריד תקרה  -י כלל .א
אקוסטית, קירות מתכת, ארונות תקשורת, צנרת וכו', הכל בהתאם להוראות הביצוע 

בלן אחראי למערכת הארקות כנדרש בחוק אפילו אם חלקים ממנה לא בתוכנית. הק
 פורטו במסמכי המכרז.

 

  10לאורך כל מגשי הרשת לחשמל ותקשורת יונח מוליך הארקה בשטח  – מגשי רשת .ב
 3ממ"ר חשוף שזור. יש לבצע חיבור בין המגש למוליך בעזרת מהדק קנדי במרחקים של 

 מ'. מחיר המהדקים כלול במחיר המוליך ולא ישולם בנפרד. 
 

בודד ממ"ר מ 16)במידה ויבוצעו( יבוצע חיבור הארקה בעזרת מוליך  – תעלות מ"א . ג
 החיבור לתעלה יבוצע באמצעות בורג מרותך.

 

ס"מ מקו עליון ירותך בורג  10בדופן צד שמאל של כל ארון תקשורת  – ארונות תקשורת .ד
ממ"ר מבודד אל פס  10הארקה )במפעל לפני שליחתו לצבע(. אל בורג זה יש לחבר מוליך 

 הארקות בלוח החשמל. 
 

בארון מפסקי פקט בגג וכן בכל העמודונים של מפסקי פקט בגגות  –ארון מפסקי פקט  .ה
ממ"ר עד לפס הארקות בלוח  16השונים יחובר הארקה ע"י גישור לתעלת פח וכן מוליך 

 החשמל המזין. 
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 מערכת הגנת ברקים: .8.3
על פי נתוני המבנה מתחייבת התקנת מערכת הארקה בגג המבנה להגנת ברקים. מערכת  .א

התוכנית רשת ברזל המוטמנת מתחת לשכבת האיטום של הגג ומעקה הגג זו כוללת על 
או במקומות אחרים שבהם מוחלף ריצוף הגג או מותקן ריצוף מעל יריעות קיימות אזי 

הרשת תוצמד ליריעות והריצוף יהיה מעליהם. כמו כן מערכת זו כולל מוליכי הורדה  
 לתחתית המבנה ולנקודות חיבור להארקת היסוד.

. מוליכי הורדה יבוצעו באגף כולל האגפים הקיימים –ברקים יבוצע בגג כל המבנה הגנת  .ב
 החדש. 

יש לבצע בתחתית המבנה נקודות לביקורת  המערכת להגנת הברקים.  מלבד נקודות  . ג
 יציאות חוץ מהארקת היסודות.

התקנת המערכת מחייבת הכנת תוכנית מפורטת של הקבלן על פי התוכניות והגשתה   .ד
 תכנן לפני תחילת ביצוע המערכת. לאישור המ

 המערכת כוללת:  .ה

בגג העליון ע"פ התוכניות. בנוסף מערכת הקליטה תכלול  40X4פסי פלדה  – מערכת קליטה
 מטר מעל ריצפת הגג המוטות מגולוונים וירותכו לטבעת שמונחת בגג. 1מוטות בגובה של 

מ"מ טמונים ביציקות, העמודים מחברים  12מוטות ברזל עגולים בקוטר  – מערכת הורדה
ון )טבעת הגישור(. גם בקומה בריתוך את טבעות הגישור באמצע המבנה בגג ובחניון  תחת

+ תבוצע טבעת גישור ע"פ התוכניות והיא תחובר בריתוך למערכת ההורדה בגג העליון על 1
מ"מ מגולבן והם ירושתו שתי וערב את הגג, כל הריתוכים יבוצעו  40X4המעקה יבוצע פס 

 ס"מ 10באורך 

 לוחות חשמל: .9
 

 לוח מתח נמוך  .א
 

 PRISMAשל תמח"ש או  T4Pלוח חשמל ראשי יהיה מפנלים מודולריים כדו'   (1)
עם דלתות להתקנה על הרצפה מותקן בתוך  SCHNEIDER ELECTRICשל 

נישה. פסי הצבירה יהיו בחלקו העליון של הלוח עם כיסוי פרספקס שקוף, פסי 
פנל  האפסים וההארקות יהיו בתאים נפרדים גם בחלק העליון של הלוח מאחורי 

נפרד לרוחב כל חזית הלוח, גודל התאים יאפשר מרחב נח לטיפול בכבלים  
על הקבלן לתאם מיקום כמות ומעגלים להם יש להתקין שיחוברו לפסים אלה. 

כבלי הזנה מח"ח ללוח   מהדקים בתחתית הלוח במידה ויבוצעו הזנות ברצפה.
לוח ויכנסו אל יכנסו דרך חלקו התחתון של הלוח. הכבלים יעברו בשוחה מתחת ל

הלוח מלמטה. יציאת כבלים להזנת מעגלים תעשה מחלקו העליון של הלוח. כל  
הכבלים העוברים בגב הלוח יחוזקו לסולם צמוד לגב הלוח למניעת היותם 
משוחררים.. הלוח יותקן על סוקל הגבהה מבטון. הלוח יכלול סוקל כחלק  

על קבלן  ם עבורו בנפרד.ממבנה הלוח. הסוקל כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישול
 החשמל לבדוק בשטח את גודל הנישה שבוצעה טרם ביצוע מבנה הלוח. 

יצרן הלוחות יבצע תיאום מלא על מידות מבנה הלוח ע"פ גודל נישה שנבנה   (2)
 ויבדוק ביסודיות כי לכל המעגלים הקיימים במתקן, מוכנים הזנות בלוח. 

ו מפסקים עם הגנות המפסקים הראשיים של לוחות מתח נמוך הראשי יהי (3)
 .EATONאו  ABBמגנטיות ותרמיות כדוגמת שניידר או 

יתר המפסקים האוטומטים בלוחות יהיו מאותה תוצרת כמו המפסקים  (4)
 הראשיים. 

 

בקצר ע"פ תקן  10KAהמאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק של  -עמידה בזרם קצר  .ב
בילי זרם קצר וכן  , כל המנתקים החצי אוטומטים יהיו מסוג מגIEC-898בינלאומי 

 .Aלהגיש אישור יצרן לסלקטיביות לזרם קצר, מפסקי פחת יהיו דגם 
 

: עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה, על הקבלן למדוד את איזון פאזות . ג
על  5%-הזרם בשלושת הפאזות. במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ

 איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. הקבלן לבצע איזון פאזות. 
 

קבלן החשמל יאטום את לוחות החשמל בצורה הרמטית בחומר עמיד אש לשעתיים.  .ד
 מחיר האיטום כלול במבנה הלוח ולא ישולם בעבורו תוספת. 

 

 הוראות כלליות לבניית הלוחות:  .ה
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תקנים הישראלי, כמו בפיקוח מכון ה ISO 9000יצרן הלוחות יהיה בעל אישור  (1)
בפועל אישור   61439שנים אחרונות תחת השגחת מכון התקנים לתקן  5 –כן ב 

לא יתקבלו מפעלים הנמצאים בתהליך אישור או בכל שלב  –עדכני בתוקף 
 שהוא אחר.

 יש להגיש אישור תקף מראש.

 

 ע"י מכון התקנים. 61439לוח החשמל יהיה מסיסטם מאושר לפי תקן  (2)
 

, בהתאם לנוסח  61439יחתום על הצהרה שהלוח בוצע לפי תקן מפעל לוחות  (3)
 שיועבר ע"י המתכנן. 

 

יצרן הלוחות לאחר שיאושר יעביר מידית רשימת ציוד )העונה לדרישות(   (4)
לאישור המתכנן. הרשימה תכלול חוברת עם תצלום קטלוגי סימון בעיגול על  

יוכל  –ציוד הדגם המוגש. ציוד שלא יאושר יוחלף מידית. רק לאחר אישור 
 היצרן להגיש תוכניות לאישור. 

 

לפני ביצוע הלוחות יבוצעו חישובי טמפרטורה ויועברו למתכנן לאישור.  (5)
 חישובי טמפרטורה יעמדו בתקן גם ללא אוורור ו/או מיזוג. 

 

לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים  (6)
שבתכניות. מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכיי האביזרים הדרושים  

 .30%כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 
 

התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד, תכנית  (7)
מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד 

 הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה. 
 רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות. 

 עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל. 3עם גמר ביצוע ימסרו יחד עם כל לוח 

 

ה עם ברגים ודסקיות פליז הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארק (8)
בורג נפרד לכל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי 

ממ"ר ומעלה עם  35ממ"ר מהדקי מסילה,  25הפקוד יצוידו במהדקים. עד 
 בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 

 

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל  10מוליכים שחתכם  (9)
אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות  250פליז, מפסקים של  ודסקיות

פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום יחוברו ללוח  
באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות מתאימות לפי גודל הקו. אין 

 להשתמש בדסקיות.
 

ברו לפנלים  כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחו (10)
ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את כל 

 האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית.
 

הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף  (11)
משולט בסמן החץ. כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים 

 ות ע"י מגע מקרי. לגרום התחשמל 
 

היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים  (12)
החצי אוטומטים בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה  

 זו.
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הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים )פרפרים( או ברגים בעלי ראש גדול  (13)
 ור הבורג מהפנל.לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחר

 

בצד העליון של הלוח יותקן שלט ת.ז שיכלול: שם הלוח, שם לוח מזין, גודל  (14)
 מפסק הזנה, גודל כבל הזנה, שם יצרן הלוח, שם מתכנן החשמל. 

 

 מבנה וצבע:  (15)
 מבנה הלוח: עובי פח  .א

 מ"מ. 2מסגרות ודלתות:  -
 מ"מ.  1.5 –דופן צד  -
 מ"מ.  1.2 –גב אחורי  -
 . ST-12פח דקופירט  –חומר גלם  -
 מ"מ.  2.0פח מגלוון  –פלטת הרכבה  -

 מפרט צבע:  .ב
שטיפת המוצרים בהתזה בלחץ גבוה בסבון נוזלי בחום ובציפוי  -

 פוספט ברזל.
 שטיפת המוצרים מהסבון והפוספט. -
 ייבוש בתנור להוצאת הנוזלים.  -
 80צביעה באבקת אפוקסי פוליאסטר אלקטרוסטטית בעובי  -

 מיקרון.
 דקות. 15למשך  200°C –יה בתנור בטמפ' של קלי -
 לאחר אישור אדריכל. RAL-7035גוון צבע  -

 

 גופי תאורה: .11
 

 : כללי  א. 

גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים )אולמות, כיתות משרדים, מבואות, 
פרוזדורים וכו'(. באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו גופים שקועים. גופי  
התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצורכי אחזקה תעשה ללא 

 צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים. 

הלובר יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק לצורכי 
תחזוקה. ציוד של גופי התאורה לא יונח על תקרה מונמכת אלא יתלה בעזרת שרשרת 

 מתקרה קונסטרוקטיבית.

 

 :  שלטי חירום מוארים ב. 

 

דקות  120כל שלטי החירום יהיו לדים דו תכליתי, מצברי ליתיום ומטען לפעולה של 
 לפחות בהפסקת חשמל. 

המנורות יתאימו לשלטי חירום תקניים בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן  
בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(. שלטי החירום יותקנו בקומות 
המשרדים עם שלט תלוי מפרספקס חרוט להתקנה על הקיר )מעל לדלתות היציאה(, או  

 להתקנה לתקרה.

 לוט יהיה חד צדדי או דו צדדי, עם חץ או בלי חץ בהתאם למיקום ההתקנה. השי

שלטי יציאת חירום מסוימים יכללו גם את הכיתוב לפי הוראות יועץ הבטיחות מטעם 
המזמין, מחיר הכיתוב המיוחד כלול במחיר הגוף ולא ישולם עבורו בנפרד. שלטי 

 בוי אש ויועץ הבטיחות. החירום יתאימו לכל דרישות התקנים לדרישות רשות כ
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ס"מ ועובי  15ירוק )עם חץ או ללא חץ( גובה הכתב –שלט "יציאה" יהיה מואר בגוון לבן 
 מ"מ צד הכיתוב מודגש. 15-האות לא יקטן מ

לשלט תותקן תאורה שתסופק מרשת החשמל של הבניין/מקור חשמל עצמאי המבוסס 
לפחות. גוף התאורה יהיה עפ"י  דקות 120על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 

 . 2.22חלק  20ת"י 

  

 הוראות טכניות כלליות:  ג.  

 

 אספקת גופי תאורה:  ( 1)  

 

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס להספקה, התקנה  )א(
וחיבור כולל ציוד ונורות. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של 

, ברגיי החיזוק, גופי התאורה לרבות כל החיזוקים, המתלים
 קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. 

המזמין רשאי לרכוש את גופי התאורה אצל הספקים ולשלם לקבלן  )ב(
עבור ההתקנה בלבד. לחלופין בכל אותם סעיפים בהם מצוינים מחירי 
יסוד רשאי המזמין להחליף את הגוף בכל גוף אחר, ההתחשבנות 

 במקרה זה תהיה לפי פרורטה למחיר היסוד החדש.

 לציוד סטנדרטי.כל מחירי היסוד שפורטו בכתב הכמויות הם  )ג( 

 

כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יחוזקו ע"י פס מתכת וברגים אל  ( 2)
תקרת הבטון ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף שקוע מבלי 
לחזקו אל תקרת הבטון. ציוד הדלקה לנורות פריקה יקבל אף הוא תמיכה 

 שאינה מסיבית ללא תמיכה.קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על תקרה 

 

קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או  ( 3)
בהרכבתו בפרויקט הן בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם 

 תתבצע הזמנת הגופים. 

 

הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת  ( 4)
 ניסיונות תאורה.

 

הקבלן ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה. הסיוע יכלול  ( 5)
התקנת גופים לפני או בעת ביצוע הניסוי עפ"י הנחיות המתכננים, חשמלאים 
שימצאו בשטח בזמן הניסוי, כלי עבודה נדרשים לביצוע שינויים תוך כדי 

ברגים וכו'( מכשירי  הניסוי )סולמות, מתקני הרמה, כפפות, כבלים חשמליים, מ
קשר או פלאפונים. כמו כן תאום עם קבלנים אחרים שעבודתם תידרש לצורך 
הניסויים )כגון קבלני תקרות(. הדבר אמור הן לגבי תאורת פנים והן לגבי  

 תאורת חוץ.

 

הקבלן יבצע כוון גופי תאורה, באם יהיו גופים מתכוונים, עפ"י הנחיות  ( 6)
 עבודות.המתכנן, במשך או עם תום ה

 

ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי התקנת גופי התאורה )בהתאם  ( 7)
 להצעת הקבלן( ולא ישולם עבורם בנפרד.
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גופי התאורה על כל חלקיהם וציודם ועבודות ההתקנה, יעמדו בכל התקנים  ( 8)
הישראליים הרלוונטיים, בהוראות חברת החשמל, ובהעדרם בתקנים 

 .DIN\VDEהגרמניים 

הקבלן יבדוק עומק מעל תקרות האקוסטיות בשטח לאחר התקנת תעלות מ"א  ( 9
 וכו' לפני הזמנת גו"ת השקועים,ע"מ להבטיח התאמה. 

 

 אספקת ציוד תאורה: . ד
 

כל גופי התאורה דורשים את אישור האדריכל ויועץ החשמל בכתב טרם רכישתם 
 והתקנתם.

 

התחייבות מצד המזמין דוגמא תקינה באם יתבקש, יביא הקבלן ללא כל  ( 1)
ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה )מקורי מתוך כתב הכמויות או 
שווה ערך( וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום בו יקבע 
המפקח. רק אם יאושר הציוד ע"י המתכננים בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן  

ד שיבחן ויאושר יישאר בידי המזמין כדוגמא יהיה לבצע הזמנת הציוד. ציו 
 להשוואה עד שיותקנו, יופעלו בבניין ויאושרו כל הפריטים מאותו הסוג.

 

הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך לציוד המופיע במפרט ובכתב הכמויות לאחר  ( 2)
שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו. ההצעה החלופית תוגש למתכנן באופן  

תכלול שם יצרן, מס' קטלוגי וצילום, נתונים טכניים לגבי גודל  מסודר ומלא ו
פיזי, סוגי חומרים וכו', סוג הנורות, סוג הציוד, נתונים פוטומטריים. ללא 
חומר זה המאפשר בדיקת ההצעה, לא תילקח ההצעה בחשבון. יתר על כן:  
  הצעה שיהיה רשום בה מחיר בלבד ללא פרוט תחשב כאילו ניתנה בעבור הציוד 
המקורי על כל מרכיביו והמזמין יהיה רשאי לדרוש לממשה. המתכנן רשאי 
לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק של הספק או 

 מכל סיבה אחרת, הכל לפי שיקול דעתו. 

 

הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים )או ש"ע במידה ולא ניתן להשיג  ( 3)
ורה תוך זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה את המקוריים( לציוד התא

 שנים אחרי תחילת התפעול המלא.  6שנים אחרי ההזמנה או  8של לפחות 

 

 הרכבת גופי / ציוד התאורה: ה.

 

גופי תאורה שקועים בבטון יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם,  ( 1)
ימוש והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה. ש

 בקופסאות שיקוע לא מקוריות, מחייב אישור מראש של המתכננים והמפקח. 

 

הרכבת הציוד תהיה עפ"י הנחיות היצרנים. ברם על הקבלן להיות ער למתרחש  ( 2)
בשטח מבחינת סוגי תקרות, מערכות מיזוג אויר ומערכות אחרות, אלמנטים 

כה לנושא  קונסטרוקטיביים, עמקי שיקוע וכל גורם אחר שיש לו השל
ההתקנה. במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה סטנדרטית, יציע הקבלן 
פתרונות מתאימים ויביאם לאישור המתכננים. בכל מקרה הקבלן אחראי 

 להתקנה יציבה ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה.
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ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון: משנקים, נורות,  ( 3)
 מפזרים, אלמנטים קישוטיים, וכו'.

 

גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם  ( 4)
 אחרת.

 

כל המנורות מאותו סוג הנמצאות באותו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה  ( 5)
 אם לא ניתן לבצע זאת, יש לקבל הנחיות אחרות מהמתכנן. באותו כיוון.

 

הרכבת רפלקטורים תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קבלת אישור  ( 6)
המפקח. ההרכבה אך ורק עם כפפות. אם יהיו סימני לכלוך על הרפלקטורים,  

 הם ינוקו עפ"י הוראות היצרן לפני קבלה סופית. 

 

 גן ובנורות מטל הלייד בידיים חשופות. אין לגעת בנורות הלו ( 7)

 

חיבור מערכת החירום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת  ( 8)
המתח הקבועה, זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות 

 ונשנות. 

 

הקבלן יקפיד לבל תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת  ( 9)
טבעת הגוף לתקרה, מתוך חורים בתקרה האקוסטית, מעל להיות. למשל, בין 

קרניזים. בכל מקרה בו תהיה דליפה כזו יש למצוא פתרון ולבצע את התיקון 
 הנדרש. 

 

ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל  ( 10)
 האביזרים.

 

 גופי התאורה: ו.

 

ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה גוף תאורה יהיה יציב וקשיח  ( 1)
 רגילים. 

 לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין.  ( 2)

 

כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים   ( 3)
רק בתוך  -חיבור מהיר. חיבורים בתנאי חוץ  -לגוף. חיבורים חיצוניים לגופים 

 ליקון בנקודות פתיחה וחדירה.קופסאות אטומות מים עם ציפוי סי

 איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון.  ( 5)

 נקודות מגע וחיבור של המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.

גופי התאורה יהיו שקטים בהחלט. בכל מקרה של חילוקי דעות יהיה קנה  ( 6)
 / OSRAMהנדון מופעל בציוד של  המידה להשוואה גוף תאורה זהה לגוף

SIEMENS  .בתנאים זהים 
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 יחידות לתאורת חירום:  ז. 

 

היחידות יפעילו גופי לד בגופים עצמאיים לתאורת חירום ו/או בגופים דו  (1)
תכליתיים. לגופים דו תכליתיים יונח מוליך נוסף קבוע שלא ימותג בהדלקה 

 וכיבוי רגילים. 
 4תכליתיות תהיינה עם -עדות להיות דו נורות פלואורניות קומפקטיות המיו (2)

 פינים. 
גופים המיועדים לתאורת חירום בלבד יהיו מפוליקרבונט כבה מאליו עם כיסוי 

 מט.

כל יחידה תכלול מטען, ממיר למערכת העברה אוטומטית, ממסר ומצבר  (3)
שעות. המעגלים האלקטרוניים יעמדו  18ליתיום. זמן הטעינה לא יעלה על 

 65ויוכלו לתפקד לאורך הזמן הנדרש בטמפרטורה של  ברעידות וזעזועים 
אחוז. שנאי הטעינה יהיה יצוק.   80מעלות לפחות ובלחות יחסית של לפחות 

 תקע עם הגנה בפני פעולה ללא נורה.-חיבורי החלקים מסוג שקע 
 דקות. 120בעת הפסקת חשמל כל יחידה תבטיח תאורה למשך  (4)
של אלקטרוזן או ש"ע, עם  ER-VQהציוד ליחידות החירום יהיה כדוגמת  (5)

 1Vבקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת של פעולת הממיר במתח סוללה של 
לשמירה על הנורה, הסוללה ולמניעת השחרת הקצוות והגנה על הסוללה מפני  

 פריקת יתר.
 . 924/925הממיר יענה על דרישות התקן האירופאי  (6)
( מותקנת LEDעבודה" )-ול לחצן בדיקה ונורית סימון "טעינהכל יחידה תכל (7)

 מחוץ לגוף התאורה במקום גלוי.
 או ש"ע.  SAFTסוללות מאושרות הן מתוצרת  (8)

לא יתקבלו סוללות מהמזרח הרחוק או כל סוללות אחרות שאינן עומדות 
 בסטנדרטים אירופאיים. 

 

 :LEDגו"ת  ח. 

 

יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים גוון סופי בתאום ואישור  לדים-כל ה (1)
 אדריכל ומהנדס החשמל.

  –שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה והציוד  5-היצרן יספק אחריות ל (2)
 בהתאם לנתוני היצרן. 

-על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי ה (3)
LED ע"י מעבדה 80%-רידת תפוקת אור עד כבתוך הגוף כמערכת,זמן י,

 חיצונית. 
 חודשים אחרונים.  24 –כל תעודות הבדיקה הנדרשות יהיו מ  (4)
 קירור הלדים יהיה טבעי בלבד.  (5)
 אורך חיים של הגוף יענה ל:  (6)

 שעות.  20F80L >50,000 . א
 שעות.  80L >70,000 . ב

 . TM-21עפ"י 

 . LM/W  100נצילות אורות לכל גוף מעל      (7)
(8) Harmonic Distortion Thd<15%    . 
(9)     .CRI>0.8 
 פוטו ביולוגי.  IS – 62741לפי תקן  – 0 –קבוצת סיכון  (10)
(11) IP – 65   .לגופי תאורת חוץ 
או  PHILIPS ,XITACO, CREEתוצרת  LUXEONלדים יהיו מדגם -כל ה (12)

י המפרטים המצורפים )לדים,גופי  ש"ע. כל הרכיבים יענו על דרישות על פ
 תאורה והציוד(. 

לדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת  –כל ה  (13)
 ייצור,לא יתקבלו לדים מיצרנים שונים. 

לדים, ספקי כוח והדרייברים חלק בלתי נפרד בתוך הגוף יסופקו  -לכל ה  (14)
 הנחיות התקנה ותחזוקה. 

 ים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם.לדים יסופקו שרטוט-לכל ה (15)
ספקי כוח דרייברים יהיו עם בידוד כפול ויכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי  (16)

שנים ומערכת לתיקון כופל  5יתר במעגלי המבוא והמוצא אורך החיים יהיה 
 לפחות. מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.   0.92-הספק במעגל המבוא ל
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 .96%חזר אור גופי תאורת עם לדים עוצמת ה  (17)
לדים יהיה חיווט טפלון,ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( -כל חיווט ה (18)

 .3Mתוצרת חברת  scotch lockיהיו כדוגמת 
המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים בפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח  (19)

 גבוה או קצר חשמלי, גם בעת ההתקנה.
התאמת המערכת לתנאי חום סביבתי על הספק לצרף מסמכים המספקים את  (20)

אשר מראים את שינויי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת 
 . 50%-היצרן ולא יותר מ

 לפחות.  Lm/w 85נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים  (21)
 דרישות נוספות לתאורת חוץ: (22)

 בדרייבר. –מגביל זרם קצר  .א
 מתמשכת. –הגנה על מתח יתר  .ב
 , טמפ' עבודה.ISAזרם התנעה >  . ג

-יהיו מפח מגולוון וצבוע בתנור לפי בחירת האדריכל, עובי הפח  60160גופים  (23)
MM 0.8  UGR<19 . 

 W יציקת אלומיניום, רפלקטור אלומיניום, נצילות אורות מעל  –גופים עגולים  
/LM90 . 

 מערכת גילוי וכיבוי אש: .12
 

 מערכת גילוי 12.1

 כללי:  . א
תבוצע מערכת גלוי אש ועשן כתובתית אנלוגי משולבת מע' כריזה באמצעות גלאי  (1)

 עשן בתקרה.
ולדרישות מכון התקנים, כן ישא  1220מערכת גלוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י ,

 האמריקאי. .U.Lהציוד תו תקן 

 המערכת תאפשר חיבור של פנלי משנה. (2)
ס"מ יש   60לבין תקרה מונמכת של למעלה מ  בהפרשים בין תקרה קונסטרקטיבית (3)

להתקין בנוסף גלאי מעל התקרה המונמכת )על התקרה הקונסטרוקטיבית( ונורת 
סימון מתחת לתקרה המונמכת. גלאי מעל התקרה והמנורה שלו יחושבו כנקודה 

 אחת.
יש להתקין גלאים עם נורת סימון חיצונית. גלאי מעל התקרה  –בלוחות החשמל  (4)

 שלו יחושבו כנקודה אחת.והמנורה 
בעל כח   fail-sastבכל דלתות הביטחון יוצבו אלקטרו מגנטים שעוברים בשיטת  (5)

 . kg 50החזקה של 
 שחרור המגנט מתבצעת ע"י מערכת גילוי אש או לחצן שיחרור בראש המגנט. (6)

 

 גלאים:  . ב
מטיפוס כתובתי. כל הגלאים יהיו מסוג אלקטרו אופטי ומגיבים על   הגלאים יהיו (1)

 וגי העשן במבוך למניעת כניסת אבק וחרקים.כל ס
 שתהבהב בזמן פעולת הגלאי. LEDלכל גלאי תהיה מנורת סימון  (2)
הגלאים יותקנו בתוך בסיסים אוניברסליים כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא  (3)

 צורך בשנוי הבסיס.
 לכל גלאי תהיה יציאה המאפשרת חבור נורית סימון חיצונית.  (4)
 הליך התשאול מהרכזת את כתובתו. כל גלאי ידווח, בת (5)
 כל תקלה בגלאי עקב קצר, נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד אינדיקציה ברכזת.  (6)
 הגלאי יתאים לסוג הרכזת שתאושר. (7)
  TWO WIRE.הגלאים יחווטו בשיטת זוג מוליכים  (8)
צלזיוס ויצוידו  50-100גלאי חום במידה ויידרש יגיב לעליית טמפרטורה בתחום  (9)

 גישות.בווסת ר
ס"מ מתקרת  60 –מנורת סימון מתחת לתקרה מונמכת אם המרחק יותר מ  (10)

 הבטון.
 

 לחצני חירום:  . ג
בנוסף לגלאים, יותקנו במקומות שונים בבניין לחצני אזעקת אש. לחצנים אלו יהיו 

ממוענים ויצביעו על אזור האזעקה בו הם נמצאים. הלחצנים יהיו בצבע אדום עם זכוכית 
 ביד ושלט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן. המיועדת לשבירה 
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 צופרים:  . ד
 מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה: 

 צופר פנימי )בתוך בנין(:   (1)
 . עם נצנץ הרץ  3000מטר, בתדר של  3(, מרחק של   90DB) Aצופר בעל עוצמה של 

 צופר חיצוני )על קיר חיצוני של בנין(:   (2)
מטר,  3במרחק של  DB 100(A)צופר מנועי המיועד להרכבה חיצונית בעל עוצמה של 

 הרץ.   500-1000בתחום תדרים 

 

 בדיקה ואישור:  .ה
לפני סגירת תקרות מונמכות והתקנת הגלאים הקבלן יזמין את המהנדס לבדיקה  (1)

 ראשונית של המערכת.
זמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גלוי עם השלמת העבודה י (2)

אש ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת המתקן ע"י מכון התקנים וקבלה סופית 
ע"י המהנדס. הזמנת הבדיקה ובצוע כל התיקונים כלולים במחיר העבודה ולא  

 ישולמו בנפרד. 
 

 הצעת הקבלן למערכת גילוי אש:  .ו 
 בים הבאים: הצעת הקבלן תכלול את המרכי

 . (SHOP-DRAWINGS)תוכניות –תכנון המערכת  (1)
 שינויים נדרשים ברכזת הקיימת. (2)
 שרטוט הרשת עד הגלאים או הלחצנים.  (3)
פרוט הציוד המוצע כולל קטלוגים עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה/מפרטיים   (4)

 טכניים.
אספקת הציוד למערכת, התקנת המערכת והרצתה, מתן אחריות ושרות לאחר מכן  (5)

 חודש לפחות.  24לתקופה של 
רשימת כמויות מפורטת עם מחירי יחידה. הרשימה תכלול את כל הציוד  (6)

והאביזרים הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם. לרבות מגברים ,מפצלים,  
 מסנפים, וכל העבודות הדרושות להשלמת ;

 ירת תיעוד טכני מלא לנציג המזמין ולמהנדס היועץ עם מסירת המתקן.מס (7)
 

 ההצעה של הקבלן גם תכלול:

 רשימת מקומות בהם הותקנו מרכזיות וגלאים מהתוצרת המוצעת.  (8)
 קטלוג עם סימון הציוד המוצע.  (9)
 

 : בדיקה ואישור . ז
קנים. באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון הת

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גלוי אש 
 ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון התקנים.

 

 מדידה, מחירים, אחריות ושירותי אחזקה:  . ח
 : כללי .1

מחיר המערכת המסופקת כולל גם הובלה, התקנה, חיבור הפעלה ניסיונית,   .א
והדרכת המשתמש. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות הרצה 

במקרה של תקלה ופרטי חברת השירות של המערכת, שרטוטי המערכת 
 וקטלוגים מלאים. 

עם הגשת המכרז זה ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו  .ב
לתת שירותי אחזקה למערכת שהתקין. העבודה ו/או העבודות תבוצענה 

ת עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של המערכת ע"י צוו
 המפורטת במכרז זה.

 -11חלק  1220עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי  . ג
 "מערכות גלוי אש: תחזוקה". 

 

 :עבודות האחזקה כוללות . ט
 בדיקת וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של היצרן.  .א
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 מנת הלקוח.תיקון תקלות לפי הז .ב
 אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן.  . ג
ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת. תיקון  .ד

תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מידית עם קבלת ההודעה ובכל מקרה 
 שעות.   24תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 

 :בדיקות ניסיון והפעלה . י
ת יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות המהנדס עם השלמת התקנת המערכ

 המתכנן, המפקח ונציגי היזם, הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה. 

 

 בכל מרחב בית הספר –מערכת כיבוי בגז  12.2

 
כיבוי בגז יבוצע בלוחות כפי הנדרש בתקן, כולל לוחות ראשיים באגפים  -

 הישנים.
מאושר  FM-200,CLEAN AGENT (HFC227EA)גז הכבוי יהי מסוג  -

NFPA 2001 הקבלן יעביר בדיקת מכון התקנים לכל המתקן ויתקן כל ליקוי .
 או חוסר על חשבונו,עד לאישור סופי.

 
 :הרכבת המערכת  12.2.1

 
 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:

 בול לפי הנדרש.כולל גז בקי FM-200מיכלים )צילינדרים( גז  -
 מערכת הפעלה חשמלית וידנית. -
 שסתום לפריקה מהירה. -
 צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי. -
 חובק לעיגון המיכל. -
שניות  10נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן לפי התקן ושלא יעלה על  -

 להצפה חלל לוחות החשמל.
 לכיבוי בלוחות החשמל.צנרת פלדה או נחושת, מחושבת ומותאמת  -
 מגעי עזר/פרסופטט לחווי תקלה. -
 שעון לחץ. -
 כל הנ"ל כלולים במחיר המערכת. -

 
 :חישובי גודל וכמות הצילינדרים וכמות הגז  12.2.2

 
הן כתב כמויות, מפרט טכני, והתוכניות לביצוע הם כמכלול אך הכמויות בכתב הכמויות  

ת וקפדנית בשטח, יבצע מדידות לפי הקבלן/הספק יבצע בדיקה מסודר אומדן בלבד.
 הנדרש, ויבצע חישובים והרצות מחשב לצורך קביעת כמויות בפועל.

 החישובים ייקחו בחשבון, מחיצות והפרדות בלוחות במקרה הצורך. -
 החישובים והכמויות יוגשו למזמין והמתכנן לאישור. -
 כל הנ"ל כלולים במחיר העבודה. -

 
 צנרת הגז:  12.2.3

 
או נחושת לפי דרישת  SCHEDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  -

 המזמין ובהתאם להרצת המחשב.
 הצנרת ונחירי הפיזור, יחושבו ויותאמו לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב. -
עיגון הצנרת לתקרות ולקירות,יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים  -

 פעלת המערכת.הסטטיים והדינאמיים שיופעלו בנקודות העיגון,בעת ה
 הצנרת המולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. -
 .FM/ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים  -
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 שילוט:  12.2.4
 

 הקבלן יבצע שילוט מלא, בין היתר: 
 

 שילוט על כל לוח "לוח זה מוגן ע"י מערכת כיבוי אוטומטי". -
 .FM200על כל צילינדר כולל גודל צילינדר וכמות גז  שילוט זהוי -

 
 מערכת פיקוד:  12.2.5

 
 המערכת תתן חווי תקלה והפעלה. -
 .1597ות"י /NFPA 2001המערכת במלואה תתאים לדרישות  -
 (.CROSS ZONEכבוי יבוצע לפי התראת גלאים בהצלבה ) -
 

 :כללי –חווט + צנרת חשמל   12.2.6
 

 16צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו אדום בקטרים של  -
מ"מ, כל סבוב ו/או הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו/או קופסאות  23 –מ"מ ו 

הסתעפות מתאימות החיווט אל מרכיבי המערכת יהיה מסוג כבל שזור 
 .AWG 18מסוכך ומפותל בחתך של 

יכות וחיבורים מכל הסוגים התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים,תמ -
 הנדרשים. חווט התקנה וחיבור האביזר כלולים במחיר האביזר.

הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטום את כל הפתחים  -
 והמעברים אשר ידרשו והעשות במהלך ההתקנה.

כל החיבורים בגלאים,בלחצנים, סולנוידים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו  -
תקניים. לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי  בעזרת נעלי כבל
 המערכת בלבד.

 
 אינטגרציה  12.2.7

 
מערכות גלוי וכבוי אש ישולבו עם מערכות אחרות הקיימות כגון מיזוג אוויר,   

מעליות, מדפי אש, לוחות חשמל וכו' לפי הנחיות, הלקוח ויועץ הבטיחות. 
התקנה, חווט, עבודה, בדיקות, הפעלות, נוכחות בבדיקות וכו', כלולים 

 במחיר העבודה.
 

 איטום:  12.2.8
 

תפשטות אש בפירים למעברי צנרת הקבלן יבצע איטום לחסימת ה .1
וכבלים וביציאות מלוחות החשמל, עם חומרים בעלי תו תקן ומאושרים 

 ע"י רשות הכבאים.
כל פתחי הכבילה בממדים יאטמו בחומר המאושר ע"י רשת הכבאים או  .2

 .MTCכדוגמת 
 

 

 : אחזקה ושרות למערכות כבוי בגז          12.2.9

    

על הקבלן להראות כי ביכולתו לבצע את עבודות האחזקה והשרות למערכת המוצע  -
בהתאם להוראות היצרן ואושרה על ידו בכתב, ושיש בידו כל הציוד הומתקנים 

 הדרושים לכך. 
שנים לפחות  10-על הקבלן להתחייב לתת שרות ואחזקה למערכת אספקת חלפים ל  -

 ת האחריות(.מיום מסירת המערכת. )כולל שנתיים במסגר
שיהיה בתוקף והמתייחס לבוד  NFPA –מתן שירות יהיה כפוף להנחיות שב  -

 המערכת.
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 מערכת כריזה משולבת עם מע' הגילוי אש .13 .ג
 

 בכל בית הספר -מערכת כריזה 

 

 כללי:  א. 

המערכת צריכה לענות על צרכי כריזה כללית לכל מתחם הפרויקט עם אפשרות  . 1
למבנים ספציפיים על פי חלוקת אזורים שתוגדר מראש. לכריזה סלקטיבית 

 אזורי כריזה. 8סה"כ 

באופן כללי הרמקולים שיותקנו בכל רחבי המבנה יהיו רמקולים בתיבות  . 2
אקוסטיות להתקנה על קיר או בהתקנה שקועה בתקרה מונמכת עם כיסוי 

 דקורטיבי מאושר. 

 ל קומה.המערכת תתוכנן עבור שתי עמדות כריזה אחת בכ . 3

 כל הרמקולים והציוד יחוברו לרכזת . . 4

אשר    MAINTENANCE FREE.     למערכת יוצעו מצברי חירום ללא טיפול 5
דקות עבודה לפחות ללא מתח הרשת, במצב  30יאפשרו הפעלת המערכת במשך 

 מהזמן תנוצל המערכת בהספק המלא )כריזה לכלל השטח(.  10בו במשך % 

 מגברי הספק: ב. 

 מקבילות עם עדיפות.  2-)מקבילות( רגילות ו 2כניסות,  4כל מגבר תהיינה ל ( 1)

הפעלת כניסות העדיפות תנחית את הכניסות הרגילות ותצוין ע"י הדלקת 
נורית בפנל המגבר. בעת הפעלת כניסות העדיפות יופעל מגע חיצוני של ממסר 

 הקיים בתוך המגבר לאפשר מיתוג קווי רמקולים לכריזה. 

בר יהיה מעגל בדיקה עצמית כחלק אינטגרלי של המגבר עצמו, המעגל  למג ( 2)
יבדוק ברציפות את תקינות המגבר בחוג סגור על ידי שידור אות כניסה בתדר 

לפחות ודגימתו בקביעות במוצא ללא תלות באותות  20KHZבלתי נשמע של 
הרגילים המועברים דרך המגבר. תקלה תיתן התרעה קולית )זמזם( ותדליק 

 ורה. עבור הזמזם יותקן לחצן השתקה.נ

 הנתונים החשמליים של המגבר יהיו כמפורט להלן:   ( 3)

. )החישוב יוגש ליועץ לאישור ע"י  W RMS 240הספק מוצא כולל: א.
 הקבלן/ספק בהתאם לציוד שבכוונתו לספק(.

 בהספק הנקוב.  2DB ,40HZ 16KHZ -רוחב סרט העברה:  ב.

 בהספק הנקוב.  1%-עיוותים הרמוניים: פחות מ ג. 

 .DB 60-יחס אות לרעש: טוב מ ד.

ווסתים ופקדים: מתג הפעל/הפסק, נורית ציון והפעלת כניסות עדיפות, ווסת  ה.
 עוצמה לכניסות רגילות, ווסת עוצמה לכניסות עדיפות.  

 אוהם.  4ויציאת  V100או  V70,50Vמוצא: קווי מתח קבוע  ו.

 ז"י עם העברה אוטומטית.  V24ז"ח או  V 220מתח פעולה:  ז.

לקבלת הספק  0DBת גבוהה ורגישות כניסות: מאוזנות בעלות עכב ח.
 מלא במוצא.

 או שווה ערך.  MILLBANDהמגבר יהיה מתוצרת  ( 4)

 

 מערכות מיתוג לאזורי כניסה:  ג. 
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 אזורי כריזה.  4יחידות המיתוג לאזורים תהיה לקיבולת של עד  (9)
לצורך ההפעלה מרחוק יותקן לכל ממסר מיתוג של אזור כריזה מעגל "דחיפה"  (10)

 על מנת לאפשר הפעלתו בצריכת זרם מינימלית . 
  V-1062תוצרת "מילבנק" או  ZS-4יחידות המיתוג יהיו כדוגמת  (11)

 . ”TOA“תוצרת
 

 אזורי כריזה:  ד. 

 ייקבעו ע"י המזמין.   

