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  מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף  המסמך

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים   

  למפרטים הכלליים 

    תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו    1-מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופני מדידה    2-מסמך ג'

  מיוחדים 

  

    כתב כמויות  מסמך ד'

    מערכת התוכניות  מסמך ה'

    דו"ח קרקע   מסמך ז'

    זמנים שלדילוח   מסמך ח'

    שילוט נרוסטה ואבן   מסמך ט'

    דוח אקוסטי    מסמך י'

  

המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או 

כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את  בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.

מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז. בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי 

הוא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם 

  צירופם בפועל לחוברת המכרז. המסמכים בשל אי 

  

  הערות

המפרטים הכלליים המצויים לעיל שלא צורפו למכרז, ואים ברשותו של הקבלן, יתים לאיתור 

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

  

כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות מסמך ה

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר כי  המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה 

. קבלנים של מוריהבא להוסיף על האמור בחוזה הקרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן 

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, 

  ביחס לקבלן.  מחמירים יותרחיובים לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת 
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  מוקדמות 1- מסמך ג'

  192/2019מכרז מס' _המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  תנאים כלליים מיוחדים

  

  : תיאור העבודה  00.01

  כיתות 24בניית בי"ס למצטיינים העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה מתייחסת ל

  העבודה כוללת בין היתר:  .בשכונת בית חנינא בירושלים

חפירה/חציבה בסלע קירות דיפון המתבססים על כלונסאות  - חפירה ודיפון עבודות  )1

  . וקירות כובד קירות בטון מזויין,

  קירות בטון מחופים בחומרים שונים, תקרות מקשיות, קורות, מיקרופיילים.    - שלד בניין )2

מחיצות בלוקים וגבס, תקרות אקוסטיות , צבע ,אלומיניום, ריצוף גרניט    עבודות גמר  )3

  נוסעים, עיצוב פנים במסדרונות ובכיתות.  8פורצלן, מיזוג אויר, מעלית  

   חיפוי מדרגות ופודסטים באבן/שיש, מעקות פלדה. - עבודות גמר בחדרי מדרגות )4

  תקרות אקוסטיות מינראליות.     - עבודות גמר במממי"ם )5

, ריצוף וחיפוי קירות לפי באריחי  מחיצות ודלתות טרספה - דות גמר בחדרי שירותיםעבו )6

  . קרמיקה, כיורי אורטגה

תקרות אקוסטיות מאריחי פיבר גלאס, אבזור כיתות (לוחות  -  עבודות גמר כיתות/חדרים )7

מסגרות ממ"מ, קונס'  - מסגרות בנין בשלב השלדפסי הגנה מתלה מעילים) סינרי גבס.

לפני ביצוע, מעברי צנרת   SHOP DRAWINGזית צפונית הכוללת דרישה לפלדה בח

  וכבילה בקורות יורדות. 

,   GRCאבן, טרקוטה, אלומיניום, שליכט צבעוני, משרביות  מעטפת הבניין, כולל חיפויי )8

  .  קירות מסך, דלתות וחלונות, מערכות איטום שונות

חניות  התחברות לקיים,  לרכבים ואוטובוסים,חניות, מפרצי חניה  –  כבישים ופיתוח שטח )9

 . אופנים

עבודות עפר, קירות תומכים ודיפון , מדרגות , ריצופים , במגרש ספורט , ביתן    - פיתוח )10

  שומר, גידור, גינון . 

  קווי ניקוז וביוב ,התחברות למערכות עירוניות –  מערכות מים וניקוזים )11

  קשורת ומולטימדיה, חדר טרפו קומפלט. לוחות חשמל , גופי תאורה, ת    -  מערכות חשמל )12
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  האתר  00.02

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

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.  

  

יציאה, כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה וה

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 לא יקבל תוספת תשלום 

  אים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.להצעתו בגין התנ

  

  

  גידור ושילוט האתר  00.03

). הקבלנים של מוריה לחוזה 18 סעיף ראוהאתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (

בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות 

קבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום שקשורות לביצוע העבודות, על ה

  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. 

  המפקח.   ות החוזה והנחיותוצע בהתאם להוראהגידור יב

  

בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה דו  

מ' לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניסת עובדים,   2.50מ' כ"א ובגובה  7.0כנפיים ברוחב  

כדוגמת פח   משולבים בגדר ההיקפית, העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח

היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף   / הגדר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה

עבור הנ"ל לא ישולם והנחיות המפקח.  דרישות יועץ האקוסטיקה לתכנית התארגנות אתר,

  . לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן

  

  התארגנות בשטח  00.04

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

אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכן משרדי הקבלן 

תר הבניה, והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. על התכנית להיות תואמת לדרישות העירייה ו/או הי

  ובהתאם להוראות המפקח.
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יצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן במידה ועקב ב

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר  ל חשבוןו/או של המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י וע

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך ההעתקות/ההזזות הללו. 

  . הציבורית

  

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע    14ההתארגנות תעמוד על תקופת 

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

ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל  

תר הנדרש, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההי

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

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

  לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח. 

  

 סידורי ניקוז  00.06

בונו לניקוז במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חש

די של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו לעניין זה  מי

  לחוזה הקבלנים של מוריה.  26 סעיף

  

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

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

  פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה. 

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

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

  

  יווחלוח זמנים וד  00.07

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

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

  הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. רשת  )1

  לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. )2
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ודות והזמנים בהם יידרשו רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העב )3

  והציוד באתר העבודה. האמצעים

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

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

  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'. 

 המפקח. דרך המפורטות בו וזאת לאחר אישוראבני הלרבות , מחייבלוח זמנים זה   .ד

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

ה בחוזה על הקבלן לעדכן  החשבון. ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדר

  אחת לשבועיים. ח זמנים את הלו

ת, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים  במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלו  . ו

  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,  

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

  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, תוך  הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהוע  .ג

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

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

ימים מיום קבלת צו התחלת  30תוך  -בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין 

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

  לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים. החלוקה

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

 אדם, אמצעי מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד. 
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רשות העתיקות ביצוע חיתוכי קרקע בטרם ביצוע עבודות החפירה   על הקבלן לתאם עם  . ו

  ולקבל את אישור הרשות להמשך העבודות.

  

  

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות    00.10

תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה מגרשים אחרים, מלבד אם ניתנה הנחיה 

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח (מקום של משרדים, מחסנים,   מהמזמין.

  דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'). 

  

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

  

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

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

  הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות. 

  

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

הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן הגדרות, דרכי 

  ולא ישולם בנפרד. 

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

  קומה עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.

  

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

ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו  ההתארגנות, עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.

לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך 

  שיידרש בענין זה.  

   

  חשבונות ממוחשבים    00.11

אם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהת

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

מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים 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 הקבלן לעשות 

כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו 
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  התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח. 

  

  

  עבודה יומן   00.13

לחוזה   2ל בהתאם לאמור בסעיף ויומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכ

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

  במערכת מידע שתיבחר, ללא תמורה נוספת.

  

  אחריות למתקנים/מבנים קיימים   00.14
אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על  הקבלן יהיה 

חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן 

לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר  

ח הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה העבודות שהוזמנו, אלא אם המפק

(כביש האספלט) קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק  

  מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו.  

 

  מים וחשמל  00.15
בכל מקרה שנדרשת בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי  

הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, בכל העלויות  

הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל 

שנדרש חיבור הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל 

  מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו הקבלן בלבד. 



  קיון אתר העבודה ישמירה על נ  00.16

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

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

לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש 

במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה (נוסף על אלה 

בכלל האמור, כל הפעלה של  .שנקבעו ברישיון) בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור

תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן   מגרסה תיעשה

לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה  

מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או  

  בלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.  לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהק

  

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

תר מן  ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי הא המפקח
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ת את ההוצאות בכל דרך שתראה על חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבוהפסולת ולסלקה 

המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה לו. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור   מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור.

 ביריעות מתאימות. פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים

בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע  

עבודותיו לקדמותו. רואים את כל 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 בחוזה מוריה. AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכיות עדות (

בוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכיות עדות של מקטעים מתוך העבודה 

הגשת תכיות עדות לכל מקטע בפרד,  –ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטים 

  י החיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. לפ

  

התכיות תתארה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומו בהן כל השיויים 

והסטיות שעשו בביצוע ביחס לתוכיות המקוריות. התכיות יוגשו בכמות ובפורמט של תכיות הביצוע 

  אשר יתו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

  

צורך הכת התוכיות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכיות לכל המבים עם התכון המקורי ל

של התוכיות הרלווטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכיות ויציין בהם את כל 

בכל המקומות שלידם  ) העתקים כל אחת.5הסטיות מהתכון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה (

גובה המסומים בתוכיות, שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר מידה או 

כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כדרש ולפי המתוכן. עבור מילוי תאי זה לא תשולם 

התכיות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה  כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבוו.

מסמכים וספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה. חשבון סופי יתקבל   ויצורפו אליו

  רק לאחר מילוי תאי זה.

  

  משרד למפקח  00.18

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

 יעמד לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.  

, עם שני חלונות ודלת חיצונית  מ'  6/3במידות    -מבנה לישיבות    ן:קמלדהמבנה יהיה יביל כ  .ב

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

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

 מ' עם מנעול צילינדר.   1.0/2.0במידות 

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

  .ס"מ 200/30/60ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/60/90במידות מתחת לשיש  ארון
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מבנה. יבנה כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק  ד תהיינה נקודות מאור, כוח ותקשורת  במשר  .ה

  עודי. ילוח חשמל י

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

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

סא מנהל. קירות מבנה הישיבות יעם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת, כשולחן כתיבה 

ד במחשב נייד חדש עם מערכת הפעלה דור  המשרד יצוייחופו בלוחות נעיצה. כמו כן 

  וכו'.  OFFICE ,PROJECT, " רמדור" נוכחי ותוכנות 

  מזגן לכל חלל. -רור וחימום יק -המבנה יהיה ממוזג   .ז

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

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

 הטלפונים והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע. 

. ההתקנות הנדרשות A-4מכשיר פקס ומכונת צילום    :כדלקמןהקבלן יספק ויתקין במבנה    . י

 ובאישורו בלבד. תעשנה בתאום עם המפקח 

מבחינת וד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש  הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הצי  .יא

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

 יום) במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.  

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

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

 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 הצעתו.  -המפורטות לעיל 

בזאת, כי המבנים למפקח, על כל חלקיהם ותכולתם, לרבות הריהוט והציוד, הינם    מודגש  . טו

  רכושו של הקבלן.

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

  לא תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן. 

  

  ישיבות תיאום  .1900

תיאום במועד  מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות העל מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע 

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

  

  תעודת אחריות  .2000
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על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור  

רת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם  כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסי

  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.

  

  יכות למוסד פעילתנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמ  .2100

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

הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן  -בטחוני 

כוללים שם מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין ה

 .מיןות"ז שישלחו אל המז

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

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. 

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

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

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

 האמור לעיל.

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

 לפסילת מי מהמועמדים. 

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

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

  

  מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"  .2200

היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו אם צוין שם מסחרי או שם   .א

של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני  

 מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

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

הטיב, המבחר, הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות  

ו/או היועץ  . האדריכלו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח מכון התקנים לאישור האדריכל

באם החומר, המוצר או הציוד הינם שווי   יםהבלעדי יםהקובע ויהי  הרלוונטי ו/או המפקח

 ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.
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למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,   .ג

במפרטים, ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או  

ע, אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד',  כתב הכמויות, לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצו

 לא תתקבל לאחר מכן.

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

אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת 

 ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.  האדריכל

שיקול הדעת הבלעדי ליישום  ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, י האדריכל ידמובהר כי ב  .ה

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

 הדרישות או חלקן, ללא מתן הנמקה כלשהי.

ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר,   ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח,  באם האדריכל  . ו

יה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר  יה

 היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא הסתייגויות. 

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

בלן ולקבלן לא תהיה להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הק

 תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע. 

  

 תיאומי פתחים ומעברים  .2300

אומי פתחים, שרוולים (לרבות אספקתם), מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות  ית

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

  

  עבודות באזורים שונים

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

תבוצע העבודה, היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר (בתנאי שבמקום 

אחר כאמור, לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה) והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב  

  אחרת כל שהיא מצד הקבלן. בכתב הכמויות עבורה, ולא לתביעה

  

  הכנת פתחים ו/או מעברים

ינו בתכניות, בין אם המזמין  כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צו

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

של הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט 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  .2400

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

 70לפי סעיף  העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור איו גורע מיכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,

  לחוזה קבלים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

  

  כותרות  .2500

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

  להן בפירוש תוכן המסמכים.

    

  יחיד ורבים  .2600

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

  

  

                

  ___________________  

    חותמת וחתימת הקבלן
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  מוריה
  חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

  

  פרויקט הקמת בית הספר 

  בית חיא
  

  192/2019מכרז מספר  

  
  

  

  

  2-ג  – מפרט טכי מיוחד
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  2020 מרץ   – פ תש"ה אדר
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  2-מסמך ג'

  מפרט טכי מיוחד 

  01פרק 

  עבודות עפר

  עבודות חפירה סמוך למבים  וקירות תמך הקיימים 01.01
 כללי 

מראש,  זהירות ומוגבלות לתחומים המוגדרים, מבוקרות תהייהעבודות החפירה 
  .והחיות המפקח בהתאם לתכיות

 
 מיעת אבק 01.02

האמצעים הדרושים למיעת או הקטת כמות האבק במהלך על הקבלן לקוט בכל 
עבודות החפירה וקידוח הכלוסאות, לרבות התקת מערכות כיסוי אשר חוצצות בין 
מבים צמודים או סמוכים לבין אתר הביה. כל האמצעים למיעת או הקטת כמות 

  האבק יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה.
  

 מתקים גלויים וסמויים 01.03

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

לפי ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'   .ב
  קרקעית.-ורם אחר בעל תשתית תתהכבלים, רשות העתיקות וכל ג

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

ייקטו צעדים חמורים גד קבלים אשר יגרמו לזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר   .ד
מלאה לזק שייגרם לאותם מבים ומתקים  בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות

קיימים ומתחייב לתקם, על חשבוו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות 
 הישירות והעקיפות שגרמו כתוצאה מהזק ה"ל.

 
 דיוק וסטיות בביצוע עבודת העפר 01.04

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

  

  עבודות חפירה ומילוי  01.05

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

  . 1:1מילוי קרקע:   -
  . 3:1סלע:   -

לפי ביצוע חפירה ליד קיר תומך קיים, יש לבצע בורות גישוש על מת לבדוק את עומק היסוד של   .ב
מ'  5-הקיר. החיות ייתו על פי הממצאים. אין להתקרב עם חפירה פתוחה למרחק קטן מ

 מחזית קיר או מבה קיים, ללא ביצוע תימוך.

"ל הים מיימליים וראשויים  בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי לבטיחות באתר. השיפועים ה   .ג
 בלבד, ועל הקבלן לקוט בכל האמצעים על מת להבטיח את הבטיחות באתר.

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

בהעדר החיה בדוח הקרקע, מילוי כללי בתחום המבה, והפיתוח יבוצעו בהתאם למפרט הבא   .ה
 קיעות:במטרה  להקטין ש

o  ברר לפי פרק במפרט הכללי.  51המילוי ייעשה מחומר המתאים לדרישות חומר  
o  ס"מ. 20ההידוק ייעשה באמצעות מכבש מרטט כבד, בשכבות בעובי עד  
o  מודיפייד א.א.ש.ה.ו. לפחות.  98%המילוי יהודק לצפיפות  
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o  ת ס"מ לפחות ולהדק א 30אם השתית מורכבת מאדמה חרסית, יש לבצע חישוף לעומק
מודיפייד א.א.ש.ה.ו   92%מעברי מכבש תוך כדי הרטבה לפי הצורך, לצפיפות  5החרסית ע"י 

 .± 2%ולרטיבות האופטימלית 
o  כל עבודות ההידוק יבוצעו בבקרה מלאה של מעבדת קרקע כולל בדיקה ואישור של כל

 שכבה ופיקוח הדסי קפדי. 
o ותס"מ שיהודקו לצפיפות  15, בעובי יבוצעו שתי שכבות של מצע סוג א' בשתי שכבות עליו

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו. לפחות. 98%
o  וסף לחישוף בשתית שלעובי המילוי לס"מ, תידרש החלפת קרקע עמוקה יותר בהתאם  20ב

  הקיים, החיות ייתו על פי הממצאים בעת הביצוע. 
  

 סילוק פסולת ומפגעים 01.06
המצויות בשטח העבודה לרבות בתחומי על הקבלן לסלק כל פסולת, אבים והפרעות 

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

  
 חפירה מיותרת 01.07

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור יותר מהמפלס הדרש ו/או יחרוג מגבולות התכית, ימלא 
הקבלן את עודף החפירה באחת משתי האלטרטיבות שלהלן, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי 

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

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

 וספת.
 

 אתר שפיכה מאושר ותשלום אגרות 01.08
רשים הקבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים מו

  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  4ריכוז האישורים של השפיכה יוצג גם בפי הרשויות מעת לעת וכן בתהליך טופס 
 גמר.

 מדידות 01.09
בלן תכית מדידה של מצב קיים. תכית זו תועבר מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יכין הק

למפקח אשר יבדוק אותה ויעיר את הערותיו. על הקבלן יהיה לתקן את התכיות בהתאם 
  להערות ותכית זו תהווה בסיס למדידות ולהמשך העבודה.

  
 סילוק מים מחפירות 01.10

על הקבלן באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שיטפוות או מקורות אחרים, יהיה 
לסלקם על חשבוו באמצעים יעילים ומהירים לפי הוראות המפקח. במידת הצורך על הקבלן 
  יהיה לבצע תעלות ושיפועים ליקוז זמי של מי גשם ועל כך לא תשולם תוספת כספית לקבלן.
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  02פרק 

 עבודות בטון יצוק באתר

  

  כללי   02.01

  

  סוגי הבטון  02.01.1

-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכיות, בכל מקרה שלא אמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב  
40  .  

  ק"ג למ"ק בטון מוכן.  150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמט   

  

  תאי בקרה  02.01.2

  תאי הבקרה הדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבה.   

  

  הכות ליציקה   02.01.3

ם יש למוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לקוט באמצעים להגת בימי שרב וחו  
  הבטון מפי התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כדי למוע סדיקה פלסטית.

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

  בטון, לפי יציקת הבטון.שרוולים יוכסו לקירות, קורות ותעלות ה  

  קצוות הציורות, אביזרי היקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך זמן היציקה.   

יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום ובמפלס   
  שקבע בתכיות.

  

  בדיקת חוזק הבטוים  02.01.4

  י יציקת התקרה. באם על הקבלן להוכיח את טיב הבטוים בקורות מבטון ובעמודים, לפ
יום, עליו להמציא תעודות על חוזק הבטון בעמודים  28אין תעודות על חוזק הבטון כעבור 

יום. רק  28מהחוזק הדרוש אחרי  70%- ימים. חייב להגיע ל 7ימים, החוזק לאחר  7אחרי 
  והעמודים.  במידה ויתמלא תאי זה, תאושר יציקת התקרה מעל הקורות

  

  על הקבלן להתייחס להחיות יועץ הקרקע.   02.01.5
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  טפסות  02.02

  

  התביות לבטוים תעשיה מלבידים ו/או מפלדה, חדשים, בתאום עם המפקח.   02.02.1

  .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'   

עיצוב התביות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התביות לקירות תבוצע על ידי   
  במפרט הכללי.  02064ברגי פלדה כמפורט בסעיף 

  

הקבלן יהיה אחראי לתכון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה   02.02.2
אדריכל, אך ובממדים התוים בתכיות. תכון זה טעון אישורו המוקדם של המהדס וה

אין אישור התכון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים 
  בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפי מאמצים כלשהם.

  

  הפסקות יציקה, באם תורשיה ע"י המהדס, תעשיה רק במקומות לפי אישור המהדס.   02.02.3

העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל הקשור   כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי  
  להפסקת היציקה, אים מדדים בפרד והם כללים במחירי היחידה וכתב הכמויות. 

שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכון מפורט לגבי הפרטים  6הקבלן יגיש   
  המוצעים, לאישור המהדס. 

  

אין לפרק תמיכות של תקרה עד  02068-ו  02067בוסף לאמור במפרט הכללי סעיף   02.02.4
להתקשות הסופית של התקרה השיה מעליה ללא קבלת אישור המהדס. קצב הביצוע 

 -יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית את התקרות 
  השיטה והכמות תאושר על ידי המהדס. 

  

של הבטון בתאי שהבטון לא יאבד הקבלן רשאי להכיס ערבים בבטון להתקשות מהירה   02.02.5
  מחוזקו. 

  

  דרישה מיוחדת לדיוק היציקות  02.05

  

המוחלט,  על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות ועמודים דרש דיוק מרבי של אכיותם  02.05.1
פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות ואת הפילוס 

הדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים (תיאודוליט וכד') באמצעות 
  מודד מוסמך.

  

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הומילית לבין המידה המתקבלת למעשה לא תעלה על    02.05.2
  .1, טבלה מס' 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6דרגה 

  

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

  ל חשבוו של הקבלן. מחדש ברמה הדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו ע
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  חורים, חריצים, שרוולים, אלמטים מבוטים וכו'  02.06

  

במפרט הכללי לפי כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את  02066בוסף לאמור בסעיף   02.06.1
  מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים.  

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכיות המערכות ולקבל אישור בכתב ממבצעי   
  המערכות כי בוצעו כל ההכות הדרשות להם.  

ההכרח שכל הסידורים וההכות הדרושות יופיעו בתכיות  מודגש בזאת שאין מן  
הקוסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכיות המערכות והאדריכלות ובמידה 

  וחסרות תכיות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהדס.

לפי כל יציקה יכין הקבלן תכית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר עם כל   
  בר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הדרש. הוגעים בד

  

מבלי לגרוע מדרישות תאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהדס לצורך תאום המערכות,   02.06.2
חורים, שרוולים וכל ההכות הדרשות. המהדס יכין תוכית מפורטת של החורים, 

קשור ביציקת הבטוים. התכית תועבר שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל ה
  לאישור המהדס לפי הביצוע.  

  מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האיפורמציה ה"ל תחול על הקבלן.   

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכיות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן, מכל סיבה   
 חיות המפקח שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/אוים לפי היסור הבטו

  בשימוש במסור יהלום. כל ההוצאות הכרוכות בכך תהייה על חשבון הקבלן. 

  

  אשפרה   02.07

  

על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה לתאי  0205בוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק   02.07.1
  האקלים. 

  

ז חומר שחוסם התאדות המים מתוך ימים מיום היציקה, יות 7על כל השטחים, טרם חלפו   02.07.2
  " צבעוי. CURING-COMPOUNDהבטון "

הוראה זו איה מתייחסת לשטחי התחברות האלמטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה)   
  ימים.  7עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למשך 

  . CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז   

  

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

במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומי, חומר האשפרה   
CURING COMPOUND צריך להיות על בסיס ביטומן כגון ,GS-474   ותואם לדרישת

9ASTM-C30 גר' למ"ר.  500-כ בשיעור של  

  

  הקבלן ימה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.    02.07.4
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  ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה  02.08

  

חשופים ובין בקורות או עמודים, חייבות  הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטוים  02.08.1
  באישורו של המפקח. 

במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה חלות על  02045בוסף לאמור בסעיף   
  הקבלן ודרש לכך אישור המפקח.

  

בכל אלמט היצוק בשלבים ואשר התכיות מורות על כך שישם שלבי יציקה וספים    02.08.2
לא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שוצק קודם לכן יטופל בהתאם הדורשים חיבור מ

  להחיות היתות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה. 

  הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון:   02.08.3

  הרחקת מי הצמט או שמן טפסות מפי הבטון.  - 

כיים, כגון מברשות ברזל וכו', כל עוד הבטון טרי ו/או חיספוס הבטון באמצעים מ  - 
בקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כ"ל בעת היותו טרי, כולל קוי כל הזיון 

הבולט מעל קו הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים רופפים וחומרים שהורדו 
  כ"ל. 

לפי   הרטבת פי הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פי היציקה ויבושם  - 
  היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון. 

  

  דלעיל.  02045ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף   02.08.4
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  ביטון משקופים  02.09

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומים בתכיות אדריכלות, בעת יציקת קירות,   
ות המשקוף, גלוון המשקוף קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמיד

  וגמר המשקוף יישמרו בקפדות.

  

  שימוש בבטוים מיוחדים   02.10

למיעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש להשתמש   
במקומות בהם יש צפיפות זיון או  6, "5בבטוים מיוחדים כגון: בטון מיקה (ללא פוליה), עם שקיעה " 

בטון מיוחד למיעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מת מים צמט מוכה תוך שימוש 
בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב מטכולוג  

  בטון מאושר ע"י המפקח.

  

  פלדת הזיון   02.11

  

פלדה מצולעת רתיכה/רשתות פלדה מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/    02.11.1
מרותכות, כמצוין בתכיות. הפלדה תתאים לדרישות התקים הישראליים העדכיים ללא  

  כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט. 

  

מפלס על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל     02.11.2
  התקרות.

  

המחירים כוללים הכת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לצורך      02.11.3
התחשבות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכן לא יספק רשימות ברזל בפרד וכל 

  הושא של הכת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבוו. 

  

ור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שוים מאלה במידה ויהיה צורך בחיב    02.11.4
המצויים בתכיות, יהיה המרחק בין שי חיבורים טעון אישור המתכן ובאופן כללי ייעשו 

חל איסור מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך   -תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 
  ר.לא יבוצעו ריתוכים באת -חפייה והן לצורך הארכה 

מ'  12-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ  
מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם  25ובקטרים גדולים מעל קוטר 

  תוספת מיוחדת על כך.

  על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.   

  

להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו  לפי כל יציקה יש     02.11.5
  קיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

  

חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמטים השוים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, כמפורט     02.11.6
  במפרט הכללי. 
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מפלסטיק וכמותם תהיה שומרי המרחק יהיו סטדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים     02.11.7
  במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח. 

  

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

  התכיות, עלות השיויים תחול על הקבלן. 

  פי מדידה מיוחדים או   02.13

  

  בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:   02.12.1

  הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מופים מיוחדים.   א.

  תכון וביצוע כל התמיכות למייהם.   ב.

  כמפורט לעיל. כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמטים השוים   ג. 

  שימוש בבטוים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.  ד.

עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב   ה.
  הכמויות.

הכסת ברגים, עוגים, ווים וכד' כדרש לפי תוכיות המערכות (מע' איסטלציה   ו.
  ו') או לפי הוראות המפקח. מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכ

  עיגוים לכל האלמטים הדרשים.  ז.

ביצוע כל הפתחים והחורים למייהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צרת וכו', וכן   ח.
החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכיות או הדרושים לביצוע עבודות  

ל כל קבלי הגמר והמערכות. לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים ש
המשה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן סידור וחיזוק לטפסות לפי היציקה של כל 

הפריטים הדרושים למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגם או לבצע הכות 
  לעיגום בבטון. 

  קביעת ציורות מי גשם בתוך תביות הבטון לפי יציקתו.   ט.

  הכת רשימות ברזל.  י.

  עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.סיתות וסילוק   יא.

  אשפרת הבטון כמפורט לעיל.  יב.

  כל הדרש בהתאם להחיות יועץ הקרקע.  יג. 

  לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן .  יד.        

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד   טו.
  ת.בסעיפי כתב הכמויו
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   04פרק 

  עבודות ביה

     

  סוגי הבלוקים   04.01

בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לביה, בלוקי בטון חלולים בעלי תו   
  סוג א'. 5תקן של מכון התקים הישראלי המתאימים לת"י 

  מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.   

  

  לפי התחלת בית הקירות יש לבות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.  04.02

  

תאום הביה עם קבלי משה למערכות, או קבלים אחרים, מסביב ללוחות חשמל, ציורות, מעברים   04.03
וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלי המערכות השוות ועל פי החיות מפורטות של 

  מהדס הקבלן לתאום מערכות.

ביה לצרת או לתעלות קיימות, תוך הקפדה במקרה והציורות יבוצעו לפי עבודות הביה, תותאם ה  
  על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.

במקרה והציורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הביה, יש להכין פתחים מתאימים ו/או סיתות   
  בבלוקים לפי הגדלים הדרשים.

  

טון, אלא אם יורה אחרת כל הקירות והמחיצות הפימיות, ייבו לכל גובה המבה, עד לתקרת הב  04.04
  המפקח. 

  

  . 1523עבודות הביה יבוצעו בהתאם לדרש בת"י   04.05

. חגורות מתחת למחיצות בחדרים רטובים ובספי 466חגורות אופקיות ואכיות יבוצעו בהתאם לת"י   
  דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.

במידה והקבלן לא יכין קוצים בשעת החגורות יעוגו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות.   
  שיקדחו לאלמטים כולל דבק אפוקסי. 466היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 

  

  אופי מדידה מיוחדים  04.06

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

כיות, שטרבות וכו') לרבות זיון כדרש, קוצים עם דבק כל החגורות למייהם (אופקיות, א  א.
  אפוקסי וכו'. הכל יימדד במ"ר טו, ביכוי כל הפתחים. 

  ביטון משקופים.  ב.

  ביה במעוגל.   ג. 

  ביה מוכה אשר איה מגיעה לתקרת הבטון.  ד.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד בסעיפי   ה.
  כתב הכמויות.
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  עבודות איטום - 05פרק 

  

  כללי  -יריעות האיטום   05.02

  

יריעות האיטום יהיו יריעות ביטומיות משוכללות, תוצרת גרמיה או צרפת או ישראל   05.02.1
" ובעלות הסמכה , משווקות ע"י "ביטום" ו/או "פזקרU.E.A.T.Cבעלות תו תקן ארופאי 

לאיכות גבוהה. יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומיות משוכללות המכילות לפחות 
  גר'.  250עם זיון לבד פוליאסטר במשקל  S.B.Sפולימר  15%

  לשי הכיווים. 80%ההתארכות היחסית הדרשת ליריעה לפחות   

  

ר המפקח ועל הקבלן לספק למפקח  בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישו  05.02.2
מראש ולפי תחילת העבודה את התוים הטכיים של יצרן היריעות כולל פרוספקט וקטלוג  

  יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקים הישראליים. 

  

היריעות תהייה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים, חתכים,   05.02.3
  קעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון בולטים לעין וכד'.קבובים, קמטים, ש

  

גלילי היריעות יובלו ויאוחסו אך ורק במצב אכי ובשטח מוצל. על מת למוע פגיעה בגלילי   05.02.4
  היריעות בהובלה והן באחסה.  

  גלילי היריעות יפתחו לפי החתן ויגולגלו שוב לגלילים לפי השימוש.  

  אופי מדידה מיוחדים   05.03

  

מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר טו בין דפות/מעקות, לא ימדדו   05.03.1
  שטחים אכיים. 

  מדידת איטום שטחים אכיים תהיה בהתאם לשטח פי הבטון, טו.  

  חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאכיים לא ימדדו.  

במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים, מבלי שימדדו בפרד, את כל המפורט לאמור  ביגוד  05.03.2
 במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.

  

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

  

איטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר. התשלום עבור   05.03.4
  מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד. 
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   06פרק 
  עבודות גרות אומן ומסגרות פלדה

  
  כללי  06.01

  
, למפרטים ולדרישות התקים. על פרטי הגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכיות06.01.1

במפרט הכללי  06.02הקבלן להכין תכיות ייצור לכל האלמטים בהתאם לסעיף 
  ולקבל את אישור המפקח.

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

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

  הדוגמאות.
  

מוצרים שיאוחסו או יורכבו בבין יוגו ויישמרו באופן שתימע כל פגיעה בהם. אין 06.01.3
להשתמש במרכבי דלתות או חלוות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים 

  קים שימצאו פגומים יתוקו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבוו.או חל
  

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

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

זול לעבודות גרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות, כל הפר06.01.5
  אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

  
  במפרט הכללי.  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולווים בהתאם לת"י 06.01.6

  
  כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוי צבע בלבד. 06.01.7

  
כפי  –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של פריטים עגולים, אלכסוים או מוקשתים 06.01.8

  שמופיע בתכיות וללא תוספת תשלום. 
  

  רב מפתח  06.02
גרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות  -מעולי הדלתות (כולל כל הסוגים   

מותאם לכל הדלתות במבה. כמו כן, קי  -) של קוד MASTER KEYוכו') יותאמו לרב מפתח (
  יקבעו אזורי משה בהתאם להחיות המפקח.

  מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואיו מדד בפרד.  
  

  דלתות אש  06.03
 ובאישור היצרן ומכון התקים לאחר שהדלת הורכבה.כל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן   

, כלולה במחיר היחידה ואיה מדדת עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקוים הדרושים
  בפרד.

  
  אטימות  06.04

יש להבטיח אטימות מלאה בפי חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלוות והדלתות   
החיצויות, לבין מלביהם, וכמו כן, בין המלבים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי 

  ימולאו בטון אטום.המלבים הלחוצים והעשויים מפח פלדה 
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבים 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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  דה הכלולה במחירי היחידהתכולת העבו  06.05

  
בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השוים יכללו גם את העבודות  06.05.1

  המפורטות להלן:
   ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבי הפלדה (משקופים)  .א

  בבטון ועיגום.
מעוגים בבטון בהתאם לפרטים  כל החיזוקים הדרשים לרבות זויתים  .ב

 ולרשימות.
  הגה על כל העבודות בפי פגיעה פיזית, כימית, כגד מזיקים ופגיעות אחרות.  .ג
בדיקת דלתות אש לרבות  921כל הטיפול הדרש לעמידות בפי אש ע"פ ת"י   .ד

 התיקוים הדרושים. כולל
 כל הכתובות הדרשות על דלתות וארוות הידרטים.  .ה
 כל הדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלים האחרים.  .ו
 הכת תוכיות ייצור והתקה ודוגמאות לאישור המפקח.  .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבה וכיו"ב, הקשורות בהרכבת   .ח

מבה, וכן גם את כל חלקי הגרות והמסגרות, אשר ובעים מאי התאמת ה
 התיקוים של כל חלקי הביין, שיזוקו בעת ההרכבה.

 גילוון וצביעה.  .ט
 כל הפרזול כדרש ברשימת הגרות והמסגרות.  .י

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

  הכמויות.
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  07פרק 

  עבודות תברואה

  

  כל העבודות יעשו בהתאם למסמכים הבאים 

  משרדית מיוחדת-המפרט הכללי בהוצאהת ועדה בין .1
 פרקים:

  עבודות עפר -01 -
 מתקי תברואה -07 -
 מתקי כיבוי אש -34 -
 קווי מים וביוב -57 -

 בהוצאת משרד הפים –הוראות למתקי תברואה  – הל"ת .2
 של מכון התקים על כל פרטיו וספחיו. 1205תקן  .3
 תקים ישראלים אחרים הקשורים לביצוע העבודה, בהעדרם תקים בילאומיים. .4
 המפרט המיוחד, כתב הכמויות והתכיות. .5

 

  

 מתקי תברואה 07פרק 

  

  מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות:

  .אספקת מים קרים וחמים  

  .רת דלוחים ושופכיםחת צה 

  .ביוב בשטח המגרש 

  .יטרייםת כלים סהתק 

  .יין והמגרשיקוז מי גשמים מב 

 .דרישות מיוחדות 
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  :כללי
 

   בטיחות
כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקו בהתאמה מלאה לדרישות תקות הבטיחות העדכיות לרבות 

בטיחות גד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם, וכן החיות משרד הבריאות או כל גוף 
וכל תקן אחר הקיים  755על כל חלקיו  1001מוסמך אחר לעיין זה, וכן בהתאם לדרישות ת"י 

 . לגביהם 

הקבלן מתחייב לעבוד על פי החיות המוסד לבטיחות ולגיהות, וכל החוקים והתקות החלים על  
 ושא הבטיחות בעבודה, וכן על פי והלים אחרים אשר יש למזמין, לעבודות מסוג זה.

כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגה מתאימה על גבי כל החלקים העים ,על מת להבטיח מפי 
שים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכיות של פגיעה בא

  כל רשות שעייים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית.

  וביצוע  חומרים
כל החומרים, המוצרים המוכים, הכלים הסיטריים , הצרת למייה האביזרים וכו' אשר יסופקו על  

ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחיות לדרישות התקים הישראליים  
 העדכיים. כמו כן, הם יתאימו לדוגמאות אשר בדקו על ידי המפקח ומצאו על ידו כשרים ליעודם. 

יסולקו ממקום העבודה על ידיד הקבלן ועל  -חומרים, מוצרים, אביזרים וכו' אשר לא יתאימו ל"ל
 המתאימים לדרישות ולדוגמאות כאמור יובאו במקום. –חשבוו, ואחרים 

כל העבודות תבוצעה בהתאם לתכיות, למפרטים ובאורח מקצועי כון, בכפיפות לדרישות התקים 
תיה של כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח על העבודות המשמשות ושא ה"ל ובכפיפות לדרישו

לעבודות מכרז זה , הוא במסגרת סמכותה הרשמית. המפקח ראשי לדרוש שהקבלן ימציא לידו 
אישור בכתב על התאמת העובדות לדרישות, הוראות, תקות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן 

  מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.

  ת דוגמאו
הקבלן יספק לפי דרישות המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, כלים סיטריים, 

אביזרי יקוז, צרת למייה וכו', בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או 
  30-בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ

 פי התחלת הביצוע.  יום ל

הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו/או המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה 
לחומרים ומוצרים שיופקו ולמלאכה המבוצעת.כל הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא אם הורה 

המפקח אחרת .לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות, על מת לוודא התאמת 
רים והציוד לתקות, לחוקים ולתקים, הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכים וההוצאות יחולו  החומ

מערך חשבוו הסופי.בכל מקרה של תוצאה שלילית יחויב  %0.3על הקבלן בסכום שלא יעלה על 
  הקבלן במלוא ההוצאות. 

  מהל עבודה ומהדס ביצוע  
מטעמו ומהל עבודה באתר בכל יסיון   וידע לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהדס אחראי 

מקצועי. מהל העבודה יהיה וכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן. 
כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למהל העבודה תחשב כמסרת לקבלן ותחייב אותו 

  במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

  

יום מחתימת החוזה את שמות המהדס האחראי ומהל העבודה באתר,  14, תוף הקבלן יודיע למפקח
  לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה.
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החלפת מהדס האחראי ו/ או מהל העבודה לא יבוצע ללא אישור. המזמין ו/או המפקח רשאי 
ן הא מתאים לרמה לדרוש את החלפת המהדס ו/או מהל העבודה מטעם הקבלן, באם יתברר כי אי

הדרשת לביצוע העבודה או איו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצוו של המזמין ו/ או 
  המפקח. על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באשים מתאימים אחרים.

  עובדים וקבלי משה
וסיון מלא בסוג  לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו/או קבלי משה בעל ידע מקצועי

העבודה שהם מבצעים. צוות העובדים ימה מספר מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות ואות 
  בהתאם ללוח זמים. 

  

יום לפי   30המלאכה ובין באתר, לפחות  -הקבלן יודיע למקפח את שמו של כל קבלן משה, בין בבית
  שקבלן המשה יתחיל בעבודתו מטעמו.

  

אי לדרוש את הרחקתו של כל עובד,פועל או קבלן משה משטח העבודה והקבלן המפקח יהיה רש
  מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו.

  

  הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלי המשה שלו עלול להגיש. 

  פיקוח וביקורת העבודה  
ות בשטח ויסייע בידיו לבקר הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכן ו/או למפקח בכל עת ביצוע העבוד

  את העבודות המבוצעות.

  

הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה 
  והחומרים. 

 :אספקת מים קרים וחמים
מ'  0.6שחור, במילוי או מוח בקרקע בעומק עד  UVמוגן  קווי מים במגרש יהיו מציורות פולירול 

  עם עטיפת וריפוד חול, בקוטר מתאים בהתאם לתוכיות ומפרט היצרן.

  החת הציור בתעלה תתבצע לפי מפרט הוראות היצרן.

החת קווים תבוצע אחר יישור שטח ופיתוח כולל עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי, עומק צרת 
מ' ממפלס סופי של הקרקע, במקום הצטלבות בין קווי המים וקווי הביוב יוח  0.5-יהיה לא פחות מ

  ס"מ.  30-ציור מים מעל ציור הביוב כך שמרחק טו בין הקווים יהיה לא פחות מ

 חיבור הצרת יתבצע מחוץ תעלה. חיבור הציורות מתבצע באמצעות אביזרים שאושרו ע"י היצרן.
  אדמה ללא אבים חדות. מבחן לחץ ייעשה על פי החיות היצרן.  כיסוי ראשוי של הציור ע"י חול

חיבור אספקת המים למתקי כיבוי האש יהיה עשויים מציורות פלדה עם עטיפה חיצוית של  
-ASTM 53עם עטיפת חוץ חרושתית, לפי תקן  40פוליאתילן שחול, צרת הפלדה מגולבת סקדיול 

 בהתאם לתוכיות ומפרט היצרן.ו

הצביעה תעשה ע"י שלושה שכבות צבע על בסיס ביטומין מופח בהתאם להוראות היצרן לאחר יקוי 
  הציור מכל פסולת ולכלוך כולל שאריות סיד.  הליפוף יעשה ע"י סרט פלסטיק לאחר יקוי הציור. 

 ביצוע הציור יהיה לפי מפרט הוראות היצרן והתוכיות.

. הברגת 255ע"י מופות מגולווות מיציקת חשילה בהתאם לת"י ציורות יחוברו בריתוך או בהברגה 
  הציורות בתוך הספחים תהיה לכל אורך הברגת הספח. 

האיטום יעשה בפישטן ומריחת צבע מייאום, תוך הקפדה שלא יבלוט פישטן לתוך הציור או מחוצה 
  לו. 
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מ"מ, כל קווי המים  19" צרת מים חמים בתוך רצפות, קירות וחריצים תהיה עטופה בבידוד "עביד
בתוך הביין יהיו מורכבים מצרת פולירול ובתוואים המפורטים בתוכית. חיבור הצרת לכלים 

חיבור צרת למייהם כגון: פלדה   הסיטריים (קבועות) יעשו באמצעות אביזרי פליז מתאימים.
ימים ומאושרים ע"י  לפקסגול, פקסגול לפקסגול, פולירול לפקסגול יעשו באמצעות אביזרים מתא

 המהדס ומקומות החיבור יהיו יתים לגישה. 

  שסתומי הסגירה יהיו דגם "כדורי" תוצרת "חוליות" (פולירול), או שווה ערך.

חדירת הצרת האכית דרך הגגות תעשה באמצעות שרוולים מציור פלסטי בקוטר גדול במידה אחת 
יות לכיוון המשך תוואי צרת הפקסגול, המרווח מקוטר הציור המתעל. ציור השרוול יסתיים בזו

  בין ציור השרוול לציור המתעל יסתיים במסטיק.

קווי המים המוחים חופשי על הגג יהיו עשויים מצרת פולירול העומדת בתאי הקירה כדרוש ע"י  
 מ"מ.  19ועטופים בידוד עביד עובי  UVהתקן עם הגת 

 :מערכת למדידת מים
 מים תותקן בהתאם לתכית המפורטת.המערכת למדידת 

  :  כללי מערכות מים
 

ויחבר מערכות אספקה מושלמות של רשת למים קרים וחמים לשימוש,  הקבלן יספק,ירכיב . 1
  לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כדרש במפרט וע"פ התכון. 

מערכות המים תהיה שלמות ומושלמות ותספקה את המים בכמויות, בלחצים ובטמפרטורות  . 2
 הדרשות.

איכות המים, מיעת מערכות המים למייהן תכלולה את כל האביזרים הדרשים לשם אבטחת  . 3
זיהום חוזר וכן לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי האספקה טמפרטורות האספקה וכל מאפיים 

 אחר הדרש ע"פ התכון. 
מערכות המים למייהם תכלולה את כל הציורות לאביזרי הצרת, מהחומרים הסוגים   . 4

 ובקטרים הדרשים, את הבידוד  התרמי הדרש, המתלים והחיזוקים. 
רת עבודה זאת חלה על הקבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום חיבור אספקת המים במסג . 5

לאתר הביה עם מחלקת המים של העירייה, ועם כל רשות אחרת כדרש לביצוע החיבורים.  
הקבלן יטפל ויוודא קבלת כל האישורים הדרשים מהגופים והרשויות לביצוע מושלם של 

 החיבור ע"פ התכון וכדרש.
מהדורה  07העבודות במסגרת פרק זה תבוצעה ע"פ ההחיות ודרישות המפרט הכללי פרק כל  . 6

, הל"ת ויתר התקים שבעיין זה וכל ההחיות ודרישות 1205"מתקי תברואה", ת.י. מס'  -1990
 מפרט זה, התוכיות וכמויות.

 :כללי בביין ושופכין דולחין קווי מערכת
 

) למערכת השפכים החמים HDPEצרת ואביזרי צרת מפוליאתילן (הקבלן יספק ירכיב ויחבר  . 1
  והקרים.

 הצרת ואביזריה תהיה בעלת ת"י ותבוצע בהתאם לתקן ומפרט היצרן. . 2
כל אביזרי הצרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים, מחסומים למייהם וכו' יהיו מיוצר מוכן  . 3

 אביזרים באתר.במפעל או בבית המלאכה של הציג הבלעדי, ואין לבצע 
לצרת הביוב או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי הסתעפויות או קשתות בזוית  . 4

 מעלות עם קטע ישר בייהן ע"פ התקן.  45של 
 חיבור הצרת יהיו בהתאם להוראות היצרן, בריתוך או באמצעות מצמד חשמלי. . 5

 בור הכלים. בצרת יותקו פתחי ביקורת ליד כל שיוי כיוון וסמוך לחי

 אטמס. למשך שעה וחצי ואחר שכל הפתחים יאטמו. 1.5כל הצרת תיבדק בבדיקת לחץ של 

מודגש בזאת במפורש, כי הקבלן חייב להיות בעל יסיון וידע מוכחים בשימוש והרכבה וחיבור  . 6
של צרת זו, עליו לקבל את אישור ציג היצרן כי היו קבלן מורשה ועבר את הקורסים 

  . ות הדרשיםוההשתלמוי
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בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסרו ציג היצרן של הצרת למזמין תעודות אחריות לתקופה 
  שים לפחות ולעמידות הצרת ואביזריה. 10של 

 

הזמת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות הקבלן והוא יכסה את הוצאות היצרן לעיין זה 
  במלואו.

 

.  500) מולחמים גברית לפי ת"י HDPEאתילן עם צפיפות גבוהה (קולטים יותקו מציורות פולי 
   SILENTציורות העוברים דרך כיתות יהיו עטופים בבידוד אקוסטי או גברית 

  בכל קומה על הקולטים יותקו חיבורים עם עין ביקורת.

 

  מעלות.  45-כמו כן, יותקו עין ביקורת בכל שיוי זרימה גדול מ

 והביקורת תהיה גישה וחה. לכל פתח יקוי 

  

  כל קולטן ביוב יוארך בציור אוורור שקוטרו בקוטר הקולטן.

 קווי אוורור יותקו מציורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה.  

  ס"מ מעל לגג.  30 -קווי אוורור יבלטו כ

  על ציור אוורור יותקן ברדס מתאים.

  

יורות  מפוליאתילן עם צפיפות גבוהה חיבורי קולטים לקו ביוב בחצר מתחת לבטון יהיה מצ
)HDPEשיפוע קווי דלוחים ושופכים יהיו לא פחות מ30-) מולחמים עם עטיפת בטון מזוין ב , -

%2 .  

 

ציורות שופכין אופקים יוחו מעל הרצפה ויותקו מציורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה  
)HDPE 500) מולחמים גברית לפי ת"י .  

 

) למערכת השפכים החמים  HDPEיותקו מציורות מפוליאתילן ( 2בקוטר " קווי דולחין
  והקרים.

 חיבור לקולטים יהיה בהתאם להוראות היצרן. 

  ציורות דלוחין יוחו במילוי הרצפה בעטיפת בטון. 

  

יותקו לפי התוכית ובהתאם  HDPE-קופסאות ביקורת, מחסומי ריצפה ומחסומי תופי יהיו מ
כסי קופסאות ביקורת עגולים מסגרת ריבועית להתאמה לריצוף עשויים  לדרישות הל"ת. מ

  ברוזה או כרום (ע"פ החיות אדריכל/יזם) תוצרת "מפה" או ש"ע. 

  

חיבור מערכת הביוב לקווים, או קולטים קיימים בהתאם להוראות היצרן ותקן ישראלי 
1205.4 .  

 

ולבן מתחת לציור עם סרטי חביקה צרת אופקית גלויה יש לתלות באמצעות פרופיל תמיכה מג
  קטרים בהתאם להוראות היצרן.  15ס"מ ותליות לתקרה כל  50כל 

  לכל ציור אופקי יש להתקין אביזר התפשטות בהתאם להוראות היצרן.

  צרת אכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכול ע"פ החיות היצרן.

 

תפשטות תרמית של הצרת הגלויה ע"פ החיות היצרן ובתיאום עם בכל צורת תליה יש לאפשר ה
  המתכן.
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חיבורי צרת למיהם כגון פלדה (יציקת ברזל) לפלסטיק פלסטיק לפלסטיק יעשה באמצעות 
  והתכיות.  1205אביזרים המתאימים בהתאם להוראות היצרן התקן הישראלי ת"י 

  

ומק המומלצים ע"י היצרן, להתהגות  צרת תת קרקעית תותקן בחפירות ע"פ הרוחב והע . 1
ס"מ,   30ס"מ, מלוי מסביב בחול וכיסוי עם חול ים בעובי  20עם מצע חול ים בעובי   -גמישה

  ס"מ מסביב. 10X10או להתהגות קשיחה עם עטיפת בטון מזוין 
 ) ע"פ החיות יצרן הצרת. AZחיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד ( . 2

 יבש, יותקן הציור עם מכסה ביקורת מאורך (סגלגל).  בתאי ביקורת

  לצרת אחרת יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים.  HDPEבחיבורי צרת  . 3
 ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים.

 

מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו ע"פ החיות היצרן, יותקו עם הארכה כדרש,  . 4
  וע"פ הפרטים והחיות היצרן. 

 

הרשתות העליוות תהייה כדרש במפרט או בתכיות והן תותאמה במדויק לגובה הרצפות 
  ושיפועיהן. 

 

העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקת המערכות 
  השוות. 

יציקות וכל  כמו כן כולל על העבודות הדרושות כגון: קידוח בקירות בטון מזוין, חציבה, סיתותים,
 הכמויות. -העבודות הדרושות להתקת המערכות השוות כמפורט במפרטים, תוכיות וכתבי

  ביוב בשטח המגרש
 

  . 884קווי ביוב בחצרות יוחו מציורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לפי ת"י 

  . 4%לבין  1.5%מ"מ ושיפעו בין  160קוטר הציורות יהיה 

 "י כלים מכים מתאימים.חפירה ו/ או חציבת התעלות תבוצע ע

  ס"מ. 30ס"מ וייעטפו בחול בעובי  30הציורות יוחו על מצע חול בעובי של 

שוחות ביוב מתועשות מבטון, חוליה תחתוה והרצפה ביחידה אחת, עם מחברי איטוביב מתועשים 
  . 658וטיח "גלצ". איטום חוליות באמצעות "איטופלקס" לפי ת"י  

  הקרקע הסופיים. מכסי התאים יתאימו לפי 

  טון.  8ללחץ  103.1.2דגם   489המכסים יהיו לפי ת"י 

  

 קבועות תברואיות 
 

קבועות תברואיות כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקתה באופן מושלם כולל חיבורי מים 
וביוב, אספקת והתקת חומרי עזר שוים הדרושים להתקה (חומר שחור), עבודות לוות הדרושות 

ה לרבות חציבות, קידוחים, מעבר קירות/תקרות מסוגים שוים כולל קירות/תקרות בטון, להתק
חיבור הקבועה למערכות חוץ ראשיות. עבודת הקבלן כוללת לפיכך, ביצוע עבודות הצרת והחיבורים 

הדרושים להתקת הכלים, אספקת האביזרים וחומרי העזר כגון ברזים, קטעי ציורות, ספחים וכו' 
הקבלן, אספקת והובלת הכלים ממחסים לאתר, אחסון באתר, שמירה והבטחת שלמותם, ע"י 

התקה במקום וכל העבודות הלוות שתידרשה להתקתם המושלמת. מודגש בזאת, כי הקבלן יהיה  
אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים במקרה של אובדן, מסיבה כלשהיא והוא לבדו ישא בעלויות 

 תם. וספות שידרשו להשלמ
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  /ב הכמויות/דרישות היזםכתאפיון הכלים הסיטרים יהיה לפי דרישות המופיעות ב

  לפי הדגמים המופיעים מטה בטבלה. 

  

  

  . 1205כל הכלים יותקו בהתאם לתקן הישראלי  להתקת מתקי תברואה מס' 
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 מערכת יקוז מי גשם במגרש
 

מ"מ וציור  300בקטרים עד   884קווי יקוז בחצרות יוחו מציורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לפי ת"י 
  מ"מ.  400יקוז "פלדקס" לצרת בקוטר 

  . 4%לבין   1.5%מ"מ ושיפעו בין   200160/קוטר הציורות יהיה 

 חפירה ו/ או חציבת התעלות תבוצע ע"י כלים מכים מתאימים.

  ס"מ. 30ס"מ וייעטפו בחול בעובי  30יוחו על מצע חול בעובי של הציורות 

  

מ"מ בהתאם לתוכיות.  110קווי יקוז יסודות במגרש יהיו מציור שרשורי עטוף בד גאוטכי  בקוטר 
החיבורים בין הציורות הים באמצעות אביזרים מברזל יציקה עם חיבור בד ירוסטה, ביצוע הקו 

  בהתאם לתוכיות.לפי הוראות היצרן ו

 

מווליטים, הפתחים יוכו לפי הזמה בהתאם לתוכיות ולדרישות  -תאי היקוז יצוקים מבטון מזוין
  היצרן. 

 יש לבצע איטום סביב חיבור הציור על ידי בטון צמטי.

  (בטון בלתי מתקוץ + אטם עוצר מים מגומי)

  הביצוע בהתאם לתוכיות הוראות הרשות המקומית והמתכן)

 

 

העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקת המערכות 
  השוות.

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה, חציבה, סיתותים, יציקות וכל העבודות הדרושות 
 הכמויות. -להתקת המערכות השוות כמפורט במפרטים, תוכיות וכתבי

  ):ותכללי(דרישות מיוחדות 
  

  : תליות ותמיכות צרת
את מרחקי וצורת תמיכת הצרת יש לבצע כמפורט במפרט הטכי. יעשה שימוש בתמיכות תוצרת 

MVPRO  יסטרט אואו יוHYDRA  ורבלבד. סוג התליה יהיה בהתאם לסוג המערכת או הצי
  התמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה תמיכה (כגון לצרת פלסטית) תמיכה רצופה. 

   קודות קבע, מחברי התפשטות, תליות גמישות וכד' יותקו לפי סוג המערכת והצרת הדוה. 

  

  תמיכת צרת:

  

  צרת תיתמך באופן הבא:

  

ה אופקית שלא במילוי או בקירות: לפי המרחקים בטבלה בתמך חופשי לתועה סביב צירו, הח  .א
  החובק את הציור ומעוגן בבסיסו לייסדו בטון.

 

  צרת פלדה 

  

  6" -4"         3.5" -3"         "2.5 –" 1.25"       1.25  -"3/4קוטר איטש:       

  4.2    3.6                      3                      2.4מרחק מ':                  
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  .P.V.Cצרת 

 D25      D32  D40  D63קוטר:               

 1.3    1.00    0.90    0.75     מרחק מ':

  

  

 צרת גברית: 

 

  תיתמך לפי הוראות ההרכבה של היצרן. 

  ביותר הדרש.בכל מקרה של מהלכי צרת מעורבים יתמכו הציורות לפי מרחק התמיכה הקצר 

  

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצרת באותה רשת. יש להימע לחלוטין   .ב
מעירוב חומרים (בעיקר מתכות), אלא אם דרש הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכים 

מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים, באישור 
  ג המזמין. מראש של צי

 

  חדירת דרך חלקי מבה תבוצעה באמצעות שרוולים או פתחים מוכים מראש.  . ג
ס"מ מכל צד של אלמט הביה במצבו הסופי  2 -. השרוולים יבלטו כHDPEהשרוולים יהיו 

(כולל צפוי האלמט כגון טיח). פתחים מוכים מראש יוכו באלמט הביה בזמן ביצועו. 
 ס"מ).  2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים (כולל ההבלטה של  2ץ בעובי הפתחים יצוידו במסגרת ע

חדירות דרך קירות חוץ של מבים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה משוכללת גד 
. התקת איטום למידת הציור  LINK- SEALחדירת מים ורטיבות, ע"י אוטמים דוגמת 

מעבר ביציקה יבוצע קידוח מוכן בבטון  המתוכת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול
  המותקן ביציקת הקיר לפי החיות יצרן האטם ללא תוספת מחיר.

  

במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת ו/או סימון בתכוית תבוצע סביב הציורות עטיפת בטון מזוין   .ד
  ס"מ, בעלת חתך ריבועי, לרבות ברזל זיון. 15תביות. בעובי מימלי של  30-ב

 

צרת תכלולה צפוייה וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון התואם לזה רשתות ה  .ה
ההוג בביה"ח כיום ללא תוספת מחיר, כולל ציפויים חרשתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון 

 צפויים במקומות שפגעו בעת ההתקה. 
 

אמצעי זהה דומה  צרת תחת לרצפות תעשה לאחר החת הבטקל. על הקבלן לסמן ע"י קרש או  .ו
את תוואי הציור ואת העומק שהוא תופס לפי הבטקל וכל זאת על מת למוע סיטוטים 

  ולאפשר החלקה אותה על הרצפה. 
 

כל רשתות הצרת תחויבה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צרת אספקות תעמוד בבדיקה בלחץ   .ז
מטר  3עמוד בבדיקה בלחץ של שעות. צרת שפכים ויקוזים ת 48מלחץ העבודה למשך  1.5של פי 

  עמוד מים למשך שעה אחת.
  

מהלחץ הדרש תעשה  10%במידה ובדיקות הלחץ של הצרת מרותכת יראה הבדל של מעל   .ח
  בדיקת ריתוכים ע"ח צילום רטגן של כל חיבור וחיבור. 
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 בדיקת לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה 
הצרת לאספקת מים, לסילוק שפכים ויתר עם גמר התקת מערכות התברואה, מערכות 

העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא 
  תוספת תשלום.

  

  בדיקת לחץ הצרת  . 1
 

  צרת המים הקרים, החימום לשימוש, וכל צרת אחרת 

  פעמים לחץ  2במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי מזערי של 

  אטמוספרות. 10של המערכת אך לא פחות מאשר העבודה המרבי 

  

דודים ואביזרים רגישים אחרים יותקו ויעקפו בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה יש לתת 
  תשומת לב לתקיותם של התליות, הקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות. 

  הבדיקה תחשב מוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מהפעלת המשאבה. 

  שעות לפחות.  24חת לחץ למשך המערכת תושאר ת

  

עם גמר הבדיקה תישטף הצרת להוצאת שיירי לכלוך. השטיפה כדוגמת הלחץ, תיעשה  
בתוך הציורות בלבד וכל השסתומים והאביזרים ייעקפו, והשטיפה תימשך על כל עוד ימצא 

  לכלוך במים. 

  

  כל יתר הדרישות יהיו ע"פ המפרט הכללי. 

  ויקוז בבין  בדיקת לחץ ושטיפה לצרת ביוב
  1), תיבדק לפי סגירת קירות וריצוף בלחץ מים של 63( 2כל צרת הדלוחין בקטרים עד "

 מטר מעל הקודה הגבוהה ביותר (מוצאי כיורים).

  שעה. 1קופסאות ביקורת ומחסומים למייהם יאטמו וגובה המים ישמר למשך 

  

  למייהם, ואביזרי התפשטות.בזמן הבדיקה יש לבדוק את אזורי המחברים 

  

  זילות יותקו ותיערך בדיקה חוזרת.

  

  מטר מעל 2וכו' תבדק כמתואר לעיל, אך בעומד של  HOPEכל צרת הביוב העשויה 

  מטר. 10לקודה הגבוהה ביותר של הקו, כאשר גובה הקו לא יעלה על 

  

  הצרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסיטרים.

יש לוודא שהזרימה חופשית, ויש לקות מקומות כגון מחסומים ומלכודות למיהם מכל 
  פסולת בייה. 

  מים  ואביזרי סיטרים כלים בדיקת
כל הכלים הסיטרים יפעלו ויש לבדוק זילות בעיקר באזורי החיבור בין האסלות לצרת הביוב, 

 ומחסומי כיורים.

רה/ פתיחה ברזי היתוק למיהם עד לקבלת זרם מים יש לווסת את זרימת המים בכלים ע"י סגי
 סביב ללא התזה
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 . שטיפת קווי ביוב ויקוז חיצויים 
יש לשטוף בזרמי מים חזקים וע"י מוטות עם מברשות יקוי לאסוף ולקות את כל פסולת הביה של  

 כל מערכת צרת הביוב והיקוז החיצויים. 

בתחתית, ולוודא שהזרימה חופשית ואחידה לאורך כל התעלות יש לקות את תאי הביקורת 
 ובתאים.

יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים (בתאים טרומיים), בין החוליות לתקרה וסביב פתחי 
 הכיסה לתא בטיח צמט ובאופן חלק ואחיד. 

יבה את בגמר העבודה ולפי המסירה יש לקות את מסגרות הפתחים לתאים, ולגרז בשכבה ד
 מסגרת המכסה.

 . שטיפה וחיטוי מערכת אספקת מים ראויה לשתיה
הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים אשר ישמשו לשתיה או לשימוש אדם מכל 

 סוג. 

 על עבודות החיטוי ומיעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרישות הרשות המקומית והתקן הישראלי. 

 תברואה  למתקי ושירות אחריות
חודש מיום הקבלה הסופית של  24תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של 

 המתקן ע"י המזמין (גם אם הופעלה המערכת קודם לכן).

 ASכחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין תכיות עדות מדויקות ומפורטות (תוכיות 
MADE.( 

י או ישירות עם המזמין) ולקראת איכלוס בגמר תקופת העבודה (ע"פ ההסכם עם הקבלן הראש
המקום ע"י המזמין, קבלן יפעיל את מערכת התברואה וכיבוי האש על כל חלקיהן ע"מ לאפשר תאי 

 עבודה ומחייה אותים ובטוחים.

תקופת האחריות, תוכיות העדות ועבודות השירות השוות, כלולים במחירי המערכות, ולא תשלום 
 . כל תוספת עבור ביצועם

 :אופי מדידת הצרת ואביזריה יהיו כדלקמן
הצרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים, ללא מדידת אורך האביזרים עצמם. מחיר הצרת  - 

 כולל  את החומר ההלחמות, התליות המיוחדות וכל יתר הדרש.

בפרד רק בקטרים של אביזרי הצרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים רוכבים, אוגים וכו' ימדדו  - 
 ) כולל ומעלה. 2.5מ"מ (" 75

מחיר אביזר כולל את החומר והריתוך שלו לצרת משיים או שלושה צדדים כדרש. אוגים כוללים   - 
 במחירים ריתוך לצד אחד בלבד.

על הקבלן לכלול במחיר הצרת ו/או האביזרים את כל ההוצאות לחיתוך, עיבוד הקצה, ריתוך וכל  - 
 תקתה המושלמת ולא תשולמה כל התוספת.יתר הדרש לה

 מ"מ כוללת במחיריה גם את האביזרים כגון קשתות הסתעפויות וכו' 63צרת בקטרים עד  - 

אביזרים כגון מחסומים למייהם, קופסאות איסוף, מסעפים (לכל מספר יציאות ), אביזרי  - 
ת כלולים במחיר הצרת התפשטות, מסעף  מוע גישות, אביזרי בקרה וכו'. ישולמו בפרד.עם זא

קודות הקבע, פקקים למייהם מצמדים למייהם, אביזרים מועי שליפה, אטמים,  -וללא תוספת
שבכות, מכלולי חיבור ומתאימים, כיסויים סביב מחסומים, תמיכות ותליות, תעלות פח לתמיכה וכל 

 יתר הדרש להשלמת העבודה. 

 ) ומעלה תשלום תוספת לפי האורך, כדלקמן:2.5מ"מ (" 75רק עבור אביזרים לצרת מקוטר  - 
 

  מטר 1 –מעלות  90קשת  - 

  מטר 2 –או "צלב" מכל סוג וזוויות  Yהסתעפות  - 

  מטר - 2יפל עם ביקורת - 
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  מטר 1-מעבר - 

  מטר 0.5 –מכלות  45קשתות  2 - 

  מטר 0.5 –מעלות  45קשת  1 - 

  מטר 1.5-אביזרי התפשטות  - 

  מטר 1 -פקק ביקורת בקצה קו - 

 תוכיות התברואהרשימת 
  

מערכת התוכיות והמפרטים המצורפים למפרט זה הים למרכז בלב ומהווים אידיקציה   . 1
  ותיאור כללי של המערכת במבה.

התוואי הסופי של מהלכי הצרת לאספקת מים, לסילוק שפכים, יקוז , כיבוי אש מיקום כלים 
יקבעו ע"פ אפשרויות ההתקה ומגבלות  סיטרים, הציוד הראשי והמשי , תאי בקרה וכו' 

 המבה או הפיתוח בעת הביצוע .

  לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שיוי תוואי, עקיפת מכשולים, תוספת אביזרים וכו' . 2
 אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכת. 

זרי צרת או שיויים בכמויות של צרת לאספקות ולסילוק שפכים ציוד ראשי או משי, אבי
  אביזרים אחרים לא יהיו עילה לדרישה כספית כלשהי . 

המתכן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מהתכויות באחרות, להוסיף תוכיות, סקיצות  . 3
  ופרטים, ומתן הוראות ביצוע באתר.

 הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תוכית אשר אושרה במפורש לביצוע.  . 4
ת אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקת המערכות העבודות המפורטות כוללו . 5

 השוות. 
 

