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 למבנים  עבודות עפר – 01פרק 

 

 כללי 

מבני לביצוע  המיוחד  המפרט  הינו  זה  משלים  בכביש    מפרט  וגשרים  עטדרך  צומת  בין  רות  משוקע 

 ממערב ועד מעבר קלנדיה במזרח.

מפרט זה מהווה תוספת לאמור במסמכי החוזה הנ"ל ומתייחס לעבודות לביצוע המבנים המפורטים   

 : להלן

 : בין היתר מ'. העבודה כוללת 700כביש משוקע לכביש דו מסלולי לאורך כ  .1

 לוי נדרש. עבודות עפר לרבות חפירה/חציבה ומי .א

 ס"מ.  60ו  45ונסאות בשיטת ההקשה בקטרים  קידוח ויציקת כל . ב

 יציקת קורת ראש כלונס עם עיבוד פני בטון  חשוף לכיוון כביש המשוקע. . ג

 מ"מ.   32החדרת ברגי סלע לתמיכה  של כלונסאות במוטות פלדה בקוטר   .ד

 ם. כלונס לאחר השלמת החפירה למפלסים הנדרשיהקיבוע יריעות מנקזות לגובה   .ה

 ות דיפון.יציקת קיר  .ו

 . חיפוי הקיר באבן .ז

 . קיבוע גדר רשת עם קרן  .ח

 מ'  6.0יציקת קירות הפרדה מעל לקירות דיפון באזורים מסומנים בגובה   .ט

 ביצוע שלושה גשרים במידות גאומטריות שונות:  .2

 . 1BRגשר  -

 . 2BRגשר  -

 . 3BRגשר  -

 ס"מ. 60ביסוס כלונסאות בשיטת הקשה )מיקרופייל( בקוטר   .א

 לרבות חפירה/חציבה ומילוי נדרש.  ר נדרשות עבודות עפ . ב

 בלבד  3BRנציבים בגשר   . ג

 קורת ראש מעל לכלונסאות ונציבים  .ד

 אלמנטים דרוכים טרומיים בצורת קמץ הפוך במידות:  .ה

 ס"מ  1BR –  50גשר  -

 ס"מ  2BR –  60גשר  -

 ס"מ.  3BR –  70גשר  -

 בי תבנית אבודה.יציקת מסעת הגשר לרבות כרכובים על ג .ו
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 י הגשרים מעקות בטון בציד  .ז

 מ' לפחות  4.5קירות הפרדה בגובה  – BR-3בגשר  .ח

 פלטות גישה במידות שונות. .ט

בגובה   .3 הפרדה  מורשה     –מ'    9.0קירות  קבלן  ע"י  ומסופק  המתוכנן  טרומי  משרד  רכיב 

 לאלמנטים טרומיים. גמר פני הבטון חשוף לכל הכיוונים. הביטחון 

 ה לאחר גילוון חם.  מבנה פלדה מבוצע מקונסטרוקציית פלד –מבנה בידוק  .4

 . מבנה משרדים חד קומתי .5

 . מבנה קונבנציונלי עם תקרות/רצפות מקשיות .א

 ביסוס, עמודי המבנה ותקרה מתאימים ומתוכננים לתוספת קומה נוספת.  . ב

 . בורות בידוק בשטח .6

 ביסוס מבנים יבילים מבטון. .7

 

 תכולת הפרק 01.01
 

של   01לות בתוכניות, בפרק  פרק זה בה להורות על ביצוע עבודות עפר, בנוסף להוראות הכלו 

בתקני בניה,  לעבודות  הכללי  מסמכי  המפרט  שאר  ובכל  הישראלי  התקנים  מכון  במפרטי  ם, 

 המכרז/חוזה זה. 

 

 תאור העבדה 01.02
 

עבודות   יבוצעו  זה    והמפורטים בפרויקט, קירות תומכים למבנים שונים    עפרה במסגרת פרק 

בה והמילוי  השטח  וחישוף  יישור  עבודות  הגשרים.  עפ"י  ומבנה  יבוצע  למבנים  ובסמוך  יקף 

 נון התשתיות בצמוד לרכיבי בטון השונים.תכנון הכביש ועפ"י תכ

 

 חפירה ו/או חציבה    01.03

ו  .1 החציבה  /החפירה  בפרויקטאו  המבנים  טבעית  , לכל  בקרקע  מצעים    ,קיימתתבוצע 

  העבודות יבוצעו באמצעות . י הקיים וכן בתוך מילוי מהודק ומצעים קיימים"ומדרונות עפ

חצי וציוד  מכניים  למפלס  כלים  שונים  ובקרקעות  בסלע  וסיתות  לחציבה  בות מתאימים 

או חצב למפלס נמוך מן המפלס  /במידה והקבלן חפר ו  .כמסומן בתכנית, תחתית בטון רזה

יהיה עליו למלא על חשבונו את עודף החפירה בבטון רזה או בחומר  , ניותהנדרש לפי התוכ

הורא לפי  הכל  מהודק  המפקחגרנולרי  או  . ות  החפירה  גם  זו  בעבודה  תיכלל  כן  כמו 

 .י המפקח באתר"החציבה להחלפת קרקע למבנים ויסודות במידה ותידרש ע

בניות מעוצבות לפי המידות  אלא כנגד ת  ,לא תורשה יציקת הבטונים כנגד דופן החפירה  .2

 . בתכניות
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לבצע הבטונים  עבודות החפירה יכללו גם את שאיבת המים מכל מקור שהוא וזאת כדי    .3

 . וכן את תימוך המערכות הקיימות באזורי החפירה לרבות המערכות הקיימות, ביבש

לפג  .4 לא  מנת  על  ידני  וציוד  קטנים  כלים  באמצעות  תבוצע  צרים  במקומות  וע  החפירה 

 .באלמנטים קיימים וכן אלמנטי הכבישים ללא תוספת מחיר

 

 הידוק וטיפול בתחתית החפירה למבנים  01.04

כגישה    0104סעיף  (  הספר הכחול)של המפרט הכללי    01ם יבוצע לפי פרק  החפירה למבניהידוק תחתית  

בישה. כל העבודה  והידוק לרבות הסעיפים הרלוונטים כגון: כללי, הידוק שטחים, צפיפות והחפיפה בכ

הידוק   כולל  ומוגבלים,  צרים  בשטחים  לעבוד  המסוגלים  וקטנים  מכניים  כלים  באמצעות  תבוצע 

החפיר  של %/תחתית  לצפיפות  יבוצע  מבוקר  יהיה  ההידוק  הקרקע.  בהחלפות  אשטו    98ה  מודיפייד 

 .ועפ"י הנחיות יועץ הקרקע

 

 מצע סוג א' 01.05

 כללי  .א

יבצע .1 העפר  עבודות  להחלפת   במסגרת  המילוי  וכן  הקירות  מאחורי  מילוי  הקבלן 

מילוי   .  י המפקח באתר"ובאם יידרש ע  והתעלות   הקרקע ליסודות הקירות התומכים

בהמצע יבוצע  להוראות ים  בהתאם  או  בתכניות  המסומנים  ובשיפועים  גבולות 

    .המפקח

יהיה חפשי    .2 , מכל פסולתעל הקבלן להבטיח כי שטח ביצוע עבודות המילוי והידוקן 

העבודה, יבש בצוע  שלבי  בכל  להידוק  וניתן  ולדפנות .  יציב  לקירות  בסמוך  המילוי 

מהקיר התומך וזאת ' מ 1.0שבמרחק  הבטון יהודק באמצעות כלים ידניים בגבולות  

 .על מנת לא לפגוע בקירות ובדפנות הבטון

 חומר המילוי מצע סוג א'.  .ב

א מצע  יהיה  המילוי  במפר' חומר  בפרק  כמוגדר  המיוחד  הכללי  51.03ט  בנוסף  . במפרט 

  :שבמפרט הכללי יעמוד בדרישות הבאות 51.03 לאמור בפרק 

, או עודפי  צר של גריסת אבן טבעית בלבדחומרי המצע יהיו חומרי מחצבה שהינם תו .1

 חפירה בשטח שהותאמו למצע סוג א'.  

ם צויין אחרת אלא א)מ  "ס  20עובי השכבות לאחר ההידוק לא יעלה בכל מקרה על   .2

 בתוכנית( או בשכבות דקות יותר אם יידרש. ההידוק יהה הידוק מבוקר. 

 הידוק .ג

 ללי  של המפרט הכ  51.02.6ההידוק יבוצע בכפיפות לסעיף   .1
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מ .2 קטנה  תהיה  לא  המילוי  עבור  הדרושה  ההידוק  א  %98/ -דרגת  . הו.ש.א.מודיפייד 

העליונות   השכבות  ע. הו.ש.א.א  מודיפייד  %100ובשתי  תבוצע  מכבשים "הכבישה  י 

 .לרבות מכבשים ידניים, י המפקח"מתאימים ומאושרים ע

בין    .3 הוא  הדרושות  הכבישה  חפיפות  קרובה , 8-4מספר  שהרטיבות   בתנאי 

וכן    .לאופטימלית ממונעים  למכבשים  גישה  אין  בהם  מוגבלים  במקומות  הידוק 

 (, ויברציוניות )חר כגון פלטות רוטטות  יבוצע בציוד מתאים א ,ההידוק מאחורי קירות

 . ובי שכבות התואם את ההדוק בכלים אלהוע  'פטיש פנאומט וכו, צפרדע

חפי .4 הבטחת  תוך  השטח  כל  על  אחידה  בצורה  תבוצע  בין  הכבישה  מתאימה  פה 

 ( לא פחות מרבע הרצועה הנכבשת)המהלכים הסמוכים של המכבש 

השטח לאחר ההידוק . חוזרים של שטח ההידוקכמו כן יש להקפיד על יישור ופילוס    .5

הכבישה תימשך עד לקבלת שיעורי ההידוק . גלים ומדרגות, צריך להיות ללא שקעים

 .  הנדרשים או עד לאשורו של המפקח

י  "י מעבדת קרקע ואושרה ע"וספת של מילוי לפני שקודמתה נבדקה ע ה נשכבונח תלא  .6

 .בקרת האיכות והמפקח 

 

 שטח  וניקוי צמחיה הסרת 601.0          

, כלולים  00תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאמר במסמך ג' )המפרט הכללי( פרק   

עבודות אלה ואין משלמים  הסרת הצמחיה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים  

   בעדן בנפרד.  

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים 01.08

 

 ל בתחתית החפירה למבנים הידוק וטיפו 1801.0.

 לפי שטח )מ"ר( והמחיר כולל את כל האמור לעיל ובמפרט הכללי. המדידה לתשלום               

 

 

 חפירה ו/או חציבה למבנים  2801.0.

   יבה עפ"י המידות פי נפח )מ"ק( החפירה ו/או החצ. החפירה ו/או החציבה תימדד לא 

פנות זקופות ללא כל שיפועים וללא כל  התיאורטיות של  היסודות בקווים אנכיים בד

 . מרווחי עבודה

 יחול גם על סעיף זה.  51.020.0011כל האמור בסעיף: 
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 מילוי מובא  3.801.0           

במ"ק לפי הנפח התיאורטי לאחר ההידוק ובהתאם למפלסים   ובא יימדדהמילוי המ                     

מחיר יכלול את אספקתם והבאתם של חומרי המילוי לאתר, ה  ולשיפועים ע"פ התכניות. 

   .פיזורם, הידוקם המבוקר ועריכת בדיקות מעבדה לצפיפות כנדרש

 

 מצע סוג א'     4.801.0           

דד במ"ק לפי הנפח התיאורטי לאחר ההידוק ובהתאם למפלסים  מצע ייממילוי ה                      

מחיר יכלול את אספקתם והבאתם של החומרים לאתר,  ה  ולשיפועים ע"פ התכניות.

 .פיזורם, הידוקם המבוקר ועריכת בדיקות מעבדה לצפיפות כנדרש
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 עבודות בטון יצוק באתר  -02פרק   

 

 כללי    02.01

כוללת  עה היתר  בודה  כלונסאות,  בין  ראשי  תמך,  קירות  באתר  הגשרים,    יציקות  נציבי  קורות 

הגשר  ,  יםרהגש של  העליונה  המיסעה  טבלאות  יםאת  רצפות    גישהה,  יסוד,  קורות  היסוד,  עמודי 

ומעקות קורות  חומרים,ותקרות,  כולל  המחיר  לדרישות      .  בהתאם  בטון  ליישום  הדרוש  וכל  ציוד 

 .עמסמכי הביצו

 

 בטון  02.02

  5בטון בעל ניסיון של    טכנולוג–תערובת הבטון יקבע על ידי מומחה מטעם הקבלן  הרכב      02.02.01

נפח    ובעל    שנים ליציקת אלמנטים עתירי  דרגת החשיפה לאלמנטים שונים  . ניסיון בתכנון תערובת 

המ לאישור  יוגשו  השונים  לאלמנטים  הבטון  תערובות  הרכב  בתכניות,  מצו  כמפורט  לחודש  עד  פקח 

 תחילת העבודה. 

 .ן יותאם לשיטה זאת כל היציקות יבוצעו באמצעות משאבה והרכב הבטו 02.02.02

 .יציקה באמצעים אחרים טעונה אישור מראש של המפקח    02.02.03

     ר ללא אפיהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך    -  עבור כל יציקות של רכיבי הגשרים  נטצמ    02.02.04

במידה   .  CEM1 52.5N)פרט לבטון רזה( יהיה מסוג  עבור רכיבי הגשרים    .הצמנט בכל סוגי הבטון פחם

הצמנט ללא    אישור מנה"פ מראש. הקבלן לא ישנה מותג וסוג    והקבלן מעוניין לייבא צמנט עליו לקבל

 אישור מנה"פ מראש.

 

 אגרגטים 02.03  

הנומינלי של  י  בשום מקרה, הגודל המקסימאלרכיבים המיועדים ליציקה באתר, לא יעלה,    רעבו  .  1

על   נדר.  מ"מ  20האגרגט  אגרגטיכאשר  הנחהם  שים  לצורך  יותר  הבטון    קטנים  של  רצון  משביעת 

קירו עיבויי  כמו  צפופים  הבטון מחדש כשהיא  ת  באלמנטים  הגשר, תתוכנן תערובת  ובמיסעת  דקים 

 .יותר  מכילה אגרגטים קטנים

כדי    , האגרגטים ייבדקו הכללי לעבודות בטון יצוק באתרינת במפרט  בנוסף לבדיקת האגרגט המצו.  2

  4.3.1בטבלה    שנקבעו  יח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות להבט

 לפי דרגת חשיפת האלמנט שבנדון.  ACI 318בסטנדרט 

 

 שימת הבטון: 02.04

לשפוך בטון מגובה העולה על מטר אחד ממ  .1 יורשה  יעשה  , עם גמר היציקה. קום שימתולא 

בעזרת   הבטון  פני  והידוק  והידוקפילוס  יישור  בפעולת  מתאים  מתכת  טיפול  , סרגל  כולל 
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מופיעים והם  במידה  ופגמים  פלסטיים  וכל  . בסדקים  ותהודק  נוסף  בבטון  תמולא  גומה  כל 

  .עודף בטון יוסר

, בכל משך היציקה יהיה. קצב היציקה יבטיח את גמר היציקה לפני תחילת התקשות הבטון .2

 רכב נוסף בהמתנה בכל עמדת יציקה , בנוסף לרכב אספקת הבטון שליד המשאבה

יהיו    .3 יציקה  נקודת  לפחות   2בכל  מפעיליהם  עם  פעילים  באתר  , בנוסף. מרטטים   2ימצאו 

  .למקרה של תקלות , מרטטים חילופיים

דפנות קיר  .4 על  ות הדיאפרגמה את המפלס  לפני התחלת היציקה יסמן הקבלן בצורה ברורה 

 .גמר היציקה  של   העליון 

תתקר .5 הגשרים  של  המיסעה  עם  ת  בתכניותגמר  היה  כמפורט  שיפועים  ועיבוד  . החלקה 

רחב לרמה גבוהה של החלקה  ' ויישור של הבטון יתבצע עם הליקופטר או עם מאלג  החלקה

יצוע של  ל רמת הבההחלטה ע. האיטום יוצמדו במלואן  משטחי הבטון  שכל יריעות  על מנת

הוא יהיה רשאי  , ובמידה והרמה  אינה מספקת לדעתו, של המפקח  ההחלקה תהיה בלעדית

 בטון נוספת על חשבון הקבלן.  להורות לקבלן לבצע שכבת

 

 פלדת הבטון:  02.05

בריתוך,    מקרה של צורך(, ב   . P400W ) 4466 תהיה מצולעת רתיכה על פי דרישות ת"י  פלדת הזיון

האלק מראסוג  יאושר  ידי המתכנןטרודות  על  מרותכ  .ש  לפי  רשתות  בקר  משוכות  מצולעות  יהיו  ות 

  500MPa . בעלות גבול כניעה 4חלק   4466ת"י 

 שומרי המרחק:  02.06

הסעיפים  ל  במחירי היחידה שכלולה  שומרי מרחק יהיו מבטון דחוס סיבי מתועשים. עלות הרוחקנים   

 השונים. 

 : אופני מדידה    02.07

משופעים, עגולים או    עקמומיים,  ציקת בטון  עם  י, עבור  הכללי לעבודות בנייןמצוין במפרט  וד לבניג

כלולים במחירי היחידה    קשתיים, חלקי בטון בעלי עובי שונה או משתנה לא ישולם בנפרד והם יהיו

 השונים. 

 

 כיסוי בטון על מוטות פלדת זיון:  8.002

, לרבות חישוקים וחוטי קשירה, פלדת זיון הכיסוי הנקי )נטו( של בטון מעל מוטות •

 היה כנקוב בתכניות י

הבטחת שמירת עובי כיסוי הבטון תעשה אך ורק על ידי שימוש באביזרים   •

)לא יורשו   שיאושרו מראש על ידי המפקח , סטנדרטיים תקניים מבטון סיבי

 .)אביזרים מפלסטיק או מחומרים אחרים
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 אשפרת הבטון:  .9002

י בד  "ע  דיפון, קירות בטון, רצפות ותקרות  , קירות  י כיסוי כל שטח פני המיסעה"ע עהאשפרה תבוצ

   .ע שיאושר מראש"או ש  גיאוטכני מסוג אשפרית

יקובע  להתקשות  הכיסוי  מתחיל  הבטון  בו  ובשלב  היציקה  לאחר  שעתיים  עד  תחילת   .כשעה  עם 

הגיאוטכני, ההתקשות הבד  יריעות  את  לפרוס  א, יש  מופנה  והממבכשהבד  הבטון  )ציפוי  ל  רנה 

יש   .מ"ס  50 –עם חפיפות של כ    כיסוי הנדרשהיריעות יפרסו בכל שטח  . ה כלפי חוץהפלסטיק( מופנ

ולא פחות מאחת ליומיים ולוודא שהמים חדרו אל מתחת ליריעות  , להשקות את היריעות אחת ליום

ימים מותנה במצב   /חר  קיצור משך האשפרה לא. ימים לפחות  5האשפרה תמשך   .הכיסוי בכל שטח  

יובהר בזאת שלכל סעיפי עבודות הבטון לא יוכר תשלום נוסף בגין עבודות   . פקחהבטון ובאישור המ 

 .האשפרה מכל סוג שידרש

 

 

 : השלמת מיסעה מבטון בגשרים  - .1002

למפלסים    מפלסי פני הבטון במיסעה יהיו מעובדים בהתאם לשיפועים הרוחביים והאורכיים ובהתאם

 .בתכניות נים המופיעיםהמשת

  ס"מ כמפורט בתוכניות.  המסעה תוצק ע"ג תבניות מיוחדות   20בעובי מינימלי של    מסעת הגשר תוצק

תונח על פנים    מ"מ לפחות  1.2שהקבלן יתכנן לצורך כך . תבנית אבודה מפח גלי מגלוון וצבוע בעובי  

 ( .  המתכנןהאבודה לאישור   הקורות בלבד. ) על הקבלן להציג חישוב לתבנית

בשטח המסעה. הקבלן יקח בחשבון    ס"מ מוכפל  20עובי אקוילנטי של  נפח הבטון במסעה ימדד לפי  

קמבר( ושיפועי הגשר. תוספת בטון עקב קמבר  )  במחיר הבטון תוספת נפח עקב כפף הקורה כלפי מעלה 

 .הבטון התאורטי של פלטת המסעה  ושיפועים , לא תמדד ומחירה יכלל במחיר

אב  מעל  תבנית  בודה  תמדד  לא  הדרוכות  הקורות  היחידהפני  במחירי  כלולה  תהיה  השונים.    נפרד 

ידי   על  ותאושר  הקבלן  ידי  על  תתוכנן  מזוייןמתכנןההתבנית  מבטון  תיהיה  התבנית  פלדה    .  או 

 . שנה 120מגולוונת וצבועה ותתוכנן לקיים של  

בכתב הכמויות.    02.01.0090בסעיף  שאר התבניות יהיו מתאימות לגמר בטון חשוף גלוי חלק כמוגדר  

ה ישעל  כך  לשם  ויברציוני,  סרגל  באמצעות  במיסעה  הבטון  פני  ועיבוד  ריטוט  לבצע  להכין    קבלן 

בקרת האיכות    ± ס"מ ויש לקבל את אישור  0.5שבלונות יציבות. דיוק פני השבלונות יהיה בגבולות  

 .מנה"פ לכך לפני היציקהו

תתחיל  המיסעה  בפלטת  הבטון  תיעשה    אשפרת  והיא  יציקתה  למועד  הסמוך  כל    ,פסקהללא  משך 

בכפיפות תיעשה  האשפרה  הפסקתה.  על  מנה"פ  שיורה  עד  והלילה,  היום  מפרט     שעות  לדרישות 

ע"י תאושר  אשר  ובשיטה  וגישור  סלילה  לעבודות  לדרכים  הלאומית  הבטון    .מנה"פ  החברה  גמר 

 ."מוחלק "הליקופטר
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   שהיא בנפרד.כל  דה לעבודות בטון ולא תשולם תוספתכל המפורט לעיל כלול במחירי היחי

 

 :טבלת גישה בגשרים -    11.02

. י הכמות התיאורטית של הבטון ללא פחת כמפורט בפרטים בתכניות"ק עפ"מדידת הבטון תתבצע במ

כמו כן ייכלל במחירי היחידה של טבלאות הגישה פרט השענה של פלטת גישה על גבי המבנה הכוללת  

ההפרדה מקירות הכנף הסמוכים  , סומן בתכניותליאסטר מוקצף וכולל מיתד מגולוון כמהפרדה בפו 

 .כמסומן בתכניות  למ וההפרדה בנייר טול מהמבנה הכ "ס 2בקלקר בעובי 

 

 : תוספת מחיר עבור פני בטון חשוף חזותי  – .2102

בטון. 1 ע: בדיקות  יבוצעו  בפרק המוקד, י מעבדה מוסמכת"בדיקות הבטון  ובהסכם  כמפורט  . מות 

ה לנוכחות  ידאג  ויציקההקבלן  יציקה  בכל  אחרות, מעבדה  ובדיקות  דוגמאות  לקיחת  לפי  , לשם 

יוני כלור יהיו לפחות  , כמות הדוגמאות. דרישת המפקח וחדירת  לכל    3לבדיקת עומק חדירת המים 

: ים כגון  כל משלוח חדש של מוספים כימ. ק בטון באלמנט הנבדק"מ  200.0ו/או לכל  , אלמנט הנבדק

פלסטי על  התק, מוסף  וכומעכב  עפ 'שרות  מוסמכת  במעבדה  ת"ייבדק  של  הדרישות  כל . 116י  "י 

המפקח רשאי לדרוש  . משלוח חדש של סיבים סינטטיים ייבדק בתערובת ניסיונית במעבדה מוסמכת

נוספות בדיקות  לבצע  הצורך, מהקבלן  העבודה, לפי  שלבי  בכל  , בכל  הבטון  את  לבדוק  כן  וכמו 

 תוצאות הבדיקות יחייבו את הקבלן. . ותתוך כדי ואחרי היציק, לפני, המצבים

כמות הדוגמאות תקבע לפי  . דגימת הבטון הטרי יילקחו מכל אלמנט בעת יציקתו: בקרת איכות .  2

ת ע   1חלק 26י  "דרישות  המפקח"או  הדוגמאות. י  יוני  , כמות  וחדירת  המים  חדירת  עומק  לבדיקת 

לפחות   יהיו  לכל  ל  3כלור  ו/או  הנבדק  אלמנט  ב"מ  200כל  הנבדקק  באלמנט  הבדיקות  . טון  כמות 

ותכולת אוויר, זמן התקשרות, לקביעת סומך כל משלוח חדש של  . י המפקח"יקבע ע, תכולת צמנט 

כימים פלסטי: כגון, מוספים  על  וכו, מוסף  התקשרות  מוסמכת', מעכב  במעבדה  י  "עפ, ייבדק 

  .  116י "הדרישות של ת

 

 :פסילת בטון  .3102

, במפעל  ,במהלכה, לפני תחילת הייצור: לפסול חומרי בטון ובטון בכל שלבי העבודההמפקח רשאי   .  1

ולאחר היציקה, לפני היציקה, או בכל מקום אחר כדי  פירוק הטפסות, תוך  זמן לאחר  ,לאחר    ובכל 

 גמר העבודה. 

. תבאות המפקח בכאו יפורק לפי הורבטון יצוק יתוקן  . בטון שנפסל לפני היציקה יסולק מהאתר .  2

 .בפירוק ובפינוי הפסולת למקום מאושר, כל תביעה בגין העבודה הכרוכה בתיקון  תוכר  לא 

עד אישורו הסופי  , יהיה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן , לרבות תיקונים חוזרים, ביצוע תיקונים. 3 

 המפקח. של 

לעבודות בניה לניכוי    שבנוסף להוראות במפרט הכלליי  הר, . במקרה של פסילת בטון אחרי היציקה4

    חוות דעת של מומחה לתכנון בטון שימליץ על דרכים לביצוע , יזמין הקבלן על חשבונו, עבור בטון לקוי
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ידי המפקח.  . תיקונים על  ויאושר  ידי הקבלן  על  יוצע  ידי  המומחה  על    אין בקבלת אישור המומחה 

המלצות  , בכל מקרה. של המומחה  המלצות ו/או חוות דעתוח לקבל  את המפק   לחייב     המפקח כדי

 .המפקח  אישור  המומחה טעונות

 

 

 : בטון רזה  402.1

)הפלסה( בעוביים שונים יבוצע מתחת לרכיבי בטון שונים היצוקים על גבהקרקע,   20-מצע בטון רזה ב

 . קשה בתנועת ניסור הכל על פי הנקוב בתכניות. פני בטון ההפלסה ייושרו ויוחלקו בסרגל עץ

 .פלסה יוצק עם טפסות צדבטון הה 

 

 

 : CLSMבטון בעל חוזק נמוך  502.1

בטון החוזר CLSM שימוש  למילוי  מבוקר  הידוק  בביצוע  קושי  ישנו  בהם  באזורים    ם בהתא, יהיה 

 .לתכניות ולהנחיות המפקח

 .יום 21 ס אחרי"מגפ 2.5 חוזק לחיצה •

 .ק"ג מ"ק  1,500משקל מרחבי ביבש  •

 

 

 : משקי התפשטות   .6102

 : א.  כללי              

 .באלמנטי הבטון מסוגים שונים יבוצעו תפרי התפשטות במידות המסומנות בתכניות               

 :התפרים יכללו בין היתר את המרכיבים הבאים                

 (. ם סומןעיצוב הבטונים " בשקע תקע" לרבות השיניים והבליטות )בא   1.              

   .ס"מ  2יישום לוחות פוליסטרן מוקצף בעובי .   2             

       מאושר ע"י מנהל הפרויקט. סתימת התפר בחומר אלסטומרי   .3

 .בתכניות אם מסומן  של התפר  בצד אחד הסתימה תבוצע משני צידי התפר      

 עם מילוי   HDPE  בתוך שרוולי 918מיקרון לפי ת"י  80טות מיתדים מגולוונים .    מו 4              

 באמולסיה ביטומנית בצפיפות וקוטר כמסומן בתכניות כולל סתימת הקצה בסיליקון                     
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 :ב.  מדידה ותשלום

עבור תפר מושלם ומוגמר על כל מרכיביו בכל רוחב כמתואר  ב מ"א  המדידה לתשלום תהיה  

יכ   לעיל   והמחיר  בתכניות  החומריםוכמפורט  כל  את  גם  לקבלת    לול  הדרושים  והמלאכות 

מושלם ומוגמר ואטום למים מיושם במשטחים אנכיים ואופקיים הכול כמפורט      פרת   מכלול

 .בתכניות בכל סוג של מבנה  וכמסומן במפרט

 

 : קביעת פריטים בבטון    .7102

שרוול  פלדה,  קונסטרוקציות  כגון:  יציקתו,  לפני  בבטון  לקבוע  שיש  עיגון,  פריטים  ברגי  ים, 

שבלונ צינ בעזרת  או  התבניות  בתוך  נמרץ  בדיוק  להתקינם  יש  אחרים,  אביזרים  או    ותורות 

ותמיכות מיוחדות לפני יציקת הבטון. יש לוודא שהפריטים הנ"ל נקבעו במקומות ובגבהים  

בזמן   יציבותם  את  שיבטיח  באופן  למקומם  יחוזקו  המפקח,  הוראות  או  לתכניות  בהתאם 

וכו', ומחירם כלול במחירי  עזרת ריתוך לברזלי ההיציקה, ב זיון או בעזרת חיזוקים נוספים 

 העבודות השונות. 

 

 : יסודות .8102

 המלצות יועץ הביסוס הכוללות מפרטים טכניים לבצוע יסודות וכלונסאות  -ראה מסמך ו'  

 

 : קורות יסוד .9102

 קורות היסוד יבוצעו באמצעות תבניות בלבד.  

 

 :יציקההפסקות  .202

במקומות לפי הוראת המתכנן והמפקח. הפסקות יציקה אחרות לא יורשו באופן  יבוצעו רק   

של   ואישור  מפורשות  הנחיות  לקבל  עליו  כלשהן  מסיבות  לזאת  יזדקק  הקבלן  ואם  כללי 

ונכלל  המתכנן  הקונסטרוקטור והמפקח. הטיפול במישקים שיווצרו יהיה בהתאם להוראות  

 היחידה.  במחירי  

בי בחיב  לבור  ישן  בטון  טופ  ן  "סיקה  למרוח  יש  הבטון  פני  וניקוי  לחיספוס  בנוסף  חדש  טון 

110 ." 

 כל הפסקות היציקה כלולות במחירי הבטון ואינם נמדדים בנפרד.  

 

 חורים, חריצים, קטומים   12.2

הכנת חורים, פתחים, מעברים, חריצים, במידות כלשהן )אופקיים ואנכיים(, שקעים,   א. 

חשמל אח  כבלי  ושקעים  המפקח,  ותקשורת  הוראות  לפי  ו/או  התכניות  לפי  רים 

למסומן   בהתאם  השונים  הבטונים  במחיר  כלול  וכו',  מים  אפי  פינות,  קיטומי 

נפרדים בכתב   ישולם עבורם בנפרד, אלא אם הוצגו סעיפים  ולא  ופרטיהן,  בתכניות 

 הכמויות. 
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 על הקבלן.  האחריות להכנת חורים )פתחים( למערכות כמתואר חלה  ב. 

 

בתכניות   לא ג.  תמיד  מסומן  להיות  חייב  קונסטרוקציה  באלמנטי  מעבר  ו/או  חור  כל 

על  תכניות  של  ובדיקה  לתיאום  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  הקונסטרוקציה. 

 המערכות. 

 

 

 אופני המדידה והמחירים .2202

להלן   מובאות  הכמויות,   בכתב  שמתוארים  והמחירים  המדידה  לאופני  השלמות    בנוסף 

 ושא המדידה והמחירים: נוספות לנ

 

בתכניות  א.  המוצגות  ההערות  לעיל  והמיוחד  הכללי  במפרט  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 הקונסטרוקציה מחייבות את הקבלן ויש לראותן כהשלמה לאמור במפרטים. 

הדרישות   אלה    כל  עבורן    כלולותבהערות  הוצגו  אם  אלא  השונים  היחידה  במחירי 

 בכתב הכמויות.  ים נפרדיםהן( סעיפל יוצא מ ע)כפו

 

בחלק  ב.  ו/או  הקיר/קורה  בתחתית  מעוגל  ו/או  מלוכסן  בקו  קורות  ו/או  קירות  גמר 

העליון של קיר/קורה אינו נמדד בנפרד וכלול במחיר הקיר/קורה, אם לא הוצגו לנ"ל 

 סעיפים נפרדים.

 

ת  הוא בבנין, יציקולא תשולם תוספת עבור יציקות בטון והכנת טפסות בכל גובה ש ג. 

הנ"ל  עבור  הוצגו  אם  אלא  כנדרש  וכד',  שקעים  מקומיות,  בליטות  עבוד  בשפוע, 

 סעיפים מיוחדים בכתב הכמויות. 
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 :מוצרי בטון טרום    - 03פרק 

 קירות הפרדה לתכנון, יצור, הובלה והרכבה של  מפרט  

 
 דרישות כלליות לתכנון וייצור קירות הפרדה - 03פרק 

 

   כללי 03.01
 יתוכננו לענות על דרישות מיגון ודרישות שרות כדלקמן: הקירות  

  .א
אלמנט טרומי הכולל יסוד המהווה חלק בלתי נפרד מהקיר   (1

וניתן להעתקה, האלמנטים יהיו מונחים על פני הקרקע  
 )מצעים וחול מיוצב עם צמנט( .

האלמנטים  ניתנים  להרכבה מהירה צמודים אחד לשני )כולל   (2
תקע" "שקע  מגן חיבור  קיר  הקמת  לצורך  כן  והפרדה  (  כמו   ,

האלמנטים ניתנים לפירוק והרכבה מחדש  לאפשר הקמת קיר  
 מגן מחדש. 

 מ'.  9.0בגובה  האלמנטים יהיו   (3

התקנים   (4 עפ"י  העומסים  כל  לקבלת  יתוכננו  הקירות  עובי 
 . הישראלים הנדרשים

 לפחות.   40 -הקיר יהיה מבטון מזוין מסוג ב (5

ויות וכמפורט התאם לכתב הכמב -אלי של קיר עובי מינימ (6
 ס"מ.  30בתוכנית אך לא פחות מ 

 האלמנטים יסופקו ע"י ספק מאושר של משהב"ט.  (7

 
  

   קריטריוני מיגון  ב.
הקיר הנ"ל לרבות  קליעים לא יחדרו את    מ"מ ח"ש מטווח אפס,  7.62איומי נק"ל   

 אזור התפר והחיבור בין האלמנטים. 
 

 דרישות שרות ג.
 לעמוד בדרישות שרות כדלקמן:  נדסי תומך שיתוכנןהקיר הינו מבנה ה 
 
 יציבות לכוחות אופקיים בכוון ניצב לקיר  (1

ניצב לקיר עפ"י התקנים הישראליים  בכוון  ואנכיים  יתוכנן לכוחות אופקיים  הקיר 
 ל:הרלוונטיים כול 

 משקלים עצמיים.   - 
  414  -"י מטר/שניה )ת  36עומסי רוח לפי איזור פתוח מהירות הבסיסית של הרוח   - 

 ( 2008שנת 

 .0.25gעומסי רעידות אדמה לפי   - 
 מטר.  1000 רום אבסולוטי עומסי שלג עד לגובה - 
 ס"מ.  0.75לחץ קרקע על תחתית הקיר בהפרש גובה של   עומסי - 
 וכן כל עומס אחר נוסף שיידרש ע"י המזמין.  - 
  

 יציבות לכוחות אופקיים בכוון מקביל לקיר )אורך הקיר(  (2
 

 לעיל.   1ר בסעיף עומסים כאמויתוכן לכל ה  -

לשיפוע  י - בהתאם  אורכי  ליציבות  הקיר  לתכנן  ש 
משופעים   במישורים  ההתקנה  באתר  השטח 

 שיפוע.  16%  -מדורגים גדולים של עד כ
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 התאמה לתנאי השטח  ד.
   
אופקי   1 ובתוואי  קרקע  בשיפוע  הנמצא  הקיר  תוואי  עקב 

עם  בשטח  לפריסה  מענה  לתת  יתוכנן  הקיר  מקושת, 
 . 90%זווית  עד  ולאפשר קו שבירת  16%עים עד שיפו

הטרומי 2 האלמנטים  בין  המותרת  בכוון  יהסטייה  ם 
עד   הינה  ההקמה  לאחר  הקיר,  ובמישור    2.0אופקי/אנכי 

  ס"מ.
 

 מבנה הקיר  03.02
ובכתב    03.01ורוחב מינימלי כמתואר בסעיף  גובה   .א

 הכמויות.  
 קליעים כמתואר לעיל.שקי החיבור בין יחידות הקיר יתוכננו  למניעת מעבר מי ב.
אמצעי ההרמה יהיו באמצעות אביזרי הרמה מתועשים תקניים שאינם בולטים מפני   ג.

ע"י חברת   ע"י חברות אחרות,    ALFEN, DEHAהקיר, המיוצרים  או ש"ע מיוצר 
 י האלמנט. לא יאושרו אמצעי הרמה באמצעות ביצוע חורים לכל עוב 

 
 גמר פני האלמנט הטרומי  03.03

 גמר בטון חשוף חלק משני צידי הקיר. הסטנדרטי יהיה  גמר פני האלמנט 
 
 

 ייצור והרכבה: 03.04
  טרום  מבטון  קירות  של  והרכבה  פריקה,  הובלה,  אספקה,  לייצור  מיוחד  מפרט  כולל  זה  פרק

 .  טרומיים מאלמנטים
  03,  02'  מס   פרקים  לדרישות  בכפיפות  תעשינה  זה   רקפ  במסגרת  תתבצענה  אשר  העבודות  כל
 . יללהכ המפרט של 21 -ו

 
 

 סטייה ממידות האלמנט  03.05
 בכתב   המוגדרות  המינימאליות  המידות  מעל  10%  עד  היא  האלמנט  בתכנון  הסטייה  אפשרות
  מתחת  האלמנט  בתכנון   סטייה   תאושר  לא  מקרה  בכל.  זה  חוזה /שבמכרז   והתכניות   הכמויות
  ת תוספ  לקבלן  תשולם  לא,  כן-כמו.  ותכניות  הכמויות  כתב-  חוזה  /במכרז  המוגדרות  למידות
 .  זה חוזה /במכרז המוגדרות האלמנט מידות   שינוי בגין תשלום

 
 מישקי חיבור והרכבה  03.06

 .  קליעים מעבר  שימנעו( בטון שיני)  מבטון חיבורים יכללו הקיר יחידות  בין החיבור  מישקי
  תוואי  סימון  לרבות   הקבלן  מטעם   מוסמך  מודד   באמצעות   במדויק   צעתבו  האלמנטים  הרכבת

)סוג  בכל  האלמנטים   המצע   פני  מפלסי  וכן'(  וכו  זוויתי  תוואי,  מקושת  תוואי,  ישר  תוואי. 
  ואלמנט  אלמנט   כל  בשטח  יסמן  שהמודד  בזאת   מודגש ,  לאלמנטים  תושבת  המשמש  המיוצב 

  ההרכבה'.  וכו  האלמנטים   בין   תוכנן המ  במרחק,  בשיפועים,  הקיר  בתוואי  התחשבות  תוך
 הצמדת  תוך(  חול  3,  צמנט  1  ביחס)   צמנט  עם   מיוצב  וחול  מהודקים  מצעים  גבי  על   תבוצע
 .ביניהם המרווח לסגירת  וזאת, לשניה  אחת הקיר יחידות
,  הבטונים  לגמר  התייחסות  כולל  ניסיון  בעל  תערובות  מתכנן  י "ע  תתוכנן  הבטון  תערובת
  י"ע  יאושר  התערובות  מתכנן.  המבצע  חשבון  על  יהיה  ל"הנ',  וכו  סות הטפ,  האשפרה,  היצוקה
 . המנהל

 
 

 ותים והתבניגמר הבטונ 03.07
  חלק חשוף בטון גמר  היהי  הטרומיים  הקירות  צידי משני  לעין  הגלויים  בחלקים הבטונים  גמר
 .מפלדה מתועשת בתבנית יצוק
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  ועל    המבצע  הקבלן   י" ע  שיועסק   ניסיון   בעל  מומחה  תבניות  מתכנן  י "ע  יבוצע  התבנית   תכנון 
 . חשבונו

 
  על   לבצע  המבצע  יידרש,  המנהל   של  ונוצר  לשביעות  יהיו  לא   הבטון  וגוון,  הבטון  ופני   במידה
  לרבות  נוסף   תשלום  כל  וללא  המנהל  דרישת  לפי  הכל,  והסידורים  התיקונים  כל  את  חשבונו
  יש.  האלמנטים  לכל  קור מ  מאותו   להיות  צריך  הצמנט.  במקומו  חדש   וייצור   האלמנט  פסילת
 . האגרגטים ושטיפת ניקיון על  במיוחד להקפיד 
  ישולם   ולא   בפרויקט   לשימוש  האלמנט  יפסל,  המנהל  החלטת   י"עפ ,  פגום  אלמנט  של   במקרה
 .תשלום כל לקבלן  עבורו

 
  כל .  בלבד  טרום  מבטון  מרחק  שומרי  באמצעות  מטפסות  מרוחק  להיות  צריך  הזיון  ברזל
 . 4466/3" עפ"י ת"י W"  שסימנה רתיכה מצולעת דה מפל  יהיו הזיון  מוטות

 
  החיבור  אזורי  כולל  המנהל  של   רצונו  ת יעולשב   הטפסות  פירוק   אחרי   ינוקו  הבטונים  כן  כמו
 .באתר התקנתם  לאחר גם  וכן הייצור לאחר  במפעל גם יהיה הניקוי ביצוע . האלמנטים בין
  אביזר  באמצעות   תתבצע   האלמנטים   הרמת .  כלשהם  באלמנטים   חורים   ביצוע  יאושרו   לא

 . הקיר  מפני בולט שאינו מתועש
  אזני  נוספו  או  הובלתם  /נשיאתם  לצורך(  קחהמפ   באישור)  באלמנטים  חורים  ובוצעו  במידה
  את  לסגור  החובה  מוטלת  הקבלן  על,  האלמנט  של  ונשיאתו  להובלתו  אחר  אמצעי  וכל  פלדה

  לקבלן.  הובלתו  /לנשיאתו  תהמיועד  הפלדה  אוזן  את  להסיר  או  השונים   באלמנטים  החורים
 . זו עבודה בגין תשלום  תוספת כל תשולם לא
 

 ן ניוד הקירות ואלמנטי בטו 03.08
  בכל .   המתוכנן  הסופי  מחוזקו  70%  לפחות   של  חוזק  יקבל  שהבטון  לאחר  ייעשה  הקירות  ניוד

  המבצע  על  חלה  ואחסונם  ניידם  מוקדם  מפירוק  להיגרם  שעלולים  לנזקים  האחריות,  מקרה
 .בדבל
 

 הובלת האלמנטים  03.09
 בקרת  אישור   לאחר  ורק  אך  הביצוע  אתר  אל  הייצור  ממפעל  יובלו   הטרומיים  האלמנטים

 . האלמנט גמר  כולל ושלמותם תקינותם את ואישר  אותם בדק שמנהל, ותיכהא
  כל,  באלמנטים  לנזקים  לגרום  לא  מנת  על  וזאת  וקשורים  תמוכים  כשהם  יובלו  האלמנטים

  ורק   אך  וזאת  המבצע  חשבון  על  יתוקן  נאותה  לא  הובלה,  אחסנה  עקב  נטיםלאלמ  שיגרם  נזק
 . שניזוק באלמנט להשתמש יסכים והמנהל במידה

  ולדרוש  שניזוק  אלמנט  של  מוחלטת  פסילה   על  להורות  רשאי  המנהל  יהיה  לעיל  האמור  אף  על
 . אחר באלמנט שניזוק האלמנט  החלפת
 צורת   את  ולתכנן  מיוחד  הובלה  רכבמ  להתאים  הקבלן  על  האלמנטים   של  גודלם  עקב

 . והפריקה ההטענה , ההובלה  בעת ותמיכתו האלמנט  הצבת אופן, ההובלה
  מכלול  כל  את  לבצע  ומנופים  שינוע  מתקני,  ציוד,  רכב  כלי  בעזרת  להתארגן  עבצהמ  על  כן  כמו

  המבצע  על,  הקיר  אלמנטי  של   הגדולות   המידות  עקב .  הקיר  אלמנטי  והרכבת  פריקה,  הובלת
  צ"מע,  משטרה  כולל  המתאימים  הגורמים   עם  האלמנטים  הובלת  מכלול  כל  את  לתאם
  ישולם   ולא   המבצע   חשבון   על  הכל.  םותיהדריש  מכלול  את   ולקיים'  וכו  ט "משהב,  רשויות
 . בנפרד עבורם

 
 
 

 סימון האלמנטים  03.10
 . המנהל  י"ע  שיאושר במקום בולט  בצבע האלמנט ייצור תאריך  יוטבעו  טרומי אלמנט כל על

 .מ "ס  2 האות עובי, מ"ס  20 של אות גודל עם  שבלונה יכין  המבצע ל" הנ  הסימון לצורך
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 מחירים אופני מדידה ותכולת     3.110

 
 מדידה  אופני . א

  לעיל זה בפרק המפורט כל  את  כולל היחידה  מחיר, א"מ  לפי ימדדו  טרומיים ירותק
 :בנפרד שיימדד במפורש שצוין למה  פרט ולהלן

   .האלמנטים ואספקת ייצור ,  תכנון  (1
  לאורך  ופריקתם  מייצור  האלמנטים    הובלת  (2

 .ההקמה  לתוואי  הצמודה הדרך
  כולל   תוכנןמה  במקומם  האלמנטים   הרכבת (3

,  צמנט  1  ביחס  בצמנט  מיוצב   חול   פיזור   קתאספ
 . חול 3

  להשלמת   הדרושים  לחיבורים   יציקה   השלמת (4
 .בנפרד םישול  – רציפים קירות
 

 

 :הערה
 . בתכניות כמתואר הקיר בצד  הבטון  שן את כוללת לא(  אורך מטר) הקירות מדידת

 
 המחירים  תכולת .ב

 המבצע במפעל וייצור תכנון  .  1
 :היתר בין ככוללים יחשבו טרום לבטון האלמנטים ייצור ל  היחידה  רימחי 

  לרבות   שונים  בגבהים  האלמנטים  סוגי  כל  לש  מפורט  תכנון -
 . המזמין אישור

, החומרים,  התכניות,  התכנון,  האלמנטים  לייצור  הנדרש  כל -
,  התבניות,  הרמה  ווי ,  העזר  ציוד,  העזר  כלי,  האביזרים
  הנדרשות  המלאכות  וכל  םהמנופי,  הזיון,  הבטון,  הטפסות
 .האלמנטים בייצור והכרוכות

 .המבצע  מטעם מתכנן י" ע SHOP DRAWING ייצור   תכניות הכנת -
 .  הקיר צידי  משני  הנדרש החשוף הבטון גמר -
 . כמפורט האלמנטים סימון  -

 .  במפעל האלמנטים אחסון         -    
 
 ופריקה הובלה .2

  ים טרומי   יםאלמנט.  א"למ  הד היחי  במחיר  כלולים  והפריקה  ההובלה  מחירי
  השונים  לאתרים  הובלה  לצורך  הנדרשים  האמצעים  כל  את  ככוללים  יחשבו

,  תנועה  בסידורי  הכרוכות  ההוצאות  כל  את  יכלול   כן  כמו.  ופריקתם
  השילוט ,  תנועה  והכוונת  הסטת,  שיידרש  ככל  משטרה  ליווי,  תיאומים
 . והתאורה

 
 

 ים הטרומי האלמנטים הרכבת מכלול    .      3
 

 האלמנטים  הרכבת .א 
  הנדרשים   האמצעים   כל  את  יכללו  אלמנטים ל   היחידה  ימחיר

  כל ,  הפריקה  ממקום   והובלתם  הנפתם   כולל  האלמנטים    להרכבת
  מיוצב   חול  ופיזור  אספקה  גם  כוללת  ההרכבה,  הנדרשים  ההסדרים
  האלמנטים   סידור,  מ"ס   12  עד   8.0  של  משתנה  בעובי  בצמנט

  האלמנטים  להצבת  הנדרש  כל  וכן,  כלשהו  בתוואי  והצמדתם
 . המתוכנן במקומם
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 האלמנטים להרכבת הדגשים .ב 
 
  משטחים  בהכנת  צורך  יהיה  האלמנטים  הרכבת  ולצורך  במידה.  1

 את  המרכיב  הקבלן  י"ע  אלו  רמפות  יבוצעו(.  רמפות)  מפולסים
 . חשבונו  ועל תכנונו פי  על האלמנטים

  חשבונו  על   פההרמ  את   יפרק  הקבלן,  ברמפה  הצורך  גמר  עם 
 . לקדמותו מצב ויחזיר

  פי  ועל  המפקח  עם  תאום  תוך   תעשה  לקדמותו  מצב  החזרת 
 . הנחיותיו

 
  רוחב  בהם  במקומות  גם  היתר  בין  תבוצע  האלמנטים  הרכבת .2

 . צר החתך
  בחשבון  לקחת   הקבלן  ועל  המפקח  תהנחיו   י"עפ   תבוצע  העבודה 

  על   וממקומ  המנוף  את  להזיז  לפעם  מפעם  שיידרש  אפשרות  את
 .  הנדסיים כלים מעבר  לאפשר מנת

  תתכן   אך  רציפה  עבודה  לאפשר  ישתדל  המזמין  שככלל  מודגש   
  לא .  במקום  המפקח  עם  תאום  תוך  המנוף  הזזת  של  אפשרות
 . ל"הנ עבור תשלום לקבלן ישולם

 
  יהיו   המשטחים,  גדולים  בשיפועים  להרכבה  המדרגות  תהכנ  בעת .3

  המדרגות   בין  המעבר  בנקודת   כאשר  מ"ס   ±  10  עד   מפולסים
  לגובה   ולהתאימם   הקבלן  י" ע  המדרגות  בהסדרת   צורך  יהיה 

  מנת   על   המדרגות   של   חפירה  או/ ו  מילוי  תוספת  כולל   המתוכנן
  להתקנת   הנדרשת  הדיוק  בדרגת  המתוכנן   לגובה  להתאימה
 . הקבלן חשבון על  ל"הנ כל, יםהאלמנט 

  וע לביצ  הנדסיים  כלים  של  תמידית  להמצאות   לדאוג  הקבלן  על 
  הקבלן   מצד  תביעה  כל  תוכר  לא.  המדרוג  וליצירת  הסופי  הפילוס
 .   תשלום תוספת לו תשולם  ולא  ל"הנ  הצורך בגין

 
  אמצעי  וכל   המנוף  את   לפנות  הקבלן  באחריות   העבודה  יום   בגמר .4

 . מ"ק 3  עד של ברדיוס שמירה עם לחניון העזר
  ירולהשא  אלא  לחניון  הציוד  את  לפנות  לא  יחליט  והקבלן  במידה 

  י" עפ  במקום  לשמירה  חשבונו  על  לדאוג   הקבלן  על  במקומו
 . האבטחה מפקח הנחיות

  על   המפקח  של  מראש  לאשור  כפופה  באתר  ציוד  השארת 
 .   האבטחה

 
 

 תקנים נדרשים:  
 

 מכלול אלמנטי הקיר הבולע רעש יתוכננו בין היתר לפי דרישות התקנים הבאים: 
 

 .  414עומסי רוח לפי ת"י   ▪

 חלקיו  על כל 466תקן  ▪
 . 413רעידת אדמה לפי ת"י  ▪
 . 1227עומסי טמפרטורה עפ"י ת"י   ▪
מע  ▪ יהיו  התקנים  כל  המפקח,  ע"י  שיידרש  אחר  תקן  ובהוצאתם  כל  ודכנים 

 האחרונה. 
 

 



 

19 
 

  עבודות בניה  –  04פרק 

 אדריכלות   - מוקדמות  -   00השלמה לפרק  

 

  תאור העבודה   -      04.01

 

 דוגמאות וניסיונות     -  04.01.01

פקח רשאי להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות נסיוניות ו/או  דוגמאות.  כמו כן  מה
 או אזור מסוים בחדר דוגמא על כל מרכיביו. עבור   רשאי המזמין לדרוש הכנת חדר

ו/או   לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר. אם הדוגמא תשביע    -לעיל    ניסיונותדוגמאות 
היא   ו  תישאררצון  תפורק  לא,   תחתיהאם  אחרת  האדריכל    תעשה  רצון  לשביעות  עד 
 והמפקח.

מאט  : )כגון  משטחים  של  גמר  בחירת  וכן  וגוונים,  צבעים  תהיה  בחירת  וכו'(   סאטין   ,
 בלעדית לאדריכל ובאישור המזמין. 

הוראותיו   שיקבל  לפני  וכו'  צבעים  קביעת  הדורשות  עבודות  בביצוע  יחל  לא  הקבלן 
 מפקח. המדויקות של האדריכל באמצעות ה

 

 בחירת חומרים ואלטרנטיבות    -   04.01.02

 דות תהיה בלעדית  הבחירה והקביעה של כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבו

 לאדריכל ולמפקח כמו כן הבחירה בין האלטרנטיבות השונות  לאותה עבודה תהיה זו של  

 המפקח. הקבלן יקבל הוראות המזמין באמצעות המפקח.  

                                                  

 נקיון במהלך ובגמר העבודות     -   04.01.03

, ימסור הקבלן למזמין את העבודות עצמן )כגון : ריצופים, קירות  .   בנוסף לאמור לעילא
לכלוך,  מכל  נקיות  כשהן  וכו'(  ארונות  בנין,  נגרות  הסוגים,  מכל  תקרות  צבועים, 

 כתמים וכו'.

 

הפוב הבל .   שלו  סק  קביעה  וכל  המפקח  יהיה  והעבודות  השטח  לנקיון  הנוגע  בכל  עדי 
 תחייב את הקבלן. 

 

ני מסירתו הסופית של כל שלב ושלב, ינקה הקבלן באופן יסודי את . עם גמר העבודה ולפ ג
 האיזור, הרצפות, החיפויים והחלונות ויבצע שטיפה.  

 בורה בנפרד. עבודה זו כלולה במחירי היחידות ולא ישולם ע     
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 כללי  04.0
 

אמה למצב  קירות הבניה ומחיצות הבניה הפנימיים ייבנו מבלוקים ברוחבים לפי התוכניות ובהת .א
 הקיים. 

 יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י קידוח קוצים לאלמנטי הבטון הקיימים. .ב
 לא יותר השימוש בשברי בלוקים לצורך השלמת גובה הקיר לתקרת הקומה.  .ג
 ש בבלוקי בטון מונחים על צידם.ר שימולא יות .ד
 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבטון(.  .ה
 

 הצבה וביטון משקופים 04.01

 הערה: סעיף זה לא מתייחס למשקופים במחיצות קלות )גבס(

יבוטנו   .א המשקופים  הסופי.  המשקוף  ו/או  הסמוי  המשקוף  ייוצב  בנויים,  קירות  בתוך  בפתחים 
 ויעוגנו לכל אורכם. 

ים בפני  בת המשקופים תיעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך, תמוכצה . ב
  15סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח  של לפחות  

 מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית. 
בכל מקרה שמיל  . ג בבטון.  מילוי שקע המשקוף  על  מיוחד  באופן  להקפיד   יהיה  יש  לא  וי המשקוף 

 ונו. מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשב 
את   .ד המניח  פתרון  וקיים  בקירות  הגמר  פרטי  את  בדק  שהקבלן  לאחר  רק  יקבע  מיקום המשקוף 

 הדעת להשלמת הגמרים עד למשקוף. 
 

 סוגי המלט - מלט לבניה    04.02

כמויות   . 04.03בנייה לסוגיה כמוגדר בסעיף  מלט לבנייה יורכב לפי תערובת המפורטות להלן וישמש ל
 פחי. יחסות לבצק סיד ביחס נ הסיד מתי

 

 מלט סיד צמנט    04.02.01

 חלקים חול ובתוספת צמנט.  3חלק בצק סיד, 1 -מלט סיד צמנט יורכב מ

 תוספת הצמנט היא לפי אחת התערובות הבאות:

 ק"ג צמנט למ"ק מלט מוכן.  150תוספת  א.

 ן. צמנט למ"ק מלט מוכ ק"ג  200תוספת  ב.

 

 מלט צמנט    04.02.02

יורכב מ ו   1-מלט צמנט  צמנט  כ חלק   3-חלק  )כמות הצמנט היא  מלט מוכן(.  ק"ג למ"ק    400-ים חול 
 באישור המפקח מותרת תוספת של ¼ החלק בצק סיד לשיפור העבידות. 

 

 מלט סיד    04.02.03

 חלקים חול.  3-חלק בצק סיד ו 1-מלט סיד יורכב מ
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 הכנת המלט באתר   .02.0404

ייעשה   בייד  ערבוב  ידיים.  בעבודת  או  מכני  במערבל  יעשה  בארגז  הערבוב  או  ואטום  נקי  משטח  על 
יוכן   צמנט  סיד  מלט  עצמה.  הקרקע  על  מלט  לערבב  אין  ומגשם.  משמש  מוגן  ואטים,  נקי  מיוחד 

שחלפ  לאחר  צמנט  במלט  להשתמש  אין  עביד.  בעודו  לשימוש  יובאו  אשר  יותר  בכמויות  או  שעה  ה 
 וספת מים.ממועד הכנתו, וכן אין להשתמש בו לאחר שהחל להתקשה ואין לרככו על ידי ה

 

 

 מלאכת הבנייה  04.03

 כללי    04.03.01

, או כל חלק רלוונטי אחר של  המפרט הכללי  04העבודה תבוצע  כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  
ובהתחשב בהוראות הנוספות או    דלהלן:  כולל אופני מדידה  לבין עצמם  בניהם  בכל חיבורי הקירות 
 י הוצאה של קוצים עבור שטרבות בטון )שנני  קשר(. לאלמנטים מבטון יש להבטיח חיבור הבטון ע"

מפעל בעל תו  ת  קירות ומחיצות הבנייה ייבנו מבלוקי בטון חלולים. כל הבלוקים יהיו מסוג א' מתוצר
 י בלוקים.  ים על צידם ולא יותר שימוש בשברלא יותר שימוש בבלוקי בטון מונח תקן.

 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.  

כאשרכ לפחות  אחת  אופקית  חגורה  בו  תהיה  פתחים,  בו  שיש  ובין  אטום  שהוא  בין  קיר,  מוטות    ל 
  החגורה יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות. 

מעל   קיר שאורכו  חג  5כל  בו  תינתן  בתווך  עמוד  ללא  בגודל  מ'  אנכית  עם    20/30ורה  מוטות    6ס"מ 
 מ"מ מעוגנת ברצפה ובתקרה.   12ר מצולעים בקוט

מקום בו צריכה לעבור חגורה אופקית יוצאו קוצים מעמוד או מקיר בטרם יציקת העמוד או קיר.   בכל
 לא תורשה הכנסת קוצים אחרי יציקת האלמנטים האנכיים. 

 מהקיר הנגדי כנדרש במפרט הכללי.  בכל שורת בנייה שניה יוצא קוץ מהעמוד או

מ ספיגתם קטן  לסוגים שכושר  פרט  והבלוקים,  יורטבו5%-כל הלבנים  יוקפד  היטב    ,  הנחתם.  לפני  
 במיוחד על  הרטבת בלוקים, לבני חול סיד ולבני חרסית.

שטיבו ויישומו יהיו     הבנייה בבלוקי איטונג תיעשה במלט עם מוסף מיוחד, מבוסס על שרף אקרילי,
יצרן האי  על  הרטלפי הוראות  יוקפד במיוחד  בת  טונג. לחילופין, ואם משתמשים במלט ללא מוסף, 

 הבלוקים.

 

    אופן הבנייה    04.03.02

לו   הבנייה תתקדם כלפי מעלה בצורה רצופה, כך שאף חלק  של הקיר לא יקדים את החלק הסמוך 
מאשר   התקדמ  1.0ביותר  מחייבים  מיוחדים  תנאים  אם  אלא  תותנה  מ',  זה  ובמקרה  אחרת,  ות 

הנדבכ ההתקדמות החריגה באישור המפקח. אם   ייגמרו  בבנייה  של  הפסקה  של  נטוי  בדירוג    45ים 
מעלות בערך. לאחר ההפסקה ינוקה ויורטב היטב  הנדבך העליון בטרם  תימשך הבנייה. כל הנדבכים  

רות סמוכות ויהוו לסירוגין  היו אופקיים. המישקים האנכיים יהיו באמצע המרחק בין המישקים בשו
משו חצאי בלוקים שהוכנו מראש.  כסוגרים יש קו ישר אחד. לא יורשה יישור הקיר לאחר גמר ההנחה.

-במקום שדרוש סוגר אשר מידתו שונה ממידת בלוק טרום, יוצק במקום בטון שיהיה לפחות מסוג ב
שהחלל  100 כך  החגורה  גובה  את  לחשב  הקבלן  על  הבנייה  התחלת  יתחלק     לפני  לבנייה  הנותר 

 לנדבכים שלמים. לא תותר הקטנת גובה החגורה בהשוואה לתכנית. 

נדבך    יהיה כמתוכנן ובהעדר תכנית ייבנו קירות לבנים ובמיקשר אנגלי )נדבך "ראשים" על  המיקשר
 אורכים"(. הנדבך הראשון יהיה נדבך  "ראשים" והוא יונח על מצע ממלט צמנט. 
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 סד/ רצפהבניה על מ   04.03.03

 ת. ס"מ לפחו 1לפני תחילת בנייה על מסד/רצפה, יש ליישר את פניו בשכבת מלט צמנט בעובי 

 

 מישקים    04.03.04

בעוביים,   אחידים  יהיו  המישקים  מלאים.  יהיו  ומבלוקים  מלבנים  ובמחיצות  בקירות  המישקים 
סף שהמידה הכוללת של  מ"מ ובכפיפות לתנאי  נו  10בתחום הסטיות המותרות ועוביים הממוצע יהיה  

בהים של הלבנים או  ס"מ על סכום הג  3מישקים( לא תעלה ביותר מאשר    3ארבעה נדבכי בנייה )כולל  
 הבלוקים עצמם. 

לאחר התקשרות    בעת הבנייה יעובדו המישקים לשטח ישר עם פני הקיר. חיטוט מישקים ייעשה רק
 חלקית של המלט. 

מבלי   ייצבעו,  או  שיסוידו,  קירות  בצורהשבשטחי  המישקים  את  לעבד  יש  ונקיה    חלקה   טוייחו, 
 המתלכדת יפה עם פני השטח של הקיר.

 

 טיות מותרות ס   04.03.05

 הסטייה היא ההפרש בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה למעשה.  

 הסטייה המותרת )הסבולת( במידות פנים של קירות לכל קומה תהיה כדלהלן:  שיעור

 מ"מ  20 –קומו המתוכנן סטיית ציר הקיר ממ .א
 מ"מ  10 –מ'  2.50סטייה במישוריות מדודה בסרגל אלומיניום באורך  . ב
 מ'( 2.80מ"מ לכל היותר לגובה קיר הקומה )עד  10 –סטייה מהאנך  . ג
 מ"מ 0+ מ"מ :20 -סטייה במידות רוחב או גובה של פתח  .ד
 מ"מ  15 –סטיית ציר פתח ממקומו המתוכנן  .ה
 

    ערכות או קבלנים אחריםקבלני משנה למ  תאום הבנייה עם   04.03.06

וכו' תתח פרוזדורים  מכונות,  בחדרי  לא  הבנייה  כולם.  של המערכות המכניות  הציוד  עם הכנסת  שב 
 תשולם כל תוספת לבניה במקומות בהם הבנייה עוכבה בגלל הכנסת ציוד של המערכות המכניות. 

ליד   מח  פיריםהבנייה  בו  מהצד  רק  תעשה  המכניות  המערכות.  למערכות  ייבנו    הפירים וברות 
של  הבנייה  המערכות.  של  העבודות  גמר  לאחר  רק  ולא    בשלמותם  הבנייה  כל  עם  תימדד  השכטים 
 תשולם כל תוספת עבודה ובעד ביצוע עבודת הבנייה בשלבים.

כל ההפסקות בבניה יחייבו אישור המפקח. אולם, לא תשולם כל תוספת למחיר עבודות הבנייה בגין  
 נ"ל ולא עבור המשך הבנייה. ההפסקות ה

ו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותאום עם  לוחות חשמל, צינורות מעברים וכ  ,לפיריםמסביב  הבנייה  
או   לצנרת  הבנייה  תותאם  הבנייה,  עבודות  לפני  יבוצעו  והצנרות  במקרה  השונות.  המערכות  קבלני 

מקרה והצנרות ו/או תעלות יבוצעו  לקווים הקיימים תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאים. ב
 י הגדלים שידרשו קבלני המערכות.אחרי עבודות הבנייה, יש להכין פתחים מתאימים לפ

 

 

 

 

 



 

23 
 

 אופני המדידה של עבודות בנייה  04.04
 

 : בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, יכללו מחירי היחידה גם את העבודות הבאות

ן במפרט הכללי,  ו לאלמנטים מבטון ופלדה, בהתאם למצוי כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם א 
 לרבות יציקות בטון,הוצאות קוצים, גמר בשנני  קשר וכו'(.ייחשבו ככלולים במחירים )

בנית   לרבות  הנבנה,  השטח  בגודל  התחשבות  ללא  המקומות,  לכל  אחיד  יהיה  לבניה  המחיר 
ע מחיר  בתכניות.   כמפורט  שיידרש  גובה  לכל  החומרים,  קירות/מחיצות  כל  את  כולל  הבנייה  בודות 

והשירותים  ההובלה  הציוד,  הפיגומים,  כמפורט    העבודה,  הבנייה  עבודות  כל  להשלמת  הנדרשים 
 במפרט הכללי. 

 

 ם:הכמויות בכתב הכמויות חושבו לפי הכללים הבאי
 מ"ר  וחלקי בטון.  0.20עבודות בנייה נמדדות  נטו בניכוי פתחים ששטחם עולה על  .א
צו  .ב לא  אחרת  באם  כאיין  רבועים  במטרים  והמחיצות  הקירות  יימדדו  הבאים,  שר  בסעיפים 

 אורכם יימדד לאורך הציר. 
חלקים   .ג בתוך  הנמצאים  המחיצה  של  או  הקיר  של  צירו  יימדד  לא  ובהסתעפויות  בהצטלבויות 

 הנמדדים  כחלק של קירות או מחיצות אחרים.
 הים. לא תשולם תוספת עבור בנית קירות ומחיצות בלוקים גבו .ד
 

 

 תכולת המחירים     04.05.01

לקבלת עבודה  כמפורט מטה,  כל החומרים והעבודה הדרושים  ר את  מחירי היחידה כוללים בין הית
 מושלמת בהתאם למפרט, כולל אספקת בלוקים נושאי תו תקן ישראלי. 

 יצירת פתחים, גומחות וכו'.  .א
 ופע.שינני קשר מבטון, קנטים, גליפים וגמר עליון בקו ישר או מש .ב
 הצבת משקופים וביטונם.  .ג
 , שקעים וכו' עשיית חריצים, מגרעות .ד
חיבורם של קירות ומחיצות בנויים בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון או בלוק קיימים, בכל   .ה

 אמצעי שהוא, לרבות יציקת בטון, הפרדת קירות ומחיצות מהגג. 
ה .ו במידת  הבנייה  השלמת  לשם  בבטון  סתימה  בלוקים,  בחלקי  חיבורה  שימוש  ולשם  צורך 

 לתקרות או לקירות כמפורט.
 בנייה בשטחים קטנים, צרים, בנישות, אינטרסולים ובנית חוץ.  .ז
הוספת פסי נייר טול בחיבורים עם קירות חיצוניים בהתאם לנדרש בתוכניות ו/או על פי הנחיות   .ח

 המפקח במקום. 
 תיקוני בניה לאחר ביצוע המערכות.  .ט
 פיגומים ואמצעי עזר.  .י
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 איטום -  05פרק 

  
 דות איטוםעבו – 05פרק 

 

 איטום פני בטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע  - 05.01

  

 .  חומרים ושלבי ביצוע א

 :איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע ייעשה על ידי מערכת האיטום של שלש השכבות כדלקמן

טונים באמצעות חומר  הכנת השטח הכוללת בין השאר סתימת חורים וקני חצץ ותיקוני ב 1

ו ר מאושר  ביצוע  מינימאליוכן  במידות  בטון  של  ולקות  אלמנט  "ס 6X6ת  בין  בחיבור  מ 

וכד, מרצפים)אופקי   כלונס  אנכי  '( ראשי  אלמנט  וכד, קיר)ובין  המסומן  '( עמוד  פי  ועל 

 בגמר שלב זה יש לאשר את המשך העבודה עם מנהל הפרויקט ובכתב.   .בתכניות

 (בשיעור המצוין בהוראת היצרן)ת במים  נית מדוללבאמולסיה ביטומ   מריחת שכבת יסוד  2

מסוג  בטומני  בפריימר  ש GS 4.7.4 כגון  מאושר  "או  לציפוי  , ע  המיועד  השטח  כל  על 

 . ר"מ/גרם 250בטומני בכמות של לפחות 

 ר. "מ/ג"ק 1.50בשיעור  75/25מריחת שכבה של ביטומן אספלט כגון   3

על  4 מודבקת  זכוכית  ארג  הלאומית    לפי, בחפיות, ל"הנ  שכבת  החברה  מפרט  הוראות 

 לדרכים 

  .ר"ג למ"ק 2.0לעיל אך בכמות  3מריחת שכבה נוספת של ביטומן אספלט כאמור בסעיף    5

יבוצע באלמנטים  " כתמים"מ והדבקתו ב"מ  30הצמדת לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי    6

 אנכיים. 

 עבודות המילוי תבוצע לאחר ייבוש השכבות.  7

מ עם האיטום  "ס 50שלבי המבנה שנעשו בזמנים שונים תבוצע חפיפה של  ני  בין ש  בחיבור 8

 .משלב קודם

 

 מדידה ותשלוםב. 