 

 רמקולים:  ה.

 בעל אחוז עיוותים נמוך.FULL RANGEמטיפוס  8הרמקולים יהיו בקוטר " (1)
 נתונים טכניים: 

  DIN 45573לפי תקן . W R.M.S8הספק: 

 אוהם )בהתאמה לשנאי הקו(.  4-8עכבת סליל: 

 הרץ. 10 85תדר תהודה עצמית: % 

 הרץ. 20,000 60רוחב סרט העברה : 

 מטר.  1במרחק 1Wבהספק DB 90נצילות: 

 גרם לפחות.  260מגנט:  משקל

מ"מ ובמידות  12בעובי  )יש לאשר גריל אצל אדריכל(הרמקולים יותקנו בתיבות עץ 
25x25x12  דרגות עוצמה   4 –ס"מ לפחות לכל רמקול יוצמד באופן קשיח שנאי קו בעל

 %2 -נמוך מ הרץ לפחות באחוז עיוותים 30– 18000וואט( ורוחב סרט  0.5,1,2,3,6לפחות )
 הספק מזעריים.  ובהפסדי

 בקופסה מוגנת מים להתקנה חיצונית. 15Wשופרי קול  (2)
 

 חיווט:  ו.

( למניעה של  (TWISTEDייעשה שימוש בכבלים בעלי זוגות מלופפים על גבי עצמם 
הפרעות הדדיות עם מערכות אחרות. כל הכבלים יסומנו בקצותיהם באמצעות סימניות 

 פלסטיק עם סימון בר קיימא של יעוד הכבל.  

אישור ציוד על הקבלן להגיש לאישור את כל הציוד וחלקי המערכת שבהם הוא רוצה 
ל כל פרטי להשתמש כולל סכמת מלבנים עקרונית ופרוספקטים טכניים מפורטים ש

 הציוד.  

 

 מחיר החיווט בין הקומות השונות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.

 

 תיעוד: ז. 

עותקים כרוכים של תיעוד המערכת שיכלול  3עם השלמת העבודה יגיש הקבלן  .1
 את הפרטים הבאים: 

 תאור המערכת ועקרון פעולתה כולל נתונים טכניים.  .א
  הוראות הפעלה לצוות במקום. .ב
 הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל בשטח.  . ג
 נוהל ביצוע ביקורת תקופתית.  .ד
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תוכניות מכניות וחשמליות של הציוד השונה ושל המערכת כולה כולל   .ה
 סכמות מלבנים עקרונית.

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

 מפורטים של כל פריטי הציוד.  פרוספקטים טכניים  .ז
הסימנים על גבי התוכניות יהיו זהים לסימונים שיופיעו על גבי האביזרים   .2

 והכבלים המותקנים בשטח. 
 התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים של הציוד המיובא.  .3

 

 מסירת המערכת: ח. 

עם השלמת ביצוע העבודות, יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים בשטח, על מנת  .1
 לבדוק ולוודא שהמערכת פועלת על פי הדרישות. 

לאחר סיום הבדיקות הנ"ל יכין הקבלן דו"ח לבדיקות כפי שבוצעו על ידו ויגישו   .2
למזמין וליועץ בצרוף עותק טיוטה ראשונה של תיעוד המערכת כפי שפורט בסעיף  

 של פרק זה.  1
 לאחר הגשת הדוח הקבלן יבצע מסירה ראשונית ליועץ.  .3

לאחר אישור הדו"ח וטיוטת התיעוד ישלים הקבלן את המערכת לפי הערות 
 היועץ ויבצע מסירה סופית תוך הדגמת פעולת המערכת והדרכת המשתמש.

 

 מערכת טלפונים ומחשבים: .14
 

במידות   15Uבגודל בקומת המזכירות יותקן ארון תקשורת ראשי  .א
75X60X60. 

 

במידות   10Uבקומות האחרות יותקן ארון תקשורת קומתי בגודל  .ב
50X60X50. 

 

 הארונות ימוקמו באזור המרכז של הקומה כפי המופיע בתוכנית. . ג
 

זוג. לריכוז בזק קיים קבלן החשמל ידאג להעביר  50מערכת הטלפונים תחובר ע"י כבל  . ד
הקצוות. מחיר החיבורים כלול במחיר העבודה ולא ישולם עוברו ולחבר את הכבל בשתי 

 בנפרד כולל צנרת מעל תקרה מונמכת קיימת, פתיחה וסגירה של תקרות וכ"ו.
 

הצנרת ותעלות לחיבור כל מערכת הטלפונים והכבלים יסופקו ע"י הקבלן. עבודת  .ה
 הקבלן כוללת בנוסף לצנרת ותיבות גם השחלת כל כבלי הטלפון.

 

 42X60מ"מ לפחות ותעלה פלסטית  20הטלפון יותקן גב עץ )סנדביץ'( בעובי  בתיבת .ו 
 מ"מ מחורצת לאורך הדופן התחתונה ואחד מהדפנות הצדדיות.

 

 תיבת הטלפון תהיה עם דלת וסגר סטנדרטי של בזק. . ז
 

מ"מ שיסתיים בבורג  10אל ארון התקשורת הראשי יש להניח מוליך הארקה בחתך  . ח
 התיבה.הארקה בתחתית 

 

תיבת הטלפונים תכלול טרמינלי מהדקים )קרונות( ובסיסים לכניסה ויציאת קווים,   . ט
החיבור בהתאם למספר הזוגות בכבל ההזנה בין הבסיסים, יבוצע ג'ימפור מלא של כל  

 הנקודות ע"י דרופים. 
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ן בתק 3ממ"ר(  x 2 0.6) זוגות( 3מוליכים ) 6הכבלים לנקודות הטלפון )דרופים( יהיו בני  . י
 ויסופקו ע"י הקבלן )כלולים במחיר נקודת טלפון(.  1155בזק 

 

הכנות לתקשורת מחשבים בכל הכיתות, חדרי מחשבים ומשרדים לפי הרשום   . יא
 בתוכניות.

 

 הכנות לתקשורת אלחוטית. . יב
 

 אספקה והתקנת ארונות תקשורת קומתיים.       יד. 

 

 מערכת אינטרקום   .15
 

 מערכת אינטרקום: 15.1

 

 כללי:  .א
מערכת אינטרקום המאפשרת קשר בין השערים בחוץ לשתי עמדות )רכזת מוניטור(, אחד 

במזכירות והשני בביתן השומר. משתי עמדות אלה ניתן יהיה לראות ולדבר עם הבאים 
 לשער, ולפתוח מנעול החשמלאי.

 

כולל מסך צבעוני, ספק כח,  KB-3MRDדגם  AIPHONEרכזת/מוניטור יהיה כדוגמת  .ב
תחנות חוץ, וכולל תשתיות, חווט, חיבור, התקנה הפעלה  3שרות קשר אודיו/וידיו עם ואפ

 קומפלט.
 

הספק יבדוק שהדגם שבכוונתו לספק  KB-DARאינטרקום/מצלמה כדוגמת . –תחנות חוץ  . ג
מוגן מים ומתאים למקום העמדתו. המחיר כולל התקנה חיבור חווט הופעלה וכולל גם כבל 

4X0.6 ת. לפחות עד הרכזו 
 

מנעול חשמל לדלת )שער( כניסה כולל תאום מלא עם יצרן הדלת וכולל תיבת חיבורים  .ד
10x10x8 מ"מ נק', חיבור קיר, שנאי, כבל הזנה,  23, קידוחים, צינורX3   צינורות היורדות

מתיבת חיבורים לדלת/שער, לחצן זמזום בחוץ וכל חומרי עזר ועבודה להשלמה, כולל  
קומפלט כמו כן המחיר כולל קונסטרוקציית מתכת קידוחים עם תאומים עם כל הגורמים, 

 נדרש להתאמת המנעול לשער. 
 

 הכנה למערכת פריצה: .16
 

הכנה בלבד של צנרת לגלאי נוכחות בחדרים רגישים כפי שצויין בתכניות. הצנרת יש 
 להעביר לארונות תקשורת באותה קומה.

 מערכת התרעה בפני רעידות אדמה: .17
 

 תבוצע מערכת גילוי והתרעה קולית בפני רעידת אדמה. המערכת תכלול: .א
מערכת מבוססת על גלאי עצמאי להתרעה ,עם רשת רציף לגדר הסיסמולוגית דרך   .ב

 האינטרנט, מחוברת למערך גילוי ארצי ללא התרעות שוא.
 הפצת התרעות במקביל לגורמי חירום ברשות באמצעות מייל/טקסט/ביפר. . ג
עניקה אפשרות השמעת הודעות שונות וביצוע תרגולים בכריזת בתי מערכת שו"ב המ .ד

 הספר ממוקד העירייה.
 ביצוע ניטור ,בקרה ותחזוקה מרחוק אמת בזמן להבטחת שרידות ורציפות פעילות.  .ה
 שילוב התרעות פיקוד העורף )צבע אדום( במערכת הכריזה. .ו
הגלאי במערכת יהיה גלאי מאושר ע"י וועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידות  .ז

 אדמה.
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 ספק המערכת יעביר רשימת מקומות בהם הותקנה המערכת המוצעת.  .ח
 

 חפירות: .18
 

ס"מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או  120 -150החפירות עבור הצנרת, יהיו בעומק  א.
הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט וכתב המדרכה. לצורך עבודה זו אין 

הכמויות בו מוזכרת חפירה פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע, החפירה  
 תבוצע לאחר קבלת אישור חפירה. 

 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ו/או הכבלים ובשכבה  5החפירה תרופד בשכבה של  ב.
ש להדק את החול מעל שכבת המילוי הראשונה יש נוספת לאחר הנחתה, ולאחר מכן י

להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבל חשמל" כנדרש, לסתום את החפירה בעפר כולל  
מוד. א.א.ש.ו. לפחות. פני   97כיסוי בחומר מוצע מובא ולהדק עד להשגת צפיפות של 

 המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. 

 

המפקח לתואי תת קרקעי קיים. האחריות להמנע מפגיעה   על הקבלן לקבל אישור ג. 
במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת קיימת 

 שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מייד על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 

לכסות על הקבלן לקבל אישור לחפירה ולאופן הנחת הכבלים לפני סגירת החפירה אין  ד.
 חפירה לפני קבלת אישור המפקח לכך.

 

 מתקן החשמל ותקשורת בחלל תקרות מונמכות: .19
 

 צינורות וכבלים:  .1
מעל תקרה מונמכת יש להשתמש בצינורות כבים מאליהם )כך גם ביתר המתקן( ובכבלים 

N2XY  בלבד. לא יותקן כבל ללא צינור. בשום מקרה לא ירכנו כבלים/צינורות על התקרה
 המונמכת. 

  תקן קופסאות הסתעפות ומיקום התקנתם: .2
מעלות צלזיוס. הקופסאות  850קופסאות הסתעפות מעל תקרה מונמכת יתאימו לתקן 

על תקרה יותקנו מעל תקרה פריקה או בלית ברירה מעל גו"ת. אין להתקין קופסאות מ
 שאינה פריקה, חובה לאפשר אחזקת הקופסאות.

 קיבוע צינורות: .3
ס"מ. ביציאה מקופסת הסתעפות, יש  60יש לקבע את הצינורות ע"י שלות תקניות כל עד 

ס"מ. השלות יהיו מקובעות לבטון בקיבוע בר קיימא  5להתקין שלה במרחק שלא יעלה על 
 ה. כך שטילטול הצינור לא יגרום לשליפתו מהתקר

 גו"ת: .4
גו"ת שיונחו על התקרה המונמכת יקובעו ע"י רצועות מתכת מגולוונת לתקרה 
קונסטרוקטיבית. כמו כן ציוד גו"ת יקשר ע"י שרשראות לתקרה קונסטרוקטיבית. בשום 

 מקרה אין להניח ציוד של גו"ת על התקרה המונמכת. לתוך גו"ת יכנס הצינור ומשם הכבל. 

 הארקת תקרה מונמכת: .5
 PVCממ"ר מנחושת מצופה  10לכל חלק של תקרה מונמכת תבוצע הארקה ע"י מוליך 

המוליך יותקן על איזור קונסטרוקטיבי של התקרה ללא צבע, ובמידה ולא ניתן יש לקלף את 
הצבע באיזור חיבור הארקה. בקצה המוליך תותקן נעל כבל מתאימה אשר תחובר בעזרת 

 10ני של המוליך יותקן לפס הארקות/פש"פ או מוליך בורג לקונסטרוקציית התקרה. הצד הש
הכל לפי ההנחיות והמצב בשטח.  –ממ"ר ראשי שעובר על מגש הרשת בעזרת נעל כבל קנדית 

מתחת למיקום הנקודה )מתחת לתקרה המונמכת( יש להתקין מדברה תיקנית עם סימון 
 הארקה, כך שניתן יהיה לראות את המדבקה ללא צורך בפתיחת תקרה.
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 אחריות: .20
 

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י   א.
 המתכנן והמפקח. 

 חודש מתאריך הנ"ל.  24-תקופת האחריות היא ל ב. 

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

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל   ד.
חודשים מיום  24חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 

 ההחלפה.  

התיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת הקבלן ישא בכל ההוצאות ו .ה
 האחריות. 

 

 אופני מדידה: .21
 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  .א

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים 
במפרט ובתכניות. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות 

תנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי הכרוכות במילוי ה
כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב  

 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה 
ה במסגרת חוזה זה. כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה, באים להשלים  הכלול

האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, 
 המתייחסים לאופני המדידה והמחירים. 

בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלואי והחומרים הדרושים  .ב
יוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת לביצוע העבודה, פרט לצ

 המזמין. 
העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם  מחירי ג. 

את ההוצאות לצביעה, בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים  
על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן  כמפורט ותכניות

 תכניות עדות, פתיחה / סגירת תקרות ככול שיידרש. 

מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל  ד.
המקרים ובכל התנאים. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים  

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

בודה, הפסקות או הפרעות לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול הע  ה.
 לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות. 

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים: ו.

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת   (6)
 תקנים או הטכניון. המתקנים, כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון ה

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  (7)
סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות, תיבות המעבר והסתעפות, סימון  (8)

 לכבלים.  
פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות  (9)

 הסתעפות. 
 המרכזיות המגברים וכו'. הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים  (10)
 כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.   (11)
 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  (12)
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במות הרמה, סולמות, עבודה בגובה ואישורי העובדים והכשרתם לעבודה  (13)
 בגובה. 

 עבודה בשעות לא שגרתיות.  (14)
לכל כמות שתבוצע   הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות בכמות יחידה. המחיר ליחידה נכון ז.

 בפועל. 

העבודה תימדד עם השלמתה, נטו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים  ח.
שנפסלו. מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר 

 כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל, וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. 

ת יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים  מחירי עבודות חריגו ט.
מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. המהנדס או המפקח הם הקובעים את המחירים 

 הסופיים של עבודות חריגות. 

כל  ללא תוספת צמוד. בלבד  1מחיר נקודת עבודה ימדד כדלהלן: נקודת חיבור קיר  י.
נקודת תקשורת תימדד בנפרד. מחיר האביזר )בקופסא( )הנקודות בנקודות העבודה 

 כלולות ולא יספרו בנפרד(. 

מחירי הנקודה כוללים את סימונה, קיבוע הצינורות, הצינורות והקופסאות חיבור בכל  יא.
קופסאות ההסתעפות, אביזרים סופיים ובלוח החשמל וכל חומרי ועבודות העזר עד 

ה קומפלט כמו כן כוללים כל העבודות הנדרשות להתקנת מתקן חשמל מעל להשלמ
 תקרה מונמכת לרבות תליית גופים, מכסים, סימון ושילוט. 

הקבלן תחייב לא לעכב העבודה בשום מקרה עקב דיון כל שהוא על מחירים, מדידות ו/או  יב.
 חריגים. העבודה תבוצע ללא דחוי, ובמקביל.

 : מדד לפי נקודותהעבודה בעיקרה תי יג. 

  : כללי 

מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות ההסתעפות 
בצינור לא דליק, או צינור פלסטי  והאביזר הסופי. לא תשולם כל תוספת בגין שמוש

קשיח. גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא 
 תשולם עבורם כל תוספת. תעלות כבלים ישולמו בנפרד אלא אם צויין אחרת. 

 

ס"מ ביניהם )מלבד נקודת  30בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים עד 
ק הראשון כנקודה, היתר כתוספת. בנקודת עבודה השקע הראשון העבודה(, יחושב ר

נחשב לנקודה, היתר נכללים במחיר האביזר לנקודת העבודה , כל הנקודות כלולות 
 במחיר עמדת העבודה ולא יספרו / ישולמו בנפרד.

 

מ"מ )או בתעלה( מהלוח ועד לנקודה  20בצינור מריכף  N2XY 3x1.5ע"י כבל  נקודת מאור:
 מפסקי מאור תחה"ט. הנקודה נכונה למאור פנים וחוץ ללא תוספת מחיר. לרבות

מ"מ )או בתעלה(   20בצינור מריכף  3x2.5N2XYע"י כבל  נקודת חיבור קיר על מעגל משותף:
תחה"ט/ עה"ט או משולב  A16מהלוח או מקופסת הסתעפות ועד לנקודה סיום בשקע חד פאזי 

 , או נקודת עבודה.P.V.Cבתעלת 

מ"מ )או בתעלה(   20בצינור מריכף  3x2.5N2XYע"י כבל  חיבור קיר על מעגל נפרד: נקודת
, או נקודת P.V.Cתחה"ט או משולב בתעלת  A16מהלוח ועד לנקודה. סיום בשקע חד פאזי 

 עבודה. 

שקעי חשמל על   4כדוגמת ניסקו אופיס הכוללת  D17: עמדת עבודה לפי פרט  Bעמדת עבודה 
מ"מ וחוט משיכה ללוח   25צינורות  2קעי תקשורת מחשבים ע"י ש 2מעגל אחד, הכנה ל 

כולל   RJ-45 KEYSTONEשקעי  2מקומות שמורים. תסופק עם פאנל עיוור ו  2התקשורת, ו 
, נקודות חשמל והכנות לנקודות תקשורת. העמדה תהיה 7CATכבילת תקשורת מסוג 

 העמדה תהיה שקועה(.  -מפורט עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כפי שיידרש. )במידה ולא 
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שקעי חשמל על  6כדוגמת ניסקו אופיס הכוללת  D18עמדת עבודה  לפי פרט: Cעמדת עבודה 
מ"מ עם חוטי משיכה, והכנה  25צינורות  2שקעי תקשורת מחשבים ע"י  2מעגל אחד, נק' הכנה ל 

  RJ-45לשקע בזק חדש ומקום אחד שמור. תסופק עם פאנל עיוור למקומות שמורים, שקעי 
KEYSTONE הכנות לנקודות תקשורת. ושקע בזק חדש כולל כבילת תקשורת. נקודות חשמל ו

העמדה תהיה  -העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כפי שיידרש. )במידה ולא מפורט 
 שקועה( 

שקעי חשמל על   2כדוגמת ניסקו אופיס הכוללות  D17עמדת עבודה  לפי פרט: PRעמדת עבודה 
כנה לשקע מ"מ, ה 25מעגל אחד עם כיסוי מגן פנימי, הכנה לשקע תקשורת מחשבים ע"י צינור 

HDMI  מקומות שמורים ועוד מקום שמור +  2מ"מ כמפורט בתכנית הפרטים.  50ע"י צינורות
  RJ-45מ"מ. תסופק עם פאנל עיוור למקומות שמורים, שקע  20הכנה לרמקולים ע"י צינורות 

KEYSTONE  ושקעHDMI  כולל כבילת תקשורת, נקודות חשמל והכנות לנקודות תקשורת
חיבורים להתפצלות רמקולים. העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון  המחיר כולל קופסת

 העמדה תהיה שקועה(.  -כפי שיידרש. )במידה ולא מפורט 

שקעי חשמל על  2כדוגמת ניסקו אופיס הכוללות  D17עמדת עבודה  לפי פרט: Mעמדת עבודה 
 KEYSTONEמ"מ, שקע תקשורת מחשבים  25.עם צינור T.Vשקע  1מעגל אחד, הכנות עבור: 

כולל כבילה, העמדה תסופק עם  PRמ"מ עד לנק'  50עם צינור  HDMIשקע  1מ"מ, 25עם צינור 
פאנל עיוור עבור המקומות השמורים ועם השקעים הנדרשים כולל כבילת תקשורת. העמדה 

 העמדה תהיה שקועה(.  -תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כפי שיידרש. )במידה ולא מפורט 

שקעי חשמל על מעגל   3על תעלה מפוצלת לחשמל ותקשורת הכוללת  :לפי פרט Aעמדת עבודה 
 כולל כבילה. RJ  KEYSTONE– 45שקעי תקשורת  3אחד ו 

+צינור 3X4N2XYהזנה מהלוח ליחידה החיצונית בכבל  :1x20Aנקודת מיזוג אוויר חד פאזית 
  IP65,עליית כבלים לגג כמפורט בסכמת חיבור מזגנים. סיום במפסק פקט  PGס"מ מריכף או  25

 על הגג הכלול במחיר. וכולל את הקטע מהמפסק למעבה.

 PG 32הזנה מהלוח עד  היחידה החיצונית     :3X16Aנקודת מיזוג אוויר תלת פאזית 
5X2.5N2XY עליית  כבלים לגג כמפורט סיום במפסק פקט ,IP-65 במחיר. וכולל   על הגג הכלול

 את הקטע מהמפסק למעבה.

 מהלוח ועד השקע.  3X2.5N2XY: כבל נקודת הזנה ליחידת מ"א פנימית

מ"מ כבה  מאליו מהלוח ועד  20בצינור  3X1.5N2XY: בכבל נקודת הזנה  לחסגנית +חסגנית
 לנקודת סיום בחסגנית כמפורט, המחיר כולל את החסגנית. 

ליד  55בן החסגנית לבין קופסת  XY2N1.5X3כבל  ייד:נקודת הזנה פיקוד בן חסגנית למא
המזגן ובתאום עם הקבלן, הקופסה תהיה נסתרת מאחורי המזגן כולל חצי מטר רזרבה בכבל 

 לצורך חיבור למאייד. 

ממ"ר )או  3x2.5ע"י מוליכים מבודדים   נקודה לדוד מים חמים )בוילר( כולל קוצב זמן טיימר: 
מ"מ מהלוח ועד למפסק דו קוטבי עם שעון כדוגת לואון של  16יכף בצינור מר (N2XY 3x2.5כבל 

לפיר התשתיות ועליה   3x2.5N2XYוייסבורד בתוך הדירה, משם יציאה עם צינור כנ"ל וכבל 
כבה מאליו  PGמוגן מים ומשם יציאה ע"י צינור  2x16Aבפיר עד לגג, חיבור למפסק דו קוטבי 

 עם כבל כנ"ל וחיבור הדוד. 

מהלוח ועד לנקודת הקצה סיום  X2.5N2XY3מ"מ עם כבל  20צינור  :למפוח נקודת הזנה
במפסק דו קוטבי מוגן מים או בשקע כפי שיידרש. לרבות הצנרת והכבל בקטע מהמפסק/השקע 

 . וחיבור המפוח/ מפסק הדלקת המפוח

( בצינור   5x2.5N2XYממ"ר )או כבל  5x2.5ע"י מוליכים מבודדים  :A16X3נק' תלת פאזי 
, בתאום מלא עם הקבלן מ"א /או  4x25A ,IP67מ"מ. סיום במפסק פקט מוגן מים  23מריכף 

 המפקח  בשטח.

מ"מ עם חוט משיכה מלוח התקשורת, סיום  25צינור  – נקודת הכנה למערכת פריצה )גלאי נפח(
 בקופסת גוויס או אחר שיקבע.

ודה כולל חוטי משיכה ,סיום מתעלת רשת עד לנק 25Ø: צנרת נקודת תקשורת כללית
 שקועה או יציאה בצינור מהקיר.  50Øבקופסת
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מ"מ מתיבת ריכוז קומתית עד  25בצינור מריכף  (2x0.6)3זוגות  3כבל טלפון  נקודת טלפון:
 לנקודת הקצה. סיום בשקע טלפון בזק מהדגם החדש תחה"ט או משולב בעמדת עבודה. 

סוג הרכזת מהרכזת ועד הגלאי/צופר/לחצן אש בתוך כבל תיקני המתאים ל נקודת גילוי אש:
נקודת גילוי אש כוללת את מ"מ בצבע אדום וכולל את כל קופסאות החיבורים בדרך.  20צינור 

 .נקודות 2הגלאי ואת נורית הסימון והם ימדדו כנקודה אחת ולא 

מ"מ. סיום בלחצן חירום  20בצינור  4x1.5 XLPEע"י כבל  נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום :
 עם זוג מגעים פתוחים.  XAS-E25עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ כדוגמת טלמכניק 

מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה. סיום במפסק  x1.5XLPE3ע"י כבל נקודת לחצן הדלקה: 
הדלקה עם נורית סימון תחה"ט. במידה ומותקן יותר ממפסק אחד לפיקוד צמוד ראשי קבלן 

 תמש בכבל פיקוד רב גידי. שמל להש

לפי הרכזת, מהרכזת/רמקול  twistedכבל תיקני המתאים לסוג רכזת אש, אדום, נקודת כריזה
מ"מ שקועה בקיר או בקופסא גוויס  55מ"מ סיום בקופסא  16סמוך ועד לנקודה בתוך צינור 

 + קופסה עם ברגים. 20גלויה מעל לתקרה מונמכת ביציאת צינור

מ"מ מפס  25ממ"ר בתוך צינור  25ע"י מוליך מנחשת מבודד בחתך  :CU25ה נקודת חיבור הארק
ביצוע נקודה זו הארקות בלוח ועד לציוד כולל חיבור, נעלי כבל, מהדקים קנדיים ברגים ואומים. 

 מצריך אישור בכתב מיועץ החשמל. 

"מ מפס מ 20ממ"ר בתוך צינור  16ע"י מוליך מנחשת מבודד בחתך  :CU16נקודת חיבור הארקה 
ביצוע נקודה זו הארקות בלוח ועד לציוד כולל חיבור, נעלי כבל, מהדקים קנדיים ברגים ואומים. 

 מצריך אישור בכתב מיועץ החשמל. 

מ"מ מפס  20ממ"ר בתוך צינור  10ע"י מוליך מנחשת מבודד בחתך  :CU10נקודת חיבור הארקה 
 מהדקים קנדיים ברגים ואומיםהארקות בלוח ועד לציוד כולל חיבור, נעלי כבל, 

ממ"ר ראשי. 10ממ"ר ממוליך  10ע"י מוליך הארקה חשוף שזור בחתך  נקודת גישור מגשי רשת:
 ס"מ 30הקצוות וכלפי מגש הרשת. המוליך יהיה באורך עד  2חיבור ע"י מהדק קנדי ב 

בתעלה(  מ"מ )או  20בצינור מריכף  3x2.5N2XY. ע"י כבל נקודה לתנור חימום )בפרוזדור(:
 P.V.Cתחה"ט או משולב בתעלת  A16במעגל נפרד מהלוח ועד לנקודה. סיום בשקע חד פאזי 

סיכוכים  Rj 3-6עם כבל דרופ  TVמ"מ מריכף מתיבת ריכוז  20צינור  נקודת טלוויזיה/טל"כ:
TFC  סיום בשקעTV/FM  1149יציאות קואקסיאליות נפרדות כנדרש בתקן ישראלי  2עם . 

 25ע"י צינור מארון תקשורת דרך מגשי רשת וצנרת  נקודת הכנה למצלמת טלויזיה במעגל סגור:
                                                           מ".                                 29ס"מ כבל ספייר. )נקודת הכנה לביתן שומר יהיה ע"י צינור  30ועד לנקודת הקצה. סיום ב 

מתעלת חשמל  PVCמ"מ  10: נקודת הארקה למי קר בפרוזדור ע"י מוליך הארקה נקודת מי קר 
 ועד לגוף המכשיר חיבור ע"י בורג קודח ושני טבעות מרותכות.

חשבים דרך תעלת מריכוז מ Ø25ע"י צינור  (:CAT7נקודת  הכנה לתקשורת מחשבים )כבל 
 .CAT7 מסוכך RJ-45רשת ומהתעלה עד לנקודה סיום באביזר ושקע 

מ"מ עם חוט משיכה מיחידת מ"א מיקום מדויק  20צינור בקוטר  נקודת הכנה לתרמוסטט:
 מקומות שקועה. 3בתאום עם יועץ מ"א, ועד לנקודת סיום בקופסת גוויס 

 55חוט משיכה מלוח תקשורת, סיור בקופסא מ"מ עם  25צינור  נקודת הכנה מתח נמוך כללית :
 מ"מ תה"ט, או בקופסת גוויס גלויה. 

ניתן לנעילה כוללת קופסת בטון   IP-66: קופסא להתקנה ברצפה רטובה נקודה להתקנה ברצפה
כולל שקע חד פאזי. הקופסה תכלול את כל אביזרי העזר המקוריים להתקנה המושלמת ברצפה 

 . TS POWERיבואן  25SOBדגם 

 

 _____________________   תאריך: 

 

 

 _____________________  חתימת הקבלן:
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 פרק 09

 עבודות טיח 

 דרישות כלליות 09.01
 

הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכין  09.01.1
 תערובת באתר. טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף.

 
כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2

" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ
 ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה.

 
בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  בחיבור בין אלמנטי 09.01.3

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 

 לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.
 

חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל קנטים וגליפים יהיו  09.01.4
 מכל צד של הפניה.

 
 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5

 מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.
 

פולים ובאופן גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השי 09.01.6
 שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

 
המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  09.01.7

 מ'. 2X2תהיינה במידות של לפחות 
 

כלול  -שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרים רטובים  09.01.8
 .(10)פרק  במחיר החיפוי

 
    –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של אלמנטים עגולים, אלכסונים או מוקשתים  09.01.9

 כלול במחירי היחידה.  –כפי שמופיע בתכניות וללא תוספת תשלום               

 
 

 תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה 09.02
ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד,  

 הסעיפים הבאים:
 טיח בחשפים וגליפים. א.
 יישום במעוגל ובשיפוע. ב.
 חיזוק פינות כמפורט לעיל. ג.
 מגולוונת כמפורט לעיל.  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  ד.
טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים  ה.

 וכיו"ב(
 כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה. ו.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  ז.

 בסעיפי כתב הכמויות.
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  10פרק 

 עבודות ריצוף וחיפוי 

 כללי 
 

הכמויות ולפי בחירת סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לנדרש בכתב  10.01.1
 המפקח.

( למניעת החלקה ובכל 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  
התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 

 למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.
פוי השונים ואישור על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחי 

מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג 
 הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

 
בתוך מחירי היחידה כלול ריצוף/חיפוי של משטחים עגולים, אלכסונים או  10.01.2

 מוקשתים

 לול במחירי היחידה. כ –כפי שמופיע בתכניות וללא תוספת תשלום               

 
  
. יש להקפיד על במידה וכך הוגדר הריצוף מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה 10.01.2

סדרה אחידה של היצור )תאריך ייצור( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים 
גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש להקפיד גל גוון אחיד לכל 

המרצפות/אריחים. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת 
 שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

 
 לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  -צורת הנחת האריחים  10.01.3

 
 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.  10.01.4

 
במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,  10.01.5

 יטב.מ"מ מעוגן ה 40/4בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח 
 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6
בהדבקה ישירה ע"ג הבטון. במידת הצורך יבצע הקבלן, על חשבונו, מדה  א.

  מתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.
ס"מ, נטול סיד עם מוסף  2ע"ג חול מיוצב  או סומסום + טיט בעובי  ב.

 ק"ג למ"ק.  200 -בתערובת  להגדלת העבידות. תכולת הצמנט
 30-בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב ג.

במפרט הכללי )הכלול  1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
 במחיר היחידה(.

תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי  
 היחידה.

 
בודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות מודגש בזאת שע 10.01.7

 וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר. 
 

 על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.  10.01.8
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים  10.01.9
 ושיפולים מכל סוג שהוא. 

 האישור יכלול את:  
 סוג האריחים.  א.
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה  ב.

 וכל הדרוש לביצוע העבודה. 



109 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה 

מיועד לריצוף ויהווה חלק מ"ר לפחות במקום ה 12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  
 מהעבודה המיועדת לביצוע. 

 
שנים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10

גמר העבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת 
הפרויקט, לאחריותו על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע 

מרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. והחו
האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על 

חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין. 
 התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף באזור מסוים או בשטח כולו. 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10ן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך הקבל 
שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48על גילוי פגמים או תוך 

 המפקח. 
 

 הגנה על שטחים מרוצפים10.01.11
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או  

גליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או שכבת הגנה מ
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

 מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.02
 

( בגוון לפי 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1
 בלבד. FULL BODYהאריחים יהיו מסוג  בחירת המפקח.

 
צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  10.02.2

 דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.
 

 להדבקה יהיה מסוג המאושר ע"י ספק האריחים ובאישור המפקח. הטיט  10.02.3
 

 הכנת האריחים להדבקה 10.02.4
לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף  

את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות 
ה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית. 

לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה 
יקה" )כגון טלק למשל(. אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב "מחל

האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, 
 לפני ההדבקה. 

 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  
מטלית על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת  

רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 
. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות נקיים מאבק ויבשים

 לקלוט את מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5
לעיל. יש לרצף בשיפוע  05פרק הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט ב 

לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור 
המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי 

 תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.
 

 מילוי מישקים 10.02.6
 3חת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים הנ 

מ"מ לפחות או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה 
עד שתיפגש עם  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIאפוקסי תוצרת "

 מ"מ.  6הדבק שחדר למישק ולפחות 
. בגוון המוזמןוכן מראש ע"י היצרן, נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מ 

 אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.
 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  

 מ"מ.
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 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 
מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות, יש  6.0/6.0בשטחים גדולים של  

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
חומר גמיש על בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום 

 המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.
 

 
 באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן חיפוי קירות 10.03

 
( 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1

 בגוון לפי בחירת המפקח.
 

במפרט הכללי. הדבקת האריחים  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2
י בדבק מתאים במפרט הכלל100651תבוצע ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף 

 המאושר ע"י ספק האריחים.
 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 

 
 לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3

 
יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,  10.03.4

כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 
 בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

 
נירוסטה כמפורט " ו/או פרופילי RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5

 בתוכניות.
 

 ריצוף באריחי אבן או שיש 10.04
 

 הזמנת הריצוף והחיפוי א.
 חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך. 
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני  

אישור הדוגמאות, יוכל ריצוף, ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר 
 הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.

 
 עבודות ריצוף באבן או שיש ב.
 

 מבנה החומר ותכונותיו .1
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום  

 440-מ"מ ל 2.0-גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל
 60, חוזק מיזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל 
 ק"ג/מ"ק. 2.600-, ומשקל מרחבי כ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס( 

 
 מידות וביצוע .2

מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיות  
מ"מ מקסימום, בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, בלא  1מותרות 

 או על הקנט סביב היחידות. כל "גרדים" על שטח פני הריצוף
 תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.  

 
 סיבולות .3

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן: 
 מ"מ 0.2אורך ורוחב  
 מ"מ 0.5עובי  
פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה  0.3חריגה מניצבות  

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25ממישוריות 
 
 ליטושים .4

הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא  
יורגשו כל סימני חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים 
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בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי 
 .HONEDמר מט והשני בג

בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת  
ברק בליטושי האבן. הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי 

 לפי החלטת המפקח. 
 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5

+ תוספת ערב פולימרי מסוג  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 
 15%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIפלניקירט מתוצרת 

 מכמות הצמנט שבתערובת. הביצוע לפי הוראות היצרן. 
 
 מילוי מישקים ג.

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה 
או שו"ע, עודף  SP-100קולור של נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

ע"י מים, עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי  החומר ינוקה
 בחירת האדריכל מקטלוג החברה.

 
 תפרי התפשטות ד.

 תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא. 
 או שו"ע. 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  

 
 סילר על לוחות שיש/אבן ה.
 

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על  .1
 האבן בריצוף, הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה.

 
התייבשות האבן מספר ימים לאחר הריצוף  חריישום הסילר לא .2

 והחיפוי(.
 סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח. 

 
וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך  יישום הסילר .3

 ימים. 3אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך ה על אריחי
 
חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות  .4

 היצרנים.
 

 הגנה על שטחים מרוצפים ו.
לוחות על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות  

גבס או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, 
 אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

 
 ביצוע הריצוף ז.

על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם  
י האדריכל בהתאם לביצוע לנדרש בתוכניות הריצוף. הדוגמא ניתנת לשינוי ע"

 מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

 תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה 10.05
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  א.
 במצב נקי לחלוטין.

ד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג ביטון צינורות, עיבו ב.
 הריצוף על בסיס מלט לבן.

שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  ג.
ההתאמות למיניהן וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים 

 קטנים, מעוגלים וכו'.
ת מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים הכנת השטח לריצוף לרבו ד.

 כמפורט לעיל. 
 הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל. ה.
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'  ו.

מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 
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ית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור במקומות בעלי צורה גיאומטר
 אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

 הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( משטחי טרצו.-ליטוש ז.
 הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף. ח.
 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ט.
 מ"מ וסתימתם ברובה. 3יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  י.

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  יא.
 התברואה ברצפה ובקירות.

 5%.         מחירי היחידה של הריצופים והחיפויים לכל סוגיהם יכללו תוספת בשיעור יב
 לכמות הריצוף וינתנו כרזרבה למזמין.
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  11פרק 

 עבודות צבע 

 כללי 11.01
 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.01.1
 המקורית.

 שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.לא יתקבלו צבעים  
 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג  11.01.2
וחומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי  וכמות פריימר

למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 
 שלוש שכבות(. לפחות

 
 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 11.01.3

 וון וכיו"ב. ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בג א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון  ב.

 בגוון שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4
 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.01.5

צביעה לפני התחלת ביצוע וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי ה
 שכבות הגמר.

 
מ"ר,  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6

מכל סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך 
 בעבודה.

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  -כל הגוונים  
 קבלן הגוון המבוקש.עד ל

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 סניטאריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
 

 מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס. 11.01.8
 

 טיפול בצבעים 11.02
 

 מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. כל 11.02.1
 

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם  11.02.2
 חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 
 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.02.3

 
מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -שימוש בצבעים דובמקרה של  11.02.4

 בשעת ערבובם.
 

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.02.5
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 בטיחות 11.03

 
כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את  11.03.1

 מתאים.העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש 
 

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים  11.03.2
 צבעים או מדללים.

 
 תיקוני צבע 11.04

 
ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י  11.04.1

 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 
 

ע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים צביעה בצב 11.04.2
 ובעלי גוון אחיד.

 
 ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.  10באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  11.05

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.  
במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 

 חשבון הקבלן.
 

 תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה 11.06
 

 ים:בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כולל 11.06.1
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  א.

 חלקים ונקיים.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל  ב.

רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי 
 הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.

 הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.ניקוי שטח  ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  ד.

 וניקיון סופי.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.
 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. ו.
ו תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרש ז.

 ע"י המפקח.
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 בנפרד.
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  12פרק 

 עבודות אלומיניום 

 כללי 12.01
מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל  .א

 תקן ומחלקת תכנון בסגל החברה.-תו
 עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות.ההרכבה תתבצע ע"י צוות 

 
    –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של פריטים עגולים, אלכסונים או מוקשתים  .ב

 כלול במחירי היחידה.  –כפי שמופיע בתכניות וללא תוספת תשלום 

 
 

 תכניות ביצוע 12.02
 

לאישור המפקח. התכניות יבוצעו  SHOP DRAWINGSעל הקבלן להכין תכניות   12.02.1
 ע"י מומחה בתחום, הטעון אישור המפקח.

 
בנוסף יגיש הקבלן תכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תכניות  12.02.2

העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו 
 תקן.

 
והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה לאחר אישור התוכניות ע"י המפקח  12.02.3

 צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור.
 

 חומרים וציפויים 12.03
 

, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068כל האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י  12.03.1
 לחלונות אלומיניום. 

 
מ"מ  2האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים, בעובי  פרופילי 12.03.2

לפחות. דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף 
 המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.

 
 רמת גימור 12.03.3

 
 פרופילים א.

ור בהתאם פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין יהיו בגמר צבוע בתנ 
 לרשימות. 

 
 אמצעי חיבור ב.