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה, חציבה, סיתותים, יציקות וכל העבודות הדרושות 
הכמויות, המפרט הכללי לעבודות  -להתקת המערכות השוות כמפורט במפרטים, תוכיות, כתבי

 משרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון.   –ן בין שבהוצאת הועדה הבי
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   08פרק 

  בודות חשמלע

  

  תיאור המבה  

המפרט וכתב הכמויות להלן מתייחסים לבצוע עבודות חשמל, תקשורת, מתח מוך, טלפוים, מסופים וכל   .1
  עבודות הלוואי  הדרושות לכך לבית ספר בית חיה מצטטיים.

 לוח חשמל ראשי יותקן בקומה תחתוה , לוח זה יוזן ממוה חברת חשמל בגבול המגרש.  .2
 לוח זה יזין לוחות מושה. 

 עבודות הקבלן כוללות ביצוע חדר שאים בסמוך לבית הספר כולל כל העבודות ותאומים הדרשים. .3
 הקבלן יתאם את כל עבודות החשמל, התשתיות והיתחברות למבה בתאום מלא עם קבלן הפיתוח.  .4
עבודות הקבלן כוללות ביצוע תאורת רחובות ותשתיות בזק וחברת חשמל לפי המפרט הטכי של עיריית   .5

 ושלים , כל העבודות יבוצעו בתאום עם הפיקוח של העיריה ולפי דרשיותיו. יר
 

 היקף העבודה 

  העבודות הכלולות במפרט זה (אספקה והתקה):   .א
  לוחות חשמל.  . 1
 איסטלציה חשמלית מושלמת למאור וכוח. . 2
 הספקה והתקה של גופי תאורה. . 3
 תאורת חוץ בפיתוח . 4
 מגרש ספורט. . 5
 מערכת הארקות. . 6
 מערכת גילוי  אש כולל חלוות שחרור עשן מסוג טלפייר.  . 7
 מערכות כיבוי אש בלוחות חשמל. . 8
 + צלצולים  3חלק  1220מערכת כריזת חרום משולבת לפי תקן  . 9

 תשתיות חשמל ותקשורת .10
מערכת מחשבים, תקשורת וטלפויה אחודה כולל התקת כבלי תקשורת ע"י קבלן  .11

 תקשורת מאושר
 אבות וכד'הזות חשמל למעליות, מש .12
 מערכת מולטימדיה והקרה בכיתות כולל הספקה ותקה של ציוד קצה. .13
 הכות בלבד למערכות הבאות:  .14

  מערכת אזעקה  

 .טמ"ס 
  

  אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה בתכיות.  ב.  

על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/ או 
  בתכיות.

  המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלים ו/או למסור   ג. 

  לקבלן רק חלק מהעבודות המפורטות, לספק חלק מהחומרים, הציוד, גופי 

  התאורה, אביזרים וכו', לבצע העבודה בשלבים ולקבוע לוח זמים לבצוע העבודה. 

  שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לא ישה את מחירי היחידה המפורטים 

  בהצעת הקבלן. 
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  עבודות חריגים שיאושרו מראש בכתב ע"י המפקח יתומחרו ע"י מחירון דקל העדכי   ד.  
  . 20%לאחר החה בשיעור   

  

  

  הוראות כלליות 

  כל אביזרי יח' הקצה יבוצעו ויאושרו מראש ע"י המזמין או בא כוחו. .1
אצל המתכן את כל העובדים שלו ואת כל קבלי המשה לפי  לאשר מראש בכתבעל הקבלן  . 2

– העסקתם. על הקבלן להעסיק קבלי משה מומחים בהתקות מתח מוך ומערכות בקרה . 
אין להעסיק קבלי משה/עובדים שאים מאושרים ואין להעביר שום ביצוע עבודה או חלקה 

 והמתכן בכתב.לצד ג' ללא אישור המזמין  
 המזמין או בא כוחו רשאי לא לאשר קבלן כל שהוא ללא ימוק או צורך בהסבר.    

  עובדי הקבלן שאושר או באי כוחו יהיו מקצועיים ועם יסיון בעבודות מסוג הפרויקט ה"ל. 

במידה ויאושרו קבלי משה לצורך ביצוע העבודה , יחשבו הם כפועלי הקבלן ותחולה עליהם  
  אות החלות על פועלי הקבלן. כל ההור

ציג המזמין/המפקח רשאי לפסול כל עובד ו/או קבלן משה גם לאחר שאושר מבלי למק את 
  דרישתו.

3 .   
כל עבודות התקשורת כולל הכבילה ועבודות המולטימדיה וההקרה יבוצעו ע"י קבלן 

 תקשורת יעודי

עצה ויאושר ע"י המזמין קבלן התקשורת יהיה אך ורק מקבלי התקשורת המאושרים ע"י המו
 לפי הביצוע. 

  קבלי תקשורת מאושרים:

  חברת בית ישום

  חברת מגלקום

  חברת שמרד

  חברת קמפוס

4 .  "כולל גילוי אש וכריזה ומערכת רעידת אדמה יבוצעו ע"י קבלן מערכות מ "עבודות מ
 מאושר.

 העבודות יבוצעו בשלבים.  . 5
 בפרד וכלולים במחירי החוזה. כל התיאומים והבדיקות יבוצעו כל שלב  . 6
 כל העבודות יבוצעו לפי דרישות המועצה וכפי שמופיע באתר המועצה.  . 7
בכל שלב ידאג הקבלן לבדיקת תקיות כל המתקן שביצע ויסמן כל חלקי המתקן כך שבקל  . 8

 יזהה הממשיך את המתקן מהי מטרת כל חלקי המתקן שכבר בוצע ע"י קודמיו. 
י המסמכים והתקות ה"ל ויתייחס אליהם כמשלימים זה את הקבלן יבצע את עבודתו עפ" . 9

 זה: 

 .יותותיו העדכחוק החשמל ותק  

 .יים לחשמל ותקשורתים הישראלים העדכהתק 

 .חברת חשמל 

 .יותל, כתב הכמויות והתכ"י ההמפרט הטכ 

 20ותקן בין לאומי  1220אש ות"י למערכת גילוי אש ועשן ות"י -דרישות מכבה-NFPA. 

 משרדית למשרד הביטחון, משרד העבודה, השיכון  -הכללי בהוצאת הועדה הבין המפרט
 למתקי חשמל, תאורת חוץ, ציורות וכד'). 08ומע"צ (בפרט פרק 

  '1419תו תקן ישראלי ליצור לוחות מס . 
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  י הכללי הבין משרדי פרקוך.  08המפרט הטככ"ל משרד החיחיות מה + 

  וךכ"ל החיות מלעבודות חשמל ותקשורת.תק 

  .דרישות עיריית ירושלים 
 

  

מתקן החשמל יבוצע בהתקה  סמויה בכל המקומות ע"י צרת מטיפוס "פ" כבה מאליו עם  .10
ואין להשתמש אין להשתמש בחוטים (מוליכים) כבה מאליו.  N2XYוכן כבלים  728ת"י 

לקמן צרת וכבלים). על  מ"מ או ציורות שרשוריים (ראה  16 -בציורות בעלי קוטר קטן מ
אין להסתמך על מדידות   –הקבלן לקבל מיועץ מ"א את המיקום הסופי ואת גובה האביזרים   

בתכית. הקבלן ידאג שאביזרי החשמל או צרת החשמל לא יתגשו או יופרעו ע"י מערכות 
  אחרות כגון: גז, מים וכד'. הצרת לחשמל תהיה בצבע ירוק.

תקת ציוד בלוחות החשמל הקיימים יבוצעו בוכחות ובאישור עבודות החשמל הכוללות ה  .11
  מהדס חשמל מוסמך.

לכל ג"ת תותקן קופסת חיבורים במוצאה. אין להזין ג"ת בתקרה אקוסטית בלי תיבת  .12
הסתעפות בקירות. בחללים עם תקרות אקוסטיות כל תיבות הסתעפות יותקו מתחת לתקרה 

 ות מרירון.אקוסטית בגובה אחיד. אין להשתמש בתיב
ס"מ בדרגת   10*10מעלות צלזיוס מרובעות במידות    850תיבות מעבר יהיו מתוצרת גוויס תקי   .13

  סגירה ע"י ברגים (אין להשתמש בקופסאות שוודיות).   IP65אטימות 
: בכיסה ללוחות הקבלן יחזק את כל הכבלים והציורות בעזרת אזיקוים ויסמם ע"י שילוט .14

דיגלוים. כיסות המוליכים ללוח יסומו ע"י "חרוזים" מושחלים למוליך או ע"י שילוט  
מחוזק בלחיצה של מספר המעגל. לכל האביזרים לרבות תיבות חיבור או מעבר יותקו שלטים 

  המעגל והלוח.  סדוויץ' חרוט עם מספר
: כל החומרים והאביזרים יהיו בעלי  תו תקן ישראלי (במידה ואין ת"י ישאו אביזרים  .15

) האביזרים יהיו חדשים  VDE,NEC, UL,IECהחומרים והאביזרים אחד מהתקים ה"ל 
על הספק לצרף אישורים. הקבלן יגיש דוגמא לאישור המפקח מכל  – 2000עם אימות לשת 

ים בהם ישתמש במתקן לפי הרכישה. כל הדוגמאות המאושרות ישארו החומרים והאביזר
אצל המפקח עד לסיום העבודה. על הקבלן להחליף מיד ועל חשבוו כל אביזר פגום או לקוי 

  או שהותקן ללא אישור או שהמפקח או המתכן ידרשו להחליפו. 
  אישור האביזר הוא אך ורק עבורו.      

לחלק את העבודה כראות עייו ולמסור לקבלן רק חלק המזמין שומר לעצמו את הזכות   .16
מעבודות המפורטות בתכיות ו / או במפרט ה"ל ובכתב הכמויות. כמו כן, המזמין שומר 
לעצמו את הזכות לספק חלק מהאביזרים, חומרים וכד' וכן לחלק ולקבוע לוח זמים לביצוע 

  העבודה ולחלקה לשלבים ללא תוספת מחיר.
בכתב הכמויות כוללים מלבד הכתוב בכתב הכמויות עצמו את כל התאים  מחירי הסעיפים  .17

הכתובים בתכיות ובמפרט הטכי וכן כוללים: אספקה, הובלה, התקה , חיבור והפעלה  
מושלמים כולל כל חומרי העזר הדרושים כולל כל סוג המיסים, ביטוח, בטיחות, בלאי וכד'. 

שים, וכן כולל ריתוכים, צבע, חציבה ביציקות  כולל את כל כלי העבודה והמכשירים הדרו
ובקירות כולל הרכבה, עיגוים, פיגומים בכל גובה ומקום שיידרש לשביעות רצוו המלאה של 

  המזמין או בא כוחו ולא תשולם בגים תוספת למחיר הסעיף. 
: על הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את המידות. בכל מקרה של טעות או סתירה מידות  .18

  ת עליו להודיע למפקח ולא לבצע דבר.במידו
הקבלן יעסיק במקום בכל זמן ביצוע עבודתו חשמלאי מוסה בעל רישיון חשמל מתאים לגודל   .19

החיבור הגדול ביותר במתקן. כמו כן יעסיק הקבלן עובדים בכמות כזו שיוכל לסיים את 
  עבודתו בקצב ובזמן שקבע.

ות החשמל והתקשורת במתקן על כל חלקיו על הקבלן למסור את המתקן לאחר סיום עבוד  .20
בשלמות לשביעות רצון המזמין גם עבור עבודות שלא מצאו את ביטוין בתכיות, במפרט  

  הטכי או בכתב הכמויות או שדרשו בשלב מאוחר יותר.
המתכן הוא הפוסק היחיד והסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים   .21

  והאביזרים, מחירם,טיב העבודה ואופן ביצועה בכל המתקן. 
 עבודות הקבלן כוללות תאום עם חברת החשמל וחברת בזק עבור כל שלב. .22
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  הוראות טכיות 

  מעל לתקרות המומכות תחוזק הצרת לתקרת בטון כל מטר.  .1
גוף תאורה המותקן בתקרה המומכת תותקן קופסאת חיבור (ראה סעיף תיבות מעבר  לכל . 2

 לעיל). 
 מעבר חורים דרך הקירות יבוצע רק ע"י מקדחת יהלום והכסת שרוול וביטוו. . 3
 תעלות:  . 4

  .פרדות לחשמל ו תעלות כבליםיותק  

  דוויץ' חרוט של מס' הלוח ומיקומו יותקן על התעלות כלמטר עבור הכבלים  5שלט ס
 המוחים בתוך התעלה. 

 .זולות במרחק של מטר אחד בין מתלה למתלהו על מתלים וקוהתעלות יותק 

  "התעלות, המתלים וכל החיבורים, הזויות, ההתפצלויות וכד' יהיו מחברת "לירד– 
MFK  .תאו ישראלוקס ויהיו מפלדה מגולוו 

 .ו בקוים ישריםהתעלות יותק 

  מ"מ עם מכסה סגור עם ברגים.  1.5תעלות פח יהיו מפח מחורץ מגולוון בעובי 

  ים בעוביפוי קדמיום.מ"מ עם צי 6תעלות רשת יהיו מחוטים מגולוו 

 .יש להשאיר מקום שמור בתעלות לתוספת כבלים בעתיד 

 .יים ממשקל הכבלים שעליהןויות לשאת פי שהתעלות יהיו ב 
  כל ה"ל כלול במחיר התעלה. 

  

  כל האביזרים המתכתיים לרבות ברגים, זוויות, חיזוקים, שלות וכד' יהיו מגולווים.   . 5
 : איטום מעבר אש ועשן בפתחים למעבר כבלים  . 6

  האיטום בפתחים למעבר כבלים יהיה מחומר בעל ת"י מאושר ע"י יועץ בטיחות, מכון
דקות ושאיו גורם להפרעות חשמליות  150אש ועמיד בפי אש למשך -התקים ומכבה

  ). PSB1(כגון טיט 

 .זקתהיה אפשרות להוספה והחלפת כבלים מבלי שהחומר יי 

 י צידי המעבוסף, יש לצפות את הכבלים משדקות  150ר בחומר עמיד באש למשך ב
  מטר. 1.2באורך של 

הקבלן יתאם את עבודתו עם יתר הקבלים העובדים במתקן, וכן שהמערכות השוות לא   . 7
    יופרעו זו מזו הן מבחיה חזותית והן מבחית התקן.

הקבלן אחראי לביצוע כל הפתחים, מעברים, שרוולים, פירים, קדיחות וכד' עבור מערכות   . 8
  ל. החשמ

על  הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה, לשמירה גד תאוות במקום  מיעת תאוות:  . 9
העבודה. עליו למוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש  
כתוצאה מעבודתו. הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה 

בודותיו וציוד, בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו,  לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, ע
  באי כוחו או קבלי משה ובאי כוחם, אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה. 

 

  הוראות טכיות לביצוע הארקת יסודות: 

  

תקות החשמל (הארקת   4271ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקות הממשלתי   .א
  הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו. יסודות ) התש מ"א . 

  

  : הגדרות  .ב
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מ"מ   12מ"מ או ברזל עגול בקוטר  30X4פס ברזל שטוח   טבעת גישור:     
 המותקן בקורות היסוד של המבה.

מחבר את האלמטים השוים כגון המוטות האכיים של 
היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבה, 

  ה על רציפות חשמלית.תוך שמיר

      

פס חושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח   פס השוואת פוטציאלים:   
  מגולוון ואליו מתחברים כל צרכי ההארקה.

מ"מ, באורך המאפשר לחבר את כל מוליכי  40X4מידות הפס     
  ההארקה ועוד שי מקומות שמורים.

  

שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת פס ברזל מגולוון   יציאות חוץ:   
הגישור והקצה השי יוצא אל מחוץ לביין ומאפשר התחברות 

  להארקת היסודות מבחוץ.

  

חלקי המתכת הטמוים ביסודות המבה ומחוברים בייהם ע"י   אלקטרודות הארקת יסודות:  
  ריתוך.

  

הארקת  מערכת הכוללת את טבעת הגישור, פה"פ ,  אלקטרודות  הארקת יסודות:  
  יסודות, יציאות חוץ ואת מוליכי ההארקה המתחברים בייהם.

  

אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתוה ביסודות בודדים וחיבורה לשי   ג.   
  מוטות אכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור.

מ"מ לפחות,  8ר בכלוסאות יש ליצור קשר גלווי בין המוטות האכיים ע"י ברזל עגול בקוט
  שיים מהם ירותכו לטבעת הגישור.

  

מ"מ בקורות היסוד, תוך כדי  30X4טבעת הגישור תבוצע בעיקרה באמצעות פס ברזל   ד.  
שמירת רציפות ההארקה. הגישורים הדרושים שמירת הרציפות, יבוצעו גם הם ע"י פס ברזל 

30X4   .מ"מ שיחובר ע"י ריתוך  

  

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

  

  .בוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הביין  ו.  

מטר מטבעת  10תפקידם למוע שקודה כל שהיא במבה, תהיה רחוקה יותר מאשר 
  הגישור, כל הכללים הוגעים לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו.

  

  חפירות 
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  .08העבודה תבוצע בכפיפות למפרט          .א
  

  ב .  -סעיפי משה א  ו    - 6בוסף לאמור בסעיף     ב.  

להעסיק מפקח שיכוון וישגיח על עבודות החפירה, כל זק שייגרם לצרת  הקבלן מתחייב       
מים ביוב ו/ או כבלים לחשמל ולטלפון תת קרקעיים בגין עבודות החפירה יתוקו מיד על 

  חשבון הקבלן. 

  

ס"מ מתחת לפי הקרקע הסופיים, לצורך עבודה זו  90החפירות עבור הצרת יהיו בעומק     ג.   
ה לחציבה. בכל מקום, במפרט או בכתב הכמויות, בו מוזכרת חפירה , אין הבדל בין חפיר

פירושה חפירה ו / או חציבה בעבודה ידית או בעזרת כלים מכיים ללא הבדל במחיר,  
רואים את הצעת הקבלן המתייחסת לחפירות/ חציבות כהצעה שלקחה בחשבון מכשולים  

  שוים בתוואי החפירה כגון: 

כבישים, כל סוגי הקרקע כולל סלע, אספלט, מעבר דרך קיר תומך, גדרות, קירות בטון,     
  פתיחת חורים בבטון וכו'.

כולל סילוק עודפי החפירות בפרק זמן שידרוש המפקח והעברתם למקום מורשה לקבלת     
שטח קי, אם לא יצוין אחרת בכתב כמויות, לא תהיה כל תוספת מחיר עבור ביצוע העבודה  

  בתאים אלה.

  

 10ס"מ חול ים קי לפי החת הצרת ובשכבה וספת של  10פירה תרופד בשכבה של הח    ד.  
ס"מ מתחת לפי הקרקע  30ס"מ לאחר החתה, ולהוסיף שכבות אדמה מהודקות, כאשר 

הסופיים יוח סרט סימון פלסטי סטדרטי תקי בצבע צהוב חשמל וצבע אדום תקשורת, יש 
  מוד לפחות.  97%עד להשגת צפיפות של למלא את החפירה באדמה רטובה ולהדק 

ולהחזיר את פי המילוי הסופיים לקדמותם במקרה של עקירת צמחיה על הקבלן לשתול     
  מחדש צמחים חדשים על חשבוו בהתאם לדרישות המפקח.

  

תבוצע חפירת ידיים בלבד, באישור   -בוסף לאמר באזורים שבהם יש לגלות צרת קיימת   ה.  
  ובפיקוח. 

  

  

  ציורות כללי עבודות בפיתוח: 

  

  המפרט הכללי ובהתאם להחיות הבאות:  08החת הציורות תבוצע לפי הדרישות בפרק 

  

שרשורי דו שכבתי "קוברה"  להתקה תת קרקעית,     P.V.Cהציורות לחשמל יהיו מטיפוס   א.
  הכה לבזק יבוצעו לפי דרישות חב' בזק ובתאום עמה.

  ם וחומרי העזר יהיו על פי מפרטי בזק.כל החומרי  

  

הציורות יחוברו בשיטת תקע שקע האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך   ב.
החריץ ותלחץ על קצה הציור וכן יש למרוח את הקצוות בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות 

  מוחלטת.
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  ס"מ. 10חול וספת בעובי ס"מ ויכוסו בשכבת  10ציורות יוחו על ריפוד חול בעובי   ג. 

  

  הצרת תבוצע בקווים ישרים.   ד.

  

בהצטלבויות צרת חשמל עם צרת של מערכות אחרות כגון: מים, ביוב, תקשורת ובחציית   ה.
  כבישים יוחו ציורות החשמל בתוך ציור וסף עבה.

  ס"מ בין המערכות. 50יש לשמור על מרחק 

 

    

 

  בדיקה וכיסוי:

      

החפירה כל הציורות ייבדקו שהם חופשיים מגופים זרים, הבדיקה תעשה ע"י לפי סתימת   .א
  השחלת חוט משיכה. 

  

  מ"מ.  8בכל ציור יושחל חוט משיכה מיילון   ב.

  

ס"מ  15לאחר השחלת הכבל יש לאטום את הצרת בפקקים עשויים מצמר זכוכית לעומק   ג. 
  בין קומות ובלוחות החשמל.  RTVובמבה בחומר 

  

  

  

  : תאורהגופי 

  תיאום הגופים עם המהדס , הספק, המפקח, תוכיות הביין וכו', לרבות כל הדוגמאות הדרושות.  .א

הקבלן ירכיב את גופי התאורה ה"ל ויחברם למערכת החשמל, כולל את כל חומרי העזר על כל   .ב

  ההרכבה. צורותיהם,  בתקרות כפולות כלל החוט הגמיש מהקופסא עם הגוף במחיר עבודות 

הקבלן יהיה אחראי עבור שלמות הגופים במשך הפריקה, אחסון, הרכבה וחיבורם התקין לרשת החשמל,   . ג

  העברת בקורת חברת החשמל לפעולה תקיה עד מסירת המתקן וכן תוך שות האחריות.

על הקבלן להביא דוגמאות לאישור של כל ג"ת בלי יוצא מן הכלל ולקבל אישור בכתב מהאד' מיועץ   .ד

  אורה ומהמפקח. רק לאחר האישור יזמין הקבלן את ג"ת והאביזרים.הת

כל ג"ת העגולים השקועים בתקרות מומכות יחוזקו ע"י שרשרות לתקרת בטון בוסף לחיזוקים של ג"ת   .ה

  לתקרה המומכת.

  לתקרת בטון בוסף לחיזוק לתקרה מומכת. 1/4מוטות הברגה "  2כל גופי התאורה יחוזקו ע"י   

  עם אום ודיסקיות קפיציות. 3/8ורה ממתכת יכלול בורג הארקה מפליז " כל גוף תא  .ו
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  .  0.94כל המשקים יהיו למקדם הספק   

כולל התקה, חיבור והפעלה בכל מקום וגובה שידרש לפי הדרישות   כל גופי התאורה שברשימת הכמויות  .ז

רגיל או חרום מותקים בתוך או מחוץ למבה גלויים על התקרות/הקירות או  שפורטו  של כל סוגי ג"ת

שקועים בתקרות מומכות או שקועים בקירות וביציקות אשר מסופקים ע"י הקבלן או המזמין. המחיר 

כולל את כל העבודות הדרושות, כולל פתיחת חורים לג"ת בתקרות, כולל חיזוק לתקרה מומכת ולתקרת 

כמפורט לעיל עד להפעלה מושלמת של הג"ת לשביעות רצון המזמין  1/4ברגים '' 2ת או בטון עם שרשר

  (עבור ג"ת שיסופקו ע"י המזמין כולל קבלת הג"ת מהמזמין או מספק המזמין, הובלה, שמירה ואיחסון). 

  כל גופי התאורה יהיו מסוג לד וכוללים דרייברים .   .ח

 סוג הלד יהיה תוצרת קרי

  , פילפס או אוסרםדרייברים דגם מיואל

  

  דרישות טכיות 

גוף התאורה מיועד להתקה ולהתחברות לזיה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרוית איטגרלית   .א

ההתקה תתבצע בהתאם להוראות ההתקה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה   –)  Driverיעודית (

  ). 10%-בשיויים במתח הרשת (+האלקטרוית תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות 

לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות ישירה לרשת   0.95גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של    .ב

 החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

שעות עבודה לפחות בטמפרטורה סביבה של  50,000וגוף התאורה הדרש  LEDאורך חיי מקור האור   . ג

 10%ור במקסימום מותרת ירידת שטף האמעלות צלזיוס,  40

ובהתאם לדרישת המזמין. על הקבלן להחליף כל גוף תאורה שגוון   4000Kגוון מקור האור יהיה בין   .ד

 הצבע שלו איו עוה לדרישת המזמין ואיו אחיד.

 ג"ת המוצע יתאים לדרישות כל התקים כדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת החשמל.    .ה

 מפרט חשמלי:   

  30%עד  100%לפחות   עמעום  

 יברסלייסה או264~90  מתח כ VAC, 47~63 Hz  

 מקדם הספק  PF>0.9  
 מפרט אופטי:

  85%  יעילות חשמלית >  

 (ס / לוואטלומ)מלית110גדול מ    יעילות אור מי Lm/W מחוץ לגוף  

 ית1000<  עוצמת אור ראשו Lm  

 4,000 צבע אור k~5,300k  

 י או אליפסי.  זוית תאורהכיסוי מלב  
 ותאי סביבה:התקה 

 י   בקרת אורהדלקה וכיבוי בהתאם לרמת האור החיצו  

 בקרת טמפרטורת לדים  

 50,000< אורך חיים Hr  

  35°- טמפרטורת פעולהC to 65°C  

 ה40°- טמפרטורת אחסC to 85°C  

  99%– 0 לחות  

 ) התקן הגIP (  IP65  
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  באתר לקוח שים  5אחריות דרשת לכל גופי התאורה מסוג לד יהיה    .ו

 הקבלן יידרש להמציא למזמין תיק מוצר לרבות אחריות מלאה.

  אחריות על גופי התאורה תיהיה באתר המזמין כולל פרוק ג"ת 

  הפגום והתקת החדש. 

  כל ג"ת שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות יוחלף על חשבון הקבלן

  ימים.  3תוך 

  

  יחידות חרום חד תכליתי    .ז

  בה משותף ומצברים במבה פרד. יחידת חרום תכלול ממיר ומטען במ  

  מצברים יקל קדמיום.  

  מהומילי.  80%דקות לפחות בתפוקת או של  90זמן פעולה בחרום   

לסימון טעיה ולחצן בדיקת  LEDליחידת החרום תהיה הגה בפי פריקת יתר של המצבר, ורית   

  ורה. 

  כל יחידות החרום יבוצעו ע"י גוף פרד יעודי לחרום      

  לא יותקו יחידות חרום משולבות בגוף התאורה.    

  ג"ת חרום ישאו ת"י ואישור יועץ בטיחות.  

  שלטי יציאת חרום מוארים  

כל שלטי יציאת החרום יהיו עם ורות לד רב תכליתיים או חד תכליתיים  עם מצברי יקל קדמיים   

  דקות לפחות בהפסקת חשמל. 90ומטען לפעולה של 

יציאה תקי בהתאם לדרישת מכבי אש ויועץ הבטיחות ויצוידו  בלחצן   המורות יתאימו לשלט  

  בדיקה וורת ביקורת (ללא מתג ליתוק היחידה). 

  שלטי יציאת החרום יהיו עם שילוט על גוף התאורה "יציאה" או "אין יציאה"  דו צדדי .    

  . שלטי יציאה יותקו מעל הדלתות או שקועים בתקרה מומכת לפי החלטת המפקח    

באחריות הקבלן לתאם התקת שלטי יציאה מעל לדלתות בהם מתגש פתיחת כף הדלת עם שלט     

  היציאה. 

  ג"ת חרום חד תכליתיים בקומות יהיו כ"ל ללא שלט .     

כל ג"ת ושלטי חרום יהיו בעלי תקן ישראלי גובה האותיות יהיו אף הם לפי דרישות מכבי אש     

  ויאושרו ע"י יועץ בטיחות.

"ת בפרד בלי יוצא מן הכלל המותקים הן בתקרה/ קיר והן המותקים שקועים  יהיו קופסאות לכל ג    .ח

  חיבור / מעבר תוצרת "גוויס". 

  אין להשתמש בקופסאות שוודיות.  
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  מערכת תקשורת בבתי ספר ומוסדות חיוך  

  מערכות תקשורת, מחשוב וטלפויה אחודה 

  תקשורת העוסקת בביצוע עבודות תקשורת בלבד עם סיווג בושא התקשורתעבודות התקשורת יבוצעו ע"י חברת  

  הקבלן חייב לאשר את קבלן מבצע עבודות התקשורת

התשתית האחודה היה למעשה תשתית כבילה המיועדת הן לתקשורת מחשב והן לתקשורת טלפויה    . 1

    ותבוצע ע"י החת התשתית לתקשורת מחשבים באמצעות כבילה מסוג ג'יגה ליין

בסיכוך מיילר פרד לכל זוג. הכבל ישא תו תקן מטעם   AWG 22/24גידים,     8כבל התקשורת יהיה בעל  

 ANSI 568Bבתקן  CAT-7A, SSTPמעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן 

ENA/TIA  מסדרת כבליGIGA  ומותאם לעבודה בקצבMHz 1000.  מעטה הכבל יהיה מסוג

HFFR.  שילוט הכבלים באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מתכווצים.  העבודה תכלול 

  

  

או  CAT-7מסוככים העומדים בתקן  RJ-45מסוג  KEYSTONEבקודת הקצה יוחו שקעי מחשב  . 2

CAT6E    .לפי הצורך למחשוב או לטלפון או לשימוש אחר  

בארוות התקשורת יותבו השקעים ללוחות יתוב לפי ייעודם ובתאם לייעוד ציוד התקשורת. כל  . 3

  מסוככים. RJ-45בעלי מבואות  CAT-7לוחות היתוב יעמדו בתקי  

  הלוחות יהיו מלוחות המורכבים ע"ג מעגל מודפס.  . 4

  פי תקות הארקה(ראה לקמן).- כל הכבלים יוארקו על . 5

  יתוב ושילוט

לאפשר למשרד יכולת וחה של הפעלה, תוך שליטה מלאה במערכת, איתור ותיקון תקלות, דרש כדי  . 1

  לבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקים, על פי השיטה שתפורט להלן. 

השילוט של כל פריט יבוצע במיקום אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט או פריטים  . 2

  סמוכים.

  ברור ובלתי מחיק.הכיתוב יהיה קריא,  . 3

  הפריטים אשר אותם ישלט הקבלן הם:  . 4

 .ארון התקשורת  

  .יתובלוחות ה  

  .י צידיהםהכבלים לשקעי הקצה בש  

  .שקעי הקצה  

  .חושת בין המוקדיםכבלי ה  

 .הכבלים האופטיים בין המוקדים  

  שילוט ארון התקשורת:  . 5
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 '' דו בחריטה ישולט בחזיתו באמצעות שלט בקליט שחור, עליו יירשם ייעו 19ארון

  לבה. לדוגמא: “מוקד תקשורת...”. 

  10גודל השלט יהיהX4 .ס”מ לפחות  

  שילוט לוחות היתוב:   . 6

  יתובבלוח הRJ-45  יש לשלט את המקומות שבהם קיימים מחברים המייצגים את

  שקעי הקצה. 

  וח ,כל שקע יהיה משולט בשלט פרטי לזיהויו המדויק, באמצעות פס בקליט לבן

  בשחור. לחריטה 

 .תוכן השלט במייצג שקע קצה ישקף את מסר הקומה והחדר  

  שילוט הכבלים לשקעי הקצה:  . 7

  .י קצותיו על גבי הכבלכל כבל הפרוס לשקע קצה, ישולט בש  

  .הידוק השילוט לכבל יבוצע באמצעות שרוול מתכווץ  

  .”יתוב הכיתוב יהיה זהה לשלט כמפורט בסעיף “שילוט לוח  

  שילוט שקעי קצה:  . 8

 ע קצה ישולט באמצעות שלט פלסטי לבן, עליו ירשם בחריטה בצבע שחור  כל שק

  מספר השקע, זהה לתוכן השלט של אותו כבל המופיע בלוח היתוב.

  גודל השלט יהיה בהתאם למקום המתאים לשלט בשקע הקצה, ובהתחשב בעובדה

  שקיים מקום לשקע וסף באותה קופסה אותו יש לשלט.

  תי פרד ממערכת התשתית.הסימון והשילוט הם חלק בל . 9

 ארון תקשורת    

  כללי 

  ארון התקשורת מיועד להתקת ציודי תקשורת אקטיבים ואביזרי תשתית פסיביים.

  . PART 1,2,3,5,7,8לפי  DIN41494הארון יהיה תואם תקי 

  . IEC 529או  DIN 40050לפי   IP-54 הארון יהיה בדרגת מגון

  שילדת הארון

למיעת קורוזיה.  ANODIZEDשילדת הארון תהיה מפרופילי אלומייום משוכים מטופלים 

. שילדת SPRING NUT M5אשר יאפשר התקת אומים קפיציים  Tחירוץ הפרופיל יהיה חירוץ 

  .N 4000הארון תעמוד בכוחות עד 

  מסגרות התקה

המאפשר התקת  Tוץ בארון יותקו מסגרות התקה וספות עשויות אלומייום בעלות חיר

, לצורך התקת ציוד שקוע. המסילות הוספות יהיו מסילות SPRING NUT M5אומים קפיציים 

  עות, אשר יותקו בהתאם לצורך.

  דפות צד

מ"מ לפחות ויכילו תריסי איוורור בחלקם  1דפות צד יהיו מתפרקות, ממתכת בעובי של 

  התחתון.
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הדפות יעברו טיפול גד קורוזיה לפי צביעתן. על כל חלקי המתכת של הארון תיתן אחריות 

שים גד חלודה. גימור הדופן יהיה בכיפוף פיתי צבוע אלקטרוסטטי בתור. פתיחת  5 -ל 

צידי הארון תתאפשר גם לאחר התקתו ובתכולה מלאה, שיחרור דפות הצד יעשה באמצעות 

  . BAYONETברגי 

  יורורא

הארון יכיל אביזרי איורור, מאווררים או מפוחי אוויר, ע"ג מדף או מותקים בגג 

  . WATT 1,300 -ל   700), אשר יאפשרו פיזור חום לתפוקה שבין  45CFMהארון(בספיקה של 

  .db 40אביזרי האיורור יהיו שקטים ועוצמת הרעש לא תעלה על 

  דלתות

  מ"מ לפחות, שעברה  5וסמת בעובי של הארון יכיל דלת קדמית עשויה זכוכית מח

שים לדלת הזכוכית, לזקים הובעים ממאמצי חיסום.  3טיפול הרפיה. תיתן אחריות של 

  הדלת תוקף במסגרת מתכת להגתה. 

מ"מ לפחות. הדלת תעשה בגימור  1דלת אחורית תהיה עשויה מתכת/אלומייום בעובי של 

  אלקטרוסטטית בתור. פיתי ותחורץ תריסי איורור. הצביעה תהיה

  דלתות הארון יהיו יתות להתקה ימית ושמאלית בהתאם לצורך.

עילת הדלת הקדמית והאחורית תהיה באמצעות ידית עילה סיבובית דקורטיבית וסגירה 

  באמצעות מעול מדגם צילידר משון. מפתחות כל הארוות יהיו זהים ותואמים. 

  הזת חשמל 

שקעי כח המזוודים ע"ג מארז מתכתי  6באמצעות פס המכיל  הזת חשמל לארון תהיה

  . 16A Cהמיועד להתקה בארוות תקשורת. כיסת המתח תוגן ע"י מאמ"ת 

 10והגת שיוי מתח. כבל הזה יהיה באורך של עד  SPIKESבפס השקעים יותקן התקן למיעת 

  מ' בסיומת תקע סייקון.

  מידות הארון

  . 44Uגובה 

  מ"מ בהתאם לצורך.   800עומק 

  מ"מ.   540-584.2רוחב חיצוי בין  19);מ"מ ("  482.6 רוחב פימי

  כיסות כבלים 
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הארון יאפשר כיסות כבלים עילית ותחתית בכל ארבעת צדדי הארון. חורי כיסות הכבלים 

ימוגו באופן אשר ימע פציעת הכבלים. פתחי הכבלים יהיו בגודל גמיש, עם אביזרי סגירה  

  חים לא מוצלים. לפת

  אביזרי ארון 

  ארון התקשורת המוצע על ידי הספק יכיל אביזרי עזר להתקה עפ"י הפרוט בטבלה הבאה: 

האביזר מופיע בהתאם להצעת המחיר שהופיעה בכתב הכמויות לארון תקשורת  -ארון בסיסי 

  בסיסי. לא יתקבל תשלום בגין התקת ואספקת האביזר.
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  ארון   אביזר 

  בסיסי  

  ה ע ר ו ת  ופציהא

        X  שילדת ארון עשויה אלומייום 

      X  דפות צד מתפרקות

      X  גג ארון כולל מגשי כיסות כבלים

      X  בסיס ארון

       X  פטריות התקה או גלגלי הובלה

      X  מסילת צג מתכוות

       X   דלת אחורית מתכתית

      X  ערכת ברגי התקה

  הכמות בהתאם לדרש        X  חרור  30%מדף קבוע 

  הכמות בהתאם לדרש         U3 ,U2 ,U1  Xפל "עיוור" 

  בהתאם לדרש    X  מערכת איורור 

      X  שקעים   12פס 

  בהתאם לדרש    X  מגירות שירות טלסקופיות

      X  מדף טלסקופי

      X  תעלות להובלת כבלים פימיים 

      X  אביזרי חיזוק ומוטות רוחב  

     X  אביזרי חיזוק ומוטות אכיים 

            X  ו/או אחר  BTשקעי   12פס שקעי 

     X  ערכת התקה לרצפה באופן קשיח

אביזר הובלת מגשרים משי צידי 

  הארון

X   דרשהכמות בהתאם ל  

   X     מדף כתיבה טלסקופי

   X     תאורה פימית אוטומטית 
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לאומי  19פסי התאמה להתקת ציוד "

  החלקה קפיציים לכל אורך הארון  

X     

  הזת הארקה 

  כללי 

על מת למוע מצבי השראות מתחים כתוצאה מהפרעות  כל ארוות ואביזרי התקשורת יוארקו

  אלקטרומגטיות או זקי ברק. 

, קובץ הארקות יסוד ממאי 2112, ק"ת תש"ב עמ' 1173ביצוע הארקות יבוצע על פי התקים הרלווטים ת"י 

78 .  

ארקה חיבור ההארקה יהיה עשוי באופן קשיח ורציף. התגדות ההארקה בין ריכוז התקשורת לקודת הה

  . OHM1 הראשית לא תעלה על 

חיבור הארקה יעשה בצורת כוכב כלומר, לא יחוברו ארוות להארקה בצורה משורשרת וזאת על מת למוע 

השראות בין ארוות התקשורת. לכל ארון יפרש חוט הארקה בדיד לכוון קודות ההארקה.  קוטר קווי הארקה 

  מ"מ לפחות. 25יהיה 

  כמרחק קודת ההארקה (אלקטרודה) מן הציוד שצריך להיות מאורק. המרחק יהיה מוגדר -מרחק 

גידי גמיש או רצועת -מ"מ רב 4גישור ההארקה של האביזרים בתוך ארון התקשורת יהיה באמצעות כבל 

  חושת גמישה שזורה. 

  דרישות חשמליות

  .  OHM 2 התגדות ההארקה בין ארון התקשורת לשקע החשמל המזין את ארון התקשורת  לא תעלה על  

  . V AC1  במידה וקיים קשר גלווי בין שי ריכוזי תקשורת, המתח בין שי ארוות התקשורת לא יעלה על 

 OHM התגדות הארקת שקע משתמש הקצה להארקה בשקע החשמל אשר אליו מחובר הציוד לא תעלה על  

3.5 .  

    .V AC1  המתח בין הארקת שקע המשתמש להארקה בשקע החשמל אשר אליו מחובר הציוד לא יעלה על 

  

  

  תקשורת טלפויה:

זוג תקי מתיבת  50י ג'ל עבודת הקבלן כוללת בוסף לצרת ותיבות גם השחלת  כבל הטלפון הראש  .א
  בזק ראשית בגבול המגרש לארון טלפוים ראשי במבה.

  

  מ"מ לפחות ותעלה פלסטית  20בתיבת טלפון ראשית יותקן גב עץ (סדביץ) בעובי   ב.  

60x42 .ות הצדדיותה ואחד מהדפמ"מ לאורך הדופן התחתו  
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  "מ מ 25בארון הטלפוים הראשי יש להיח מוליך הארקה בחתך   ג. 

  שיסתיים בבורג הארקה בתחתית התיבה.     

  

קורוות   זוג או סיס אופטי בין ארון בזק ראשי לארון תקשורת ראשי כולל  50יבוצע קו טלפון ראשי   ד.
  וכל החיבורים הדרשים. 

  

של טלדור  GIGAהכבלים לקודות הטלפון והתקשורת והמחשבים יהיו כבלי תקשורת אחודה מדגם   ה.
1200MHZ  כולל שקעי תקשורתRIT  מדגםRJ45  . ויסופקו ע"י הקבלן  

  

  מטר 70כבל רשת יתן להתקין עד אורך   ו.

  ממ"ר ובצבע סגול בלבד  25צרת לקודות התקשורת והטלפויה יהיו בקוטר   

  

  מפרט תקשורת מיוחד 

  

  תקשורת מחשבים כללי: 
תתוכן ותבוצע תקשורת מחשבים ותקשורת אלחוטית כולל חיווט ,כולל ציוד אקטיבי(מתגים ומשדרי 

(לא כולל חיבור ספק +תשתית יעשה ע"י מהל   עד למצב של הפעלהאלחוט), אביזרי קצה (כמופרט בהמשך)
  ביה"ס). 

מ"מ  25ע ע"י המתכן. כל קודת קצה תקושר באמצעות ציור מריכף  הכבילה תגיע לארון ריכוז כפי שיקב
עד לארון תקשורת בכל קודה יותקן אביזר  20*8בתוך ציור  על גבי תעלת רשת  CAT7כבלים  2ומקסימום 

  קצה כולל לחיצה בשי צדדיו. 
וקודת תקשורת להתקת משדר בכל כיתה ,חדר עזר ומעבדה, תתוכן ותבוצע קודת תקשורת לעמדת מורה 

  אלחוטי (מיקום מפורט בהמשך).

  עמדות מחשבים בוסף לתשתית למקרן. 24מעבדות מחשבים יש לבצע תשתית רשת לתקשורת +חשמל עבור 

  עמדות בוסף לתשתית למקרן. 10בשאר חדרי מדעים וטכולוגיה יש לבצע קודות תקשורת + חשמל עבור 

קודות  7קודות רשת בכל עמדה ,ובחדר מורים   3,מזכירות 3שמל :חדרי מהל יש להתקין עמדות תקשורת וח
  רשת.

  בכל כיתת לימוד כולל חיוך מיוחד תהיה ק' תקשורת עבור המקרן.

  בחדרי מחשבים, מעבדות וחדרי טכולוגיה יותקו מפסק חירום חשמל בסוד "פטריה" בצבע אדום.
ו בארויותק (תבים,מתגים) ות חשמל.יעודיםות ציוד תקשורתאין להתקין ציוד תקשורת בארו .  

  "כוכב"  אין לשרשר ארוות תקשור מאחד לשי. הרשת הבית ספרית תהיה בתצורת 

  . צבע ציורות עבור תשתית תקשורת סגול

  

 . ס"מ גובה 145ס"מ עומק ו60ס"מ רוחב , 120דרשת גומחה במידות  – ארוות תקשורת

  כללי 

מטר , מעבר לכך יש ליצור ריכוז קומתי ע"י התקת ארון תקשורת ,מתג  70. כבל רשת יתן להתקין עד אורך 1
  וגישור לארון תקשורת ראשי. 

  . cat6aבתקן  )KEYSTONEבכל התקה ,יש להשתמש בשקעי רשת (  cat7aיש להשתמש בכבלים 

  . אסור להעביר כבלי רשת יחד עם כבלי חשמל, יש לשים את כבלי הרשת בתעלות פרדות.2
,בכל קומה של ביה"ס יש לעשות ארון תקשורת מרכז עבור אותה קומה. מיקום הארוות הקומתיים יהיה 3
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  במרכז הקומה ,כך שהכיתות המרוחקות יהיו במרחקים שווים מהארון
בשי ערוצים ישרים לארון כך שכל ארון מחובר  בצורת כוכב.עבור כל הארוות בבית הספר יש לבצע חיבור 4

  ) . WIFIור רשת פדגוגית וערוץ עבור רשת (ערוץ עבראשי
.יש לוודא כי קיימים מעברים ייעודיים בין הקומות עבור הערוצים בין הארון ראשי לארוות משה, מעבר זה 5

  צול וצמוד ככל היתן  למיקום הארוות תקשורת הקומתיים. 3יהיה ברוחב של 

  תקשורת עם מפסק חצי אוטומט. לארון N6+ פס שקעים  N2. לכל ארון יש להכין ק חשמל 6

) , יש להכין ארון פרד ולרכז 8.בחדרי מחשבים, מעבדות, ספריה אשר יש ריכוז של מספר ק' תקשורת (מעל 7
  ביחס למספר הק') 6/10Uאת הק' לארון תקשורת בחדר זה (

  . WIFIבארון ראשי יהיה פל עבור רשת מהלתית ,פל עבור רשת פדגוגית ופל עבור רשת 

  בארון משי יהיה פל עבור רשת פדגוגית ופל עבור רשת מהלתית .

  סימון הק בארון ובק' קצה יהיה בצבעים שוים בהתאם לסוג הרשת.

 :  ארון ראשי
  עבור טלפויה.  6Uעבור תקשורת איטרט וארון  50x60x50, שמידותיו הם 10Uגודלו 

  מיקום מזכירות ביה"ס או בחדר פרד. 

 את כל ציוד ההתחברות לאיטרט של בית הספר. (ממיר אופטי, מודם, ראוטר ומתגים).  ארון זה יכיל

  אין להתקין בארון התקשורת ציוד שאיו עבור תקשורת מחשבים  .

מתגים אחד עבור הרשת המהלתית ,אחד עבור הרשת הפדגוגית ואחד עבור רשת  3בוסף, יהיה בארון זה 
WIFI)POE י המתגים יהיופורטים גיגה דוגמת  24). שHP 1920  והל אחריות לכל החיים מתג שלישי1920מ  
POE יים  וארון סף של בזקרת מריכוזי  תקשורת משריכוז תקשורת ראשי שעליו יש להכין תעלות רשת /צ .

 חד פאזי. CEE 16Aבמבה. עבור ארון תקשורת יש להכין שקע חשמל 

זוגות של בזק מהקופסא הראשית של בזק במבה לארון ראשי, באחריות  20ל כבל לארון זה יש להשחי 
 כולל המחשבים לייצוג CAT7a STP כמספר המתגים יתוב דגם רייט  בכל ארון יותקן לוח חשמלאי באתר .

  .חרוט PVC מבואה כל וסימון שילוט כולל לשקעים כל  הכבלים וחיבור התקה כולל CAT7a RJ45 שקעי 24
  מטר. cat 7a   0.5קודות מחוברות למתגים ומחוממות בכבל רשת  כל

  . ,VoIP עבור מרכזיית טלפויה U  6צמוד אליו יש להתקין ארון תקשורת 

  ארון משי: 

  50x60x50, שמידותיו הם 10Uיהיה בגודל  

 בכל קומה של בית הספר. רצוי במרכז קומה סמוך לפיר אכי -מיקום 

תקשורת מרכז עבור אותו קומה. כמות  ארוות (ריכוזי) תקשורת משיים תלויה בכמות יש לעשות ארון 
  מביים אמורים להתחבר לאותה רשת / כמות קומות במבים

יש צורך בשי גישורים לכל   AWG 1000MHZ 23*2*4קישור בין ריכוזי תקשורת יבוצע בקבל תקשורת 
, במידה שמרחק בין ריכוזים לא עובר מעל WIFIשת ארון משי ,אחד עבור רשת פדגוגית ואחד עבור ר

מיקרון כולל אבזור ומממירים בארון  OM1 62.5סיבים  6/12מ' ,אחרת יושחל כבל אופטי משוריין בעל 70
  תקשורת וחימום הסיב.

מיימום (בהתאמה  POE  HP  1920והשי  HP 1920פורט גיגה  24בארון משי יותקו שי מתגים אחד 
  ות למספר המתגים) מספר הקוד

 CAT7a RJ45 שקעי 24 כולל המחשבים לייצוג CAT7a STP כמספר המתגים יתוב בכל ארון יותקן לוח
 חרוט  . PVC מבואה כל וסימון שילוט כולל לשקעים כל  הכבלים וחיבור התקה כולל

  מטר cat7a  0.5כל קודות מחוברות למתגים ומחוממות בכבל רשת 
  

  מובילי תקשורת

  

  מעבר בין קומות המבה:



59  
 

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

 

  (צול) לפחות בצבע סגול.  3יש להכין ציור עובר בין הקומות בקוטר של " -

הציורות בין הקומות  ימוקמו ככל שיתן אחד מעל השי, במידה ואין התכות למקם אחד מעל   -
 מטר.  2השי יש לסות להצמיד את המעברים כך שלא יהיו במרחק גדול מ 

 

 ציר מרכזי בכל קומה: 

   –מעל תקרה אקוסטית        

  ן ס"מ בהתאם לתכו 30/8ס"מ ו 20/8תעלות רשת בגדלים  -ציר מרכזי  -
תעלות אלה תוחה בתקרה כך שהתעלה תגיע לארון התקשורת הקומתי המרכזי ועד לקצה  

   המסדרון בכל קומה.
  –מעל תקרת גבס 

במידה וישה תקרת גבס במסדרוות יש להכין תשתית צרת קבועה מכל חדר אל הארון תקשורת  -
  משי הקומתי.

 " חסי אש בלבד.מ"מ, ציורות מסוג  "מריכרף 25קוטר כל ציור יהיה  -

  סגול בלבד. -צבע ציורות יהיה עבור תשתית תקשורת   -
 בכל ציור יהיה קבל השחלה מוכן.

 

 

  תשתיות פיזיות: 

 : קישור עמדות קצה לציר המרכזי 
  בהתאם לתכון  מ"מ, 25בקוטר הקישור ייעשה באמצעות ציורות "מריכרף" חסי אש, 

  בלבד.צבע ציורות עבור תשתית תקשורת סגול 
 :תעלות היקפיות בחדרים

תבוצע הפרדה ביחס  120/60מ"מ. בתוך תעלות  60/60-מ"מ  ו 120/60בגדלים של  PVCיש להיח תעלות 
. קישור התעלות לציר הראשי ייעשה באמצעות ציורות "מריכרף" ("כבה מאליו") חסיי אש, 80/40של 

  מ"מ.  42-מ"מ ו 36בקוטר 
  ורת סגול בלבד.צבע ציורות עבור תשתית תקש

 
  

  כיתה מתוקשבת:
מ"מ (קוברה) שיסתיים מעל תקרה אקוסטית עבור  50מכל עמדת עבודה של מורה בכיתה יש להכין ציור 

 תשתית מולטימדיה.
) ,שעוי וכחות , יש להכין ציור ACCESS POINTלצורך חבור לרשת קודות גישה אל חוטיות (

עד תעלת רשת מרכזית(ציר   DEVICEש  ממיקום התקה ("כבה מאליו") חסיי א 25"מריכרף"  "
 מרכזי).

  . צבע ציורות עבור תשתית תקשורת סגול

  

   עקרוות תכון ק' רשת

  

  ק' רשת 

 ק' רשת עבור כל עמדת עבודה. 3עבור כל משרדי המהלה, יש להכין   -מהלה  . 1
 מהלן. עמדות אלו כוללות: מהל/ת, סגן מהל/ת, יועץ/ת, מזכירות, 

 לארון טלפויה(סימון בצבע שוה)   1ק' מחוברות לרשת המהלה וקודה  2

עמדות עבודה, מדפסות, שעון וכחות  4ק' רשת עבור  7בחדר המורים, יש להכין  -חדר מורים  . 2
 RUCKUSותקשורת אלחוטית. ק' אלו מחוברות לרשת הפדגוגית. משדר האלחוטי יהיה מדגם 

R310  בלבד 
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אחת עבור עמדת מורה, בצד הלוח   ק' רשת.  2בכל כיתה, חדר עזר, חדר מורים, ספריה  יש להכין   . 3
 D20או באותו גובה לפי תקן. קודה רשת שיה באותו מיקום  D17הרחוק מהדלת. ק' זו תהיה  בתוך 

 בלבד RUCKUS R310משדר האלחוטי יהיה מדגם ס"מ מהתקרה עבור משדר אלחוטי.  30
 לפחות.  Cat6a) בתקן KEYSTONEוחוברו עם מחברי (  cat7aק' רשת יהיו עם כבל בתקן  . 4
 יש להכין ציור השחלה עבור כל ק' רשת  מהמיקום של הק' ועד לתעלת הרשת בציר המרכזי.  . 5
 חרוט בהתאמה בארוות . PVC מבואה כל וסימון שילוט כולל לשקעים כל  הכבלים וחיבור התקה . 6
 cat7aמטר  0.5מטר ועבור אקסס פויט  2לכל קודה תקשורת בקצה יש לספק כבל רשת באורך  . 7

  
 

 עמדת מורה :מקרים, רמקולים ועמדת מחשב

עד למיקום   D20כולל חיווט כבלים מיש לבצע הכה למקרן במיקום על פי החלטת המתכן והרשות המזמיה 
  PLכולל אביזרים וכולל אביזר  VGAו  HDMIהמקרן 

בתכון מיקום המקרן יש להתחשב בזווית ההקרה על גבי מסך/לוח כיתה למיעת חציצה בין המקרן למסך 
  בתקרה  .  N2הקרה למיעת סוור. בסמוך למיקום מתקן תליה תתוכן ותבוצע קודת חשמל 

  .מ"מ 50מכלול מורה באמצעות ציור בקוטר –קודת קצה יש לתכן הכה מקודת המקרן ל

מ"מ במיקום על פי החלטת המתכן  16יש לתכן ולבצע הכה לשי קודות רמקול עבור המקרן ציור בקוטר 
  והרשות המזמיה.

ההכה תבוצע באמצעות ציורות פלסטיים כבה מאליו .פריסת הציורות תהיה בין מיקום המקרן , מיקום 
  הרמקולים וקודת קצה מכלול מורה אשר תותקן סמוך לעמדת מורה בצד המורחק מהדלת  .

  מיקום ההכות כאמור יסומן בצורה ברורה על גבי תקרה האקוסטית

 מ'. 3-בכל כיתה ,חדרי כיוסים, יותקן מקרן מול מרכז הלוח במרחק כ . 1
 בתקרה במיקום זה. N2יש להכין עבור המקרן ק' חשמל  . 2
 ותקו בצדי הלוח כך שחיבור המתח היו בצד הלוח הרחוק מהדלת.רמקולים י . 3
ס"מ מהתקרה בקו הלוח בצד המרוחק 30במרחק של עד  N2יש להכין עבור הרמקולים ק' חשמל  . 4

 מהדלת.
 ס"מ מהרצפה. 150קופסא החיבורים חיצוי יהיה בצד הלוח המרוחק מהדלת בגובה  . 5
 צול) בין המקרן ובין מיקום קופסת החיבורים. 2ממ'(50יש להכין ציור השחלה, "קוברה"  . 6
 ס"מ מהרצפה.  150בגובה   D20יש להכין עבור עמדת המחשב חשמל  . 7
 צול עד למקרן (לגבי מיקום לפי תכיות האדריכל ) 2קוברה  -הכה לעמדת מורה תת רצפתי . 8
 חק מהדלת מצד המרו FM.בכיתות אקוסטיות בבתי הספר יש להתקין חשמל לרמקולים במערכת 9

  כיתה 

  בכל כיתה יותקו הפריטים הבאים 

  

  חובה   קודת רשת לעמדת מורה
  חובה   קודת רשת לאקסס פויט

  רצוי  מקרן +קופסת חיבורים
  רצוי  רמקולים מוגברים

  חובה   לעמדת מורה  n4קודת חשמל 
  חובה   לרמקולים  n2קודת חשמל
  חובה   למקרן  n2קודת חשמל

  

קודות חשמל מחווטות ,הכה למקרן הכה  4קודת קצה מכלול מורה תהיה מורכבת מקופסא הכוללת 
  לרמקולים , קודת תקשורת מחוממת(פעילה ) לריכוז המחשבים הבית ספרי .

  

  רחבי בית הספר 
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ק'  יותקו בתוך ארון תקשורת ארון זה יוגדר ארון ראשי בכל ארון תקשורת יותקן MRVהמודם/ג'ויפר +
  חשמל +פס שקעים. 

  מהארון הראשי יחוברו גישורים לכל שא הארוות התקשורת בבית הספר (תצורת כוכב)

יותקו ארוות תקשורת וספים בכל קומה , סמוך לפיר העובר בין הקומות .במקום שאין פיר , יותקן ארון 
  במרכז הקומה ויש להכין לתכן ולהכין מעבר בין הקומות.

ק תקשורת ומעלה), יותקן ארון תקשורת וסף  8חדר מחשבים (או חדר "אחר" אשר יש בו  בקומה אשר קיים
  בחדר זה ללא תלות לארון הקומתי.

ארוות תקשורת ברחבי בית הספר יהיו במסדרוות (ולא בכיתות)ע"מ להקל במציאתם ועל מת שלא יהיו 
  הפרעות בכיתות במקרה של תקלה. 

  תקשורת יהיה בצבע סגול. צבע הצרת לכל פתרון 

  מבט אל הלוח
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מבט מלמעלה

  

  

  

  תכוות דרשות לפריטים 

  

  ארון תקשורת

  ארון התקשורת מיועד להתקת ציוד תקשורת אקטיבי ואביזרי תקשורת פאסיביים. -

  19גודל הארון יאפשר התקת אביזרים וציוד בגודל סטדרטי "-

  . DIN 41494הארון יותאם לתקן  -

  הדלת מגיעה עם מפתח עילה  -

  iec529או  din40050לפי  ip54הארון יהיה בדרגת מיגון  -

  אשר יותקן בגג הארון 45CFMמאוורר בספיקה  1הארון יכיל  -

  למיעת קורוזיה. anodizedשילדת הארון תורכב מפרופילי אלומייום  -

  קפיציים.  " אשר יאפשרו התקת אומיםTהפרופילים יהיו מחורצים בצורת " -

  דפות הצד יהיו פריקות ויכללו פיים פימיים למיעת פירוק דפות ללא פתיחת דלת קדמית -

  כל הדפות והדלתות יעברו טיפול גד קורוזיה לפי הצביעה.  -

  גימור הארון יהיה ללא פיות חדות וצבוע בצבע אלקטרוסטטי בתור. -

  "י צורך.דלת הארון תאפשר התקה ימית או שמאלית עפ -
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  הארון יאפשר הכסת כבלים עילית ותחתית. דלת הארון תכלול מעול וסט מפתחות  -

  בתוך הארון –שקעים  6בכל ארון יותקן ללא עלות פס שקעים הכולל  -

  

  חשמל לארון תקשורת

לכל ארון תקשורת כולל התקת מאמ"ת  16Aחד פאזי  CEEבכל ריכוז תקשורת יותקו  שקע חשמל מסוג 
  .16Aבארון 

  שמחוץ לארון.  CEEאל שקע ה  CEEבמסגרת התקת השקע, יחובר פס השקעים בארון, באמצעות תקע  -
  שקעי חשמל פויים לצורכי התקשוב.  2בקרבת ארון התקשורת יותקו  -
במבה ע"י מוליך חושת חשוף לכל ריכוז תקשורת בכל אגף יועבר כבל הארקה מריכוז הארקות ראשי  -

ממ"ר המחוזק לתעלה כל מטר ואשר יכלול את כל האבזרים הדרושים לחיבור כבל הארקה  16בחתך 
  לתעלה וארון החשמל. 

 

  כבל תקשורת

    Giga:CAT 7a 1000MHZכבלי  

 Cat-7A ANSI. הכבלים יעמדו בתקן 22/24AWGקוטר גידים  8W  s/stpכבל התקשורת יהיה מסוג 
568b ENA/TIA 1000. הכבלים יאפשרו תקשורת בקצב עבודה שלMbps  לא יבוצעו חיבורי הארכה .

  מטר.  70 עדבכבל. הכבל יהיה רציף לאורך התוואי משקע הקצה ועד לוח היתוב. לשימוש 
   מטר  יהיה צורך פתרון  בסיב אופטי.  70במקרה שיעלה אורך הכבל מעל 

  

  

  ציוד אקטיבי  

   HPבהתאם לתאים של  Lifetime Warrantyמוהל אחריות  2SFP Switch-24G-HPE 1920S-)מתג1
  שווה ערך    /

 Lifetime Warrantyמוהל אחריות  HPE 1920S-24G-PoE+ (370W)-2SFP Switch) מתג מסוג 2
  שווה ערך/HPבהתאם לתאים של 

 -   Lifetime Warrantyכולל רישוי לבקר     (Ruckus ZoneFlex T310קודת גישה אלחוטית מדגם 3
  חובה פתרון זה משמש את כל בתי הספר     

  

  אחריות       . 

 חודש מתאריך ה"ל.  24  תקופת האחריות היא       א.

תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע. הגדרת קבלה סופית מתייחסת לאישור       ב.
  תכן של המתקן, המאשר שהמתקן הושלם לשביעות רצוו המלאה. בכתב של המפקח והמ

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

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבוו. תקופת האחריות        ד.
  חודשים מיום ההחלפה.   24  וחלפו תתחיל מחדש ותארךלגבי חלקים שה

  הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקוים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.     ה.

   

  אופי מדידה       . 2

  ההתחשבות עם תאי הצעה:         א.
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רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התאים המפורטים במפרט ובתכיות. 
המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התאים הזכרים באותם 

  המסמכים, על כל פרטיהם. 

כסיבה מספקת לשיוי מחיר הקוב בכתב  אי הבת תאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין
הכמויות ו/או כעילה לתשלום וסף מכל סוג שהוא. כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך 
התוים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. כל התאים הכללים המצויים במסמך זה, באים להשלים  

ללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, המתייחסים לאופי המדידה האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכ
  והמחירים. 

המוח "שווה ערך" אם זכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התכיות כאלטרטיבה למוצר מסוים הקוב        ב.
. בשמו המסחרי ו/או היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחית הטיב ודרישות אחרות למוצר הקוב
  טיבו, איכותו,סוגו צורתו,מחירו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעוים אישורו המוקדם והבלעדי של המהדס. 

בכל סעיף "קומפלט" כללים במחיר היחידה כל עבודות הלואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, פרט        ג.
  . לציוד או חומרים שצויו במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין

מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקה, חיבור וכו', וגם את ההוצאות לצביעה        ד.
, בדיקות תיקוים, מבחי אטימות, שילוט, סימון, הכת חישובים כמפורט ותכיות על סוגיהן, כולל תכיות בית 

  מלאכה, תכיות התקה ותיאום וכן תכיות עדות. 

מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל התאים. בין      ה.
אם עבודות עשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים יכרים ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או  

  בחתיכות בודדות. 

העבודה, הפסקות או הפרעות לביצוע, בצוע בכל  לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פצוי בגין: פיצול        ו.
  שעות היממה ובכל ימות השה, שויים בכמויות.

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

בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקים, כולל גם בדיקות ע"י ציגי מכון    כל הבדיקות לרבות: מכשירי    )1(
  התקים או הטכיון.

  התקות עזר ואמצעים למייהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.    )2(

  זהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכבלים.  סימון   )3(

  ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.  פיזור ציוד   )4(

  הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.   )5(

  כל החבורים החשמליים והמכיים של הציוד המותקן.    )6(

  תיקוי צבע, אטימות וחיזוקים.    )7(

בלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של ציוד, אביזרים הכמויות שבכתב הכמויות יתות באומדה. הק     ח.
  וחמרים שידרשו לבצוע העבודה. 

העבודה תמדד עם השלמתה,טו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חמרים שפסלו. מחירי העבודה       ט.
ת כבל וכו' ולא המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כיסו

  ישולם עבורם בפרד. 
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  כבלים 

  

וולט, בהתאם לתקן  1000המיועד להתקה תת קרקעית ולמתח    N2XYכל הכבלים יהיו מסוג  . 1
  " . DUTY HEAVYמסוג " 0271/4/60גרמי 

  ממ"ר יהיו עם גידים שזורים.  6כבלים בחתך מעל       

  כבלים למערכות בטיחות יהיו מוגי אש טולי הלוגן.       

  

  הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא חיבורי בייים.  . 2
  

הכבלים יותקו בתעלות רשת לכבלים בחלל התקרה האקוסטית ו/ או מושחלים בציורות, כמצוין  . 3
  בתכיות.

  

ת בלבד, פרושים וקשורים כל כבל כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקתם ב"קומה" אח . 4
 בפרד, כ"כ תאופשר התקה וחה של כבלים וספים בעתיד. 