המחיר  . אנכיים ומשופעים  , וללא הבחנה בין שטחים אופקיים, ר"התשלום יהיה לפי לפי שטח במ

ו  המפורטתיכלול ביצוע מערכת האיטום   עבודות  על כל שכבותיה לרבות אספקת חומרי האיטום 

כלול במחירי היחידה, כנה והקלקרהה ויהיה  בנפרד  יימדד  לא  יימדדו  . הטיפול בתפרים  רולקות 

 .בנפרד
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 מכלול מערכת איטום מיסעת הגשר  -  05.02

 א.  תאור העבודה

                                           כאשר על גבי האיטום תבוצע , הגשר ביריעות ביטומניות המפרט מתייחס לאיטום מסעת .  1      

 טון אספלט בכבישה חמה ב שכבת            

 מערכת האיטום מורכבת:   2.      

 .אפוקסי( פריימר)שכבת יסוד  •

 שכבת ביטומן אלסטומרי חם. •

 .שכבת יריעות ביטומניות  •

 הבטון   י החלקת הליקופטר בגמר היציקה וכרסום עדין של פני".  הכנת שטח פני הבטון תעשה ע 3     

     .לקבלת  משטח בטון ללא שכבת מיץ צמנט             

 

 ב.  דרישות תפקוד

 :איטום מסעות גשרים צריך לעמוד בתנאים קשים כגון. 1

 עמידה בחום האספלט והכבישה. •

 .גישור על סדקים דינאמיים בפני המיסעה העליונים  •

 הידבקות מלאה של מערכת האיטום למיסעת הגשר.   •

ות אחרים עקב שיפוע  כוחות צנטרפוגלים וכוח, הנובעים מבלימהים אופקיים  עמידה בעומס  •

 הגשר.

 

 . לחומרי האיטום במיסעות גשרים  מערכת האיטום תעמוד בבדיקות המעבדה   .2

 

 

 מפרטים ותקנים    .ג
  :העבודות יבוצעו לפי המפרטים והתקנים הבאים

 מפרטים: 

  .מפרט מיוחד זה •

 יטום.ות אעבוד 05 –המפרט הכללי פרק  •

  .יריעות ביטומניות  – 5507סעיף , 55המפרט הכללי פרק  •

   .המפרט הטכני של מעצ למערכות איטום לגשרים  •

 י יועץ האיטום "המאושר ע, מפרט הביצוע של ספק החומרים  •
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 תקנים:            

 יריעות ביטומניות() 1430/3י "ת •

 ציפוי מרקם על בסיס פולימריים סינטטיים) 1731י "ת  •

 על בסיס אקרילי( ציפויים גמישים ) 4518י "ת  •

 

 

 הכנת התשתיות    ד.

השטח יהיה מוחלק  . פני הבטון במיסעת הגשר תהינה מוכנות מראש לביצוע עבודת האיטום .1

מקסימום   של  מותרת  מקומית  סטייה  עם  אחידה  מישוריות  לקבלת  הליקופטר   5בעבודת 

למעקות. מ"מ הגבהות  באזורי  וכו , מלבד  שפה  השיפ'. אבני  את  יכללו  השטח  ועים  פני 

נוספות ביציקות  צורך  ללא  החלקת  . הדרושים  גמר  עם  מיד  מעולה  אשפרה  לבצע  יש 

עובר הוא  נקודה שממנה  בחוזק    .ההליקופטר מכל  פני הבטון  נדרש לקבלת  ביצוע האשפרה 

 .הנדרש וללא סדקים

 .מ ילוטשו בדיסק"מ 2בליטות בטונים מעל  .2

 לפני   . ע מאושר"או שו" 620 -קה מונוטופ סי"ולימרי מסוג שקעים במיסעה ימולאו בבטון פ  .3

      הבטון הפולימרי יש לנקות היטב את פני מקום התיקון מכל חלקי האבק ולהרטיב   מריחת         

    במקרים שבהם יש במסעה אזורים המכוסים בקרום דק של מי  . הבטון קלות את תשתית         

   יש לבצע ליטוש  ( הבטון עקב עודף צמנט או עקב פיזור צמנט  ת החלקתנוצר בע   אשר )צמנט         

 בהפסקות יציקה   – במקומות שבהם פני הבטון אינם חלקים. לסילוק הקרום של פני הבטון         

 .צורך לבצע ליטוש של פני הבטון יש , או עקב פסולת בטון אשר נשפכה על המיסעה        

 . המיסעה צע כרסום עדין של פני הבטון בכל שטחלאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט יש לב .4

     עומק , י מנהל הפרויקט"י מכונת כרסום בטונים מיוחדת שתאושר ע"שה עהכרסום יע        

   פעולת כרסום הבטון צריכה להיעשות באופן מושלם על פני כל . מ"מ   2יהיה  כ   הכרסום         

 את    ם יש לנקותלאחר הכרסו .כך שלא יישארו שטחים כלשהם בהם לא נעשה כרסום, השטח        

   לא יורשה . כאניים ושואבי אבק תעשייתייםי מטאטאים מ"פני המיסעה מכל שאריות אבק ע         

 . שימוש במטאטא רגיל ואין לשטוף במים        

     תיקוני הבטונים במיסעה  .ימים לפחות מסיום היציקה 10מועד ביצוע הכרסום יהיה        

 .יבוצעו כמפורט לעיל( בליטות או /שקעים)      

  :כמפורט להלן  פני הבטון יהיו יבשים, ם למיסעת הגשרקות מערכת האיטולצורך הצלחת הדב  .5

 .ימים לפחות מסיום היציקה 21גיל הבטון יהיה  •

יבש מיד את השלוליות ולהמתין לפחות יומיים לייבוש מלא של  ייש ל, לאחר גשמים  •

 .התשתית
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רולקות בטון משולשות במידות של   .6 לבצע  יש  נה  ת תהיי הרולקו. מ"ס X3 3לאורך המעקות 

המלט ימרח   .ע מאושר "של תרמוקיר או ש  –" נטיתהרבצה צמ"עשויות ממלט מוכן כדוגמת  

של  "ע ברוחב  שפכטל  מיד. מ"ס 4י  ינוקו  הרולקה  צידי  לשני  שמעבר  המלט  אין  . עודפי 

הרולקה בצידי  מלט  של  דקה  קליפה  מיצירת  להימנע  כדי  הבטון  רולקת  את  . להבריש 

לאחר   מיד  וישהרולקות תבוצענה  מיסעת הבטון  פני  להתחזק  ניקוי  להן  ולהתייבש    לאפשר 

ביצוע האיטום  10במשך   לפני  גם מסביב   .  ימים  יבוצעו  לעיל  כל עבודות ההכנה המוגדרות 

 קולטי מי גשם וכו'., סבכות ,תפרים: לאביזרים שונים כגון

. לתשתיתפני השטח נקיים וישרים דרושים לצורך יצירת הדבקות טובה של האיטום   –כללי    .7

, כמו כן'(. כוחות בלימה וכו. )ם האופקיים של כלי הרכבהדבר נועד כדי להתגבר על העומסי

וזאת כדי שלא ייווצר ו כל בועות  , הדבר דרוש לצורך קבלת ריתוך מלא לתשתית של היריעות

 .אוויר מתחת ליריעות

 מערכת האיטום הביטומנית ה. 

 ועד סיום היציקה. הפחות ממיום לכל  21. עבודות האיטום יחלו רק לאחר  1

 ובמדרכות.   האיטום תבוצע על כל שטחי הגשר המכוסים באספלט  מערכת 2 .

 :מערכת האיטום במיסעת הגשר תהיה עשויה משכבות כמפורט להלן 3. 

 שכבת יסוד )פריימר(  ו.

 .יום לכל הפחות ממועד סיום היציקה 21האיטום יחלו רק לאחר מריחת שכבת יסוד  . 1

 . וסים באספלט ובמדרכותבוצע על כל שטחי הגשר המכאיטום תמערכת ה.  2

 :מערכת האיטום במיסעת הגשר תהיה עשויה משכבות כמפורט להלן. 3

 שכבת ביטומן אלסטומרי  ז.

ע  .1 תבוצע  האיטום  מסוג  "שכבת  חם  אלסטומרי  ביטומן  או  (, פזקר" )795אלסטוגום  "י 

עובי שכבת . משטח חלק  באופן שיתקבל, שווה איכות שיאושר בחברה לאומית לדרכים

 מ "מ  2טומן יהיה הבי

האלסטומרי .2 הביטומן  הביטומן  : חימום  של  המקוריות  התכונות  על  לשמור  בכדי 

לטמפ הביטומן  מסת  כל  של  אחיד  חימום  על  להקפיד  יש   ±180  10של  ' האלסטומרי 

החומר. מעלות את  משמעותית  מקלקל  זו  לטמפרטורה  מעל  לחימום  . חימום  השיטה 

ה  וטוב  עאחיד  מ "ינה  חימום  מכשיר  הכללי, יוחדי  במפרט  כנדרש  טמפרטורה   .מבוקר 

הביטומן מגיע בקוביות  . המכשיר כולל סיר חימום טבול בשמן חם בטמפרטורה מתאימה

בזמן היישום יש להגן על  . לא יורשה חימום הביטומן בחביות. מוכנות לחימום במכשיר

 .שוף ומות שבהם נדרש בטון חסביבת אזור הטיפול כדי למנוע הכתמה בביטומן במק 
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 שכבת יריעות ביטומניות  ח.

    .על גבי שכבת האיטום הביטומנית תבוצע שכבת עזר מיריעות ביטומניות                   

מ  "מ 3בעובי   S.B.S היריעות הביטומניות תהיינה משופרות בפולימר: סוגי היריעות  .1

במשקל   ארוג  בלתי  פוליאסטר  ארג  של  שריון  כדוגמת  "מ'/רג 250עם   –פוליפז  ר 

3/250 SP "מיוחד" פזקר הדבקות  כושר  בעלת  הינה  שוות , אשר  אחרת  יריעה  או 

 איכות שתאושר במעצ. 

יריעות החיזוק תהיינה  : לאורך המעקות ובאזורים מיוחדים" יריעות חיזוק"יישום   .2

הגשר פני  שעל  היריעות  בביצוע  . מסוג  יחלו  ביטומניות  ביריעות  יריעות "העבודות 

כפי שמפורט. ך המעקותלאור" חוזק רולקות בטון  גבי  על  הביצוע כמפורט  ,  הביצוע 

 להלן: 

החיזוק  • יריעה" "יריעות  מרצועת  של  , תעשה  מינימאלי  כפי  "ס 33ברוחב  או  מ 

, בסמוך לסבכות. )הגבהות ובאזורים מיוחדים, לאורך מעקות, שמסומן בתכנית

 .  'קולטני ניקוז וכו

יש  , במקומות שבה קיימת שכבת אספלט. לתשתיתיריעה תולחם במלוא שטחה   •

את   החיזוק "לסיים  האספלט" יריעות  פני  חלק  . במפלס  באופן  תולחם  היריעה 

 .ללא חללי אויר בין היריעה לרולקת הבטון , ללא קפלים

לתשתית.    יש להקפיד על הלחמת היריעות במלוא שטחן  :  יישום היריעה הביטומנית .3

 ת אשר אינן מרותכות במלואן ועלולות עולא תתקבל עבודה שבה ימצאו ירי 

 לגרום להתנפחויות. 

 ניתן להתחיל בביצוע שכבת היריעות אך ורק לאחר ביצוע שכבת הביטומן. במידה  .4

 והייתה הפסקה בעבודה והצטבר אבק, יש לנקותו ע"י שואב אבק תעשייתי. 

המ  .5 פני  על  "לנוח"  להם  לתת  היריעות,  גלילי  את  לפרוש  יש  ההלחמה  יסעה לפני 

שבו הן מיועדות להיות מולחמות לתשתית. היריעות תשארנה פרושות לפחות   במקום

הצד    שעה. את  ומשאירים  למרכז  עד  אחד  מצד  חזרה  היריעות  את  מגלגלים  אח"כ 

כדי שמקום היריעה לא ישתנה. מלחימים את הצד המגולגל לתשתית תוך    השני פרוש

גלגולו החצ  כדי  את  מגלגלים  אח"כ  הפרוש.  השנלמצב  ומל י  האופן.  י  באותו  חימים 

בכל מפרט   ההלחמה  לפי  ההלחמה  ביצוע  אופן  חללים.  ללא  תהיה  היריעה  שטח 

 היצרן. 

 דר הנחת היריעות יהיה בהתאם לשיפועי הגשר מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג ס .6

 בגג רעפים.

 בכיוון רוחב ס"מ  15 -ס"מ בכיוון לאורך היריעה ו  10החפיפות בין היריעות תהיינה   .7

 היריעה. 
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מבערים   .8 ע"י  נעשית  ההלחמה  בהלחמה.  לתשתית  שטחן  במלוא  תולחמנה  היריעות 

 כדי גלגול של היריעה על התשתית.  תוך

 זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת היישום. רמת  .9

 להנחיות יצרן החימום כנדרש להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם 

 עות. הירי

 ס"מ  1-2בחפיפות שבין היריעות, יש לוודא ש"מיץ ביטומני" יבלוט החוצה למרחק    .10

 בערך. לא תורשה בליטה יותר גדולה של הביטומן. על כל פגם בביצוע שיתגלה, יש 

 ס"מ לפחות בכל צד.  20 -להלחים רצועת יריעה מוארכת אשר תעבור את הפגם ב  

 יגרמו  יב הביצוע, כדי להבטיח שלאלתשתית היא תנאי עיקרי לט ההלחמה המלאה .11

 התנפחויות. 

יריעות    .12 היריעות.  הדבקות  לאיכות  יסודית  בדיקה  תבוצע  היריעות  הלחמת  לאחר 

ע"י    אשר ותיקון  הרופף  החלק  לסילוק  חיתוך  בהן  יבוצע  מהביטומן  מנותקות  יהיו 

 "פאצ". 

יש .13 אספלט  בבטון  המיסעה  ציפוי  מכבש   לפני  ע"י  לתשתית  היריעות  את  להדק 

בשעות   נואומטיפ יעשה  אספלט  בבטון  הציפוי  ברציפות.  השטח  כל  על  יעבור  אשר 

הבוקר המוקדמות, כאשר לא חם ואין עדיין התנפחויות ביריעות. בשעות החמות לא 

 ניתן לבצע את ציפוי המיסעה בבטון אספלט. 

 

 התחברות האיטום לאלמנטים מיוחדים  ט.

יש כגוןבגשר  מיוחדים  מיםואבי  תפרים, מעקות: נם אלמנטים  לניקוז  אופן  . זרי קליטה 

 : הגימור של האיטום יהיה לפי הפרוט הבא

מעקה 1.  ליד  מבטון/גימור  שפה  האיטום: אבן  ביצוע  מיסעת  , לפני  שבין  בפינה  תמצא 

איטום המיסעה יתרומם על המעקה  . מ כפי שנדרש"ס   3/3רולקה במידות  , הגשר והמעקה

 .ולא יבלוט מעל מפלס האספלט, מ"ס  8לגובה 

התפרים אמורים להיות  . על גבי פלטות הגישה ישנם תפרי התפשטות: גימור ליד התפר 2. 

ע  וניאופרן"אטומים  של פלדה  יולחם אל אביזר התפר במקום  . י אביזר משולב  האיטום 

ואטומה רצופה  מערכת  וייצור  לכך  לאב. המיועד  היריעה  בין  החפיפה  תהיה  מידת  יזר 

 . המכסימלית המתאפשרת

אבזרי הקליטה יהיו מסוג המתאים להתחבר לאיטום מיסעת : יטה למיםאביזרי קל .3

לכל אביזר יהיו  . האיטום יולחם אל האביזר במקום המיועד לייצור חיבור אטום .הגשר

ברוחב   ממתכת  האביזר"ס 15שוליים  של  אינטגרלי  חלק  יהיו  אשר  לפחות  במידה . מ 

א  והשוליים לבדוק  יידרש  בריתוך  לאביזר  מחוברים  שהם יהיו  פעם  מדי  הריתוכים  ת 

   מיקרון בטבילה חמה 80האביזרים יהיו מגובלנים בעובי . אטומים
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 החומרים ומפרטי ביצוע, אישור קבלן איטום י.

העבודה תבוצע על ידי קבלן רשום בתחום ובעל הסמכה מתאימה של יצרן היריעות. לפני  

כל מפרטי  תחילת הביצוע של  תיק  יכין עבור מנהל הפרויקט  החומרים שבדעתו  , הקבלן 

להתחיל    להשתמש יהיה  אפשר  הפרויקט  מנהל  אישור  לאחר  רק  הביצוע.  אופן  ופירוט 

   בביצוע.

 

 ביצוע דוגמא לאישור יא.

הקבלן יכין קטע לדוגמא בנוכחות יועץ האיטום וספק החומרים לצורך בדיקת אופן ביצוע  

 .האיטום

 אחריות לטיב הביצועיב. 

האחריות תחול על הקבלן גם  . בהתאם לחוזההקבלן יהיה אחראי לטיב עבודות האיטום  

 .אם ימצא באתר מפקח צמוד אשר יאשר את טיב העבודה 

 בדיקות מעבדהיג. 

מערכת האיטום תיבדק ע"י מעבדה מוסמכת בישראל בהתאם לדרישות מערכת הבטחת  

 . של החברה הלאומית לדרכים איכות

 היחידה השונים : בדיקות נוספות: כל הבדיקות הנדרשות ע"י המתכנן כלולות במחירייד. 

בדיקה מדגמית של שליפת האיטום, הנ"ל יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת ועפ"י דרישות  .1

 .האיכות של החברה הלאומית לדרכים הבטחת

זילות מים דיקת אטימות: לאחר השלמת מערכת האיטום תבוצע בדיקת האיטום לנב .2

ר בשטח מערכת האיטום והתפרים. הבדיקה תבוצע ע"י תיחום קטע מיסעת הגש  לש

למשך    שיאושר במים  יורטב  הנ"ל  השטח  הפרויקט,  מנהל  לפחות    2ע"י  ימים 

רצופ  הזלפה  את ה  באמצעות  הפרויקט  למנהל  יציע  הקבלן  האיטום.  לבדיקת  וזאת 

וביצוע הקטע  תיחום  התפ  שיטה  בדיקת  לרבות,  הקולטנים, הבדיקה  אזור  רים, 

מים נזילות  של  במקרה  וכו'.  האיט   הסבכות  מערכות  עפ"י  יותקנו  יוחלפו  או  ום 

 דרישות מנהל הפרויקט. 

 מדידה ותשלום . טו

לפי שטח   יהיה  ובתכניות  לעיל  כל מכלול מערכת האיטום המתוארת  המדידה ותשלום עבור 

  ,(א כולל חפיות בין שלבי הביצועהמיסעה כולל פלטות הגישה נטו ) לא כולל חפיות, ול  ()מ"ר

מדרכות קיימות  בו  התחום  ה,  לרבות  ע"ג  תנועה  יאי  והמחיר  עלויות מיסעה  כל  את    כלול 

ציפוי    ,החומרים, ציוד, טיפול במיסעה, הרולקות, סרגלי אלומיניום, העיבוד סביב הקולטנים

הגנה, ויריעת  ביטומנית  ממברנה  הקרצוף    יסוד,  לאחר  הבטון  פני  החפיותניקוי  יריעות    ,, 

ה בטון  או  המיסעה  )ע"פ  המדרכה  ובתחום  השפה  לאבן  מתחת    בדיקת(,  מדרכה גיאוטכניות 

החומרים כל  וכן  התפרים  באזור  טיפול  הצפה,  בדיקת  שליפה,  בדיקת  והמלאכות    אטימות, 

 .ואטומה למים  הדרושים לביצוע כל מערכת האיטום מושלמת ומותקנת על כל מרכיביה
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 ישולם עבור ביצוע החפיות הנדרשות לשכבות האיטום וכן היריעה העולה מודגש בזאת שלא  

זאת   או הכרכוב, או אבני השפה למדרכות ואי התנועה, כל  פני הבטון במעקהבדופן אנכית על  

 .לקבלת מערכת אטומה במיסעות הגשרים

יחושב   תשלום  תוספת  כל  תשולם  לא  הליקופטר  בהחלקת  הבטון  פני  הכנת  התאם  בעבור 

ישולם בנפרד ביצוע קרצוףבכתב הכמויות,    02.01.0060ף:  היחידה לסעי  למחיר  )כרסום(   וכן 

 . מ"מ לרבות ניקוי פני הבטון 2.0קרצוף עדינה לעומק  הבטון במכונתי  פנ

 

 איטום טבלאות גישה  .טז

איטום   , פ"באם לא יתאפשר יישום מערכת ביטומנית על פלטת הגישה ולפי החלטת מנה

יבוצע  גישה  מסוג    פלטות  צמנטית  איטום  מערכת  סיל  "באמצעות  טופ  או  " 107סיקה 

לפי . ע מאושר"שו יצרן    המערכת תיושם  יציקת הפלטה 14הנחיות  המערכת  . יום מגמר 

בין שתי שכבות  . כ לשתי השכבות"ר סה"ג למ "ק 4תיושם בשתי שכבות בכמות כיסוי של  

 .ופלר בהתאם לשטח המט"מדידה ותשלום לפי מ .שעות 6יש להמתין 

 

 מבנה משרדים איטום הגג      05.03      

 ות, המעקים וגושי בטון בולטים ס"מ גובה בהיקף הקיר  6עיצוב רולקות בטון   .1

 פריסת נייר טול בכול שטח הגג   .2

 מ"מ ע"ג נייר טול ע"י דבק מגע  50בעובי   F 30הדבקה לוחות פוליסטירן  .3

 מ"ר ג' ל 300כסוי הפוליסטירן בבד גאוטכני  .4

בטקל   .5 השכבה    1200/4יציקת  של  המינימאלי  העובי  המרזבים.  לכיוון  מ"מ.    50לשיפועים 

 מ"מ למטר(. יישור והחלקת השכבה.  15) 1.5%השיפועים 

 ס"מ גובה לאורך הקירות, המעקים, סביב המבנים וגושי בטון  6בניית רולקות בטון  .6

מ"ר לרבות העליה על הרולקות והקירות.     4ק"ג ל    1במינון    GS 474יישום פריימר ביטומני   .7

 המתנה לייבוש הפריימר. 

 מ לאורך הפינות.  ס"  40חיזוק ברוחב מ"מ עובי כשכבת  SBS 5הלחמת יריעות ביטומניות  .8

מ"מ עובי בכול שטח הגג בשתי שכבות, עליה על    SBS  5  הלחמה מלאה של יריעות ביטומניות   .9

 הרולקות והקירות  

  .  העליונה של היריעה תהיה גמר אגרגט בהיר השכבה  - הערה
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 מדידה ותשלום: .10

 ס"מ ימדד במ"א.  6X6עיצוב רולקות במידות   – א.

 ימדד  – מ"מ, כיסוי בבד גאוטכני 50פריסת נייר טול,  הדבקת לוחות פוליסטרן  בעובי   –ב. 

 יטל האופקי בלבד. במ"ר.  שטח החפיות הדרושות כלול במחיר יחידה של הה            

 יציקת בט קל בשיפועים לרבות החלקה ימדד במ"ק. – ג. 

 פי שטח נטו ללא חפיות הנדרשות.ל –יישום פריימר והדבקת יריעות בשתי שכבות  – ד. 
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  - 06פרק 

 

 כללי:  06.01

רישות המפרט הכללי הבינמשרדי והתקנים הישראליים  כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לד
ם של יבוא(  המתאימים ובהעדר כאלה, יתאימו החומרים לדרישות תקן ארץ מוצא החומרים)במקרי

 וישביעו את רצונו של המתכנן.

 

 כל פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו הן בצורתם הכללית והן בפרטי חיבוריהם לתכניות ולמפרטים.  

 

ה  פרטי  לדרישות  בהעדר  ומתאימים  מקצועית  מבחינה  נכונים  חיבורים  אלה  יהיו  בתכניות  חיבורים 
מק בכל  האדריכל.  ע"י  מאושרים  פרטים  ולפי  עם  התקנים  הפרטים  כל  את  לסכם  היצרן  על  רה 

 האדריכל בכתב לפני תחילת הביצוע. 
עליו להגיש    מהמתוכנן או התקני יהיהבמידה וברצונו של היצרן לספק מוצרים שהמבנה שלהם שונה  

 תוכניות מפורטות של השינויים המוצעים לאישורו המוקדם של האדריכל לפני תחילת הביצוע. 

 

יהיה   הקבלן  על  הייצורדוגמאות:  תחילת  לפני  שיקבעו    לבצע,  פריטים  מספר  של  דוגמאות  השוטף 
 בהתאם לדרישות האדריכל ו/או המפקח. הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים.

ביצוע    על לפני תחילת  ואביזרים  מוצרים, פרזול  לקבל אישור המפקח בכתב לחומרים,  יהיה  הקבלן 
המפקח תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין(  ומורכב על פי  הדוגמאות. דוגמאות שתאושרנה על ידי  

כל תוספת  תשולם  לא  זו.  עבודה  מהזמנת  חלק  המהווה  מושלם  כפריט  ביצוע  התכניות  עבור  שהיא 
 ות. הדוגמא 

 

התאמת מידות: כאשר מידת פריט או מוצר נקבעת על ידי מידה במבנה,  על הקבלן לוודא כי המבנה  
ננת וכי קיימת התאמה מלאה במידות המאפשרות את הרכבתו ללא  אומנם בוצע לפי המידה המתוכ

 כל תקלה ושינוי. 
 להודיע למפקח.  תכנית לבין המידות בבניין ישעל מקרה של אי התאמה בין המידות המפורטות ב

 

 בצוע העבודה:    06.02

 

 פרטים:
להציע לו פרטים  במידה ובחלק מהתוכניות לא מופיעים פרטים מסוימים, יש לקבלם מהאדריכל ו/או   

 ה לגשת לביצוע הפריט. לאישור. רק אחרי קבלת האישור על פרטים אלה מהאדריכל ניתן יהי 

 

 הרכבה:

רך לחבר את המוצר בטרם ייגש לביצוע ולא תתקבל שום  הקבלן יבדוק את הבניה על ואליה הוא יצט
 טענה שאכן לא ידע לאיזה סוג של חומר עליו יהיה לחבר את המוצר. 

פר  בתוך הרכבת  להיפך   יטים  ו/או  סיתותים  הפתח,  התאמת  גם  במחיר  כוללים  קיימים    -קירות 
 השלמות יציקה. 
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 כללי  –עבודות פרזול    06.03

 

ל מתייחסות  זה  סעיף  עבודות  הוראות  ולכל  כו'(  רהיטים  נגרות  בנין,  )נגרות  הנגרות  עבודות  כל 
 המסגרות והאלומיניום.

ולהרכיב בהן  זה שלצורך השלמתן  והפעלתן  יש לספק    באם לא נאמר אחרת כל עבודות מכרז/חוזה
"רוזטות",   בריחים,  סגרים,  הצצה,  עיניות  מפתחות,  מנעולים,  סוגי   כל  ידיות,  צירים,  )כגון  פרזול 

כל " של  וההרכבה   האספקה  את  גם  למיניהם  היחידה  במחירי  יכללו  כו'(  דלת  כפתורי  שלטים",  
וספת כספית או אחרת בגין אספקה והרכבת פרזול זה או  הפרזול הדרוש. לא תוכר ולא תשולם כל ת 

 אחר.

ט  הפרזול יהיה כמפורט ברשימות הנגרות המסגרות והאלומיניום וברשימת הפרזול. אם לא יהיה פרו
פרזול ברשימות,הפרזול יהיה מסוג מעולה, לפי קביעת האדריכל. העבודות יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק  

א והשלים  בחר  שהאדריכל  הזמנת  לאחר  הכלל.  מן  יוצא  ללא  הדרוש  הפרזול  כל  לגבי  ההוראות  ת 
 נות.פריטי הפרזול השונים תעשה אך ורק לאחר שהמפקח אישר את רשימת ההזמ

מנעולים ימוינו, יושחלו על טבעות ויסומנו בצורה ברורה ויימסרו למזמין בצורה  כל המפתחות של ה
האגף והדלת אליהם הותאם. מספר העותקים  מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה  בנקל לגבי  

 .3מהמפתח הדרושים לכל מנעול ייקבעו בלעדית ע"י  המזמין   אם לא נאמר אחרת יהיו  

 מסטר, ובתאום עם המזמין.   כל המנעולים יהיו עם מפתח

כנדרש, חיזוק  לוחיות  כולל  בלבד,  בברגים  יחוברו  ומנעולים  הכנף    צירים  המשקוף,  מפני  יושקעו 
 קבועים.   הכנף, ולא יובלטו מן המישור בו הםומשולי 

 צירים מיסביים יוברגו בשקע שיוכן מראש במשקוף ולא כשהם בולטים  מפניו. 

יש לצבוע ולהרכיבו  בכל העבודות אותן  ביצוע הצביעה,  גם לפרק את הפרזול לקראת   , חייב הקבלן 
 מחדש לאחר הצביעה. 

פי    על  בפרויקט,  הדלתות  לכל  הפרזול  והמסגרות.פרוט  הנגרות  רשימות  בגליונות                המופיע 
 כללית, יהיה הפרזול כדלקמן:

 

 מ"מ.  45פרזול לדלתות נגרות  בעובי  

 

 . 39435.  תוצרת אסטרון מ.ק. 3.5/" 4צירי מיסבים )לאגר( מגולוונים "  3בכל כנף,         צירים: 

   , כולל רוזטות בטחון עם ברגים עוברים זוג ידיות מדגם "רונה" מתוצרת ירדני, גמר ניקל   ידיות:   
 דרך המנעול. 

 . YALEאו מנעול שווה ערך תוצרת   7763"ירדני" דגם "דירון", חזית מרובעת מ.ק.  מנעול: 

קי.       צילינדר: עבור מערכת מאסטר  בלבד,  תוצרת הארץ  מולטילוק  או  ירדני,  או  "נבוב" מאסטר 
 מפתחות.  3באורך שיתאים לרוזטות בטחון כולל  

.  הזרוע  YALE, תוצרת  4המתאים למשקל הדלת. זרוע הידראולית )מחזיר שמן( מס'   מחזיר דלת: 
 תכלול נעילה שתשמש כמעצור במצב פתוח. 

דור גומי מותקן בגובה הידית.  במקום שלא ניתן לבצע יותקן מעצור רצפה מסוג  חצי כ מעצור קיר:  
 . 4350חצי כדור נירוסטה מט "אסטרון" מ.ק.  
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 רות:נג 06.04

 העץ: א.

 סוג העץ לשימוש ביצור הפריטים השונים יקבע בהתאם לתכניות ופרטיהן  לגבי כל פריט ופריט. 

 ותו בפני התקפת תולעים, חרקים וכו'. כל חלקי העץ, יעברו טיפול שיבטיח את עמיד 

,  מריקבוןיש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן יהיו יבשים לגמרי, חופשיים מבקיעים,  
על   עולה  לחותו  שמידת  בעץ  להשתמש  אין  אחרים.  ומזיקים  מחלה  סימני  ומכל  מתולעים  מעובש, 

12% . 

 יים מסיקוסים.כל חומרי העץ פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופש

ועל   לפי מיטב  העבודה המקצועית  יהיו עשויים  יהיה מעובד ומהוקצע מכל צדדיו. חיבורי העץ  העץ 
יעשו כך שיהיו סמויים    הקבלן להשתמש בחיבור וכד'. החיבורים  זנביון  וגרז שיניים,  זיז וחריץ, סין 

ופן לא ישתמש המבצע  להוראות המפקח, אך בשום פנים ואויודבקו בדבק נגרים מעולה או בהתאם  
יודבקו   משטחים  לרבות  ההדבקות  כל  סמויות.  קונסטרוקציות  או  הלבשה  סרגלי  למעט  במסמרים, 

 אוריאה ובכבישה חמה בהתאם לחומרים.  P.V.Aבאמצעות דבקים 

 

 לבידים: ב.

ת"י   מס'  הישראלי  לתקן  בהתאם  להיות  )דיקטים(  הלבידים  ותפרים  37על  סיקוסים  ללא  נקיים,   ,
 לעין, הכל מסוג מובחר. נראים

 

    פורמאיקה: ג.

הארץ    תוצרת  תהיה  השונים  לציפויים  ובג   -הפורמאיקה  בגוונים  א'  סוג  "טפ"  מסוג  לפי  ל.ד.י.  מר 
חפ ללא  חיבורים,  ללא  שלמים  יהיו  אלמנט  כל  על  הפורמאיקה  לוחות  האדריכל.  ללא  בחירת  יות, 

יהיה   הפורמאיקה  עובי  וכו'.  לפחות  1.4בקיעים  של    מ"מ  הפנימי  בצידם  הפורמאיקה  ציפוי  למעט 
שור  אלמנטים )שאינם גלויים לעין( בהם ניתן להשתמש בפורמאיקה גב דקה )אולם יש לקבל על כך אי

 מיוחד מאת האדריכל ולפני ביצוע העבודה(. 

בקלות   להסרה  ניתן  ויהיה  לתפקידו  ומתאים  מעולה  יהיה  הפורמאיקה  בהדבקת  לשימוש  הדבק 
הפורמאי משטח  משטחי  אופי  את  תשנה  או  תקלקל  שלא  בצורה  הנ"ל  בדבק  שהתלכלכו  קה 

 הפורמאיקה מהם הוסר הדבק. ההדבקה בכבישה חמה. 

המצופות   הדלתות  בביכל  יכללו  גושני,  פורמאיקה  מעץ  צדדים  מארבעה  סוגר  סרגל  ובמחירן  צוען 
ידי הק על  דוגמה שתבוצע  פי  ועל  לבן( כמופיע בפרטים  בוק, או אלון  בלן לאישור האדריכל.  )מייפל, 

 העץ יהיה צבוע בלכה אקרילית שקופה. 
 

 ד. אגפי עץ )דלתות(: 
ולפי הוראות המפרט הטכני. מידות חתכי העץ    23.4-9,  35האגפים והסרגלים ייעשו מעץ אורן לפי ת"י  

מ"מ, פורניר או    5עות בפרטים, הן אחרי העיבוד! חיפוי הדלת, משני הצדדים, יעשה מדיקתאות  המופי
 רמאיקה בהתאם לדרישות.פו

  מ"מ, אלא אם כן צויין אחרת. פתיחת האגפים   45מילוי פלקסבורד. עובי האגף    100%מילוי הדלת:
 צירים לאגף.  3החוצה על ידי 

בריחיים  פ לאגפים  יורכבו  פנימי    -רזול:  מנעול  ידיות,  ותחתון,  אגפים,    -עליון  מחזירי  צלינדר, 
 מעצורים, וכו'.  
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המופיע   -  לפי  פרטי    הכל  של  דוגמה  כל  של  מוקדם  אישור  ולפי  המפקח  והוראות  הנגרות  ברשימת 
 הפרזול על ידי האדריכל. 

 
מ"מ מכל צד בגרע ותחוזק על    2-3והרשימות. תוכנס ברווחים    הזכוכית לאגפים תהיה על פי הפרטים

 בהתאם לתקנים המתאימים. -ליקון  ידי מסמרוני זיגוג וסי

מ"מ  כמפורט ברשימות הדלתות ועל פי    2משקופי פח מכופפים לדלתות, יהיו מפח דקופירט בעובי  
 גרעת אחת.משקוף אוטם מ -1202פרט האדריכל.  כדוגמת משקוף תוצרת א. רינגל מק"ט  

צירים   אחרת.  נאמר  אם  אלא  מגומי,  אקוסטי  יורכב אטם  דלת  משקוף  בשקע  מיסבבכל  יוברגו  יים 
 שיוכן מראש במשקוף ולא כשהם בולטים  מפניו.  

   

 ה. ריהוט קבוע )מורכב(  

 . כללי:כל החומרים יהיו מסוג א'. 1

 פיקים או ש"ע. מ"מ על הצד תוצרת א 4מ"מ דחוס סוג א' עם ציפוי דיקט  18לביד עץ 

M.D.F -   ב. מ"מ דחוס ועמיד לספיגת מים תוצרת ארה  18לוח מינרלי צפוף" 

תעשה       פורמיקה, פי. וי. סי או כל חומר גמר אחר יהיה חרושתי. ההדבקה  -ציפוי במשטחי פלסטיק  
 במכבש ובלוחות שלמים כל החיתוכים ייעשו מפלטות גמורות. 

  -. במדפים הפנימייםבהתאם למופיע בפרטים-מעץ גושני בוק  בדלתות הארונות והנישות: כל הקנטים  
 חוברו לפלטות במגע רצוף מסוג זכר ונקבה. מפרופילי פלסטיק קשיח .י

 שימוש בחומרים יהיה באישור האדריכל. 

 כל הנגרות המורכבת כמתואר במפרט ובתכניות תותאם ע"פ המדידות בשטח. 

 

  . מטבחון:2

  טים מפורמיקה לפי פרטי אדריכלות. גב:מ"מ מצופים פורמייקה עם קנ  18גוף: לוחות לביד סנדביץ'  
 ורמייקה טאפ.מ"מ + פ  4דיקט 

פורמייקה משני צדדים, קנטים פורמאיקה מודבקת  -מ"מ    M.D.F  17לוחות לביד או    מדפים: גמר: 
 בדבק מגע. 

 פורמייקה.  –ציפוי חוץ ופנים   M.D.Fפנל נגרים או  דלתות:  

 שכבות לכה אקרילית.  2 -רט ולפי דוגמה מאושרת. גמר העץ הגושנישני על פי פמעץ בוק גו  קנטים:

 ניקל מט.   936תוצרת דומיסיל, דגם   "סליצ'ה" או "בלום". ידיות:  צירים:

 לבחירת האדריכל, כל הביצוע על פי פרטי האדריכל.   -גוון הפורמייקה
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 מסגרות:    06.05

חומרים  לים העדכניים. בהעדר תקן ישראלי יעמדו הכל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישרא
 מים או תקני ארץ המקור של החומר או המוצר.והמוצרים בתקנים הבריטיים המתאי

" חדשה, חסרת פגמים, חופשית מקליפה וחלודה. החיבורים יהיו ע"י  ריתוך וחיבור  37הפלדה "פלדה  
 .בצורה נקייה. כל הזויות יהיו מדויקות ומתאימות לתוכנית

קוף דלת יורכב  מ"מ, ועל פי פרט אדריכלות. בכל מש  2משקופי פח לדלתות יהיו מפח דקופירט עובי  
כשהם   ולא  במשקוף  מראש  שיוכן  בשקע  יוברגו  מיסביים  צירים  אחרת.  נאמר  אם  אלא  גומי,  אטם 

 בולטים  מפניו. 

יה  מילויים. הריתוך  יחוזקו באמצעות  הפינות  חלולים,  פרופילים  עשויים  ויבוצע   בפרטים  יה חשמלי 
שווה ונקי ללא הפסקות, חורים,  תוך  אך ורק ע"י רתכים מומחים. מבחינת המראה החיצוני יהיה הרי

 שקעים ומקומות שרופים. 

מיקרון. כל החיבורים ע"י ברגים מגולוונים ובמידה    2  -מגולוונים. עובי הגילוון    -כל מוצרי המסגרות  
 בצבע אבץ.  יש לשייף ולצבוע הריתוך  -ונדרש ריתוך 

 כל העבודות יבוצעו עפ"י פרטים אדריכלים. 

 ביעה עד לגמר מושלם, ראה המפרט המיוחד לעבודות צבע. כל מוצרי המסגרות כוללים צ

 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 

בות הרכבת  אין בכתב הכמויות סעיפים נפרדים למשקופים. מחירם כלול במחיר כל פריט ופריט, לר
 כו'(. משקופים לכל הרוחב הנדרש )בקירות בגמר טיח, בקירות עם חפוי קרמיקה ו

ומחזירים   סטופרים  ציפויים,  מנעולים,  בריחים,  פרזול,  כולל  קומפלט  יחידות  לפי  המדידה 
 אוטומטיים, כמופיע ברשימות וברשימת הפרזול.

לרבות פורניר ו/או פורמיקה ו/או נירוסטה    המחירים כוללים זיגוג , גלוון, צביעה וציפויים לסוגיהם,
 ם. ו/או אלומיניו

כולל המשקופים  שונים  מחירי  גוונים  יתכנו  מושלם.  לגמר  עד  והצביעה  גלוון  בבטון,  המילוי  את  ים 
למשקוף ולדלת ועלותם כלולה במחירי היחידה, כמו כן מחירי היחידה כוללים פסי איטום ורפידות  

P.V.C  .לאורך המלבן 

יות,  לן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי שהוא מופיע בכתב הכמו ללית לקב כהנחיה כ 
לביצוע מושלם במקומו בבניין,    -יכלול במחיר יחידתו את כל הנדרש על פי התוכניות, המפרטים וכו'  

לו  גם אם ההתקנה הנה בנישות  בהן הטיח אינו ישר ומפולס, לרבות עיגון ותיקוני טיח. כל זאת אפי
 לביצוע מושלם. אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתוכניות או במפרטים, אולם הם דרושים 
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 אינסטלציה    - 07פרק 

לעבודות אינסטלציה של הועדה    07  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי )הספר הכחול( פרק  
צאה לאור( אם לא סומן אחרת  המיוחדת של משרד השיכון מע"צ, משרד הביטחון )ההו הבין משרדית

 .וכתב כמויות זה במפרט
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 עבודות חשמל   - 08ק פר

 

 תוכן העניינים 

 

 מפרט טכני לעבודות חשמל, תקשורת, תאורה וביטחון בפיתוח 

 

 כללי  08.1

 תאור העבודה  08.2

 חפירות  08.3

 העתקת תשתיות קיימות  08.4

 חציית כביש ע"י קידוח  08.5

 צינורות  08.6

 ם יסודות בטון לעמודי 08.7

 עמודי תאורה  08.8

 גופי תאורה  08.9

 שוחה עם אלקטרודת הארקה 08.10

 מרכזית מאור רחובות  08.11

 לוחות חשמל לסככות במעבר בידוק ובמחנה  08.12

 דיזל גנרטורים  08.13

 חומרים וציוד  08.14

 מערכת הארקות לסככות  08.15

 תאומים אישורים ובדיקות  08.16

 צביעה  08.17

 תנאים מקומיים 08.18

 אחריות  08.19

 מדידה ומחירים 08.20

 תיאור הנקודות  08.21

 

 שורת במבניםמפרט טכני לעבודות חשמל ותק

 כללי  08.22

 היקף העבודה  08.23

 תיאור המתקן  08.24

 הוראות טכניות לביצוע המתקן  08.25
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 חומרים וציוד  08.26

 תיאומים אישורים ובדיקות  08.27

 הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות  08.28

 לוחות חשמל  08.29

 י תאורה גופ 08.30

 תשתיות תקשורת  08.31

 מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן  08.32

 מערכת כריזה בחירום 08.33

 תכולת המחיר הסופי  08.34

 תיאור הנקודות  08.35

 יות אחר 08.36

 

 

 כללי:  .1

דרכים   במערכת  ותקשורת  ביטחון  חשמל,  תאורה,  עבודות  לבצוע  מתייחס  להלן  המפרט 
 ל מעבר בידוק חדש. בשיקוע מתחת לצומת קלנדיה כול

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:  

 ותקנותיו העדכניות והתקנים הישראלים העדכניים.   1954חוק החשמל תשי"ד  א. 

 י לתאורת חוץ של מחלקת המאור בעיריית ירושלים.  טכנ  מפרט ב. 

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.   ג. 

 המפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון.   ד. 

 פיהמפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות. עדיפות בין המסמכים הנ"ל ל ה.
מקרה  סדר   בכל  לעיל.  ההופעתם  הדרישות  בין  סתירה  במסמכים  של  מפורטות 

 השונים על הקבלן ליידע מייד את המפקח ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו.  

רואים את הקבלן כמי שראה את כל המסמכים הנלווים הבין אותם היטב שאל אנו   ו. 
חדשה   תקנה  שכל  לכך  ער  הוא  כן  כמו  התשובות,  כל  את  וקיבל  השאלות  כל  את 

בודותיו שתתפרסם במהלך הקמת המתקן תחייב אותו ויפעל לפי תקנה מתאימה לע
 זו לאחר קבלת אישור המפקח.

 

 :תאור העבודה .2

 תוארת במפרט זה כוללת: העבודה המ א. 

 בצוע מתקן תאורת חוץ ע"י עמודי תאורה ופנסים בהתאם לתכניות.  (1)

 יסודות בטון לעמודי תאורה הנ"ל.   (2)  

 רת פלסטית לעמודי התאורה. קרקעיים בצנ כבלי חשמל תת (3)  

 מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים.   (4)  
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 פירוק עמודים קיימים.  ( 5)                           

 מרכזית מאור רחובות חדשה בצד הפלסטינאי.  ( 6)  

 . (       עבודות הנדסיות עבור חברת בזק לרבות העתקת תשתיות קיימות7)              

     (       עבודות הנדסיות עבור חברת החשמל מזרח ירושלים לרבות העתקת תשתיות8) 
      קיימות.            

 עבודות הנדסיות עבור חברת חשמל ישראל לרבות העתקת תשתיות קיימות.  (9) 

העתקות   (10) כולל  המחנה,  מלוח  שמוזנים  התאורה  לעמודי  התשתית  חידוש 
 עמודים וחיבור  סופי ללוח המחנה. 

 מערכת חשמל לסככות ולמבנים היבילים. (  11)

וך המחנה כולל לוח ראשי  עבודות הנדסיות של העתקות חשמל ותקשורת בת (12)
 ודיזל גנרטור. 

 תכנון חשמל ותקשורת למבני קבע במחנה.  (13)

 מערכת חשמל ותקשורת למעבר בידוק חדש כולל לוח ראשי ודיזל גנרטור.  (14)

מויות ו/או בתכניות.  לה תמצא את ביטויה ברשימת כאין זה מן ההכרח שהעבודה כו ב.
ו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או  על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקי

 התכניות.  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים, למסור לקבלן ביצוע של   ג.
 בכתב הכמויות.  רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה ש

רו עפ"י תקן החומרים יהיו חדשים, תאריך יצור עד שנה, עפ"י תקן ישראלי או בהעד ד. 
המפקח   ע"י  בכתב  מראש  יאושר  חומר  כל  מראש,  ומאושר  מתאים    –אירופאי 

חומרים בשטח שלא אושרו יסולקו מהמבנה גם אם הותקנו עד לקבלת אישור בכתב  
 מהמפקח. 

קב ה.  ע"י  תתבצע  בעהעבודה  חשמל  לעבודות  רשום  עבודות  לן  בסדר  מוכח  ניסיון  ל 
 דומה. 

רי ו. בעלי  יהיו  העובדים  באתר  כל  עבודתם  סוג  עפ"י  ובתוקף  מתאים  חשמלאי  שיון 
בנוסף הקבלן יעמיד לראשות הפרויקט מהנדס חשמל בעל רישיון "חשמלי מהנדס"  

 ומנהל העבודה כמוגדר במסמכי הסכם זה. 

ח ז. על  יספק למתקן  ז הקבלן  פריסת חשמל  ציודים  שבונו מערכת  עגורנים,  חיבור  מני 
להתארגנות ניידים  במבנים  הן  והן    וכו'  הפרויקט  ומנהל  השונים  הקבלנים  של 

התקן   ע"פ  ותאורה  שקעים  הכוללת  החדשים  המבנים  בתוך  זמני  חשמל  אספקת 
למתקן ארעי באתרי בניה הקבלן יקבל נקודת התחברות בתוך שטח המזמין במרחק  

 מטר פנימה ומשם יפרוס את כל מערכת החשמל הזמנית.  100של 

אישור חיבור  –ם יבוצעו על ידי וע"ח הקבלן כגון  כל הבדיקות הנדרשות והזמן עבור ח.
חלק מהמבנה למתח בדיקות חשמל חלקיות בדיקות כלליות למתח גבוה ומתח נמוך,  

החשמ מהנדס  בדיקות  אש,  וכיבוי  גילוי  למערכת  התקנים  מכון  ל/המפקח  בדיקות 
נקיים   אישורים  לאחר קבלת  רק  כגמור  יחשב  ומסירתו  סיום המתקן  מטעמם  נציג 

 יים של כל הגורמים כולל המפקח המתכנן והמזמין.מליקו 

קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע חפירות, כולן או חלקן בעבודות ידיים ועל הקבלן   ט.
 ם בחפירות בידיים. לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשלום כל תוספת עבוד קשיי
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 (:AS MADEתכניות עדות  ) .י 

ת שברשותו את כל השנויים שבוצעו  במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניו .1
 לעומת התכנון המקורי. 

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי   .2
 שבוצע )תכניות עדות(. 

 . AUTOCAD  -רטוט ממוחשב תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בש .3

 הכין. סטים ודיסק ובו קובץ מתכניות העדות ש 3הקבלן ימסור למזמין  

ע"י   .4 הוכנה  עדות.  "תכנית  התכניות:  של  הכותרת  בשדה  יציין  הקבלן 
 ).............( בתאריך ......." 

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.  .5

 

 ת:חפירו .3

ום  ס"מ  )עפ"י התכניות( מר   210 -ס"מ ל   100החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק שבין    א.
יקטן מ צינור לא  עליון של   80   -הסופי של הכביש או המדרכה באופן שעומק קצה 

ס"מ. במקרה של חפירת תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב התעלה לא יעלה על 
בין   70 הבדל  אין  זו  עבודה  לצורך  ורציף  ס"מ.  מוצק  בסלע  לרבות  לחציבה  .  חפירה 

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

  ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת   10החפירה תרופד בשכבה של    . ב
הראשוהנחת    לאחר המילוי  שכבת  מעל  החול.  את  להדק  יש  סרט ה.  להניח  יש  נה 

י חשמל" כנדרש, לסתם את החפירה בחומר מצע סוג א'  סימון פלסטי עם סימון "כבל
מוד א.א.ש.ו לפחות במדרכה ובכביש צפיפות של    97ולהדק עד להשגת צפיפות של %  

 לפחות. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.    98%

וחב ג. והרשויות  מפקח  אישור  לקבל  הקבלן  מחלקת על  )צה"ל,  כגון  תשתיות  רות 
ב אם המאור,  לוודא  הקבלן  על  הביצוע.  פני  החפירה  לתוואי  וחמ"י(  חח"י  זק 

תת   במערכות  מפגיעה  להימנע  האחריות  קיימת.  קרקעית  תת  צנרת  של  ומהלכים 
ת תת קרקעית קיימת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכ

 לן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.  שתגרם כתוצאה מעבודת הקב

 על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני כסויה.   ד.

 

  העתקת תשתיות קיימות: . 4

במסגרת העבודות במכרז זה, הקבלן יבצע העתקת תשתיות קיימות עבור חברת חשמל מזרח  
 חשמל ישראל, בזק ולרשויות אחרות. ירושלים, חברת 

יבצ חפירות  הקבלן  את  ע  ויקבל  מיקום התשתיות  של  מדויק  וזיהוי  לבדיקה  זהירות  גישוש 
 אישור המפקח של הרשות לפני ביצוע חפירות הגישוש. 

ביצוע החפירות להעתקת התשתיות וביצוע העתקת התשתיות בעצמן יבוצעו בפקוח מלא של  
 מפקח הרשות. 

 בלן.נרת/תשתית קיימת הינה באחריות הבלעדית של הקכל פגיעה בצ
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כמסומן   בגדלים  בתכנית  כמסומן  המעבר  ושוחות  הצנרת  כל  את  כוללת  התשתיות  העתקת 
 מ"מ.   8בתכנית כולל חוט משיכה מניילון 

 

   חציית כביש ע"י קידוח: .5

תבוצע  הצנרת,  הנחת  לצורך  הכביש  וחסימת  התנועה  עצירת  לא תתאפשר  שבהם    בכבישים 
 כביש.חציית הכביש ע"י קידוח אופקי בין שני צדי ה

פתיחה   ללא  לכביש  הצנרת מתחת  החדרת  לרבות  ייעודית  קידוח  מכונת  ע"י  יבוצע  הקידוח 
 עילית של הכביש.  

 

  צינורות: .6

 תאורה: 6.1 

ש"ע   א. או  שכבתי  דו  שרשורי  מטיפוס  יהיו  התאורה  לעמודי  הצינורות 
( גבוה  צפיפות  בעל  עמיד  HDPEמפוליאטלן  בקרקע,  להתמנה  מיועד   )

וחומרים כימיים  בוהות ונמוכות ועמיד בפני חומציות דלקים  בטמפרטורות ג
ותקן אירופאי    4519שונים ועמיד בפני פריצת מתח חשמלי. בעל תקן ישראלי  

EN50086-2-4     עבור    4519עמיד בהולם לפי תקןNORMAL DUTY    עמיד
חיצונ קוטר  בבליה,  ועמיד  מעיכה  פנימי    75/95י  בפני  קוטר  מ"מ    60מ"מ 

 מ"מ.   8לל חבל משיכה בקוטר בצבע שחור כו 

     הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים ישרים רצופים  ב.
 ושלמים ללא חיבורים או מופות.                 

 
 ס"מ מפני יסוד הבטון.    50קצוות הצינורות יבלטו    ג. 

   בחציית כבישים יונחו צינורות פלסטיים קשיחים  מפי.וי.סי קשיח קוטר ד.
        לו ורמ"מ  סימון בר קיימא על קרקעי קצוות הש 3.5בעובי דופן  מ"מ  110              
 י מיוצר לפי תקן ישראל  ²8KN/Mסימון תקני בעל קשיחות טבעתית וסרט               
   מ"מ. 8כביש כולל חבל משיכה  לשימוש בחציית   61386/24              

 
 חברת החשמל: 6.2 

או    4או "  6הצינורות לחברת החשמל יהיו מטיפוס פלסטי קשיח כבד " .א
 אם לתכניות. בהת 8"

 מ"מ.    8הצינורות יסופקו עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר   . ב
 : טלפונים 6.3

קוטר   .א קשיח  מפי.וי.סי  יהיו  דופן    110הצינורות  בעובי  מ"מ     3.5מ"מ  
בעל   תקני  סימון  וסרט  השרוול  קצוות  קרקעי  על  קיימא  בר  סימון 

טבעתית   ישראלי    ²8KN/Mקשיחות  תקן  לפי  ל  כול  61386/24מיוצר 
 מ"מ.  8מניילון בקוטר  

בקוטרים   . ב מפולי  75,    63,  50הצינורות  מטיפוס  יהיו  בעל  מ"מ  אטלן 
 צפיפות  
( גבוהות  HDPEגבוה  בטמפרטורות  עמיד  בקרקע,  להתמנה  מיועד   )

ונמוכות ועמיד בפני חומציות דלקים וחומרים כימיים שונים ועמיד בפני  
-EN50086-2פאי  ותקן אירו  4519פריצת מתח חשמלי. בעל תקן ישראלי  

תקן     4 לפי  בהולם  בפני    NORMAL DUTYעבור    4519עמיד  עמיד 
 .מ"מ 8ועמיד בבליה כולל חוט משיכה מניילון בקוטר    מעיכה
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באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת קרקעית שבוצעה          6.4
ע" יסומן  וכן  בשטח  קיימא  בר  יהיה  הסימון  כבישים  חצית  העדות  עבור  בתכניות  הקבלן  י 

 שיועברו ליועץ. 

ברור את קצוות הצנרת התת קרקעית שבוצעה  באחריות הקבלן לסמן באופן בולט ו 56. 
שיועברו   העדות  בתכניות  הקבלן  ע"י  יסומן  וכן  בשטח  קיימא  בר  יהיה  הסימון  כבישים  חצית  עבור 

 ליועץ. 

 די שלא יתמלאו בפסולת. הקבלן יסגור את קצוות הצינורות עם פקקים תקניים בכ  6.6 

 

 

 יסודות בטון לעמודים:  .7

 בור בקרקע המתאים לגודל היסוד . לכל יסוד בטון ייחפר  א. 

 לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך.   30 -היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב ב. 

 היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח.  

 ס"מ לפחות. 5בעובי  היציקה תבוצע על גבי שכבת בטון רזה  ג. 

 50החפורות ויובלטו כאמור  לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות   ד.
 ס"מ מפני היסוד.  

   ס"מ מתחת למפלס הסופי.   25גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים   ה. 

לעגון    ו. יש  יסוד  בחלק    4בכל  ישראלי.  תקן  לפי  בעובי  חם  אבץ  מצופים  יסוד  ברגי 
אומים. הברגים יחוברו ביניהם בשתי    3ברגי היסוד מעל היסוד בגובה     עליון יבלטוה

יותקן      40x4מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח  אומים   2ס מ. לכל בורג 
 ודסקית מצופה באבץ כנ"ל.  

 לאחר הרכבת העמוד יש לבצע:

 . איטום בין בסיס לפלטה + צינורות ניקוז. 1

 ת(.)יוטה + זפ . הגנת ראשי ברגים2

 מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.   ז. 

 מידות היסודות בהתאם לטבלה של מחלקת מאור רחובות.  ח. 

 יסוד בטון עבור עמוד היימסט יתוכנן ע"י קונסטרוקטור ויועץ קרקע של הקבלן.  ט. 

 

 

 עמודי תאורה: .8

מפלדה א. מודרגים  עגולים  יהיו  ירושלי  העמודים  בגובה  דגם  עמודים   10ם  או  מטר 
 מ'.  30מ' עפ"י התכנית ועמוד היימסט בגובה   6קונים בגובה  

 החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.   ב. 

במידות   ג. זרועות  במידות    150x150יותקנו  זרועות  או  /כפולה/משולשת  יחידה  ס"מ 
1.5X0.5  ית ירושלים. סטנדרט עירימ' לפי הפרט בתכנית ולפי 
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     כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח הציוד יותקנו פס  ד. 
 כושר   N+A6הארקה, מגש ציוד ומהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת                             

   להגנה על הפנס שבראש העמוד.   10KAניתוק                           
 

 ייה.  עבודת הקבלן כוללת התקנת מספרים לעמודים לפי מפרט העיר  ה. 

 מחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה, מיספור, בורג הארקה, ברגי יסוד,   ו. 
 אומים, דסקיות, מתקן לדגלים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. המהדקים                             
 והמאמת"ים ישולמו לפי סעיף נפרד.                             

 

 : גופי תאורה .9

 גופי התאורה יהיו משני סוגים:   א.

של חברת איגוציני יותקנו ע"ג    WOW  ג"ת מסוג  ג"ת עבור עיריית ירושלים: -
מ'( יחידה/כפולה    6מ' )לעמוד    0.5X1.5מ'( /    10מ' )לעמוד    1.5X1.5זרועות  

או ש"ע מאושר ע"י עיריית ירושלים  כולל רשת    LED  W162ויהיו עם נורות  
של חברת שרדר יבואן סיטילייט    2GLהגנה, ג"ת מלבני להארת גשרים דגם  

 על הקיר/בתקרה.   מותקן LED  W213עם נורות 

ובמעבר בידוק החדש שבאחזקת משרד הביטחון:  ג"ת              - ג"ת בתוך המחנה 
  10מ' )לעמוד    1.5X1.5יבואן סיטילייט שיותקנו ע"ג זרועות    TECEOמסוג  
  LEDמ'( יחידה/כפולה/משולשת ויהיו עם נורות    6מ' )לעמוד    0.5X1.5מ'( /  

W174/  W154  /W121  /W87   ג"ת מלבני להארת    כוללש"ע    או רשת הגנה, 
דגם   נורות    2GLגשרים  עם  סיטילייט  יבואן  שרדר  חברת    LED  W213של 

 מותקן על הקיר/בתקרה. 

ג"ת  מסוג            - ג"ת באזור מעבר הבידוק הקיים שבאחזקת משרד הביטחון:  
TECEO    זרועות ע"ג  שיותקנו  סיטילייט  יחידה/כפולה    1.5X1.5יבואן  מ' 

 OMNI STARאו ש"ע כולל רשת הגנה, ג"ת    LED   W154ת  ו עם נורוויהי
נורות   שיותקן ע"ג טבעת    LED  W470של חברת שרדר יבואן סיטילייט עם 

 מ'.  30נושאת על עמוד היימסט 

ג"ת  מסוג             - ע"ג   TECEOג"ת בצד הפלסטנאי:   יבואן סיטילייט שיותקנו 
או ש"ע כולל רשת    LED  W174/  W154מ' ויהיו עם נורות    1.5X1.5זרועות  
 הגנה. 

גופי התאורה יהיו באישור צביעה לאחר גילוון בגוון שיאושר ע"י מח' מאור,                 
משרד הביטחון צביעה לאחר גילוון בגוון שיאושר ע"י    אד' העיר ואד' הנוף,

לפי מפרט המאור העירוני    .מח' מאור, אד' העיר ואד' הנוף, משרד הביטחון
 חלקת מאור/משרד הביטחון. אישור מ ולפי 

 גופי התאורה יהיו עם ציוד אינטגראלי.   ב.

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל גם את ציוד ההצתה, קבל לשיפור כופל   ג.
 ההספק, נורה, ואת קטע הכבל המחבר בין פתח הציוד בעמוד לפנס.  

 

 : שוחה עם אלקטרודת הארקה . 10

טון. בתוך    25  –  50ס"מ נטו עם מכסה    60ס"מ ועומק    60בקוטר    השוחה תהיה שוחת בטון 
מטר.   3מ"מ ואורך    19השוחה יש להכניס את אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת   

 .  ס"מ חצץ. הכל לפי הפרט בתכנית 20השוחה תהיה בעלת מכסה בטון ותמולא בתחתיתה 
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 :מרכזית מאור רחובות . 11

 תאורה חדשה. בפרויקט תתוקן מרכזית  

המרכזיה תהיה לפי סטנדרט הרשות הפלסטינית/מע"צ או ש"וע שיאושר ע"י המתכנן לזרם  
3X80A  .בנויה מפוליאסטר משוריין שתטופל ע"י המנהל האזרחי 

 

  לוחות חשמל לסככות במעבר בידוק :.        12

של   א. החשמל  עםלוחות  בתנור  צבוע  מפח  מודולרים  פנלים  כלוחות  יבנו   הסככות 
 'פ התכניות. דלתות מוגנות מים להתקנה בתוך נישה. מידות הלוחות ע'

והארקה.   אפס  צבירה,  פסי  זו  לסדרה  מותאמים  אורגינלים  דין  פסי  יכללו  הלוחות 
יצור יאושר  לא  לאישור(  לוח  יצרן  להגיש  )יש  מאושר  לוחות  במפעל  יוצרו    הלוחות 

 לוחות בשטח ו/או שלא ע"י מפעל מאושר. 

 ה:ת הקיימים במחנהזנת הלוחו ב. 

 . על הקבלן ללמוד את כל המערכות הקיימות כולל את המערכות שיפורקו. 1  

שעות לפני פירוק חשמל ותקשורת    48-72. על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט בכתב  2
 לכל מבנה ומבנה. 

שלמות  3 על  לשמור  הקבלן  באחריות  במבנים  .  הקיימים  והחשמל  תקשורת  הקווי 
 נוי. שבהם לא  בוצע שי

. על הקבלן לבצע את כל התשתיות וההכנות לחיבור החדש של המבנים הקיימים 4
מנת לקצר את   על  ניתוק הקו הקיים  לפני  ולבצע תאום מראש מול מנהל הפרויקט 

 זמן הניתוק במבנה. 

ל5 עד  מגיע  לא  הראשי  מהלוח  החדש  שהקו  במקרים  לבצע .  צורך  יש  המשני  לוח 
 קני אפוקסי מאושר ע"י מהנדס החשמל ובאישורו. מופה לפני המבנה המופה תהיה ת

 הוראות כלליות לבניית לוחות: ג.

מתוצרת   .1 יהיה  בלוחות  או  SIEMENS או  ABB SACE הציוד 
WESTINGHOUSE  ,   או 
 MERLIN GERIN  .או ש"ע 

ניתוק   .2 כושר  בעלי  יהיו  המאמ"תים  תקן    KA  10של   כל  עפ"י    898בקצר, 
IEC. 

לתרש .3 בהתאם  יבנו  ותרשימי  החבורים  העקרוניים  החבורים  ימים 
הדרושים   האביזרים  לצרכי  מתאימות  תהינה  הלוח  מידות  שבתכניות. 

 .   30%כמפורט בתכניות ובחוזה הפאושלי ועוד מקום שמור 
בלבד, תכנית    התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית .4

עליו ומידות  מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים  
 ילת העבודה.  הלוח תעובד על ידי הקבלן  ותוגש לאישור המהנדס לפני תח

גמר   עם  הלוחות.  לבצוע  לגשת  הקבלן  רשאי  התוכניות  אישור  לאחר  רק 
 נ"ל.  עותקים של מערכת התוכניות ה 3הביצוע ימסרו יחד עם כל לוח 

יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודסקיות .5 פליז    הלוחות 
המעגלים ומוליכי    בורג נפרד לכל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל

ממ"ר ומעלה עם    35ממ"ר מהדקי מסילה,     25הפקוד יצוידו במהדקים. עד   
 בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 
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ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל    10   מוליכים שחתכם .6
 ודסקיות פליז.  

והכל האבי .7 ישולטו בשלטי  זרים  יש לסמן    DEIMOמפסקים  בנוסף לשלוט 
 את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית. 

פלסטי שקוף   .8 פנל  ידי  על  יכוסו  לוח  הכניסה של המפסק הראשי בכל  הדקי 
בסמ אחרים  משולט  וחלקים  "האפס"   פסי  הצבירה,  פסי  יכוסו  כן  החץ.  ן 

 ע"י מגע מקרי .   בלוח העלולים לגרום התחשמלות
בין   .9 קצר  וזרם  יתר  לזרם  בהגנות  סלקטיביות  להבטחת  ידאג  היצרן 

חייב   המוצע  החשמל  ציוד  החשמל.  בלוחות  אוטומטים  החצי  המפסקים 
 להתאים לדרישה זו.  

ות סגרים קפיציים )פרפריים( או ברגים בעלי ראש גדול  פנלים יחוזקו באמצע .10
 חרור הבורג מהפנל.  לסגירה   בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת ש

מס'   .11 ישראל  לתקן  בכפוף  יבנו  החשמל  שירותי    61439לוחות  ע"י  כנדרש 
 כבאות.   

 

 

 דיזל גנרטורים: . 13

 כללי:   א. 

של   והפעלה  התקנה  להספקה,  מתייחסת  מנוע  מח  2העבודה  בעזר  חשמל  וללי 
בהספק    אוטומטי  גנרטור(  )דיזל  מעבר    KVA200"דיזל"  עבור  מושתקת  בחופה 

 בחופה מושתקת עבור לוח מחנה ראשי.  KVA630החדש,  הבידוק

 היקף העבודה:  ב. 

 העבודה תכלול את החלקים הבאים:    

  KVA   200    /KVA  630אספקת יחידת דיזל גנרטור אוטומטי בהספק של   (1)
רצופהבמצ עבודה  במצב    KVA  220    /KVA  270,  (PRIME) ב 

למ (STANDBY)כוננות בהתאם  השטח,  בפיתוח  שיותקן  הטכני  ,  פרט 
שיפורט  היחידה  זעזועים  ונתוני  בולמי  עם  הרכבתו  הכנסתו,  להלן,  ו 

הדרושים   והחשמליים  המכאניים  האביזרים  כל  התקנת  כולל  ורעידות, 
 להפעלתו התקינה.  

חיבור של לוח גנרטור אל מערכת הכוח, הפיקוד והבקרה  אספקה, הרכבה ו (2)
 החשמלית והמכאנית.  

כולל (3) דלק  אספקת  לעבודה  מערכת  שבועי  מיכל  כולל    800בנפח    ת  ליטר, 
מראה גובה דלק במיכל, מצופים ,צנרת ברזים, כמו כן הקבלן יספק ויתקין  

הבניין.  מערכת צינורות דלק בין מיכל הדלק לבין מיכל הדלק הראשי של  
ממ"ר.  כמו כן   16Cuעל הקבלן להאריק את כל צנרת הדלק במוליך מבודד 

 . כנדרש עפ"י הוראות איכות הסביבה 110% הקבלן יספק מעצרה בנפח

 אספקה, הרכבה וחיבור צנרת הפליטה ודוד ההשתקה מהמנוע עד אל   (4)  
מתכתית  מחוץ   הגנה  ברשת  יצוידו  ובמפלט  במנוע  חמים  חלקים  לבניין. 

 למניעת מגע מקרי.  
 

הספקה והתקנה של חופה מושתקת להשתקת הרעש בפתחי כניסת ויציאת   (5)
 כונס אויר בין הרדיאטור למשתיק ביציאת אויר חם.  האוויר כולל 

אספקה, התקנה וחבור של כבלי הכוח וכבלי הפיקוד והבקרה בין היחידה   (6)
 ולוח החשמל שלה.  
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שים ללא טיפול לפי ספציפיקציה של  אספקה והתקנת מערכת מצברים יב (7)
כולל  היצרן. המצברים יותקנו על מדף מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל צדדיו, 

 כסוי מעץ מתאים. 

כמו כן יש לחבר את המצברים עם מכשירי המדידה הדרושים. המצברים  
 התנעות רצופות אחת אחרי השנייה ללא טעינה.   10יאפשרו לפחות  

בצורה תקינה עם רישיון של משרד האנרגיה, מכון    בדיקת ומסירת המתקן  (8)
המסמכים ויתר  מעודכנות  תכניות  החשמל,  חברת  הדרושים    התקנים, 

 לצורך זה.  

 

 מפרט טכני ונתוני היחידה: ג.

     הדיזל גנרטור מיועד לספק חשמל למערכות החיוניות , במקרה של (1)  
   הפסקות באספקת החשמל מהרשת הציבורית.                                         

 
 יחידה יהיו כדלקמן:  נתוני ה  (2)  

מתח   2.1 נפילת  ו/או  חשמל  הפסקת  של  במקרה  אוטומטית  הפעלה 
הבור העברת  ו/או  מגנרטור,  הרשת  להזנה  ספרינקלרים  בלוח  ר 

 והפסקה אוטומטית עם התחדש המתח.  

