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 קונסטרוקציה – 00 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  00.01

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק זה, 

בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות  לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה.שירות וזמני תגובה 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי -קונסטרוקציה  00.02

אופן הביצוע ואופני מדידה הינם לפי מפרט הכללי לסלילה וגישור של נת"י,  -בפרקי הקונסטרוקציה 
 אלא אם מצוין אחרת במפרט מיוחד זה.

 

 והמובלים שלבי ביצוע החניון 00.02

 שלבי ביצוע כלליים: 00.02.01

 ביצוע עבודות הדיפון והחפירה. 

 - up –קרקעי לרכב -עבודות דיפון וחפירה של היקף החניון ושל מבנה המעבר התת 

01. 

 , 872-00עבודות הדיפון יבוצעו בשלבים המפורטים בתכניות בסדרה  

בתכניות מסדרה עבודות החפירה באזור מנהרת הרכב וחדר המיישרים מפורטות  

872UP1 . 

בצידו המערבי  של החניון ישנו מובל ביוב ומובל ניקוז קיימים. עבודות החפירה  

והדיפון ייקחו בחשבון שמירה על שלמותו ותפקודו של המובל בכל תהליך הביצוע )חפירה 

 עדינה וזהירה מאוד.(  

 D9-17 872-00   שלבי הביצוע באזור זה כפי שמופיע בתכניות 

 שלד החניון. ביצוע 00.02.02

 חציבת "אמבטיות" ליסודות בהתאם למידותיהם. 

 ביצוע היסודות כנגד הסלע . 

 ביצוע עמודים, מילוי מהודק ורצפה מונחת במפלס הקרקע. 

 ביצוע קורות , תקרות והמשך עמודים בשלבים לכל גובה החניון. 

 שלבים: קורות התושבת לתקרת לוח"דים ולקורות טרומיות יצוקות בשני 

A.  .יציקת תחתית הקורות 

B.  סידור לוח"דים / קורות, יציקת השלמות היציקה, הטופינג, ורצועות בטון בין

 הלוח"דים.

 יש לבצע חספוס 

 לשלב הביניים יש לתמוך את הקורות. 

 התמיכות הזמניות יחושבו לעומס של:
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 טון שירות למטר אורך. 17בתקרות הביניים: 

 שירות למטר אורך.טון  22בתקרה העליונה: 

 יש לקחת בחשבון תמיכות לכל גובה המבנה עד סיום התקרה העליונה.

 התכנון והביצוע של תמיכות אלה הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

כל הפסקת יציקה מעבר למפורט בתכניות חייבת באישור המתכנן מראש, יש להביא 

 בחשבון כי אישור זה לא בהכרח יתקבל. 

בחשבון מיקום עגורנים לצורך ביצוע המבנה, אשר ייתכן שימוקמו בתוך הקבלן ייקח  

 תחום החניון, בתוך פתח בתקרות אשר יושלם בסוף הביצוע.

 הקבלן יתכנן ויאשר מראש את מיקום העגורנים ואת ביסוסם. 

 כל הנ"ל יתואם ויאושר מראש על ידי מתכנן שלד המבנה. 
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 באתר יצוק מזוין בטון עבודות– 02 רקפ

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 02.01

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 ת כלליותהנחיו 02.01

 כללי 02.01.01

 יום. 28על סמך חוזק הבטון בגיל  118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  .1

תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה לתכנון תבניות  .2

 ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.

ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים ברמה ובאופן  בכל מקום שיש .3

 שמתאים ליישום הנ"ל.

היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צויין כך במפורש  .4

 בתכניות.

ויסולקו מי הצמנט מפני הבטון.  מ"מ 7כל תפרי עבודה )הפסקות יציקה( יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  .5

 הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר אישורה להמשך הביצוע.

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת קטימה כלל. במקרה  2*2כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה  .6

תקבע המידה המופיעה  –בצע קיטום ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין ל

 בתכניות.

 

 בטון  חשוף חזותי 02.01.02

בטון חשוף חזותי  יעובד בתבניות פלדה ו/או בלבידים מצופים פורמאיקה ו/או בלוחות הכל בהתאם למתואר   .1

 בתוכניות ובמפרט המיוחד. 

מהוקצעים בשלושה צדדים.  לצורך עיבוד פני בטון חשוף חזותי  בלוחות אנכיים יש להשתמש בלוחות חדשים .2

 הפיאה הבלתי מוקצעת  תופנה כלפי הבטון הנוצק.

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף חזותי , לרבות מריחת התבניות בשמן תבניות  .3

 מאושר.

שימוש קשירת תבניות באלמנטים בעלי גמר בטון חשוף חזותי  תעשה לפי הנחיות המפרט הכללי. לא יותר  .4

פני שטח האלמנט הנוצק במרחקים -בחוטי קשירה )גם לא בחוטים מגולבנים(. אביזרי הקשירה יחולקו על

שווים ובאופן מודולרי. תכנון התבניות שנעשה ע"י מהנדס מומחה לכך, מטעם הקבלן, יכלול גם את תכנון 

 אביזרי הקשירה ופרישתם בתבניות. 

מ"מ המיועדים לקשירה, בכפיפות לאמור  6ותר לקשור ע"י מוטות את תבנית יציקת הצפוי של הכלונסאות מ .5

בהנחיות לביצוע העבודה של חלקי המבנים השונים. בקצה כל מוט יהיה קונוס שיישלף בעת החיתוך, השקע 
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של הקונוס ייסתם ע"י בטון. הסתימות הנ"ל יהיו בגוון הבטון ולא יפגמו בחזות האחידה והנקיה שנדרשת 

 מבטון חשוף.