  

 ס"מ לאורך כל התוואי. 40יותקו סידורים לקשירת הכבלים כל  . 5
  

מוטבעות עם מספר המעגל  מ' בתוואים ישרים בדיסקיות 5הכבלים יסומו בקצותיהם וכן כל  . 6
 וייעודו. 
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  לוחות חשמל  

* עבודות יצור לוחות החשמל יבוצעו במפעל עם היתר ממכון התקים ליצור לוחות חשמל ולסימון הלוחות בתו 
. על הקבלן לצרף תעודה מיצרן לוחות החשמל המעידה שלוחות החשמל המיוצרים במפעלו 1419תקן ישראלי 

  '.TTAמסוג 'ידו הם -וכן שהלוחות המיוצרים על  1419תואמים את דרישת התקן הישראלי ת"י 

  FORM Bעם מידור  T4Pלוחות החשמל יהיו מסוג 

מידות סופיות של הלוח ייקבעו לאחר מדידה במקום בתיאום. באחריות הקבלן לדאוג להעברת  . 1
המידות המדויקות של הלוח ליצרן הלוחות, ולהתאמת הלוח למקומו. יש לקבל את אישור המתכן על 

  מהמידות בתכיות. 5% -סטיות הגדולות מ
לתלייה על הקיר. ללוח החשמל יותקן  מ"מ 2מפח פלדה מגולוון בעובי לוחות החשמל בכללותו, ייבו  . 2

 גב מפח. 
דלתות) ולכל דלת יותקן   2ס"מ יכללו    60: לוח החשמל יכלול דלתות פח כ"ל (תאים ברוחב מעל  דלתות . 3

חלד ויהיו מוסתרים -זהה לכל הדלתות. צירי הדלתות יהיו מפלדת אל  K.Mמעול פימי דגם 
מעלות ללא תלות בשאר הדלתות. לתאי  180(פימיים). תהיה אפשרות לפתוח את הדלתות בזוית של 

 מהדקים יותקו סגרים לדלתות עם מדבקות המראות את כיוון הפתיחה והסגירה ללא מפתח.
 תוך הלוח.תהיה אפשרות לחזק את הלוח לקיר מ . 4
 יותקו מחיצות פח להפרדה בין השדות לכל רוחב הלוח.  . 5
: פסי צבירה ומוליכים חיים יהיו עם כיסוי מגן פלסטי שקוף ושלט אזהרה למיעת מגע פסי צבירה  . 6

מקרי. פסי הצבירה יהיו עשויים מחושת אלקטרוליטית ויהיו מצופים בבדיל. פסי הצבירה יעמדו בזרם 
תכיות. פסי הצבירה יופרדו מיתר הציוד בלוח ע"י מחיצות ותהיה אפשרות קצר ויהיו בחתך לפי ה

טיפול מהחזית. כל החיבורים בין פסי הצבירה לציוד בלוח יהיו באמצעות מוליכי חושת מבודדים לפי  
ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות עלי כבל ודסקיות פליז. (פסי  25התקן. מוליכים בחתך 

 הארקה יהיו רצופים עם בורג פרד לכל מוליך). צבירה לאפס ו
: לאחר יקיון יסודי של הלוח משבבים ולכלוך, יש לצבוע את הלוח בשתי שכבות יסוד, לאחר מכן צבע . 7

בגוון לפי בחירה. עוביין הכולל של   RAL-7032בצבע מקשר ולאחר מכן בשתי שכבות צבע אפוקסי 
 מקרון. 100 -השכבות יהיה גדול מ

וח יבה כיחידה שלמה בצורת ארון מחולק לתאים עם פלים המכסים על הציוד בלוח : הלמבה  . 8
ואפשרות פירוק כל פל בפרד ע"י בורג קפיצי ללא צורך בכלים. הלוח יכלול שדות פרדים לכח, למאור, 
למיזוג אויר ולשעוי פיקוד.תהיה הפרדה בין מהדקים למתחים שוים. מהדקים לפיקוד יהיו בצבע 

. כל מהדק ישולט ע"י חומר פלסטי. תא המהדקים יורכב בחלקו העליון של הלוח ויהיה מדגם שוה
שלף (עם לחץ שטח). לכל המעגלים יותקו מהדקי מסילה. בדלת תותקן מחיצה עבור התכיות עם 

מקום פוי להרחבות עתידיות. יותקו פסי חלוקה מתאימים  30%שלט בחזית. יש לדאוג להשאיר 
 בלים ראשיים ללוח.  לכיסת כ

  .IP 44דרגת אטימות הלוח תהיה 

: כל האביזרים בלוח כגון מפסקים, מתקים, שעוים וכד' ישולטו ע"י שלט סדוויץ' חרוט שילוט . 9
המתאר את ייעודם. גודל השילוטים יהיה שווה עד כמה שיתן ויחוזקו ע"י ברגים. בוסף, יש לסמן 

תכיות. יותקו שלטים לפי התקן כגון "הלוח מוזן משי באמצעות מדבקה את כל האביזרים לפי ה
מקורות מתח" וכד'. כל המעגלים ישולטו ע"י חבק "דגל" עם ציון מספר המעגל. על הלוח יותקן שלט 

  עם תוי היצרן, תאריך יצור, ערך המפסק הראשי ודרגת האטימות.
 חומרי הבידוד בלוח בכללותו יהיו מסוג כבה מאליו. .10
. כל הציוד  ABBכל הציוד והאביזרים בלוחות יהיו מתוצרת שיידר, איטון או  :ים בלוחותציוד ואביזר .11

(אלא אם כן כתוב אחרת) עם  IEC 898לפחות לפי  10KAוהאביזרים בלוחות יעמדו בזרם קצר של 
. כל האביזרים וציוד בלוחות יהיו מתוצרת YDE 0110 -ו IEC-974-2', ויעמדו בתקן Cדרגת בידוד '

 זהה. 
 פסיקי הזרם יהיו ליתוק / חיבור בעומס בצורת מ"ז חצי אוטומטי.מ .12
הלוח ייוצר עפ"י התכיות. תכיות מפורטות של מיקומי האביזרים והציוד בלוח וכן פרוט יצרי הציוד  .13

ומידות הלוח יועברו לאישור המתכן לפי התחלת יצור הלוחות. אין להתחיל את עבודת יצור הלוחות 
ל).  3ן בכתב. (יש לצרף ללא אישור המתכ"יות ההעתקים מהתכ 

לאחר ביצוע הלוחות יזמן היצרן את המתכן לבדיקת הלוח במפעלו. אין לספק את הלוח לאתר ללא  .14
 .אישור המתכן

מחיר הלוח כולל את כל הדרישות ה"ל וכן הובלה, התקה, חיבור, חיווט, שילוט והפעלה קומפלט.  .15
 לוחות בעל תקן ישראלי שמפעלו מצא בירושלים ועוסק רק ביצור לוחות.לוח החשמל ייוצר ע"י יצרן 



67  
 

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

 

עבודות התקת הציוד בלוחות הקיימים תתבצע ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המתכן וכוללות גם סידור  .16
 הלוח, חיווט, שילוט, חיבור והפעלה מושלמים קומפ'.

  

  מפסקים וח"ק 

טיח בגוון לפי בחירת האדריכל והמזמין. יש כל אביזרי החשמל והתקשורת יהיו להתקה תחת ה  .א
  התקת הקופסאות בקירות. לפילקבל אישור על סוג האביזרים והגוון 

 אביזרים סמוכים יהיו מסוג "הרכבים".   .ב
 סיום עבודות הסיוד והצבע.  רק לאחר הרכבת האביזרים תעשה   . ג
י ומתאימות לקירות לפי החוק. בקירות גבס יותקו קופסאות מסוג "כבה מאליו" מחוזקות כראו  .ד

 גבס.
 כל אביזרי החשמל והתקשורת יהיו מאושרים ע"י מכון התקים, חברת חשמל ובזק.  .ה
 ברגים לפחות.  2מפסקים ושקעים יחוזקו לקופסאות ע"י   .ו
לכל אביזרי החשמל בלי יוצא מן הכלל, הכוללים: שקעים, מפסקים קופסאות חיבור וכד', יותקו   .ז

 ציון מס' המעגל ומס' הלוח אליו מתחבר המעגל.   שלטים עשויים סדביץ' חרוט עם
השלטים יחוזקו באמצעות ברגים או מסמרות, כל קופסאות המעבר והחיבור יהיו עם מכסים 

  המחוזקים ע"י ברגים בלבד.   
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  תיאומים ואישורים 

  מהל עבודה  .1
מוסמך בעל רישיון בר תוקף לתקופת  ביצוע  לשם ביצוע העבודה באופן יעל ושוטף, יעסיק הקבלן מהל עבודה 

  העבודה בהתאם לחוק החשמל תשי"ד.

כח  הרשמי    -מהל העבודה יהיה וכח בעת ביצוע כל העבודות באתר ,כולל עבודות קבלי המשה וישמש בר 
  של הקבלן. 

  כל הודעה בכתב ו/ או בע"פ שתמס ר למהל העבודה תחייב ותחשב אילו מסרה לקבלן.

יום מיום חתימת החוזה את שם מהל העבודה, כתובתו ומספר  14ימסור בכתב לאישור המפקח תוך הקבלן 
  הטלפון בביתו. אין להחליף מהל עבודה ללא אישור בכתב של המפקח.

  תאום וקבלת אישורים . 2
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו במקום תוך תאום עם  

אי הפעילות הקיימים בשטח כפי שאלו יובאו לידיעתו ע"י המפקח, כמו כן עליו לוודא בעת סידור הטפסות ת
  ע"י קבלן השלד ולפי היציקה כי הוכסו שרוולים או הובטחו חורים למעבר כבלים הכולל בהתאם לתכ'.

  לא עשה כן, ידרש הקבלן לחצוב על חשבוו את כל החורים והחריצים הדרושים. 

קבלן לא יעשה שום סיתותים, שבירת או קידוחים באלמטים יצוקים בבטון אלא לפי ההוראות המהדס כולל ה
  פרטים מדויקים בדבר מיקום מידות וכו'.

  ביקורת המתקן-מסירת העבודה . 3
  הקבלן יזמין ויתאם בקורת של "חשמלאי בודק" מהדס, לכל המתקן.

  אמצעי בדיקה ע"פ דרישתו, ללא כל תשלום וסף.הקבלן יספק לבודק את עזרתו וכל מכשיר או 

  תיאומים , אישורים ובדיקות: . 4
  

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלים  והעובדים באתר ולוודא מועדי יציקות,   .א
טיח, צבע, ריצוף וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום וסף הובעת מחוסר תיאום ו/או אי 

  ידיעת מועד התקת תקרה, צבע וכד'.
  

הקבלן יתאם את הכיסות והחיבורים הראשיים של הטלפוים עם חברת בזק עבור כל שלב   .ב
  ויקבל את אישורם להכות שביצע. 

  

הקבלן יתאם את הכיסות והחיבורים הראשיים של חשמל עם חברת החשמל עבור כל שלב   . ג
  ויקבל את אישורם להכות שביצע. 

  

עבור המתקן שהתקין עבור כל שלב בפרד  עם השלמת עבודתו יזמין הקבלן בדיקת "חח"י "   .ד
ויתקן מיד ועל חשבוו כל ליקוי שיתגלה, עד לקבלה הסופית של המתקן על ידי הבודק. 

 התשלום עבור בדיקות לכל שלב ובדיקות  וספות (במידה וידרשו) ישולמו ע"י הקבלן. 
  

 . בסיום העבודה יזמין הקבלן בודק מטעם חברת בזק לאישור צרת הטלפוים   .ה
  

בדיקות הבודק אין באות במקום בדיקה על ידי המתכן ו/או המפקח  ואין פוטרות את   .ו
הקבלן מביצוע כל התיקוים שיידרשו על ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שהתקבלה 

 הן ע"י הבודק והן ע"י המתכן והמזמין. 
כל שלב ולא ישולם   כל התיאומים והבדיקות המפורטים לעיל כלולים במחיר העבודה עבור  ז.

 עבורם בפרד. 

  הכת המתקן המושלם למסירה למזמין . 5
  לפי מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:    
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 .בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך  

  וולט.  500בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר 

  .בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר, הבדיקה תכלול את כל השקעים 

  ) גדות הארקה של המתקןבדיקת התLOOP - TESTER  .( 

 .טיותות התרמיות והמגון כל ההגכוו 

 .ות השילוטכו בדיקת 

 .ועים כוון סיבובבדיקת פעולה של המ 

  יות.בדיקה מלאה של כל מתקן התאורה כולל התאמתהמעגלים למסומן בתוכ 

 .יתבדיקת הפעלה/ הפסקה יד 

  .בדיקה מלאה של כל השילוט 

  .ת הביקורות והתשלום עבורןהזמ 

 .סיוע לבודק המוסמך בבצוע הביקורת 

  .ת מתח בלוחותהכ 

 .בדיקת איזון פאזות 

 .בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה 

 יותת תכהמתקן כפי שבוצע בפועל ( הכAS-MADE  .בשלושה העתקים ( 
 

כל הפעולות ה"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלן יבצע על חשבוו את כל התיקוים שידרשו בבדיקות 
  השוות וכן ישא בהוצאות בדיקה וספת אם תידרש.

הפעולות והבדיקות ה"ל שימסר  כל הפעולות ה"ל יעשו ע"י הקבלן בוכחות המפקח. הקבלן יכין דו"ח על כל  
  למפקח בחתימתו.

  כמויות . 6
הכמויות רשומות ברשימה הכמויות הן באומדן בלבד והכמות הסופית המדויקת תקבע לפי המדידה 

של העבודה המבוצעות, כך שיוי בכמויות הסופיות המדודות, בתאי שסה"כ השיויים ישאר בתחום 
  פים. המבה, לא יגרום לשיויים במחירי הסעי

  מידות בתוכיות: . 7
  

על הקבלן לבקר את התוכיות המידות והפרטים התוים בתוכיות לפי תחילת העבודה.  בכל מקרה 
של טעות או סתירה בתוכיות, שרטוטים , המפרט או ברשימת הכמויות, על הקבלן להודיע על כך 

העבודה. לא תתקבל כל טעה של מיד למפקח שיחליט ודעתו תהיה קובעת לפי אלו תוים תבוצע 
הקבלן על אי שימת לב למידות, אי התאמתם או סטיות מהם, מידה מסומת במספר עדיפה על מידה 

המדדת מתוך התוכיות. במקרה ולא יפה הקבלן את שימת לב המפקח , יישא הוא בכל האחריות 
  לתיקוים שיידרשו על ידי המפקח לפי קביעתו שתעשה בכל מועד שהוא. 

  

  תקופת האחריות . 8
חודשים מיום אישור קבלת המערכת   36קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתו התקיה של המערכות לתקופה של  

  ע"י המזמין והמהדס היועץ. 

הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה, פגם או פעולה לא תקיה של המערכות או חלק מהן, אשר יקרו בתקופת 
לא באשמת הקבלן ועקב הפעלה לקויה של המערכות שלא בהתאם  האחריות, אלא אם כן הוכח שהתקלה היא

  להוראות.

  שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה.  6הקבלן מתחייב לבצע התיקוים תוך 

זאת על מת למוע הפרעות בפעולתו הסדירה של המבה וכדי למוע הפסדים ועוגמת פש למזמין. הקבלן 
  חדש ללא תוספת מחיר.מתחייב להחליף כל חלק שמצא פגום בחלק 

  חודשים וספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו.  36תקופת אחריות של 
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שעות מעת מסירת ההודעה, רשאי המזמין לבצע התיקון באמצעות טכאים אחרים   6באם הקבלן לא יופיע תוך 
  שאים עובדיו של קבלן אך על חשבון הקבלן. 

ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן. ביקור באתר עקב  4רכת לבצע במשך תקופת האחריות מתחייב קבלן המע
תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות 
  הבאות: תאריך התיקון, שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו. מידי פעם תבוקר המחברת ע"י המזמין.

ריות יזמין הקבלן את המהדס היועץ והמזמין וימסור את המערכות לאחריותו של המזמין  בתום תקופת האח
  ו/ או בא כוחו.

יום לפי מועד מסירת המערכת סופית, תוארך תקופת האחריות עד  30על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים 
  למועד בו ימסרו המערכות לשביעות רצום המלאה של המזמין והמהדס היועץ. 

ה לטיפול ותפעול של כל הציוד ללא תשלום  בשי האחזקה של המבוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות א
  וסף.

סטים ודיסקט של תכיות עדכיות של המתקן כפי שבוצע (תכיות  3עם השלמת העבודה ימסור הקבלן 
ASMADEיות יבוצעו בשרטוט ממוחשב אוטוקד. (הקבלן יויים. התכסמן מבעוד מועד את כל ) לאחר כל השי

  השיויים על התכיות שקיבל כדי שהשיויים לא ישכחו). 

  

  

  הקבלן מצהיר: –הצהרת הקבלן 

כי קרא והבין את תוכן המפרט, קיבל את כל ההבהרות וההסברים שביקש, ומתחייב לבצע את עבודתו   . 1
  בהתאם לדרישות הכלולות בו. 

כי הצעתו עוה לכל אחד מסעיפי המכרז, לאחר שבדק את שטח המבה, התוכיות, כתב הכמויות   . 2
  והמפרט על כל דרישותיהם.  

רי העזר, ציוד ואביזרים הדרושים להשלמת עבודתו וכי הוא כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומ  . 3
יבצע את כל הדרישות המוגדרות במכרז זה בשלמותן עד שלב מסירת המערכת למזמין. לקבלן לא 

  תהייה במהלך העבודה דרישות כספיות בגין עבודה זו.
מצאים   –עבודתו כי כל החומרים, הציוד, מכשירים, כלי עבודה אשר עליו לספק או להשתמש במהלך    . 4

  ברשותו או שיכול להשיגם. 
  כי עבודתו תתבצע ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לכללי המקצוע הטובים ויסיימה במועד שקבע.  . 5
  

  אופי מדידה ותמחור 

  .הערה: עיין פרק הוראות כלליות

פ"   וצרת  N2XYמחיר קודה כולל התקת קו הזה החל מלוח החשמל עד לאביזר הסופי. כולל כבל   . 1
ס"מ או ציור מרירון קשיח כבד. כולל כל קופסאות  3*2.5כמפורט לעיל, או תעלת פלגל במידות 

  ההסתעפות מרובעות דגם גוויס והאביזר הסופי.
בכל סעיפי הקודות/תעלות/צרת וכד' המחיר כולל גם את החיצוב/קידוח/מעבר הדרוש להעברת 

דרך לאורך כל התוואי הדרוש עד לק' הסופית וכן הצרת בקירות, בתקרות, ברצפה, במחיצות ובכל 
  כולל סגירה בטיח, ישור והחלקה של החריצים עד למצב של צביעה. 

הכמויות כתבו כאומדן ועל הקבלן למדוד ולספור בעצמו לפי הגשת הצעתו וכן לאחר השלמת עבודתו.  . 2
ם השוים לשות את המזמין רשאי בכל עת ובכל שעה ללא תוספת  על מחירי הקודות והאביזרי

  מיקומן, לקצר או להאריך קווים וכן להוסיף או להוריד סעיפים וכמויות כראות עייו.
 עבודות חריגות יחשבו על פי בסיס מחירי החוזה ומחיריהן יאושרו לפי הביצוע.  . 3
מתקן התאורה בכללותו יימדד לפי קודות, כאשר כל ג"ת במעגל המותקן בתקרות/ בקירות ובעמודים  . 4

  חשב ג"ת הראשון במעגל יים צמודים אחד לשטים המותקקודה, אולם ג"ת הפלורוסחשב כ
 קודה.    1/2 -כקודה יתר ג"ת במעגל חשבים כ

מתקן התקשורת למסופי מחשב, מערכת טלפוים וכל מערכות מתח מוך בכל שטחי המבה והמשרדים  . 5
 ימדד לפי קודות.
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 מתקן הכח הכולל:   . 6
וכבלים ראשיים ימדדו לפי מטר אורך מותקים הלכה  למעשה. במחיר התעלות כלול גם  תעלות 

הקשתות, הזוויות, הסופיות המחברים של היצרן וכן כל התמיכות והמתלים להתקת התעלות כמפורט 
  במפרט, כולל האטימה בחומר גד אש וציפוי הכבלים בחומר גד אש.

הצרת והכבלים ד פאזי ותלת פאזיים ימדדו לפי קודות כאשר,  מתקן כח לחיבורי קיר ותאורה והזות ח . 7
מ"מ והצרת כלולים במחיר   30X25לכל המעגלים החל מלוח החשמל עד לאביזר הסופי והתעלות  

  הקודה. 
 

  קודות

כל האביזרים כגון: ח"ק לחשמל ותקשורת, מפסקים וכד' כלולים במחיר קודה ויהיו תוצרת שובל תחה"ט תקן 
גוויס לפי בחירת האדריכל. יש להביא דוגמא לאישור האדריכל / המזמין לפי הרכישה. המזמין רשאי  חדש או

  לקבוע את סוג, תוצרת  וצבע האביזרים (מכל סוג שהוא) ללא תוספת מחיר.

  

  קודת מאור רגילה  . 1
יור  כל יציאה לגוף תאורה על הקיר ו/ או התקרה בכל גובה שיידרש, בתוך או מחוץ למבה כולל צ

מ"מ טיפוס "פ" או מרירון לפי הצורך,  החל   25מ"מ /  20פלסטי חסין אש כפיף כבד ( מריכף) בקוטר
כולל חציבות  IP 44ברגים   4-מלוח החשמל , כולל כל קופסאות מעבר דגם גוויס מרובעות עם מכסה ו

ל חומרי העזר ממ"ר, כולל מהדקים וכ  3X1.5  / 5X1.5בחתך  N2XYוסתימות החריצים, כולל כבל 
  והעבודות, הדרושים להשלמת הקודה. 

  מחיר הקודה יכלול את מפסקי הזרם  רגיל או כפול או חילוף. 

  

  קודת מאור ללא מפסק . 2
  כמו קודת מאור אולם ללא מפסק.

  

  ק' לחצן תאורה מואר . 3
  .1.5X5N2XYכמו ק' מאור אולם עם לחצן מואר תתה"ט וכבל 

  

  קודת ח"ק כח כפול . 4
מ"מ  שיותקן באופן סמוי  20אמפר, בכל גובה שיידרש, ציור חסין אש   16כל יציאה לבית תקע כפול  

, חציבות   IP 44ברגים     4  -החל מתעלת כבלים כולל כל קופסאות המעבר דגם גוויס מרובעות עם מכסה ו
וכית ממ"ר החל מלוח החשמל כפי המופיע בת 3X2.5בחתך  N2XYוסתימת החריצים, כולל כבל 

אמפר  16החשמל וכל חומרי העזר והעבודות, הדרושים להשלמת הקודה, כולל בית תקע כפול  
  בהרכבים תחה"ט מחוזקים עם ברגים לקופסאות. 

  

  ק' חיבור קיר כוח יחיד  . 5
  כמו ק' ח"ק כח כפול אולם במעגל פרד או משותף עם ח"ק יחיד.

  

  מפסק פקט  בגג וכולל תיבת הפעלה מזגיתקודה מזגן חד פאזי כולל קו פיקוד ללוח כולל  .6
  קודה משולבת להפעלת מזגן והזה למזגן כמופיע בתוכית.

מ"מ, מלוח קומתי ליח' הפעלה מזגן  20מושחל בצור "פ" קוטר   N2XY 3X1.5הכוללת: כבל 
  בכתה.

  תחה"ט בכתה. SM-2/Bאספקה , התקה וחיבור יח' הפעלה דגם "מזגית" 
  תחה"ט , החל מלוח החשמל עד ליח' המדחס בגג 29ממ"ר בצור קוטר   N2XY 3X6כבל 
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אמפר , מותקן ומחוזק בר קיימא על הקיר   IP-65  3X32סיום במפסק תלת קוטבי מוגן מים 
  ליד יח' המדחס.

  לתיבת מעבר ליד המאייד בכתה. 16התקה של שקע תחה"ט עם צור קוטר 
  ס"מ מותקת תחה"ט בכתה.  15X20מחיר הקודה כולל תיבת מעבר 

כולל את כל חומרי העזר והאביזרים כולל ביטון צרת בגג איטום, שילוט, כולל תאום עם 
  מתקין מערכת מ"א.

  
  

  ק' מזגן תלת פאזי כולל קו פיקוד ללוח כולל מפסק פקט בגג כולל תיבת הפעלה מזגית .7
  N2XY 5X4ה מזגית אולם עם כבל כמו קודה מזגן חד פאזי כולל קו פיקוד כולל תיבת הפעל

  ממ"ר.
  

  קודה למפוח שירותים  . 8
עם ורית וסיום בשקע מוגן  16Aכמו קודה חיבור כח יחיד אולם במעגל פרד כולל מפסק דו קוטבי 

 מים תחה"ט ליד המפוח. 

  

  קודה לטלפון   . 9
הקרובה  (בהתאם מ"מ מארגז החלוקה הקרוב או תעלה או מההסתעפות  20הכוללת מוביל בקוטר 

זוג תיקי מושחל בציור חיבור בתיבת טלפון סיומת הקודה  3למקרה) עד אביזר היציאה , כבל טלפון 
  פיים מאושר ע"י חברת בזק. 6בשקע טלפון 

  

   RJ45קודה למסוף למחשב סיום בשקע   .10
יאה, חוט ילון  מ"מ לפי העין מארגז החלוקה הקרוב או תעלה עד אביזר היצ 25הכוללת מוביל בקוטר 

  תחה"ט.   CAT6E-RJ45" תחה"ט כולל שקע 55מ"מ מושחל בציורו סיומת בקופסא " 3

  

 קודה לטלוויזיה/טל"כ  .11
מ"מ מתיבת החלוקה הקרוב עד אביזר היציאה, כבל קואקסיאלי תיקי  25הכוללת מוביל בקוטר 

  מ"מ תחה"ט ושקע טל"כ   תחה"ט. 55מושחל בציור וסיומת בקופסא עומק 

  

  קודת הכה לשקעי מחשב בכתות .12
מ"מ  3מ"מ מארגז החלוקה / ארון תקשורת עד אביזר היציאה, חוט יילון  25הכוללת מוביל בקוטר 

מ"מ עם מכסה מרובע דגם גוויס עם ארבע ברגים בכל גובה  70מושחל בציור סיום בקופסא קוטר 
  שיידרש בהתאם לפרטים ושלט בר קימא על המכסה כגון "מחשב". 

  

  

  

  ק' ללחצן חירום ראשי  .13
ממ"ר כולל לחצן הפסקה עם   N2XY 4X1.5כמו ק' לבית תקע אולם בקו פרד מהלוח כולל ציור כבל   

בקופסה משוריית עם חלון זכוכית ופטישון ומעול כולל שילוט  XAS E25מגעים דגם טלמכיק  2
  תיקי.

  

  קודה לדוד מים .14
אמפר עם ורת יאון לסימון תוצרת דיג מודולקס צבע קרם  תחה"ט, ציור פלסטי  2X16כוללת מ"ז 

ממ"ר על יד הדוד. כמו כן הקודה כוללת חיבור בין המפסק ה"ל     3X2.5מ"מ , כבל   23כפיף כבד 
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. הק' בקו פרד מהלוח. כולל   N2XYממ"ר   3X2.5משוריין גמיש גלוע וכבל  P.V.Cוהדוד ע"י ציור 
   קטבים ליד הלוח. 2סק ביטחון מפ

 

 קודה הכה למתח מוך(גלאי אש/כריזה וכד') .15
מ"מ לפי העיין מארגז החלוקה הקרוב או תעלה או מההסתעפות הקרובה   20הכוללת מוביל בקוטר 

" תחה"ט עם  55(בהתאם למקרה) עד אביזר היציאה , חוט יילון מ"מ מושחל בציורו סיומת בקופסא "
 ה  4יסקו או מרובע מחוזק ע"י מכסה עיוורברגים ושלט בר קימא על המכסה כגון: "רמקול",  "הכ

  אטרקום" ,"גלאי אש" וכד' בהתאמה.

  

 CIMA M-460קודת קו בזה לחשמל בלבד לתיבת שקעים  .16
 CIMAכמו קודת חיבור כח יחיד ללא אביזר כולל התחברות לתיבת 

 

 CIMA M-460קודת קו הזה טלפון ותקשורת בלבד לתיבת שקעים  .17
 ממ"ר ללא אביזר 20ציורות  2זוג אולם  4כמו קודת טלפון עם כבל טלפון תקי 

  CIMAכולל התחברות לתיבת 

  

 ק' לחצן חרום לכיתת מחשבים  .18
  XAL  174 Jכמו ק' מואר אך סיום בלחצן פטריה , שיחרור על ידי סיבוב דוגמת 

  טלמכיק עה"ט, עם שלט אזהרה חרוט בצהוב.  של

  

  

 קודת למפסק מורה לעמדות עבודה בחדר מחשבים .19
 ממ"ר מהלוח סיום במפסק  5X1.5בחתך   N2XYכמו קודת מאור אולם כולל קו פיקוד כבל 

  מואר דו קוטבי עם שילוט סוויץ "לחצן הפסקת חשמל לשקעים" 

  

 קודת פעמון .20
 כמו קודת מאור כולל פעמון מוסיקולון ומפסק הפעלה. 

  

     צל  -קודת פוטו  .21
  כמו ק' מאור אך סיום בפוטוצל בתיבה אטומה כולל קו הזה עבורו. 

  

  
  קודה למוע שחרור עשן . 22

ממ"ר החל ממרכזת לפתיחת  3X2.5 XNHXכמו ק' ח"ק אולם עם כבל חסין אש אדום 
  קומפ' של המוע בהתאם להוראות הספק.חלוות עשן עד למוע כולל חיבור 
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  שם הקבלן ___________________

  ת.ז. _______________________

  חתימת הקבלן________________

             תאריך _____________________
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  מערכות מתח מוך

  מערכת גילוי אש ומערכת כריזה משולבת

  )ADDRESSABLEממועת (מערכת גילוי אש ועשן  אלוגית  

  

  כללי  .1
  

  המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה של אש ועשן במבה בי"ס.   1.1
  על החברה המספקת את הציוד להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד.   1.2
  המערכת תהיה בעלת מויטין בילאומי בשטח גילוי אש/ועשן מתוצרת טלפייר .  (התקת  1.3

  חברות אחרות תבוצע באישור )

מסמך זה מפרט את הדרישות ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תכלול רכזת אזעקה מרכזית,     1.4
 שלמת.גלאים, ציוד התרעה (צופרים, זמזמים וכו' ) ואביזרי עזר לקבלת מערכת מו

  המערכת לגילוי אש ועשן תתוכן ותבוצע בשלב א' ועבור שלב ב'. 1.5
  

  כתוביות עם אפשרות להרחבה.  256במערכת יותקו   

  תקים  

  המערכת תבוצע לפי תקי עבודות החשמל הישימים.   

. בוסף לת"י ישא הציוד 1220רכיבי המערכת יהיו מאושרים ע"י מכון התקים הישראלי לפי ת"י   
 U.L  -האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפרוט הבא:  רכזת אזעקה   U.Lן לפחות תק

.864    

   U.L 268  -גלאי עשן         

   U.L  321  -גלאי חום       

   U .L . 1481  -אמצעי התרעה    

  

כל ציוד אשר יוצע חייב לעות לדרישות שלעיל ועל הספק להוכיח שאכן הציוד המוצע על ידו עוה    
  דרישות אלה. ל

  

  ומכון התקים הישראלי. ULרכיבי המערכת ישאו אישור   1.6
הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוי והן כל המרכיבים 

  האחרים, יהיו תואמים לתקים ה"ל ומופיעים בפרסומים האחרוים של מכוי תקיה אלו.
  

המפרט מהווה השלמה לכתב הכמויות ותוכיות, עבודות צרת ההזות ומעברים תה"ט   1.7
יבוצעו ע"י קבלן החשמל  לרבות החת ציורות עד מקומם של האביזרים ( גלאים, לחצים 

וכו' ). צרת גלויה או קטעים מצרת קבלן החשמל עד לאביזרים של המערכת יבוצעו ע"י 
  מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות.קבלן מערכת הגילוי ויכללו ב

על קבלן המערכת ללוות את עבודות קבלן החשמל ולבדוק באם בוצעו דרישותיו. עובדה זו   
  לא תהווה עילה לעיכוב העבודה מכל סיבה שהיא.

  
  היקף העבודה  1.8

  
עבודות הקבלן במסגרת חוזה/ מכרז זה כוללות תכון המערכת בכללותה ואישורה במכון 

ה, חווט והפעלה של מערכת מושלמת לגילוי עשן ואש, התאמת התקים  אספקה, התק
המערכת לדרישות מכבי אש ולדרישות התקן הישראלי. התקת המערכת על כל פריטיה 

  תתואם עם המזמין והמפקח באתר. 
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  קבלת אישור מכון התקים בסיום העבודה.
יפעלו וימלאו את תפקידם ספק המערכת יבצע שרות ואחריות שהמערכת וכל פריט בה 

 10בצורה מושלמת. הקבלן מתחייב לתת שירות למערכת כולל חלפים בתשלום לתקופה של 
שים לפחות לאחר המסירה. הקבלן מתחייב למסור את המערכת למזמין, לספק הוראות 

הפעלה מושלמות, דפים קטלוגיים ולהדריך צוות של המבה בהפעלת המתקן. כל התאים 
ל הם ת"אי לקבלת המתקן ע"י המזמין.ה  

  
הקבלן מתחייב למסור למהדס סט תכ' מתוכן ומושלם כולל הוראות בכתב לביצוע עבור   1.9

  ). 1220המערכת לפי תחילת ביצוע ההתקה וע"פ דרישות התקן הישראלי העדכי (
דה מסירת התכ' ה"ל היא תאי הכרחי לתחילת בצוע המערכת ואין לאשר לקבלן תחילת עבו  

  ללא תוכיות אלו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם על התוכיות ממכון התקים 
ו/ או ממכבי האש, הדרישה לקבלת אישור מוקדם תקבע ע"י המהדס היועץ, מהל 

מחתימת החוזה, סט תכ'  14הפרויקט או המזמין. הקבלן מתחייב למסור למהדס תוך 
וט חיווט, ציון מיקום וגודל תיבות מעבר, מושלם אשר יכללו את כל הדרישות לתשתית ופיר

  הוראות בכתב לביצוע כל חיזוקים וכל הגדלים של הציודים השוים.
במידה ולא יימסר פרט זה או אחר בפרק זמן התון לעיל יראה הדבר כי הפרטים המצויים 

בתכ' מספקים את הקבלן. כל דרישה אשר תועמד לביצוע ע"י הקבלן לאחר פרק הזמן התון 
  לעיל תבוצע על חשבון הקבלן.

  
  תאור המערכת  1.10

  
גלאים יותקו כדרש בתקן הישראלי . כיבוי אש אוטומטי בעזרת גז במידה ויידרש יותקן 

  בלוחות ראשיים ובמספר לוחות משה של המבה אשר יקבעו לפי הביצוע.
עצמית וכל תקלה בהם כל קווי המערכת ורכיבי לוח הבקרה הראשי יפעלו בשיטה של בקרה 

  תסומן מיד בצורה קולית וחזותית בלוח.
  

המערכת תתריע גם בפריצת מים ממתזים ותפעיל את כל המערכות לכיבוי אש אוטומטית 
ופיוי עשן אוטומטי. מצב המערכת ידווח למערכת הבקרה המרכזית אשר תותקן במבה 

  ציוד התקשורת לצורך זה.בעתיד ויחד עם המערכת יסופקו כל הפרוטוקולים הדרושים ו
  
  מסמכים ישימים  .2
  

  על החברה המספקת את הציוד ומתקיה אותו, לצרף:
  

מפרט טכי של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, יסוי    2.1
  ואחזקה.

  אישור הועדה לארגיה אטומית על כשירות הגלאים הרדיואקטיביים לשימוש במבה.  2.2
  ומכון התקים הישראלי. ULעודות בדיקה המעידות כי הציוד עוה לדרישות ת  2.3

  
  תאור המערכת  .3
  

  רכזת ממועת אלוגית  3.1
  

) אלוגית .לא תתקבל כל ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממועת (
  מערכת אחרת שאיה מערכת אלוגית.

יהיו מסוג אלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר כל סוגי הגלאים (יויזציה, אופטיים, חום), 
  התקת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.

המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת אשר יאפשר העברת מידע ברשת 
  ). G.C.Cתקשורת אל מערכת תצוגה גרפית לשליטה ובקרה ( 

  
  

  לוח הפיקוד והבקרה 3.2
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ה בעלת מויטין ושם בילאומי מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מתוצרת חבר  3.2.1
  מאושר.  

  

חוגי בקרה, כאשר בכל חוג  6אלוגית  עם עד  ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג   3.2.2
)LOP(  ים,  32יחוברוגלאים, לחצ ) צופרים וכדומה). סה"כ תהיה  אביזרי כתובת

כים מסוכך כתוביות החיווט בכל חוג  יהיה בעזרת זוג מולי 128 -המרכזייה מיועדת ל 
בלבד. בוסף, יתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר 

 החיווט לכל איזור הוא בעזרת שי מוליכים.
  

לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן ויתן להתקה על הקיר בהתאם למיקום   3.2.3
  שיקבע ע"י המתכן או המפקח.

  

יחידות הבקרה יהיו מודולריות, בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על   3.2.4
  כרטיסים שלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות המתכן.

  

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של   3.2.5
  ה אחרת."בקרה עצמית" מתמדת למקרה של תק, קצר או תקל

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית
  המערכת השוים: גלאים, קוים, טעיה וכו'.

  
ידי מי שלא הוסמך לכך, את הפסקת -הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על  3.2.6

  פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען, צופר וכו'. 
  

רמות גישה עם קוד כיסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך יתוקו  4למערכת יהיו   3.2.7
כאי מוסמך בעזרת קוד כיסה מתאים, וגם  או טרול חלקים ממו, יוכל להתבצע רק ע"י ט

  אז, היתוק יצביע בהתראה קולית על היתוק הקיים.
  

  לוח הבקרה יכלול  3.2.8
  

תווים לציון  80 -שורות ו 2אלפא ומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת   3.2.8.1

התראות אזעקות ממרכיבי המערכת השוים. השורה  העליוה תציין  את   

השורה התחתוה תציין סטטוס ואירועים ממרכיבי המערכת   המיקום המדויק

  השוים.

  

  שבעזרתם יתן יהיה    BUILT-INלוח מקשים מקומי ומערכת תוכה      3.2.8.2

להגדיר בשטח או לבצע שיויים בעת הצורך, של האזורים ופוקציות ההפעלה  

הדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע שיויי חומרה או תוכה   השוות

  .OUTPUTאו    INPUTכתובות כולל:    256כלשהם. המרכזיה תאפשר שליטה של  

  

  למיעת התראות שווא.  VERIFICATION ALARMמערכת תוכה      3.2.8.3
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מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקיותה של המערכת ומרכיביה   3.2.8.4

בלי שהדבר יפריע   TESTהשוים. יתן יהיה להעביר כל איזור בפרד למצב 

  לקליטת אזעקות מאיזורים אחרים.  

  

  יתן יהיה לחבר למרכזיה לוחות התראה משיים בעזרת קו    3.2.8.5

ידיקציות הדרשות מכל  תקשורת של שי מוליכים בלבד אשר יספק את כל הא

 LCDהאזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משה יכלול תצוגת 

  תווים.  80 - שורות ו 2אלפא ומרית בעברית בלבד של 

  

    יחידת בקרה להפעלת פוקציות שוות כמו:  3.2.8.6

  הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת  

  עלת מגטים לסגירת דלתות וכו'.מדפי אש, הפ

  

  בעברית, תכלול המרכזיה: LCDבוסף לתצוגת      3.2.8.7

ורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  

  וכו'. RESETכן, כולל הלוח מפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, -כמו

י  הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצבר 
  שעות.  72חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 

  
מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרזיסטורי מיוצב, עם    3.2.8.8

אפשרות לטעית זליגה  בהספק הדרש  לאספקת כל הדרוש לכל  
המערכת. טעית המצברים תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר   

  עת. מצב הטעיה של המצברים בכל  
  

 המרכזיה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים  3.2.8.9

  בפעולת   המערכת. ולהיפך, ללא הפרעה  
  

יחידת מצברי החירום תכלול מצבר יבש או מצברי יקל קדיום ובהספק    3.2.8.10

  אשר יאפשר  

שעות   24 - שעות פעולה  במצב "היכון" (הפעלת גלאים, לוח בקרה וכו') ו 72

פעולה    במקרה של תקרית (הפעלת צופר אזעקה, חייגן וכד'). וזאת ללא כל  

  זק למצברים).

   

אשר יאפשרו לחבר את המערכת   RS-232יציאות  2מרכזית גילוי האש תכלול  3.2.8.11

  , מדפסת אירועים וצג גרפי . PCאל מחשב מסוג 
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העברת המידע ברשת תקשורת אל מערכת   המרכזייה תכלול מתאם/ ממשק לרשת אשר יאפשר   3.2.8.12
) סוג המתאם יהיה מותאם לתקשורת בארכיטקטורת  G.C.Cהתצוגה והשליטה הגרפית המרכזית ( 

TOKEN -  RING   ע"ג סיב אופטי, או בקוויRS – 485  .  

  

  לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:    3.2.9

  הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.    3.2.9.1

  אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. 

במקרה זה, תידלק ורית אזהרה לאות שמערכת 
  הצפירה מותקת. 

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או  
הרי במידה ותיכס אזעקה וספת,  שלא בעת אזעקה, 

  תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי. 
וסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על 

RESET  ותכו תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל ,
לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית  

  חזותית. 
  

  - אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה     3.2.9.2

RESET.  

  

  אפשרות להשתלבות במערכת חרום:     3.2.9.3

יתאפשר חיבור שי גלאים מאזורים פרדים  
בהצלבה, כך שהגלאי הראשון שיפעל, יפעיל את  

מערכת האזעקה, אך הפיקוד להפעלת מערכת  
החירום לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי וסף 

  בכל אחד משי האזורים.
פעולת מערכת  תיתן השהיה בין האזעקה לבין 

החירום בפועל. את ההשהיה יתן יהיה לכוון לכל 
  ערך זמן רצוי. 

  

בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוי    3.2.9.4

רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם  לתאים המשתים וקבלת  

  איפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פי מדפסת. 

  

ערכת לעבודה במשטרי עבודה שוים כמו יום/לילה                אפשרות תיכות המ 3.2.9.5
  או לפי משטר שעות, חגים וכדומה.

  

אפשרות תיכות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שוות בהתאם למשטרי עבודה  3.2.9.6
  משתים.
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"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר    3.2.9.7

 קולית/חזותית.תסומן בלוח הבקרה בצורה   

  

הפעלה לצורך יסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל    3.2.9.8

אוטומטי תוך מספר שיות לאחר      RESETגלאי, אולם יעשה 

הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח  

  למצב פעולה רגיל. 

  
ורים  יתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באז              3.2.9.9

  אחרים. 
  הפסקה  כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.              

  

  צופר אזעקה.     3.2.9.10

צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפי שריפה.  

במקביל יופעלו צופרים אחרים במבה. יתאפשר ביטול פעולה זו  

תג,  באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול פעולה זו באמצעות מ

כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק ורית סימון ויופעל  

  זמזם תקלה. 

  

  הפעלת חרום בעת אזעקה.     3.2.9.11

לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר  

ביטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול כזה ידליק ורית  

  משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות ישארו עד 

לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שיות ויחזור שוב  

 בהגיע אזעקה וספת.

    

אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות   3.2.9.12  
המפקח. חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית למיויים אשר יקבעו, וימסור הודעה 
מוקלטת של שריפה בבין הדון. ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מעה 

לאים ויותר. ולאחר ג 2טלפוי. החייגן יתוכת, כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 
  שעות היום, בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

  

האירועים האחרוים אשר יתן יהיה לקבל  600המערכת תאגור בזיכרון פימי את   3.2.9.13
הדפסה של האירועים השוים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, 

כות חרום שהופעלו בציון מועד זמן, תקלות אירועים שטופלו בציון מועד וזמן, מער
 במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.
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  להלן סדר פעולות המערכת:      3.2.9.14

  

גלאים מתריעים בקומה,   3כאשר   3.2.9.14.1

דקות, בקומת  10תתבצע הפסקת חשמל לאחר 

  ההתרעה, בקומה מעל ומתחת.

  

מתריעים בקומה,  גלאים  2כאשר   3.2.9.14.2

ישוחררו אלקטרו מגטים לדלתות בקומה ותריסי 

  העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי.

  

כאשר גלאי אחד מתריע, יופעלו    3.2.9.14.3

צופרי פיוי קומה, לאחר וידוא אזעקה  

)VAREFICATION.(  

  

הפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי    3.2.9.14.4

גלאים   2אזורי שליטת לוחות מיזוג האוויר, כאשר  

, מיזוג האוויר RESETאו יותר מתריעים. בביצוע 

  יחזור לעבוד כרגיל.

  

  לוח וריות עזר במערכת:    3.2.9.15

במערכת יהיה פל וריות איטגרלי שייתן אידיקציה  
  3.2.9.15.1  על המצבים הבאים: 

  כאשר כיבוי אחד בגז פועל.  -ורית כללית   
  

ויים בגז  כיב 2כאשר  -ורית כללית   3.2.9.15.2  
כיבויים   3כאשר  -ורית כללית   3.2.9.15.3  פועלים. 

כאשר   -ורית כללית   3.2.9.15.4  בגז פועלים. 
  צופרים מוטרלים. 

כאשר כיבויים   -ורית כללית   3.2.9.15.5    
    מוטרלים. 

כאשר יחידות   -ורית כללית   3.2.9.15.6
מזו"א/מגטים                     הפעלת 

  וכו' מוטרלים. 
  

  ורית תקלה איה משמשת כתחליף לוריות ה"ל. 
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  -המערכת תציג תוים בזמן אמת של גלאים (האלוגים) המחוברים לה, ע"ג צג ה    3.2.9.16
LCD   :שבלוח הבקרה, תוך התייחסות לשלוש קבוצות הבאות  

  : דווח יקיון הגלאי בשלוש רמות  3.2.9.16.1

  כמעט מלוכלך.  .א
  מלוכלך.   .ב
  מלוכלך מאוד.   . ג

  

  רמות. 4  -חיווי ושליטה ברגישויות הגלאי, ב   3.2.9.16.2

  בקרת גלאים והגדרת התיה בשתי רמות.  3.2.9.16.3      

  

  במערכת יהיה פל וריות איטגרלי שייתן אידיקציה על    3.2.9.17

  רמות גישה למערכת: 

  שוות, לפי קודים שוים. רמות גישה  8למערכת ייתו 

הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשות  

אפיוים. כך שאיש אחזקה, מהל אחזקה, טכאי שרות או כל  

  משתמש אחר, יוכלו לשות אפיוים ע"י קוד משלהם. 

  

המערכת תאפשר העברת תוים בזמן אמת ואשר יוצגו ע"ג    3.2.9.18

(מפות גרפיות) ביחידת תצוגה ושליטה גרפית  מסמכים שוים 

)G.C.C.במידה ויידרש (  

  

יתאפשר שילוב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים    3.2.9.19

יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים  

  . השוים

  

  גלאים  3.3
  

  ) TRUE ALARM(גלאי אופטי אלוגי   3.3.1

  

  אשר יאפשר למערכת ביצוע    UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן     3.3.1.1

המשתנים    בדיקת רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה 

  וכדומה.   ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה

  

ומת אור המופק  הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אל             3.3.1.2

  דיודה.   מפוטו
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  הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור.   3.3.1.2.1

  

  הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק.   3.3.1.2.2

  

המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן                3.3.1.3

  . בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים 

  

העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא    RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות       3.3.1.4

  במקום. 

  

עם מנגנון    ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג   3.3.1.5

  לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח. 

    

  במגון בדיקה עצמית. בכל בדיקה באופן מחזורי מתבצעת                                   הגלאי מצוייד 3.3.1.6
  . NEPA  -סימולציה לגלאי לוודא תקיותו בהתאם לדרישות ה 

  

   0.2% - 3.7% –לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין     3.3.3.9

      PER FOOT OF SMOKE OBSCURATION .  

  

  ) TRUE ALARM(גלאי חום וקצב עלית טמפרטורה אלוגי   3.3.2
  

מעלות צלזיוס. בוסף לכך, יגיב הגלאי לעלית  57.2הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 
מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאיו עולה על דקה  6.7טמפרטורה של 

  אחת.
  . U. L. 521 -ו .F. Mהגלאי ושא תו תקן 

  .ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יויזציה ויהיה מסוג 
  
  

  לחצן גילוי אש מכותב  3.3.3
  

  הלחצן מסוג משיכה יהיה בצבע אדום עם ידית משיכה בצבע לבן.    
עם משיכת הידית כלפי המושך, תעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה 

  . RESET  -בביצוע אתחול ליחידה 
  

  צופר התראה  3.3.4
  

  DB  90הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש. הצופר יהיה בעל עוצמה של 
  הבהובים לדקה.  76של מטר ממו. הצופר ישולב עם יחידת צץ בעוצמה  3במרחק 

  

  גלאי גז   3.3.5

  

  הגלאי מיועד לגלות ולהרתיע על וכחות גז מתן, פרופן או בוטן.   
  לפי הגדרה מראש.  
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  חייגן דיבור   3.3.6

  VDC 12/24:  מתח הפעלה  

    2מספר ערוצים:   
  לערוץ.  6:םמספר מויי  

  : משרד התקשורת ותקן ישראלי.   אישורי תקיה   

  

  דיאגוסטיקה  3.4

  

  למערכת תהיה בדיקה עצמית.

בעת הפעלה הבדיקה העצמית תבצע המערכת סימולציה ותבדוק את מצבם של כל האלמטים 
  המחוברים למערכת.

עם השלמת הבדיקה העצמית יוצג דו"ח מסכם של תוצאות הבדיקה על הצג הדיגיטלי וכן תשלח  
  התוצאה למדפסת ולמסוף.

וריות, הצג הדיגיטלי והצופר המקומי, בתום הבדיקה תחזור המערכת בבדיקת וריות יבדקו כל ה
  למצבה הרגיל. 

  

  תכות  3.5

  

תכות המערכת שיוי קופיגורציה, הרחבות וכו', יבוצעו כולם ברמת השדה ללא צורך בכלים 
  מיוחדים, מתכתים, או החלפת רכיבים.

  כל התכות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף.

  המתוכתים יאוחסו במערכת זיכרון לא מחיק.כל הפרמטרים 

  איבוד מתח ראשוי ומשי לא יצריכו בשום מקרה תכות מחדש של המערכת.

  ) , הסיסמא תיתן לשיוי בשדה. PASSWORDתכות ושיוי תוים יחייבו שימוש בסיסמא (

  

  בדיקת קבלה  3.6

  

  בתום התקה ולפי ההפעלה המבצעית יבוצעו בדיקות קבלה.

דיקות הקבלה יכללו אישור כל הפרמטרים שפורטו לעיל וכן בדיקות פעולה לפי הדרש ובהתאם ב
  לתכות שבוצע. 

בתום הבדיקות תחובר המערכת למדפסת למשך שבעה ימים בהם יבוצע מעקב על ביצועי המערכת. 
לפי  בתום שבעת הימים ובמידה ולא תגלו תקלות ואזעקות שווא, תאושר המערכת ותמסר ללקוח. 
מסירת המתקן יספק הקבלן דו"ח מצב המערכת כפי שהודפס ע"י המערכת תאי זה הוא תאי 

  הכרחי למסירת המערכת.

  

  כבלים  3.7

  

  כל הגלאים והאביזרים המכותבים יחוברו באמצעות כבל מסוכך לכל אורכו.  
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ממ"ר בכל קומה  1.5 -). חתך הכבל יהיה לפי הוראות היצרן אבל לא פחות מ CLASS Aבלופ סגור (
  תותקן לפחות יחידת יטרול קצר על קו הגילוי. 

  

  

  

  מערכת כיבוי אש אוטומטית/ ידית בלוחות חשמל 

  
  כללי  . 1
  

מערכת הכיבוי היה חלק איטגרלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכן, 

. מפרט טכי זה, משלים את NFPA-2001 -זק בהתאם לתותקן, תיבדק ותתוח

  המפרט הטכי למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי פרד ממו.

  הפעלת המערכת  .2
  

  הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:
  באמצעות שי גלאים דרך לוח הפיקוד. -  אוטומטית  2.1
  באמצעות לחצן חשמלי. -    ידית  2.2
  באמצעות פעולה מכית. -    ידית  2.3

    

  המערכת תתוכן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל, תוכל להמשיך לפעול. 

בקרה עצמית,   -בלוח הבקרה תהייה אידיקציה לתקיות המערכת 

  לתקלה והפעלה. 

  
  גז הכיבוי  .3
  

  ,  NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

  FM – 200או  IIIכדוגמת גז 

  הצרת  .4 

, או חושת, בהתאם להרצת המחשב SCHDULE 40צרת תהיה מפלדה מגולוות  4.1

  אשר תאושר ע"י המתכן. 

  צרת וחירי הפיזור, יחושבו ויותאמו  לתקן הרלווטי באמצעות מחשב. 4.2

עיגון הצרת לתקרות  ולקירות, יתוכן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים  4.3

  והדימיים שיופעלו בקודות העיגון, בעת הפעלת המערכת.

  הצרת המגולוות תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. 4.4

  .ULCאו  ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים   4.5

  

  הרכב המערכת.           5
  
  המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:  

  מיכל/מיכלי גז בכמות המפורטת בכתב הכמויות. 5.1

  הפעלה חשמלית.מערכת    5.2
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  שסתום לפריקה מהירה.  5.3

  ציור יציאה גמיש בין המיכל לצרת הכיבוי.  5.4

  חובק לעיגון המיכל.  5.5

 8.6%שיות ובריכוז של  10חירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על   5.6

  לכיבוי והצפת החלל המיועד (חדר, לוחות החשמל וכ"ו).

  מד לחץ.  5.7

  צרת פלדה או חושת, מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל.  5.8

  

  
  אופי מדידה  . 6

  

מדידת הכמויות תעשה לאור המציאות וללא תוספות עבור פחת. במחירי 
היחידות יש לכלול את העבודות עבור חיבור הצרת עד האביזרים כולל את  

ועבודות הלוואי הזכרים  קופסאות המעבר וההסתעפות ואת כל חומרי העזר 
במפרט זה או משתמעים ממו. מחירי היחידות יכללו את כל התשלומים 

והפגישות באתר הדרושים לשם קבלת אישור המערכת על ידי בודקי מכון 
התקים מכבי האש. מחירי היחידה יכללו את כל התאומים והפגישות  

, ובמידה הדרושים לקבלת תו תקן של מכון התקים על התקת המערכת
  שצריך גם יסויים שוים, כל זאת ע"פ דרישות מכון התקים. 

  
כל מרכיבי המערכת ימדדו כיחידות מושלמות הכוללות אספקה, התקה 

חיבור והפעלה כולל כל חומרי העזר ועבודות הלוואי המתוארים במפרט או 
משתמעים ממו. לא תשולם תוספת בגין מודמים הדרושים לפתרון ושאי  

רת. כל כבלי החשמל והתקשורת ימדדו טו לפי מטר אורך כאשר הם  תקשו
מופרדים לסוגיהם ולחתכיהם ללא כל תוספת עבור חיתוכים, פחת פסול, 

  הורדת בידוד וכו'.
ארוך הכבלים יימדד במקרה שהם מושחלים לפי אורך הציורות בהם הם 

  ורות.מושחלים מוכפלים מספר הכבלים בציור בצירוף קטעים שמחוץ לצי 
מחיר יחידת כבל יכלול את מחיר כל הקופסאות ההסתעפות והחיבור  

או הלחמות וכן החיזוקים, הקשתות,   " KRONEהדרושים כולל פסי חיבור "
הזוויות, מחזיקי הכבלים, הן לבודדים והן לקבוצות כולל את השלות מכל  

לכל  הסוגים תרמילים, מהדקים, ברגים, תמיכות פרופילים. מחירי היחידה  
סוגי הציוד והאביזרים יכללו את כל התאומים עם קבלי המערכות אחרות, 

  עריכה תוכיות תאום והדרכה.
  

'  מחיר על האביזרים והחיבורים בקודות הקצה במערכת יכללו שילוט סדביץ
לפי בחירת היועץ. מחיר יחידת כבל יכלול את סימון הכבל לכל אורכו ע"י 

  דיגלוים מיוחדים ואותיות ומספרים מודפסים.
  
  תוכיות סופיות, הוראות הפעלה ואחזקה   .7
  

עם גמר אספקת המערכת לשביעות רצון המזמין, המהדס היועץ ו/ או  
כפי שבוצע" של המערכת  המפקח, ימסו הקבלן תכ' עבודה סופיות ומדויקות "

  החיווט היחידות וכו', בוסף לכך ימסור הקבלן קטלוגים של הציוד המותקן. 
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רשימת חלקי חילוף מומלצת ושאר האביזרים. הקבלן יספק למזמין ספר 
הוראות הפעלה, טיפול ואחזקה של כל לוח לרבות מחברת לרישום תקלות, כל  

ור לעיל, ידריך הקבלן את צוות עותקים. בוסף לאמ 5 -האמור לעיל יסופק ב 
אשי האחזקה של המבה לטיפול ותפעול של כל הלוחות ללא תשלום וסף.  

הקבלן ימסור למזמין תיק מערכת ע"פ דרישות התקן הישראלי לגילוי עשן 
  תאי זה הוא תאי הכרחי למסירת המתקן.

  שת שרות   .8
  

שים לפחות מיום המסירה במידה  10ל הקבלן מתחייב לתת שרות למערכת כולל חלפים לתקופה ש
ויוזמן. בתקופת השרות קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתן התקיה של המערכות. הקבלן מתחייב 
 3לתקן כל תקלה פגם או פעולה לא תקיה של המערכות או חלק מהן אשר יקרו בתקופת השרות תוך 

  שעות מעת מסירת ההודעה.

צא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר, מחיר החלפים יכלל הקבלן מתחייב להחליף כל חלק במ
שעות מעת מסירת ההודעה, ראשי המזמין לבצע  3במחיר שת השרות. באם הקבלן לא יופיע תוך 

  התיקון באמצעות טכאים אחרים שאים עובדיו של הקבלן אך על חשבון הקבלן. 

קופתיות לבדיקת המתקן. במשך תקופת השרות מתחייב קבלן המערכת לבצע שלוש ביקורות ת
ביקור באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית . הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין 

ולמהדס היועץ על כל תקלה שתוקה במערכות במשך תקופת השרות בוסף לכך בתחילת תקופת 
מהות  השרות ימסור הקבלן למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות הבאות: תאריך ההודעה,

התקלה, פרוט התיקון, שם הטכאי, חתימת הטכאי, תאריך התיקון, שם מלא של האחראי מטעם 
  המזמין וחתימתו.

  מפעם לפעם תבוקר המחברת ע"י המזמין.

בוסף לאמור לעיל, ידריך הקבלן את צוות אשי האחזקה של המבה לטיפול ותפעול של כל הציוד 
  ללא תשלום וסף. 

  

  מהל עבודה   . 9

  

שם ביצוע העבודה באופן יעל ושוטף, יעסיק הקבלן מהל עבודה מוסמך בעל רישיון בר תוקף ל
  לתקופת  ביצוע העבודה בהתאם לחוק החשמל תשי"ד. 

  מהל העבודה יהיה וכח בעת ביצוע כל העבודות באתר , החשמל תשי"ד.

  כח  הרשמי של הקבלן.  -כולל עבודות קבלי המשה וישמש בר 

  תב ו/ או בע"פ שתמס ר למהל העבודה תחייב ותחשב אילו מסרה לקבלן.כל הודעה בכ

יום מיום חתימת החוזה את שם מהל העבודה, כתובתו  14הקבלן ימסור בכתב לאישור המפקח תוך 
  ומספר הטלפון בביתו. אין להחליף מהל עבודה ללא אישור בכתב של המפקח.

  

  תאום וקבלת אישורים  . 10

  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו במקום תוך 
תאום עם תאי הפעילות הקיימים בשטח כפי שאלו יובאו לידיעתו ע"י המפקח, כמו כן עליו לוודא 
בעת סידור הטפסות ע"י קבלן השלד ולפי היציקה כי הוכסו שרוולים או הובטחו חורים למעבר 

  לים הכולל בהתאם לתכ'.כב

  לא עשה כן, ידרש הקבלן לחצוב על חשבוו את כל החורים והחריצים הדרושים. 

, שבירת או קידוחים באלמטים יצוקים בבטון אלא לפי ההוראות הקבלן לא יעשה שום סיתותים 
  המהדס כולל פרטים מדויקים בדבר מיקום מידות וכו'.
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  כמויות  . 11

  

הכמויות רשומות ברשימה הכמויות הן באומדא בלבד והכמות הסופית המדויקת תקבע לפי 
סופיות המדודות, בתאי שסה"כ השיויים המדידה של העבודה המבוצעות, כך שיוי בכמויות ה

  ישאר בתחום המבה, לא יגרום לשיויים במחירי הסעיפים. 

  

  תקופת האחריות  . 12

  

חודשים מיום אישור  36קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתו התקיה של המערכות לתקופה של 
  קבלת המערכת ע"י המזמין והמהדס היועץ. 

ם או פעולה לא תקיה של המערכות או חלק מהן, אשר יקרו הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה, פג
בתקופת האחריות, אלא אם כן הוכח שהתקלה היא לא באשמת הקבלן ועקב הפעלה לקויה של 

  המערכות שלא בהתאם להוראות.

  שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה.  6הקבלן מתחייב לבצע התיקוים תוך 

ירה של המבה וכדי למוע הפסדים ועוגמת פש למזמין. זאת על מת למוע הפרעות בפעולתו הסד
  הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שמצא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר.

  חודשים וספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו.  36תקופת אחריות של 

מצעות שעות מעת מסירת ההודעה, רשאי המזמין לבצע התיקון בא 6באם הקבלן לא יופיע תוך 
  טכאים אחרים שאים עובדיו של קבלן אך על חשבון הקבלן. 

ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן. ביקור  4במשך תקופת האחריות מתחייב קבלן המערכת לבצע 
באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין מחברת לרישום  

  תקלות ובה העמודות הבאות:

  תיקון, שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו.תאריך ה

  לפעם תבוקר המחברת ע"י המזמין.

בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המהדס היועץ והמזמין וימסור את המערכות לאחריותו 
  של המזמין ו/ או בא כוחו.

ך תקופת יום לפי מועד מסירת המערכת סופית, תואר 30על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים 
  האחריות עד למועד בו ימסרו המערכות לשביעות רצום המלאה של המזמין והמהדס היועץ.

בוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות אשי האחזקה של המבה לטיפול ותפעול של כל הציוד 
  ללא תשלום וסף. 
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  3חלק   1220מערכת כריזה משולבת לפי תקן 

  

  כללי  . 1
  

המערכת מיועדת להגברה וכריזה בקמפוס בי"ס מדגם טלפייר הכולל מבה ההלה אגפי  
אזורי כריזה, כאשר השליטה על בחירת האזורים   12  -כיתות, ופיתוח. כל ביה"ס יחולק ל 

תתבצע מלוח בקרה שיותקן ביחידת הבקרה המרכזית במשרד/מזכירות עם שליטה וספת 
  בחדר מהל.

  רים, תאפשר המערכת כריזה כללית בכל רחבי המתקן של ביה"ס.האזו 12  -בוסף ל 

בוסף מערכת הכריזה תאפשר שימושה כמערכת צלצולים סטדרטי של ביה"ס על רקע 
מוסיקלי באזורים הציבוריים ולשם כך תסופק שעון דיגיטלי תיבת מוזיקה אלקטרוי 

  להפעלה אוטומטית וכן לחצן הפעלה ידי. 

  

  

  יותקו רמקולים משולבים על הקירות או שקועים בתקרות. במסדרוות ובחדרים

מרכז הבקרה יותקן במשרד ויכלול מערבל צליל, עם כיסות למיקרופוים ולמגון סרט או 
הודעות מוקלטות, מגבר הספק, מערכת מיתוג אזורים, מערכת אספקת חירום כולל מצבר 

  ומטען לפעולה בעת הפסקות חשמל.

חלק   1220למפרט מיוחד זה ובהתאם להוראות מכבי אש ולפי תקן המערכת תבוצע בהתאם 
  ולפי דרישת יועץ בטיחות  3

  כל התשתיות וחיווט יהיה כדוגמת מערכת גילוי אש. 

  המערכת תחובר ותתמשק עם מערכת גילוי האש 

  

  היקף העבודה  . 2
  

  מערכת הכריזה תותקן קומפ' תכלול ביצוע המתקים הבאים: 

  

  מע' הגברה קומפלט.  אספקה, התקה וחיבור של  .א
  השחלת מוליכים.    .ב
  אספקה, התקה  וחיבור של רמקולים.   . ג
  אספקה, התקה וחיבור של עמדת כריזה.   .ד

   

  תאור המבה . 3
  

מערכת הכריזה תותקן בפרוזדורים בכיתות ובפיתוח ועל עמוד תאורה במגרש   .א
  ספורט לכיתות.

  הציוד מרכזי יותקן במסד בארון תקשורת ראשי במהלה.    .ב
הכבלים המושחלים בציורות יהיו שלמים לכל אורכם ללא תיבות חיבור, החל    . ג

  מארון ציוד עד לרמקול או לעמדת כריזה.
  לכל אזור כריזה יותקן כבל הזה פרד מארון ציוד עד לארון משי.   .ד
  הקצוות. 2  -כל הכבלים יסומו בשלט סדביץ' חרוט ב    .ה

  

 

  תאים כלליים  . 4
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בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בחן את התוכיות והשרטוטים הדרושים   .א
לביצוע הצעתו וכי הצעתו מבוססת על בדיקת התוכיות כאמור, מתאימה לתוכית 

  המקום ועוה על דרישות המזמין.
  

החומרים, חומרי בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי הצעתו כוללת את כל   .ב
העזר , האביזרים וציוד אחר הדרושים להשלמת  עבודתו וכי הצעת המחיר שלו  

היה מושלמת עד שלב מסירת המערכת ללקוח ולמציע לא תהייה תוך כדי עבודה 
כל תביעות כספיות וספות להוציא תביעות כספיות בגין דרישות המזמין לתוספות 

  או שיויים במפרט הטכי.
  

 ההצעה תתייחס למערכת כריזה קומפ' ותכלול:מילוי    . ג
 

 כתב כמויות ממולא כדרש. . 1
  תיאור מדויק של המערכות השוות על מרכיביהן השוים.  . 2
 מפרטים טכיים מדויקים של פרטי הציוד שיסופק ע"י המציע.  . 3
התייחסות מפורטת למפרטים השוים או וספים לאלה המפורטים  . 4

יים מהדרש, תוים טכיים חריגים  במפרט זה תוך ציון ההבדלים, השיו
 והאפליקציות של הציוד המוצע.

  

  תאי הביצוע והשרות  . 5
  

עם סיום עבודות הקבלן, יבוצעו ע"י המפקח והשתתפות הקבלן בדיקות קבלה של   .א
  המערכת. בבדיקות אלה תיבדק התאמת המערכת לדרישות המזמין.

  

קבצים של ספרות  4לספק לצורך קבלת אישור "גמר עבודה" יהיה על הקבלן   .ב
  טכית בשפה העברית הכוללים את התיעוד הבא:

  

 הוראות הפעלה של המערכת. . 1
"חוברת המערכת" אשר תכלול: רשימת הציוד המסופק, תוכית התקות  . 2

  ופירוט החיבורים השוים לרבות לוחות החיבורים. 
הוראות אחזקה מקיפות מיועדות לאפשר לאשי האחזקה של המזמין   . 3

  החלפת יחידות פגומות, תיקון תיכים, החלפת וריות וכו'. 
  מפרט לשירות/ אחזקה מועת.  . 4
 

תיעוד זה יוגש לאישור המפקח והמציע יבצע תיקוים, שיויים ותוספות 
  לפי דרישת המפקח. 

  

וד יקבל המבצע אישור בכתב בסיום בדיקות הקבלה ולאחר קבלת התיע . 5
  על "גמר העבודה". 

  

הקבלן מתחייב לתקן על חשבוו כל תקלה ו/ או פגם במערכות שיתרחשו  . 6
החודשים הראשוים ממועד גמר התקת המערכות והובעים   12בתוך 

  משימוש בציוד לקוי ו/ או פגום ו/ או מעבודת התקה לקויה.
יחרוג התיקון מהמזמן תיקון הפגמים יבוצע בשטח המזמין, אך אם 

שעות, חובה להחליף החלק הפגום בחלק חדש וזאת מיד  12המוקצב של 
  לפי הוראת המזמין או בא כוחו.

  

כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו  . 7
מכל הבחיות לדרישות התקים הישראליים  המתייחסים אליהם, 
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ישראל ומכבי אש ולדוגמאות  לדרישות חברת החשמל, בזק, משטרת
  אשר בדקו ומצאו כשירות לתפקידם על ידי המפקח. 