 הרץ. 50וולט,    400/230מתח תלת פאזי  2.2   

 ות" מצויד  הגנרטור יהיה גנרטור סינכרוני בעל מבנה "ללא מברש 2.3   

מהירות   ווסת  תגובה,  מהיר  אלקטרוני  אוטומטי  מתח  בווסת 
סל"ד הדיזל יהיה בעל    1500  אלקטרוני. מהירות הגנרטור והדיזל  

וסת   גם  כולל  מעולה,  מטיב  ברדיאטור  ,מצויד  טרופי  מים  קירור 
 רמו סטטי לבקרת עלית טמפרטורת המים.  ת

ורית של היצרן בעלת מבנה  הדיזל גנרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מק  (3)
נקודות.    4  -הקושר בקשיחות את גוף הגנרטור והמיועדת לחיזוק לבסיס ב

להצבה  היחידה   אוריגינליים  זעזועים  בולמי  עם  בשלמות  תסופק  עצמה 
 ישירה לבסיס. 

הגנרטור יסופק עם לוח חשמל מתאים. שיכלול מפסק זרם ראשי אוטומטי   (4)
מתאים לאבטחת הגנרטור, וולטמטר עם  בעל הגנה תרמית ומגנטית בגודל  

חבור,   ומשנה  פעולה,     3מבטיחים  שעות  מד  תדירות,  מד  אמפרמטרים, 
של  ממ אוטומטית  הדממה  ומערכת  פאזה  חוסר  או  מתח  חוסר  בודק  סר 

ה מערכת  פאזה.  או  מתח  חוסר  של  במקרה  של  הדיזל  והבקרה  הפעלה 
אחריות הקבלן  או ש"ע. בSU124 הדיזל תהיה אלקטרונית כדוגמת סולקון  

 להעביר סט תכניות לוח הבקרה וההפעלה של הגנרטור לאישור המתכנן. 

בוו (5) יצויד  סהגנרטור  אלקטרוני  מתח  להפרעות  סת  מסנן  הכולל    טטי 
RF  + והגנות בנפילות ועליות תדר. הווסת ישמור על יציבות מתח בגבולות
מע  2-%  כדוגמת  גבוהות  זרם  הרמוניות  תכולת  הכולל  בעומס   רכת  גם 

UPS %+ התגובה הדינאמית של הווסת    5-ויאפשר כוון ושנוי מתח בגבולות
 ומס.  בע 50בשנוי של %  10-תהיה +% 

רגש   (6) מהירות,  בקר  הכולל  אלקטרוני  מהירות  בווסת  יצויד  הגנרטור 
תדאג   המערכת  קולמן.  ברבר  כדוגמת  אלקטרוני  דלק  ווסת  סיבובים, 
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בכל המצבים בהתאם לנתונים    1-לווסת את מהירות המנוע בגבולות +%  
 הבאים:  

 היציאה.  בתדר 4-3%בעומס יגרום לשינוי %  50שנוי של %  .א  

 בתדר היציאה.   7%בעומס יגרום לשנוי של עד  100שנוי של %           ב.  

מים,   (7) מקורר  יהיה  הדיזל  מתוצרת    4מנוע  מצברים  ע"י  להתנעה  פעימות 
ב  CUMMINSחברת   ש"ע  או  קטרפילר  במד  לבד.או  יצויד  חום,   -הדיזל 

עלית  -מד של  במקרה  הדיזל  להפסקת  הבטחה  והתקני  שמן  לחץ 
חץ שמן, ומהירות יתר. פרט להפסקת הדיזל תתאפשר  טמפרטורה ,ירידת ל

יכלול   כן  הבקרה.  לפנל  התראה  מתן  כולל  אזעקה  בורר  גם  מפסק  הלוח 
 .אוטו - אפס -להפעלה יד  

מוק (8) חימום  במערכת  יצויד  חימום,  המנוע  ווסת  חמום  גוף  הכוללת  דם 
למנוע,   ויחובר  היחידה  על  יורכב  החמום  גוף  גמישים.  ,צינורות  ברזים 

בגוף  ל המקרן  יצויד  כ"כ  וביציאה.  בכניסה  ולברזים  הגמישים  צינורות 
ת המגיעה אליו. עבודת המתקין  חמום למניעת הקפאת המים במקרן ובצנר
 .כוללת חיבור גופי החימום לרשת החשמל

כל   (9) ההכרח  מן  לא  כן  ועל  לתכניות  כהשלמה  המפרט  את  יראה  הקבלן 
 ה .העבודה הדרושה תהיה מתוארת גם במפרט ז

ההעמסה   (10) דרכי  היטב  לו  ונהירים  יסודי  באופן  בדק  כי  מאשר  הקבלן 
את   מקבל  והוא  והחשמלי  המכאני  הציוד  כל  של  והפריקה  ההובלה 

כל הציוד אשר יובא מחוץ  האחריות להובלתו התקינה, מהנמל בארץ, של  
או   בארץ  יירכש  או  יקנה  אשר  הציוד  כל  של  תקינה  להובלה  וכן  לארץ 

 ם הנמצאים בארץ. יסופק ממחסני

 :  עבודות צבע ד. 

וכו'   חשמלי  פקוד  דלק,  למים,  המיועדות  הצינורות  מערכות  את  יצבע  הקבלן 
על תעשה  ההרכבה(  אחרי   ( הצביעה  המפקח.  הוראות  לפי  שונים    2ידי     בגוונים 

שכבות צבע יסוד אנטי קרוזיבי ושתי שכבות צבע סופי. הקבלן יתקן את כל הנזקים  
בציו לו  רצונו  שיתגלו  לשביעות  וכו'  מקרית  פגיעה  הרכבה,  מהובלה,  כתוצאה  ד 

 המוחלטת של המפקח.  

 מערכת הדלק:  ה. 

)סקדיול   תפר  ,ללא  שחורים  יהיו  הדלק  למערכת  הצינורות  החבורים  80כל   .)
ם ולמגופים יעשו על ידי אוגנים או על ידי הברגה בהתאם לדרוש. הצינורות  למכלי

עם סיום העבודה והן עם העברת דלק ראשונה בהם.   ינוקו היטב באוויר דחוס , הן
בלים וקופסת חבורים  המצופים יותקנו במיכל היומי עם מתקן המאפשר חיזוק הכ

פריד דלק מים עם אפשרות  עם מהדקים. בכניסת דלק למנוע יש להתקין מסנן קדם  
 לריקון מים בתחתית.  

 מערכת הפליטה:  ו. 

   בשני ש פלב"ם מצויד באוגניםמערכת הפליטה תכלול מחבר גמי( 1)   
   קצותיו.                                                

 
דודי    (2)  לבנין.  מחוץ  אל  המפלט  להוצאת  בטור  מחוברים  השתקה  דודי 

תעלה   לא  הפליטה  מצינור  המרבית  הרעש  שעוצמת  כך  יחושבו  ההשתקה 
דוד    3במרחק     55DB   על שלמרות  כך  יחושב  המפלט  צינור  קוטר  מטר. 

 ההשתקה לא תהיה נפילה בהספק היחידה.  
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 רכת השתקה והוצאת אויר:עמ ז.

מ'   7דציבל במרחק  65הגנרטור יותקן בחופה מושתקת להורדת הרעש עד לרמה של 
 דה. מהיחי

 

  מדידה , ומחירים: ח. 

 :  כללי (1)

מחיר היחידה המסופקת כולל גם הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה ניסיונית,  
ולות  הרצה, הדרכת המשתמש. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פע

 במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של היחידה.  

 בדיקות ניסיון והפעלה:  (2)

יב היחידה  התקנת  השלמת  בהשתתפות  עם  המערכת  בדיקת  המתקין  צע 
המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי המזמין. הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא  

 לאנשי האחזקה ללא תוספת תשלום.  

טון  שרוולים, חציבות בקירות ותקרות ב  העבודה כוללת גם ביצוע חורים, (3)
וביטון   כיסוי  דלק  צנרת  מים,  צנרת  מפלט,  צינור  כבלים,  תעלות  למעבר 

 שרוולים או חציבות אלו לאחר סיום העבודה.  

עם השלמת העבודה, יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות ויכין   (4)
ה את  לתקן  הקבלן  באחריות  למזמין.  שיוגש  אקוסטי  עד  דו"ח  ליקויים 

ו'.    בסעיף  כנדרש  רעש  עוצמת  ישולמו    2לקבלת  והדו"ח  הבדיקה  לעיל. 
 בנפרד. 

 

   שרותי אחזקה: ט. 

 עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחיבות על נכונותו ואפשרותו   (1)

לתת שרותי אחזקה ליחידה שהתקין. העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י  
ת הרכבה ואחזקה של היחידה המפורטת  צוות עובדים מאומן ובקי בעבודו
 שנים לפחות.   10 -במכרז זה. אורך תקופת האחזקה 

 וללות:  עבודות האחזקה כ (2) 

 בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה   א. 
 של היצרן.                              

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.   ב.   

 "י היצרן.  אחזקת מלאי חלפים אוריגינליים הנדרשים ע  ג.   

ביחידה.   ד.  המבוצעות  האחזקה  עבודות  כל  של  מדויק  רשום  ניהול 
המתקן מידית עם קבלת ההודעה ובכל  תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י  
 שעות.   10מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על   

   אחריות: י. 

היחידה   של  התקינה  ולפעולה  לרכיבים  העבודה,  לטיב  אחראי  יהיה  הקבלן 
רצ למשך   לשביעות  המזמין  היחידה    24ון  של  הסופית  קבלתה  מתאריך  חודש 

 ונו.  חראי לציוד, להובלתו ואחסבאתר. המתקין יהיה א 
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 במהלך ובסיום מועד האחריות יבצע הקבלן את כל הטיפולים התקופתיים השונים    
  כדלקמן:                           

 
 בדיקה חזותית ובפעולה  -טיפול חצי שנתי  .1

 דלק(  בדיקת נזילות כלליות )מים, שמן, - 

 בדיקת רצועות מאוורר  - 

 בדיקת צנרת )מים, דלק, שמן( - 

 בדיקת שילוט  - 

 בדיקת מד טעינת מצבר  - 

 ניקיון כללי בחדר  - 

 בדיקה ורישום מפלס שמן מנוע, מים ברדיאטור, מים במצברים,  - 
 דלק במיכל.                            

 
 בדיקה ורישום חום מנוע )במידה וקיים חימום מקדים(  -   

 הרה נוריות סימון ואז  בדיקת תקינות -   

 בדיקה ידנית של משאבת הדלק -   

 דקות(  15-20הפעלה בריקם ) -   

 עבודה במונה  רישום שעות  -   

בזמן הפעלה בדיקת: רעשים חריגים, נזילות, אספקת דלק, טעינת   -
 מצברים, מתח יציאה, תדירות יציאה, חום מנוע, לחץ שמן.

 טיפול שנתי:  .2  

עפ"י   תיערך  ותכלולהבדיקה  הקבלן  בעומס,    מפרטי  בדיקה  היתר  בין 
)מחולל הגנרטור  בדיקת  אוויר(,  דלק,  )שמן,  מסננים  מערכת  החלפת   ,)

החלפת   מנוע,  שטיפת   , ומטען  מצברים  מנוע,  והגנות  חשמלית  בקרה 
והגנות   ההחלפות  מערכת  תקינות  בדיקת  הצורך,  במידת  רצועות 

והפעלת   חשמל  הפסקת  של  מצב  הדמיית  חרום  החשמליות,  צרכני 
כולל   מפורט  דו"ח  והגשת  המכאניים  פעולה  נתוני  רישום  מגנרטור, 

 ושא תפעול. מסקנות, המלצות והדרכה בנ

הצעת הקבלן תכלול את פרוט הציוד המוצע, קטלוג עם סימון האביזרים והדגמים   יא.
 המוצעים ורשימת אתרים ולקוחות אצלם הותקן ציוד והסוג המוצע.   

 

 

 :חומרים וציוד . 14

חדשים א. יהיו  הקבלן  ע"י  שיסופקו  והאביזרים  החומרים  מכון   כל  ע"י  ומאושרים 
 . התקנים )בעלי תו תקן(

 על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור   ב. 
 . לקבל אישור עיריית ירושלים  לצנרת שתונח עבורםהמפקח וכן                             
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    הקבלן  וחלפו ע"י קח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יכל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפ      ג.              
   ייד ועל חשבונו. מ                        

 
ש"ע ד. ציוד  להגיש  רשאי  וטבלת    הקבלן  קטלוגים  כולל  המקורי  הציוד  עם  ביחד 

המזמין,  המפקח,  האדריכל,  של  דעת  לשיקול  כפוף  ש"ע  אישור  ביניהם.  השוואה 
 מתכנן החשמל, כולם ביחד וכל אחד לחוד. 

 

 

 ות לסככות:מערכת הארק .  15

  במסבי  ממ"ר שיבוצע בחפירה  35מערכת הארקות לסככות תבוצע ע"י מוליך נחושת בחתך                 
 ויחובר להארקת יסוד של עמודי הסככה.   הלסככ

 

 תאומים אישורים ובדיקות:  . 16

   העבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם מח' מאור רחובות של העירייה, מדור תצפי"ת  א. 
 מ"י, כולל אישור הקבלן.  ומתכנן רשת של ח של בזק                             

 את כל  עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקחים של הרשויות הנ"ל, ויתאם איתם  ב. 
 העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת.                             
מועדי   ג. ולוודא  באתר  העובדים  הקבלנים  יתר  עם  עבודתו  את  לתאם  הקבלן  על 

וכו'. נוסף    חפירות, הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט,  לא תוכר כל תביעה לתשלום 
 הנובעת מחוסר תאום.  

 רשויות לפני בצוע  העבודה.  על הקבלן ובאחריותו לקבל התרי חפירה מה ד. 

    על הקבלן ובאחריותו לדאוג למערכת תאורה זמנית בכל תקופת הפרויקט לרבות  ה.  
     הזמנת חיבור החשמל מחברת החשמל, לרבות לוח חשמל תאורה זמנית, כבלים,                            
 כל העבודות וחומרי העזר עבור הנ"ל ישולמו ע"י הקבלן.  עמודים, פנסים וכו'.                            

 
   תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם מחלקת המאור בעירייה צנרת הכנה לכבלי  ו.

   ותבוצע בהשגחתו. הקבלן יזמין את המפקח מטעם מחלקת המאור לבדיקת הצנרת                
 תקינות הצנרת שבצע עם לאחר הנחתה ולפני סתימת החפירה  ויקבל אישורו ל               
 השלמתה.                 

 
ים, העמודים  על הקבלן לתאם עם מחלקת המאור של העירייה את כל עבודות החבור ז.

 והפנסים ולקבל את אישורו לעבודות שביצע.  

ואינה פוטרת   ח. ו/או המפקח  ע"י המתכנן  בדיקת הרשויות אינן באות במקום בדיקה 
 את הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.  

 עבורם בנפרד.   כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם   ט. 

 דה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן  עם השלמת העבו י. 
 שהקים ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של מהתקן ע"י                             
 הבודק.                           
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 צביעה : . 17

)לחלקי קונסטרוקציה  מגולוונים תבוצע לאחר  צביעת חלקי מתכת בלתי   א. ניקוי חול 
שכבות צבע יסוד אנטי קורוזיבי )מיניום   2   ניקוי במברשת פלדה( ע"י צביעה בתנור 

בעובי    לפחות  ועוד שתי שכבות  סופי אפוקסי    30-40סינטטי(  צבע  של  כ"א  מיקרון 
 בתנור.  

חיצונ ב. ניקוי  לאחר  תבוצע  מגולוונים  מתכת  חלקי  צביעה  צביעת  ע"י  לכלוך  מכל  י 
ופרלק וצבע סופי אפוקסי או ס(WASHPRIMER) ן  בתנור צבע יסוד מתאים לגלוו 

 של טמבור בתנור.  

גוון הצבע הסופי יקבע ע"י מחלקת המאור תוך תאום עם מהנדס העיר. בכל מקרה  ג.
שתידרש דוגמה של הצבע יכין הקבלן קטע צבוע לאישור האדריכל ללא כל  תוספת 

   תשלום.

 

 תנאים מקומיים:  . 18

דה ואת אפשרויות  על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבו
בנוגע   התנאים  כל  את  מכיר  שהקבלן  לכך  אישור  הקבלן תשמש  של  הצעתו  במקום.  הבצוע 
למכשולים, קשיים בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל  

 ה העלולה להתעורר בקשר לכך. תביע

 

 :אחריות . 19

העבודות הן ע"י רשויות והן ע"י   תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל א.
 המתכנן והמפקח.  

חודש מתאריך הנ"ל, עבור הנורות תקופת האחריות הינה    24תקופת האחריות היא   ב.
 חודש בלבד.  

   ן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבליםהקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתק  ג. 
 שסיפק.                             

 
חריות יוחלף ע"י  הקבלן מיידו על כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת הא ד.

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

 קן במשך תקופת  בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במת יישאהקבלן   ה. 
   האחריות.                           

 
 מדידה ומחירים:  .20

   פת עבור פחת, שאריות או חומרים העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוס  א. 
 שנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה  בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.                            

  
העבודות  ב. כל  ואת  וחבור  התקנה  הספקה,  כוללים  הכמויות  שברשימת  המחירים 

 ומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה.  וח

במחי  ג. כלול  לפנס  ועד  הציוד שבעמוד  ישולם  כבל ההזנה מפתח  ולא  גוף  התאורה  ר 
 עבורו בנפרד.  
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 מחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל גם את הנורה, ציוד  ההצתה וקבל לשיפור כופל   ד. 
   ההספק.                             

 
 וד חול, סרט סימון, כיסוי  מחיר, חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה,ריפ  ה. 

 והידוק .                             
 

       , זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר בטון טפסנות, מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה, ו. 
   לכבלים.                              

 
)לילה  ז.  חריגות  בשעות  עבודה  כולל  כי מחיר הסעיפים  בהצעתו  ייקח בחשבון  הקבלן 

דות ו/או עבודה בשעות וכו'(, לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד בגין פיצול העבו
 לא שגרתיות )לילה וכו'(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ ________________ חתימת הקבלן       _______________________תאריך 
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 כללי:  . 22

המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל ותקשורת במבני קבע ומבנים יבילים בתוך מחנה  
 קלנדיה ובמעבר בידוק החדש. 

 צע על פי המסמכים הבאים:  ה תבוהעבוד

 ותקנותיו העדכניות.  1954 חוק החשמל תשי"ד .1

 התקנים הישראליים העדכניים .  .2

 תקנות והוראות חברת החשמל.  .3

 תקנות והוראות בזק.   .4

 . 1220תקן ישראלי לגילוי אש ועשן  .5

 התכניות והמפרט הטכני המיוחד המצ"ב.  .6

 .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק  .7

 ת כלליו הוראות
וצענה בהתאם למוקדמות ולפרקים שבמפרט הכללי לעבודות בניין, כל העבודות תב

 למפרט המיוחד לתקנים ישראלים ולתקנים מקצועיים אחרים.  
ישראליים,  תקנים  המיוחד,  והמפרט  הכללי  המפרט  המוקדמות,  את  לראות  יש 

ארות באחד  והתכניות כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתו
 לה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים. המסמכים הא 

 תנאים כלליים 
 הסכם העבודה עם הקבלן: 

 המסמכים להלן יהיו המסמכים המנחים והמחייבים את הקבלן בעבודתו: . 1

המבנה;    לביצוע  ההסכם  ותנאי  הקבלן  לבין  המזמין  בין  העבודה  הסכם 
הנלוות   תוכניות  ורשימת  מיוחדים  שמפרטים  תוכניות  כולל  התווספו  אליו 

תוך כדי ביצוע;  כל הוראה המופיעה באחד המסמכים תחייב כאילו הופיעה  
 בכולם.  

אי באתר  -כל  המפקח  לידיעת  תובא  הנ"ל,  המסמכים  הוראת  בין  התאמה 
ההתאמה ולמתן הוראה  -המבנה מבעוד מועד, והוא יהיה מוסמך לבירור אי

 ון. מוסמכת לקבלן באשר לאופן הפעולה בנד

הקבלן . 2 להכרת    חתימת  באשר  מצדו  אישור  מהווה  ההסכם  מסמכי  על 
 המסמכים ודרישותיהם והכרה פיסית של אתר המבנה ותנאיו. 

וחד . 3 מלאה  התחייבות  מהווה  ההסכם  מסמכי  על  הקבלן  משמעית  -חתימת 
מקצועית   ברמה  במלואה,  העבודה  את  לבצע  הקבלן  של  ליכולתו  באשר 

 סגרת ההסכם. וח הזמנים המוסכם במנאותה ובקצב המתאים לל 

רשות   . 4 כל  של  וההנחיות  ההוראות  הדרישות,  בכל  לעמוד  העבודה  על 
 המוסמכת לכך מכוח החוק או מכוח צווים תקפים. 

אדם מיומן תוך שימוש  -ידי כוח-העבודה תבוצע לפי מיטב כללי המקצוע, על
ולתקנים  החשמל  לחוק  ובכפיפות  מעולה  באיכות  חדשים,    בפריטים 

 ורטו בגוף המפרט לגבי כל פריט. הרלוונטיים כפי שיפ 
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 העבודה תבוצע ע"י קבלן חשמל בעל רשיון ממשלתי בתוקף. . 5

רשיון,   .6 הדרושים  המסמכים  כל  את  המזמין  לאישור  יגיש  החשמל  קבלן 
 המלצות, רזומה של החברה וכו'. המזמין יבדוק ויחליט על אישור  הקבלן.

כולל  נו את מערכת החשמל העל הקבלן לבצע על חשבו  .7 זמנית לבניה באתר 
 אספקת חשמל לכלי העבודה/ מנופים/ משרדים וכו'. 

החשמלי   .8 לציוד  שיגרמו  לנזקים  הבצוע,  תקופת  בכל  אחראי  הקבלן 
 והחומרים המותקנים באתר או שנמצאים במחסנים באתר.

לטים  הקבלן אחראי בכל תקופת הביצוע על בטיחות עובדיו וידרש להתקין ש .9
 על כך באתר. 

הכולל   . 10 באתר  שלו  ההתארגנות  תחום  את  לעצמו  להקים  אחראי  הקבלן 
 משרד ומחסן עבור הציוד. 

 ( AS MADEתכניות עדות ) . 11

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים   .א
 שבוצעו לעומת  התכנון המקורי. 

המ . ב עדכניות  תכניות  הקבלן  יכין  העבודה  השלמת  את  עם  פרטות 
 ן כפי שבוצע )תכניות עדות(. המתק

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

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.  2 הקבלן ימסור למזמין  

הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י   .ד
 ..." ................. )..................( בתאריך

כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן   .ה מסירת תכניות העדות 
 ואישורו . 

 התכניות כלולות במחיר העבודה.  .ו
 

 

 היקף העבודה: .23

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה :   א. 

 אינסטלציה חשמלית מסועפת לכוח ומאור.   (1)
 הארקת יסודות.   (2)
 .  לוחות חשמל (3)
 גופי תאורה .  (4)
 ווט. מערכת טלפונים צנרת וחי (5)
 תשתיות לתקשורת ומערכת מתח נמוך מאוד.  (6)
 מרכזית גילוי וכיבוי אש.  (7)
 מערכת כריזה.  (8)

 

 תיאור המתקן: . 24

 חשמל:    (1)
חח"י   של  המניה  מערכת  את  בתוכו  הכולל  למחנה  ראשי  חשמל  חדר  תכנון 

המחנה   לכל  הראשי  הלוח  שיוזן  A910X3ואת  צה"ל משטרה  מבנה  תכנון   .
תק מבנה  מחנה,  ראשי  חשמל  ראשי  מלוח  חשמל  מלוח  שיוזן  ראשי  שורת 
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שירותים שמתוכננים במעבר בידוק החדש    מחנה, שני מבני משרדים + מבנה
 יוזנו מלוח מעבר בידוק חדש ראשי.

 טלפונים: (2)
בר לתשתיות  במבנה צה"ל משטרה יותקן ארון טלפונים ראשי תקן בזק שיחו

 בזק קיימות במחנה. 

 טל"כ: (3)
טל"כ ארון  יותקן  משטרה  צה"ל  בזק    במבנה  לתשתיות  שיחובר  ראשי 

 במחנה. קיימות 

  מ"א + וונטות: (4)
קבלן החשמל יכין נקודות הזנת חשמל תלת פאזיות/חד פאזיות ליד כל מזגן  
יכ ין  עפ"י תוכניות מ"א אף אם לא סומנו בתוכניות החשמל. קבלן החשמל 

עפ"י   וונטה  יש  שבהם  למקלחת/שירותים/אמבטיה  בכניסה  כפול  מפסק 
במ  מ"א  מופיעה  תוכניות  שאינה  חשמל  בתוכניות  וונטה  וקיימת  ידה 

ה אישור  את  לקבל  יש  מ"א  עבורה/או  בתוכניות  מדויק  למיקום  מפקח 
 לביטולה. נקודות תרמוסטטים עפ"י תוכניות מ"א. 

 שלטי יציאה: (5)
תקן שלט יציאה תקני מואר עם שלט תלוי מפרספקס  בכל דלתות היציאה יו

נורות   דו תכליתי עם  בכל    206910/206912דגם    LEDחרוט,  של אלקטרוזן. 
קומה יותקן שלט מואר זהה לנ"ל עם מספר הקומה. הקבלן ישלים ביצוע כל  
או   הבטיחות  יועץ  דרישות  עפ"י  בתוכניות  פורטו  לא  אם  אף  השלטים 

 המתכנן. 

 

 יות לביצוע המתקן:הוראות טכנ . 25

בתקרות,   א. מבודדים  חוטים  עם  צנרת  ע"י  סמויה  בהתקנה  יבוצע  במחיצות  המתקן 
 ומתחת לריצוף, האביזרים יהיו שקועים תחת הטיח.  

וצנרת   ב. גבס  בקירות  ו/או  מונמכות  תקרות  בחללי  מעבר/חיבורים  וקופסאות  צנרת 
להש אין  )ירוק(.  מאליו  כבה  מסוג  אש  חסינת  תהיה  מקרה חשופה  בשום  תמש 

 מ"מ.    16-בצינורות שרשוריים וצינורות שקוטרם קטן מ

בעזרת  מ' מפני הרצוף ויסגרו    2.20בה אחיד לפחות   ות יותקנו בגוקופסאות הסתעפ ג. 
 ברגים.  

 השחלת מוליכים בצנרת תהיה לאחר הטיח בלבד.   ד. 

גוויס   ה. או  ניסקו  מתוצרת  יהיו  עה"ט  בקופסאות קופסאות הסתעפות  להשתמש  אין 
 מרירון. 

 מ''מ.  55מפסקי מאור תחה"ט יהיו עגולות  /הקופסאות לשקעים ו.

ישלהקב ז. כל המוליכים המתחברים ללוח באמצעות שילוט פללן  סטי המחוזק ט את 
 למוליך בלחיצה. 

לפס   ח. אזיקונים  באמצעות  ללוח  הנכנסים  והצינורות  הכבלים  כל  את  יקשור  הקבלן 
 מחורץ וישלטם ע"י אזיקון עם "דגל". 

  כל מעברי הצנרת בין הקומות יאטמו לאחר הנחת הצנרת בחומר עמיד באש דוגמת  ט.
 אבצום או שריט מערכות מיגון אש. 
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 חומרים וציוד: . 26

ומאושרים  א. חדשים  יהיו  הקבלן  ע"י  שיסופקו  והמכשירים  האביזרים  החומרים,  כל 
 ע"י מכון התקנים אביזרים מתוצרת הארץ יישאו תו תקן. 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאשור המזמין   ב.
ע"י הקבלן    ו/או המפקח, כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מידאו המהנדס  
 ועל חשבונו.  

 . Nהשקעים והמפסקים להתקנה על הטיח יהיו מתוצרת ניסקו דגם   ג. 

דגם   יהיו  וויסברוד  אביזרים תחה"ט  או אלגנט של  בגוון להחלטת המזמין  או ש''ע 
 האדריכל/מתכנן.  / ש"ע שיאושר ע"י המפקח

 בלים ים וכמוליכ ד.

בידוד   . 1 מנחושת,  יהיו  בבניין  המוליכים  פרט    PVCכל  תקניים,  בצבעים 
 למסומן אחרת בתכניות.

ללוחות   . 2 והיוצאים  הנכנסים  והצינורות  הכבלים  כל  את  לסמן  הקבלן  על 
קיימא, כמו דסקית חרוטה או סרט פלסטי  -ידי סימון ברור ובר-החשמל, על

בה על נייר דבק או כדומה, לא יתקבלו  ממוספר ומהודק היטב, סימון בכתי
 כסימן. 

ב .3 פתוחות כבלים  בתעלות  מונחים  חשופה,  או  גלויה  מסוג    התקנה  יהיו 
XLPE               . 

 . NHXHX FE180 E90כבלים חסיני אש מגנרטור למפוחי עשן יהיו מסוג  .4

 אישור של אביזרים וציוד שווה ערך ה.

ציוד  חומרים/  סוגי האביזרים/  ובמפרט,    הקבלן לאחר שלמד את  בתכניות  המוגדר 
לנ ערך  שווה  להגיש  וברשאי  הרלוונטים  "ל  המסמכים  את  בקשתו  עם  שיגיש  תנאי 

 )דפי קטלוג, תקנים וכו'( לאישור המתכנן/ מפקח/ מזמין. 

המוגש   ערך  שווה  הציוד  את  לקב  שלא  להחליט  יכולים  המזמין  המפקח/  המתכנן/ 
 לאישור לפי שיקול דעתם הבלעדית. 

 

 ובדיקות:אישורים תיאומים  . 27

הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי ביצוע על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר   א.
כל תביעה לתשלום   לא תוכר  וכו'  רצוף  כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע,  העבודות 

 נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.  

יות, פרטי ביצוע  פקח לפני ביצוע לרבות אישור תכנקבלן החשמל יקבל את אישור המ ב.
 ם הנקודות. לא תבוצע כל נקודה ללא אישור מאת המפקח או האדריכל. ומיקו

   הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים מעברים וכו' עבור קווי החשמל  ג. 
 והתקשורת.                            

   הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות לבצוע החבור. ד. 

למתקן שהקים ויתקן מיד עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל   ה.
 כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק.  
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הקבלן יתאם עם בזק וטל"כ את צנרת הכניסה ויקבל אישור בזק וטל"כ לכל המתקן   ו.
 אשר בוצע.  

באו ז. אינן  וטל"כ  בזק  החשמל,  חברת  ו/או  בדיקת  המתכנן  ע"י  בדיקה  במקום  ת 
ין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים שידרשו על ו/או נציג המזמהמפקח  

המתכנן   ע"י  והן  הרשויות  ע"י  הן  שאושרה  לאחר  רק  כגמורה  העבודה תחשב  ידם. 
 והמזמין.  

     ( בסיום העבודה. התוכניות יוגשוAS MADEקבלן החשמל יכין תוכניות עדות )        .ח
 נאי לקבלת העבודה . באוטוקד גרסה עדכנית . מסירה זו תהיה ת משורטטות              

 
 זכות לשינויים בתכניות ובתכנון ט.

קווים   להאריך  בבניין,  הנקודות  של  וגובהן  מקומן  את  לשנות  רשאי,  המפקח 
ולהקטינם, להגדיל ולהקטין את מספר הנקודות של אותו מעגל, בין אם זה קו חשמל  

במקום  ם אם הדבר מחייב התקנת צנרת במילוי שמתחת לרצפה  או תקשורת, וזאת ג
ביציקה, וביצוע בתקרה כפולה במקום ביציקה וכו'. הזכות לשינויים תהיה עד לזמן 

  מיקום הנקודה הסופי. 

 

 הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות: . 28

הממשלתי   א. התקנות  לקובץ  כפוף  היסודות  הארקת  החשמל    4271בצוע  תקנות 
 מלאי או בפיקוחו.  קת יסודות( התשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חש)האר

 הגדרות:   ב. 

גישור את   :טבעת  מחבר  המבנה,  של  היסוד  בקורות  המותקן  עגול  או  שטוח  ברזל 
ויוצר   וכו'  חוץ  יציאות  היסודות,  של  האנכיים  המוטות  כגון  השונים  האלמנטים 

 ת חשמלית.  טבעת סגורה בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפו

פוטנציאלים חבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל פס נחושת המת  :פס השוואת 
הפס   מידות  ההארקה.  צרכני  כל  מתחברים  אליו  מגולוון  באורך    X440שטוח  מ"מ 
  המאפשר חבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות שמורים.  

חוץ ריתו  :יציאות  ע"י  מחובר  האחד  שקצהו  מגולוון  ברזל  הגישור  פס  לטבעת  ך 
לבנין   מחוץ  יוצא  השני  פטיש  בתווהקצה  קופסת  שלט P2 ך  עם  או  משוריינת 

 "הארקה"  שווה ערך ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ.  

יסודות  הארקת  ומחוברים    :אלקטרודת  המבנה  ביסודות  הטמונים  המתכת  חלקי 
 ביניהם ע"י ריתוך.  

   וטנציאלים, ת הגישור, פס השוואת פהמערכת הכוללת את טבע :הארקת יסודות  
   קת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי ההארקה המתחברים ביניהם. אלקטרודות האר                           

 
וחבור   . ג בודדים  ביסודות  התחתונה  הרשת  ריתוך  יכללו  היסוד  הארקת  אלקטרודות 

ליצור   יש  בכלונסאות,  הגישור.  טבעת  אל  ירותכו  אלו  לפחות,  אנכיים  מוטות  לשני 
בין גלווני  בקוטר    קשר  עגול  ברזל  ע"י  האנכיים  שנים     12המוטות  לפחות.  מ"מ 

 מהמוטות האנכיים ירותכו לטבעת הגישור.  
מ"מ לפחות )אלא   12טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול )לא מצולע( שקוטרו    ד.

 בתכנית מידה אחרת( תוך כדי שמירת רציפות ההארקה.   אם צוינה 

הרציפ לשמירת  הדרושים  ברזל  הגישורים  ע"י  הם  גם  יבוצעו  שיחובר    12ות  מ"מ 
 באמצעות ריתוך.  
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תפר וכו'( יש   בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ, מעבר ה.
מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת     x 30 4להתקין פס מגולוון  

מ  בלתי  חלק  לאוויר  לחשוף  אין  מקרה  בשום  הבטון.  תחום  טבעת  בתוך  של  גולוון 
 הגישור.  

בנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבניין, תפקידם למנוע שנקודה   .ו
תהיה   במבנה  שהיא  מאשר   כל  יותר  הכללים   10רחוקה  כל  הגישור.  מטבעת  מטר 

 הנוגעים לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו.  
ב .ז המתכתיות  המערכות  כל  הארקת  לבצע  הקבלן  המים,  באחריות  צנרת  כגון  מבנה 

ארונות   תקשורת,  מגשYESארונות  מסילות  ,  מתכת,  קונסטרוקציות  כבלים,  רי 
מ"מ בתוך צינור פלסטי כפיף    16מעלית וכו'. מוליך הארקה לנ"ל יהיה מנחושת שזור  

 סמוי חסין אש. 
 

 לוחות חשמל:  . 29

ראש א. חשמל  חדר  ולמבנים:  משטרה  צה"ל  למבנה  החשמל  תקלוחות  חדר  שורת י, 
צבוע ראשי מפח  מודולרים  פנלים  כלוחות  יבנו  השירותים  ומבנה  משרדים  מבני   ,

מידות   נישה.  בתוך  להתקנה  מים  מוגנות  דלתות  יותקנו  חיצוניים  ללוחות  בתנור 
 הלוחות ע''פ התכניות.

והארקה.   אפס  צבירה,  פסי  זו  לסדרה  מותאמים  אורגינלים  דין  פסי  יכללו  הלוחות 
יוצר  ל הלוחות  במפעל  מאושו  יצור  וחות  יאושר  לא  לאישור(  לוח  יצרן  להגיש  )יש  ר 

 לוחות בשטח ו/או שלא ע"י מפעל מאושר. 

 הוראות כלליות לבניית לוחות: ג.

מתוצרת   .1 יהיה  בלוחות  או  SIEMENS או  ABB SACE הציוד 
WESTINGHOUSE  ,   או 
 MERLIN GERIN  .או ש"ע 

נית .2 כושר  בעלי  יהיו  המאמ"תים  של   כל  עפ"י בקצ  KA  10וק    898תקן    ר, 
IEC. 

החבורים   .3 ותרשימי  העקרוניים  לתרשימים  בהתאם  יבנו  החבורים 
הדרושים   האביזרים  לצרכי  מתאימות  תהינה  הלוח  מידות  שבתכניות. 

 .   30%כמפורט בתכניות ובחוזה הפאושלי ועוד מקום שמור 
ית בלבד, תכנית  התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונ .4

חד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות  עם ציון התוצרת של כל אמפורטת  
 הלוח תעובד על ידי הקבלן  ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה.  

גמר   עם  הלוחות.  לבצוע  לגשת  הקבלן  רשאי  התוכניות  אישור  לאחר  רק 
 הנ"ל.    עותקים של מערכת התוכניות 3הביצוע ימסרו יחד עם כל לוח 

יכללו פ .5 ת, אפס והארקה עם ברגים ודסקיות פליז  סי צבירה לפאזוהלוחות 
בורג נפרד לכל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי  

ממ"ר ומעלה עם    35ממ"ר מהדקי מסילה,     25הפקוד יצוידו במהדקים. עד   
 בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 

בירה באמצעות נעלי כבל  ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצ  10   מוליכים שחתכם .6
 פליז.  ודסקיות 

ישולטו בשלטי   .7 והמפסקים  יש לסמן    DEIMOכל האביזרים  בנוסף לשלוט 
 את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית. 

פלסטי שקוף   .8 פנל  ידי  על  יכוסו  לוח  הכניסה של המפסק הראשי בכל  הדקי 
בסמ "האפמשולט  פסי  הצבירה,  פסי  יכוסו  כן  החץ.  אחרים  ן  וחלקים  ס"  

 התחשמלות ע"י מגע מקרי .  בלוח העלולים לגרום 
בין   .9 קצר  וזרם  יתר  לזרם  בהגנות  סלקטיביות  להבטחת  ידאג  היצרן 

חייב   המוצע  החשמל  ציוד  החשמל.  בלוחות  אוטומטים  החצי  המפסקים 
 להתאים לדרישה זו.  
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ש גדול  ות סגרים קפיציים )פרפריים( או ברגים בעלי ראפנלים יחוזקו באמצע .10
 שחרור הבורג מהפנל.  לסגירה   בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת 

מס'   .11 ישראל  לתקן  בכפוף  יבנו  החשמל  שירותי    61439לוחות  ע"י  כנדרש 
 כבאות.   

 

 גופי תאורה: . 30

 כללי:  

 גופי התאורה יתאימו לאופי בו הם מותקנים. 

 כניים יותקנו גופי תאורה בהתקנה גלויה ו/או שקועה. בחדרים ט .1
תאום  עבבמ .2 לפי  מונמכת  בתקרה  שקועה  בהתקנה  תאורה  גופי  יותקנו  רים 

 עם האדריכל. 
באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו גופים שקועים.  גופי התאורה   .3

תעשה   לצרכי אחזקה  גוף תאורה  כך שהחלפת  ולהתקנה  לפרוק  קלים  יהיו 
לגוף    צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים. הלובר  יחוזק בתפס גמיש  ללא

 התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק לצרכי תחזוקה. 
 שלטי חרום מוארים:   .א

ת"י   תקן  בעלי  יהיו  החרום  יציאת  חלק    20שלטי  לתאורת    2.22מנורות 
רום תקניים  . המנורות יתאימו לשלטי חLEDחרום.שלטי החרום יהיו עם נורות  

ביק ונורת  בדיקה  בלחצן  ויצוידו  אש  מכבי  לדרישת  מתג  בהתאם  )ללא  ורת 
הקומתי בלוביים  יותקנו  החרום  שלטי  היחידה(.  תלוי  לניתוק  שלט  עם  ים 

מפרספקס חרוט להתקנה על הקיר )מעל לדלתות היציאה(, או להתקנה לתקרה.  
 השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי המתאים למיקום ההתקנה.  

על הקיר.  שלטי החרום בחדרי מדרגות יהיו עם שילוט על גוף התאורה ויותקנו  
לפי הורא גם את הכיתוב  יכללו  יציאת חרום מסוימים  יועץ הבטיחות  שלטי  ות 

 מטעם המזמין.  

 כלליות:   טכניות הוראות .ב    

 כללי:   (1)

גופי התאורה שבתכניות מתייחס להספקה, התקנה וחיבור כולל גם את   .א
ציוד והנורות, כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה  ה

ת כל החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, כניסת כבל וכל  לרבו
 ות וחמרי העזר הדרושים. העבוד

ניקל    S.M 2000ממירי חרום  יהיו מדגם   . ב של ש.מ. יוניברס עם סוללות 
 . 2.22מטל עפ"י תקן לתאורת חרום 

ג (2) אל כל  וברגים  מתכת  פס  ע"י  יחוזקו  אקוסטית  בתקרה  השקועים  התאורה  ופי 
הבטון ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף שקוע מבלי לחזקו אל  תקרת  

קונסטרוקטיבית ת תמיכה  הוא  אף  יקבל  פריקה  לנורות  הדלקה  ציוד  הבטון.  קרת 
 ולא יהיה מונח על תקרה שאינה מסיבית ללא תמיכה. 

בהרכבתו  קבלן   (3) ו/או  התאורה  בציוד  רואה  שהוא  בעיה  כל  על  לדווח  חייב  החשמל 
הזמנת  בפר תתבצע  בטרם  הפרויקט  ביצוע  אורך  לכל  והן  המכרז  בשלב  הן  ויקט 
 ים.הגופ 

   הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת ניסיונות  (4)
   תאורה.             

 
ל (5) הסיוע  מלוא  את  למתכנן  ייתן  יכלול  הקבלן  הסיוע  תאורה.  ניסויי  ביצוע  צורך 

ביצוע   בעת  או  לפני  גופים  חשמלאים  התקנת  המתכננים,  הנחיות  עפ"י  הניסוי 
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ע כלי  הניסוי,  בזמן  בשטח  הניסוי  שימצאו  כדי  תוך  שינויים  לביצוע  נדרשים  בודה 
או   קשר  מכשירי  וכו'(  מברגים  חשמליים,  כבלים  כפפות,  הרמה,  מתקני  )סולמות, 

כמו כן תאום עם קבלנים אחרים שעבודתם תידרש לצורך הניסויים )כגון  פלאפונים.  
 י תקרות( . הדבר אמור הן לגבי תאורת פנים והן לגבי תאורת חוץ. קבלנ

המתכנן,   (6) הנחיות  עפ"י  מתכוונים,  גופים  יהיו  באם  תאורה,  גופי  כוון  יבצע  הקבלן 
 במשך או עם תום העבודות. 

ים כלולים במחירי התקנת גופי התאורה )בהתאם להצעת  ניסויי התאורה וכוון הגופ (7)
 ורם בנפרד.הקבלן( ולא ישולם עב 

התקנים   (8) בכל  יעמדו  ההתקנה,  ועבודות  וציודם  חלקיהם  כל  על  התאורה  גופי 
הגרמניים   בתקנים  ובהעדרם  החשמל,  חברת  בהוראות  הרלוונטיים,  הישראליים 

DIN\VDE  . 

 -גופי תאורה 

 ורה ומיקומם: להלן רשימת גופי התא 

 מק"ט/סוג + נורות  חברה  אופן התקנה  מיקום 

 שגע בתקרה  משרדים

ס"מ מותקן    LED  W30  60X60ג"ת עם נורת  
 שקוע/צמוד לתקרה דגם פאנלד

 

 געש בתקרה  מעברים 
נורת   עגול שקוע בתקרה    LED  W24ג''ת עם 

 דגם דוקולד עגול  PCעם כיסוי 

שירותים/מעברים  
חיצוניים/חדרים  

 רטובים 

תקרה/על  ב
 הקיר 

 געש
פלסטי   כיסוי  עם  עגול  נורת    IP65ג"ת  עם 

LED W16  לד  ונית רונדודגם חרמ 

 געש על הקיר  קירות המבנה 
נורות   עם  הקיר  על  מותקן     W31 LEDג"ת 

 דגם סטאר לד 

חדרי   טכניים,  חדרים 
 חשמל ותקשורת 

 ארכה בתקרה 

בהספק  - לד  נורת  עם  לומן    33W  4,080ג"ת 
 ט דגם פרימה לד עם כיסוי פוליקרבונ

 

 תאורת חרום למילוט  
 שלט "יציאה" 

 קיר/תקרה  
 אלקטרוזן 

נורת  יצ  שלט עם  דו תכליתי  מואר    LEDיאה 
W1X15    דגם    360לזמן   PX-LEDדקות 

206910     

חרום   תאורת 
 להתמצאות 

 שקוע/גלוי 

 בתקרה 
-- 

בקוטר    W3ג''ת ספוט חד כיווני לחרום בלבד  
 ס"מ דגם כפתור.  5

 

 ( כללי ledורה עם נורות לד )גופי תא (9)
 LED- lightדה פולטת אור  גופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיו 

emitting diode) 

 , ייבדק ויתאים לטמפרטורות סביבה של  20גוף התאורה יתאים לדרישות ת"י  .א
(-10° c עד )35°c . 



 

63 
 

ת"י   . ב לדרישות  יתאים  התאורה  הסיכון62471גוף  קבוצת   ,  (RISE GROUPתהיה  )  
 בהתאם לאמור להלן: 

 :0בתאורת פנים: קבוצת סיכון  .1
ם לאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר  , בהתא1או    0סיכון  בתאורת חוץ: קבוצת   .2

 .0אחרת, קבוצה הסיכון תהיה  
 

בהתאם לאמור    10%±4,000°kאו    10%±3,000°kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה   . ג
בהע החוזה.  הנורות  במסמכי  של  הצבע  טמפרטורת  החוזה,  במסמכי  דרישה  דר 
 תהיה כאמור להלן: 

 .10%±4,000°kבתאורת פנים:  .1
 .10%±3,000°kחוץ:  ורתבתא .2

, יהווה  nm 420-500הערך המירבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום 
 מהעוצמה המרבית )פיק( הנפלטת.  45%עד 

 כאמור להלן:  ( יהיהCRIמקדם מסירת הצבע ) .ד
 לפחות. 80לתאורת פנים יהי   .1
 לפחות.  70לתאורת חוץ יהיה  .2

 
יהיה   .ה נורות לד,  גוף תאורה עם  שעות לפחות, בטמפרטורה אופפת    50,000אורך חיי 

  20%וכשל של עד    80%)לפי קטלוג היצרן(. מותרת ירידת שטף האור עד    35°c  של
 נטים ובזרם העבודה המתוכן. (, בהתאם לתקנים הרלווL80/F20מסך הנורות )

 
 ההתקנה תתבצע כאמור בהוראות ההתקנה של היצרן. .ו

 

 
בידוד כפול( עם בידוד   -class 2) 2ג ( תהיה מסו driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) .ז

חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא  
(. מקדם ההספק של המערכת יהיה  ±10%תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )

 לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה )לפי קטלוג היצרן(.  0.92
 

יהיהו   .ח הלג  נורות  עוצמהכל  בהיקות,  היצרן    בעלות  התחייבות  )תינתן  זהים  וגוון 
 (. binning -לתהליך ה

 
ערכות הפעלה הרכיבים שבגופי התאורה המסופקים )נורות לד, ספקי כח, בקרים ומ .ט

)דרייברים( יהיו זהים לרכיבים שנבדקו בגוף התאורה, אשר אושר על ידי המעבדה  
 .  20ותועד בתעודת הבדיקה, כמתאים לת"י 

 
 ת חוץ לד כללי ורתא (10)

לד   נורות  עם  תאורה  גופי  תאורה,  גופי  עבור  הדרישות  לגבי  לעיל,  לאמור  בנוסף 
 לתאורת חוץ, יעמדו גם בדרישות להלן: 

 הרלוונטי.  2.5או  2.3חלק  20ף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  גו .א
 

בתקנות   . ב כאמור  הבאות  מהחלופות  אחת  לפי  תהיה  חשמלי  הלם  מפני  הגנה  דרגת 
 חשמל: ה

 (.class 2) 2ציוד סוג  .1
 ציוד עם בידוד מוגבר.  .2
סוג   .3 ביחclass 1)   1ציוד  התאורה,  גוף  יצרן  הוראות  שימולאו  ובלבד  לאמצעי (  ס 

ב לעמידה  התנגדות הארקה  יצרן    EMC  -ההגנה החשמלית,  של  האחריות  ותנאי 
 גוף התאורה. 

 . 1בהעדר דרישה במסמכי החוזה, יהיה גוף התאורה לפי חלופה מס' 
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הגנה   . ג ציוד ההפעלה   IP65דרגת  האופטי. כאשר  והציוד  ההפעלה  ציוד  לתאי  לפחות 
, יכול תא ציוד ההפעלה להיות בדרגת  IP65( הוא בדרגת הגנה  driverהאלקטרוני )

 . IP44הגנה  
 

 לפחות.   IK08לדרגת הגנה מפני הולם מכני  .ד
 

 
 לפחות.   10KAוזרם של  10KVגוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של  .ה

 

   תקשורת: תשתיות . 13

 כל צנרת התקשורת תהיה חסינת אש .   א. 

 ר.  כל נקודות התקשורת יסתיימו בקופסה שקוע בקי ב. 

עבודת הקבלן כוללת צנרת וחוטי משיכה של מערכת תקשורת המחשבים והטלפונים   ג.
מהארון הקומתי ע"י צינור וחוט משיכה לנקודות התקשורת בכל חדר. סיום בקופסה 

 .RJ45שמור לשקע  עם מקום

 

           מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן:     .32

 :  כללי א. 

 באמצעות גלאי עשן בתקרה. מערכת גלוי אש ועשן תבוצע    

 מרכזיות גילוי אש כדלקמן:  3יותקנו 

 מבנה צה"ל משטרה. –כתובות  50מרכזית גילוי אש כתובתית   .1
 ראשי מחנה.  חדר חשמל –אזורים   16מרכזית גילוי אש אזורית  .2
 חדר תקשורת ראשי מחנה. –אזורים   4מרכזית גילוי אש אזורית  .3

      . 1220ם לדרישות ת"י , מערכת גלוי אש  ועשן תתאי 

תקן   תו  הציוד  ישא  כן  התקנים,  מכון  המציעה    L.Uולדרישות  החברה  אמריקאי.  
 . ISO 9002תהיה בעלת 

 פרוט טכני של המרכזיות  ב. 

עד  ית עם כרטיסים לחבור  טרה תהיה כתובתית אנלוג רכזת במבנה צה"ל מש (1)
כתובות עבור השלבים    80  הרחבה עד  עם אפשרות)גילוי וכיבוי(    כתובות  50

, כרטיסי כיבוי ללוחות חשמל שונים, יחידות כתובת לחיבור מפסקי  הבאים
לחיבור   כתובת  יחידות  לספרינקלרים,  פתיחה  ברזי  ו/או  זרימה 

אויר מיזוג  של  מנעולים  הפעלה/הפסקה  מעליות,  אש,  מדפי  עשן,  חלונות   ,
אירוע באמצעו לכל  תגיב  וכד'. המערכת  בדלתות  היכולת לאתר  מגנטיים  ת 

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

   4  -הרכזת תכלול כרטיס ממסרים לפיקודים, ותצויד בחייגן אוטומטי ל (2)
   מנויים.                                          

 
תכלו (3) המאפשרהרכזת  כרטיס  )ניתן    ל  ראשי  זרם  מפסק  של  חשמלי  ניתוק 

 (.  יהיה לקבוע את הגורמים לניתוק ע"י תכנות

בשנוי   (4) צורך  ללא  התכנית  שנוי  )המאפשר  אינטגרלי  תכנת  תכלול  הרכזת 
וצג   ניתן    LCDחיווט(  הבקרה(  ממחשב  )ו/או  הבקרה  מלוח  נומרי.  אלפא 
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לסביבה בה הותקן. כ"כ ניתן    יהיה לכוון את הפרמטרים של הגלאי בהתאם
שבר )אבק,  תקלות  על  דיווח  כולל  מהגלאי  אחזקה"  "דוח  לקבל  (  יהיה 

נתונים על סוג הגלאי, מספר סידורי ותאריך היצור. המערכת תהיה בעלת  ו
חלוקה   ע"פ  שיוגדר,  כפי  הרגישות  למצב  בהתאם  דינמי  אזעקה  סף 

 גיאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י המזמין. 

 כזת בבניין הקיים . מהדגם הזהה לר הרכזת תהיה (5)

היציאות ומטען  הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי   (6)
 שעות. 24ומצברים לגבוי 

 הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר. (7)  

הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה, להתקנה על הקיר או שקועה   (8)
 יבה תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור. בתוכו. הת 

מרכזית   (9) עיבוד  מערכת  תכלול  כל  U.P.Cהרכזת  על  כרטיסי    המפקחת 
ב המאוכסנים  נתונים  למחשב.  הממשק  וכרטיסי  הדיגיטלי  הצד    -העניבה, 

U.P.C   ה ההספקה.  מתח  נפל  אם  גם  ימחקו  הגדרת    U .P.C  -לא  יאפשר 
 יצויד בשעון זמן.  U.P.C -תנאים לאזעקות והעברת אינדקציות למחשב.  ה 

עבור   ג. אזורית  תהיה  מחנה  ראשי  חשמל  בחדר  עב  16רכזת  רכזת  חדר  אזורים,  ור 
 אזורים.  4תקשורת ראשי מחנה תהיה אזורית 

   גלאים ד.

הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים משולבים   (1)
שנית כך  הבטון  בתקרת  מותקנים  או  המונמכת  סוג  בתקרה  את  להחליף  ן 

 הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס. 

רפלקסיה ויאפשר גילוי כל סוגי  גלאי עשן יהיה אופטי. הגלאי יפעל בשיטת ה (2)
 העשן, מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר. 

גלאים בתעלות מזוג אוויר יהיו מסוג אופטי בעלי רגישות הן לעשן שחור והן   (3)
התקן מיוחד שיורכב במקום נוח לגישה על תעלת  לעשן  אפור ויותקנו בתוך  

לד ההתקן  תפקיד  התקרה(.  חלל  )בתחום  מבחוץ  הזורם  המזוג  אוויר  גום 
 מטר בשנייה.  20במהירות של עד 

קיימת   (4) בהם  במקומות  יותקנו  חום(  )גלאי  טמפרטורה  עליית  מסוג  גלאים 
שר  של  במקרה  ומאידך  העשן  גלאי  ע"י  שווא  להפעלות  גבוהה  יפה  סבירות 

 לפחות בתוך דקה(.  8.3Cהירה )עליה של צפוייה עליית טמפרטורה מ 

נורית   (5) לחיבור  אפשרות  ובנוסף  אנטגרלית  סימון  נורית  תהיה  גלאי  לכל 
 מקבילה לחיבור מחוץ לאזורים/חללים סגורים. 

 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת. (6) 

 תפעיל מייד אינדיקציה   בקו מתח כל תקלה בגלאי עקב קצר, נתק או נפילת  (7)
   ברכזת.               

 
בהם   (8) מקומות  עבור  שונה  רגישות  בעלי  גלאים  של  בחירה  אפשרות  תהיה 

 תיתכן כמות עשן קטנה מדי פעם.

עם   (9) לעבודה  ויתאימו  הקיים  בבניין  לדגם   הזהה  מהדגם  יהיו  הגלאים 
 .הרכזת
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   לחצני חרום ה. 

קת אש, לחצנים אלו יחוברו לאזור  אזע  חצניבנוסף לגלאים, יותקנו בכניסות לבנין ל
הלחצן   הגלאים.  לגבי  כמפורט  האמצעים  כל  את  ויפעילו  נמצאים  הם  בו  האזעקה 
יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני )"כלפה"( 

 למניעת לחיצות שווא , ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.  

 נת ממועעלה יחידת הפ ו. 

 יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממוענים האחרים על קו הגלאים.   

 יחידה זו תשמש כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו מגנטים  

יוכלו   היחידה  מגעי  וכו'.  עשן,  מסכי  עשן,  פתחי  מאווררים,  אש,  דלתות  לסגירת  
מקסימום:   במתח  אמצעים  תהיחי.    VAC\4A 220להפעיל  בלחצן  דה  מצוידת  היה 

ניתן יהיה להפעיל את הרכיב הבוחן ולשלוח את   הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות 
 כתובת היחידה ללוח הבקרה.

 אזעקה קולית וויזואלית  ז. 

 מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה אלקטרוניים משולבים עם נצנצים להתקנה    
  שקועה בקיר.                            

 
הבני (1) )בתוך  פנימי  של  צופ  ין(:צופר  עוצמה  בעל  במרחק    90DBAר 

הבזקים     24V, 90הרץ משולב עם נצנץ    3000מטר בתדר של    1של  
 בדקה.

המיועד   (2) מים  מוגן  צופר  הבניין(:  של  חיצוני  קיר  )על  חיצוני  צופר 
של   עוצמה  בעל  חיצונית  של    100DBAלהרכבה  מטר,   1במרחק 

 הרץ משולב עם נצנץ כנ"ל. 500-1000בתחום תדרים  

   אופן פעולת המערכת  ח.

 אזעקה:   (1)  

 נורית סימון בגלאי תהבהב.   -   

 נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.  -   

 יופעלו הצופרים.   -   

ה - נומרית  הצג  אלפא  בצורה  האינפורמציה  כל  את  יציג  דיגיטלי 
 בעברית )כתובת הגלאי המזעיק(. 

 שחרור דלתות אש, חלונות עשן וכו'  -

 ת מ"א. הפסקת יחידו -   

 החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתים.  -   

 תקלה:   (2) 

 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.  -   

   יופעל צופר פנימי בלבד. -  

 הצג הדיגיטלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה ולמקומה.   -   

 החייגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות.   -   
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 חידות מ"א. פסקת י ה -   

 מערכת כבוי אש ללוחות חשמל ולחדרי תקשורת  ט. 

 נ      במיכלים   FM - 200מערכת כיבוי אש ללוחות חשמל תבוצע ע"י גז  .1   
 ניים ובמשקל המצויין בתכנית ועם ברז שחרור, מד לחץ, צנרת  תק                                                      

   פיזור, נחירים וציוד פיקוח.                                                            
                                                      

 מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים:  .2   

 אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש. (1)    

 אמצעות מערכת הפיקוד החשמלית )לחצן בלוח  ידנית ב  (2)    

 הפיקוד(.

 ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל.  (3)    

 צעי הבטיחות הבאים: מתקין המערכת יהיה אחראי לאמ .3   

 כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על   (1)    

 . 70%ריכוז נפחי של 

 האוטומטית של מערכת הכבוי   תהיה השהיה בין ההפעלה (2)    

 לבין פתיחת המגוף.

 מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל  (3)    

 גם צופר האזעקה. 

 מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך   שחרור של הגזציוד ה .4   

 שניות.   10שמשך פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על 

 )הקוטר יקבע עפ"י   40לדה ללא תפר סקדיול הצנרת תהיה צנרת פ .5   

 משקל הגז( צבועה בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות את  

 חירי הפזור. הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נ

 תכנית  ק"ג הקבלן חייב להכין   3עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  .6   

 מיקום נחירי פיזור לאשור המתכנן הכוללת סימולציית מחשב.

 מטר חייב הקבלן לבצע מערכת   3עבור חדר שגובה תקרתו מעל  .7   

 נחירי פזור כפולה. 

 הספק יספק תעודה על אכות הגז.  .8   

 .KBAR 25נדרש לחץ קבוע  -ן לחץ אנטגרלי יותקן שעו בכל מיכל   .9   

 בכל מיכל תותקן נצרה למנעת שחרור הגז בעת בדיקה תקופתית.  . 10   

 בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אורגינלית.  . 11   

 מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל, הצנרת, נחירי   . 12   

 וחיבור מכני וחשמלי,  , התקנה  הפזור, ברזים וציוד המדידה והפקוח
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הדרושים   העזר  וחמרי  העבודות  וכל  המתלים  החזוקים,  חיבור,  כבלי 
 להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה.   

 אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.   -  

 

  בדיקה ואישור: י.

 באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון    
 .  התקנים                           

 
גלוי עם הש למת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת 

אש ולבדיקת מערכת כיבוי אש ויתקן כל ליקוי שידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י  
 מכון התקנים.  

 

 מדידה, מחירים, אחריות ושרותי אחזקה:  יא. 

 : כללי .1  

ח  א. גם הובלה, התקנה,  כולל  עלה  יבור, הפ מחיר המערכת המסופקת 
לפחות(.  מלא  הדרכה  )יום  המשתמש  והדרכת  הרצה  ניסיונית, 
של תקלה   פעולות במקרה  רשימת  חוברת הדרכה הכוללת  הספקת 
וקטלוגים   המערכת  שרטוטי  המערכת,  של  השרות  חברת  ופרטי 

 מלאים. 

נכונותו   ב. על  התחיבות  כתב  המתקין  ימסור  זה  מכרז  הגשת  עם 
למ אחזקה  שרותי  לתת  שהתואפשרותו  ו/או  ערכת  העבודה  קין. 

 העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה  

 ואחזקה של המערכת המפורטת במכרז זה. 

  -  11חלק    1220עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי   ג.
 "מערכות גילוי אש: תחזוקה".

 עבודות האחזקה כוללות:  .2  

 ים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של  נע שגרתיבדיקות וטיפולי מ )א(   
 היצרן.                                                        
 

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.  )ב(   

 אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן.  )ג(   

במערכת.   )ד( המבוצעות  האחזקה  עבודות  כל  של  מדויק  רישום  ניהול 
תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מידית עם קבלת ההודעה  

 שעות.  36תוך פרק זמן שלא יעלה על  כל מקרה  וב

 בדיקות ניסיון והפעלה: .3  

בהשתתפות   המערכת  בדיקת  המתקין  יבצע  המערכת  התקנת  השלמת  עם 
מלא   תדרוך  גם  תכלול  הבדיקה  היזם,  ונציגי  המפקח  המתכנן,  המהנדס 

 לאנשי האחזקה. 
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 אחריות הקבלן:  .4  

התקינה של המערכת    ולפעולההמתקין יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים  
למשך   המזמין  רצון  של    24לשביעות  הסופית  קבלתה  מתאריך  חודש 

 המערכת באתר. המתקין יהיה אחראי לציוד, הובלתו ואחסונו. 

 מחירי תקופת האחריות יכללו: .5  

אחזקה   (1) עבודות  לביצוע  באתר  הדרושים  והחומרים  העבודות  כל 
 בהתאם למפרט הטכני. 

 לי עבודה והציוד מדידה לרבות ציוד המתקין. ימוש בכדמי הש (2)   

 הוצאות הנסיעה לאתר וממנו. (3)   

 הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של המתקין.  (4)   

 הוצאות הקשורות לניהול הרישום של עבודות האחזקה.  (5)   

 רווח המתקין.  (6)   

 

 הצעת הקבלן למערכת תכלול: יב. 

 הכולל את כל הנתונים של הרכזת ואביזרי הקצה. המערכת מפרט טכני של  א.  

 קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה.  ב.  

 רשימת מקומות בהם הותקנה מערכת מהסוג המוצע.  ג.  

  

  : 1220ובתקן  EN 54- 16מערכת כריזה בחירום בתקן.     33

 
 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות .א
כריזת חירום, הודעות שוטפות  ברחבי מבנה    תו מטרת המערכת היא שידור הודע .1

 צה"ל משטרה.  
האש   .2 גילוי  למערכת  תחובר  הכריזה   האביזרים    ADR-3000מערכת  כל  כולל 

 הנדרשים לביצוע החיבור, קומפלט. 
 מסוגים  רמקולים באמצעות, מרובה ובנאמנות טובה באיכות ישמעו ההודעות .3

 לפי  נוספות כריזה מדותע מ וכן ראשיה הבקרה ממוקד במתחם שיותקנו שונים
 . הבטיחות מנהל הנחיית

וכן נושא   3חלק    1220כל מרכיבי המערכת יהיו בהתאמה מלאה לדרישות תקן   .4
 ובכפוף לדרישות כבוי אש והפיקוח  EN 54-16 אירופאי תו תקן

תנאי   .5 עפ"י  תקשורת  בכבלי  ריכוזים  מס'  בין  לחבר  אפשרות  תהא  למערכת 
 האתר.

כ .6 יאפשרו  הכריזה  הודעות לאעמדות  והפעלת  או  ריזה  אזורים  בודד, מספר  זור 
 כלל האזורים במערכת. 

 המערכת תאפשר חלוקה לאזורי כריזה שונים בהתאם לדרישות היועץ.  .7
בעל   .8 אלקטרוני  גונג  צליל  ברמקולים  ישמע  ההודעה  שידור  צלילים    2-3לפני 

 ההפעלה   וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג
אוטומטי .9 מטען  תכלול  ללא  המערכת  חירום  מצברי  מערך    -טיפול    וכן 

MAINTENANCE FREE    במשך המערכת   הפעלת  יאפשרו  דקות    60אשר 
 שידור רצופות ללא רשת החשמל.

כגיבוי. ההעברה    24VDCוכן ממתח ישר    VAC  220המערכת תוזן ממתח הרשת   .10
 , ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא . ממתח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית
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ת .11 הפע המערכת  יבש  אפשר  מגע  באמצעות  מוקלטות  חירום  הודעות  שתי  לת 
 ובאמצעות עמדות כריזת החירום. 

המערכת תאפשר כניסות למקורות שמע נוספים כגון:  פריצת הודעות ממערכות   .12
 רך. האש, פריצה ממערכות חירום נוספות ומקורות מוסיקה במידת הצו

בעת הפעלת הודעת  המערכת תאפשר יציאת מגע יבש בעת תקלה במערכת ו/או   .13
 חירום מוקלטת. 

משנה   .14 ריכוזי  במס'  או  המקומית  ברכזת  עתידית  הרחבה  תאפשר  המערכת 
 בהתאם להנחיות היועץ.   CAT5שיחוברו בניהן עם כבילה בכבל 

ור תכנון מפורט לרבות  באחריות הקבלן המבצע לספק בעת הגשת הציוד לאיש .15
 המערכות.תוכנית העמדת הציוד, תכנון אזורי הכריזה והספקי 

למען הסר ספק כל מרכיבי המערכת  המרכזית יהיו מתוצרת אותו יצרן המוגש   .16
 לאישור.  

 

 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת

 מסד כריזה .   1

 כל הציוד המרכזי.  , יותקן כאמור19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "  .א
יחידות ההג . ב בין  לגובה הציוד המוצע, כאשר  יהיה בהתאם  יותקנו  גובה המסד  ברה 

 בה עתידית. כרזר 25%שלבי אוורור בגובה  ומקום לתוספת הספק של 
דפנות המסד יהיו עשויים אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך,    . ג

 ול נגד קורוזיה ונגד חלודה.כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפ 
בסיס אפוקסי     כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על  .ד

 בהתזה נוזלית או באבקה. 
 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.  .ה
ס  בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומ .ו

 לפחות. 25%ויכלול רזרבה של 
"  .ז יחידת מוניטור ברוחב  יכלול  "  19המסד  עו3הכוללת רמקול  וסת  צמה  , שנאי קו, 

 ובורר יציאות מגברים. 
 מגברי הספק .   2

  EN 54-16ומאושרי תקן    19כל יח' ההגברה  יהיו מיועדים להתקנה במסד ברוחב "  .א
 מכון התקנים הישראלי.  1220ואישור  

היציאה  ה . ב יהיה  ספק  עכבת   S.M.R  W40למגברים  ההיענות.  תחום  רוחב  בכל 
 .70.7V, או  100Vאום או מוצא במתח קבוע,  8העומס תהיה 

 . 30%בחישוב העמסה לכל קו תילקח בחשבון רזרבה של   . ג
 .220VAC ,24VDCמתחי האספקה   .ד
 אום לפחות.  100Kעכבת הכניסה  .ה
) .ו עומס  בשינוי  קו  OUTPUT REGULATIONיציבות  ביציאת   )100V  ,1.25dB 

 הפרש בין  עומס מלא לעומס בריקם.
 . 30Hz-20KHzתחום הענות לתדר   .ז
י .ח וניתוק  היו באמצעות תקעים ושקעים, לכל הכניסות והיציאות למגבר  צורך חיבור 

 המערכת בזמן השרות. 
 או ש"ע.   PASO PMD125/250המגבר יהיה כדוגמת  .ט

  מערכת  מרכז ה   3

 בשל חשיבות המערכת לכריזה בחרום, מרכז המערכת )בקר ראשי( יהיה נושא תן תקן    .א
EN 54-16 1220וכן אישור מעבדה מוסמכת על עמידה בתקן  . 

      ת יאפשר:המערכמרכז 

  חיבור ובקרה למספר מגברי הספק וריכוז הגברה. .א
 של כל ריכוז.  אפשרות להרחבה עתידית של אזורים והספקים במערכת  .ב
 כניסה למספר רב של מיקרופונים הפרושים באתר בכבלי תקשורת .  .ג
 הודעות חרום מובנות שיופעלו מעמדת הכריזה הראשית בחדר בקרה.  .ד
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 לחירום. מערכת הגדרת עדיפויות .ה
 מערכת בדיקת כשל מגברים ומתן דיווח  תקלה.  .ו
 מערכת בדיקת קווי רמקולים ומתן אתראת תקלה.  .ז
 מערכת בדיקת תקינות עמדות החירום ומתן דיווח תקלה. .ח
 מתן התראות חזותיות וקוליות לתקלות במערכת. .ט
 לגיבוי.  24VDC -ו  220VACיעבוד במתח    מרכז המערכת .י
 לפחות(  18מגברים )  לבקר תהיה אפשרות לבקר כמות .יא
 או ש"ע   PASO CR8506-V/ RT6506-Vמערכת כדוגמת  .יב

 
 מערכת אספקת זרם חירום. .   4

 .    5AH -וקיבולת טעינתו לא תפחת מ  19מותאם להתקנה במסד " המטען יהא .א
של     .ב ממושכת  פעולה  לאחר  החשמל,  רשת  קיום  בזמן  טפטוף  טעינת  יספק  המטען 

 ם בטעינה. ן מסוגל להטעין את המצבריהמערכת ממתח המצברים, יהיה המטע
 למטען תהא תצוגה דיגיטאלית וכן יציאה התראת תקלה למערכת הבקרה באתר.  .ג
 .MAINTENANCE  FREEהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול  .ד
במשך   .ה רקע,  מוסיקת  ללא  המערכת  הפעלת  יאפשר  אשר  קיבול,  יהיה   60למצברים 

 דקות שידור רצופות 
 

 על קיר וחניונים  נה תיבה להתקרמקולים ב. 5

 א.בתקרת חניונים יותקנו רמקולים במרכז מסלול הנסיעה בהתאם לתוכניות 
 ב. הרמקול יוצמד לתעלה/ לתקרת החניון כולל חיזוקם בצורה מקצועית 

 כולל שנאי קו בעל סנפי הספק משתנים   10W" בהספק 6/8ג. הרמקול יהא בקוטר 
 הרץ  150-15,000ד. רוחב סרט: 

   dB 99מירבית: צמת  מוצא עוה.
כדוגמת  ו.   יהיו  שיסופקו  תקן   PASOמתוצרת    CL37-6הרמקולים  מאושר  ש"ע  או 
1220  . 