 ס"מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתוכניות. 2X2הפינות תהיינה קטומות  כל .6

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שיש להקפיד על קבלת פני בטון חשוף חזותי  ללא כתמים כלשהם, ובגוון  .7

 אחיד ונקי,  לפיכך, על הקבלן להשתמש בצמנט ללא אפר פחם, בכל הבטונים בעלי גמר בטון חשוף חזותי .

מהמקומות  נדרש הקבלן לבצע עפ"י הוראות התכניות ו/או עפ"י הנחיית המפקח גמר בטון חשוף בחלק  .8

חזותי עם עיבוד חריצים בדוגמת "קורדרוי"  או בתבניות גומי מתועשות. הקבלן יבצע קטע לדוגמא במידות 

1X1 .מ' ויקבל את אישור האדריכל והמפקח מראש לכך 

 

 תכן תערובת בטון 02.01.03

בכל המקומות בהם יידרש הקבלן לתכנן תערובת בטון תבוצע העבודה ע"י יועץ מיוחד מטעם הקבלן, שהוא  .1

מהנדס רשום וטכנולוג בטונים, )ולא ע"י המפעל המספק בטון(. התערובת תיבדק במעבדה מוסמכת בבדיקות 

 חוזק, עבידות, והתכווצות. 

 כווני היציקה, עבוד הבטון הנוצק וכיו"ב. היועץ הנ"ל יקבע גם את שיטת היציקה, קצב היציקה,  .2

יום לפני תחילת היציקות. היועץ הנ"ל טעון  60התכנון הנ"ל וכן תכנית היציקה יוגשו לאישור המפקח לפחות  .3

 קבלת אישור המפקח מראש.

תכנון התערובת יהיה לפי דרישות התקנים הישראליים ועפ"י דרגות החשיפה שיצויינו בתכניות העבודה  .4

 ות לאמור להלן:ובכפיפ

 בהתאם לסוג הבטון. 118תכולת צמנט מקסימלית בהתאם להנחיות ת"י  .4.1

 בהתאם לסוג הבטון. 118צמנט לא יעלה על ההנחיות ת"י   -יחס מים   .4.2

לפי ת"י  4Sדירוג סומך הבטון הנדרש כפי שמופיע בתכניות. בכל מקרה סומך הבטון לא יפחת מדרגה  .4.3

 מת הבטון ועיבודו., ויתאים להובלה ולשי601ות"י  26

 CEM-Iומעלה ובטונים בעלי דרישה לגמר חשוף חזותי יהיה הצמנט  מסוג  50-עבור בטונים בחוזק ב .4.4

 ללא אפר פחם. 1לפי ת"י 

 עבור בטונים בעלי דרישה לגמר חשוף חזותי לא יאושר שימוש באפר פחם. .4.5

חול מודרג וחול נקי, וגדל סוגים )לפחות(: פוליה, עדש, שומשום,  4 -יהיו מ 1האגרגטים לפי ת"י  .4.6

 מ"מ. )גודל האגרגט יותאם לצפיפות הזיון בפועל(. 25אגרגט מקסימלי לא יעלה על 

 המים יהיו מי שתייה. .4.7

, )מעכבי התקשרות ומוספי על 896מוספים כימיים נוספים במידה ויידרשו יהיו בכפיפות להנחיות ת"י  .4.8

ווצות יש לוודא שמוספים אלו אינם סותרים בלבד(. במקרה של תכן תערובת עם  מוסף לקיזוז ההתכ

 את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות. 

 במסגרת בדיקות התערובת יש לבדוק, לדווח למפקח ולקבל את אישורו לאמור להלן: .5

 יום. 28,14,7,3התפתחות החוזק בגיל  .5.1

 זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות. .5.2

 יום. 28,14,7,3שינויי נפח הבטון  בגיל  .5.3

 משקל סגולי. .5.4
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 תכולת אויר. .5.5

 דקות. 30דקות מרגע הוספת המים, מדוד כל  120סומך והפסדי הסומך במשך  .5.6

 פרוט יחסי התערובת ומקורות החומרים. .5.7

 הקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטונים, אפילו אם הכל אושר ע"י המפקח. .6

 

 ציון דרגות חשיפה לאלמנטים השונים 02.01.04

דרגת חשיפה  -בכל האלמנטים הבאים במגע עם קרקע )לרבות כלונסאות, קירות תומכים, קורות קשר וכדו'( .1

 .118לפי ת"י  5

דרגת  -רכיבי פנים שאינם באים במגע עם קרקע ) תקרות פנימיות, קורות, עמודים, קורות דרוכות וכדו'( .2

 .118לפי ת"י  5דרגת חשיפה  -חשיפה

 .872-01D-17נתוני הבטונים לכל הרכיבים מופיעים בתכנית 

 :הערה .3

חשוב להדגיש שדרגות החשיפה מציינות תכולת צמנט מינימלית כמו גם עובי כיסוי נדרש,  יחד עם זאת  

פירוט דרגת החשיפה, סומך, סוג בטון, כיסוי מזערי למוטות הזיון מופיע בתכניות העבודה. תכולה מינימלית 

 ועפ"י הנדרש במפרט נת"י. 3חלק  466אלמנטים דרוכים תהיה עפ"י ת"י של צמנט ב

 

 אשפרה 02.01.05

אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הכללי ובכפיפות להנחיות  .1

 המפורטות להלן.

 white curingאשפרה של פני שטח אופקיים )פני מיסעות( תהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוג  .2

sheets  ,המהודקות למסגרות עץ, אשר יונחו ויפרשו על כל המשטחים הגלויים לעין. הבטון יורטב כנדרש

 ותימנע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. 