  

 הצהרת הקבלן  . 6
  

הקבלן מצהיר כי קרא והבין תוכן מכרז זה, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש   .א
  לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו.

  

במלואה ובמדויק לכל אחד מסעיפי מכרז הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שלו עוה   .ב
זה,  במקרה של סתירה מסוג כלשהו בין סעיפי המכרז להצעת הקבלן יחייבו את 

הקבלן הדרישות של מכרז והקבלן חייב לבצע אותם במחירים הקובים בכתב 
  הכמויות.

  

הקבלן מצהיר כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי עזר , אביזרים וציוד    . ג
שים להשלמת עבודתו, וכי במסגרת זו הוא יבצע את הדרישות אחר הדרו

המוגדרות במכרז זה בשלמותן עד שלב מסירת המערכת למזמין. לקבלן לא 
תהייה תוך כדי העבודה כל תביעות כספיות מסוג כלשהו בגין העבודה המוגדרת  

 במכרז זה.
  

  מטרת המערכת ופירוט הדרישות התפעוליות  . 7
  

הוראות במצבי חרום בטחויים ובטיחותיים הודעות  המערכת מיועדת לשידור   .א
  שוטפות צלצולים להפסקות ומוסיקת רקע בכל בי"הס

  

  ההודעות יישמעו באיכות טובה ובאמות מרובה באמצעות מערכת   .ב
  קול אשר יותקו ופורטו לעיל.   -רמי 

  

  שידור ההודעות ייעשה באמצעות מיקרופון מחדר מהל או מזכירות .  . ג
  

צלילים   2-3לפי שידור ההודעות יישמע ברמקולים צליל גוג אלקטרוי בעל   .ד
  . P.T.Tוישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה 

  

אזורי כריזה שוים כמו כן תהיה אפשרות לכריזה  12  -שטח בי"הס יחולק ל    .ה
 כללית לכל האזורים. 

  

צעות שאי משתה בקרת העוצמה לכל איזור תבוצע בארון תקשורת קומתי באמ   .ו
בעל מתג הבורר את יחסי ההספקים הרצויים, או פוטציומטר בהספק מקסימלי 

 של האיזור. 
  

המערכת תאפשר דילוג על ווסתי העוצמה בהעברת הודעות חירום ודילוג למוזיקת    .ז
 רקע לקבלת צלצולים. 

  

  הרמקולים יותקו  עם שאי קו בהתקה חיצוי בתוך תיבת תהודה עשויה פח עם   .ח
 ציפוי פימי מעץ או תיבת פוליקרבוט.

  בחצרות הרמקולים מדגם שופרי קול מותקים לרוב על הקירות.

  

  וולט.  AC  220המערכת תוזן ממתח רשת   ט.    
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למערכת תותקן מערכת מצברי חרום ( ללא טיפול) מסוג יקל קדמיום אטומים 
ת חשמל. וכן דקות שידור רצופות ללא רש 30אשר יאפשרו הפעלת המערכת במשך 

מטען אשר יטעין את המצברים ברשת חשמל בטעיה מהירה וטעית  טפטוף לפי 
 הצורך. 

  

  רשת חלוקה  . 8  

  

  70, 7וולט או  100המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת "מתח קבוע" , במתח של   .א
.  

  

  הציוד יותקן במסד סטדרטי  בתא מיוחד בארון תקשורת ראשי.  .ב
  

 או ביחידות מודולריות משולבות במגברי ההספק.ערבל צליל יותקן במסד   . ג
  

 בערבל יהיו כיסות: 

  

  כיסות לכל מיקרופון. 2  .א
  כיסה לטלפון ( אפשרות).   .ב
 כיסות רזרביות למערכת חיצוית.  4  . ג
כל הכיסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים לצורך   .ד

  חיבור ויתוק המערכת בזמן שרות.

  

  כתמפרט טכי למרכיבי המער
  

  ארון ציוד מרכזי  . 9

  

  ויותקן בו כל הציוד המרכזי. 19הארון יהיה ברוחב "  .א
  

 2מסגרת הארון תיבה מפרופילים אלומייום או ברזל בעובי   .ב
  מ"מ לפחות. 

  

גובה הארון יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין    . ג
יחידות הגברה יותקן שלב אוורור מודולריים מחורצים או 

  25%ס"מ ועוד תוספת מקום פוי של  4-5מחוררים בגובה 
 רזרבה.

  

דפות הארון יהיו מאלומייום או פח ותהיה אפשרות להסירם    .ד
ול גד קורוזיה בשעת הצורך. כל חלקי המתכת בארון יעברו טפ

וגד חלודה. כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם  
 אחת ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה וזלית או באבקה.

  

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, וחות   AC/DCהארון  יכלול פל    .ה
לציון אספקת המתחים, תיכים להגה בהתאם לתצרוכת הזרם 

 כות המיתוג והבקרה.וספקי כח לאספקת זרם ישר למער
  

הארון יכלול מערכת מויטור, רמקול, שאי קו, וסת עוצמה,   .ו
 .3בורר מגברים ומד עוצמה בגודל " 
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 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומעול המאפשר עילת המסד.  .ז
  

 בתחתית המסד יותקו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם   ח.

  לפחות.  20%לעומס ויכלול רזרבה של 

    

  מגברי הספק  . 10

  

  מגבר הספק יהיה בוי על בסיס טרזיסטורים או מעגלים משולבים.   .א
  

ווט בכל רוחב תחום ההיעות עכבת  RMS  300הספק היציאה יהיה   ב.
   V  70.7או  V  100אוהם או מוצא במתח קבוע  8העומס תהיה 

  

  ביציאה וכן תק ביציאה.המגברים יהיו מוגים בפי עומס יתר ו/ או קצר   ג. 

  

המגברים יהיו זהים וסטדרטים על מת שאפשר יהיה בכל עת לשות את   ד.
  החיבורים, להחליף בייהם או להוסיף עליהם מגברים וספים.

  

המגברים יהיו מורכבים מיחידות מודולריות שלפות המאפשרות שרות   .ה
  מהיר.

  

  .  DC / 24  -ו   AC /  220מתח הפעלה    .ו
  

 . 30%ב העמסה תילקח בחשבון רזרבה של בחישו  .ז
  

 אוהם לפחות.   K  100עכבת הכיסה    .ח
  

 , ביציאת קו  OUT PUT REGULATIONיציבות בשיוי עומס    .ט
V  100 ,  D.B 1.5  .הפרש בין עומס מלא בעומס בריקם  

  

  . 3DBביחות עד  KHZ  15  - 50תחום העות לתדר   .י
  

  בהספק מוצא מלא. KHZ 1לפחות, בתדר  0.2%אחוז עיוותים   .יא
  

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא. DB  85רעש מוצא   .יב
  

 מעלות צלסיוס.  45עד    20  -תחום טמפ' עבודה מ   . יג
  

כל הכיסות והיציאות יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור   .יד
 ויתוק המערכת בזמן שרות.
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י להפסקת פעולתו במקרה התחממות מתג טרמ  DC / ACמבטיחים     .טו
 יתר מותקים על פל. 

  

כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של   .טז
 אודיזציה גד איכול וחלודה. 

  

 המגבר מתוצרת "פסטרוג" , "מילבק" או ש"ע.    .יז
  

  

  ערבל צליל:    . 11

  

ערבל הצליל יותקן כיחידה מודולרית משולב במגבר ההספק. בערבל יהיו   . 1
 כיסות: 

 לכל מיקרופון במערכת.  א.   

 לערוץ רדיו .   ב.   

  כיסה רזרבית לחיבור מערכת חיצוית וספת.  ג.    

   

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

  יחידות כיסה.  3 -מגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד לב . 3

 אוהם  K100עכבת כיסה  . 4 

   MV250 רגישות בכיסה . 5 

   לפחות DB30יתרת מתח בכיסה   . 6    

  3DB בקודות  20Hz-20Khzתחום העות לתדר  . 7

  לפחות  DB80  יחס אות לרעש  . 8

 ובמתח יציאה ומילי.    1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמויים:   . 9     

 (14DBM +) 600בעכבה אוהם  0.4Vמתח יציאה ומילי   . 10   

בערבל הצליל יותקן גוג אלקטרוי שיפעל אוטומטית עם הפעלת כיסת   . 11
  מיקרופון. 

  

  תוי כיסות המיקרופון  . 12

  

  מיקרו  וולט. 200רגישות כיסה מקסימלית של    -  

  . KHZ 1או אוהם בתדר  K 1עכבת כיסה של  - 
  . - DB 3בקודות  HZ - 18 KHZ 30תחום העות לתדר  - 
  . HZ 100בתדר   DB 6אפשרות ליחות של   -  

  לפחות ברגישות מקסימלית.  DB 55יחס אות לרעש   -        

  במתח מוצא ומילי.  KHZ 1 בתדר    0.1% -אחוז עיוותים הרמויים   -  

  .MV 250  -מתח יציאה   -        
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  ). OVERLOAD MARGIN(לפחות  DB   30 –יתרת מתח בכיסה   -        

  אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים.  - 
  

  

  עמדת הפעלת כריזה   . 13

  

בעמדת הפעלת כריזה יותקן מיקרופון דימי, בעל עקומת קליטה    .א
באופן שיאפשר  GOOSE – NECKואר גמיש  קרדיואידית על גבי צו

  ס"מ).  5-10דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר ( 
  

  מאוזת עם שאי. 200-600עכבת   .ב
  

 . KHZ  12  -  HZ  50תחום העות:    . ג
  

 .  MV 0.2רגישות: מיקרו בר/    .ד
  

 לפחות.   - V   600מתח יציאה:   ה. 

  

  בארון הציוד.מתג הפעלה ראשי להפעלת המערכת   ו. 

  

לחצים מוארים עבור כל איזור בפרד ומפסק הפעלה    12העמדה תכלול   ז.
  ראשי לכריזה כללית כל האזורים.

  

  מויטור לבקרת שמע שיכלול שאי קו, ווסת עוצמה.   .ח
  

) אשר עם לחיצה יפעיל צליל   P.T.Tלחצן רגעי להפעלת המיקרופון (   .ט
 גוג (סירה) לפי שידור. 

  

  רמקולים  . 14

על גבי קירות ותקרות בטון יותקו הרמקולים ושאי הקו בתוך תיבת   א.
תהודה, עשויות פח צבועה אפוקסי, אפוי בתור או תיבה עשויה פלסטיק 

  ס"מ. 25X25X12קשיח  במידות 

  צבע לפי בחירת אד'.      

בתקרות אקוסטיות יותקו הרמקול ושאי הקו על גריל אקוסטי   ב.
חוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה מפלסטיק לבן שי

  האקוסטית.

בעל אחוז עיוותים  PULL RANGEמטיפוס   8הרמקול יהיה בקוטר "   ג. 
  אוהם. 8מוך עכבה 

וולט. שאי הקו יאפשר  100/70  -הרמקול יצוייד בשאי קו מתאים ל   ד.
  / ואט. 0.5/1/2/4/6שיוי הספקי הרמקול בין 

רמקול עם  מגטי קרמי קבוע, במשקל שלא ואט  ה 6-15הספק הרמקול   ה.
  ).  50Zגרם ( 142 -יפחת מ 



96  
 

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

 

  הרץ.  50-15,000תחום תדרים:   ו.      

  מעלות.  120  -זווית פיזור 

  ואט יותקו על זרוע צמוד לקיר.  20רמקולים דגם שופר בהספק   ז.      

    

    שופרי קול   . 15

  

ים בפי שופרי הקול מיועדים להתקה חיצוית ויהיו אטומים ומוג  א.
  רטיבות, לחות, מליחות ותאי אקלים אחרים.

  

  שופרי הקול יהיו בעלי מובות מירבית.  ב.      

  

  ר.מ.ס.  30Wהספק   ג.       

  

  . DB 3בקודות     HZ - 14 KHZ 275תחום העות לתדר   ד.     

  

  מטר בהספק קוב. 1במרחק של  DB 121רגישות מוצא   ה.      

  

אפשרות חיזוק למבה קיים עם סדור להטייה בציר האפקי והאכי על   ו.
  מבה או על עמודי תאורה.

  

  מעלות.  100זווית פיזור   ז.

  

 ,15W, 7.5W, 4W,  2Wשאי קו לשופר יהיה מתואם לחלוקת הספקים   ח.
1W                

  

  שאי הקו יהיה חלק בלתי פרד משופר הקול.  ט.      

      

  סיליקון.  3%ברזל  97%הליבה מבה   י.

  או ש"ע.   AP 15Tהשופר מתוצרת "אטלס סאודלייר" דגם          

      

  מערכת אספקת זרם חרום   . 16    

  

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

               .MAINTENANCE FREE    

דקות   60למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת, במשך  . 2
  שידור רצופות. 
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המצברים יותקו בתוך תיבת עץ צבועה, בעלת מכסה עליון וידיות  . 3
 שיאה. 

 המטען יספק טעיה טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה   . 4   

את  ממושכת של המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין
  שעות.  6המצברים בטעיה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על   

  

  שעון דיגיטלי אסטרוומי  . 17

  

ביותר, הפועל בעזרת מגון קורץ, וכולל תכית שבועית  שעון דיגיטלי מדוייק
  המאפשרת תכות לכל יום מערכת צלצולים שוה. 

מעבר משעון קיץ לחורף ולהיפך בלחיצת כפתור השעון יפעיל ויפסיק תיבת מגיות 
  אלקטרויות להשמעה בזמי תחילת וסיום הפסקות.

  

  שאי משתה  -וסת עוצמה   . 18    

  

  VOLTAGE CONTROL TRANSTהיה מטיפוס שאי משתה: ווסת העוצמה י
V.C.T   .עם בורר לבחירת יחס הספקים רצוי  

  ווסתי עוצמה לכל איזור יותקו בארון תקשורת קומתי.

  

  כבלים  . 19    

  

  כבל רמקולים 

 

, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי חושת  אלטקרוליטית  כבל טרמופלסטי
  מ"מ לפחות. 0.8בקוטר של  

  3חלק  1220בצבע אדום לפי תקן 

    

  כבל מיקרופון  

  

ממ"ר כל אחד  0.35מוליכים שזורים בחתך של  4 -כבל מיקרופון יהיה מורכב מ 
מ"מ, בידוד המוליכים פי וי סי בצבעים שוים, סכסוך אפיפה,  7X0.25בהרכב  

(רשת) מחוטי חושת סביב המוליכים , ומעטה הגה חיצוי מפי. וי. סי אדום 
  המתאים להתקות חיצויות ופימיות.

  בלן להתאים את חתך הכבל לאורך המותקן.באחריות הק      

  3חלק  1220בצבע אדום לפי תקן       

  

  

  כבל רב גידי לפיקוד
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מ"מ  0.3מוליכים חד תיליים או שזורים, מחושת מורפית ומבודלת, בקוטר של 
לפחות , בעלי בידוד פי וי סי, כאשר הפתילים בצבעים שוים, שזורים בזוגות סביב 

  אדום המתאים להתקות חיצויות ופימיות.עצמם, מעטה מפי וי סי 

  3חלק  1220בצבע אדום לפי תקן 

  

    



99  
 

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

 

  מערכת איטרקום טלויזיה

  

המערכת צריכה לעות על כל הדרישות והתקים להפעלת מערכת איטרקום כולל מעולים  . 1
  חשמליים בדלתות הכיסות.

  

  עבודות הקבלן  . 2

  ממסגרת המחירים הקובים בכתב הכמויות:הקבלן יבצע את העבודות ללא תשלום וסף 

התקת חיווט, ציוד העזר ומכשירי הקצה וכל חומרי העזר הדרושים להשלמת   .א
  המערכת.

אספקת הציוד למערכת איטרקום, התקת מערכת, הפעלתה והרצתה, מתן   .ב
  שים לפחות.  5אחריות ושרות לאחר מכן לתקופה של 

 ראשיות.התקת מעולים חשמליים בדלתות הכיסה ה   . ג
 מסירת  תיעוד טכי מלא לציג המזמין וליועץ עם מסירת המתקן.   .ד

  

  מפרט טכי  . 3

  המערכת שתסופק תהיה מתוצרת "איפיון" או שווה ערך ותכלול:     

  

עם קידוד ספרתי לפתיחת המעול לאשי המשרד   IP55לוח כיסה בדלת מוגן   .א
  כולל: 

  לחצן קריאה.  . 1
  מיקרופון.  . 2

 רמקול. . 2
   2Mמצלמה צבעוית עם רזולציה  . 3

 

שפופרת מיקרופון/ רמקול להתקה בתוך המשרדים (בהתאם לתוכיות ובהתאם   ב.
  מהסוג המשובח ביותר). 1149לדרישות ת"י 

  " ציבעוי 7סך כולל וסת לויסות עוצמת הצלצול כולל מ      

  

  מעול חשמלי מתאים לדרישות תקן ישראלי באיכות טובה.  ג.     

הפעלת מעול חשמלי תעשה מתוך המשרד בלבד ועם אפשרות לביטול פימי של  
  המעול עם כלי עבודה בלבד. 

  הצעת הקבלן   ד.    

  הצעת הקבלן תכלול:       

  

 תכון המערכת. . 1
  פרוט הציוד המוצע כולל קטלוג עם סימון האביזרים הכללים בהצעה.   . 2
רשימת כמויות מפורטות עם מחירי יחידה. הרשימה תכלול כל הציוד   . 3

האביזרים הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם וכל העבודות הדרושות 
  להשלמת המערכת. 

 

  

                            חתימה                                   כתובת                         שם הקבלן
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  תאריך ___________



101  
 

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

 

  מפרט טכי למערכת התרעה בפי רעידות אדמה למוסדות חיוך

   

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

  

מערכת התרעה לבית ספר תהא מערכת המבוססת על גלאי או מספר גלאים לרעידת אדמה, הפועלת  .2
באופן רציף, והמגיבה לחיווי רעידת אדמה ומפעילה מערכת כריזה מקומית, המותקת או עשויה להיות 

ים  חיווי חוזי), בהתאם לאפיוים הסייסמולוגיים והכללי -מותקת בבית ספר (ובמקומות הרלווטיים
 המפורטים להלן. 

 

  איפיון סייסמולוגי  

  

או יותר, בתחום תדרים  G0.005המערכת תספק חיווי קולי ברור ומובחן בהתרחש תאוצת קרקע של  .3
 הרץ. יכולת זו תוכח ביסוי מאושר על ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכרים. 8-0.5של 

 

במקום בו מותקת המערכת, במקרה של רעידת אדמה המתורגמת לתאוצת קרקע, כמפורט למעלה,  .4
תפעל המערכת עד שייה לאחר התרחשות תאוצה כאמור. יש להעדיף מערכת התרעה בעלת זמן תגובה 

 ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכרים.-קצר יותר. זמן תגובתה של המערכת יוכח ביסוי מאושר על
 

מה (התרעת שווא). גלאי  מערכת ההתרעה לא תספק חיווי בגין תאוצת קרקע שמקורה איו רעידת אד .5
  המערכת לא יספקו התרעת שווא כתוצאה מכל אחד מהמקרים הבאים: 

 

  מ' מסיעת כלי רכב ובכלל זה משאיות ורכבות; 4הצבת גלאים במרחק של עד   .א
 טריקת דלת בחוזקה בסמיכות לגלאים, בהפרש של מס' שיות בין טריקה לטריקה;  .ב
 בסמיכות לגלאי; ק"ג   -10פילת חפצים שמשקלם כ  . ג
 הפעלת מכשירים חשמליים או מכשירים המפיצים קריה אלקטרומגטית או אקוסטית;  .ד
 ); 0.5 – 1ק"ג) בסמיכות לגלאים ( 3מכות פטיש (  .ה

 

  כל הבדיקות המפורטות לעיל בסעיף זה יוכחו ביסוי מעושר על ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכרים.

ידי מהל האגף -קיומם של יסויים על ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכר, יכולים להיות מאושרים על
  לסיסמולוגיה במיהל המחקר למדעי האדמה והים. 
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  אפיון כללי 

  

המערכת תכלול לפחות גלאי רעידת אדמה אחד, אשר דגם ממו עבר יסויים מאושרים כמפורט בסעיפים  .7
  המכילה מספר גלאים, וזאת לצורך קבלת אמיות גבוהה יותר. . יש להעדיף מערכת3-5

 

על המערכת להפיק אזעקה קולית ייעודית ומובחת, הכוללת את הדיבור: "רעידת אדמה". האזעקה   . 8
  ידי חיבור מערכת ההתרעה למערכות הכריזה המצויות במוסדות החיוך. -הקולית תהא יתת להגברה על 

 

יכולת לתפקד באופן עצמאי, ללא קשר למערכות אחרות, ולא תהא קשורה מערכת ההתרעה תהא בעלת  . 9
  למערכות אחרות, זולת לחשמל, וחיבור מקובל למערכות הכריזה.

 

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

גישה או אפשרות לערוך שיוי באופן המערכת תהא סגורה, כך שלמי שאיו מוסמך לטפל בה, לא תהא  .11
  פעולתה, זולת יתוקה ממקור חשמל או ממערכת הכריזה.

 

  בכל מקרה של העדר מתח חשמל הדרוש לפעולתה של המערכת, תספק המערכת חיווי על כך. .12
 

  7לתקופה של  -המערכת חייבת להכיל מצבר או סוללה, אשר יאפשרו פעולתה גם לאחר יתוק זרם החשמל  .13
הפחות. במקרה שהמערכת מופעלת בעזרת סוללות בלבד, חייבת להיות פעולה תקיה של   ימים לכל

  המערכת במשך חודש ברציפות.
 

ההתקה במקום, החיווט המחבר בין כל הרכיבים ומערכת הכריזה, בדיקות ההתקה והתקיות וכן הפעלת  .14
  יהיו באחריות הרשות המקומית. –המערכת 
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  ות, שילוט וסימון, עמידה בתקים חיווט והתק

  כל התקה תחייב תכון מוקדם וקבלת אישור המזמין. .1

 כל עבודות החשמל יעשו בהתאם לחוק החשמל וע"פ מפרט כללי לעבודות חשמל בהוצאת משהב"ט  . 2

  במהדורתו האחרוה ועפ”י המפרט הטכי של הדיור הממשלתי.

כל זק שייגרם ע"י הקבלן או עובדיו, כולל קבלי משה (המופעלים על ידו), למתקן או מבה או  . 3

  חלק השייך לאתר, יהיה באחריות הקבלן.

  ביצוע העבודה יעשה בעזרת כלים המתאימים לייעודם ולפי תקי ההתקות המקובלות. . 4

ולת או שאריות, אביזרים וכבלים, יפוו מיידית בתום העבודה מהמתקן או מהשטח בו כל פס . 5

  הסתיימה ההתקה באזור המסויים. 

ס"מ מקסימום. במקומות סמויים יעשה שימוש  50חיזוק צרת לקירות יעשה ע"י חבק מתאים כל   . 6

  זעירות. PVCבתעלות  - בצרת מסוג מריכף, ובגלויים 

  ע"פ התקן. כל המיכשור יוארק . 7

כל מוליך יסומן בקצותיו ע"י סימויות עמידות לתאים חיצויים, בשחיקה ובוזלים ממיסים. סוג  . 8

  או שווה ערך. התקת הסימויות בצורה מאסיבית. FLEXIMARK -הסימויות 

  בסימון/שילוט  כל קודות חיבור, מחבר, מהדק או קודה בלוח חלוקה, יסומו ו/או ישולטו  . 9

  ה. עמיד בשחיק

  וולט.   50  -ובין חיווט שמתחו הומילי מוך מ   VAC  230תהיה הפרדה מוחלטת בין חיווט מתח גבוה   .10

  כל מרכיבי הציוד ישולטו ויסומו. .11

  עברית.    -יסוח השילוט יובא לאישור המזמין. שפט השילוט  .12

יבוצע ע"י הדבקת שילוט חרוט וממולא בצבע או  -סימון הציוד המותקן בתוך מבה  .13

  בעל שי צבעים. PVCוש בלוח שימ  

  כל קופסת מעבר ו/או ארוית חיווט, תשולט חיצוית לגבי יעודה. .14

כל החומרים בהם יעשה שימוש, יהיו חדשים מטיב מעולה ובעלי תו תקן. (לאותם חומרים       

  להם קיים תו תקן).

ככלל, לא יורשה הקבלן לבצע קידוחים בעמודים או זרועות בשטח, אלא יביא אותם  . 15

  כשהם מוכים ומגולווים.   

  כל הסימוים בשטח יתאימו למשורטט בתוכיות שיוגשו עם ספרות המערכת. .16

מעלות  50 -ל 10חלקי המערכת המותקים בתוך מבים, יעבדו בתקיות טמפרטורת סביבה שבין  .17

  צלזיוס. 

  .RFI -ו  EMIהמערכת תהיה מוגת בפי רעשים הובעים מהפרעות  .18

כל מרכיבי הציוד יוארקו ויכילו תיכים להגה בפי שיויי מתח וזרם. ביצוע הארקה ע"פ תקן  .19

  ישראלי. 

  לא יעשה שימוש בחומרים דליקים במערכת המבוצעת. .20

 50לה על  תמע האפשרות לגיעה מקרית בחלקים אשר מידת חומם בזמן פעולה תע .21

  מעלות צלזיוס.   

כל חלקי המתכת מכל סוג, למעט פלדת אל חלד, יעברו תהליך ציפוי והגה כגד תהליכים  .22

  קורוזיבים.

  ובעובי ע"פ המוגדר בתקן. 918גילוון חלקי המתכת יבוצע ע"פ תקן ישראלי מס'   .23
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השוים, ללא צורך בפירוקים מבה המערכת יהיה כזה שיאפשר גישה וחה לצורך שרות למרכיבים   .24

  מסובכים.

  תתאפשר שליפת כרטיסים חלקה ווחה מהקופסאות בהן הם יותקו. .25

  המתייחס לציוד אלקטרוי המופעל מרשת חשמל.  250כל הציוד האלקטרוי יעמוד בתקן מס'   .26

  כל המחברים שיותקו יהיו מתאימים ליעודם ומאיכות מעולה. .27

  בהתאם לצורך. RG-11Uאו מסוג  RG-59Uיעשה שימוש בכבלי וידאו מסוג:  .28

  

  חודשים מיום מסירה סופית של המערכות  36שרות ואחריות למשך   

הקבלן מתחייב לתקן ולהחליף כל חלק על חשבוו, (כולל סיעות ושעות עבודה) כל ליקוי שיתגלה   .1

  מאישור המערכת, וזאת כשהליקוי היו של המערכת ולא גרם ע"י  חודשים 36במשך במערכת 

  מפעילי המערכת. אישור המערכת פירושו הוצאת תעודת גמר למערכת.

החלטה על סיבת הליקוי תתקבל בתאום עם ובהסכמת המזמין,  במקרה של אי הסכמה, קביעת  . 2

  המזמין היא סופית.

הקבלן מתחייב להחליף כל התקן שיתגלה כפגום, על חשבוו, כולל סיעות ושעות עבודה וזאת  . 3

  שור המערכת.חודשים מאי 36במשך 

שעות מרגע  קבלת ההודעה.  48בתקופת האחריות והתחזוקה מתחייב הקבלן לתקן כל ליקוי תוך  . 4

  לצורך סעיף זה, הודעה טלפוית למשרד הקבלן תחשב כמספקת ומחייבת.

הקבלן מתחייב להעביר למזמין מספר טלפון בו יתן יהיה להשאיר הודעות בשעות ובימים בהם  . 5

  הקבלן.סגורים משרדי 

שים מתום תקופת האחריות וזאת על  8הקבלן יגיש הצעת אחריות ושרות  למערכת לתקופה של  . 6

  בסיס של שרות שתי,  בהצעה תוגש עם הצעת המחיר. ההצעה תהיה אחוז מערך המערכת המוצעת. 

אחריות הקבלן לביצוע העבודה היה אחריות לייצור, אספקה, חיבור והפעלת המערכת במלואה,  . 7

  הרצה ועמידה בביצועים.  כולל

בכל פעם שיוזמן איש שרות לטיפול בתקלות או בטיפול שיגרתי, ימולא דו"ח מפורט שהעתקו ימסר  . 8

  למזמין.

במידה ובמהלך הזמן יסתבר כי המערכת או חלק ממה לא עמדו בדרישות שבמפרט הטכי, אך  . 9

ל מת שהמערכת תעמוד תופעה זו לא התגלתה במהלך בדיקות הקבלה, יתקן הקבלן ליקוי זה, ע

  בדרישה המקורית.

זכות זו תהיה יתת למימוש בכל שת האחריות ובכל שה וספת בה מבצע  הקבלן תחזוקה  .10

  במערכת.

 

  תיעוד והדרכה 

  לפי תום ההתקה וביצוע בדיקות הקבלה, ימסור הקבלן למזמין טיוטת תיעוד טכי.  .1

  התיעוד ייכתב בשפה העברית ויכיל:   .א

  ות פעולתה.תיאורהמערכת ועקרו  

  .ספר הפעלה  

 ספר תחזוקה  

  יתתכAS MADE.  

 .(למע' ממוחשבות) ותתיעוד והוראות הפעלה לתכ  

  .(כולל מס' קטלוגים) יים מקוריים של הציוד המותקןמפרטים טכ  
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מפורטות, חבורים,  התיעוד יכלול תיאור מפורט של המערכת המותקת על מכלוליה, תכיות  .ב

  מעברים, תכיות אלקטרויות של מרכיבי הציוד העיקריים. 

הוראות התחזוקה יכללו מיקום מרכיבי הציוד השוים, מהלך כבלים כולל צבעי גידים, רשימת   . ג

חווט וחבורים בין המרכיבים השוים, איתור תקלות, מפרט אחזקה מועת, תיעוד תוכה (כולל  

  תחזוקת תוכה).

עותקים של  4ימים,  10מר ביצוע בדיקות הקבלה וקבלת הערות המזמין, יוגשו למזמין תוך לאחר ג  .ד

  ימסרו למזמין. 3- תיעוד מעודכן. עותק אחד ימסר ליועץ ו

  מסירת התיעוד מהווה תאי לקבלה.   .ה

ההדרכה תכלול בוסף לתפעול המערכת, זיהוי תקלות. ההדרכה תתבצע ללא הגבלת משתתפים   .ו

  ההדרכה, במשך כל תקופת ההרצה והאחריות. וללא הגבלה בימי

חודשים לפחות מתום תקופת ההרצה. כל גירסת   36הקבלן מתחייב לעידכוי תוכה שוטפים למשך    .ז

תוכה חדשה תותקן ללא תמורה באופן מיידי באתר הידון, כולל הסבת גירסה ממערכת הפעלה  

  למערכת הפעלה חדשה. 

  בסדר ובפירוט הבא:התיעוד ימסר  -פירוט מרכיבי התיעוד   .ח

  .ים של תיעודרשימת תפוצה ועידכו  

 .תים אודות המערכת המותקסכמת מלב  

   ית חווט ומיקום רכיביםתוכAS MADE   גדי סוף קו. לכל קומה תוצא כולל מיקום

  תוכית פרדת. לכל ושא (כגון: פריצה, בקרת כיסה, או אש) תוצא תוכית פרדת.

 יויות ומכיות אלקטרות של מרכיבי הציוד. תוכ  

  בשפה העברית. -הוראות תפעול המערכות  

  עת, חלקי חילוף מומלצים. איתור תקלות -הוראות תחזוקה למערכותתחזוקה מו ,  

  ו בפועל, כולל מס' קטלוגי, שם יצרן,   -רשימת מרכיבי הציודכולל כמויות שהותק

  תצלומים ופרוספקטים של הציוד.

 בתיק האתר. - ספר "היסטוריה" אודות המערכת  

  איםבתיק האתר. -דוחות טכ  

 .דרש, לתחזוקת המערכות צב"ד ייעודי  

  בדיקות קבלה 

  בגמר ביצוע ההתקה תוגש המערכת לבדיקת קבלה ע"י הקבלן. .1

  בדיקות הקבלה תכלולה:   .א

  אשר תכלול:בדיקה חזותית 

 התאמה לכתב הכמויות  

 שלמות מרכיבי המערכות  

 תםמהלך הכבלים וצורת התק  

 שילוט וסימון  

  הלחמות  

 בידוד  

  איכות הביצוע הכוללת  

  בדיקת עמידה בדרישות המפרט:

 ותלית של מרכיבי המערכות השוקציובדיקה פו  

 יםעמידה בתק  

 העמידה בדרישות ההתק  
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 (במידה וקיימות) ה ומערכות ממוחשבותעמידה בדרישות תוכ  

  בדיקת ביצועים: 

 דרשאספקת תיעוד כ  

  'התרעה) עמידה בגלוי (למע  

 (מע' טמ"ס) ות מתקבלותאיכות תמו  

 (דרש במפרטכשמוגדר ו) קצב התרעות שווא  

 (לשאר המערכות) דרשים עמידה בביצועים  

 (למערכות שמע) איכות שמיעה ודיבור  

  אמיות מערכת

  כשמתבצעת הרצה לפי קבלת מע' סופית:

 כמות תקלות  

 MTBF  

 MTTR 

  השפעותRFI 

חו את דעת המפקח והמערכת תעמוד בכל הדרישות והביצועים,  במידה ותוצאות כל הבדיקות יי   .ב

תיערך תקופת הרצה בת מספר ימים. בתקופה זו לא תהיה לקבלן גישה למערכת (אלא במקרה 

ויוזמן ע"י ציגי המזמין במקרה ותהיה תקלה מהותית). בתום ההרצה שבמהלכה יערך מעקב על 

ולא תהייה תקלות או בעיות, יוכרז על קבלת ביצועי המערכת, תיערך בדיקה וספת ואז במידה 

 המערכת וממועד זה תחל תקופת האחריות.

ההחלטה על עמידה בביצועים תוה בלעדית לשיקול המזמין ו/או ציגיו והיא תבוצע על בסיס   . ג

  מקצועי טול שיקולים זרים. 

יקות שיעשו  לבדיקת הקבלה ימציא הקבלן טופס  בדיקות מפורט חתום על ידו ובו פירוט הבד   .ד

  למערכות על ידו. 

  תאים כלליים לכל מערכות מתח מוך 

בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בחן את התוכיות והשרטוטים הדרושים לביצוע הצעתו וכי   .א

הצעתו מבוססת על בדיקת התוכיות כאמור, מתאימה לתוכית המקום ועוה על דרישות המזמין 

  והמשטרה.דרישות הג"א מכבי אש 

בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי העזר , האביזרים   .ב

וציוד אחר הדרושים להשלמת  עבודתו וכי הצעת המחיר שלו היה מושלמת עד שלב מסירת 

המערכת ללקוח ולמציע לא תהייה תוך כדי עבודה כל תביעות כספיות וספות להוציא תביעות 

  בגין דרישות המזמין לתוספות או שיויים במפרט הטכי.כספיות 

  מילוי ההצעה תתייחס  לכל המערכות  קומפ' ותכלול:  . ג

 .דרשכתב כמויות ממולא כ  

  .יםות על מרכיביהן השותיאור מדויק של המערכות השו  

   .יים מדויקים של פרטי הציוד שיסופק ע"י המציעמפרטים טכ  

 יםוספים לאלה   תייחסות מפורטת למפרטים השו המפורטים במפרט זה   או

והאפליקציות    חריגים    תוך ציון ההבדלים, השיויים מהדרש, תוים טכיים 

  של הציוד המוצע. 

כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל הבחיות לדרישות   .ד

בזק, משטרת ישראל ומכבי  התקים הישראליים  המתייחסים אליהם, לדרישות חברת החשמל,

  אש ולדוגמאות אשר בדקו ומצאו כשירות לתפקידם על ידי המפקח. 
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  הצהרת הקבלן 

הקבלן מצהיר כי קרא והבין תוכן מכרז זה, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב  .1

  לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו.

מלואה ובמדויק לכל אחד מסעיפי מכרז זה, במקרה של הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שלו עוה ב . 2

סתירה מסוג כלשהו בין סעיפי המכרז להצעת הקבלן יחייבו את הקבלן הדרישות של מכרז והקבלן 

  חייב לבצע אותם במחירים הקובים בכתב הכמויות.

הקבלן מצהיר כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי עזר , אביזרים וציוד אחר הדרושים  . 3

להשלמת עבודתו, וכי במסגרת זו הוא יבצע את הדרישות המוגדרות במכרז זה בשלמותן עד שלב 

מסירת המערכת למזמין. לקבלן לא תהייה תוך כדי העבודה כל תביעות כספיות מסוג כלשהו בגין 

 העבודה המוגדרת במכרז זה.

  

  שם הקבלן ___________________

  _______________________ת.ז. 

  חתימת הקבלן________________

  תאריך _____________________

  

  מפרט טכי לעבודות חשמל, תקשורת ותאורת חוץ לכביש גישה לבית הספר כולל חיה פימית. 

  

  תאים מוקדמים . 1
  

  המפרט ורשימת הכמויות להלן מתייחסת לביצוע עבודות חשמל לתאורת        

  חוץ והכת תשתיות תת קרקעיות עבור בזק וחח"י .       

  

  העבודה תבוצע בשלבים כאשר המזמין ייקבע את השלבים וזמן ביצוע של כל שלב.  . 2
הסעיפים לא  מחיר –חלק מהעבודה היה אופציה ויתכן שלא תבוצע על פי החלטת המזמין  . 3

 ישתה עקב הקטת או הגדלת הקף העבודה. 
עבודות הקבלן כוללות את כל התאומים והאישורים הדרושים לצורך ביצוע חפירות , חציית  . 4

כבישים והתחברות למערכת החשמל של המועצה ושאר  עבודתו כולל סידורי תועה ובטיחות 
. 

 .20%ון דקל העדכי לאחר החה של עבודות חריגות שיאושרו מראש בכתב יתומחרו לפי מחיר . 5
    

  כל העבודות יתואמו ויבוצעו לפי דרישת עירית ירושלים ובהתאם למפרט הטכי של העיריה 

  בסיום העבודה יאשר הקבלן את עבודתו עם ציג העיריה.

   

  כל העבודות תבוצעה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי מהדורה חדשה בהוצאת הוועדה  

  הבימשרדית למשרדי הביטחון, העבודה, השיכון ומ.ע.צ הכוללים:  

  

  .08המפרט הכללי למתקי חשמל פרק   .א
  .08המפרט הכללי לתאורת חוץ פרק   .ב
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  .08מפרט אופי מדידה פרק   . ג
  רט בזק.כל ההוראות הכלולות בתקן ישראלי ומפ  .ד
  העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים ובתוקף בהתאם לתקות.  .ה
    יש לראות במוקדמות, תאים הכללים, המפרט הטכי הבימשרדי, מפרט   .ו

  המיוחד, תקים ישראליים, כתב הכמויות והתכיות כמשלימים זה את זה.    
  יהיה כלול  על הקבלן לבצע כל עבודה הובעת מדרישות המפרטים ה"ל ומחירה   .ז

    במחיר הצעתו, הקבלן לא רשאי לדרוש כל תוספת עבור עבודות והספקת חומרים     
 וחומרי עזר שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתכיות במוקדמות ובמפרטים לעיל   

ואשר אין רשומות בסעיפי רשימת הכמויות, כל המתואר במסמכים אלה משלימים 
וצע בצורה מושלמת ומוכה לשימוש ותכלול  את סעיפי רשימת הכמויות, העבודה תב

  את כל החומרים הדרושים אף אם לא פורטו.
  על הקבלן לבדוק את כל התכיות ואת המידות התוות בהן בכל מקרה שתמצא   .ח

    טעות או סתירה בתכיות, בפרטים בשטח ובכתב הכמויות, על הקבלן להודיע מיד     
    בודה, החלטתו של המפקח בדון למפקח אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע הע  
    תהיה סופית, לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טעה שלא ידע מסטיות   
  הדוות.   

  הקבלן ילמד את התכיות והפרטים יחד עם המפרט הכללי וכל הפרטים שיש להם     .ט
שיוי מחיר איזה חשיבות בביצוע העבודה הדוה, הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או            

שהוא, בגין  טעה שלא ידע מראש את כל הפרטים והתאים בקשר לביצוע העבודה  
  הדוה. 

המוח "שווה ערך" אם זכר במפרטים ו/ או רשימת הכמויות כאלטרטיבה למוצר   .י
מסוים הקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות מבחית 

מוצר הרשום. טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואפיו המוצר "ש"ע", הטיב ודרישות אחרות ל
 טעוים אישורם המוקדם והבלעדי של המהדס והמפקח.  

 ערך לציוד מוכתב במכרז.  -הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו היו שווה   .יא

בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב 
  במכרז.

ערך, לפי הצעת הקבלן, אם תהיה כזו, תמצא ביטוי בדף ספח  -ההצעה לציוד שווה 
 למכרז בפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, תויו הטכיים, שם הספק וכו' וכן

  ותוים פוטומטריים דגם המפסים.  מפרטים טכיים מקורים של היצרן, קטלוגים

המכרז,  דון כלל, אלא אם כן הוצעה יחד עםערך לא תי -כל הצעה לציוד שווה  
  כמפורט לעיל.   

   בהחלטתערך או לא, היה  -ההחלטה אם הציוד המוצע אמם שווה 
  המפקח והמזמין בלבד.  

  מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל   .יב
    תאי המוקדמות, המפרטים והתכיות, חומרי העבודה, הרכבה,   
    ם, עיגוים, ריתוכים, צבע, חציבה בבי טוים להעברת צרת חיבורי  
  בקירות ובכל מקום שידרש שימוש בציוד חומרי עזר הדרושים לביצוע    
סוגי     העבודה ואשר אים רשומים במפרט, אספקה והובלה פיזור בשטח, כל   

י למילוי תא    המיסים, ביטוח ובטיחות, בלו, הוצאות מראש, רווח וכו' שתדרשה 
 המפקח.       החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצוו המלאה של  

  גופי תאורה המסופקים ע"י הקבלן יהיו מקוריים בתוך אריזות מקוריות   יג.     
  עם מסמכים לווים מקורים בתוך האריזות.  

  חתימת הקבלן בסוף הצעת רשימת הכמויות, מהווה אישור שהוא למד   יד.    
  שיש בהם חשיבות בעבודה והוא מסכים  את כל המסמכים וכל התאים  
  לתאים הרשומים ויפעל בהתאם למפרטים ולשביעות רצוו המלאה של   
  המפקח.   

  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומוסים במספר הדרוש   טו.     
  לשם קידום העבודה בקצב הדרוש.     

  

 הקף העבודה      . 6
  

  הבאים: העבודה כוללת ביצוע המתקים 
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 חפירות.   .א
בחפירה  לכביש גישה, וצרת לבזק -החת צרת הכה להזה עמודי תאורה  .ב

  משולבת.
  יסודות בטון + עמודי תאורה + פסים לתאורת כבישים.  . ג
  כבל הזה לעמודי תאורה.   .ד
  חיבור רשת התאורה לעמוד קיים של תאורת כביש ראשי.  .ה
 ציות כבישיםהכות לחח"י ובזק הכוללות: חפירות, החת שרוולים בח   .ו

  הצורך). (במידת
תיאומים מוקדמים עם חח"י, בזק והרשויות המוסמכות ומשרדי הממשלה   .ז

בהתאם לתקות. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפי שקיבל אישור מחב' 
  בזק, אישור חח"י ואישור מהמפקח.   

 

  תאור עבודות תאורה  . 7
  

  התקת תאורה חדשה תת קרקעית לשצ"פ.  

 תאור עבודות תשתית בזק
  

  תקן בזק. C.V.P 110א.      התקת תשתית תת קרקעית שתכלול צרת מסוג י.ק.ע. וצרת         

  P, A1, A2ב.       התקת תאים מסוג         

 העבודות יבוצעו לאחר תאום של הקבלן עם בזק וקבלת אישור לתחילת העבודה.         ג.         

  הקבלן יזמין את מפקח בזק לאישור כל שלב בעבודה.        

  

 תאים כללים  . 8
  

"מפרט כללי למתקי תאורה וחשמל", ב"חוזה" תחולה על התאים   08בוסף לאמור בפרק  
  הכללים ההוראות הבאות:

יבוצעו באישור המוסדות המוסמכים. על הקבלן לדאוג לקבלת כל עבודות העפר   .א
  אישור זה.  

האספלט   על הקבלן להצטייד במשור מתאים לחיתוך אספלט ועליו לבצע את חיתוך    .ב
  עוד לפי חפירת התעלה, על מת לקבל קווי חפירה ישרים. 

  

יש להודיע בכתב למפקח על כל התחלת שלב בעבודה ולקבל את אישורו  בכתב    . ג
לביצוע כל שלב ושלב כגון: סימון תוואי החפירה ותאי ביקורת, חפירות וריפוד   
בחול ים, החת צרת, ריפוד בחול. בטרם יתחיל הקבלן את מילוי התעלה מעל   
לדרוש   שכבת המילוי הראשוה, עליו לקבל אישור החת סרט סימון, המפקח רשאי   

העבודות ה"ל כולל    מסרו לבדיקה. כל מהקבלן לפתוח תעלות או בורות עבור יסודות שלא 
 הקבלן.   כסוי התעלות והבורות לאחר הבדיקה תבוצעה על חשבון  

הבחיות   כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל   .ד
חשמל, בזק, משטרת   לדרישות התקים הישראליים המתייחסים אליהם, לדרישות חברת 

  לתפקידם על ידי המפקח.   ולדוגמאות אשר בדקו ומצאו כשירות ישראל ומכבי האש 
באחריות הקבלן לקבוע במדויק את הגבהים ומיקום השוחות והצרת. על פי פי    .ה

  הקרקע הסופיים המתוכים.   
  לא תוכר כל תביעה לתשלום וסף הובעת מחוסר ביצוע ו/ או תיאום כלשהו.   .ו
  שהתקבלה ע"י המפקח והמזמין.העבודה תיחשב כגמורה רק לאחר   .ז
כל התיאומים והבדיקות המפורטים לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם    .ח

  עבורם בפרד.   
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור   .ט

הקבלן ועל    המתכן ו/ או המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י    
  חשבוו. 

החומרים   מפקח הוא הפוסק היחיד והסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ה  .י
  והאביזרים, טיב העבודה ואופן ביצועה. 

  

 הצהרת הקבלן  . 9



110  
 

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

 

  

  הקבלן מצהיר כי קרא והבין את תוכן מכרז זה, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש          .א
  לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו.   

    הקבלן מצהיר כי בדק את השטח בו יותקו המערכות המיועדות, בחן את     .ב
    התוכיות והשרטוטים ובדק באופן יסודי את כל התאים הדרושים לבצע    
    העבודה הדרשת במכרז זה. לאחר שבדק את כל התאים כאמור וביסס את   
  הצעתו בהתחשב עם כך.   

  ה ובמדויק לכל אחד מסעיפי הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שלו עוה במלוא    . ג
    מכרז זה, במקרה של סתירה מסוג כלשהו בין סעיפי המכרז להצעת הקבלן    
    יחייבו את הקבלן הדרישות של המכרז והקבלן חייב לבצע אותם במחירים   
  הקובים בכתב הכמויות.  

  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאין להגיש הסתייגויות, שיויים, אלטרטיבות,     .ד
  ות, הורדות וכד' במסגרת המכרז וכתב הכמויות המקורי, הקבלן רשאי תוספ    
    יהיה להציע  אותם בפרק פרד כאופציות אשר תוספה לכתב  המקורי אשר   
  ימולא כדרש.  

  הקבלן מצהיר כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי עזר, אביזרים וציוד     .ה
    א יבצע את הדרישות אחר הדרושים להשלמת עבודתו, וכי במסגרת זו הו  
    המוגדרות במכרז זה בשלמותן עד שלב מסירת המערכת למזמין. לקבלן לא   
    תהייה תוך כדי העבודה כל תביעות כספיות מסוג כלשהו בגין העבודה    
  המוגדרת במכרז זה.  

  הקבלן מצהיר כי כל החומרים, הציוד, מכשירים, כלי עבודה ואמצעים אחרים     .ו
  מצאים ברשותו  –שם ביצוע הדרישות המוגדות במכרז זה ל -אשר עליו לספק  
  או באפשרותו להשיגם.   
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  הוראות טכיות לביצוע המתקן .10
  חפירות: 

  

  ופרקי משה.   08העבודה תבוצע בכפיפות לפרק   .א
  ופרקי משה. 08עבודות עפר יבוצעו בכפיפות לפרק   .ב
  הקבלן מתחייב להעסיק מפקח שיכוון וישגיח על עבודות החפירה, כל זק   . ג

  שייגרם לצרת מים ביוב ו/ או כבלים לחשמל וטלפון תת קרקעיים בגין    
  עבודות החפירה יתוקו מיד על חשבון הקבלן.   

  ס"מ מתחת לפי הקרקע הסופיים.   110החפירות עבור הצרת יהיו בעומק    .ד
  הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום, במפרט או בכתב  לצורך עבודה זו אין  
  בכמויות, בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה ו/ או חציבה בכל סוגי הקרקע   
  כולל סלע, אספלט, מעבר דרך קיר תומך, פתיחת חורים בבטון וכו'. כולל   
  סילוק עודפי החפירות בפרק זמן שידרוש המפקח והעברתם למקום מורשה   
  טח קי. לקבלת ש  

  ס"מ חול ים קי לפי החת הצרת ובשכבה  10החפירה תרופד בשכבה של   .ה
  ס"מ לאחר החתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי  10וספת של   
  הראשוה יש להיח סרט סימון פלסטי תקי בצבע אדום עם סימון "כבלי   
  ת צפיפות חשמל" כדרש. לסתום את החפירה באדמה רטובה ולהדק עד להשג  
מוד לפחות. ולהחזיר את פי המילוי הסופיים לקדמותם. במקרה של  97%של   
  עקירת צמחיה על הקבלן לשתול מחדש צמחים חדשים על חשבוו בהתאם   
  לדרישות המפקח.   

במקומות בהם יבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישים, מדרכות   .ו
 בחזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותות יום. וכו', חייב הקבלן לכסותם

קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל הקבלן    .ז
לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות וחפירות  

 בידיים.
בשיחים, החפירות בערוגות ובפי הירק תעשה בידיים, תוך זהירות מירבית מפגיעה   .ח

בפרחים, בעצים וכו. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא להוציאו בעת ביצוע, יוצא בזהירות 
ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר המילוי. כל האמור לעיל כלול במחיר  

 החפירה ולא ישולם עבור זה בפרד.
דאג בכל ושא פתיחת הכבישים יתאם הקבלן את זמי הביצוע וצורתם עם המפקח וי  .ט

 לקבל אישור מראש מהרשויות המוסמכות, המפקח, המשטרה וכו'.
  

 ציורות כללי  .11
  

  ס"מ.  30  ס"מ ויכוסו בשכבת חול וספת בעובי  10ציורות יוחו על ריפוד חול בעובי   .א
  הצרת תבוצע בקוים ישרים.   .ב
  

  צרת לבזק:   

  קשיח תת קרקעי לפי תקן בזק. P.V.Cהצרת תהיה מסוג   .א
  הצרת תהיה מסוג פוליאטילן קשיח תת קרקעי מסוג י.ק.ע.  .ב
תקיים לפי דרישת בזק מיוצרת ע"י חברה מוכרת, כולל מכסים, יציקת  A 2או  A1או  Pתאי   . ג

UUKEI .לפי דרישת בזק 
       

  : צרת חשמל לחח"י

  קשיח תת קרקעי לפי תקן חח"י. P.V.Cהצרת תהיה מסוג 

  

  צרת לתאורה:

        

  כבל מאור רחובות יושחל בציור ולא יטמן בקרקע ללא ציור.  .א
 הצרת תהיה מסוג פוליאטילן "מגום" דו שכבתי תת קרקעי.  .ב
אטימות   הצורות יותקו בין העמודים  ברצף ללא חיבורים, כדי להבטיח   ג. 

  מוחלטת.
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  הצרת תבוצע בקוים ישרים.   .ד
חיות,   בצמתים מתחת לכבישי אספלט, רחובות משולבים, גרמי מדרגות, משטחי בטון,   .ה

ס"מ כולל   120בעומק   מ"מ   3.5עובי דופן  4שבילים להולכי רגל וכו'. . . יותקן שרוול מפי.וי.סי.  "
 שכבה של בטון בעובי  להיח על הצרת  מ"מ רצוף מחתיכה אחת ללא קשרים, יש  8חוט משיכה מיילון 

  ס"מ.  20
אל   מ' לפחות בתוך תחום המדרכה ויתקז  1סיום השרוולים בכבישים יהיה   .ו

עם   מ'  1.2ס"מ טו ובעומק  80שוחת בטון עגולה מבטון טרום בקוטר 
טון מיציקת וולקן עם סמל העירייה טבוע במרכזו והכיתוב  5מכסה לעומס 

  לתאורה. (ראה פרט).  2X4"תאורה" , כמות השרוולים " 
בור הצרת ביה לבין עצמה יש חובה להשתמש במופות אורגיליות  לחי   .ז

  מתוצרת היצרן.  
  לא יאושר כל אילתור למעט מופה אורגילית.   

יחד   במעבר כביש יש להשחיל   4עם השחלת כבל מאור רחובות בתוך שרוול "  .ח
לצורך מתן   עם הכבל חוט משיכה רזרבי במקום החוט ששימש להשחלת הכבל 

  לכבל וסף. אפשרות עתידית
  ס"מ.  10ס"מ ויכוסו בשכבת חול וספת בעובי  10ציורות יוחו על ריפוד חול בעובי   

    

  בדיקה וכיסוי   .12
  

    לפי סתימת החפירה כל הצורות ייבדקו שהם חופשיים מגופים זרים,     .א
  הבדיקה תעשה ע"י השחלת חוט משיכה.  

  מ"מ.  8בכל ציור יושחל חוט משיכה מילון      .ב
  לאחר השחלת הכבל יש לאטום את הצרת בפקקים עשויים מצמר זכוכית     . ג

  ס"מ.     15לעומק     
  

 עבודות חשמל לתאורת חוץ .13
  

רצופים ושלמים ללא חיבורים  XY2Nהזת עמודי תאורה תבוצע ע"י כבלים   .א
  ממ"ר.  35בהם וכן ע"י מוליך הארקה מחושת בחתך  

השחלת הכבלים בצרת תת קרקעית תיעשה לאחר סיום החת הצרת וכיסוי   .ב
  החפירות.   

  ממ"ר,  35בחפירות יוחו צרת חשמל ומוליך הארקה מחושת גלוי בחתך   . ג
  מ"מ. 3.1עובי גיד   

  מטר מקו העמודים, מתחת  0.5החפירות יבוצעו בקוים ישרים ובמרחק של   .ד
  . ליציקות עבור השבילים ( לא בגיון)   

הבורות לעמודי תאורה יוכו בקידוח, בחפירה או בחציבה. לא יוחל בהעמדת   .ה
  העמודים לפי שהם יבדקו ויאושרו על ידי המפקח. העמדת העמוד תבוצע   
בעזרת הכלים הדרושים תוך הקפדה על שלמות העמוד בכל חלקיו. ייעשו כל    
  על הזוית הסידורים הדרושים לשמירה על הקו הישר, על אוכיות העמוד ו  
  הכוה של ראש העמוד.   

  כל אביזרי הרשת, ברגים, חיזוקים וכד' יהיו מגולווים.    .ו
  

 גופי תאורה  .14
  

את   הפסים יהיו לתאורת כבישים עמידים בתאים קשים על הקבלן לתאם   א.  
  זויות הפיזור של כל פס בהתאם למיקומו בשטח.

של  המפרט  הכללי   08-065-08-060כל הפסים יתאימו לדרישות כמפורט בסעיף    
תאורת חוץ. הפסים יתוקו באמצעות זרועות לראש העמוד, מחיר הפס כולל    
התקה חיבור וכוון  הפס בחשיכה. הפסים יהיו עם מגש אביזרים בידוד כפול   
, מצת וסטרטר להפעלה  0.94 –איטגרלי וקבל מתאים לשיפור כופל  ההספק ל   
  אמפר.   10" 0מתאים לבורג הורה, מגש אביזרים ומאמ"ת עם יתוק "  

, מהדקים לחיזוק הכבלים יותקו 16/5ק"א יהיו בידוד כפול בלתי דליק, בורג "  
  ממ"ר. 2.5X3 NYYלתיבת חיבורים ע"י כבל   בפתח לציוד בעמוד, חווט מהפס   
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תאורת כבישים ורחובות(יש  2.3חלק  20קן ישראלי גוף התאורה יתאים לדרישות ת  ב.
  להציג תעודת בדיקה מלאה).

גוף תאורה יהיה חייב להיות גוף מקצועי ובעל ליבה פוטומטרית (רפלקטור)   . ג
ממתכת (אלומייום מלוטש) ומותאם לשטח ההארה אליו הוא מיועד ליישום  

  דרישות התקן לתאורה.
גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע באמצעות מתאם   .ד

 " 1/4 2 -ל  3/4לרוע בקוטר שבין "
מעלות ביחס  45-ג"ת יחד עם המתאם לזרוע יאפשרו כווון הפס בטווח של +  .ה

 פי הקרקע. 
ג"ת יכלול מתאם לחיבור אכי לעמוד התאורה על פי דרישת המזמין , לרבות   .ו

 . מתאם לזרוע כפולה
הציוד בגוף התאורה יהיה מותקן על מגש פריק בעזרת שקע תקע יתן לשליפה    .ז

 וח ומהירה. 
בית הורה לורות ל"ג או מ"ה יהיה מחרסיה עם קפיץ המוע שיחרור הורה    .ח

  .  E-40  /E-27בגלל רעידות וזעזועים מסוג 
צריכה להיות אפשרות של אספקת הגוף בצבעים שוים, בהספקים שוים, עם    .ט

  פשרויות חיבור שוות כגון בתליה מהצד או מלמטה אל העמוד והזרוע. א
גוון התאורה יהיה על פי בחירת המזמין וכל גוון שיבחר לא ישה את מחיר 

 היחידה. 

הציוד בגוף התאורה כגון משקים, קבלים, מצתים וכו' . . . יהיו מאושרים   .י
  בהתאם לתקים ישראליים או המבדקה שליד הטכיון בחיפה. 

  2.5החיווט בפס עצמו יהיה מותקן על מגש בעל בידוד כפול או אלומייום     .יא
מ"מ עובי לפחות ומחווט לפי כללי מקצוע טובים מחוטים מבודדים ועמידים 

מעלות צלזיוס לפחות, חיווט הציוד בגוף התאורה יבוצעו  105בטמפרטורות של 
  .  ISO 2002ע"י יצרן מורשה בעל תו תקן איכות איזו 

לגבי כל אספקה והאישור יוצג  COCאספקת המגש יצורף אישור  עם  
החיווט בין המגש לבית הורה חייב להיות עמיד  -למפקח ולמתכן   
  מעלות צלזיוס. 180בחום של   

  כל ורות תותאמה לציוד המותקן בפס ולרפלקטור לפי המלצת היצרן.   .יב
יה עצמאי מסוג לכל הורות מסוג ל"ג או מ"ה יהיה מצת חיצוי, המצת יה  . יג

אלקטרוי  ללא מתע (סטרטר) מתאים לורה ולמשק בליווי אישור מאת יצרן 
הורות או הסוכן המורשה שלו בארץ כי המצת המשק והקבל המוצעים על ידו 

   MZM - 400/SUטורגי מק"ט   -אכן מתאימים ל"ל כגון מצת תוצרת בג 
ייגוד או ש"ע בעל תו משק תוצרת ש  SM45/SUתוצרת שמ. יויברס מק"ט 

  תקן ישראלי.
 ורות  .יד

- ווט) מסוג מ"ה, בעלות צבע משופר ו/או ורות .ל.ג גליליות  70-400הורות תהייה בות (
אלקטריק" או "ווסטיגהאוז" ארה"ב, או -קופות, בעלות מצת חיצוי. הורות מתוצרת "ג'רלש

  "אוסרם" גרמיה. 

  . 20לפחות בהתאם לדרישת תקן ישראלי  IP65דרגת אטימות הגוף תהיה   .טו
ג'אול לפחות ובעמודים   10דרגת אטי ודליות של הפסים בעמודים גבוהים   .טז

  ג'אול לפחות.  20מוכים 
  רצוי שהחלפת הורה תהיה ללא פתיחת החלק האופטי.   .יז
עצה  תתן התחייבות בכתב של יצרן גופי התאורה למח' האחזקה של המו   . יח

לאספקת חלפי לגופי התאורה בחלפים בודדים ולא כקומפלטים וזאת למשך כ 
שים לפחות הקבלן יצרף התחייבות זו מטעם היצרן בעת הצגת הגוף   10 -

  לאישור. 
מודגש שהגוף שיבחר יהיה הגוף המקורי שקבע ואושר ע"י המועצה והמצויין    .יט

גוף שאיו מצויין בכתב  לא יתקבל כל חיקוי של גוף תאורה או בכתב הכמויות 
  הכמויות.

גם אם חובה על הקבלן להציג לציג העירייה גוף אחד לדוגמא לצורך אישור    .כ
הגוף אותו הוא מתכוון להתקין הוא הגוף המצויין בכתב הכמויות ותואם 

  לחלוטין את הדרישות בטרם רכישת שאר הגופים. 
  

 גופי תאורה מסוג לד .15
  הקודם: בוסף לדרישות  שבסעיף 

גוף התאורה מיועד להתקה ולהתחברות לזיה באמצעות מערכת הפעלה      .א
ההתקה תתבצע בהתאם להוראות  –) Driverאלקטרוית איטגרלית יעודית (
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ההתקה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרוית תאפשר תאורה 
  ). 10%-קבועה ויציבה, ללא תלות בשיויים במתח הרשת (+

לפחות בהעמסה מלאה,  0.90אורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של גוף הת      .ב
 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

שעות עבודה לפחות   50,000וגוף התאורה הדרש  LEDאורך חיי מקור האור       . ג
מותרת ירידת שטף האור מעלות צלזיוס,  40בטמפרטורה סביבה של 

 10%במקסימום 
(גוון לבן) ובהתאם לדרישת  5300K -ל 4000Kהאור יהיה בין  גוון מקור       .ד

המזמין. על הקבלן להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע שלו איו עוה לדרישת 
 המזמין ואיו אחיד.

ג"ת המוצע יתאים לדרישות כל התקים כדרש במפרט זה בהתחברות ישירה       .ה
 לרשת החשמל. 

 מפרט חשמלי:       .ו

 ימאלי הספק לדים56<  מיW  

  30%עד  100%לפחות   עמעום  

 יברסלייסה או264~90  מתח כ VAC, 47~63 Hz  

 מקדם הספק  PF>0.9  
 מפרט אופטי:         

  85%  יעילות חשמלית >  

  (ס / לוואטלומ) 110<  יעילות אור Lm/W  

 ית5000<  עוצמת אור ראשו Lm  

 4,000 צבע אור k~5,300k  

 י או אליפסי.  זוית תאורהכיסוי מלב  
 התקה ותאי סביבה:         

 י   בקרת אורהדלקה וכיבוי בהתאם לרמת האור החיצו  

 בקרת טמפרטורת לדים  

 50,000< אורך חיים Hr  

  35°- טמפרטורת פעולהC to 65°C  

 ה40°- טמפרטורת אחסC to 85°C  

  99%– 0 לחות  

 ) התקן הגIP (  IP65  

 ים  10  אחריותש  
  

  שים  10ת לכל גופי התאורה מסוג לד יהיה אחריות דרש  ז.

  הקבלן יידרש להמציא למזמין תיק מוצר לרבות אחריות מלאה לשמוה    

  שים.   

  כל ג"ת שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות יוחלף על חשבון הקבלן   

  ימים.  3תוך   

  

  יסודות בטון לעמודי תאורה .16
  

מ' (לא  15ללא דבש עד לעמוד בגובה  B-300היסוד לעמוד תאורה יהיו מבטון     .ז
  כולל). 

  היציקות יבוצעו רק לאחר שהמפקח יאשר את הבורות.  ב.    

  הבטון ישפך ישירות לתוך הבור ללא תביות למעט החלק של היסוד שיהיה מעל לפי   ג.    
  הקרקע הסופיים, גמר היסוד יהיה חלק ומפולס.   

  ) ס"מ מתחת לפי הריצוף -( 20באזורים מרוצפים יהיה היסוד שקוע    ד.     

  ראה פרט).   
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  באזורים שאים מרוצפים כגון שצ"פים כגון שצ"פים ערוגות וכו' יבלוט הבסיס   ה.

  (+ ) ס"מ מעל לפי הקרקע הסופיים.   20 -כ    

בעת  מכל מיקסר בטון יש לקחת דוגמת בטון לבדיקת מכון התקים  ו.          
  יציקת היסודות.  

כבד,   מ"מ כפיף  75שרשוריים או  80ציורות בקוטר  3בכל יסוד יהיו לפחות   ז.          
להתחברות רזרבות אחד כיסת כבל ההזה, השי המשך הכבל לעמוד אחר והשלישי 

  בעתיד.

 

  ברגי יסוד לעמוד תאורה .17
  

היסוד לעמוד תאורה יחוברו וירותכו בייהם כולל הוצאות פס מגולוון להארקת  ברגי  .א
ס"מ מעל פי היסוד העליוים  15 –יסוד מברזל מגולוון מרותך לברגי היסוד בגובה של כ 

  (ראה פרט).
  5 -ההברגה בברגי היסוד תהיה מגולוות ע"י אבץ חם בטבילה לכל אורך ההברגה ועד ל   .ב

 לא יתקבל גלוון קר.וד הבטון. ס"מ לפחות בתוך יס
העמוד יוצב על ברגי היסוד כאשר מתחת לפלטת העמוד יהיה בורג אחד כולל דיסקית וכן   . ג

אומים ובייהם דיסקית קפיץ מעל לפלטת היסוד כאשר האום מוברג לכל עומקו על   2
  בורג היסוד (ראה פרט).

  וול צור (ראה פרט). עם סיום הצבת העמוד ופילוסו יוצקו הברגים בזפת חם בתוך שר  .ד
מיימלי   לפחות ובאורך  1 1/2מ' גובה יהיו בקוטר "   10-12ברגי היסוד לעמוד   .ה

  מ"מ. (ראה טבלה בפרט).  1100של 
לפחות ובאורך מיימלי  של  1 1/4מ' גובה יהיו בקוטר "  4ברגי היסוד לעמודים מוכים 

  מ"מ, ראה טבלה בפרט יסודות לעמודים. 700

  לו בגריז סמיך בחלקם הפימי ועל התבריגים. כל הברגים יוטב  .ו 
דיסקיות רחבות ודיסקית קפיצית.  2אומים,  3על כל אחד מארבעת ברגי היסוד יותקו   .ז

 כל האומים והדסקיות מצופים "קדמיום" גד חלודה או מגולווים. 
 בקטעים שבהם לא יבוצעו עמודים באופן מיידי, יבוצעו הסעיפים הבאים: 

 האומים והדסקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכל גובהו.  על כל בורג, כולל  .ח
מ"מ, במידות המצויית במפרט ובכתבי  1.5כמו כן, תותקן פלטה מפח מגולוון בעובי   .ט

הכמויות, להגה על היסוד, הציורות, מוליכי הארקה וכו', וכל זה יכוסה באדמה, 
קיימא לזיהוי -ברור ובר אספלט וכו' ליישור המקום והחלקתו. הקבלן יבצע סימון

 היסודות בשלב שיגיע להשלמת המתקים והצבת העמודים.
  