 – עמדת כריזה חרום. 6

 עמדת כריזת חירום תותקן בפנל כבאים בשני הבניינים. 

 או ש"ע המאושרים ע"י מכון התקנים. EN54-16עמדת כריזת החרום בתקן  .א
 ללית או מקומית בהתאם להגדרות המערכת. ה כ כוללת מיקרופון להפעל . ב
ותותקן בכניסה   . ג ונדל  נעולה או בפאנל כבאים, מוגנת אנטי  העמדה  תהיה בתוך תיבת 

 למבנה בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות . 
 עמדת החרום תהא בעדיפות עליונה על כל מקורות המוסיקה במבנה.  .ד
 מערכת. על תקלת    ותי וקוליהעמדה תכלול לחצני הודעות חירום ודיווח חז .ה

 

 כבלים וחווט. 7 

 כבל רמקולים א. 

גידי שזור דו  נחושת אלקטרוליטית בקוטר     FFRכבל תרמופלסטי,  מוליכי  בצבע אדום, עם 
 (לפחות לכל קו להתקנה פנימית.  AWG 18מ"מ )חתך  0.8של 

 ובהתאם הוראות יצרן המערכת  .   1220וט והצנרת האדומה יהיו בכפוף לתקן  כל החיו

                        .   1220בוצע לפי דרישות תקן נה תההתק
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     כבל מיקרופוןב.      

.  בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים,  CAT5  כבל מיקרופון יהיה כבל תקשורת   .1
.סי. אפור המתאים  להתקנות חיצוניות ופנימיות בתוך צנרת  ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי

 .  1220בהתאם לתקן 
ימוספר במולכל   .2 לרבות במסד המרכזי  ברי    2  -יך במערכת הכריזה  קצותיו במספרים  

 קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן. 
   

 

 תכולת המחיר הסופי  .  34

 ות עם תנאי הצעה: ההתחשב .א
במפ המפורטים  התנאים  בכל  הצעתו  הצגת  עם  התחשב  כאילו  הקבלן  את  רט  רואים 

במי הכרוכות  ההוצאות  כל  ערך  את  גם  ככוללת   תחשב  הצעתו  התנאים  ובתכניות.  לוי 
הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא  

ספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום  תוכר ע"י המזמין כסיבה מ 
אים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של נוסף מכל סוג שהוא. כמו כן רו

זה. כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה, באים  אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה  
בהו הכללים  במפרטים  המתאימים  בפרקים  האמור  משרדית, להשלים  הבין  הועדה  צאת 

 המתייחסים לאופני המדידה והמחירים.  

ערך   . ב את  כוללת  הקבלן  הובלההצעת  האספקה,  הייצור,  את  כל  וגם  וכו'  חיבור  התקנה,   ,
חישובים   הכנת  סימון,  שילוט,  אטימות,  מבחני  תיקונים,  בדיקות  לצביעה,  ההוצאות 

, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות  כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה
 עדות. 

בגין:   . ג פיצוי  או  מיוחד  שום תשלום  לקבלן  ישולם  או הפרעות  לא  פיצול העבודה, הפסקות 
 ל שעות היממה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות.לביצוע, בצוע בכ

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון בהצעתו שהציג את הנושאים הבאים:  .ד
 דיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת  כל הב (1) 

 ון התקנים או הטכניון.  המתקנים, כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכ

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.   (2) 

סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הכבלים המוליכים, הלוחות , תיבות   (3) 
 תעפות, סימון     לכבלים.  המעבר והס

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

 
 הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.   (5) 

 כל החבורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן.   (6) 

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים. (7) 

דה תימדד עם השלמתה, נטו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו.  העבו .ה
 ומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו'. העבודה כוללת גם את כל ח

מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט   .ו
 לכל דרישת תשלום חריגה. 

חציבות   .ז גם  קשיח.  פלסטי  צינור  או  דליק,  לא  בצינור  שימוש  בגין  תוספת  כל  תשולם  לא 
 ה וידרשו( כלולים במחיר ולא תשולם עבורם כל תוספת. וכסוי הצנרת בבטון )במיד
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 תיאור הנקודות: .    35

 

בשיקוע: תאורה  לגופי  מאור  מבודדים     נקודת  מוליכים  כבל    1.5x3ע"י  )או   x1.5ממ"ר 
N2XY3 מ"מ בהתקנה סמויה. סיום  בג"ת לפי המסומן בתכנית.   20( בצינור מריכף 

 

כבל    51x3.ע"י מוליכים מבודדים     נקודת מאור: )או    20( בצינור מריכף  3x1.5 N2XYממ"ר 
 מ"מ בהתקנה סמויה או גלויה וסיום ללא קופסה. 

 

קיר חיבור  מבודדים  נקודת  מוליכים  ע"י   :2.5X3    כבל או  בצינור    3x2.5N2XYממ"ר  ממ"ר 
שקע    20מריכף    לרבות  סמויה  בהתקנה  החשמל  מלוח  מאליו  כבה  דגם    A16מ"מ   תחה"ט 

 בטצ'ינו לייט.

  

פאזית   חד  קיר  חיבור  מבודדים    :CEE 16Aנקודת  מוליכים  כבל      x 2.5 3ע"י  )או  ממ"ר 
N2XY 2.5X3 פאזי מ"מ מלוח החשמל ועד לנקודה, סיום בשקע חד  20( בצינור מריכףA16  

CEE. 

 

פאזית   אוויר תלת  מיזוג  יחידת  חיבור  כבל    : A25X3נקודת  בצינור שרשורי    XY2N6X5ע"י 
ס"מ או ביציקה עד לגג הבנין    90החשמל בחפירה בפיתוח השטח בעומק  מ"מ מלוח    50קוברה  

 דגם ברטר. 54IPמוגן   A25X4קטבים   4סיום במפסק פקט  

 

אוויר תלת מיזוג  יחידת  חיבור  כבל    :A16X3פאזי    נקודת  בצינור שרשורי   XY2N2.5X5ע"י 
ד לגג הבנין  ס"מ או ביציקה ע  90מ"מ מלוח החשמל בחפירה בפיתוח השטח בעומק    29קוברה  

 דגם ברטר. 54IPמוגן   A16X4קטבים   4סיום במפסק פקט  

 

  N2XY ממ"ר )או כבל     3x2.5ע"י מוליכים מבודדים    נקודה רגילה לדוד מים חמים )בוילר(:
3x2.5)    דו קטבי     20בצינור מריכף כולל מפסק  וחיבור לדוד,     2x16Aמ"מ.  נורת סימון  עם 

 ליד הדוד )במידה ואין קו ראיה בין הדוד למפסק(.  2x16A IP55כולל גם מפסק פקט 

 

טלפון: טלפונים    נקודת  כבל  )  2ע"י  צינור    0.5X2)2זוג  עד    25בתוך  הטלפונים  מתיבת  מ"מ 
 . 11RJבקופסה תחה"ט עם אביזר שקע טלפון לנקודת הקצה סיום 

 

צינור    נקודת הכנה למחשב: צה  מ"מ עם חוט משיכה מארון תקשורת עד לנקודת הק  25ע"י 
 . RJ45סיום בקופסה תחה"ט עם הכנה לשקע 

 

, סיום  RG-59מ"מ כבה מאליו עם כבל קואקס    20ע"י צינור    :YES /HOT-נקודת הכנה ל
 .T.V\FMלאביזרים בטצ'ינו, עם שקע בקופסא מלבנית תחה"ט המתאימה 
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ם  מ"מ סיו  20בצינור מריכף    RG-11ע"י כבל קואקסיאלי    נקודת טלוויזיה לאנטנה מרכזית:
 .FM/T.Vבשקע תחה"ט 

 

מצלמת   פריצה,  גילוי  כריזה,  )מערכת  מאוד  נמוך  מתח  למערכת  הכנה  ,  CCTVנקודת 
וכו'(: חשמלי  מנעול  צינור    מיקרוסוויץ,  סיום    23ע"י  משיכה,  חוט  עם  מאליו  כבה  מ"מ 

 בקופסה שקועה בהתאם לדרישות המערכת והמבוצע עפ"י הנחיות המפקח . 

 

למ לטרמוסטט  הכנה  אווירנקודת  צינור  יזוג  ע"י  מיזוג    20:  מיחידת  משיכה  חוט  עם  מ"מ 
 מקום אנכית.  3יום בקופסת גוויס האוויר ועד לנקודה. ס 

 

חרום: לחצן  כבל    נקודת  מכסה    25בצינור      4x1.5 NYYע"י  עם  חרום  בלחצן  סיום  מ"מ. 
  עם זוג מגעים פתוחים.    XAS-E25זכוכית ופטישון ניפוץ כדוגמת טלמכניק 

 

  ממ"ר בצבע כחול מונח בתעלה פלסטית או   2X1.0ע"י כבל  שזור כז"מ    :יזה רגילהת כרנקוד
 מושחל בצינור מתיבת המעבר הקומתית או האזורית עד לנקודת הקצה.  

 

גילוי אש: לגילוי אש     נקודת  ליחידת    20בצינור    0.8x2כבל תקני  ועד  גילוי אש  מ"מ מריכוז 
 אזעקת אש, כיבוי בלוח(,  המחיר לא כולל אביזר קצה. הקצה )גלאי, נורית סימון, לחצן, צופר

 

הארקה   חיבור  פוטנציאליים:  CU  10נקודת  השוואת  מפס  ע"י    ישירות  הארקה  חיבור 
ממ"ר לאלמנטים מתכתיים כגון מחיצות רהוט וכד'. כולל ברגי פליז, נעלי    10מוליך נחושת  

 כבל, דסקיות מהדקים קנדיים ואומים. 

 

: חיבור הארקה ע"י מוליך  ישירות מפס השוואת פוטנציאליים  CU  16  נקודת חיבור הארקה
ממ"ר לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, מים   16נחושת  

חמים, פסי הארקה בארונות תקשורת, טלפון ציבורי, גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד.  
 קים קנדיים ואומים. כולל ברגי פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהד

 

 5x2.5ע"י מוליכים מבודדים     :NPLנקודת חיבור קיר סיום בקופסת שקעי שירות מסוג  
 הכוללת:  NPLמ"מ. סיום ע"י קופסת שקעים  25בצינור  N2XY (5x2.5ממ"ר )או כבל 

 .A16X3עם מא"ז תלת פאזי  A16X5 CEEשקע תלת פאזי  -
 . A16מאזי"ם  2עם  A16X3 CEEשקעים חד פאזיים  2 -
 

במטבח: חשמלי  למכשיר  פאזית  תלת  ישיר  חיבור  מוליכים  נקודת  כבל(    ע"י  )או  מבודדים 
מותקנת    IP  -  65בצינור )או בתעלה( סיום ע"י מפסק פקט בקופסא מפוליקרבונט מוגנת מים   

דוגמת   ליחידה  הקיר בסמוך  על  גמיש    ROCKWELLבמטבח  כבל  וכולל  בכור(  ע"י  )מסופק 
 למכונה וחיבורו למכונה. סוגי הנקודות כדלקמן: מסוג נאופרן מהמפסק 
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ירוק  כב:  5x16Aנקודה   (1) בצבע  צינור  5x2.5 N2XYל  פקט      25ממ"ר,  מפסק   ,4  
 ממ"ר נאופרן  5x2.5וחיבור למכונה ע"י כבל גמיש  4x16A קטבים

 

פקט      32צינור    5x4N2XYכבל   :    5x20A נקודה   (2) מפסק    4x20Aקטבים     4, 
 ממ"ר נאופרן.  5x4ע"י כבל גמיש נה  למכו וחיבור 

 

 אחריות:    .36

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י רשויות והן ע"י  א.
 המתכנן והמפקח.  

 מתאריך הנ"ל.  חודש  24תקופת האחריות היא   ב. 

 לים  כבהקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים ו ג. 
 שסיפק.                             

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________ חתימת הקבלן _____________________ אריךת   
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 עבודות טיח - 09פרק 

 

 כללי   09.01

 

 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 האדריכל יקבע מיקום של הטיח לפי סוגיו.

 

 (  הכנת השטחים )כלול במחיר היחידה   09.02

 

מקום  א.  את  לכסות  יש  ובניה,  בטון  כגון  שונים,  חומרים  שני  של  כיסוי  במקומות 
ס"מ לפחות. גודל החור    15מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה    הפגישה ברשת לולים

 מ"מ, או ברשת פלסטית מאושרת. 0.7החוט   מ"מ ועובי 12יהיה 

 

   . המילוי יבוצע לכל 1-3)ללא סיד( לפי יחס    טנחריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמ ב. 
 האורך והעומק עד קבלת מישור אחיד. 

    10ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת לולים. הנ"ל ברוחב    15במקומות שרוחב החריץ עולה על  
 רוחב החריץ לכל כיוון. ס"מ מעל  

 

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד.  ג. 

 

   פינות וחריצי הפרדה   9.030

 

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגילופים יהיו חדים   א.
 וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים. 

          

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

   

ים תקרות בטון וכן בין שטחים מטויחים מאלמנטים שונים )כמו תקרות רביץ  מטויח קירות ג.   בין 
 מ"מ.  10מ"מ ובעומק  3-5וקירות או תקרות בטון(,יש לבצע חריץ בעובי 

 

 יש להתקין פינות רשת לטיח בכל המקצועות לכל גובה המקצוע בכל הפתחים.  ד. 
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 תיקונים   09.04

 

מר אחרי בעלי המקצוע השונים )כגון: עבודות גבס, נגרים,  דות הגשל עבוכל עבודות הטיח בתיקונים  
  -מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר(, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת העבודות השונות  
ולא   וכד',  מישור, התנפחויות  שינויי  שום  יהיו  בצורה שלא  ייעשה  כזה  תיקון  כל  נוסף.  ללא תשלום 

 תיקון. יהיה ניכר מקום ה

 תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות. 

 

 טיח "דק"    09.05

מ"מ המשמש להכנת משטחי קירות ועמודי בטון    -5שליכט ל"יישור" בטונים. הכוונה לטיח בעובי כ
 לצביעה. לרבות שכבת הרבצה ושכבה מישרת. 

 ר יציקת פני בטון חשופים )גלויים(.פת עבולן תוסבמיקום של שימוש בטיח הנ"ל לא ישולם לקב

 

 טיח פנים  רגיל  09.06

מ"מ לפחות.    15במפרט הכללי, בעובי    090232טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף  
 גמר לבד.  -הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

 

 דרישות כלליות  -טיח פנים וטיח חוץ רגיל   09.07

 ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השניה.  2תחתונה  השכבה השפר את  יש לא

ימים לפחות. יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח    3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  
בכמויות   עבודות  יכללו  הטיח  מחירי  בדרישות.  עומד  לא  והקבלן  במידה  העבודה  את  לפסול  רשאי 

המפק  דרישת  לפי  מקום  בכל  הטיחקטנות  עליונה  יבוצע    ח.  שכבה  כולל  הכיוונים,  בשני  סרגל  עם 
 )שליכט(.

 סרגלי פילוס ופינות   09.08

 

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת מישור טיח אחיד של  
 המשטח. 

 

  דוגמאות   09.09

כ של  בשטח  ופנים  חוץ  טיח  של  דוגמאות  להכין  הקבלן  מ  -2.0על  לפחות  לאישומ"ר  טיח  סוג  ר  כל 
 האדריכל והמפקח. את הדוגמא המאושרת אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין וקבלתו.
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  אופני מדידה מיוחדים לעבודות טיח   09.10

 בנוסף לאמור במפרטים )כללי ומיוחד(, מחירי הטיח כוללים גם:

 פרד.טיוח במשטחים צרים לרבות ברצועות והם לא ימדדו בנ 

 לכל גובה שיידרש כמפורט בתכניות. ות ועמודים הטיח על קיר 

 

מחירי טיח מכל סוג שהוא כוללים הרבצה תחתונה בטיח צמנט ובתוספת ערב אקרילי לאטום מאושר  
 מ"מ על כל השטח )בניה+בטון(.   5על ידי המפקח בעובי 

 טיח בשטחים מעוגלים ומתעגלים, לא ישולם בנפרד. 
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 וחיפוי  ודות ריצוף עב - 10פרק 

 

 כללי     10.01

 

 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן. 10כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים פרט אם צוין אחרת  
 בתוכניות. 

 

זרים והעבודה תבוצע  יות נקיים מחומרים  והחיפוי צריכים לה  פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף
 על טיט מלט בכל השטח. בכל מקרה של מילוי חול, החול יהיה מעורב בצמנט )מילוי מיוצב(. 

 

המשקים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים. במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או  
או האריחים    משור וקצות המרצפותים, ייעשה החיתוך באריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים עגול 

 ילוטשו )מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת הריצוף והחיפוי(. 

 

עבודות הריצוף האבן והמוזאיקה ,כוללים במחיריהם גם הברקה )"פוליש"( לפני מסירת הבניין, לפי  
 הנחיות יצרן הציפוי ובאישור  המפקח. 

 

מ"ר לפחות מכל סוג. את    2שטח של  פוי מכל סוג שהוא בדוגמאות ריצוף וחי   הקבלן יתקין על חשבונו
 הדוגמה המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין וקבלתו.

 

שקעים ופתחים בתוך ריצוף במרצפות יעובדו בטרצו יצוק במקום ומותאם לגוון הריצוף שבסביבה.  
מ )ליד  בשיפועים  העיבוד  יבוצע  הצורך  בלפי  מנקי  רצפה,  התעחסומי  את  וסככות(.  לטרצו  וץ  רובת 

יצרן המרצפות. לא תורשה הכנת התערובת היבשה באתר. התערובת היבשה   יש לרכוש אצל  היצוק 
תובא לאתר ארוזה בשקים ותאוחסן במקום מוגן מפני רטיבות עד לשימוש. מחיר עבודה זו לא ייחשב  

 בנפרד וייחשב כחלק מעבודת הריצוף. 

 

 ומוגן מהשפעת מזג האוויר.   וי אחרי שהחלל סגורעבודות ריצוף וחיפ  יש לבצע
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  כללי -ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן      210.0

 

 מספר שעות לפני הנחתם יושרו האריחים )המיועדים לריצוף בלבד( במים. 

 

ו פגומים  אם ימצא עקום, פני   כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה, וכן עם הוצאתו מההשריה. והיה
סדוק  התקן  ו/או  לפי  א'  לסוג  הויזואליות  הדרישות  את  תואם  אינו  או  שבורים,  מקצועותיו    -ים, 

 יסולק מן האתר.

 

 יעקר ממקומו ויוחלף באריח טוב.  -אריח פגום אשר יונח ברצפה או ישמש לחיפוי הקיר

 

 הגוון.תאריך היצור ו"טון" יש להבטיח את אחידות הגוון של האריחים ע"י הקפדה על 

 חבור בפינות יהיה עם מגן פינה מאלומיניום. 

 יש לבצע את המשקים )פוגות( בעזרת שבלונות. 

 

   חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן ו/או חרסינה  ו/או קרמיקה 310.0 

האד של  קירות  פרישת  תכנית  לפי  ו/או  הכיוונים  בשני  ישרים  עוברים  בקווים  יבוצע  ריכל.  החיפוי 
חי הקירות יהיו ישרים ויקבלו הרבצת מי צמנט לפני התחלת  סוג מעולה ביותר. משטהאריחים יהיו מ
 הנחת האריחים. 

 

בזמן הנחת האריחים, יש לדאוג למילוי שכבת הטיח מתחת לאריחים כך שלא יישאר אף מקום ריק. 
ויו יפורקו האריחים  ריקים  תיעשה בדיקה ובמקומות שימצאו  רכבו מחדש על חשבון   בגמר העבודה 

האחרונה בשורה  חיצוניות    הקבלן.  פינות  גמר  מעוגלים.  קנטים  עם  באריחים  יש להשתמש  בקצוות, 
 או יותקנו פרופילי אלומיניום לפי פרט האדריכל או לפי הדרישות בשטח.\יעובדו בגרונג ו

 

 ניקוי כללי    410.0

של   ומושלם  כללי  ניקוי  עבודתו,  במסגרת  לבצע,  הקבלן  שטיפה  על  במכונות  הפנלים  הרצפה  וניקוי 
 הקירות משארית טיט וצבע.   וחיפוי

 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות ריצוף וחיפוי   510.0

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד כוללים עבודות הריצוף והחיפוי את כל המפורט להלן:

 מחיר הריצוף כולל ריצוף בשטחים קטנים ברצועות צרות וכיו"ב.

ע כל תוספת  ריצוף. הכל מושלם כמפורט  בור שילוב מספר צבעילא תשולם  צורות שונות של  ו/או  ם 
 בתכניות. 
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 מחירי עבודות הריצוף כוללים את המילוי הנדרש מתחת לאריחי הריצוף.

, בגוון    MAPEIמחירי עבודות החיפוי והריצוף כוללים את מילוי התפרים ב"רובה אקרילית" תןצרת  
תינתן כל תוספת עבור עיבוד פינות ומפגשים  ני מסירת הבניין. לא אדריכל, וכן הברקה לפ שיבחר ע"י ה

 והכל כלול במחיר החיפוי והריצוף. 

קירות   ו/או  בנויים  קירות  גבס,  קירות  בטון,  קירות  ע"ג  לחיפוי  מתייחסים  החיפוי  עבודות  מחירי 
 מטויחים ללא כל הבדל במיקום בגודל ובצורה של השטח המחופה. 

אריחי גרניט פורצלן קרמיקה/שיש/טרצו, אבן בצורות  החיפוי כוללים חיתוך  חירי עבודות הריצוף ו מ
תכנית   לפי  שיידרש  וכל  באתר  או  במפעל  מתאים  מסור  ע"י  חיתוך  לרבות  עיגולים,  לרבות  שונות 

 האדריכל והוראות המפקח ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור החיתוך.  

 יכל. ריצוף לפי דרישת האדר הכנת דוגמאות לסוגי ה

 ישולמו בנפרד.   -יישום של פרופיל גמר מפי.וי.סי ו/או אלומיניום, כולל פרופילי פינות וסף אנכי.
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 עבודות צביעה      -   11פרק 

 

 כללי   - .0111

 

רק ע"י בעלי  וכמפורט להלן. עבודות הצביעה תבוצענה אך ו  11פרק  -כל העבודות לפי המפרט הכללי
מש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות  מנים ומנוסים. יש להשתמקצוע מאו 

והתקרות תעשה אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה, ובמקומות  
שיורה המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן )חברת "טמבור" (, ובאישור  

 יכל. האדר

מלא ומוחלט, גם אם בהוראות היצרן או המפרט הכללי מצויין  שכבות עד לכסוי  עבודת הצבע במספר
 מס' שכבות נמוך יותר.                 

במידה ולא מצויינים גוונים בתכניות ו/או בכתב הכמויות, יחליט האדריכל על הגוונים בהם תבוצע  
 העבודה, במהלך העבודה, ויודיע  לקבלן.  

 

 ביעההכנת שטחים לצ - 11.02 

 

עבודות בטון, יש לנקות את השטחים היטב מגרגרי    02עבודות טיח ובפרק    -  09בנוסף לאמור בפרק  
חול, מלט, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב. לסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים, ולנקות את השטחים  

וף את  טחים לקבלת צבע, יש לשטמכל חומר רופף, הכל חלק ומושלם כהכנה לקבלת צבע. כהכנה לש
, לאחר מכן לשטוף במים נקיים להסרת  5%מים עם חומצה מלחית בריכוז של    כל השטחים בתמיסת

 שעות.  48  -שאריות החומצה ולייבש את כל השטחים לפחות כ

 

   צביעת מתכת  - 11.03

 

 כאמור, כל פריטי המתכת הינם מגולוונים. צביעתם תעשה כמתואר להלן:

אפוקסי בתנור בגוון לבחירת האדריכל   יובאו לאתר צבועים בצבענור: אלמנטים חרושתיים צביעה בת
 . RALמתוך קטלוג 

 אלמנטים צבועים באתר:

 חספוס קל של השטח בהתזת חול קלה או בבד שמיר. 

 ". 4-100ניקוי יסודי במדלל "טמבור  

 שכבת יסוד "אפוגל" טמבור. 

ין ברשימות הנגרות או  וצרת טמבור, על פי המצומספר שכבות צבע "סופרלק" או "פוליאור" ת
 .  RALמסגרות, בגוון לבחירת האדריכל מתוך קטלוג טמבורמיקס או ה

  -( לאחר ניקוי יסודי. שטח הצביעה יחפוף את הגילוון ב 90%צביעת ריתוכים תבוצע בצבע עשיר אבץ ) 
   ס"מ מכל צד. 10
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וכו'(   רשתות  )מפזרים,  אוויר:  למיזוג  בתנור יי   -אלמנטים  אפוקסי  בצבע  לבחירת  צבעו  בגוון    ,
 ל. האדריכ

 

              צביעת קירות - 11.04

של "טמבור" בהתאם להוראות    2000צביעת קירות, סינורי גבס ותקרות גבס תעשה בצבע סופרקריל  
 היצרן: 

 ". 2000הצביעה כוללת "בונדרול", שכבת "טמבורפיל" ושלוש שכבות "סופרקריל 

 יחות צביעת תקרות מטו 

 "טמבור" על פי הוראות היצרן, בגוונים לבחירת האדריכל.  ב"פוליסיד" תוצרת צביעת התקרות תעשה 

 שכבות. כל הצביעה עד לקבלת גוון אחיד ללא סימני מברשת. 2-העבודה כוללת "בונדרול" ב

 

 ניקיון   - 511.0

סרת כל סימני צבע  הקבלן אחראי למסירת שטחי הצביעה נקיים מכל פגם. כמו כן הקבלן אחראי לה
 ם, פנלים וכו'. ברצופי

 

 אופני המדידה   - 611.0

ואינה   הפרקים המתאימים  של  הסעיפים   במחיר   כלולה  וכו'  מתכת  מסגרות,  נגרות,  מוצרי  צביעת 
או   הכמויות  בכתב  שפורטו  ופריטים  ותקרות  קירות,  צביעת  רק  תימדד  זה  פרק  לפי  בנפרד.  נמדדת 

בות משטחים  את כול סוגי המשטחים לר  שטחים כוללת בין היתר גםצביעת פריטים קיימים. צביעת מ
במספר   ארוכים, צרים, גבוהים, נמוכים, משופעים, קמרונות וכד'. צביעה  היתר  בין  גם  נכלל  במחיר 

גוונים, לא תשולם כל תוספת עבור צביעה ביותר מגוון אחד בחדר אחד או עבור התאמת גוונים. בכל  
 ו, ובכפוף לכתב הכמויות. מקרה שיטת המדידה הנה נט
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 עבודות אלומיניום   - 12ק רפ

 

 כללי  12.00

 

אלא אם כן צוין אחרת, כל ההנחיות כפופות לנאמר במפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין   א.  
 ולתקן הישראלי.  (  12)פרק 

 המכרז.  מפרט זה, כתב הכמויות, התכניות והרשימות מהווים יחידה אחת לצורך הגשת ב.

הפ ג. חלוקת  לאופן  הם  וצורתם  אך  תחים  יעשה  הביצוע  סופיים.  ואינם  בלבד  מכרז  מילוי  צורך 
 ורק עפ"י תכניות מאושרות לבצוע. 

סוגי   ד. לכל  עקרוניים  ופרטים  הפרופילים  לסוגי  טכני  מפרט  בליווי  המכרז  את  יגיש  הקבלן 
 המפרט הכללי.  של 2היחידות. דרישות מינימום לפרופילים יהיו בהתאם לרמה 

היח ה.  יהיו  כל  השפלה,  ידות  באזור  האקלים  לתנאי  עמידות  איטום,  חוזק,  מבחינת  מתואמות 
 ולתנאי שימוש של מוסד ציבורי. 

 

 ביצוע העבודה 12.01

 

 לאחר בחירת הקבלן המבצע, יתואמו כל הפרטים עם האדריכל.  א. 

 1:1בקנ"מ הקבלן יגיש תכניות בצוע מלאות של כל פרטי האלומיניום  ב.
    (SHOP DRAWINGS ,לאישור האדריכל. התכניות יכללו צורת פרופילים, סרגלים ) 
 פרזול, זיגוג, איטום והרכבה. האישור ליצור אינו משחרר את היצרן מאחריותו המלאה      
 והבלעדית לטיב המוצר ולליקויים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.     
 
 -, יבוצעו דוגמאות אבשרות בהתאם לסעיף ב' לעיללפני יצור היחידות עפ"י תכניות מאו. ג 

 יח' טיפוסיות בתאום עם האדריכל.   -5של למעלה מ  ס לכל פריטטיפו                 
 

 לפני יצור האלמנטים המורכבים, ימדוד ויבדוק קבלן האלומיניום את הפתחים, יתאם את   . ד 
     לן ההתאמות במידה שנתגלו. הקב -לגבי ההכנות הנדרשות ויציין את כל אי כל דרישותיו                  

   כולל התחברויות  מבוסס על בדיקה מלאה של התכניות, דות שיצור היחייאשר בכתב,                   
 באתר. הבניין ומדידת התנאים אחרים של לאלמנטים                  
 היצרן.   מידות הפתחים יקבעו בהתאם למצב הקיים באתר והן באחריות                  
                 

 ה. עבודות האלומיניום יכללו: 

   ואביזרים  תנור, כולל זיגוג, פירזולאספקה והרכבה של יחידות האלומיניום בגמר צבוע ב       
 אספקה והרכבה של משקופים סמויים עפ"י    הרשימות ותכניות היצור המאושרות.  עפ"י                    
 מ"מ לפחות עבור   1.5פרטים מאושרים. המשקופים יהיו עשויים פח מגולבן בעובי                    
 מ"מ לפחות עבור הדלתות . אזורי הריתוך ייצבעו בצבע אבץ. 2החלונות ובעובי                   
   ם יעשו עפ"י הפרטים ם והזכוכית מהסוגים השוניוניקוז יחידות האלומיניו איטום                  
 המאושרים, כולל עמידה בתקן הישראלי ובדרישות המפרט הכללי  הבינמשרדי.                  
 קבלן האלומיניום ידאג לביצוע ניקוי וכל התיקונים הנדרשים בגין בצוע העבודה.                   
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 מפרט לחומרים

הישר בתקן  יעמדו  הנבחרים  מהפרופילים  הבין  המפרט  ובדרישות  בשלמותה  אלי  הסדרה  וכל  שרדי 
 מוד בתקן ובדרישות אלו. תע

מכל   ציבורי  מוסד  שימוש  ותנאי  מזג האוויר  בתנאי  יעמדו  וזכוכית  אלומיניום  האלמנטים השלמים 
 הבחינות האפשריות, בהתאם לתקן הישראלי המתאים.

  

 גימור הפרופילים יהיה כדלקמן:

בחירת האדריכל  במצבעה בעלת תו תקן,בגוון לבצבע פוליאסטר משופר, צבוע  אלומיניום צבוע בתנור  
של   צבעים  קטלוג  הציפוי  RALמתוך  עובי  מאושרת.  דוגמא  עפ"י  הצבע    30,  טיב  מינימום.  מיקרון 
 . 203.3.2פרק   1068יקיים את דרישות ת"י  

 

 חומרי איטום וחומרי אטימה 12.03

דביקי  שאינם  פלסטיים  צורתיים  .א.אטמים  עשויים  יהיו  בלM.D.P.Eם  בתוך  בד,  .  ויותקנו 
בין   המסגרות  בתוך  אורכם  לכל  היטב  ולחוצים  מהודקים  יהיו  האטמים  הזיגוג.  לפני  המסגרות 
הזכוכית לבין סרגלי הזיגוג. כל האטמים והמברשות יהיו בגוון שחור ובכל מקרה יאושר הגוון על ידי  

 האדריכל לפני הביצוע. 

 יקונים ובאישור המפקח. בהרכבה של הפריטים יהיו סילכל חומרי האטימה  ב. 

האיטום בין חלקי האלומיניום השונים יהיו עשויים בחומרים שאינם פוגעים באלומיניום    ג. 
 ועומדים בפני השפעות מזג האוויר. 

 ד.יחידות האלומיניום יהיו מנוקזות כלפי חוץ הבניין עפ"י תוכניות ופרטים מאושרים.  

 

 זיגוג 12.04

באגפים ותותאם לתקן הישראלי. העובי  פיעות להלן: הזכוכית תותקן  יגוג יעשה עפ"י ההנחיות המוהז
 זיגוג חלונות ודלתות בבניינים.  - 1099יקבע בהתאם לשטח בהתאמה לדרישות ת"י 

ובמפרט   בת"י  למפורט  בהתאם  יהיו  הזכוכית  וסוג  הזכוכית  עובי  וקביעת  בבניין  הזכוכית  מקום 
 מבנה לשימוש ציבורי.הבינמשרדי עבור  

בסעיף    ואיטוםהתקנת   כמתואר  בסרט  יעשה  המבטיחים    12.03הזיגוג  חומרים  בעזרת  מקרה  ובכל 
 איטום מושלם, קיים, ממושך ועומד בשינוי טמפרטורה, קרינת שמש וכו'. 

מ"מ לפחות עם יריעת    3+3השמשות יהיו עשויות זכוכית רבודה/טריפלקס עשויה שתי שכבות בעובי  
P.V.Bביניהן  1.52עובי  ב לפחות  התמ"מ  לדרישות  תתאים  הזכוכית  ת"י  .  הישראלי  תוצג  546קן   .

 דוגמא לאישור האדריכל. 

 

 פרזול 12.05 

 , חלות גם כאן. 06.03, סעיף  06הוראות פרק 

 אביזרי הפרזול יהיו מחומר שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על ידו. אלומיניום או פלדה מצופה. 
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 על ידי האדריכל. עפ"י גוון ודוגמא מאושרים  הפרזול יהיה

ב  הפעלתם  לאחר  תקינה  פעולה  להמשך  כשירים  יהיו  והפרזולים  האביזרים  מחזורים    10,000  -כל 
ע"י   מאושרים  פרטים  לפי  ורק  אך  המוצרים  לפרופילי  יחוברו  ומנעולים  סגרים  ידיות,  רצופים. 

אביזר או ויסותו  ים הבניין, ויאפשרו החלפת ה המפקח. כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה מפנ
 ל תקלה. בכל מקרה ש

 

 פירזול ואביזרים  12.06

 האביזרים יותקנו בדרך שלא תאפשר פתיחת האגפים מחוץ לבנין, אלא אם נדרש אחרת. א.

)ולא    ב. ברגים  באמצעות  ורק  אך  הדלת,  או  החלון  לפרופילי  יחוברו  ומנעולים  סגרים  ידיות, 
 האדריכל. לפי פרטים מאושרים על ידי   במסמרות(, הכל  

התחלת    ג. לפני  האדריכל,  אישור  את  ולקבל  הפירזול  וחלקי  האביזרים  כל  את  להגיש  חייב  היצרן 
 הייצור. 

 כל אביזרי הפירזול יהיו ממתכת צבועה בגוון המוצר, פרט למקרים שצוין אחרת.  ד.

 

 מלבנים סמויים )משקופים עוורים( 12.07

מ"מ לפחות עבור   2 מ לפחות עבור החלונות ובעובימ" 1.5עשוי מפח פלדה בעובי  המלבן הסמוי יהיה
הדלתות. הפח יהיה מגולוון או מצופה אבץ בטבילה חמה. ציפוי שייפגם כתוצאה מריתוכים יותקן  

 בצביעה למניעת החלדה. 

 המלבן הסמוי יעוגן בפתח בהתאם לפרטים מאושרים ע"י המפקח. 

 

 ברגים   12.08

חיבורים אחרים חשופים על  לא יהיו ברגים, מסמרות, או   יהיו מצופים אבץ או קדמיום.  כל הברגים
 פני האגפים או המשקופים.

 

 

 הובלת המוצרים   12.09

המוצרים שיסופקו לשטח יהיו עטופים ומוגנים, נקיים מחריצים ושריטות כתוצאה מייצור לא נקי  
 ומהובלה לא מתאימה.

 

 מועד ההרכבה 12.10

 עם המזמין. בתיאום 
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 מיוחדים לעבודות אלומיניום מדידה אופני  12.12

 א. כללי 

מודגש בזאת, שתיאורי העבודות כמצוין בסעיפים של כתב הכמויות הינם מינימליים וסכמטיים  
ביותר ובאים אך ורק לזהות את המוצר ו/או הפריט לצורך קביעת מחיר היחידה על ידי הקבלן  

 המציע. 

על הקבלן   יות ורשימות האדריכל. אי לכך,צרים ו/או הפריטים נמצא בתוכנהתאור המלא של המו
המציע לבסס את מחירי היחידה בכתב הצעתו על התוכניות והרשימות עצמן, על כל מרכיביהן  

והפרטים שבהן. כל המוצרים ו/או הפריטים להלן יכללו את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות,  
הכל כמצוין   -ימה, הזכוכית והזיגוג וכו' הפירזול הדרוש, כל חומרי האט לרבות משקופים סמויים, כל 

 בתוכניות ובמפרטים ומאושר על ידי האדריכל. 

כמו כן, כוללים המפרטים למיניהם הוראות והנחיות משלימות שעל הקבלן לקחתן בחשבון בעת  
 שיכין את כתב הצעתו וכן בעת הביצוע עצמו, באם הוענקה לו הרשות לבצע. 

 מפרטים. הדרישות המתוארות בתוכניות ו ואים את המחיר לפריט ככולל כל ר

 

 ב. פירזול ואביזרים שונים 

 

של המפרט הכללי לעבודות בנין, לא ימדדו בנפרד מנעולים גליליים,   1200.02בניגוד לאמור בסעיף  
זירים  צירים הידראוליים, ידית בהלה, מנועים חשמליים, מעצורי "דיקטטור", צירי רצפה, מח

מיניום, ויחשבו ככלולים במחירי  הכלולים בתוכניות וברשימת האלואוטומטיים וכל האביזרים 
 היחידות שפורטו בכתב הכמויות. 
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 )בטון דרוך(   עבודות בטון טרום  – 13פרק  

פרק   בכפיפות לדרישות  זה תעשינה  שבמפרט החברה   03כל העבודות אשר תתבצענה במסגרת פרק 

 .מית לדרכיםהלאו

                                           טרומיים מאושר בלבד ומיים במפעל למבניםייצור האלמנטים הטר 

 .  IS –  9200  בעל תקן

ובהתאם  , תערובת הבטון הינה ללא עפר פחם בשלוש הפרקציות. 60 -חוזק הבטון יהיה מסוג ב  . 1

   . 118י "לת

                                                                       רכיבים  , או המפרט/כניות ו אלמנטים אשר לא עמדו בדרישות הת  פ יהיה רשאי לפסול"מנה .  2  

מנה לחילופין  וההרכבה  ההובלה  במהלך  של  "שנפגעו  תיקונים  ביצוע  על  להורות  רשאי  יהיה  פ 

 . לה ללא שהותועל הקבלן יהיה למלא אחרי דרישות א, פגמים באלמנטים

 .מ בכל אחת מהמידות הרשומות בתכניות "מ  /-+ 2עולות על ה סטיות הלא תורשינ : סיבולות .3

  .גימור האלמנטים יהיה גימור של בטון חשוף חלק יצוקים כנגד תבניות פלדה בלבד .4

כשכל , במפרט החברה הלאומית לדרכים  0305בקרת האיכות תבוצע בהתאם לאמור בפרק   .5

עהאמצעים   הינן  הבדיקות  וכן  הבדיקות  הקבל"לביצוע  תעודה  . ןח  תוצא  יומית  מנה  לכל 

העדר תעודה כזאת או אי עמידת המנה בדרישות  . המעידה כי המנה עמדה בבדיקות הדרושות

 .תהווה סיבה מספקת לפסילת האלמנטים

  :הרמה ושינוע ,הובלה  .6

טרומיתהרמת   .א מיקומ  ה והרכבת  השינוע, קורה  לפי  הסופי תעשה  ה  שצוינ  ה 

 בתכניות 

ומיקומ . ב ההרמה  אביזרי  יתוכננופרטי  הרמה  נקודות  של  ויהיו    ן  הקבלן  ידי  על 

הבלעדית היציקה  . באחריותו  השלמת  עד  הזמני  החיבור  המיסעה  פרטי  של 

הקבלן בתכנון  הם  גם  יהיו  היציקה  יעובדו  . והתקשות  אלה  אביזרים  פרטי 

על חשבונו-ויתוכננו  ועל  הקבלן  מראשתכ . ידי  אישור  טעון  זה  אישור  . נון  אין 

ה"המנה את  פוטר  מאחריופ  ההרמהקבלן  לאביזרי  הבלעדית  של  , תו  עיגונם 

 .ל ולכל תהליך ההובלה וההרכבה"הנ

מספקת   . ג תסבולת  בעלי  ויהיו  באלמנטים  יעוגנו  הזמני  והעיגון  ההרמה  אביזרי 

על ולשליפה  ו -לקריעה  אנכי  כוח  מ/ידי  הנובע  אופקי  כולל  )הרמה  פעולות  או 

דינמיים ב ,עומסים  מקדמי  כולל  וההנחה  עההובלה  שיידרשו  כפי  י  "טחון 

  .המתכנן 

ההרכבה .ד ביצוע  המנה , לפני  לאישור  להביא  הקבלן  ההרכבה  "על  שיטת  את  פ 

ל בזמן  "עמדות הכלים הנ, לרבות סוגי הכלים והמנופים שבדעתו להשתמש בהם
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שתמש בהם על מנת להשיג הנחה  או אמצעים אחרים שי/ההרכבה וכן שבלונות ו

  .מדויקת של האלמנטים

י   .7 באחריות הקבלן להכין תכניות ייצור והרכבה לאלמנטים ולהביאם  : כבהיצור והרתכניות 

 . פ לפני תחילת הייצור"לאישור מנה

ותשלום    .8 במ –מדידה  ייצור"המדידה  וכוללת  טרומיים  אלמנטים  של  הרמה  , הובלה, א 

של האלמנטים היחידות הטרומית, והרכבה  בתוך  והאביזרים אשר  כל החומרים    ,כולל את 

הע הנ, ציוד העזר, זרכלי  האלמנטים  של  והרכבה  בהובלה  הכרוכות  והמלאכות  ל  "המנופים 

הרמה ווי  והרכבה, פריקה, הובלה, העמסה, ולרבות  למבנה, אחסון  חיבור  שימוש  , מכלולי 

ולהרכבה להובלה  זמניות  , בציוד  הה , תמיכות  ל כל  התנועה  בסידורי  הכרוכות  ווי  יוצאות 

תכנון פרטי ההרמה וההרכבה  ', הרימזור וכו, התאורה, טהשילו, הכוונתם, הסטתם, שוטרים

 . הדרושות וכן כל הבדיקות, כולל תכניות ייצור והרכבה כמפורט במפרטים

בנפרד  עבורם  ישולם  ולא  היחידה  במחירי  כלול  דרוכות לקבלת    עד  הכול    קורות  

 . במקום   ות ומורכב
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 עבודות אבן – 14פרק 

   מזוין יצוק באתר חיפוי קירות מבטון  14.1 

נציבי   לרבות  שונים  מבנה  חלקי  של  טרומיים  או  באתר  יצוקים  בטון  קירות  ע"ג  אבן  חיפוי  עבודות 

והוראו בתכניות  הטיפוסיים  לחתכים  בהתאם  הכל  וכיו"ב  תומכים  קירות  ניקוז,  תעלות  ת  גשרים, 

 .מנהל הפרויקט

  ובתוספת המפורט   2378הבינמשרדי ת"י  של המפרט    14כל העבודות תבוצענה עפ"י הדרישות בפרק  

 להלן. 

עבודה   .למפקח הזכות לדרוש לכל 2378ות"י   140011טיב האבן יהיה כנאמר במפרט הבינמשרדי סעיף 

והגוונים של    של הסוגיםאת אספקת האבן מן הסוג הטוב ביותר הקיים בשוק. לצורך קביעה ובחירה  

דוגמא אחת או    מתוכן יבחרו המפקח והאדריכלדוגמאות מכל סוג ש  5האבנים יספק הקבלן לפחות  

 . יותר לביצוע

באורך   אבן  חיפוי  דוגמת  יבצע  ובגובה    5הקבלן  לפחות  העבודות   2מטרים  מסוגי  אחד  כל  עבור    מ' 

יבצע דו   וגמא מתוקנת, עד שיקבל את אישור המפקח יבדוק את הדוגמא, יעיר את הערותיו והקבלן 

לא רק  לדרישות.  הדוגמא  להתאמת  ה המפקח  את  לבצע  הקבלן  יוכל  האישור  עפ"י חפויחר  וזאת   ,  

כמויות    הדוגמא שאושרה. כל האבן לקירות תהיה מסוג אחד ומקור אחד. על הקבלן לקחת בחשבון כי

 . ודה כולההאבן הנמצאות במחצבות שמהן לקח את הדוגמאות לאישור יספיקו לעב

 

 שטפם היטב, הכל בהתאם להוראות יש להקפיד על ניקיון האבנים לפני הבניה לנקותם מחרסית ול

 . במפרט הכללי 14המתאימות בפרק  

 

  , גוון כלשהו לפי בחירת המתכנן. האבן טלטישהאבן תהיה אבן טבעית בעובי כלשהו מעובדת בעיבוד  

ו ריבועיות  בפרופורציות  מנוסרת  שונים,  בתכניות /בגדלים  עפ"י הפרטים  גודל האבנים    או מלבניות. 

עובי האבני נוף.  יהיה  מתכנן  גושי   4ם  גולמיות ממקור  יהיו  )קליפה חיצונית(  פני האבן    ס"מ לפחות. 

 .האבן בחציבה

 

עובי המישקים  והנחיות מנהל הפרויקט.  עפ"י פרטי התכניות    צורת המיקשר של הבניה באבן תהיה 

המ האפשר.  ככל  אחיד  על  יהיה  יעלה  לא  ורוחבם  ונקיים  פתוחים  יישארו  קלקר   3.0ישקים    ס"מ. 

  ורתו הסופית עם היציקה ויונח רק בתוך גב הבטון. בחזית האבן יבוצע מישק פתוחיחתך לצ בתפרים  

 .והקלקר לא ייראה

 

  צינורות ניקוז יחתכו לאורך הסופי לפני הטבעתם בבטון ויוסתרו אחרי חזית האבן, כך שבחזית הקיר 

 הפרויקט. או פוגות פתוחות בלבד. מיקום הנקזים יהיה עפ"י התכניות והנחיות מנהל ייר
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 ן.חרגו מפני האבן ויבוצעו בצירי מישקים ע"י חיתוך פינות אב י הנקזים לא

 הקבלן ידאג להגן על שטחי האבן מפני לכלוך, פגיעה או כתמים )נזילות אספלט, צמנט וכדו'(, ויהיה 

   .ןנזילות בטון על פני האבנים ינוקו ביום היווצרות,   ינזק במהלך הביצועאחראי להחליף כל אבן שת

 : חיבור האבנים אל הקיר יבוצע כלהלן

שתפקידה לקשר בין חפוי האבן לבין קיר  לפחות    MPA  20בגב הקיר יוצק טיט מזויין בעל חוזק של  

 . הבטון

ב  ויבלטו אלהשכבה הזו תקושר אל קיר הבטון המזוין באמצעות קוצים שיעוגנו    קיר הבטון המזוין 

 יעוגנו  מ"מ והם 8ה כלפי מעלה. הקוצים יהיו בקטר  תוך השכבה המקשרת כשהם מכופפים בזוית ישר

 (. ס"מ )מודולרית 45/45בצפיפות של 

 

וגודל   5בתוך שכבת הבטון המקשרת תבוטן רשת מרותכת ממוטות מצולעים מגולבנים בקטר     מ"מ 

תי  15/15משבצת   הזו  ותמוקם במרחק  ס"מ. הרשת  על הקוצים הבולטים מקיר הבטון המזוין  תלה 

 .טון המזוין. המיקום יובטח ע"י שומרי מרחק פלסטייםמ"מ מקיר הב10

 

  4טר  ובק 316פלב"מ רכים מסוג  כל אחת מאבני החפוי תיקשר אל רשת הזיון הנ"ל באמצעות תיילי  

 .מ"מ

האבן ויודבקו ע"י    מ"מ שיקדחו לתוך  30ק  הנ"ל יעוגנו בשלוש נקודות בכל אבן אל תוך קדחים בעמ 

ששטח פני החזית שלה    ן ונקודה אחת צדדית(. בנוסף לכך, בכל אבןאפוקסי. )שתי נקודות בפן העליו 

 הבטון המקשרת. מ"ר ומעלה יבוטנו שני ברגי עיגון )בגב האבן( שיקשרו אותה אל שכבת 0.15

  

 מ"מ בגב  30ו לתוך קדח בעמק מ"מ ובעלי ראש רחב. הם יוכנס  5הברגים יהיו בקטר 

 מ"מ אל תוך היציקה המקשרת  40לפחות האבן, יודבקו אל תוכו ע"י אפוקסי, ויבלטו 

 

 מדידה לתשלום לעבודות אבן  – 14.2 

 .חיפוי אבן ע"ג קירות בטון מזוין יצוק באתר נמדד לתשלום לפי שטח )מ"ר( של חזית הקיר

והמלאכו החומרים  כל  את  כולל  היחידה  בכלליות  מחיר  לפגוע  ומבלי  העבודה,  בבצוע  הכרוכים  ת 

 :האמור, כולל גם את

 .ת מקורות האספקה ירבח  -

 .אספקת האבן  -  

 .מיון   - 

 .עבוד צורת האבן   -

 .חיפוי באבן לפי התכניות בשטחים אופקיים, אנכיים, משופעים, מעוגלים -

 יגון היציקה המקשרת מתוך אלמנט עיגון החיפוי כולל יציקה מקשרת, והזיון שלה, קוצים לע  -

 .המחופה, ברגי עיגון ותיילי עיגון    
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 .בדיקות תקניות לאבן, ובדיקת מקורות האספקה  -

 דוגמאות חיפוי ככל שיידרש עד לאישור מנהל הפרויקט   -

 עיבוד פינות ומקצועות.   -
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 מיזוג אויר   - 15פרק 

לעבודות מיזוג אויר של הועדה    15  -מפרט טכני כללי )הספר הכחול( פרק    כל העבודות תבוצענה לפי
המיוחדת של משרד השיכון מע"צ, משרד הביטחון )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת   משרדית  הבין

 .וכתב כמויות זה במפרט
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 עבודות קונסטרוקציית פלדה, מסגרות חרש – 19פרק 

 

 .   19פרק   –פרט מיוחד זה עם מפרט  כללי לעבודות בניין יש לקרוא מ  – הערה

הפרויקט       -  הערה            מנהל  של  בכתב  אישור  קבלת  ללא  הקונסטרוקציה  בייצור  יחל   לא  הקבלן 

 לתוכניות הייצור שיכין הקבלן לביצוע העבודה. 

לאחר   1.1 מתאימות  איכות  בתעודות  מלווים  כשהם  לשטח  יסופקו  החומרים 

ה במעבדות  אישור  הקבלן  חשבון  על  יבדקו  תעודות  ללא  חומרים  מהנדס. 

 בדיקה מאושרות. 

על הקבלן לבדוק את    Fe-360החומרים: פלדת הפרופילים תהיה   1.2 לפי ת"י. 

ברגים   פסולים.  בחומרים  ישתמש  באם  האחריות  בכל  וישא  החומרים 

עגולים בעלי תבריג מילימטרי, מדר יהיו ממוטות  גת  עוברים לחיבור לבטון 

חוזק   יהיו מדרגת  לקונסטרוקציה  חיבור  ברגי  המבנה.    של  לזו  זהה  חוזק 

 לפי ת"י, עם אומים מתאימים.  8.8

 : ריתוך 1.3

 רתכים

כל רתך שיועסק בעבודות לפי חוזה זה יידרש להוכיח שעמד בבחינה מתאימה והוסמך כרתך                           

זאת בהתאם לדרישות התקן. בין הבחינה שעמד  לעבודות הריתוך הנדרשות לפי חוזה זה, ו

(  10לפי חוזה זה לא יהיה רווח זמן הועלה על עשרה )בה הרתך כנ"ל לבין התחלת העבודה  

 ל תהיה מאחד מהמוסדות הללו: חודשים. תעודה כדי שתתקב 

זיקוק   בתי  בע"מ,  לישראל  החשמל  חברת  לישראל,  טכנולוגי  מכון  הטכניון  התקנים,  מכון 

 . לנפט בע"מ

 אלקטרודות ותילי ריתוך  

תי  )אלקטרודות(,  מוטות הריתוך  לריתוך,  יהיו  כל החומרים  וכיו"ב  ריתוך(  )חוטי  ריתוך  לי 

ההו עם  של  בהתאמה  האחרונה  הגיש    A  ASTM A-233צאה  שהקבלן  הריתוך  תהליכי  וכן 

 ואושרו ע"י המהנדס. 

 . E-6010 סוג האלקטרודות המומלץ לריתוך חלקי קונסטרוקציה מפלדת פחמן הוא

יצרן כמתאימות  יקבעו בהתאם להנחיות ה  12SCRאלקטרודות ותילי ריתוך פח כיסוי מסוג  

 .AWS, 308, 309,  316לתקנים  
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במשך   חימום  בתנור  שימור  ע"י  רטיבות  נגד  תוגנה  שנפתחו  במיכלים  שעות    8אלקטרודות 

 לפני ביצוע הריתוך. 

אופן אחר תסולקנה. האלקטרודות  אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגם ב 

 לעשות כן. שנפסלו תסולקנה מן האתר מיד עם דרישת המהנדס 

 

 

 עבודות ייצור הקונסטרוקציה 1.4

 כללי 

קונסטרוקציות                            את  ייצר  הקבלן  ולפיכך  ההרכבה,  באתר  בעבודה  האפשר  ככל  למעט  יש 

הפרט לפי  האפשר  ככל  גדולים  בחלקים  לדרישות  הפלדה  ובהתאם  הביצוע  שבתכניות  ים 

יובילן ויקימן במקום  המפרט ולהוראות המהנדס, יצבע אותן כנדרש   להלן במפרט יעמיסן, 

 לאחר ההקמה.  יעודן, וישלים את תיקוני הצבע הסופי

היסודות       קבלן  עבודות  התאמת  את  הקבלן  יבדוק  הקונסטרוקציות,  ייצור  לפני 

 טיות, שגיאות ואי דיוק שיתגלו לידיעת המהנדס בעוד מועד.לקונסטרוקציות, ויביא כל ס 

ל בתכניות  יקבל  חומרים  הקבלן  רשימות  המבנה.  ביצוע  לחיבור  כלליים  הנחיה  ופרטי 

לעצמו   להכין  יידרש  הקבלן  לכך  אי  בלבד.  כלליות  חומרים  כמויות  יכללו  אלה  רשימות 

ורשימ החיבור  פרטי  השונים,  החלקים  לייצור  מפורטות  כל  תכניות  יפורטו  בהן  ברגים,  ת 

 ברו לאישור המתכנן. המידות הסופיות בהתאם למיקומם במבנה. פרטי החיבור יוע

 

 הכנת חלקי הקונסטרוקציות )גילוון בטבילה( 

 הפרופילים, הפחים וכו' ייושרו במידת הצורך ייחתכו בדייקנות לפי המידות הנדרשות  

 ה ייעשה במצב קר או חם )אדום( ואין  וייקדחו בהם חורים במידת הצורך. עיבוד הפלד  

 הרכבת החלקים, יש להסיר את החספסת   לעבדה במצב של חום בינוני )כחול(  לפני  

 )"גרדים"( הנוצרת בשפות החתוכים והחורים.   

 שטחי החיתוך המתקבלים לאחר חיתוך במבער, יהיו ישרים בעלי מקצועות חדים, ללא 

 בים. קצוות הפרופילים אחר חיתוכם יהיו ישרים  חריצים וחלקים כמו שטחים משוב  

 הארכת פרופילים  רים ללובים ייעשו בקדיחה בלבד. והפינות מעוגלות. החורים לחבו  

 תיעשה רק מקום שיאשר המהנדס. בכל מקרה לא תאושר יותר מהארכה אחת לפרופיל.   
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 א.  יש לבצע בבית המלאכה את החיבורים, את החיבורים במקום  

 ש לצמצם למינימום הכרחי הנקבע על ידי האפשרויות של  י      

 ת למקום התקנתם. הובלת  הקונסטרוקציו     

 

 ב.  גם החיבורים שיש לעשות במקום ההתקנה יש להכניס על ידי  

 קדיחת חורים ושיפוע השפות לריתוכים )במידה וריתוכים      

 טרוקציות ובמקום  במקום התקנה יותרו על ידי המפקח(,  במקומם בקונס     

 חיבורם לחלקים שכנים.      

 .  יגולוון בטבילה, לאחר ייצורו, גמקטע של קונסטרוקציית הג/כל אלמנט  . ג

 הגילוון        

לפני תחילת צביעת הקונסטרוקציה הקבלן יקבל  . על חלקיו 918פ תקן  "יבוצע ע

ע שיערכו  הגילוון  עובי  לבדיקות  המפקח  אישור  מוסמכת  "את  מעבדה  ח  "עי 

הגילוון  . הקבלן מדרישות  אחת  במילוי  כשל  של  גילוון  , במקרה  יבצע  הקבלן 

 . חוזר

 

 ייצור מוקדם והרכבה

לכך  או במקום המיועד  המלאכה,  בבית  מוקדם  בייצור  ייוצרו  המבנה השונים  חלקי 

בקרבת אתר ההקמה. גודל החלקים יהיה כזה  שיאפשר הובלה לאתר ההרכבה הסופי  

במ במקום.  החורים  והקמתם  את  מראש  הקבלן  יכין  אלה  ועוגנים,    לברגיםקרים 

ה יתר  כל  וכן  לריתוכים  המדרים  חלקי  כל  הסופית.  להרכבה  הדרושות  מבנה הכנות 

חלקי   שחור.  בצבע  כמאושרים  היכר  בסימני  יסומנו  בשדה  חיבור  הטעונים 

בהתאם  בדיוק  לזה  זה  ויתאימו  ולכלוך  חלודה  מכל  נקיים  יהיו  הקונסטרוקציות 

רטים ולמידות  הרשומים בתכניות או נדרשים בהוראות המהנדס. המהנדס יבדוק לפ

ויאשרם אם ימצאם משביעי  את החלקים   לפני חיבורם הסופי  לאחר התאמתם אבל 

 המפרט והתכניות.  רצון ומתאימים לדרישות 
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 חיבורי ריתוך  

צוע ולשביעות  כל הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת, לפי מיטב חוקי המק

שת וצבע  רצון המהנדס. במקומות הריתוך יש לנקות את המתכת מכל לכלוך, חלודה, קשק

 וכן יש להסיר סיגים וטיפות מתכת שנשארו מחיתוך במבער.

חלקי המתכת והאלקטרודות צריכים להיות יבשים לחלוטין בעת הריתוך. הריתוכים יבוצעו  

ורי התפר  בשורש  מלאה  חדירה  שיבטיח  לבין  באופן  האלקטרודה  חומר  בין  מוחלט  תוך 

במקר  השונים.  הריתוך  מחזורי  בין  וכן  היסוד,  יש מתכת  מחזורים,  במספר  ריתוך  של  ה 

 ל  לנקות את המחזור הגמור לפני הנחת המחזור הבא אחריו מכ

בריתוכי   השורש  מחזור  בניקוי  להקפיד  יש  במיוחד  נקי.  שטח  השגת  כדי  עד  ולכלוך  סיגים 

הגמורים יהיו חופשיים מפגמים כגון: בועת גז, מובלעות סיגים, קעקועים,  השקה. הריתוכים 

סור להחיש את התקררות הריתוכים ע"י טבילה או שטיפה במים וכד', אלא חוסר חדירה. א

בהדרגה   לקררם  כגון:  יש  נוחים  בלתי  אויר  מזג  בתנאי  הסביבה.  של  לטמפרטורה  באוויר 

יתוך באמצעים מתאימים כגון: סוככים, מחיצות  יש להגן על עבודות הר  גשם, רוחות וכד'

 מהנדס ידרוש זאת.וכד', או להפסיק את עבודות הריתוך, אם ה

 

 בדיקות ריתוך

 בטרם העברת קונסטרוקציה שהוכנה במפעל, הקבלן יזמין מכון  מאושר לבדיקת הריתוכים. 

 הבדיקות יכללו: 

 . אורך ריתוכים% 100בדיקה ויזואלית ל  .א

    המפקח במפעל " מיקום הבדיקות יקבעה ע. אורך ריתוכים% 25ית ל בדיקה מגנט . ב

 . הקבלן      

 

 ין העבודה.   ימסור דוח מסודר למזמ עם סיום הבדיקות הקבלן

 .  כל הבדיקות הנדרשות כלולות במחיר היחידה לייצור הקונסטרוקציה
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  הקמת הקונסטרוקציה   1.5

 הרכבה באתר 

הקונסטרוקצי חלקי  את  הציג  שהקבלן  יובילם  לאחר  אישורו,  וקיבל  המהנדס  לביקורת  ות 

הקבלן יקפיד  ההובלה  בעת  במקומם.  ויקימם  לאתר  האמצעים    הקבלן  בכל  וישתמש 

שנ ולצבע  לגילוון  נזק  וגרימת  הקונסטרוקציות  ועוות  פגיעה  למנוע  במקום  הדרושים  צבע 

דויק, יקבע  הייצור. לאחר מכן יציב הקבלן את הקונסטרוקציות על היסודות, ויכוונן באופן מ

קודקוד   בין  המרווח  דיוס  ע"י  היסודות  את  וישלים  היסוד  ברגי  בעזרת  במקומן  אותן 

או ש"ע. ההקמה צריכה    VGMסודות ופלטות הבסיס בעזרת דייס שאינו מתכווץ מטיפוס  הי

וכיוונן   הקונסטרוקציות  הצבת  במקצוע.  המעולה  לנוהג  בהתאם  ונכונה  מדויקת  להיות 

 פלס והכוונתן הסופית תיבדק במאזנת. ייבחנו לראשונה באנך ו

 

 ריתוכים באתר 

   .סומנים בתוכניתלא יאושרו ריתוכים באתר חוץ מהחיבורים המ

ידי   על  יאושרו  הנדרש,  במידת  באתר,  ריתוכים  בברגים.  להתבצע  מתוכננים  החיבורים  כל 

ובע רציפים  מלאים,  יהיו  הריתוכים  בריתוך.  יעשו  החיבורים  כל  בלבד.  בכתב  ובי  המתכנן 

 הנדרש בהנחיות הריתוך. 

ם למפרט )תיקוני  מיד עם סיום הריתוכים ובדיקת ואישור המפקח, צביעת הריתוכים בהתא

 צבע באתר בצבע עשיר אבץ(. 

 חיפוי המבנה מהפן העליון והתחתון והצידי   1.6              

 

 ם יבוצעו בפחים מעורגלים  י והפלשונגים השוניכל החיפוי העליון, התחתון, הציד  -הערה               

                מ"מ  0.75ובי בגוון לפי בחירת האדריכל בע  וצבועים                           

       

 הקבלן  לא יחל בייצור הפחים המעורגלים בטרם קבלת אישור בכתב ממנהל    -הערה              

 ופרטי  םפחיהר שיכין הקבלן, ואישור ספק  הפרויקט לתוכניות הייצו                           

 ן.  חיבור המוצעים ע"י הקבל                           
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 אלמנטים אלו יותקנו בכל המקומות המסומנים בתוכניות תוך שהם  - פלשונגים           

 לכיסוי  מותאמים  לפרטי היצרן . חומר הפלשונגים יהיה מחומר זהה                             

 .מ"מ( 0.8)לפחות   הגג והקירות בעובי לפי הנדרש בתוכנית.                            

 

 הגנת הפח בעת העבודה           

צריכה להתבצע בזהירות, תוך מניעת התהוות כוחות מרוכזים על    הקירוי והחיפויהרכבת פחי  

 מי. הלוחות.  מרכיבים צריכים ללכת על הגג בזהירות ובנעלי גו

 יש להתקין מעברים על הגג, על ידי לוחות עץ, כדי למנוע פגיעה בפחי הכיסוי.  

כל ציוד     הצבעוד שכבת  ת ההרכבה, מגריש להמנע, בע  על ידי כלי העבודה של המרכיב, או 

 אחר הנמצא על הגג. 

עם גמר הרכבת הגג, יש להרחיק ולטאטא כל פסולת, כלים, חוטים, מסמרים, ברגים וכיו"ב,   

 שר נותרו בעקבות עבודת מרכיבי הגג או על ידי עובדים אחרים כלשהם. א

            

 הקונסטרוקציה וחיפוי הגגמחירי יסוד לביצוע    1.7

ומרחביים,   מישוריים  אגדים  קורות,  עמודים,  לרבות  בפרויקט  הקונסטרוקציה  רכיבי  כל  א.         

פי משקל תאורטי. )טון(   המחיר כולל:  פלטות חיבור, ברגי חיבור, מעקות ומאחזים ימדדו ל

 ייצור, גילוון, הובלה והרכבה.

 י חיבור בין  רכיבי בטון ורכיבי פלדה ימדדו ביח'. ב.          ברג 

 ג.           קירוי וחיפוי המבנה בפח מעורגל ימדד לפי השטח התאורטי ולא יכלול חפיפות הדרושות.  

 לפי מ"א ד.          פלשונגים ורוכבים ימדדו 
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 מפרט כללי לבנייני בטון טרומים ואופני המדידה  – 21פרק   

 

)או שווה ערך( ותכניות  המבנים הי על פי מפרט חברת אקרשטיין תעשיות  ומבני הבידוק יהיו  בילים 
 האדריכל. 

 

דלתות   מחיצות  תקרות,  ריצוף,  הגמר:  חומרי  כל  לרבות  מבנים  של  והתקנה  אספקה  כולל  המחיר 
וכן עבודות מזוג אויר, אינסטלציה, חשמל ותקשורת. הכל מושלם, מותקן במקומו ומחובר  וחלונ ות 

 מערכות מים, חשמל, תקשורת, ביוב. ל
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 . אלמנטים מתועשים בבניין  - 22פרק 

 

 הנאמר בפרק זה מתייחס למבנה המשרדים. 

 

 מחיצות גבס 22.1

 

הגב .1 ותקרות  הסינורים  לתקנים  המחיצות,  הכללי,  למפרט  בהתאם  ויורכבו  ייוצרו  ס, 

בס של משהב"ט ומרכז הבניה הישראלי  הישראליים וכן ע"פי הוראות המדריך לביצוע מחיצות ג 

 וכן בהתאם למפרט זה.  

 עמידות בפני אש תיהיה ע"פי דרישות הרשויות המוסמכות. .2

מיקרון.     הלוחות    20  -לא יפחת מהקונסטרוקציה תיהיה מפח פלדה מגולוון. עובי הגילוון    .3

  -בחתך שלא יפחת מיחוברו לקונסטרוקציה באמצעות ברגי פח מגולוונים. הניצבי )סטדים( יהיו  

על    100 יעלו  שלא  ובמרחקים  תשלום    40מ"מ  תוספת  ללא  יחוזקו  והתקרות  המחיצות  ס"מ. 

 פי קביעת המפקח. לתקרה ולאלמנטים קונסטרוקטיבים אחרים ע"י הארכה ותוספת פרופילים ל

כל המשקים והתחברויות לאלמנטים קיימים יסתמו במרק דו שכבתי וסרט שריון  וילוטשו    .4

 עד לקבלת משטח מישורי אחיד, הכול לשביעות רצון המפקח.  במלטשת

 כל הפינות יוגנו במגיני פינה קשיחים מחומרים בלתי מחלידים.  .5

 יבות ע"י שיפולי פי.וי.סי. ללא תוספת  תשלום. החלק התחתון של המחיצה יוגן נגד רט   .6

 המחיצה תהיה עמידה בפני טריקות חוזרות ונשנות של חלונות ודלתות.    .7

של  המח  .8 בטווח  משתנים  יחסית  לחות  לתנאי  עמידות  יהיו  חלקיהן  כל  על   85%-40%יצות 

 מעלות צלזיוס.  35ובטמפרטורה של 

כ .9 לגבי  אחיד  יהיה  המחיצות  אלכסוני,  מחיר  )משופע,  שהיא  חתך  צורת  וכול  המקומות  ול 

 מעוגל, מנוקב וכד'(.         

 

 תקרות תותב 22.2

אקוסטיות עם קבלן החשמל, מזוג אויר וכל    הקבלן יתאם את כל עבודות הקשורות בתקרות  .1

  קבלני המשנה האחרים בכל שלב ושלב בביצוע העבודות. הקבלן יתקין חורים, פתחים וכו' בגופי 

התאורה ובכל מקום שיידרש לצורך העברת כבלי החשמל.  חובת התאום עם קבלן החשמל חלה  

 על קבלן התקרות האקוסטיות ובאמצעות הקבלן הראשי. 