 פת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה.לא יאושר פירוק דפנות צידיות של מעט .3

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור במפרט הכללי בכל  הבטונים בעלי גמר בטון חשוף חזותי לא יאושר  שימוש   .4

 כלשהו.  Curing Compoundבחומר אשפרה )חומר אוטם( נוזלי 

 

 תבניות 02.01.06

ון )או בטון חשוף חזותי או תבניות גומי(  כל עבודות הבטון באתר יבוצעו בגמר בטון חשוף הכלול במחירי הבט .1

 תוספת עבור בטון חשוף חזותי לא תשולם בנפרד ומחירה כלול במחירי הבטונים השונים.

התבניות בפרויקט יהיו תבניות מתועשות מפלדה או לוחות דיקט. הדבר נכון גם לגבי תחתית תקרות ותחתית  .2

 צידי קורות, עמודים וקירות.

 תרו באישור מוקדם של המפקח בלבד.שימוש בלוחות עץ יו .3

והמפרט הטכני הכללי  904התבניות, התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מספר  .4

 ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. 
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בכל עבודות הבטון כלול במחיר התבניות גם עשיית כל החורים והפתחים,  קביעת אביזרי אינסטלציה, חורים  .5

 קיטומים, מגרעות,  שקעים, אפי מים, סרגלים ותעלות למיניהם וכו'.  לצנרת, חריצים,

 

 עבודות בטון מזויין יצוק באתר למבנים השונים  02.02

 בטון רזה ובטון הגנה על האיטום 02.02.01

מתחת למרצפי בטון של המעברים התת קרקעיים, קירות כנפיים, פלטות גישה, קירות תומכים, תעלות ניקוז  .1

ס"מ,  5מובלי ניקוז ובכל המקומות שסומנו בתוכניות, תושם שכבת בטון רזה בעובי מינימלי של מבטון, 

 אופקיות ו/או משופעות, אשר תבוצע בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות.

 

 בעוביים כלשהם 30-מרצפי בטון, יסודות עוברים וכדו' ומשטחי בטון ב 02.02.02

ן בתכניות יש לצקת מרצפי בטון )פלטות בודדות ו/או יסודות עוברים, בתחתית החניון, מעברים והיכן שמסומ .1

רפסודות, רצפה מונחת(  בעוביים שונים אשר ישמשו בחלקם כמערכת ביסוס לאלמנטים אנכיים )קירות, 

 עמודים וכדו'(. סעיף זה מתייחס גם לעיבויים נדרשים בקצוות הפלטות במידה ונדרש.

ס"מ בתוך סלע בריא. מקומות בהם ימצא סלע מרוסק/בלוי, תבוצע  50יש לצקת את כל היסודות לפחות  .2

 חציבה מקומית עד חשיפת סלע בריא.

את היסודות יש לצקת בתוך חפירות מקומיות מתחתית החפירה הכללית. החפירות המקומיות יבוצעו לפי  .3

 מפלסי ומידות היסוד בשיפוע ניצב.

 חומר מופר )עד רמת מטאטא כביש(., לאחר ניקויו מכנגד הסלעאת היסודות יש לצקת  .4

ס"מ. מרצפי הבטון  5במקומות המסומנים בתכניות יציקת הרצפות תיעשה ע"ג שכבת בטון רזה בעובי  .5

 )פלטות, יסודות עוברים, עיבויים שונים( הבאים במגע עם הקרקע יוכנו ליישום מערכת איטום ביטומנית. 

 ק סיבובי )"הליקופטר"( היכן שיסומן בתכניות העבודה.יש להחליק את פני הבטון העליונים באמצעות מחלי .6

 פני הרצפה העליונים יעוצבו לגבהים המדוייקים המסומנים בתכנית. .7

 

 קורות ראש יצוקות ע"ג כלונסאות וקורות קשר 02.02.03

 .40-קורות הראש תהיינה עשויות בטון ב .1

מכל חלק רופף או פסולת המצוייה לפני יציקת הקורות יש לדאוג לניקוי חלקם העליון של הכלונסאות  .2

 בסביבת הקורה.

 יציקת קורות הראש תהיה באמצעות תבניות בלבד, לא תורשה יציקה כנגד החפירה. .3

 את קורות הקשר יש לצקת כנגד הסלע ב"תעלות" שייחצבו מקומית מתחתית החפירה הכללית. .4

 

 עמודי בטון בחתכים כלשהם לרבות חתכים עגולים 02.02.04

לפחות אלא אם צויין אחרת   40-בחתכים כלשהם, לרבות חתכים עגולים, יהיו מסוג בטון ב עמודי בטון .1

 בתכניות.
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בראש העמודים יהיו קורות, או תקרות שטוחות, פני העמודים יהיו בגמר חלק ברמת בטון חשוף בהתאם  .2

 למפורט במפרט זה. 

 התבניות ליציקת העמודים יהיו תבניות פלדה בלבד. .3

ירצה לבצע הפסקות יציקה לגובה העמוד, הקבלן יתאם את מיקום הפסקות היציקה עם במידה והקבלן  .4

 המתכן על מנת לוודא כי אורך הקוצים מתאים למיקום הפסקות היציקה.