  עמודי תאורה .18
  

של המפרט הכללי לתאורת  08כל העמודים יתאימו לדרישות כמפורט בפרק   .א
  . 812חוץ. וכן לפי ת"י  

ס"מ אשר יזופתו בזפת חמה לאחר  25בגובה  כל העמודים יהיו בעלי שרוול זד  .ב
  הצבת העמוד (ראה פרט).

  מטר בשיה (סטדרט מע"צ).   47כל העמודים יהיו בויים לעמידה ברווח    . ג
ס"מ בכבל פלדה גמיש מצופה   50מכסה תא האביזרים יוצמד לעמוד באורך    .ד

  פי.וי. סי . (ראה פרט) וכן גם פלטת הבסיס.
ועליו טבועה איפורמציה הרשומה בפרט  על העמוד יקבע שלט מתכת   .ה

  המצורף.
  (ראה פרט) שילוט על העמוד.   

  הגילוון יעשה ע"י טבילה באמבט אבץ חם.  .ו
  מיקרון. 60הדורש   918מיקרון לפחות וזאת ביגוד לתקן  80הגילוון יהיה בעובי   

רשה  ולא יוהגילוון יהיה בעל גוון אחיד לא יתקבלו עמודים מגולווים בגווים שוים   .ז
  כל ריתוך לאחר הגילוון.  

במידה ותידרש גם צביעת העמודים (בוסף לגלוון) יבוצע הדבר בתהליך ושיטת צביעה   .ח
כפי שיצויין בכתבי הכמויות) של חברת  A109(או  109יבשה וקלייה בתור על פי מפרט 

  "אפוקול בע"מ" אזור תעשיה קרית מלאכי או שווה ערך.
או בשיטה אלקטרוסטטית של  TRIBO (FRICTION)הצביעה ע"י איבוק בשיטת 

מיקרון לפחות. הצבע עומד  80בעובי  HBאבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 
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גד דהייה. הגוון לפי דרישת המפקח. הדבקת הצבע תיבדק  בדרישות התקים הארופיים
". כל החלקים הצבועים (עמודים, זרועות, 0ותאושר ע"י מכון התקים לעמידות בדרגה "

מ"מ לפחות מודבקים  0.05פסים וכו') יארזו וישלחו לאתר בשרוולי פוליאטילן בעובי 
  ע"י סרטים בקצוות.

תהיה זהה לפי השיטה הבאה מ"ס מרכזיה/  מספור עמודי התאורה בתוכית ובשטח  .ט
  מ"ס מעגל/ מ"ס עמוד. (הכיתוב מלמעלה למטה). 

  מ"ס מרכזיה.  20לדוגמא:     

  מ"ס מעגל.  3     

  מ"ס עמוד. 1     

בעת הצבת העמוד יש להשתמש במוף ולהרימו ע"י חגורות רכות למיעת שריטות   .י
  ופגיעה בגילוון. 

ומים, יעטפו הברגים והאומים  לאחר ישור העמוד ומתיחה סופית של כל הא  .יא
 ביוטה רוויה זפת.

לאחר מכן תישפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד, כולל   .יב
הפלטות המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד. כמו כן יצופה העמוד בזפת 

ס"מ מעל פי הקרקע והפיתוח הצמודים. הכל   10בחלקו התחתון עד לגובה של 
 יל וקי. (או עד קצה שרוול החיזוק הוסף). יגמר בקו ישר, מקב

איחסון העמודים בשטח יהיה במקום מרוכז ובין שורה לשורה יותקו אמצעים המועים    . יג
  זק לעמודים ולגילוון. 

להציג תעודות המאשרות על כך שהעמודים שהוא הביא לשטח עברו   הקבלן חייב  .יד
בקורת מכון התקים את צילום התעודה יש למסור למח' החשמל מועצה מקומית מטה 

  בימין.
  בכל עמוד יוטבע אישור מכון התקים.  

אם תהיה דרישה לעמוד בעל בסיס דקורטיבי יצוק ביציקת וולקן יהיה הבסיס מיציקה   .טו
ר טבוע ביציקה והבסיס וצורתו יבחרו בתאום עם מהדס העיר (ראה פרט עם סמל העי

  לדוגמא בלבד). 
  מ"מ לפחות.  4מ"מ לפחות ועובי דופן מכסה תא האביזרים  6עובי דופן של העמוד יהיה   .טז

  

  הארקות    .19
 

ממ"ר  35במקביל לציור ההזה בין עמוד לעמוד יוח גיד הארקה חשוף בחתך   .א
  טמון במישרין בקרקע.

ההארקה יושחל לתוך בסיס הבטון של עמוד התאורה דרך ציור כפיף כבד  גיד  .ב
  ע"י קיפולו ללא חיתוכו. 1בקוטר "

  .בשום מקרה אין לחתוך את גיד ההארקה  . ג
במקרה  שגמר תוף גיד ההארקה ויש לחברו להמשך הארקת מעגל התאורה,     .ד

מהדק קודות+  3 -יבוצע הדבר ע"י שרוולי לחיצה והלחיצה תהיה לפחות ב 
  קדי כאשר קודת החיבור תהיה בתוך תא האביזרים של העמוד.

 אין לחבר על בורג אחד בפס ההארקות יותר מגיד הארקה אחד.  .ה
בקצה כל מעגל או עמוד שאין ממו המשך יש להתקין אלקטרודת הארקה    .ו

  בתוך שוחה טרומית (ראה פרט).
ה ובתוך תא יש לסמן את גידי ההארקה בשילוט בר קיימא בתוך המרכזיי   .ז

האביזרים ולרשום יעודו של הכבל אל עמוד מעמוד מהארקת יסוד, אל פס צד 
  ימין, אל פס צד שמאל וכו'.

הארקת העמוד תיעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא   .ח
  4-אומים ו 3ויכלול   16/5ושלא יהיה קשור במגש האביזרים. הבורג יהיה ''

 דסקיות, הכל מפליז.
  

  אביזרים ומגש אביזרים תא .20
  

בכל העמודים יהיה מגש האביזרים עשוי מבידוד כפול תוצרת דפג או איטרפק או יורופאק   .א
  ממ"ר או ש"ע מאושר. 35לחתך   SOGEXI  BC-2 BC-3(ראה פרט) עם מהדקי  

המגש בתא האביזרים יכיל את כל האלמטים הדרושים לחיווט כגון מהדקים מאמ"תים   .ב
  למיעת רעידות כולל מעצורים למאמ"תים.  1/4כולל חיזוק המגש לעמוד ע"י בורג "

  A10X2המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי אוטומטיים   . ג
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"א מוגים מפי מגע מקרי, כמו כן . יותקן מ"ז ח"א פרד לכל ורה. מ"ז חB-AK10דגם 
 יותקן מ"ז ח"א כ"ל לגיד פיקוד בכל עמוד.

  החיווט יהיה כזה שתשאר רזרבת כבל כדי לאפשר הוצאת המגש בקל מתא האביזרים.  .ד
המאמ"תים הזעירים והמהדקים יהיו מוגים מחישמול ע"י גיעה   
 מקרית.  

או רייקם  M 3בחום תוצרת  סיום הכבל בתוך העמוד יהיה ע"י כפפה שרוול מתכווץ  .ה
  כולל שילוט יעוד הכבלים הכל לפי פרט (ראה פרט)

עם   לא יתקבל ביצוע עבודת התאורה ללא סיומת של כבלי הכיסה והיציאה   
  שרוולים מתכווצים בחום להגה גד חדירת רטיבות.

  

  זרועות .21
 

  א.      הזרוע תהיה מפלדה מגולוות ברמת גימור של העמוד.             

  בעמודים מוכים כ"ל.   .ח
הזרועות תהייה מהדגמים, טיפוסים, ארכים וכו' כפי שמצויין ובכתבי הכמויות ופרטי   .ט

  התחה. 
הזרוע תורכב ותחוזק לעמוד באמצעות שרוול מתאים כמפורט. החיזוק של הזרוע אל   .י

 ות ברגי חיזוק כמפורט לעיל. העמוד באמצע
 לזרוע תושבת וסידור למיעת חדירת גשם וחרקים לעמוד, כדרש.  .יא
 הזרועות תורכבה על העמודים בצורה אכית ובהמשך ישיר של העמוד ותחוזקה היטב.   .יב
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 מערכת מובילים לתקשורת .22
 

, מעברים דרך עבודות הצרת והמובילים למערכות התקשורת כוללות: חפירות, חציבות  .א
מדרגות, קירות מגן וכו', אספקות והתקות של ציורות לסוגיהם, כולל מתאמים מחזיקי 
 מרחק ("לגו"), תמוכות, חוטי משיכה, בית תאים מושלמים לכבלים, יקוזים לתאים וכו'. 

כל העבודות הקשורות במערכת הטלפוים תבוצעה בהתאם לתכיות, לכתבי כמויות,   .ב
הטכיות ולהחיות העדכיות של ההלת אגף ההדסה ותכון של חברת  בהתאם לדרישות

"מפרטים טכיים לעבודות ביוי רשת", ובהתייחסות  –"בזק", וכן כמצוין בחוברת של בזק 
למפרטים ולתוספות המתאימות לכל סוגי העבודות שיש לבצע, המצויים בכתבי הכמויות 

ותו החוברת ה"ל וכן מפרטים ותכיות והמסומים בתכיות. על הקבלן להחזיק ברש
סטדרטיות של "בזק" לתאים השוים "תאים לכבלים ולמתקי תקשורת תת קרקעיים" 

 ולבצע הכל כדרש. 
ס"מ מעל לשכבת   30ס"מ ויכוסו בחול עד לגובה של  15הציורות יוחו על שכבת חול בעובי   . ג

 הציורות העליוה, הכל לכל רוחב התעלות. 
 בתחתיתן יהיה כדלקמן:רוחב התעלות   .ד

ס"מ, לשלושה ציורות האחד ליד   55 –ס"מ, לשי ציורות האחד ליד השי  Φ"4x1 – 40לציור   
ס"מ. הציורות יותקו במרכזי התעלות  120 –ס"מ, לארבעה ציורות האחד ליד השי  70-השי 

 כדרש.

ולהודיע להם בכתב  על הקבלן לתאם את כל הביצוע עם חברת "בזק", לעמוד תחת פיקוחם  .ה
לפי ביצוע כל שלב בעבודה. עם סיום העבודה ולפי מסירתה למפקח, יהיה עליו לקבל 

  אישור "בזק" על ביצועה התקין ועל קבלת העבודות על ידם. 
בכל קטע יברר הקבלן עם המפקח מטעם "בזק" ויבצע החלפת קרקע בתעלות רק על פי   .ו

 ים.החיותיו, וכן הצורך בעטיפות בטון בקטע
המכסים לתאי הכבלים הסטדרטיים של בזק יסופקו לקבלן ע"י בזק ועל חשבום. על   .ז

הקבלן לתאם איתם את קבלתם במחסיהם ואח"כ להובילם לאתר ולהתקים. (המכסים 
והמסגרות של התאים העגולים יסופקו ע"י הקבלן כשהם תקיים ולעומס מתאים למקום 

 ). T8 -התקתם אך לא פחות מ
יסופקו ע"י הקבלן, כולל כל הציוד וחומרי העזר, כולל מחברים, תמוכות  יתר החומרים  .ח

("לגו"), מתאמים, מחזיקי מרחק, אטמים, קווסים, חוטי משיכה, קשתות, מופות וכל 
 הדרש. 

 

 הכות עבור תשתיות החשמל .23
 

כל ההכות במעברים עבור תשתיות החשמל יבוצעו ע"י ציורות לסוגיהם של חברת   .א
  30ס"מ ויכוסו בחול עד גובה של  10יוחו בתעלות על שכבת החול בעובי החשמל, אשר 

 ס"מ מעל לשכבת הציורות העליוה. 
הקבלן יספק את הציורות, כולל כל החלקים והאביזרים הדרושים, המסופקים על ידם,    .ב

יובילם לאתר וייחם כדרש, וכן עליו לתאם עבודותיו עם מערכות אחרות, להודיע להם על  
ע העבודות על ידו ולהזמין פיקוח שלהם, לדאוג לקבל אישורם על כל העבודות שביצע ביצו

 עבורם ולמסור האישור למפקח.
החת שכבות הציורות על פי כמויות הציורות בעלי הקטרים השוים וסידורם בתעלה.    . ג

המרווחים ביהם במישורים האופקי והאכי, יעשו בתיאום מראש עם המפקח באתר בכל 
 ובאישורם. מקרה

כל הציורות יאטמו בקצותיהם עם פקקים / מכסים מתאימים למיעת חדירת אדמה,   .ד
מ"מ, הכלול במחיר החת ו/או   8לכלוך וכו. לאחר שיושחל בהם חוט משיכה מיילון 

 הספקת הציור ולא ישולם עבור זה בפרד.
משיכה, עליות,  כמו כן כלולים במחירי הציורות השוים קשתות, זויות, מופות, חוטי  .ה

 אטימות, זויתים וגושי בטון לחיזוק וכל הדרש. 
 5ס"מ וזויתן  40X40X40קיימא ע"י גוש בטון שקוע -קצוות הציורות יסומו בצורה ברת  .ו

מטר מעל לקרקע ושילוט, וכן יצוייו בצורה ברורה וחד משמעית בתכית  0.5ס"מ הבולט 
 ובדיסקים ובשרטוטים שיגיש הקבלן לאחר הביצוע. ) הממוחשבת AS MADEהעדות (

בכל הגומחות יותקו שרוולים לפי הצורך ועוד שי שרוולים שמורים. בגומחות חל"ב    .ז

מ"מ לכל יח"ד עד מחוץ לקיר   Φ75(מוים) המותקות על קירות תומכים יותקן גם שרוול 
 ס"מ מפי קרקע סופיים. 80בעמק 

     

  הפעלה יסיוית של המתקן .24
  

  בגמר העבודה ותוך כדי מהלכה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה יסיוית. כל   
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ליקויים אשר יתגלו בבדיקה יתוקו מיד ע"י הקבלן ועל חשבוו. בוסף לכך תבוצע הפעלה   
  יסיוית בלילה ויבוצע כיוון ובדיקת הפסים ללא כל תשלום וסף.

  

  

  שוות  .25
  

יש לקבל אישור מח' החשמל בעיריה על כך  שהתכון בוצע על סמך החיות העיריה /     .א
  המועצה המקומית.

  כל הבהרה או החיה וספת או בדבר שאלות יש לפות למהל מח' החשמל בעיריה.     .ב
בגמר התכון ולאחר קבלת כל האישורים מהרשויות כגון בזק, חברת הטל"כ, ח"ח על     . ג

ם בעירייה מח' האחזקה ולקבל אישור מהל המחלקה או בא המתכן להשאיר סט חתו
 כוחו על תוכיות התאורה.

  

  מערכות בזק

  

  היועץ יקבע את צד הבזק במדרכות בתאום עם בזק.  .א
כל התכון והבצוע יהיו על סמך סטדרטים של בזק ויש לקבל את אישור   ב.   

חברת הבזק היש"מ הרלווטי על התכון ולהציגו לציג מח' החשמל   
  בעירייה / מועצה מקומית.  

  

  בדיקת המתקן .26
  

המתקן יאושר לקראת קבלה סופית אך ורק לאחר שעבר בדיקת חח"י ובודק מוסמך   .א
  חיבורו למתח.יאשר את תקיותו ויתיר את 

הקבלן יהיה אחראי על כל התקשרויות עם  חח"י או הבודק כולל העברת בדיקה     
  חח"י לרבות כל התשלומים בגין הבדיקה לצורך חיבור למתח.  

כמו כן הקבלן יהיה אחראי על כל ההתקשרויות עם בזק וקבלת כל האישורים      
  ממה ועם כל רשות אחרת.  

  יר עבור ה"ל. לא תתקבל כל תוספת מח     

עם סיום העבודה על הקבלן לספק תכיות מעודכות עם המיקום המדויק של הציוד,    .ב
 פרטים, תאום טכי וכד'.

  
  

 תכית עדות .27
 

במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכית שברשותו את כל השיויים שבוצעו לעומת   .א
 התכון המקורי.

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכיות עדכיות המפרטות את המתקן "כפי שבוצע"   .ב
 (תכיות עדות).

תכיות עדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב אוטוקאד. הקבלן ימסור למזמין   . ג
 סטים ודיסק מתכיות העדות שהכין. 3

...... בתאריך "תוכיות עדות הוכן ע"י הקבלן יציין בשדה הכותרת של התוכיות:   . ד
."..... 

 מסירת תכיות העדות כפי שתואר לעיל היא תאי לקבלת המתקן ואישורו.  .ה
הכת תכיות העדות ומסירתן למזמין למזמין כלולות במחיר העבודה ולא ישולם   .ו 

 עבורם בפרד. 
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  תאים מיוחדים   .28
  

רז זה הקבלן מצהיר שהוא מומחה בעל סיון רב בעבודות העומדות לביצוע בהתאם למכ  .א
  וכי מצאים ברשותו כל הכלים והמכשירים הדרושים לעבודה זו.

כל הציוד וחומרי העזר לביצוע העבודה האמורה יסופקו ע"י הקבלן. חומרי העזר כוללים:    .ב
חומרי חשמל, חומרי מתכת, חומרי איסטלציה, מלט, חצץ, חול או כל חומר אחר הדרוש 

  להשלמת העבודה. 
כל העבודה תוצא לפועל לפי חוקי המקצוע ובהתאם לחוק הקבלן מתחייב בחתימתו כי   . ג

  החשמל, לחוקים של משרד העבודה, משרד הארגיה ודרישות חברת חשמל.
הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי והירים לו היטב דרכי ההעמסה, ההובלה והפריקה     .ד

  של כל הציוד המכי והחשמלי והוא מקבל את כל האחריות להובלתו התקיה.
  

29.  ותמיעת תאו  
  

  על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה גד תאוות במקום העבודה. עליו למוע 

  בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו.

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

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

  משה ובאי כוחם, אשר להם ימסר חלק כל שבהוא מהעבודה.

ודה לגבי צד ראשון, שי ושלישי. אין הקבלן ידאג להוצאת פוליסת ביטוח לכל תקופת ביצוע העב
המזמין אחראי לגבי תביעות העלולות לבוא מצד ראשון, שי או שלישי וכל זה באחריותו הבלעדית 

  של הקבלן המבצע. 

סעיף זה מחייב את הקבלן ביסוחו המלא, אלא אם כן ושא הביטוחים כלול ומחייב על פי סעיפים  
  אחרים בפרקים קודמים של חוזה זה.

    

  אחריות .30
  

  חודשים מתאריך מסירת העבודה. אביזר  24הקבלן יהיה אחראי למתקים שהקים למשך  

  או חומר שהתקלקל או מצאו בו ליקויים בתקופת האחריות, יוחלף על ידי הקבלן מחדש   

  ותיתן עליו אחריות מחודשת למשך שה מתאריך ההחלפה. האביזר החדש יהיה מאותה  

  של האביזר המקולקל. התוצרת ומאותו הדגם 

שים. לא יראו במשך תקופה זו  3 -שים ולציפויים המתכתיים ל 5האחריות לריתוכים תהיה למשך 
  ממ"ר.  10 -סימי חלודה על העמודים ששטחם גדול מ
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  מדידה וכמויות .31
  

מחירי החומרים, האביזרים והמערכות אשר מופיעים ברשימת הכמויות כולל אספקה,   .א
  פיזור בשטח, התקה קומפלט, חיבור והפעלה. הובלה 

  . 08פרק   -העבודות ימדדו לפי אופי מדידה הרלווטיים של המפרט הכללי   .ב
העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שפסלו.   . ג

מחירי העבודות המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר והעבודות 
  ת ולא ישולם עבורם בפרד.הלוו

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/ או החומרים לבטל או להוסיף   .ד
  עבודות ללא הגבלה, זאת ללא כל שיוי במחירי היחידה של יתר הסעיפים. 

מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש יתוח מחירים מפורט    .ה
  תשלום חריגה. לכל דרישת 

  

  

  

    חתימת הקבלן__________________  תאריך__________________ 
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  09פרק 

  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 הפיות המטויחות, אופקיות ואכיות, יקבלו חיזוקי פיה ע"י מגן פיה מפח   09.01.2

" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פית הגה מ
  ש"ע, לכל אורך וגובה הפיה.

  
בטון וביה, אופקי ואכי, תבוצע חבישה ע"י החת רצועת  בחיבור בין אלמטי  09.01.3

ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 
לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכה לטיח פים וטיח חוץ. יש לדאוג 

  לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.
  

חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם וציבותם תיבדק בסרגל קטים וגליפים יהיו   09.01.4
  מכל צד של הפיה.

  
 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם   09.01.5

  מגולוות עוברת משי 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 מפי הטיח.

  
המחיר כולל הכת דוגמאות לסוגי הטיח השוים לפי דרישת המתכן והדוגמאות   09.01.7

  מ'. 2X2תהייה במידות של לפחות 
 

כלול  -שכבת הרבצה (התזת צמט תחתוה) תבוצע על קירות חדרים רטובים   09.01.8
  .)10(פרק  במחיר החיפוי

  
     –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של אלמטים עגולים, אלכסוים או מוקשתים  09.01.9

  כלול במחירי היחידה.  –כפי שמופיע בתכיות וללא תוספת תשלום               

  
  

  תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה  09.02
ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של ביגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בפרד,   

  הסעיפים הבאים:
  טיח בחשפים וגליפים.  א.
  יישום במעוגל ובשיפוע.  ב.
  חיזוק פיות כמפורט לעיל.  ג.
  מגולוות כמפורט לעיל.  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת   ד.
טיח ליד אלמטים שוים (כלים סיטריים, מלבי חלוות, אביזרים שוים   ה.

  וכיו"ב)
 כיסוי חריצי איסטלציה במערכות השוות ברצועת רשת מתוחה.  ו.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד   ז.

  בסעיפי כתב הכמויות.
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   10פרק 

  עבודות ריצוף וחיפוי 

  כללי  
  

בכתב הכמויות ולפי בחירת סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לדרש   10.01.1
  המפקח.

) למיעת החלקה ובכל 2005החדש (אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י   
התקים הדרשים מבחית חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 

  למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומים בתו התקן.
והחיפוי השוים ואישור  על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף  

מכון התקים או התחה לחקר הביה בטכיון המוכיח עמידותו של סוג 
  הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקים הדרשים.

  
בתוך מחירי היחידה כלול ריצוף/חיפוי של משטחים עגולים, אלכסוים או  10.01.2

  מוקשתים

  כלול במחירי היחידה.  –כפי שמופיע בתכיות 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 
ח. יש להקפיד גל גוון אחיד לכל גדולים, אין לערבב סדרות שוות לאותו ארי

המרצפות/אריחים. יש למיין את המרצפות לפי ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת 
  שאיה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

  
  לפי התכיות או לפי החיות המפקח.  -צורת החת האריחים   10.01.3

  
  יש לבטן צרת חשמל ואיסטלציה לפי הריצוף.   10.01.4

  
במעבר בין סוגי ריצוף שוים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,   10.01.5

  מ"מ מעוגן היטב. 40/4בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז ו/או אלומייום שטוח 
  

  הריצופים יבוצעו באלטרטיבות הבאות:  10.01.6
בהדבקה ישירה ע"ג הבטון. במידת הצורך יבצע הקבלן, על חשבוו, מדה   א.

    לסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.מתפ
ס"מ, טול סיד עם מוסף  2ע"ג חול מיוצב  או סומסום + טיט בעובי   ב.

  ק"ג למ"ק.  200 -להגדלת העבידות. תכולת הצמט בתערובת 
 30-בחדרים רטובים (אזורים מוכים) יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב  ג.

במפרט הכללי (הכלול  1008ם לסעיף מוחלק עם מוסף לאטימה בהתא
  במחיר היחידה).

תחום האלטרטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שיוי במחירי   
  היחידה.

  
מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גווים וצורות   10.01.7

  וכדומה, הכל לפי התוכיות ולפי החיות המפקח באתר. 
  

  הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפי החיות המפקח. על   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: הכת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה   ב.

  וכל הדרוש לביצוע העבודה. 
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מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח   
  מהעבודה המיועדת לביצוע. 

  
שים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10

העבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שים מתום השלמת  גמר
הפרויקט, לאחריותו על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע 

והחומרים כגון: עבודות החה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. 
על האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, 

חשבוו, 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  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקוים תוך   
דעתו של  שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול 48על גילוי פגמים או תוך 

  המפקח. 
  

  הגה על שטחים מרוצפים10.01.11
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפי כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או   

שכבת הגה מגליל קרטון גלי מודבקים בייהם עד לגמר כל העבודות במבה ו/או 
בכל כל שיטת הגה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם 

  מצב הקבלן היו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
  

  ריצוף באריחי גריט 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.

  
על הקבלן לקחת בחשבון שילוב צורת החת האריחים בהתאם לתכיות.   10.02.2

  דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכיות.
  

  הטיט להדבקה יהיה מסוג המאושר ע"י ספק האריחים ובאישור המפקח.   10.02.3
  

  הכת האריחים להדבקה  10.02.4
לפי ביצוע ההדבקה מכיים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף   

יח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות את גב האר
ה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבית. 

לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבית, משתמשים היצרים באבקה 
"מחליקה" (כגון טלק למשל). אבקה זו, כשהיא מצאת בכמויות גדולות על גב 

ה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, האריח, מפריע
  לפי ההדבקה. 

  המצאות האבקה, יכרת בקלות שכן יתן לגבה ביד.   
על מת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית   

רטובה, לפי יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 
. יקוי האריחים יכלול גם את הפאות היצבות המיועדות יים מאבק ויבשיםק

  לקלוט את מילוי המישקים (רובה או כוחלה).
  

  ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות  10.02.5
לעיל. יש לרצף בשיפוע  05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק   

מתחת לדלת הכיסה ובאזור לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז 
המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכיות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי 

  תוכיות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסויים, הכלולים במחיר היחידה.
  

  מילוי מישקים  10.02.6
 3החת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקים הדרשים עם שמירה על מישקים   

בהתאם תוכיות. המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה  מ"מ לפחות או
עד שתיפגש עם  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIאפוקסי תוצרת "

  מ"מ.  6הדבק שחדר למישק ולפחות 
. בגוון המוזמןדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,   

  ח.אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמט, בשט
 10לפי 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 לתוכיות 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
ל בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכון של מיקום חומר גמיש ע

  המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.
  

  
  חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגריט פורצלן  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
במפרט הכללי בדבק מתאים 100651תבוצע ע"ג טיח צמטי בהתאם לסעיף 

  המאושר ע"י ספק האריחים.
  הדבקת האריחים תעשה רק לאחר יקוי הקירות והתייבשותם המלאה.  

 
  לעיל. 10.2ה סעיף רא -הכת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים   10.03.3

  
יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמטים היוצאים מהקירות,   10.03.4

כגון ציורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 
  בחומר כ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתוה לבין הרצפה.

  
" ו/או פרופילי ירוסטה כמפורט RONDECדגם " בפיות יבוצע פרופיל גמר  10.03.5

  בתוכיות.
  

  ריצוף באריחי אבן או שיש  10.04
  

  הזמת הריצוף והחיפוי  א.
  חיתוך אבי הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכיות החיתוך.  
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבי   

וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל ריצוף, ציפוי 
  הקבלן לבצע את ההזמה והאספקה לאתר.

  
  עבודות ריצוף באבן או שיש  ב.
  

  מבה החומר ותכוותיו  .1
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבה אחיד לא שכבתי, במיימום   

 440-למ"מ  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   
, בלא מ"מ מקסימום, בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות 1מותרות 

  כל "גרדים" על שטח פי הריצוף או על הקט סביב היחידות.
  תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפי הרכבת החומר.   

  
  סיבולות  .3

  הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:  
  מ"מ 0.2אורך ורוחב   
  מ"מ 0.5עובי   
ביותר של האריח. חריגה פרומיל מהמידה הארוכה  0.3חריגה מיצבות   

  פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25ממישוריות 
  
  ליטושים  .4

הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא   
יורגשו כל סימי חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים 
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א עד ברק סופי בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל, האחת בליטוש מל
  .HONEDוהשי בגמר מט 

בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת   
ברק בליטושי האבן. הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי 

  לפי החלטת המפקח. 
  תוי ביצוע החיפוי/ריצוף  .5

+ תוספת ערב פולימרי מסוג  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמט ביחס 
 15%יבואן "גב אלוי" או שו"ע, בכמות של  MAPEIפליקירט מתוצרת 

  מכמות הצמט שבתערובת. הביצוע לפי הוראות היצרן. 
  
  מילוי מישקים  ג.

המישקים יוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה 
או שו"ע, עודף  SP-100ר של גב אלוי, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, קולו

החומר יוקה ע"י מים, עם התקדמות העבודה, לפי ייבושו הסופי, הגוון לפי 
  בחירת האדריכל מקטלוג החברה.

  
  תפרי התפשטות  ד.

  תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקוסטרוקטיבי הושא.  
  או שו"ע. 570י ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "ובה פיל" מילוי תפר  

  
  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 למיעת החלקה.

  
התייבשות האבן מספר ימים לאחר הריצוף  חריישום הסילר לא  .2

  חיפוי).וה
  סוג הסילר, בהתאם להחית יצרן האבן ואישור המפקח.  

  
יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרים, אין לדרוך   .3

  ימים. 3אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך ה על אריחי
  
חצי שה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוי בהתאם להחיות   .4

  היצרים.
  

  שטחים מרוצפיםהגה על   ו.
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפי כל פגיעות באמצעות לוחות   

גבס או כל שיטת הגה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, 
  אולם בכל מצב הקבלן היו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

  
  ביצוע הריצוף  ז.

ות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שו  
לדרש בתוכיות הריצוף. הדוגמא יתת לשיוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע 

  מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבוו.
  

  תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה  10.05
  בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

למייהם, והבאת הריצוף למצב קי ומסירה למזמין יקיון וקרצוף כל הכתמים   א.
  במצב קי לחלוטין.

ביטון ציורות, עיבוד מוצאי צרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג   ב.
  הריצוף על בסיס מלט לבן.

שילוב גווים ודוגמאות לפי התוכיות לרבות חיתוכים, החה באלכסון, כל   ג.
תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים ההתאמות למייהן וכו'. לא 

  קטים, מעוגלים וכו'.
הכת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים   ד.

  כמפורט לעיל. 
  הכת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל.  ה.
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'   ו.

אמים לחומר מסביבם לרבות יסור האריחים למידות מדויקות במיוחד מות
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במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 
  אביזרי איסטלציה, חשמל וכיו"ב.

  הברקה ("פוליש") ודיוג ("ווקס") משטחי טרצו.-ליטוש  ז.
  ירה כלולה במחיר הריצוף.הגה על הריצוף לרבות סילוק ההגה לפי המס  ח.
  ביצוע דוגמאות וגווים לבחירת המפקח ופירוקם.  ט.
  מ"מ וסתימתם ברובה. 3יצירת מישקים ברוחב מיימאלי של   י.

איטום במסטיק דו קומפוטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקי   יא.
  התברואה ברצפה ובקירות.

 5%.         מחירי היחידה של הריצופים והחיפויים לכל סוגיהם יכללו תוספת בשיעור יב
  לכמות הריצוף ויתו כרזרבה למזמין.
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   11פרק 

  עבודות צבע 

  כללי  11.01
  

כל הצבעים יהיו צבעים מוכים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   11.01.1
  המקורית.

  שתאריך ייצורם שה ומעלה ממועד הצביעה.לא יתקבלו צבעים   
  

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג   11.01.2
וכמות פריימר וחומרי הדילול הדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי 
למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. (בכל מקרה יבוצעו 

  שכבות).שלוש  לפחות
  

  בחירת הגווים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:  11.01.3
  ערבוב גווים שוים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.   א.
בחירת גווים שוים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלון   ב.

  וכדו'). בגוון שוה מהכף או שי קירות, בגוון שוה זה מזה באותו חדר
בחירת גווים שוים ליחידות השוות (למשל דלת החוזרת במבה מספר   ג.

  אין הכרח שכל הדלתות תהייה באותו גוון). -פעמים 
  

חלקים שקבע ע"י המפקח שאים מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי   11.01.4
  סיום הצביעה.המלאכה המתאימים, יאוחסו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם 

  
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה קי, יבש   11.01.5

וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתאי הצביעה לפי התחלת ביצוע 
  שכבות הגמר.

  
מ"ר,  1לפי תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל   11.01.6

ור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך מכל סוג צבע, לאיש
  בעבודה.

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  -כל הגווים   
  עד לקבלן הגוון המבוקש.

  
בגמר עבודות הצבע יש לקות כתמי צבע מרצפות, חלוות, ארוות, קבועות   11.01.7

  מסודר לשביעות רצון המפקח.סיטאריות  וכיו"ב. המבה יימסר קי ו
  

  מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.  11.01.8
  

  טיפול בצבעים  11.02
  

  כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.  11.02.1
  

סגורים היטב, במקומות מאווררים שאים  את הצבעים יש לשמור במיכלים  11.02.2
  חשופים לקרי השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

  
  כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.  11.02.3

  
מרכיביים יש להקפיד על היחס הכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו  11.02.4

  בשעת ערבובם.
  

  לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.אין   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

  העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.
  

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסים   11.03.2
  צבעים או מדללים.

  
  תיקוי צבע  11.04

  
יקוי בעזרת מברשת פלדה מכית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י   11.04.1

  ס"מ סביב הפגם בצבע. 30ממיס (טרפטין טמבור) ברוחב 
  

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים   11.04.2
  ובעלי גוון אחיד.

  
  ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.  10ר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אח  11.05

לפי 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.
  

  חירי היחידהתכולת העבודה הכלולה במ  11.06
  

  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:  11.06.1
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פי קירות   א.

  חלקים וקיים.
והמערכות שמצאות באזורי הצביעה כולל  הגה על כל פרטי הבין  ב.

רצפות וחלוות ע"י כיסוי בברזטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי 
  הצבע מרצפות, חלוות וכו', בגמר העבודה.

  יקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.  ג.
הגה על הצבע בעזרת כיסוי יילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר   ד.

  ון סופי.ויקי
  שילוב גווים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.  ה.
  הכת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.  ו.
תיקוי צבע שידרשו לאחר התקות כלשהן או תיקוים כלשהם, שידרשו   ז.

  ע"י המפקח.
  

צביעת מוצרי גרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיה מדדת   11.06.2
  בפרד.
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   12פרק 

  עבודות אלומייום 

  כללי 12.01
מודגש בזאת שעבודות האלומייום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל   .א

  תקן ומחלקת תכון בסגל החברה.-תו
  ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבליות.

  
     –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של פריטים עגולים, אלכסוים או מוקשתים   .ב

  כלול במחירי היחידה.  –כפי שמופיע בתכיות וללא תוספת תשלום 

  
  

  תכיות ביצוע  12.02
  

יבוצעו  לאישור המפקח. התכיות SHOP DRAWINGSעל הקבלן להכין תכיות    12.02.1
  ע"י מומחה בתחום, הטעון אישור המפקח.

  
בוסף יגיש הקבלן תכיות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תכיות   12.02.2

העבודה לאישור תהייה ברמת פירוט הדרשת ע"י מכון התקים לשרטוטי תו 
  תקן.

  
שיהיה לאחר אישור התוכיות ע"י המפקח והכסת שיויים בתוכיות במידה   12.02.3

  צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור.
  

  חומרים וציפויים  12.03
  

, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068כל האביזרים יתאימו לדרישות הקובות בת"י   12.03.1
  לחלוות אלומייום. 

  
מ"מ  2של מכון התקים, בעובי  פרופילי האלומייום יתאימו לדרישות מפמ"כ  12.03.2

לפחות. דרישות העובי הן דרישות מיימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף 
  המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.

  
  רמת גימור  12.03.3

  
  פרופילים  א.

פרופילי אלומייום במעטפת הביין יהיו בגמר צבוע בתור בהתאם   
  . כללפי בחירת האדרי/לרשימות

  
  אמצעי חיבור  ב.

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים   
פלדלת אל חלד בלתי מגטית, אלומייום או חומרים בלתי מחלידים 

אחרים המתאימים לאלומייום מבחית הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר 
  ם.תא חשמלי. כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכי המתאים ליעוד

  
  אמצעי עיגון  ג.

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומייום, או פלדת אלחלד או   
חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה 

  מצא הביין.
  

  אביזרים ופרזול  ד.
האביזרים והפרזול יהיו מאלומייום מאולגן טבעי או פלדה בלתי   

שאיו מזיק לאלומייום ואיו יזוק על מחלידה בגמר מופרש כמפורט, 
  ידו. האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקים ויאושרו ע"י המפקח.
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  סרגלי זיגוג  ה.
הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות   

  המצויים בתוכיות. 
הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פיות האגף,   

  חיבור ישר בצורה מדויקת וקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.
  הזכוכית  ו.

ו/או בהתאם למפורט  מחוסמת  הזכוכית תהיה מסוג טריפלקס  
ות"י  1099וכיות. הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י בת

938.  
  
  

  אופי מדידה ותכולת מחירים  12.04
  

  בוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם:  12.04.1
  תוכיות ייצור ותוכיות התקה לכל האלמטים.  א.

  . מ"מ לפחות 1.6בעובי מפח פלדה מגולוון רים וב.          משקופים עיו
  דוגמאות לכל האלמטים.  .ג
  הפרדה בין אלומייום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב.  .ד
  כל הבדיקות כדרש.  .ה
  כל הפרזול כדרש.  .ו
  כל הדרש בהתאם להחיות יועץ האקוסטיקה.  .ז
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומייום וכל הדרש ע"י היצרן   .ח

  לת מוצר מושלם.עד לקב
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבה וכיוצ"ב, הקשורות   .ט

בהרכבת חלקי האלומייום אשר ובעים מאי התאמת המבה וכן גם כל 
  התיקוים שלכל חלקי הביין שיזוקו בעת ההרכבה.

  מעול רב מפתח (מאסטר קיי) וג'רל מסטרקי.  .י
  

  בכל כיוון לא יהווה עילה לשיוי במחיר היחידה. ±10%שיוי מידות בגבולות   12.04.2
  

  אלוקובוד - פח אלומייוםחיפוי 
  כללי 112.0

  הקבלן יעביר פרטי ביצוע לאישור האדריכל והיועצים השוים.
הקבלן יעביר את שם קבלן המשה לאישור המפקח. במידה והמפקח לא יאשר, 

  יחליף מיידית הקבלן את קבלן המשה וללא תוספת תשלום.
  באופן כזה שהמחברים ואלמטי התלייה מוסתרים. ותקןהפח י

סוגי החיבור עם  מ"ר הכולל את כל 8הקבלן יבצע דגם מושלם בגודל מלא בגודל 
ורות סיום האלומייום באזור אדן החלון, באיזור החומרים השוים וצ

  הקופיג וכדומה.
  איטום 12.02

  המערכת תהיה אטומה כגד אבק, מים ורוח לרבות שריקות רוח.
  חומרים 12.03

 .42Hבדרגת קושי  g3ALMפחי האלומייום ייוצרו מסגסוגת 
ל בהתאם מ"מ לפחות. ייתכן ועובי הפח יהיה גדול יותר, הכו 3הפח יהיה בעובי 

 למידות הפחים והתכון ההדסי בהתאמה.
 יש למוע מגע ישיר בין מוצרים מאלומייום לבין מתכות אחרות. 

 לא יותר שימוש בקומפוזיט אלומייום במקום פח האלומייום.
 לא תורשה שקיעות בפח. 

 לא תורשה חריטות ושריטות על גבי הפח. יש להחליף פחים פגועים.
  צבע 12.04

 PVDFלומייום ייצבעו חרושתית על ידי יצרן הפח בצבע וזלי מסוג פח הא
)Polivinyl Den Fluorid הצבע יכיל .(NARKY  70%בכמות בשיעור 

  לפחות.
מיקרון לפחות לרבות שכבה  25הפחים ייצבעו בשלוש שכבות שעוביין הכולל 

  אחת של לכה שקופה חיצוית.
גוון הצביעה יהיה לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג גווי ראל לרבות גווים 

  מטליים וגווים כהים.
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  שים מקבלת תעודת גמר ביה. 10 –אחריות הקבלן לצבע פחי האלומייום 
  יקיון 12.05

הקבלן יותיר את כל האלמטים המבוצעים קיים בהתאם להחיות המזמין 
  וסמוך למסירת המבה.

  
  

  אופן המדידה .0612
החלקים לא תהיה תוספת תשלום בגין היה חזיתית.  בכת בכמויות מדידת הפח

 היצבים לרבות אדי חלון, חשפים, קופיג, פלשוגים.
  פיגומים, הובלות ואמצעי שיוע.

  כל אביזרי החיבור והתליה.
  .עזר/כל קוסטרוקציות המשה

 לשילוב עם חומרים אחריםלהפרדה או לסגירה, כל הפרופילים הדרשים 
 .בחזיתות

  כל חומרי הבידוד התרמי, האקוסטי, מחסומי אדים וכדומה.
  כל עבודות תכון העוגים ואלמטי החיבור.

לרבות בדיקות הקשורות  כל הבדיקות הדרשות לפי התקים ודרישות המפקח
 .באיטום, חדירה ועמידה בעומסים
 ביצוע ההרכבה.כל הפיגומים וההובלות הדרשים לייצור ו

 כל עבודות היקיון והתיקוים הדרשים.
מ"ר פחים צבועים וכל אלמטי  6חלקי חילוף כפי שהורכבו במצב מושלם לרבות 

  .החיבור והאטימה, הדרשים לצורך התקה
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  עבודות אבן - 14פרק 

  

  חיפוי חזיתות האבן בשיטה הרטובה   14.01

  

  תאור העבודה  14.1.01

קירות הבטון בבין, ע"פ החזיתות, יחופו מבחוץ באבן בשיטה ה"רטובה",    א.
  כלומר הצמדת האבן אל המבה בעוגים, רשתות זיון ויציקת בטון בתווך.

  העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האכיות של הפתחים.   

כמפורט לפי עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע   ב.
  . 05בכתב הכמויות  בפרק 

במפרט הכללי, ובהתאם לת"י  14כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י החיות פרק   ג. 
2378 .  

  כל ההחיות המפורטות לעיל מדגישות ושאים המפורטים במפמ"כ.   

בכל שאר הושאים כגון: אשפרה, גימור (ליטוש הוגה) והגה, תעשה העבודה    ד.
  .14לעבודות אבן בפרק לפי המפרט הכללי  

  העבודה כוללת תכון מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי.   ה.

  

  החיות כלליות   14.1.02

  

הקבלן ימה מהדס רשוי לתכון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתאם   א.
  לתכון ולמפרט המיוחד. 

  

  אחריות כוללת של הקבלן   ב.

י חלה על הקבלן. המפרט המיוחד האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפו  
איטום צמטי, הים  - 05להלן, לרבות המפרט המיוחד להכת הרקע בפרק 

דרישת מיימום. במידה והקבלן סבור שהמפרט איו מספק או שדרושים 
שיויים/תוספות למפרט, עליו להודיע על כך למפקח בכתב ולקבל הוראותיו 

  בכתב לבצוע העבודה. 

  

  מפרטים באתר  ג. 

  קבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:ה

   2378ת"י   . 1

  . 14מפרט כללי פרק   . 3

  המפרט המיוחד.  . 4

  

  קיר אבן טיפוס -דוגמא   ד.

לאחר אישור עקרוי של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות   . 1
בדיקות בהתאם למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אב טיפוס כמפורט 

. הדוגמא כוללת הכת התשתית 2חלק   2378בת"י  5.1.1.1בסעיף 
בשכבת הרבצה ואיטום צמטי עד וכולל עשית המישקים וקבלת 
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יבה הקבלן או על משרדי אישור המפקח. הדוגמא תבה על קיר ש
האתר אולם לא על המבה עצמו. הדוגמא תכלול פית בין ושפת פתח 

  .EPDMאופקית ואכית כולל התקת סיור 

  הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פים.   

עוגים לפי תחילת העבודה.  3- לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל  . 2
מתוכן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם העוגים יעמדו בכוח השליפה ה 

  .4בטחון 

רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגים ואישור   . 3
החישובים ותכיות מפורטות שיוכו ע"י הקבלן, יוכל הקבלן להזמין 

  את האבן.

  

  מדידת הרקע, סימון  ה.

האבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שוות וקוי מישקים עוברים לפי הפרוט  
בתכיות החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה אבן בדייקות 

  גבוהה מהרגיל. 

ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים עוברים 
מתחת ומעל לחלוות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב פסי האבן כך 

  ם שלימות מעל הדלתות.שיתקבלו אבים שלימות מתחת ומעל לחלוות ואבי

לפי תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את הצירים 
הראשיים, ימדוד את המבה ויעביר למפקח את תכית המצב הקיים עם כל 

  הסטיות בכל הכווים.

המותרת ממישוריות  . הסטיה02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 
מ"מ, הסטיה באכיות הפיות וקוי שפות  10±הקירות לכל גובהם לא תעלה על 

מ"מ לכל גובה הבין. במידה והסטיות עולות על  10±הפתחים לא תעלה על 
ה"ל, יידרש הקבלן לתקן את פי הרקע בסיתות או תוספת בהתאם להוראות 

  מפורטות שיתן המפקח.

מישור פי האבן, את הצורך בסיתות או במילוי ואת המפקח יקבע את מיקום 
  מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.

הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שוות כדי להתגבר על סטיות השלד ולא 
  לצבור את השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי המישקים.

דבר יגרור תוספת עלות, אם תדרש לצורך כך הזמת אבן בגדלים שוים וה
  תחול כל העלות הוספת על הקבלן. 

  

  ע"י הקבלן Shop Drawingsתכיות   ו.

  תכיות הקבלן יכללו, בין היתר: 

תכיות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכיות המדידה ה"ל ולאחר   . 1
  קביעת מיקום מישורי פי האבן בהתאם לסטיות בפועל של הביה. 

רטים שישמשו לקביעת מידות האבן לחיתוך קטעי חזית מוגדים ופ  . 2
ויאפשרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמה לפי מידות חיתוך ועיבוד 

  סופיות.

פרוט מיקום הקדחים לעוגים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור סופי   . 3
  במפעל. 
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  אחידות האבן, מיון  ז.

האבן חתוכה עבור בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק 
  כל חזית מאותם גושי אבן.

בהתאם לכך יהיה סימון וסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין בתכיות 
  הקבלן וברשימות האבן.

לפי תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבים ויבוצע מיון קפדי שיבטיח 
אחידות במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה החיצוי של  

  האבים. אבים שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאתר.

הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב הקבלן 
  לפרוש את האבים ולקבל אישור המפקח באתר לפי תחילת החיפוי. 

  

  בדיקות האבן  ח.

כמפורט  1חלק  2378בדיקות במעבדה של תכוות אבי החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י 
  ם בפרק ו'.ש

הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור אבן לא יתבסס 
  על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.

תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפי תחילת החיפוי. דרישה זו מחייבת את 
הקבלן להביא את האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן מספיק לקבלת 

  מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות מוקדמות בלבד.תוצאות 

  סימון צרת בקירות  ט.

לאחר גמר האיטום ולפי תחילת הקידוח לעוגי, יסומו בצבע בולט (ספריי) 
  בקוים מלאים, תואי צרת ביוב וצורות מי גשם בקירות שיחופו באבן.

זק שתיקו ורות וגרימתוע קידוח לתוך הצו קשה, יקר מטרת הסימון למ
  ולפעמים בלתי אפשרי. 

  סימון הצרת איו מדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.

  

  עיגון פיגומים   י.

מותר שהפיגומים יעוגו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות האבן 
כך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי מאוחרת. (ראה 

  ). 2חלק  2378בת"י  2.2דרישות סעיף 

אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי מתכת 
  . 316המתכת שישארו במקומם יהיו מפלב"מ  בין לוחות האבן. כל חלקי

  

  בדיקת אטימות  יא.

לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימות בהמטרה, 
, ע"י מעבדה מוסמכת. זילות ורטיבות יתוקו ע"י הקבלן ועל  1476ע"פ ת"י 

חשבוו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן התיקון,החומרים ושיטות 
  ישום טעוים אישור מראש של המפקח. הי

  

  לוחות האבן   יב.

  בהתאם לכתב הכמויות.  סוג האבן: 

  בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכיות.  גמר: 
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  מ"מ. 1±בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת   מידות הלוחות: 

מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפי לוח    סטיה במישוריות:
  מ"מ.  1האבן לא יעלה על 

  כמפורט בפרטים בתכית.  עיבוד פיות: 

קידוחים לעוגים יבוצע במפעל או בקו ייצור   קידוחים: 
 0.5±מסודר וע"פ שבלוה באתר, כך שיובטח דיוק 

מ"מ במיקום מרכז הקדח  1±מ"מ בקוטר הקדח, 
  מ"מ בעומק הקדח. 2±-ו

  

  חישוב הדסי  יג. 

קבלן בהתאם חישוב הדסי מפורט יעשה ע"י המהדס שמיה ה  . 1
  . 2חלק  2378לדרישות ת"י 

כולל התחשבות מפורטת בתחומי  414עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י   1.1
  ייקה מוגברת באזורי שפה .

  . 412עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י   1.2

הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכון ע"י הקבלן יכלול    . 2
באבן, חיזוק בפיות, פרטי פרטי הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים 

קיבוע סביב פתחים וכו'. אישור החישובים והתכיות ע"י המפקח 
היו תאי להזמת האבן ולפיכך יוגשו ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ  

  לוח הזמים המאושר של הפרויקט.

החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח האמיתי   . 3
שמדדו בפועל לפי תחילת החיפוי.  שבין האבן לרקע ע"פ הסטיות 

למרווח מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים לשאת את העומס 
  המוגדל. אישור החישוב המעודכן היו תאי להתחלת בצוע החיפוי. 

החישוב יעודכן ע"פ תכוות החוזק של האבן כפי שקבעו בבדיקות   . 4
  האבן שסופקה לאתר.

  דיוק  יד.

  מ"מ.  0.5±בין פי אבן לפי שכתה לא תעלה על  הסטיה

  מ"מ.  1.0±הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 

  מ"מ.  1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

הסטיה במישוריות פיה חיפוי (מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פי  
  מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של  2.0±המשטח) לא תעלה על 

  

  הכת שטחי החיפוי, איטום   טו.

  לעיל.  05ראה פרק   . 1

  לאחר סיום האשפרה, יתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן.  . 2

ימים לפחות, תוך מעקב צמוד  5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ  
  אחר מצב רטיבות הקיר.

  הכת האבן  יז.

לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי גב    
חלקים שומשומית קיה, חלק חול וחלק   2לוחות התזת מלט צמט בהרכב ה

  מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של סיקה לטקס. 3-בעובי של כ -צמט 

  , תתואם עם הספק. 1:1היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע   
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  ימים לפי הרכבתם. 3אשפרת האבים לאחר התזה, לפחות   

  

  קידוחים בתוך האבן  יח. 

לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד  קידוחים  
לקידוחים, אשר יבטיח ביצוע "קי" של החורים בקוטר ובגודל המתוכן, ללא 

  שבר מיותר.

מערכת זו תאושר על ידי המהדס, לפי התחלת העבודה. לא יורשה קידוח   
  חורים על הפיגום, ללא בקורת.

  

  בדיקות העוגים   יט.

עוגים לתלית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכן ע"פ חישובי כל ה  . 1
  .4הקבלן עם מקדם בטחון 

עוגים לפי תחילת העבודה  3- לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל  . 2
  (ראה לעיל קיר סיון). 

מהעוגים בפיזור   2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל  . 3
סעיפים    2חלק  2378ת"י  2אקראי. (דרישה זו חמורה מדרישות טבלה 

5.1.1.3 ,5.1.1.4 .(  

  

  הרכבה בשיטת הביה הרטובה  14.1.03

  

הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הביה לא תתחיל לפי הכת    א.
מהווה תאי מוקדם  2378דוגמא מאושרת. אישור הבדיקות הדרשות לפי ת"י 

  להתחלת הביצוע. 

  

בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בית כל הביה של האבים תבוצע   ב.
שורה, כולל ביצוע קשירות העוגים לרשת, ימולא בגב האבן החלל ששאר עד  

ס"מ, והיא תכלול שכבת  4-לפי הקיר בבטון דליל. עובי שכבת הבטון כ
  "שמת" צמט בתוספת מוספים אוטמי מים.

  

פולימרי, יוכן בערבוב  בתוספת ערב 1:1תערובת קיבוע זו, מלט צמט ביחס   ג. 
מכי. לאחר השלמת הערבוב היבש, מוסיפים מים עד לקבלת התערובת 

  בסמיכות הרצויה.

  

  כל הבטוים למלוי בגב האבן יוכו באתר, באמצעות ערבל מכי תקין.  ד.

לא יורשה עירבוב הבטוים באופן ידי. שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל   
  לוחות האבן לשלד.  להתפשט ולמלא את החלל שבין

  

מילוי בגב האבן יעשה בגמר ביתה וקשירתה של כל שורה, תוך הבטחת חדירת   ה.
  הבטון ומלוי כל החלל. 

  

בטון של הפאה האכית והפאה -ביית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיט  ו.
  התחתוה. 
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  -ם עוגים תומכי  2קשירת האבן תעשה עם שי עוגים בפאה העליוה בתוספת   ז.
מ"מ בפאה הצדדית. הפין כס לתוך  5עוגים מחזיקים וכן הכסת פין קוטר 

  מ"מ בולטת הצידה. 40-מ"מ ויתרת ה 30האבן רק 

  מסביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכה לולאה מראש, וקושרים אותו לרשת.  

האבן הבאה מובאת למקומה, ובתועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין הבולט    
מעבר לאבן הקודמת היתר, כמו קודם. מיקום העוגים יהיה כזה ששיים  

ס"מ מפית יחידה  7ישמשו כעיגון תומך וששיים כעגון ושא. כל עוגן ימצא 
  עוגים).  4(סה"כ 

  

  מישקים (פוגות) וכחולם  14.1.04

  

מישקים יבוצעו בהתאם לתכיות ו/או החיות האדריכל, על פי הדוגמה   א.
  מ"מ. 8מ"מ ועומקם  15-6חב המישקים יהיה במידות המאושרת רו

מ"מ, שיים  10/10/35מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  10עובי   
  לכל אבן, היתים לשימוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהדס.

  

כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר    ב.
  ת על פי השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכיחול. שטיפה כללי

  

המישקים יוכו לעבודה ע"י יקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק   ג. 
  כדרש.

  אין לבצע יקוי מישקים והכתם לכיחול באמצעות משור דיסק.  

יקוי מישקים יבוצע אך ורק ידית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה   
  שרים את החיפוי לרשת הזיון. והפיים הקו

  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    ביוי -אבקת קוורץ   

  ע"י האדריכל ובכתב. במידה וידרש      פיגמט צבע   

כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור מראש   
  של המהדס, לפי הוראות היצרן.

מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של מים.   
כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר מכן אין 

  לא להכין תערובת חדשה. להשתמש בחומר, א

  

  תהליך העבודה יהיה כדלהלן:   ה.

  מרווח המישק יהיה קי לחלוטין וישטף במים.  - 

  שכבה ראשוה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול.   - 

  יתאפשר ייבוש חלקי.   - 
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שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פי הכיחול יהיה    - 
  פיזור של מעט מלט לבן לגוון.   חלק ויבוצע ע"י שפשוף במוט עגול עם

  שטחים שיתלכלכו יוקו משאריות מלט.  - 

בתום עבודות הכיחול, יש לאשפר במים את פי החיפוי, ולהחזיקם במצב לח   
  כשבוע ימים. 

  

  יבוצעו לפי החיות התקן. -מישקי התפשטות, מישקי הרפיה   ו.

  מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתים.   

מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוי אטרלי על גב ספוגי בחתך  10ק עובי המיש  
  מתאים, הכל על פי החיות המפרטים והמפמ"כ. 

  

  שמירה ויקיון שטחי אבן גמורים   14.1.05

  להבטחת גמר קי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הביה באמצעים בדוקים.  

ללא דיחוי (לפי התקשות החומרים) קוי החיפוי מטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית ו  
כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפי האבן באמצעות מברשת פלדה 

  קיטור וכיו"ב.

  כל שטחי עבודות האבן תמסרה למזמין במצב קי ומושלם לחלוטין.   

במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה יתן לקותם יוחלפו לוחות האבן   
  באחרים לשביעות רצוו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.

  

  אופי מדידה   14.1.06

שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר טו, לאחר הורדת הפתחים. המדידה תהיה של שטחים    
  שטחים קטים, עיבוד פתחים, אבן פיה, עמודים, קורות וכד'.עם חיפוי אבן לרבות 

מחיר המ"ר כולל גם מדידת המזוזות, המשקופים (מעל הפתחים), הספים והקופיג על    
  אלמטים אלו לא ימדדו בפרד. -המעקות 

  

  תכולת המחירים כדלהלן:   

  בוסף לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל בין היתר גם:   

לרבות טיט, שכבת חספוס, רשת  2378במפרט הבימשרדי בת"י  את כל האמור  א.
, עוגים, מיתדים, ברגים, חוטי ירוסטה, 15/15מ"מ כל  6זיון מגולוות בקוטר 

עוגים מגולווים, זוויתים מגולווים, יקוי וסתימת פוגות, יציקת בטון 
לול את מקשר, מישקים גמישים, מישקים יבשים וכד', וחיפוי בקיבוע יבש יכ

  כל אביזרי העיגון וקיבועם. 

אספקת האבים כדרש לרבות הכת רשימות אבן מפורטות להזמה, סיתות   ב.
האבן ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, עיגון כל  

פרופילי הפלדה למייהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי הדבקה דרשים, 
  לל קירות, עמודים, חשפים וכד').ביצוע העבודה בכל סוג אלמט (כו

ביצוע קידוחים וחורים כדרש, עבודות כיחול וליטוש פי הקיר באמצעות אבן   ג. 
  קרבודום, הגה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות יקוי סופי.

  חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה.  -עיבוד וחיבור אבים לפיות   ד.

  חיתוך וגמר אלכסוי.  ה.

  חים, חריצים ופיויים למעברי צרת ואביזרים המבוטים בבין.עיבוד פת  ו.
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  מעל לפתחים.  EPDMסיור   ז.

מ"ר. העבודה תאושר לביצוע רק  12ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של   ח.
  לאחר אישור הדוגמאות.

באזור הפרויקט  2378הכת כל הבדיקות המוקדמות הדרשות לאבן לפי ת"י   ט.
  הדון. 

  הדסי ותכון מפורט.חישוב   י.

  יקוי, ליטוש והגה.   יא.

   

.  
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   15פרק 

  עבודות מיזוג ואוורור 

  

  כללי   15.00

מפרט טכי מיוחד זה מהווה חלק בלתי פרד מיתר מסמכי החוזה. מפרט טכי מיוחד זה מהווה השלמה  
), בהוצאת הועדה הבין משרדית 8) ולמתקי חשמל (פרק 15לדרש במפרט הכללי למתקי מיזוג אויר (פרק 

  של משהב"ט / אבו", משרד העבודה/מע"ץ ומשרד הביוי והשיכון. 

  

  היקף העבודה  15.1

העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים, חומרי העזר, העבודה,   15.1.1
  ביצוע וההתקות הדרושות למסירת מתקן מושלם. 

  המערכת תותקן בצורה מקצועית וטובה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדריך לקירור, 15.1.2
אויר  ומיזוג אוורור ומיזוג אויר של האגודה האמריקאית של מהדסי קירור

)ASHRAE ,(               יהול של בית מרקחתאי פתיחה ות) ות הרוקחיםה תקהוצאה אחרו
  וחדרי תרופות). 

הדרשות, יבוצעו ע"י קבלן מוסה בהתקת מערכות אלו, שרות ואחריות  VRFעבודות במערכות 
  שים. 3למערכות ה"ל יהיה לפחות ל 

  

  יפים הבאים אך איה מוגבלת להם:  העבודה כוללת את הסע  15.1.3

  . יחידות מיזוג אוויר בהתפשטות ישירה. 1            
  . צרת גז (קרר).2            
  . תעלות אוויר ללחץ מוך וביוי, ותעלות להוצאת עשן.3            
  . בידוד 4            
  . עבודות חשמל ובקרה.5            
  ורור חדרי שירותים ומקלחות .. מפוח לאו6            
  . הדרכה ויסותים והפעלה ראשוה . 7            
  . הוראות אחזקה.8            

           
  

   תאור העבודה 15.2
  

   מבוא 15.2.1
  

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת להרכבת מערכת מיזוג אוויר ואוורור בבית הספר 
-למצטייים בית חיא, עבור מיזוג ואוורור חדרי כיתות, מעבדות, משרדים, מסדרוות  וחדרי 

שירותים, בהתאם לדרש בתוכיות. יחידות הפים הדרשות יותקו בחדרים הדרשים, יחידות 
  ותקו במפלס הגג. החוץ הדרשות י

  
    תאי תכון חיצויים 15.2.2

  
לחישוב הגדלים והתפוקות ולבחירת הציוד של מערכות מיזוג האוויר יובאו בחשבון תאי החוץ 

  כדלהלן :  
  

  תאי תכון בקיץ : 
  C°27טמפרטורת תרמומטר לח        C°35טמפרטורת תרמומטר יבש 

  
  תאי תכון בחורף : 

  C°3טמפרטורת תרמומטר לח       C°4טמפרטורת תרמומטר יבש 
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  . המתקים יתוכו לפי "תאי תכון" ולא לפי תאי קיצון 
  

הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים הממוזגים לא  –בימים בהם שוררים "תאי קיצון" 
    בהכרח ישמרו ואולם הציוד מיזוג אוויר ימשיך לפעול ללא תקלה.  

  

  

  תאי תכון פים  15.2.3  

  

  מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת ±22  1    בקיץ:     

  מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת ±21  1    בחורף:     

  Aדציבל בסקלה  35עד   רמת רעש באולמות וחדרי ישיבות:    

  Aדציבל בסקלה  40עד         במשרדים:    

  דציבל בסקלה  45עד         שטחי ציבור:   
  
  

  
  שיטת מיזוג אוויר ואוורור 15.2.4

  
החדרים ימוזגו באמצעות  יחידות עיבוי חיצויות המצאות במפלס הגג, בהתפשטות  15.2.4.1

  הכוללות : HEAT PUMP VRF ישירה בשיטת  
  

  המורכבות במפלס הגג של הביין.   VRFיחידות עיבוי (יחידה חיצוית) מסוג   .א
 (קומת קרקע)  ובספריה (קומה ב').יט"אות באודיטוריום  -יחידות טיפול אוויר  .ב
 יחידות פימיות סתרות המורכבות בתקרות מומכות בכלל חדרי ביה"ס.   . ג
יחידות פימיות גלויות "עילי" המורכבות במשרדים בקומת קרקע (והכה למזגים    .ד

 עיליים בחדר ההכה של המעבדות).
 

 VRFהאודיטוריום בקומת קרקע והספרייה  בקומה א', ימוזג באמצעות יחידת מיזוג  15.2.4.2
. המיזוג יתבצע באמצעות התפשטות  1המורכבת על הגג ומסומת בתוכית כיחידה חיצוית 

  הכוללת :   VRF HEAT PUMP)  בשיטת DXישירה (
  

  המורכבת במפלס הגג של הביין.   VRFיחידות עיבוי מסוג   .א
 בספרייה להספקת אוויר צח מטופל ביט"אות. 2-באודיטוריום, יט"א 1 -יט"א  .ב

 
  

 VRF   HEAT) בשיטת DXכלל החדרים והמסדרוות ימוזגו בהתפשטות ישירה ( 15.2.4.3
PUMP   : הכוללות  

  
  ן.  לכל קומה בפרד, המורכבת במפלס הגג של הביי VRFיחידות עיבוי מסוג   .א
 תעלות ומפזרים לפיזור האוויר הצח ותעלות מקומיות ליחידות הסתרות.  .ב
 יחידות טיפול באוויר (יחידה פימית) המורכבות בחדרים הדרשים כ"ל.   . ג

 
 בכיתות מדע וטכולוגיה (מעבדות) יותקו בכל כיתה לצורך אוורור:  15.2.4.4

  
  . cfm 1000מפוח להכסת אוויר בספיקת אוויר של   .א
 . cfm 1000ייקת אוויר בספיקה של מפוח ל  .ב
 מדף ייקה שיתחבר למפוח.  . ג

 
חדרים), יותקן בכל חדר מפוח מסוג "וטה" לייקת אוויר,  2בחדרי ההכה של כיתות המדעים  (

 ס"מ.  25X25צול  וחיבורו לתעלה העולה לגג טכי, במידות  8מסוג "וטה" במידה של 
  

בהתאם לספיקות  In -lineקומות יבוצעו על ידי  מפוחים ייקה מחדרי שירותים בכלל ה 15.2.4.5
 הדרשות בתוכית. 
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ייקה מחדר שירותי כים הצמוד לאודיטוריום בקומת קרקע יבוצע ע"י מפוח צטריפוגלי עם 
  ס"מ.  15X15תעלה העולה לגג בית הספר במידות 

  
   ציוד מיזוג אוויר 15.3

  
  

  החדרים והמסדרוות בבית הספריחידות עיבוי עבור כלל   15.3.1
  

, מיועדות להתקה חיצוית כדוגמה תוצרת VRFיחידות העיבוי יהיו מסדרת  . 1
"Mitsubishi ,"Samsung", ""Hitachi" , "Fujitsu ,"Daikin"  "LG בתפוקות ,"

. כלל ההתקה כדרש לפי טבלאות R-410Aהדרשות בהתאם לתוכית המיזוג, עם גז קירור
  הציוד.  

בכל חלל ממוזג (כיתה/אולם/מסדרון וכד') יותקן תרמוסטט, השליטה בטמפרטורה תתבצע  . 2
 מחדר המהל. 