לת .2 כל  עבודה  וכן  לתקרות,  וחיבורה  הנושאת  המערכת  את  גם  תכלול  אקוסטיות  קרות 

)כגון לוברים( מיזו ג אויר, וכדומה כל הנדרש לביצוע  העיבודים מסביב לפתחים, אביזרי תאורה 

מושלם של העבודה.  מסביב לפתחים לגופים וכו' יותקנו סרגלי אלומיניום לחיזוק. התליה תהיה  

 במוטות מתכווננים. 
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עפ"י  באחרי .3 הנדרשים  לחיזוקים  בנוסף  התקרה  שנושאת  האלמנטים  כל  את  לעגן  הקבלן  ות 

 זוג וכו'. התקן, כדוגמת גופי תאורה, גלאי עשן, תעלות מי

מושלמות   .4 והתאמות  חיתוכים  לבצע  יש  וכד'  אויר,  מיזוג  תריסי  תאורה,  גופי  שילוב  לשם 

 לשביעות רצון האדריכל.  

לת .5 האביזרים  וכל  הקונסטרוקציה  לאישור  פרטי  יועברו  הקבלן  יבצע  אותה  התקרה  ליית 

לאחר פרוק חלק    המפקח ובכל מקרה לא יפתרו את הקבלן מאחריות. יציבות התקרה תישמר גם

 מהתקרה. 

ניתן   .6 יהיה  אריח  כל  הלוחות.  התרוממות  למניעת  מאושרים  בתפסים  יוצמדו  האריחים  כל 

 לפרוק ללא צורך בפרוק אריחים אחרים.

תימ .7 האקוסטית  לגופי  התקרה  הפתחים  שטח  הפחתת  ללא  אופקי.  בהיטל  נטו  שטח  לפי  דד 

 וחיתוכים לא ישולם בנפרד. תאורה, מפזרי אויר וכד'. עבור ביצוע החורים 

תקרת   .8 עם  אקוסטית  תיקרה  מפגש  לאורך  מפח  והפרופילים  התקרה  במישור  הפח  רצועות 

 הגבס, יחשבו כתקרה אקוסטית וימדדו ביחד עם התקרה האקוסטית. 

הדרושים  מחיר   .9 והעבודות  החומרים  את  גם  היתר  בין  ככולל  ייחשב  האקוסטית  התקרה 

 ה ביותר לרבות:   לקבלת תיקרה באיכות גבו

 אריחים אקוסטיים.  ▪

 פסי חלוקה מפלדה מגולוונת עם ציפוי צבע צבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.  ▪

 קידוח חורים בפסי חלוקה למעבר כבלי הפלדה. ▪

 הרכבת התקרה.  ▪

 ניות ופרטי התקרה.הגשת תוכ  ▪

 קונסטרוקציה וכל אביזרי תליית התקרה שתאושר ע"י המפקח.  ▪

ופרופילים   ▪ היקף    Z+Lסרגלים  לאורך  מיוחדים,  קצה  פרופילי  ו/או  מכופף  מפח 

התקרה ומפגש עם קירות וגופי תאורה. לרבות תוספות הארכות וחיזוקים בלתי סטנדרטים  

 לגישור ע"פ רווחים וכד'. 

 י תאורה, מפזרי אויר ואביזריהם, כולל החיזוקים הנדרשים. עיבוד פתחים לגופ ▪

התקרה משטחים   ▪ שבין  החלל  לסגירת  אלומיניום  או  גבס  מגולוון,  מפח  אנכיים 

הפח   כיפוף  ההרכבה,  ואמצעי  הדרושים  החיזוקים  כול  לרבות  הבטון  לתקרת  האקוסטית 

 כנדרש וצביעה בצבע קלוי בתנור. 

 

 סוגי התקרות האקוסטיות:  22.3

אן: יהודה יצוא ויבוא טל:  )יבו  Eיחים מינרלים דחוסים חצי שקועים מסוג אקופון פוקוס  תקרת אר

6508105-  03  .) 

 מ"מ.  20ס"מ, עובי האריח   60/60מידות אריח: 
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מיקרון לפחות. גוון:    60האריח עשוי פח מגולוון , בגמר צביעה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר  

 . RAL 9006כסוף 

 .  Soundexאקוסטי דגם  -בד גיזה שחורלגב האריח מודבק 

NRC0.80ש )בליעת קול( :  מקדם הפחתת רע 

  15העשויה מפח בגלוון חם ברוחב  T: מערכת פרופילים מודולרית מפרופילי  פרופילים ותלית התקרה 

 L+Z( פרופילי קצה בהיקף התקרה:  RAL 9006בצבע אפוי בתנור בגוון התקרה )     15DXדגם    -מ"מ

מ'    1.20מ"מ כל    18רוחב  מ"מ    0.55בגוון התקרה. מערכת תליה: סרט פח מגלוון בעובי    מאלומיניום

ע"י בורג פח לפח, התחלת מערכת התליות     MAIN RUNNERלכל כיוון, מוצמדים לפרופיל ראשי  

ס"מ. את האריחים יש לקבוע בדיוק נמרץ עם חוט ופלס אל מערכת התומכות    30מהקיר לא תעלה על  

 פרטים ותכניות. לתיקרת הבטון ולקירות. בצוע על פי   היטבוערב אשר יעוגנו  המסודרות שתי

ס"מ,   צבע אפוי בתנור    4מ"מ, גובה דפנות    0.6ס"מ עובי    30ברוחב    תקרת מגשי פח )מתכת( אטומים

מאלומיניום בגוון התקרה. בצוע על פי פרטים    Lבגוון לבן פריפיינטד .  פרופילי קצה בהיקף התקרה:  

 ת. ותכניו

 

 סינורים ותקרות גבס

ויור .1 ייוצרו  והתקרות  ע"פי  הסינורים  וכן  הישראליים  לתקנים  הכללי,  למפרט  בהתאם  כבו 

 הוראות המדריך לביצוע עבודות גבס של מרכז הבניה הישראלי וכן בהתאם למפרט זה.

 עמידות בפני אש תהיה ע"פי דרישות הרשויות המוסמכות. .2

הלוחות    מיקרון.        20  -וון. עובי הגלוון לא יפחת מהקונסטרוקציה תיהיה מפח פלדה מגול .3

יחוברו לקונסטרוקציה באמצעות ברגי פח מגולוונים. הניצבים  )סטדים( יהיו בחתך שלא יפחת  

ס"מ. הסינורים והתקרות יחוזקו ללא תוספת תשלום    40מ"מ ובמרחקים שלא יעלו על    70/50  -מ

 הארכה ותוספת פרופילים לפי קביעת המפקח. לתקרה ולאלמנטים קונסטרוקטיבים אחרים ע"י  

כל המישקים והתחברויות לאלמנטים קיימים יסתמו במרק דו שכבתי וסרט שריון  וילוטשו   .4

 במלטשת עד לקבלת משטח מישורי אחיד, הכול לשביעות רצון המפקח. 

 כל הפינות יוגנו במגיני פינה קשיחים מחומרים בלתי מחלידים.  .5

י .6 והתקרות  הסינורים  וכל  מחיר  המקומות  כול  לגבי  אחיד  )משופע,  היה  שהיא  חתך  צורת 

אלכסוני, מעוגל, מנוקב וכד'(. מדידה: כל עבודות הגבס ימדדו בפרישה וללא כל תוספת, גם אם  

 הם ברוחב קטן ו/או בתנוחה כלשהי.        
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 אופני מדידה לתקרות אקוסטיות, לתקרות תותב וקירות גבס 

 

 , בין אם פורט במפרט הטכני    לקבלת מוצר מושלם  את כל הנדרשמחירי הסעיפים כוללים  

 ובפרטי התכניות ובין אם לא פורט, לרבות קונסטרוקציה, זוויתנים, סרגלים, אריחים,   

 פרופילי קצה, בידודים, עיבוד פתחים לתאורה, מפזרי אוויר, גלאי עשן, רמקולים וכד',    

 מתלים, חיתוכים, תכנון.   

 ת בכל צורה וגודל בניכוי פתחים, חורים,  ה לפי שטח נטו של תקרות וקירוהמדידה תהי 

מעברים ובניכוי כל שטח האמבטיות למפזרים, גופי תאורה ואביזרים אחרים, אך ללא  
 הורדת   

 ס"מ, פסי הפרדה , פרופילי גמר וכד'. 5מרווחים עד  
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 קידוח ויציקת כלונסאות   – 23פרק   

 )״מיקרופיילס״(  צוע כלונסאות בקידוחי הקשהב
 
 
 כללי .     1

 

: ״בסוס כלונסאות בסלע בקידוחי   3/91 -מ  1378העבודה תבוצע בכפיפות להצעת ת״י  
הקשה״. ביצוע הכלונסאות ומעקב אחר הכלונסאות יתנהל בפיקוח צמוד של מהנדס מפקח  

 צמוד של קבלן כלונסאות.ובייעוץ מתכנן ומהנדס קרקע. בנוסף ייערך מעקב ותיעוד 

 א יבוצעו עבודות עפר לאחר יציקת כלונסאות, אלא באישור המתכנן. ל

 

 

 ביצוע קדיחה .     2

 קדיחה תיעשה בלא שתפגע בעבודה קודמת שבוצעה בשטח. קידוח  - קדיחה 2.1
 שעות מגמר היציקה.  24כלונס סמוך לקודמו שכבר יצוק ייעשה לאחר 

 

 זור קדח, שלא יתערב בבטון מר נקדח יורחק ויסולק מאחו - סילוק חומר נקדח 2.2
 מובא ליציקת כלונס. 

 
 סטיות 2.3

 

 סטיית שיפוע מותרת לציר כלונס מבוצע, ביחס לציר כלונס מתוכנן, לא  א.
 לכלונס משופע.  4% -לכלונס אנכי ולא תגדל מ  1.5%תגדל מ־  

 
 ס״מ. 3 -סטייה מותרת ממרכז מתוכנן בפני קרקע לא תגדל מ ב.
 
 ותר ־ ייפסל, עד לבחינת המתכנן מחדש והחלטתו קדוח שסטייתו מעל מ  ג.

 ן.לגבי אמצעים דרושים לתיקו 
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 2.4 ירשום נתונים בעת קדיחה )בציון עומקים כנדרש( כלהלן:  בקר האיכות – רישום
 

 נתוני מיתקן קדיחה )יצרן, מודל, ספיקת מדחס, לחץ אויר וכדומה(;  א.

 קדיחה וסיומה;תאריך ושעת תחילת  .ב

 סוג חומר שהוצא )אבקתי, שבבי, לרסיתי וכדומה(;  ג.

 מספר או קוארדינטת קידוח שבוצע, לפי התוויה שבתכנית ביסוס;  ד.

 עומק קדח למעשה וסטייה מתכן כלונס, אם קיימת;  ה.

 תיאור חזותי לטיב דופן קדח, לרבות חלקות, מפולות ושברים לאורכו; ו.

 הופעת מים בקדח;  ז.
 

קדיחה     .52 מיועץ    עומק  אשור  קבלת  תוך  המפקח  להוראות  ובהתאם  בתוכנית  למסומן  בהתאם  יהיה  ־ 
 מ׳.  3 -הקרקע. בכל מקרה עומק החדירה בסלע קשה ורצוף לא יהיה קטן מ 

 
 ביצוע הנחת זיון ויציקה    3.0
 

כמפורט בתקן ישראלי  ישרים מפלדה מצולעת  זיון כלונס ייעשה במוטות אורך - קשירת זיון והנחתו    3.1
 בנספח ב׳(. -)תיאור סכמטי    4חלק    580ומחישוקים לולייניים כמפורט בתקו ישראלי ת״י  739ת״י 
 

 מיקום כלוב זיון יאובטח על ידי קשירה או תלייה סימטרית לציר קידוח  א.
 וכמפורט בתכנית ביסוס.

 

 מ״מ  50לפחות  -ד פן כלונס חיצוני עובי כיסוי בטון מפן חישוק חיצוני וע ב.
 ובהתאם לתכנית. 

ס״מ כשומרי מרווח,   5( צינורות בקוטר 3לפני הכנסת הכלוב יש להכניס לכל קדוח שלשה)
לכל עומק הקדוח, שיבטיחו את מרחק הזיון מדפנות הקדוח, אשר ישלפו מהקדוח מיד עם 

 ת כשומרי מרחק. גמר היציקה. בכלונסאות משופעים ניתן להסתפק בשני צינורו 
ין רשאי הקבלן להציע שיטה חלופית להבטחת כסוי הזיון באמצעות יצירת  לחילופ

ממולא בטון עם צינור פלסטיק במרכזו. על  P.V.Cמ״מ מצינור  110״גלגלים״ בקוטר 
מ׳ והכלוב ״נוסע״ על   3( ״גלגלים״ כל 3החשוקים המרותכים של כלוב הזיון יולבשו שלושה) 

 ירידה. הגלגלים תוך כדי 
 

 בכלונס לא ייגע בתחתית הקדח. מרווח בין תחתית קדח לבין  כלוב הזיון ג.
 תחתית כלוב זיון יהיה כפי שמצוין בתכנית הביסוס. יש להוריד את כלוב 

 הזיון במצב אנכי לחלוטין. תוך הורדת הכלוב יש להבטיח שלא לפגוע בדפנות 
 הקדוח. 
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לפני היציקה. לא תורשה השארת קדוח  יציקת כלונס תבוצע ביום היציקה. חור הקדח ייבדק  - יציקה    3.2
 פתוח בתום יום העבודה. 

 

 היציקה תבוצע בשוקת מתאימה לחדירה לכלוב זיון שתחדור לקדח לפחות  א.
 מ״מ. הבטון ירוטט באמצעים שיבטיחו מניעת תזוזת הכלוב מציר  300

 תימנע היפרדות בטון מריטוט. מפלס גמר יציקת כלונס יוגבה מתוכן ו
 ס״מ  3שבסביבה או מתחתית קורה. הגבהה בגובה של   ממפלס פני קרקע

 ניקוי לפני יציקת קורות קשר ועמוד. 
 במידה ויידרש יותקן בקדח צינור מגן למניעת מפולות.  ב.
 ס. במידת במידה ויתגלו מים בקדוח, תקבע שיטת היציקה על ידי המהנד ג.

 הצורך, על קבלן להביא בחשבון כי הוא יידרש לצקת באמצעות משאבה 
 כאשר הבטון זורם מתחתית הקידוח הקדוח כלפי מעלה. 

 במקרה של חדירה דרך שכבות מילוי על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא יידרש  ד.
 לצקת מתחתית הקדוח באמצעות משאבה. 

 מחט אשר יופעל כלפי מעלה.  הבטון יצופף בקדוח בעזרת מרטט  -ציפוף  ה.
 מ׳. היציקה תבוצע  3ה של לא תורשה נפילה חופשית של הבטון מעל לגוב  ו.

 באמצעות צינור ״טרמי״. 
 יציקת הבטון תמשך ברציפות, ללא הפסקה, עד לראש הכלונס. בגמר היציקה  ז.

 יימצא בטון נקי לכל אורך הכלונס, עד למפלס המתוכנן. עודף בטון יסותת. 
 להתחיל ביציקה לפני שכמות הבטון להשלמת היציקה בכל הקדוחים אין  ח.

 אותה עת נמצאת באתר.המתוכננים ל 
 החפירה סביב הכלונס וסתות הראש באם יידרשו וכן על יתר העבודות  ט.

 הדרושות, יהיו על חשבון הקבלן. 
 
 חומרים .         4
 
 יש להשתמש בבטון מובא בלבד. -
וכמפורט    4-1חלקים   26ות״י   1,2חלק  466דיקתו יעמדו בדרישות תקנים ת״י טיב בטון יצוק ושיטות לב -

 הלן: ל
 
   או מעולה ממנו. 30-בסוג בטון: א.

 .   40-ב –ב.            סוג הבטון בכלונסאות הגשרים 
 דרגת חשיפה כמפורט בתכניות.  .2חלק   216כמפורט בתקן ישראלי ת״י  S5דרגת סומך בטון: עד  ג. 
 . 3גס: סוג א׳ כמפורט בתקן ישראלי ת״י אגרגט  .ד

, קוטר  19/4.75. דירוג רב גרגירי 2טבלה   3ראלי ת״י תחומי דירוג אגרגט: כמפורט בתקן יש
 מ״מ, בהתאם לתנאי יציקה.  19מקסימלי לגרגיר 

 
 דגימות ובדיקות .4
        ן ישראלי ת״י יינטל מדגם מייצג מכל אצווה לבדיקת חוזק לחיצה לקוביות בטון כמפורט בתק     .א

     . תוצאות בדיקה תתאמנה 118״י בטון יעמוד בדרישות לסוג כמפורט בתקן ישראלי ת .1חלק   26
 מתכנן. ה רישות לד    
     כשתוצאת בדיקה אחת לא תעמוד בדרישות, המתכנן יחליט באם לקבל או לפסול את    
   הכלונס.    
 ם יהיה על חשבון הקבלן. העבודות הנוספות שיידרשו בגין הלקויי כל    
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 כלונס. בצוע הבדיקות בכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות להוכחת רציפות ומימדי ה . ב
 תהיינה הסוניות  יהיה על פי אישור בכתב מטעם המפקח ובאשור יועץ הקרקע. עלות בדיקות 

 . כלולה במחיר יחידה של הקבלן לביצוע כלונסאות

 

על חשבון המזמין וכללו בין היתר את הצינורות, פקקים וכל   בדיקות אולטרה סוניות יבוצעו . ג
ה. בדיקה אולטרה סונית תבוצע בכלונסאות הגשרים האביזרים הדרושים לביצוע הבדיק

 ס"מ בלבד.   60ומדגמית, לפי בחירת המפקח באתר בכלונסאות דיפון בקוטר 
 

 לענות על כל  הבדיקות הסוניות, בדיקות אולטרה סוניות וקידוחי גלעין חייבות .ד
 דרישות המפרט. אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות, יחולו התשלומים 

 ן כל הבדיקות על הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ״ל יכללו התשלומים עבור בגי
 הבדיקות את כל ההוצאות הישירות והעקיפות ואת אלה הכרוכות בביצוע הקדוחים, 

 ישראליים או הזרים המתאימים. הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי התקנים ה
 

  
 בקורת ופקוח .6

 

 .בקר האיכותשל  כל העבודות תבוצענה בנוכחות פיקוח צמוד א.
 יש לרשום את תאריכי הקדיחה של כל הכלונסאות. ב.
 יש לרשום את אורך הקדוח טרם היציקה.  ג.
 תוך כדי מהלך יציקת הבטון, יש לרשום את נפח הבטון שנכנס לכל כלונס.  ד.
 כאמור, הקבלן אחראי לאיכות הכלונסאות ושלמות ביצועם, אי מילוי הוראות  ה.

 מפרט או בתכניות לשביעות רצונו של המפקח, יאפשר הפסקת הסעיפים המצוינים ב
 העבודה בכל עת ו/או אי קבלת העבודה.

 במקרה זה יידרש הקבלן לבצע כלונסאות חדשים, על כל הכרוך, הכל על חשבונו.
 רת האיכות )בדיקות סוניות, אולטרה סוניות, קידוחי גלעין בטון ו/או כל אם בביקו ו.

 יכות ירודה של הכלונס, כל זאת לפי קביעת המפקח, בקורת נוספת( התגלתה א
 ייעשה הקבלן על חשבונו את כל התיקונים ו/או כלונסאות חדשים על פי דרישת 

 המפקח. 
 מן, בעל ניסיון בעבודה זו, אשר ע את העבודה על ידי צוות מאומן ומיובצהקבלן י ז.

 יאושר על ידי המפקח. 
 

 נוהל מסירת העבודה למפקח.     7
 

 ( כלAS MADEתכנית ״אימות״ של) בקר האיכות דד מוסמך של הקבלן יכין ויעביר למו א.
 הכלונסאות הכל, לפי הנחיות המפקח. 

 

 התכנית הנ״ל תוכן על בסיס של תכנית המתכנן שאושרה לבצוע ובה  ב.
 רשמו הפרטים הבאים של כל כלונס:י
 

 קוטר הכלונס.  .1
 ( של הכלונס.K.0) מפלס עליון .2
 הציר המתוכנן. סטיות מ  .3
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אמנם    על תכנית ״האימות״ שהיא וחתימת הקבלן   ,בקרת האיכות והמתכנן אישור לאחר ג.
 תואמת את החוזה והמציאות, תיחשב עבודת הכלונסאות כגמורה ומאושרת. 

 
 מדידה לתשלום .     8

 

  הכלונסאות ימדדו במ״א, החל מתחתית הקדוח המאושר ע״י המפקח עד למפלס העליון המתוכנן 
 של הכלונס. 

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בקידוח, ייצוב דפנות, הכנסת הזיון ויציקת  
יימדד בנפרד(.  )הזיון  והכנה ליציקת קורות קשר  הבטון  כמו כן,  מחיר היחידה  .  סיתות הכלונס 

 יכלול את עלות ביצוע בדיקות סוניות. 
 ין. בדיקות אולטרה סוניות יבוצעו על חשבון המזמ
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 ביצוע ברגי  עיגון בסלע   – 26פרק 

 .4.1, חלק  940מפרט לביצוע ברגי סלע בקיר דיפון.  כל העבודות תעמודנה בדרישות ת"י   .א
 

 טון.   13בל ממהנדס הקונסטרוקציה, כוח העבודה המתוכנן בברגים יהיה עד לפי המידע שנתק . ב
 

הכלונס. מומלץ לקחת בחשבון כמויות עודפות הן לגבי  מ' לפחות מחזית    9מתוכננים ברגים באורך   . ג
 אורכי הברגים והן לכמות הברגים, כאשר התשלום ייעשה לפי הביצוע בפועל.  

 
נ .ד ברגי  ביצוע  על  להקפיד  להביא  חובה  נדרש  לכן,  באתר.  הברגים  יתר  ביצוע  תחילת  לפני  סיון 

של   ביצוע  זמן  תוספת  ברגי    4בחשבון  השאר,  בין  לפחות.  יכולת  שבועות  אימות  יאפשרו  הנסיון 
 הביצוע של הקבלן, והתאמת התכנון לממצאים בפועל.  

 

רגים בכל גובה  מהנדס הקונסטרוקציה יגדיר בתכנית את שלבי החפירה המותרים עד להתקנת הב .ה
 מתוכנן.  

 

 מבוא: .1

יועץ הקרקע המצורף   –הערה   והמפרט המיוחד של  תוכנית המצורפת  לפי  לבצע את העבודה  יש 
 החוזה.  למסמכי

 ביצוע ברגי הסלע ייעשה לפי מפרט מיוחד זה, ולפי התקנים הבאים:   .א

 EN14490          Execution of special geotechnical works - Soil nailing תקן •

 מסמור קרקע ובירוג סלע".   -"חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות   4.1חלק  940ת"י  •

חי  4.2חלק    940ת"י   • גאוטכני:  הנדסיות  "תכן  למטרות  מבנים  וייצוב  קרקע    -זוק  עוגני 
 מדויסים". 

סיוניים לפני הייצור והביצוע של שאר הברגים באתר. לכן, יידרש פרק  מודגש שנדרש לבצע ברגים נ  . ב
 שבועות בין תחילת ביצוע ברגי הנסיון ועד לאישור המשך הביצוע.   4זמן של לפחות  

 
 אישור הקבלן ותיק מוצר:   .2

ה .א לביצוע  אישור  הקבלן  לצורך  הביסוס.  ומהנדס  הפרויקט  מנהל  ידי  על  מראש  יאושר  ברגים 
יו להגיש, בין שאר המסמכים הנדרשים על ידי  המזמין, רשימה של פרויקטים קודמים  הקבלן על 

ורשוי מטעמו שיהיה אחראי על הביצוע של   בתנאים דומים, רשימת ציוד ושם של מהנדס רשום 
בעל   יהיה  המהנדס  באתר.  של  העבודה  במהותם    5נסיון  דומים  פרויקטים  בביצוע  לפחות  שנים 

 והיקפם.

יגיש . ב בין    הקבלן  יכלול  התיק  הביסוס.  ומהנדס  הקונסטרוקציה  מהנדס  לאישור  מוצר  תיק 
השאר: כל הפרטים הטכניים של הפלדה כולל סוג הפלדה ונתוני חוזק )חוזק קריעה, כניעה ומודול  

 כולל ים, ציוד הקדיחה, ציוד להכנת הדייס וסוג הדייס(אלסטיות(, שומרי המרווח, יצרני החומר 
בד של  מעבדה  ונמצאה  תעודות  נבדקה  ידו,  על  שהוכנה  זהה  לתערובת  מלאה  דייס  מערכת  יקת 

 מתאימה(.  

האחראי   . ג יהיה  והוא  מאחריותו  הקבלן  את  ישחרר  לא  הקבלן  של  והציוד  מוצר  תיק  אישור 
 המפרט והתכניות.   הבלעדי לאיכות העבודה והתאמת העבודה לדרישות
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 תנאי תת הקרקע המשוערים: .3

צור  צפוי שהסלע באתר   .א גבוה, מדולמט במקומות, מכיל  בינוני עד  חוזק  בעיקר מגיר בעל  מורכב 
 במקומות.  

 על פני הקרקע קיימת שכבת כיסוי מעפר חרסיתי מעורב בצרורות ורסיסי סלע.   . ב

    בחלק מהאתר קיימת אפשרות להמצאות מילוי ישן מעל לסלע. . ג

 מבנה הבורג ונתונים גיאומטריים:  .4

 מ"מ לפחות, ולפי המפורט בתכנית.   32יהיה פלדה מצולעת ומגולוונת בקוטר     סוג הפלדה .א

ביחס לכוח העבודה.    2בתכנון מוט הפלדה, נדרש שמקדם הבטחון לכוח הקריעה של הפלדה יהיה   .ב
של   מוקרב  עובי  בחשבון  להביא  יש  המוט,  חוזק  חישוב  )   4לצורך  עתידית(.  מ"מ  קורוזיה  עבור 

 מ"מ.   28מ"מ, יש לבצע את חישוב עבור קוטר בפועל של  32בקוטר  לדוגמא, עבור מוט פלדה

בעובי   .ג חם  גלוון  המגיעים    80נדרש  המשלוחים  גילוון  על  המעידה  תעודה  כולל  לפחות  מיקרון 
 לאתר.  

מ'    6רשת חדירה של  מ' לפחות, מדוד מחזית הכלונסאות. נד  9האורך המתוכנן של הברגים הינו   .ד
כנו שינויים באורכים הנ"ל אחרי ביצוע מסמרי הנסיון באתר. אורך זה אינו  לפחות לתוך הסלע. ית

מ' נוסף  כאשר המידה    0.25כולל אורך השירות בראש המסמר, ולצורך המכרז יש לקחת בחשבון  
 המדויקת תיקבע לפי התכנית. 

 י(. )אופקי : אנכ 1:   3הברגים יבוצעו בשיפוע של  .ה

ס"מ לפחות. יש להבטיח    2.5ות. עטיפת הדייס סביב המוט תהיה  ס"מ לפח  10קוטר הקידוח יהיה   .ו
את עובי כיסוי הדייס ומרכזיות המוט על ידי שומר מרווח מיוחד. המרחק בין שומרי המרווח לא  

  מ'. קוטר שומרי המרווח יותאם לקוטר הקידוח. שומרי המרווח יחוברו למוט הפלדה   1.5יעלה על  
 . אסור להשתמש בנייר דבק או סרט הדבקה לצורך זה. באמצעות אזיקוני פלסטיק או פלדה

במידות   .ז פלטה  תותקן  מסמר  כל  תכנון    20/20/2.5בקצה  לפי  או  ונעילה,  לדריכה  אום  עם  ס"מ 
המפורט של מהנדס הקונסטרוקציה או הנחיות יצרן הבורג. הזווית בין הבורג לפלטה תהיה ישרה  

הנעילה.לצורך קבלת מג לאום  בין הפלטה  יציקות משלימות    ע מלא  יבצע  הצורך הקבלן  במידת 
ב מבטון  הברגים  משופעות.    40-בראשי  פלדה  שייבות  או  הפלטות  יישור  לצורך  מתכווץ  בלתי 

עד   של  התאמה  יכולת  עם  קוניים  ואומים  בפלטות  להשתמש  ניתן  אומים    °15לחלופין  בשני  או 
 האחד מתחת לפלטה ואחד מעליה. 

ס"מ מסוג    7.5יציקת חזית הקיר. יש להקפיד על כיסוי בטון בעובי  ש ההבורג יהיה מוגן בתוך  רא .ח
בלתי מתכווץ    30  -ב בבטון  יש להשתמש  של מסמר,  לראש  יציקה מקומית  נדרשת  באם  לפחות. 

 כנ"ל. 

לפני כל יציקה יש להתקין את כל הפלטות, אומים, פרטי זיון וניקוז ולהזמין את המתכנן לאישור   .ט
 פני בניית הטפסות. ל

 שלבי ביצוע וסטיות מותרות:   .5

 שלבי ביצוע כלליים:   .א

 מ' מתחת למפלס הברגים המתוכנן.   1חפירה למפלס הברגים, לעומק עד  •

 קדיחה, התקנה ודיוס של הברגים הנסיוניים וביצוע בדיקות שליפה.   •

קבלת    נ"ל אחרימ' אורך חופשי לברגי קבלה. ה  1.5קדיחה, התקנה ודיוס של הברגים. השארת   •
 וניתוח תוצאות בדיקות שליפה על הברגים הנסיוניים.  
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לפי קדיחת ההברגים יש לרשום בצבע את המספר של כל בורג ליד כל קדח. הצבע יישמר לכל   •
 אורך הביצוע ועד ליציקת הקיר.

 יציקת הקיר כולל שקע לראש הבורג.  •

 .  8בדיקות שליפה על ברגיי הקבלה לפי סעיף  •

 ראשי הקדחים של הברגים.   בהשלמת דייס  •

 . 7נעילת כל ההברגים  לפי סעיף  •

 השלמת יציקה בראשי הברגים לכיסוי הראשים.   •
 

 שעות. 24 -מ' מבורג שגיל הדייס שבו נמוך מ 2.5 -לא יבוצע קידוח במרחק של פחות מ  .ב

 ס"מ.   10 -סטיה במיקום המתוכנן לא תעלה על .ג

 .º3לה על ית הנדרשת לא תע סטיה בזווית אופקית או אנכ .ד

על   .ה תחתיו  אחר    קדח  לקדוח  יידרש  והקבלן  בדייס  וימולא  ייפסל  בדרישות  עומד  שאינו  קידוח 
 חשבונו. 

 דייס: .6

הדיוס יבוצע ממפלס תחתית הקדח כלפי מעלה על ידי צינור הזרקה שיותקן עם הבורג לכל אורכו   .א
רקע שמעל מפלס  ץ ההזרקה על לחץ שכבות הקמ' מתחת הבורג. בכל מקרה לא יעלה לח   0.5ועד  

הדייס. אם מכל סיבה שהיא נוצרה אי יציבות של הדפנות או מפולות,  או שלא בוצע הדיוס בתוך  
 מ' ולבצע את ניקיון הקדח בסמוך למועד הדיוס החדש. 0.5-שעות יש להעמיק את הקדח ב 8

ק"ג/סמ"ר    300ס בעלת חוזק של  ההדבקה של הבורג לסלע תיעשה באמצעות תערובת צמנט דיי .ב
 לפחות.  

הנזילות   .ג כושר  בדיקת  הדייס:  על  הבאות  הבדיקות  את  לבצע  מים  (Fluidity Test)יש  הפרשת   ,
נפח   בתקן    (Bleeding Test)ושינוי  המפורט  לפי  הכל  לחיצה,  )וסעיפים    4.2חלק    940וחוזק 

 רלוונטים אחרים(. 

 . 0.40  - 0.44צמנט יהיה בתחום  -יחס מים   .ד

ד  .ה הקבלן  יגיש  העבודה  תחילת  ציוד  לפני  אותו  עם  הכין  אשר  דייס,  תערובת  של  בדיקה  וחות 
 ובאותה שיטה, זהה לתערובת המוצעת לאתר. 

 במהלך ההזרקה של הדייס תימדד כמות הדייס המוזרקת ולחץ ההזרקה, לכל בורג.  .ו

ייבוש הדייס ושקיעתו תבוצע השלמת דיוס עד ראש ההבורג. .ז בברגים המיועדים לבדיקות    לאחר 
 ללא דיוס בראש הקדח, עד לאחר הבדיקה.  מ'  .51הקבלה יש להשאיר 

יתכנו איבודי דייס דרך סדקים או חללים בסלע )בעיקר בנארי ובמעבר בין הנארי לסלע שמתחת(   .ח
מקדים   דיוס  או  חללים  מילוי  של  תהליך  שיידרש  בחשבון  להביא  הקבלן  על  במילוי,  או 

(pregrouting לצורך סתימתם כולל קידוח חוזר בדייס לאחר )שעות.   24 

  3לא תשולם תוספת עבור הקידוחים החוזרים או עבור כמויות דייס לדיוס חוזר עד לנפח של פי   .ט
 מהנפח התיאורתי של הקדח הריק.  

 

 

 נעילת הברגים:  .7

ור מוט הפלדה, הפלטה והאום  טון על יד מד מומנט מכויל במעבדה עב  1א.  יש לנעול כל בורג לכוח של  
 שבהם ייעשה שימוש באתר.   
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 בדיקות מקדימות על ברגי נסיון ובדיקות קבלה על ברגים מתוך מערך הביצוע:  .8

על   .א שליפה  בדיקת  לבצע  ניסיוניים    6יש  הברגיםברגים  שאר  של  והביצוע  הייצור  ובדיקות  לפני   ,
 ברגים. 30  -מהברגים הנוספים ולא פחות מ 10% -קבלה על כ

תיעשה באמצעות תא כוח או מד לחץ    מכשירי הבדיקה יכוילו ע"י מעבדה מאושרת. בדיקת הכוח . ב
מ"מ    0.01מהכוח המקסימלי המופעל. מד התזוזה יהיה בעל דיוק של    0.5%דיגיטאלי בדיוק של  

על גבי קורת ייחוס מחוץ לט ווח  וימדוד את תזוזת קצה מוט הבורג החיצוני. מד התזוזה יותקן 
 ההשפעה של הבורג. 

 בפיקוח של מהנדס שיאושר ע"י מהנדס הביסוס.   בדיקת הברגים תבוצע ע"י מעבדה מאושרת ו/או  . ג

 ברגי נסיון: 8.1

מיקום ברגי הנסיון יהיה באזור המייצג את חתך הקרקע בו מתוכננים שאר הברגים. המיקומים   .א
 ייקבעו על ידי מהנדס הביסוס והמפקח.   

 ביצוע של הברגים והחומרים יהיו זהים לשאר הברגים המתוכננים באתר. אופן ה . ב

 הנסיון יהיו בנפרד ובנוסף למערך יתר הברגים באתר. ברגי      . ג

יהיה   .ד יש להוסיף    6מ', עם חדירה של     9אורך הברגים  מ' אורך שירות    1מ' לפחות בתוך הסלע. 
הנחיה בכתב מראש של מהנדס הביסוס. האורך  בראש הבורג. יתכנו שינויים באורכים אלה, על פי  

יצי ציוד הבדיקה  המכופף של המוט יתוכנן כך שיהיה בתוך  יש להתאים את  קת הבטון. כמו כן, 
 למוטות המכופפים.  

על    .ה יעלה  בניסויים לא  הגורם לעיבור קבוע של    90%כוח הבדיקה  מחוזק    80%או    0.1%מהכוח 
 הקריעה, הנמוך מביניהם.  

 לאת והורדת הכוח תעשה בשני מחזורים לפי הטבלה הבאה:  הע    .ו

 כוח )טון(  2מחזור  1מחזור 
 כוח 

 (wP%) 

 זמן המתנה 
 )דקות(

 כוח 
 (w%P) 

 זמן המתנה 
 )דקות(

 

10% 1 10% 10 1.3 
25% 1 25% 10 3 
50% 1 50% 10 6.5 
75% 1 75% 10 10 
100% 1 100% 10 13 
125% 1 125% 10 16 
 20 )בדיקת זחילה(  60 150% 1 150%
175% 1 175% 10 23 
150% 1 150% 1 20 
125% 1 125% 1 16 
100% 1 100% 1 13 
75% 1 75% 1 10 
50% 1 50% 1 6.5 
25% 1 25% 1 3 
10% 1 10% 1 1.2 

 

 הערות לטבלה:  

קבלת  • לפני  הכוח  בשלבי  לעלות  אין  אך  לטבלה  בהתאם  יהיה  שלב  בכל  ההמתנה  זמן 
 צבות של התזוזות.  התיי
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 מטרת המחזור הראשון הנה לסגור מרווחים ולשפר את תפקוד הבורג במחזור השני.   •

 שלב כוח תירשם התזוזה של קצה הבורג לפני ואחרי זמן ההמתנה להתיצבות. בכל  •

, יש למדוד את תזוזת קצה הבורג ולחשב את קצב הזחילה  w150% Pבשלב העמסה  בכוח   •

sK דקות.   1,2,3,5,6,10,20,30,50,60קריאות התזוזה בזמנים: .   יש לרשום 

 טון.  wP  =13כוח  העבודה  •

 יפה:ניתוח ממצאי בדיקות השל .ז

יחושב באמצעות הנוסחה הבאה:        sKקצב הזחילה        
( )
( )12

12

lg tt

ss
K s

−
=. 

 כאשר: 

sK  קצב הזחילה 

1s  ,2s  1תזוזה נמדדת תחת הכוח המופעל בזמןt 2-וt  .בהתאמה 
t   .הזמן הנמדד לאחר הפעלת הכוח הנדון 

 

 

 ה: הפעיל של מוט הבורג יחושב על פי הנוסחה הבא applהאורך החופשי 

Ssapp AE
ΔP

Δs
l = 

                                                                         
 כאשר:

appl  האורך החופשי בפועל של המוט 

SA  שטח חתך המוט 

SE  .מודול האלסטיות של פלדת המוט, הנתון ע"י היצרן 
s  .ההתארכות האלסטית המחושבת של המוט 

 P  וח התחלתי בניסוי. כוח מופעל פחות כ 
 

 תוצאות הבדיקה תהיינה תקינות אם מתקיימים התנאים הבאים:  .ח

בזמן    • הקריאה  בין  הכולל  הזחילה  לבין    =6tקצב  מ  =60tדקות  קטן  ונמצא    2-דקות  מ"מ 
 בדעיכה בין כל מדידה למדידה.

 צא בגבולות הבאים:יימ   lappערכו של האורך החופשי הפעיל  •

tbetf  –גבול עליון  LLL 5.0lapp ++ 

etf  –גבול תחתון  LL + 8.0lapp 

 כאשר: 

tfL -  האורך החופשי המתוכנן של מוט הבורג 

tbL -  אורך העיגון המתוכנן של מוט הבורג 

eL -   המוט מעבר אורך השירות של מוט הבורג בין פלטת הדריכה לנקודת הנעילה של
 לבוכנה ההידראולית 
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ה  • שלבי  בכל  הרס  שלב  התקבל  ללא  לא  גדלה  התזוזה  בו  כשלב  מוגדר  הרס  שלב  העמסה. 
התזוזה כנגד הכוח, בתזוזה פלסטית  תוספת של כוח או הרס המתבטא בצורות שונות בגרף  

 גדולה או כל הגדרה אחרת של מהנדס הביסוס.  

   ברגים: 30מהברגים ולפחות  10%בדיקות קבלה על  8.2

 ך שירות בראש הבורג.  מ' אור 1.5הברגים יהיו באורך המתוכנן, בתוספת  .א

 ישור הפיקוח.  ברגים לבדיקות הקבלה יפוזרו באתר, הן לגובה והן לאורך, בתאום ובא  . ב

מ' האחרונים של הברגים הנבדקים. בכל מקרה,   1.5  -עד לסיום בדיקות השליפה, אין לדייס את ה . ג
רג לבין  יש לוודא שבמהלך הבדיקות אין אפשרות של העברת כוחות בין יציקת הדייס סביב הבו

 חזית הקיר.  

 

 

 

 באה:העלאת והורדת הכוח תעשה בשני מחזורים לפי המפורט בטבלה ה .ד

 כוח   2מחזור  1מחזור 
 )טון( 

 כוח 
 (w%P) 

 זמן המתנה 
 )דקות(

 כוח 
 (w%P) 

 זמן המתנה 
 )דקות(

 

10% 1 10% 1 1.3 
25% 1 25% 1 3 
50% 1 50% 1 6.5 
75% 1 75% 1 10 
100% 1 100% 1 13 
125% 1 125% 1 16 
 20 )בדיקת זחילה(   60, 10 150% 1 150%
125% 1 125% 1 16 
100% 1 100% 1 13 
75% 1 75% 1 10 
50% 1 50% 1 6.5 
25% 1 25% 1 3 
10% 1 10% 1 1.2 

 הערות לטבלת:  

 לעיל, עם העדכון הבא: 8.1ההערות לפי ההערות לטבלה בסעיף  •

, יש למדוד את תזוזת קצה המסמר  w150% Pח  בשלב העמסה בכו  2בדיקת זחילה: במחזור   •
הזחילה   שיעור  את  לרsKולחשב  יש  בזמנים:  .  התזוזה  קריאות  דקות.    1,2,3,5,6,10שום 

והתזוזה שנמדדה בין הקריאה בזמן   מ"מ, יש    1-דקות גדולה מ  =10tדקה לבין    =1tבמידה 
למשך   התזוזה  בבדיקת  הקריא   50להמשיך  את  לרשום  ולהמשיך  נוספות  בזמנים  דקות  ות 

 דקות.    60, 50,  40, 30, 20הבאים: 

 .ח' לעיל. 8.1אורך החופשי הפעיל לפי סעיף יש לחשב את קצב הזחילה וה •

 

.ט' לעיל והתנאי  8.1תוצאות הבדיקה תהיינה תקינות אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף   .ה
מ"מ וקצב הזחילה    1-דקות קטנה מ  =10tדקה לבין    =1tהבא: התזוזה שנמדדה בין הקריאה בזמן  
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מ"מ ונמצא בדעיכה בין כל מדידה    2-ן מדקות קט  =60tדקות לבין    =6tהכולל בין הקריאה בזמן  
 דקות(.  60-למדידה )במידה וזמן הבדיקה הוארך ל

הבורג ייחשב כלקוי אם אינו עומד בדרישות לעיל. בורג לקוי יוחלף בבורג חדש. מיקום בורג חדש   .ו
כוח כולל  המהנדס  ע"י  את    יקבע  מייצגים  קבלה  לבדיקות  שהברגים  מכיוון  הנדרש.  העבודה 

אחרים באתר, בורג לקוי מצביע על בעיה באזור מסוים. במידה ונקבע כי בורג מסוים  הברגים ה
ברגים אקראיים נוספים מהאזור אותו הוא מייצג, בנוסף    3אינו עומד בדרישות יש צורך לבדוק  

בר  בחירת  ובדיקתו.  חלופי  בורג  לא תשולם  לביצוע  ידי המפקח.  על  לבדיקה תתבצע  נוספים  גים 
 ן ברגים לקויים או תוספת ברגים כתוצאה מברגים לקויים.תוספת עבור תיקו

 תיעוד בדיקות השליפה לברגים ניסיוניים וברגי קבלה: 8.3

 הקבלן יגיש למפקח נתונים מלאים לגבי הברגים שנבדקו הכוללים:   .א

 ייס שהוזרקו ותוצאות בדיקות מעבדה של הדייס.  נתוני הקידוח, הדיוס, כמויות הד •

מלא  • לפי  נתונים  הנתונים  של  מלא  ניתוח  כולל  וחישובים  גרפים  השליפה,  בדיקות  של  ים 
 הדרישות במפרט זה.  

 

 

 השלמת דיוס בברגי הנסיון וברגי הקבלה: 8.4

לאחר   הקבלן  ע"י  תבוצע  הקבלה  וברגי  הנסיון  בברגי  החופשי  האזור  של  הדיוס  קבלת  השלמת 
 ולבצע ניקוי לפי הנחיות המפקח.   אישור מהמפקח. יש לוודא שחור הקידוח נקי מחומר מופר

 פיקוח, תיעוד ובקרת איכות: .9

 .  בפיקוח הנדסי צמודכל שלבי הקדיחה, ההתקנה, הדיוס והבדיקות יבוצעו  .א

כדוגמ    . ב הבורג,  ביצוע  פרטי  כל  את  הכולל  טופס  ע"ג  ובורג  בורג  כל  של  רישום  לנהל  הטופס  יש  ת 
 למהנדס הביסוס לאישור בתחילת הביצוע. . הקבלן יגיש את הטופס 2חלק  940בתקן 

ולפחות שליש משאר הברגים, ביניהם הברגים המיועדים לבדיקת קבלה, יבוצעו   . ג כל ברגי הנסיון 
בפיקוח גאולוגי צמוד. הגאולוג יאושר על ידי נציגי המזמין. הגאולוג יכין דו"ח פיקוח הכולל תאור  

 שור לאופי חתך תת הקרקע.   ך קרקע/סלע לאורך הקידוחים וכל מידע אחר הקחת

כל   .ד כולל  ביצוע הברגים באתר,  לגבי  כל המידע  דו"ח סופי הכולל את  יוגש  ביצוע הברגים  בסיום 
בסעיף   בסעיף  שמפורט  כפי  השליפה  מיקום    8.3בדיקות  של  מדידה  מפת  יכלול  הדו"ח  לעיל.  

  14הדיפון )לפי סעיף  ונקודות המדידה לאורך קורת הראש של קיר  למטה(    13הברגים )לפי סעיף  
 למטה(. יש לוודא שמיספור הברגים מתאים למיספור בתכנית המדידה.  

ומוט    .ה הקדח  קוטר  על  להוסיף  רשאי  הקבלן  מינימאליות.  דרישות  הן  לעיל  המפרט  דרישות  כל 
 .  הפלדה, ואורך העיגון וכל זאת בתנאי שיתקבל הכוח הנדרש בבורג

זה, התוכניות המאושרות לביצוע והוראות המפקח. העבודות    העבודה תתבצע לפי האמור במפרט .ו
 .א' לעיל.  2תבוצענה בניהול מהנדס מבנים רשוי ורשום לפי הדרישות בסעיף 

אחר       .ז עובד  כל  או  הקבלן  של  משנה  וקבלני  עובדים  מקצוע,  בעלי  לפסול  הזכות  תהיה  למפקח 
השני ובחמש  במידה  לפחותמטעמו  ביצוע  לא  הם  האחרונות  )  ם  בהיקפן  3שלוש  זהות  עבודות   )

 ובמהותן לעבודה שיש לבצע במסגרת מכרז/חוזה זה. 

מדידה   .ח לבצע  עם    AS MADEיש  המסמרים  כיסוי  ולפני  ברגים  שורת  בכל  הברגים  מיקום  של 
ולמרכז הבורג. יש להכין תכנית מדידה של המי ידי מודד מוסמך  קום  דייס. המדידה תיעשה על 
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מי כולל  כל הברגים,  לכל המספרים  של  בתכנית מתאימים  לוודא שהמספרים  יש  ספור הברגים. 
 בדו"חות הביצוע והפיקוח.   

בורג מדידה   .ט ידי  על  נקודות קבע בראש הקיר  יש להתקין  יציבות הקיר,  וניטור של  לצורך מעקב 
תקנת כל הברגים בקיר  מ' אורך. המדידה הראשונה תבוצע אחרי  ה  20  -תקני. הבורג יותקן כל כ

מ"מ לפחות. לאחר מכן תבוצע מדידה פעם    2±יצוע החפירה למפלס הסופי. דיוק המדידה יהיה  וב
ומהנדס   הביסוס  למהנדס  יועברו  המדידה  וטבלאות  תכנית  לפחות.  שנתיים  למשך  שנה  בחצי 

 הקונסטרוקציה.  

 

 אופני מדידה ותשלום    .10

 , נמדד מחזית הכלונסאות ועד לקצה הבורג. בוצע בפועלמחדרה ימדד לפי מ"א הסלע המחיר החדרת ברגי  

מחיר היחידה יכלול את כל בדיקות המעבדה הנדרשות והמפורטות ולרבות בדיקות קבלה ובדיקות ניסיון  

 וכל המפורט: 

 קדיחה, התקנה ודיוס של הברגים הנסיוניים וביצוע בדיקות שליפה.   .א

 פיקוח גאולוג מאושר.  . ב

ודיוס . ג התקנה  הב  קדיחה,  השארת  של  הנ"ל    1.5רגים.  קבלה.  לברגי  חופשי  אורך  מ' 

 אחרי קבלת וניתוח תוצאות בדיקות שליפה על הברגים הנסיוניים. 

 .  8בדיקות שליפה על ברגיי הקבלה לפי סעיף  .ד

 השלמת דייס בראשי הקדחים של הברגים.    .ה

 . 7נעילת כל ההברגים  לפי סעיף  .ו

 שים.  וי הראהשלמת יציקה בראשי הברגים לכיס .ז

 מסירת דוח פיקוח סופי כמפורט. .ח
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 נוףעבודות פיתוח    - 40פרק 

 

 שבילים, מדרכות ורחבות   -  140.0

 

 חים מרוצפים שט

 

במחיר אבני הריצוף כלול, בין היתר, סידור אבנים בצבעים שונים עפ"י דוגמאות שיקבעו ע"י האדריכל. לא  
מות אפקיות בשבילים ו/או במשטחים. במחיר השטחים ו/או בשבילים המרוצפים  כלולים  ימדדו בנפרד עקו

 . 20  –גם חגורה סמויה מבטון ב 

, בין היתר, גם שתית מהודקת, מצעים  ותשתית )יישור צורת דרך והידוקה,  מחיר המשטחים מרוצפים יכלול
 ס"מ(.  5ס"מ ושכבת חול ים   20  מצע א'

  7-10% –ומעלה(  תבוצע תשתית של חול מעושר ב  3%הם השיפוע גדול  )דהיינו בשבילים ו/או במשטחים ב
 זאת ללא תוספת מחיר. צמנט או לחילופין, עפ"י  קביעת המתכנן, החלפת החול בסומסום, כל 

 

במקומות שבהם יהיה חיבור בין משטח אספלט קיים ומשטח חדש של אבני בטון ינסר הקבלן את האספלט  
ס"מ  מגבול האספלט הקיים ויפרק את האספלט הקיים.   אבני הבטון יונחו במרחק   5חק במשור סיבובי במר

 ורת בטון מזויין עפ"י הנחיות האדריכל. ס"מ מגבול האספלט ובמרווח בין האבנים  והאספלט תוצק חג 5

 

 הערות לגבי הביצוע באבנים משולבות :  

 המקצועות ישרים, נקיים ובלתי פגומים.  פני האריחים יהיו חלקים ללא סדקים, חורים ופגמים וכל 

 הכל בהתאם לשיפוע(.   –ס"מ )או חול מעורב  בצמנט או סמסום  5האריחים יונחו על מצע חול ים נקי בעובי 

השלמת הפינות למיניהם ע"י אריחים מנוסרים בלבד ללא שימוש בהשלמת בטון. הניסור ע"י משור חשמלי  
 ולא גליוטינה. 

 

 מ"ר לפחות, לאישור האדריכל  לפני הביצוע.  5ני של  הקבלן יבצע קטע נסיו

 

 ס"מ.  6אם לא צויין אחרת, יהיה עובי האבן  

 (.4% מ"מ רטיבות מירבית 3ס"מ )גרגיר   5עובי החול 

 מ"מ.  2-4המרווחים בין האבנים 

 

 פעמים. 3טון  2המשטח יעבור הידוק של פלטה ויברוציונית  

 וצע הידוק כנ"ל.לאחר פיזור החול והחדרתו למרווחים, יב 

 מ"מ מעל גובה אבן התיחום.  5-10גובה המשטח לאחר ההידוק יהיה 
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 יקוז, אבן תעלה, אבן אי תנועה, אבן שפה לנ אבני שפה ואבני צד גנניות  .0240

 

( ובהתאם  40במפרט הכללי לפיתוח האתר ) 40.08.51אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  

יד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו,  לפרטים בתכניות. המחיר הוא אח

 ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.  50ס"מ,  25יחידות באורך  

 

  20-ס"מ מבטון ב  10X10ס"מ עם גב בטון  10אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד בעובי  

"ג למ"ק תערובת בטון  ק 250 כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות במידות המתוארות בתכניות, 

  40085יתר הפרטים יתאימו לסעיף  .1:2מוכן. אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של 

במפרט הכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר , בקשתות יש   40של פרק 

תר מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יו   0.5/0.25להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 מים ובקטעים שבאישור הפיקוח. -חיתוך יבוצע באמצעות שולחן חיתוך או חיתוך דיסקרש. כנד

במקומות המסומנים בתכניות יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות עבור מעגלי תנועה מוגבהים   

 כמפורט בתכניות. 

ור  באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט הקיים ברצועה. הניס

וק האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן כוללת העבודה סתימת המרווח  ופר

הנוצר לאחר הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין קו הניסור ובין פני האבן, בריסוס ביטומן  

 (. בכפוף לאישור מנהל הפרוייקט 20-ובבטון אספלט דק והידוקו )או בבטון ב

 

  

 דגשים מיוחדים:  

של מנהל הפרוייקט לתוואי המוצע. אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו  ן יבצעהקבל 

האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור 

 ליתדות. 

 

י חוזר במצע וכן מילוי זמני למניעת  המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילו  

וע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם מכשול עד ביצ

 למפרט ולפרט בתכנית. 

 העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות, וכוללות את כל האמור. 

 

שבת מבטון, הנמכות וחיבורים  מדידה לתשלום: במ"א. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הנחת אבנים, תו
הציוד והעבודה הנדרשים לביצוע מושלם של אבן שפה ואבן מנקזת. מודגש כי לא   וכן עבור כל החומרים,

ישולם עבור ביצוע בקשת או קווים שאינם ישרים. המחיר כולל פינות, קצוות מופסקים, גמר חלק ונקי של  
לום כולל, במידת הצורך, סתימה של מרווח בין אבן  שטחים הגלויים לעין, מילוי מישקים וכיחולם. התש

 שפה ואבן משתלבת בבטון עפ"י הנחיית המפקח.   ה
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 מפרט מיוחד למעקות הולכה והפרדה  - 44פרק 

 מעקות הולכה מוצקין, מעקה הולכה דגם מע"צ  0025-010.021.044

נחיית הפיקוח במרחב  גדרות ומעקות הולכה להולכי רגל יוצבו בהתאם למסומן בתכניות ועל פי ה 

 האתר.
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   מפרט מיוחד לעבודות סלילת כבישים ורחבות  - 51פרק 

 

 עבודות הכנה ופרוק  51.01

 קיימת  פינוי פסולת 51.010.0004

סילוק ערמות פסולת יבשה או רטובה הנמצאות בשטח העבודה טרם ביצוע העבודה  

להתחלת   קודם  שנמדדו  לאחר  לרבות  יבוצע  בשטח  כלשהן  עפר  חישוף.   ה עבודות 

פסכמו   וכד'אשפה,  בטון  יסודות  בטון,  גושי  ניקוז,  צינורות  גרוטאות,  בנין,    .ולת 

כולל   הפינוי  מרכיבי  כל  יכלול  היחידה  ומחיר  מאושר  לאתר  יעשה  הפסולת  פינוי 

והיטלים. ובכתב.    אגרות  המפקח  של  מראש  אישור  טעון  ספק,  הנ"ל  הסר  למען 

 פר אינן פסולת ופינויין מהאתר כלול בסעיפי החפירה.  ערימות ע

רצון המפקח. העמסת הפסולת   וידניים לשביעות  יעשה באמצעים מכניים  האיסוף 

 ופינוייה לאתר מורשה הינו חלק מהעבודה ולא ישולם עבורה בנפרד.. 

 

 לפי מ"ק.  המדידה והתשלום

 

 הסרת צמחיה וניקוי, חישוף    51.010.0010,0020

צע רק לאחר  , העבודה תבו51012,51011לאמור במפרט הכללי בסעיפים    בנוסף

)מראש(   לכך  בכתב  הוראה  ביומן  המזמין  קבלת  לקבלן,  שהגדיר  ולאחר 

 העבודה, את גבולות אזורי החישוף. 

ס"מ יחד עם הצמחייה    20החישוף כולל: סילוק שכבת הקרקע העליונה בעומק  

ואחסנתה בערימות לאורך התוואי  שבתוכה, פינוייה עד למקום שיורה המפקח  

אד הדיקור.  קווי  המפקח.  בתחום  ע"י  שיקבע  במקום  תאוחסן  החישוף  מת 

צורך חיפוי מדרונות מילויים, מדרגות חפירה  האדמה תשמר ותשמש אך ורק ל

 וחציבה ולחיפוי המסלעות והטרסות. 
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וסלעים בולדרים  תחילה  יפונו  הצורך,  יבוצע    במידת  מכן  ולאחר  גדולים, 

חוזר לשימוש  המתאימים  והסלעים  הבולדרים  השיקום    החישוף.  בעבודת 

 הנופי יאוחסנו בנפרד.  

הקבלן   על  חישוף,  חומרי  יישארו  החיפוי,  עבודות  כל  השלמת  ולאחר  במידה 

 לסלקם לאתר סילוק פסולת מאושר ללא כל תוספת מחיר.

 

עי ריסוסי  לבצע  יש  החישוף  ביצוע  הכביש  לפני  סוללת  בתחומי  קרקע   קור 

 ות. במטרה ליבש צמחייה קיימת ולמנוע נביטות חדש

 עבודה זאת לא תשולם בנפרד, ותיכלל במחיר יחידה של פריט תשלום חישוף. 

 

והתשלום חיפוי מדרונות    המדידה  כולל  בפני השטח,  אופקית  מדוד  לפי מ"ר 

 ואת כל האמור לעיל. 

 

 חפירות גישוש    51.010.0071

 ת העבודה הינה לאתר מתקנים וצינורות תת קרקעיים קיימים. מטר

 העבודה כוללת:

 ת אמצעי זהירות ובטיחות.הצב -

חפירה בציוד מכני מאושר ובעזרת ידיים כנדרש על ידי המפקח ונציג בעל   -

 המתקן. 

 פירוק מיסעות אספלט/בטון קיימות. -

 גילוי הצינור ומדידת קוטרו ועומקו.  -

הממצאים ומסירת האינפורמציה בשרטוטים ובדיסקטים   מדידת ושרטוט -

 בקנ"מ שיידרש על ידי המפקח.

 בוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח ובתיאום עם נציג בעל הקו. העבודה ת

על הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את תחום עבודתו ולהצליב את הבדיקה   

 עם תכניות תיאום מערכות. 

בעומק וברוחב החפירה, ובתנאי   לפי מ"ק ללא תלות :המדידה והתשלום

 השטח. 

 

 51.010.0210          התאמת שוחות/תאים/קולטנים 

בשטח הפרוייקט יידרש הקבלן להתאים שוחות/תאים/קולטנים למפלס  

אספלט מתוכנן בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. העבודה  
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ן, חפירת מבנה  כוללת ניסור האספלט הקיים, בקווים ישרים, בגבולות הבטו

הכביש או המדרכה עד לשתית המתוכננת, או לפי הוראת המפקח, וסילוק  

מבנה למקום שיקבע ע"י המפקח.    על הקבלן להפריד את חומרי  חומרי ה

השכבות הגרנולריות של הכביש / המדרכה מפסולת האספלט ולפנותם בנפרד  

ש חוזר ייעשה  למקום שיקבע ע"י המפקח. ניצול חומרי התשתית והמצע לשימו

אך ורק לפי הנחיות המפקח, בכל מקרה המצע ישמש אך ורק לשכבת מצע  

צע למדרכות, ו/או שכבות המילוא. תחתונה, מ  

העבודות כוללות: חפירה זהירה ו/או בעבודת ידיים לגילוי  

השוחה/תא/קולטן וחשיפתו, התאמת מפלס עפ"י הנחיות המודד ובאישור  

מלוא חוזר תקנת תמיכות זמניות, המפקח, ה  CLSM בהיקף החפירה עד   

אספלט.עד לתחתית שכבות   ב  לשכבות האספלט והשלמת  

לפי יחידה. ותשלום: מדידה   

 

 

 התאמת שוחות/תאים/קולטנים 51.010.0245

למפלס   שוחות/תאים/קולטנים  להתאים  הקבלן  יידרש  הפרוייקט  בשטח 

בכתב המפקח  הנחיות  לפי  ו/או  לתוכניות  בהתאם  מתוכנן  העבודה  אספלט   .

מבנה   חפירת  הבטון,  בגבולות  ישרים,  בקווים  הקיים,  האספלט  ניסור  כוללת 

המ או  וסילוק  הכביש  המפקח,  הוראת  לפי  או  המתוכננת,  לשתית  עד  דרכה 

חומרי   את  להפריד  הקבלן  על  המפקח.     ע"י  שיקבע  למקום  המבנה  חומרי 

ם בנפרד  השכבות הגרנולריות של הכביש / המדרכה מפסולת האספלט ולפנות

למקום שיקבע ע"י המפקח. ניצול חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר ייעשה  

ה  לפי  ורק  מצע  אך  לשכבת  ורק  אך  ישמש  המצע  מקרה  בכל  המפקח,  נחיות 

 תחתונה, מצע למדרכות, ו/או שכבות המילוא. 

העבודות כוללות: חפירה זהירה ו/או בעבודת ידיים לגילוי השוחה/תא/קולטן  

התאמ התקנת  וחשיפתו,  המפקח,  ובאישור  המודד  הנחיות  עפ"י  מפלס  ת 

זמניות,   עד לשכבות האספלט  בהיקף הח  CLSM-מלוא חוזר בתמיכות  פירה 

 והשלמת אספלט. 

 . יחידהלפי  מדידה ותשלום: 
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 הריסת מתקן כניסה ויציאה  .10.0310051

באופן   תבוצע  העבודה  מים.  מעבירי  של  ויציאה  כניסה  מתקני  יפרק  הקבלן 

פגיעה  שישמ כל  חדשה.  לצנרת  וחיבורו  הצינור  הארכת  ויבטיח  קיים  צינור  ר 

 חידת הצינור הפגוי על חשבון הקבלן. בצינור קיים תחייב החלפת י 

העבודות כוללות: חפירה זהירה ו/או בעבודת ידיים לגילוי הצינור  וחשיפתו,  

התאמת מפלס עפ"י הנחיות המודד ובאישור המפקח, התקנת תמיכות זמניות,  

 בהיקף הצינור הקיים עד מעל הצינור כך שיכוסה כולו. CLSM-מלוא חוזר ב

 דה יחילפי  מדידה ותשלום: 

 

 51.010.0320         העתקת  קוביות/מיגוני בטון

בשטח הפרוייקט פזורים אלמנטי מיגון מבטון מסוגים שונים, הקבלן ידרש  

דה כוללת הנפה  להזיזם בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. העבו

למקום זמני של היחידות במקום שיקבע ע"י המפקח, אחסונם למשך העבודה  

רה במקום שיקבע ע"י המפקח.    על הקבלן ליישר השטח לשביעות  והנחתן בחז

רצון המפקח בטרם הנחת מיגוני הבטון במקומם. כל פגיעה באלמנטי הבטון  

מפקח. תחייב הקבלן להחליפם באלמנט תואם לשביעות רצון ה   

 העבודות כוללות: את כל האמור לעיל. 

לפי יחידה. מדידה ותשלום:   

 

 51.010.0325       פירוק עמודונים 

במרחב המעבר מוצבים עמודוני מתכת בקצות איי התנועה להכווין התנועה במרחב המעבר.  

הקבלן יידרש לפרק בזהירות העמודונים ולהציבם מחדש  בהתאם לתוכניות  

המפקח בכתב. העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים, בקווים    ו/או לפי הנחיות

ביש או המדרכה או לפי הוראת  מזעריים להוצאת העמוד, חפירת מבנה הכ

המפקח, וסילוק חומרי המבנה למקום שיקבע ע"י המפקח.    על הקבלן להפריד  

את חומרי השכבות הגרנולריות של הכביש / המדרכה מפסולת האספלט  

למקום שיקבע ע"י המפקח. ניצול חומרי התשתית והמצע  ולפנותם בנפרד 

ח, בכל מקרה המצע ישמש אך  לשימוש חוזר ייעשה אך ורק לפי הנחיות המפק

 ורק לשכבת מצע תחתונה, מצע למדרכות, ו/או שכבות המילוא. 

וחשיפתו, מלוא    העבודות כוללות: חפירה זהירה ו/או בעבודת ידיים לגילוי יסוד העמוד 

בהיקף החפירה עד לשכבות האספלט והשלמת אספלט. "מחוזר בבחנ  
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בלן להציב עמוד חדש במקום העמוד כל פגיעה בעמוד בעת הוצאתו או הנחתו ידרש הק

 שנפגע על חשבונו  

לפי יחידה. מדידה ותשלום:   

 51.010.0325       פירוק קיר תומך, קיר בטון, קיר גדר הפרדה

לפרק. קירות גדר ההפרדה יועתקו   תחום העבודה מס' קירות אותם על הקבלן ב

יהווה  רק לאחר אישור הצבא. מודגש כי עיכוב באישור העתקת הקירות לא 

 עילה לעיכוב בעבודת הקבלן. 

וחשיפתו, מלוא חוזר    קירהעבודות כוללות: חפירה זהירה ו/או בעבודת ידיים לגילוי יסוד ה

עבור קיר   בהיקף החפירה עד לשכבות האספלט והשלמת אספלט. בחנ"מ-ב

 הפרדה כוללת העבודה גם עבודת מנוף, הובלה והנחה במקום שיורה המפקח. 

 

   51.010.0350     הגנת בטון מזוין על צינורות קיימים / קווי בזק  כבלים 

המעבר קיימות תשתיות של הצבא. במסגרת סעיף זה, על הקבלן לבצע   במרחב

עיים קיימים כגון צינורות  קרק-בהתאם להנחיות המפקח הגנה על צינורות תת 

 מים, ביוב, תקשורת, חשמל וכבלים. 

ים לגילוי הצינור וחשיפתו, התקנת  העבודות כוללות: חפירה בעבודת ידי 

מסביב לצינור   20-תמיכות זמניות, התקנת מוטות זיון, יציקת בטון מסוג ב

והידוקו בבקרה מלאה.  -ס"מ לפחות, מלוא חוזר ב 20ובעובי של   

 המדידה לפי  מ"ק  ללא תלות בקוטר הצינור / כבלים, בעומקו ובסוגו. 

התשלום יכלול את כל העבודות, הציוד, החומרים ויתר ההוצאות הדרושות  

 לביצוע העבודה בהתאמה לדרישות המפקח. 

 

 פירוק מיסעת אספלט       .4100400,050.010

עובי בכל  ומדרכות  כבישים  מסעות  לפרק  הקבלן  יידרש  הפרוייקט    בשטח 

ניסור   כוללת  העבודה  בכתב.  המפקח  הנחיות  לפי  ו/או  לתוכניות  בהתאם 

ב ישרים,  בקווים  הקיים,  חפירת  האספלט  לפירוק,  המיועד  השטח  גבולות 

המפקח,   הוראת  לפי  או  המתוכננת,  לשתית  עד  המדרכה  או  הכביש  מבנה 

את   להפריד  הקבלן  על  המפקח.     ע"י  שיקבע  למקום  המבנה  חומרי  וסילוק 

ה ואבני  חומרי  האספלט  מפסולת  המדרכה   / הכביש  של  הגרנולריות  שכבות 

המ  ע"י  שיקבע  למקום  בנפרד  ולפנותם  התשתית  השפה  חומרי  ניצול  פקח. 

המצע   מקרה  בכל  המפקח,  הנחיות  לפי  ורק  אך  ייעשה  חוזר  לשימוש  והמצע 

 ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה, מצע למדרכות, ו/או שכבות המילוא. 
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פלט בכבישים יבוצע בקירצוף בלבד והחומר יפונה בהתאם  פירוק שכבת האס

 .להנחיות העיריה או משהב"ט

 מ"ר.  לפימדידה ותשלום: 

 

 מישק התחברות לאספלט קיים 51.010.0440

 העבודה כוללת: 

 ס"מ מקצה האספלט.  10  -ניסור אספלט בקווים ישרים במרחק של כ א. 

 פירוק אספלט קיים לכל עומקו. ב.   

שכבות                 ריסוס ג. והנחת  החדש  האספלט  עם  המגע  שטחי 

 האגו"ם והאספלט. 

  

 ותיכלל במחירי היחידה של האספלטים.  עבודה זאת לא תשולם בנפרד

                 

 פירוק גדרות 51.010.510,0511

מהגדרות והאביזרים    50%הקבלן יפרק גדרות עפ"י הוראת המפקח במקום.  

יאחסן הקבלן בצורה שתאפשר ניצולם להקמת גדרות  הניתנים לשימוש חוזר  

 חדשים. את החומר הפסול יסלק הקבלן לפי הוראות המפקח. 

 פירוק במפרט הכללי. -  51015העבודה עפ"י האמור בסעיף  

 המדידה והתשלום לפי מ"א. 

 

 פירוק שער מתכת 2751.010.5

יפרק המפקח    הקבלן  שיורה  למקום  ויעתיקו  בגדר  המותקן  מתכת  שער 

הנפתו   השער,  מרכיבי  של  זהיר  פירוק  כוללת:  העבודה  האתר.  בתחום 

ת ומסילה לשער, וחיבורו למערכת  באמצעות מנוף, הובלתו, הכנת שטח תושב

 חשמל בהתאם להנחיות הפיקוח 
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 עבודות עפר  51.02

 

 בשטח  / חציבה  חפירה  .110.002051

היא   א. הכוונה  חפירה,  זה  בפרק  מוגדר,  בו  מקום  חציבה.  בכל  ו/או  חפירה 

המדידה   לגבי  והן  התשלום  לגבי  הן  בלבד,  אחד  סעיף  קיים  הזה  החוזה  למטרת 

העב  קיים  לביצוע  כביש  פירוק  כי  מובהר  האספלט( ודה.  קירצוף  יחשב   )לאחר 

בנפרד.   עבורו  ישולם  ולא  לפירוק,  פסולת  כחפירה  קיימות  תשתיות  אשר לרבות 

החפירה   בתחום  לקר,תמצא  להגעה  עד  מקורית.  תחפר  יסוד  הפסולקע  ת,  פינוי 

היחידה   ומחיר  מאושר  לאתר  יעשה  החפירה,  מרכיבי ו כלחפירה  במסגרת  כל  לל 

 הפינוי כולל אגרות והיטלים. 