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים 

אחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר 
 י המתאים ליעודם.תא חשמלי. כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכנ

 
 אמצעי עיגון ג.

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  
חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה 

 נמצא הבניין.
 

 אביזרים ופרזול ד.
האביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום מאולגן טבעי או פלדה בלתי  

מופרש כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על מחלידה בגמר 
 ידו. האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח.

 
 סרגלי זיגוג ה.
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הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  
 המצוינים בתוכניות. 

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,  
 חיבור ישר בצורה מדויקת ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.

 הזכוכית ו.
הזכוכית תהיה מסוג טריפלקס ו/או בהתאם למפורט בתוכניות.  

 .938ות"י  1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י 
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 12.04
 

 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 12.04.1
 תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים. א.
 דוגמאות לכל האלמנטים. ב.
 הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב. ג.
 כל הבדיקות כנדרש. ד.
 כל הפרזול כנדרש. ה.
 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה. ו.
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל הנדרש ע"י היצרן  ז.

 עד לקבלת מוצר מושלם.
למבנה וכיוצ"ב, הקשורות  כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה ח.

בהרכבת חלקי האלומיניום אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל 
 התיקונים שלכל חלקי הבניין שניזוקו בעת ההרכבה.

 מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי. ט.
 

 בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה. 10%±שינוי מידות בגבולות  12.04.2
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 14פרק 

 עבודות אבן 

 
 חיפוי חזיתות האבן בשיטה הרטובה  14.01

 
 תאור העבודה 14.1.01

מבחוץ באבן בשיטה  קירות הבטון בבנין, ע"פ החזיתות, יחופו א.
ה"רטובה", כלומר הצמדת האבן אל המבנה בעוגנים, רשתות זיון 

 מגולבנות ויציקת בטון בתווך.
 העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים. 

לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע  ב.
 . 05כמפורט בכתב הכמויות  בפרק 

במפרט הכללי, ובהתאם  14בודות האבן יבוצעו עפ"י הנחיות פרק כל ע ג.
 .2378לת"י 

 כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ. 
בכל שאר הנושאים כגון: אשפרה, גימור )ליטוש הוגנה( והגנה, תעשה  ד.

 .14העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות אבן בפרק 
 מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי.העבודה כוללת תכנון  ה.

 
 הנחיות כלליות 14.1.02

 
הקבלן ימנה מהנדס רשוי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע  א.

 בהתאם לתכנון ולמפרט המיוחד.
 

 אחריות כוללת של הקבלן ב.
האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט  

איטום  - 05לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק המיוחד להלן, 
צמנטי, הינם דרישת מינימום. במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו 

מספק או שדרושים שינויים/תוספות למפרט, עליו להודיע על כך למפקח 
 בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.

 
 מפרטים באתר ג.

 ים:הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבא
  2378ת"י  .1
 .14מפרט כללי פרק  .3
 המפרט המיוחד. .4

 
 קיר אבן טיפוס -דוגמא  ד.

לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו  .1
תוצאות בדיקות בהתאם למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אב 

. הדוגמא 2חלק  2378בת"י  5.1.1.1טיפוס כמפורט בסעיף 
כבת הרבצה ואיטום צמנטי עד וכולל כוללת הכנת התשתית בש

עשית המישקים וקבלת אישור המפקח. הדוגמא תבנה על קיר 
שיבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו. 

הדוגמא תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל 
 .EPDMהתקנת סינור 

 הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים. 
עוגנים לפני תחילת  3-סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ללכל  .2

העבודה. העוגנים יעמדו בכוח השליפה המתוכנן ע"פ חישובי 
 .4הקבלן עם מקדם בטחון 

רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים  .3
ואישור החישובים ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל 

 הקבלן להזמין את האבן.
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 מדידת הרקע, סימון ה.
האבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי 

הפרוט בתכניות החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה 
 אבן בדייקנות גבוהה מהרגיל.

לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים  ידרש
עוברים מתחת ומעל לחלונות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב 

פסי האבן כך שיתקבלו אבנים שלימות מתחת ומעל לחלונות ואבנים 
 שלימות מעל הדלתות.

לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את 
הראשיים, ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב  הצירים

 הקיים עם כל הסטיות בכל הכוונים.
. הסטיה המותרת 02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 

מ"מ, הסטיה באנכיות  10±ממישוריות הקירות לכל גובהם לא תעלה על 
מ"מ לכל גובה הבנין.  10±הפינות וקוי שפות הפתחים לא תעלה על 

דה והסטיות עולות על הנ"ל, יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע במי
 בסיתות או תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.

המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי 
 ואת מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.

ל סטיות השלד הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר ע
ולא לצבור את השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי 

 המישקים.
אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת 

 עלות, תחול כל העלות הנוספת על הקבלן.
 
 ע"י הקבלן Shop Drawingsתכניות  ו.

 תכניות הקבלן יכללו, בין היתר:
שה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל תכניות פרי .1

ולאחר קביעת מיקום מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפועל 
 של הבניה.

קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן  .2
לחיתוך ויאפשרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות 

 חיתוך ועיבוד סופיות.
ים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור פרוט מיקום הקדחים לעוגנ .3

 סופי במפעל.
 
 אחידות האבן, מיון ז.

בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה 
 עבור כל חזית מאותם גושי אבן.

בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין 
 בתכניות הקבלן וברשימות האבן.

לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני 
שיבטיח אחידות במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה 

 ד מהאתר.החיצוני של האבנים. אבינם שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מי
הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב 

הקבלן לפרוש את האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת 
 החיפוי.

 
 בדיקות האבן ח.

 1חלק  2378בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י 
 כמפורט שם בפרק ו'.
דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור אבן לא הבדיקות יבוצעו על 

 יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.
תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו 

מחייבת את הקבלן להביא את האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן 
וגמאות מספיק לקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מד

 מוקדמות בלבד.
 סימון צנרת בקירות ט.
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לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני, יסומנו בצבע בולט 
)ספריי( בקוים מלאים, תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו 

 באבן.
מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה, 

 .יקר ולפעמים בלתי אפשרי
 סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.

 
 עיגון פיגומים י.

מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות 
האבן כך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי 

 (.2חלק  2378בת"י  2.2מאוחרת. )ראה דרישות סעיף 
ן יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי אביזרי העיגו

מתכת בין לוחות האבן. כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו 
 .316מפלב"מ 

 
 בדיקת אטימות יא.

לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימות 
, ע"י מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו 1476בהמטרה, ע"פ ת"י 

י הקבלן ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן ע"
 התיקון,החומרים ושיטות היישום טעונים אישור מראש של המפקח.

 
 לוחות האבן  יב.

 בהתאם לכתב הכמויות. סוג האבן:
 בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות. גמר:

 1±בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת  מידות הלוחות:
 מ"מ.

מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני  סטיה במישוריות:
 מ"מ. 1לוח האבן לא יעלה על 

 כמפורט בפרטים בתכנית. עיבוד פינות:
קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור  קידוחים:

מסודר וע"פ שבלונה באתר, כך שיובטח דיוק 
מ"מ במיקום  1±מ"מ בקוטר הקדח,  0.5±

 מ"מ בעומק הקדח. 2±-ח ומרכז הקד
 

 חישוב הנדסי יג.
חישוב הנדסי מפורט יעשה ע"י המהנדס שמינה הקבלן בהתאם  .1

 .2חלק  2378לדרישות ת"י 
כולל התחשבות מפורטת בתחומי  414עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  1.1

 יניקה מוגברת באזורי שפה .
 .412עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י  1.2

לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן  הקבלן יגיש .2
יכלול פרטי הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק 

בפינות, פרטי קיבוע סביב פתחים וכו'. אישור החישובים 
והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן ולפיכך יוגשו 

ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ לוח הזמנים המאושר של 
 הפרויקט.

החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח  .3
האמיתי שבין האבן לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני 
תחילת החיפוי. למרווח מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים 

לשאת את העומס המוגדל. אישור החישוב המעודכן הינו תנאי 
 להתחלת בצוע החיפוי.

וזק של האבן כפי שנקבעו החישוב יעודכן ע"פ תכונות הח .4
 בבדיקות האבן שסופקה לאתר.

 דיוק יד.
 מ"מ. 0.5±הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

 מ"מ. 1.0±הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 
 מ"מ. 1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני  הסטיה
 מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של  2.0±המשטח( לא תעלה על 
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 הכנת שטחי החיפוי, איטום טו.

 לעיל. 05ראה פרק  .1
 לאחר סיום האשפרה, ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן. .2

ת, תוך מעקב ימים לפחו 5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ 
 צמוד אחר מצב רטיבות הקיר.

 הכנת האבן יז.
לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי  

חלקים שומשומית נקיה, חלק  2גב הלוחות התזת מלט צמנט בהרכב 
מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של  3-בעובי של כ -חול וחלק צמנט 

 סיקה לטקס.
 , תתואם עם הספק.1:1היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  
 ימים לפני הרכבתם. 3אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות  

 
 קידוחים בתוך האבן יח.

קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד  
לקידוחים, אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל 

 א שבר מיותר.המתוכנן, לל
מערכת זו תאושר על ידי המהנדס, לפני התחלת העבודה. לא יורשה  

 קידוח חורים על הפיגום, ללא בקורת.
 

 בדיקות העוגנים יט.
כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן ע"פ  .1

 .4חישובי הקבלן עם מקדם בטחון 
לפני תחילת עוגנים  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2

 העבודה )ראה לעיל קיר נסיון(.
מהעוגנים בפיזור  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל .3

 2חלק  2378ת"י  2אקראי. )דרישה זו חמורה מדרישות טבלה 
 (.5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים 

 
 הרכבה בשיטת הבניה הרטובה 14.1.03

 
המפקח. הבניה לא תתחיל לפני הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור  א.

מהווה  2378הכנת דוגמא מאושרת. אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 
 תנאי מוקדם להתחלת הביצוע.

 
הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בנית  ב.

כל שורה, כולל ביצוע קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל 
ס"מ, והיא  4-בבטון דליל. עובי שכבת הבטון כשנשאר עד לפני הקיר 

 תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספים אוטמי מים.
 
בתוספת ערב פולימרי, יוכן  1:1תערובת קיבוע זו, מלט צמנט ביחס  ג.

בערבוב מכני. לאחר השלמת הערבוב היבש, מוסיפים מים עד לקבלת 
 התערובת בסמיכות הרצויה.

 
 בגב האבן יוכנו באתר, באמצעות ערבל מכני תקין. כל הבטונים למלוי ד.

לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך  
 שתוכל להתפשט ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.

 
מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה, תוך הבטחת  ה.

 חדירת הבטון ומלוי כל החלל.
 
בטון של הפאה האנכית -ית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיטבני ו.

 והפאה התחתונה.
 
עוגנים   2קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת  ז.

מ"מ בפאה הצדדית.  5עוגנים מחזיקים וכן הכנסת פין קוטר  -תומכים 
 מ"מ בולטת הצידה. 40-מ"מ ויתרת ה 30הפין נכנס לתוך האבן רק 
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סביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש, וקושרים אותו מ 
 לרשת.

האבן הבאה מובאת למקומה, ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין  
הבולט מעבר לאבן הקודמת היתר, כמו קודם. מיקום העוגנים יהיה כזה 

ס"מ  7ששניים ישמשו כעיגון תומך וששניים כעגון נושא. כל עוגן ימצא 
 עוגנים(. 4ת יחידה )סה"כ מפינ

 
 מישקים )פוגות( וכחולם 14.1.04

 
מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל, על פי הדוגמה  א.

 מ"מ. 8מ"מ ועומקם  15-6המאושרת רוחב המישקים יהיה במידות 
מ"מ,  10/10/35יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  מ"מ 10עובי  

שניים לכל אבן, הניתנים לשימוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י 
 המהנדס.

 
המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי  כיחול ב.

ולאחר שטיפה כללית על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות 
 הכיחול.

 
המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק  ג.

 כנדרש.
 אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק. 
מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי  ניקוי 

 הקשירה והפינים הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.
 הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן, ויגיע לגוון שבדוגמא המאושרת: ד.

 חלקים )בתוספת למלט האפור(. 1.5   מלט לבן 
 חלקים. 2  עדין -אבקת קוורץ  
 .חלק 1  בינוני -אבקת קוורץ  
 במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.   פיגמנט צבע 
כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור  

 מראש של המהנדס, לפי הוראות היצרן.
מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של  

אחר מים. כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ול
 מכן אין להשתמש בחומר, אלא להכין תערובת חדשה.

 
 תהליך העבודה יהיה כדלהלן: ה.

 מרווח המישק יהיה נקי לחלוטין וישטף במים. -
 שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול. -
 יתאפשר ייבוש חלקי. -
שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול  -

בוצע ע"י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט יהיה חלק וי
 לבן לגוון.

 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -
בתום עבודות הכיחול, יש לאשפר במים את פני החיפוי, ולהחזיקם  

 במצב לח כשבוע ימים.
 
 יבוצעו לפי הנחיות התקן. -מישקי התפשטות, מישקי הרפיה  ו.

 לאורך הזויתנים. מישקי התפשטות אופקיים יקבעו 
מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי  10עובי המישק  

 בחתך מתאים, הכל על פי הנחיות המפרטים והמפמ"כ.
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 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים 14.1.05

להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים  
 בדוקים.

החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות  נקוי 
החומרים( כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות 

 מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.
 כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 
יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא  

 באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.
 

 אופני מדידה 14.1.06
שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, לאחר הורדת הפתחים. המדידה תהיה של  

, שטחים עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים, אבן פינה, עמודים
 קורות וכד'.

מחיר המ"ר כולל גם מדידת המזוזות, המשקופים )מעל הפתחים(, הספים  
 אלמנטים אלו לא ימדדו בנפרד. -והקופינג על המעקות 

 
 תכולת המחירים כדלהלן: 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל בין היתר גם: 

לרבות טיט, שכבת  2378 את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י א.
, עוגנים, מיתדים,  10/10מ"מ כל  6חספוס, רשת זיון מגולוונת בקוטר 

ברגים, חוטי נירוסטה, עוגנים מגולוונים, זוויתנים מגולוונים, ניקוי 
וסתימת פוגות, יציקת בטון מקשר, מישקים גמישים, מישקים יבשים 

 גון וקיבועם.וכד', וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל אביזרי העי
אספקת האבנים כנדרש לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה,  ב.

סיתות האבן ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, 
עיגון כל פרופילי הפלדה למיניהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי 

הדבקה נדרשים, ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט )כולל קירות, עמודים, 
 פים וכד'(.חש

ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר  ג.
באמצעות אבן קרבונדום, הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי 

 סופי.
 חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה. -עיבוד וחיבור אבנים לפינות  ד.
 חיתוך וגמר אלכסוני. ה.
למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים  עיבוד פתחים, חריצים ופינויים ו.

 בבנין.
 מעל לפתחים. EPDMסינור  ז.
מ"ר. העבודה תאושר לביצוע  12ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  ח.

 רק לאחר אישור הדוגמאות.
באזור  2378הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י  ט.

 הפרויקט הנדון.
 חישוב הנדסי ותכנון מפורט. י.

 ניקוי, ליטוש והגנה. יא.
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  15פרק 

 עבודות מיזוג ואוורור 
 

 מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר   15.01

 

 המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות מזוג אויר ואורור במבנה הנדון.  א.

 

 כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין  ב.

 , מפרט2011"מתקני מזוג אויר" מהדורה  15ומשרד הבטחון, פרק משרדית 

 על כל חלקיו )מערכות לאורור 4570"מערכות מ"א של משרד הבריאות", ת"י   AC-01 -מיוחד זה, ו
וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל   755,  751, תקן 1001ולסינון של אויר במקלטים(, ת"י 

 הנמצאת בתוקף, בתאריך תחילת העבודה. 

 

קבלן מיזוג האויר )להלן "הקבלן" או "קבלן מיזוג אויר" או "קבלן המערכות"( יקפיד לבצע כל  ג. 
ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא  עבודותיו במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ"ל. אי

 ישמשו עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש.

 

כמו כן, אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד, מהלכי תעלות או פרטי ביצוען או פריטים 
מבלי לקבל אישור לכך מראש, אחרים אשר הוגדרו במפרט ו/או בתכניות ו/או בכתבי הכמויות 

 .מהמתכנן

 

 בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות  .ד

 כמפורט בהמשך. 

 

 

 היקף העבודה וטיבה   15.02

 

 העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי א.

 העבודות, אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן: 

 

 אספקה והתקנה של יחידות מזוג אויר מפוצלות מסוג אינוורטר או מיני מרכזי. .1
 

 אספקה והתקנה של אמצעי מיגון והגנה למצבי לוחמה כימית/ביולוגית  . 2

 לרבות אמצעים בולמי הדף, שחרור לחצי אויר, מסנני אב"כ ומפוחיהם  

 וכל ציוד העזר.  

 

 ה, מפזרים ושבכות, בידוד התעלות וציוד עזר.אספקה והתקנה של תעלות יניקה, תעלות פליט . 3
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 אספקה והתקנה של מפוחי אורור מחדרי שירותים, ממטבחונים,  . 4

מדפים על כל   ממנדפים, או כנדרש מכל מקום אחר, תעלות פליטה תריסים או שבכות,  
 אביזריהם ומערכות הבטיחות, וכל יתר הנדרש.

 

 אספקה והתקנה של מנדף בישול במטבח. . 5

 

 שטיפה וניקוי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות . 6

 ושירות, הדרכת המזמין ותיקי מסירה.
 

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה.  . 7

 

בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי הרמה, עבודות חציבה   ב.
ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה 
הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, בכמויות או 

 אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.  בתכניות

 

 

 אספקה והתקנה של יחידות מזוג אויר ביתיות מפוצלות )לקירור או   15.03

 משאבות חום(                                                                                           

 

ר הביתיות המפוצלות, מסוג "מיני מרכזי" הקבלן יספק ויתקין באופן מושלם את יחידות מזוג האוי א.
 על הקיר.  )עם חבור לתעלות אספקה( או לתליה חופשית

 

היחידות תהיינה מטיפוס "משאבות חום" לחמום וקירור, עם מדחסים "רגילים" או עם מדחסי 
 "אינוורטר" כפי שיפורט בתכניות או רשימות הציוד או בכתב הכמויות.

 ולנה מנגנון הפשרה אוטומטי אלקטרוניהיחידות "למשאבות חום" תכל  

אשר יאפשר קירור בתנאי חוץ  וכן מנגנון,מעלות צלסיוס,  3אשר יאפשר פעולתן גם בטמפ' חוץ עד  
 . חורפיים

 

היחידות להתקנה גלויה תהיינה שלמות ומושלמות מכל הבחינות, עם מאייד להתקנה גלויה אנכית  ב.
קיר(, אופקית גבוהה תחת התקרה, או מאייד צר וארוך נמוכה )מעל הרצפה(, אנכית גבוהה )על ה

 להתקנה גבוהה על הקיר, הכל כמפורט בכתב הכמויות ו/או ברשימות הציוד.

 

 היחידות ה"מיני מרכזיות" תהיינה שלמות ומושלמות מכל הבחינות,  ג. 
 ותתאמנה להתקנה מעל תקרות ביניים, או תקרות אקוסטיות, המתוכננות  
 ו להתקנה אנכית בארון או נישה.לפרויקט זה, א 

 היחידות תתאמנה לחיבור אל תעלות אספקה וחזרה, עם מסנן וכל יתר 

 הנדרש.  

 

 כל יחידה מפוצלת תכלול באופן עקרוני יחידת פנים )מאייד( הכוללת את  ד.
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הפעלה כולל כפתורי   המפוחים ונחשון הקירור/חימום, מגש ניקוז, מסנן אויר, כסוי חיצוני, לוח  
יתר   האביזרים לפיקוד הפעלה או  ויסות טמפרטורה ומהירות המפוח, טרמוסטט וכן כל 

ומשביעת רצון של היחידה. לוח ההפעלה/   וויסות, ע"מ להבטיח פעולה בטוחה ונאותה 
 , עם חיבור חוטי למאייד.ולא שלט מרחוקקבוע  טרמוסטט יהיה מסוג

 

 יחידת החוץ תכלול את מכלול המדחס והמעבה לרבות מפוח המעבה, צנרת  

 הגז ואביזריה וכל יתר הנדרש להבטחת פעולת המדחס.  

 

והשהייה בין הפעלות  כל יחידת עבוי לכל סוג מזגן תכלול הגנות בפני שינוי מתח וחוסר פאזה  
 ס.חוזרות של המדח

 כל יחידת חוץ תהיה בעלת כסוי מתאים, עמידה בטמפרטורת החוץ, בקרינת 

 השמש, גשם שלג וכל יתר התנאים הצפויים. הכסוי יהיה מחומר עמיד ומוגן 

 בפני תקיפת קורוזיה למשך שנים רבות. כווני כניסת האויר ליחידה וממנה 

 סחרור אויר פליטה דרך המעבה. יהיו כך שלא יתעורר בעית 

 

 האביזרים בתוך היחידה יהיו מוגנים בפני קרינת שמש, עמידים בקרינת שמש 

 , ומוגנים לחלוטין בפני חדירת גשם, שלג וכו'. U.Vוקרינת  

   

 מעבים ליחידות למשאבות חום, יכללו גם מגש ניקוז תחת היחידה בעל מוצא  
       . /21"צדדי לניקוז בקוטר מיזערי של  
    

    

יחידות פנים דירתיות "מיני מרכזיות" תהיינה בעלות מבנה קשיח מפחי פלדה מגולבנים, בידוד  ה.
 בעלי שלוש מהירויות. מפוח)ים( שקט)ים( במיוחדאקוסטי פנימי, 

 לכל יחידה יסופק ויותקן מסנן לרחיצה מסוג "דורלאסט", )עומד בתקנים,  
 לפחות, כולל  0.5"גלאס", בעובי -מר מסוג "אמרצבע כחול(, או להחלפה עם חו 
 מ"מ לפחות, קשיחה ויציבה, אשר בתוכה  0.6מסגרת כבדה מפח מגולבן בעובי  
 יונח החומר ויוחזק בכל שטחו.  

פד" כמיוצר ע"י חב' "מייסון" -W-יחידות פנים דירתיות, תותקנה ע"ג בולמי רעידות מסוג "סופר 
 )משווק ע"י "אינסופקו"(. 

 

 יחידות פנים "מיני מרכזיות" תתלנה מהתקרה, עם בולמי רעידות מסוג ו.

 גומי במאמץ גזירה, וכן תחוברנה לתעלות בעזרת חיבורים גמישים 
 עשויים נאופרן מייצור מוכן בלבד, או לתעלות גמישות )מהדגם הנדרש( 

 באמצעות מרכזייה )"מניפולד"( מייצור מוכן בלבד, מפח מגולבן ומבודד,  

 שויה באופן מתועש עם הכנות לאספקת אויר על פי כמות היציאות וקוטר ע
 התעלות. 

 

 יחידות עבוי חיצוניות,  2במידה ויידרש, לכל יחידת פנים תסופקנה ותותקנה  ז.

 כ"א למחצית התפוקה.  

 שורות לפחות, מחולקת לשני מעגלי גז   6סוללת הקירור/חימום תהיה בעלת  
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 כך שגם כאשר פועלת רק יחידת עבוי אחת, ,INTERWINDנפרדים בשיטת  

 כל שטח הסוללה מקרר/מחמם את האויר. 

 

 גופי חימום חשמליים יותקנו ביחידות הפנים ע"מ לאפשר חימום גם בתנאי ח.

 חורף קשים. 

 הפעלת הגופים תתאפשר כאשר טמפ. החוץ תרד מתחת לנקודת הכיול של  

 דחסים לחימום.טרמוסטט החוץ ובמצב זה לא תתאפשר פעולת המ 

 ראה פרק "גופי חימום חשמליים"(.  –)גופי החימום יהיו עם ההגנות הנדרשות  

הפעלת הגופים החשמליים לחימום תתאפשר בנוסף גם בהפעלה יזומה למקרה תקלה במערכת 
 הקירור, ע"י מפסק מתאים בלוח החשמל. 

 

 החשמל מחיר כל יחידה מושלמת כולל את ההתקנה, חיבורים לצנרת הגז  ט.

 והניקוז, גז קירור ושמן, בידוד צנרת הגז וההגנה עליה )בתעלות רשת בבנין 

 -ותעלות פח בחוץ(, יחידת העבוי, ערסל/מתלה מגולבנים, גומי מחורץ "סופר 

 W-( 65פד", מנתקי בטחון IP.ויסות וכוון, מס קניה אחריות ושירות ) 

 

 סידור אשר יאפשר קירורבהתקנה עבור חדרי מחשב, היחידות תהיינה עם  

 גם בתנאי חורף, ע"י ויסות כמות הגז )עם ברז "זינגר"( או שנוי מהירות מפוח  

 המעבה עם בקרת לחץ הגז, והכל באופן אוטומטי לחלוטין. 

 

 צנרת הגז בין שתי היחידות )פנים וחוץ( למזגנים מפוצלים מכל סוג תהיה  י.
" ומתאימה לשימוש Lמויות. הצנרת תהיה מדגם "מנחושת רכה בקטעים שלמים כמפורט בכתב הכ

בגז קירור. חיבורים בין קטעי צנרת לאביזרים וכל חיבור אחר יעשו בעזרת אביזרים מתאימים 
 לא יתקבלו. בלבד, וחיבורי הרחבה 

קוטר הצנרת יתחשב בתפוקות, ובמרחק ובגבהים אשר בין שתי היחידות כמפורט בטבלאות הציוד 
( וכל הדרוש לפעולה בטוחה LOOPESהמלצת היצרן, כולל מלכודות שמן ) אשר בתכניות ועל פי

          ותקינה.
    

הצנרת החיצונית על הגג ועד הכניסה לתחום המבנה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת  
 עם ציפוי עליון נוסף.  מ"מ  19בעובי דופן של "ענביד" 

 מ"מ.  13לי "ענביד" בעובי דופן של הצנרת הפנימית בבנין תהיה מבודדת בתרמי 

 

מפח מגולבן בצבע לבן   בתוך תעלות עם כסוי  תמידצנרת גז הקירור, וחשמל חיצונית על הגג תותקן 
מקורי ואין להתקין צנרת גלויה, למעט עודף צנרת מגולגל אשר יעטף בעטיפה כפולה של תחבושות 

 סופר". -ומריחת חומר עמיד בקרינה מסוג "אקרילפז

 

 הגגות, יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג שיאושר ע"י המפקח  על 

 והמתכנן או לקבוע אותן על מעקות הגג כמפורט בתכניות. 
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כל צנרת גז הקירור והחשמל הפנימית, מעל תקרות מונמכות בבנין, תותקן בתעלות פי.וי.סי. 
מרווחים סבירים ללא לחץ על   מיועדות לצנרת קירור כמיוצר ע"י "פלגל" במידות מתאימות, עם

 הצנרת. 

 

, או מדגם תיקני אחר המותאם NYY XLPכבלי חשמל ופיקוד בין יחידות הפנים והחוץ יהיו מכבלי  יא.
למזגנים מפוצלים, מותקנים במתעלים מצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי 

 מגע בין כבל חשמל לצינור גז חם.

ידים הנדרש לכל סוג מזגן, והם יותקנו אך ורק במתעלים תקניים ויושחלו  הכבלים יהיו במספר הג
 . בשום אופן אין להתקיןאת כבלי החשמל או הפיקוד במשיכה והשחלה להחליףבהם כך שניתן יהיה  

 הכבלים ללא מתעלים. 

 

 מערכת הפיקוד הפנימית של יחידות מיני מרכזיות עם יותר ממעבה אחד,  יב.

 במספר דרגות לקירור או לחימום, על פי מספר יחידותתפעיל את המערכת  

 העבוי אשר תדרשנה לכל יחידת פנים. 

 

 כמו כן המערכת תבטיח שבזמן הפשרה, תופשר תמיד אך ורק יחידה אחת  

 מתוך השתיים או יותר כאשר יתר היחידות תמשכנה לחמם. 

 

 תקע"( יותקן -ליד כל יחידת עיבוי חיצונית )גם אם חבורי החשמל הם "שקע  יג. 

 IP 65מנתק בטחון חשמלי מקומי. המפסק יהיה אטום למים ברמה של  

 במקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון.  

 חיבורי החשמל יהיו עם מחברי "אנטיגרון" בלבד.  

 

אירופאית אחרת,  "לגרן", "שניידר" או תוצרת  מילר",-המנתק יהיה תוצרת "אבב", "קלוקנר
 שתאושר מראש. ציוד לא מאושר יפורק ויסולק.

  

כל יחידת עבוי תותקן על בסיס בטון או על "שלחן" או בערסל, הכל על פי התכנון והמקרה המיוחד,  יד.
 פד" בלבד בין היחידה לבסיס ו/או לתושבת.-W-עם גומיות מחורצות מסוג "סופר

 

 קרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן או ישירות על הקרקע, בשום מ 

 אלא רק בתוך הערסל או על בסיס בטון או משטח קשיח אחר, כמצוין לעיל.  

 

יחידות עבוי להתקנה על קיר חוץ או מעקה הגג תותקנה אך ורק בערסלים מפרופילים מגולבנים 
"מייסון" כנ"ל, לפחות בשש נקודות של  פד" תוצרת-W-)לאחר הייצור( עם בולמי רעידות "סופר

 שטח התמיכה התחתון.

 

 לכל מזגן יסופק סורג כבד ומגולבן בטבילה, עם נעילה לערסל כולל מנעול   

 לתליה ומפתחות אשר ימסרו למזמין. 
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 המעמדים, המתלים, הערסלים והסורגים יהיו תוצרת חב' "שחקים" בלבד  

 ושום תוצרת אחרת לא תאושר. 

 

 צנרת גז וחשמל ליחידות בחדר מוגן ממ"ד וכו', תכנס לחדר דרך שרוול  טו.
 מאושר ע"י הג"א אשר יותקן בקיר הבטון.

 עם אוגנים ואוגנים נגדיים, עם מופות למעברי  3"השרוול יהיה בקוטר  

 הצנרת והגז, על פי פרטי הג"א.  

 

 למלוי כמו כן תהיה בכל שרוול מופה נוספת, על השרוול עצמו אשר תשמש  

 השרוול בפוליאוריטן מוקצף, לאחר התקנת הצנרת המבודדת וכבלי החשמל  

 דרכו. 

             

 השרוול ישולם בנפרד ויבוצע על פי הפרט ו/או אישור הג"א לענין זה, והקבלן  

 אחראי לקבלת האישור וביצוע מושלם של העבודה.  

 

תסופקנה תמיד עם לוח  ידות "מיני מרכזיות" עיליות גלויות להתקנה גבוהה, או יח –כל היחידות  טז.
חורף. -טרמוסטט ובורר מהירויות וכן בורר קיץ הפעלה תוצרת יצרן המזגנים המפוצלים, הכולל  

טק" מהסדרה האחרונה ביותר, מתאים לאופן הפעולה -"מיטב  לוח ההפעלה יהיה תוצרת 
 הנדרש. 

 

 נוסף לכל הנ"ל גם יחידות עם לוחות הפעלה ופיקוד אלקטרוניים יכללו ב 

 אמצעי כוון האויר ופיזורו באופן אוטומטי, מצב לאורור, השהיות בין 

 הפעלות, וכל הנדרש.  

 

 במידה וידרש יסופקו מכשירי הפעלה מרחוק לכל היחידות )שלט רחוק(. 

 במידה ויידרש תופעלנה היחידות ע"י שעוני שבת באופן שיעמדו בדרישות 

        המזמין וההלכה לענין זה.  

     

כגיבוי בנוסף לפעולת החימום ע"י  כאשר מותקנים גופי חימום חשמליים ביחידות "מיני מרכזיות" 
האלקטרוני יפעיל הגופים )במצב "חימום"( כאשר תפוקת החימום אינה עונה   , הטרמוסטטהמדחס

 על הדרישות. 

 

  במקום פעולת היחידה, כגיבוי כאשר מותקנים גופי חימום חשמליים ביחידות "מיני מרכזיות"  
חוץ אשר ינתק  , יותקן טרמוסטט0C6-5 -במצבי "תקלה" או כאשר טמפ' החוץ יורדת מתחת ל

 פעולת המדחסים ויפעיל את גח"ח עפ"י דרישות טרמוסטט החדר ומספר הדרגות המצוין.

 

 להגנת הגופים החשמליים יותקן טרמוסטט בטחון )עם ריסט ידני(, מפסק  

 עם חיגור למנוע המפוח, כחלק מהיחידה ומערכותיה. P-33לחץ  
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 י מאדי מים וכמיוצר ע"י  , מאיכות מעולה, נקR410A -גז הקירור יהיה  יז.

פונט". חיבורי צנרת הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרים מתאימים למטרה זו בלבד, במדה -"דו
 וצנרת הגז אינה מהסוג המסופק עם מלוי גז. 

 

 אטמוספירות, לבצע שטיפה  20יש לבצע בדיקה של מערכת הגז בלחץ של  

 24מיקרון למשך  500של לחץ -בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת 

 שעות.  

 

 רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל, ניתן למלא הצנרת בגז יבש ונקי, ובכמות 

 השמן הנדרשת. 

 מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייבוש המערכת. 

 

 מגשי הניקוז של יחידות הפנים והחוץ ומכל הסוגים, יחוברו עם צנורות ניקוז יח. 

 דים עד לצינור הניקוז הראשי. שרשוריים בלבד, מבוד 

 לכל יחידת פנים "מיני מרכזית" יסופק ויותקן סיפון פלסטי מבודד או סיפון  

 מגומי ניאופרן הניתן לפירוק קל לצרכי ניקוי ותחזוקה.  

 

 . 0.5"המגש יהיה מבודד בכל שטחו עם בידוד בעובי  

 

 קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידת המאייד  יט.

 הפנימית ויחידת העבוי החיצונית המפורטים לעיל. הקבלן יספק ויתקין את  

 צנרת הקירור והחיווט החשמלי בין היחידה הפנימית לחיצונית וכן את כל יתר  

 לפעולה   הציוד האביזרים החומרים והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים 

 תקינה ומשביעת רצון והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם  

 לא, ולרבות הטרמוסטטים והתקנתם.                                         

 

וכנדרש בתכניות  היחידות הפנימיות תתלינה גלויות על הקיר או התקרה, הכל עפ"י המקרה  
 ובכתב הכמויות. 

 "מיני מרכזיות" תותקנה בחללי התקרות או במקומות המצוינים היחידות ה 
 ותחוברנה לתעלות ולצנרת הגז החשמל והניקוז כנדרש.  

 

 במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך 

 תקרות, רצפות, קירות חוץ או מחיצות ע"מ להעביר דרכם את צנרת הגז 
דרים המוגנים. הקידוחים יעשו במקדחי וידיה מתאימים, ובקוטר והחשמל, לרבות השרוולים לח 

 הנחוץ בלבד, כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח ויצבע ע"י הקבלן עפ"י הקיים. 

העברת הצנרת בשרוולי  כניסת צנרת גז הקירור והפיקוד מהגג תעשה באופן אטום לחלוטין, ע"י   
כמפורט, עם קשתות מרותכות וצביעת התפרים   או  4קוטר "מגולבנת ב 40פלדה עשויים צנרת סק. 

 קר".  -ב"גלבן 
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השרוול יכלול לוח עיגון לאיטום, וכל יתר הנדרש על פי הפרט, ויותקן בזמן יציקת  -במבנה חדש 
 הגג. 

כנדרש, לתוכו יוכנס השרוול, והמרווח יאטם בבטון  6, או "4"יבוצע קדח בקוטר  -במבנה קיים 
 שכבות האיטום ויצירת "רולקה". ותיקון כל 

 לאחר התקנת הצינורות יש לאטום את המרווח בין הצינורות לשרוול בחומר   

 מתוצרת מעולה.  RTVאוטם מסוג סיליקון  

 

 לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן, וכן לבודקן בתנאי כ.

העבודות  קנו ויושלמו כל פעולה ממשיים לקירור וחימום. המסננים ינוקו, הכיסויים יות 
 הנדרשות ע"מ לקבל מתקנים ומערכות שלמות ומושלמות.

 

 כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות. כא.

עבודות בניית  הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות, בנוי בשלמותו במפעל ואין לבצע באתר  
 ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג. 

 

מזגנים מפוצלים עיליים גלויים יהיו תוצרת חברת "אלקטרה", "אלקו", או "תדיראן" בלבד, ציוד 
 מתוצרת אחרת חייב לקבל אישור המתכנן. 

 

יחידות "מיני מרכזיות" תהיינה מדגמי "אלקטרה" או "מתכת וקס" או "אוריס" בלבד, משאבות חום 
(  Aשקטים בעלי מנוע פנימי. רמת רעש המפוח לא תעלה על ) הנדרשים, עם מפוחים   כמפורט, בהספקים

DB55  מ' בתעלה עם בידוד אקוסטי. 1במרחק של 

 

 אופני המדידה והמחירים יהיו כדלקמן: כב.

 

  עבור מזגן מפוצל לתליה חופשית כולל המחיר את כל חלקי המערכת,  א. 
 המצוינים( חשמל פיקוד וניקוז בין  צנרת גז קירור )על פי הקטרים והאורך 
יחידות הפנים והחוץ, תעלות פי.וי.סי. בתוך הבנין, ותעלות פח מגולבן בצבע לבן מחוץ לבנין,   

מנתק בטחון, בולמי הרעידות, חבור לחשמל, כל הקידוחים, המעברים, שרוול/צנור היציאה לגג  
 סות וכל יתר דרישות המפרט. על פי הפרט בלבד, מתקני תליה ותמיכה, קיבוע, הפעלה ווי

          

 המחיר כולל גם לוח הפעלה/טרמוסטט כולל גם את החיווט החשמלי המושלם. 

 עבור צנרת גז חשמל וניקוז והתעלות עבורם, תשולם תוספת לפי מטר  

 אורך רק במידה ויש לכך סעיפים בכתב הכמויות.  

 

ת כל חלקי המערכת, צנרת גז קירור )על פי עבור מזגן "מיני מרכזי" מפוצל, כולל המחיר א ב. 
הקטרים והאורך המצוינים( וחשמל בין יחידות הפנים והחוץ תעלות פי.וי.סי. בתוך הבנין,  
ותעלות פח מגולבן בצבע לבן מחוץ לבנין, מנתקי בטחון, בולמי רעידות, תליות וחיזוקים, 

חים, המעברים, שרוול/צנור חיבורים גמישים וחיבור לתעלות, מסננים )לרחיצה(, כל הקידו 
היציאה לגג על פי הפרט בלבד, הפעלה וויסות וכל יתר דרישות המפרט. כמו כן לוח החשמל 

 טק"( וחיווט מושלם. -ופיקוד מושלמים, טרמוסטט ולוח הפעלה )של "מיטב
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במידה והמאייד יותקן מחוץ לבנין או על הגג יכלול המחיר מבנה מגן מושלם, תוצרת חב' 
לבד כהגנה בפני גשם שמש ופגעי מזג האויר, והיחידה תתאים מבחינה מכנית "יעד" ב

 (. IP 65וחשמלית להתקנה חיצונית )מערכת החשמל תותאם לרמה של 

 

 עבור לוח הפעלה/טרמוסטט, לוח חשמל כולל החיווט החשמלי המושלם,   

 לא תשולם תוספת והם כלולים במחירי היחידה.   

 

 עבור חדרי מחשב, חדרי כנסים ו/או אולמות, יכלול המחיר גם את אמצעי 
 הויסות והבקרה, לקירור גם בתנאי חורף.

 

 עבור צנרת גז חשמל וניקוז והתעלות עבורם, תשולם תוספת לפי מטר  

 מ' הראשונים )כאשר מותקנים מספר מזגנים תהיה המדידה מצטברת(. 2אורך, מעל 
        

 

                                                                      כות פיזור אוירמער   15.04

 מיוחד זה. של המפרט הכללי, ובמפרט  1505מערכות פיזור האויר תהיינה כמפורט בפרק  א.

 

גר'/מ"ר לפחות, בעובי דופן כמפורט בסעיף  180התעלות תהיינה מפח מגולבן עם צפוי אבץ של  ב.
במפרט, או על פי הפרטים הסטנדרטים המצורפים )ובהתאם לדרישה החמורה מבין כל  150511

של  1500.06ההנחיות(. בכל מקרה, המדידה תהיה ללא הבדל בעובי הפח, ובניגוד למפורט בסעיף 
 המפרט.