היחידה תהיה מושלמת ותכלול מדחסים, מחליף חום, מפוח, לוח חשמל ופיקוד וכל הדרש   . 3
בכתב הכמויות  והמומלץ מהיצרן למערכת הדרשת עפ"י התוצרת והדגם המתואר

 ובתוכיות. 
היחידה תהיה חרושתית ומושלמת במפעל המייצר אותה, כאשר לא יתבצעו ע"י הקבלן   . 4

 עבודות פימיות ביחידה מכל סוג שהוא, אלא באישור המתכן בלבד.
 / SCROLLהמדחסים יהיו מסוג  . 5
) ו/או מערכת פיקוד INVERTERהמדחסים יהיו לפעולה בתפוקה משתה ורציפה ( . 6

 .INVERTERהמשלבים פיקוד  PIסים מסוג פרופורציולי למדח
לפעולה רצופה רצופה על מת לשלוט  PIDהיחידה תכלול ברז התפשטות אלקטרוי מסוג  . 7

 בספיקת הקרר הדרשת עפ"י דרישת הספקי הקירור/ חימום באזורים הממוזגים השוים.  
 היחידה תכלול מערכת פיקוד למצב "פעולת לילה".  . 8

 לת הלילה" יתוכן ע"י קביעת שעת התחלה וסיום עפ"י החלטת המשתמש. משך זמן "פעו
מרמת הרעש המכסימלית של  I )A (db 8מצב "פעולת לילה" יקטין את רמת הרעש ב

  היחידה.  
  היחידה תכלול גרילי הגה על הסוללה וכן על מפוח הפליטה.  . 9

החלטת המתכן) וכן היחידה תותקן על פסי בטון או הגבהה מפרופילים מגולבים (עפ"י  .10
" (בכמות שתוחלט ע"י SUPER-W -PADSע"ג גומיות מחורצות מתוצרת "מייסון" מסוג "

 המתכן בזמן הביצוע). 
מחיר היחידה כולל אספקה והתקה לרבות העמדה והתקה במקום הדרש, חיבור לצרת,  .11

 ,תושבת, בולמי רעידות, מפסק פקט ליד יחידה. 

 . )1(יחידת עיבוי  2- , יט"א1- יט"א -לאודיטוריום ולספריה  יחידות טיפול אוויר  15.3.2
  

 VRF STANDARDתוצרת "סמסוג", סידרה  VRFהיחידות יתאימו לפעולה עם מערכת 
-R עם גז קירור BTU/h 191,100 -לתפוקת קירור  200 -אידקס  AMKXVAGH/EUדגם 

410A " או תוצרת ,Mitsubishi ,"Samsung" , ""Hitachi" , "Fujitsu ,"Daikin"  "LG  ."
העבודה כוללת חיבור לצרת גז ותקשורת, להזת החשמל, לוח חלוקה להזות עבור כל  

עבור חיבור  AHUפד" בלבד בשתי שכבות, קיט -W-מודול, בולמי רעידות מסוג "סופר
   .ליט"אות וכל יתר הדרש עפ"י דרישות היצרן והמפרט להתקה מושלמת

  
, תותקן באולם האודיטוריום בקומת קרקע, בספיקת 1יט"א  –טיפול באוויר צח יחידת 

, תותקן בספרייה בקומה א', 2יט"א  –. יחידת טיפול באוויר צח cfm 2400אוויר של 
טון  15.9. תפוקת הקירור של המעבה לשתי היט"אות תהיה cfm 1300בספיקת אוויר של 

יהיה כדרש ע"פ תאי העבודה המובאים  קירור. טמפרטורת אוויר האספקה מהיחידות
תאי תכון פים). החימום ביחידות יהיה באמצעות התפשטות  -(להלן  15.2.3בסעיף 

ציורות) וגוף  2שורות עומק (  6ישירה. היחידות יכללו את כל האביזרים הדרשים, בעלות 
ן היחידה  מטר, חיבורים גמישים בי 2חימום חשמלי. ספחי צרת חושת מבודדים עד 

  כמפורט בתוכיות וטבלאות הציוד.  Filter Box ,לתעלות. לרבות פל הפעלה
  בתעלת אספקה. COכוללת גלאי  CFM 2400באודיטוריום בספקה של  1יט"א 

ויהיו מתוצרת "אוריס" /"יויק" / "חץ"/   Fresh Air היחידות יהיו במבה מפוצל מסדרה 
  "מתכת ווקס" / "פי סי" .

עם פרט מיעת  TCC 2האוויר תבה ממסגרות פרופילי סגסוגת אלומייום  יחידת טיפול
מ"מ כל דופן   1.25גשר קור מובה בתוך הפרופיל ופלים מפח מגולוון עם דופן כפולה, בעובי 

עם ציפוי אפוקסי חיצוי או פלים מסגסוגת אלומייום כ"ל המותאמים לתאי חוץ. על 
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דות (עם פאזות), עם גישה וחה ליקוי ותחזוקה של כל  פים היחידה להיות ללא פיות ח
מ"מ .  50חלקי היחידה. בין שתי הדפות של הפלים ימוקם צמר זכוכית בעובי מיימלי של 

  על הסדוויץ להיות עמיד בפי ריקבון ובעל יכולת פיוי לחות.  
יימלית של  מקסימום ובצפיפות מ mk / W 0.023על המוליכות התרמית של הבידוד להיות 

m3  /kg 40 .  
  על מבה היחידה לכלול פרט מאושר למיעת גשרי קור.

כל הדלתות לגישה תהייה עם אטם גומי באיכות גבוהה. הדלתות תהייה עם צירים וידיות 
לחץ (לא קוסמוס). יש להבטיח אטימות מוחלטת של היחידה מפי חדירת מים ו/או דליפת 

גישה למסן, דלת גישה למסן, דלת גישה למפוח היחידה   דלתות 2אוויר. על היחידה לכלול 
, דלת גישה למוע ולמיסב ודלת גישה לחשון היחידה ולגוף החימום. יש להבטיח גישה וחה  
לכל אביזרי היחידה לצורך פירוק, הרכבה, יקוי ותחזוקה כללית. על היחידה לכלול מסילות 

  להוצאת אביזרים לטיפול ויקוי. 
  

צים (ביחידות בעלות מפוח)מ יהיה ציר אחד (חלול ללא מצמד באמצע) הם יעברו לשי המאי
  איזון סטטי ודימי על ידי היצרן של המפוחים, יש לצרף תעודות לביצוע האיזון.  

  
המפוח הצטריפוגלי יורכב כך שאפשר יהיה להוציא את המאיץ ללא פירוק בית הלולין. 

הכוללים גומי  2ועים בעלי שקיעה סטטית של "המפוחים יורכבו על בסיס עם בולמי זעז
, בתוך יחידת הטיפול באוויר  VMCאו   MASONאופן מחורץ בתחתית הקפיץ, מתוצרת 

ויתחברו לפתח יציאת האוויר עם חיבור גמיש פימי וחיצוי מסוג שימשוית המהווה חלק  
ויר של היחידות מהיחידה עצמה. יש להבטיח אטימה מוחלטת בין פתחי אספקת וייקת האו

  לבין תעלות מיזוג האוויר.  
  

כפול העמיד מפי קורוזיה עם בידוד קשיח באמצע  316כל בריכות היקוז תהייה מפלב"ם 
ותכלולה דלתות ליקוי הבריכה בגישות וחה. מגשי היקוז יהיו עם שיפועים משי  

  יקוז דרך סיפון. הכיווים לכיוון ציור היקוז. על ציור היקוז לצאת מבריכת ה
  

כל מדפי היד והמדפים המכיים יהיו מפח כפול עם בידוד באמצע, צירים מירוסטה ומסבי 
או מתוצרת   JZ-Gדגם   TROXאקולון. מדפים הממוקמים בתוך תעלות יהיו מתוצרת 

או מתוצרת   WG-JZ-B, דגם  TROX. מדפים חיצויים יהיו מתוצרת SVDמטלפרס דגם 
עם תריס גד גשם המופעלים עם גלגלי שייים , להבים אווירודימיים   SVDמטלפרס, דגם 

  הכל עשוי מאלומייום. למדפים יהיה אטם מיוחד בקצה.  –
  

יחידות הטיפול באוויר יכללו חשון קירור מצלעות אלומייום עם צרת חושת וגופי חימום  
  חשמליים. יש לכלול פח סגירה מפלב"ם בתחתית החשוים.  

  
  ס"מ.  40רחק בין סוללה למפוח יהיה המ

  
, ימוקם בתוך פרופיל יעודי שיבטיח מיעת  MERV  3המסן המוקדם יהיה רחיץ מסוג 

מעבר אוויר בין המסים  או בשולי המסים ויאפשר הוצאה וחה של המסן. דרגת הסיון  
דית הוצאה  . על המסים לכלול י MERV 7השיה ביחידות בהן היא מוגדרת תהיה מסוג 

  ומסילות. 
  

בסמוך ליחידה יותקן מפסק ביטחון חשמלי (כלול במחיר הציוד) כל הברגים, האומים 
  והדסקיות יהיו מצופים קדמיום. 

  
  כיסת הצרת דרך הפלים החצויים תהייה עם אטם גומי וסיליקון .

  עבודה. שעות  100,000 -המסבים יהיו כדוריים מתייצבים מעצמם מחושבים ל
  

יחידות טיפול באוויר צח יכללו תריסי אוויר צח גד גשם בכל גודל כיסת האוויר ליחידות 
  הטיפול ללא תשלום וסף. 

  
  יחידות מאייד פימיות  15.3.3

היחידות בעקרון יכללו מפוח, סוללת קירור/חימום בהתפשטות ישירה, מגש יקוז,  . 1
  לפירוק. מסן אויר, פל חשמל ופיקוד, בידוד אקוסטי ופלים

יותקו מאיידים מהסוגים ובתפוקות הקירור והחימום עפ"י הדרש והמתואר בכתב  . 2
 הכמויות ובתוכיות. 
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 התקת המאיידים  . 3
יחידות המאיידים יותקו בצורה אכית, אופקית, סמויה או גלויה הכל עפ"י    .א

 הדרש והמתואר בתוכיות וכתב הכמויות. 
תחת הבטון תתלה מהתקרה עם  יחידה אשר תותקן בתחום תקרה מומכת  .ב

 . 1/2בולמי רעידות גמישים תוצרת "מייסון" בעלי שקיעה סטטית של "

ההתחברות לתעלת פיזור האוויר או למפזר תהיה רק בעזרת חיבורים גמישים    .ג
   היחידה . עשויים יאופרן מייצור מוכן בלבד כלול במחיר

יקוז היחידה הפימית יבוצע ע"י ציור שרשורי (באחריות קבלן מיזוג האויר   .ד
ואשר כלול במחיר היחידה כולל סיפון מסוג שם במוצא מגש ביקוז עד לציור 

 היקוז הקשיח שיותקן (באחריות אחרים) בקרבת היחידה. 

 צרת גז  15.3

 
  כללי   15.4.1

  . ASTM  B– 280" לפי תקן Lצרת הגז תהיה מחושת דרג "   .א
 להלן עובי דופן מיימלי של צרת החושת:   .ב

  

קוטר צרת ומילי 
  (איטש)

קוטר חיצוי של הצרת 
  (מ"מ)

עובי דופן מיימלי  
  (מ"מ)

"1/4  6.8  0.8  
"3/8  9.52  0.8  
"1/2  12.7  0.8  
"5/8  15.9  1.0  
"3/4  19.1  1.0  
"1  25.4  1.3  
"11/8  28.6  1.5  
"11/4  31.8  1.6  
"13/8  35.0  1.75  
"11/2  38.1  1.9  
"15/8  41.3  2.1  

  

קטרי הצרת ותוואי הצרת יבוצעו רק עפ"י תכית אשר תהיה מיועדת לביצוע ותאושר אצל   . ג
  יבואן או יצרן הציוד. 

) בלבד חיבורים  long radiusוקשתות יבוצעו ע"י קשתות מוכות מטיפוס רדיוס ארוך ( זויות  .ד
  בהלחמה.  

עפ"י החיות המתכן יאושרו חיבורי צרת מסוג "פלייר" עפ"י תאום בזמן הביצוע.  במקרה   .ה
  "פיילר".  -זה יש למרוח שמן מדחסים על שפתי ה

  

  הלחמות של צרת ואביזרים      15.4.2

כסף  5הצרת והאביזרים עפ"י הדרש יבוצעו בהלחמה ע"י "סליפוס" עם%  כל חיבורי  .א
 ללא משחת, הלחמה או חומרים אחרים. 

דרך הצתר  PSI 3) בלחץ מוך   (%99.95קי (2Nבמהלך כל ההלחמה יוזרם חקן יבש (  .ב
באמצעות וסת לחץ וציורית גמישה תוך בקרה שהחקן אכן זורם דרך הצרת ולא 

 מהקצה ממו הוא מוזרק.מתדף מייד 
 הזרמת החקן ועדה למוע התפתחות שכבת פיח בצרת.  . ג
 פיח בצרת או צרת מזוהמת תחייב פירוק הצרת והתקה חדשה עפ"י החיות המתכן.   .ד

 
 

 התקת הצרת   15.4.3
במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצרת במערכת אטומים מלבד קודות בהן מתבצעת   .א

 עבודות הלחמה ו/או חיבור.  
לפי התקת הצרת יש לודאקיון פימי של הצרת וזאת בעזרת פיסת בד כותה יבשה   .ב

 וקיה אשר תועבר בתוך הצרת(חוטר). 
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  תליית צרת:   . ג
ג "יויסטרט" עם חבקי צרת ומוטות הצתר תתלה באמצעות פס תליה מגולבן מסו . 1

 הברגה אל התקרה. 
 יתן להשתמש בחבקי תליה.  7/8בצרת מתחת לקוטר " . 2
 בגל מקום בו תמכת הצרת יותקן אוכף כדי לשמור מפי לחיצת הבידוד.  . 3
 יש להקפיד על מרחקי תליה כך שלא תהיה שקיעה של הצרת.   . 4

 
למבה תכוסה עם הבידוד בתעלת פח צרת אשר תותקן במילוי הריצוף או חיצוית   .ד

מ"מ לצורך הגה מפי דריכה ומפגעים חיצויים. במקרה של צרת חיצוית  1.2מגולבן 
 תעלות הפח יצבעו בצורה מושלמת בגוון הדרש. 

במקרה של החה על הגג תיתמך התעלה בה מוחת הצרת אל הגג כל מטר אורך כמו כן   .ה
 ה בלבן.  תעלת הפח לכיסוי הצרת תהיה צבוע

 כל אביזרי התליה כגון פרופילים, מוטות הברגה, חבקי תליה, ברגים וכו' יהיו מגולבים.   .ו
 בכל חדירת קיר של הצרת יותקן שרוול בקוטר הדרש.   .ז
 הצרת תתלה, תיתמך, ותחוזק במרחקים ובמקומות אשר יבטיחו את יציבות הצרת.  .ח
 סיתות וללא תוסת מחיר. במידה ותדרש התקת הצרת בקירות, העבודה תכלול   .ט
 אין לכסות צרת להתקה סמויה ללא אישור המתכן/ מפקח.   .י

 
  

  בידוד לצרת  15.4.4

  בידוד הצרת יהיה מסוג ארמופלקס או ווידופלקס. . 1   

  . עובי הבידוד לצרת פימית במבה וכן לצרת חיצוית יהיו עפ"י המתואר להלן:  2    

  

עובי בידוד צרת בתוך   קוטר חיצוי של הצרת (איטש) 
  המבה (מ"מ)

עובי בידוד צרת מחוץ למבה 
  (מ"מ)

"1/2" ,5/8" ,1/4" ,3/8  12.7  12.7  
"3/4" ,7/8  12.7  19  
"1/2 1" ,15/8" ,1/4 1 " ,3/8 1  ,

"1/8 1   
19  25  

    

 . 50.צרת להתקה פימית יש לעטוף ע"י ליפוף סרטי פוליאתילן עם חפיפה של % 3 

  .צרת להתקה במילוי הרצפה וכן חיצוית למבה תכלול סליפס וכן בד גאזה. 4 

  .תפרי הבידוד יחוברו ע"י פס הדבקה או דבק מתאים. 5 

.דרישות הבידוד כוללות את בידוד הצרת וגם את בידוד כל אביזרי הצרת דוגמת הסתעפויות, 6 
  זוויות וכו'.

.כל אביזרי הצרת דוגמת הסתעפויות (מסעפים) וכו' יבודדו עם עטיפת בידוד מקורית של 7 
  האביזר. 

  )TESTלצרת (בדיקת לחץ   15.4.5

בסיום התקת כל הצרת וכן במהלך שלבי התקתה עפ"י הדרש במקומות בהן הצרת מכוסה   .א
  בצורה קבועה, כדוגמת צרת בתוך הקירות או מתחת לריצוף תבוצע בדיקת הלחץ.  

 אין לבודד את איזורי ההלחמה כל עוד לא בוצעה ועברה בהצלחה בדיקת הלחץ.    .ב
ע עם יחידות מורכבות או לחלופין עם קצוות סגורים ע"י מחברי ביצוע בדיקת הלחץ יתן לבצ   . ג

 "פליר" ו/או מולחמים.  
 עבור ביצוע בדיקת לחץ לכל המערכת יש לחבר את הצרת אל היחידות הפימיות והחיצויות.   .ד
 יש לבדוק ובידה וקיים אטם עיוור להחליפו לאטם מעבר.  –חיבור קו הייקה   .ה
להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר (במקרה שהחיבור הוא  יש  –חיבור קו דחיסה   .ו

 חיבור פלייר). 
) למשך psi 430אטמוספרות ( 30ללחץ של  99.95ביצוע בדיקת הלחץ יעשה ע"י מילוי חקן קי %   .ז

 שעות.  48
 יש להצמיד שעון לחץ מתאים על הקווים למשך כל זמן הבדיקה.   .ח
 ה כלשהי בלחץ החקן בצרת מתחילת הבדיקה. בדיקה תקיה היא, כאשר לא היתה יריד  .ט
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 במידה ויש ירידת לחץ אזי יש לבדוק את המערכת, לתקן את הדרש ולבצע בדיקה חוזרת.   .י
 
  

  ביצוע ואקום ומילוי גז קרר. 15.4.6

  יש לבצע ואקום לצרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.   .א
ליטר דקה) כאשר  CFM  3)  90ביצוע הווקום יהיה באמצעות משאבת ואקום בעלת ספיקה של   .ב

  המשאבה תכלול אל חוזר למיעת חזרת שמן משאב לצרת. 
  .TORRהווקום יימדד באמצעות שעון בדיקת לחץ   . ג
  .TARR  1יש להגיע לווקום של לפחות   .ד
  במידה והווקום תקין יש להוסיף לפי הדרש גז קרר עפ"י החיות יצרן הציוד.   .ה

  

  תשתית תקשורת ופיקוד 15.4.7

  גידי בין המאיידים לבין המעבים של המערכת.  -במקביל לתוואי הצרת הקבלן יתקין כבל דו  .א
הפעלה קירי גידי בין המאייד אל פל -כמו כן הקבלן יתקין עבור כל יחידות המאיידים כבל דו  .ב

 עבור כל מאייד בהתאמה. 
 סוג הכבל וכן קוטרו ובהתאמה לאורך הדרש יהיה עפ"י המלצות היצרן.    . ג

 
 לוחות /שלטי הפעלה  15.4.8

  עבור כל מאייד כפי שיוגדר יותקן תרמוסטט.  .א
בחדר המהל יתקן לוח/שלט דוגמת גלוי על הקיר או שקוע בקיר או שלט לשליטה בטמפרטורת   .ב

 היחידות בחדרים .
 אפשרות לתכון פעולה חוזרת באמצעות טיימר כולל שעון שבת.   . ג

 **** מחיר הלוחות/ שלטים כלול במחיר יחידות מיזוג אוויר. 
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  תעלות אויר ובידוד  15.4

  כללי   15.5.1
  

תעלות האויר והבידוד וכן אבזרי תעלות ושכבות אויר יהיו בויות ומותקות בהתאם   .א
 ASHRAEו  SMACNAשל המפרט הכללי, וכן לפי מדריכי  1506, 1505לסעיף 

  בהוצאתם העדכית.
התעלות יהיו בויות מפח מגולוון מעולה, בעל גלוון אחיד ללא כתמים, ובלתי מתקלף   .ב

 של הפח. גם לאחר כיפוף חוזר ושה
המידות של התעלות המסומות בתוכית עם בידוד, הן מידות הכוללת את הבידוד   .ג

 הפימי. אי לכך, אין להגדיל את מידות הפח החיצוי מעבר למידות הרשומות.
חיבורים גמישים בין תעלות אויר לבין ציוד מיזוג אוויר יהיו עשויים מרצועות של   .ד

מוצר מוגמר  -משי הקצוות 2מגולוון ברוחב " עם ב רגלי פח 4"אקסלון" ברוחב של "
 דין" או שווה ערך מאושר. -של מפעל מוכר כדוגמת "דורו

פתחי שירות בתעלות לגישה למדפים, מדפי אש גופי חימום או כל מגון אחר הדורש   .ה
או   Hטיפול, ייבו מפל פח מבודד מצויד בידיות וסגרים כדוגמת "מטלפרס" דגם 

 שווה ערך מאושר. 
פעם , רוחב התעלה שבמישור  1.25הקשתות בתעלות יהיו בעלי רדיוס מרכזי של   .ו

הרדיוס, בקשתות בעלי רדיוס קטן יותר יש להכיס מכוון זרימה אחד בתעלה 
 ס"מ ומעלה.  90ס"מ ושי מכווי זרימה בתעלה שרוחבה  85עד  50שרוחבה בין 

 -יתן גם להשתמש בכפי כיוון בעלי דופן כפולה ואווירודימית בהתאם ל
SMACNA" דין".-כדוגמת תוצרת "דורו 8, ברוחב 

  כל התפצלות בתעלה תצויד במדף מפלג היתן לכיוון ע"י מגון שמחוץ לתעלה.   .ז
 תעלות האוויר יהיו בויות לקבלת אטימות מרבית לאוויר.   .ח
, על הקבלן לבצע את כל תריס אויר חוזר עם מסןבכל מקום בו דרשת התקת   .ט

מכלול תעלת האוויר החוזר מהתריס ועד ליחידה, בצורה אטומה לחלוטין עם 
הדבקה ואטימת כל התפרים, הדבקת סרט אטימה דביק בחיבור בין התעלה לבין 

היחידה ובין תריס האוויר החוזר לבין צוארון התעלה, לשם קבלת מכלול אוויר חוזר 
 ם באטימות מלאה. מושל
 
  

  עובי פח של התעלות 15.5.2
  

  : עובי דפות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ מוך, יהיו כדלהלן  .א
 הערות   עובי פח  רוחב הצלע הגדולה (מ"מ)    

  
  מ"מ  0.8סרגלים עובי   מ"מ  0.7      ס"מ  45עד   
  מ"מ  0.9סרגלים עובי   מ"מ  0.8      ס"מ  75עד  46-מ  
  מ"מ, עם תפר עומד  1.0סרגלים עובי   מ"מ  0.9      ס"מ  130עד  76-מ  
  מ"מ, עם תפר עומד 1.0סרגלים עובי   מ"מ  1.0    ס"מ  200עם   131-מ  
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  עובי דפות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ גבוה, יהיו כדלהלן:   .ב

  
  הערות   עובי פח  רוחב הצלע הגדולה (מ"מ)  

  
  מ"מ  0.8סרגלים עובי   מ"מ  0.8      ס"מ  30עד   
  מ"מ  0.9סרגלים עובי   מ"מ  0.9      ס"מ   75עד  31 -מ  
  מ"מ עם תפר עומד  1.0סרגלים עובי   מ"מ  1.0    ס"מ  120עד  76 -מ  
  מ"מ עם תפר עומד 1.2סרגלים עובי   מ"מ  1.2    ס"מ  200עד  121 -מ  

  בידוד אקוסטי פימי  15.5.3

 
בעל צפיפות   1בידוד אקוסטי פימי לתעלות אוויר יהיה מצמר זכוכית חצי מוקשה עובי "  .א

קורויג. –לייר, תוצרת "אובס -. עם ציפוי יאופרן כדוגמת דקטק"ג למ.ק 34מזערית של 
הבידוד יהיה מודבק לדפות בדבק מגע בלתי מתלקח, מאושר ע"י המפקח. את הבידוד יש 

צוות, ע"י פרופילים וזויתים של פח מגולבן ובאמצע ע"י דיסקיות פח לחזק אל התעלה בכל הק
 ס"מ .   X30 30מגולבן, במרחקים שאים עולים עם 

בעובי תעלות חיצויות המותקות גלויות מתחת כיפת השמיים, יבודדו בבידוד אקוסטי פימי   .ב
רק העמיד בתאי כל התפרים האורכיים  והרוחביים , לרבות "שיבלייסטים" יאטמו ע"י מ .2"

 .UVחוץ ובקרית 

  בידוד תרמי חיצוי 15.5.4

  
ק"ג   16בעל צפיפות מזערית של  1בידוד תרמי חיצוי לתעלות יהיה משמיכות צמר זכוכית בעובי "

,עם עטיפה מקורית של מחסם אדים F75בטמפ'  K  0.28למ"ק ומקדם מעבר חום מירבי של 
ון מחוזק בסיבי זכוכית. הבידוד יודבק לדפות מיקר 50עשוי מייר אלומייום בעובי מיזערי של 

התעלה בדבק מגע בלתי דליק. כל התפרים יודבקו ברצועות ייר אלומייום לקבלת עטיפה  
אטומה. התפרים האורכיים יהיו בדופן התחתון של התעלה. בוסף ל"ל יש להדביק סביב 

ס"מ לפחות, עם חפיפה של  5מ' , סרט פלסטי דביק ברוחב  1.5התעלה, במרחקים שלא יעלו על 
  ס"מ בחלק העליון של התעלה, למיעת פתיחה והתרופפות של התפרים האורכיים של הבידוד. 15
  

  

 חיזוקים ותליות  15.5.5

" מפח  Uהתעלות ייתלו מהתקרה באמצעות פרופיל ברזל זווית מקצועי מגולוון או פרופיל "  .א
עלה, ושימע דפורמציה של  מגולוון מתחת לתעלה, בגודל ובעובי מתאים לגודל ומשקל הת

  הפרופיל. 
 

  " לפחות עם ברגי "פיליפס" או "אופט". 516התלייה תבוצע ע"י מוטות הברגה בקוטר "
  המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות הבאות:   .ב

 מ"ר   0.35בתעלות בחתך זרימה עד  –מ'  2.4        
  מ"ר  0.90עד   0.40 -בתעלות בחתך זרימה מ –מ'  1.8        
  מ"ר ומעלה  0.95-בתעלות בחתך זרימה מ –מ'  1.2        

  
ובכל שאר המקומות   בוסף ל"ל, יש להתקין מתלים וספים ליד קשתות, הסתעפויות קצות תעל

   החוצים. 

  

  מפזרי אויר וגרילים  15.6

 
מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים מפרופילים מאלומייום משוך, בעלי שתי שורות להבים שתי   .א

ערב היתים לכיוון. כל מפזר קירי יצוייד גם בווסת כמות אויר העשוי מלהבים "בפעולה ו
וויסות כמות האוויר תתאפשר ע"י גישה מבחוץ בחזית המפזר. התקת מפזר קירי    גדית".
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מבוטת בתוך הקיר  (ביטון ע"י קבלן  ס"מ שתהיה 5X2תבוצע בתוך מסגרת עץ לבן מהוקצע 
  עלת האוויר יחדור לתוך מסגרת העץ, והדפות שלה יחוזקו אל מסגרת העץ. הביין.) צוארון ת

תריסי אוויר חוזר יהיו עשויים מפרופילים מאלומייום משוך בעלי שורה אחת של להבים    .ב
קבועים. כל תריס אוויר חוזר יצוייד גם בווסת כמות אוויר, כמתואר לעיל עבור מפזר קירי, 

אלא אם כן קיים מדף ויסות בתוך התעלה המאפשר וויסות כמות האוויר דרך התריס. התקת 
  תהיה כמתואר לעיל עבור מפזר קירי. תריס אוויר חוזר 

אם לא  HBאו  LPמפזרי אוויר תקרתים יהיו עשויים מפרופילים מאלומייום משוך , דגם   . ג
צויין אחרת, עם חלק מרכזי יתן לפירוק. מפזרים המותקים בתקרה אקוסטית. כל מפזר 

המפזר התקרתי  תקרתי יצוייד גם בווסת כמות אוויר, כמתואר לעיל עבור מפזר קירי. התקת
תהיה ישירות לתוך צוארון התעלה, המפתח בתקרה יהיה מותאם לשוליים של המפזר. את 
החלל שבין צוארון התעלה עד לשוליים של התקרה, יש לאטום באמצעות סרט אלומייום 

  דביק, על מת למוע בריחת אוויר ממוזג אל תוך חלל התקרה. 
  

ו מהדגם כמצויין בתוכיות. המפזר יותקן בתוך ) יהיSTRIPLINEמפזרי אוויר אורכיים (  .ד
תעלת פח המשמש כ"פלום" אוויר. ויסות כמות האוויר יבוצע באמצעות מדפי אוויר שיותקו 
בתוך התעלות המספקות את האוויר אל הפלום של המפזר. התקת המפזר תבוצע באמצעות 

ת להבטיח התקת המפזר בקו פלום האוויר. על מ  קפיצים או מגון סתר אחר, ישירות אל 
בתקרה במיועד למפזר יצוייד בפרופיל קשיח, שישמש כמסגרת  ישר, יש לוודא שהפתח בקיר או

  להתקין בה את המפזר. (ע"י קבלן הביין) . 
  

  חדרי מעבדה 15.7
 

  חומרים מסוכים 15.7.1
  

  חדר המאכסן את אחד החומרים המפורטים להלן בכמות החורגת מ: 15.7.1.1
  ליטר.  4, מעל 3חומרים דליקים, קב' סיכון  . 1
 גרם.   400כמות שעולה על  – 4קבוצת סיכון  . 2
 

כימיקלים יאוחסו במחסן פרד, בארוות מתאימים לקבוצת סיכון של חומרי זהה, שיהיה  
 מאוורר היטב, הן בחלקו התחתון והן בחלקו העליון. 

מחסן כימיקלים פרד. דלתות המחסן באגף חדרי מעבדות שבו שלוש מעבדות ויותר יוקצה 
תצוידה במעול צילידר. כן יהיה מחסן כימיקלים למעבדה שבה יש מגמה לכימיה או מגמה 

  ביולוגיה. 

  צרת 15.7.1.2
  

לכל סוגי הצרת (חשמל, מים, אוויר דחוס, גז וכיו"ב) המגיעים לשי מקומות, לפחות, בתוך חדר 
תוק כללי. ברז או מתג זה יהיה פרד עבור אותו חדר ומותקן המעבדה, חייב להיות מתג או ברז י

ליד שולחן המורה. המתגים והברזים חייבים להיות גישים וקלים לאבחה. בצרת מים, גז, יש 
  לסמן את כיוון הזרימה.

 
 אוורור מעבדות. 15.7.2

  
 אוורור 15.7.2.1

  מעבדה שיש בה שימוש בחומרי מסוכים תאוורר בקביעות.  .א
ים המאוישים במעבדה שעושים בה שימוש בחומ"ס תהיה החלפת אוויר שמוה פעמים באזור  .ב

 משטח הרצפה.  2%-בשעה לפחות או יהיה אוורור טבעי ב
 באזורים לא מאוישים תהיה החלפת אוויר שש פעמים בשעה לפחות.   . ג
ר שאין לצורך אוורור מחסן הכימיקלים רצוי להפות את פתחי ייקות האוויר לגג הביין או לאזו  .ד

 בו תלמידים או בייי מגורים.
במחסן הכימיקלים ייפתחו פתחי יציאת עשן בהתאם להחיות שחרור ויהול עשן בחוזה זה    .ה

 ובהתאם לתקות התכון והבייה. 
אם יש במכללי הרצפה או התקרה פתחים לצרת אוורור, הם יוגו על ּפי דרישות התקן הישראלי   .ו

 . 1, חלק 1001

  הציוד  15.7.2.2



 

 

151  

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

  הציוד הקבוע והציוד הארעי ימוקמו באופן שהגישה אליהם תהיה וחה.   .א
 החומרים יאוחסו באופן שלא יפריעו למהלך העבודה, התועה והלימוד.   .ב
 במעבדות לכימיה יימצא מדף בהתאם לצורך.  . ג
 ארון העזרה הראשוה יימצא במקום גלוי ובולט.   .ד
יותקו באופן שתימע פילת הציוד והחומרים מדפים בארוות ומדפי אחסון ציוד וחומרים   .ה

 המוחים עליהם. כמו כן יש להתקין בקצה המדף פס מגן ("קט") למיעת פילה. 
בדופן התחתוה של ארון הכימיקלים ובדופו העליוה יימצאו פתחים המאפשרים אוורור   .ו

 מתאים ופליטת גזים.
עברים, דלתות, יציאות חירום, חלוות, ארוות הכימיקלים ימוקמו במקום מאוורר ולא יחסמו מ  .ז

 ציוד כיבוי אש, ציוד טרול, מתקים לשטיפת עייים ומקלחות חירום.

  

  מדפים קבועים  15.7.3

  מדפים.  –בטיחות במעבדות  – 1839בהתקת מדפים יש להקפיד כי אלו עוים לתקן הישראלי   .א
המדפים ורכיביהם, החל בשולחן ועד לכיפת הייקה, ייבו מחומרים בלתי בעירים. במחיצות   .ב

 שכבתית לפחות או לוחות פלסטיים עמידי יפוץ. -השקופות יש להתקין זכוכית ביטחון דו
 חלקי המדף, לרבות המפוחים, יהיו מוגים ויאפשרו גישה וחה לתחזוקה.   . ג
 אפשרו קליטת כמויות קטות של וזלים ששפכו. מדפי המעבדה יצוידו באמצעים שי  .ד
 אם יש למדף חלון, הוא יהיה מחומר המספק הגה לוכחים במעבדה.  .ה
ס"מ בין מסגרת  2חלון מתרומם יובטח מפי פילה מקרית. סגירתו חייבת להשאיר מרווח של   .ו

 החלון לשולחן העבודה. ורית אדומה תצביע על מצב עבודה. 
 אפשריים ויגן על הוכחים כל זמן שיש בו חומ"ס. המדף יגביל סיכוים  .ז
מהירות כיסת האוויר במדפי מעבדה וכמות האוויר הפלטת מהם יגרמו למזהמים להיפלט אל   .ח

 מחוץ לביין וימעו כיסה חוזרת.
פתחי המדף יוגו בסבכה או בלוח שיעצרו או יטו זכוכיות עפות או עצמים בוערים במקרה של   .ט

 טת.תגובה בלתי של
המדפים לא ימוקמו סמוך למעבר הכרחי ליציאה. מומלץ להתקים באזורים שהתועה בהם   .י

 מועטה.
 כל מדף יסומן במדבקה או בספר יהול, ויצויו בהם הפרטים האלה:   .יא

 תדירות הבחיה  ) 1
 תאריך הבחיה האחרוה ) 2
 מהירות כיסת אוויר מוצעת ) 3
 מיקום המפוח המשרת את המדף ) 4
 שם הבוחן.  ) 5

  להקפיד לקות את המדפים ולשמור על כשירותם באמצעות פיוי אדים.יש   .יב
 השילוט:   . יג

 במעבדה יימצא שלט המורה על תכית הפיוי והמילוט בשעת חירום.  ) 1
בכיסה למעבדה יימצא שלט ובו רשימת העובדים החיויים בבית הספר וברשות המקומית  ) 2

 ומספרי טלפון לשעת חירום. 
דה ולאזורי האחסון יושלטו בשלטים המזהירים את צוותי הכיסות לאזורי העבודה במעב ) 3

 הכיבוי וההצלה מסיכוים שאים קשורים ישירות לסיכון השרפה. 
העמדה לפיוי חומ"ס תושלט בשלט "עמדת פיוי; חומרים מסוכים!" כל חומר יסומן בשמו  ) 4

 וכדי). ויירשמו עליו הסיכוים הטמוים בו (למשל, "פסולת דליקה ", "פסולת רעילה" 
 ארון ציוד החירום יהיה משולט. ) 5
לכל קבוצת חומרים יהיה שילוט מתאים והיא תאוחסן במדפים או בארוות פרדים  ) 6

 (בהתאם לכמות הקיימת).
כל מקרר, מקפיא או מצן יסומן בסימון ברור המציין אם הוא מתאים או איו מתאים  ) 7

 לאחסון בטיחותי של חומרים דליקים. 
 בשלט "זהירות, פליטה של מעבדה!". מערכת הפליטה תסומן  ) 8
 סמוך לפתח שחרור העשן יותקן השלט "פתח שחרור עשן; אסור לחסום!".  ) 9

 כיוון הזרימה של גז, וזל או אוויר דחוס יסומן באמצעות חצים. )10
  
  

 מפוחי אוויר 15.8
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15.8.1 
 

  כללי   . א
 
  של המפרט הכללי.  15021המפוח יהיה בהתאם לסעיף  . 1

 
המפוח, כולל המאיץ, הלולין, הציר והמיסבים, יהיו מוצר מוגמר של מפעל מוכר  . 2

  ומאושר מראש. לא יאושר מפוח שאיו מתאים לדרישה זו.
 

מהדגם הסגור הרמטית, ללא צורך  NSKאו   SKFהמיסבים של המפוחים יהיו מתוצרת . 3
  שעות עבודה לפחות.  100,000בגירוז, ויהיו מחושבים לאורך חיים של 

 

  המפוח יהיה מצופה בצבע אפוקסי פים וחוץ.  . 4
 

  IP-54מתוצרת "אושפיז". רמת בידוד  TEFCהמוע של המפוח יהיה סגור לחלוטין,  . 5
  לפחות. 

 

  מפוח צטריפוגלי תעשייתי   . ב
 
ומעלה, יהיה בעל מאיץ צטריפוגלי   3מפוח ייקה או הספקה ללחץ עבודה סטטי של " . 1

 2מרותך מפלדה עם כפות טויות לאחור או איירפויל. המבה יהיה תעשייתי כבד 
CLASS יקוי חול, ושתי שכבות ציפוי   4עד  3, עם בית לולין מרותך מפח שחור ,מ"מ

, או GEBHARDT ,CHICAGO BLOWERאפוקסי פים וחוץ, כמיוצר על ידי 
NICOTRA .שווה ערך מאושר  

 
במבה "בלוק" כבד, שיותקו על גבי  NSKאו  SKFהמיסבים יהיו מיסבי גלילים  . 2

קוסטרוקציית פלדה. המיסבים והקוסטרוקציה יהיו יתים לפירוק על מת לאפשר 
  הוצאת המאיץ דרך קוות כיסת האוויר.

 

מפוח שיותקן מחוץ למבה, יהיה מצוייד במכסה הגה בפי גשם עבור המיסבים,  . 3
  . 55IP-ההעה, המוע וכד'. המוע יהיה ברמת בידוד

 

  מפוח צירי   . ג
 
המפוח יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר ומאושר, יהיה שקט בפעולתו מתאים מבחית  . 1

וח, שאים מחומר מבהו להתקה או בין תעלות פח בהתאם לדרש. כל חלקי המפ
  פלסטי, יצופו בציפוי אטי קורוזיבי או יגולבו. 

 
כפי המפוח יהיו עשויים מחומר פלסטי או מפלדה אל חלד. הכפיים יהיו משתות או  . 2

חלד, תון במיסבים - קבועות ויחוברו לתותב המרכזי. ציר המפוח יהיה מפלדת אל
המיסבים ייבחרו לאורך חיים  כדורים בתוך בית אטום לצמיתות ושאיו דורם שימון.

  שעות עבודה לפחות, והתקתם תבטיח פעולה תקיה בכל תאי מזג אוויר. 75,000של 
 

  המיסבים ייבחרו לקבלת כל הכוחות המופעלים עליהם. 
 

  -100,000מיסבי המוע יהיו מטיפוס שאיו דורש שימון, אטומים לחלוטין ומחושבים  . 3
בהתאמה לתמסורת ויהיו מסוגלים לעמוד בכל  שעות עבודה. מיסבי המוע ייבחרו 

  הכוחות שיופעלו עליהם. 
 

חוזר עם להבים מאלומייום, הפתחים -בקצהו החיצוי יורכב על המפוח תריס אל . 4
בקלות ע"י זרם האוויר. התריס יהיה יתן לפירוק והרכבה מחדש באמצעות ברגים, על  

 מת לאפשר טיפול במוע המפוח.
 

המפוח יסופק עם מסגרות להרכבה בקיר, פלג'ים להתקה בין תעלות, או רגליות  . 5
  להתקה לתקרה או לרצפה, הכל בהתאם לצורך ו/או כמפורט בתוכיות.

 

אם יוצע מפוח מיצרן אלטרטיבי מזה המצויין בתוכיות, על הקבלן יהיה להוכיח כי  . 6
  פוח המצויין בתוכיות.רמת הרעש ושאר הביצועים של המפוח לא גרועים משל המ 
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 מפוחי אוורור חדרי שירותים 15.8.2
 

. S&Pמפוחי הפליטה מהשירותים יהיו מדגם שקט על הקו המיועד להתקה סתרת, דוגמת תוצרת 
המפוח יכלול מדף אל חוזר וטיימר להשהיית ההפסקה. המפוחים יתחברו אל תריס ייקה 

מ"מ. החיבור אל הציור  100בקוטר  PVCבשירותים ואל תריס פליטה חיצוי באמצעות ציור 
  יתבצע באמצעות קטע תעלה גמיש מאלומייום.

  
, שיופעל  cfm 100בחדרי היקיון בקומות א', ב', ג' יותקן מפוח צטרפוגלי פרד ,בספיקה של 

  בקביעות.
  

מ"מ,  100במקומות בהם הפליטה היא אל פיר בוי, (תותקן תעלת פליטה מפח מגולוון בקוטר 
  . 1001ס"מ לפחות, כדרש בתקן ת"י  60ה בתוך הפיר לגובה שתעל
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  17פרק 

  עבודות מעליות

 

  א.  תאים כלליים

  ב.  תאור טכי:

    1  כללי

    2  תאור טכי כללי 

    3  תאור תמציתי לפקוד והפעלות

    4  תאור תמציתי למתקן החשמל

    5  תאור תמציתי למתקן המכי

    6  תמציתי חומרי/פרטי גמר   תאור

  ג.  תאור המערכות 

    1  תאור מערכת החשמל 

    2  תאור המערכת המכית

    3  תאור הדלתות והתא 

    4  תאור מתקי הבטחון 

  תחילת תקופת אחריות   -ספח א   

  רשימות ציוד -ספח ב    

  )7889-0כתב כמויות (  -מסמך ד  

  

  

  

  

  תאים כלליים   א.

  כללי   . 1
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אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך היו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי   א.

לצורך בצוע העבודות אך איו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכון מפורט 

  ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הקבלן.

  

בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופייים בלשון יחיד, הכווה היא לכך    ב.

שאיזכור ה"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שדרש לצורך בצוע עבודה  

  מושלמת ע"י הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור ה"ל. 

  

  בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן", הכווה לקבלן המעלית.  ג. 

  

  כוח היזם. -כל המקומות בהם מוזכר "מהדס", הכווה לבאב  ד.

  

  תכיות  . 2

על הקבלן להגיש למהדס תכיות עבודה מפורטות בשי עותקים לאישור. תכיות אלו 

תכלולה את כל החלקים והציוד השוה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הביה. לאחר 

  לן לצורך תיקון.בדיקתן ואשורן יוחזר עותק אחד מתכיות אלו לקב

שי עותקים וספים עם התיקוים, יוחזרו למהדס לבדיקה ואשור וספים. פעם וספת, יוחזר  

לקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהדס שלושה  עותקים מתוקים לפי העותק 

  המאושר האחרון.

ה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפיות אין לבצע כל עבודה או חלק ממי קבלת התכ

  המאושרות.

  כל התיקוים, תוכיות וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום וסף.

  וסף על התכיות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן:

  תוים טכיים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכיים והחשמליים.    -

  .MADE ASשרטוטי הרכבה   - 

  .MADE ASתכיות פקוד ותרשים מתקן החשמל   - 

  .MADE ASתכיות חווט חשמלי   - 

  שמות החלקים החשמליים והמכיים ותפקודם כפי שמופיע בתכיות.  - 

  רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים.   - 

  הוראות אחזקה מפורטות.  - 

  הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום.   - 
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ה"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין ובשי עותקים. לפי דרישת המזמין (וללא כל החומר 

  תוספת במחיר) החומר ה"ל, יועבר גם במדיה מגטית. 

כמו כן, מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכיות והדוגמאות הדרושות לבחירת צורת 

  הדלתות, משקופים, גווים, לחצים וכו' והכל ללא תשלום וסף.

  

  מידות  . 3

  על הקבלן למדוד את מידות הבין במקום, כפי שהן במציאות ולא להוציאן מהתכיות. 

  

  

  דו"ח מהלך העבודה  . 4

  הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.

  

  עבודות בין   . 5

  פיר המעלית יבה לפי התכיות המצ"ב.  

העבודות האחרות כגון סבלות, חציבת חורים וסתימתם, חומר הבידוד עבור יסוד המכוה וכל  

  ידי הקבלן. -החיזוקים לפסים, דלתות ומשקופים יבוצעו ויותקו על חשבון ועל

  

  מכשירי חשמל ואיסטלציה עבור הספקת החשמל  . 6

פזות, הארקה ואפס עבור כח ומאור, לרבות מפסיק זרם ראשי  3המזמין יספק חיבור של 

ה העליוות. כמו כן, באחריות המזמין להתקין מעל ללוח הפיקוד (פקט) בתחה עם בטחו

תאורת חירום שתופעל אוטומטית עם הפסקת זרם החשמל במשך שעתיים לפחות. כל  

  החיבורים מהפסיקים ה"ל למתקן המעלית, יסופקו ויבוצעו ע"י קבלן המעלית. 

  ב ט ו ח  . 7

עבור כל זק אשר יגרם לו או  הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין

כתוצאה מבצוע עבודתו של הקבלן או כתוצאה  -כשהמזמין יהיה חייב בתשלום לפי החוק 

מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו/או רשלות ו/או הזחה של עובדיו ו/או 

קבלי המשה שלו. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה 

לו ותקופת השרות על ידו, לכסוי כל הזקים. הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק ש

  הפוליסה. 

  

  אחריות ושרות  . 8

התחלת תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדו. תקופת 

מהתאריך ה"ל ותחילתה במועד הקוב בטופס תחילת תקופת  חודש 24 -האחריות היא ל

המצ"ב. כל החלקים, המכשירים והחומרים אשר  -ספח א'  -שרות למעלית האחריות וה
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יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ומבוססים על הטכיקות החדשות ביותר. הקבלן אחראי 

  לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה. 

תקין וקי.  הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב

את כל ההפרעות שתחולה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבוו הוא, לכל 

שעות לאחר ההודעה. בדיקת התכיות וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או בא כוחו,   24המאוחר  

אים משחררים את הקבלן מאחריותו. לאחר גמר האחריות תיעשה קבלה שיה של המעלית  

גמים ולהחליף חלקים שפגמו וכדומה וכמו כן לתקן את כל הליקויים והקבלן חייב לתקן פ

  שתגלו לאחר השמוש. 

אחריות וספת באורך תקופת האחריות  לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תתן

המקורית. האחריות ה"ל לא תחול על זקים כתוצאה מפעולת כח עליון, שמוש שאיו מתאים 

  והפרעות חשמל. 

במחיר   כלולהבתקופת האחריות ה"ל יבצע הקבלן את השרות למעלית ועלות שרות זה תהיה  

ימוש במעלית עד תחילת תקופת , על הקבלן לבצע גם את השרות מתחילת השבוסףהמעלית.  

  . כלול במחיר המעליתהאחריות (קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדו) וגם מחיר זה יהיה  

הקבלן מתחייב לשלוח על חשבוו ציג להיות וכח בבדיקת הבודק המוסמך/מכון התקים 

קת בקרת אשר יוזמן על ידי המזמין. כמו כן הקבלן מתחייב לשלוח ציג להיות וכח בבדי

  השרות שתבוצע ע"י ציג משרד לוסטיג (היועץ לבקרת שרות).

פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק, לשמן 

בו ירשמו כל   -ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות. בחדר המכוה ימצא ספר "שרות" 

יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את התקון או  הקלקולים, עבודות וזמי העבודות. בספר

השרות. הרשימות ה"ל תיבדקה ע"י המזמין, או בא כוחו, כל שלושה חודשים ותאושרה על 

ידם. הקבלן מתחייב בזה להחזיק במחסו חלקי חילוף אוריגיליים למתקן המעלית בכמות 

  גשת ההצעה. סבירה. כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף ה"ל עומדים לרשותו בזמן ה

  

לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה שוטפת    א.

מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במיימום תקלות כך שמספר התקלות המירבי בשה 

תקלות המשביתות את פעולת המעלית. לשם כך יהל מחזיק המעלית יומן   6לא יעלה על  

תקלה ולצד זה ימלא איש השרות של הקבלן את תקלות שיפרט במדוייק את מהות ה

תקלות קובעות לא תחשבה תקלות הובעות מהסיבות  6סיבת התקלה ופתרוה. בתור 

  הבאות:

  

  שימוש לא כון ע"י המשתמשים.  ) 1

  תקלות בגין לכלוך.   ) 2

  תקלות בגין אספקת חשמל שאיה  סדירה.  ) 3

  תקלות בגין מפגעים בבין כגון זילות מים.  ) 4

  תקלות הובעות מבלאי כגון ורות שרופות.  ) 5
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  תקלות במעלית שגרמו ע"י המשתמשים.  ) 6

  תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרוה עדיין לא מצא.  ) 7

  תיקוים שבוצעו בתורות לילה.  ) 8

  תקלות בשעת חרום.  ) 9

  

ת  היועץ, לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן, יפסוק מהן התקלות הרלווטיו   ב.

  להשבתת המעלית והובעות ממתן שרות ו/או ציוד פגום ו/או הרכבה והפעלה. 

  

המועד שקבע 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. 

  

  צביעה  . 9

כל חלקי הפלדה יוקו יקוי כימי או יקוי חול ויצבעו בצבע יסוד פעמיים וסופי פעמיים, לפי 

  דרישתו של המזמין.

  

  שלטים   . 10

ות (גם שלטי האזהרה  הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בכל המקומות, בתא ובלוח

  והוראות השמוש). כל השלטים לפי דרישתו של המזמין. 

  

  הרכבת ומסירת המעלית  . 11

הרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים ואשים בעלי סיון רב בהרכבת מעליות. בזמן ההרכבה  

יהיה במקום מהל עבודה האחראי על העבודה. הקבלן יספק את כל חומרי העזר, העבודה 

רמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום את כל החורים ומכשירי הה

הדרושים להרכבת המעלית. כמו כן על הקבלן לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות 

  בהרכבה.

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיקה מטעם חברת החשמל וכן בודק 

בודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה על חשבון  מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. ה

  הקבלן. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן, הן על חשבוו.  

  

לאחר הבדיקות ה"ל חייב הקבלן לתקן ולשות ללא תשלום וסף חלקים מהמתקן, באם 

  יידרש ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או המהדס.
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, גם היא תהיה על חשבון מכון התקיםבמידה והבדיקה הראשוה ו/או השיה, תתבצע ע"י 

  הקבלן. 

בדיקה וספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית, תבוצע ע"י המזמין. תוצאות הבדיקות 

חייבות לקבל אשור המזמין. במידה והקבלן חייב לתקן או לשות חלקים לאחר בדיקת 

  עליו לעשותם על חשבוו הוא.  המזמין ולפי דרישתו,

  הקבלן ידריך את ציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרום, לרבות הדרכת חילוץ. 

  

  

  

  טיב העבודה  . 12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקים הקיימים או 

ם מתקן המעלית  המקובלים. עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו לסיו 

במועד, בכדי למוע עכובים בגמר הבין. למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים 

  שלדעתו אים מתאימים מבחיה מקצועית או אישית.

  פגיעות בבין   . 13

, למכוות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופן הקבלן אחראי עבור כל זק שיגרם לבין

ישיר על ידו, או בעקיפין ע"י פועליו. הקבלן חייב לפצות את כל הזוקים, או הזקים ה"ל 

בשלמותם. הקבלן איו רשאי לחצוב במבה, בעמודים, בקורות ובתקרות, ללא אשורו של  

  המזמין.

  בצוע עבודות וספות או חלקיות  . 14

לן לבצע עבודות שאין כלולות בכתב הכמויות, יקבע מחיר העבודה ע"י באם ידרש הקב

  המזמין בהתאם להערכתו, על יסוד העבודה והחומר שהושקע בבצועם של אותם החלקים. 

כמו כן, תהיה בידי המזמין האפשרות להזמין את כל העבודות המפורטות, או חלקן בלבד, 

  במחיר המופיע בכתב הכמויות.

  קבלי משה  . 15

על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהדס, את כוותו למסור איזה חלק 

שהוא מהעבודה לקבלן משה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן משה זה,  

באם לדעת המזמין איו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי המזמין להפסיק 

  באם לפי דעתו איו מבצע את העבודה לפי הדרישות. עבודתו של כל קבלן משה 

  ערבויות  . 16

  הקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות, לטיב הציוד ופעולת המעלית, בהתאם לדרישת המזמין.

  זמן ההספקה  . 17

חודשים לאחר הזמתה בתאי שפיר המעלית יעמוד  6זמן ההספקה והפעלת המעלית יהיה 

התקופה ה"ל. במידה ומסירת הפיר תתאחר מסיבה כל  חודשים לפי תום 4לרשות הקבלן 
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חודשים   4שהיא, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת המעלית ישאר 

  כזכר, מיום העמדת הפיר לרשות הקבלן.

  

  

  הגות כגד הצפת מים עד מועד המסירה  . 18

יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה, המעלית   לא דרש אחרתבמהלך הרכבת המעלית וכל עוד    

. מצב זה יושג ידית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח" את תחה בתחה העליוה 

  המעלית מקומה תחתוה ומחה אותה בתחה העליוה המשורתת על ידי המעלית.

  

  תאי שרות לאחר תקופת האחריות  . 19

  מקובל אצל המזמין. המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כפי ש

  

  ) 15.07.2019-0-7889תאור טכי (  ב.

  .  כללי 1

  מקרא/הסבר     1.1      

   

  בתאור הטכי שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי לפרקים שוים. 

  בטבלות אלה, קיימים סימים שפירושם כדלקמן: 

  

  סימן "+" מציין שהתאור כלול בהספקה.  *

  

  סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד.   *

  

  כל סימן בטבלה, אין לכלול את התאור בהספקה. כשאין  *    

  

את  יש לכלול, בטבלותואין תאור לכך  במפרטבמקום שיש תאור   *    

  הדרישה בהספקה.       

      

  פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה   *      

  ף המפרט, מופיע המבה שלהם בלבד).המתאימה (בתאור שבגו      
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בכל מקרה, תוכיות הקבלן לתא, דלתות, טבלות, לחצים,  

אידיקטורים וכו', יועברו לאדריכל והן תהייה ע"פ דרישותיו וביצוען  

  יהיה רק לאחר אישורו בכתב.

  

  רמה ואופי השימוש במעלית    1.2

והמעלית צריכה  ) HEAVY DUTYרמת השימוש במעלית תהיה גבוהה (

להתאים לכך. כמו כן תא המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וודלי, ז"א לא 

יהיו בהם אביזרים "תלישים" ו/או בעלי פיות העלולים לגרום לפגיעה  

  במשתמשים.

  

  .בלבד DUTY-HEAVY , יתקבלו מעליות המתאימות לשימוש לתשומת הלב
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  תאור טכי כללי  .2

  

  מעלית              

      

  תאור

      MRL  

  וסעים       שימוש

  630       כושר הרמה (ק"ג)

  8        כמות וסעים

  1.0        מהירות (מ/ש)

 V.V.V.F       שיטת העה
GEARLESS  

  5        אי דיוק בעצירה (מ"מ)

  180        העות לשעה

  2:  1        יחס תליה

  למעלה, בתוך הפיר        מיקום חדר מכוות

  11.73        גובה הרמה (מ')

  4        מספר תחות

  בצד אחד 4        מספר פתחים

  1.93X1.75        מידות הפיר (מ')

  x 1.4 x 1.1 2.3        גודל התא (מ')

  x 0.90 2.10        גודל הדלתות (מ')

  אוטומ. טלסקופיות        סוג הדלתות

 HEAVY DUTY      רמת השימוש בדלתות

  2.7       סגירת דלת (ש')זמן 

          עילה בין הקומות

  x 62 x 89 16        גודל פסי תא (מ"מ)

  x 70 x 70 9        גודל פסי מ.. (מ"מ)

  מאסף, סימפלקס        סוג הפיקוד

  A        דירוג ארגטי
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  תאור תמציתי  לפיקוד והפעלות .3
  

                                      

  מעלית                                                

  תאור  

              MRL  

  +               עומס מלא

  +                עומס יתר (עם זמזם וורית בתא)

  +                מראה קומות וכוון בתא (מעל כל דלת)

                  מראה קומות וכוון בתחה ראשית

                  מראה קומות וכוון בתחות וספות

  +                מראה קומות וכוון בכל התחות

  +                גוגים בכל התחות 

  +                דלת מוטרדת עם ורה וזמזם בתא

  +                ביטול סגירת דלתות (מפתח)

                  ישיר (מפתח) 

                  העמסה (מפתח) 

  +                אוטומטית LEDתאורת 

                  ע"י מתג LEDתאורת 

  +                ע"י מפתח LEDתאורת 

  +                טבלת לחצים גבוהה (בתא)

                  קופסא לטלפון בטבלת הלחצים

  1                כמות טבלות הלחצים בתא

  +                פתיחה מוקדמת

  +                לחצן "פתח דלת" 

  +                לחצן "סגור דלת" 

  +                הקומה פלוס מחדש למפלס 

  +                כיבוי  אש (הפעלה תלת מצבית)

  +                מתג מפתח למאורר

                  דלתות שארות פתוחות במוחה

                  פתיחה סלקטיבית של הדלתות

  

  לחצי התא והקומות, עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואטי וודליים.  -
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  מחיר, יהיו מתגי מפתח בוסף ו/או במקום לחצים. לדרישת המזמין וללא תוספת  -

  תאור תמציתי  למתקן החשמל  . 4

  

  

                                                                    

  מעלית                                  

  תאור

              MRL  

                 מויטור ראשי לבקרה/מודיעין

                  פסיבי)-(משי מויטור וסף 

  +                איטרקום/ קשר

                  מרכזת וספת לאיטרקום

  +                הפסקת פקוד

  +                פקוד הפעלה ע"י גרטור

  +                התאמה לגישות לבעלי מוגבלות 

                  מ"מ 50X 50לחצים בגודל   

                  מ"מ 75מראי קומות בגובה   

  +               המעליתזיהוי מקום 

  +               EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי  

  +                MRLחילוץ חשמלי במעלית 

                  מראי קומות בדירות (למעלית השבת)

                  מראה קומות "רץ" (ממוחשב)

                  פקוד סיטרים

                  הפעלה ע"י כרטיסים מגטיים 

                  סדורים  למעלית כבאים

  +                רישום קריאה באמצעות מתג/מפתח

  

  תאור תמציתי  למתקן המכי    .5       

  

                                                                    

  מעלית                                  

  תאור

              MRL  

                 מוע/משאבה הידראולית לפלוס מחדש
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                  לציון השמןמתקן 

                  גוף חימום לשמן עם טרמוסטט

  +                מפוחים לאוורור התא

  +                משקופים עוורים 

  +                משקופים חיצויים ( "עוטפים") 

  +                התקן תפיסה הדרגתי לתא

                  התקן תפיסה מיידי לתא

                  התקן תפיסה למשקל גדי

                  ורשתות להפרדהקורות 

  +                ווים/ קורות בראש הפיר

  +                מיעת רעידות בתא 

  +                מיעת רעש ורעידות כללי 

                  משטח עבודה בראש הפיר 

  +                פיגומים להרכבה 

                  משטח עבודה וסולם בבור

                  איתור מעלית באזור ללא תחות

                  רעידות אדמההגות מפי 

                  הגות מפי שטפון 
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  תאור תמציתי לחומרי/פרטי גמר  .     6   

  

  מעלית              

      

  תאור

      MRL  

 פלב"ם        טבלות לחצי תא

 פלב"ם       טבלות לחצי קומות

 פלב"ם       מראי קומות בתא

 פלב"ם       מראי קומות בתחות

         

  צבע גמר         דלתות בקומות

 צבע גמר        משקוף עיוור בקומות

 צבע גמר        משקוף חיצוי בקומות

  צבע        פחי כיסוי בין דלתות

         

          תא המעלית

 אריחי אבן/ גריט       רצפה

 פלב"ם       "סוקל"

 פלב"ם       מעקים

         מגיי קירות

 צבע גמר        קירות

  אופקיים/אכיים         פלים לקירות

  +        תקרה גבוהה

  +        תקרה מומכת

  +        לובר מעוצב

 ישירה + עקיפה        צורת התאורה

  +       מראות קריסטל בלגי

 פלב"ם        חזית התא (מבפים)

 פלב"ם        דלת התא (מבפים)

         פתח חרום
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  תאור המערכות  ג. 

  

    מערכת החשמל  תאור.       1           

  

  פקוד מאסף מלא לשי הכיווים, סימפלקס   1.1

  הפיקוד מאסף מלא לשי הכווים.

  

בכל מבוא ארגז לחצים עם שי לחצים בכל ארגז, לחצן אחד לקריאה לכוון מעלה  

  ושי לקריאה לכוון מטה. בקומה העליוה והתחתוה ארגז לחצים עם לחצן אחד. 

  

קול ומיקרופון לקשר עם  -בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רםבתא, ארגז לחצים. 

  המודיעין ולוח הפקוד. 

  

  פיקוד המעלית כולל גם פיקוד כבוי אש, כפי שמתואר. 

  

אלקטריים. במקרה -הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו

אולם זמזם  גרלא תסווסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת, הדלת 

  עם ורית יופעלו לאזהרה.  

  

  מראה קומות בתא  1.2

 לפי דרישת המזמין) ומראה כווון  DOT MATRIXיורכב מראה קומות דיגיטלי (או 

סיעה (מהבהב כשהמעלית בסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה 

  מ"מ לפחות.  50אות או ספרה 

  מ"מ לפחות.  4המכסים לארגזי הלחצים בחוץ ובתא ולמראי הקומות יהיו בעובי 

  

  איתות וגוג בקומות  1.3

  מראה קומה (כמו בתא) ומראה כוון מהבהב (או המשך כיוון סיעה לפי דרישת 

  המהדס וללא תוספת מחיר).

  הגוג אלקטרוי מוסתר שעוצמת הצליל שלו יתת לכוון בכל קומה בפרד. כ"כ,                                  

  (שוה בכל כיוון) שיתן לישמם בקומות שוות.  לילשי סוגי צ הגוג יהיה בעל                                 
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מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת  50גובה אות או ספרה במראה הקומות, 

  האדריכל.

  

  פיקוד כיבוי אש     1.4

אספקת המעלית תכלול גם פיקוד לחרום מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית 

  לצורכיהם בלבד. 

פתח תלת מצבי המצא בקומת הכיסה הקובעת  הפעלת הפיקוד תבוצע על ידי מתג מ

לביין או לחילופין באופן אוטומטי באמצעות שי גלאי עשן או מפסק זרימה 

  המחוברים למרכזת לגילוי אש/עשן (במידה וקיימת).

שים לב, במידה והתראות האש מגיעות מקומת הקרקע, המעלית תגיע לקומה 

  הראשוה. 

למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית. עם הפעלת הפיקוד  מתג המפתח יותקן בכיסה  

  תתאפשרה פעולות אלה: 

  

א. הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליוות וחזרתה לקומת 

הכיסה הקובעת לבין, או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי 

  הכבאות.

  

אוטומטי ומכאן  ב.  בהגיע המעלית לקומת הקרקע, יפתחו דלתותיה באופן

ואילך לא תתאפשר הפעלתה, אלא מתוך המעלית כל עוד ומפתח אש מצא 

  בשקע המיועד לו. 

  

ג.  עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור 

  לפעולתה התקיה. 

  

, בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלתו המעלית מפסיקה את עלייתה בוסף

הקרובה ביותר  לקומהחוזרת לקומת הכיסה הקובעת לבין, או לקומות העליוות ו

לדרך הגישה של שרותי הכבאות. בהגיע המעלית לקומה זו יפתחו דלתותיה באופן 

  אוטומטי ומכן ואילך לא תתאפשר הפעלתה עד להגעת הכבאים.

  

  הלב:  לתשומת

  . 8888המפתח יהיה מדגם מפתח ישא יחיד (מ"י) בהתאם לת"י   א.

 ם בדרגת אטימותהארגז שבתוכו יותקו המפסק והמפתח יהיה מוגן מי  ב.

  3 IPX  60529-1991לפחות לפי תקן-EN .  
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  לוח הפיקוד    1.5

מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכיקות -בוי בטכיקת מיקרו

החדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי, ללא אחזקה 

מיוחדת. הרכיבים, והמגעים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר זרם. הלוח כולל  

אשור מראש. המבטיחים הם  את כל המכשירים הדרושים. אין להשתמש בציוד ללא

מדגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי, 

מכשיר הגה מפי חוסר והפוך פאזות, מגע יבש לחיווי תקלה ומערכת קבלים לשיפור 

  לפחות (במידת הצורך). 0.92 -כפל ההספק ל 

ת פקוח או בקרה החיצויות, שים לב, "המגעים היבשים" לחיוויים הדרשים למערכו

יהיו באמצעות שורת מהדקים בתוך הלוח על אחת מהדפות ויותקו בצורה יציבה,  

  בולטת ומוגת, עם ציון מודגש (שישמר לאורך זמן) לסוג החיווי או המגע. 

  הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רעידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח. 

  

  הגת המועים  1.6

יותקן מזיז אוטומטי עם הגת יתרת זרם עבור המוע אחרי המפסיק הראשי 

  והבטחוות. 

המוע עם הגה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת ההגה הטרמית, המעלית 

ממשיכה לתחה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, היא מפסיקה את פעולתה. רק 

  , יתן להפעיל את המעלית מחדש.RESETלאחר הפעלת 

  

  

  תאורת התא  .71

ע"י מתג מפתח ותאורה לשעת    LEDקבועה, תאורת    LEDתותקה ורות עבור תאורת  

  .LEDחרום המפעילה תאורת 

יש להבטיח כי הטיפול בתאורה (החלפת וריות וכו') יהיה קל ומהיר ללא צורך בפרוק   

  פלים ו/או פעולות מורכבות.

  

  איסטלציה חשמלית  1.8

תיעשה בפיר ובתא, בצורות משורייים או פלסטיים, לפי דרישת המהדס וחברת 

  החשמל. אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.

מתוצרת מוכרת מארה"ב,  DUTY HEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת 

גרמיה או שוויץ באישורו של המזמין.  הספקת הקבלן תכלול גם חווט לטלפון,  

  למוזיקת רקע עד ארגז הלחצים בתא.למערכת כריזה ו
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  איטרקום/קשר  1.9

תותקן מערכת איטרקום בין לוח הפקוד, מוקד שרות ארצי, תא ומזכירות/ההלה   

(עם קשר מכל תחת איטרקום לכל ליתר התחות). המערכת תכלול מטען אוטומטי 

לשלושה מויים ומצברים יקל קדמיום, לרבות מגבר פרד בתא וחייגן אוטומטי  

  המאפשר "דילוג" בייהם במקרה של "תפוס" או שאין מעה. 