 

המפורטות ב. וההנחיות,  העבודה    ההוראות  לסעיפי  מתייחסות  זה,  בסעיף 

 הבאים:

 ומשטחים. עבודות חפירה בשטחי כבישים, מדרכות, מעגלי תנועה, דיפון תעלות  -

 עבודות חפירה למתקני ניקוז. -

 חפירה למבנים וקירות תמך  -

לאמוג.                     )פרק  בנוסף  ורחבות  כבישים  לסלילת  הכללי  במפרט  עבודת  (,  51ר  תכלול 

העמסת התאמההחפירה  טיוב,  הובלת,  שונים  ,  גריסה  באמצעים  מיון   ,לרבות 

  שימוש מתאים באתר.אחסנה והעברה למילוי ולעירום ,וניפוי, 

  

כחלק מסעיף החפירה ולא  תחשב  ,הובלה של חומר חפור לאחר התאמתו למילוי ה.               

 שולם עבורה בנפרד. י

 קב קרבת האתר למבני מגורים לא תותר חציבה באמצעות פיצוץ. ע .ו

, לא יותר  שפך מאושרעודפי חפירה ואדמה שנפסלה למילוא יסולקו למקום  .ז

עבור  . לקבלן להוציא עודפי חפירה מהאתר ללא קבלת אישור בכתב מאת המפקח

 את בחשבון מחיר היחידה. ועל הקבלן לקחת זפינוי העודפים לא ישולם בנפרד 

 

המדידה   המיוחד,  במפרט  האמור  כל  את  כוללת  העבודה  לתשלום:  המדידה 

 והתשלום לפי מ"ק כמסווג בכתב הכמויות. 
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 והידוקו המילוא .083.002051

ותאם  וי  , ייגרסשינופה  מעודפי החפירה באתר  א. המילוי הכללי יהיה                        

, חציבה בשטח/, כלול במחיר סעיף החפירה מילוי נברר לדרישות     

 חציבה בשטח /, כלול במחיר סעיף החפירה15%   200אך עובר נפה  ,למילוי אחרי קירות יידרש מילוי נברר

 

המדידה לתשלום: העבודה כוללת את כל האמור במפרט המיוחד, המדידה             

המילוי עצמו    הכמויותב  לפי מ"ק כמסווג בכת  בלבדמבוקר  יהיה להידוק    והתשלום

 .כלול במחיר החפירה לדרישות,והתאמתו 

 

 

 יישור והידוק של שתית  .130.002051

הידוק השתית תבוצע לאחר הרחקת כל החומר עד לסלע קיים. השתית   

עד   במשקל  מכבש  באמצעות  כל    12תהודק  להפסקת  עד  לפחות  טון 

מ פחות  לא  מקרה  בכל  המ  8-שקיעה,  תחום  בכל  מכבש  עה.  יסמעברי 

בקטעי חציבה יידרש הקבלן להניח שכבת מצע א' מיישרת טרם תחילת  

גם  האמור  המכבש.  לתוף  מתחת  מאמצים  ריכוז  למניעת  הכבישה 

 להידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות. 

 

כוללת את כל האמור במפרט המיוחד,  המדידה לתשלום:     העבודה 

 . המדידה והתשלום לפי מ"ר כמסווג בכתב הכמויות

 

 

 עבודות מצעים   51.03

   כללי      51.030.0000

הכללי   במפרט  לאמור  בהתאם  תהיה  החומרים  איכות  מצע:  חומרי 

פרק   רחבות  אגרגאט  ,51לסלילת  של  תוצר  ורק  אך  יהיו  החומרים   .

 . באתרדפי החפירה מתוך עו מינרלי טבעי וגרוס
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51.030.0020     

הותאמו  מתוך האתר מעודפי חפירה ש  לפי מ"ק. התשלום כולל אספקת המצע  מדידה ותשלום:

וכן כל הדרוש    בבקרה מלאה   פיזורו, הרטבתו, הידוקו   הובלתו, למצע סוג א' או מובא מבחוץ,  

 .  להשלמת עבודת המצע

 

 עבודות אספלט      51.04

 במפרט בכללי.  5104עבודות האספלט יבוצעו עפ"י האמור בפרק 

ותשלום:   ותבוצע בהתאם לאמור העבמדידה  וכבישה  פיזור  גם את אספקת החומרים,  כוללת    ודה 

 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות, ובמפרט המיוחד.

 

 

 אספלט בכבישים     .021,0045,00510040.51

 שכבות האספלט ונחו על פי השכבות הבאות:

-670, בזלתית סוג א' עם ביטומן  19ס"מ, תא"צ    4נושאת עליונה בעובי    -

10PG . 

בעובי    - תא"צ    5מקשרת  דולומיט 25ס"מ  ביטומן  -,  עם  א'  סוג  -68גיר 

10PG. 

בעובי    - תא"צ    6מקשרת  א -דולומיט  25ס"מ  סוג  ביטומן  גיר  עם   '68-

10PG. 

 המדידה: במ"ר 

 

 שכבת אספלט במדרכות     51.040.0110

  4בעובי    12.5במקומות בהם לא תבוצע אבן משתלבת תונח שכבת אספלט  

 ס"מ.
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 צנרת ניקוז מבטון ותאי בקרה   51.06

 עבודות בטון ובטון מזוין  51.060.0001

 בחינת טיב חומרים, אופן ביצוע והבדיקות מפורטים    פירוט הדרישות לעבודות בטון מ                    

 במפרט הכללי ומחייבים בחוזה זה.  51.60בפרקים                    

 

 

 תאי בקורת ושוחות תפיסה 

ף לאמור במפרט הכללי, מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיה טרומיים,  בנוס .1

 שווה ערך. תוצרת מפעל מאושר כגון וולפמן, אקרשטיין או

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת:  . 2

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה. א.

 הקולטנים ותאי הבקרה. אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של    ב.

 התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצנורות, כולל ביצוע החבורים ואטימתם. ג.

 . CLSMה. כאשר התושבת מחול והמילוי מחומר מילוי חוזר בבקרה מלא ד.

טון, מדרגות, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה    40תקרות, מכסים לעומס   ה.

 וכו'. 

 

צורפות או דגם מוזאיקה או שווה ערך תוך שמירה על  לתכניות המ  האלמנטים יהיו בהתאם .3

 מידות פנים השוחה. 

בידי הקבלן הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאשור המפקח.  הרשות נתונה   .4

חייב   המזמין  אין  וחוץ.  פנים  מתכת  תבניות  ללא  באתר  יציקה  תאושר  לא  מקרה  בכל  אך 

 י ומבלי לנמק. לאשר יציקה באתר בשום תנא

 

ביח' היא  לתשלום  למפרט    המדידה  בהתאם  הכמויות,  בכתב  כמסווג  לעיל  האמור  כל  כולל 

 התוכניות.ו

 המפקח ראשי לשלם לקבלן רק עבור חפירה מצומצמת לצורכי כיסוי צנרת ותאים.
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 דרישות טכניות לגבי הצינורות .1

 

דכן ובדרגות המתאימות של העומס לסדק  המעו  27הצינורות יעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי מס'  

 ולהרס. 

 

רת את התאמת הצינורות לתקנים השונים  כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאש

 הנדרשים לפי מפרט זה. 

 

ב שנפגעו  צינורות  יתקבלו  ולא  יסופקו  כל  לא  או  ע"י הקבלן  או  היצרן  ע"י  בין  ותוקנו  כל שהיא  צורה 

 גורם אחר. 

 

 . 27שבתקן ישראלי  107להקפיד על סימון כמפורט בסעיף  על הקבלן

 נימי שלו סימן בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים: כל צינור ישא בפן הפ 

 תו תקן ישראלי.  א.

 שם היצרן או הסימן המסחרי שלו.  ב.

 צור. תאריך היי ג. 

 ". 175סימון דרגת העומס " ד. 

 ". Xסימון באות " ה. 

 סימון סוג הזיון.  ו. 

 . 27 בת"י 1סימון כיוון התנוחה בהתאם לציור מס'  .ז

 

 

 

 

 / תאים  הנחת הצינורות .2

 אם לא מצוין אחרת בתכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים:          

+   .א שוחה    / החיצוני  הצינור  קוטר  לפי  ברוחב  לצינור/שוחה  המדידה    10חפירה  מתוכנן,  צד  מכל  ס"מ 

 ינור/שוחה. בתחתית החפירה בהיטל לקוטר הצ

 פי צורך בהתאם להוראות ולשביעות רצון  המפקח. -על  -ע"י מעברי מכבש  יישור והידוק תחתית החפירה .ב

 ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים.  10פזור חול בעובי  .ג

  2-ות המבנה. הכיסוי מבוצע באו תחתית חפירה לשכב ס"מ מעל הצינור / שוחה  20עד גובה    CLSMמילוי   .ד

יש לודא באמצעיים ויזואליים ובסיוע מוט כי החומר מתפלש    ים )הראשון עד מחצית קוטר הצינור( .שלב

 בתחתית הצינור. 
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המפלס    20בגובה    CLSMמילוי   .ה עד  או  המתוכננת  התשתית  פני  עד  מילוי  השלמת  הצינור,   מעל  ס"מ 

 ות מצע א' מהודקות בבקרה מלאה.  שממנו בוצעה החפירה, יעשה באמצעות שכב 

 

יהיה  א עליו  שיונח  שפני המילוי  עד  כבד  מכני  ציוד  הצינורות  על  ראש   50ין להעביר  לפחות מעל  ס"מ 

 הצינור. מילוי זה יהודק באמצעות ציוד מכני קל. 

 

 אטימות חיבורים  .3

 

יצרן הצינורות ולפי  לאיטום תפרים שבין כל צינור יש להשתמש אך ורק באטמי גומי אשר יסופקו ע"י  

 ני האטם. האטמים יהיו אטימים בפני מים.ההמלצות של יצר

 

 מדידה ותשלום

לאורך הציר שלהם בניכוי רוחב    -בין קצוות כל הצינורות    -הצינורות ימדדו לפי מטר רץ לאחר ביצוע  

 התאים. 

 

ל זה  חיבורם  הנחתם,  הובלתם,  הצינורות,  אספקת  עבור  מלאה  תמורה  יהווה  ולצינורות  התשלום  זה 

לרבות מילוי וזר    מי גומי ויכלול את כל ההוצאות הכרוכות בהשלמת העבודההמעביר הקיים בעזרת אט

 ומצא סוג א' מהודק בשכבות וקבלת המוצר לשביעות רצונו המלאה של המפקח. CLSMב 

 

צורך למלא את  המילוי יהודק בשכבות בהתאם לדרישות המפרט הכללי להידוק מבוקר. במידה ויהיה  

 ון הקבלן ללא כל תוספת תשלום. החפיר בחול, הנ"ל יבוצע על חשב

 

 עם מילוי בטון  JKייצוב באמצעות רשת פלדה מרחבית דגם       0110.7151.0

במפרט    51063הקבלן יבצע ריצוף ודיפון לניקוז במקומות המסומנים בתוכניות בהתאם לאמור בסעיף  

 (.51לת כבישים ורחבות )פרק הכללי לסלי

 ות היצרן. התקנת רשתות הפלדה תבוצע בהתאם להנחי

 : מדידה ותשלום

יישור השטח,   כל עבודות ההכנה,  כולל את  נטו ללא התחשבות ברצועות חפיה.  התשלום  במ"ר שטח 

לקרקע,   וקיבוען  הרשתות  פריסת  גיאוטקסטיל,  יריעות  פריסת  החומרים,  ויישום  אספקה  הידוקו, 

 וב הבטון עם פיגמנט בגוון הקרקע והנחתו. ערב
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 עבודות שילוט ותמרור    0500-82.001051.0, 2010-511.0151.08

 כללי     0151.08.

 התכנים, ההוראות והתקנות המתייחסות למכרז זה הם כדלקמן:  

 סימון דרכים: הכנת פני כביש אספלט וצביעת סימנים.  - 934ת"י  א.

 

 : צבעים לסימון דרכים. סימון דרכים - 935ת"י  ב.

 

 ממתכת מחזירי אור.  של מת"י: תמרורי דרך 111מפרט אספקה מס'  ג.

 

 "לוח תמרורים" הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה.  ד.

 

 בהוצאת משרד  1970קובץ "הנחיות לאופן הצבת התמרורים"  ה.

 התחבורה / המפקח על התעבורה.        

 

 התאמה לתקנים  0251.08.

הקב  לספק מתאיעל  עומד  הוא  אשר  שהחומרים  המעידים  ומסמכים  אישורים  להמציא  מים  לן 

יחולו על    -אם יהיו    -לדרישות התקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל. כל הוצאות הבדיקות  

 הקבלן, ומחירן כלול במחירי היחידה. 

 

 מדידות 03851.0.

באחר  הם  העבודה  לביצוע  הנדרשים  והסימונים  המדידות  לא  כל  הקבלן.  של  הבלעדית  יותו 

המדידה   עבודות  ביצוע  עבור  תוספת  כל  במחירי  תשולם  כלול  ומחירן  שידרשו,  ככל  והסימון, 

 היחידה. 

 

 תמרורים 0451.08.

 מידות התמרורים: 

 מ'.  0.6בגודל צלע  -תמרורים משולשים  א.

 מ'.  0.6תמרורים עגולים בקוטר   ב.

עפ"י הוראות    -רורים לגבי כל תמרור ואם לא צויין  כמצויין בלוח התמ  -תמרורים מרובעים   ג.

 המפקח בכתב. 

 

 .111צורם יהיה בהתאם למפרט אספקה מס' רים יהיו מחזירי אור. ייהתמרו 

יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח התמרורים" הרשמי של משרד    צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמתם 

 התחבורה. 



134 
 

134 
 

למידות  כמ  באשר  התמרורים"  הצבת  לאופן  ל"הנחיות  הקבלן  של  ליבו  תשומת  מופנית  כן  ו 

ו )בעברית  הרווחים  הספרות,  התמרורים  הכתיב,  להצבת  הנדרשות  נוספות  והנחיות  באנגלית( 

 השונים. 

 מ"מ. 2.2מגולוונים, עובי דופן   3עמודי התמרורים יהיו צנורות פלדה בקוטר "  

 ס"מ.   x 50 x 70 50, במידות 20-ודות בטון מסוג בהעמודים יבוטנו בתוך יס  

ס"מ מתחת לפני השטח    10עומק בהתאמה(. פני היסוד יהיו ברום של לפחות    xאורך     x)רוחב 

 הסופיים. 

 הקבלן יקבל את אישור המתכנן למיקום התמרורים לפני הצבתם בשטח. 

 

ות בגובה ובקוטר העמוד וללא  המדידה והתשלום לפי יח' בנפרד לעמוד ובנפרד לתמרור, ללא תל 

 תלות בגודל וסוג התמרור, כולל יסוד בטון. 

 

 ( 51.081.1500)פ.ת.  שלטים 0451.08.

 בהתאם להנחיות לתכנון שילוט עירוני.  14ים יתוכננו לפי גובה אות השלט

בהתאם  יעשה  התכנון  הקבלן.  ממטלות  חלק  הינו  השלטים  של  המפורט  התכנון  כי  מובהר 

ל ויש  ייצור  להנחיות  טרם  ירושלים/צבא/נת"י  בעיריית  המוסמך  והגורם  מנה"פ  אצל  אשרם 

דרש לקבל אישור רשויות המעבר ומנה"פ  השלטים. מיקום השילוט יבחן בשטח טרם הצבתו ונ

 למיקום השלטים.  

 

 המדידה והתשלום לפי מ"ר שלט כולל תכנון, אישור, ייצור, הובלה והתקנה. 

 

 נרגיה מעקות בטיחות וסופג א.   951.0

 

 H1(W4 ,)H2(W4 ), מפלדה  H2(W1)מעקה בטיחות מבטון   010,0015.051.091

 . יבוצעו כמפורט בתכניות  ' קבועמעקה בטיחות                       

הקבלן נדרש לאשר מראש אצל המפקח את המעקה שיוצב על כל התקני הקצה, יחידות הקצה,    

 בכוונתו להשתמש.  חיבור בין מעקות, מגלש וכל אלמנט אחר אשר

 מודגש כי אלמנטים אלו כלולים במחיר היחידה של הקבלן. 

 ית כל המעקות יהיו בהתאם לחוברת התקנים עדכנ
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 סופג אנרגיה 51.2090

בתכניות                        כמפורט  החיבורים    .יבוצעו  וכן  היחידה  במחיר  כלולה  האנרגיה  לסופג  הבטון  תושבת 

בטו  וכפי שאושר  למעקות, אלמנטי  להנחיות הספק  הסופג בהתאם  יחידת  להצבת  הנדרש  וכל  ן 

 משרדית להתקני תנועה -ע"י הועדה הבין
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 בקרת תנועה.  –מפרט מיוחד לעבודות סלילת כבישים ורחבות  - 51פרק 

 

 בקרת תנועה(  – 51פרק ) עבודות תשתית לרמזורים ובקרה - 01פרק 

 

 ותהנחיות כללי 01.01

 כללי  - 01.01.01 

ירושלים,   .1 עירית  של  ואחזקה  סלילה  פיתוח,  לעבודות  הכללי  המפרט  פי  על  יבוצעו  העבודות 

 עבודות רמזורים ובקרה.  51.11ובפרט לפרק 

 בנוסף ישמשו המסמכים הבאים: .2

 (. 1993. המפרט הכללי להצבה ואחזקה של רמזורים כולל העדכונים )משרד התחבורה, 2.1

התחבורה,  2.2 )משרד  עדכונים  כולל  אחרונה(  )מהדורה  ברמזורים  גלאים  לשילוב  הנחיות   .

1986 .) 

יתבצעו   .3 ובקרה  לרמזורים  התשתית  הנחת  קבלן  עבודות  ידי  על  שייעשו  לעבודות  במקביל 

 הרמזורים. 

על הקבלן מוטלת האחריות להכיר את המצב הקיים בשטח כדי למנוע פגיעה במערכת קיימת.   .4

ו כן מוטלת עליו האחריות להמשך הפעולה התקינה של מערכת הרמזורים בצומת בו מערכת  כמ

 הרמזורים פעילה )כולל מערכת גלאי רכב תקינה(. 

ן כוללת את שלמות החיבור של הרמזור למרכז הבקרה. במידה ועבודות הקבלן  אחריות הקבל  .5

 לפעול מיידית לתיקון התקלה. על הקבלן יהיה  –יגרמו לנתק בין מרכז הבקרה לבין הרמזור 

העתקת רכיבי רמזור לצורך עבודות הקבלן כגון עמודי רמזור, כבלי חשמל וחיבורים ייעשה על   .6

 עם הקבלן הראשי. ידי קבלן הרמזורים בתיאום 

 

 : העבודות יכללו בין היתר 01.01.02

 חפורות להנחת השרוולים.  . 1

 רמזורים חדשות, חיבור לתאי בזק, וכו'. הנחת שרוולים בין שוחות קיימות, שוחות  . 2

 הקיימת. הוספת צנרת למערכת שרוולים קיימת ופעילה באופן שלא יפגע תפקוד המערכת . 3

 התשתית.  ורים השחלת כבלים בצנרת במקביל להמשך עבודותתיאום עם קבלן הרמז . 4

 ניקוי צנרת קיימת כולל השחלה או שמירה על חוט משיכה בתוך הצנרת.  . 5

 פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים.  . 6
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 תשתית צנרת רמזורים 01.02

ויוצגו לאישור   .1 יובאו לאתר טרם תחילתה  המנהל.  כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה 

 אין להניח צנרת/תאים/מכסים שלא אושרו על ידי המנהל.

ע .2 בשטח  סימון  פי  על  יעשה  ומיקום התאים  הצנרת  מהלך  למקם  סימון  אין  המנהל.  ידי  ל 

 תאים וצנרת על פי התוכניות.

סופית .3 וקבלה  העבודה  במהלך  להמשך  בדיקות  המנהל  אישור  לקבל  יש  הבאים  בשלבים   .

 העבודה: 

 חפירה ותאים בשטח.  סימון תוואי   3.1

 בגמר חפירת התעלה.    3.2

 עם הבאת חומרים לאתר, לפני הנחתם.   3.3

 לפני כיסוי החפירה.    3.4

לפני תיקוני אספלט/ריצוף תבוצע בדיקה סופית  הכוללת בדיקת "מנדריל" בכל סוגי      3.5

 צינורות.

 : בדיקות מדגמיות שיבוצעו על פי דרישת המפקח .4

של   4.1 דוגמה  לתקן    בדיקת  להתאמתו   הקבלן  ידי  על  המסופק  במעבדה  1531צינור   ,

 המוסמכת לכך, על פי קביעתו

 הבלעדית של המפקח.      

 . Bar 10בדיקת לחץ אויר בצינורות בלחץ של  4.2

תחול   אלו  בדיקות  עלות  המפקח.  שידרוש  אחרת  בדיקה  לכל  בנוסף  יבוצעו  אלה  בדיקות 
 במלואה על הקבלן.  

 

 ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות   חפירה  01.02.02

(  יבוצעו  עבודות הכנה  טרם החפירה )של אספלט, ריצופים ניסור אספלט בכביש וכדומה .1

 של  51.01על פי פרק 

 המפרט הכללי.  

 ובהתאם לפרטים.   51.02חפירה ו/או חציבת תעלות תבוצע על פי המפרט הכללי, פרק  .2

 ד לכל ארכה.טרם הנחת הצנרת יש להביא החפירה לשיפוע אחי .3

 צינורות והנחתם   01.02.03

 סוגי הצינורות  .1
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תנועה   1.1 בקרת  תשתיות  עבור  קרקעית,    ,צינורות  תת  להתקנה  מפוליאתילן 

ישראלי    75בקטר   פי תקן  על  לפי    1531מ"מ, המיוצרים  בזק  דרישות  פי  על  וגם 

ת  לצינורת כנ"ל, כולל מצמדים אבזרי חיבור ואבזרי איטום. הצינורו  7002הגדרה  

 ים".יסומנו בלוגו "עירית ירושל

 הסימון על הצינור יכלול: 1.2

 סימון תו תקן.   1.2.1

 סימון אורך רץ, במטרים.  1.2.2

 שנת ומנת היצור   1.2.3

 . SN 32/13.5יק"ע    HDPE  75  את  המילים:  1.2.4

 פרטי קו היצור   1.2.5

 לוגו: "עירית ירושלים" בקרת רמזורים.  1.2.6

 יצרן שם  ה   1.2.7

 מ"מ גובה אות.  5יה לא פחות מ  גודל הכיתוב יה  1.2.8

מחברת    1.3 מתאים  אישור  שקיבלו  יצרנים  ידי  על  המיוצרים  צינורות  יאושרו 

 "בזק" על הקבלן להמציא אישור זה. 

 הנחת צנרת תקשורת, רמזורים ובקרה  .2

 ס"מ.  10בעובי  התעלה תרופד לכל ארכה בחול ים  2.1

 עם אטמים. יחוברו 4צינורות "  2.2

בעובי     2.3 ים  חול  היקפם בשכבת  בכל  ויכוסו  על שכבת החול  יונחו    10צינורות 

ס"מ. הצינורות יונחו כך שגובה הצינור התחתון )תחתיתו( משכבת החצץ בתא  

 ס"מ.  10  -יהיה לא קטן מ 

   צינורות מפוליאתילן קשיח לרמזורים ולתקשורת: 2.4

 יסופקו מגולגלים על תוף.  2.4.1

 הצינורות יורדו מהתוף תוך כדי הסעת התוף לאורך החפירה.   2.4.2

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבויות.   2.4.3

 יש לאגד את הצינורות לקבוצה באמצעות סרט דביק.  2.4.4
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ובאמצעות     2.4.5 בלבד,  המפקח  באישור  יהיה  צינורות  בחיבורי  השימוש 

 מרים ואביזרים של יצרן הצנרת בלבד. חו

שימוש בשרוולים מוליכים יהיה על פי אישור המפקח. השרוולים יהיו מצנרת    2.5

PVC  .בכמות ובקוטר המתאימה למספר הצינורות המושחלים 

בקוטר    2.6 מניילון  חבל  יושחל  קיים,  הכבל  בהם  אלה  מלבד  הצינורות,    8בכל 

 מ"מ.  

 

 . מילוי חוזר ותיקון שטח מדרכה וכביש 01.02.04

 ת מילוי חוזר של חפירו .1

בתום הנחת הצנרת וחיבור הצינורות ותאי הביקורת )ראה להלן( יבוצע מילוי חוזר   .1.1

 . 51.02של התעלה על פי המפרט הכללי, פרק 

המסעה   .1.2 תחתית  גובה  עד  יבוצע  שטחי  המילוי  עבור  או  מדרכה  שטחי  עבור  ויהיה 

 כביש, ובהתאם לסוג המדרכה או המסעה. 

ט סימון  מבוצעת החפירה יונח סר  ס"מ מפני השטח בו  50ס"מ ובעומק    10בעומק   .1.3

ס"מ: "זהירות סיב    10מפלסטיק בצבע צהוב ועליו מודפס באותיות שחורות בגובה  

 אופטי". 

העבודה כוללת כבישה והידוק של המילוי  התוספת הנדרשת על פי סוגו )כביש או   .1.4

 מדרכה(

 עבודות ריצוף ואספלט  .2

 . 51.12ללי, פרק עבודות אספלט במדרכות ובכביש יבוצעו על פי המפרט הכ .2.1

. עבודות אלה כוללות החזרת  40.04עבודות ריצוף יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק   .2.2

 ריצוף, מכל סוג, שפורק.

פירוק   .2.3 כולל  מרוצפת  מדרכה  תיקון  ונדרש.  במידה  שבר  והשלמת  לחפירה  בהכנות 

ברוחב   נוסף  קיים.    50פס  ריצוף  עם  טוב  חיבור  לצורך  החפירה  ציידי  משני  ס"מ 

 ף יבוצע בכל רוחב הפירוק.והריצ

 

 תאי ביקורת ומכסים 01.02.05

 תאים ומכסים  .1

 . כל התאים וחלקיהם ישאו סימון "תו תקן" .1.1

, בקוטר  658: התאים יהיו מבטון טרום, בהתאם לת"י  80או    60תאים בקוטר   .1.2

של   או     60פנימי  כ   80ס"מ  בתוכניות  המסומן  תא  תקן.  תו  נושאי    60  -ס"מ 

מ טרומיות  יהיה  עד  חוליות  כ    100שגובהן  בתוכניות    80  –ס"מ, תא המסומן 

ס"מ. החוליות יונחו כך שגובה תחתית    50יהיה משתי חוליות, כל אחת בגובה  

 ס"מ.  10 -התחתון משכבת החצץ בתחתית התא לא יהיה קטן מ   הצינור
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, בקוטר פנימי  658: יהיה מחוליות  מבטון טרום, בהתאם לת"י  100תא בקוטר   .1.3

נושא   100של   עד  ס"מ  יהיה  התא  תחתית  עומק  תקן.  תו  מפני    250י  ס"מ 

 הכביש/מדרכה. התא יבנה מחוליות טרומיות בהתאם. 

-MK-100בהתאם לנדרש, תותקן בראש התא חוליה קונית, כדוגמת "וולפמן"   .1.4

פלסטיק    80 מצופה  מפלדה  מדרך  מדרגות  חוליה  בכל  מאושר.  ערך  שווה  או 

 ס"מ ביניהן.   33במרווח של 

טון בשוליים או    25טון במדרכה, או    12.5לעומס )  489לת"י     מכסים: בהתאם .1.5

יהיה קוטר הפתח    -ס"מ    50טון בכביש(. פתח המכסה לתאים בקוטר מעל    40

עת, הגבהת  ס"מ. מכסי כביש יהיו מיצקת, כולל פקק, טב  60במכסה לפחות   

פי   על  לגובה הסופי של הכביש או המדרכה תהיה  צווארון ותקרה. ההתאמה 

-MTM-75יהיו כדוגמת "וולפמן" דגם     60. המכסים לתאים בקוטר  הפרטים

B-50   .או שווה ערך מאושר 

דגם   .1.6 תאי  מזוין:  מבטון  לתקשורת/רמזורים  לת"י    A1תאים  .  466בהתאם 

אושר לצורך זה על ידי חברת "בזק", והקבלן  התאים  יסופקו על ידי יצרן המ

לצנר הפתחים  ומספר  התא  עומק  בהתאם.  אישור  המצוין  ימציא  פי  על  ת 

תאי   עבור  כמו  יהיו  מכסים  רצפה.  ללא  התאים  ובתוכניות.  הכמויות  בכתבי 

ס"מ או     5רמזורים" באות שגדלה    -בזק, אך ביצקת יוטבע: "עירית ירושלים  

ס"מ. הלוגו יהיה על    5אותיות בגובה    20לוגו אחר על פי דרישת המזמין של עד  

ס"מ,    50בזק כולל הגבהה של עד    כל חלקי המכסה. ביצוע המכסים על פי פרט 

 זיון ביטון והתאמות כנדרש. 

 

 ביצוע תאי ביקורת  .2

 ס"מ לתוך התא, מעבר לפני החוליה הפנימיים.  5הצינורות יבלטו   .2.1

כניסת   .2.2 עבור  התאים  בחוליות  מתאים  פתח  להכין  יש  התא  הנחת  טרם 

 יתוך בכלי חשמלי. תבוצע רק על ידי ח הצינורות בהתאם למספרם. עבודה זו 

זור חדירת הצנרת לתא יאטם בבטון מצידו החיצוני של התא. יש להקפיד על  א .2.3

 שבין הצינורות ופני התא החיצוניים.  חדירת הבטון לכל החללים

 פני התא הפנימיים יהיו חלקים וינוקו מכל שאריות בטון טיט וכו'.  .2.4

 . ס"מ  10תחתית התא תרופד בשכבת חצץ בעובי  .2.5

( בעומק שעל  20  -לצקת חגורת בטון )ביש    -תאים המותקנים במדרכת אספלט   .2.6

פי הפרטים שתקיף את המכסה ואת חולית התא. בהיקף הטבעת החיצוני יש  

 ס"מ עבור האספלט.  3לצקת פחות 

מרוצפת .2.7 במדרכה  המותקנים  את    -  תאים  מקיפה  הבטון  שחגורת  אלא  כנ"ל, 

ברוחב   לשולי    10הטבעת  עד  הריצוף  הנחת  שיאפשר  בגובה  לפחות,  ס"מ 

 המכסה. 

 על פי הפרטים ובהתאם לסוג התא. -שולי כביש ו/או גינון ב .2.8
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 אופני מדידה ותכולת מחירים  01.02.06

   אחזקה של עירית  אופני מדידה ותשלום הם על פי המפרט לעבודות פיתוח, סלילה ו .1
 ירושלים.      
 
     פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים כלול במחיר היחידות ולא ישולם  .2
 בנפרד.      

המדידה לפי מטר אורך חפירה, לכל רוחב, כולל כל עבודות ההכנה    –  חפירה לצנרת  .3

 51-11-04-1והפירוק. המחיר כולל גם כל העבודות על  פי סעיף  

ך, כולל כל  אבזרי החיבור והאיטום הנדרשים )מופות(, חוט המשיכה  לפי מטר אור  –צנרת   .4

וצע על ידי הקבלן בכל וריפוד החול לכל כמות צינורות. המחיר כולל בדיקות מנדריל  שתב

 פירוט, ראה נספח א'. -הקנים ככל שיידרש,  עד לקבלת העבודה על ידי המפקח

, כולל חפירה, מילוי חוזר וכבישה  מדידה ותשלום: יחידה, על פי סוג התא  –תאים   .5

 העבודה בשלמותה על פי הפרטים.  במידות הנדרשות להתקנתו וביצוע  
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 ( בקרת תנועה  – 51פרק  )עבור   נספח א'

 

 מפרט טכני לניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים ובדיקת מנדריל 

 )נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם קבלן הביצוע( 

 : כללי .1

זה כלולות הנחיות לביצוע ניקוי של צנרת )קנים( ושל תאי כבלים )גובים( של רמזורים,    במפרט

 בתוואי ובצומת. כמו כן מפורטות דרישות הבטיחות. 

 פח למפרט מצורף דוגמת טופס דיווח ביצוע. בנס 

 

 ציוד כלים ואביזרים  .2

 קרקעיים. -מפתחות למכסי תאים תת .א

 פנסים.  . ב

 לתאים תת קרקעיים. סולם מתאים לירידה . ג

 משאבה להרקת מים מתאים תת קרקעיים. .ד

 כלי ניקוי. .ה

 אמצעי קשר וחילוץ.  .ו

 . 753מ"מ לפי ת"י  8חבל פוליפרופילן   .ז

 ניקוי צנרת.( ומברשת לMANDRILLגשושים ) .ח

 כל הנ"ל יהיו על פי תקנים ישראליים ועל פי אישורו של המפקח.  .ט

 

 בטיחות  .3

 לית בטיחות כל .3.1

על הקבלן לפנות למפקח מטעם המזמין, לפני התחלת העבודה כדי לקבל ממנו תדריך בטיחות, נוהלי  

 הבטיחות המתאימים ואישור שהצטייד באמצעי הבטיחות המתאימים. 

קבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש  בעת ביצוע עבודות, על ה

זהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא כוחו באתר העבודה, להאיר כחוק  כלומר לגדר, להציב שלטי א 

ולהציב   רגל  להולכי  מעבר  להבטיח  ירושלים,  ועיריית  המשטרה  לדרישות  בהתאם  פתוח  בור  כל 

 שמירה מתאימה. 

 בטיחות העובדים  .3.2

 על הקבלן לשמור על כללי הבטיחות בעבודה בתאים תת קרקעיים: 

תעשה בעזרת שני מפתחות המיועדים לכך ושני עובדים ירימו את    פתיחת תאים תת קרקעיים  .א

 המכסה ויזיזו אותו. 
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 לאחר פתיחת התא יש להמתין עשר דקות לאיוורורו, לפני המשך עבודה. . ב

 שים מסוכנים, נחשים או עקרבים. יש להאיר לתוך תא הכבלים ולודא שאין בו רמ . ג

רמשים מסוכנים. אם נראו רמשים מסוכנים, על  אין לרדת לתא שהתגלו בו גזים מסוכנים או   .ד

 העובד )עובדים( לצאת מיד מהתא. 

 העובדים יהיו מצויידים בכפפות מגן ובנעלי בטיחות.  .ה

העלולים ליפול  לפני הירידה לתא הכבלים יש לפנות מסביבתו כלי עבודה, ציוד ועצמים זרים   .ו

 לתוך התא על העובד היורד לתא כבלים לחבוש קסדת מגן. 

 הירידה לתא הכבלים תעשה בעזרת סולם מתאים במצב תקין.  .ז

עובדים( בתוך תא הכבלים, חייב להמצא עמו בקשר עובד הנמצא   .ח )או  בכל עת שנמצא עובד 

הנ שעובד  במקרה  עזרה  להזעיק  יוכל  ואשר  קשר  באמצעי  ומצוייד  לתא  בתא מחוץ  מצא 

 הכבלים יקלע במצוקה. 

 

 הנחיות לביצוע  .4

ית מספרי  העבודות  מסומנים  ובהן  מפות  ימסרו  לקבלן  המזמין.  מטעם  המפקח  הנחיות  פי  על  בצעו 

 התאים בהם יש לבצע את העבודה. כמו כן ימסרו לקבלן טפסי דיווח, ראה בהמשך. 

 

 הכנות מחייבות  .5

 לפני תחילת העבודה, על הקבלן לודא:

 . ים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, וקבלת תדריך בטיחותהכרת ההיבט .א

 . 3וסעיף   2הצטיידות כנדרש בסעיף  . ב

 קיום הנחיות ומפות מסומנות של תשתית הרמזורים בתוואי הנדרש.  . ג

 קיום טפסי דיווח.  .ד

אם לא התקיים אחד או יותר מהסעיפים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות  

 אל הממונה. 

 

 ודות הניקוי עב .6

 ניקוי ראשוני  .6.1

נקות סביב התא, כולל פינוי חפצים וגופים זרים כנדרש בהוראות הבטיחות. לאחר פתיחת התא, יש  יש ל

 לשאוב מתוכו מים שהצטברו וניקוי מבוץ, אבנים ופסולת.
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 אזהרה!

מותר לרדת לתא רק בעזרת סולם מתאים. אסור  

 לדרוך על כבלים וציוד שבתא.

 

 ניקוי צנרת  .6.2

כבלק בהם  שאין  ריקים,  או  נים  עפר,  לכלוך,  מוציאה  המברשת  אם  מברשת.  קנה  העברת  ע"י  ינוקו   ,

מקוטר    90%אבנים, יש להעבירה שוב. לאחר ניקוי הקנה יש לבדוק תקינותו בהעברת גשוש שקוטרו כ  

 הקנה. אם לא ניתן להעביר את הגשוש )או את המברשת(, יש לדווח כמפורט בהמשך. 

 ימה השחלת חבל ואט  .6.3

ביחס    8%באורך עודף של  , חבל המשיכה המושחל יהיה רציף  753מ"מ לפי ת"י    8ל חבל  בקנה נקי יושח

  50אורך  מ' יסופק תוספת חבל משיכה ב  1,300לאורך הצינור במצב פריסה ישר )לדוגמא: לצנרת באורך  

בל המשיכה אל  מכל צד של הצינור(. קצוות החבל בקצה הצינורות יקשרו באופן שימנע את בריחת ח  מ'

 הצינור. תוך 

 סיום  .6.4

 מים שבתוך התא ישאבו החוצה והתא וסביבתו ינוקו מלכלוך, בוץ ופסולת. 

מכסי התא יוחזרו למקומם. יש להקפיד על סגירה נכונה, באופן שפני המכסים לא יבלטו מעל המסגרת.  

 לפני הנחת המכסים, יש לנקות את המסגרת מלכלוך וגופים זרים. 

 סימון ודיווח  .6.5

שמיקומו של תא שונה מהמסומן במפה, הקבלן יעביר קו על הסימון הקיים וירשום את  קרה במ .א

 המיקום שבו נמצא התא. 

 בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן למפקח מטעם המזמין, על תאים שלא נמצאו כלל.  . ב

 בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן למפקח מטעם המזמין, על קנים חסומים.  . ג

 ח כדוגמת הטופס שבנספח א'. דיוו  הקבלן ימלא טופס .ד

 תיקונים והשלמות  .6.6

 אם בבדיקת המפקח, יתגלה צורך בתיקונים והשלמות, הקבלן יבצעם מיד. 

 

 שונות  .7

 אחריות  .7.1

 הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי צד שלישי לכל נזק שיגרם לנפש או לרכוש, עקב ביצוע העבודה.

 פיקוח  .7.2

ונציג המזמין יבדוק את איכות הביצוע. המזמין רשא    יקול דעתו על שלבי העבודה המזמיןיפקח לפי ש

 לפסול כל פרט או קטע שאינו עומד בדרישות המפרט, או ברמה מקצועית נאותה. 
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 טופס דיווח  .7.3

  טופס הדיווח, לאחר אישורו ע"י המפקח, הינו תנאי לאישור התשלום.
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 בקרת תנועה(  –  51פרק  )עבור  נספח ב'

 טופס דיווח    –ובדיקת מנדריל  ניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים

 

     אזור:...............                  צומת:......................                          

 בין צמתים:..................................  

 

 : מקום הביצוע

 ......................:...................             ..      חתך  התא:.................מתא מספר

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................ 

 .............................מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:..........

 חתך התא:........................................             עד תא מספר:...................       

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.......................................

 חתך התא:........................................                    עד תא מספר:...................

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.......................................

 ....... עד תא מספר:...................                   חתך התא:................................. 

 ......................................מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:. 

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................ 

 

 כמות התאים:...............................  .1

 רך התוואי )ק"מ(:............................... או .2

 ..................... סה"כ ק"מ קנה:............ .3

 כמות הפקקים שהותקנו )יח'(:..................  .4
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 הערות המבצע:

 ............................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... ........................

 ............................................................................................................................. ...............

............................................................................................ ................................................

 .............................................................................................................................. ..............

המבצע:...................................................  חתימה:......................................  ........שם   .......

 תאריך:....................................... 

 הערות המפקח מטעם המזמין

................................... .........................................................................................................

..................................................................... .......................................................................

........................................................................................................................................ ....

............................................................................................................................... .............

 ............................................................................................................................. ...............  

 .................................................................  שם ותפקיד:....

 

 

 

 ................................ תאריך:..................... חתימה:..........
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 (תנועה בקרת – 51 פרק) חשמלי זרוע מחסום - טכני מפרט – 02 פרק .2

וש אינטנסיבי, בעל עמידות  ומיועדים לשימ   HEAVY DUTYמטר   4מחסום זרוע באורך של עד  .2.1

טיחות ופעולתו בשליטה מלאה עם מערכת  לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים. העמוד לצרכי ב

 בקרת הכניסות במנת"י.  

 נתונים טכניים  .2.1.1

 שניות.   3מהירות פתיחה וסגירה כ  (1

תנועות פתיחה וסגירה ביום, )עפ"י מפרטי   10000עמידות בשימוש אינטנסיבי של עד  (2

 היצרן(. 

3) MTBF - 5,000,000  .תנועות 

מ"מ לפחות מחוזק הכולל פסים להחזרת אור   80X40 וםזרוע המחסום מפרופיל אלומיני  (4

 . LEDופס נורות 

 הזרוע תכלול מנגנון פריקה למניעת נזק בעת פגיעה בזרוע.  (5

 המחסום יכלול חווי פריקת זרוע.  (6

 מסלולי התנועה. המחסום יכלול מפסקי גבול / מפסק קרבה אשר ניתנים לכיול בקצה  (7

 ות בוכנה פנאומטית. יחידת הנעה פנאומטית  באמצע (8

 בעל פתיחה צידי  הכוללת נעילה.    IP 65נדרש ארון/מארז אטום למים ואבק  (9

 תתאפשר פתיחה ידנית של מחסום באמצעות  מפתח פנאומטי  (10

ועמידה  15°C to 60°C-המחסום יהיה עמיד לתנאי סביבה קשים . טמפרטורת סביבה  (11

 והחומרים.   ישות התקן הישראלי בנושאי הצבעבכל דר

המחסום יכלול  שתי עיני הגנה, שתי לולאת סגירה  כולל יכולת שליטה פרמטרית   (12

מפיקוד המחסום על החיבור לאמצעים אלו. המזמין יגדיר בשיתוף עם הקבלן  אופן חיבור  

 מערכי הבטיחות לצרכי בטיחות ולמנת"י. 

 רת הכניסות במנת"י.המחסום יישלט מרחוק ע"י מרכז בק (13

 

 בקרת תנועה(  – 51פרק ) מצלמות וציוד נלווה –מפרט טכני  - 03פרק  .3

 : כללי .3.1

 לצורכי . מהעין הנסתר השיקוע באזור הרכב כלי תנועת את ולבחון לצלם המצלמות תפקיד .3.1.1

 . ויידרש במקרה תחקיר

 :למצלמות הציוד  ארונות  .3.1.2

 . חיצונית להתקנה ארונות  .3.1.3

 . י"מנת לדרישות אםבהת יותקנו ליינטהק עמדות  .3.1.4

 בתקשורת  המידע  העברת  לצורך  FULL HD , רשתיות IP מסוג כולן  תהינה המצלמות .3.1.5

TCP/IP . 

, הטכני המפרט פי על נדרשת רזרבה לרבות , הציוד והתקנת אספקה: יכלול, המצלמות מחיר .3.1.6

 כבל  וחיבור חיווט ה"א, נדרשים חכו ספקי, לקיר או/ו לקונסטרוקציה הציוד לחיבור מתאמים
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 קופסת, לקיר לחיבור  שלוט , מטר 90 של  לאורך עד  הגנה  צינור בתוך שנדרש סוג מכל  בקרה

 . שונים עזר וחומרי שילוט, ההתקנה לתנאי בהתאם חיבורים

 : קבועה  IPמצלמה .3.2

ותכלול    (Outdoor)רשתית,  קבועה, צבעונית, לשימוש חיצוני    IPהמצלמה תהיה מצלמת   .3.2.1

 גדר לעיל. כמו Outdoorמארז תואם דום או מארז 

 המצלמות יהיו של יצרן יפני ו/או אירופאי ו/או אמריקאי בלבד. .3.2.2

 -תכונות נדרשות    .3.2.3

 Full HD (1920X1080P)  ,MP2מצלמת גוף עם זיווד נלווה מתאים ברזולוציית  •

 בשיטת סריקה פרוגרסיבית. בלבד  CMOS, מבוסס  “ 2.7/ 1חיישן  •

 .C or CS Mountחיבור עדשה מסוג   •

 . 12VDC/24VAC/POEבהזנת מתח:  המצלמה תתמוך •

ותמיכה מלאה של הפרוטוקולים    Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור רשת   •

 IGMP V1/V2, DNS, HTTP Server, TCP, UDP Multicast, UDPהבאים:  

Unicast, RTP Multicast, RTP Unicast, 802.1X 

 .50dBיחס אות לרעש מעל  •

 , באמצעי מכאני. Auto/On/Offתי  המצלמה תתמוך במוד יום/לילה אמי •

 H.264 Main Profileהמצלמה תתמוך בשיטת דחיסה  •

 Fullתמונות לשנייה ברזולוציית  30רציפה בקצב של   המצלמה תאפשר קבלת תמונה •

HD    .מלאה 

באיכות   • ערוצים  שני  קבלת  תאפשר  ו  HD720Pהמצלמה   ,-  FD1     ב זמנית    30בו 

 תמונות לשנייה. 

 ון פוקוס/זום חשמלי לכיוון מרחוק על ידי המפעיל. המצלמה תתמוך במנגנ •

מרחוק על כלל תפקוד מלא המאפשר שליטה מלאה    WEBהמצלמה תכלול ממשק   •

 המצלמה והגדרותיה. 

 .TAMPERהמצלמה תכלול יכולת זיהוי  •

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת.  •

 ת. רמות אפשריו 3בעל  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  •

 המצלמה תאפשר מיסוך של עד חמישה אזורים שונים בתמונה.  •

 זורי גילוי תנועה.המצלמה תתמוך בעד שמונה  א •

  Line In/Mic , In/Line Out , G711, G.726המצלמה תכלול כניסת ויציאת אודיו,  •

כרטיס   • להוספת  הרחבה  באפשרות  תתמוך  עד SD המצלמה  של  בקיבולת  מובנה  

32GB   מק רציפה  לשליפת  להקלטה  סיסמא  מוגנת  מרחוק  לגישה  ואפשרות  ומית 

 המידע במידת הצורך. 
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 כניסת מגע יבש. המצלמה תכיל •

 .60V AC/DCתחת מתח  1Aהמצלמה תכיל יציאת ממסר בעל יכולת העברת  •

 .680-1100nmרד ספקטראלי בתדרים הבאים: -המצלמה תתמוך בטווח אינפרה •

ב • העובדת  אנאלוגי  ווידאו  יציאת  תכיל  במוד  המצלמה  רק  ולא  רציף  אופן 

 כיוון/קינפוג. 

רעשי  • לביטול  מנגנון  תכיל  המבוסס     Noise Reductionרקע    המצלמה  בתמונה 

 במקביל על אלגוריתמים דו ממדים ותלת ממדיים יחדיו. 

 Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow shutter, Auto  -תמיכה ב  •

Back Light Compensation  

 וירטואלי.   PTZכולות תמיכה בי •

 .ONVIFתמיכה בתקן  •

, עוצמת אות    0.02Lux  –, לילה  F1.4     =Color 0.3Luxצם  רגישות מצלמה תחת צמ •

 בש/ל.   IRE=50הווידאו תהיה לפחות 

 + )פלוס ( מעלות צלזיוס. 50)מינוס ( עד  -10טמפרטורת עבודה   •

 . 95%לחות יחסית  •

 שניות.  1/10,000עד  1/150  -מ  On, Offמהירות  תריס  •

 

 (יקועלש בכניסה) PTZ  ממונעת דום IP מצלמת .3.3

מצלמת   .3.3.1 תהיה  חיצוני    IPהמצלמה  לשימוש  צבעונית,  קבועה,    (Outdoor)רשתית,  

 ותכלול מארז תואם.

 המצלמה תהייה של יצרן יפני ו/או אירופאי ו/או אמריקאי בלבד.  .3.3.2

 -תכונות נדרשות   .3.3.3

 .Full HD (1920X1080P)  ,MP2ת עם זיווד נלווה מתאים ברזולוציי  PTZמצלמת  •

 בלבד.  SONYשל חברת  " 1/4חיישן  •

 .3.4mm-  122.4mm  –עם מנגנון פוקוס אוטומטי.  36עדשת זום אופטי כפול   •

 . 12VDC/24VAC/POEהמצלמה תתמוך בהזנת מתח:  •

רשת   • הבאים:   Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור  הפרוטוקולים  של  מלאה  ותמיכה 

IGMP V1/V2, DNS, HTTP Server, TCP, UDP Multicast, UDP Unicast, RTP 

Multicast, RTP Unicast, 802.1X 

 .50dBיחס אות לרעש מעל  •

 , באמצעי מכאני. Auto/On/Offהמצלמה תתמוך במוד יום/לילה אמיתי   •

 H.264 Main Profileהמצלמה תתמוך בשיטת דחיסה  •
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ערוצי • שני  קבלת  תאפשר  ל  המצלמה  דוחסים  של  צפייה  בקצב  רציפה  תמונה  תמונות    30קבלת 

 בשניהם.    FD1לשנייה ברזולוציה של 

ממשק   • תכלול  המצלמה    WEBהמצלמה  תפקוד  כלל  על  מרחוק  מלאה  שליטה  המאפשר  מלא 

 והגדרותיה. 

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת.  •

 ות אפשריות. רמ  3בעל  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  •

 .Presets 256יל עד  המצלמה תכ  •

 אזורים שונים בתמונה. 16המצלמה תאפשר מיסוך של עד  •

 . Home Positioningהמצלמה תתמוך במצב  •

  Line In/Mic , In/Line Out , G711, G.726המצלמה תכלול כניסת ויציאת אודיו,  •

להקלטה    32GBה  בקיבולת של עד  מובנSD המצלמה תתמוך באפשרות הרחבה להוספת כרטיס   •

 יפה מקומית ואפשרות לגישה מרחוק מוגנת סיסמא לשליפת המידע במידת הצורך.רצ

 המצלמה תכיל שני  מגעים  יבש. •

 .60V AC/DCתחת מתח  1Aהמצלמה תכיל יציאת ממסר בעל יכולת העברת  •

 .680-1100nmרד ספקטראלי בתדרים הבאים: -המצלמה תתמוך בטווח אינפרה •

 Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow shutter, Auto Back Light -תמיכה ב  •

Compensation  

 .ONVIFתמיכה בתקן  •

, עוצמת אות הווידאו      0.02Lux  –, לילה  F1.4     =Color 0.3Luxרגישות מצלמה תחת צמצם   •

 בש/ל.   IRE=50תהיה לפחות 

יע • המצלמה  בתקן  מארז  מארNEMA-4 וגם    IP66מוד  יכיל  כן  כמו  ונדאלי.  המצלמה  אנטי  ז 

 מנגנון חימום, קירור ונגד ערפל משולב. 

 מעלות ללא מגבלה.  360 המצלמה תהיה בעלת יכולת תזוזה אופקית   •

 המעלה.   ±0.1 -דיוק תנועה אופקית חזרה למיקום הקבוע מראש   •

 מעלות מעל האופק בכל צד. 10עלות קרי  מ  200המצלמה תהיה בעלת תזוזה אנכית של   •

 המעלה.   ±0.1 -למיקום הקבוע מראש  דיוק תנועה אנכית  חזרה  •

 המעלה.  ±0.5  -דיוק מיקום זום/פוקוס חזרה למיקום הקבוע מראש  •

 מעלות לשנייה בציר האנכי ובציר האופקי.  400המצלמה תאפשר מהירות תזוזה של עד  •

 +) פלוס( מעלות צלזיוס.   50)מינוס ( עד   -10  טמפרטורת עבודה •

 .  95%לחות יחסית  •

 שניות.  1/10,000עד  1/150  -מ  On, Offמהירות  תריס  •
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 מעדשות  וטכניות פונקציונאליות  דרישות .3.4

 פיקסל -מגה  2מ"מ למצלמה מעל  8-3עדשה  .3.4.1

עם כיוון    Varifocalל מסוג  מגה פיקס   2למצלמה תותאם עדשה המיועדת לעבודה עם מצלמה מעל   •

 מ"מ.    3-8ידני של  אורך מוקד בין 

לעבודה עם מצלמות מגה • יום/לילה עבור חיישן  FULL HDיקסל  פ-עדשות מותאמות   ,CMOS -

 . 1/3ו/או "  1/4"

  העדשה תהיה מסוג יום/לילה ותותאם למצלמה שבמעבר ללילה החוזי הופך להיות  שחור/לבן. •

 (.  dc/video driveאוטומטי )העדשה תהיה עם צמצם 

הפוגעים • אור   החזרי  וללא  עיוותים  ללא  גבוהה,  ליטוש  ברמת  מזכוכית  תהייה  באיכות    העדשה 

 התמונה. 

 פיקסל: -מגה 2מ"מ למצלמה מעל  12-2.8עדשה   .3.4.2

עם כיוון    Varifocalמגה פיקסל מסוג    2למצלמה תותאם עדשה המיועדת לעבודה עם מצלמה מעל   •

 מ"מ.   2.8-12ל  אורך מוקד בין ידני ש 

 "- CMOS, יום/לילה עבור חיישן  FULL HDפיקסל  -עדשות מותאמות לעבודה עם מצלמות מגה •

 . 1/3ו/או "  1/4

   העדשה תהיה מסוג יום/לילה ותותאם למצלמה שבמעבר ללילה החוזי הופך להיות  שחור/לבן. •

  (.dc/video driveהעדשה תהיה עם צמצם אוטומטי  ) •

באיכות   • הפוגעים  אור  החזרי  וללא  עיוותים  ללא  גבוהה,  ליטוש  ברמת  מזכוכית  תהייה  העדשה 

 התמונה. 

 

 פיקסל -מגה 2מ"מ למצלמה מעל  50-5עדשה  .3.4.3

מעל   • מצלמה  עם  לעבודה  המיועדת  עדשה  תותאם  מסוג   2למצלמה  פיקסל  מגה 

Varifocal   מ"מ.   5-50עם כיוון ידני של  אורך מוקד בין 

מגה • מצלמות  עם  לעבודה  מותאמות  עבור  FULL HDפיקסל  -עדשות  יום/לילה   ,

 . 1/3ו/או "  CMOS -" 1/4חיישן 

מה שבמעבר ללילה החוזי הופך להיות   העדשה תהיה מסוג יום/לילה ותותאם למצל •

   שחור/לבן.

 (.  dc/video driveהעדשה תהיה עם צמצם אוטומטי ) •

לי • ברמת  מזכוכית  תהייה  אור   העדשה  החזרי  וללא  עיוותים  ללא  גבוהה,  טוש 

 הפוגעים באיכות התמונה. 

 חיצונית  למצלמה מארז וטכניות פונקציונאליות  דרישות .3.4.4

תקן  .3.4.4.1 בדרישות  יעמוד  או     Outdoor  -ל UL 1667 הזיווד  שקול  אחר,  בי"ל   בתקן  או 

 .מחמיר יותר

 ., מפשיר חלוןהמכלול יכיל כמינימום: מחמם, מאוורר .3.4.4.2
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של .3.4.4.3 סביבה  בטמפרטורות  בביצועים  ירידה  ללא  יפעל  המצלמה    -  10  -ו     +  60  מכלול 

 .(No condensed) 95%ובלחות של עד  

, או דרישה שקולה בתקן  981לפי ת"י   IP - 65המכלול  יתוכנן כך שיעמוד ברמת אטימות   .3.4.4.4

 .הכבלים אל המכלולאחר, לפחות. דרישה זו כוללת גם את חיבור 

 .זיווד יאפשר קבלת תמונה באיכות טובה גם כשהמצלמה חשופה לקרינת שמש ישירה  .3.4.4.5

 .  UV המכלול יהיה עמיד בפני קרינת .3.4.4.6

 .יכולכל חלקי המתכת של המכלול  יצופו בציפוי להגנה מפני קורוזיה וא  .3.4.4.7

 .ולל העדשהגודל הזיווד יותאם לגודל המצלמה, כ .3.4.4.8

באיכויות   .3.4.4.9 ירידה  בלי  שריטות,  כנגד  הגנה  יבטיח  אשר  מחומר  יהיה  הקדמי  החלון 

 .האופטיות שלו

 .הזיווד יסופק עם זרוע/תושבת וכל הנדרש לפעולה שלמה ומלאה .3.4.4.10

 

 

 . בקרת תנועה(  – 51פרק )ארון תקשורת חיצוני   –מפרט טכני  - 04פרק  .4

 לפי מכלול.  סטר להתקנה חיצונית רגילה או על עמוד תימדדרונית פוליאא .4.1

ארונית התקשורת מיועדת להתקנה של ציוד הטמ"ס ולהתקנה של ציוד תקשורת פריפריאלי ישירות   .4.2

 בארונית או על גבי מדפים.  

העמדת   .4.3 לתכנון  יותאם  הפתיחה  כיוון  ומנעול.  ידית  באמצעות  לנעילה  ניתנת  תהיה  הארונית  דלת 

 ארוניות במיקומם הסופי. ה

 ס"מ.  60עומק הארונית  .4.4

 ס"מ.  57רוחב הארונית  .4.5

 גובה הארונית ייקבע לפי כמות הציוד. .4.6

בדופן התחתונה של הארונית יהיה פתח לכניסה של כבלים. גודל הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים   .4.7

 רזרבה.  30%המתוכננות להתקנה בארון, בתוספת של  

 מיגון מתאימה מגומי. כל פתח יהיה מוגן ברצועת  .4.8

לוחית   .4.9 ידי  על  וייאטם   מגומי  מתאימה  מיגון  ברצועת  יוגן  כבלים  הכנסת  לצורך  שיפתח  פתח  כל 

 שתהודק בברגים )למניעת חדירת אבק מים ולכלוך אל הציוד בתוך הארון(.

הפס יותקן אופקית מאחורי הארון   כ"א. A10(  Gשקעי חשמל ומא"מת של ) 6הארונית תכיל פס של  .4.10

 ש ובשני שליש גובה. בשלי

לפס   .4.11 זו  הארקה  נקודת  לחבר  יש  חיצוני.  בורג  באמצעות  אחת,  הארקה  נקודת  תהיה  לארונית 

 . 16AWGהשוואת פוטנציאלים בלוח החשמל הראשי באמצעות כבל הארקה  

  RAL-7032צוני, אפור בהיר כדוגמת  צבע יסוד ושכבת צבע חי הארונית תהיה צבועה בשתי שכבות: .4.12

 ור. בגימור קלוי בתנ

לצורך שליטה מלאה במערכת, נוחות בהפעלה, איתור ותיקון תקלות, נדרש המציע    -כיתוב ושילוט   .4.13

 לבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו.
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 . (תנועה בקרת – 51 פרק) VPS פריזמתיים שלטים טכני מפרט – 05 פרק .5

    VPSבמסגרת הפרויקט יותקנו שני שלטי  -  כללי .5.1

די   VPS    -שלטי ה .5.1.1 מידע  מגבלות השימוש מצב התישמשו לשם הצגת  על  והתראה  מי  ועה 

 י סגירת המעבר ו/או הפנייה לשיקוע.  מפ

  365  ימים בשבוע  7שעות ביום    24יותאם לשימוש בכל מצב תאורה ומזג אוויר    VPSשילוט ה   .5.1.2

 ה.  יום בש

 המכרז.  ועה המצורפות למסמכי יות מתכנן הת ה על פי תוכפריסת השילוט הי  .5.1.3

 ועה המצורפות למסמכי המכרז. יות מתכנן התם על פי מידות תוכמידות השלטים הי .5.1.4

 יות.  מסרים בתוכ 2ו רק ות, גם אם צוידפ  3ו יהיו בעלי כל השלטים שיותק  .5.1.5

 : יכלול לרבות ובלי לגרוע VPS  -שילוט ה .5.1.6

 ובקר שליטה המותקן בארון התקשורת.   VPS -שלט ה .5.1.6.1

זולות, ביסוס, הרכבה, כבילה, מחברים  שרים/קוסטרוקציה, גכל הקו  .5.1.6.2

 ון והטיה.   ומתן אפשריות כיו VPS  -הדרושים להרכבת שלט ה

כוכל הפרטים ה .5.1.6.3 כוח, כבלים,  לווים לשלט  לל תקשורת, חשמל, ספקי 
 מחברים, הרכבה חומרה, וכו' 

 דליזם.  י פגעי מזג האוויר ווה על השלט מפכל האמצעים להג  .5.1.6.4

הפעלה וציוד הקשורים ישירות או בעקיפין להפעלתו    תכל חומרה, תוכ .5.1.6.5
 ה על פי דרישות ההפעלה של המערכת.   התקי

   ליותקציודרישות פו .5.2

יתקשר עם בקר השלט באמצעות פרוטוקולי התקשורת והכבילה הייעודים של    VPS  -שלט ה .5.2.1

 ספק השלט תוך שימוש ברשת התקשורת המקומית.  

 פשרות של גישה אחורית מהשלט לבקר.  ימי ייעודי עם אהשלט יכיל בקר פ  .5.2.2

לשל .5.2.3 ייעודי  עצמאי  הבקר  למערכת  VPS-ט  ויחובר  לשלט  סמוך  תקשורת  בארון  יותקן   ,

 המרכזית.  

יב .5.2.4 אלומיהשלט  מסגסוגת  של  ה  ועמידתו  פעילותו  את  יבטיח  אשר  עמיד  חומר  כל  או  יום  

 ה.   קודת ההתקהוגים ב אי מזג האוויר והטמפ' ההשלט בכל ת 

 מום. מיקרון לפחות, ע  100יצבע בצבע אבקה עובי השלט י  .5.2.5

ה .5.2.6 ב   VPS-שלט  צדדיו  בכל  בתקן    Diamond grade reflective sheets  -יצופה  העומדים 

כל פ לוודא היריעות מכסות את  וקריא  הישראלי. על הקבלן הראשי  י השלט באופן אחיד 

 כחתיכה אחת ) ללא שימוש בחלקי יריעה(.  

 אור לקדמת השלט.   ה השלט לא יאפשר מעברמב .5.2.7

 ה צידית או עלית(.   סתרים )לרבות בהתקת השלט יהיו כל אמצעי חיבור והתק  .5.2.8

 דליזם ופגעי מזג האוויר.   ת מווסתרת ומוג כל הכבילה של השלט ואל ארון התקשורת תהיה   .5.2.9

ה תאפשר התאמה של זווית הצפייה לכל כיוון בהתאם להגדרת דרישות זווית  צורת ההתק .5.2.10

זווית התקמשרחיות  בה ליישם את  ת השלט כך שתאפשר  ד התחבורה על הקבלן הראשי 



155 
 

155 
 

הגים בכפוף לגיאומטריית ותוואי הכביש וכן אפשרות גישה  צפייה אופטימלית של השלט ל

 לאחזקה מלאה של השלט.  

   חיבור למערכת המרכזית .5.3

ה לא יעלה  תן הפקודזמן ההחלפה/הופעה של המסר המופיע על גבי השלט לאחר הי  .5.3.1
 יות.  ש 5על 

טר את השלט לקבלת התרעות ותקלות על פי הקיים כיום  מערכת הבקרה תשלוט ות  .5.3.2

 ת"י ולכל הפחות במ

 ורה שרופה )בצידי השלט(   .5.3.2.1

 ה  העדר הז .5.3.2.2

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל   .5.3.2.3

 טיימר   .5.3.2.4

 תוק  מהמערכת  יאפשרות  .5.3.2.5

 הצגה גרפית במקרה של תקלה   .5.3.2.6

  PLC.ום וכשלהדלקה על פי אוטו', חיר  .5.3.2.7

   ות ואורך חייםדרישות סביבה, זמי  .5.4

 לפחות.    IP44 -של הציוד והמארז דרגת אטימה  .5.4.1

 .   60°Cעד  10°C   -:  מטמפרטורת ההפעלה .5.4.2

המערכת תתואם לאקלים הישראלי השורר במיקום השלט, על השלט להכיל כמות   .5.4.3

ויפעילו  טרו את הטמפ'  י טמפרטורה בתוך השלט ומחוצה לו אשר ימספקת של חייש

 וע פגיעה בשלט.  ת למ ות על מ קציות שו פו

 עם הפעלת אמצעי החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית .   .5.4.4

 ללא עיבוי    95עד %  0: בין % לחות .5.4.5

 לעמידה בעומסי רוח    414: על השלט לעמוד בתקן הישראלי רוח .5.4.6

 : על פי התקן ישראלי  רעידות .5.4.7

 לפחות     3D: על פי תקן ברמה זיהום .5.4.8

בהג .5.4.9 יצויד  שלט  כ כל  האלקטרוה  והציוד  השלט  לרבות  ברקים  המותקן גד  י 
 ות  בארו

 י מדידה  אופ .5.5

 יות,י השלט )התמרור( על פי התוכהמחיר כולל את השלט, על כל מרכיביו, את פ .5.5.1

והתק תכ אספקה  בוררון  סוג,  מכל  לעמוד  ו/או  השילוט  לגשר  המתאמים   ת 

על פס בלוח אליו מחובר השלט, את המהדקים   י הפעלה מורכביםי ולחצאוטומטי/יד 

ה  א)כולל  בלוח  ה תיכים(  כל  מחובר השלט,  לסוגיהםליו  כל הכבלים  דרשים ה ורות, 

מש  ללוח  או  הבקרה  לארון  השלט  האבזריםלחיבור  הציוד,  כל  את  והחומרים  ה, 

הה והעבודות  החומרים  כל  כולל  מאזי"ם,  כולל  בלוח,  להפעלתו  דרשים דרשים 
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והתקלחיבור השלט  הובלת  ואת  הבקרה  במערכת  להטמעה  והפעלתם,  המחירם    תו. 

 ה.  לכוון בעת ההתק  וסףים לכל שלט ב כוו  4כולל   

 . VPS   -ת הציוד להפעלת הדרשים לצורך התק ות ההמחיר כולל את כל הארו .5.5.2

הכ .5.5.3 כולל  תכהמחיר  פת  של  שתיקבע,  בגירסה  אוטוקד  בפורמט  ממוחשבות,  י  יות 

 ים מוטמעיםוש בגופ ים, כולל שימ חיות המתכיות והצדדים( עפ"י תוכהשלט )כל ה

הגופבתכ כל  מחיר  את  כולל  השלט  מחיר  המזמין.  שיקבע  כפי  הממוחשבות   יםיות 

 דרש עד לאישור סופייות כת התכגלית וערבית( שידרשו. המחיר כולל הכ )עברית א 

 י השלט.   של פ

י דרש ע"פורט בכתב הכמויות ו/או במפרט וה ו מ המחיר כולל את כל הציוד שאי .5.5.4
 ה של השלט. היצרן לפעילות תקי

 

 

 

 .(תנועה בקרת – 51 פרק) BVMS – י"במנת הוודאו מערכת מול אל מצלמות ממשק - 06 פרק .6

  SDKממשק  .6.1

מוכח אשר יאפשר מגוון פעילויות של יישום  חיצוני אל    #Net C.מבוסס    SDKיסופק ממשק   .6.1.1

 של המזמין.   BVMS-מול מערכת ה

 : יסופק עם דוגמאות קוד עובדות ויאפשר יכולות כגון  SDK -ה  .6.1.2

 הקמות פרופיל משתמש.  .6.1.2.1

לגבי  .6.1.2.2 במערכת  משתמשים  קבוצת  או  משתמש  לכל  ייחודיות  הרשאות  הגדרת 

 התוכנות הנגישות לתפעול על ידם והמידע הנגיש. 

 תרחישים מובנים. ביצוע הקבצות של ערוצי ווידאו/אודיו  לפי  .6.1.2.3

 ה בערוצי ווידאו/אודיו ויכולת שליטה במצלמות כנדרש.צפיי .6.1.2.4

 ביצוע תחקור.   .6.1.2.5

 יכולת התממשקות לקבלת ושיגור אירועים מן המערכת ומחוצה לה.  .6.1.2.6

 יכולת יצירת אירועים חיצוניים אשר אינם כחלק ממכלול המערכת המסופקת.  .6.1.2.7

 .EXPORTיכולת ביצוע 
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 כבישים  – ודות ניקוז מפרט מיוחד לעב  - 57פרק 

 

 

 )בחנ"מ(  CLSMמילוי   07.206.0305

במקומות בהם לא תתאפשר כבישה באמצעים קונבנציונאליים כגון: מסביב לשוחות, תאים,  

  -א פחות מבעל חוזק מתאים למעבר רכב ובכל מקרה ל  CLSM-תשתיות ועמודים יש להשתמש ב
 מג"פס.  1.2

של חפיר תעלת התשתית טרם הנחת הצנרת. במידה   מדידה ותשלום: במ"ק. הקבלן יבצע מדידה
ובוצעה תעלה רחבה מהנדרש, יהיה התשלום לפי הרוחב התיאורטי בתכניות. עבור חפירת היתר  

בחנ"מ  לא יקבל הקבלן תשלום כלשהו גם אם מילא ביותר תערובת בחנ"מ. המחיר עבור תערובת 
שאבות, פיזור ידני או כל אמצעי אחר,  כולל את הייצור, ההובלה מהמפעל, הפיזור כולל שימוש במ

 ההידוק וכל הציוד הנדרש לכך.
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 מים וביוב-מפרט מיוחד לעבודות ניקוז   -  57פרק 
 
 

 מפרט מיוחד לעבודות מים  
 

 כללי  .1

 

 וכניות והפרטים המצורפת לו, את  המפרט כולל בנוסף למסמך זה ולרשימת הת  1.1  

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

 

 נתוני התוכניות והפרטים עדיפים על נתוני המפרט המיוחד ונתוני המפרט המיוחד   1.2  

 עדיפים על נתוני המפרטים הכללים.                

 

  היא תמציתית. ההצעה תוגש בהתייחס לכל  כותרת כל סעיף בכתב הכמויות  1.3  

 המפורטות במסמכי המפרט האחרים. לא ישולם בנפרד עבור ביצוע  המטלות                             

 פעולה כלשהי או הספקת חומרים כלשהם המתוארים במפרט ובתוכניות, גם אם                 

 לא נרשמה בסעיפי כתב הכמויות.                

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

 ם הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. והאביזרי               

 

 עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקוי מים קיימים, כבלים, בזק, קווי ביוב וכו'.   1.4  

         באחריות וע"ח הקבלן לבצע תאום תשתיות ולקבל   -חלקם מסומנים וחלקם לא                 

 היתר חפירה.                              