 

 -כל התעלות תאטמנה בתפרים באמצעות שכבה כפולה של תחבושות ו"דק

 קאסט" מ.פ.".

 

 ג' )גרעין חוט פלדה( עם בידוד  15.53תהיינה כמפורט בסעיף תעלות גמישות  ג. 

 או ש"ע מאושר בלבד. V.3.3דרגה  755ועמידות בתקן  1001 תוצרת "גלו" עם ת"י 1“חיצוני בעובי  

 ס"מ. 60התעלות תתלינה עם תליות רכות וריפוד, כל  

  

 בנוסף לתליות ולחיזוקים עפ"י הנדרש במפרט כוללמחיר התעלות מכל סוג  ד.

ובפרטים, גם ווסתי חלוקה, חיבורים גמישים לציוד או ליחידות טיפול באויר/מזגנים, וזאת בניגוד   
 של המפרט.  1500.08למפורט בסעיף 

 

 למיניהם יהיו מאלומיניום משוך צבועים בצבע שרוף  מפזרי האויר והשבכות ה.

חיבור מגירה בלבד.  בתנור ובגוון שיקבע האדריכל. הצוארונים עבור המפזרים והשבכות יהיו עם  
 אחרת. מחיר מפזרים ושבכות אויר חוזר כולל ווסת אלא אם צוין 

 המפזרים יהיו תוצרת "יעד" על פי הדגמים המפורטים בכתב הכמויות. 
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כאשר יש לחבר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות, לכל מפזר/שבכה יסופק  
 מתאם/קופסת פיזור/יניקה מבודדת, וצוארון בקוטר התעלה הגמישה. 

המפזרים יחוברו לקופסאות הפיזור באופן אטום ושניהם יתלו באופן יציב מתקרת הבטון )ואין 
 להניחם על התקרות המונמכות(.

 

 ושבכות יהיו לפי מ"ר, כאשר הקבלן יספק ויתקין את הגודלמחירי מפזרים  

 מ"ר. 0.085הנדרש בפועל, כאשר השטח הקטן ביותר )מינימלי( הוא  

כאשר יש לספק גם קופסאות פיזור, יכלול המחיר גם את הקופסה המבודדת ויתר הפרטים כמתואר 
 לעיל. 

 

 האורך בהתאם לדגם המצוין. מחיר מפזרי חריץ או מפזרים קווים/לינאריים, יהיה על פי 

 

מדפי ויסות ידניים יהיו במבנה אוירודינמי עם גלגלי שיניים מאלומיניום, כמיוצר ע"י "יעד" או ש"ע 
בלבד, עם חיבורי אוגנים ואוגנים נגדיים וידית הפעלה עם מראה מצב. המדפים ישולמו לפי מ"ר 

 מ"ר. 0.25דוגמת מפזרים ושבכות, והשטח המינימלי הוא 

 

מ"ר(, כולל קיבוע, צבע שחור מט וכל יתר  0.085קסטרקטורים ישולמו לפי שטחם נטו )מינימום א 
 הנדרש. 

 

, לעמידה באש למשך שעתיים 1001של המפרט, יעמדו בת"י  150543מדפי אש/עשן יהיו לפי פרק  ו.
" דגם לפחות, עם הפעלה מרחוק בעזרת מנוע לסגירה ולפתיחה, עם נתיך טרמי/חשמלי, תוצרת "יעד

 "בלייברג" עם שרוול מאריך. 

 

 סמוך לכל מדף אש )מהצד המוגן( יותקן תמיד פתח ביקורת, תוצרת "טרוקס" 

  1.25ס"מ, או ש"ע תוצרת "וקס", עשוי פח מגולבן בעובי " X 30 30במידות מינימום של  BLדגם 
 אטום לחלוטין. הדלת תהיה מבודדת דוגמת התעלה בו היא מותקנת.

 מ"ר.  0.1יהיה לפי המידה בפועל, מינימום מחיר מדף אש  

 מדפי אש/עשן יש להתקין בתחום מחיצת אש/עשן ולא מצדדיה, ועל הקבלן  

 לודא כי ההכנות לכך יעשו במועדן, וישא בכל נזק או תשלום עבור הביצוע  

 מאוחר יותר. 

 

וולט,  24" עם קפיץ מחזיר, עם מגעי עזר, עם נתיך טרמי/חשמלי, מנועי המדפים יהיו תוצרת "בלימו
 ומחירם כולל חווט מושלם עד ללוח הציוד )יט"א או מפוח( אותו הם משרתים. BAE 72-Sדגם 

 

 כל התעלות האופקיות, המלבניות, הגלויות על גגות ומשטחים חשופים,   ז.

 וקורוזיה. הגגונים יהיו  תקבלנה כסוי עליון )גגון( להגנה מפני חדירת מי גשם 

 מפחים שלמים, חתוכים ומכופפים עפ"י הפרט בתכניות ומחוזקים לתעלות  
 ס"מ. הגגונים יחוזקו לתמיכות 5כמצוין. בחבורי הפחים תהיה חפיפה של         

 באופן שיאפשר פירוקה הנוח בשעת הצורך והכל עפ"י הפרטים. 
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 במידה והקבלן יידרש לצבוע התעלות שאינן מוסתרות מעל לתקרה אקוסטית,  ח.
 מערכת הצבע תכלול את הפעולות והמרכיבים כדלקמן: 

 

 .   ניקוי יסודי של הפח והמתלים בממיס "ארדירוקס" )תוצרת "כימתכת"(.1 

             

 מיקרון. 40-50.  שכבה אחת של צבע יסוד "צינקוט" של "טמבור" בעובי 2    

 

 שתי שכבות צבע עליון "איתן" או "סופרלק" של "טמבור", כל שכבה . 3 

 מיקרון, גוון הצבע יקבע ע"י האדריכל.  35בעובי של         

 

 כל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפות אויר מכל סוג.  ט.

 

 מוצא לתעלה גמישה מתעלה מלבנית יהיה קוני, כאשר הקוטר הגדול הוא  י.

 מעל לקוטר הגמיש. החיבור יהיה עם הפשלה פנימית של הפח סביב הפתח 2" 

קאסט". המוצא -והבידוד האקוסטי )אם יש( באופן שימנע סחיפת סיבים ואיטום מושלם עם "דק 
עם ציר עובר לשני  KEבלגיה, דגם  ATCיכלול קטע ישר, עם ווסת עגול ומנגנון ויסות. הווסת יהיה תוצרת 

 ( או ש"ע מאושר בלבד.03-0504257גדי"(, כמשווק ע"י "לימור טכנולוגיות בע"מ" )הצדדים )"תומך נ

 מוצא קוני לאויר ממוזג יקבל בידוד טרמי. 

 במידת הצורך הקונוס יהיה אובלי.  

 

 " עם מחסום ISOCAMבידוד טרמי חיצוני לתעלות מ"א יהיה מתוצרת " יא.
 , או ש"ע מאושר V.3.3דרגה  755ועומד בתקן  1001אדים אינטגרלי, נושא ת"י  

 בלבד. 

 (. 159פאונד/רגל מעוקב )טיפוס  1.5ובמשקל סגולי של  2"הבידוד יהיה בעובי  

 הבידוד יודבק לתעלות בדבק בלתי דליק של "ורוליט" )דבק ירוק( עם הידוק  

 ס"מ. והגנה על הפינות עם לוחות "ענביד".  60מסביב בסרטי פוליאסטר כל  

 

 1001", נושא ת"י ISOCAM קוסטי פנימי לתעלות מ"א יהיה תוצרת "בידוד א יב.

 , או ש"ע מאושר בלבד.V.3.3דרגה  755ועומד בתקן  

פאונד/רגל מעוקב )טיפוס  1.5)או כמצוין בכתב הכמויות( ובמשקל סגולי של  1"הבידוד יהיה בעובי 
150 .) 

 של "ורוליט" הבידוד יודבק לדפנות הפנימיות של התעלות בדבק בלתי דליק  

 ס"מ לכל כוון, ופס חיזוק מפח  30)דבק ירוק(, ובנוסף יותקן "פין" חיזוק כל  

 מגולבן מכופף בזוית לאורך כל התפר הפנימי של שמיכת הבידוד. 

 

הבידוד הטרמי או האקוסטי יהיה עם הדפסה רציפה לכל האורך, עם נתוני החומר. חומר ללא  יג. 
 .הדפסה מקורית במפעל, לא יתקבל
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 להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע:  יד. 

 

 האורך ימדד לאורך הציר )כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר . 1 

 אינם נמדדים בנפרד(.  

 ההיקף ימדד בניצב לציר. . 2 

 ההיקף ימדד לפי המידה הגדולה.  -בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה  . 3 

 השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף, ללא תוספת בעד פחת,  . 4 

 שוליים, חיפויים וכו'.   

 מטר לאורך הנמדד 1ומעלה יש להוסיף  045לקשת או כיפוף בזוית  . 5 

 לאורך הציר. הזויות תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה   

 ובכוון זרימת האויר.  

 מטר לאורך. 0.5יש להוסיף  º44-ל 015לקשת או כיפוף בזוית של בין  . 6 

 מטר לאורך הנמדד,  1.5למעבר מחתך מרובע לעגול יש להוסיף  . 7 

 וההיקף יהיה לפי החתך המרובע.   

 לזוית ישרה עם כפות כוון כפולות ואקוסטיות, תשולם רק תוספת למחיר . 8 

 מטר כמו 1כפות הכוון, על פי שטח המישור בו הן מותקנות )וללא תוספת   

 קשת מעוגלת(. ל  

 מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר, 2עבור "מכנסיים" לחיבור  . 9 

 מטר לאורך הנמדד, עבור כל "רגל".  1יש להוסיף   

 מטר לאורך  0.5עבור "נעל" )לדוגמה ביציאה למפזר( יש להוסיף  . 10 

 התעלה אשר בתחילתה )או בסופה( הותקנה ה"נעל".   

 מים, או עם יחסי מידות  2.5"נמוך מעל עבור תעלות ללחץ גבוה/ . 11 

 , יכלול המחיר את ההקשחות האוגנים וכל  1:5 -אורך/רוחב של למעלה מ  

 הנדרש.   

 תעלות עם אוגנים תכלולנה את האוגנים, כל האביזרים לחיבור, אטמים . 12 

 וכל הנדרש.   

 

 המדידה של התעלות. בידוד טרמי או אקוסטי לתעלות מלבניות ישולם על פי אופני   טו.

 

  

 אספקה והתקנה של מפוחים ציריים   15.05

 

 או  DCDQאבג" דגם -מפוחים להרכבה בקיר או בחלון, יהיו תוצרת "זיאל א.

 או שווה ערך תוצרת "סיסטמאייר". S&P" או EBMתוצרת " 

 המפוחים יהיו חד או תלת פאזיים כנדרש, ולרמת רעש נמוכה, עפ"י מגבלות 

 המבנה, יועץ האקוסטיקה או המתכנן, ורמות הרעש הנדרשות. 
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 במדה ויידרש, יסופקו המפוחים עם ווסתי מהירות רציפים, או דרגתיים. 

 עם SVKחוזר דגם -המפוחים יורכבו בקירות או בחלונות, עם תריס אל 

 מסגרת היקפית אשר תמנע לחלוטין חדירת אויר חיצוני בזמן הפסקת פעולת  

 המפוח.  

 

כל מערכת החשמל והפיקוד למפוחים כולל החיווט וצנרת עבור החיווט יסופקו ע"י הקבלן למזוג  .ב
אויר. החיבור למפוח לרבות מנתק הבטחון )ליד המפוח( והחיווט החשמלי אשר יותקן בתוך צנור שרשורי 

 קבלן למזוג אויר.ס"מ לפחות, יסופקו ויותקנו אף הם ע"י ה 50מצופה פי.וי.סי. באורך של  )מגולבן( גמיש

 

 מפוחי איוורור בתיבה אקוסטית  15.06

 

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר לתעלות היניקה הפליטה, ולחשמל תיבת איוורור אקוסטית. .א
 

של "אלקטרה" או ש"ע מאושר  AWשל "אוריס" או  EWמפוחים בתצורת "מדף" יהיו כדוגמת  .ב
 בלבד.

 

התיבה תהיה בנויה משלד פרופילי אלומיניום מאולגן ופנלים כפולים מבודדים, פתח יניקה עם  . ג
צוארון והכנה לחיבור גמיש, פתח פליטה עם צוארון והכנה לחיבור גמיש, פנלים כפולים קבועים ופנל  

 גישה לפתיחה, ואזני תליה. 
 

ל החלק הפנימי או החיצוני, פנלים כפולים יהיו במבנה של קופסה סגור, ללא אפשרות תזוזה ש .ד
 עשויים באופן מתועש, כאשר שני צידי הפנל מחוברים בריתוכי נקודה.

 עובי וסוג הפח  המגולבן של הפנלים יהיה כדלקמן: 

 מ"מ.  1.25הפח החיצוני: בעובי 

 .50%מ"מ, מחורר בכמות של  0.8הפח הפנימי: בעובי 

 ק"ג/ממ"ק לפחות. 40במשקל סגולי של  מ"מ וימולאו בבידוד אקוסטי  45עובי הפנלים יהיה 

 

הפנלים הקבועים יקבעו לשלד עם ברגים ע"ג אטמים בהיקף, הפנל לפתיחה יהיה צירים "כבדים"  .ה
 וידיות סיבוביות, טיפוס "כבד". 

רק במידה שלא ניתן לפתוח את הפנל לפתיחה ע"ג צירים )לאחר בדיקה במקום, ותיאום עם 
לפחות( וידית אחיזה  4תפסי פלסטיק בפינות ) 4לפתיחה יהיה עם האדריכל ומנהל הפרויקט(, הפנל 

 נוחה. 

 

בתוך התיבה, במקום שיקבע עפ"י תכנון הקופסה, יותקן ויחובר לחשמל, מפוח איוורור טיפוס  .ו
 .EC" עם מנוע EBM"פלג", תוצרת "

 חיבור החשמל למפוח יעשה דרך קדח שיבוצע במפעל, שרוול מתאים, ומחבר אנטיגרון.

" או "סימנס" או ABBלפתח הגישה הקבלן יספק יתקין ויחבר מנתק בטחון איכותי, תוצרת " סמוך
 .בלבד"שניידר אלקטריק" 

 

בלוח החשמל אשר יזין את המפוח, יותקן פוטנציומטר אשר באמצעותו תווסת מהירות המפוח  .ז
)וספיקת האויר(. המכשיר יהיה איכותי על פי המלצת ספק המפוח ובאישורו, ועם אפשרות סימון 

 ברור למצב אשר יקבע לאחר הוויסותים.
 

ס", "אביגל", או ש"ע מאושר התיבה תיוצר במפעל ייצור יחידות טיפול באויר כגון "מתכת ווק .ח
 מראש בלבד. לא יאושר שום ייצור עצמי של הקבלן. 

 

 מחיר כל תיבת איוורור אקוסטית כולל את כל האמור לעיל, וכל יתר הנדרש. .ט
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 מערכות אורור וסינון אב"כ למרחב מוגן   15.07

 

 כללי  א.

 

 הקבלן יספק יתקין ויחבר באופן מושלם, מערכות אורור וסינון אב"כ  

 במקלטים ובמרחבים מוגנים. כל הציוד וההתקנה יעשו בהתאם לדרישות 
מפקדת פיקוד העורף מטעם ראש הג"א ויתאימו לדרישות ולתקנות התגוננות אזרחית, כמו כן יענו 

העדכון האחרון והמעודכן ביותר בזמן ביצוע  על כל חלקיו, לפי  4570לדרישות תקן ישראלי )ת"י( 
 המתקן.

 

 הכנות לאורור במרחב המוגן ב.

 

 , כהכנה 6"או  8"או  14"במהלך הבניה יותקנו שרוולים מיוחדים בקוטר  . 1 
 להתקנה וחיבור של ציוד ומתקני אורור וסינון.

 

 , כאשר על שני הקצוות 40השרוולים יבוצעו מצנורות פלדה סקדיול  . 2 

 ירותכו אוגנים תקניים.  

 על מרכז השרוול ירותך לוח פלדה לשם עיגון השרוול ואטימת החדירה   

 סביב השרוול.   

 חורי הברגים יהיו מוגנים ע"י "כיסים" למניעת חדירת בטון.  

  

 לאחר גמר הייצור, השרוולים ישלחו לגילבון בטבילה באמבט אבץ חם  . 3 

 אשר יאושר מראש לפני הביצוע ע"י במפעל "פקר פלדה" או מפעל אחר   

 המפקח.   

 

 מידות השרוולים יהיו על פי הפרט בתכניות, או על פי פרט הג"א/פיקוד  . 4 

 העורף, אך בכל מקרה אורך השרוול יהיה על פי עובי קיר הבטון של האזור  

 מ"מ בין  100הממוגן כולל את עובי צפויי הקיר )טיח או צפוי אחר(, ועוד   

 פני הקיר הסופיים לחלקו הפנימי של האוגן, ומכל צד וצד.   

 

 מערכת האורור והסינון ג. 

 

 הקבלן יספק יתקין ויפעיל מערכות מושלמות לאורור וסינון אויר לתנאים . 1 

 של לוחמה כימית וביולוגית.  

 

 פסקאל  120-140לחץ בעקר המרחב המוגן של -המערכת תיצור על . 2 

 )בהשוואה לשטחים אשר מחוץ לאזור המוגן(, ותאפשר חיים ותפקוד   
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 חופשי ללא שימוש במסיכות אב"כ או בביגוד מגן מיוחד.  

 

 פסקאל ובתאי הפרדה יהיה  100על של -בתאי טיהור וטיפול יהיה לחץ 
, והכל על בסיס 4570"י הנחיות פיקוד העורף ותקן ישראלי פסקאל, או עפ 80על של  -לחץ 

 על היורד מכוון עקר המרחב המוגן דרך אזורי הביניים )המפורטים לעיל(. -העקרון של לחץ

 

 המערכת המכנית תהיה לפעולה באמצעות אספקת חשמל מהרשת  . 3 
 )"רגיל"( או מאספקת חרום )"גנרטור"(, ותתאים גם להפעלה ידנית )"גבוי  

 ידני"( למקרה של הפסקה באספקת החשמל הרגיל/חרום. 

 

 למערכות אורור המחייבות חצייה של קירות המרחב המוגן לכוון מפוחי  . 4 

 אורור, או למערכות אספקה מיוחדות החוצות את הקירות מחוץ למרחב   

 לתוכו, תבוצע החצייה אך ורק באמצעות שרוולי המעבר ואביזרי הגנה    

 תפקידם לאפשר את המעבר מחד, ולהגן על המרחב מפני  מיוחדים אשר  

 חדירת אויר מזוהם או חדירת גלי הדף מאידך.  

 

 ציוד המגן, הסינון, אספקת האויר ובקרת הספיקה, יהיו מתוצרת "תיבת  . 5 
 או ציוד ש"ע מאושר בלבד, המיוצר בארץ. FAHנח" מדגמי 

 

 פירוט עקר מכלולי הציוד  ד.

 

 כניסת האויר כוללת בין היתר את עקר המרכיבים כדלקמן:יחידת  . 1 

 

 הגנה מפני חדירת רסיסים.  א.  

 לחץ, )מותקן ע"ג -שסתום הדף להגנה מחדירת גלי הדף ותת ב.  

 שרוול תיקני כמפורט לעיל(.     

 מסנן מוקדם )"קדם מסנן"( )מותקן ע"ג שרוול תקני כמפורט לעיל(.  ג.   

 ציוד. חיבורים מהירים של ה ד.  

 

 יחידת סינון האויר )מסנן אב"כ( כוללת בין היתר את עקר המרכיבים . 2 

 כדלקמן:  

 

 לחץ. -שסתום/ברז שחרור תת א.  

 מסנן ארוסולי לעצירת תרסיסים רעילים וחומרי לוחמה כימית ב.  

 וביולוגית.     

 מסנן פחם פעיל לספיחת גזים רעילים ותרסיסים כימיים.  ג.   
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 ור )מפוחים( כוללת בין היתר את עקר המרכיבים כדלקמן:יחידת האור . 3 

 

 משנק לוויסות כמות אויר. א.  

 צינור גמיש.  ב.  

 חיבור מהיר להחלפה מהירה למצב אב"כ. ג.   

 ידית להפעלה ידנית )למקרה של הפסקת חשמל( ותמסורת. ד.  

 מנוע חשמלי.  ה.  

 מתג הפעלה חשמלי עם מגן בפני עומס יתר. ו.  

 מד ספיקת אויר. ז.  

 משתיק קול. ח.  

 תאורת חרום. ט.  

 

 יחידות הוצאת/שחרור האויר, תכלולנה בין היתר את המרכיבים כדלקמן: . 4 

 

 שסתומי הדף ושחרור לחץ.  א.  

 שסתומי הקטנת לחץ. ב.  

 הגנה בפני רסיסים.  ג.   

 

 פירוט עיקר הציוד  ה.

 

 שסתומי הדף לכניסת אויר . 1 

 

 הדף עם מסנן מוקדם יותקנו בפתחי כניסת האויר )בדופן שסתומי  א.  

 

 תא ההתפשטות( על אוגני שרוולי המעבר, בקוטר הנדרש.    

 השסתום ישמור על הלחץ הסטטי הגבוה בעקר המרחב המוגן, יהיה  ב.  

 מטיפוס ללא טיפול ותחזוקה, עמיד בחום ועשוי מחומרים בלתי    

 מחלידים.     

 היו מפלב"ם מיוחדת.קפיצי השסתום י ג.   

 כל חלקי המתכת יעברו תהליך של פוספטיזציה וצביעה באבקה  ד.  

 מיקרון(.  90)בעובי     

 ספיקת האויר ולחצי העבודה/הקטנת הלחצים יהיו כמפורט  ה.  

 ללא השפעה, עמידה בהלם מכני C070-5בתכניות, לתנאי טמפ. של     

 קילו פסקאל.  300ועמידה בגלי הדף/לחץ פוגע של  G10בגודל של     
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 קבוצת מסנני אב"כ . 2 

 

 סוללה של מסנני אב"כ תחובר במקביל לצנורות יניקה, ותסנן את א.  

 האויר המזוהם הנכנס דרך שסתומי ההדף והמסננים המוקדמים.    

 בזמן רגיל כל פתחי המסננים יהיו אטומים, וכל מסנן יסופק עם  ב.  

 מחבר מהיר וצנרת גמישה.    

 סגירת הפתחים תעשה עם אבטחה )"פלומבה"( כך שניתן יהיה לבקר    

 ולהבטיח את אורך חיי החומר הפעיל במסנן.    

 מ"מ עפ"י  2-3חומרי הסינון והספיחה יותקנו במיכל מפלדה בעובי  ג.   

 דגמי היצרן. המבנה יעבור תהליך של פוספטיזציה וצביעה באבקה     

 מיקרון(.  90)בעובי     

 המסנן יכלול קטע של סינון מכני לאירוסולים, עם שטח פנים, מפל  ד.  

   0.3לחץ התחלתי, מהירות חדירה, סינון חלקיקים בגודל של     

 ן בסכימות, על פי דגם היצרן וכמצוי99.995%מיקרון ביעילות של     

 או בכתבי הכמויות.    

 המסנן יכלול פחם פעיל לספיחת החומרים הכימיים הידועים.  ה.  

 שעה אויר ולמגע עם האויר למשך-ליטר/ממ"ק  0.26נפח החומר יהיה     

 שניות.  0.94זמן של     

 כמו כן יכלול כל מסנן לפחות את הציוד והאביזרים המפורטים  ו.  

 להלן:     

 מחברים מהירים לפתיחה וסגירה קלה והרמטית של פתחי חבור  •
 המסנן.       

 (.VACUUM BREAKERלחץ )-שסתום למניעת תת  •

 גלגלים לשינוע בקלות.   •
 ידיות נשיאה והרמה.  •
 צינור מאונך עם מד ספיקת אויר.  •

 מד לחץ דיפרנציאלי.   •
 צנרת גמישה ומעברים לחבור מהיר של המסנן לצנורות היניקה   •

 והאספקה.       

 

 מפוח אספקת אויר מסונן . 3 

 

 מפוח הסינון יהיה צנטריפוגלי, כניסה אחת ורוחב יחיד  מסוג  א.  

 רדיאלי, ליעילות גבוהה ומיועד לספיקות האויר הדרושות כנגד    

 פסקאל לפחות.  2400לחצים כוללים של     

 לקירות או בסיס המפוח יהיה בנוי כך שניתן לחברו בקלות לרצפה  ב.  

 לתקרות.   

 . 090בית המאיץ יהיה ניתן לסיבוב בקלות בזויות של    
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 כמו כן יכלול כל מפוח לפחות את הציוד והאביזרים המפורטים ג.   

 להלן:    

 משתיק קול  •
 בידוד אקוסטי חיצוני  •
 מחברים גמישים  •

 חוזר אטום-שסתום אל •
 מחברים מהירים  •
 0.75"בולמי רעידות קפיציים לשקיעה של   •
 מד ספיקת אויר  •

 

 חיבור החשמל למנועי המפוחים יבוצעו על פי פרקי החשמל במפרט  ד.  

 זה, וכל מפוח יסופק ויחובר לאספקת החשמל דרך מנתק בטחון.   

 כל חלקי המתכת של המפוח יעברו תהליך של פוספטיזציה וצביעה  ה.  

 יקרון(.מ 90באבקה )בעובי    

 

 שסתומי הקטנה ושחרור לחץ . 4 

 

 שסתומי וויסות הלחץ יותקנו על אוגני שרוולי המעבר בקירות  א.  

 חדרי טיהור -ההפרדה אשר בין עקר המרחב המוגן לאזורי הביניים     

 והפרדה.    

 השסתומים יווסתו עם הפרש הלחצים בין עקר המרחב לחדרי   ב.  

 ויהיו עם מנגנון אשר ימנע החזרת אויר/גל הדף בלחצים של הביניים,                   

 קילו פסקאל.  50   

 שסתומי הדף ושחרור לחץ יותקנו על קירות החוץ או הפנים של  ג.   

 המרחב המוגן ואזורי הביניים, ותפקידם לשחרר את האויר כלפי    

 חוץ, תוך שמירה על הפרש הלחצים אשר נקבע.   

 שסתומים אלה ישמשו גם למעבר תעלות פליטה ואורור בין עקר  ד.  

 המרחב המוגן או אזורי הביניים החוצה, עם חבור לאוגני השרוולים    

 והשסתומים, הכל עפ"י הפרטים והציוד המיוחד למטרה זו.    

 המבנה, החומרים, העמידות בתנאי העבודה והלחצים יהיו כמפורט   

 סת האויר.עבור שסתומי ההדף בכני   

 

 הפעלה ובדיקה  ו.

 

 לאחר ביצוע התקנת הציוד כל עבודות ההרכבה והחיבור, הקבלן יזמין את  . 1 

 ספק הציוד ויקבל את אישורו בכתב לאופן ההרכבה.  

 בגמר ההרכבה הנכונה וקבלת אישור נציג יצרן הציוד, הקבלן יבצע את כל . 2 
 ופיקוד  4570ת"י הבדיקות הדרושות להוכחת קיום עמידה בדרישות  
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 הכל באמצעות מעבדה מוסמכת כגון מת"י. -העורף   

 הוצאות בדיקה זו, התיאום עם המפקח והבודק וכל יתר ההוצאות   

 הכרוכות בביצועה ועד קבלת האישור הדרוש כלולים במחירי העבודה    

 וחלים על הקבלן בלבד.   

 דיקות הדרושות בשלבי מסירת המתקן הקבלן והיצרן יבצעו את כל הב . 3 

 יחד עם אנשי פיקוד העורף ע"מ להוכיח את קיום הדרישות והעמידה   

 בהנחיות השונות המפורטות לעיל.   

 

 רק אישור פיקוד העורף לתקינות המתקן והמערכות יהווה אישור מוסמך  

 ומספק לביצוע הנכון והמושלם של חלק זה במערכות הבנין.  

 ללא אישור פיקוד העורף המפקח יראה את הקבלן כמי שלא סיים את   

 עבודתו כל על האמור והמשתמע מכך.  

 

 אופני מדידה ומחירים ז.

 

 מחירי הציוד והעבודה יהיו כמפורט בכתבי הכמויות. . 1 

 המחירים כוללים את האספקה המושלמת, ההובלה, ההנפה, הרמה,  . 2 

 שינוע, חיבור מכל סוג, תיאום עם המבנה ועם כל התכניות והמערכות,   

 מיסים מכל סוג, הפעלה ויסות, מסירה וקבלת כל האישורים.  
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 17פרק 

 עבודות מעליות

 

 

 

 תוכן עניינים:

 

 א. תנאים כלליים

 ב. טכני:  תאור

  .1 כללי

  .2 תאור טכני כללי 

  .3 תאור תמציתי לפקוד והפעלות

  .4 תאור תמציתי למתקן החשמל

  .5 תאור תמציתי למתקן המכני

  .6 תאור תמציתי חומרי/פרטי גמר 

 ג. תאור המערכות 

  .1 תאור מערכת החשמל 

  .2 תאור המערכת המכנית

  .3 תאור הדלתות והתא 

  .4 מתקני הבטחון   תאור

 תחילת תקופת אחריות   -נספח א   

 רשימות ציוד -נספח ב    

 (7607-1כתב כמויות )  -מסמך ד  
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 תנאים כלליים א.

 כללי .1

הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי לצורך אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך  א.

בצוע העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכנון מפורט ובעבודות הרכבה ותאום 

 שיהיו באחריות הקבלן.

 
בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד, הכוונה היא לכך  ב.

חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע עבודה מושלמת ע"י שאיזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או 

 הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.

 
 בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן המעלית. ג.
 

 כוח היזם.-בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס", הכוונה לבא ד.
 

 תכניות .2

שני עותקים לאישור. תכניות אלו תכלולנה על הקבלן להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות ב

את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה. לאחר בדיקתן ואשורן 

 יוחזר עותק אחד מתכניות אלו לקבלן לצורך תיקון.

שני עותקים נוספים עם התיקונים, יוחזרו למהנדס לבדיקה ואשור נוספים. פעם נוספת, יוחזר 

ותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס שלושה  עותקים מתוקנים לפי העותק לקבלן ע

 המאושר האחרון.

אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפני קבלת התכניות 

 המאושרות.

 כל התיקונים, תוכניות וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.

 נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן:

 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים.  -

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  -

 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  -

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  -

 שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניות. -

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. -

 הוראות אחזקה מפורטות. -

 הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום. -

 
ספת כל החומר הנ"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין ובשני עותקים. לפי דרישת המזמין )וללא תו

 במחיר( החומר הנ"ל, יועבר גם במדיה מגנטית. 

כמו כן, מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת צורת 

 הדלתות, משקופים, גוונים, לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.

 
 מידות .3

 אן מהתכניות.על הקבלן למדוד את מידות הבנין במקום, כפי שהנן במציאות ולא להוצי
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 דו"ח מהלך העבודה .4

 הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.

 
 עבודות בנין  .5

 פיר המעלית יבנה לפי התכניות המצ"ב. 

חומר הבידוד עבור יסוד המכונה וכל העבודות האחרות כגון סבלות, חציבת חורים וסתימתם, 

 ידי הקבלן.-ומשקופים יבוצעו ויותקנו על חשבון ועלהחיזוקים לפסים, דלתות 

 
 מכשירי חשמל ואינסטלציה עבור הספקת החשמל .6

פזות, הארקה ואפס עבור כח ומאור, לרבות מפסיק זרם ראשי )פקט(  3המזמין יספק חיבור של 

ם בתחנה העליונה עם בטחונות. כמו כן, באחריות המזמין להתקין מעל ללוח הפיקוד תאורת חירו

שתופעל אוטומטית עם הפסקת זרם החשמל במשך שעתיים לפחות. כל החיבורים מהפסיקים 

 הנ"ל למתקן המעלית, יסופקו ויבוצעו ע"י קבלן המעלית.

 ב ט ו ח .7

הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשר יגרם לו או 

ה מבצוע עבודתו של הקבלן או כתוצאה כתוצא -כשהמזמין יהיה חייב בתשלום לפי החוק 

מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו/או רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו ו/או קבלני 

המשנה שלו. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה שלו ותקופת 

 תק הפוליסה.השרות על ידו, לכסוי כל הנזקים. הקבלן מתחייב להמציא למזמין הע

 

 אחריות ושרות .8

התחלת תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו. תקופת 

מהתאריך הנ"ל ותחילתה במועד הנקוב בטופס תחילת תקופת  חודש 24 -האחריות היא ל

המצ"ב. כל החלקים, המכשירים והחומרים אשר יסופקו  -נספח א'  -האחריות והשרות למעלית 

על ידי הקבלן יהיו חדשים ומבוססים על הטכניקות החדשות ביותר. הקבלן אחראי לפעולה ללא 

 הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה.

ן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקין ונקי. את הקבל

 24כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא, לכל המאוחר 

שעות לאחר ההודעה. בדיקת התכניות וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או בא כוחו, אינם משחררים 

לאחר גמר האחריות תיעשה קבלה שניה של המעלית והקבלן חייב לתקן  את הקבלן מאחריותו.

 פגמים ולהחליף חלקים שנפגמו וכדומה וכמו כן לתקן את כל הליקויים שנתגלו לאחר השמוש. 

לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת באורך תקופת האחריות 

כתוצאה מפעולת כח עליון, שמוש שאינו מתאים המקורית. האחריות הנ"ל לא תחול על נזקים 

 והפרעות חשמל.

במחיר  כלולהבתקופת האחריות הנ"ל יבצע הקבלן את השרות למעלית ועלות שרות זה תהיה 

, על הקבלן לבצע גם את השרות מתחילת השימוש במעלית עד תחילת תקופת בנוסףהמעלית. 

 . כלול במחיר המעליתם מחיר זה יהיה האחריות )קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו( וג
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הקבלן מתחייב לשלוח על חשבונו נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך/מכון התקנים אשר 

יוזמן על ידי המזמין. כמו כן הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת בקרת השרות 

 שתבוצע ע"י נציג משרד לוסטיג )היועץ לבקרת שרות(.

ם אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק, לשמן פרט לקלקולי

בו ירשמו כל  -ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות. בחדר המכונה ימצא ספר "שרות" 

הקלקולים, עבודות וזמני העבודות. בספר יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את התקון או השרות. 

מין, או בא כוחו, כל שלושה חודשים ותאושרנה על ידם. הקבלן הרשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י המז

מתחייב בזה להחזיק במחסנו חלקי חילוף אוריגינליים למתקן המעלית בכמות סבירה. כן מצהיר 

 הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה.

 

לה שוטפת לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעו א.

מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר התקלות המירבי בשנה לא יעלה 

תקלות המשביתות את פעולת המעלית. לשם כך ינהל מחזיק המעלית יומן תקלות שיפרט  6על 

במדוייק את מהות התקלה ולצד זה ימלא איש השרות של הקבלן את סיבת התקלה ופתרונה. 

 קובעות לא תחשבנה תקלות הנובעות מהסיבות הבאות:תקלות  6בתור 

 

 שימוש לא נכון ע"י המשתמשים. (1

 תקלות בגין לכלוך. (2

 תקלות בגין אספקת חשמל שאינה  סדירה. (3

 תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים. (4

 תקלות הנובעות מבלאי כגון נורות שרופות. (5

 המשתמשים.תקלות במעלית שנגרמו ע"י  (6

 תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא. (7

 תיקונים שבוצעו בתורנות לילה. (8

 תקלות בשעת חרום. (9

 

היועץ, לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן, יפסוק מהן התקלות הרלוונטיות  ב.

 להשבתת המעלית והנובעות ממתן שרות ו/או ציוד פגום ו/או הרכבה והפעלה.

 
המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא שישה חודשים לאחר מסירת  ג.

 המעלית למזמין.

מספר התקלות יחושב על בסיס ממוצע התקלות בכל מעליות החברה שבטיפול משרד  

 לוסטיג.
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 צביעה .9

ים, לפי כל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד פעמיים וסופי פעמי

 דרישתו של המזמין.

 
 שלטים .10

הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בכל המקומות, בתא ובלוחות )גם שלטי האזהרה 

 והוראות השמוש(. כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.

 
 הרכבת ומסירת המעלית .11

הרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבת מעליות. בזמן ההרכבה יהיה 

במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה. הקבלן יספק את כל חומרי העזר, העבודה ומכשירי 

ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום את כל החורים הדרושים 

 כן על הקבלן לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות בהרכבה.להרכבת המעלית. כמו 

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיקה מטעם חברת החשמל וכן בודק 

מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה על חשבון 

 הן על חשבונו.  הקבלן. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן,

 

לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן, באם יידרש 

 ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או המהנדס.

, גם היא תהיה על חשבון מכון התקניםבמידה והבדיקה הראשונה ו/או השניה, תתבצע ע"י 

 הקבלן.

הבדיקות האמורות וקבלת המעלית, תבוצע ע"י המזמין. תוצאות הבדיקות בדיקה נוספת על 

חייבות לקבל אשור המזמין. במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים לאחר בדיקת המזמין 

 ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבונו הוא.

 לוץ.הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרום, לרבות הדרכת חי

 

 טיב העבודה .12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או המקובלים. 

עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו לסיום מתקן המעלית במועד, בכדי 

למנוע עכובים בגמר הבנין. למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אינם 

 מתאימים מבחינה מקצועית או אישית.

 

 פגיעות בבנין .13

הקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין, למכונות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופן ישיר 

על ידו, או בעקיפין ע"י פועליו. הקבלן חייב לפצות את כל הנזוקים, או הנזקים הנ"ל בשלמותם. 

 ים, בקורות ובתקרות, ללא אשורו של המזמין.הקבלן אינו רשאי לחצוב במבנה, בעמוד

 

 בצוע עבודות נוספות או חלקיות .14
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באם ידרש הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות, יקבע מחיר העבודה ע"י המזמין 

 בהתאם להערכתו, על יסוד העבודה והחומר שהושקע בבצועם של אותם החלקים.

להזמין את כל העבודות המפורטות, או חלקן בלבד, במחיר  כמו כן, תהיה בידי המזמין האפשרות

 המופיע בכתב הכמויות.

 

 קבלני משנה .15

על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהנדס, את כוונתו למסור איזה חלק 

שהוא מהעבודה לקבלן משנה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן משנה זה, באם 

לדעת המזמין אינו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי המזמין להפסיק עבודתו של כל 

 קבלן משנה באם לפי דעתו אינו מבצע את העבודה לפי הדרישות.

 

 ערבויות .16

 הקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות, לטיב הציוד ופעולת המעלית, בהתאם לדרישת המזמין.

 

 זמן ההספקה .17

חודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלית יעמוד לרשות  8זמן ההספקה והפעלת המעלית יהיה 

חודשים לפני תום התקופה הנ"ל. במידה ומסירת הפיר תתאחר מסיבה כל שהיא, יתארך  3הקבלן 

חודשים כנזכר, מיום העמדת  3זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת המעלית ישאר 

 ן.הפיר לרשות הקבל

 

 

 הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה .18

יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה,  לא נדרש אחרתבמהלך הרכבת המעלית וכל עוד  

. מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח" את תחנה בתחנה העליונההמעלית 

 ידי המעלית.המעלית מקומה תחתונה ומחנה אותה בתחנה העליונה המשורתת על 

 

 תנאי שרות לאחר תקופת האחריות .19

 המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כפי שמקובל אצל המזמין. 

 

 ( 14.11.2018-1-7607תאור טכני ) ב.

 .  כללי1

 מקרא/הסבר   1.1

  

 בתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי לפרקים שונים.

 אלה, קיימים סימנים שפירושם כדלקמן: בטבלות
 

 סימן "+" מציין שהתאור כלול בהספקה. *

 

 סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד. *
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 כל סימן בטבלה, אין לכלול את התאור בהספקה. כשאין *

 

 את הדרישה בהספקה. יש לכלול, בטבלותואין תאור לכך  במפרטבמקום שיש תאור  *

   

י גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה המתאימה )בתאור שבגוף פרטי וחומר *

 המפרט, מופיע המבנה שלהם בלבד(.

בכל מקרה, תוכניות הקבלן לתא, דלתות, טבלות, לחצנים, אינדיקטורים וכו', יועברו לאדריכל 

 והן תהיינה ע"פ דרישותיו וביצוען יהיה רק לאחר אישורו בכתב.

 

 

 ואופי השימוש במעליתרמה   1.2

( והמעלית צריכה להתאים לכך. כמו כן תא HEAVY DUTYרמת השימוש במעלית תהיה גבוהה )

המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי, ז"א לא יהיו בהם אביזרים "תלישים" ו/או בעלי 

 פינות העלולים לגרום לפגיעה במשתמשים.