המרכזת במזכירות/ההלה, תכלול גם ורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על האזעקה   

  וכן שפופרת טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם מופסקת.

  זמין. מידות והחומר ממו בוי פל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המ  

  צרת וחווט מהמזכירות/ההלה עד ללוח הפקוד, תותקן ע"י המזמין.

  מערכת האיטרקום תותאם גם לגישות משתמשים בעלי מוגבלויות.  לתשומת הלב,  

   

  הפסקת פקוד   1.10

בקומת הקרקע יותקן בטבלת הלחצים מתג מפתח לביטול פעולת המעלית. הפעלת   

  ה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות. מתג המפתח "תמשוך" את המעלית לקומ

  

  התאמות לגישות משתמשים בעלי מוגבלות  1.11

,  2481-70הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקי הכים בהתאם לת"י   

, חוקי התכון והביה, דרישות הרשויות המקומיות והארגוים הרלווטיים 1918  לת"י

  ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל.

ליד לחצי    ומובלטת  גדולהמספרי הקומות , סימים מיוחדים וחיצים , יותקו בצורה    

  ההפעלה  (בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוי ברייל תקיים). 

כת הכרזה קולית המציית את מקום המעלית, כוון סיעתה הצפוי,  בתא תותקן מער

כיויי הקומות, הודעה על דלת סגרת ומעלית בקומה וצליל (צפצוף) בכל עת שהמעלית 

חולפת על קומה. המערכת אלקטרוית, עם קול שי או גברי (להחלטת המזמין) היתת 

צליל וההכרזה תתבצע עוד  לתכות בצורה קלה ומהירה, עם אפשרות כוון עוצמת ה 

  הגעת המעלית לקומה. הקלטת הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.  לפי

סידור הלחצים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצים לשימוש הציבור, יהיו   

  מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1בתחום שבין 

    

  פעולה על תחת כח עצמית  1.12

במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גרטור (אם קיים) יספק חשמל למעלית. המעלית, 

לאחר שתעצר, תחל לפעול ותוע עד לתחה הראשית או לתחה אחרת, לפי דרישת 

  המזמין, ושם תעצר או תמשיך לשרת את כל התחות, לפי דרישת המזמין.
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1.13  FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE  

מתאים ברשימת הציוד את הזמן הדרוש לכל מעלית לסיעה על הקבלן לפרט, במקום ה

מקומה לקומה. הזמן ה"ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית כל שהיא, 

  מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת. 70%ועד לפתיחת 

הזמן ה"ל יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא ומילית 

  ובשי הכיווים. 

  

  זיהוי מיקום המעלית  1.14

בלוח הפיקוד של המעלית תותקן ורית (בולטת ומאירת עייים) המופעלת בכל עת    

שהמעלית בתחום הקומה. הורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל (לצורך 

זה, תותקן גם סוללה מתאימה מסוג יקל קדמיום שאיה דורשת טיפול ובעלת אורך 

  ען מתאים).חיים גדול כולל מט

  

  חילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל   1.15

לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו (בהפסקת חשמל / תקלה) תא המעלית  על הקבלן  

עד לקומה ויפתח את דלתותיו. הפעולה יתת לבצוע גם באמצעות    אוטומטיתיוע 

לחצים מלוח הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים  

  יקל קדמיום יבשים (ללא טיפול) לרבות מטען מתאים. 

  

  רישום קריאה באמצעות מתג/מפתח   1.16

ח. כלומר, בטבלת הלחצים בתא  הפעלת המעלית ותחותיה תהיה באמצעות מתג מפת  

המעלית ובתחות יהיו מתגי מפתח במקום הלחצים ושליחת המעלית לתחות תהיה 

באמצעות מתגי מפתח בלבד. האספקה תכלול את כל החוץ לרבות מתגי מפתח, מדגם 

  וודליים וכל האספקות החוצות להשלמת העבודה. -מיקרו מהלך, אטי

  

  תאור המערכת המכית  . 2

  

  MRL - ללא תשלובת חלזוית F.V.V.V-תאור המכוה ב  12.

  

  מכות הרמה  

  . 40למוע, גלגל העה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי 

  המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי.
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". בזמן  המעצור יופעל על ידי אלקטרומגט היתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו

הפסקת 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 השי לשאת את כל העומס. 

  

לפי הצורך), מותאם לתדר  -המוע מיוחד למעליות (עם מאוורר חיצוי מיוחד 

הפעלות לשעה. התאוצה, הסיעה וההאטה מבוקרים ועם  -180המתאים ל משתה

ועם פלוס   APPROACH DIRECTהתעות רכות. העצירה הסופית חשמלית עם 

  מחדש.

המוע מצויד בכל המסים החשמליים הדרושים על מת למוע הכסת רעשים 

בין  חשמליים והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרויות של המעלית ושל ה

  (לרבות פעולה תקיה של הדיזל גרטור), הכל לפי הדרישות והתקים.

  הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטדרטיות לבחירת המכוה.

מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או  10%המכוה יכולה לשאת 

  הפרעות בפעולה התקיה של המכוה ושל המעלית כולה. 

  

על בדוד כגד רעידות והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת  המכוה מורכבת

  המכוה, יבודדו מהמבה.

  

  )UCMתועה בלתי מבוקרת ( למיעת מערכת

פיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תועה לא מבוקרת של תא המעלית סביב הקומה 

)UCM 2481-20) ועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י .  

דה למוע בלאי מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל במערכת התקת המערכת וע

  פתיחה וסגירה של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את הכשל.

) מזהה כשל, תועת המעלית UCM )Unintended Car Movement -כאשר מערכת ה

  תופסק, דלתות תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת. 

"י טכאי השירות בלבד. יתוק זרם החשמל החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע

  והפעלתו מחדש על ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית.

  

  

  

  

  העת התא ביד      

המכוה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחה הקרובה. לצורך חילוץ במקרה של 

הפסקה בזרם החשמל או קלקול, יספק הקבלן את כל המכשירים הדרושים. פעולת  
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החילוץ תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו' מהמכוה. תשומת 

הפקוד) תהיה קלה, מהירה  לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילוץ (מלוח

  ובטוחה. 

  

  מובילי התא ומשקל גדי   2.2

  " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה.Tמיוחדים למעליות, פרופיל "

  את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.

  

  משקל גדי ועלי הובלה       2.3

       מכושר ההרמה ויבה כולו מפלדה ע"י ועל חשבון     50%המשקל הגדי יאזן        

  הקבלן. 

התא והמשקל הגדי מובלים על ידי עלי החלקה בעלות מקדם חיכוך מוך או עלי 

  גלגלים המתאימים לכוחות המופעלים. 

  

  כבלי התליה   2.4

. עשויים מחוטי פלדה קוסטרוקצית 12, עם מקדם בטחון פי 3מספרם: מיימום 

  "סיל" עם פים פשתן. הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה. 

  כן יותקו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה.  

  

  גלגלי תליה והטיה  2.5

תות כך בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמי

  שלא יהיה צורך לטפל בהם. 

  

  סוגי הפלב"ם   2.6

, הכווה לפלב"ם עם  RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או 

או  RIGID(או צבעוי לפי דרישה ובתוספת מחיר) מתוצרת  בגוון טבעיטקסטורה 

או ש"ע והמבה יהיה כדלקמן (דגם הטקסטורה יקבע  FSCאו  POLIGRATתוצרת 

  ע"י האדריכל): 

מ"מ  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או פלב"ם) בעובי  1.5פח פלדה  - דלתות

  לפחות. 

  מ"מ לפחות.  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  2.0פח פלדה  - תאים

  "מ עובי. מ 2.0במקרה של פלב"ם, קירות התא יהיו מפלב"ם מלא, 
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  מ"מ לפחות.  2.0, עובי מלאפח פלב"ם  - משקופים

  

  שיש ברצפת התא  2.7

אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית, יש לקחת בחשבון את משקל השיש שעוביו יהיה 

  (דגם וגוון השיש לבחירת האדריכל).  ע"י הקבלןמ"מ. השיש יסופק ויותקן   30עד 

  

  טבלת לחצים גבוהה   2.8

לכל גובה התא, הפתחת על צירים וללא ברגים ופי שלט הטבלה  הכווה לטבלה 

  מיושרים עם פי הקיר שאליו מחוברת.

  

  מפוחים לאוורור התא  2.9

  יותקו שי מפוחי ייקה בעלי התוים הבאים:  

  

  תחלופות אויר בשעה (במהירות הגבוהה).  - 70 60ספיקתם תבטיח כ  א.

פשרות חיבור מהירה וקלה למהירות עם א שתי מהירויותלמפוחים תהייה   ב.

  מהספיקה.  -50%מוכה עם כ

רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה תהיה   ג. 

45dB(A) .וחהכאשר התא והדלתות במ  

להפחתת רמת הרעש, על הקבלן להעזר בצורות/תעלות אקוסטיות מיוחדות בין   ד.

ת ו/או התעלות יהיו מוגים בפי פגיעה  המפוח לפתח שבתא המעלית. הצורו

  ידי הטכאים.-מקרית על

הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח (או עם רשום קריאה) והפסקתם לאחר   ה.

  דקות. 105השהיה של  

מבה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר  בצורה קלה   ו.

  ו מרוחקים זה מזה.ומהירה ללא עבודות מורכבות והפתחים בתא יהי

  

  משקופים "עוורים"   2.10

סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י המזמין. 

מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל ותהיה על  2.0בעובי   המשקוף העיוור יהיה מפלב"ם

  פי דרישותיו. 

  למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למוע עיוותו.  שים לב,

  

  משקופים חיצויים ("עוטפים")   2.11
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(מראש) במסגרת המתכתית של הדלת  ויחוזקוהמשקופים ה"חיצויים" יותקו            

  מ' כדי למוע תזוזה ביציקתם. 1.0 -ובגובה של כ בתחתיתם

  המשקופים ימולאו בבטון ובאחריות הקבלן להדריך את המזמין על אופן יציקתם. 

בכל תחה באופן רוחב המשקופים החיצויים ועומקם יבוצעו על"פ מדידת קיר החזית    

  וצורתם תקבע ע"י האדריכל. פרד

יד דלת המעלית, המשקופים יחד עם לוח הפקוד, יכסו את במידה ולוח הפקוד ימוקם ל           

  כל רוחב הפתח בביה . 

לפי דרישת האדריכל, לוח הפיקוד יופרד מהחזית ויותקן במקום שיקבע ללא כל שיוי   

  במחיר והקבלן ידרש להתקין את כל החוץ ("תקית") לשם כך.

  

  ווים, קורות הרמה וקורות להפרדה   2.12

ול אספקה והתקה של כל הווים וקורות הפלדה להרמה בתקרת עבודת הקבלן תכל

  הפיר וכן את כל קורות ואמצעי ההפרדה בפיר לחיזוק הפסים. 

  

  מיעת רעידות בתא    2.13

  

  יבוצעו הסידורים הבאים: 

  

קירות וגג התא, כפי דלתות התא (במקום שאפשר) ודלתות הפיר (על שתי    א.

בולע רעשים. עובי השכבה  כפול (לפחות) מעבי הדפות) ימרחו בשכבות חומר 

  הפח שעליה היא מרוחה. 

  

מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל   ב.

  הגדי. 

  

  יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה:   ג. 

  התא יורם לאמצע הפיר ועליו יוסרו. - 

יתווסף משקל בתא (בתחתיתו בתוך סל מיוחד) כך שרצפתו תהיה אופקית  - 

  והמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי המתוכן.

  המשקלות הוספות תחוזקה.  - 

עם גמר ביצוע האיזון, יועבר למשרדו אישור אבטחת איכות של הקבלן   - 

 בדבר ביצועו.

  

  מיעת רעש ורעידות  2.14

  

  ם הבאים: יבוצעו הסידורי   
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דפות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע"י מריחת   א.

פז" או שווה ערך  -" מתוצרת "אסקר54שכבת חומר ביטומי כדוגמת "פזופון 

  בעובי כפול מעובי הפח. 

  

  המוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבה (ע"י הקבלן).  ב.

  

  לדרישות יועץ האקוסטיקה.הבצוע יותאם גם   ג. 

  

  פיגומים להרכבה  2.15

  בו לצרכיו.  המזמיןהקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש   

  בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין, הקבלן יפרק את הפיגום ויפה אותו מהאתר.          

  תאור הדלתות והתא  . 3

  

  דלתות אוטומטיות אופקיות  3.1

  

  הדלתות אוטומטיות.

  מ"מ. 1.5הדלתות בויות מפח פלדה דקופירט בעובי מיימלי של 

 כפול לפחות הדלתות  מותזות בחומר גד רעש בחלקן הפימי. עבי החמר גד רעש יהיה  

  מעבי הפח לכף. 

  

דלתות הפיר פתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מגון מיוחד לפתיחה וסגירה.  

הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה עשוי ב"מתיחה קרה" או 

"בופרים" עשויים גומי ותצויידה במעול אלקטרומכי לפי מלוטש. הדלתות בעלות 

התקן והדרישות. בכל דלת פתח קטן (עם טבעת פלב"ם) למפתח מיוחד לפתיחתה 

בשעת הצורך. סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת ויותקן על חיזוקים המתאימים 

  לשיאת העומס הדרש גם בלי צורך ביציקתו.

  

  י עם סגירה עצמית ועם מגע ומעול. אגפי הדלת יהיו עם חבור מכ

  

האשור הסופי למתקן הדלתות ומגון הפתיחה והסגירה יתן ע"י המזמין רק לאחר 

  הגשת התכיות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמגון ה"ל. 
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הקבלן יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של  

לתא כגד פגיעות. כן יותקו פחי כיסוי בתוך הפיר ולכל גבהו הדלתות וכיסוי מתחת 

  ובין הדלתות וסולם ירידה לבור.

  

  

  

  

  

  תא לוסעים   3.2

  

התא בהתאם לתכיות. התא בוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל.    

מגון על המסגרת מורכבים: מגון התליה של הכבלים, מתקן התפיסה, עלי התא, 

  הדלת האוטומטית, מגון השקילה ועקומה עה. 

  

  מ"מ לפחות. 2.0קירות התא בויים מפח פלדה דקופירט בעובי 

  

תקרת התא תתאים לשיאת שי אשים לפחות ובתוכה תותקן התאורה, תאורת 

החרום ומפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על גג 

  התא.

מתחת לתקרת התא, תותקן תקרה מומכת שצורתה והחומר ממו בויה,יקבעו ע"י  

  האדריכל.

  מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה. 

הורות בתקרת התא תכוסה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאיה יתת 

  לפרוק בקל. 

  

  מתאימים מתחתיו. מ"מ לפחות עם חיזוקים 4.0רצפת התא מפח פלדה בעובי 

  סביב הרצפה והקירות יהיו מגיים ומעקה. 

  

  

התא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה 

(רגישותו יתת לכוון) שתפקידו למוע פגיעה בוסע אשר כס לתא כאשר הדלת 

  אלקטריים. -סגרת. בכיסה, על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו

מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מוע חשמלי. פעולת הסגירה והפתיחה 

  הסופית איטית יותר, כדי למוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.
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בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במגון 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 ואלמטים דקורטיביים יהיו מסווגים   .ב

בתא המעלית תותקן תאורת חירום דו תכליתית (אחת מורות התא) שתפעל   . ג

 למשך שעה אחת לפחות. 

. פעמון זה  בתא המעלית יותקן פעמון אעזקה לחרום שישמע בכל שטח הקומה  .ד

יופעל ע"י מצבר עצמאי (למקרה של הפסקה בזרם החשמל) שיספק זרם במתח 

 דקות לפחות. 60מוך למשך 

  

  תקים, מתקי בטחון ומקדמי בטחון   . 4

  

  תקים   4.1

  (האחרון) ותקי הגישות המצויים.  2481המעלית תיבה לפי תקן 

הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר, גדורים, רשתות הפרדה, (בין מעליות, בין 

תא למשקל גדי) וכו', יסופקו ויותקו על ידי הקבלן ועל חשבוו, גם אם לא צוין  

  במפורש במפרט.

  מפסיק זרם סופי   4.2

בתחתוה. מופעל ע"י המשקל הגדי או התא בזמן שהתא איו עצר בתחה העליוה או  

  הזרם יופסק מקו ההזה ע"י מפסיק זרם סופי תקי.

  מ"ז פיקוד   4.3

מפסיקי זרם פיקוד לאשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית. יתר על 

כן יותקו לחצים לשרות על גג התא. הלחצים ה"ל פועלים במכסימום עד מרחק של 

1.8 ו מפסיקי זרם סופיים במעגלי הפיקוד. מטר מגג התא לבין תקרת הפיר. כן יותק  

  פגושות  4.4

  דגם הפגושות לפי התקן והם יותקו בבור על יסוד פלדה.

יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה, יתן יהיה להמיכם מבלי 

הצורך לקצר את כבלי ההרמה (קיצור הכבלים בפעם הראשוה, בין אם בוצע בתקופת 

  חשבוו). -יה, יבוצע ע"י הקבלן ועל האחריות ו/או אחר

  מעולי הדלתות  4.5

המעולים האלקטרומכיים בויים קוסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. 

הלשוות מפלדה. המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגים היטב כגד לכלוך ואבק. 
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עה. כל רק דלת שמאחוריה חוה התא תת לפתיחה. המעולים מופעלים ע"י עקומה  

  . ע"י מפתח מיוחדדלת אפשר לפתוח בשעת חרום 

  פעמון אזעקה  4.6

לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצים 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 האיטרקום.

וסף המפעיל מגעון בלוח הפקוד. למגעון יהיו לפחות  לחצן האזעקה יכיל מגע    !  שים לב

שי "מגעים יבשים" וספים שהמזמין יוכל להתחבר ביהם לבין מערכת בקרת 

  המבה.

  ווסת המהירות  4.7

יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הסיעה של התא מגיעה למהירות 

  הפעלתו לפי התקן. 

  . כדי פעולה את ווסת המהירות יתן לבחון תוך

  לווסת, עיץ וסף מיוחד לבדיקה.

  מתקן תפיסה  4.8

בוי בהתאם לתקן. מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות הפעלתו  

  לפי התקן. 

  המתקן ה"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. 

  מקדמי בטחון 4.9

  לפחות  10%של בעת קביעת מערכת ההעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה 

  של יצרי המערכות. DUTY TABLES  -מעבר לזה המצוין בטבלות ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

180  

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

  

  

  

  

  

  

התקים/משרד תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות (לאחר אישור מכון    . 1

העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח שהמעלית מסרה ללא  

  כל הסתייגות) הוא: _________ .

  

"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי  8בהתאם להוראות סעיף   . 2

  ודשים .המעלית ה"ל היו בתוקף החל מ _________  וזאת לתקופה של ____ ח

  

  

  

  תאריך: _________

  

  

  

  

  _____________  _____________  

  הקבלן  המזמין    

  

    

תחילת תקופת האחריות   -נספח א' 
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  הקבלן דרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת 

  

  ידו. - וטיפוס החלקים השוים המסופקים על 

  

  

  

  שים לב 

  תחילת התכון. לפיעל הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור איג' ש. לוסטיג  

ותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו  לא יתקבלסיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, 

של איג' ש. לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת  הבלעדית

  מחיריו. 

  

  

  

  

    

רשימת   -נספח ב 
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  MRL 2:1ק"ג,  630מ/ש,  1.0, ללא כת  F.V.V.V -מעלית וסעים ב  . 1

      שם היצרן  וארץ היצור  טיפוס החלק 

  א.  מכות הרמה (דגם והספק)  ______________  _________

  ב.  טכודימו  ______________  _________

  ג.   אידוקטור  ______________  _________

  ד.  מווסת מהירות  ______________  _________

  ה  מתקן תפיסה    ______________  _________

  ו.  פסים לתא  ______________  _________

  ז.  פסים למשקל הגדי   ______________  _________

  ח.  מעולים 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.  איטרקום  ______________  _________

  יח.   אביזרים, לחצים וכו'   ______________  _________

  יט.  מערכת שקילה  ______________  _________

  כ.  F.V.V.Vמערכת ויסות   ______________  _________

  כא.  זמן סיעה לפי התאור  ______________  _________

  כב.  משקל גדי  ______________  _________

  כג.   דירוג ארגטי  ____________________________
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  מעליות    -  17פרק  

  

  

  

  

  החומרים  הכמויות יכללו את כל החלקים, המחירים המוצעים ע"י הקבלן בכתב  

  המיסים למעט מ.ע.מ. והעבודות כולל הובלה, הרכבה, רווח הקבלן וכל יתר

   

  

  מסמך ד    

    כתב כמויות
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  אלמטים מתועשים בבין - 22פרק 
  

     –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של אלמטים עגולים, אלכסוים או מוקשתים 

  כלול במחירי היחידה.  –וללא תוספת תשלום  כפי שמופיע בתכיות

  
  תקרות אקוסטיות ו/או תותב  22.01

  
  דרישות כלליות   22.01.1

  
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  5103 כל התקרות יעמדו בת"י  א.

  , ומסומות בתו התקן.921עמידות אש לפי ת"י 
  

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל יסיון ומויטין בהרכבת תקרות   ב.
  אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח. 

  
הקבלן ימציא לאישור המפקח תכיות 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 
  מכיות שמעל התקרה בוצעו ובדקו.-האלקטרו

  
על הקבלן להגיש, על חשבוו, תכיות לתליית התקרה ולקבל את אישור   ד.

. הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכיות יאושרו המפקח
  גם במכון התקים.

  
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור   ה.

  של שם היצרן ויאוחסו 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 בקליפוים עליוים כגד 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 לתכיות, תקרות יעל הקבלן לספק ולהתקין באזורים שוים בב  .א

, מחוררים (אקוסטיים) ו/או מגלוויםאקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח 
מ"מ לפחות, עם כיפוף פימי של  40אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 

  מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10
בהתאם לרשימת התגמירים אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים   .ב

  והחיות האדריכל.
  

) משי הצדדים. הצביעה של הפח PRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן (  ג.
 80תיעשה בתור. הצבע החיצוי יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

לפי בחירת המפקח. הצד הפימי של הפחים ייצבע בצבע  RALמיקרון, בגוון 
  להגה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

  
המגשים ייתלו מהתקרה הקוסטרוקטיבית באמצעות קוסטרוקציה   ד.

  מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
  

  מטר. 1.20ת העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על יקוסטרוקצי  ה.
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קבעו בפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם הלוחות יי  
  זק לאלמט עצמו או לסמוכים אליו.

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח   
  יהיו בעלי דפות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

חיבור או החיבורים בין הלוחות יהיו קיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל   
  אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשי.

  
 0.75-בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים ל  ו.

NRC.  
עבודות התקרה האקוסטית תכלולה גם אספקה והתקת פרופילי מעבר   ז.

  לאורך קירות, מחיצות, סירים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 
התואם את התקרה  RALציה תהיה בצבע קלוי בתור בגוון הקוסטרוק  

עצמה ו/או בצבע שחור. יש להקפיד על חיבורים אותים של הפרופילים (אחד 
  למשהו) וכן על חיתוכי זויות (גרוג) מדויקים בהחלט. 

  
כל התקרות תכלולה חיתוך פתחים, חורים ואלמטים אחרים כדרש.   ח.

  א יותר לבצע חיתוכים באתר.החיתוכים יבוצעו במפעל, ל
  

יש להקפיד על וחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מת לאפשר גישה וחה   ט.
לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מחים ופרטי קצה יבוצעו לפי 

  החיות המפקח.
  
מ"מ ובמשקל  25מעל התקרות המחוררות יוחו מזרוי צמר סלעים בעובי   י.

מ"מ ובמשקל מרחבי  25ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  ק"ג/מ"ק 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 
  ת פריקות: כללי תכן והתקה במקלטים ובמרחבים מוגים. תקרות תותבו

בין היתר תשומת הקבלן מופית לדרישת התקן להתקת תפסי אחיזה בין   
  האריחים או מגשים ופרופילים הושאים. כל ה"ל כלול במחיר היחידה.

  
  תקרות מירליות  22.01.3

  
מירליים (צמר תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות   א.

זכוכית דחוס) ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המפקח, ובהתאם למפורט 
  בתוכיות ובכתב הכמויות.

  
" (סילקוי) לרבות AKUTEXTהאריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג "  ב.

החלק העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של 
יחים לאחר עיבוד ליד הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האר

  קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.
  
האריחים ייתלו מהתקרה הקוסטרוקטיבית באמצעות קוסטרוקציה   ג.

  מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
  

  מטר. 1.20קוסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על   ד.
פירוק קל של התקרה בלי  הלוחות ייקבעו בפרד בצורה שתאפשר  

  שייגרם זק לאלמט עצמו או לסמוכים אליו.
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכית ולפי הוראות המפקח. מגשי   

  הפח יהיו בעלי דפות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו קיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור   

  שלוחות צמודים אחד לשי.או אמצעים אחרים כ
  

עבודות התקרה האקוסטית תכלולה גם אספקה והתקת פרופילי גמר   ה.
לאורך קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים 

)Z  +L ור בגווןחייבים באישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בת (
RAL אותים של התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על ח יבורים
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הפרופילים (אחד למשהו) וכן על חיתוכי זוויות (גרוג) מדויקים 
  מ"מ. 2) יהיו בעובי של L+Zבהחלט. הפרופילים (

  
  התקרות תכלולה חיתוך פתחים, חורים ואלמטים אחרים כדרש.  ו.
  

  תקרות וסירים מלוחות גבס  22.01.4
  

ת יהיו אטומים ו/או מחוררים, מ"מ. הלוחו 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי   א.
  בהתאם לתוכיות.

מ"מ  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברה אקוסטית בעובי   
  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 משתה.

  
יקבע ע"י מהדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההחיות לאמצעי השלד   ב.

  התליה והחיבור לתקרה הקוסטרוקטיבית.
  .F-47יש להשתמש בקוסטרוקציה מקורית של אורבוד מסוג   
  בקריזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.  
  השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.  

  
בתקרות הגבס יעשו כל ההכות עבור הרכבת גופי תאורה, ספריקלרים,   .ג

  גלאים, גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.
בקריזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פיות מגן חיצויות מפס   

  פלדה מגולוות בפיה אופקית ואכית.
  

סמויים  במידת הצורך, יתוכן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוו, חיזוקים  ד.
לקריזי תאורה לצורך שיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל 

  וכלול במחירי היחידה.
  

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.   ה.
מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להחיות 

  האדריכל.
  
ר קצר בלבד, ע"פ החיות צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברול  ו.

  היצרן, בגוון לבחירת האדריכל.
  
מ"מ  50מעל התקרות המחוררות יוחו מזרוי צמר סלעים בעובי   ז.

מ"מ  50ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60ובמשקל מרחבי 
ק"ג/מ"ק, כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו  24ובמשקל מרחבי 

  מיקרון. 30בעובי 
  

 5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגים 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. 
ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולה גם את הדוגמאות תהייה במידות 

  תעלות התאורה.
  

הדוגמאות תהייה מושלמות מכל הבחיות ותשקפה במדויק: את דרישות   22.02.2
המפקח, את הוראות המפרט הטכי ואת תכיות העבודה כפי שאושרו על ידי 

  המפקח.
  

סופי של הדוגמאות על הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור   22.02.3
  ידי המפקח והכללת השיויים, כפי שידרשו.

  
  גווי הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.  22.02.4
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בוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל   22.02.5

האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 
  גים, פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'.גמר, בר

  
  אופי מדידה ותשלום מיוחדים  22.03

  
  אלמטי גבס (מחיצות, תקרות, סירים וכו')  22.03.1

  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את האמר להלן:                        
  ם קוסטרוקציות שיאה לרבות תכום ואישור מכון התקי  א.
ית חיזוק כולל אלמטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות יקוסטרוקצ  ב.

  ..R.H.Sתכום כולל פרופילי 
  עיבוד פתחים כדרש.  ג.
את כל האיטומים למייהם לרבות איטום סביב תעלות וציורות בצמר   ד.

  זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.
ת העזר, חיזוקים דיאגוליים, יכל החיזוקים והחיבורים, קוסטרוקצי  ה.

חיזוקים לרעידות אדמה, חומרי העזר למייהם וכל הדרש להתקה 
  מושלמת.

את כל האיטומים למייהם כגד מעברי אש לפי החיות יועץ הבטיחות   ו.
ואיטום סביב תעלות וציורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

  אקוסטיקה.
ים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומר  ז.

  המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן   ח.

והובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי 
  שיתגלה בהן וכל שיוי שיידרש.

  וע.עיבוד במעוגל ובשיפ  ט.
  פרופילי פיות.  י.

  שפכטל.  יא.
  הפתחים למייהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה תהיה במ"ר טו ביכוי   

  
  תקרות אקוסטיות  22.03.2

  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את האמר להלן:  
 קוסטרוקציות שיאה לרבות תכום ואישור מכון התקים.  א.
מפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות הכות לתעלות ו  ב.

  כדרש.
  חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.  ג.
כל פרופילי השיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל   ד.

  החיזוקים כמפורט לעיל.
דה חיזוק התקרות כגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבו  ה.

  בכפוף לדרישת התכיות ו/או האדריכל.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש   ו.

  המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן   ז.

הוצאות תיקון כל ליקוי  והובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות,
  שיתגלה בהן וכל שיוי שיידרש.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה   ח.
  מדדת בפרד בסעיפי כתב הכמויות.

הפתחים למייהם, בכל גודל  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר טו ביכוי   
  שהוא.

  
 העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגיםמודגש בזאת שכל הדרש ע"י פיקוד   22.03.3

כלול במחירי היחידה ולא ימדד  לרבות חיזוקים של אלמטי תליה וגופי תאורה
  בסעיפים פרדים.

  
מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות, תקרות, ציפויים שוים וכו')   22.03.4

גילוי אש וכו' לרבות פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה,  כוללים
  תאום הפתחים.
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  קוסטרוקציית שיאה  22.03.5

מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמטים בפרק זה (מחיצות, תקרות,   
  ציפויים וכו'

מכל סוג שהוא) כוללים תכון וביצוע של קוסטרוקציית השיאה. הקבלן יכין על 
חשבוו תכיות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהדס רשוי, לאישור 
המפקח. קוסטרוקציית השיאה תבוצע על פי התוכיות של הקבלן. כל ה"ל על 

  חשבוו הבלעדי של הקבלן.
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 כלוסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 

  
  כללי  23.1

  
בהתאם   -מיקרופילים-כל עבודות הביסוס יבוצעו באמצעות כלוסאות בטון קטי קוטר  23.1.01

במפרט  23להחיות מתכן הקוסטרוקציה ולהחיות יועץ הקרקע ובהתאם לפרק 
היחידה הכללי. כל הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל האמור במפרט הכללי כלול במחירי 

  שבכתב הכמויות.
  

  סימון מרכזי  יסודות     23.1.02

  סימון מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבוו.  .   1  
שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא       תהייה   .   2  

  מצטברות.

יסומן ביתדות "מאובטחות" כך, שיתן יהיה לבקר את מרכז מכות סימון צירי היסודות    .   3  
  הקדוח  תוך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז הקדוח כבר איו קיים. 

  
) מעודכת לפי הביצוע של AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכית עדות (  23.1.03

יסקט ותימסר למזמין. התוכית תבוצע תוכית העדות תעודכן ע"ג דעבודות הביסוס. 
ע"י מודד מוסמך. הגשת התכית היא תאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר 
עבור תכית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שיויים 

  בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
  

  אחריות כוללת של הקבלן   23.1.04
בלן יבצע את הכלוסאות לפי התכיות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט הק  

והתאם להחיות יועץ הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם איו מספק, עליו לבצע, 
  על חשבוו, בדיקות וספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.

מפולות בקידוח חלה עליו בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלוסאות ולאי היווצרות   
בלבד. אם לדעתו יש לקוט באמצעים וספים לאבטחת שלימות הכלוסאות, הוא יעשה 

  זאת על חשבוו.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים בשטח   23.1.05

  ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידי.
  

  הכלוס סיתות פי     23.1.06

  כל הכלוסאות מסתיימים מתחת לפי החפירה הכללית כמפורט בתכיות.  . 1

במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלוס, יידרש הקבלן לסתת בזהירות את   . 2
  ה"פטריה" ולהשאיר כלוס קי בקוטר המתוכן. עבודה זו איה מדדת.

מהאתר למקום שפך מאושר באחריות כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו   . 3
  הקבלן ועל חשבוו ולכל מרחק שהוא.

  

  תיקון סטייה במרכז כלוס    23.1.07

  המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הדרשים לתיקון.   

  התיקון יכלול ביצוע הכלוס מחדש או קורות וספות וללא כל תמורה.  

    

  פי בטון הכלוס או בקוצי הזיוןתיקון סטייה במפלס     23.1.08

ס"מ, יידרש  – 30+ או  5במידה ותגלתה סטייה במפלס פי בטון הכלוס העולה על   . 1
  הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ החיות המפקח. 
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  בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות קוצי הזיון.   . 2

  ר שפי בטון הכלוס יוקו היטב.בטון חסר יושלם ביציקה לאח   . 3

  כל תוספת עבור התיקון עצמו.  לא תשולםהכלוס יימדד לפי אורכו המתוקן.   . 4

פעמים קוטר המוט, יתוקו לפי  5קוצי זיון קצרים מהמתוכן בסטייה בשיעור העולה על   . 5
  החיות המפקח. 

המוטות או שיידרש הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פי הכלוס לגלוי אורך וסף של   . 6
  לרתך, בריתוך תקי, הארכה לקוצים הקצרים. 

  - Wריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו עשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג פ   . 7
440  .  

במקרה שהפלדה איה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה, יידרש הקבלן לבצע חיבורים     
מטרה זו ומהסוג המתאים לקוטר באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים ל

  . ET Series Couplersמסדרת  Ancon MBT Couplersהמוט. כגון מסוג 

  כל התיקוים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבוו.   . 8

  

  קידוח כלוסאות צמודים  23.1.09

קוטר הכלוס   2.5אין לקדוח באופן רצוף שי כלוסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי    
הקטן. קדיחת הכלוס השי תותר רק לאחר שהבטון בכלוס הראשון יגיע למחצית חוזקו הסופי. 

  בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים. 

  

  אופי מדידה מיוחדים  23.2
  בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:  

סיתות ראשי הכלוסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואיו  .1
מדד בפרד. הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון קי ובריא, לא מפורר, ללא כל 

  שאריות לכלוך,קרקע וכו'.
  ).AS MADEמדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכת תכית עדות ( .2
 ע.כל המפורט במיפרט המיוחד ובדו"ח יועץ הקרק .3
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  24פרק 
  הריסות ופירוקים

  
  סילוק פסולת 24.01

 
ידי הרשות המקומית ולפי -אל מקום שפיכה מותר עלופסולת ההריסות סילוק הפסולת   .ג

לרבות  יהיו לכל מרחק שיידרש, ויכללו במחיר עבודות הפירוקים וההריסה הוראות המפקח,
 .תשלום אגרות

בעת  מקום השפיכה המותר ולקחת בחשבון מרחק זהעל הקבלן לברר לפי הגשת הצעתו את   .ד
 קביעת מחירי עבודות הפירוקים.

במידה ועבודות ההריסה יכללו הריסה ופיוי של אסבסט, יהג הקבלן לפי סדר הפעולות   .ה
 וההחיות של המשרד לאיכות הסביבה. לרבות אך לא רק:

ופיוי של אסבסט לאחר קבלת אסבסט יפוה על ידי קבלן בעל רישיון לעסוק בהריסה  .1
 .(גם פיוי של אסבסט צמט) היתר מהמשרד לאיכות הסביבה

 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 ולהטמיה באתר פסולת ייעודי.

 לביצוע עבודות אסבסט פריך, למות מפקח אסבסט פריך. .4

בסיום העבודה יש לבצע בדיקות למדידת ריכוז סיבי האסבסט באוויר באמצעות מעבדה  .5
 מוסמכת.

כל ההחיות בסעיף זה ויתר ההחיות של המשרד לאיכות הסביבה תהייה כלולות  .6
 במחיר היחידה ולא תשולמה תוספות בגין.

 כללי  24.02

במכרז/חוזה זה,  מצהיר בזה כי ביקר במקום, ראה ולקח בחשבון מחירי היחידההקבלן   .א
 את כל המגבלות וההפרעות הקיימות בעבודה ה"ל.

 ככלל, בכל מקום בו מדובר על פירוק והריסה, על הקבלן לסלק, ללא מדידה  .ב

 ידאובפרד, את הפסולת ועודפי החומר למקום שפך מאושר וזאת רק לאחר שו

 שהמזמין איו מעויין בחלקים שפורקו. האחריות לטיפול בקבלת אישורי סילוק

 הפסולת תהיה במלואה על הקבלן.

 בכל מקום בו מופיע פירוק או הריסה, הסמכות בידי המפקח לקבוע, בלעדית,  .ג

 אם לפרק או להרוס. החיות המפרט וכתב הכמויות מתאימות לשתי הפעולות

 גם אם צויה אחת מהן.

 זה מתייחס לכל סוגי המלאכות כפי שהן באות לביטוי בפרקי המפרט מפרט  .ד

 מיוחד האחרים.

 בטרם יגיש הקבלן את הצעתו עליו לסייר במקום וללמוד היטב את המבה ואופן  .ה

 פעולתו ומערכותיו וכן את כל המערכות והחלקים המיועדים להריסה. על הקבלן

 יו המיוחד של המקוםלברר ולקחת בחשבון את כל המגבלות הובעות מאופ

 ולארגן את אופי הביצוע הדרשים, בהתאם לתכיות ולמפרט הכללי והמיוחד.

 במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע הריסות ופרוקים שוים. הריסתם של  .ו

 חלקים אלה תיעשה בציוד המופעל ידית, בכפוף לאישורו של מהדס

 ר. אופן ביצוע ההריסההקוסטרוקציה והמפקח. אסור השימוש בפטישי אוי

 ומועדה ייעשה בתיאום עם המזמין, וללא שום זקים לחלקי בין ו/או ציוד

 הקיים בסביבת מקום העבודה. במידת הצורך יקבע המפקח את תחומי ביצוע
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 ההריסה והקבלן לא יחרוג מהם. במידה שתהיה חריגה מה"ל יתקן את עודפי

 .וולשביעות רצוהמפקח פ"י הוראות ההריסה על חשבוו ויחזיר המצב לקדמותו ע

 בעת ההריסה יקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים למיעת התמוטטות, עליו  .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 תיקוי

 להבאתם לצורה מושלמת לשביעות רצון האדריכל. עבודות אלו לא ימדדו בפרד.

 אופן תימוך האלמטים הסמוכים לחלקים המיועדים להריסה יקבל את אישור  .ח

 מהדס הקוסטרוקציה והמפקח לפי תחילת ההריסה.

 יתואמו, טרם הביצוע, עם המזמין והרשויותדרכי פיוי הפסולת והרחקתה   .ט

 המוסמכות וכל זאת בצורה שתבטיח דרכי הרחקה שקטות וללא אבק וכו', על

 מת לצמצם למיימום את ההפרעות לתפעולו השוטף של המבה הקיים,

 המבים השכים ולשימוש בהם.

 ע"יכל החלקים שהוצאו מההריסות והקבלן התבקש להעביר למזמין יימסרו   .י

 הקבלן למזמין במצב תקין ויועברו למקום שהמפקח יקבע, ללא תשלום וסף.

 באם המזמין לא יהיה מעויין בחלק כלשהו יהיה על הקבלן לסלקו למקום שפך

 מותר.

 מבה הצמוד והמבים הסמוכים,כדי למוע פגיעה במהלך התקין של הפעילות הקיימת ב  .יא

 וההריסה בתקופות שוות במשך יוםרשאי המפקח לדרוש ביצוע עבודות הפירוק 

 העבודה, לרבות הפסקות במשך יום העבודה וכן ביצוע עבודות אל מחוץ למסגרת

 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 שיוי סדר שלבי הביצוע

 בכל עבודות התחברות לקיים, ישמור הקבלן על שלמות חלקי המבה, שאים  .יב

או צמודים, מיועדים להריסה. כל זק שייגרם לחלקי בין, ציוד או מתקים סמוכים 
 וללא תשלום. מפקחיתוקן על ידי הקבלן מידית לשביעות רצון ה

 ין חלקיהביצוע ייעשה באופן זהה והמשכי לחלק הקיים עד לקבלת אחידות ב

 .מפקחהמבה הקיימים והחדשים לשביעות רצוו המלאה של ה

 על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לבטיחות העובדים באתר. מובהר בזאת  .יג

 במפורש כי דגש מיוחד ייושם על בטיחות העובדים בהתאם להחיות משרד

 העבודה בשלבי הפירוקים וההריסות. על העובדים להיות ממוגים בכל פרטי

 המיגון האישי הדרש כגון: קסדה, כפפות ואביזרי מיגון וספים בהתאםציוד 

 .להחיות המעודכות של משרד העבודה
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  34פרק 
  עבודות תקשורת ומ"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 המוח חפירה, הכווה  . 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 הגיון ולצרכי אדמה גית בהתאם          

  שיעשה הקבלן לפי החיות שיקבל הכל כלול במחיר היחידה.  למיון         

  

  באם יהיה צורך יעשה טיוב לקרקע בהתאם לממצאים שיתקבלו בבדיקות          

  הקרקע לצורך שימוש באדמה גית בהמשך העבודות. בדיקות התאמה          

  יעשו לאדמה לצורך בדיקת התאמתה.         

  

  דיוק החפירה  40.01.02

  

  ס"מ. 3במשטחים 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               
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  הכשיר את החומר על ידי שבירתו, המתאים עבור המילויים יצטרך הקבלן ל              

  פירוקו ויפויו בהתאם לדרש. המילוי יוח לאחר שבוצע חישוף ואחרי שהשתית                

  הוכה כדרש (מדרגות, הידוק שתית וכו'). חומר המילוי יהיה חופשי מחומרים               

  דס ויועץ הקרקע לפי החתו. אורגיים ופסולת למייה ויקבל את אישור המה              

  מודגש במיוחד הצורך ביקוי 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 הבייים.                

  

   מילוי חוזר מסביב לקירות ויסודות     40.01.04

  

  המילוי החוזר מסביב לקירות ויסודות יבוצע מחומר גרולרי שיאושר על ידי               

  הקוסטרוקטור ויועץ הקרקע.               

  מחיר המילוי החוזר כלול במחיר הקיר ולא ישולם בפרד.  

  

  סילוק עפר שאיו ראוי למילוי   40.01.05

  

  למילוי חוזר   שאיו ראוי הוראות המפקח, וחומרתמויין לפי  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                         

  ציוד מיוחד.              

  

  

  שיויים במהלך העבודה  40.01.07

  

  על הקבלן לקחת בחשבון בהגשת הצעתו, כי תוך כדי ביצוע העבודה יחולו                

  שיויים בתכיות או בהוראות המפקח. שיויים ותוספות אלו בחפירה/חציבה לא                

  ישמשו עילה לקבלן לתביעות שיוי מחירים.               
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  ויסודות בודדיםחפירה לתעלות, יסודות עוברים   40.01.08

  

  העבודה כוללת עיצוב שוחות וצידי תעלות. הקבלן יהיה אחראי לשלמות               

  השוחות והתעלות עד גמר יציקת הבטון בתוכן ויקוט, על חשבוו, בכל                 

  האמצעים, למיעת מפולת (כולל סידור תמיכות לשביעות רצון המפקח).                

  במקרה של מפולת יתקן הקבלן, על חשבוו, כל זק שיגרם ויחפור מחדש בלי                

  תשלום וסף.               

  מדידת החפירה תהיה מידות חוץ של הבטון ללא מרחב עבודה וישולם עליה בסעיף                 

  חפירה כללית.               

  

  בתכיתחפירה לעומק העולה על המצויין   40.01.09

  

  במידה והקבלן יחפור לעומק גדול מהמצויין בתכיות, יהיה עליו למלא את               

  השטח למפלס המתוכן. המילוי יבוצע בבטון דבש ו/או באגו"ם מהודק לדרגת                

  "מודיפייד א.א.שיו", הכל לפי החלטת והוראות המפקח. בגין  100%צפיפות של                

  כל ה"ל, לא ישולם לקבלן כל תשולם, והוא יבצע את העבודות הכרוכות                

  במילוי למפלס המתוכן, על חשבוו בלבד.                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ים שיזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות 

  יום ממועד הסיור. בכל מקרה,     30התיקוים. התיקוים אשר יסוכם לגביהם יבוצעו תוך     

  דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הזקים אשר יש לתקן.    

  

  

  מצעים   40.3

  

  במפרט הכללי. 510322המצע יהיה מסוג א', כדרש על פי סעיף 
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במפרט הכללי, עובי השכבה יהיה   510324הוראות סעיף  הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי
  כמצויין בתכיות.

  

. 98%לפחות אולם, בשטחי מדרכות ובשבילים תורשה דרגת צפיפות עד  100%דרגת הצפיפות תהיה 
  במפרט הכללי. 5100.36המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ הוראות סעיף 

  

  

  אלטרטיבות 40.4

  

אלטרטיבות. אבן ע"ג רצפת בטון או  2-לכך שריצופים בחצר בית ספר יתו ב תשומת לב הקבלן מופית
  אבן משתלבת. ורק לאחר הכת דוגמאות תבחר החלופה לביצוע. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עבודות בטון יצוק באתר   40.5

  

  כללי   40.5.1

  

  פרט למצעים ולמילויים מבטון רזה, יוצקו בתביות. יציקה בחפירה ללא  .  כל הבטוים1

  תבית טעוה אישור המפקח. הבטון לקורות קשר, לקירות, לרצפות למייהם יהיה לפי       

  האמור להלן:      

  

  אם הקבלן יספק בטון מוכן ממפעל ליצור בטון (בטון מובא), ייחשב ספק הבטון כקבלן      

  משה הטעון אישור המפקח.     
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  כל הבדיקות של האגרגטים ושל הרכב התערובת, הדרשת לפי המפרט באתר, יעשו        

  ,  601אלי ת"י במקרה זה במפעל יצור הבטון. בטון מוכן יתאים לדרישות התקן הישר    

  במידה ואין סותרות את דרישות מפרט זה, אלא שהזמן העובר מהוספת המים ועד     

  דקות.   45ליציקת הבטון המובא, לא יעלה אף פעם על     

   

  מים, וכן -.  מחירי עבודות הבטון כוללות: יסוד בטון, תביות, שקעים, חריצים, קיטומים, אפי2

  הכת חורים למעקות, לגדרות וכו'.     

  

  

  עבודות אבן   40.6

  

  כללי    6.1

  

  חיפוי האבן יעשה בקירות הפימיים ובקירות הצמודים לביין.

  לחיפוי אבן על כל חלקיו. היישום יעשה על פי דרישות התקן הישראלי 

  החיפוי יעשה בקיבוע רטוב בשיטת ההרכבה.

בכל סוגי העבודות האבן תהיה דולומיט קשה מסוג "ביר זית" העומדת בדרישות התקן 
  הצבורי (לביי צבור). 

  מידות האבן ואופן הסתות כמפורט בתוכיות.

  כל האבים ללא "זמלה" (מסגרת) וללא "שפה". 

עבודות האבן לסוגיה תת בחלופות שוות. המזמין רשאי לבחור סוג הכמות הכוללת של 
  אחד או יותר בכל הכמות הכוללת הדרשת ללא שיוי מחיר.

  דוגמאות:

בתחילת העבודה, בטרם הוזמה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של רצוף, חיפוי קירות, וכו' 
. הדוגמאות, שיקבלו אשור מ"ר לפחות  1מכל סוג ומכל עבוד דרש. גודל הדוגמא מכל סוג  

  המפקח, יישמרו באתר עד גמר העבודה ומסירתה. עלות הדוגמאות כלול במחירי היחידה. 

מחיר עבודות האבן למייהן כולל כל יסור והכה שידרשו באבן לצורך התאמתה לגופי  
  חשמל שקועים ו/או גופים אחרים.

  

  

  חיפוי אבן        6.2

  

  יבוצעו לפי כתב  כמויות כמפורט אצל הקוסטרוקטור.

  

  

  אבן פיה בחיפוי קירות        6.3
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  ס"מ, ותובא לאתר בשלמותה.  20÷30האבן תהיה מסוג כ"ל שלמה מיחידה אחת במידות  

  . כלול במחיר חיפוי האבן

  

  

  

  

  דבך ראש        6.4

  

ס"מ כמפורט בתכיות, מידות אורך משתות רוחב  8מאבן כ"ל מסותתת בעובי  הקופיג
וסיתות כמצוין בפרטים ובתכיות הקופיג עבור קירות בקווים ישרים ובקשתות (התאמה 

  לקשתות כלול במחיר).

  במקומות בהם יוצב מעקה על קיר יש לחברו אל הבטון ולהתאים את אבן הראש 

  לעמודי המעקה. 

  וללת את האמור לעיל וכן אבי פיה המחיר לפי מ"א.העבודה כ

  

  

  

  

  עבודות מסגרות    40.8

  

  

  כ ל ל י  40.8.1

על הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והציוד הדרושים להקמת אלמט מתכת כפי שמתואר   

להלן: העבודה כוללת את כל הברגים, פחים, חזוקים, ברגי עוגן, קורות, עמודים, פלטות בסיס 

  וראש לעמודים, חבורים, ברגים וכל יתר האביזרים הדרשים להשלמת אלמטי המתכת.

  

  גמאות לכל אלמטי המתכת, ספסלים, אשפתוים, גדרות, מעקות הקבלן יכין באתר דו

  וכו'. הדוגמאות ישארו או יפורקו בהוראות המפקח.

  

  החיות כלליות לביצוע   40.8.2

  כל חלקי המתכת יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכים לחיבורי שדה    א.

  על  ידי ברגים או רתוכים.              

במקרים מיוחדים כאשר יש צורך בעבודה מיוחדת מקומית יעשה הריתוך במקום  

  בהחיית המפקח בלבד. 
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  ו של  בכל מקרה שדרוש ריתוך או קידוח חור וסף בשדה, יש לקבל אישור  ב.

  המפקח במקום. יש להתחשב מראש בהתכווצויות הגרמות עקב הריתוך.             

  

  על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל החלקים לשם זהויים הקל.   ג. 

  

את האלמטים 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 קטים  –מגע מלא בייהם, ואילו החורים המופיעים בתוכם 

ורי הברגים הרגילים יתוקו תוך פצירה. לא תורשה, בשום פים, התאמת במרכזיות ח

החורים באמצעות מקבים מוחדרים לתוכם תוך הקשה בפטישים, או אמצעים אחרים 

  העלולים לפגוע בדפות החורים או בפלדה שבקרבתם.

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים משופעים תהייה בעלות עובי משתה בהתאם   

  אלה.  לשיפועים 

  

שטחי הריתוך לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה    ז.

המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק מרץ לצורה הדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר 

  לא יעו על הדרישות האלו יתוקו על ידי עיבוד וסף.

  

ההרכבה באמצעות מברשות יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולקותם לפי   

פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך, שמן וכדומה, עד 

  לקבלת שטחים מתכתיים קיים לחלוטין. 

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית על ידי רתכים מוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה   

ודות. לפי ביצוע הריתוך יש לוודא לגבול העליון של הטווח המומלץ על ידי יצרי האלקטר

שהחלקים המיועדים לחיבור מצאים במקומם הכון והמדוייק, תוך התחשבות 

בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים המיועדים 

  לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. 

  

לצמצם עד למיימום את גודל יש להקפיד על סגר כון של הריתוך אשר יהיה בו כדי   

הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תודות בלתי 

מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הדרשת של 

  האלמטים המוכים. מקומות הריתוך ילוטשו לחלק. 
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  גלוון   40.8.3

  

  ים יגולווו כך שכל משטחי הפלדה הראים והסמויים, יצופו אבץ, בעובי  האלמט  א.              

  מיקרון, מימדי המשטח העיקרי (כמוגדר בתקן), ייקבעו עם המפקח לפי  100                           

  יפוי הגילוון. חובת הקבלן להציג אישור מכון התקים לאיכות הגילבון ולעובי הצ                            

  מהאלמטים. 50%-ל                           

  

לא יבוצע כל טיפול לאחר הגילוון, למעט צביעה כמפורט בהמשך מקומות הריתוך שאושרו   ב.

על ידי המפקח בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ (במקומות שפגע הגילוון) וצביעת 

  האלמטים בשלבי הגימור. 

  

  עפ"י התקן.  –עובי הציפוי   ג. 

  

הקבלן מתחייב לכך שכל האלמטים המיועדים לגילוון יהיו מושלמים ומוגמרים בצורה    ד.

סופית על פי התוכיות ולשביעות רצוו של המפקח, לפי שישלחו לציפוי באבץ. לאחר 

הצפוי לא יותר כל תיקון או שיוי במוצר (כגון: ריתוכים משלימים, קידוח חורים, 

  מוצר שייפסל על ידי המפקח מסיבות אלה יישלח לגילוון חוזר. השחזות וכו') 

  

יבוצעו בדיקות עובי וכן בדיקות הידבקות ואחידות כמצויין בתקן, בשיטה שתקבע על ידי   ה.

המפקח. הבדיקות יתבצעו במפעל הציפוי ויקבלו אישור המפקח, לפי ההובלה לאתר,  

חיות המפקח.מוצר שלא יעמוד בבדיקות יגלוון מחדש, על פי ה  

  

  צ ב י ע ה  40.8.4

  אלמטי המתכת המגולבים  א.

של המפרט הכללי ו/או  190521הצביעה במערכת סיטטית תבוצע לפי הוראות הסעיף   

  של המפרט הכללי לפי החלטת המהדס/המפקח.   11057בהתאם להוראות סעיף 

  

  להלן שלבי העבודה.   

  . 4/100יקוי המתכת המגולוות עם מדלל   . 1

  מיקרון כ"א. 40שכבות של  2-צביעה בתור ב  .2                           
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המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לצבוע את אלמטי המתכת   . 3

  בגווים שוים, לפי בחירת האדריכל או המפקח.

  . 1או  0דרגה  27חלק  785בדיקת הידבקות צבע לפי ת"י   . 4

  

  שלט   40.8.5

  

     ור המחוברות לקיר אבןיום צבוע בתת שלט ולוגו מאותיות בודדות מאלומיהכ  
 ס"מ דופן חזית  45/45-ס"מ גודל כל אות כ 6019-באופן סמוי ומרוחק מהקיר בכ       

  אותיות הלוגו הוא לוגו של ערית קרית אתא במידות    25מ"מ הטקסט כולל  3       

       70X70 .ס"מ  

  מ"של הכיתוב (אותיות השלט) לאישור המזמין  1:1הקבלן יכין פורמט ממוחשב בק
    לפי ביצוע. 

  ים והלוגו.   4הקבלן יכיןדוגמאות לצבעים לאישור הגוו  
  

  

  מתקי ספורט   40.9

  

  כל מתקי הספורט המפורטים בכתב הכמויות יהיו בעלי תו תקן ישראלי ומאושרים ע"י 

  מכון התקים וע"י מהל הספורט במשרד החיוך והתרבות. אופן הצבתם ועיגום יוגש  

לאישור המזמין ולאחר התקתם תבוצע בדיקה ע"י מהדס קוסטרוקטור מוסמך על הקבלן 
  להגיש חיטשובים ושרטוטים לאישור. אופן  הביסוס של המתקים חתומים ע"י 

  ן ולצורך הצגתם לאישור משרד החיוך. קוסטרוקטור מוסמך מטעמו ואישור המזמי

  כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. -

  

  ריהוט רחוב  40.10

  

  כללי           

  כל אלמטי המתכת יהיו מגולבים וצבועים בתור לפי התקן ובגוון לבחירת אדריכל הוף.           

  

  אספלט למגרשי ספורט   40.11

            

  אספלט מקשרת -בטון שכבת   40.11.01

  

  ס"מ לאחר הכבישה תוח על גבי מישטח    5אספלט מקשרת בעובי -שכבת בטון              

  מצע העוה על דרישות טיב ועיבוד, כמפורט בסעיפים לעיל.               

  , ותעשיה  60 - 70אספלט תורכבה מאגרגט גרוס ומביטומן -תערובת הבטון              
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  במתקן עירבול באצווה מבוקר ומאושר. האגרגט יעמוד בדרישות תקן  ישראל               

  ) וכן בדרישות הבאות:168(ת"י               

  א. לא יכיל גרגירים או גושים של חרסית.               

  .S.B.812לפי תקן בריטי  -28%ב. הגריסות תהיה קטה מ              

  . 40%ג. אידקס פחיסות והארכות לא יעלה על               

  פלסטי. -ד. המלאן יהיה בלתי              

  מדגימה הלקחת מערימה ולפי 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 שוות במגרשי הספורט ייעשה במכות גמר (פיישר). -פיזור שכבות בטון              

  שכבות בטון דרשת הקפדה על הגבהים בכל שכבות המבה ובפרט בעת החת               

  האספלט.             

  פי השכבה הסופיים יהיו חלקים, ללא חריצים, גבוים ושיפועיהם מתאימים              

  לשיפועים המתוכים. בפי השכבות המוגמרות לא יהיו שקעים או בליטות              

  העולים על הערכים הבאים:              

  אספלט מקשרת. -כבת בטון בש -ס"מ  0.5             

  אספלט ושאת. -בשכבת בטון  -ס"מ  0.3             

  מ' והמושם  3.60המדידה תיעשה ביחס לשפתו התחתוה של סרגל ישר, שאורכו              

  במקביל, יצב ו/או אלכסון לכיוון קו ציר המגרש.              

  צוע, יש צורך לשמור על שלבי הביצוע  כדי להשיג את הדיוק הרב בעת הבי             

  הבאים:             

  . לאחר גמר פיזור וכבישת שכבת הכורכר או שכבת מצע אחרת עליוה, תערך  1             

  מדידה מדויקת של הגבהים במישטח וכל הסטיות מעל הסטיות המותרות כפי                  

  העבודה תתוקה.  שמפורט בתאור הטכי של                 

  . לאחר שמישטח הכורכר או המצע האחר יתוקן בהתאם לדרש, תוקם רשת של 2             

  יתדות פלדה בהתאם לרוחב מכות הגמר של הקבלן. המרחק בין היתדות לא                  

  מ'. 5.0יעלה על                  

  את גובה השכבה לאחר  -זור הכולל, כלומר על היתדות מסמים את גובה הפי                 

  מעובי השכבה באותו מקום. -20%כבישתה, בתוספת של כ                 

  בגובה הסימון מותחים על היתדות חוטים, המאפשרים למפעילי מכות הגמר                   

  להתאים לפיהם את גובה הפיזור, ולעקוב אחר פיזור השכבה בגובה הדרש.                 

  תוך כדי התקדמות עבודת הגמר ולפי הכבישה יבדוק הקבלן באופן מתמיד                 
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  את הגבהים, השיפועים ומישוריות פי השטח.                 

  חייב להיות וכח במקום מודד מטעם הקבלן, צמוד למקום במשך כל למטרה זו                 

  אספלט. -זמן העבודה בפיזור והידוק שכבות בטון                 

  לפי תחילת הכבישה יתוקו כל הסטיות והליקויים בעוד החומר עדיין חם                  

  והתיקון אפשרי.                 

  יש להקפיד על כבישה כוה: כבישה ראשוית, פאומטית וכבישה חוזרת.                 

  עליה בעודה חמה   הכבישה תושלם ע"י החלקת השכבה בעזרת מכבש שיעלה                

  במידה מספקת בכדי להסתיר עקבות כבישים קודמות.                

  אספלט התחתוה תהיה גמורה, תוקם רשת שיה של יתדות -. לאחר ששכבת בטון3           

  אספלט,  -ותערכה מדידות וסימון מחדש עבור השכבה העליוה הסופית של בטון               

  בצורה שהוסברה לעיל.                

  לשם מיעת חפיפת מישקים יקבעו רוחבים שוים לרצועות העבודה בשכבה                 

  העליוה והתחתוה.                

  

  אספלט יהיה בתחום הבא: -דירוג הבטון               

  פה מספר                          % עובר               

  איץ'      1                               100                

    איץ' 3/4             100 - 76               

  איץ'  1/2                          82 - 64               

   4מס'                           54 - 38               

  10ס' מ                          40 - 25               

  40מס'                           23 - 12               

   80מס'                            16 -  7               

  200מס'                              8 -  4               

                

  מכלל התערובת. 5.5%תכולת הביטומן תהיה בקירוב               

  ). 362תכוות התערובת יעו לדרישות תקן ישראל המעודכן (ת"י               
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  ריסוס הדבקה בביטומן שפיך  40.11.02 

  

  במידה ופיזור שתי שכבות האספלט עשה בהפרש של כמה ימים, והשכבה               

  התחתוה התכסתה באבק, יש לרסס בריסוס מקשר, החומר המשמש לביצוע                

  גרם על מטר  250והוא ירוסס בכמות של  O.C.Rהריסוס היו ביטומן שפיך מסוג               

  .מרובע              

  

  

  אספלט ושאת  -שכבת בטון   40.11.03

  

  אספלט דק למדרכות ומשטחי  -על פי שכבת בטון אספלט מקשרת תוח שכבת בטון               

  ס"מ לאחר הכבישה. התערובת תורכב מאגרגט  3בעובי של  3/8ספורט דרוג מקסימלי "              

  ומביטומן בעל חדירות  -28%תהיה קטה מ S.B.812ששעור גריסתו לפי התקן הבריטי               

  . 60/70או  80/100              

  מכלל התערובת. 7.0%תכולת הביטומן תהיה בקירוב               

  

  כל האגרגטים רחוצים וקיים.              

  

  

  מילוי וישור שקערוריות  40.11.04

  

  יבושה יש לאתר שקערוריות ע"י הצפת  לאחר הידוק שכבת הבטון הושאת ו               

  המגרש.              

  שקערוריות יש לישר עם דיסאמולסיה בעזרת מגבים או סרגלי ישור.              

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  החיות כלליות לציפוי מגרשי ספורט:    40.12
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  השיטה לציפוי מגרשי ספורט היא שיטת שלושת היישומים.

  

  לציפוי: הכת המשטח 

  יקוי המשטח משאריות האספלט וכתמי שמן בעזרת שטיפה בלחץ מים חזק.  . 1
  הורדת המים במגבים וייבוש המשטח. . 2
 סימון השקעים בהם עומדים מים, בעזרת גיר, ותיקון האספלט לפי הצורך.  . 3
 יש להמתין לפחות שבוע ימים מיום החת האספלט ועד לציפוי המגרש.  . 4
הקשורות למגרש (רשת,גדר,עמודי תאורה, מתקי הספורט)  יש לוודא שכל העבודות האחרות . 5

 הסתיימו.
יש לשמור על משטח האספלט ולא להשאיר עליו עקבות של מכשירים או גלגלי מכוית (הציפוי  . 6

 האקרילי איו יכול לכסות זקים אלו).
 

  ביצוע הציפוי: 

הציפוי בשיטת שלושת לאחר סיום התיקוים באספלט, היקיון וההמתה הדרושה, יש לבצע את 
  היישומים: 

שתפוזר על פי כל -מורכבת מדבק מתאים, חול, וחומרים מקשרים –שכבת בסיס ראשוה  . 1
  המשטח.

  תפקידה: מילוי השקעים והרווחים שבין גרגרי האספלט. 

מורכבת מאותם החומרים של השכבה הראשוה, תפוזר גם היא על פי  –שכבת בסיס שיה  . 2
ר משטח אחיד ויישר לשמש בסיס לשכבה הצבעוית (לשתי השכבות  המשטח, ותפקידה לייצו

  ק"ג חומר לכל מ"ר עבור כל שכבה.  3/4האלו דרש כחצי ק"ג חומר עד  
תיושם על גבי השכבה השייה, ותכלול את אותם החומרים כמו בשכבות  –שכבה צבעוית  . 3

  הראשוות בתוספת פיגמט אאורגי צבעוי לפי הצורך. 
 להיות מאיכות טובה, בכל התגדות לקרית השמש ובעל עמידות בתאי מזג אוויר שוים.  הפיגמט חייב

לשכבה השלישית יתן גם להשתמש בתערובת צבעוית מוכה ישירות מבית החרושת. לביצוע היישום 
ק"ג חומר למ"ר מרובע לכל   2-1  3/4 -הצבעוי דרש כרבע ק"ג חומר לכל מ"ר מרובע, וסה"כ דרשים כ

  שכבות ביחד.ה

  יש להקפיד על ייבוש מספיק בין שכבה לשכבה!. 

  

לאחר שכל הציפוי מתייבש, יסומן המגרש לפי החיות רשויות הספורט בצבעים אקריליים בלבד, מטיב 
 5מאושר, ובכיסוי מלא, ובמידות חוקיות ותקיות כפי שיקבע ע"י רשות הספורט רוחב קו הסימון יהיה 

  ס"מ.

  משחקים וכדורסל, כדורעף, קט רגל ומסלול ריצה וקפיצה לרוחק.  3עבור הסימון יעשה 
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  לסיכום: 

  בגמר יישום הציפוי יש לוודא שוצר מרקם אחיד וגרגרי האספלט אים ראים מבעד לציפוי. 

שים לפחות   10ובעלת יסיון של  ISOביצוע העבודה ייעשה ע"י חברה מקצועית בתחום, בעלת תו תקן 
  בעף.

  שים.  5ת לציפוי תיתן לתקופה של אחריו

  

  

  מפרשי צל:    40.13

  

כולל כולל תכון וביצוע של ממברת בד להצללה. כולל אישורי קוסטרוקציה. פורמט תכון ביצוע. 
מגולווים וצבועים בתור, בד הצללה צבעוי   8. עמודים קוטר "עמודים מגולווים וצבועים \יסודות

 איט, כבלים, תפרים סמויים וכל הדרוש לביצוע איכותי ומלא.-המיועד להצללה מסוג ממברה קאוור
  מפרשי הצל  יעמדו בתקן אש.
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     41פרק 

  עבודות גיון והשקייה 

  

  טיעות  41.1

  

  כללי   41.1.0

  

  לעבודות גיון להיות: על קבלן המשה 

  

שים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גיון והשקיה  5הקבלן יהיה בעל סיון וותק של     .א
  דום לשה.  10בהיקף 

הקבלן יתבקש לצרף תוים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן משה בשתיים האחרוות   .ב
  בעבודות גיון והשקייה וכתובת מזמיי העבודה.