 

 על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים ובכבלים הקיימים.                              

 במידה וקוים /כבלים יפגעו, הקבלן יתקן על חשבונו. במידה ולא יהיה ניתן להניח     

 ת ובהספקת המים הסדירה לתושבים, הקבלן  הקווים ללא פגיעה בצנרת הקיימ                

 חשבונו קו זמני לאספקת המים בזמן ביצוע העבודות.  יניח על                

 

  בדיקות מעבדה לצפיפות וטיב המילוי, המצעים והאספלט, יבוצעו  במעבדה    1.5  
 מוסמכת ומאושרת, ע"ח הקבלן, ע"פ הוראות המפקח.                             
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 תיאור העבודות  .2
 יח"ד. 36שדה אליהו   ביצוע תשתיות מים , ביוב , מים חמים מרכזיים ומי "חמרה"  

 

 תיאור העבודות בהתאם לסעיפי המכרז  .3

 

 קווי מים וביוב  57פרק 

 

 קווי מים   57.1תת פרק 

 

 עבודת צנרת מים . 1
 

לרבות  הרוחב,  ובחתכי  בתוכנית  המתוארים  הפרטים  כל  ביצוע  כולל  צנרת,  ביצוע 

ו בשטח, פירות ו/או חציבות בכל עומק שיידרש מחתכי הרוחב או מכשולים שימצאח

ריפוד פסולת מחצבה לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, מילוי חוזר מחומר מובחר 

ל  20נקי מאבנים מהודק בשכבות של   )בכבישים ומדרכות מודיפייד אש  98%  -ס"מ  ו 

פריסת   להלן(,  כמפורט  א'  סוג  מצע  יהיה  מתכתי המילוי  פס  עם  כחול  סימון  ,   סרט 

  -מלג"ר ל  30בחן לחץ וחיטוי הקו בהיפוכלוריד  שטיפה עם ספוג, העמדת המערכות במ

  שעות, השלמת מצע סוג א' מהודק בשולי כביש קיים או בדרך מצעים.  24

 
בהתאם או    הצנרת תת קרקעית תהיה  מצולב  פוליאטילן  הצינור מסופק    PE100 SDR17 לתוכניות   .

 לשטח על גבי תופים , צינור נפרק מהתוף ע"י טרקטור במשיכה . 

 ינורות מתבצע בעזרת ריתוך עם מופות אלקטרופיוז'ן ע"י קבלן מורשה ולפי הנחיות היצרן.    חיבור הצ

 חיבורי הצנרת יתבצעו מחוץ לתעלה .   

רת יכלול גם את כל האביזרים והספחים הדרושים לחיבורים והתחברויות, מעברי המחיר בסעיף הצנ
ים, יעמדו בדרישות מכון התקנים ויהיו  הצינורות והאביזרים יהיו חדשים, ללא פגמ מכשולים וכו'.

  מיצרנים שיאושרו ע"י המזמין.
 שינוי קוטר והסתעפויות יהיו בעזרת ספחים חרושתיים.

  או יבוצעו בכיפוף צנרת ברדיוס המתאים לפי המלצות יצרן צנרת .  זוויות יהיו חרושתיים

 ההתחברות לרשת אספקת המים הקיימת, יבוצעו בתאום עם המפקח.  

ר הנחת הצנרת וריתוכה יזמין הקבלן את נציג שרות שדה של יצרן הצנרת לבדיקה ואישור,אישורי  לאח

 היצרן לטיב הביצוע, יהיו תנאי להעברת חשבון סופי. 

אחר הנחת צנרת קבלן  יבצע קבלן מבחן לחץ על פי הנחיות ובנוכחות נציג של היצרן שיחתום על  ל
 הדו"ח.  

 על. כולל כל המופיע לעיל.המדידה לפי מ"א צינור מונח בפו



160 
 

160 
 

  5ק"ג/מ"ק בעובי מינימאלי של  30בידוד צנרת מים חמים מרכזית יבוצע ע"י פרופילי קלקר בצפיפות  
וי משני חציים עם הכנה לצינור באמצע שיודבקו אחד לשנייה ויחוזקו ע"י סרטי  ס"מ . פרופיל יהיה בנ 

 פי.וי.סי. 

 

 מתקני מים .  2
 

 מגופים 
 

מטיפ יהיו  דגם   המגופים  גומי,  טריז  ש"ע,    T  -  2000וס  הכל    N.P  16או  רילסן,  או  אמאייל  מצופים 

  . 60. האוגנים לפי ת"י 61בהתאם לדרישות מכון התקנים, ת"י 

 , תוצרת שגיב או ש"ע ויכללו גם רקורד. PN 16יהיו מטיפוס אלכסוני,    2" ברזים

 

 הידרנטים   2.1

 

 

 ברזי כיבוי אש  
 

לים את כל המופיע בפרט, חיבור לקו המים הראשי, בלוק עיגון,  ביצוע ברזי כיבוי אש כול 
 זקף וההידרנט עצמו עם כובע מגן, מחבר שטורץ וגלגל פתיחה מתפרק.  

 .  448וצרת  "רפאל" או תוצרת "פומס" עם חיבור אוגן, לפי ת"י  הברז יהיה ת 

הדרוש  העפר  עבודות  כל  את  כוללת  העבודה  צבוע.  יהיה  הזקף  של  העילי  ות  החלק 

 והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם.  

 המדידה היא לפי יחידה, כולל הצנרת עד הקו הראשי.  

 
 

כו   קיים,  אש  כיבוי  ברז  ביטול  כולל  העבודה  פירוק  מחיר  כולל  הראשי,  מקו  ניתוק  לל 

שפ"ע    מח'  של  לנציג  ההידרנט,  ומסירת  הניתוק  במיקום  בפלטה  קו  וסתימת  המערכת 

 של מ.מ. בית אל.  

 

 שסתום אויר   2.2

 ,  2ממתכת, כולל ברז כדורי " D – 040השסתום יהיה משולב תוצרת ארי, דגם  

 אשי.ועבודות עפר עד הקו הר 57.2.21בהתאם לסעיף  2צנרת " 

 המדידה לפי יחידות, כולל כל המופיע בפרט ובמפרט.  
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 כללי למתקני מים   

 
 מפרט צביעה  
 יצבעו כדלקמן:כל חלקי הפלדה והמסגרות בפרטים יוכנו ו  

    2.5ניקוי חול בבית מלאכה  לפי תקן שבדי .A.S. 

    172צביעה בשתי שכבות יסוד מיניום סינתטי או צבע יסוד כרומט האבץ "טמבור " 

 מיקרון כל שכבה. 40בעובי מינימלי    

    מיקרון. כל שכבה תבוצע בגוון שונה.   40" בעובי מינימלי 308צבע ביניים "טמבור 

    .השכבה העליונה תהיה בגוון שיבחר המהנדס 

 

 

 

 התחברות לקווים קיימים   2.3

 ההתחברויות לרשת אספקת המים הקיימת, יבוצעו בתאום עם מפקח העירייה    

 ובהתאם לאפשרויותיה. הקבלן יתארגן לכך שלא יבוצעו יותר משתי הפסקות מים    

 קים והבטלות כלולות במחירי  התיאומים, ניקוזי הקווים, ניתובכל העבודה. כל   

 הסעיפים האחרים ולא ישולם עליהם בנפרד.   

 , ויכללו גם חיוץ  Tההתחברויות לרשת המים הקיימת יבוצעו באמצעות אביזר   

 דיאלקטרי כמפורט בפרט ולפי התוכנית.  

 יים, ולסתום אותם  במקרה של ניתוק קווים ישנים, יש לחתוך אותם מהקווים הח 

 בפלטה.   

   צנרת ביוב  257.

  

 צנרת פלדה לביוב: .1
 

 הצינורות יסופקו ויובלו לשטח ע”ח הקבלן. 

, ללא פעמון,  עם ריתוך בהצמדה מלאה חסרי כל פגמים וליקויים,   5/32הצינורות יהיו בעובי דופן “ 

מלט צמנט "רב אלומינה" ועטיפה  . הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי ב530וימלאו אחר דרישות ת.י. 

 נית פוליאתילן שחול.  חיצו
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הריתוכים יבוצעו בהצמדה מלאה בתוך התעלה ע”י רתכים מוסמכים, בעלי תעודות בתוקף, מוכרות ע”י  

 היצרן, לאחר אישור המהנדס/מפקח שהקצוות אינם פגומים והינם עגולים.

 

 המפורט :יש לבצע תיקון והשלמת ראשים לפי  

 "י מברשת פלדה. ניקוי שטחי פלדה היטב ע (1

 מריחת פריימר על בסיס אפוקסי עשיר אבץ.  (2

 מ"מ להשלמת בידוד הצינור ומעל זה סרט להגנה מכנית. 1.25עטיפת סרט גמיש בעובי  (3

 
 דיטקטור לגבי תקינות הבידוד. -על המבצע להביא תוצאות בדיקה של מכשיר הולי

 ים לפי קביעת המפקח.  לפחות מהריתוכ  10%לום רדיואוגרפי על יבוצעו בדיקות צי

 ההוצאות לצורך ביצוע הבדיקות על חשבון הקבלן. 

הנחת צינורות תת קרקעיים כוללת גם חפירה ו/או חציבת התעלה בהתאם לתכניות ולחתכים, כולל  

י החומר החפור  ריפוד פסולת מחצבה , מילוי חוזר בחומר מובחר נקי מאבנים, מהודק וסילוק עודפ

לאחר הנחת הקו יזמין הקבלן את שרות שדה של המפעל ויקבל את אישורם  והחזרת השטח לקדמותו.  

 על טיב ההנחה והריתוכים. 

 הסעיף כולל גם הספקה והרכבת אביזרי וספחי חיבור כגון: קשתות, אוגנים, מחברים וכו'. כל  

 מנט רב אלומינה וציפוי חיצוני  כל ספחי החיבור יהיו עם ציפוי פנימי מלט צ         

 בהתאם לאופן ההנחה.          

 לא תשולם תוספת מחיר עבור מעבר מכשולים או צנרת המסומנים בתכניות ושאינם מסומנים בתכניות. 
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 ית גרוויטציונ  C.V.P S.N.8צנרת   .2

וים ישרים  . הקווים יונחו בקו884גרויטציונית תונח בהתאם לדרישות ת"י  P.V.C.  S.N.8צנרת 

יותקנו בקירות שוחת הבקרה כדי להבטיח חיבור טוב בין  בין שוחות בקרה. אטמים מיוחדים  

 הצינור והשוחה. 

הצנרת תונח בהתאם לגבהים והשיפועים המצוינים בתוכנית. הצנרת תונח על  

תשתית ישרה וחלקה מהודקת ויציבה לכל אורכה. בדיקת הישרות תעשה ע"י  

 ס"מ. 2הסטייה המותרת לא תעלה על  קרן אור תוך הצינור, ו

פי.וי.סי. מתחברים זה לזה  תוך שימוש באטמים ותקיעה , האטם  צינורות 

מוכנס בחריץ מיוחד אשר נמצא במצמדת הפעמון של הצינור . הצינורות יונחו  

מהמקום הנמוך לכוון מעלה , כאשר הפעמונים יונחו כלפי מעלה . הצינורות  

  ר יש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע עליחוברו בשיטה שקע תקע כאש

 דפנו .     

הנחת צנרת תת קרקעית מכל סוג כוללת גם הספקה והובלה של הצנרת, חפירה  

ו/או חציבת התעלה בהתאם לתוכניות ולחתכים, כולל ריפוד חול לכל רוחב  

התעלה מעל ומתחת לצינור, מילוי חוזר בחומר מקומי מובחר נקי מאבנים  

ר, השלמת אדמת גן  מודיפייד אשו, סילוק עודפי החומר החפו  97% -מהודק ל 

התגברות על מכשולים ומעברי צנרת ידועים ושאינם     והחזרת השטח לקדמותו.

 ידועים.

המילוי החוזר בכבישים ומדרכות יהיה מצע סוג א' מהודק בהתאם למפרט  

לתיקון כבישים ומדרכות. ספקת הצנרת תהיה מיצרן מוכר ומאושר ע"י  

 המזמין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

164 
 

 
 

 צילום צנרת ביוב גרביטציונית
 

שם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד,  ל .א

יש לבצע בדיקה באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך  

 ל אורכה. מצלמת טלביזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכ באמצעות

   באחריות המזמין ועל חשבון הקבלן  הזמנת החברה המבצעת את הצילום יהיה  

 .  כולל בדיקת שיפועיםמטרת הבדיקה היא לתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה  . ב

במידה ובמהלך פעולת הצילום  יתגלו מפגשים ולחוות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב   . ג

 הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. לבצע את התיקונים

על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע  הקבלן יתקן  

צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.  הזמנת הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין והמפקח ועל  

 חשבון הקבלן. 

המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום,   קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי .ד

ות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידיאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי  שנערך לשביע

 ממצאים. 

 שוחת בקרה  .3

 שוחות הבקרה תהיינה טרומיות בהתאם לפרטים והתכניות.

 לאטימה בין החוליות לבין   בתאי בקרה לביוב מחוליות טרומיות ישתמש הקבלן באוטם איטופלסט

לתחתית חוליות  בין  לאטימה  עפ"י  עצמן,  ייעשה  באיטופלסט  השימוש  לחוליה.  קונוס  בין  לאטימה   ,

 הוראות היצרן. 

 

ס"מ בחצרות יהיו   60טון, בקוטר  25תקרות ומכסי השוחות בכבישים ובדרכים יהיו ב.ב. מסוג כבד  

, אלא אם צוין אחרת בתכניות, ברשימת הכמויות, או  טון, בהתאם לתקן הישראלי העדכני 8בינוניים  

 ה ע"י המפקח.  תינתן הורא 

 ס”מ.   5השוחות תונחנה על גבי מצע בטון רזה בעובי 

במקומות בהם השוחה נמצאת בתוואי דרך עפר, כורכר, משטח מהודק, רום פני המכסה יהיה רום פני  

 הדרך קיימת.

  20ך, ו/או שטחים פתוחים, רום פני המכסה יבלטו במקומות בהם השוחה נמצאת מחוץ לתוואי הדר

 הקרקע הקיימת, אלא אם המפקח יורה אחרת. ס”מ מעל לפני

קטע הצינור הנמצא בקיר    -החיבור בין הצינורות והשוחות יבוצע בעזרת מחבר איטוביב בצינורות פלדה 

 השוחה יהיה עטוף בבטון. 
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. רוחב המדרך של המדרגה  2חלק    631לפי ת"י  במידה וידרשו מדרגות לתאי בקרה הן תהיינה רחבות  

מ  יפחת  תבלוט    ס"מ.  -25לא  המדרגה  לצדדים.  החלקים  למניעת  בליטות  תהיינה  המדרך  צידי  משני 

לפחות   פנימה  הבקרה  תא  מתכת.    12מקיר  שלד  עם  פלסטי  מחומר  עשויות  תהיינה  המדרגות  ס"מ. 

 ס"מ.  33המרווח האנכי בין המדרגות יהיה 

וליות שיסופקו יהיו  תיות משולבות יהיו כדוגמת חוליות "מגנופלסט" או שווה ערך. חתאי בקרה עם תח

 בעלי תו תקן. תחתיות הנ"ל יהיו משולבות של בטון ופוליאטילן.  

תהיינה    הכניסות  כל  אפשריות.  כניסות  וחמש  אחד  יציאה  התעלות,  את  יכלול  הפוליאטילן  חלק 

לקדוח פתח יש  החיבור  לצורך  בבטון.  ומחברים את    אטומות  הפוליאטילן  בדופן  כוס  מתאים במקדח 

ות אוטם חדירה מתאים. הפוליאטילן צריך להיות משולב היטב בבטון כך שלא תהיה  הצינור באמצע 

 . 2%הפרדה ביניהם בתנאים של מי תהום. השיפוע בתעלה הראשית יהיה לפחות 

 

   מפלים חיצוניים  .4

 ים, הקשתות וההסתעפויות תהינה חרושתיות.   מפלים חיצוניים, יבוצעו מצנרת בהתאם לקוו

 בטון מזוין. על המפל תהיה יציקת 
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 מערכת נגד התפרצות משולבת מצלמות.   - 91 פרק

     מפרט זה מתייחס לאספקה והתקנת מצלמות ועמודים נגד התפרצות במעבר בידוק שיקוע  91.1

 קלנדיה.               

 

 מצב קיים  ותפיסת ההפעלה המבצעית  91.2

 כללי:  91.2.1

נתיבי   .א בין  במסדרון  המתוכנן  משוקע   כביש  של  המזרחי  בפורטל  תתבצע  המערכת  התקנת 

 של פרויקט מת"צ קלנדיה.   התנועה

 מכיוון עטרות.   45התנועה )כניסה( לפורטל המערבי מתפצלת מכביש  .ב

 הכביש  סגור לתנועה בשלב זה. .ג

ה  .ד כיוון  לכל  יחיד  נסיעה  נתיב  בעל  מסלולי  חד  בכביש  שני  מדובר  נתיבים,  לשלושה  מתפצל 

לבור בידוק המקביל  נתיבים בכיוון מזרח ונתיב יציאה אחד לכיוון מערב, כמו כן ישנו נתיב  

 לכביש לאחר המעבר. 

 תפיסת תפעול מבצעית נדרשת של מערכות נגיפה נגד התפרצות 91.3

  65ן ובמהירות של  טו  7.5מערכת נגד התפרצות רכבים שתסופק נדרשת לעמוד בנגיפה של רכב במשקל   .א

 (.K4קמ"ש )רמת נגיפה לפי תקן  

בין המרכז של שני עמודים או בין עמוד  מטר    1.40הדרישה היא למרווח בין עמודים שאינו עולה על   . ב

 . K4לקיר בטון מאסיבי כנדרש בתקן 

 ראה להלן(. –פרוט תפ"מ )תיאור פעולת המערכת  . ג

 תכולת העבודה כוללת אך לא תוגבל ל:  91.3

לכ 91.3.1 מפורט  תכנון  שלבי  ביצוע  תאום  לעבודה,  זמנים  לוחות  לרבות  למזמין  והצגתו  המערכות  לל 

 .רו על ידי המזמיןהעבודה ושעות העבודה למימוש העבודות לפגיעה מינימלית בשגרה ואישו

 התקנת מערך מצלמת ותיעוד. 91.3.2

 אספקת הציוד לרבות עבודות חפירה וביטון של המחסומים החדשים.  91.3.3

 ם עם חפירות המבוצעות במקביל על ידי קבלנים אחרים. עבודות חפירה לתשתיות תקשורת בתאו 91.3.4

 אספקת והתקנת כבלים נדרשים. 91.3.5

 , תעלות, חדירת קירות ותיקוני צבע וטיח לפי הצורך. התקנת צנרת 91.3.6

 התאמה ואינטגרציה לציוד כולל התקנת שילוט מתאים.  91.3.7
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 בדיקות קבלה והפעלה.  91.3.8

 אספקת תיעוד.  91.3.9

 ביצוע הדרכה כולל אספקת ערכות הדרכה. 91.3.10

 ת ושרות. אחריו 91.3.11

 תנאי ביצוע והשרות  91.4

ר 91.4.1 לבצע  לפעולות  אין  המפקח  של  המוקדם  אישורו  לפני  המערכת  של  והתקנה  כישה 

 הבאות: 

 תכנון מפורט.  .א

 רשימה סופית ומעודכנת של הציוד המסופק.  .ב

 תוכנית התקנות מפורטת.  .ג

 פרוט החומרים בהם ישתמשו לעבודות ההתקנה.  .ד

 מפרט בדיקות קבלה )כולל הצב"ד הנדרש(.  .ה

 ל הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח על מועד ההתקנה. ההתקנה יהיה ע בשלב 91.4.2

של  91.4.3 קבלה  בדיקות  הקבלן  ובהשתתפות  המפקח  ידי  על  יבוצעו  הקבלן  עבודות  סיום  עם 

 המערכת, בבדיקות אלה תיבדק התאמת המערכת לדרישות המזמין. 

על הקבלן לספק   .91.4.4 יהיה  כנית בשפה  טקבצים של ספרות    3לצורך קבלת אישור "גמר העבודה" 

 העברית הכוללים את התיעוד הבא:

 תיאור המערכת ועקרון פעולתה. .א

 הוראות הפעלה של המערכת, בליווי שרטוטים ותפקידי  פקדים.  . ב

התקנות    . ג תוכנית  המסופק,  הציוד  רשימת  תכלול:  אשר  המערכת"    AS-MADE"חוברת 

 הציוד שסופק.  ם טכניים של ופירוט החיבורים השונים לרבות לוחות החיבורים, פרוספקטי

יחידות   .ד החלפת  המזמין  של  האחזקה  לאנשי  לאפשר  המיועדות  א'  לדרג  אחזקה  הוראות 

 פגומות ותחזוקה מונעת. 

 מפרט לשירות/אחזקה מונעת. .ה

 מודל ומס' סידורי.  –רשימת יחידות הקצה המסופקות  .ו
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ש 91.4.4 תיקונים  יבצע  והקבלן  המפקח,  לאישור  יוגש  זה  דרישות  תיעוד  לפי  והוספות  ינויים 

מפקח. התיעוד יימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין, ולפני עריכת בדיקות הקבלה  ה

 וההרצה. 

זה  91.4.5 קורס  הרלוונטים.   לאנשים  הדרכה  לקיים  הקבלן  על  יהיה  התיעוד  אספקת  לאחר 

יודרכו האנש המזמין. במסגרת הקורס  ידי  על  שיקבע  במועד  על  יקוים אצל המזמין  ים 

טיפו  ומרכיביה,  המערכת  ותפעול  תכונות  פגומות  יחידות  החלפת  בסיסיות.  בתקלות  ל 

הצוות   ובהשתתפות  נאותים  אביזרי הדרכה  עם  נאותה  ברמה  המערכת. ההדרכה תהיה 

 ההנדסי שתכנן והתקין את המערכת. 

שיימשך   91.4.6 המערכות  הרצת  וזמן  הקבלה  בדיקות  התיעוד    60בסיום  קבלת  ולאחר  יום 

 ה" ותחילת שנת האחריות. המתאים יקבל הקבלן אישור בכתב על "גמר עבוד 

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי   91.4.7

התקנה והאמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מידית בכל תקלה שעלולה לקרות  

כל   למשך  וזאת  ידו,  על  תסופק  אשר  תקופות  במערכת  לרבות  ההתקשרות,  תקופת 

 האופציה. 

 קים ותקנותמפרטים, חו 91.5

העבודה והציוד של מערכות המסופקות על ידי הקבלן יהיו בהתאם לתקנים בינלאומיים   91.5.1

 וישראליים לפי הפירוט הבא:

 (. K-8תקנים בינלאומיים למערכות נגד התפרצות )תקן  .א

 וכו'.     UL/IFIG, FEDERAL STDתקנים אזרחיים נוספים כמו  . ב

 ירות.( במקרה של סתK-8העדיפות היא למסמך הראשון ) . ג

לדרישות מכון   ידי הקבלן יתאימו מכל הבחינות  על  יסופקו  והמערכות אשר  כל החומרים, האביזרים 

ונמצאו   נבדקו  ולדוגמאות אשר  ישראל  התקנים הישראלי, חברת החשמל, מזמין התקשורת, משטרת 

 לתפקידם על ידי המפקח. כשירות 

 שרות אחזקה וטיפול מונע בתקופת האחריות  91.6

 בלן יהיה אחראי לדברים הבאים:בנוסף לאמור הק 

תקופת   91.6.1 מנין  יחול  פגום  או  לקוי  חלק  התחייבויותיו  במסגרת  החליף  ו/או  הקבלן  תיקן 

 ההחלפה.ממועד התיקון או   לתום שנתייםהאחריות על החלק המוחלף או המותקן עד 

במידה   91.6.2 הנדרשים  השינויים  כל  את  במערכת  לבצע  הקבלן  מתחייב  האחריות  בתקופת 

פ  כי  המערכות  ויתברר  ותת  המכשירים  השפעת  עקב  לקויים  הציוד  או  המערכת  עולת 

 השונות שנכללו במערכת.
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וי  תיקון ו/או החלפה לצורך סעיף זה פירושו: איתור התקלה, קבלת אישור המפקח לשינ 91.6.3

וכל   בדיקה,  כיוון  טכני,  שינוי  רכיבים,  החלפת  חיבור,  התקנה,  הובלה,  בציוד/מערכת, 

א את המערכת לפעולה תקינה ולהעמידה בביצועים הנדרשים פעולה אחרת שיעודה להבי

 בהתאם למפרט הטכני. 

הקבלן יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה במתכונת   91.6.4

 ובהרה לעיל. שה

מתואמים   91.6.5 בביקורים  מונעת  תחזוקה  יבצע  פעמיםהקבלן  נוסף.   שלוש  חיוב  ללא  בשנה 

 דו"ח תקלות וטיפול מונע שבוצע במכשירים.  כמו כן הקבלן ימסור למזמין 

הקבלן ימסור ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת האחריות לצורך   91.6.6

 רה ללא תמורה נוספת. הפעלת המערכת או שיפו

91.6.7 SLA-    שעות מרגע    4מתן שירותי האחזקה והתיקונים במשך שנת האחריות תתבצע תוך

הקבל במשרדי  והודעה  השירות  נתיב  קריאת  את  המשביתות  חמורות  תקלות  לגבי  ן 

ותוך   וחגים,   24הכניסה או היציאה,  כל זאת לרבות בשבתות  שעות לגבי יתר התקלות, 

יהיו שלא  מ  ובלבד  השבתות    6-יותר  במהלך  ואילך  שביעית  מקריאה  בשנה.  קריאות 

₪ לכל קריאת שרות, בהתאם   1000ישולם לספק סכום של עד    -והחגים בשנת האחריות

 צעתו בכתב הכמויות. לה

כולל    –למען הסר ספק   91.6.8 בתקופת האחריות  הנדרשיםהשרות  כל החלקים  ללא    החלפת 

 עלות כלשהי מצד המזמין.

 ת אחזקה וטיפול מונע לאחר תקופת האחריות )תקופת האופציה( שרו 91.7

שנים מתום תקופת האחריות.     7הקבלן מתחייב לבצע שירותי אחזקה וטיפול מונע למשך   91.7.1

של הקבלן הנה אופציונאלית מבחינת המזמין והיא תכנס לתוקף אם יודיע    התחייבות זו

יר לשרות אחזקה זה ישוכלל בנפרד המזמין על כך בסמוך לתום תקופת האחריות. המח 

 ממחירי כתב הכמויות לעניין בחירת הזוכה. שירותי האחזקה יהיו במתכונת הבאה: 

 סעיף זה חל גם בתקופת האחריות  -תיקון תקלות 91.7.2

ילוי תקלה באתר תועבר הודעה טלפונית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה עם ג .א

 יר זימון. תועבר ההודעה לתורן באמצעות מכש

 ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי נציג המזמין. .ב

 הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה. .ג

ב .ד המזמין  לנציג  הטכנאי  ידי  על  ידווח  התיקון  ביצוע  הקבלן.  בגמר  ולמשרדי  מקום 

 מזמין הקבלן יעדכן במחשב האחזקה על גמר ביצוע התיקון. 
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עזוב את האתר בטרם הסביר לנציג המזמין במקום את מהות התקלה  הטכנאי לא י .ה

 ויסייע לו לרשום את פרטי התיקון ביומן התקלות. 

הדו"ח  .ו שירות מהאתר.  קריאות  ביצוע  על  מרוכז  חודשי  דו"ח  למזמין  ישלח  הקבלן 

פירוט כדלקמן: תאריך, שעת קבלת ההודעה על תקלה, שעת הגעה לתיקון  י כלול 

 ם התיקון, פירוט התקלה ואופן התיקון. באתר, שעת סיו

91.7.3 SLA -    תוך תתבצע  האחריות  תקופת  לאחר  והתיקונים  האחזקה  שירותי  שעות    4מתן 

יב  מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי הקבלן לגבי תקלות חמורות המשביתות את נת

ותוך   וח  24הכניסה או היציאה,  כל זאת לרבות בשבתות  גים, שעות לגבי יתר התקלות, 

מ יותר  יהיו  שלא  השבתות    6-ובלבד  במהלך  ואליך  שביעית  מקריאה  בשנה.  קריאות 

₪ לכל קריאת שרות,    1000ישולם לספק סכום של עד    -והחגים לאחר תקופת האחריות

 בהתאם להצעתו בכתב הכמויות. 

הסר   91.7.4 כל   –ספק  למען  החלפת  כולל  האחריות  תקופת  שלאחר  השרות  בתקופת  השרות 

 הנדרשים ללא עלות כלשהי מצד המזמין.החלקים  

 

 אחזקה מונעת   91.7.5

 הקבלן יבצע אחזקה מונעת באתר שלוש פעמים בשנה.  .א

חודשים. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת    4  -אחזקה מונעת זו תתבצע אחת ל  .ב

 חודשים.    4 אחת לשנייה באתר  תהיה עד

 אחזקה מונעת.הקבלן יתאם עם נציג המזמין את ביצוע ה  .ג

טכנאי הקבלן אשר יבצע את הטיפול המונע ירשום את פרוט הטיפול ביומן האתר.    .ד

דו"ח על ביצוע הטיפול המונע יימסר לנציג המזמין באתר. הדו"ח יכלול את פירוט  

 הפעולות שבוצעו, לרבות תקלות שהתגלו. 

 מעקב ודיווח 91.8

תכנוה 91.8.1 תאום  בדיוני  להשתתף  מתחייב  אשר קבלן  אחר  נושא  בכל  או  עבודות  תאום  ן, 

מספר   מגבלת  ללא  וזאת  הפרויקט  ביצוע  לצורך  המזמין  נציג  או  המפקח  ע"י  יזומנו 

 הדיונים ו/או זמן הדרוש לקיומם. סיכומי דיון מפגישות אלה יוכנו ויופצו ע"י המפקח.

בכל   91.8.2 מיידי  באופן  לנקוט  מתחייב  לתקן  הקבלן  מנת  על  הדרושות  סטיות  הפעולות 

 מדרישות המפרט הטכני במידה ואלה יתגלו ע"י המפקח במהלך ביצוע הפרויקט. 

ימים כל אינפורמציה שימצא   10הקבלן מתחייב לספק למפקח בכתב ו/או בשרטוט תוך   91.8.3

 לנחוץ המפקח לדרוש לגבי כל פעולת הקבלן הקשורה לתכנון ההתקנות עבור המזמין. 
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 תכנון 91.9

לבצע תכנון משלים ומפורט לגבי צורת ההתקנה במקומות המיועדים ולטפל    קבלן נדרשה 91.9.1

כוללת   למערכת  ושילובם  המערכת  מרכיבי  כל  פעולת  להבטחת  הנדרשים  הפרטים  בכל 

 אחת.

או   91.9.2 המזמין  ע"י  התכניות  אישור  המפורט,  התכנון  לטיב  מלאה  באחריות  יישא  הקבלן 

גיאות, טעויות ו/או ליקויים אחרים העלולים  שנציגו לא  יפתור את הקבלן מאחריותו ל

 להתגלות במועד מאוחר יותר. כל נזק כנ"ל יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

בשלב התכנון יבדוק הקבלן את התאמת התשתית במתקן למערכת המתוכננת. בדיקה זו   91.9.3

, תכלול את המקום המיועד לכל פרטי הציוד, כבלים קיימים, אספקת החשמל, הארקה

הדרוש תווא כל  את  בתכנון  ולכלול  לתחשב  הקבלן  על  חיווט.  עבור  לצנרת  מתוכנן  י 

 להשלמת תשתית זו. 

במידה והשימוש יהיה בכבלים ממוספרים     –תוכניות החיווט יכללו את מספור הכבלים   91.9.4

 או ציון הצבעים במידה והשימוש יהיה בכבלים עם זוגות בצבעים  שונים. 

לא  -תוכניות עדות מושלמות למזמין או נציגו  –ים  סט   3עבודה יגיש הקבלן  לאחר גמר ה  91.9.5

 יאושר חשבון סופי ללא הגשת תוכניות עדות מושלמות. 

 

 חווט והתקנות, שילוט וסימון   91.10

 כל התקנה תחייב תכנון מוקדם וקבלת אשור המזמין.  91.10.1

מסוג   91.10.2 יהיו  למבנים,  מחוץ  המותקנים  הכבלים  כפול    XLPEכל  הגנה  מעטה  ובעלי 

ל יש  תקן.  תו  עמידים  ונושאי  ייעודיים  חבקים  בעזרת  נחושת   UVהתקינם  חוטי  או   ,

בקוטר הולם.     PVC, בהטמנה באספלט או בקרקע יושחל הכבל בצינור    PVCמצופים  

ישרים אופקיים   על גדרות יושחל הכבל בצנרת מרירון, כשהוא מותקן בקווים  בהתקנה 

עם   אנכיים,  בכל  או  שלות  יבו  60חיזוקי   , זוויות  כיפופי  זוויות  ס"מ.  בעזרת   PVCצעו 

מ' אורך )מקסימום( תותקן קופסת מעבר. לא יתומחרו בנפרד   15בקוטר המתאים. בכל  

 אלא יהוו חלק מהאורך הכללי.    -אביזרי חיבור, או קדוחים 

לע 91.10.3 כללי  מפרט  ועפ"י  החשמל  לחוק  בהתאם  יעשו  החשמל  עבודות  חשמל כל  בודות 

 ורתו האחרונה.משרדית, ומשהב"ט במהד  –בהוצאת הועדה הבין 

כל נזק שיגרם ע"י הקבלן או עובדיו, כולל קבלני משנה המופעלים על ידו, למתקן או   91.10.4

 מבנה או חלק השייך לאתר, יהיה באחריות הקבלן. 

תקני   91.10.5 ולפי  לייעודם  המתאימים  כלים  בעזרת  יעשה  העבודה  התקנות בצוע 

 המקובלים.
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בת 91.10.6 מיידית  יפונו  וכבלים  אביזרים  שאריות,  או  פסולת  או כל  מהמתקן,  העבודה  ום 

 מהשטח בו הסתיימה ההתקנה באזור המסוים. 

רק  91.10.7 שימוש   יעשה  הנדרשים,  ולזרמים  למרחקים  יותאמו  למערכת  החוטים  עובי 

כדוגמת   בודד,  גיד  ולא   , שזורים  גידים  בעלי  התקנות  בכבלים  חב'    6005כבל  מתוצרת 

גיד, ואשר יאפשרו זיהויים  טלדור או ש"ע . כבלי ההתקנות יהיו בעלי צבע שונה לכל גיד ו 

 בצורה קלה ונוחה. 

 כל המחברים יהיו מסוג מעולה ומתאימים לבצוע מע' ביטחונית.  91.10.8

 כל המחברים יהיו מסוג ננעל שלא ישתחררו מעצמם.  91.10.9

כשור יוארק עפ"י התקן, התנגדות חיבורים לנקודה הארקה מרכזית ההארקה כל המ 91.10.10

על   יעלו  בודק    0.1לא  ע"י  תיבדק  ההארקה  הקבלן,  אוהם,  ע"ח  לאתר  שיובא  מוסמך, 

 ויוציא דו"ח בכתב אודות מצב הבדיקות. 

ם כל מוליך יסומן בקצותיו ע"י סימוניות עמידות לתנאים חיצוניים, בשחיקה ובנוזלי 91.10.11

הסימוניות   סוג  בצורה    FLEXIMARKממיסים,  הסימוניות  התקנת  ערך.  שווה  או 

 מסיבית. 

בלוח 91.10.12 נקודה  או  מהדק,  מחבר,  חבור,  נקודת  ישולטו   כל  ו/או  יסומנו  חלוקה, 

 בסימון/שילוט עמיד בשחיקה.

נמוך    ובין חווט שמתחו הנומינלי VAC 230תהיה הפרדה מולטת בין חווט מתח גבוה  91.10.13

 וולט.   50 -מ

 כולל כל קופסת ציוד או פריט ציוד אחר.  –כל מרכיבי הציוד ישולטו ויסומנו  91.10.14

 ית.ניסוח השילוט יועבר לאישור המזמין, שפת השילוט עבר 91.10.15

או   91.10.16 וממולא צבע  ע"י הדבקת שילוט חרוט  יבוצע  ציוד המותקן בתוך המבנה,  סימון 

בלוח   )   בעל  PVCשימוש  רך  שילוט  המייצרות  ממכונות  שילוט  יאושר  לא  צבעים,  שני 

BROTHER   .)'וכו 

 כל קופסת מעבר ו/או ארונית חווט תשולט חיצונית לגבי ייעודה.  91.10.17

דשים מטיב מעולה ובעלי תו תקן )לאותם  כל החומרים שיעשה בהם שימוש, יהיו ח 91.10.18

 חומרים להם קיים תקן(. 

 נים בשטח יתאימו למשורטט בתכניות שיוגשו עם ספרות המערכת. כל הסימו 91.10.19

כל כבל בארון סעף, או תעלות, יסומן לכל אורכו. כל קצה כבל יכיל סימניות עמידה   91.10.20

 כמפורט לעיל. 
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בה  91.10.21 החבורים  ביצוע  מתכווץ,  בשרוול  ייסגר  חיבור  נאסר  כל  בלבד,  אמינה  לחמה 

 השימוש בסרט בידוד . 

קרונה  91.10.22 כגון:  אמינים  חיבור  בסרגלי  יחוברו  ציוד  קופסת  ו/או  סעף  בארונות  כבלים 

מסוג מתנתק, או סרגלים אחרים שיקבלו את אישור המזמין הציוד שבכתב הכמויות יש  

 לכלול את מחיר ארונות הסעף , לא יינתן לכך מחיר מיוחד בכתב הכמויות. 

 ללא חיבורי ביניים.  חווט יהיה רצוף לכל אורכו ה 91.10.23

 תוכניות החווט המלאות יישארו באתר עם ספר התיעוד.  91.10.24

מתחי   91.10.25 כניסות  כנגד  ברקים  הגנת  תותקן  בחוץ  המותקנים  אביזרים  או  למצלמות 

ברקים הן לאביזרים, והן לנקודה )מכשירי( הקצה, דרך קווי המידע או דרך קווי ההזנה  

(ARRESTOTS .) 

 ציוד המותקנים מחוץ למבנים יהיו ברגיי פלב"מ. יי ברג 91.10.26

וביסוס מרכיבים שונים בקרקע, הקבלן   91.10.27 ביטון,  ביצוע עבודות  יידרשו  בו  בכל מקום 

. הכול  B  300יחויב בביצוע חפירות בעומק המתאים לייצוב הפריט, מילוי בביטון לפחות  

 ך זמן. ק יציב ולאורעפ"י חישובים הנדסיים שיבוצעו באחריותו להבטחת חיזו

מפגע   91.10.28 להוות  יכולים  אשר  אחרים  או  מתכת  פרטי  של  בולטים  קצוות  יושארו  לא 

 בטיחותי, כל חלק מתכתי בולט יחתך, וילוטש. 

תקן   91.10.29 פי  על  מגולוון,  מברזל  יבוצעו  חיצוניות,  בהתקנות  שיותקנו  המתכת  חלקי  כל 

עשיר   –ול  מיקום החיתוך יבצע ע"י צבע מגינ ישראלי. המידה וקצוות מגולוונים, יחתכו,  

  30מיקרון לפחות, וכן בצבע גוון גם הוא בשתי שכבות בנות    30באבץ בשתי שכבות בנות  

 מיקרון לפחות. 

זהיר   91.10.30 באופן  לפירוקן  מחויב  הקבלן  אקוסטיות,  תקרות  קיימות  ובאתר  במידה 

לניקיונן. מחויב  וכן  בקצוות,  שבר  ללא  למקומן  סימני    החזרתן  עם  שימצאו  אריחים 

 ויב בעלות החלפתם. לכלוך, הקבלן יח

צנרת שתותקן בחללים מעל תקרות אקוסטיות, תהיה מסוג "כבה מאליו" נושא תו   91.10.31

 תקן של מכון התקנים, עפ"י דרישה יציג הקבלן האישור למפקח. 

 כבלים יושחלו בצינורות, רק לאחר ייצובם וחיזוקם.  91.10.32

 וק.  חיבור של נעלי כבל )למצברים(, יחייב שימוש בטבעת קפיצית, להבטחת החיז 91.10.33

מ"מ, תוואי התקנתם   1.5, יהיו בעלי חתך מזערי של    AC  230כבלי הזנה למתח רשת   91.10.34

כפול   יהיה  ציפויים  המזמין,  עם  לקופסה  NYYיתואם  יוכנסו  אלו  והכבלים  במידה   .

גר יותקן  הכניסה  במיקום  הכבל מתכתית,  עובי  בחישוב  בכבל.  פגיעה  כנגד  להגנה  ומט 

 לפחות, מצריכת הזרם הנמדדת.  25יילקח מקדם בטחון בשיעור של % 
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קו   91.10.35 שמירת  במידה    –נגד  מתאים.  נגד  יותקן  קווים,  שמירת  נדרשת  בו  אלמנט  לכל 

  ושמירת הקו, צריכה להיות מפצלת בין יותר מאלמנט אחד, תבוצע חלוקה סימטרית בין 

 האלמנטים. נגדים אלו יולחמו ויחוזקו כנגד ניתוק ושבירה, כן יבודדו בשרוול מתכווץ.

 תבוצע ע"י כסוי פלסטי שקוף. VAC  40נקודת מתח מעל הגנת   91.10.36

  24כל כרטיס ו/או מעגל יותקנו בקופסה / ארון ננעל עם מפסק טמפר מחובר במצב   91.10.37

המיוע בפיר  מותקנים  הנם  אם  גם   , לגבי  ש'  סנדויץ'  בשילוט  תשלוט  הקופסא   , לכך  ד 

 יעודה, נוסח השילוט יתאים למצוין בתיעוד. 

ן להתקין ציוד על קיר , הקבלן מחויב ) ללא חיוב כספי (  בכל מקרה בו יידרש הקבל 91.10.38

בעובי   עץ  לוח  ולהתקין  את    20לספק  עליו  ולהתקין  ומיושרת,  אסטטית  בהתקנה  מ"מ 

 מחורצות ומותקנות באופן מיושר אנכי ואופקי.  PVCבתעלות הציוד, החווט יועבר 

על גלגלים ובעל    כל הציוד בחדר הציוד יותקן במסדים  )ללא חיוב נוסף( אלומיניום 91.10.39

 דלת שקופה ננעלת )כלול במחירי הציוד המסופק!( . 

גופי תאורה,   91.10.40 ע"י  יסונוורו  לא  המותקנות  המצלמות  כי  לכך  אחראי  ואחראי הקבלן 

סנוור   בשל  ירודה  וידיאו  איכות  על  טיעון  יתקבל  לא  לכך.  באתר  המפקח  עם  לתאום 

 מפקח . תאורה , הקבלן יתאם ו/או יתריע במועד על כך למתכנן ול

או  91.10.41   , למיניהם  מעברים  בקירות,  קדוחים  מחיר  ייכלל  אביזר  כל  התקנת  במחיר 

 חיזוקים ככל שיידרש. 

 

 

 

 

 

 הגנות ברקים, ודרישות טכניות כלליות:  תנאי סביבה, 91.11

כל העבודות יבוצעו עפ"י חוק החשמל ותקני ההתקנה של מכון התקנים, כל העבודות  91.11.1

חשמל   לעבודות  כללי  מפרט  עפ"י  כן  יבוצעו  האחרונה,  ובמהדורתו  משהב"ט  בהוצאת 

, עירייה  תבוצע העבודה עפ"י דרישות הרשויות הרלוונטיות כמו: מכבי אש, חברת חשמל

 ומזמין העבודה והרווחה. 

וזרם,   91.11.2 שינויי מתח  בפני  להגנה  ויכילו  יצרן  הנחיות  פי  על  יוארקו  הציוד  כל מרכיבי 

( ישראלי  תקן  עפ"י  הארקה  התנגדות    0.1בצוע  הארקה  אוהם  לנקודת  מקסימאלית 

 מרכזית(.

 לא יעשה שימוש בחומרים דליקים במערכת המבוצעת.  91.11.3
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חיצוניים  91.11.4 לתנאים  עמיד  מסוג  יהיו  למבנים  מחוץ  המותקנים  החשופים  הכבלים  כל 

 . U.Vויכילו תו תקן ויהיו עמידים בקרינת 

 50תמנע האפשרות לנגיעה מקרית בחלקים אשר מידת חומם בזמן פעולה תעלה על   91.11.5

 עלות צלזיוס. מ

י 91.11.6 חלד,  אל  פלדת  למעט  סוג  מכל  מתכת  חלקי  כנגד כל  והגנה  ציפוי  תהליך  עבור 

 .  6תהליכים קורזיביים, הצביעה/ציפוי יבוצעו עפ"י מפרט חי"ק מס'  

 כל מרכיבי הציוד יהיו נקיים משיירים ושבבים, משחות או כל לכלוך מכל סוג שהוא.  91.11.7

 ובעובי עפ"י המוגדר בתקן.  918מס' גלוון חלקי מתכת יבוצע עפ"י תקן ישראלי   91.11.8

מבנה המערכת יהיה כזה שיאפשר גישה נוחה לצורך שרות למרכיבים השונים, ללא   91.11.9

 צורך בפרוקים מסובכים.

 תתאפשר שליפת כרטיסים חלקה ונוחה מקופסאות בהן הם יותקנו.  91.11.10

 תתאפשר גישה נוחה ופשוטה לכל הנתיכים.  91.11.11

 וד עם שרוול מתכווץ.דכל החבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובי 91.11.12

מס'   91.11.13 בתקן  יעמוד  האלקטרוני  הציוד  המופעל   250כל  אלקטרוני  לציוד  והמתייחס 

 מרשת החשמל. 

 כל המחברים שיותקנו יהיו מתאימים לייעודם ומאיכות מעולה.  91.11.14

למתח   91.11.15 המתאימה  תעודה  נושא  מורשה,  חשמלאי  ידי  על  יבוצעו  חשמל  חיבורי 

 המתקן. 

ץ )ואינם מגולוונים( יבוצעו כדלקמן: )לא תשולם  צביעת חלקי מתכת המותקנים בחו 91.11.16

 תמורה מיוחדת בגין צביעה זו(.

או  91.11.17 פלדה,  מברשת  בעזרת  מחלודה  ניקוי  מינראלי,  טרפנטין  בעזרת  משומנים  ניקוי 

 נייר לטש. 

מיקרון לפחות או בהתאם    30  צביעת שתי שכבות צבע מגן אנטי קורוזיבית, בעובי של 91.11.18

 להנחיות היצרן. 

 מיקרון לפחות או בהתאם להנחיות היצרן.  30בות צבע מגן בעובי של צביעת שתי שכ 91.11.19

 חליפיות: 91.12

והן כמכלולים.  91.12.1 בודדים  הן כחלקים  ברי חליפיות מלאה,  יהיו  כל מרכיבי המערכות 

 ו כוונון מיוחד. יוצאים מכלל זה מרכיבים החייבים התאמה א
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כיסוי בביטון  במחיר התקנת הכבל והצנרת כלולים קידוח בקירות, מבנים, מעברים,   91.12.2

פרטים   בגין  ישולם  לא  וכו'.  חיזוקים  שיפגע, קשתות, הסתעפויות,  בכל מקום  בגבס  או 

 אלו תשלום מיוחד, אף אם הקבלן יסתייג מכך בהצעתו. 

 

 התפרצות  תפיסת הפעלת מערכת נגד -תפ"מ  91.13

 כללי  91.13.1

ל בנתיב הכניסה בין הרשות הפלסטינית לכיוון ישראל יהיו שני נתיבים. כל נתיב כול   .א

אמצעי    2מחסומי זרוע חשמליים, עמודים טמונים חשמליים נגד התפרצות רכב,    2

 בטיחות ורמזור אחד צמוד לכל מחסום זרוע בהתאם לפרט בתוכניות. 

אל לכיוון הרשות הפלסטינית יהיה נתיב אחד שיכלול מחסום  בנתיב היציאה בין ישר .ב

התפרצות,   נגד  חשמליים  טמונים  חשמלי,עמודים  ורמזור  אמצע  2זרוע  בטיחות  י 

 בהתאם לפרט בתוכניות.  אחד

חשמלי,עמודים  .ג זרוע  מחסום  שיכלול  אחד  נתיב  יהיה  הבידוק  מבור  היציאה  בנתיב 

התפרצות,   נגד  חשמליים  לפרט  אמצעי    2טמונים  בהתאם  אחד  ורמזור  בטיחות 

 בתוכניות. 

 בנוסף יהיו פס דוקרנים למניעת פריצת רכב נגד כיוון התנועה.   .ד

 תקנו לאורך הנתיבים. פסי האטה יו .ה

 על המדרכות ואיי התנועה לרוחב הכביש  יהיו מחסומים קבועים נגד התפרצות רכב.     .ו

 שתפורט בהמשך. כל המחסומים עובדים בסנכרון ועל פי לוגיקה .ז

 פנל שליטה ובקרה  91.13.2

 פנלי הפיקוד יותקנו במקומות הבאים:  .א

ישראל(   (1 )לכיוון  א  כניסה  נתיב  בידוק  לפי  –עמדת  עמדה  תוכנית  מיקום 

 אדריכלות 

ישראל(   (2 ב)לכיוון  כניסה  נתיב  בידוק  תוכנית    -עמדת  לפי  עמדה  מיקום 

 אדריכלות 

 ם עמדה לפי תוכנית אדריכלות מיקו  -עמדת בידוק בבור בידוק א (3

 מיקום עמדה לפי תוכנית אדריכלות   -עמדת בידוק בבור בידוק ב (4

 פנל הפיקוד יכלול:  .ב

 ל:בעמדות הבידוק בנתיבי הכניסה לכיוון ישרא  (1
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I.   התפ"מ )לפי  שלהם  הנתיב  בהמשך  הנמצאות  ההתפרצות  נגד  במערכות  שליטה 

 המצורף להלן( 

II. נמצאים בנתיב שלהם. שליטה במחסומי הזרוע ה 

III. .)שליטה במחסומי הזרוע הנמצאים בין הנתיבים )לפי תפ"מ מצורף 

 בעמדות הבידוק בבורות הבידוק: (2

I. שלה הנתיב  בהמשך  הנמצאות  ההתפרצות  נגד  במערכות  התפ"מ  שליטה  )לפי  ם 

 המצורף להלן( 

II.  .שליטה במחסומי הזרוע הנמצאים בכניסה לבור הבידוק 

 בפנל.  בנפרדזרוע שאינו חלק ממערכת נגד התפרצות יפוקד  כל מחסום .ג

 שיטת הפעלה  91.13.3

הפעלת העמודים, פתיחה )הורדה(, סגירה )הרמה( וסגירת חרום, מתאפשרת מעמדת  .א

ר ע"י מגעים יבשים )שלט רחוק,  שליטה ע"י לחצני הפעלה או באמצעות ממשק אח

 מערכת בקרת כניסה וכו'(. 

 ם ונשלטים מארון פיקוד ייעודי. העמודים מופעלי .ב

הינה   .ג המחסומים  של  ההנעה  מערכת  פאזי.  תלת  הזנה  במתח  מוזן  הפיקוד  ארון 

 הידראולית.-מערכת אלקטרו

נים  בזמן הפסקת חשמל, ניתן יהיה להוריד את העמודים ע"י מצברי גיבוי אשר מותק .ד

 בארון הפיקוד.

 תהליך אבטחה )בטיחות(:  91.13.4

 חת התנועה בנתיב  אין התניות בטיחותיות. בתהליך פתי .א

פוטואלקטרית  .ב ועין  הכביש  גלאי  על  רכב  נוכח  עוד  כל  יאופשר  לא  הסגירה  תהליך 

כך   הוגדר  )אם  חרום  סגירת  למעט  והעמודים  המחסומים  פעולת  באזור  חסומה 

 מראש ובכתב ע"י המזמין(. 

גילו .ג פוטואלקטר בכל  עין  וחסימת  הכביש  גלאי  פני  על  רכב  תהליך י  במשך  ית, 

 הסגירה, ישנו מידית המחסומים והעמודים את כיוון פעולתם מסגירה לפתיחה. 

 התניות הבטיחות יפעלו מקבלת פקודת סגירה ועד לסיום תהליך הסגירה. .ד
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 סגירת חרום: 91.13.5

 ל מחיר'. מצב חרום הוא אירוע שבו יש צורך לסגור את המחסומים 'בכ .א

י  .ב חרום  סגירת  ב  לחצני  ע"י     4ותקנו  שווא  הפעלת  בפני  מוגנים  ויהיו  שליטה  פנלי 

 כיסוי מגן ייעודי. 

 ברגע לחיצה על לחצן החרום, יפעלו במקביל הדברים הבאים :  -תהליך סגירת חרום  .ג

 יתחלפו הרמזורים לאדום.   (1)

 ייסגרו מחסומי הזרוע.   (2)

 ייסגרו )יעלו( עמודי הנגיפה.  (3)

)לשחרור יש לסובב את הלחצן  לחצן הח  עם שחרור (4) סיבוב    1/4רום 

ימינה( ולחיצה על לחצן הפתיחה, יחזרו המחסומים לשגרת הפעילות אליה  

 היו שייכים לפני הלחיצה על לחצן החרום.  

של המזמין, בהפעלת סגירת חרום    דרישה בכתב בלבדיבוצע עפ"י   (5)

הבטיחות   התקני  לגכל  עלולה  חרום  וסגירת  מאחר  לפגיעה   רוםנעקפים 

 !ברכוש ובנפש

 רמזור  -בטיחות   91.13.6

ואפשור   .א העמודים  מצב  את  ויזואלי  באופן  המציג  ברמזור  מצויד  העמודים  מערך 

 תנועת הרכב:

הרמזור ידלוק באור ירוק כאשר כל העמודים ומחסום הזרוע יהיו במצב   (1

 פתוח וכאשר לא נדרך כל תהליך סגירה.  

 לבד.מצב נתיב פתוח ב הרמזור ידלוק באור ירוק ב  (2

הרמזור ידלוק באור אדום מרגע הלחיצה על לחצן הסגירה/סגירת חרום   (3

נתיב   איננו  שהוא  אחר  זמן  ובכל  והפתיחה  הסגירה  תהליך  כל  ולמשך 

 נסיעה פנוי. 

 הרמזור מתריע לנהג שתהליך הסגירה החל.  (4
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 מחסומי זרוע   91.13.7

 NC (Normally Close)ע שמצבם הינו במעבר בין הנתיבים ישנם מחסומי זרו .א

רכב   .ב בהם  במקרים  הבידוק  מעמדות  באחת  החייל  ע"י  תעשה  המחסומים  פתיחת 

 נדרש לבצע פניית פרסה. 

 בשעת הצורך יפתח החייל את המחסומי הזרוע הרלוונטים. .ג

 פעולה בהפסקת חשמל  91.13.8

 תפעול מחסום זרוע ועמודים בזמן תקלה או הפסקת חשמל: .א

ידנית   (1 לפתיחה  בידית  שימוש  יעשה  זרוע  מחסום  כל  גבי  בהפסקת  על 

חשמל. הידית מותקנת בחלקו האחורי של מחסום הזרוע מאחורי דלת  

 ייעודית נעולה.  

של   (2 ידנית  לפתיחה  מפתח  מותקן  פיקוד  ארון  כל  גבי  על   , כן  כמו 

 העמודים. 

לסו (3 יש  חשמל,  הפסקת  של  במקרה  הנגיפה  עמודי  את  להורדת  בב 

הורדה   בשלט  משולט  אשר  ימין    1/4המפתח  לצד    העמודים   –סיבוב 

 ירדו למטה )יפתחו(. 

 פעולה זו מתאפשרת ע"י מצברי גיבוי המותקנים בארון הפיקוד. (4

בעל  91.13.9 חרום  גנרטור  חיבור  ע"י  תתאפשר  חשמל  הפסקת  בזמן  הנגיפה  עמודי  הרמת 

 לצריחת לוח הפיקוד. מתח תלת פאזי מיוצב ובעל הספק חשמלי מתאים 

פנ 91.13.10 הנסיעה  שנתיב  לב  לשים  שיש  ההפעלה  בהוראות  לרשום  לפני  נדרש  וי 

הורדת/הרמת העמודים בזמן הפסקת חשמל או בהפעלה יזומה כחלק מתהליך שרות או  

 אחזקה.                                                                                 

   הפעלה ידנית הינה באחריות המפעיל! –בהפעלה ידנית אין מנגנוני בטיחות  91.13.11

 

 אחזקה מונעת  91.13.12

 תקינות העמודים ולוגיקת הפעלה בכל תחילת יום עבודה.  יש לוודא .א

 יש לוודא תקינות לולאות כביש אחת לשבוע לפחות.  .ב

בא .ג החשמליים  והרכיבים  המהדקים  בכל  ברגים  הידוק  לבצע  אחת  יש  הפיקוד  רון 

 לשישה חודשים. 
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עליון( .ד ומכסה  תאורה  כובע  )ברגיי  בעמודים  ברגים  הידוק  בצע  לשישה   יש  אחת 

 חודשים. 

ברגים  יש   .ה להדק  השרוול,  פנים  את  לנקות  הנעה,  יחידות  להוציא  עמודים,  לפרק 

 וגששי קרבה ובצע בדיקה ויזואלית לאיתור נזילות שמן אחת לשנה. 

 י גיבוי אחת לשנה. יש להחליף מצבר .ו

 יש להחליף את כל הממסרים בארון הפיקוד אחת לשנה.  .ז

 

 מפרט טכניים  91.14

 צות  עמוד אוטומטי טמון נגד התפר –מפרט טכני  91.14.1

   –כללי  .א

ii.    התפרצות נגד  טמון  בעל    HEAVY DUTYמחסום  אינטנסיבי,  לשימוש  ומיועד 

 ים. עמידות לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קש

iii.   בתקן ו/או  K-8עמידה  קונסטרוקטור  אישור  המזמין  בידי  להעמיד  יידרש  קבלן   .

 חישובים המעידים על עמידה בתקן זה. 

iv.   בכל תנועה, עם בלימה מרוסנת בכל    שניות  שלושפעולתו מהירה בעליה ובירידה עד

 סוף מהלך, עם אפשרות שינוי המהירות. 

v.   מפסק מפתח. הורדת העמוד בהפסקת חשמל באמצעות 

 יעוד העמוד:  .ב

 מניעת התפרצות רכב תופת וכוונות חבלה.  (1

 מפרט:  .ג

לצנרת   (1 ופתח  מים  ניקוז  פתח  בתחתית  בקרקע.  טמון  מבוטן  חיצוני  מבנה 

 כבלים, לפיקוד והפעלה. 

הקבלן, בהתאם לתנאי השטח יחבר את פתח ניקוז המים לבור ספיגה קרוב.   (2

שכזו אפשרות  באין  בהתאם  לחליפין,  יותר,  עמוקה  חפירה  יבצע   ,

בגובה   בחצץ  ימלא  יציקת    30לתוכניות,  את  יבצע  ומעליו  לפחות  ס"מ 

 העמוד. 

 בפתח העליון עמוד בלימה.  (3
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מ"מ    220-ובקוטר של כמ"מ  לפחות מפני הכביש     700העמוד העולה לגובה   (4

גמישות   בעלת  פלדה  אלקטרו    20%בנוי  בוכנה  ע"י  נע  העמוד   .

נגד    הידראולית מצופה  חיצוני,   ומנוע  משאבה  ללא   , שמן  צנרת  ללא 

 קורוזיה ובעלת יכולת פרוק וגישה לאחזקה. 

בעובי   (5 צביעה   + אבץ  מצופים  יהיו  ופנימי  חיצוני  המחסום  חלקי    30כל 

של העמוד. בכל מקרה    316נדרש ציפוי נירוסטה  מיקרון למניעת חלודה.  

 צביעת חלקי המערכת. תידרש עמידה בדרישות המזמין בכל הקשור ל

ס"מ בין מרכז    140-יש לוודא בזמן התקנה מרחק בין עמודים שאינו גבוה מ  (6

 כל עמוד. 

לפחות כולל אבזרי    3( בקוטר "  LEDירוק )תאורת  -קבלן יספק רמזור אדום (7

 ור כשמעבר או הכביש נחסמים לביקורת.  התקנה. הפעלת הרמז

 

 

 הפעלה: .ד

לחצנ (1 פנל  באמצעות  לחיצים  חשמלית  הפעלה  כפתורי  הכולל   ים 

בתוך ביתן בודק משולב  בפנל הפעלות כולל לחצן חרום לסגירת  

 כל הנתיבים ביחד.  

מפסק   (2 באמצעות  חשמל  בהפסקת  העמודים  את  להפעיל  יהיה  ניתן 

 מפתח. 

ו/או הפעלה רשלנית של המפעיל ע"י  המערכת תאובטח מפני פגיעה   (3

כול  פריקה  זרוע  )בעל  זרוע  בזרוע  מחסום  פגיעה  על  התראה  ל 

אוטומטי.   באופן  העמודים  עם  מלאה  בסינכרוניזציה  (שיעבוד 

רמזורים   כביש,  גלאי  כמו  נוספות  הגנה  מערכות  יותקנו  בנוסף 

 כאמור לעיל ושלטי אזהרה. 

  12לדים אדום מוזן    בחלק העליון של כל אחד מהעמודים יותקן פס (4

 וולט מארון התקשורת הקרוב. 
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 עמוד קבוע  נגד התפרצות   –מפרט טכני  91.14.2

 כללי   .א

התפרצות   (1 נגד  קבוע  לתנאי  HEAVY DUTYמחסום  עמידות    ם בעל 

 חיצוניים ולתנאי סביבה קשים.

. קבלן יידרש להעמיד בידי המזמין אישור קונסטרוקטור  K-8עמידה בתקן   (2

לחברה אשר  ל עמידה בתקן זה. תינתן עדיפות  ו/או חישובים המעידים ע

 עברה מבחן התרסקות.  

 יעוד העמוד:  .ב

 מניעת התפרצות רכב תופת וכוונות חבלה.  (1

הקשורה   (2 אוטומטית  טמונה  מערכות  לצד  משמעית  חד  רכב  חסימת 

 לתפעול. 

 מפרט: .ג

 מבנה חיצוני מבוטן טמון בקרקע.  (1

בגובה   (2 פלדה    70העמוד  בנוי  הכביש   מפני  לפחות  גמישST52 ס"מ  ות  בעלת 

20% . 

מיקרון    30כל חלקי המחסום פנימי וחיצוני יהיו מצופים אבץ + צביעה בעובי   (3

הקשור   בכל  המזמין  בדרישות  עמידה  תידרש  מקרה  בכל  חלודה.  למניעת 

 לצביעת חלקי המערכת. 

ס"מ בין מרכז כל    130-יש לוודא בזמן התקנה מרחק בין עמודים שאינו גבוה מ  (4

 עמוד. 

וולט מארון   12כל אחד מהעמודים יותקן פס לדים אדום מוזן של בחלק העליון  (5

 התקשורת הקרוב.  

 

 

 מחסום זרוע חשמלי   -מפרט טכני  91.14.3

ומיועדים לשימוש אינטנסיבי,   HEAVY DUTYמטר    4מחסום זרוע באורך של עד   .א

בטיחות   לצרכי  העמוד  קשים.  סביבה  ולתנאי  חיצוניים  לתנאים  עמידות  בעל 

 מלאה עם העמודים נגד התפרצות.  נטגרציה ופעולתו באי
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 נתונים טכניים:  .ב

 שניות.   3מהירות פתיחה וסגירה כ  (14

תנועות )פתיחה וסגירה( ביום )עפ"י    10000עמידות בשימוש אינטנסיבי של עד   (15

 מפרטי היצרן(. 

16) MTBF - 5,000,000  .תנועות 

אלומיניום (17 מפרופיל  המחסום  לפח  80X40 זרוע  פסים  מ"מ  הכולל  מחוזק  ות 

 ור. להחזרת א 

 הזרוע תכלול מנגנון פריקה למניעת נזק בעת פגיעה בזרוע . (18

 המחסום יכלול חווי פריקת זרוע.  (19

מסלולי   (20 בקצה  לכיול  (ניתנים  קרבה  מפסק   ( גבול  מפסקי  יכלול  המחסום 

 התנועה. 

 יחידת הנעה פנאומטית  באמצעות בוכנה פנאומטית.  (21

 כוללת נעילה.   בעל פתיחה צידי  ה IP 65ארון/מארז אטום למים ואבק נדרש  (22

 תתאפשר פתיחה ידנית של מחסום באמצעות  מפתח פנאומטי  (23

 15°C to 60°C-המחסום יהיה עמיד לתנאי סביבה קשים . טמפרטורת סביבה   (24

 ועמידה בכל דרישות הצבע והחומרים במפרט טכני כמפורט לעיל.  

כולל יכולת שליטה פרמטרית    2X, לולאת סגירה  2Xלול  עין הגנה  המחסום יכ  (25

יקוד המחסום על החיבור לאמצעים אלו. המזמין יגדיר בשיתוף עם הקבלן   מפ

 אופן חיבור מערכי הבטיחות לצרכי בטיחות. 

המחסום (26 פתיחת  לחצן  ע"י  מרחוק  יישלט  מעמדות   המחסום  התפרצות  נגד 

 הבידוק. 

 דוקרנים   –מפרט טכני  91.14.4

נגדיים לכיוון  דוקרנים חד כיוונים המיועדים למנוע פריצת כלי רכב בכיוון מנתיבים   .א

 הנסיעה 

 :מידות כל יחידה לפחות  .ב

 ס"מ   90 –אורך  (1

 ס"מ  23רוחב  (2

 ס"מ  10גובה  (3
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 פסי האטה/בולדרים על הכביש   -מפרט טכני  91.14.5

מ .א עשויים  מודולאריים  האטה/בולדרים  משקלפסי  או  לחץ  בפני  עמידים    פלסטיק, 

 .ניתנים לניוד ואינם פוגעים באיכות הכביש

מותקני .ב האטה  פס  יחידת  כל  עלעל  צד(  בכל  )שלושה  אור  מחזירי  שישה  מנת   ם 

 .להתריע לנהג על פס ההאטה 

 :מידות כל יחידה .ג

 ס"מ   50 –אורך  (4

 ס"מ  45רוחב  (5

 ס"מ   6גובה  (6

 לפי דרישת הלקוח. צבע: צהוב/שחור/אדום ו  .ד

לחזק .ה מנת  ועל  בצמנט  ממולא  האטה  הפס  פנים  ופשוטה.  מהירה  את  ההתקנה 

 .ס"מ 15גים באורך  ההתקנה, פסי ההאטה מוברגים לכביש עם בר

 חפירה והטמנת צנרת תת"ק  –מפרט טכני   91.14.6

  הקבלן יבצע גישוש לפני תחילת חפירה ורק לאחר אישור המזמין יבצע את החפירה   .א

 הנדרשת.  

 ס"מ לפחות.  100החפירה לעומק   .ב

  3ס"מ לפחות, יניח     15את תחתית החפירה יצפה הקבלן במצע חול  או חצץ בעובי    .ג

ס"מ לפחות, סרט סימון אדום לאורך כל    5ע חול/חצץ בעובי  , יניח מצ3צינורות "

 החפירה, ישלים את הכיסוי החפירה בשאריות החפירה. 

 ותו משמעותו: השלמת המצב לקדמ  .ד

 השלמת זפת/משטח בטון מוחלק זהה למצב הקיים.  (1

שני    .ה של  ברוחב  כביש  או  מדרכה  פרוק  לקחת בחשבון  על הקבלן  הסר ספק,  למען 

החפ אורך  לכל  שכבת  מטר  הכוללת  חדשה,  מדרכה  לבצע    40בעובי    CLSMירה 

   ס"מ תחת הריצוף כדי למנוע שקיעות.
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 ות  וציוד נלווה  מצלמ –מפרט טכני  91.14.7

 כללי:  .א

 מטרת המצלמות בפרויקט לצלם את מעברי הבידוק והמערכות נגד   (1

 התפרצות לצורכי תחקיר במקרה ויידרש.                

 

 ארונות הציוד למצלמות: (2

I. ת )מיקום לפי תוכניות ביטחון( ארונות להתקנה חיצוני 

II.  )ארון להתקנה פנימית )ראה מיקום לפי תוכניות ביטחון 

 מדות הקליינט יותקנו בהתאם לדרישות הלקוח. ע  (3

מסוג   .ב כולן  תהינה  שיוגדר  FULL HD רשתיות,    IPהמצלמות  במקומות  למעט 

   אחרת.  במקרה בו יידרשו מצלמות אנלוגיות, יותקנו דוחסים/ממירי אות אנלוגי 

 .TCP/IPלדיגיטאלי לצורך העברת המידע בתקשורת 

תקנת הציוד, לרבות רזרבה נדרשת על פי המפרט  מחיר המצלמות, יכלול: אספקה וה  .ג

נדרשים,   כוח  ספקי  לקיר,  ו/או  לקונסטרוקציה  הציוד  לחיבור  מתאמים  הטכני, 

  90א"ה חיווט וחיבור כבל בקרה מכל סוג שנדרש בתוך צינור הגנה עד לאורך של  

מטר, שלוט לחיבור לקיר, קופסת חיבורים בהתאם לתנאי ההתקנה, שילוט וחומרי  

 ונים.עזר ש

 קבועה:   IPמצלמה .ד

מצלמת   (1 תהיה  חיצוני    IPהמצלמה  לשימוש  צבעונית,  קבועה,  )רשתית(  

(Outdoor)  ( פנימי  לשימוש  או  Indoorאו  דום  תואם  מארז  ותכלול   )

 כמוגדר לעיל. Outdoorמארז 

 ל יצרן יפני ו/או אירופאי ו/או אמריקאי בלבד.המצלמות יהיו ש (2

 תכונות נדרשות:   (3

ברזולוציית   • מתאים  נלווה  זיווד  עם  גוף     Full HD (1920X1080P)מצלמת 

,MP2 

 בלבד בשיטת סריקה פרוגרסיבית.  CMOS, מבוסס  “ 2.7/ 1חיישן  •

 .C or CS Mountחיבור עדשה מסוג   •

 . 12VDC/24VAC/POEהמצלמה תתמוך בהזנת מתח:  •
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רשת   • של    Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור  מלאה  ותמיכה 

הבאים:    ,IGMP V1/V2, DNS, HTTP Serverהפרוטוקולים 

TCP, UDP Multicast, UDP Unicast, RTP Multicast, RTP 

Unicast, 802.1X 

 .50dBיחס אות לרעש מעל  •

 אני. , באמצעי מכAuto/On/Offהמצלמה תתמוך במוד יום/לילה אמיתי   •

 H.264 Main Profileלמה תתמוך בשיטת דחיסה המצ •

של   • בקצב  רציפה  תמונה  קבלת  תאפשר  לשנייה    30המצלמה  תמונות 

 מלאה.   Full HDברזולוציית 

בו     זמנית    FD1  -, ו   HD720Pהמצלמה תאפשר קבלת שני ערוצים באיכות   •

 תמונות לשנייה.  30ב  

 ון מרחוק על ידי המפעיל. יו המצלמה תתמוך במנגנון פוקוס/זום חשמלי לכ •

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל    WEBהמצלמה תכלול ממשק   •

 תפקוד המצלמה והגדרותיה. 