 

 

 -קורות תחתונות, קורות עליונות וקורות בדלות 02.02.05

לפחות אלא אם צויין אחרת  40-קורות תחתונות, קורות עליונות וקורות בדלות תהיינה עשויות מבטון ב .1

 בתכניות.

 הקורות תעוצבנה למפלסים המתוכננים בתכניות העבודה. .2

 יש לקחת בחשבון שחלק מהקורות יצוקות בגובה.  .3

(: 466-2)"מחוספסים" על פי ת"י  3פני הפסקות יציקה בקורות אשר יצוקות בשלבים יחוספסו לדרגת חספוס  .4

מ"מ. חספוס כזה מושג באמצעות חשיפה של  40-במרווחים של כמ"מ לפחות,  3חספוס הבטון לעומק של 

 האגרגטים, באמצעים מכניים או אחרים.

 

 קירות בטון בעוביים שונים 02.02.06

 לפחות אלא אם צויין אחרת בתכניות. 40 -קירות בטון  יהיו מסוג בטון ב .1

 פני הקירות יהיו בגמר חלק ברמת בטון חשוף חזותי בהתאם למפורט במפרט זה.  .2

במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות יציקה לגובה הקירות, הקבלן יתאם את מיקום הפסקות היציקה עם  .3

המתכנן על מנת לוודא כי אורך הקוצים מתאים למיקום הפסקות היציקה. יש לקחת בחשבון כי במקרים 

 תתאפשר הפסקת יציקה לאלמנטים מאונכים. מסויימים לא

 למתכנן הסמכות הבלעדית לנושא זה.

 

בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות וביניהם לרבות קידוח ועיגון  40-קירות ציפוי מבטון ב 02.02.07

 הקוצים לכלונסאות

קיר ציפוי מבטון בעובי  קיר ציפוי  לקירות כלונסאות יבוצע  בכל המקומות כפי שמסומן בתכניות. יש לבצע .1

 על פי המסומן בתכניות. 

 קיר הציפוי יבוצע ביציקה כנגד תבנית בהתאם למופיע בתכניות. .2

 ביצוע קיר הציפוי יהיה בהתאם לשלבי הביצוע המפורטים בתכניות.  .3

בין  יש לבצע לפני ביצוע קיר הציפוי בטון התזה במרווח בין הכלונסאות על מנת למנוע זליגת הקרקע ברווחים .4

 הכלונסאות.

קיר הציפוי יכלול את עבודת קידוח המוטות המייתדים. כמות המייתדים כמסומן עפ"י התכניות ולא פחות  .5

 ס"מ עבור כל כלונס. 60מ"מ כל  12משני מוטות בקוטר 
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 בחלקו התחתון של קירות הדיפון בתחום הסלע, קיר הדיפון יהיה יצוק כנגד הסלע. .6

ס"מ ללא התחשבות בפחת שבין הכלונסאות  20יהייה נטו לפי עובי קיר של המדידה לתשלום בקירות אלה ת .7

 או בפחת הנובע מחציבת יתר או מיישום פרטי הניקוז או כל סיבה שהיא.

 

 תקרות בטון בעוביים שונים והשלמות יציקה בין אלמנטי בטון טרום 02.02.08

 העבודה. אלא אם צויין אחרת בתכניות 40-סוג הבטון בתקרות יהיה מסוג ב .1

התקרות תבוצענה בהתאם למפלסים המתוכננים. טפסות לתקרות משופעות תעוצבנה בהתאם למפלסים  .2

 הסופיים )לא תשולם תוספת בגין זה(.

 יש להחליק את התקרות בעזרת מחליק סיבובי )הליקופטר(. .3

אשר יכלול  בין  ס"מ 50על הקבלן לקחת בחשבון צורך במערך תימוך מיוחד של תקרות בעלות עובי גדול מעל  .4

היתר תימוך רציף עד לתחתית הפיר. לא תשולם לקבלן תוספת בגלל דרישות תמיכות אלו והינם כלולים 

 במחיר האלמנטים.

 סעיף זה מתייחס גם להשלמות היציקה בין אלמנטי בטון טרום כדוגמת השלמות היציקה בין הלוח"דים. .5

 מפות לכלי רכב.סעיף זה מתייחס גם ליצקת תקרות משופעות כדוגמת ר .6

 יש לקחת בחשבון כי חלק מהתקרות כגון רמפות לכלי רכב, ידרשו סידור טפסנות ויציקה בגובה. .7

 סעיף זה מתייחס גם ליציקת תקרות בגובה כגון רמפות הרכב. .8

 

 יציקת טופינג מעל ללוח"דים 02.02.09

 .40-יציקת טופינג מעל ללוח"דים תהיה מסוג ב .1

 בתכניות.עובי הטופינג יהיה כמופיע  .2

 בתוך שכבת הטופינג תיושם רשת ברזל זיון עפ"י המפורט בתכניות .3

 פני הטופיג יהיו חלקים לצורך קבלת שכבת הגמר בחניון, פני הבטון יחולקו בהליקופטר. .4

 

  40-טבלת גישה מבטון ב 02.02.10

את שכבת הבטון הרזה ס"מ.  5פלטות )טבלות(הגישה הן בעובי כמופיע בתכניות, יצוקות ע"ג בטון רזה בעובי  .1

 ואת פלטת הגישה יש לצקת על גבי מילוי מהודק.