 

 .בלבד DUTY-HEAVY וש , יתקבלו מעליות המתאימות לשימלתשומת הלב
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 תאור טכני כללי .2

 

 מעלית              
                     

 תאור
   MRL 

 נוסעים    שימוש

 630    כושר הרמה )ק"ג(

 8    כמות נוסעים

 1.0    מהירות )מ/ש(

 V.V.V.F    שיטת הנעה
GEARLESS 

 5    אי דיוק בעצירה )מ"מ(

 180    הנעות לשעה

 2:  1    יחס תליה

 למעלה, בתוך הפיר    מיקום חדר מכונות

 7.04    גובה הרמה )מ'(

 3    מספר תחנות

 בצד אחד 3    מספר פתחים

 1.85X1.70    מידות הפיר )מ'(

 x 1.4 x 1.1 2.3    גודל התא )מ'(

 x 0.90 2.10    גודל הדלתות )מ'(

 טלסקופיותאוטומ.     סוג הדלתות

 HEAVY DUTY    רמת השימוש בדלתות

 2.7    זמן סגירת דלת )שנ'(

     נעילה בין הקומות

 x 62 x 89 16    גודל פסי תא )מ"מ(

 x 70 x 70 9    גודל פסי מ.נ. )מ"מ(

 מאסף, סימפלקס    סוג הפיקוד

 A    דירוג אנרגטי
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 תמציתי  לפיקוד והפעלות תאור .3
 
 

                                        

 מעלית                                                

 תאור  

       MRL 

 +        עומס מלא

 +        עומס יתר )עם זמזם ונורית בתא(

 +        מראה קומות וכוון בתא )מעל כל דלת(

         קומות וכוון בתחנה ראשיתמראה 

         מראה קומות וכוון בתחנות נוספות

 +        מראה קומות וכוון בכל התחנות

 +        גונגים בכל התחנות 

 +        דלת מוטרדת עם נורה וזמזם בתא

 +        ביטול סגירת דלתות )מפתח(

         ישיר )מפתח( 

         העמסה )מפתח( 

 +        אוטומטית LEDתאורת 

         ע"י מתג LEDתאורת 

 +        ע"י מפתח LEDתאורת 

 +        טבלת לחצנים גבוהה )בתא(

         קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים

 1        כמות טבלות הלחצנים בתא

 +        פתיחה מוקדמת

 +        לחצן "פתח דלת" 

 +        לחצן "סגור דלת" 

 +        פלוס מחדש למפלס הקומה 

 +        כיבוי  אש )הפעלה תלת מצבית(

 +        מתג מפתח למאורר

         דלתות נשארות פתוחות במנוחה

         פתיחה סלקטיבית של הדלתות

 
 וונדליים.לחצני התא והקומות, עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי  -
 
 לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר, יהיו מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לחצנים. -
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 תאור תמציתי  למתקן החשמל .4
 
 

                                                              

 מעלית                                        

 תאור

       MRL 

         ראשי לבקרה/מודיעיןמוניטור 

         פסיבי(-מוניטור נוסף )משני 

 +        אינטרקום/ קשר

         מרכזת נוספת לאינטרקום

 +        הפסקת פקוד

 +        פקוד הפעלה ע"י גנרטור

 +        התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות 

         מ"מ 50X 50לחצנים בגודל  

         מ"מ 75קומות בגובה מראי  

 +        זיהוי מקום המעלית

 +        EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי  

 +        MRLחילוץ חשמלי במעלית 

         מראי קומות בדירות )למעלית השבת(

         מראה קומות "רץ" )ממוחשב(

         פקוד סניטרים

         מגנטיים הפעלה ע"י כרטיסים 

         סדורים  למעלית כבאים

 +        רישום קריאה באמצעות מתג/מפתח

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

 תאור תמציתי  למתקן המכני   .5       
 
 

                                                              

 מעלית                                        

 תאור

       MRL 

         מנוע/משאבה הידראולית לפלוס מחדש

         מתקן לצינון השמן

         גוף חימום לשמן עם טרמוסטט

 +        מפוחים לאוורור התא

 +        משקופים עוורים 

 +        משקופים חיצוניים ) "עוטפים"( 

 +        התקן תפיסה הדרגתי לתא

         התקן תפיסה מיידי לתא

         התקן תפיסה למשקל נגדי

         קורות ורשתות להפרדה

 +        ווים/ קורות בראש הפיר

 +        מניעת רעידות בתא 

 +        מניעת רעש ורעידות כללי 

         משטח עבודה בראש הפיר 

 +        פיגומים להרכבה 

         משטח עבודה וסולם בבור

         איתור מעלית באזור ללא תחנות

         הגנות מפני רעידות אדמה

         הגנות מפני שטפון 
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 תאור תמציתי לחומרי/פרטי גמר .     6   

 

 מעלית              
                     

 תאור
   MRL 

 פלב"ם     טבלות לחצני תא

 פלב"ם     טבלות לחצני קומות

 פלב"ם     מראי קומות בתא

 פלב"ם     מראי קומות בתחנות

     

 צבע גמר     דלתות בקומות

 צבע גמר     משקוף עיוור בקומות

 צבע גמר     משקוף חיצוני בקומות

 צבע     פחי כיסוי בין דלתות

     

     תא המעלית

 אריחי אבן/ גרניט    רצפה

 פלב"ם     "סוקל"

 פלב"ם     מעקים

     מגיני קירות

 צבע גמר     קירות

 אופקיים/אנכיים     פנלים לקירות

 +    תקרה גבוהה

 +    תקרה מונמכת

 +    לובר מעוצב

 ישירה + עקיפה     צורת התאורה

 +    מראות קריסטל בלגי

 פלב"ם     חזית התא )מבפנים(

 פלב"ם     דלת התא )מבפנים(

     פתח חרום
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 תאור המערכות ג. 

 

  תאור מערכת החשמל.   1           

 
 פקוד מאסף מלא לשני הכיוונים, סימפלקס  1.1

 הפיקוד מאסף מלא לשני הכוונים.

 
בכל מבוא ארגז לחצנים עם שני לחצנים בכל ארגז, לחצן אחד לקריאה לכוון מעלה ושני לקריאה 

 לכוון מטה. בקומה העליונה והתחתונה ארגז לחצנים עם לחצן אחד.

 
קול ומיקרופון לקשר עם המודיעין -כבים רםבתא, ארגז לחצנים. בחלק העליון של כל ארגז מור

 ולוח הפקוד.

 
 פיקוד המעלית כולל גם פיקוד כבוי אש, כפי שמתואר. 

 
אלקטריים. במקרה ונוסע עומד -הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו

 לו לאזהרה. אולם זמזם עם נורית יופע לא תסגרזמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת, הדלת 

 

 מראה קומות בתא  1.2

נסיעה )מהבהב  לפי דרישת המזמין( ומראה כווון DOT MATRIXיורכב מראה קומות דיגיטלי )או 

מ"מ  50כשהמעלית בנסיעה(. רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 

 לפחות. 

 מ"מ לפחות. 4המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות יהיו בעובי 
 

 איתות וגונג בקומות  1.3

 מראה קומה )כמו בתא( ומראה כוון מהבהב )או המשך כיוון נסיעה לפי דרישת 

 המהנדס וללא תוספת מחיר(.

הגונג אלקטרוני מוסתר שעוצמת הצליל שלו ניתנת לכוון בכל קומה בנפרד. כ"כ,   הגונג יהיה בעל 

 )שונה בכל כיוון( שניתן לישמם בקומות שונות.  שני סוגי צליל

 מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת האדריכל. 50במראה הקומות,  גובה אות או ספרה

 

 

 

 פיקוד כיבוי אש  1.4

אספקת המעלית תכלול גם פיקוד לחרום מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית לצורכיהם 

 בלבד.

הפעלת הפיקוד תבוצע על ידי מתג מפתח תלת מצבי הנמצא בקומת הכניסה הקובעת  לבניין או 

פן אוטומטי באמצעות שני גלאי עשן או מפסק זרימה המחוברים למרכזת לגילוי לחילופין באו

 אש/עשן )במידה וקיימת(.

 שים לב, במידה והתראות האש מגיעות מקומת הקרקע, המעלית תגיע לקומה הראשונה.
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מתג המפתח יותקן בכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית. עם הפעלת הפיקוד תתאפשרנה 

 :פעולות אלה

 

א. הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות וחזרתה לקומת הכניסה הקובעת 

 לבנין, או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי הכבאות.

 
ב.  בהגיע המעלית לקומת הקרקע, יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי ומכאן ואילך לא תתאפשר 

 ומפתח אש נמצא בשקע המיועד לו.הפעלתה, אלא מתוך המעלית כל עוד 

 
 ג.  עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור לפעולתה התקינה.

 

, בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלתו המעלית מפסיקה את עלייתה לקומות בנוסף

ישה של הקרובה ביותר לדרך הג לקומההעליונות וחוזרת לקומת הכניסה הקובעת לבנין, או 

שרותי הכבאות. בהגיע המעלית לקומה זו יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי ומכן ואילך לא 

 תתאפשר הפעלתה עד להגעת הכבאים.

 

 הלב: לתשומת

 .8888המפתח יהיה מדגם מפתח נישא יחיד )מנ"י( בהתאם לת"י  א.

הארגז שבתוכו יותקנו המפסק והמפתח יהיה מוגן מים בדרגת  ב.

 אטימות

 3 IPX  60529-1991לפחות לפי תקן-EN. 

 

 לוח הפיקוד  1.5

מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכניקות החדשות ביותר -בנוי בטכניקת מיקרו

המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי, ללא אחזקה מיוחדת. הרכיבים, 

והמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר זרם. הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים. 

אשור מראש. המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח סגור  אין להשתמש בציוד ללא

עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי, מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות, מגע יבש לחיווי 

 לפחות )במידת הצורך(. 0.92 -תקלה ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל

ת פקוח או בקרה החיצוניות, יהיו שים לב, "המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכו

באמצעות שורת מהדקים בתוך הלוח על אחת מהדפנות ויותקנו בצורה יציבה, בולטת ומוגנת, עם 

 ציון מודגש )שישמר לאורך זמן( לסוג החיווי או המגע.

 הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רעידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח.

 

 הגנת המנועים 1.6

 תקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי והבטחונות.יו

המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת ההגנה הטרמית, המעלית ממשיכה לתחנה 

, ניתן RESETהקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, היא מפסיקה את פעולתה. רק לאחר הפעלת 

 להפעיל את המעלית מחדש.
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 תאורת התא 1.7

ע"י מתג מפתח ותאורה לשעת חרום  LEDקבועה, תאורת  LEDתותקנה נורות עבור תאורת 

 .LEDהמפעילה תאורת 

יש להבטיח כי הטיפול בתאורה )החלפת נוריות וכו'( יהיה קל ומהיר ללא צורך בפרוק  

 פנלים ו/או פעולות מורכבות.

 
 

 אינסטלציה חשמלית 1.8

תיעשה בפיר ובתא, בצנורות משוריינים או פלסטיים, לפי דרישת המהנדס וחברת החשמל. אין 

 להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.

מתוצרת מוכרת מארה"ב, גרמניה או  DUTY HEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת 

למוזיקת שוויץ באישורו של המזמין.  הספקת הקבלן תכלול גם חווט לטלפון, למערכת כריזה ו

 רקע עד ארגז הלחצנים בתא.
 

 

 אינטרקום/קשר 1.9

תותקן מערכת אינטרקום בין לוח הפקוד, מוקד שרות ארצי, תא ומזכירות/הנהלה )עם  

קשר מכל תחנת אינטרקום לכל ליתר התחנות(. המערכת תכלול מטען אוטומטי ומצברים ניקל 

לשלושה מנויים המאפשר "דילוג" ביניהם קדמיום, לרבות מגבר נפרד בתא וחייגן אוטומטי  

 במקרה של "תפוס" או שאין מענה.

המרכזת במזכירות/הנהלה, תכלול גם נורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על האזעקה וכן  

 שפופרת טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם מופסקת.

 זמין.מידות והחומר ממנו בנוי פנל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המ 

 צנרת וחווט מהמזכירות/הנהלה עד ללוח הפקוד, תותקן ע"י המזמין.

 

 הפסקת פקוד  1.10

בקומת הקרקע יותקן בטבלת הלחצנים מתג מפתח לביטול פעולת המעלית. הפעלת מתג  

 המפתח "תמשוך" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות. 

 

 י מוגבלותהתאמות לנגישות משתמשים בעל      1.11

, 1918, לת"י 2481-70הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י 

חוקי התכנון והבניה, דרישות הרשויות המקומיות והארגונים הרלוונטיים ובאישור והחלטת 

 המזמין והאדריכל.

ליד לחצני ההפעלה   ומובלטת גדולהמספרי הקומות , סימנים מיוחדים וחיצים , יותקנו בצורה 

 )בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים(.

בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי, כינויי 

הקומות, הודעה על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל עת שהמעלית חולפת על קומה. 

קול נשי או גברי )להחלטת המזמין( הניתנת לתכנות בצורה קלה המערכת אלקטרונית, עם 

הגעת המעלית לקומה.  לפניומהירה, עם אפשרות כוון עוצמת הצליל וההכרזה תתבצע עוד 

 הקלטת הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.
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 סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור, יהיו בתחום

 מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1שבין 

 

  

 פעולה על תחנת כח עצמית 1.12

, במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור )אם קיים( יספק חשמל למעלית. המעלית, לאחר שתעצר

תחל לפעול ותנוע עד לתחנה הראשית או לתחנה אחרת, לפי דרישת המזמין, ושם תעצר או 

 תמשיך לשרת את כל התחנות, לפי דרישת המזמין.

 

 

1.13 FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 

על הקבלן לפרט, במקום המתאים ברשימת הציוד את הזמן הדרוש לכל מעלית לנסיעה מקומה 

 70%מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית כל שהיא, ועד לפתיחת לקומה. הזמן הנ"ל ימדד 

 מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת.

הזמן הנ"ל יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא נומינלית ובשני 

 הכיוונים.

 

 זיהוי מיקום המעלית  1.14

ומאירת עיניים( המופעלת בכל עת שהמעלית בלוח הפיקוד של המעלית תותקן נורית )בולטת 

בתחום הקומה. הנורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל )לצורך זה, תותקן גם סוללה 

 מתאימה מסוג ניקל קדמיום שאינה דורשת טיפול ובעלת אורך חיים גדול כולל מטען מתאים(.

 

 חילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל   1.15

התקין מתקן שבאמצעותו )בהפסקת חשמל / תקלה( תא המעלית ינוע לספק ול על הקבלן

עד לקומה ויפתח את דלתותיו. הפעולה ניתנת לבצוע גם באמצעות לחצנים מלוח   אוטומטית

הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים ניקל קדמיום יבשים )ללא 

 טיפול( לרבות מטען מתאים. 

 

 יאה באמצעות מתג/מפתח רישום קר 1.16

הפעלת המעלית ותחנותיה תהיה באמצעות מתג מפתח. כלומר, בטבלת  

הלחצנים בתא המעלית ובתחנות יהיו מתגי מפתח במקום הלחצנים ושליחת המעלית לתחנות 

תהיה באמצעות מתגי מפתח בלבד. האספקה תכלול את כל הנחוץ לרבות מתגי מפתח, מדגם 

 יים וכל האספקות הנחוצות להשלמת העבודה. וונדל-מיקרו מהלך, אנטי

 

 תאור המערכת המכנית .2

 

 MRL - ללא תשלובת חלזונית F.V.V.V-תאור המכונה ב 2.1

 
 מכונת הרמה 

 .40למנוע, גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי 
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 המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי.

 
אלקטרומגנט הניתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו". בזמן הפסקת המעצור יופעל על ידי 

הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית. הבלם צריך להבטיח עבודה שקטה 

ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד יוצא מכלל פעולה, יכול הגשש השני לשאת את 

 כל העומס. 

 
לפי הצורך(, מותאם לתדר משתנה המתאים  -וורר חיצוני מיוחד המנוע מיוחד למעליות )עם מא

הפעלות לשעה. התאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרים ועם התנעות רכות. העצירה הסופית  -180ל

 ועם פלוס מחדש. APPROACH DIRECTחשמלית עם 

המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים חשמליים 

ות במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין )לרבות פעולה תקינה של והפרע

 הדיזל גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים.

 הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המכונה.

מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או הפרעות בפעולה  10%המכונה יכולה לשאת 

 התקינה של המכונה ושל המעלית כולה.

 
המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת המכונה, יבודדו 

 מהמבנה.

 

 (UCMתנועה בלתי מבוקרת ) למניעת מערכת

( UCMפיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תנועה לא מבוקרת של תא המעלית סביב הקומה )

 .2481-20ועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י 

התקנת המערכת נועדה למנוע בלאי מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל במערכת פתיחה וסגירה 

 של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את הכשל.

תות ( מזהה כשל, תנועת המעלית תופסק, דלUnintended Car Movement) UCM -כאשר מערכת ה

 תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת.

החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכנאי השירות בלבד. ניתוק זרם החשמל והפעלתו מחדש על 

 ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית.

 

 
 הנעת התא ביד   

הפסקה המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה. לצורך חילוץ במקרה של 

בזרם החשמל או קלקול, יספק הקבלן את כל המכשירים הדרושים. פעולת החילוץ תתבצע בצורה 

קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו' מהמכונה. תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי 

 פעולת החילוץ )מלוח הפקוד( תהיה קלה, מהירה ובטוחה.

 

 מובילי התא ומשקל נגדי 2.2

 " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה.Tיות, פרופיל "מיוחדים למעל

 את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.
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 משקל נגדי ונעלי הובלה      2.3

 הקבלן. כולו מפלדה ע"י ועל חשבוןמכושר ההרמה ויבנה  50%המשקל הנגדי יאזן 

נמוך או נעלי גלגלים התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי נעלי החלקה בעלות מקדם חיכוך 

 המתאימים לכוחות המופעלים.

 

 כבלי התליה 2.4

. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית "סיל" עם פנים 12, עם מקדם בטחון פי 3מספרם: מינימום 

 פשתן. הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה.

 כן יותקנו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה. 

 

 והטיהגלגלי תליה  2.5

בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך שלא יהיה 

 צורך לטפל בהם.
 

 

 סוגי הפלב"ם 2.6

בגוון , הכוונה לפלב"ם עם טקסטורה RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או 

או  FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGID)או צבעוני לפי דרישה ובתוספת מחיר( מתוצרת  טבעי

 ש"ע והמבנה יהיה כדלקמן )דגם הטקסטורה יקבע ע"י האדריכל(:

 מ"מ לפחות. 0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם( בעובי  1.5פח פלדה  - דלתות

 מ"מ לפחות. 0.8יבי בעובי מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורט 2.0פח פלדה  - תאים

 מ"מ עובי. 2.0במקרה של פלב"ם, קירות התא יהיו מפלב"ם מלא, 

 מ"מ לפחות. 2.0, עובי מלאפח פלב"ם  - משקופים

 
 

 שיש ברצפת התא 2.7

מ"מ.   30אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית, יש לקחת בחשבון את משקל השיש שעוביו יהיה עד 

 )דגם וגוון השיש לבחירת האדריכל(. ע"י הקבלןהשיש יסופק ויותקן 
 
 

 טבלת לחצנים גבוהה  2.8

הכוונה לטבלה לכל גובה התא, הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה מיושרים עם פני 

 שאליו מחוברת. הקיר
 

 

 מפוחים לאוורור התא 2.9

 יותקנו שני מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים: 
 

 תחלופות אויר בשעה )במהירות הגבוהה(. - 70 60ספיקתם תבטיח כ א.

עם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות נמוכה עם  שתי מהירויותלמפוחים תהיינה  ב.

 מהספיקה. -50%כ
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רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה תהיה  ג.

45dB(A) .כאשר התא והדלתות במנוחה 

להפחתת רמת הרעש, על הקבלן להעזר בצנורות/תעלות אקוסטיות מיוחדות בין המפוח  ד.

 ידי הטכנאים.-צנורות ו/או התעלות יהיו מוגנים בפני פגיעה מקרית עללפתח שבתא המעלית. ה

הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח )או עם רשום קריאה( והפסקתם לאחר השהיה  ה.

 דקות. 105של 

מבנה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר  בצורה קלה ומהירה  ו.

 א יהיו מרוחקים זה מזה.ללא עבודות מורכבות והפתחים בת

 

 משקופים "עוורים"  2.10

סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י המזמין. המשקוף 

 מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל ותהיה על פי דרישותיו. 2.0בעובי  העיוור יהיה מפלב"ם

 למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למנוע עיוותו. שים לב,

 

 
 

 משקופים חיצוניים )"עוטפים"(  2.11

תם )מראש( במסגרת המתכתית של הדלת בתחתי ויחוזקוהמשקופים ה"חיצוניים" יותקנו            

 מ' כדי למנוע תזוזה ביציקתם. 1.0 -ובגובה של כ

 המשקופים ימולאו בבטון ובאחריות הקבלן להדריך את המזמין על אופן יציקתם.

בכל תחנה באופן רוחב המשקופים החיצוניים ועומקם יבוצעו על"פ מדידת קיר החזית  

 וצורתם תקבע ע"י האדריכל. נפרד

במידה ולוח הפקוד ימוקם ליד דלת המעלית, המשקופים יחד עם לוח הפקוד, יכסו את כל            

 רוחב הפתח בבניה . 

לפי דרישת האדריכל, לוח הפיקוד יופרד מהחזית ויותקן במקום שיקבע ללא כל שינוי  

 במחיר והקבלן ידרש להתקין את כל הנחוץ )"תקנית"( לשם כך.

 

 ווים, קורות הרמה וקורות להפרדה   2.12

עבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל הווים וקורות הפלדה להרמה בתקרת הפיר וכן את 

 כל קורות ואמצעי ההפרדה בפיר לחיזוק הפסים. 
 
 
 

 מניעת רעידות בתא 2.13
 

 יבוצעו הסידורים הבאים:
 

ות הפיר )על שתי הדפנות( קירות וגג התא, כנפי דלתות התא )במקום שאפשר( ודלת א.

 ימרחו בשכבות חומר בולע רעשים. עובי השכבה  כפול )לפחות( מעבי הפח שעליה היא מרוחה.
 

 מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל הנגדי. ב.
 

 יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה: ג.

 יוסרו.התא יורם לאמצע הפיר ונעליו  -
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יתווסף משקל בתא )בתחתיתו בתוך סל מיוחד( כך שרצפתו תהיה  -

אופקית והמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי 

 המתוכנן.

 המשקלות הנוספות תחוזקנה. -

עם גמר ביצוע האיזון, יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות של  -

 הקבלן בדבר ביצועו.

 

 

 מניעת רעש ורעידות 2.14
 

 יבוצעו הסידורים הבאים:

 

דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע"י מריחת שכבת חומר  א.

 פז" או שווה ערך בעובי כפול מעובי הפח.-" מתוצרת "אסקר54ביטומני כדוגמת "פזופון 

 

 המנוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבנה )ע"י הקבלן(. ב.

 

 אם גם לדרישות יועץ האקוסטיקה.הבצוע יות ג.

 

 

 פיגומים להרכבה 2.15

 בו לצרכיו.  המזמיןהקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש  

 בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין, הקבלן יפרק את הפיגום ויפנה אותו מהאתר.          

 

 

 תאור הדלתות והתא .3
 

 דלתות אוטומטיות אופקיות 3.1

 

 הדלתות אוטומטיות.

 מ"מ. 1.5הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימלי של 

מעבי הפח  כפול לפחותי החמר נגד רעש יהיה הדלתות  מותזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי. עב

 לכנף.

 

דלתות הפיר נפתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחד לפתיחה וסגירה. הדלתות 

עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה עשוי ב"מתיחה קרה" או מלוטש. הדלתות בעלות 

כני לפי התקן והדרישות. בכל דלת פתח קטן "בופרים" עשויים גומי ותצויידנה במנעול אלקטרומ

)עם טבעת פלב"ם( למפתח מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך. סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת 

 ויותקן על חיזוקים המתאימים לנשיאת העומס הנדרש גם בלי צורך ביציקתו.
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 אגפי הדלת יהיו עם חבור מכני עם סגירה עצמית ועם מגע ומנעול.

 

י למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה ינתן ע"י המזמין רק לאחר הגשת האשור הסופ

 התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל.

 

הקבלן יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות 

ר ולכל גבהו ובין הדלתות וסולם וכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות. כן יותקנו פחי כיסוי בתוך הפי

 ירידה לבור.

 

 

 תא לנוסעים 3.2
 

התא בהתאם לתכניות. התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל. על המסגרת 

מורכבים: מנגנון התליה של הכבלים, מתקן התפיסה, נעלי התא, מנגנון הדלת האוטומטית, 

 מנגנון השקילה ועקומה נעה.
 

 מ"מ לפחות. 2.0קירות התא בנויים מפח פלדה דקופירט בעובי 
 

תקרת התא תתאים לנשיאת שני אנשים לפחות ובתוכה תותקן התאורה, תאורת החרום ומפוחים 

 שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על גג התא.

 ,יקבעו ע"י האדריכל.מתחת לתקרת התא, תותקן תקרה מונמכת שצורתה והחומר ממנו בנויה

 מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.

 הנורות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה ניתנת לפרוק בנקל.
 

 מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו. 4.0רצפת התא מפח פלדה בעובי 

 סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה.
 
 

תא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה )רגישותו ניתנת ה

לכוון( שתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס לתא כאשר הדלת נסגרת. בכניסה, על דלת התא 

 אלקטריים.-תותקן מערכת טור תאים פוטו

הסגירה והפתיחה הסופית  מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מנוע חשמלי. פעולת

 איטית יותר, כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את הדלת ביד 

 מהתא.
 

 לתשומת הלב:

 .755תא המעלית ודלתותיו יהיו מחומר בלתי דליק כמתואר בת"י  .א

 .VI 4.4כל הציפויים, אביזרים ואלמנטים דקורטיביים יהיו מסווגים  .ב

בתא המעלית תותקן תאורת חירום דו תכליתית )אחת מנורות התא(  .ג

 שתפעל למשך שעה אחת לפחות.
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הקומה. בתא המעלית יותקן פעמון אעזקה לחרום שישמע בכל שטח  .ד

פעמון זה יופעל ע"י מצבר עצמאי )למקרה של הפסקה בזרם החשמל( 

 דקות לפחות. 60שיספק זרם במתח נמוך למשך 

 
 

 תקנים, מתקני בטחון ומקדמי בטחון .4

 
 תקנים 4.1

 

 )האחרון( ותקני הנגישות המצוינים. 2481המעלית תיבנה לפי תקן 

הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר, גדורים, רשתות הפרדה, )בין מעליות, בין תא למשקל 

 נגדי( וכו', יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, גם אם לא צוין במפורש במפרט.

 

 מפסיק זרם סופי 4.2
 

נה. הזרם מופעל ע"י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או בתחתו

 יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי תקני.

 
 

 מ"ז פיקוד 4.3
 

מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית. יתר על כן יותקנו 

מטר מגג התא  1.8לחצנים לשרות על גג התא. הלחצנים הנ"ל פועלים במכסימום עד מרחק של 

 מפסיקי זרם סופיים במעגלי הפיקוד.לבין תקרת הפיר. כן יותקנו 

 
 

 פגושות  4.4
 

 דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על יסוד פלדה.

יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה, ניתן יהיה להנמיכם מבלי הצורך לקצר 

ו/או אחריה, את כבלי ההרמה )קיצור הכבלים בפעם הראשונה, בין אם בוצע בתקופת האחריות 

 חשבונו(.-יבוצע ע"י הקבלן ועל

 
 

 מנעולי הדלתות 4.5
 

המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. הלשונות מפלדה. 

המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלת שמאחוריה חונה 

ע"י ע"י עקומה נעה. כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום  התא נתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים

 .מפתח מיוחד

 
 

 פעמון אזעקה 4.6
 

לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא. הפעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב מחוץ לפיר ע"י 

 הדלת או במקום אחר אשר ידרש ע"י המזמין. לחצן האזעקה מפעיל את מערכת האינטרקום.



 

164 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

זעקה יכיל מגע נוסף המפעיל מגעון בלוח הפקוד. למגעון יהיו לפחות שני לחצן הא ! שים לב

 "מגעים יבשים" נוספים שהמזמין יוכל להתחבר בניהם לבין מערכת בקרת המבנה.

 
 

 ווסת המהירות 4.7
 

יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה למהירות הפעלתו לפי 

 התקן.

 .ות ניתן לבחון תוך כדי פעולהאת ווסת המהיר

 לווסת, נעיץ נוסף מיוחד לבדיקה.

 

 מתקן תפיסה 4.8
 

 בנוי בהתאם לתקן. מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות הפעלתו לפי התקן.

 המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.

 

 מקדמי בטחון 4.9
 

מעבר לזה  לפחות 10%של בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה 

 של יצרני המערכות. DUTY TABLES -המצוין בטבלות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

165 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

 

 

 

 

 

 

תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות )לאחר אישור מכון  .1

התקנים/משרד העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח שהמעלית 

 נמסרה ללא כל הסתייגות( הוא: _________ .

 

"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי  8בהתאם להוראות סעיף  .2

 ודשים .המעלית הנ"ל הינו בתוקף החל מ _________  וזאת לתקופה של ____ ח

 

 

 

 תאריך: _________

 

 

 

 

 _____________ _____________ 

 הקבלן המזמין 

 
  

תחילת תקופת האחריות   -נספח א' 

 למעלית

 



 

166 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

 
 

 

 הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת 

 

 ידו.-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על 

 

 

 

 שים לב

 תחילת התכנון. לפניעל הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש. לוסטיג 

 הבלעדיתותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו  לא יתקבלסיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, 

 של אינג' ש. לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.

 

 

 

 

  

 רשימת הציוד  -נספח ב 
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 MRL 2:1ק"ג,  630מ/ש,  1.0, ללא כננת  F.V.V.V -מעלית נוסעים ב .1

 
   שם היצרן  וארץ היצור טיפוס החלק

    
 א. מכונת הרמה )דגם והספק( ______________ _________

 ב. טכודינמו ______________ _________

 ג. אינדוקטור ______________ _________

 ד. מווסת מהירות ______________ _________

 ה מתקן תפיסה   ______________ _________

 ו. פסים לתא ______________ _________

 ז. פסים למשקל הנגדי ______________ _________

 ח. מנעולים ואביזרי דלתות ______________ _________

 ט. אלקטריים-פוטוטור תאים  ______________ _________

 י. דלת הפיר ______________ _________

 יא. תא ______________ _________

 יב. מפוחים לאוורור התא ______________ _________

 יג. לוח חשמל ופיקוד ______________ _________

 יד. פגוש ______________ _________

 טו. מראה קומות ______________ _________

 טז. מפעיל הדלת האוטומטית ______________ _________

 יז. אינטרקום ______________ _________

 יח. אביזרים, לחצנים וכו' ______________ _________

 יט. מערכת שקילה ______________ _________

 כ. F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________ _________

 כא. זמן נסיעה לפי התאור ______________ _________

 כב. משקל נגדי ______________ _________

 כג. דירוג אנרגטי ____________________________
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 מעליות    -  17פרק  

 

 

 

 

 החומרים  הקבלן בכתב הכמויות יכללו את כל החלקים,המחירים המוצעים ע"י  

 המיסים למעט מ.ע.מ. והעבודות כולל הובלה, הרכבה, רווח הקבלן וכל יתר

 
  

 

 מסמך ד,   כתב כמויות
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 
 

    –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של אלמנטים עגולים, אלכסונים או מוקשתים 

 כלול במחירי היחידה.  –כפי שמופיע בתכניות וללא תוספת תשלום 

 
 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.01

 
 דרישות כלליות  22.01.1

 
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  5103 כל התקרות יעמדו בת"י א.

 , ומסומנות בתו התקן.921עמידות אש לפי ת"י 
 

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות  ב.
 אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח. 

 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע המראות את שיטת התליה,  ג.

וב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות העיגון והחיבור וכן שלבי שיל
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

 
על הקבלן להגיש, על חשבונו, תכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור  ד.

. הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו המפקח
 גם במכון התקנים.

 
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור  ה.

 של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.
 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  ו.

 יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח. התקרה במגע. הסימון
 
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות  ז.

 אדמה.
 

לרבות חיזוק  במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף ח.
 .גופי תאורה

 
 אטומיםתקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח, מחוררים ו/או    22.01.2

 
ין בהתאם לתכניות, תקרות יעל הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנ .ב

, מחוררים )אקוסטיים( ו/או מגלווניםאקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח 
מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 

 מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10
בהתאם לרשימת התגמירים המחוררים  אחוז החירור באריחים ובמגשים .ג

 והנחיות האדריכל.
 

( משני הצדדים. הצביעה של הפח PRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן ) ג.
 80תיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

לפי בחירת המפקח. הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע  RALמיקרון, בגוון 
 ע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.להגנה. הצב

 
המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה  ד.

 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
 

 מטר. 1.20ת העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על יקונסטרוקצי ה.



 

170 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם  
 לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.נזק 

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח  
 יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  
 אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

 
 0.75-בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים ל ו.

NRC. 
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר  ז.

 לאורך קירות, מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 
התואם את התקרה  RALהקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  

צמה ו/או בצבע שחור. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד ע
 למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט. 

 
כל התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.  ח.

 החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.
 

פירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה יש להקפיד על נוחיות ב ט.
לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי 

 הנחיות המפקח.
 
מ"מ ובמשקל  25מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  י.

מ"מ ובמשקל מרחבי  25ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60מרחבי 
 מיקרון. 30ילן כבה מאליו בעובי תק"ג/מ"ק, כולל ציפוי שקיות פוליא 24

 
כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב  יא.

  - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 
 תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים. 

בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין  
 האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 
 תקרות מינרליות 22.01.3

 
תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינרליים )צמר  א.

ח, ובהתאם למפורט זכוכית דחוס( ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המפק
 בתוכניות ובכתב הכמויות.

 
" )סילקוני( לרבות AKUTEXTהאריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג " ב.

החלק העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של 
הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד 

 הקשחת השוליים.קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של 
 
האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה  ג.

 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
 

 מטר. 1.20קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ד.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי  

 לסמוכים אליו.שייגרם נזק לאלמנט עצמו או 
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי  

 הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  

 או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.
 

תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר  עבודות התקרה האקוסטית ה.
לאורך קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים 

(Z  +L חייבים באישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון )
RAL  התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של
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תוכי זוויות )גרונג( מדויקים הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חי
 מ"מ. 2( יהיו בעובי של L+Zבהחלט. הפרופילים )

 
 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ו.
 

 תקרות וסינרים מלוחות גבס 22.01.4
 

מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים,  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.
 בהתאם לתוכניות.

מ"מ  0.2ות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי הלוח 
 המודבקת ללוחות. NRC 0.85 – 0.8ברמת ספיגה של 

סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין  
 חירור לא רגולרי ו/או בקוטר משתנה.

 
השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  ב.

 תליה והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.ה
 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  
 בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים. 
 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

 
נקלרים, בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרי ג.

 גלאים, גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.
בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס  

 פלדה מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.
 

במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים  ד.
לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל 

 וכלול במחירי היחידה.
 

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.  ה.
נחיות מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן לה

 האדריכל.
 
צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות  ו.

 היצרן, בגוון לבחירת האדריכל.
 
מ"מ  50מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  ז.

מ"מ  50ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60ובמשקל מרחבי 
ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו  ק"ג/מ"ק, כולל 24ובמשקל מרחבי 

 מיקרון. 30בעובי 
 

 5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  ח.
 .3,2,1חלק 

 
 דוגמאות 22.02

 
על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה וכו',  22.02.1

המורכבים במסגרת עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח. 
הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את 

 תעלות התאורה.
 

שקפנה במדויק: את דרישות הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ות 22.02.2
המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי 

 המפקח.
 

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על  22.02.3
 ידי המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.

 
 על ידי המפקח.גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו  22.02.4
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בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל  22.02.5

האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 
 גמר, ברגים, פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'.

 
 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 22.03

 
 גבס )מחיצות, תקרות, סינרים וכו'( אלמנטי 22.03.1

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:                        
 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים  א.
ית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות יקונסטרוקצ ב.

 ..R.H.S תכנונם כולל פרופילי
 עיבוד פתחים כנדרש. ג.
את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר  ד.

 זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.
ת העזר, חיזוקים דיאגונליים, יכל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצי ה.

חיזוקים לרעידות אדמה, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה 
 מושלמת.

את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות  ו.
ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

 אקוסטיקה.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש  ז.

 .המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ח.

והנובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי 
 שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

 עיבוד במעוגל ובשיפוע. ט.
 פרופילי פינות. י.

 שפכטל. יא.
 ודל שהוא.הפתחים למיניהם, בכל ג כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 
 תקרות אקוסטיות 22.03.2

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 
 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים. א.
הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות  ב.

 כנדרש.
 המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.חומרי עזר וכל  ג.
כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל  ד.

 החיזוקים כמפורט לעיל.
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבודה  ה.

 בכפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
ים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומר ו.

 המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ז.

והנובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי 
 שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

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

הפתחים למיניהם, בכל גודל  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  
 שהוא.

 
 מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים 22.03.3

כלול במחירי היחידה ולא ימדד  רהלרבות חיזוקים של אלמנטי תליה וגופי תאו
 בסעיפים נפרדים.

 
מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'(  22.03.4

פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות  כוללים
 תאום הפתחים.
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 קונסטרוקציית נשיאה 22.03.5

שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, מודגש בזאת  
 ציפויים וכו'

מכל סוג שהוא( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקציית הנשיאה. הקבלן יכין על 
חשבונו תכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור 

של הקבלן. כל הנ"ל על  המפקח. קונסטרוקציית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות
 חשבונו הבלעדי של הקבלן.
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 

  .ד
 כללי 23.1 .ה
  .ו

כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ולהנחיות יועץ  23.1.01
במפרט הכללי. כל הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל האמור  23הקרקע ובהתאם לפרק 

 הכללי כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.במפרט 
 

 סימון מרכזי  יסודות     23.1.02
 סימון מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו. .   1 
שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא        .   2 

 תהיינה מצטברות.
צירי היסודות יסומן ביתדות "מאובטחות" כך, שניתן יהיה לבקר את סימון  .   3 

מרכז מכונת הקדוח  תוך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז 
 הקדוח כבר אינו קיים.

 
( מעודכנת לפי הביצוע של AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ) 23.1.03

תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמין. התוכנית תבוצע  תוכנית העדותעבודות הביסוס. 
ע"י מודד מוסמך. הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר 
עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים 

 בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
 

 אחריות כוללת של הקבלן  23.1.04
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט  

והתאם להנחיות יועץ הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, 
 על חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.

ת הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו בכל מקרה, האחריות לשלמו 
בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות, הוא 

 יעשה זאת על חשבונו.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים בשטח  23.1.05

 ידני.ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח 
 

 סיתות פני הכלונס  23.1.06
 כל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כמפורט בתכניות. .1
במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס, יידרש הקבלן לסתת בזהירות את  .2

 ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר המתוכנן. עבודה זו איננה נמדדת.
הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר כל העפר ושברי  .3

 באחריות הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
 

 תיקון סטייה במרכז כלונס  23.1.07
 המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון. 
 התיקון יכלול ביצוע הכלונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה. 
  

 תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון  .0823.1
ס"מ,  – 30+ או  5במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על  .1

 יידרש הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפקח.
בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות  .2

 קוצי הזיון.
 ן חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב.בטו .3
 כל תוספת עבור התיקון עצמו. לא תשולםהכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן.  .4
פעמים קוטר המוט,  5קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  .5

 יתוקנו לפי הנחיות המפקח.
נס לגלוי אורך נוסף של המוטות או הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלו .6

 שיידרש לרתך, בריתוך תקני, הארכה לקוצים הקצרים.
ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג  .7

 . W- 440פ 
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במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה, יידרש הקבלן לבצע   
ים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג חיבורים באמצעות שרוולים מתועש
 ET Seriesמסדרת  Ancon MBT Couplersהמתאים לקוטר המוט. כגון מסוג 

Couplers . 
 כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .8

 
 קידוח כלונסאות צמודים 23.1.09

 2.5אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי  
קוטר הכלונס הקטן. קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון 

 יגיע למחצית חוזקו הסופי. בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.
 