 .TAMPERהמצלמה תכלול יכולת זיהוי  •

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת.  •

 רמות אפשריות.  3בעל  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  •

 של עד חמישה אזורים שונים בתמונה.  פשר מיסוךהמצלמה תא  •

 המצלמה תתמוך בעד שמונה  אזורי גילוי תנועה. •

 ,Line In/Mic , In/Line Out , G711המצלמה תכלול כניסת ויציאת אודיו,  •

G.726  

מובנה  בקיבולת של  SD המצלמה תתמוך באפשרות הרחבה להוספת כרטיס   •

ו  32GBעד   מקומית  רציפה  מרלהקלטה  לגישה  חוק  אפשרות 

 מוגנת סיסמא לשליפת המידע במידת הצורך. 

 המצלמה תכיל כניסת מגע יבש. •
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העברת   • יכולת  בעל  ממסר  יציאת  תכיל  מתח    1Aהמצלמה   60Vתחת 

AC/DC. 

אינפרה  • בטווח  תתמוך  הבאים:  -המצלמה  בתדרים  ספקטראלי  -680רד 

1100nm . 

העובדת  • אנאלוגי  ווידאו  יציאת  תכיל  במוד   המצלמה  רק  ולא  רציף    באופן 

 כיוון/קינפוג. 

רקע   • רעשי  לביטול  מנגנון  תכיל  בתמונה     Noise Reductionהמצלמה 

ממדיים   ותלת  ממידיים  דו  אלגוריתמים  על  במקביל  המבוסס 

 יחדיו.

ב •  Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow  -תמיכה 

shutter, Auto Back Light Compensation  

 . וירטואלי  PTZתמיכה ביכולות  •

 .ONVIFתמיכה בתקן  •

צמצם   • תחת  מצלמה  לילה  F1.4     =Color 0.3Luxרגישות   ,–  0.02Lux     ,

 בש/ל.   IRE=50עוצמת אות הווידאו תהיה לפחות  

 + )פלוס ( מעלות צלזיוס. 50)מינוס ( עד  -10טמפרטורת עבודה   •

 . 95%לחות יחסית  •

 שניות.  1/10,000עד  1/150  -מ  On, Offמהירות  תריס  •

 

 

 

 :PTZדום ממונעת   IPמצלמת  .ה

מצלמת   (1 תהיה  חיצוני     IPהמצלמה  לשימוש  צבעונית,  קבועה,  )רשתית(  

(Outdoor)  ( או לשימוש פנימיINDOOR.ותכלול מארז תואם ) 

 המצלמות יהיו של יצרן יפני ו/או אירופאי ו/או אמריקאי בלבד. (2

 ת נדרשות: תכונו   (3
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  Full HD (1920X1080P)עם זיווד נלווה מתאים ברזולוציית     PTZמצלמת   •

,MP2. 

 בלבד.  SONYשל חברת  " 1/4חיישן  •

כפול   • אופטי  זום  אוטומטי.    36עדשת  פוקוס  מנגנון     -3.4mm  –עם 

122.4mm . 

 . 12VDC/24VAC/POEהמצלמה תתמוך בהזנת מתח:  •

רשת   • של    Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור  מלאה  ותמיכה 

הבאים:    ,IGMP V1/V2, DNS, HTTP Serverהפרוטוקולים 

TCP, UDP Multicast, UDP Unicast, RTP Multicast, RTP 

Unicast, 802.1X 

 .50dBיחס אות לרעש מעל  •

 , באמצעי מכאני. Auto/On/Offהמצלמה תתמוך במוד יום/לילה אמיתי   •

 H.264 Main Profileלמה תתמוך בשיטת דחיסה המצ •

ת • לקבלת  דוחסים  צפייה  ערוצי  שני  קבלת  תאפשר  רציפה  המצלמה  מונה 

 בשניהם.  FD1תמונות לשנייה ברזולוציה של  30בקצב של 

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל    WEBהמצלמה תכלול ממשק   •

 תפקוד המצלמה והגדרותיה. 

 ת שיפור תמונה בזמן אמת. המצלמה תכלול יכולו •

 רמות אפשריות.  3בעל  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  •

 .Presets 256המצלמה תכיל עד   •

 אזורים שונים בתמונה. 16המצלמה תאפשר מיסוך של עד  •

 . Home Positioningהמצלמה תתמוך במצב  •

 ,Line In/Mic , In/Line Out , G711המצלמה תכלול כניסת ויציאת אודיו,  •

G.726  



189 
 

189 
 

מובנה  בקיבולת של  SD המצלמה תתמוך באפשרות הרחבה להוספת כרטיס   •

מק  32GBעד   רציפה  מרחוק  להקלטה  לגישה  ואפשרות  ומית 

 מוגנת סיסמא לשליפת המידע במידת הצורך. 

 המצלמה תכיל שני  מגעים  יבש. •

יכולת • בעל  ממסר  יציאת  תכיל  מתח    1Aהעברת    המצלמה   60Vתחת 

AC/DC. 

אינפרה  • בטווח  תתמוך  הבאים:  -המצלמה  בתדרים  ספקטראלי  -680רד 

1100nm . 

ב •  Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow  -תמיכה 

shutter, Auto Back Light Compensation  

 .ONVIFתמיכה בתקן  •

צמצם   • לילה  F1.4     =Color 0.3Luxרגישות מצלמה תחת   ,–  0.02Lux      ,

 בש/ל.    IRE=50עוצמת אות הווידאו תהיה לפחות  

אנטי ונדאלי. כמו כן יכיל  NEMA-4 וגם    IP66מארז המצלמה יעמוד בתקן   •

 מה מנגנון חימום, קירור ונגד ערפל משולב. מארז המצל

 מעלות ללא מגבלה.  360 המצלמה תהיה בעלת יכולת תזוזה אופקית   •

 המעלה.   ±0.1 -אופקית חזרה למיקום הקבוע מראש  דיוק תנועה  •

של   • אנכית  תזוזה  בעלת  תהיה  קרי     200המצלמה  מעל    10מעלות  מעלות 

 האופק בכל צד.

 המעלה.   ±0.1 -הקבוע מראש   דיוק תנועה אנכית  חזרה למיקום •

 המעלה.  ±0.5  -דיוק מיקום זום/פוקוס חזרה למיקום הקבוע מראש  •

מהיר • תאפשר  עד  המצלמה  של  תזוזה  האנכי    400ות  בציר  לשנייה  מעלות 

 ובציר האופקי. 

 +) פלוס( מעלות צלזיוס.   50)מינוס ( עד   -10טמפרטורת עבודה   •

 .  95%לחות יחסית  •

 שניות.  1/10,000עד  1/150  -מ  On, Offמהירות  תריס  •
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 דרישות פונקציונאליות וטכניות מעדשות:  .ו

 פיקסל: -מגה  2מ"מ למצלמה מעל  8-3עדשה  (1

מעל   • מצלמה  עם  לעבודה  המיועדת  עדשה  תותאם  פיקסל    2למצלמה  מגה 

 מ"מ.   3-8עם כיוון ידני של  אורך מוקד בין  Varifocalמסוג 

מגה  • מצלמות  עם  לעבודה  מותאמות  יום/לילה  FULL HD  פיקסל-עדשות   ,

 . 1/3ו/או "  CMOS -"1/4עבור חיישן 

ם למצלמה שבמעבר ללילה החוזי הופך  העדשה תהיה מסוג יום/לילה ותותא •

   להיות  שחור/לבן. 

 (.  dc/video driveהעדשה תהיה עם צמצם אוטומטי ) •

העדשה תהייה מזכוכית ברמת ליטוש גבוהה, ללא עיוותים וללא החזרי אור    •

 יכות התמונה. הפוגעים בא

 פיקסל: -מגה 2מ"מ למצלמה מעל  12-2.8עדשה  (2

ה • עדשה  תותאם  מעל  למצלמה  מצלמה  עם  לעבודה  פיקסל    2מיועדת  מגה 

 מ"מ.   2.8-12עם כיוון ידני של  אורך מוקד בין  Varifocalמסוג 

מגה  • מצלמות  עם  לעבודה  מותאמות  יום/לילה  FULL HDפיקסל  -עדשות   ,

 . 1/3ו "ו/א  CMOS -" 1/4עבור חיישן 

פך  העדשה תהיה מסוג יום/לילה ותותאם למצלמה שבמעבר ללילה החוזי הו •

   להיות  שחור/לבן. 

 (. dc/video driveהעדשה תהיה עם צמצם אוטומטי  ) •

העדשה תהייה מזכוכית ברמת ליטוש גבוהה, ללא עיוותים וללא החזרי אור   •

 הפוגעים באיכות התמונה. 

 

 פיקסל: -מגה 2מ"מ למצלמה מעל  50-5עדשה  (3

מעל   • מצלמה  עם  לעבודה  המיועדת  עדשה  תותאם  פיקסל    מגה  2למצלמה 

 מ"מ.    5-50עם כיוון ידני של  אורך מוקד בין  Varifocalמסוג 

מגה  • מצלמות  עם  לעבודה  מותאמות  יום/לילה  FULL HDפיקסל  -עדשות   ,

 . 1/3ו/או "  CMOS -" 1/4עבור חיישן 
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שבמעבר ללילה החוזי הופך  העדשה תהיה מסוג יום/לילה ותותאם למצלמה   •

   להיות  שחור/לבן. 

 (.  dc/video driveה עם צמצם אוטומטי )העדשה תהי •

העדשה תהייה מזכוכית ברמת ליטוש גבוהה, ללא עיוותים וללא החזרי אור    •

 הפוגעים באיכות התמונה. 

 

 

 

 דרישות פונקציונאליות וטכניות מארז למצלמה חיצונית:  .ז

או בתקן בי"ל  אחר,      Outdoor  -ל UL 1667 הזיווד יעמוד בדרישות תקן  (1

 .או מחמיר יותר שקול

 .המכלול יכיל כמינימום: מחמם, מאוורר, מפשיר חלון (2

ו    +  60  מכלול המצלמה יפעל ללא ירידה בביצועים בטמפרטורות סביבה של (3

 .(No condensed) 95%ובלחות של עד    - 10 -

(, או דרישה  981לפי ת"י   IP - 65המכלול  יתוכנן כך שיעמוד ברמת אטימות   (4

קן אחר, לפחות. דרישה זו כוללת גם את חיבור הכבלים אל  שקולה בת

 .המכלול

לקרינת   (5 חשופה  כשהמצלמה  גם  טובה  באיכות  תמונה  קבלת  יאפשר  זיווד 

 .שמש ישירה

 .  UV המכלול יהיה עמיד בפני קרינת (6

 .כל חלקי המתכת של המכלול  יצופו בציפוי להגנה מפני חאשקלוןה (7

 .ודל המצלמה, כולל העדשהגודל הזיווד יותאם לג  (8

ירידה   (9 בלי  שריטות,  כנגד  הגנה  יבטיח  אשר  מחומר  יהיה  הקדמי  החלון 

 .באיכויות האופטיות שלו

 .הזיווד יסופק עם זרוע/תושבת וכל הנדרש לפעולה שלמה ומלאה (10

 :  NVRמערכת חומרה ותוכנה מרכזית   .ח

ויאפשר    NVR-ת המשק לתוכנ עמדת הבקרה תכלול מודול ייעודי אשר יתמ (1

מצולם.   אירועים  יומן  וניהול  תצוגה, הקפצת התראות  פעולות שליטה, 
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המודול יתאים במיוחד לאופי פעילות עמדת  בקרה של המעבר ויתאפיין  

 בממשק משתמש נוח וקל לתפעול.  

 

 

 יומן אירועים מצולם  .ט

ית  חסנ מודול עמדת הבקרה יכלול יומן אירועים אשר ישמר באופן נפרד מהמ  (1

ה מערכת  ידני    NVR-של  באופן  ימחקו  החריגים  האירועים  הראשית. 

כלל   נשמרות  בהם  הזמנים  לטווח  מעבר  גם  לצפייה  זמינים  ויהיו 

 ההקלטות באופן קבוע. 

מודול ההתראות ייצר באופן אוטומטי אירועים חריגים. המודול ישמור את   (2

 מקטעי הווידאו הרלוונטיים בצירוף שדות נוספים ביומן. 

מצלמות,  ה (3 מספר  בחירת  ידי  על  אירועים  ידני  באופן  להוסיף  יוכל  בקר 

דיגיטלי   אירוע  טופס  יצורף  אירוע  לכל  הזמן.  ציר  על  האירוע  וחיתוך 

 אשר יכלול פרטים נוספים אודות האירוע.

שדות טופס האירוע יקבעו על ידי מנהל המערכת בעזרת מסך הגדרות מיוחד   (4

 לכך.

יוכל לערוך חיפוש  ול ארכיב  יומן האירועים יכל (5 להצגת האירועים. המפעיל 

 על פי מספר שדות של אירועים מהארכיון ולצפות בהם.  

המערכת תציג תחקיר אירוע מלא, הכולל את קטעי הווידאו שנשמרו בזום   (6

התחקיר   שנשמרה.  כפי  המצלמות  ובפריסת  השמירה,  בעת  שנערך  כפי 

וטומטי ובעזרת  ועדו באופן א יכלול את פרטי האירוע המלאים כפי שית

 הטופס המיוחד לכך. 

אירועים"   (7 האירועים    –"מבזק  בכל  לצפות  פשוט  באופן  יוכל  המפעיל 

החריגים בטווח השעות האחרונות. בלחיצת כפתור אחד, תציג המערכת  

 ברצף ובמהירות את כל האירועים האחרונים.  

כל אירוע לטובת תיוק ביומן (8 האירועים הפיסי.    המודול יאפשר הדפסה של 

הדפסה תכלול את פרטי האירוע ותמונות נבחרות מתוך קטעי הווידאו  ה

 שנשמרו. 

מרכזית   .י ומערכת  ציוד  בסיס  על  שו"ב   מערכת  יספק  ידי    NVRהקבלן  על  מיוצרת 

מערכת   תאושר  לא  בארץ.  פיתוח  מרכז  לה  שיש  הקבלן    NVRחברה  יציע  אותה 

 אשר אינה עומדת בתנאי סף זה.
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 .  IPלטת וידאו על גבי תשתית ישה הינה למערכת צפייה והק הדר .יא

כולל   .יב אמת  בזמן  אודיו  למקורות  והאזנה  וידאו  במקורות  צפייה  תאפשר  המערכת 

 .Triplex modeאחזור במקביל 

על תצורת שרת . יג ירוכזו  -טופולוגית המערכת תבוסס  , כאשר  שרת/י המערכת  לקוח 

 ( . WANו/או    LANהמבוזרים ברשת )  באתר  מרכזי ומחשבי עמדות הצפייה

צפייה/שליטה   .יד שתאפשר  ייעודית  צפייה/שליטה  תוכנת  תותקן  הצפייה  בעמדות 

 בווידאו והאזנה לאודיו בזמן אמת וכן שליפת המידע מארכיון ההקלטות. 

של   .טו ואימות  זיהוי  לאחר  תתאפשר  המערכת  ליבת  לשרתי  הצפייה  מעמדות  הגישה 

 המשתמש.

למ .טז במוד  חובה  לעבוד  בממשק    Single Sign Onערכת   Active Directoryולתמוך 

 מלא.

מנגנון מידור הגישה וההרשאות יאפשר למנהל המערכת שליטה בישויות הנצפות וכן  .יז

 בפונקציות הזמינות עבור משתמש הקצה ו/או קבוצת משתמשים.

גבי תשתית רשת   . יח על  חיבור מקורות הוידאו השונים  יאפשר  באמצעות    IPה  המציע 

ו  , למקודדים  אנלוגיים  וידאו  מקורות  מצלמות  חיבור  של  שילוב  יציע  כן    IPכמן 

 אשר יחוברו למערכת הניהול .

המערכת תאפשר הקמת אזורי כריזה בתלות הרשאת משתמש, כך שמפעיל מורשה   .יט

בעת הצורך יוכל בלחיצת עכבר/כפתור לבחור אזור אחד או מספר אזורים ולכרוז  

זמנית לכלל ערוצי השמע הנמצאים באז   מממשק ובו  ורים  הניהול/צפייה במקביל 

 הנבחרים.  

 לא יאושרו תוכנות צד שלישי ו/או תוכנות חיצוניות לממשק התפעול.  .כ

 המערכת תאפשר יכולות האזנה/דיבור לערוצי אודיו נבחרים בו זמנית.  .כא

ירות לממשק    המפעיל  המערכת תאפשר הקפצת מצלמה וערוץ אינטרקום משויך יש .כב

הקריאה. לא יאושרו    בתלות מיקום לחצן המצוקה ו/או עמדת השמע ממנה נפתחה

זו חובה כי מקור   תוכנות צד  שלישי ו/או תוכנות חיצוניות לממשק התפעול. אין 

המצלמה   מן  יגיע  ואודיו    –האודיו  ווידאו  מקורות  בין  לשלב  לדעת  המערכת  על 

 שונים. 

בור מקורות אודיו בהתאם לצרכי הלקוח , שילוב ערוצי האודיו  המערכת תאפשר חי .כג

הערוץ בשיוך  אמת    יתאפשר  בזמן  האזנה  יכולת  כולל  מהמערכת,  מצלמה  לכל 

 והקלטתם לארכיון המערכת לצרכי אחזור.
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מצלמות   .כד באמצעות  אם  ובין  וידאו  מקודדי  באמצעות  יבוצע  החיבור  אם   –  IPבין 

ת הצפייה במקורות השונים, את הקלטתם ואת  תנהל מערכת ההקלטה המרכזית א

 ות הצפייה.אופן הזרמת הווידאו ברשת אל השרת ואל עמד 

 המערכת תכלול ממשק לבניית מפות וכן מנגנון ניהול אזעקות.  .כה

תוכנת הלקוח של המערכת תותקן במחשבים עם מערכת הפעלה חלונאית  ותאפשר  .כו

מארכ ובשליפתו  אמת  בזמן  בווידאו   תתאפשר  צפייה  הצפייה  ההקלטות.  יון 

 בתצוגות שונות ובהתאמה אישית ברמת משתמש הקצה. 

ק  .כז תאפשר  כחלק התוכנה  השונים  המפעילים  עמדות  בין  טקסט  הודעות  ישוריות 

 אינטגראלי מתוכנת הצפייה/שליטה המסופקת.

הגישה לתוכנה תתאפשר בכפוף לזיהוי המשתמש בגישה ישירה לשרת כאשר הלקוח   .כח

)מחוב המקומית  ברשת  המשתמש  LANר  כאשר  קצה  תוכנת  אותה  ובאמצעות   )

 )אינטרנט(.     WANמחובר מרשת  

גישה .כט למידע   בעת  הגישה  למשתמש  תתאפשר   המערכת,  משתמש  של  מרחוק 

( יבוצעו ע"י המערכת  fpsבשקיפות, כאשר התאמת האיכות  )רזולוציה, רוחב פס ,  

 תערבות יזומה מצד משתמש הקצה. באמצעות מודלי תוכנה  ומבלי צורך  בה

לרשת  .ל מחוץ  המגיע  חיצוני  משתמש  של  מאובטחת  גישה  תאפשר  המערכת 

הגישה תתאפשר דרך רשימת פורטים מוגדרת    ימית של המערכת.התקשורת הפנ

יישום המשתמש החיצוני   בין  ו/או הרשאות  יעברו הן פקודות תפעול  בלבד דרכה 

ש לצפייה. באחריות ספק מערכת הווידאו  לשרת המערכת וכמו כן הווידאו המתבק

 לספק מבעוד מועד את רשימת הפורטים בהם תעשה המערכת שימוש. 

 EXEפשר תפעול מסוף המשתמש החיצוני בשני אופנים לבחירה: ממשקהמערכת תא  .לא

)ממשק תוכנתי של ספק הווידאו( הכולל יכולות תפעול מלאות כולל ניהול אזעקות   

 אשר יתמוך ביכולות צפייה ושחזור. WEB משק וכדומה, או באמצעות מ

ספק  היה ורוחב הפס/קצב התקשורת בין המשתמש החיצוני לליבת המערכת אינו מ .לב

לאיכות   ווידאו  המרת  המערכת  תאפשר  המקור,  באיכות  הווידאו  להעברת 

יכללו:   נתמכות  רזולוציות  פס.  רוחב  ובפורמט    720pעד     120p , 240pמותאמת 

Mpeg  אוH.264  .לפי בחירת מנהל המערכת 

מודול המערכת המאפשר חיבור משתמשים בין רשתות חוץ לפנים, המרת וידאו בזמן   .לג

או גבוהה מותאמת רוחב פס רחב לאיכות וידאו נמוכה מותאמת  אמת מאיכות ויד

תווך תקשורת צר סרט, מודול זה יאפשר שליטה גם בהגדרות משתני קצה חשובים  

ה איכות  כגון:  הווידאו  נוספים  של  לשנייה  התמונות  קצה  מקסימום  מה  דחיסה, 

עומס   באיזה  ההמרה,  רזולוציה  מהי  התראה   CPUהנצפה,  תבצע  המערכת 
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באופן  וכדומ המערכת  תוכל  למקסימום,  תגיע  שהמערכת  במקרה  כן,  כמו  ה. 

 בלבד.    I FRAME    ONLYאוטומטי לשדר ווידאו דיגיטאלי ברמת  

 רכיבים חיצוניים הבאים לפחות: המערכת תאפשר התממשקות ל .לד

 ( NASמערכי אחסון מרכזיים )  (1

 ומעלה.  3גרסה   Net Framework.מודלי תוכנה חיצוניים בסביבת  (2

 (  RELAY  ,RS422/485משקות לחיישנים חיצוניים ) מגעים יבשים , התמ (3

בפיקוד   (4 חיצוניים  אלמנטים  והפעלת  שליטה  דוגמת    Infra-Redיכולת 

 (  Yes  ,Hotוידאו , ממירי טלוויזיה ) מטריצות 

המשלבות מצלמות     PTZהתממשקות מוכחת מבצעית לציוד מדף למצלמות   (5

שונות ומצלמות יום/לילה ואשר  טרמיות בצורה גמישה אל מול עדשות  

 אתרים שונים בארץ. 10מוכחות  מבצעית של למעלה מחמש שנים במעל 

 תכונות עיקריות עבור לב המערכת: . לה

 . SQL Express 2008 R2בסיס הנתונים של המערכת יהיה מבוסס על  (1

אחסון הארכיון יהיה מבוסס על אחסון בדיסקים מקומיים ויתמוך באחסון   (2

 .   NAS / SAN/ DASב 

 ,Server 2003 ,המערכת חייבת לתמוך בכל מערכות ההפעלה הבאות לפחות: (3

2008 Server, Windows 7  

ההקלטה   (4 המידע  מערכת  את  תאחסן  וכן  הוידאו  מצלמות  כל  את  תקליט 

( עבור כמות המצלמות המוגדרת, באופן  F.I.F.Oלזמן שייקבע במנגנון  )

של ולבצע  רלוונטית  למצלמה  לפנות  יהיה  מהארכיון  שניתן  מידע  יפת 

 וניגונו על פי פרמטר של  תאריך וזמן.  

ואודיו   (5 וידאו  ניגון מסונכרן של  וכן בשליפה  בזמ   –המערכת תאפשר  ן אמת 

 מהארכיון. 

 מערכת ההקלטה תאפשר שחזור מסונכרן מלא של לא פחות משש מצלמות.   (6

7) ( מהארכיון  מסונכרן  ניגון  המשתמש  synchronized playbackבעת  יוכל   )

כמו  לה פונקציות  זמנית  בו   jumpואף    Fast forward    ,Rewindפעיל 

מסוימת   זמן  זו  –לנקודת  יחול  זה  שהליך  של    כך  הוידאו  על  זמנית 

 המצלמות המנוגנות בסנכרון.
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ואחורה   (8 קדימה  הזמן  בציר  ורציפה  חלקה  ניגון  יכולת  תאפשר    -המערכת 

רצ ניגון  תאפשר  הזמן  ציר  על  אחורנית  ווידאו  ניגון  ללא  בעת  וחלק  יף 

 . I FRAME ONLYתלות ו/או קפיצה על  בסיס  

ועי (9 נתונים  לאיסוף  מובנה  כלי  תכלול  מקרים  המערכת  של  ברשומות  ון 

 ספציפיים. 

 במערכת תהיה אפשרות לממשק אחוד גם עבור מערכת בקרת כניסה. (10

העבודה   (11 בסביבת  המשתמש  עבור  ליצור  המערכת  למנהל  תאפשר  המערכת 

מות  עבודה  מרחבי  הביטחון   אמיםמספר   למשימות  בהתאם  אישית 

למשתמש   לצ  –החיוניות  המערכת  יעילות  את  למקסם  מנת  רכי  על 

 הארגון. 

 מסכים במקביל.  4המערכת תתמוך בתצוגה של עד  (12

13)  ( פנורמית   מאוחדת  תצוגה  לכדי  מצלמות  מספר  איחוד  תאפשר  המערכת 

פק  מבלי    לפגוע ביכולות העצמאיות של כל מצלמה( בזמן אמת כדי לס 

כך   מצלמות,  מספר  ידי  על  המכוסה  שטח  של  מלאה  תצוגה  למפעיל 

 ות אחר מספר רב של מצלמות.  שיוכל לעקוב ביעיל

הינה   (14 מערכת  לקנפוג  והן  לצפייה  הן  מלאה  בצורה  בעברית  ממשק  תמיכת 

 חובה. 

 המערכת תתמוך במנגנון טיפול התרעות מלא  כולל:  . לו

 SALVOמנגנון  •

 קידוד אזעקות לפי צבע/קדימות.  •

ידאו על גבי  יידרשו להציג הן אזעקות והן את מקורות הוו   HTMLמפות מבוססות   .לז

על   לחיצה  עצמן,  רלוונטית     ICONהמפות  מצלמה  תקפיץ  מצלמה  ו/או  אזעקה 

 . TILE -בהתאם ל

תאפשר המערכת צפייה בווידאו חי בעת מעבר עם העכבר    HTMLבמפות מבוססות   . לח

 המצלמות הפזורות בהתאמה.   ICONעל 

  Google Mapתתמוך באפשרות שילוב ישויות המערכת ישירות על ממשק    המערכת .לט

 .Google Map APIוהצגת הישויות/מצלמות ותפעולם דרך  

ב   .מ יתמוך  המערכת  לטובת    ONVIFיצרן  מרבית  וגמישות  תאימות  לספק  כדי   ,

 התממשקות למערכות סטנדרטיות בעתיד. 

 .ONVIF  (conformant)החברה תהיה בעלת קו מוצרים רשמי מאושר  .מא
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תא .מב המערכת  פרטיות.  מיסוך  במידת  יכולת  מצלמה  לכל  מיסוך  אזורי  הגדרת  פשר 

להסירה.   יהיה מסוגל  יש את ההרשאה  לו  מורשה אשר  כך שרק משתמש  הצורך 

הדבר נכון הן לשידורי ווידאו חיים וכמו כן בעת ייצוא המידע החוצה לצפייה מוד  

Off lineהסיר את תמונת המיסוך )במידה  . רק מפעיל מורשה בעל סיסמא יוכל ל

תחקור אירוע. היכולת הנ"ל תסופק על ידי המערכת ללא תלות בסוג    וקיימת( בעת

 המצלמות. 

. כל אירוע במערכת כגון אזעקות,  MIB SNMP V2 & V3המערכת תספק תמיכת    .מג

התרעות   הקצה,  ליחידות  קשר  איבוד/חידוש  מפעיל,  כניסת/יציאת  אחסון,  גמר 

 SNMP V2עבר גם בממשק  . כל אירוע שכשזה יוAudit Trialגנון  ועוד יתועדו במנ

or V3     .לפי בחירה 

 

 כלי תחקור אירועים /תרחישים: .מד

בדרך    (1 ארגונו  תוך   , הדיגיטלי  המידע  של  ניתוח  יאפשר  אשר  מובנה  כלי 

 , אירועים  של  נתונים  ולארגן  לאסוף  יכולת  למפעיל תהיה   משמעותית, 

א אותם  לייצא  ואף  אותם,  מדיהלבדוק  אמצעי  על  למערכת  מחוץ    ל 

נתוני אירוע   ניידים עבור תחקורים ו/או כראיות במשטרה / בית משפט.

וידאו, אודי ותצלומים וכן   אודות    Metadataיכללו נתוני מולטימדיה : 

המקרים כגון אזעקות וסימניות שצורפו לאירוע ע"י מפעיל המערכת או    

 חיישנים אוטומטיים .  

יוכל (2 תיאו  לצרף המשתמש  קבצי טקסט  וכן  ל"אירוע"  האירוע  אודות  ריים 

 קבצים נוספים על האירוע ונתונים חיוניים נוספים. 

 כלי לייצוא מדיה מהארכיון:  .מה

נתונים   (1 של  מאסיבי  לייצוא  יכולת  בעל  ומהיר  יעיל  כלי  תכלול  המערכת 

ממספר מצלמות וידאו לאמצעי אחסון חיצוני. הכלי יכלול מנגנון מובנה  

 א וסטאטוס הייצוא. ים של החומר המיוצלניהול תור

 תמיכה בשרידות / יתירות: .מו

מיקומים    (1 במספר  זמנית  בו  וידאו  של  מקבילה  הקלטה  תאפשר  המערכת 

 לצורך שמירה על שרידות ויתירות מקסימלית. 

המערכת תאפשר מנגנון שרידות יישומי כך שבעת נפילת לב המערכת במידי   (2

ה יישום  גיבוי  שרת  התערבות  באופן    לעבודה   NVR-יכנס  ללא  שקוף 

 המשתמש.
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 ואנליטיקה: VMDתמיכה ב  .מז

 ,ואנליטיקה  כגון VMD המערכת תתממשק למוצרי קצה מתקדמים לצרכי   (1

AGENT VI, MATE  .ואחרים. על הקבלן להציג ממשקים קיימים 

של    Motion Detection  -במידת הצורך נדרשת התממשקות לטכנולוגיות ה (2

ובכלל  , מובילים  ,    Arecont  ,Axisלפחות     זה  יצרנים 

Bosch,Panasonic    וSony  –    ה אלגוריתם  והגדרות    VMDמימוש 

הפרמטרים לזיהוי ) אזור, רמת רגישות וכו'( יבוצעו באמצעות הממשק  

ביצוע   תאפשר  ההקלטה  מערכת  אך  הקצה,  מוצר  יצרן  ע"י  שיסופק 

 . , ושילובם בתוכנת הצפייה VMDפעולות ותרחישים הנגזרים מאיתור 

תרחישי  כ (3 וריכוז  לאנליטיקה  קצה  ציוד  שילוב  המערכת  תאפשר   , כן  מו 

 אנליטיקה על מנת ליצור אירועים במערכת ולצורך "הקפצת" התרעות. 

הקצה   (4 בציוד  האנליטיקה  מנגנון  של  "נטרול"  ו  "דריכה"  יכולת  תתאפשר 

 דרך ממשק תוכנת הצפייה של מפעיל הקצה. 

ה (5 תרחישי  יציג  הצפייה  בזמ ממשק  תתאפשר  אנליטיקה  זה  ובכלל   , אמת  ן 

 ( ועוד .trailהצגת  "עקיבה" אחרי אובייקט, סימון תנועתו, ציון השובל )

 

 כפול מהמצלמות / דוחסי הוידאו:   Streamתמיכה ב  .מח

של   (1 במצב  תתמוך  באיכויות    Streamהמערכת  והקלטה  צפייה  לצורך  כפול 

אי של  בחירה  גם תאפשר  זו  יכולת  ר  כות ההקלטה אשר תישמשונות.  

 לפרק זמן ארוך יותר.  

 

 ממשקי תפעול המערכת:  .מט

 יישומי ממשק התפעול של המערכת יהיה בשתי רמות:   (1

I.  מפעיל קצה 

II. .)מנהל מערכת )אדמיניסטרטור 

 

 

 ממשק עבור מפעיל קצה:  .נ

בזמן   (1 הוידאו  בתכני  לצפייה  למשתמש הקצה ממשק אחיד  המערכת תספק 

 עבור שיחזור מידע וניגונו מהארכיון.    אמת וכן
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כן יוכל המשתמש לצפות במפות. ממשק זה ניתן יהיה להתאמה אישית    כמו (2

 עפ"י עבור המפעיל בכפוף למידורו בהיררכיית הארגון.   

ע"י   (3 שיוגדר  כפי  קבוע  ובסידור  מסך  בחלוקת  המצלמות  תצוגת  תתאפשר 

 מנהל המערכת. 

 את הפונקציות הבאות:  יישום משתמש הקצה יכלול .נא

 ו/אודיו  זמני של ערוצי הווידא-ניטור בו (1

 הגדרת מסכים חצויים וזמני ההפסקות בין התצפיות.  (2

 הקלטות וידאו ושמע ידניות.  (3

 צפייה בשחזור מידי של וידאו מהארכיון.  (4

 שימוש בתקשורת שמע חיה.  (5

 נגן ארכיון כולל מנגנון חקירה וחיפוש.  (6

 וזרת של וידאו מכל מצלמה לפי תאריך ושעה.הקרנה ח (7

 תרעות, סימניות ותנועה.חיפוש רצפי וידאו לפי אירועים, ה (8

 סינכרוני(. -זמנית של רצפי וידאו )סינכרוני או א -הקרנה בו (9

 יצירת סימניות חדשות בכל רצף וידאו.  (10

 מסגרת או ברציפות. -אחר-ביצוע הקרנה חוזרת והרצה קדימה מסגרת (11

 . bitmapאו  JPEGשמירת תמונות נבחרות בפורמט  (12

 ארכיון עצמאי. שמירת רצפים נבחרים לדיסק יחד עם יישום נגן  (13

 ממשק עבור מנהל מערכת:  .נב

ישויות   (1 כלל  לניהול  גישה  יאפשר  האדמיניסטרטור  עבור  הניהול  ממשק 

אתרים,   כולל  המערכת,  של  אספקט  כל  של  ניהול  ויכולת  המערכת 

 ות, משתמשים , אזעקות , ממשקי מגעים יבשים, מפות וכדומה. מצלמ

 ישויות המערכת כולל    מנהל המערכת יוכל לקבל תמונת מצב עדכנית של כלל (2

וכו'(   (3 מקליטות  מחוברות,   ( ומצבן  המצלמות  כמות  אודות:  עדכני  סטטוס 

 משתמשי המערכת ומצבם וכדומה. 

 הפעולות הבאות: ממשק האדמיניסטרטור יאפשר לפחות את . נג

 ופרמטרים של מצלמות ,דוחסים ופורסים. IPהגדרת כתובות  (1
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 הגדרת פרמטרים של רוחב פס וידאו. (2

פרמטר  (3 תצוגות  הגדרת  וידאו/שמע,  נתוני  של  שידורים  וללוחות  לאחסון  ים 

 חצויות ורצפים, אחסון לפני ואחרי במקרה אזעקה וגילוי תנועה. 

 שה וסיסמאות.   ניהול מלא של הרשאות גי (4

 תזמון אחסון בארכיון לכל מצלמה. (5

 מספר הימים לשמירת הקלטות וידאו למצלמה.  (6

 משך אחסון לפני ואחרי אירוע למצלמה.  (7

 טרים של נתוני וידאו מוקלטים או חיים למצלמה.פרמ (8

)תקשורת   (9 תקשורת  multicastרשת   ,multicast    פרוטוקול או  שרת  דרך 

UDP  .)למצלמה 

 הגדרת פעולות המבוססות על אירועי מערכת.  (10

 הגדרת אתרי צילום וקבוצות מצלמות לאתר. (11

 : SDKממשק  .נד

עילויות של  מוכח אשר יאפשר מגוון פ  #Net C.מבוסס    SDKיסופק ממשק   (1

 של מציע ההצעה. NVR -יישום  חיצוני אל מול מערכת ה

 יאפשר יכולות כגון: יסופק עם דוגמאות קוד עובדות ו  SDK -ה  . נה

 הקמות פרופיל משתמש.  (1

הגדרת הרשאות ייחודיות לכל משתמש או קבוצת משתמשים במערכת לגבי   (2

 התוכנות הנגישות לתפעול על ידם והמידע הנגיש. 

 ל ערוצי ווידאו/אודיו  לפי תרחישים מובנים. ביצוע הקבצות ש (3

 ות כנדרש.צפייה בערוצי ווידאו/אודיו ויכולת שליטה במצלמ (4

 ביצוע תחקור.   (5

 יכולת התממשקות לקבלת ושיגור אירועים מן המערכת ומחוצה לה.  (6

המערכת   (7 ממכלול  כחלק  אינם  אשר  חיצוניים  אירועים  יצירת  יכולת 

 המסופקת. 

 .EXPORTיכולת ביצוע  (8
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 :ישות מינימום מציוד המחשוב לטמ"סדר . נו

 בלבד. HP, DELL, IBMציוד המחשוב המסופק יהיה תוצרת  (1

 עמדת עבודה/צפייה/תחקור ברשת הבקרה:  -מפרט טכני ל  (2

 

CPU Intel Core i7 4790 

OS Preferably  Microsoft® Windows® 7  64  bit  or 

Microsoft® Windows® 10 64 bit. 

RAM 8GB 

Hard Drive 

Space 

 Or 120 GB SSD GB (7200 rpm) for OS and Applications only 120 

NIC 1 Giga bit 
Display 

adaptor 

Onboard GFX, AGP or PCI-Express, minimum 1024 x 768, 16-bit 

color  

 NVR RECORDINGמפרט טכני עבור שרתי  .נז

 

CPU Single Intel Xeon 5600 series – E5620 Quad Core CPU 
OS Windows  Server  OS 2008  R2  64  bit 

 
DB SQL server 2014  or SQL express 2008 

RAM 8GB 
OS Hard 

Drive 

2x 80GB Mirrored for OS 
NVR Hard 

Drives 

12 Disks of 2TB SAS configured  at full Raid 5 Redundancy = 19TB Net 

19TBNetMirrored for OS 
NIC Dual 1 Gigabit NIC 

Display 

Adaptor 

Standard 
 

 

 .NVR APPLICATIONמפרט טכני עבור שרתי  . נח

 

CPU Single Intel Xeon– E5405 (Quad Core) CPU or or Intel® Xeon® E5-2630 

v4 OS Preferably  Windows  Server  OS 2012  64  bit 

 
DB SQL server 2008 or SQL express 2008 
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RAM 8GB 

Hard Drive 2 X 80GB   (10,000  rpm)  for OS in mirroring configuration. 

NIC 1 Giga bit 
Display 

adaptor 

Standard 
 

 

 מפרט טכני תשתיות וציוד תקשורת  91.15

 כללי.  91.15.1

אוניברסלית  .א תקשורת  לתשתית  מתייחסת  זה  בפרק  הפסיבית  התקשורת  מערכת 

המו CATEGORY 7  –בתקן   התקשורת  מערך  הביטחון     צע .  למערך  ישמש 

 במתחם.

עי .ב בענף  על דרישות תקניות כלליות המקובלות  לענות  בוד הנתונים  המערכת צריכה 

ה חברות  תקני  הנחיות,  ובעולם,    PTT  -והתקשורת,  הישראלי   בארץ  התקן 

 הרלוונטי לכל נושא ועניין וכן הוראות מפרט זה. 

תענה על כל הדרישות  ו   CATEGORY 7   תשתית תקשורת שתותקן תעמוד בתקן .ג

 .  TIA/EIA-568-B.2-1המפורטות ב: 

   TIA/EIA-568-B.2-1טות ב: המפור Category 7 STPהכבל מסדרת  .ד

מחברי   .ה עם  מסוככים  נחושת  מגשרי  יותקנו  תקשורת  בשתי    RJ45 CAT6בארונות 

 הקצוות לחיבור בין לוחות הניתוב לציוד האקטיבי וחיבור מחשבי הקצה. 

מכי בדיקה מקיפים ומלאים כמתחייב בתקן, של כל קומפוננט  על הקבלן להציג מס .ו

קצה   בנפרד אביזר  מאושרות  RJ-45)כבל,  ממעבדות  הפאסיבי  הציוד  של  וכד'(   ,

GHMT    אוDELTA    אוETL  עומדת קומפוננט  כל  כי  המעידים   ,

  CATEGORY 6בדרישות

י  , כETLאו    GHMT   DELTAבנוסף נדרש להציג אישור ממעבדות מאושרות כגון   .ז

של   ברמה  נבדקה  זה  מכרז  במסגרת  המסופקת    PERMANENT LINKמערכת 

לדרישות החברות:   CATEGORY 6ועונה  מתוצרת  יהיו  הקצה  אביזרי   .

AMP/ /פנדויטRIT  /Corning. 

 קישור בין ריכוזי  התקשורת  יהיה באמצעות סיבים אופטיים וקישורי נחושת.  .ח
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 .  Access –דרישות ממתגי הקצה  91.15.2

סבי .א תנאי  אשר בשל  מוקשח  תעשייתי  מתג  נדרש  המתג  ימוקם  בו  אשר  קשים  בה 

גבוהה  מלכתחי  ובעל אמינות  בתנאים סביבתיים קשים  ועבודה  לעמידה  תוכנן  לה 

למעשה   יהווה  השונים  בריכוזים  ימוקם  אשר  המוקשח  התקשורת  מתג  במיוחד. 

הביצועים,  על  מכרעת  השפעה  ובעל  הנתונים  תקשורת  מערך  של  מרכזי  נדבך 

 ת, הזמינות והשרידות של רשת התקשורת כולה.  האמינו

 דרישות הפונקציונליות המרכזיות הנדרשות מהמתג: להלן התכונות/ה .ב

נחושת    12או    8בעל   (1 הרחבה    2וכן    Ethernetמבואות   Gigabitחריצי 

Ethernet    מסוג במתג  במבואות     S.F.Pמובנים  ,   SX    ,LXהתומכים 

1000Base-T  . 

-Copper 10/100    ,100 Base FX    ,1000Base:  ואות מסוגבעל תמיכה במב (2

T/SX/LXב תמיכה   ,-240W 802.3 בתקןAT ה צרכני  -עבור 

POE (8x30W .) 

תמיכה   (3 בעל  המתג  הספקים.  וברמת  המבואות  ברמת  בשרידות  תמיכה 

כוח   בעל     DCבחיבור ספק  על כל אחד מהספקים להיות  נוסף חיצוני. 

 הזנת מתח נפרדת. 

 לפחות.20C- +60C-בטמפרטורה של    דה בעל יכולת עבו (4

(  Casing=IP-50לפחות )  IP-50מארז המתג יתמוך בדרגת עמידות והגנה של   (5

 ע"פ תקן עמידות המוצר בפני תנאים סביבתיים. 

-DIN     (DIN-Rail  , )Wallתמיכה בהתקנה מכנית של המתג באמצעות: פס  (6

Mounting  ,19" Rack Mount . 

 BackPlan= 8Gbps  ,Throughput=6Mpps לפחות:ביצועי המתג יהיו  (7

 מציוד שאיננו מזוהה. BPDU Packetsבעל יכולת חסימת  (8

 . Broadcast Stormsבעל מנגנון מובנה לחסימת   (9

 .IGMP Multicast-וב   Broadcast-טיפול מלא ב (10

תורים בחומרה לכל    8: לפחות  Quality of Service (QoS)תמיכה במנגנוני   (11

 מבוא.  

יישום מ (12 )יכולת  כל מבוא  על  דינאמית    Port  ,)MACדיניות אבטחת מידע 

Address  , Authenticated User    מי על  ולבקר  לשלוט  ובכך  בנפרד 

 שמתחבר למערכת וכן על מה מותר לו לעשות. 
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לכל הפחות, הנפרשים על פני כל הרשת    VLANs  128המתג יתמוך בהקמת   (13

ב מתג  פני  על  רק  ל)ולא  החלוקה  על    VLAN-ודד(.   IPפי:  תעשה 

Address  ,Port  ,Mac Address   . 

 קבוצות לפחות.  4ברמה של  RMON-תמיכה ב (14

 . Port Mirroring  :Many-to-One , One-to-Oneבעל תמיכה במנגנון  (15

באמצעות   (16 חיצוני,  חיווי  כל    LEDsבעל  פעילות  על  אחר,  תצוגה  אמצעי  או 

 רטיס וכל מבוא.ספק כוח, כל כ

 . AMP /RIT   /CRONINGכדוגמת חברת   RJ45אביזר  91.15.3

יכיל אלמנט חיבור הגידים )השקע בפועל( קרונה מסוכך מלא אשר יוגן   RJ45אביזר   .א

 באמצעות מעטה פלסטי כללי.

 . CAT 6יהיה בעל סיכוך מלא על מעגל מודפס העומד בתקן   RJ45שקע .ב

ועיוותים מכניים ותרמיים,  .ג מודול בנוי ממעטפת פלסטיק איכותית, עמיד לשריטות 

 . POLYCARBONATE, חומר כדוגמת עמיד באש

 אלמנט הצפה / הרחקה מהקיר.  .ד

 

 

 מגשר נחושת.  91.15.4

 RJ45זוגות שזורים(, כשבשני קצותיו מחברי    4מוליכים )בעל    8  -מגשר יהיה בנוי מ .א

 זכר מסוכך. 

 .  CAT 7המגשר על כל מרכיביו יהיה מסוכך בסיכוך מלא ויעמוד בדרישות  .ב

 (. LSPVC , LSZH-FRNCהמגשר יהיה מסוכך בחומר מעכב בערה ) .ג

 .STPכבל נחושת  91.15.5

 . STP 600 MHZ ,CAT 7יותקן כבל נחושת  .א

וח הניתוב או מלוח ניתוב אחר  פריסת הכבל תעשה באורך רציף מנקודת הקצה עד לל .ב

 למשנהו ללא חיבורי ביניים.

מטר עבור המגשר בהתאם לדרישות תקן    10מטר +    90אורך כבל אחד לא יעלה על   .ג

EIA/TIA-.568A 

הקבלןלפני   .ד יסמן  הכבל,  ציידי  בשני  המחברים  בשרוולים  התקנת  הכבל   את 

 מתכווצים. 
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בצורה שלא תפגע   ייעודיים ובמובילי תקשורתהכבל  יעבור לכל אורכו, בתוך צינורות  .ה

 במבנה הפנימי של הכבל או במעטה החיצוני שלו. 

 נדרש לקשור את הכבלים בתעלות ובמובילי התקשורת הראשיים בבנדים.   .ו

 (. LSPVC , LSZH-FRNCהיה מסוכך בחומר מעכב בערה )הכבל י .ז

 כבל אופטי.  91.15.6

חוץ למבנה, בתוך תעלות ו/או להטמנה ישירה  הכבל יהיה מותאם להתקנה בתוך ומ .א

 בקרקע.

מילימטר    0.15כבל אופטי הטמנה בקרקע יהיה בעל שכבת שריון של פלדה בעובי של   .ב

 מינימום.  

 מעלות צלסיוס.   -20+ עד   60   -עמידות בטמפרטורת עבודה   .ג

 מבנה דיאלקטרי מלא ללא צורך בהארקה.  .ד

מיקרון מותאם להתקנה ישירה של מחברים    900עטה של  סיבים במ  24הכבל יכיל עד   .ה

 מכאניים מהירים.

 ס"מ חשיפה בפעולה אחת(.  10מיקרון יהיה קל להסרה )לפחות  900מעטה  .ו

 .  Telcordia (Bellcore)סידור צבעים בהתאם לקוד   .ז

 . UV-חשיפה לעמידות ב  .ח

 מ"מ.  10.3הכבל יהיה בעל קוטר קטן שלא יעלה על  .ט

 ניוטון.    2700ל יעמוד בתנאי משיכה של לפחות הכב .י

 ( עם יכולת חזרה למצב קודם.  N/10cmניוטון ) 2000עמידות בפני מעיכה של לפחות  .יא

 מ"מ .  205רדיוס כיפוף מזערי בזמן התקנה לא יעלה על  .יב

 מ"מ.  52לא יעלה על רדיוס כיפוף מזערי בזמן עבודה  . יג

 EN  -ו   IEC 60332-3-24( ובהתאם לתקן  HFFRליו )הכבל יהיה בעל מעטה כבה מא .יד

50266-2-4 . 

 EN  –ו     IEC 60754-2(  בהתאם לתקן    corrosiveהכבל לא יכיל חומרים מאכלים ) .טו

50267    . 

מסוג   .טז יהיה  הכבל  שרפה     LSZHמעטה  בעת  והלוגנים  עשן  של  מזערית  פליטה  עם 

 .  EN 50268 -ו  IEC 61034תקנים בהתאם ל
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 הכבל יכיל סיבי זכוכית מצופים במבנה המאפשר הגנה בפני מכרסמים.  .יז

 .   IEC 60794-1-2מבנה הכבל יהיה יבש ויכיל חומר לאטימה למים בהתאם לתקן  . יח

 צבע המעטה החיצון שחור.  .יט

 . RoHSתאימות  .כ

יודפס   .כא המעטה  מטר(      –על  )כל  תקשורת    -אורך  לכבל  שנת   –יצרן  השם    –סימון 

 סוג הסיבים.  –מספר הסיבים  –סוג הכבל  –הייצור 

 .    OM2מיקרון עפ"י תקן  50הסיבים שיסופקו יהיו מסוג מולטימוד  .כב

) .כג עד  התקנים  ביישומים  תתמוך  האופטית  עבור   –  10GBE  )IEEE 802.3aeהכבילה 

 .SINGLE MODEטכנולוגיית 

ניחות    מ"מ  7.5של  פוף ברדיוס  הסיבים יהיו בעלי רגישות מופחתת לכי .כד עם תוספת 

 . 0.2dB –נמוכה מ 

בתקני   .כה ,  IEC 60793-1-41   -ו  TIA/EIA 492AAAB  ,TIA/EIA455-204עמידה 

ITU-T G651 ,ISO/IEC 11901 . 

חברת   .כו מתוצרת  יהיה  שווה   LCXLM2-L5-024-G700מק"ט      Corningהכבל  או 

 ערך מאושר. 

  

  

  

  

  

  

ע  .כז להקפיד  יש  האופטיים  הכבלים  להנחיות  בהנחת  בהתאם  המותר  הכיפוף  רדיוס  ל 

 היצרן והמפרט הטכני של הכבל. 

הכבל   .כח מספר  ייכתב  עליו  פלסטי,  דגלון  עם  חבק  באמצעות  יסומנו  כבל  כל  קצוות 

 ומיקומו  במערכת. 

רצופים   .כט בקטעים  יסופקו  לאורכי הכבלים  בהתאם  בדרך(  כלשהם  חיבורים  )ללא 

 הקטעים בין צמתי התקשורת השונים.
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 תקנים.  91.15.7

 TIA/EIA 568-B-3: Optical Fiber Cabling Components .א

 TIA/EIA 568-B-1: General Requirements .ב

 ISO/IEC 11801: Information technology-Generic cabling for customer .ג

premises. 

 TIA/EIA 492AAAB: Detail Specification for 50/125 Multimode Optical .ד

Fibers. 

 :IEC 60793-2-10 Ed. 2.0: Optical fibres-Part 2: Product specifications .ה

 .General-Section 10: specification for category A1 multimode fibers .ו

 מפרט למחבר אופטי להתקנה מהירה על גבי סיב. 91.15.8

 יסופק מחבר שניתן יהיה לחברו ישירות על גבי סיב ללא צורך בריתוך או ליטוש  .א

 תקינות  100%-כות גבוהה עם התחייבות היצרן להמחבר ייוצר במפעל באי .ב

 3מ"מ או    2מיקרון,    900על גבי סיב אופטי בעל מעטה של  המחבר יותאם להתקנה   .ג

 מ"מ . 

ׁ )    LCהמחבר יהיה מסוג .ד  . OM2מיקרון בתקן  50( להתקנה על סיב MMמולטימוד 

 ראש המחבר יהיה עשוי מחומר קרמי .  .ה

 .    dB 0.1  -ניחות ממוצעת  .ו

סטייה מרבית של  מעלות צלסיוס עם    -40+ עד     75   -בטמפרטורת עבודה   עמידות   .ז

0.3 dB. 

 .  4Nמיקרון לפחות   900עמידות מכאנית למשיכה עם חיבור למעטה של  .ח

 .44Nמ"מ  לפחות   3 -2עמידות מכאנית למשיכה עם חיבור למעטה של  .ט

-Go /Noהתקנת המחבר תיעשה באמצעות ערכה  הנותנת משוב מידי למתקין של   .י

Go. 

 וצע כדקה אחת. משך זמן התקנה למחבר יהיה בממ .יא

 . TIA/EIA 604-10A    ,IEC 61754-20המחבר יעמוד בדרישות התקינה  .יב

 או שווה ערך.   Unicamדגם  Corningהמחבר יהיה מתוצרת חברת  . יג
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בעזרת   .יד האופטיים  הכבלים  כל  את  המערכת,  מסירת  לפני  יבדוק,  או    TDRהמציע 

 הבאים:  ר כדי לוודא את הפרמטריםמכשור בדיקה  ייעודי אח

 אורך מדויק של הכבל.  (1

 ניחות הכבל מקצה לקצה )כולל המחברים(.  (2

 

 

 חדר תקשורת    –ארונות תקשורת  91.15.9

 לפי מכלול.  יימדד  42Uבגובה   ”25מסד  .א

מסד/ארון התקשורת מיועד להתקנה של לוחות הניתוב ולהתקנה של ציוד תקשורת   .ב

ות המסד יהיו עשויות פח ומתפרקות. המסד  פנ ישירות בארון, או על גבי מדפים. ד -

ממתכת   אחורית  ודלת  מסגרת  כוללת  מחוסמת  מזכוכית  קדמית  דלת  עם  יהיה 

 בעלת חריצי אוורור. 

דלתות הארונות יהיו ניתנות לנעילה באמצעות ידית ומנעול. כיוון הפתיחה יותאם   2 .ג

 ן מתאים. קלתכנון העמדת המסדים בחדר הדלתות יאפשרו פרוק מהיר על ידי הת

הארון יהיה על גלגלים על מנת שיהיה ניתן להזיזו, לפי דרישה, יקבע סופית לרצפה   .ד

 לאחר סיום העמדות. 

 ס"מ.  80ס"מ וארון שרתים בעומק   80עומק הארון    .ה

 שלדת הארון מאלומיניום.   .ו

פתח   .ז כל  גודל  יהיו פתחים לכניסה של כבלים.  והתחתונה של המסד  בדופן העליונה 

"מ לפחות. גודל הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים המתוכננות  מ   100X200היה  י

 רזרבה. 30%להתקנה במסד, בתוספת של 

 כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי.  .ח

וייסגר על  .ט יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי  כל פתח שיפתח לצורך הכנסת כבלים 

לוחות הניתוב והציוד    חדירת אבק ולכלוך אלידי לוחית שתהודק בברגים )למניעת  

 בתוך הארון(. 

של   .י בספיקה  מאווררים  שני  יותקנו  המסד  של  העליון  המאווררים 85CFMבחלק   .

 יותקנו בתוך "הפגודה", יוגנו במתקן רשת מתאים ויחוברו לפס החשמל בארון. 

יכיל   .יא של    2הארון  )  6פסים  של  ומא"מת  חשמל  הפסי  G  )A16שקעי  יותקנו  כ"א.  ם 

 ון בשליש ובשני שליש גובה. אופקית מאחורי האר 
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יכיל   .יב עורפית    -  ”19מסגרות    2הארון  ואחת  של   -אחת קדמית  חירור סטנדרטי  עם 

הציוד  ”19 לבין  הסגורה  הדלת  בין  מרחק  על  להקפיד  יש  הציוד  התקנת  בעת   .

ון יכיל  שבחזית הארון, כך שהדלת לא תיגע בסולמות הכבלים ובכבלי הניתוב. האר

יתוב כבלי הגישור השונים בצורה מסודרת בתוך הארון  סולמות כבלים פתוחים לנ

 משני צדדיו.

לארון תהיה נקודת הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני. יש לחבר נקודת הארקה זו   . יג

הראשי   החשמל  בלוח  פוטנציאלים  השוואת  לפס  או  המבנה  של  יסוד  להארקת 

 באמצעות כבל הארקה. 

יהיה צבוע בשתי שכבות:הארו .יד יסוד ושכבת ן  צבע חיצוני, אפור בהיר כדוגמת   צבע 

RAL-7032 .בגימור קלוי בתנור 

 הארונות יושלטו בשלט בקליט חרוט.   .טו

לארון   .טז כושר ”19מדף  המסד.  של  המסגרות  שתי  אל  ויחובר  נייח,  יהיה  המדף   .

  -ס"מ. צבע המדף    50  לפחות   -ק"ג לפחות. עומק המדף    25הנשיאה של המדף יהיה  

 כצבע הארון.  

ס"מ לפחות תהיה מפלדה צבועה    50. המגירה בעומק של  19למסד "   U2מגירה בגובה   .יז

בצבע הארון. לוח החזית של המגירה יהיה עם ידית במרכזו. המגירה תותקן על גבי  

 מסילות טלסקופיות נשלפות במלוא עומק המגירה. 

ניתוב    . יח בגובה    CAT7  שקעים  24עם    RJ-45לוח  אחת  בשורה  לפי 1Uמלא  יימדד   ,

ל  כן  כמו  הבאים:  מכלול.  בתקנים  יעבוד  הניתוב  ,  A568  -  EIA/TIA /ANSIוח 

11801 IEC ISO ,50173 EN. 

ותקני    .יט במפרטי  ויעמוד  באתר  ייצג את שקעי הקצה הפרוסים  הלוח  CAT-7הלוח   .

פתוחי צד  סולמות  ושני  הכבלים,  לסידור  אחורי  התקן  לניתוב  יכלול  קדמיים  ם 

באמצעות   לארון  יחובר  הלוח  שילוט    2  -ברגים    4המגשרים.  ויישא  צד,  מכל 

 מתאים. 

לוח הניתוב   .כ חיבורו להארקה של הארון.  יכלול התקן הארקה שיאפשר  לוח הניתוב 

 סטנדרטי.   ”19יתאים  להתקנה בארון 
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 ארון תקשורת.   91.15.10

 לפי מכלול. תימדד 20Uעד  10Uבגובה  ”19ארונית  .א

ציוד תק .ב של  ולהתקנה  ציוד הביטחון  של  להתקנה  מיועדת  שורת ארונית התקשורת 

פח   עשויות  יהיו  הארונית  דפנות  מדפים.  גבי  על  או  בארונית  ישירות  פריפריאלי 

 ומתפרקות. הארונית תהיה עם דלת קדמית מזכוכית מחוסמת כוללת מסגרת.

באמצע  .ג לנעילה  ניתנת  תהיה  הארונית  יותאם  דלת  הפתיחה  כיוון  ומנעול.  ידית  ות 

ר פרוק מהיר על ידי התקן  לתכנון העמדת הארוניות במיקומם הסופי, הדלת תאפש 

 מתאים. 

הארונית תהיה מותאמת לתלייה על הקיר או להנחה על ריצפה באמצעות גלגלים על   .ד

 מנת  שיהיה ניתן להזיזה לפי דרישה. 

 ס"מ.  60עומק הארונית  .ה

 ס"מ.  57נית רוחב הארו .ו

 . 10/15/20RUגובה הארונית  .ז

 שלדת הארונית מאלומיניום.  .ח

הא .ט של  והתחתונה  העליונה  גודל בדופן  כבלים.  של  לכניסה  פתחים  יהיו  רונית 

  30%הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים המתוכננות להתקנה במסד, בתוספת של  

 רזרבה.

 מי. כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגו  .י

וייסגר על  .יא יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי  כל פתח שיפתח לצורך הכנסת כבלים 

ניעת חדירת אבק ולכלוך אל לוחות הניתוב והציוד  ידי לוחית שתהודק בברגים )למ

 בתוך הארון(. 

כ"א. הפס יותקן אופקית    A10(  Gשקעי חשמל ומא"מת של )  6הארונית תכיל פס של   .יב

 יש ובשני שליש גובה. מאחורי הארון בשל

לארונית תהיה נקודת הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני. יש לחבר נקודת הארקה   . יג

פוטנצי השוואת  לפס  הארקה  זו  כבל  באמצעות  הראשי  החשמל  בלוח  אלים 

16AWG . 

שכבות: .יד בשתי  צבועה  תהיה  בהיר  הארונית  אפור  חיצוני,  צבע  ושכבת  יסוד  צבע 

 קלוי בתנור.   בגימור RAL-7032כדוגמת 
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ושילוט   .טו ותיקון   -כיתוב  איתור  בהפעלה,  נוחות  במערכת,  מלאה  שליטה  לצורך 

 כל הפריטים המותקנים על ידו. תקלות, נדרש המציע לבצע סימון ושילוט של 

 

 ארון תקשורת חיצוני   91.15.11

 לפי מכלול.  ארונית פוליאסטר להתקנה חיצונית רגילה או על עמוד תימדד .א

ציוד תקשורת ארונ .ב של  ולהתקנה  ציוד הביטחון  של  להתקנה  מיועדת  ית התקשורת 

 פריפריאלי ישירות בארונית או על גבי מדפים.  

ב .ג לנעילה  ניתנת  תהיה  הארונית  יותאם  דלת  הפתיחה  כיוון  ומנעול.  ידית  אמצעות 

 לתכנון העמדת הארוניות במיקומם הסופי.

 ס"מ.  60עומק הארונית  .ד

 ס"מ.  57 רוחב הארונית .ה

 גובה הארונית ייקבע לפי כמות הציוד. .ו

בדופן התחתונה של הארונית יהיה פתח לכניסה של כבלים. גודל הפתחים יהיה יחסי  .ז

 רזרבה. 30%בארון, בתוספת של לכמות הכבלים המתוכננות להתקנה 

 כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי.  .ח

כבלים יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי וייאטם  על  כל פתח שיפתח לצורך הכנסת   .ט

בתוך   הציוד  אל  ולכלוך  מים  אבק  חדירת  )למניעת  בברגים  שתהודק  לוחית  ידי 

 הארון(. 

כ"א. הפס יותקן אופקית    A10(  Gת של )שקעי חשמל ומא"מ  6הארונית תכיל פס של   .י

 מאחורי הארון בשליש ובשני שליש גובה. 

הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני. יש לחבר נקודת הארקה    לארונית תהיה נקודת  .יא

הארקה   כבל  באמצעות  הראשי  החשמל  בלוח  פוטנציאלים  השוואת  לפס  זו 

16AWG . 

שכבות: .יב בשתי  צבועה  תהיה  צ הארונית  ושכבת  יסוד  בהיר צבע  אפור  חיצוני,  בע 

 בגימור קלוי בתנור.  RAL-7032כדוגמת 

ושילוט   . יג שלי  -כיתוב  ותיקון לצורך  איתור  בהפעלה,  נוחות  במערכת,  מלאה  טה 

 תקלות, נדרש המציע לבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו. 
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 דיקת קבלה והרצה ב  91.16

 במפעל הקבלן  -בדיקת קדם  91.16.1

ני ההתקנה בשטח. בבדיקת קדם זו תחובר המערכת ותופעל באופן מלא עוד  הקבלן יבצע בדיקת קדם לפ

 פעל לבדיקת תקינותה והמפקח יאשרו את תוכנית בדיקת הקדם לפני הביצוע. במ

 ביקורת לפני קבלת המערכת מהקבלן  91.16.2

לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של המערכת,    שבועיים  .א

המפקח, בבדיקות מוקדמות לקראת מסירה בשטח. הקבלן  יחל הקבלן בשיתוף עם  

מתכנן, המפקח, והקבלן, בשיתוף נציג המזמין, יבדקו את כל המערכות  הראשי, ה

מבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה  

שנקודת   הפרמטרים  כל  יצוינו  בה  טבלה  ורישום  קצה  יחידת  כל  הפעלת  תכלול 

 צריכה להפעיל בתוכנה ובשטח.  הקצה

הליקוי .ב כל  תיקון  השלמת  בסעיף  עם  כמפורט  והתיקונים  והכנת    9.2.1ים  דלעיל, 

הקבלן   בנוכחות  סופית  קבלה  סיור  ייערך  כמפורט,  התיעוד  ותוכניות  המסמכים 

 ונציג המזמין. 

של  .ג נערך הפרוטוקול  בו  היום  ייחשב  ע"י הקבלן  המסירה  מועד  כי  שוב  כאן  מודגש 

ידי הקבלן לרבות תקופת ההרצה בת    המסירה על  ידי    יום,  60הסופית  על  ואושר 

 המזמין או מי מטעמו וכן נמסרו לידי המזמין תוכניות העדות. 

 קבלה   91.16.3

ציוד בדיקה,   .א כוחו.  יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן המזמין או בא  הקבלן 

 על חשבונו. אביזרים וכלי עבודה  הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ו

ואליות, חשמליות ומכאניות ותבוצענה בהתאם  לדרישות בדיקות הקבלה תהיינה ויז  .ב

 במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו ע"י הקבלן. 

כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים אשר יוגשו לאישור. המתכנן רשאי   .ג

סיף עליהם בדיקות  לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להו

המוצ על  בודד  נוספות  פריט  ברמת  עמידות  מלאה,  בדיקה  להבטיח  במטרה  ע, 

 והמערכת כולה בדרישות. 

 

 הרצת המערכת  91.16.4

עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המזמין או בא כוחו, תחל תקופת הרצה. תקופה  .א

ת,  יום. בזמן זה מפעילי המערכת )נציגי המזמין( יתפעלו את המערכ  60זו תימשך  

 "(. תקופת הרצהויסיקו מסקנות )להלן: " ילמדו את תכונותיה
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המזמין/המתכנן   .ב ע"י  ההרצה  תקופת  במשך  שיתגלו  לשיפורים  ודרישות  ליקויים 

יועברו לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט  

 זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת של המערכת. 

 גמורה ותחל שנת האחריות.יחשב המערכת כבתום קבלה זו ת .ג

 הגדרת סיום העבודה  91.16.5

במידה ויישארו יחידות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן, המפקח   .א

 והמזמין והם בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום העבודה.

במקרה זה סיום העבודה יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע בעזרת סימולציה התחברות   .ב

שטרם    ליחידות היחידות  של  עתידית  לקליטה  שלו  המערכת  את  ויכין  החסרות 

 חוברו. לנושא זה תהיה קבלה נפרדת. 

המערכות   .ג את  לחבר  יהיה  ניתן  האחריות  שנת  או  ההרצה  תקופת  ובמשך  במידה 

 החסרות, הקבלן  יחברן ללא כל תוספת מחיר, במסגר חובותיו בשנת האחריות.

יהיה .ד לכך  בנוסף  ק  סיום העבודה  במפרט לאחר  כפי שמפורט  והדרכה  בלתה, הרצה 

 זה.

 

 

 

 תיעוד והדרכה  91.17

עותקים של תיעוד המערכת. תיעוד   3עם מסירת המערכת לידי המזמין, יגיש הקבלן   91.17.1

 זה יכלול: 

 תיאור המערכת ועקרון פעולתה )כולל מפרטים וקטלוגים טכניים(.  .א

א .ב בדרג  ותחזוקה  הפעלה  תרשימי  -'  הוראות  מפורטות,  הוראות  זרימה   מפעיל. 

הציוד   מרכיבי  של  צבעוני  צילום  כולל  וכו'(  פקדים  על  בשרטוטים  הסבר  )בליווי 

רכוש   הנגטיב  מזמין,   / המתכנן  עם  בתיאום  יבוצע  הצילום  הסופי,  במיקומם 

 המזמין. 

 .  AS MAIDתוכניות  .ג

 MADE-ASתוכניות  91.17.2

הק .א יכין  העבודות,  גמר  כל  עם  של  התוכניות  מערכת  הביצוע,  תוכניות  לפי  בלן 

העבודות  הע את  בפרוטרוט  וישרטט  יסמן  עליהן  והמערכות,  של המתקנים  בודות 
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שיסמן   הפרטים  כל  סופית.  שהוצבו  כפי  המתקנים  חלקי  ואת  למעשה  שבוצעו 

יבוצעו   התוכניות  המתכנן.  ואישור  בדיקה  טעונים  יהיו  בהנ"ל  בתוכניות  הקבלן 

שרטו אוטוקדבתכנת  ש  2010 ט  תוכנית  כל  על  ישמור  הקבלן  ותיקון  ומעלה.  ינוי 

ותיקון   בצירוף תוכניות שינוי  כפי שבוצעו  ביצוע העבודה. התוכניות  תוך  שייעשה 

עותקים בתיק פלסטי קשיח למתכנן לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור    4-יימסרו ב

 י היחידה. הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחיר

המזמ .ב עם  מלא  בתיאום  תיעשה  הספרות  הכנת  כתיבת  גמר  לאחר  כוחו.  בא  או  ין 

הספרות יעביר הקבלן למתכנן לפני מסירת המערכת, טיוטה לאישור. לאחר קבלת  

 הערות המתכנן, יסיים הקבלן את הכנת ספרות המערכת.

 ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין.  .ג

 ת המערכת מהקבלן מותנית, בין היתר, בביצוע של פרק זה.קבל .ד

 

 ה הדרכ 91.17.3

הדרכה,   .א חשבונו  על  יקיים  ההדרכה   30הקבלן  למזמין.  המערכת  מסירת  לפני  יום 

לביצוע   להכשירם  כדי  המזמין,  של  למפעילים  מסודרת  ומעשית  עיונית  תהיה 

 פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת. 

את   .ב יבצע  הכנת הקבלן  כולל  העברת השתלמויות,  לצורך  הדרושה  העזר  פעילות  כל 

 ר ע"י המתכנן/המזמין. ספרות הדרכה שתאוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________    ________________________ 

 שם החותם + חתימה וחותמת הקבלן               תאריך 
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