בחלק התחתון של פלטות הגישה יעוצבו בליטות ושיני בטון המשמשים תושבת לפלטות הגישה במידות  .2

 כמסומן בתכניות.

 מפלסי פלטות הגישה יעוצבו ברומים המצויינים בתכניות. .3

 המיסעה. עיבוד פני השטח יהיה לפי הדרישות לגבי פלטת .4

 

 -מעקות יצוקים ע"ג מיסעה או קירות 02.02.11

 40-מעקי הבטון יהיו עשויים מבטון ב .1

 המעקים יעוצבו בהתאם למפלסים המצויים בתכניות העבודה. .2
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 גמר הבטונים במעקות יתאים נדרש עבור בטון חזותי חשוף. .3

 

 בחתכים כלשהם 40-ביסודות עוברים, רגלי קירות תומכים וקירות תומכים מבטון  02.02.12

.  ביסוס הקירות יבוצע על שכבת סלע 40-כל חלקי הקירות התומכים )קירות רגל( יהיו עשויים בטון ב .1

 בהתאם למפלסים המתוכננים, או לחילופין על גבי מצע סוג א' או ג' מהודק כמצוין בתכניות. 

לאחר חישוף הקרקע למפלס מ' בכל הקירות.  0.8עומק תחתית היסוד מפני הקרקע בחזית יהיה לפחות  .2

המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור השתית ובמידת הצורך תבוצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות 

 המפקח/יועץ הביסוס. 

 השטחים הגלויים לעין במצב הסופי, בכל חלקי הקירות התומכים, יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי. .3

 תכניות, ככל שקיימות.הקירות יוצקו בבת אחת עפ"י הפסקות היציקה שב .4

 כאשר יסוד קיר/ מובל יצק כנגד קרקע יציקת תחתית היסוד / קיר תהיה אך ורק ע"ג בטון רזה. .5

 במקרה זה אסורה היציקה כנגד דפנות גלויות של החפירה ויש למקם תבנית בצדדים. .6

 . 02.02.02יסודות החניון כולל יסודות עוברים, יצוקות כולם בתוך הסלע על פי ההנחיות בתת פרק  .7

 

 יציקת משטחים משופעים ומדרגות 02.02.13

 יציקת משטחים משופעים כוללת רמפות, מדרגות וכדו'. .1

 אלא אם צויין אחרת בתכניות. 40-סוג הבטון ברמפות יהיה ב .2

 גמר הבטון ברמפות לכלי רכב יהיה בטון מסורק .3

 אלא אם צויין אחרת בתכניות. 40-סוג הבטון במדרגות יהיה ב .4

 מדרגות כוללת יציקת משטח משופע, יציקת משולשים ופודסטים.יציקת ה .5

 פני המדרגות והפודסטים יעוצבו למפלסים המסומנים בתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה. .6

ישולם לפי טון פלדה ראה פרק תכולת  –לצורך הכנת קוצים לפודסטי ביניים למדרגות  HBTשימוש באביזרי  .7

 המחירים.

 מייתדיםמוטות  02.02.14

והמוטות  02.01.06.07.04המוטות המיתדים במישקי ההתפשטות יבוצעו עפ"י מפרט נת"י עפ"י סעיף 

המיתדים בחיבורי בטון חדש לקיים יבוצעו עפ"י סעיף עיגון כימי של מוטות מיתדים הכל כאמור בסעיף 

 של מפרט נת"י וכמסומן בתכניות.  02.01.06.07

 

 ס"מ בתוספת כיס חצץ בגב הקיר 80ובאורך עד  4בקוטר " PVCמצינור נקזים בקירות בטון  02.02.15

בקירות התומכים יותקנו נקזים בהתאם לדרישות המפרט הכללי. הנקזים יותקנו באופן שקצה שפיכת המים 

 יהיה מעבר לבטון המשמש לעיגון אבני החיפוי ועד לקצה אבני החיפוי.
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, סתימה באטם מסוג סיקה,  PVC-אטמים, עצר מים מ מישקי התפשטות )תפר הפרדה( לרבות 02.02.16

 , ברזל מגולוון, לוחות קלקר ולבד בקצה הצינורPVCצינור 

 בקירות רגל יבוצע תפר התפשטות על פי המסומן ובתכניות בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.  .1

 בקירות כלונסאות יבוצע תפר התפשטות על פי המסומן בתכניות בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.  .2

, ברזל pvc, סתימה בסיקה בלפקס, צינור PVC–מישקי תפרי ההתפשטות כוללים את האטמים, עצרי מים מ  .3

 ס"מ, לוחות קלקר ולבד בקצה הצינור. 40מ"מ ובאורך עד  25מגולוון בקוטר 

 ם כל הנדרש בתכנית ייכללו במחיר היחידה של הקירות התומכים.מישקי ההתפשטות ע .4

 

 פלדת זיון לבטונים 02.02.17

חלק  4466פלדת הזיון לבטונים עבור כל הפרויקט )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים רתיכים לפי ת"י  .1

חלק  4466במידה ויהיה שימוש ברשתות מרותכות  אלה יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י  500W.  -, בחוזק פ3

4 . 