  מי שאיו עוה לדירשות ה"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח.  . ג
  מהל העבודה יהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט.  .ד
   

  הכשרת השטח לגיון ושתילה   41.1.1

  

ס"מ, סיקול אבים מפי השטח העליוים, סילוק  30יישור גי ויישור סופי כולל יקוי, חריש לעומק 
ס"מ.  20±ריסוס בחומר מוע ביטה וקוטל עשביה, יישור אחיד כולל חפירה או מילוי  ברזלים ופסולת

  ס"מ.  5הדיוק הדרש הוא 

לקראת הטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות,. עבודה זו 
  ימים לפיה.  5תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הטיעה ולא מוקדם מאשר 

  תשלום לפי מ"ר.ה

  

  עיבוד הקרקע  41.1.2

  

ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת  20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכי, בעומק 
ס"מ, שתתגלה מעל פי הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה   -5ואבן גדולה מ

  לפי הזיבול והדישון אך מותר לבצעם במשולב. 

  עבודה תשולם בסעיף הכשרת השטח לגיון. ה

  

  השמדת עשבים   41.1.3

  

  הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפי השתילה. 

  

להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג החומר, צורת  שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו
עד ההדברה, הריכוז ואופן הביצוע טעון אישור המפקח. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים, 

  . להשמדה המלאה של העשביה
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  הריסוס ייעשה במרסס מיכי או ידי, ולפי כל כללי הבטיחות. 

  מחיר הריסוס כלול במחיר הכשרת השטח.

  

  זיבול ודישון   41.1.4

  

סוג הזבל שיסופק יהיה קומפוסט גבעת עדה או שו"ע, הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצע מיד לפי 
שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצעה תבוצע בכל מיכי, מחרשה, מתחחת או בעבודות ידיים. 

  ההצעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט. 

  

  הקומפוסט יפוזרו ויוצעו עם דשן אשלגי וזרחי במידה שווה על פי השטח. ביחד עם 

  

  מ"ק לדום לשטחי שיחים, זיבול לדשאים כמפורט במפרט הדשא.30כמות הזבל תהיה

  ק"ג קומפוסט זבל לכל בור. 50לעצים בוגרים תתן תוספת של  

  

  .ק"ג אשלגן כלורי 80ק"ג סופרפוספט +  100לדשא: תתן תוספת של 

  

  על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח. 

  מחיר הזבלים והדישון כלולים במחיר הטיעות.

  

  חריש עמוק  41.1.5

  

השטח במשדדה  ס"מ. לאחר החריש ישודד 30כאשר דרש חריש עמוק תיעשה העבודה רוטר לעומק 
  וייושר בארגז מיישר.

  מחיר חריש עמוק כלול בהכשרת הקרקע.
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  בור טיעה  41.1.6

  

לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטים השתלים בדקר, ייחפר בור, 
, או  שפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור

  לחצוב, בור טיעה בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח. 

  

אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג ליקוז הבור. לא יוחל בטיעה 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 -   3צמח ממיכל      מס' 

  ס"מ  30/30/30 -   2צמח ממיכל      מס' 

   

  ) 41.2.3ראה טבלה א' ( פרק  -פירוט על פחי המיכלים 

  

  טיב אדמה למילוי בשטח הגן   41.1.7

  

העליון. כפוף לאישור המזמין ולאחר בדיקות האדמה תהיה אדמה חולית קלה (קיה ולא מלוחה) מהרובד 

  קרקע האדמה.

  

  בדיקות קרקע לאדמה מקומית

  קביעת סוג הקרקע וטיבה (הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע),יש לבצע בדיקת קרקע. 

  הבדיקות תבוצעה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שוים כמפורט בהמשך ועל הדגימות 

  ן מיקום המדגם במדויק ועומקו. המובאות למעבדה יצוי

  

בדיקת קרקע תעשה ע"פ החיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר 

ע"י הממוה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממוה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא 

קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך.                                                       דגימות 5לחלוטין. יש לבצע לפחות 

מיצוי רוויה  pHהבדיקות הדרשות הן: מבה פיזי וכימי , רמת יסודות הזה (חקן,זרחן ואשלגן ) ,

), מחלות ומזיקי קרקע.                                                                            E.Cמליחות, מוליכות חשמלית (

  . 0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה 

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך תוי בדיקות הקרקע  שבוצעו והמלצות המעבדה, 
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  מוה בצרוף התוצאות.באישורו של המ

  לפי 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          

  קרקע הממוה. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר ה             

  ישירות לממוה.             

  

  כללי .   1

  אדמת גן לעבודה באתר היה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך. א. 

  ב. אדמת גן מובאת, בהתאם להחיות שיתו ע"י הממוה. 

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה ייתן אך ורק באם תעמוד   הקרקע -ג.  אישור התאמת אדמת  

  גן במפרט טכי מיוחד זה ובמפרט הכללי הבימשרדי. -בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת

ד.  הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, קיה מזרעים, פקעות  וחלקי 

שתית, בלתי גועה במחלות שורש ומזיקים ולא תכיל -שתית ורב-שורשי עשביה חד שורשים,

  פסולת כלשהי.  

ה.  אדמה שלא תעה על הדרישות שפורטו לעיל (בדיקות קרקע לאדמה מקומית) ו/או   הדרישות 

המפורטות בטבלה בהמשך ו/או החיות הממוה, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבוו למקום 

  ושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הדרש, ללא תוספת מחיר. שפך מא

  ו.  האדמה תסופק רק בוכחות הממוה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה         

  אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפותה על חשבוו .      

שהקרקע רטובה  מהשקיה ימים מעת ירידת גשם או כ 5גן בתקופה של -ז.  פיזור ויישום אדמת 

  אסור בהחלט! 

  

  בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת.     2

  א.  לקביעת סוג הקרקע וטיבה (הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע), יש לבצע            

  בדיקת קרקע.               

  גן טעוה אישור מוקדם ובכתב ע"יהממוה. חל איסור -ב.  כל אספקה לאתר ופיזור אדמת        

  גן -להביא לאתר קרקע לפי שיתן אישור בכתב מהממוה, האישור לאספקת אדמת              

  ופיזורה ייתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן .               

קור האדמה ועל הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם הבדיקות  תבוצעה במ  . ג

במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ החיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או 

מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממוה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממוה, כשכל 

  הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. 

  . דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך 5לבצע לפחות ד. יש          
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  הבדיקות הדרשות הן : מבה פיזי וכימי , רמת יסודות הזה (חקן, זרחן ואשלגן )                

              ,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 תוי בדיקות הקרקע שבוצעו          

  והמלצות המעבדה באישורו של הממוה בצרוף התוצאות.               

  כל הליכי אישור אדמת הגן                           לפי הבאת קרקע (אדמת גן) לשטח, על הקבלן לבצע את   .ו

  כמפורט בהמשך.       

  לא תזכה את      –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר , אם תהיה   .ז

  הקבלן בכל פיצוי שהוא.               

  הקבלן חייב לפות מהאתר כל חומר שפסל, על חשבוו.                
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  טבלת הבדיקות המעבדתיות הדרשות

    הפרמטר  הדרישה

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכי 

  המיוחד. 

  . 1  הגדרה של סוג הקרקע 

  35%א. שיעור החרסית לא יעלה על  

  . 50%לא יעלה על  ב. שיעור החרסית + סילט

% (הרכב מכי)   -חלוקת (שיעור) המקטעים ב

  (חול, סילט, חרסית). 

2 .  

  ס"מ.  5א. הקרקע לא תכיל אבים מעל גודל 

  . 10%ב. שיעור האבים לא יעלה על 

שיעור האבית (% האבים לפי פח) (מחלקיקים  

  ומעלה) 4מ"מ עובר פה  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 

  דציסימס/מטר).

6 .  

) (במיוצוי MG / KG -(ב  3NOתכולת חקן   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)  מיליאק/ליטר 10מקסימום 

)MEQ./LITTER  מיליאק/ליטר =  

9 .  

  כלורידיםתכולת   גר'/ק"ג  0.3מקסימום 

  )GR/KG(גר'/ק"ג =   

10 .  

  . 11  ) (ביחידות)SARבדיקת תרן חליף (  SAR=  7.9מקסימום 

  )CA+MGתכולת סידן + מגזיום (  מיליאק/ליטר 5מקסימום 

  MEQ/LITTERבמיליאק. / ליטר = 

12 .  

  

  .בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה  

במידה  והדבר לא מתאפשר דרש אבחון של סוקר קרקע מוסה המבצע איבחון ויזואלי במקום להגדרת 

תכוות שאין יתות לאיבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, זז, תופעות  

  חימצון/חיזור, תצבירי מגן ברזל וכו'.
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קע המאושר ע"י הממוה. תוצאות הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קר

  בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממוה.

  

  .  עובי שכבת הקרקע.    3

ס"מ או בהתאם לתוכיות (לאחר ההחתה) כאשר מוסיפים קרקע עד  50עובי שכבת הקרקע יהיה 

יקלי לקרקע המקומית. כאשר ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיז 50לעומק של 

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה או קלה  50מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

  מהקרקע הקיימת למיעת בעיות של השקיה, הזה וגידול צמחים.

מ"ק לדום.  30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע החתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של 

  לן ועל חשבוו. כל זאת באחריות הקב

  

  המדידה והתמורה לאדמת גן.    4

המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממוה אשר תמסר במקום  העבודה עם        

  האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת.

מכפלת   מ"ק טו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים,  ולפי  -המדידה לתשלום סופי       

פי מדידות שיבצע הממוה - גן בעובי שכבת הגן, כפי שמצא על-מ"ר שטח טו שהוספה לו שכבת אדמת

  (ממוצע המדידות) . 

לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד הממוה את גובה השכבה במספר מקומות : לפי שיקול דעתו  הבלעדית        

  וייחשב לפי הממוצע.  

רקע, אספקה, פיזור, גירוף, החתה ויישור גי סופי וכל הדרוש  לביצוע  התמורה כוללת: בדיקות ק       

  מושלם בהתאם למפורט לעיל. 

הערה:  אדמת גן מובאת תאושר ע"י הממוה רק במידה ותעמוד בכל הקרטריוים הדרשים בטבלה,         

ה. במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות הממו 

  יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה וספת. 
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  טיב השתילים ואיחסום  41.1.8

  

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הדרש, שלמים, ללא מחלות חופשיים ממזיקים, 
וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים החורגים מהמיכל 

בעת הטיעה  ייגזמו. הורדים למייהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כדרש. כל השתילים חייבים לעמוד 
  בדרישות התקים המתאימים.

  

  פעולת הטיעה   41.1.9

  

הטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות עזות. 
שתילים חשופי שורש ייטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסה או מהאריזה, או מיד לאחר הבאתם 

  כששורשיהם רעים ושמורים בלחות מתאימה.מהמשתלה 

  

בעת הטיעה, יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים החורגים  
מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת הטיעה בהתאם 

שירים יותאם לגיזום ופיהם. יש להקפיד על כך שכל שתיל לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים 
ייטע במקומו, המסומן בתכית. עומק הטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או במשתלה, כך שצואר 

  השורש יהיה בגובה פי הקרקע.

  

  הטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.

  

  תמיכת עצים   41.1.10

  

ס"מ, אחיד לכל אורכו  6מ' וקוטרן לפחות   -2.50סמוכות עגולות, שאורכן כ 2תמיכת העצים תיעשה ע"י 
ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את הסמוכות לפי הטיעה לתחתית בור 

ע אחרי שקיעת הטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפוה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת העץ לסמוכות תבוצ
  האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הטיעה. 

  

  

  טיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הדרש בכתב הכמויות  41.1.11

  

עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח במשתלה להעברה  
ירם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים אותה לקליטה לגיל גבוה, הוא יבחר בין עצים שיתן להעב

וצמיחה. את השורשים החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים ששברו או שתקלפו 
בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית. לא ייטע עץ 

  ת סיכויי קליטתו.שגזעו קלף במידה העלולה לסכן א

  

אופן הגיזום לקראת ההעברה והטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפקח. גיזום הוף של עץ מבוגר בעת 
טיעתו במקום בחדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום הסופיים ייעשו בזמן 

  הטיעה עצמה. 
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באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק בור הטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל אות לקליטה 
סביבו. בעת הטיעה יש להחזיק את העץ במוף, בגובה הדרוש, תוך מיעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל 

  יישברו או יימעכו השורשים שמתחת לגוש. 

  

במהלך הטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה, מתחתיו ובין 
  השורשים. 

  

מ' וגודל בור הטיעה לא יהיה קטן  -1.20/1.20/1.00גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ
  מ'. -2.00/2.00/1.50מ

  

מ' מעל פי האדמה וגובה הגזע עד להסתעפות יהיה   1.00עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות, מדוד 
  מ' (מעוצב גזע).  2.00לפחות 
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  מסירה ראשוה   41.1.12

יום עד   למסירה  90לאחר סיום  כל העבודות ומסירה ראשוית ,יתחזק הקבלן על חשבוו  במשך          
  סופית.

  

  מסירה ראשוה    41.12.1

בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשוית בכתב למזמין העבודה           
ובמצב אות  -ותחל תקופת האחזקה. בעת המסירה תהייה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר

וכל שאר העבודות המופיעות בתכית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה והמזמין לא יקבל את 
השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים ו/או אי התאמה לדרישותה, ימשיך הקבלן לתחזק את השטח 
ללא תשלום , בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקויים . רק לאחר קבלת אישור 

  חודשי האחזקה ע"ח הקבלן . 3בכתב  על תקיות המסירה תחל תקופת 

  ) בפורמט אוטוקד AS MADEלמזמין תכיות עדות (במסירה ראשוית על הקבלן לספק          

  לפחות, הכוללת : דומם , צומח , השקיה ,גודל השטחים  וכדומה, וכל זאת ללא כל  2004         

  תמורה וספת.         

  חודשי אחזקה אלו . 3 -לא ישולם לקבלן בפרד עבור האחזקה והטיפול ב         

צאותיו, הובעות מכך, במחירי היחידה השוים. לאחר תקופה זו   תתקיים ועליו לכלול את כל הו         
  מסירה  סופית.

  האחזקה  תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס בהרביצידים.          

ה, עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים , השקיה בהתאם לתוכית הפעלה ו/או ע"פ הוראות  הממו         
יישור ומילוי שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כדרש  

להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא קלטו או פגעו והגתם, 
הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות צמיחת העצים, תקיותה ואחזקה של מערכת 

  או דישון ע"פ  הוראות הממוה.היקוז, זיבול ו/

ההשקיה. עליו לתקן הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקיותה המתמדת של מערכת           
שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצרת ובאביזרים, תקלות רצייות הכרוכות באובדן  12תוך 

ת זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק א
הזקים שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים  בחדשים, כך 
  כשהאביזרים והציורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושרים ע"י הממוה, בעלי תו תקן.
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  מסירה סופית   41.12.2

  

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 הגיון. בעת  

ובמצב אות וכל שאר העבודות המופיעות  -המסירה תהייה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר
  תכית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. ב

  

  אחריות  41.1.14

  

הקבלן אחראי לקליטה מלאה והתפתחות תקיה של כל הטיעות במשך שה שלמה ממועד אישור 
בכתב של המסירה הראשוה. בתום תקופה זו על הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים אשר לא 

שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט קלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים 
בחוזה. דשאים, שאים מכסים את מלוא השטח יישתלו מחדש, והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו 

  המוחלט. 

  

שתילים אשר לא יראו סימי צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מווים או בלתי מפותחים 
פי הוראת המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפי הקבלה ייחשבו כאילו לא קלטו ויוחלפו בחדשים ל

  הראשוה וכן לפי המסירה הסופית של השטח הטוע. 

  

אחריותו של הקבלן לשה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגיון ולמערכת ההשקייה ותיחשב 
  החל מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של הטיעות. 

  

הקבלן ימשיך לטפל בעצים כולל השקיה עד לקליטתם המלאה, אך  - ביחס לעצים בוגרים ולדקלים  
  חודשים). על עצים שהוחלפו תחול אחריות למשך שה וספת. 12לא פחות משה (

  

  כל הזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא קלטו, יתוקו ע"ח הקבלן. 

  

  היה סופית.הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו ת

  

גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד לקליטתם 
  המלאה, אך לא פחות משה לאחר הקבלה הסופית.

  

  

  

  

  

  אופי מדידה ותשלום לעבודות גיון והשקיה   41.4

  

  עבודות גיון  41.4.1
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את עבודות הלוואי  00המחירים הקובים בכתב הכמויות כוללים בוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי 
והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקוים וטיפולים בשתילים והגה עליהם וכו' בתקופות 

  המצוייות במפרט, וכן הכת תוכיות עדות ואחריות לקליטת הצמחים. 

  

  

  הקרקע לגיוןהכת   41.4.2

  

העבודה כוללת: חישוף השטח, יישור גי, טיחוח השטח, ישור גי סופי, וכן עיקור והדברה בחומר מוע 
  ביטה ובחומר סיפטמי, עיבוד קרקע, זיבול ודישון. 

  

  

  זיבול ודישון   41.4.3

  

  א. מחירי עבודות הטיעה השוות כוללים את הזיבול הדרוש גם לשטחי המדשאה. 

  

  ב. זיבול בקומפוסט יימדד במ"ק מובא לשטח וכלול במחיר הכשרת השטח.

  העבודות כוללות פיזור והצעה בכל שיטה שהיא.

  

  

  צמחים   41.4.4

  

עבודות טיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כולל פתיחת הבור, אדמה חקלאית 
  יה שלאחריה והסמיכה.לבור הטיעה. זיבול ודישון כדרש, הטיעה וההשקי

  

  

  עצים מבוגרים  41.4.5

  

מ' מעל פי האדמה). או גודל המיכל. העבודה כוללת גיזום  והכת  1המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע (מדוד 
העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומופים, חפירת בור הטיעה ואדמה חקלאית 

  סמוכות וכל הטיפול הדרוש לקליטתו. 2ון, השקייה, תמיכה ע"י למילוי הבור, טיעה, זיבול, דיש

  

  מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים   41.4.6

  

צמחים המסווגים לפי קוטר גזע, יסופקו לפחות בקוטר הדרש. במידה וסופקו בקוטר הקטן מהדרש 
  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: דרש עובי גזע 
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  האדמה  41.4.7

  

  האדמה תמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות:

  

  א. לפי פח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח. 

  

  ב. לפי פח ממולא. מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפי האדמה, ומדידה לאחר ביצוע 

  העידור באדמה.    

  

  ג. בכתב הכמויות קיימת התיחסות הן לגבי אדמה מובאת מחפירה משטח האתר והן לגבי אדמה 

  שהובאה מחוץ למגדל העמק.    

  

  ההחלטה על שיטת המדידה תהיה על דעת המפקח. 

  

  

  בודות השקיהע  41.4.8

  

  א. הצרת ושרוולי ההשקיה ימדדו לפי מ"א בסיווג קוטר הציור. וכוללים את עבודות הקרקע 

  הדרושות ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע.     

  

  ב. ממטרות ימדדו בפרד.

  

  ג. ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכית ובפרטים.

  

  בפרד אלא אם כן צויין אחרת. ד. ארון הגה לראש המערכת ימדד

  

  ה. התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכיות וימדד בפרד.

  

  ו. אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים. 
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  51פרק 

  עבודות סלילה

  עבודות צביעה ותמרור - 51.09פרק 
  
  

  הסדרי צביעה ותמרור
  

לבצע את עבודות הצביעה והתמרור באמצעות הקבלים למרות האמור בפרק זה, רשאי המזמין 
השתיים העובדים מטעמה. במקרה זה יודיע המפקח לקבלן על ביטול הסעיפים הרלווטיים בכתב 

  הכמויות והודעה זו לא תשמש עילה לתביעה כל שהיא מטעם הקבלן.
  
  
  התמרורים  .1
  

צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקות   א.
" בדיי מדית 1970לביצוע פקודת התעבורה: "הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תש"ל  

  ישראל.
  

צורת האותיות, הספרות והמרווחים בייהן יהיו לפי המפורט בחוברת "תקות והחיות   ב.
  של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 2014להצבת תמרורים, 

  
  מידות התמרורים:  .ג

  ס"מ 60צלע תמרור מלבי ומשולש =
  ס"מ 60קוטר תמרור עגול =  

וכדומה) ייבדקו בהתאם למספר השורות, סוג  614, -439מידות תמרורי שלטים (מסוג
. על האות, רוחבה וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי המסגרת

  הקבלן לקבל את אישורו של המהדס לפי ביצוע התמרור.
  

  .108מ"מ למעט תמרורים  25פיות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס   ד.
  
  

  הסימים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתור.  ה.
  
ור ובר קיימא הכולל את שם כל תמרור יישא על פיו שאים מכוסים בסרט, סימן בר  ו.

  היצואן (או סימולו המסחרי) ותאריך ייצור התמרור.
  

  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 ציור פלדה בקוטר "  א.
  "ציורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".

  
אורך הציור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקה עליו, גובה התקתם   ב.

  ועומקו ביסוד, הכל לפי המפורט בתכיות.
  
  בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למיעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.  ג.
  

ד בהתזת פי העמודים יוקו בחומר ממיס לפי הצביעה. אם יש שכבת חלודה יוקה העמו  ד.
  חול לצורך הסרתה.
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-העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סיתטית בצבעים שחור  ה.
לבן וכמפורט בתכיות. הצביעה תעשה לפי הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא 

  שעות. 24קיה מזילות צבע. בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 
  
מ"מ. הקופסה תהיה בקוטר   1לחץ מפח אלומייום שעוביו  העמוד יכוסה בקופסה עשויה ב  ו.

  פימי כזה כך שיולבש בכוח על הציור והסרתו תהיה קשה.
  
  מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכיות ולפי פרטי המיקום.  ז.

לפי הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיי הוהגים ברכב במרחק המתאים. 
  כל סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהדס. 

  
). הצבת העמוד 118(לפי ת"י  -150ס"מ ממולא בטון ב 40העמוד יוצב בתוך בור בקוטר   ח.

  ס"מ.  20תיעשה לאחר שוצקה שכבת בטון בגובה 
  

זהירות, ובאופן שתמע מפולת בקירות הבור. העמוד יוצב אכית, ולאחר העמוד יוצב ב  ט.
שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה. אדמה זו תהודק 

  ידית.
  
  שעות לאחר יציקת היסוד. 24התקת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות   י.
  

  התשלום יהיה לפי יחידה. העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקתם.  יא.
  

  
  הצבת התמרורים לעמודים  .3
  

  התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן (קולר) כמפורט בתכיות ובפרטים.  א.
  

כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן. כל הפיות יעובדו וייקטמו. כל הרכיבים   ב.
  בחומצה לפי כן.יהיו מגולווים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה 

  כל הברגים והאומים יהיו מגולווים.
  

יורכבו על מסגרת מגולוות עשויה זויתים מרותכים לפי  -108תמרורים מרובעים מסוג   ג.
  התכיות, ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומייום.

  
התמרורים יותקו בגבהים המצויים בפרטים ובתכיות. בדרך כלל ההתייחסות היא אל   ד.

  תחתית התמרורים, ואם יש שי תמרורים או יותר, תתייחס המידה אל התמרור התחתון.
  

זווית ההתקה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון   ה.
  המהדס.

  
   

  ספקת התמרורים  ואת התקתם. התשלום יהיה לפי יחידה.העבודה כוללת את א  ו.
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  ביצוע סימי דרכים בצבע  .4
  

המוח סימי דרכים כמתואר בפרק זה, כוותו צביעת פסים וסימים על פי מיסעות האספלט 
  ומשטחי בטון, על גב אבי שפה או קירות, הכל לפי הדרש בתכיות.

  
  

  הצבע     4.1
  

"סימון צבעים לסימון  935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס'   א.
  דרכים" ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.

  
  השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד.  ב.
  

  הצורה       4.2
  

אם למצוין בתכיות צורת הסימים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהת  א.
  הביצוע וגיליוות הפרטים.

  
  כל הסימים על האספלט, למעט מגרשי חיה יהיו מחזירי אור.  ב.
  
חצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתה, יסומו בעזרת תדמיות (שבלוות)   ג.

  מוכות מראש, ואשר צורתן כמתואר בפרטים.
  

תועה -בצמתים, היקפים לאייקווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות   ד.
וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות. קצות  -803צבועים קווים לבים מסוג 

העקומות ישיקו למסלולי הסיעה. לא יתקבלו פיות בין קטעי פסים, או בין 
  פסים ואבי שפה, אלא אם צוין על כך בתכיות.
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  הצביעה  4.4

  
יום לפחות, תפריד בין סלילת פי האספלט העליוים ובין ביצוע  15תקופה של   א.

  הסימים עליה.
  

. "סימון 934הכת פי האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י   ב.
  הכת פי כבישי אספלט וצביעת סימים". -דרכים 

  
  .934הצביעה תתבצע אך ורק בשעות היום, ובהתאם לדרש בת"י   ג.
  

ירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פי הצבע הרטוב, שכבת מחז  ד.
  גרם למ"ר. 200בכמות של 

  
  סימים קיימים אשר אים מתאימים לתכיות יימחקו על ידי קרצוף הכביש.  ה.
  
סימים אשר ייצבעו בצורה לא כוה, או לא יפה (מריחה) ואשר לא תיעשה   ו.

  וף הכביש ותיצבע מחדש.לשביעות רצון המפקח, תמחק על ידי קרצ
  
  . 934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתועה תעשה בהתאם לדרש בת"י   ז.
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  60פרק 
  עבודות יומיות (רג'י)

   אופי מדידה  29.01
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה   

  ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
העבודה תרשמה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האשים, ותוגשה שעות   

  באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
  תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק.  
  עבור שעות וספות לא תיתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבה כשעות רגילות.  
  התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל טו.  
  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. מהלי העבודה לא   
  יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.

  
  ציוד מכי   329.0

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכי, תשולם תמורתו בהתאם למחירים   
  ובכפיפות לתאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות. 

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"   
  העדכי. (המוך מביהם).

  
  חומרים   29.04

רים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעוות אישורו בכתב כמויות החומ  
  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   
ורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב כן הותקו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצ

  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 ההוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת   א.

  יוקר.
  

  כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.  ב.
  
  הסעת עובדים לשטח העבודה וממו.  ג.
  

  זמי הסיעה (לעבודה ומהעבודה).  ד.
  

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום   ה.
  העבודה וממו).

  
  ה.הוצאות הקשורות בהשגחת ויהול העבודה, הרישום והאחס  ו.
  
  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.   ז.
  

  רווח הקבלן.   ח.
  

  תכולת מחירים לעבודות ציוד מכי   29.07
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: שכר מפעיל   

  הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל
הדרשים 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 במספור פרד)

   



 

 

227  

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

  מסמך ה'

  מערכת התכיות 

  התכיות מצורפות במספור פרד)(

 1ספח גרמושקת כיבוי אש  .1
 

  :אדריכלותתכיות . 1

  ק"מ  תוכן הגיליון   שם גיליון   שם קובץ  מס
מס' 
  גליון 

  מתאריך  מהדורה

1  E0445a-plans  
תכית קומת 

  קרקע
  P00 00 16.07.2019  1:75  תכית בייה

2  E0445a-plans  
תכית קומה 

  ראשוה
  P01  00 16.07.2019  1:75  תכית בייה

3  E0445a-plans  יהית קומה שית   תכייהתכ1:75  ב  P02  00 
16.07.2019  

  

3  E0445a-plans  
תכית קומה 

  שלישית
  P03  00 16.07.2019  1:75  תכית בייה

4  E0445a-plans  ית גגותייה  תכית ב1:75  תכ  P0R  00 16.07.2019  

5  E0445a-plans  

תכית העמדת 

רהוט/ציוד קומות 

 שלישית-ראשוה

  PFURN  00 16.07.2019  1:125  תכית רהוט

6  E0445a-ws00  חתכים  
-1-1,2חתך 

2,3-3 
1:75  S00  00 16.07.2019  

7  E0445a-ws00  חזיתות  
חזית צפוית 

  ודרומית
1:75  E01  00 16.07.2019  

8  E0445a-ws00  חזיתות 
חזית מזרחית 

 ומערבית
1:75  E02  00 16.07.2019  

9  E0445A-FL-CL  
תקרה   תכית

 ק.קרקע

תקרה   תכית

  ק.קרקע
1:75  CL_000  00 16.07.2019  

10  E0445A-FL-CL  
תקרה   תכית

  ק.ראשוה

תקרה   תכית

  ק.ראשוה
1:75  CL_001  00 16.07.2019  

11  E0445A-FL-CL  
תקרה   תכית

  ק.שיה 

תקרה   תכית

  ק.שיה 
1:75  CL_002  00 16.07.2019  

12  E0445A-FL-CL  
תכית תקרה  

  ק.שלישית 

תכית תקרה  

  ק.שלישית 
1:75  CL_003  00 16.07.2019  

13  E0445A-FL-CL  
תכית רצפה 

  ק.קרקע 

תכית רצפה 

  ק.קרקע 
1:75  FL_000  00 16.07.2019  
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14  E0445A-FL-CL  
תכית קצפה 

  ק.ראשוה 

תכית קצפה 

  ק.ראשוה 
1:75  FL_001  00 16.07.2019  

15  E0445A-FL-CL   יהית רצפה ק.שתכ  
תכית רצפה 

  ק.שיה 
1:75  FL_002  00  16.07.2019  

16  E0445A-FL-CL  
תכית רצפה 

  ק.שלישית 

תכית רצפה 

 ק.שלישית 
1:75  FL_003  01 16.07.2019  

17  E0445A-FL-CL  

שרותים ושרותי 

כים,פריסות 

מחות ,ופריסות 

מחות לקירות 

  פרוזדור

תכיות 

ופריסות 

שרותים 

 ופרוזדור

1:75 

WC 

WALL

S  

00 16.07.2019  

18  E0445A-Trafo  
חדר אשפה,טרפו 

  וביתן שומר

חדר 

אשפה,טרפו 

 וביתן שומר

1:50  
Technic

al  
00  16.07.2019  

19  E0445A-ST  
מדרגות כיתות ראשי  

A  יות חתכיםתכ, 

מדרגות גרם 

A  
1:25  A-ST  00 

16.07.2019  

  

20  E0445A-ST  

מדרגות אודיטורים  

B יותחתכים   ,תכ

  ופרטים 

מדרגות 

  Bאודיטורים 

1:25;1:2.

5  

  

B-ST 
00  

16.07.2019  

  

21  E0445A-ST  

מדרגות כיתות  

,תכיות   Cחירום 

  חתכים ופרטים 

מדרגות גרם 

C 

1:25;1:2.

5  
C-ST  00 

16.07.2019  

  

22  
E0445A-Wsec-

det-1  
  חתכי חזית

חתכי -אבן

  חזית
1:20  

E0445A- 

DET-1  
00  

08.07.2019  

  

23  
E0445A-Wsec-

det-2  
  פרטי אבן

-פרטי אבן

חתכים 

 אפקיים

1:5  
E0445A- 

DET-2 
00 

08.07.2019  

  

24  
E0445A-Wsec-

det-3  
 פרטי אבן

חתכים -אבן

  אכיים
1:20  

E0445A- 

DET-3  
00  

08.07.2019  

  

25    
- רשימת אלומייום

  חוברת

רשימת  

- אלומייום

 חוברת

1:50    00 
16.07.2019  

  

26    
- מסגרותרשימת  

  חוברת

רשימת  

 חוברת -מסגרות
1:50    00 

16.07.2019  

  

27    
- רשימת גרות

  חוברת

- רשימת גרות

 חוברת
1:50    00 

16.07.2019  

  

  



 

 

229  

  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

 

 תכיות אדריכלות וף: .2

 

  

  סטטוס  תאריך עדכון  מהדורה  ק"מ  שם תכית   מס' תכית

7568-1  

  

  למכרז  17.07.2019  14  1:250  תכית כללית

7568-3  

  

  למכרז  17.07.2019 6  1:100  חתכים

7568-3  

  

  למכרז  17.07.2019  6  1:100  פריסות

7568-4  

  

תכית סימון 
  פרטים

  למכרז  18.07.2019  2  1:250

7568-5  

  

תכית עבודות 
  עפר 

  למכרז  09.07.2019  1  1:250

7568-6  

  

  2  1:250  תכית צמחייה

 

  למכרז  18.07.2019

  למכרז      1:250 תכית השקייה  7568-7

  למכרז  18.07.2019  3  משתה חוברת פרטים  7568-8

  

  

  :מכרזרשימת גליוות קוסטרוקציה סטטוס ל .3
 

 ושא  התכית                   מספר גליון          ק"מ

  1:50                     1תכית מתווה כלוסאות          

  1:50                     2תכית רצפה                             

  1:50                      3+                 4.44תכית מפלס 

  1:50                      4+                 8.01תכית מפלס 

  1:50                      5+               11.58תכית מפלס 

  1:50                      6+               15.15תכית מפלס 

  A6                    1:50מסבך פלדה                            

  טרם התקבל אישור הג"א -  1:50                      7תכית ממ"מ                           

  טרם תואם סופית-  1:50                      8תכית חדר שאים ואשפה      

  טרם תואם סופית-  1:50                      9      תכית פיתוח                     
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 תכיות תועה: .4
  

  סטטוס  תאריך עדכון  מהדורה  ק"מ  שם תכית   מס' תכית

  למכרז  23.07.2019  3  1:250  תכית תועה וחיה   649-01

  

 תכיות איסטלציה: .5
  

 

שם קובץ 
 במחשב

 סטטוס
מספר 
 מהדורה

 שם תוכית תאריך עדכון
מספר 
 גיליון 

בית ספר 
 למצטייים 

 1 איסטלציה קומת קרקע 04/08/2019 1 מכרז

בית ספר 
 למצטייים 

 2 איסטלציה קומה ראשוה 04/08/2019 1 מכרז

בית ספר 
 למצטייים 

 3  איסטלציה קומה שייה  04/08/2019 1 מכרז

בית ספר 
 למצטייים 

 4 איסטלציה קומה שלישית  04/08/2019 1 מכרז

ספר בית 
 למצטייים 

 5 איסטלציה קומת גג 04/08/2019 1 מכרז
 

 

  
 

 תכיות מיזוג אויר: .6

  
 

 סטטוס
 מספר

 מהדורה
 גיליון  מספר תוכית  שם עדכון תאריך

 1 קרקע קומת 31/07/2019 1 מכרז

 2 א קומה 31/07/2019 1 מכרז

 3 ב קומה 31/07/2019 1 מכרז

 4 ג קומה 31/07/2019 1 מכרז

 5 גג קומת 31/07/2019 1 מכרז

 6 טבלת יחידות 31/07/2019 1 מכרז
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  תכיות חשמל: .7

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 : תכיות מעליות .8
  

 
  

  שם התכית

  

מס' 
  התכית

  סטטוס
מספר 
  מהדורה

תאריך 
  שרטוט/עדכון

  02.07.19  1  למכרז  59021-1  כללית למעלית וסעים

  02.07.19  1  למכרז  59022-2  למעלית וסעיםביה 

  

   

מס' 

 הגיליון
  שם הגיליון 

מהדו

  רה
  תאריך   סטטוס

  18.07.2019  לעיון 1 + 0.00תכית כח מפלס    1

  18.07.2019  לעיון  1 +4.55תכית כח מפלס   2

  18.07.2019  לעיון  1 +8.00תכית כח מפלס   3

  18.07.2019  לעיון  1 +11.50תכית כח מפלס   4

  18.07.2019  לעיון  1 תכית גג  5

  18.07.2019  לעיון  1 + 0.00תכית תאורה   מפלס    6

  18.07.2019  לעיון  1 +4.55תכית תאורה   מפלס   7

  18.07.2019  לעיון  1 +8.00תכית תאורה  מפלס   8

  18.07.2019  לעיון  1 +11.50תכית תאורה  מפלס   9

  18.07.2019  לעיון  1 תכית הארקה  10

  18.07.2019  לעיון  1 סכמות אכיות  11

  18.07.2019  לעיון  1 סכמת תקשורת מחשבים  12

  18.07.2019  לעיון  1 פרטים  13

  18.07.2019  לעיון  1 1לוחות חשמל   14

  18.07.2019  לעיון  1  2לוחות חשמל   15

  18.07.2019  לעיון  1  3לוחות חשמל   16

  18.07.2019  לעיון  1  4לוחות חשמל   17

  18.07.2019  לעיון  1  תכית פיתוח  18
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  'זמסמך 

  דו"ח הקרקע 
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 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס
 בי"ס מצטיינים 

 בית חנינא
 4/  5559-19דו"ח מס' 

 

 
 

 03.09.2019תאריך 
 16.09.2019 -מעודכן:
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 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס
 בי"ס מצטיינים

 בית חנינא
 4/  5559-19דו"ח מס' 

 
 

 .תוכן

 כללי. .1

 תאור פרופיל הקרקע. .2

 מסקנות. .3

 המלצות. .4

 הערות. .5

 

 03.09.2019תל אביב  

 16.09.2019מעודכן 

 

 -:נספחים
 מיקום קידוחי ניסיון

 חתכי קרקע

 תאור הקידוחים

 

 -:תפוצה
 מהנדס יוסי דראי –משרד ארד הנדסה 

 מתכנן הקונסטרוקציה –מהנדס חננאל כפיר  
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 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס
 בי"ס מצטיינים

 בית חנינא
 4/  5559-18דו"ח מס' 

 
 

 -:כללי .1
 הוצא דו"ח מוקדם לפרויקט ביה"ס למצטיינים. 2019בחודש יוני 

 ביצוע חקירת קרקע, הדו"ח עודכן לפי ממצאי הקדיחה. לאחר

 

 -האתר: .1.1

 ,בצפון אדרך חיזמ ,במזרח נרקיסדרך עוזי נמצא בין רחוב  בבית חנינא ניםייטלמצבית הספר 

 ממערב.דרך בית חנינא מדרום ו רחוב אלוף יקוטיאל אדם

 המגרש המיועד לבניה הוא מדרון היורד לכיוון צפון.

 + מ'.776רום -+  מ' ל791)אחד אנכי(, מרום מוחלט  1:2.5הנטייה הכללית היא 

 .1:1-, עם נטייה של כערמות עפר ופסולת רביםבמרכז האתר קיימים 

 

  כמו כן בקרבת האתר קיימים שרידי מבנים ישנים והריסות הבתים.

 

 

 -המבנה: .1.2
 מתוכנן להיבנות בית הספר, הכולל מבני כיתות, אודיטוריום, מגרש ספורט וחצרות.

 מ"ר. 1712.48שטח בית הספר הינו בגודל 

 קומות מדורגים בחלקם. 3-4סה"כ המבנים יהיו 

 +.778.5רום האפס של המבנים הינו 

 +.782.9חלק מהמבנה יהיה מדורג ברום מוחלט 
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 -עבודות עפר: .1.3

 -:)בגבול עם השכנים( עפ"י חתכי המבנה, עבור המבנה דרושה חפירה כדלקמן

 מפלס המבנה מפלס השכן צד
 המתוכנן

 עומק חפירה, מ'

 8-12 +778 -+ 783 +790 -+ 792 דרום

 9-12 +778 +787 -+ 790 מערב

 0-8 +778 +778 -+ 786 מזרח

 0-8 +778 +778 –+ 786 צפון

   

 

  -:פרופיל הקרקע תיאור .2
 מ'. 20-30קידוחי ניסיון לעומק  5באתר הנדון בוצעו 

 ומפות גאולוגיות. היסטוריותכמו כן נבדקו מפות טופוגרפיות 

 

 -מילוי ופסולת: .2.1
 על המדרון הטבעי )היורד לכיוון צפון( הונח מילוי עבה.

 פסולת.לעיתים חרסיתית ו-קרקע טינית מ'( המילוי מורכב משברי סלעים עם 4-6-)כבחלקו העליון 

 בהמשך המילוי מורכב בעיקר משברי סלעים בגודל של בולדרים.

 -כדלקמן:ועוביו משתנה  מורכב בעיקר משברי סלעים עד גודל של בולדריםהמילוי 

עובי *  מס' קידוח אזור
 מילוי )מ'(

מפלס משוער של 
 סלע טבעי

מעלה המדרון 

 )דרום(

1-2-3 5-12 784 +- 778+ 

מורד המדרון 

 )דרום(

4-5 11-13 771+ 

 

 הובא בטבלה הינו משוער.שעוביו , * עקב קשיי זיהוי המילוי
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 -סלע: .2.2
 מ'. 30-גירי סדוק, הנמשך עד סוף הקידוחים ב-מתחת למילוי מופיע סלע קרטוני

  .)סלעי קרטון(תצורת מנוחה הסלע שייך לעל פי מפה גאולוגית 

 .קרטוני-בגיר גבוה-עד בינוניבקרטון חוזק הסלע מוערך כבינוני 

 

 מפה גאולוגית וחתך סטרטגרפי :1תרשים 
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 -נתוני מסת הסלע: .2.3
 (.100%עד  20%-משתנה לעיתים באופן דראסטי )מבסלע טבעי ( Core Recovery)אחוז השבה 

 (.0-40%היו בד"כ נמוכים )בתחום   RQDאחוז 

 ניתן להסיק שהסלע הטבעי הינו סדוק עד לעיתים מרוסק.
 

 -קארסט: .2.4

 בסלעים יתכנו הופעות של מערות קארסטיות, ריקות או ממולאות בחול/חרסית.

 

 -נתונים סייסמיים: .2.5

 . C-סיווג השתית של האתר מוערך כ

 .Z=  0.13-שנה מוערך בכ 50-ב 5%, מקדם תאוצה אופקית בהסתברות של 413עפ"י תקן 

 

  

 

 -:מסקנות .3
 המגרש הנדון הוא מדרון עליו הונח מילוי עבה במיוחד.

 -לצורך הבטחת יציבות סטטית ובעת רעידת אדמה נדרש:
 ס"מ. 45-60ביסוס המבנה יעשה על כלונסאות קדוחים בשיטת מקרופיילס בקוטר  -

 מ' לפחות. 6הכלונסאות יחדרו לתוך סלע טבעי   -

+, כך שהכלונסאות יחדרו בתחתיתם עד 771ם אבסולוטי פני סלע בכל שטח המבנה נלקח ברו -

 + לפחות.765לרום 

 המערכת הסטטית של המבנה חייבת לכלול קירות הקשחה מבטון מזויין.    -

 המילוי העבה קיים בכל השטח, לכן ההקשחה נדרשת לכל הכיוונים.     

 עוגנים קבועים.כלונסאות דיפון, מחוזקים ע"י יעשה ע"י יתימוך דפנות החפירה  -
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 -:המלצות .4

 -חפירה: .4.1
 גדול, לכן אפשר לחפור בשיפוע. אינובצד הצפוני השטח פתוח ועומק החפירה 

 אופקי וכך הוא יופיע בתוכניות. 1.5-אנכי ל 1השיפוע הזמני המקסימלי יהיה 

 

 -דיפון: .4.2

 פרט לצד הצפוני. –החפירה מחייבת ביצוע קירות דיפון 

 מ'. 7-13-בכעומק החפירה מוערך 

ר שורות של עוגנים פמחוזקים עם מסו, ס"מ 45בקוטר  הדיפון יבוצע ע"י כלונסאות סמוכים

 .דרוכים

 

חייב להיות משוחרר מלחצי עפר אופקיים לכן חשוב  שהבנייןהובהר לנו ע"י הקונסטרוקטור 

 לתכנן חיזוק קירות הדיפון ע"י עוגנים קבועים.

בניית צלעות ניצבים לקיר דיפון, מבוססים על כלונסאות. אלטרנטיבה לעוגנים קבועים היא 

 אפשרות של האלטרנטיבה תיבדק בהמשך התכנון.

 

 -שיטת הקדיחה:

 .הקשה וסיבובהכלונסאות ייקדחו בשיטת 

הקידוח לחייב מילוי יש להביא בחשבון שבקדיחה עשויה להופיע פסולת בנין רבה, היכולה 

 . וקדיחה חוזרתבבטון 

 יובהר לקבלן ויידרש התייחסות מיוחדת.נושא הפסולת 

 ניתן לנסות לקדוח את הכלונסאות במכונת קידוח סיבובית חזקה, עם   -* הערה:

 מקדח ווידיה, אך הצלחת הקדיחה אינה מובטחת.              

 

 -פרמטרים לחישוב הדיפון:

 -ישוב הדיפון יעשה לפי פרוס כוחות כדלקמן:ח

 .Ka1 = 0.3  עליונים לפחות(מ'  4-)כ מקדם לחץ אקטיבי

 .Ka2 =   0.2   )מ' 4-12בין ( מקדם לחץ אקטיבי 

 .Kp = 5.0       מקדם לחץ פסיבי

 טון למ"ר. 7 -עומס של הנין הקיים יילקח לא פחות מ
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 -עוגנים קבועים:

הקיים, בו  הבנייןמ', פרט לקטע דיפון מול  3.5שורה עליונה של העוגנים תהיה בעומק 

 מ'. 2-העוגנים יהיו בעומק כ

 מ' לפחות. 12אורך החופשי בשורת עוגנים עליונה יהיה 

 מ' לפחות. 10שורות תחתונות האורך החופשי יהיה  2-ב

 היו מגולוונים, מוגנים נגד קורוזיה. עוגנים יה

 העוגנים יתוכננו לפי מפרט לעוגנים קבועים ומחייבים בדיקת כוח משתייר תקופתית.

 שעוגנים קבועים מחייבים בדיקה ותחזוקה תקופתית.צריך להבהיר ליזמים 

  

 

 -:ביסוס .4.3
 המבנים יבוססו על כלונסאות, קדוחים בשיטת מקרופיילס.

 ס"מ. 45-60קוטר הכלונסאות יהיה  

 טון.  120ס"מ יהיה  45העומס המקסימאלי בקוטר 

 טון.  220ס"מ יהיה  60העומס המקסימאלי בקוטר 

 מ'. 7-+, דהיינו גובה הזנחה יהיה כ771יעשה החל מרום כפי שהוזכר לעיל, חישוב הכלונסאות 

,  ואורכם ייקבע בהתאם לעומס המתוכנן  בינוני קושי-גירי קשה-קרטוניהכלונסאות יחדרו לסלע 

 -כדלקמן:

 ס"מ 60קוטר 
 אורך כלונס מינימלי, מ' )מ'( טבעיחדירה לסלע  עומס )טון(

60-70 6  13 

71-90 7 14 

91-110 8 15 

111-140 9 16 

141-170 10 71 
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 ס"מ 45קוטר 
 אורך כלונס מינימלי, מ' )מ'( טבעיחדירה לסלע  עומס )טון(

40-50 6  13 

51-70 7 14 

71-90 8 15 

91-110 9 16 

 

בעת ביצוע הכלונסאות ע"י הגאולוג  וויאושר יםסופי םאינ אותבטבל מיםרשוה האורכים

 שרדינו.מבתאום עם 

 תכנון יסודות יעשה בתאום עם יועץ הביסוס.

 

 -זיון:

 תקן.הכמות הזיון המינימלית תקבע על פי דרישות 

 מ' מעל לתחתית.   0.5הזיון יגיע עד 

 

 -:על קדיחת הכלונסאות פיקח גאולוגי

 לעיל, קיים קושי בזיהוי הסלע הטבעי בקדיחה. שצויןכפי 

 לכן ביצוע כלונסאות מחייב פיקוח צמוד על גאולוג מנוסה, מאושר על ידינו.

 קביעת עומק הקידוח בכל כלונס וכלונס תעשה ע"י הגאולוג בתאום עם משרדינו.

 

 .מפרט לביצוע כלונסאות בשיטת המקרופיילסמצ"ב 
 

 -:הקשחת המבנה .4.4

 ל, מומלץ לחזק את המבנה ע"י קירות הקשחה מבטון מזויין.כפי שהוזכר לעי

 קומות תחתונות של המבנה יהיו עם קירות מבטון. 2כמו כן מומלץ שלפחות 
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 -רצפה: .4.5
 ס"מ. 20על ארגזי פוליביד בעובי  ה, יצוקהתלויתהיה  הרצפות המבנ

 קורות היסוד יהיו תלויות כנ"ל.

  

 Modified 98%-שכבות לס"מ, מהודק ב 1.2בעובי א' רצפות הפיתוח יתוכננו מונחות על מצע 

AASHTO. 

 אם תימצא פסולת, החפירה תימשך עד להוצאת כל הפסולת.

 מעברי מכבש ועד להפסקת השקיעות. 6השתית מתחת למצע תהודק ע"י 

 

 -הערה:

מ'(, יש להביא בחשבון שבפיתוח יתכנו  12מכיוון שסביר שמילוי יישאר גם לאחר החפירה )של 

 הופעת שקיעות  עתידיות.

להקטנת השקיעות מומלץ לתכנן כיסוי השטח ע"י יריעות גאוגריד מטיפוס סטבילנקה, לעיכוב 

 השקיעות.

 טון /מ' לפחות. 8היריעות יהיו בעל כוח קריעה של 

  

 -:ניקוז .4.6

 גר עיליים.יש לנקז את האתר בכדי להבטיח סילוק מהיר של מי נ

 החפירה. צריך לדאוג לניקוז השטח גם בעת

 
 

 -:הערות .5
 .האתר הוא מדרון סלעי עליו הונח מילוי עבה במיוחד

 פתרונות של ביסוס ודיפון הם מורכבים ודורשות אלמנטי חיזוק.

 

 קדיחת היסודות תעשה בליווי צמוד של גאולוג מומחה.

חדירה יכולה להיות בעייתית עקב )גם הדיפון וגם הביסוס( כלונסאות הקדיחת יש להביא בחשבון ש

 לתוך הפסולת, ותידרש פתרונות בעת הביצוע.
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 של דיפון וביסוס יועברו למשרדינו לעיון. תכניות

 יועץ הביסוס יבקר באתר בעת קדיחת כלונסאות הביסוס.

 
 

 

 

 עמוס בלנק     עדי לרר         גנאדי שריץ
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  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

  'חמסמך 

  לוח זמים שלדי

  )המציע(יצורף על ידי 
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  ________________ חותמת וחתימת הקבלן    פרויקט הקמת בית ספר למצטיינים בית חנינא 

  מסמך ט'

  שילוט ירוסטה ואבן ספח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  'ימסמך 



מדינת ישראל 

 

 נבנה במימון משרד החינוך

 מנהל הפיתוח

 שנה עברית ולועזית

בבבבבב

 

 אגף משאבי חינוך

X בי"ס/ןכיתות ג 

 שנה עברית ולועזית

 תכנון: אדריכל )לא חובה(

 (ביצוי: קבלן)לא חובה

 



 äàéáðä äøåáã   *   áåö÷úå éåðéá 'à óâà2  íéìùåøé91911    :ìè   *5603354- 02    : ñ÷ô   *5603337- 02 
 

å"è çôñð  
 èìù úð÷úäì úåéçðä 

 
·  ë äéäé èìùä ìãåâ40/30 .éëðà ,î"ñ 

·  ïåèðô ìåçë ïååâá äèéøç íò äèñåøéð éåùòC2728. 

· .ìàéøà èðåô 

·  ïéá ïåéìò äáåâá äð÷úä150-180 óåöéøî î"ñ 

· .ç"ñåîá éæëøîä äðáîì úéùàøä äñéðëì êåîñá äð÷úä 

· èìù ùé ïé÷úäì ìëá äðáî êåðéç ùãç ,úåáøì éúá-øôñ íéùãç ,úåáçøä éúá=øôñ ðâå"é. 
 

:àîâåã 
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  אקוסטי ספח 
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  ביה"ס בית חנינא  

 ירושלים
 
 

 חוו"ד אקוסטית סביבתית
 בנושא חפירה ודיפון

 
 

 
 

 פרטי הפרויקט:

 

  :ירושליםרשות מתכננת 

  :30614גוש   

  :107,93,88,87חלקה 

  :694782מס' בקשה 

  המסמך: נועם אוזמןעורך 
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 מבוא .1
 

, נתבקשנו להכין חוות דעת אקוסטית ירושליםעל פי דרישת היחידה הסביבתית של עיריית  .1.1
 חפירה ודיפון. לסביבתית לצורך קבלת היתר 

 
 חפירה.התהליך  בעתחוות הדעת מתייחסת לנושא רעש הנובע מציוד בנייה  .1.2

 
מאגר בסיס הפרויקט ועל  תידי מנהלחוות הדעת מתבססת על נתונים אשר סופקו לנו על  .1.3

 נתונים אקוסטיים אשר ברשותנו.ה
 

. ככל 0.00במפלס המתבצעת  וי פסולת הבנייה דעת מתייחסת לפעולת החפירה ופינהחוות  .1.4
 יהוו מיסוך אקוסטי כלפי הסביבה. דפנות הבורשתעמיק החפירה, 

 

 להלן איתור הפרויקט ביחס לסביבתו: .1.5
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 אקוסטיים קריטריונים .2
 

 :1979התקנות למניעת מפגעים (רעש מציוד בניה)  .2.1
 

על הציוד המכני שיופעל בפרויקט, לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש מציוד 
בתנאי המדידה  80𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)מ', מפלס הרעש לא יעלה על  15. דהיינו, במרחק של 1979בנייה) 

הבנייה חלות על כל ציוד  על פי התוספת הראשונה בתקנות, התקנות המוגדרים בתקנות.
 ."שיופעל באתר

 
 :1992 –פגעים (מניעת רעש) התשנ"ג התקנות למניעת מ .2.2

 
, בימי חול. למחרת 07:00 -ל 19:00בתקנות, ציוד הבנייה לא יופעל בין השעות  5על פי סעיף 
 (תיקון התשע"א) למחרת יום המנוחה. 7:00לשעה  ,בערב יום מנוחה 17:00ובין השעה 

 
 :לרעש בלתי סביר מציוד בנייה המשרד להגנת הסביבההמלצת  .2.3

 
רעש שמפלסו גבוה ממפלסי הרעש המרביים שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי  .2.3.1

מטר מחזית המבנה הפונה לאתר  1, במרחק 20𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) , בתוספת1990 –סביר) התש"ן 
 הבנייה, יחשב כרעש בלתי סביר מאתר בנייה.

 
 בזמן עבודות בניה: קריטריונים אקוסטיים .2.3.2

 
 

סוג 
 מבנה

 ייעוד קולט רעש
 מפלס רעש מותר בשעות יום

 𝒅𝒅𝒅𝒅(𝑨𝑨) שעות 3-9

 75 = (20+ 55) מגורים R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 ב

 
 קולמקורות ה .3

 
 בהתאם.ומפלסי הרעש  המשתתפים בחפירה והדיפון הציודרשימת להלן  .3.1

 

 : רשימת ציוד ומפלסי הרעש1טבלה 
 

 הרעשמפלס  דסוג הציו
 𝒅𝒅𝒅𝒅(𝑨𝑨)מטרים  15במרחק 

 79 (פטיש אוויר) על זחליםברייקר הידראולי

 80 משאיות

JCB 73 

 85 מכונת קידוח מיקרופיילס
 
 
 

בלבד. ינם להערכה לעיל הבטבלה בשל אופי העבודות, מפלסי הרעש האופייניים המפורטים  .3.2
הספציפית שבוצעה ע"י מפלסי הרעש הספציפיים בכל עת, עשויים להשתנות בהתאם לעבודה 

 הכלים.
 

 נתונים שברשות משרדנו. ימאגרול השונים מבוססים על מדידות ומפלסי הקול של מקורות הק .3.3
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 הרעשתיאור קולטי  .4

 
  מטר. 5.2מבנה מגורים במרחק  והינקולט הרעש הקרוב ביותר 

 

 תיאור קולטי הרעש: 2טבלה 
 

 סוג מבנה שימוש שם הקולט

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 ב מגורים 
 

 מפלסי רעש ציוד העבודה מחושב בקולטי הרעש .5
 

𝐿𝐿𝑝𝑝 חישוב מפלס הרעש בקולטים, מחושב עפ"י הנוסחה שלהלן: .5.1 =  𝐿𝐿0 − 20𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � 𝑙𝑙𝑙𝑙0� 
 כאשר:

 𝑙𝑙    -  המרחק הקרוב ביותר ממקור הרעש אל הקולט 𝑙𝑙0   - מרחק נקודת ייחוס 𝐿𝐿0  -   1(עפ"י טבלה של ציוד הבניה כפונקציה של מרחק מפלס הרעש( 𝐿𝐿𝑃𝑃  -   בקולט הרעש  המחושבמפלס הרעש 
 

במקביל מול אותו קולט רעש. עם זאת, ישנה סבירות כי שני צוותי ועלים פמקורות הרעש אינם  .5.2
 עבודה יעבדו במקומות שונות בשטח אך לא מול אותו קולט.

 

רקע לא נלקח הרעש מפלס הנגרם מתנועת רכבים (יש לקחת בחשבון קיום רעש רקע בקולטים  .5.3
 בחשבון בחישובים)

 
 .4הרעש מציוד בנייה ללא מתרס אקוסטי מפורטים בטבלה  םקולטיהמפלסי רעש מחושבים  .5.4

 

 ללא מתרס אקוסטי : מפלסי רעש מחושבים בקולטי הרעש4טבלה 
 

 +באגרמשאית JCB סוג ציוד
מכונת קידוח 
 מיקרופיילס

מפלס רעש במרחק 
15m dB(A) 

73 82.5 85 

 מצטבר בחזיתרעש  קולט

R1 82.2dB 91.7dB 94.2dB 

R2 75.9dB 85.4dB 87.9dB 

R3 76.9dB 86.4dB 88.9dB 

R4 77.9dB 87.4dB 89.9dB 

R5 81.3dB 90.8dB 93.3dB 

R6 81dB 90.5dB 93dB 

R7 67.1dB 76.6dB 79.1dB 
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 סיכום ביניים .5.5
 
  עונים לדרישות התקנות למניעת מפגעים  לא הרעש מציוד בניה אשר מתוכנן באתרמפלסי

 .1979(רעש מציוד בניה) 
 
 ראו  כל כלי העבודה באתרבשל  וזאתים ות מהקריטריונים האקוסטיים בקולטנמצאו חריג)

 )7פתרונות להפחתת רעש בסעיף 
 
 וצר בור מפלס הקרקע. עם התקדמות החפירה יייודגש כי כל החישובים נערכו עבור פעולת הציוד ב

 שיהווה באופן טבעי מתרס אקוסטי כלפי קולטי הרעש ומפלסי הרעש בהם יפחתו באופן ניכר.
 
 אמצעים להפחתת רעש והנחיות אקוסטיות בשלב הביצוע .6
 

 הקמת גדר אקוסטיתלתכנן קולטים, יש יתר על מנת להפחית את מפלסי הרעש המתקבלים ב .6.1
גבול מטר מכל  1מרחק אויר, ב , ללא מרווחימ' מעל מפלס הקרקע 3.5המגרש בגובה בהיקף 

לפחות, כדוגמת  20𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)האתר. הגדר תהייה עשויה מחומר בעל בידוד אקוסטי בערך של 
 .ונספח חישובים) תשריט מרחקיםגדר איזכורית או גדר אלוקובונד (ראו 

  
), מפלסי הרעש בקולטים R1( הרעש המרכזי קולטבנספח החישובים אראה חישובים ל .6.2

 נמוכים ממפלסי הרעש בקולטים אלה.האחרים יהיו 
 

 
 
    

 
 
 
 
 

נספח חישובים
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  מטר 3.5ה עש בקולטים עם מתרס אקוסטי בגובחישוב מפלסי ר

קולט 
 הרעש

 מקור הרעש
 מפלס  הרעש

 15במרחק 
 dB מטר

n (m) 
10log(3+20n) 

dB(A) 
20log(L/Lo) 

dB(A) 
רעש בחזית 

 dBהקולט 

R1 

 70.8 9.2+ 20.9- 3 82.5 +באגרמשאיות

JCB 73.0 3 -20.9 +9.2 61.3 

 73.3 9.2+ 20.9- 3 85.0 מכונת קידוח מיקרופיילס
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 פרטי הפרויקט:

 

  :ירושליםרשות מתכננת 

  :30614גוש   

  :107,93,88,87חלקה 

  :694782מס' בקשה 

 עורך המסמך: נועם אוזמן 
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 כללי .1
 

זו מתייחסת לאמצעים האקוסטיים הנדרשים להשקטת מערכות הפרויקט חוות דעת  1.1
על מנת  1990בהתאם לדרישת התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן 

 להבטיח מניעת רעש בלתי סביר מהפרויקט לסביבה.

 

 המסמך האקוסטי מתבסס על תכניות אשר נשלחו אל משרדנו ומעודכנות ליום עריכתו. 1.2
 

 :הנדון מכיל את הפונקציות הבאותהפרויקט  1.3

 שימוש קומה

 לימוד.כיתות  2קומה  – קומת קרקע

 כיתות לימוד, מפוחי אוורור.  3קומה 

 , מעבי מיזוג.VRFיחידות  קומת גג

 

 להלן תיאור מיקום הפרויקט ביחס לסביבתו: 1.4
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 תיאור התקנות והקריטריונים האקוסטיים .2

 

, מוגדר מהו רעש בלתי 2, בתקנה 1990(רעש בלתי סביר) התש"ן בתקנות למניעת מפגעים  2.1
 סביר כפונקציה של משך הרעש, מיקום המבנה והשעות בהן קיים הרעש הנדון כדלקמן:

 

 
 סיווג שעות:  2.1.1

   22:00 -ל 06:00שעות יום מוגדרות בין השעות. 

  06:00 –ל  22:00שעות לילה מוגדרות בין השעות. 
 

 סיווג קטגוריות מבנים: 2.1.2

 מבנה א': בנין המשמש כבית חולים, בית החלמה, בית הבראה בית אבות או בית ספר 

 מבנה ב': בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה 

  מבנה ג': בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר
 הבאים: מסחר, מלאכה בידור מהשימושים

 
 מבנה ד': דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה מסחר או מלאכה 

  המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו מבנה ה': בנין
 משמשים למטרות תעשיה מסחר או מלאכה.

 

 .'בואת המבנים הסמוכים כמבני  א'כמבנה  הפרויקטעפ"י התקנות הנ"ל, ניתן להגדיר את  2.1.3
 

ה שע½  -הינו מעל למיזוג המשך הזמן המצטבר בו נלקח בחשבון לפעילות מערכות  2.1.4
 שעות ביום. 9בשעות הלילה ומעל 

 

 להלן מגבלות הרעש הנגזרות מתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר): 2.1.5
 

 
 

 

 
 

 *ביה"ס פעיל בשעות היום בלבד ולכן אין התייחסות לשעות הלילה*

 
 פתוחים בהתאם להנחית התקנות.הרעש נמדד במרכז החדר כאשר החלונות  2.1.6

 

עפ"י התקנות במידה והרעש הנמדד הוא רעש עם טון בולט או רעש התקפי כמוגדר  2.1.7
לתוצאות המדידה. מאידך, יש לבצע תיקון למדידה לפיו יש  5𝑑𝑑𝑑𝑑בתקנות, יש להוסיף 

 2להפחית מתוצאות המדידה את השפעת רעש הרקע, כמפורט בתוספת השנייה לתקנה 

 .1990לתקנות למניעת מפגעים(רעש בלתי סביר) התש"ן 

 
 

 מעטפת המבנה  .3

 

לאחר בחינה של איזור הפרויקט ובהיעדר הנחיות תב"ע תתוכנן מעטפת המבנה כך  3.1
 .Rw=25dBשתספק כושר בידוד אקוסטי של 

 

 משך הרעש
 מבנה ה' מבנה ד' מבנה ג' מבנה ב' מבנה א'

 יום  לילה לילה יום לילה יום לילה יום לילה יום

  70  55  55  50  45 שעות 9עולה על 

  75  60  60  55  50 שעות 9שעות אך אינו עולה על  3עולה על 

  80  65  65  60  55 שעות 3עולה על שעה אך אינו עולה על 

 70   40    40    40     35    דקות 30עולה על 

 תיאור קולט הרעש
 𝒅𝒅𝒅𝒅מפלס רעש מותר 

 לילה יום

 - 45 'אמבנה 

 - 50 'במבנה 
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 מיזוג אוויר .4

 

 נק' ריכוז שונות בגג. 2אשר מפוזרים ב VRFיח'  11סה"כ מתוכננים בפרויקט  4.1

יחידות עיבוי בחלק אחר של הגג(מסומן בכחול) אשר  2מתוכננים גם   VRFבנוסף ליחידות ה
 .ללא טון בולטLAeq = 64dB לא יעלה על  כל יחידהמ' מ 1מפלס הקול במרחק 

 

 : VRFהלהלן האפיון האקוסטי של יחידות  4.2
 

  המפלס רעש יחידותVRF  בפרויקט לא יעלה עלLPA = 70 dB(A)  מהיחידהמטר  1במרחק  . 
 

 הרעש של המעבה יהיה אחיד ללא טונים בולטים. אופיין 

 

 להלן איתור הציוד בגג בתוכנית הגגות: 4.3

 
 :ולכיתות הלימוד בקומה ג' ביחס למבנה המגורים הסמוך ביותר VRFלהלן איתור יח' ה 4.4

 

המרחק בין היח' המסומנות באדום לאלה המסומנות בירוק גדול מספיק והן אינן משפיעות  4.5
מפלס רעש היח' המסומנות באדום.  6על אותו קולט רעש, ולכן חישוב הרעש יתייחס ל

 :במבנה השכן , להלן חישוב מפלס הרעש המתקבלLAeq = 77.8dBהינו  VRFיח'  6מצטבר של 

 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝐿𝐿 − 20𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶) − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑑𝑑𝐿𝐿𝑤𝑤 = 77.8 − 20𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(20.3) − 5 = 46.6𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) < 50𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) 
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 :בכיתת הלימוד בקומה ג' להלן חישוב מפלס הרעש המתקבל 4.6
 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝐿𝐿 − 20𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶) − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑑𝑑𝐿𝐿𝑤𝑤 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 = 77.8 − 20𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(8.4) − 5 − 20 = 34.3𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) < 45𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) 

 

 

 מפוחי אוורור .5

 

 אוורור המשרתים את כיתות המדעים בביה"ס.בקומה ג' של בית הספר מתוכננים מפוחי  5.1

 
 LAeq = 85dBמ' ממרכז הציוד לא יעלה על  1מפוחי האוורור יושתקו כך שמפלס הרעש במרחק  5.2

 וללא טונים בולטים.

 

 להלן איתור מרכז הציוד בקומה ג' ביחס לחלון כיתות המדעים בקומה ב': 5.3

 
 להלן חישוב מפלס הרעש המתקבל: 5.4

 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝐿𝐿 − 20𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶) − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑑𝑑𝐿𝐿𝑤𝑤 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 = 85 − 20𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(5.9) − 5 − 21.7 = 42.9𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) < 45𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴) 

 

ולכן מהציוד מ'  80כי המבנה השכן הקרוב ביותר אליו הציוד הנ"ל מופנה מרוחק מעל  יובהר 5.5
 אין חישוב כלפיו.

 

 

 

 סיכום .6

 

 מניעה מלאשר לפרויקט היתר בניה מבחינה אקוסטית. על בסיס ממצאי דוח זה אין 6.1
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