 אופני מדידה מיוחדים 23.2 .ז
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:  .ח

חיר היחידה ואינו סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במ .1
נמדד בנפרד. הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, לא מפורר, ללא כל 

 שאריות לכלוך,קרקע וכו'.
 (.AS MADEמדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכנת תכנית עדות ) .2
 כל המפורט במיפרט המיוחד ובדו"ח יועץ הקרקע. .3
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 24פרק 
 הריסות ופירוקים

 
 סילוק פסולת 24.01

 
ידי הרשות המקומית ולפי -אל מקום שפיכה מותר עלופסולת ההריסות סילוק הפסולת  .ד

לרבות  יהיו לכל מרחק שיידרש, ויכללו במחיר עבודות הפירוקים וההריסה הוראות המפקח,
 .תשלום אגרות

בעת  על הקבלן לברר לפני הגשת הצעתו את מקום השפיכה המותר ולקחת בחשבון מרחק זה .ה
 קביעת מחירי עבודות הפירוקים.

במידה ועבודות ההריסה יכללו הריסה ופינוי של אסבסט, ינהג הקבלן לפי סדר הפעולות  .ו
 וההנחיות של המשרד לאיכות הסביבה. לרבות אך לא רק:

אסבסט יפונה על ידי קבלן בעל רישיון לעסוק בהריסה ופינוי של אסבסט לאחר קבלת  .1
 .)גם פינוי של אסבסט צמנט( הסביבההיתר מהמשרד לאיכות 

 הקבלן יהיה רשום ב"מרשם העוסקים באסבסט". .2

במהלך ביצוע העבודה יש לסגור את אזור העבודה, לבצע פעולות למזעור ריחוף סיבי  .3
 אסבסט באוויר, לעטוף את פסולת האסבסט ולהטמינה באתר פסולת ייעודי.

 יך.לביצוע עבודות אסבסט פריך, למנות מפקח אסבסט פר .4

בסיום העבודה יש לבצע בדיקות למדידת ריכוז סיבי האסבסט באוויר באמצעות מעבדה  .5
 מוסמכת.

כל ההנחיות בסעיף זה ויתר ההנחיות של המשרד לאיכות הסביבה תהיינה כלולות  .6
 במחיר היחידה ולא תשולמנה תוספות בגינן.

 כללי  24.02

במכרז/חוזה זה,  מחירי היחידההקבלן מצהיר בזה כי ביקר במקום, ראה ולקח בחשבון  .א
 את כל המגבלות וההפרעות הקיימות בעבודה הנ"ל.

 ככלל, בכל מקום בו מדובר על פירוק והריסה, על הקבלן לסלק, ללא מדידה .ב

 ידאובנפרד, את הפסולת ועודפי החומר למקום שפך מאושר וזאת רק לאחר שו

 קבלת אישורי סילוקשהמזמין אינו מעוניין בחלקים שפורקו. האחריות לטיפול ב

 הפסולת תהיה במלואה על הקבלן.

 בכל מקום בו מופיע פירוק או הריסה, הסמכות בידי המפקח לקבוע, בלעדית, .ג

 אם לפרק או להרוס. הנחיות המפרט וכתב הכמויות מתאימות לשתי הפעולות

 גם אם צוינה אחת מהן.

 י המפרטמפרט זה מתייחס לכל סוגי המלאכות כפי שהן באות לביטוי בפרק .ד

 מיוחד האחרים.

 בטרם יגיש הקבלן את הצעתו עליו לסייר במקום וללמוד היטב את המבנה ואופן .ה

 פעולתו ומערכותיו וכן את כל המערכות והחלקים המיועדים להריסה. על הקבלן

 לברר ולקחת בחשבון את כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד של המקום

 התאם לתכניות ולמפרט הכללי והמיוחד.ולארגן את אופני הביצוע הנדרשים, ב

 במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע הריסות ופרוקים שונים. הריסתם של .ו

 חלקים אלה תיעשה בציוד המופעל ידנית, בכפוף לאישורו של מהנדס

 הקונסטרוקציה והמפקח. אסור השימוש בפטישי אויר. אופן ביצוע ההריסה

 המזמין, וללא שום נזקים לחלקי בנין ו/או ציודומועדה ייעשה בתיאום עם 

 הקיים בסביבת מקום העבודה. במידת הצורך יקבע המפקח את תחומי ביצוע
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 ההריסה והקבלן לא יחרוג מהם. במידה שתהיה חריגה מהנ"ל יתקן את עודפי

 .וולשביעות רצונהמפקח ההריסה על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו עפ"י הוראות 

 ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים למניעת התמוטטות, עליובעת ההריסה  .ז

 תמוך כל חלק שעלול להיפגע. כל התמוטטות מכל סוג שהוא תהיה באחריותל

 הקבלן. בתום ההריסה יתקן הקבלן, ללא תוספת מחיר, את כל המקומות באזור 

 והשלמות טיח ו/או מחיצות גבס, צבע, ריצוף וחיפוי עד םההריסה ע"י תיקוני

 להבאתם לצורה מושלמת לשביעות רצון האדריכל. עבודות אלו לא ימדדו בנפרד.

 אופן תימוך האלמנטים הסמוכים לחלקים המיועדים להריסה יקבל את אישור .ח

 מהנדס הקונסטרוקציה והמפקח לפני תחילת ההריסה.

 דרכי פינוי הפסולת והרחקתה יתואמו, טרם הביצוע, עם המזמין והרשויות .ט

 ל זאת בצורה שתבטיח דרכי הרחקה שקטות וללא אבק וכו', עלהמוסמכות וכ

 מנת לצמצם למינימום את ההפרעות לתפעולו השוטף של המבנה הקיים,

 המבנים השכנים ולשימוש בהם.

 כל החלקים שהוצאו מההריסות והקבלן התבקש להעביר למזמין יימסרו ע"י .י

 לא תשלום נוסף.הקבלן למזמין במצב תקין ויועברו למקום שהמפקח יקבע, ל

 באם המזמין לא יהיה מעוניין בחלק כלשהו יהיה על הקבלן לסלקו למקום שפך

 מותר.

 מבנה הצמוד והמבנים הסמוכים,כדי למנוע פגיעה במהלך התקין של הפעילות הקיימת ב .יא

 רשאי המפקח לדרוש ביצוע עבודות הפירוק וההריסה בתקופות שונות במשך יום

 ך יום העבודה וכן ביצוע עבודות אל מחוץ למסגרתהעבודה, לרבות הפסקות במש

 שעות העבודה הרגילות וכל זאת ללא תוספת מחיר.

 מפקחבכל מקרה תבוצע העבודה בהתאם לשלבי הביצוע שיידרשו על ידי ה

 ולא תשולם שום תוספת במקרה של שינוי סדר שלבי הביצוע.

 חלקי המבנה, שאינםבכל עבודות התחברות לקיים, ישמור הקבלן על שלמות  .יב

או צמודים, מיועדים להריסה. כל נזק שייגרם לחלקי בנין, ציוד או מתקנים סמוכים 
 וללא תשלום. מפקחיתוקן על ידי הקבלן מידית לשביעות רצון ה

 הביצוע ייעשה באופן זהה והמשכי לחלק הקיים עד לקבלת אחידות בין חלקי

 .מפקחשל ה המבנה הקיימים והחדשים לשביעות רצונו המלאה

 על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לבטיחות העובדים באתר. מובהר בזאת .יג

 במפורש כי דגש מיוחד ייושם על בטיחות העובדים בהתאם להנחיות משרד

 העבודה בשלבי הפירוקים וההריסות. על העובדים להיות ממוגנים בכל פרטי

 ן נוספים בהתאםציוד המיגון האישי הנדרש כגון: קסדה, כפפות ואביזרי מיגו

 .להנחיות המעודכנות של משרד העבודה
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 34פרק 
 עבודות תקשורת ומנ"מ

 08משולב במפרט עבודות חשמל פרק 
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   40פרק 

 עבודות פיתוח 

 

 עבודות עפר   40.01פרק 

 

 חפירה ו/או חציבה  40.01.01

 

 בכל מקום להלן, או במפרט הכללי, בו מוזכר המונח חפירה, הכוונה  .1
 לחפירה ו/או חציבה.           

 בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר ובכל עומק שהוא.   

 

 סילוק עודפי עפר של החפירה יעשה למקום מאושר ע"י הרשויות ומחוץ  .2
 לתחום השיפוט של הרשות המקומית.           

 

 .      חלק מעודפי חפירה יעורמו בשטח במקום שיאושר ע"י המפקח ויעשה  3

 בהם שימוש לצרכי מילוי באזורי הגינון ולצרכי אדמה גננית בהתאם          

 למיון שיעשה הקבלן לפי הנחיות שיקבל הכל כלול במחיר היחידה.          

 

 ם שיתקבלו בבדיקות באם יהיה צורך יעשה טיוב לקרקע בהתאם לממצאי         

 הקרקע לצורך שימוש באדמה גננית בהמשך העבודות. בדיקות התאמה          

 יעשו לאדמה לצורך בדיקת התאמתה.         

 

 דיוק החפירה  40.01.02

 ס"מ. 5במשטחים אופקיים ומשופעים דיוק החפירה יהיה               

 

 מילוי   40.01.03

  

 על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות המילוי יהיה עליו להשתמש                

 בחומרים החפורים, תוך התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי כמפורט בסעיף               

 להלן.              

 

 אזורי מילוי               

 חומרי המילוי יילקחו במידת האפשר מהחומר החפור. לשם קבלת הדירוג               

 המתאים עבור המילויים יצטרך הקבלן להכשיר את החומר על ידי שבירתו,               

 וצע חישוף ואחרי שהשתית  פירוקו וניפויו בהתאם לנדרש. המילוי יונח לאחר שב              

 הוכנה כנדרש )מדרגות, הידוק שתית וכו'(. חומר המילוי יהיה חופשי מחומרים               
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 אורגניים ופסולת למיניה ויקבל את אישור המהנדס ויועץ הקרקע לפני הנחתו.               

 מודגש במיוחד הצורך בניקוי עודפי צמחיה ועצים.               

 ס"מ  20באיזורי המילוי של שטחי הריצוף יבוצע הידוק מבוקר של המילוי בשכבות של               

 מודיפיד.אשיו.  98%לצפיפות של               

 מ' מרום  2.00ס"מ במידתו הגדולה, בעומק מעל  8גודל האבן המירבי יהיה               

 ס"מ בחלק העליון של המילוי.  -5השתית ו              

 

 כל שכבת מילוי תפוזר באורח אחיד, ותהודק עד למילוי חללי הביניים.                

 

 מילוי חוזר מסביב לקירות ויסודות      40.01.04

 

 המילוי החוזר מסביב לקירות ויסודות יבוצע מחומר גרנולרי שיאושר על ידי               

 הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע.               

 מחיר המילוי החוזר כלול במחיר הקיר ולא ישולם בנפרד. 

 

 

 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי   40.01.05

 

 למילוי חוזר   שאינו ראוי וראות המפקח, וחומרתמויין לפי ה אדמת החפירה              

 למקומות שפך מותרים מחוץ לתחומי קרית אתא.יעורם ויורחק על ידי הקבלן                

 

 שטח מוגבל   40.01.06

 

 לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או                         

 וד מיוחד.צי              

 

 שינויים במהלך העבודה  40.01.07

 

 על הקבלן לקחת בחשבון בהגשת הצעתו, כי תוך כדי ביצוע העבודה יחולו                

 או בהוראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה/חציבה לא   שינויים בתכניות              

 ישמשו עילה לקבלן לתביעות שינוי מחירים.               

 

 חפירה לתעלות, יסודות עוברים ויסודות בודדים  40.01.08
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 העבודה כוללת עיצוב שוחות וצידי תעלות. הקבלן יהיה אחראי לשלמות               

 השוחות והתעלות עד גמר יציקת הבטון בתוכן וינקוט, על חשבונו, בכל                 

 האמצעים, למניעת מפולת )כולל סידור תמיכות לשביעות רצון המפקח(.                

 במקרה של מפולת יתקן הקבלן, על חשבונו, כל נזק שיגרם ויחפור מחדש בלי                

 תשלום נוסף.               

 מדידת החפירה תהיה מידות חוץ של הבטון ללא מרחב עבודה וישולם עליה בסעיף                 

 חפירה כללית.               

 

 מצויין בתכניתחפירה לעומק העולה על ה  40.01.09

 

 במידה והקבלן יחפור לעומק גדול מהמצויין בתכניות, יהיה עליו למלא את               

 השטח למפלס המתוכנן. המילוי יבוצע בבטון דבש ו/או באגו"ם מהודק לדרגת                

 . בגין "מודיפייד א.א.שיו", הכל לפי החלטת והוראות המפקח 100%צפיפות של                

 כל הנ"ל, לא ישולם לקבלן כל תשולם, והוא יבצע את העבודות הכרוכות                

 במילוי למפלס המתוכנן, על חשבונו בלבד.                

 

 

 ריצוף מאבנים משתלבות  40.2

 

 הריצוף יבוצע בהתאם למפורט להלן:   40.2.1

 

 הריצוף יבוצע על מצע שיסופק ויהודק ע"י הקבלן.  

מ', כמתואר  2.00מ' וברוחב  10לצורך החלטה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע נסיוני באורך 
לעיל אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם שונה מזה שבקטע הנ"ל. עבור פירוק 

 תוספת.הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם 

 

הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים )חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד אלמנטים 
ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור סיבובי. יש להקפיד שהאבן 

שונים יהיה בקו ישר הנסורה תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני ריצוף 
 ומיקומו יאושר ע"י המפקח.

 לא יורשה שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות. 

 

ס"מ ותונחנה על גבי שכבת חול  7ס"מ או  6האבנים תהיינה מסוג המפורט בתכניות ובכתב הכמויות בעובי 
מפות יוסיף הקבלן ס"מ )העירוב יעשה מחוץ לתחום הריצוף( באזורי הר 5מעורב הומוגנית עם צמנט בעובי 

 כלול במחיר היחידה.  - 20%צמנט לחול עד הגיעו לשעור של 

 

מ"מ, הרווח המכסימלי המותר בין  3הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 
ס"מ תורשה השלמה בבטון עם פיגמנט   3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ 2האבנים הסמוכות 

 לצמנט ובאישור המפקח. הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו.  3% - 5%של  מוסף "באייר"
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מכסי תאים בריצוף יותאמו למפלס הריצוף. המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעת, ומיצקת ברזל ו/או 
 " תוצרת וולפמן תעשיות. 66ריצוף בתוך מכסה כפול כדוגמת "כרמל 

 

מ' לאישור תוואי סופי לפני   1.0לפני תחילת עבודת הריצוף והנחת אבני הגן יסומן השטח ע"י יתדות כל 
 הביצוע. 

 

 

 קור הקרקעעי

     

 " סימנקס )או שווה ערך(. Sעיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומטול "

צורת היישום בהתאם להוראות היצרן, האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה לתקופת של שלוש  
שנים. עיקור הקרקע יבוצע בשטחי ריצוף ובשטחים נוספים שיסומנו ע"י המפקח על גבי התכניות. המחיר 

 כלול במחיר הריצוף. 

 

לריצוף באבן משתלבת  מוסבת תשומת לב הקבלן לעובדה שעליו לעקר ולרסס את פני השטח המיועד
בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס השטח יהיו לפי 

 הנחיות המפקח באתר.

 

 סטיות מותרות בביצוע  40.2.2

 

 .  על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט 1

 בתוכניות.    

 

 מ"מ.  10מותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על .  הסטיה ה2

 

 .  מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום  3

 מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב  5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות      

 מ"מ.  1משקלו העצמי, בהשענו על קצוותיו שלא תעלה על      

 

 ת גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן .  סטיו4

 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.     

 

 מ"מ.  1.  הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 5

 

 אחריות הקבלן   40.2.3

 

 .  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה 1
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 והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות.    

 

 חודש ממתן תעודת גמר.  12.  אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש תהיה 2

 או   /במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים סדוקות ו    

 סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים שבהם  3שבורות בפינותיהם במידה העולה על     

 לעיל, וכן ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה  40.2.2היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף     

 במידה ותבצבץ צמחיה בין האבנים, הכל לשביעות רצון המפקח.     

 

 שה כדלקמן:.  יישום אחריות הקבלן תע3

 אחת לשישה חודשים יערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן, בסיור     

 זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות     

 יום ממועד הסיור. בכל מקרה,     30התיקונים. התיקונים אשר יסוכם לגביהם יבוצעו תוך     

 דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים אשר יש לתקן.    

 

 מצעים   40.3

 

 במפרט הכללי. 510322המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף 

במפרט הכללי, עובי השכבה יהיה   510324הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף 
 כמצויין בתכניות.

 

במפרט  5100.36לפחות . המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ הוראות סעיף  100%דרגת הצפיפות תהיה 
 הכללי. 

 

 

 עבודות אספלט  40.4

  1/2אספלט למדרכות בשכבה לפי כתב כמויות. דירוג האגרגטים לבטון אספלט במדרכות יהיה לפי אגרגט "
 . º130ביטומן בטמפרטורה עבודה בשטח  5.5%במפרט הכללי( עם  510421)כמוזכר בסעיף 

 

  S.M.10ריסוס בין שכבת אספלט לבין שכבת מצע אגו"ם יהיה אמולסיית ביטומן 

 . ק"ג/מ"ר 1.0בשיעור 

 

 יש להקפיד במהלך עבודת האספלט לא ללכלך את אבני הצד.

 טריבונות   40.5.2

 

עשויות בעזרת תבניות פלסטיות ליציקת בטון דקורטיבי תוצרת פירט תבניות או שו"ע התבניות הפלסטיות 
מ"מ בהתאם לדוגמא, עומק הטקסטורות נא בין  2.5-4, עובי תבניות הפלסטיק נע בין S.B.Aעשויות מ:

 ס"מ.  1.5-5
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 התאמת משטחי תבנית

 

 התאמת בטנות התבנית למידות הרצויות מבוצעת ע"י חיתוך והצמדת משטחים בהתאם לצורך.

קווי ההשקעה בין המשטחים צריכים להיות במידת האפשר בחלקים השקועים של הבטון ובכל מקרה 
 באופן שבו תשמר רציפות הדוגמא.

 

 סטנדרטיים או פרופילים מיוחדים מתוצרת טברית בנקודות החפיפה ובקצוות.  C.V.Pניתן לשלב פרופילי 

 

 

 התקנה

 

התבניות מתאימות לציפוי תבניות עץ לבידים, פלדה או אלומיניום. יש לוודא שקווים אנכיים מונחים 
 בניצב וקווים אופקיים שומרים על גובה אחיד. יש להקפיד לא לטעות בין הצד הקידמי ל

 של הבטנה. לצד האחורי 

 

 חיבור הבטנה לתבנית יעשה ע"י מסמרים , ברגים, או סיכות.

 

בדוגמאות עמוקות במיוחד תדרש תמיכה בין הבטנה לתבנית על מנת למנוע שקיעה כתוצאה מחלצי  
 הבטון.  לצורך כך אפשר להשתמש בעץ חתוך בהתאמה או להזמין את הבטנה עם מילוי פוליאוריטן.

 

 סוג הבטון

 

 . אדס ללא פולייה. גמר בטון חלק וחשוף. 5סוג הבטון לפי קונסטרוקטור, שקיעה מומלצת 

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר   40.5

 

 כללי   40.5.1

 

 .  כל הבטונים פרט למצעים ולמילויים מבטון רזה, יוצקו בתבניות. יציקה בחפירה ללא 1

 ות, לרצפות למיניהם יהיה לפי  תבנית טעונה אישור המפקח. הבטון לקורות קשר, לקיר     

 האמור להלן:      

 

 אם הקבלן יספק בטון מוכן ממפעל ליצור בטון )בטון מובא(, ייחשב ספק הבטון כקבלן      

 משנה הטעון אישור המפקח.     
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 כל הבדיקות של האגרגטים ושל הרכב התערובת, הנדרשת לפי המפרט באתר, יעשו        

 ,  601במקרה זה במפעל יצור הבטון. בטון מוכן יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י     

 במידה ואינן סותרות את דרישות מפרט זה, אלא שהזמן העובר מהוספת המים ועד     

 דקות.   45ליציקת הבטון המובא, לא יעלה אף פעם על     

  

 מים, וכן -, שקעים, חריצים, קיטומים, אפי.  מחירי עבודות הבטון כוללות: יסוד בטון, תבניות2

 הכנת חורים למעקות, לגדרות וכו'.     

 

 עבודות אבן   40.6

 כללי   6.1

 

 חיפוי האבן יעשה בקירות הפנימיים ובקירות הצמודים לבניין.

 על כל חלקיו.  2378היישום יעשה על פי דרישות התקן הישראלי לחיפוי אבן מספר 

 בקיבוע רטוב בשיטת ההרכבה.החיפוי יעשה 

בכל סוגי העבודות האבן תהיה דולומיט קשה מסוג "ביר זית" העומדת בדרישות התקן 
 הצבורי )לבניני צבור(. 

 מידות האבן ואופן הסתות כמפורט בתוכניות.

 כל האבנים ללא "זמלה" )מסגרת( וללא "שפה". 

ת. המזמין רשאי לבחור סוג הכמות הכוללת של עבודות האבן לסוגיה נתנת בחלופות שונו
 אחד או יותר בכל הכמות הכוללת הנדרשת ללא שינוי מחיר.

 דוגמאות:

בתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של רצוף, חיפוי קירות, וכו' 
מ"ר לפחות. הדוגמאות, שיקבלו  1מכל סוג ומכל עבוד נדרש. גודל הדוגמא מכל סוג 

ו באתר עד גמר העבודה ומסירתה. עלות הדוגמאות כלול במחירי אשור המפקח, יישמר
 היחידה. 

מחיר עבודות האבן למיניהן כולל כל ניסור והכנה שידרשו באבן לצורך התאמתה לגופי  
 חשמל שקועים ו/או גופים אחרים.

 

 

 

 

   קירות וקורות מבטון בגמר אבן נסורה     6.2

 

ים בתכניות ובהתאם  הקירות ייבנו עפ"י המידות והרומים המסומנ
שיוצק   -30לאישור המפקח בכתב. הבטון בכל חלקי הקיר יהיה מסוג ב

בעזרת תבניות. הבטון יהיה אך ורק בטון מובא ממפעל מאושר ע"י  
 המפקח ולא יורשה השימוש בבטון שהוכן באתר.  
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חיפוי האבן בחזית הקיר יהיה בהתאם למפורט לעיל ולמפורט במפרט המיוחד לאבן 
חיבור האבן לבטון יעשה בהתאם לתקן ישראלי והנחיות הקונסטרוקטור ומפרט נסורה. 

 ומפרט הכללי )ספר כחול(.  2378מכון התקנים 

 

ס"מ. התפרים בחזית לא ימולאו  -3הבניה תבוצע עם התאמת תפרים לא רחבים מ
 ס"מ.  5בעומק של לפחות 

 

מ',  7.0הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום העליון לאורך הקיר, במרחקים שלא יעלו על 
ס"מ  2ובהתאם להנחיות הקונסטרוקטור יבוצע תפרים אנכיים באמצעות קלקר בעובי 

ס"מ לשמירה על אנכיות התפר, התפר יהיה סמוי ולא יראה מהחזית.  2בלוח עץ בעובי 
, A1טיק אטימה חד רכיבי מסוג סקפלקס בחזית הקיר בקצה לוחות הקלקר יושם מס

 C.V.P" היישום יהיה בקו  אנכי ישר חלוטין, כמו כן, יונחו צינור ניקוז SIKEשל "
  4עם מסננת בתוך שק חצץ מרשת מגולוונת בכניסה לצינור לניקוז הקיר, כל  4בקוטר "

 מ"ר ובגובה אחיד, ללא כל תוספת תשלום. 

 

ע לפי הפרטים בתכניות הקונסטרוקציה ויכלול  המילוי החוזר מאחורי הקירות יבוצ
מילוי מורטב ומהודק בשכבות שיאושרו ע"י יועץ הקרקע. המילוי יכלול כמות 

( כאשר ההידוק בתנאי רטיבות אופטימלית 200דקים )עובר נפה  35%מקסימלית של 
ז  מודיפייד.אשיו. בצמוד לקירות יבוצע מילוי גרנולרי מנק 95%( לצפיפות של ± 3%של )

ס"מ הצמודים לקיר. בחלק העליון מתחת למשטחי הגמר השונים יבוצע   80ברוחב 
 ס"מ. 20בשכבות של  -98%דקים מהודק ל 18-25%מילוי נברר עם תכולה של 

דקים מהודק בשכבות  18-25%מתחת ליסודות הקירות יבוצע מילוי נברר עם תכולה של 
 מודיפיד.אשיו.  95%ס"מ כ"א לצפיפות של  20של 

 

אש הקיר במקומות המיועדים לכך יבוצעו הכנות למעקה פלדה בהתאם למיקום בר
 עמודים אשר יבוצעו בשלב הסופי. 

 

הקירות ימדדו לתשלום לפי מ"ק בהתאם לתכניות וכולל את הזיון. וחיפוי האבן ימדד 
 בנפרד.

 

המחיר כולל את עבודות העפר חפירה ליסודות לכל עומק שהוא בהתאם לרום וליסוד, 
, מילוי חוזר ומילוי גרנולרי מאחורי הקירות 98%וק שתית החפירה ליסוד, לצפיפות היד

עבור המעקה בעתיד, וכן  4ומילוי נברר מתחת ליסודות, צינורות הניקוז, חורים בקוטר "
את התפרים, וכל החומרים הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הקירות עפ"י  

 המפקח. המפרט והתכניות ולשביעות רצון 

 

 

 חיפוי אבן      6.3

 

 החיפוי יהיה על קירות בנויים בקוים ישרים ובקשתות.

 גמר עליון של הקיר אופקי או משופע. 

 המחיר כולל:  

 האבן, עיבוד וסיתות לפי פרטים.

 ניסור והתאמת האבן למידות הקיר.
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 . חיבור/הדבקה וקשירה לפי פרטי קונסטרוקציה

 מ"מ ובעומק זהה.  8-10המישקים ברוחב מילוי מישקים בדיס לבן, 

 שילוב אבנים מסוגים שונים ובסיתותים שונים לפי תכנית.

 .. 14.04אבן פינה בהתאם למפורט בפרטים ובסעיף 

 . 14.6אבן ראש תשולם בנפרד, ראה סעיף 

 

 אבן פינה בחיפוי קירות      6.4

 

א לאתר ס"מ, ותוב 20÷30האבן תהיה מסוג כנ"ל שלמה מיחידה אחת במידות 
 בשלמותה. 

 . כלול במחיר חיפוי האבן

 

 נדבך ראש      6.5

 

ס"מ כמפורט בתכניות, מידות אורך משתנות  8הקופינג מאבן כנ"ל מסותתת בעובי 
עבור קירות בקווים ישרים ובקשתות  רוחב וסיתות כמצוין בפרטים ובתכניות הקופינג

 )התאמה לקשתות כלול במחיר(.

 במקומות בהם יוצב מעקה על קיר יש לחברו אל הבטון ולהתאים את אבן הראש 

 לעמודי המעקה. 

 העבודה כוללת את האמור לעיל וכן אבני פינה המחיר לפי מ"א.

 

 מסלעה      6.6

 

מה. מידת פני האבן לא תהיה  המסלעה תיבנה מאבן גיר שטוחה וקשה עם כיסי אד
 טון/מ"ק.   2.5ס"מ, משקל סגולי  30-40מ"ר וגובה האבן  -1.00קטנה מ

מהאבן  1/3האבנים תונחנה בצורה אופקית וחיבור בין אבן לאבן יהיה במגע של לפחות 
העליונה ובהזזה. המדידה לפי מ"ר, מדוד מתחתית המסלעה עד לקצה הקדמי של האבן  

 . העליונה כפול האורך

ס"מ, כאשר האבן הנ"ל   80-100שורת האבן הראשונה תבוצע מאבן גדולה יותר בגובה 
 ס"מ בתוך הקרקע. 40-50תעוגן בתוך חפירה מקומית לעומק 

ס"מ אשר בתוכה תעוגן האבן  10שכבת בטון רזה בעובי  בתחתית החפירה תוצק
 הראשונה )כל האמור לעיל כלול במחיר המסלעה(. 

 

 

 אופני מדידה ותשלום              6.7

 

שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, המדידה תהיה של שטחים עם חיפוי אבן   א. 
 לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים וכד'.
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לרבות  2378היתר את כל האמור במפרט הבינמשרדי, בת"י המחיר כולל בין  ב. 
האבן ואספקתה, כל הפיגומים, טיט, שכבת חספוס, רשת זיון, עוגנים, מיתדים,  
ברגים, זוויתנים מגולוונים ו/או "שן" בטון, ניקוי וסתימת פוגות, יציקת בטון 

ן מקשר, משקים גמישים, מישקים יבשים, כחול מישקים, דוגמאות חיפוי אב
 וכד'.

וכן  2378בנוסף כולל המחיר הכנת הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י      
את כל הבדיקות במהלך וגמר העבודה. הבדיקות יהיו ע"י מעבדה מוסמכת, 

 כולל בדיקה לשליפה של האבנים. 

 

 

 קירות תומכים בגמר אבן מסותתת    40.7  

 

המסומנים בתוכניות ובהתאם לאישור המפקח בכתב, על הקירות ייבנו ע"פ המידות והרומים 
 מ' לאישור אדריכל הנוף בטרם ימשיך בביצוע הקירות. 2הקבלן לבצע דוגמא בשטח באורך 

 

 האבן בחזית תהיה אבן בציפוי אבן מסותתת מסוג "ביר זית".

 

וכן הבטון יהיה אך ורק בטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח ולא יורשה השימוש בבטון שה
 באתר.  חתכי הקירות יבוצעו לפי פרטים בתכניות קונסטרוקציה. 

 

מ', יבוצעו   7.0הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום העליון. לאורך הקיר, במרחקים שלא יעלו על  
תפרים אנכיים לפי הנחיות הקונסטרוקטור, התפר יהיה סמוי ולא יראה מהחזית, כמו כן, יונחו 

ס"מ מפני קרקע  10קשיח בגוון אפור, השורה הראשונה תונח בגובה  C.V.Pצינורות ניקוז 
עם מסננת חצץ בתוך שק מרשת  4ס"מ מפני הקיר. בקוטר " 5הניקוז יהיו שקועים  סופית. פתחי

 מ"ר. 3מגולוונת בכניסה לצינור, לניקוז הקיר כל 

 

ס"מ. התפר יהיה סמוי ויעבור את כל שטח גב הבטון ולא  2התפרים יהיו מלוחות קלקר בעובי 
-קר ייושם מסטיק אטימה חדיראה בחזית הקיר, הכל לפי פרט. בחזית הקיר בקצה לוחות הקל

 ". המסטיק ייושם בקו אנכי ישר לחלוטין.SIKAשל חברת " A1רכיבי מסוג סיקפלקס 

 

המילוי החוזר מאחורי הקירות יבוצע לפי הפרטים בתכניות הקונסטרוקציה ויכלול מילוי מורטב 
ים )עובר דק 35%ומהודק בשכבות שיאושרו ע"י יועץ הקרקע. המילוי יכלול כמות מקסימלית של 

 מוד.אשיו. 95%( לצפיפות של 3%±(, כאשר ההידוק בתנאי רטיבות אופטימלית )200נפה 

ס"מ הצמודים לקיר. בחלק העליון מתחת  80בצמוד לקירות יבוצע מילוי גרנולרי מנקז ברוחב 
דקים מהודק לצפיפות של  18 -  35%למשטחי הגמר השונים יבוצע מילוי נברר עם תכולה של 

 הכל לפי הנחיות יועץ הקרקע והקונסטרוקטור.-ס"מ 20של  בשכבות 98%

 

  20דקים מהודק בשכבות של  18-35%מתחת ליסודות הקירות יבוצע מילוי נברר עם תכולה של 
 מודפייד.אשיו.  98%ס"מ כ"א לצפיפות של 

בראש הקיר במקומות המיועדים לכך יבוצעו הכנות למעקות לפי פרט בכל מקרה לא יותקנו 
 ס"מ במלוא רוחב הקיר. 10בראש קיר יותקן קופינג מאבן לקט פרוסה בעובי פלטקות. 

 

את יסוד הקיר יש לצקת כנגד הדפנות החפורים, כשהם נקיים מסלעים,  –יציקת יסוד הבטון 
 לא יורשה שימוש באבני דבש. -30-אבנים פסולת או כל חומר זר. סוג הבטון ב
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 ניות וכולל את היסוד.הקירות יימדדו לתשלום לפי מ"ק בהתאם לתכ

 

המחיר כולל את עבודות העפר חפירה ליסודות לכל עומק שהוא בהתאם לרום היסוד, הידוק 
מילוי חוזר, ומילוי מחומר גרנולרי מאחורי קירות מתחת  95%שתית החפירה ליסוד, לצפיפות 

 עבור המעקה בעתיד, בטון  4ליסודות, צינורות הניקוז, חורים בקוטר "

ת התפרים, כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הקירות ע"פ וכן א 30-ב
 המפרט והתוכניות ולשביעות רצון המפקח.  

עבור מילוי נברר מתחת ליסודות ישולם בנפרד ובאישור הפיקוח. עבור ציפוי אבן וקופינג ישולם 
 בנפרד.

 

 עבודות מסגרות    40.8

 

 כ ל ל י 40.8.1

על הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והציוד הדרושים להקמת אלמנט מתכת כפי שמתואר  

להלן: העבודה כוללת את כל הברגים, פחים, חזוקים, ברגי עוגן, קורות, עמודים, פלטות בסיס 

 וראש לעמודים, חבורים, ברגים וכל יתר האביזרים הנדרשים להשלמת אלמנטי המתכת.

 

 הקבלן יכין באתר דוגמאות לכל אלמנטי המתכת, ספסלים, אשפתונים, גדרות, מעקות 

 וכו'. הדוגמאות ישארו או יפורקו בהוראות המפקח.

 הנחיות כלליות לביצוע  40.8.2

 כל חלקי המתכת יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי שדה   א.

 .על  ידי ברגים או רתוכים              

במקרים מיוחדים כאשר יש צורך בעבודה מיוחדת מקומית יעשה הריתוך במקום  

 בהנחיית המפקח בלבד. 

 

 בכל מקרה שדרוש ריתוך או קידוח חור נוסף בשדה, יש לקבל אישורו של   ב.

 המפקח במקום. יש להתחשב מראש בהתכווצויות הנגרמות עקב הריתוך.             

 ון ברור של כל החלקים לשם זהויים הקל. על היצרן להקפיד על סימ ג. 

את האלמנטים מותר להרכיב רק אחרי בדיקה על ידי המפקח. המפקח לא יתן את  ד.

 הסכמתו להרכבה של חלקים פגומים. 

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין לשם הבטחת  ה.

מרכזיים. אי דיוקים קטנים  –ם מגע מלא ביניהם, ואילו החורים המופיעים בתוכ

במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך פצירה. לא תורשה, בשום פנים, התאמת 
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החורים באמצעות מקבים מוחדרים לתוכם תוך הקשה בפטישים, או אמצעים אחרים 

 העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.

תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים משופעים  

 לשיפועים אלה.  

שטחי הריתוך לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה   ז.

המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך  

 אשר לא יענו על הדרישות האלו יתוקנו על ידי עיבוד נוסף.

חי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשות יש להגן על שט 

פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך, שמן וכדומה, עד 

 לקבלת שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין. 

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית על ידי רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם  

ן של הטווח המומלץ על ידי יצרני האלקטרודות. לפני ביצוע  הקרובה לגבול העליו

הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדוייק, תוך 

התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים  

 המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. 

להקפיד על סגר נכון של הריתוך אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל יש  

הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי 

מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת 

 לחלק. של האלמנטים המוכנים. מקומות הריתוך ילוטשו 

 גלוון   40.8.3

 האלמנטים יגולוונו כך שכל משטחי הפלדה הנראים והסמויים, יצופו אבץ, בעובי   א.              

 מיקרון, מימדי המשטח העיקרי )כמוגדר בתקן(, ייקבעו עם המפקח לפני  100                           

 . חובת הקבלן להציג אישור מכון התקנים לאיכות הגילבון ולעובי הציפוי הגילוון                           

 מהאלמנטים. 50%-ל                           

לא יבוצע כל טיפול לאחר הגילוון, למעט צביעה כמפורט בהמשך מקומות הריתוך  ב.

שאושרו על ידי המפקח בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ )במקומות שנפגע הגילוון( 

 צביעת האלמנטים בשלבי הגימור.ו

 עפ"י התקן.  –עובי הציפוי  ג. 

הקבלן מתחייב לכך שכל האלמנטים המיועדים לגילוון יהיו מושלמים ומוגמרים בצורה   ד.

סופית על פי התוכניות ולשביעות רצונו של המפקח, לפני שישלחו לציפוי באבץ. לאחר 

ריתוכים משלימים, קידוח חורים,  הצפוי לא יותר כל תיקון או שינוי במוצר )כגון:

 השחזות וכו'( מוצר שייפסל על ידי המפקח מסיבות אלה יישלח לגילוון חוזר. 

יבוצעו בדיקות עובי וכן בדיקות הידבקות ואחידות כמצויין בתקן, בשיטה שתקבע על   ה.

ידי המפקח. הבדיקות יתבצעו במפעל הציפוי ויקבלו אישור המפקח, לפני ההובלה 

 וצר שלא יעמוד בבדיקות יגלוון מחדש, על פי הנחיות המפקח. לאתר, מ
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 צ ב י ע ה 40.8.4

 אלמנטי המתכת המגולבנים א.

של המפרט הכללי ו/או  190521הצביעה במערכת סינטטית תבוצע לפי הוראות הסעיף  

 של המפרט הכללי לפי החלטת המהנדס/המפקח.   11057בהתאם להוראות סעיף 

 

 להלן שלבי העבודה.  

 . 4/100ניקוי המתכת המגולוונת עם מדלל  . 1

 מיקרון כ"א. 40שכבות של  2-צביעה בתנור ב .2                           

המתכת  המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לצבוע את אלמנטי . 3

 בגוונים שונים, לפי בחירת האדריכל או המפקח.

 . 1או  0דרגה  27חלק  785בדיקת הידבקות צבע לפי ת"י  . 4

 

 מתקני ספורט   40.9

 

 כל מתקני הספורט המפורטים בכתב הכמויות יהיו בעלי תו תקן ישראלי ומאושרים ע"י 

 מכון התקנים וע"י מנהל הספורט במשרד החינוך והתרבות. אופן הצבתם ועיגונם יוגש  

לאישור המזמין ולאחר התקנתם תבוצע בדיקה ע"י מהנדס קונסטרוקטור מוסמך על הקבלן 
 ור. אופן  הביסוס של המתקנים חתומים ע"י להגיש חיטשובים ושרטוטים לאיש

 קונסטרוקטור מוסמך מטעמו ואישור המזמין ולצורך הצגתם לאישור משרד החינוך. 

 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. -

 

 

 ריהוט רחוב  40.10

 

 כללי           

 וצבועים בתנור לפי התקן ובגוון לבחירת אדריכל הנוף. כל אלמנטי המתכת יהיו מגולבנים           

 

 

 ספסל מתכת          

 מ' גובה  0.67מ' רוחב  1.80יהיה מדגם "מרטלו" תוצרת "קיסריה ריהוט רחוב וגן", באורך          

 מ'. 0.77          

  6יזוקים בעובי מ"מ. כל הח 10/10מ"מ מנוקבת בחורים ריבועיים  2המושב ממתכת בעובי           

 מ"מ.          

 הרגליים מעוצבות מאלמנט בטון במרקם כורכרי ומבוטנת לקרקע.          
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 אשפתון          

 ס"מ גובה   57ס"מ קוטר  35יהיה מדגם "סנטור" תוצרת "קיסריה ריהוט רחוב וגן" במידות           

 מ"מ מנוקב בחורים כדוגמת הספסל.  2ובי ס"מ בסיס בטון. האשפתון עשוי ממתכת בע 20          

 מ"מ.ומיכל  4מ"מ. בסיס תחתון עגול ממתכת בעובי  4חיזוק העליון מחישוק פנימי בעובי          

 מ"מ. בסיס הבטון במרקם כורכרי. 0.5פנימי בעובי          

  

 אספלט למגרשי ספורט   40.11

           

 מקשרתאספלט  -שכבת בטון   40.11.01

 

 ס"מ לאחר הכבישה תונח על גבי מישטח    5אספלט מקשרת בעובי -שכבת בטון              

 מצע העונה על דרישות טיב ועיבוד, כמפורט בסעיפים לעיל.               