 לכיפוף זיון. 466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  .2

ככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח. אם יינתן אישור כזה, יהיה  .3

 466)דלות מימן( והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י  ASWE 7018בעלות  סימון  הריתוך באמצעות אלקטרודות

 (, ובכפיפות להנחיות המפקח. לאחר בצוע הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(.1)חלק 

הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך  .4

 אות המפקח. מדגמי, הכל בהתאם להור

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק של הזיון מבחינת  .5

 ס"מ. 5מפלס ומיקום אופקי. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המינימלי 

כופפים במידות שיבטיחו תמיכות לזיון עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( מ .6

מיקום נכון של הזיון, צורת הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות 

 ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב.-הספסלים תיקבע על

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.02.18

לפי נפח, כאמור במפרט הכללי של נת"י, ועפ"י תכולת כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום  .1

 המחירים שבמפרט הכללי של נת"י, אלא אם כן צויין במפורש אחרת במפרט המיוחד. 

 עמודים יימדדו לתשלום לפי נפח ומחירם אחיד ללא קשר לצורתם, למעט לחלוקה המופיעה בכ"כ. .2

 ד.מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפר .3

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול במחירי הבטון ולא נמדד  .4

 בנפרד.

נפח בליטות באלמנטי  בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט הרלבנטי.  הבטון בבליטות  .5

 ללא תלות במידותיהן. משולם, אפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות ומשולמות בנפרד, וזאת

ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים בכל גובה ובכל צורה,  .מחיר פיגומים, תבניות, תבניות אבודות, קלקר .6

כלול במחירי היחידה של עבודות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד. הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון 
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ניות, ביצועם, התקנתם, אחזקתם השוטפת, פירוקם מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמ

וסילוקם בתום העבודה.  יסודות זמניים ו/או כל מערכת ביסוס אחרת הנדרשת למערכת הפיגומים כלולים 

אף הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד. הנ"ל כולל גם את המקרים בהם האלמנט יצוק 

 וכו'.בגובה כגון רמפות הירידה לחניון 

 הנ"ל כולל גם פרטי התפסנות האבודה שבסמוך למובל הקיים ובכל מקום שנידרש.

 עיגון קוצים באפוקסי לכלונסאות הדיפון כלול במחירי הקירות השונים.  .7

שימוש בפס ניאופרן היכן שמופיע בתכניות כלול במחיר היחידה בממשק בין מעבר הרכב, ומעבר הולכי הרגל  .8

 היחידה, של הרכיב המונח עליו.לחניון כלול במחירי 

שימוש בבטון מותז למניעת זליגת קרקע בין הכלונסאות )כשלב מקדים לביצוע הקיר המיישר(, כלול במחיר  .9

 הקיר המיישר.

לעיל לא יימדד  02.01.03תכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות ניסיון כמפורט בסעיף  .10

 כלולה במחירי היחידה של סעיפי עבודות בטון מזוין. לתשלום בנפרד והתמורה עבור הנ"ל

קבלת בטון חשוף חזותי של חלקי בטון מזויין יצוק באתר לא ימדד לתשלום בנפרד. מחירי היחידה של  .11

הבטונים כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי  בעניין בטון חשוף חזותי. מחירי הבטון יכללו 

 חזותי.את קבלת פני בטון חשוף 

 חספוס הפסקות יציקה על פי מפרט זה ייכלל במחירי היחידה של סעיפי עבודות הבטון. .12

 בטון חשוף חזותי לאלמנטים טרומיים אינו נמדד לתשלום ומחירו כלול במחיר האלמנט הטרומי. .13

עבוד פני שטח עליונים של המיסעה ושל פלטות גישה ע"י החלקה בהליקופטר לא יימדד לתשלום בנפרד  .14

 ומחירי הבטון יכללו את החלקתם ע"י הליקופטר.

מהלכי מדרגות על כל תכולתם )משטחים משופעים, משולשים, פודסטים וכיו"ב( יימדדו במ"ק ויכללו את כל  .15

 הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה. 

 02.02.17המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטונים יהיו לפי משקל )טון או ק"ג(, בהתאם להנחיות בסעיף  .16

לעיל  ולפי האמור במפרט הכללי של נת"י. שומרי מרחק מסוג כלשהו, כלולים תמיד במחיר ולא נמדדים 

 בנפרד. 

 וכדו, המחיר הוא לפי טון פלדת זיון. HBTלא תשולם תוספת להכנת קוצים מקירות באמצעות 

 רם כלול במחירי היחידה. תמיכות לזיון )"כסאות"( עשויים מוטות זיון מכופפים, לא ימדדו לתשלום. ומחי 

ריתוכי זיון, אם נדרשים בתכניות, ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים לתשלום ומחירם, כולל  

 מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. 

בכל מקרה שבפרויקט זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים בכל האורכים המצויינים בתכניות, לא  

 תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות באופן הנ"ל.  תשולם

חפיפות זיון שאינן מתוארות בתכניות, כגון חפיפות זיון של זיון מחלק הנתון בתכניות באורך כללי, אינן  

 נמדדות לתשלום ומחירן נכלל במחירי היחידה. 

 וללא הבדל במחיר. 500W-פכפי שנאמר לעיל כל מוטות הזיון המצולעים יהיו מברזל זיון רתיך בחוזק   

בטון רזה יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא הבחנה בין יציקות אופקיות ו/או משופעת,  בין יציקות  .17

 בשטחים גדולים ו/או קטנים ובעובי היציקה. 
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המצוין בכתב הכמויות, אולם  30-במקום ב 40-בכל מקום שנדרש בתכנון, תשולם תוספת עבור יציקת בטון ב .18

 לא תשולם תוספת. 40 -הסעיף בכתב הכמויות כולל מראש שימוש בבטון ב אם תיאור

הבטונים בפלטות הגישה ימדדו במ"ק לרבות העיבויים והבליטות. המחיר כולל את כל החומרים והעבודות  .19

 וכולל הגמר העליון. הגבהות לאורך תפרי התפשטות ימדדו בנפרד.

 ק"ג למ"ק וכן מוספים ותערובת כמפורט בתכניות.  900עד  המחיר כולל שימוש בסיבי פוליפורפילן בכמות של .20

קורת שן מבטון מזויין ימדדו לתשלום במ"ק, בהתאם לחתך של החגורות השונות. התשלום יכלול את כל  .21

 הנדרש במפרט הכללי. הזיון ישולם בנפרד.

ר. הקיר המקביל ווטות הבולטות מקירות בטון ימדדו לפי מ"ק. בסעיף זה יימדד חלק הווטה הבולט מהקי .22

 לווטה ולתחום הלוח"ד יימדד בסעיף הקירות.

מוטות מייתדים  )לדוגמה באזור יציקת השלמה לתקרת בטון(, לא יימדדו לתשלום בנפרד. הם יכללו את כל  .23

המלאכות הדרושות לביצוע מושלם לפי הנחיות היצרן. בקירות הציפוי לכלונסאות, התשלום עבור קידוח 

 בסעיף קיר הציפוי  שבכתב הכמויות. ועיגון הקוצים כלול

קירות ציפוי לכלונסאות, המדידה והתשלום יהיו לפי נפח בטון ויכללו את כל האמור לעיל. התשלום עבור  .24

קיר הציפוי יכלול בתוכו גם את התזת הבטון ברווח בין הכלונסאות במידה ויידרש, את קידוח ועיגון המוטות 

את החפירה העדינה סמוך לכלונסאות וניקיון יסודי של חזית  המייתדים לכלונסאות לרבות אספקתם,

הכלונסאות לרבות באמצעות גרניק. כיוון שקיר הציפוי יצוק מחיר היחידה יכלול גם את עבודת התבניות לפי 

לעיל. העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני מישור  6סעיף 

נפח זה כלול במחיר היחידה, בכל מקרה, לא  -, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאותכלונסאות הדיפון

 תשולם כל תוספת בעבור עבודה בגובה. פלדת הזיון )רשתות( תימדד בנפרד.

פרטי נקזים אורכיים ואנכיים בקירות התומכים , המופיעים בפרטי הקונסטרוקציה, יכללו במחיר הבטון של  .25

צץ עטופים בד גאוטכני וצינורות שרשוריים. הנקזים יותקנו במבנים התומכים מכל הקירות, לרבות כיסי ח

הסוגים על פי המפורט בתכניות והם כוללים את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם לדרישות המפרט הכללי 

 והתכניות ולא ימדדו לב+תשלום

ל את כל האמור לעיל. המחיר יסודות וקירות תומכים, המדידה והתשלום יהיו לפי נפח בטון והמחיר יכלו .26

 יסוד לצורך ביצוע עבודות איטום.  -יכלול ביצוע רולקות במפגש קיר

 ועליו לא תשולם תוספת בגין סוג הבטון.  40 -סוג הבטון בכל חלקי הקיר התומך )יסוד וקירות( יהיה ב .27

יחידה לכל רוחב מישקי התפשטות ברצפת קומה תחתונה )תפר עבודה( , המדידה והתשלום יהיו לפי מחיר  .28

ס"מ, לוחות קלקר  75מ"מ ובאורך עד  20, ברזל מגולוון בקוטר PVCשהוא. המחיר כולל אטמים, צינור 

 מילוי בחומר סתימה וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתכניות.

ון לא ישולם בעבור מישקי התפשטות במבנים התומכים קרקע והם יהיו כלולים במחירי היחידה של הבט .29

 )הפרטים בתכניות לרבות כל החומרים והמלאכות לביצוע מושלם(. 

 ברזל זיון מגולוון בפרט התפר ימדד לתשלום לפי סעיף זיון באופן זהה לכלל מוטות הזיון בפרויקט.

הכנת שרוולים בקורות עבור המערכות )חשמל, ניקוז וכדו'( כלולה במחירי היחידה של  אלמנטי הבטון  ולא  .30

 תוספת כסף בגין ביצוע ההכנות הנ"ל.תשולם 
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 למבנים ודרוך טרום בטון עבודות - 03 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 03.00

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות 

 המחמירות יגברו.

 

 הנחיות כלליות 03.01

 כללי 03.01.01

"עבודות בטון" שבמפרט הכללי,  02"עבודות בטון טרום" ובפרק  03הדרישות והתנאים המוגדרים בפרק  .1

 להלן:כוחם יפה גם לעבודות המתוארות  בסעיף זה פרט לשינויים המפורטים 

 פרק זה מתיחס לביצוע אלמנטים מבטון טרום דרוך למבנים כדוגמת הלוח"דים בחניון. .2

 , ובהתאם למפרט המיוחד.03העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי הבין משרדי פרק   .3

על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי האתר הצפופים, ולתכנן את דרכי הגישה והובלת  האלמנטים הטרומים   .4

 ניון. לאתר והרכבתם בח

כל העבודות המפורטות בפרק זה כוללות בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את תכנון  .5

האלמנטים השונים,  הכנת דוגמאות, בצוע האלמנטים, הובלתם לאתר, שמירתם, התקנתם המושלמת 

 במבנה לרבות הרמתם והצבתם, אטום מלא של המישקים.