 , ותעשינה  60 - 70אספלט תורכבנה מאגרגט גרוס ומביטומן -תערובת הבטון              

 רבול באצווה מבוקר ומאושר. האגרגט יעמוד בדרישות תקן  ישראל במתקן עי              

 ( וכן בדרישות הבאות:168)ת"י               

 א. לא יכיל גרגירים או גושים של חרסית.               

 .S.B.812לפי תקן בריטי  -28%ב. הגריסות תהיה קטנה מ              

 . 40%ג. אינדקס פחיסות והארכות לא יעלה על               

 פלסטי. -ד. המלאן יהיה בלתי              

 מדגימה הנלקחת מערימה ולפני תהליך  50%ה. שוה ערך החול יהיה לפחות               

 העירבול.                  

 (. 161ו. הביטומן יעמוד בדרישות תקן ישראל )ת"י               

 

   אספלט-פיזור ועיבוד שכבות בטון   40.11.02

   

 אספלט שונות במגרשי הספורט ייעשה במכונת גמר )פינישר(. -פיזור שכבות בטון              

 נדרשת הקפדה על הגבהים בכל שכבות המבנה ובפרט בעת הנחת שכבות בטון               

 האספלט.             

 הסופיים יהיו חלקים, ללא חריצים, גבנונים ושיפועיהם מתאימים  פני השכבה             

 לשיפועים המתוכננים. בפני השכבות המוגמרות לא יהיו שקעים או בליטות              

 העולים על הערכים הבאים:              

 אספלט מקשרת. -בשכבת בטון  -ס"מ  0.5             

 אספלט נושאת. -ון בשכבת בט -ס"מ  0.3             

 מ' והמושם  3.60המדידה תיעשה ביחס לשפתו התחתונה של סרגל ישר, שאורכו              

 במקביל, ניצב ו/או אלכסון לכיוון קו ציר המגרש.              
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 כדי להשיג את הדיוק הרב בעת הביצוע, יש צורך לשמור על שלבי הביצוע               

 הבאים:             

 . לאחר גמר פיזור וכבישת שכבת הכורכר או שכבת מצע אחרת עליונה, תערך  1             

 מדידה מדויקת של הגבהים במישטח וכל הסטיות מעל הסטיות המותרות כפי                  

 שמפורט בתאור הטכני של העבודה תתוקנה.                  

 

 . לאחר שמישטח הכורכר או המצע האחר יתוקן בהתאם לנדרש, תוקם רשת של 2             

 יתדות פלדה בהתאם לרוחב מכונת הגמר של הקבלן. המרחק בין היתדות לא                  

 מ'. 5.0יעלה על                  

 את גובה השכבה לאחר  -על היתדות מסמנים את גובה הפיזור הכולל, כלומר                  

 מעובי השכבה באותו מקום. -20%כבישתה, בתוספת של כ                 

 בגובה הסימון מותחים על היתדות חוטים, המאפשרים למפעילי מכונת הגמר                   

 פיהם את גובה הפיזור, ולעקוב אחר פיזור השכבה בגובה הנדרש. להתאים ל                

 תוך כדי התקדמות עבודת הגמר ולפני הכבישה יבדוק הקבלן באופן מתמיד                 

 את הגבהים, השיפועים ומישוריות פני השטח.                 

 , צמוד למקום במשך כל חייב להיות נוכח במקום מודד מטעם הקבלן למטרה זו                 

 אספלט. -זמן העבודה בפיזור והידוק שכבות בטון                 

 לפני תחילת הכבישה יתוקנו כל הסטיות והליקויים בעוד החומר עדיין חם                  

 והתיקון אפשרי.                 

 מטית וכבישה חוזרת. יש להקפיד על כבישה נכונה: כבישה ראשונית, פנאו                

 הכבישה תושלם ע"י החלקת השכבה בעזרת מכבש שיעלה עליה בעודנה חמה                 

 במידה מספקת בכדי להסתיר עקבות כבישים קודמות.                
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 אספלט התחתונה תהיה גמורה, תוקם רשת שניה של יתדות -. לאחר ששכבת בטון3           

 אספלט,  -ותערכנה מדידות וסימון מחדש עבור השכבה העליונה הסופית של בטון               

 בצורה שהוסברה לעיל.                

 לשם מניעת חפיפת מישקים יקבעו רוחבים שונים לרצועות העבודה בשכבה                 

 העליונה והתחתונה.                

 אספלט יהיה בתחום הבא: -דירוג הבטון               

 נפה מספר                          % עובר               

 אינץ'      1                               100                

  אינץ' 3/4            100 - 76               

 אינץ'  1/2                          82 - 64               

  4מס'                           54 - 38               

 10מס'                           40 - 25               

 40מס'                           23 - 12               

  80מס'                            16 -  7               

 200מס'                              8 -  4               

 מכלל התערובת. 5.5%תכולת הביטומן תהיה בקירוב               

 (. 362תכונות התערובת יענו לדרישות תקן ישראל המעודכן )ת"י               

  

 ריסוס הדבקה בביטומן שפיך  40.11.02

 

 במידה ופיזור שתי שכבות האספלט נעשה בהפרש של כמה ימים, והשכבה               

 התחתונה התכסתה באבק, יש לרסס בריסוס מקשר, החומר המשמש לביצוע                

 על מטר גרם  250והוא ירוסס בכמות של  O.C.Rהריסוס הינו ביטומן שפיך מסוג               

 מרובע.              

 

 אספלט נושאת  -שכבת בטון   40.11.03

 

 אספלט דק למדרכות ומשטחי  -על פני שכבת בטון אספלט מקשרת תונח שכבת בטון               

 ס"מ לאחר הכבישה. התערובת תורכב מאגרגט  3בעובי של  3/8ספורט דרוג מקסימלי "              

 ומביטומן בעל חדירות  -28%תהיה קטנה מ S.B.812ששעור גריסתו לפי התקן הבריטי               

 . 60/70או  80/100              

 התערובת. מכלל 7.0%תכולת הביטומן תהיה בקירוב               

 

 כל האגרגטים רחוצים ונקיים.              
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 מילוי וישור שקערוריות  40.11.04

 

 לאחר הידוק שכבת הבטון הנושאת ויבושה יש לאתר שקערוריות ע"י הצפת                 

 המגרש.              

 בעזרת מגבים או סרגלי ישור. שקערוריות יש לישר עם דיסאמולסיה              

      

 הנחיות כלליות לציפוי מגרשי ספורט:    40.12

 השיטה לציפוי מגרשי ספורט היא שיטת שלושת היישומים.

 הכנת המשטח לציפוי: 

 ניקוי המשטח משאריות האספלט וכתמי שמן בעזרת שטיפה בלחץ מים חזק.  .1
 הורדת המים במגבים וייבוש המשטח. .2
 השקעים בהם עומדים מים, בעזרת גיר, ותיקון האספלט לפי הצורך. סימון  .3
 יש להמתין לפחות שבוע ימים מיום הנחת האספלט ועד לציפוי המגרש.  .4
יש לוודא שכל העבודות האחרות הקשורות למגרש )רשת,גדר,עמודי תאורה, מתקני הספורט(  .5

 הסתיימו.
מכשירים או גלגלי מכונית )הציפוי יש לשמור על משטח האספלט ולא להשאיר עליו עקבות של  .6

 האקרילי אינו יכול לכסות נזקים אלו(.
 

 ביצוע הציפוי: 

לאחר סיום התיקונים באספלט, הניקיון וההמתנה הדרושה, יש לבצע את הציפוי בשיטת שלושת 
 היישומים: 

שתפוזר על פני כל -מורכבת מדבק מתאים, חול, וחומרים מקשרים –שכבת בסיס ראשונה  .1
 המשטח.

 תפקידה: מילוי השקעים והרווחים שבין גרגרי האספלט. 

מורכבת מאותם החומרים של השכבה הראשונה, תפוזר גם היא על פני  –שכבת בסיס שניה  .2
המשטח, ותפקידה לייצור משטח אחיד ויישר לשמש בסיס לשכבה הצבעונית )לשתי השכבות  

 שכבה.  ק"ג חומר לכל מ"ר עבור כל 3/4האלו נדרש כחצי ק"ג חומר עד  
תיושם על גבי השכבה השנייה, ותכלול את אותם החומרים כמו בשכבות  –שכבה צבעונית  .3

 הראשונות בתוספת פיגמנט אנאורגני צבעוני לפי הצורך. 
 הפיגמנט חייב להיות מאיכות טובה, בכל התנגדות לקרינת השמש ובעל עמידות בתנאי מזג אוויר שונים. 

רובת צבעונית מוכנה ישירות מבית החרושת. לביצוע היישום לשכבה השלישית ניתן גם להשתמש בתע
ק"ג חומר למ"ר מרובע לכל   2-1  3/4 -הצבעוני נדרש כרבע ק"ג חומר לכל מ"ר מרובע, וסה"כ נדרשים כ

 השכבות ביחד.

 יש להקפיד על ייבוש מספיק בין שכבה לשכבה!. 

 

רשויות הספורט בצבעים אקריליים בלבד, מטיב לאחר שכל הציפוי מתייבש, יסומן המגרש לפי הנחיות 
 5מאושר, ובכיסוי מלא, ובמידות חוקיות ותקניות כפי שיקבע ע"י רשות הספורט רוחב קו הסימון יהיה 

 ס"מ.

 משחקים וכדורסל, כדורעף, קט רגל ומסלול ריצה וקפיצה לרוחק.  3הסימון יעשה עבור 

 

 לסיכום: 

 רקם אחיד וגרגרי האספלט אינם נראים מבעד לציפוי. בגמר יישום הציפוי יש לוודא שנוצר מ

שנים לפחות   10ובעלת ניסיון של  ISOביצוע העבודה ייעשה ע"י חברה מקצועית בתחום, בעלת תו תקן 
 בענף.



 

197 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

 שנים.  5אחריות לציפוי תינתן לתקופה של 

 

 מפרשי צל:    40.13

כולל כולל אישורי קונסטרוקציה.  כולל תכנון וביצוע של ממברנת בד להצללה.פורמט תכנון ביצוע. 
מגולוונים וצבועים בתנור, בד הצללה צבעוני   8. עמודים קוטר "עמודים מגולוונים וצבועים \יסודות

 איט, כבלים, תפרים סמויים וכל הדרוש לביצוע איכותי ומלא.-המיועד להצללה מסוג ממברנה קאוור
 המפרשים יהיו ניתנים לפרישה ולסגירה.  מפרשי הצל  יעמדו בתקן אש.
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    41פרק 

 עבודות גינון והשקייה 

 

 נטיעות  41.1

 כללי   41.1.0

 

 על קבלן המשנה לעבודות גינון להיות: 

שנים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גינון והשקיה  5וותק של  הקבלן יהיה בעל נסיון   .א
 דונם לשנה.  10בהיקף 

הקבלן יתבקש לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן משנה בשנתיים האחרונות  .ב
 בעבודות גינון והשקייה וכתובת מזמיני העבודה.

 מי שאינו עונה לדירשות הנ"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח. . ג
 מנהל העבודה יהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט. .ד
  

 לגינון ושתילה הכשרת השטח   41.1.1

ס"מ, סיקול אבנים מפני השטח העליונים, סילוק  30יישור גנני ויישור סופי כולל ניקוי, חריש לעומק 
ס"מ.  20±ברזלים ופסולת ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה, יישור אחיד כולל חפירה או מילוי 

 ס"מ.  5הדיוק הנדרש הוא 

בודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות,. עבודה זו לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עי
 ימים לפניה.  5תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 התשלום לפי מ"ר.

 עיבוד הקרקע  41.1.2

ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת  20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 
ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה   -5ואבן גדולה מ

 לפני הזיבול והדישון אך מותר לבצעם במשולב. 

 העבודה תשולם בסעיף הכשרת השטח לגינון. 

 השמדת עשבים   41.1.3

 הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה. 

ח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג החומר, צורת שטחים שעליהם יורה המפק
עד ההדברה, הריכוז ואופן הביצוע טעון אישור המפקח. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים, 

 . להשמדה המלאה של העשביה

 הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות. 

 במחיר הכשרת השטח.מחיר הריסוס כלול 
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 זיבול ודישון   41.1.4

 

סוג הזבל שיסופק יהיה קומפוסט גבעת עדה או שו"ע, הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני 
שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצנעה תבוצע בכל מיכני, מחרשה, מתחחת או בעבודות ידיים. 

 לט. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוח

 

 ביחד עם הקומפוסט יפוזרו ויוצנעו עם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פני השטח. 

 

 מ"ק לדונם לשטחי שיחים, זיבול לדשאים כמפורט במפרט הדשא.30כמות הזבל תהיה

 ק"ג קומפוסט זבל לכל בור. 50לעצים בוגרים תנתן תוספת של 

 

 ק"ג אשלגן כלורי. 80+  ק"ג סופרפוספט 100לדשא: תנתן תוספת של 

 

 על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח. 

 מחיר הזבלים והדישון כלולים במחיר הנטיעות.

 

 חריש עמוק  41.1.5

 

ס"מ. לאחר החריש ישודד השטח במשדדה  30כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה רוטר לעומק 
 מיישר.וייושר בארגז 

 מחיר חריש עמוק כלול בהכשרת הקרקע.

 

 בור נטיעה  41.1.6

 

לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר בור, 
שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור, או  

 בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח. לחצוב, בור נטיעה 

אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח 
 בדק את הבור.

 מידות הבור יהיו כדלקמן:

 ס"מ  80/80/80 -   6צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ   60/60/60 -   4צמחים ממיכל  מס' 

 ס"מ  50/50/50 -   3מס' צמח ממיכל      

 ס"מ  30/30/30 -   2צמח ממיכל      מס' 

 ( 41.2.3ראה טבלה א' ) פרק  -פירוט על נפחי המיכלים  
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 טיב אדמה למילוי בשטח הגן   41.1.7

 

האדמה תהיה אדמה חולית קלה )נקיה ולא מלוחה( מהרובד העליון. כפוף לאישור המזמין ולאחר בדיקות 

 קרקע האדמה.

 בדיקות קרקע לאדמה מקומית

 קביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע(,יש לבצע בדיקת קרקע. 

 הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך ועל הדגימות 

 המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק ועומקו. 

 

בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר 

לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא  ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו

                קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך.                                                                             דגימות 5לחלוטין. יש לבצע לפחות 

מיצוי רוויה  pHסודות הזנה )חנקן,זרחן ואשלגן ( ,הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי , רמת י

(, מחלות ומזיקי קרקע.                                                                            E.Cמליחות, מוליכות חשמלית )

 . 0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה 

רת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע  שבוצעו והמלצות המעבדה, שיפור הקרקע או הבאת קרקע אח

 באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.

 לפני הבאת קרקע )אדמת גן ( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט בהמשך.

 הערה:  הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י          

 הממונה. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע              

 ישירות לממונה.             

 

 כללי .   1

 אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך. א. 

 ב. אדמת גן מובאת, בהתאם להנחיות שינתנו ע"י הממונה. 

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד   הקרקע -ג.  אישור התאמת אדמת  

 גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי הבינמשרדי. -בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת

ד.  הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות  וחלקי 

שנתית, בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים ולא תכיל -רבשנתית ו-שורשים, שורשי עשביה חד

 פסולת כלשהי.  

ה.  אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל )בדיקות קרקע לאדמה מקומית( ו/או   הדרישות 

המפורטות בטבלה בהמשך ו/או הנחיות הממונה, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום 

 שפך מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש, ללא תוספת מחיר. 

 ו.  האדמה תסופק רק בנוכחות הממונה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה         
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 אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפנותה על חשבונו .      

ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה  מהשקיה  5גן בתקופה של -ז.  פיזור ויישום אדמת 

 אסור בהחלט! 

 

 ובאתבדיקות קרקע לאדמת גן מ.     2

 א.  לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע(, יש לבצע            

 בדיקת קרקע.               

 גן טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"יהממונה. חל איסור -ב.  כל אספקה לאתר ופיזור אדמת        

 גן -מהממונה, האישור לאספקת אדמת להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב              

 ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן .               

הבדיקות  תבוצענה במקור האדמה ועל הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם  . ג

במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או 

ת שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל מעבדה אחר

 הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. 

 . דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך 5ד. יש לבצע לפחות          

 נה )חנקן, זרחן ואשלגן (  הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הז              

              ,pH( מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית,E.C  .מחלות ומזיקי קרקע ,) 

 ס"מ.  0-30, 30-60,  90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה               

 ה.  שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו          

 והמלצות המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.               

 לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן                            .ו

 ט בהמשך.כמפור       

 לא תזכה את      –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר , אם תהיה  .ז

 הקבלן בכל פיצוי שהוא.               

 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו.                
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 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

  הפרמטר הדרישה

הכמויות ו/או במפרט הטכני כמפורט בכתב 

 המיוחד. 

 . 1 הגדרה של סוג הקרקע 

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על  

 . 50%ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

% )הרכב מכני(   -חלוקת )שיעור( המקטעים ב

 )חול, סילט, חרסית(. 

2 . 

 ס"מ.  5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 . 10%על ב. שיעור האבנים לא יעלה 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( )מחלקיקים  

 ומעלה( 4מ"מ עובר נפה  4מגודל 

3 . 

 . 4 )חומציות קרקע( pH – 7.8  pHמקסימום 

 . 20%א. גיר כללי 

 . 8%ב. גיר פעיל  

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע רק 

 (. 10%באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על  

5 . 

( )במילימוס /ס"מ או E.Cמוליכות חשמלית ) מילימוס/ס"מ.  2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 

 דציסימנס/מטר(.

6 . 

( )במיוצוי MG / KG -)ב  3NOתכולת חנקן  מ"ג/ק"ג  30 –מקסימום 

 בתמיסה רוויה(

7 . 

 תכולת זרחן  מ"ג/ק"ג  15מקסימום 

 = מ"ג/ק"ג(  MG/KG -)ב

8 . 

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי( ליטר/מיליאק 10מקסימום 

(MEQ./LITTER  מיליאק/ליטר = 

9 . 

 תכולת כלורידים גר'/ק"ג  0.3מקסימום 

 (GR/KG)גר'/ק"ג =   

10 . 

 . 11 ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום 

 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 MEQ/LITTER. / ליטר = במיליאק

12 . 

 

 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה.  •

במידה  והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע איבחון ויזואלי במקום 

 להגדרת תכונות שאינן ניתנות לאיבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, נזז, תופעות

 חימצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכו'.
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הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י הממונה. תוצאות 

 בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה.

 

 .  עובי שכבת הקרקע.    3

לתוכניות )לאחר ההנחתה( כאשר מוסיפים קרקע עד ס"מ או בהתאם  50עובי שכבת הקרקע יהיה 

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית. כאשר  50לעומק של 

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה או קלה  50מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

 מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

מ"ק לדונם.  30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של 

 כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 

 המדידה והתמורה לאדמת גן.    4

במקום  העבודה עם  המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר תמסר       

 האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת.

מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים,  ולפי  -המדידה לתשלום סופי       

פי מדידות שיבצע -גן בעובי שכבת הגן, כפי שנמצא על-מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

 הממונה )ממוצע המדידות( . 

לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד הממונה את גובה השכבה במספר מקומות : לפי שיקול דעתו  הבלעדית        

 וייחשב לפי הממוצע.  

התמורה כוללת: בדיקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש  לביצוע         

 מושלם בהתאם למפורט לעיל. 

מובאת תאושר ע"י הממונה רק במידה ותעמוד בכל הקרטריונים הנדרשים   הערה:  אדמת גן         

בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות 

 הממונה. יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת. 
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 טיב השתילים ואיחסונם  41.1.8

 

שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחלות חופשיים ממזיקים,  על הקבלן לספק
וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים החורגים מהמיכל 
ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש. כל השתילים חייבים לעמוד בעת הנטיעה  

 רישות התקנים המתאימים.בד

 

 פעולת הנטיעה   41.1.9

 

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות עזות. 
שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או מיד לאחר הבאתם 

 ושמורים בלחות מתאימה.מהמשתלה כששורשיהם רעננים 

 

מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים החורגים   בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמיכלים
מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת הנטיעה בהתאם 

לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים נשירים יותאם לגיזום נופיהם. יש להקפיד על כך שכל שתיל 
בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או במשתלה, כך שצואר יינטע במקומו, המסומן 

 השורש יהיה בגובה פני הקרקע.

 

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.

 

 תמיכת עצים   41.1.10

 

מ, אחיד לכל אורכו ס" 6מ' וקוטרן לפחות   -2.50סמוכות עגולות, שאורכן כ 2תמיכת העצים תיעשה ע"י 
ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את הסמוכות לפני הנטיעה לתחתית בור 
הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת העץ לסמוכות תבוצע אחרי שקיעת 

 האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה. 

 

 

 נטיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויות  1.1.114

 

עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח במשתלה להעברה  
לגיל גבוה, הוא יבחר בין עצים שניתן להעבירם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים נאותה לקליטה 

מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים שנשברו או שנתקלפו  וצמיחה. את השורשים החורגים
בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית. לא יינטע עץ 

 שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.

 

המפקח. גיזום הנוף של עץ מבוגר בעת  אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות
נטיעתו במקום בחדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום הסופיים ייעשו בזמן 

 הנטיעה עצמה. 
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בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק 
העץ במנוף, בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את 

 יישברו או יימעכו השורשים שמתחת לגוש. 

 

במהלך הנטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה, מתחתיו ובין 
 השורשים. 

 

הנטיעה לא יהיה קטן מ' וגודל בור  -1.20/1.20/1.00גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ
 מ'. -2.00/2.00/1.50מ

 

מ' מעל פני האדמה וגובה הגזע עד להסתעפות יהיה   1.00עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות, מדוד 
 מ' )מעוצב גזע(.  2.00לפחות 
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 דשא במרבדים   41.1.12

 

רקע לחה  לאחר הכשרת הקרקע כנדרש יושקה השטח המיועד לשתילה. לאחר ההשקייה כשתהיה הק
במידה אופטימלית ידושן ויזובל השטח בפיזור אחיד, ומיד לאחר הפיזור יוצנעו הזבל והדשן והשטח ייושר 

 סופית, היישור יעשה בכבלים מכניים ובעבודת ידיים.

 מהגבהים המתוכננים.  3הדיוק הנדרש הוא 

 

-מ"ק קומפוסט כדוגמת גבעת עדה או שו"ע ו 2אחרת יהיו כמויות הזיבול והדישון כדלהלן:  אם לא צויין
מגורן שיפוזר מעל גבי  10ק"ג דיזיקטול  1ק"ג אשלגן כלורי.   80מ"ר,  100ק"ג סופרפוספט לכל  10

 הקומפוסט. הפעולות הבאות תהיינה: 

 

 , על טיב ומקור הדשא יש א. הנחת לוחות דשא מוכן )סוג הדשא,, כנדרש בכתב הכמויות

 לקבל אישור המפקח(. הלוחות יונחו במקביל לקווי הגובה, תוך הידוק והתאמה לגבהים     

 נדרשים. השלמת חללים וקצוות תיעשה ברצועות וחלקי לוחות.    

 

 ב. הידוק בגמר העבודה והשקיית השטח לרוויה. 

 

 רה על לחות אופטימלית,  ג. הטיפול בשטח לאחר הנחת הלוחות, כולל השקייה לשמי

 השמדת עשבי בר, דישון בגפרת עד אשר הדשא יראה צמחיה חדשה על פני כל השטח.     

 

ס"מ, אחידים בעוביים, ונקיים מעשבי בר וזנים אחרים של אלו  -100/50מרבדי הדשא יהיו שלמים בגודל כ
ים. המרבדים יונחו שנדרשו בהנחת המרבדים תעשה בהקפדה על שמירת מרחק מינימלי בין המרבד

 במקביל לקוי הגובה של השטח.

 

הכיסוח הראשון יתחיל לאחר גמר הנחת המרבדים. בורות ושקעים ימולאו בחול דיונות מעורב בקומפוסט 
 במספר פעמים הדרוש לקבלת שטח דשא אחיד. לא יורשה השימוש במרבדים מפוזרים.

 

 ימים.  7, וכן יבוצע כיסוח הדשא כל ימים 10ק"ג דשא חנקני לדונם ינתק כל  10דישון ע"י 

 

באם תבוצע מערכת השקייה לטיפטוף על  הקבלן להתקין ממטרות זמניות שיפורקו לאחר קבלה סופית 
 של הדשא.  מערכת השקייה זמנית תהיה על חשבון הקבלן ולא תמדד.

 

 מסירה ראשונה   41.1.13

יום עד למסירה  90לאחר סיום  כל העבודות ומסירה ראשונית ,יתחזק הקבלן על חשבונו  במשך          
 סופית.

 

 מסירה ראשונה    41.13.1

בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית בכתב למזמין העבודה           
ובמצב נאות  -דות גמורות, שטח הגן מיושרותחל תקופת האחזקה. בעת המסירה תהיינה כל העבו

וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה והמזמין לא יקבל את 
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השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים ו/או אי התאמה לדרישותה, ימשיך הקבלן לתחזק את השטח 
יים . רק לאחר קבלת אישור ללא תשלום , בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקו

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן . 3בכתב  על תקינות המסירה תחל תקופת 

 ( בפורמט אוטוקד AS MADEבמסירה ראשונית על הקבלן לספק למזמין תכניות עדות )         

 לפחות, הכוללת : דומם , צומח , השקיה ,גודל השטחים  וכדומה, וכל זאת ללא כל  2004         

 תמורה נוספת.         

 חודשי אחזקה אלו . 3 -לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב         

אחר תקופה זו   תתקיים ועליו לכלול את כל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. ל         
 מסירה  סופית.

 האחזקה  תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס בהרביצידים.          

עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים , השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה ו/או ע"פ הוראות  הממונה,          
אושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש  יישור ומילוי שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומ

להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעו והגנתם, 
הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות צמיחת העצים, תקינותה ואחזקה של מערכת 

 הניקוז, זיבול ו/או דישון ע"פ  הוראות הממונה.

ההשקיה. עליו לתקן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת  הקבלן          
שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות רציניות הכרוכות באובדן  12תוך 

כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל 
מו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים  בחדשים, כך הנזקים שיגר

 כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושרים ע"י הממונה, בעלי תו תקן.
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 מסירה סופית   41.13.2

 

חודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר  3בגמר כל העבודות והאחזקה )למשך           
השטח מסירה  סופית בכתב למזמין העבודה, והאתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בעת  

ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות  -המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר
 תכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. ב

 

 אחריות  41.1.14

 

הקבלן אחראי לקליטה מלאה והתפתחות תקינה של כל הנטיעות במשך שנה שלמה ממועד אישור 
בכתב של המסירה הראשונה. בתום תקופה זו על הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים אשר לא 

מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט  נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו,
טח יתקבל רק לאחר כיסויו בחוזה. דשאים, שאינם מכסים את מלוא השטח יישתלו מחדש, והש

 המוחלט. 

שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים 
המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפני הקבלה ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת 

 ני המסירה הסופית של השטח הנטוע. הראשונה וכן לפ

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת ההשקייה ותיחשב 
 הנטיעות. החל מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של 

ך לטפל בעצים כולל השקיה עד לקליטתם המלאה, אך הקבלן ימשי -ביחס לעצים בוגרים ולדקלים  
 לפו תחול אחריות למשך שנה נוספת.חודשים(. על עצים שהוח 12לא פחות משנה )

 ם, שלא נקלטו, יתוקנו ע"ח הקבלן. כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצי

 המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית. הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי

גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד לקליטתם 
 לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.המלאה, אך 

 דרישות כלליות  -סטנדרטים לצמחיה הגדרת    41.2

 חלויות.  41.2.1

 

 שורש המיועדים לשתילה -דרישות אלו חלות על שתילים מכל סוג וכן על פקעות, בצלים וקני     

 נוי, בכלל זה: -למטרות גינון     

 עצים ושיחים מעוצבים      

 שיחים ומטפסים מעוצבים -שיחים, בני     

 מטפסים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים      

 גיאופטים וצבורי צמחים     

 יים ודמויי דקליםדקל     

 סוקולנטים     

 ורדים     

 צמחי כיסוי ודשאים     

 שלהלן.  41.3הכל כמפורט בפרק      
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 נקיון בריאות ופגמים  41.2.2      

השתיל בכל חלקיו יהיה ללא מחלות או מזיקים, ללא פצעים ויובש, ללא חורים בשורשים       .א
 ובגבעולים ונקי מגופים זרים. 

 כל תקנות הגנת הצומח לגבי צמחים ו/או עצי פרי יחולו גם על אותם השתילים הנמכרים לנוי. .ב
 במצע הגידול לא יימצאו עשבים או צמחים זרים. . ג
 פרי ומאכל. -פרי מאכל יענו לדרישות התקן לעצי צמחים המשמשים לגידול .ד
 שלהלן.  41.3יענו לדרישות התקן לשתילי ורדים ולדרישות המופיעות בפרק  -ורדים  .ה

 
 דות השתיל ביחס למיכל מי  41.2.3              

מהמצע/מיכל. וזאת  10נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי   .א
 המצע/מיכל.-פרט לצמחים מיוחדים שבהם אין חשיבות לגודל גוש

 לפחות.  90%נפח המצע בתוך המיכל יהיה  .ב
 מידות מיכלים תקניות וכנויי הגודל ייעשו ע"פ הפירוט הבא )ראה טבלה א'(: . ג

 טבלה א' 

 גודל הכלי

 )נפח( 

 הערות כנוי הגודל

 

 שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל" כולל  "תבנית" ליטר  0.1

 

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל"   2מספר   ליטר       0.25
 כנ"ל. 

  3מספר   ליטר        1.0

 

_______________ 

 4מספר   ליטר     3.00

 

_______________ 

 5מספר   ליטר    6.00

 

_______________ 

 6מספר   ליטר  10.00

 

_______________ 

 7מספר   ליטר  25.00

 

_______________ 

החל מגודל זה מופיע סווג נוסף, לשתיל עם גוש הנחפר   8מספר   ליטר  50.00
 מהאדמה

 ומעלה   ליטר  50.00

 )"חבית"( 

 9מספר  

 ומעלה 

ראה בחלק ב' כפי שהוא מפורט לגבי עצים הנחפרים  
 מהאדמה

 

 

 מבנה השתיל, אחזקתו והכנתו למכירה   41.2.4

 

 על השתיל להיות בעל מערכת שורשים מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל,  - השורש 

 וללא הסתלסלות. השורש יהיה שמור מפני התייבשות. שורשי השתיל לא יחרגו                             

 מחוץ למיכל.                 
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 יהיה ישר וללא פיתול. -  צוואר השורש 

 .  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או 41.3יוגדר בפירוט בפרק  - גיזום ועיצוב 

 קליפה. -הגבעול הראשי. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת                         

 יים, ללא סימני עקה, עלוות השתיל תהיה בגודל, צורה וצבע אופינ -  השקייה והזנת השתיל 

 ללא סימני מחסור במים וחומרי הזנה. השתיל יהיה בהרוויה מלאה.                         

 עוד במשתלה יועבר השתיל )פרק זמן המותאם לפי  - הקשחה והתאמה לתנאי הגידול בגן  

 בגן. המין( מתנאים מוגנים מיוחדים לתנאי גידול דומים לנהוג                        

 

 סימון השתילים  . 41.2.5

 

 .  על השתיל להתאים למסומן בתוית הזיהוי. הסימון יהיה יציב למים ולאקלים, וצמוד לשתיל     א   

 או צמוד לקבוצת השתילים.         

 בקבוצת שתילים זהים שנארזה או נקשרה יחד בצרור, יהיה סימון כפול: האחד צמוד אל            

 השתיל והשני אל האריזה.         

 .   הסימון יכלול את הפרטים הבאים: ב   

 . שם השתיל על פי מגדיר או צמחי הנוי בישראל, בהוצאת המחלקה להנדסת הצומח   1       

 .בשה"מ           

 פירוט נוסף של: זן, צבע, פרח, מקור מיוחד.  -. )בנוסף ע"פ הצורך( 2       

 בעצי פרי וורדים גם שם היצרן המקורי.            

 ובשתילים מורכבים: שם כנה, שם רוכב.           

 גודל ו/או סווג.  -. )בנוסף ע"פ צורך( 3       

 שם ו/או סימון ברור של המשתלה. -. )בנוסף ע"פ צורך( 4       

 .     השתילים יועברו עטופים ומוגנים למניעת התייבשות. השורשים יהיו מורווים ומוגנים מפני  ג   

 התייבשות.           

 שעות. -48.     העברת השתילים מהמשתלה לא תימשך יותר מד   

 

 איכות השתילים  . 41.2.6

 

 תילים יענו על הדרישות הבאות:הש

 . היחס בין נוף הצמח ובין גוש המצע/מיכל/שורש יהיה לפחות פי ארבע.1

 . בריאות ונקיון מושלמים.2

 להלן.  41.3. מעוצבים נכון. כמוגדר לפי קבוצת הצמחים בפרק 3

 . בעלי צורה, צבע עלים וקשיחות מתאימים.4
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 דרישות יחודיות   -הגדרת סטנדרטים לצמחיה   -  41.3

 

 לעצים ולשיחים מעוצבים  דרישות יחודיות  41.3.1

 

 א. הגדרות:

 מטר. 4צמח רב שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי מגובהו בבגרות עולה תמיד על                - עץ     

 ו צורה קבועה  הנשענת  שיח בוגר שעבר גיזומים ו/או הדלייה המקנים ל  - שיח מעוצב    

 על גזע ובדים מעוצים.                            

 . דרישות נוספות41.3.2

 

 הגזע או הבד המיועד לגזע יהיה ישר, אלא אם השתיל נועד לעיצוב  מיוחד.   2.1

 מוגלדים.תקין ולא יהיו בו פצעי גיזום לא -הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא  2.2

 המעוצבים  -מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים  8לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי   2.3

 . 15מגובה המיכל, ובדקלים עד פי  10צר לא יעלה הגובה על פי        

 בדי הצמרת יתפצלו בגובה מתאים מפני הקרקע ויהיו מחולקים ללא “מזלג”, שוה בהיקף   2.4

 הצמרת.       

 יהיה איחוי מלא, חלק וללא זוית בין הכנה לרוכב. -בשתיל מורכב   2.5

 לשתיל חשוף שורש תהיה מערכת שורשים מאוזנת, בת שלושה שורשים עקריים לפחות,    2.6

 ינו שיפודי, מחולקים שוה  בהיקף.השורשים יסתיימו בחתכים חלקים, ללא אם השורש א       

 קרעים ושברים. אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו של השתיל )שמעל צואר השורש(.        

 יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים,    -לשתיל בגוש הנחפר מהקרקע   2.7

 מגודל   1/10היה עטוף וקשור בצורה יציבה וגדלו יהיה לפחות ללא קרעים ושברים. הגוש י       

 השתיל.        

 כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.        

 הגזע והבדים.      בשתיל מעוצב תהיה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאורך  2.8

 . דרוג ויחוס41.3.3

 

 יל ייקבע ע"פ שלושה מדדים: ערכו של השת 3.1

   -מ' מעל לצוואר  השורש, או מעל להרכבה  1.0המדידה במ"מ, נעשית  -א. עובי גזע       

 אלא אם כן צויין אחרת.                            

 נמדד בס"מ מצואר השורש עד לקודקד הבד המרכזי. -ב. גובה       

 טבלה א'( או נפח גוש מצע   41.2.3ת מיכל תקניות )פרק ע"פ מידו -גוש מצע  -ג. נפח מיכל       

 השורשים הנמדד בס"מ קוטר/עומק )להלן טבלה ב'( כאשר יחס הקוטר                              

 בקירוב.  1:1לעומק הם:                              
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 . שורשים הנחפר מהקרקע-סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש  41.3.4

 טבלת סווג ב' )משלימה לטבלה א'(

 

 

 עובי גזע
 קוטר במ"מ 

 

 

קוטר/עומק 
גוש השורש 

 (בס"מ)

 

 

 גובה

השתיל  
 בס"מ

 

 

מס' בדים 
הכרחיים  
מעל גובה  

ס"מ   190
 מפני הקרקע

 

 

עובי הקפי כל 
הבדים נמדד בס"מ 

)מדידת ההיקף  
ס"מ  10נעשית 

מהסתעפות הבד 
 מהגזע( 

 

גודל 
 מיכל 

 

 ( 1מ"מ )" 25

 

 ס"מ 35

 

250 

 

1 

 

5.07.5 ס"מ 

 

 7מס' 

 

 מ"מ 50

"(2 ) 

 

 ס"מ 50

 

350 

 

3 

 

20.025.0  ס"מ 

 

 8מס' 

 

 

 מ"מ 75

"(3 ) 

 

 ס"מ 60

 

 

450 

 

 

3 

 

 

 

30.035.0  ס"מ 

 

 9מס' 

 מ"מ  100

"(4 ) 

 10מס'  ס"מ  50.0 3 450 ס"מ 70

 

 מ"מ  125

"(5 ) 

 11מס'  ס"מ  60.0 3 450 ס"מ 70

 

 

 ס"מ לפחות.  50לאורך הגזע יהיו * המרחקים בין הבדים 

 

 . 41.1.11ראה פרק  -.  מפרט מיוחד לעצים בוגרים 41.3.5

 

 . דרישות יחודיות לשיחים, בני שיחים ומטפסים מעוצים 41.3.6

 

 א. הגדרות

 

 מטר והמסתעפים              1.3בבגרות עולה על  צמחים רב שנתיים מעוצים שגבהם        - שיחים

 בגידול רגיל קרוב לפני הקרקע.                      

 מטר והמסתעפים בגידול רגיל     1.3שנתיים מעוצים שגבהם אינו עולה על -צמחים רב  - בני שיחים

 בצמוד או מתחת לפני הקרקע.                     
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 ב שנתיים בעלי שלד מעוצה, בעלי תכונות השתרגות של ענפים ו/או  צמחים ר  - מטפסים מעוצים

 אברי טיפוס )כגון קנוקנות( או בעלי שרשי אחיזה.                    

 גבעול המכוון לגדול כלפי מעלה.  -ענף          -דליה 

 . דרישות נוספות41.3.7

 

 ס”מ מפני הקרקע.  10השתילים יהיו לפחות בעלי גזע או בד מעוצה עד לגובה  2.1

 בהיקף הבד/הדליה הראשית יהיו לפחות שני קדקדי צמיחה פעילים.  2.2

 בשתיל מורכב יהיה איחוי מלא, חלק, וללא זוית בין הכנה לרוכב. 2.3

 שתיל בוגר של מטפס יהיה מודלה לסמוכה גמישה או קשיחה.  2.4

 רה. במטפסים יוקפד במיוחד על שלמות הבדים למניעת פגיעתם בהעב 2.5

 

 דרישות יחודיות למטפסים רכים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים   41.3.8

 א. הגדרות

 צמחים מטפסים רב שנתיים בעלי שלד וענפים שאינם מעוצים. בדרך כלל                           -  מטפסים רכים

 מתחדשים מדי שנה.                            

 צמחים חד שנתיים רכים שאינם מתחדשים.  - מטפסים עשבוניים

 צמחים רב שנתיים בעלי ענפים רכים או מעוצים הגדלים נמוכים או זרועים      -צמחי כיסוי 

 .על הקרקע                          

 צמחים חד או רב שנתיים לא מעוצים, הגדלים כצמחי כיסוי,  -  צמחים עשבוניים

 או כמו צבורי שיחים.                                 

 

 . דרישות נוספות41.3.9

 השתילים יהיו בתנאי הקשחה מתאימים ולא "מימיים".  א.

 ב.  יהיו ללא סימני רקבונות או כרסום בעלים, בגבעולים ובשורשים. 

 . -1:4ולא יותר מ 1:1ג.  יחס נוף: מיכל יהיה לפחות 

 ס"מ לכל היותר מצואר השורש. 10ד.  על גבעול השתיל להתפצל ליותר מזרוע אחת במרחק  

 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד.  3צמחים ממיכל בגודל -ה.  שתיל של צבור

 

 דרישות יחודיות לגיאופיטים וצבורי צמחים   41.3.10

 

 א. הגדרות

 שנתי בעל איבר תת קרקעי בצורת בצל, פקעת, שורש מעובה, קנה שורש,     -צמח רב          -גיאופיט 

 המאפשרים שימור הצמח בעונת תרדמה.המשמרים פקעי צמיחה ומזון                          

 קרקעית בצורה של -צמח רב שנתי, עשבוני או מעוצה, הגדל תוך התפצלות תת  - צבור צמחים

 קבוצת צמחים.                         
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 . דרישות נוספות41.3.11

פקעים, ללא א. השתיל יכלול בבסיסו התת קרקעי )הבצל, פקעת, קנה שורש( חלקים בריאים נושאי 
 פצעים, קרעים וסימני רקבון.

 ב. בשתיל של צבור צמחים לא יהיו עלים יבשים בנפח העולה על רבע מהנפח העל קרקעי של הצמח. 

 ג. העלים לא יהיו מנוקבים ובשתילים חד פסיגיים הלולב יהיה בריא ושלם.

קילופים וללא עובש או ד. פקעות, בצלים וקני שורש המובאים בעונת התרדמה יהיו ללא פציעות או 
 רקבונות.

 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד.  3צמחים ממיכל בגודל -ה.  שתיל של צבור

 ו.  השתילים יועברו לאתר באריזה יציבה, מאווררת ויבשה לכל מין וזן של פקעת, בצל או קנה.

 תוכן האריזה יסומן בצורה ברורה ויציבה ויכלול סימון גודל או משקל.       

 

 דרישות יחודיות לדקליים ודמויי דקליים   41.3.12

 

 הגדרותא.  

 הקבוצה כוללת: דקלים מכל הסוגים, ציקסים, יוקות, דרצנות, אגבות, מיני אלואה, נולינות, מיני 

 ניצניות וכיו"ב חד פסיגיים. קורדלינה,                            

 

 בעלי גזע יחיד: צמחים הגדלים על גזע מרכזי שאינו מתפצל, בעלי קודקוד צמיחה אחד שאינו ניתן 

 להחלפה בגיזום.                         

 

 

 בעלי גזע מתפצל: צמחים הנוטים לפתח מספר קודקודי צמיחה. לעיתים כתוצאה מדיכוי קודקוד 

 צמיחה מרכזי.                             

 

 קבוצת ציבורי צמחים: צמחים המפתחים קבוצת גזעים הצומת בצמוד לפני הקרקע.

 

 חוטר או נצר: התפצלות צמח בעל גזע ובסיס עצמאי למערכת שורשים, היוצא מהיקף הגזע של 

 צמח האם.                       

 

 

 דרישות נוספות.  41.3.13

 מחורים, פצעים חודרים ורקבונות.  א.    הגזע יהיה נקי

 ב.    הגזע יהיה ללא היצרויות הנגרמות מגידול לא סדיר.

 ג.    הגזע יהיה נקי מעלים ומבסיסי עלים שהתייבשו. 

 ד.    העלים יהיו שלמים וללא יובש בקצותיהם, אלא במידה פחותה מעשירית אורך העלה. 
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 רקבון או השחמה.ה.    הלולב יהיה שלם ובריא, ללא סימני 

 ו.     בשתילים בעלי גזע מתפצל שנקטמו לפיצול יהיה החתך מוגלד לחלוטין ויהיו להם לפחות שני 

 גזעים חדשים בריאים.         

 עלים פעילים ללא יובש, מחולקים שוה בהיקף הקודקוד. 3ז.    על כל גזע יהיה לפחות 

 ים מעוגנים היטב במצע בכל היקף בסיס הגזע. ח.    אם השתיל נמכר במיכל או בגוש יהיו השורש

 ט.    השורשים לא יהיו מעוותים מדי מחסימה מוגזמת במיכל, והשורשים העיקריים לא יחרגו 

 השתילה. -מחוץ למיכל         

 י.      גם לחוטרים יהיו מערכות עלים, גזע ובסיסי שורשים עמצאיים ובריאים.

 העברתם. יא.   השתילים יהיו מוקשחים לקראת

 עלים גדולים ובריאים. 5יב.    השתיל יעמוד בכל הדרישות הנ"ל ויהיו לו על הגזע המרכזי לפחות 

 יתמכו בהובלה בקשירת סד.  -יג.     גזעים ארוכים ושבירים 

 יד.    מערכת השורשים תהיה שמורה בעת ההובלה באריזה יציבה ולחה. 

 

 דרישות יחודיות לסוקולנטים   41.3.14

 

 הגדרותא.  

 צמח, רב שנתי בד"כ, שחלקיו העל קרקעיים בשרניים.  - סוקולנט     

 קטע על קרקעי של סוקולנט )כגון: גבעול, עלה( המשמש לשתילה על אף    - יחור סוקולנטי     

 שאיננו כולל שורשים נראים לעין.                                 

     

 דרישות נוספות .  41.3.15

 ל של סוקולנט המושרש במצע גידול יהיה מוחזק בו ביציבות ע"י מערכת שורשים בריאה, א.  שתי

 ללא שבר או רקבון.       

 ב.  שתיל של סוקולנט ללא מצע גידול יהיה בעל מערכת שורשים עיקרית גדולה, בריאה ושלמה.

 יהיו פצעיו בעלי חתכים חלקים ובקוטר קטן ככל הניתן, החתך יהיה יבש  -של סוקולנט  ג.  יחור

 ומחוטא נגד פטריות ומזיקים.       

 יהיה איחוי מלא בין הכנה לרוכב. הפצע יהיה מוגלד והרוכב מחובר   -ד.  בשתיל סוקולנט מורכב 

 ביציבות לכנה.       

 הנמכרים ללא גוש מצע יהיו נתונים באריזה המונעת פגיעות מכניות. בסיס  ה.  שתיל או יחור

 הצמח הנשתל בקרקע יהיה שמור ומחוטא.       

 ו.  כל שתיל, או יחור סוקולנטי ישא סימון צמוד ובר קיימא.
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 דרישות יחודיות לורדים   41.3.16

 

 . הםא. דרישות אלו חלות על כל קבוצות הוורד ועל ההכלאות שביני

 

 הגדרותב.  

 שידוע מוצאו, שמו המפורט ו/או שם המטפח בעל הפטנט הרשום.  - ורד מסומן        

 בעל רוכב מזן מסומן שהורכב על כנה מושרשת מסומנת. - שתיל מורכב       

 צמח מיוחר שנלקח מוורד מסומן. - שתיל מושרש       

 הנמכר בעונת התרדמה בחורף, ללא מצע.  - שתיל חשוף שורש       

 הנמכר במצע כל השנה.  - שתיל במיכל גידול       

 ס"מ לפחות מהשורשים  25הוא שתיל מורכב בעל גזע גבוה יחיד בגובה  - שתיל מורכב על גזע       

 דים העיקריים. ס"מ לפחות עד התפצלות הב 35עד להרכבה, או                                            

 ס"מ על הכנה מעל למוצא  13-8שתיל וורד מסומן שהורכב בגובה  - שתיל מעוצב כשיח       

 השורשים.                                              

 

 דרישות נוספות.  41.3.17

 שורשים עיקריים לפחות.  3א.  מערכת השורשים תהיה מאוזנת בהיקף בסיס היחור ותכלול   

 ב. בכל חתכי היחור תהיינה הגלדות ללא חדירת יובש, או מחלות.  

 ג.  בשתיל מורכב לא יושאר זיז מעל הרכבה.  

 ד.  בשתיל מושרש לא יושאר זיז מעל לענף העליון.   

 ה.  בשתיל מורכב לא תהיה פריצת עיניים מהכנה או משרשיה.  

 ישר, ללא    -ו.  בשתיל מורכב או מושרש יהיה הגזע שבין מוצא השורשים להסתעפות הענפים   

 מקוטר הגזע.  1/3מ"מ לפחות. לא יהיו עליו פצעי חיתוך שקוטרם עולה על  10ברך ועביו      

 ז. בשורשים, בגזע ובנקודת ההרכבה לא יהיו התעבויות חריגות, או עפצים מכל סוג שהוא.   

 ס"מ לפחות ובקצהו חתך חלק.  10אורכו של שורש חשוף יהיה  ח.   

 ענפים מעוצים לפחות.  -2ט.  שלד הנוף יהיה בנוי מ 

 בדים מעוצים ומוגדרים בצורה סופית. יחסי  3יהיו הגזע ולפחות  -י. בשתיל מורכב על גזע  

 מנפח המיכל ו/או  8 מיכל, גודל גזע ונוף יתאימו למוגדר כדלהלן: נפח הנוף לא יעלה על פי     

 מגובה המיכל.  10גובה השתיל לא יעלה על פי       

 מ"מ.  -12יא. הגזע בשתיל מעוצב יהיה בעובי מעל ל

 יב.  השתיל יענה על כל הדרישות הנ"ל ובנוסף: 

 מ"מ.  12.  עובי הגזע עולה על  1         

 ס"מ. -15.  כל שורש ארוך מ2         

 ענפים מעוצים, לפחות.  3.  שלד הנוף הבסיסי כולל 3         
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 יג.  לכל שתיל בודד יוצמד סימון בר קיימא הכולל: שם הזן, סיווג, שם המשתלה. 

 כל קבוצת שתילים שתיקשר ותארז יחד תכלול סימון כנ"ל.           

 יבה לחה לאחר שהוצאו מהאדמה.יד.  השורשים יארזו וישמרו בסב

 

 

 דשא -דרישות יחודיות לצמחי כיסוי דשא ומרבד  41.3.18

        

 דרישות נוספות.  41.3.19

 א.  בשתילים הגדלים במיכל יהיה הנוף בעל שטח כפול מפני המיכל ויהיו מושרשים היטב בגוש 

 המצע.       

 ב.  השתיל לא יכלול צמחיה זרה או שונה מהמסומן.

 .  השתיל לא יכלול ענפים ועלים יבשים. ג

 ד.  השתיל יהיה ללא מזיקים ונקי ממחלות.

 ה.  השתיל יהיה במצע לח ושמורים מפני שבירה, מעיכה או תלישה. 

 ו.  במרבד דשא )בנוסף לנ"ל( לא יהיו אבנים או גופים זרים אחרים במצע. 

 תימנע התייבשות תוך כדי ההובלה.ז.  במרבד דשא האריזה תמנע התפוררות בהובלה וכן 

 ח.  הסימון במרבד דשא יכלול שם מדוייק של הסוג, המין והזן.

 ט.  דשאים בתפזורת )שלוחות או קני שורש( ישמרו לחים.

 

 . 41.1.12ראה פרק  -מפרט מיוחד לדשא במרבדים י.  

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות גינון והשקיה   41.4

 

 גינוןעבודות   41.4.1

 

את עבודות הלוואי  00המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי 
והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' בתקופות 

 המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים. 

 

 הכנת הקרקע לגינון  41.4.2

העבודה כוללת: חישוף השטח, יישור גנני, טיחוח השטח, ישור גנני סופי, וכן עיקור והדברה בחומר מונע 
 נביטה ובחומר סיפטמי, עיבוד קרקע, זיבול ודישון. 

 זיבול ודישון   41.4.3

 א. מחירי עבודות הנטיעה השונות כוללים את הזיבול הדרוש גם לשטחי המדשאה. 

 בול בקומפוסט יימדד במ"ק מובא לשטח וכלול במחיר הכשרת השטח.ב. זי

 העבודות כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא.
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 צמחים   41.4.4

 

עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כולל פתיחת הבור, אדמה חקלאית 
 חריה והסמיכה.לבור הנטיעה. זיבול ודישון כנדרש, הנטיעה וההשקייה שלא

 

 עצים מבוגרים  41.4.5

מ' מעל פני האדמה(. או גודל המיכל. העבודה כוללת גיזום  והכנת  1המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד 
העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, חפירת בור הנטיעה ואדמה חקלאית 

 רוש לקליטתו.סמוכות וכל הטיפול הד 2למילוי הבור, נטיעה, זיבול, דישון, השקייה, תמיכה ע"י 

 

 מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים   41.4.6

 

צמחים המסווגים לפי קוטר גזע, יסופקו לפחות בקוטר הנדרש. במידה וסופקו בקוטר הקטן מהנדרש 
 מ"מ קוטר של עץ.  10על כל  20%יופחת מחיר הצמח בשיעור של  

 

 .  -10%מ"מ המחיר יופחת ב 45 -מ"מ. סופק  50 -לדוגמא: נדרש עובי גזע 

 

 האדמה  41.4.7

 

 האדמה תמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות:

 

 א. לפי נפח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח. 

 

 ב. לפי נפח ממולא. מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה, ומדידה לאחר ביצוע 

 העידור באדמה.    

 

 התיחסות הן לגבי אדמה מובאת מחפירה משטח האתר והן לגבי אדמה ג. בכתב הכמויות קיימת 

 שהובאה מחוץ למגדל העמק.    

 

 ההחלטה על שיטת המדידה תהיה על דעת המפקח. 

 

 עבודות השקיה  41.4.8

 

 א. הצנרת ושרוולי ההשקיה ימדדו לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור. וכוללים את עבודות הקרקע 

 יזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע. הדרושות ואת כל אב    
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 ב. ממטרות ימדדו בנפרד.

 

 ג. ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרטים.

 

 ד. ארון הגנה לראש המערכת ימדד בנפרד אלא אם כן צויין אחרת.

 

 ה. התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות וימדד בנפרד.

 

 כוללים את אביזרי העזר הדרושים. ו. אביזרים בודדים 
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 51פרק 

 עבודות סלילה

 עבודות צביעה ותמרור - 51.09פרק 
 
 

 הסדרי צביעה ותמרור
 

למרות האמור בפרק זה, רשאי המזמין לבצע את עבודות הצביעה והתמרור באמצעות הקבלנים 
הסעיפים הרלוונטיים השנתיים העובדים מטעמה. במקרה זה יודיע המפקח לקבלן על ביטול 
 בכתב הכמויות והודעה זו לא תשמש עילה לתביעה כל שהיא מטעם הקבלן.

 
 
 התמרורים .1
 

צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות  א.
" בדיני 1970לביצוע פקודת התעבורה: "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 

 מדינת ישראל.
 

צורת האותיות, הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת "תקנות והנחיות  ב.
 של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 2014להצבת תמרורים, 

 
 מידות התמרורים: .ג

 ס"מ 60צלע תמרור מלבני ומשולש =
 ס"מ 60קוטר תמרור עגול =  

וכדומה( ייבדקו בהתאם למספר השורות, סוג  614, -439מידות תמרורי שלטים )מסוג
האות, רוחבה וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי המסגרת. 

 על הקבלן לקבל את אישורו של המהנדס לפני ביצוע התמרור.
 

 .108מ"מ למעט תמרורים  25פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס  ד.
 
 

 הסימנים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור. ה.
 
כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם  ו.

 יצור התמרור.היצואן )או סימולו המסחרי( ותאריך י
 

 ייצור התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד.     ז.       
בהתאם למפרט מת"י מס'  HIGH INTENSITY האור יהיה רב עוצמה  -החומר מחזיר         

 . 1983מאוקטובר   190       
 . 2, החזרת אור מס' 3, טבלה 208סעיף   

     
 

 העמודים .2
 

 - 530מ"מ, לדרישות ת"י  2.20ובעובי דופן  3העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " א.
 "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".

 
אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו, גובה התקנתם  ב.

 ועומקו ביסוד, הכל לפי המפורט בתכניות.
 
 ל העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.בקצהו התחתון ש ג.
 

פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה. אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד  ד.
 בהתזת חול לצורך הסרתה.
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-העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור ה.
לבן וכמפורט בתכניות. הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא 

 שעות. 24נקיה מנזילות צבע. בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 
 
"מ. הקופסה תהיה מ 1העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  ו.

 בקוטר פנימי כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.
 
 מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום. ז.

לפני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים. 
 כל סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס. 

 
(. הצבת העמוד 118)לפי ת"י  -150ס"מ ממולא בטון ב 40יוצב בתוך בור בקוטר  העמוד ח.

 ס"מ.  20תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 
 

העמוד יוצב בזהירות, ובאופן שתמנע מפולת בקירות הבור. העמוד יוצב אנכית, ולאחר  ט.
ה זו שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה. אדמ

 תהודק ידנית.
 
 שעות לאחר יציקת היסוד. 24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  י.
 

 העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. יא.
 

 
 הצבת התמרורים לעמודים .3
 

 התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן )קולר( כמפורט בתכניות ובפרטים. א.
 

כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן. כל הפינות יעובדו וייקטמו. כל הרכיבים  ב.
 יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני כן.

 כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.
 

יורכבו על מסגרת מגולוונת עשויה זויתנים מרותכים לפי  -108מרורים מרובעים מסוג ת ג.
 התכניות, ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום.

 
התמרורים יותקנו בגבהים המצוינים בפרטים ובתכניות. בדרך כלל ההתייחסות היא  ד.

ה אל התמרור אל תחתית התמרורים, ואם יש שני תמרורים או יותר, תתייחס המיד
 התחתון.

 
זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון  ה.

 המהנדס.
 
  

 העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. ו.
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 ביצוע סימני דרכים בצבע .4
 

המונח סימני דרכים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט 
 ומשטחי בטון, על גב אבני שפה או קירות, הכל לפי הנדרש בתכניות.

 
 

 הצבע     4.1
 

"סימון צבעים לסימון  935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס'  א.
 ריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.דרכים" ויתאימו לשימוש עם כדו

 
 השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד. ב.
 

 הצורה      4.2
 

צורת הסימנים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכניות  א.
 הביצוע וגיליונות הפרטים.

 
 מחזירי אור.כל הסימנים על האספלט, למעט מגרשי חניה יהיו  ב.
 
חצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה, יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות(  ג.

 מוכנות מראש, ואשר צורתן כמתואר בפרטים.
 

תנועה -קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי ד.
וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות. קצות  -803צבועים קווים לבנים מסוג 

ת ישיקו למסלולי הנסיעה. לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים, או בין העקומו
 פסים ואבני שפה, אלא אם צוין על כך בתכניות.

 
 

  
 
 



 

223 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

 הצביעה 4.4

 
יום לפחות, תפריד בין סלילת פני האספלט העליונים ובין ביצוע  15תקופה של  א.

 הסימנים עליה.
 

. "סימון 934הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י  ב.
 הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים". -דרכים 

 
 .934הצביעה תתבצע אך ורק בשעות היום, ובהתאם לנדרש בת"י  ג.
 

ירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב, שכבת מחז ד.
 גרם למ"ר. 200בכמות של 

 
 סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתכניות יימחקו על ידי קרצוף הכביש. ה.
 
סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה, או לא יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה  ו.

 וף הכביש ותיצבע מחדש.לשביעות רצון המפקח, תמחק על ידי קרצ
 
 . 934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י  ז.
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 60פרק 
 עבודות יומיות )רג'י(

  אופני מדידה 29.01
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  

 ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה שעות  

 באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק. 
 עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות. 
 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו. 
 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. 

 
 כוח אדם  29.02

יש לרשום ביומן העבודה רק את השעות שבהן עבדו הפועלים בפועל. מנהלי העבודה לא  
 יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.

 
 ציוד מכני  329.0

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  29.04

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  29.05

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם  
במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב כן הותקנו אלה 

 ע"י המפקח.
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  29.06
 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  א.

 יוקר.
 

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.
 
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. ג.
 

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד.
 

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום  ה.
 העבודה וממנו(.

 
 אחסנה.הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום וה ו.
 
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז.
 

 רווח הקבלן.  ח.
 

 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  29.07
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: שכר מפעיל  

 הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל
הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, 

 הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו.
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 מסמך ד' 

 כתב הכמויות 

  מצורף למסמכי המכרז 
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 מסמך ה'

 מערכת התכניות 
 מצורפות לחוברת המכרז(התכניות )

 
 כיבוי אש חתומה ע"י רשות כיבוי אש. גרמושקת .1
 גרמושקת הג"א חתומה ע"י פקע"ר. .2
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 מסמך ז'

 דו"ח הקרקע

 ירושלים -ממד ארנונה 

 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 דו"ח פרלימינארי

 

 2107-18סימוכין: 
 10797תיק: 

 
 ירושלים   -ארנונה ממד 

 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס 
 דו"ח פרלימינארי 

 
 נתונים כלליים  .1

 
 איתור  א. 

 
 (.360חלקה  30139האתר נמצא ברח' השופט חיים כהן בירושלים )גוש   

 
 

 טופוגרפיה  ב. 

 
+ בצפון ובמערב.  על המגרש 780-+ בדרום מזרח לכ784-פני הקרקע יורדים מכ  

 מבנים יבילים וערימות עפר ופסולת.
 
 

 בניה תיאור ה ג. 
 

+ כך שתדרש חפירה 780-מתוכנן מבנה תלת קומתי . מפלס הרצפה מתכונן לכ
 מ' ביחס לפני קרקע קיימים. המבנה יתמוך  1-4של 

 המזרחי. מ' הפרש גובה עפר בצד 3-כ
 
 

 תוכנית בדיקות הקרקע  ד. 
 

דו"ח זה מתבסס על סקר גיאולוגי קיים של האזור ועל קידוחי ניסיון  .1  
וקידוחי כלונסאות שבוצעו במגרש הנדון ובפרויקטים הסמוכים: "בית 

 יאיר", "האחים חסיד", "אפריקה ישראל" ו"סביוני גן". 

 
  מהווים בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע  קידוחי הנסיון .2  
   הכללי. אי לכך, יתכנו שינויים בין חתך הקרקע בפועל לבין    
  שינויים בהמלצות הביסוס.   לדווח למהנדס הביסוס ויתכנו    על המפקחנסיון. בכל מקרה של אי התאמה הממצאי קידוחי    
 כולל אפשרות של תוספת עלויות לביצוע הביסוס.   

 
בלבד. אין  תיאור קידוחי הניסיון מיועד לצורך הנדסי של היסודות  .3

לתכנון התאמת כלים ושיטות  תיאור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים 
 עבודה לצורך הביצוע.

 
   יסודות ראשונים יעשו בנוכחות מהנדס הקרקע )יש לידע  .4  
 שעות( וישלימו המידע הדרוש. 48בהתראה על    
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 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 

 
הייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות  .1  

 ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו. 

 
 שירותינו ההנדסיים לא נועדו :  .2  

 
 לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.  א.   

 
ילי של האתר ומערכת להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז ע ב.   

 ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז ואינסטלציה. 

 
 להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ איטום.  ג.   

 
ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה שתואר לעיל.  .3  

מ' במפלס  0.5 לשינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים של מע
 -של קומות עליונות  משמעותיתחפירה/רצפה מתוכננת, תוספת 

 יחסות מחודשת של יועץ הקרקע. ימחייבים הת

 
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר שייתכנו  .4  

ביצוע היסודות שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, 
ההמלצות והדרישות המקצועיות והמזמין המבין  נדסי צמודהמחייב 

 עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועל. 

 
יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת לצורך  .5  

קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד. יש לידע על 
שעות לפחות )יש לרשום על  48תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

 תוכנית הביסוס(. 
 

קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח הצמוד באתר  .6  
תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני הקרקע( ולאחריותנו  הם 

 המקצועית בפרוייקט. 
 

  שנים מיום הפקתו ובתנאי  3דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד  .7  
 ששולמה התמורה בגינו.   

 
 
 
 
 חתך הקרקע  .2

 
הבאות, האתר העיקריות  השכבותכפי שצפוי באתר אינו אחיד ולהלן תיאור חתך הקרקע  

נמצא באיזור מעבר בין תצורת "מישאש" )קרטון וחרסית עם צור( לבין "מנוחה" )קרטון 
 עד קרטון גירי(.

 
שכבה זו צפויה ככיסוי עליון וכן בכיסים )לעיתים  – חרסית שמנה עם צור א.

עובי  רורות צור. יתכנו בולדרים של צור.השכבה כוללת צ עמוקים ביותר(.
 מ'. חלק מהשכבה הינה מילוי. 1-3השכבה בד"כ 

 
 

שכבה זו צפויה עד לעומק רב. בחלק התחתון  – קרטון עד קרטון חווארי וחוואר ב.
". השכבה בחלקה העליון בד"כ כוללת שכבות יתכן מעבר לגיר מתצורת "בענה

מ'  10-7עומק  2)ראה קידוח  וגיריות"רכות" אך עם העומק נמצאו עדשות קשות 
 מ'( השכבה כוללת צרורות גיר ולעיתים גם אבני צור. 9.5-13 1וקידוח 
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חתך הקרקע שבאתר הינו בעל פוטנציאל בינוני לשינויי נפח כתוצאה  -שינוי נפח  ג.
 י רטיבות. משינוי

  
 
 
 
 
 המלצות  ו מסקנות .3
 

   על כלונסאות קדוחים  יםלבסס את המבנחתך הקרקע מחייב  א. 
  מ'  12-לא יפחת מ עומק הכלונסאותויצוקים באתר ללא הרחבות.   
 תחתית קורות במפלס המרתף )הערה זו תרשם בתוכנית(.מ  

 
 

הנובעים משכבות "סלע  קבלן הקידוחים יביא בחשבון קשיי קידוח ב. 
לפחות( ובמקדחי וידיה.  M-350קשות" ובהתאם יצטייד במכונת קידוח חזקה )
 יתכן הצורך בשילוב מכונת מיקרופייל )בקוטר

ס"מ( למעבר עדשות צור ובמקרה של התקלות בשכבה קשה )גירית(  45-60  
 בעומקים גדולים.

 
 

ת קיימת. השיפוע מותר בתנאי יש לבדוק יכולת ביצוע חפירה ללא פגיעה בתשתי ג. 
בהעדר יכולת לבצע חפירה כנ"ל אופקי.  1.25-אנכי ל 1הקרקע שבאתר הינם 

 נדרש תכנון קיר דיפון מכלונסאות.
 
 
 
 
 
 
 
   ביסוס בכלונסאות .4
 

  . עומק הכלונסאות ימדד להלן פרוט קוטר ועומק לפי העומס הנתון א. 
  מתחתית קורות במפלס התחתון.  
   

 עומק כללי  
 עומס אופקי עומס אנכי מינ' מתחתית קוטר 
 מותר )טון( מותר )טון( קורות )מ'( )ס"מ( 

 
 2.5  45עד   12 50  

 60 12 46-55  4 
  60 14  56-70  4 
  70 14  71-90  6 
  70 16  91-105  6 
  80 16  106-125 8 

 
   
הנובעים משכבות "סלע  קבלן הקידוחים יביא בחשבון קשיי קידוח ב. 

לפחות( ובמקדחי וידיה.  M-300קשות" ובהתאם יצטייד במכונת קידוח חזקה )
 יתכן הצורך בשילוב מכונת מיקרופייל למעבר שכבות גיריות.

 
 

 יש להקפיד על תכנון פרט פשוט וברור של חיבור הכלונסאות למבנה  ג. 
 עם חפיפה מרווחת של הזיון.   

 
 

  כח אופקי יחושב בהנחה שהכלונס מתנהג "כזיז המומנט הנובע מ ד. 
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 ממשקל הבטון בכלונס בתוספת חיכוך מותר בשיעור  90%יחושב לפי   מ' )ביחס ישיר לקוטר(. כח שליפה מותר  2.5-3חופשי" הרתום בעומק   
 מ' עליונים(. 2טון/מ"ר )בהזנחת  1.5של   

 
 

  הביא בחשבון יש לזמן את מהנדס הביסוס לתחילת העבודה ויש ל ה. 
 נוספות לפי הממצאים בעת הביצוע. וקוטר התאמות עומק   

 
 

 מ' באורך הכלונסאות.  1-יתכנו שינויים של כ י יסוד יהיו בקוטר הכלונס. דעמו ו. 
 
 

   עומסים גבוהים מהנ"ל יתקבלו ע"י קבוצות כלונסאות כאשר  ז. 
   12%-לת בס"מ. במצב זה יש להפחית התסבו 80המרווח הנקי יהיה   
 בשלשות . 18%-בזוגות וב  

 
 

 ביצוע הכלונסאות יעשה בהשגחת מפקח צמוד באתר בעל הכשרה  ח. 
 מקצועית נאותה אשר יהיה נוכח במהלך העבודה, יאשר יציקת כל   
 יסוד ידווח למהנדס הביסוס.   

 
 

 הכלונסאות.  בכלבדיקות סוניות יבוצעו  ט. 

 
 
 
 
 לכתוב על תכנית היסודות( ) הכלונסאותהנחיות לביצוע  .5

 
המפקח באתר יוודא שמרכזי הכלונסאות המבוצעים לא יסטה מהמרכז המתוכנן  א. 

מקוטר הכלונס. סטיה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון ויש לדווח  5% -יותר מ
 עליה למהנדס הביסוס. 

 
 

הכרחית לעטיפה דרגת סומך זו ) 6בעל שקיעת קונוס של "ו 30-הבטון יהיה ב ב. 
 . (נאותה של הזיון בכלונס

 
 

מנוע לעם התחלת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה את עודף הבטון כדי  ג. 
 עליון.   "בצל"ווצרות יה

 
 

יציקת  מ' לפחות. 8יציקת הכלונסאות יעשה עם משפך וצינור קשיח באורך  ד. 
במקרה של הופעת מים . בסמיכות לגמר הקידוחהכלונס תהיה רצופה ותבוצע 

בקידוחים יתכן הצורך ביציקה עם משאבת בטון עם צינור היורד עד לתחתית 
 הקידוחים. 

 
 

-12-כלוב הזיון יתלה בעת היציקה במרכז הקידוח. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב ה. 
כאורך הקידוח  לקוטר(. אורך הזיון יהיהשר יס"מ מקוטר הקידוח )ביחס  16

מ' בלבד. הזיון יהיה מברזל מצולע ויחושב ע"פ הכוחות האופקיים  1פחות 
פרומיל שטח החתך וככל שנקבע  5-מ והמומנטים. אבל בשום מקרה לא יפחת

 בתקן הישראלי לקרקעות תופחות.
 
 

ויאשר את  נון()מבחינת עקרונות התכ מהנדס הביסוס יאשר את תכנית היסודות .ו 
 הכלונסאות הראשונים טרם יציקתם. 
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 הקידוחים.   בכלבדיקות סוניות יבוצעו  .ז 

 
 
 
 ושטחי פיתוח )רצפה, הפרדת קורות וכו'( רצפותתכנון  .6

 
בתנאי הקרקע שבאתר מחייב תכנון רצפה  ותהבטחת יציבות מוחלטת לרצפ א. 

 ."תלויה", דהיינו ללא מגע עם הקרקע
ממגע עם הקרקע באמצעות ארגזי פוליוויד  והקורותיש להפריד תחתית הרצפות   

 ס"מ.  25)משוננים( בגובה 

 

 
ס"מ ולהדק פני החפירה ע"י  50לפני ביצוע עבודות מילוי יש לבצע חשיפה של  ב. 

ששה מעברים של מכבש ויברציוני. על פי הממצאים בשטח )אם ימצא כיסוי 
פסולת( יש להעמיק החפירה. כל מילוי נדרש יעשה מחומר "נברר" מהודק 

 ממודיפייד. 96%ס"מ לצפיפות של  25בשכבות בעובי 
 
 

לא ניתן להבטיח יציבות מלאה עקב החתך עם פוטנציאל לשינויי  – ורטמגרשי ספ ג. 
מ'( יש  2נפח כתוצאה משינויי רטיבות. יש בתחום המגרש ספורט )עם שוליים של 

לסלק כל המילוי הקיים ולגלות קרקע טבעית. לאחר הידוק פני החפירה יש 
מחומר מ"מ מולחמת( כל מילוי נדרש יעשה  2לפרוש יריעת איטום )בעובי 

ממודיפייד ושלוש  96%ס"מ תוך היציקה לצפיפות  25"נברר" בשכבות בעובי 
. עובי המבנה המינימלי )חומר 98%-שכבות עליונות ממצע סוג א' מהודקות ל

 ס"מ(. 100"נברר" + מצעים יהיה 
 
 

מעל למילוי חומר הנברר יש לבצע שתי שכבות מצע סוג א'  – איזורי פיתוח/ריצוף ד. 
 נ"ל.מהודקות כ

 
 

 אלמנטים בולטים מהמבנה, כגון מדרגות יתוכננו כ"זיז" היוצא  ה. 
 מהמבנה או כ"קורה על שני סמכים". התכנון יעשה באופן שתזוזות   
 ס"מ לא תעביר כוחות למבנים. 5הקרקע בשיעור   

 
 

 ס"מ. 1-2חיבורי צנרת יהיו גמישים ומאפשרים תזוזות של  ו. 
 
 
 ירה באתר ותכנון מצב סופי חפ .7

 
מ' ביחס למפלס הקרקע  3-4החפירה הנדרשת להקמת המבנים הינה בעומק של  א. 

 בגבול המגרש. יתכן הצורך בתכנון דיפון.
 

   
 אופקי . 1.25-אנכי ל 1חפירה ללא דיפון תיעשה בשיפוע של  ב. 

   

  יש לבדוק  הדורשים דיפון. על המתכנן לבדוק מהם האיזורים ג. 
המגרש ולכל רכיב  ולהבטיח שהחפירה המתוכננת אינה גורמת לערעור יציבות גבולות 

 פיתוח סמוך. 

 

   
הכלונסאות יקדחו לעומק השווה  -מ'(  5כלונסאות "קונסוליים" )לחפירה של עד  .ד 
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גובה התמיכה  Hכאשר  3H0.18פעמיים גובה התמיכה. המומנט יחושב לפי  -ל
שווה ערך לעומס נייד בקרבה לקיר( והמומנט מתקבל  –מ'  0.75במ' )בתוספת 

 מטר למ"א.  Xביחידות של טון 
 
 

בכל מקרה של נביעות מים מדופן החפירה יש להפסיק מיידית החפירה ולזמן  ה. 
רך במילוי חוזר וביצוע קיר דיפון/ סתימת המרווחים משרדנו לאתר. ייתכן הצו

  שבין הכלונסאות. 
 
 

 תוכנית חפירה וידפון תובא לעיון משרדנו. ו.  

 

. המילוי החוזר 0.5קיר המהווה חלק מהמבנה יתוכן לפי מקדם לחץ עפר אופקי  ז.
בצד הקיר יעשה מחומר "נברר" כנ"ל מהודק. העדר הקפדה על טיב והידוק 
המילוי )עם מכבש ויברציוני ידני( יגרום לשקיעות בפיתוח. יש להסדיר ניקוז גב 

 ם טופוגרפי נמוך שכן.הקיר ע"י צינור שרשורי עטוף חצץ גס המוביל המים למקו

 

 )יש לכתוב על תוכנית הביסוס(  ייעוץ בזמן ביצוע .8

 
יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם  יסודות ראשונים א. 

נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי של היסודות 
 ולהדריך המפקח הצמוד באתר. 

 
 

 48הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה של  ב. 
 שעות לפחות. 

 
 

הלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של במ צמודקיום פיקוח הנדסי  ג. 
המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת נתוני 

 הקרקע( ולאחריותנו המקצועית בפרוייקט.
 
 
 
 
 רונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס( )עק פיתוח גינון וניקוז .9

 
תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה שתמנע  א. 

הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של המים ע"י יצירת 
שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח הרחקה מהירה 

י הנ"ל נועד למנוע סיכון לתקינות היסודות . )ראה תקן ישראלשל המים. 
 (.1525 י"לאחזקת מבנים ת

 
 

מ'  3 ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש להרחיקם ב. 
לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק( וכן 

 מ' לפחות מהמבנה(.  5 מנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד למרחקיה
 
 

  תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב )כולל תכנון מפורט של ניקוז   .ג
יובאו  בהיקף למרתפים( יעשו ע"י מתכננים מנוסים וההנחיות דלעיל  

 ביחס לסביבה.  לידיעתם. על מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז הכללי של האתר 
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דות על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע העבו ד. 

 מידת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(. ב)
 
 

. בכל מקרה של ספק כלונסאותמ' בסמוך ל 2-לבצע חפירה לעומק הגדול מאין  ה. 
 יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. 
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   נים זמנייםמפרט לעוג

 

 

 
 חתך הקרקע באזור העיגון  א.

 
 מקרטון עד קרטון חווארי. ורכב מ באיזור העיגוןחתך הקרקע  

 

 
 עומס מתוכנן  ב.

 
   טון. 60זמני יהיה עד עומס השרות בעוגן  

 

 
 הרכב העוגן  ג.

 
 ניתן להשתמש במוט פלדה או בעוגן מכבלים.  
)סף  2.25 חתך הפלדה יהיה מספיק לקבלת כוח המתיחה המתוכנן במקדם בטחון של 

 . ה של עוגנים זמנייםבמקר 1.75-נזילה( במקרה של עוגנים זמניים ו

 

 
 נתונים גיאומטריים  ד.

 
בכל מקרה  מ'.  16מ' ובשורה עליונה  14בשורה תחתונה יהיו באורך מינימלי של העוגנים  

מ' גם אם  2-יש להבטיח שהמרחק בין איזורי התפיסה של העוגנים השונים לא יפחת מ
 הדבר מחייב הגדלת אורך חלק מהעוגנים.

 ופקי. א 2-כי לאנ 1של  העוגן יבוצע בשיפוע 
 מהאורך הכללי של העוגן.  40%אורך התפיסה, דהיינו: האורך המוזרק יהיה  
 . 5% סטיית העוגן מהציר לא תעלה על ל פי.וי.סייתר העוגן יופרד בשרוו 

 

 
 שיטת הקדיחה  ה.

 
הקבלן יקדח באופן שימנה דרדור שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן. 

חול בין הכלונסאות ועם עובד בויברציה וגרם לדרדור הוא ישא בהוצאות תיקון הנזקים 
 שיגרמו.

אם יבחר הקבלן לעבוד בשטיפת מים יהיה הוא אחראי לכל שקיעה שתגרם בשטח 
השכנים כתוצאה מסחיפת חול. אם שיטת הקדיחה מסכנת את הסביבה לדעת מהנדס 

הקרקע הוא יהיה רשאי להפסיק את הקדיחה ולהורות על החלפת השיטה ו/או החלפת 
 הקבלן. 

  



 

235 
 פרויקט הקמת בית ספר ממ"ד ארנונה

 
 

 הזרקת תערובת בצמנט  ו. 

 
ק"ג/סמ"ר  250-מנט המוזרקת יבדק בכל עוגן רביעי ולא יפחת מחוזק תערבות הצ

לחץ ההזרקה לא חיצה צירית(. הבדיקה תעשה ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון הקבלן. ל)
 .אטמוספרות 10-מיפחת 

 אטם מיוחד )"פקק"( יבטיח חסימת התערובת בעומק המתאים לקבלת הלחץ הנדרש. 

 

 
 דריכת עוגנים ניסיוניים  ז.

 
עומס השירות המתוכנן.  150%-בכל שורה יבדקו לכוח דריכה השווה למהעוגנים  יתעשיר

שעות. מחיר העוגנים הנסיוניים )כולל תופסת  24יוחזק למשך  150%העומס בשיעור של 
 פלדה( ודריכתם לפי סעיף זה יהיו כלולים במחיר היחידה. 

 

 
 דריכת העוגנים הכללית  ח.

 
דריכה , ירידה לאפס, 25%ח המתוכנן בשלבים של והכ פעם 1.25-יתר העוגנים ידרכו ל 

דריכת העוגנים . 125%-בעוגנים זמניים הבדיקה תעשה לח השרות. ולכושחרור חוזרת 
 תעשה בנוכחות מעבדה מוסמכת.

 
 

  עקומת הדריכה ט.

 
 דפורמציה.-הקבלן יספק לכל העוגנים תיאור גרפי של יחסי עומס 

ההתארכות האלסטית המחושבת למדודה תחשב כהוכחה לליקוי בעוגן אי התאמה בין 
 והטיפול בו יהיה לפי הוראת המהנדס.

 
 
  קורת העוגנים י.
 

קבלן העוגנים יתקין קורת עוגנים יציבה אשר בכל מקרה החלק הנוגע בכלונסאות 
ה והקובע את השווית הרצויה של העוגן יעשה מבטון מזויין. אי קריסת הקורה ויציבות

יובטחו בעת הדריכה. במקרה של עוגנים קבועים יש לבצע קורה מבטון או לצפות קורה 
 מפלדה בבטון.

 
 
 אחריות הקבלן  .אי

 
כל הוראות המפרט דלעיל מהוות דרישות מינימום. הקבלן יהיה רשאי להוסיף על אורך  

 בעוגן.  העוגן, קוטרו או לחץ ההזרקה וכן על כמות הפלדה ובלבד שיקבל את הכח הנדרש

 

 
 אופני מדידה לתשלום  .בי

 
 התשלום יעשה לפי "יחידה" כאשר התנאי הוא קבלת הכח הנדרש בעוגן.  
ההתנגדות  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים במסגרת המינימום  כדי לקבל את כח 

 הנדרש בעוגן שאם לא כן, לא יקבל תשלום. 

 

       
 

 