 

 למוטות הזיון וציון דרגת חשיפה הרכב תערובת הבטון, כיסוי 03.01.02

שבמפרט  02הרכב תערובת הבטון, סוג הבטון, סוג הצמנט,  דרישות תפקודיות וכו' יהיו זהים לנאמר בפרק  .1

   זה אלא אם קיימת דרישה ספציפית בפרק זה.

דירוג סומך הבטון בעת שימתו בטפסות יתאים ליציקות המתבצעות במפעל הטרומי ויאפשר את קבלת כל  .2

 שבמפרט זה. 02כונות הנדרשות מתערובת הבטון כמפורט בפרק הת

לצורך תכנון התערובת הקבלן ישכור את שירותיו של יועץ בטונים מטעמו.  -תכן תערובת לבטון חזותי חשוף .3

שנה לפחות בתכנון תערובות כעין אלה. יועץ הבטונים לא  15היועץ יהיה מוכר בעל שם בתחום עם ניסיון של 

הבטון של המפעל המספק את הבטונים, אלא גורם אחר בלתי תלוי עם המפעל, הרכב התערובת  יהיה טכנולוג

 יובא לאישור מנה"פ.

בתכנון התערובת על היועץ לשים דגש על מניעת בועות אויר באלמנטים השונים ומניעת סגרגציה תוך שימוש  .4

 בתערובת מתאימה ובטפסות מתאימות.

 

 תכניותאחריות הקבלן להשלים ה 03.01.03

 השלמת תכניות הייצור לכל האלמנטים תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. .1
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על הקבלן להכין על חשבונו תכניות מפורטות )תכניות בית מלאכה( של כל האלמנטים הטרומיים כולל  .2

אינסרטים, וכל הנדרש לצרכי הרכבה או חיבור זמני ו/או קבוע במבנה. לצורך זה על הקבלן להעסיק מהנדס 

 אדריכל רשוי בעל נסיון בעבודות מסוג דומה לביצוע העבודה לפי הנחיות המתכננים.ו/או 

 התכנון המפורט הנ"ל יתבסס על הקריטריונים והמסמכים הבאים:  .3

 התכניות המצורפות וכל יתר מסמכי החוזה. .3.1

 . 4וביחוד חלק  466חוקת הבטון ת"י  .3.2

 )תקן רעידת אדמה ותקן רוח(. 414, 413ת"י  -התקנים .3.3

 ייצור ומוצרים-ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי -2חלק  1923ת"י  .3.4

 תקנים משלימים בהתאם לסוג הפריט החדש. .3.5

 המפרט הכללי הבינמשרדי, המפרט המיוחד וכתב הכמויות. .3.6

 

 פרוט תכניות ומפרטים שיסופקו על ידי הקבלן 03.01.04

ש ימים ממתן צו התחלת עבודה את בנוסף לאמור לעיל על הקבלן לספק לאישור המהנדס המתכנן בתוך חוד

 התכניות והמפרטים הבאים:

 תכניות מיקום של אביזרים לעיגון ולהרכבה הפריקסטים על השלד.  .1

 תכניות ייצור של כל האלמנטים יכללו: .2

 (.1:25, )1:20פרישת האלמנטים )כל אחד ואחד( קנ"מ  .2.1

 (.1:25, )1:20זיון האלמנט וסדורו קנ"מ  .2.2

 סידור סרגלי החזית שיקובעו לשולחן היציקה.         .2.3

 ליד קצוות אופקיים ואנכיים, שינויי  כיוון, וכו'. 1:5פרטי קצוות האלמנטים קנ"מ  .2.4

מיקום כל האביזרים באלמנט כולל ווי הרמה, אמצעי שינוע, אביזרי חיבור זמניים  וקבועים וכל  .2.5

 אביזר אחר הנדרש ליצור ולהרכבה. 

 נכיים בלוחות היכן שנדרש, כולל חיזוקים נדרשים.הכנת פתחים א .2.6

 . 1: 5אופקיים ואנכיים( קנ"מ  פרטי חיבור ואטימה בין האלמנטים לבין עצמם )חתכים  .3

 מפרט הקבלן שיתייחס לשיטת הייצור, לפרטי ההרכבה, השינוע וההנפה.  .4

 

 אשור ותאום 03.01.05

 אישור המתכנן. התכניות, המפרטים והחישובים הסטטיים הנ"ל יועברו ל .1

שבועות מיום  2הערות לתכניות או אישור התכניות המפורטות של הקבלן על ידי המתכננים ייעשה תוך  .2

 מסירתן לאישור. 

 תוך שבוע אחד. -תיקון הנדרש לאישור חוזר .3

לא תוכר תביעה להארכת לוח הזמנים ועיתויים המוזכרים לעיל  מכל סיבות שהן, על הקבלן להגיש התכניות  .4

 לאישור המתכננים במועד מוקדם מתאים. 

כל האמור לעיל כלול בתמורה, ולא תשולם כל תוספת גם אם בעקבות התכנון המפורט יהיו דרישות נוספות  .5

 צעת הקבלן. אשר יחייבו שינויים ופרטים אחרים מה
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 ייצור 03.01.06

 הרכיבים הטרומיים ייוצרו במפעל לבטון טרום, מאושר ע"י מנהל הפרויקט.  .1

 שיטת היציקה תבוצע בעזרת ויברטורים להבטחת צפיפות הבטון.  .2

על הקבלן להכין על חשבונו דוגמה אחת מכל טיפוס של אלמנט טרום לפי בחירת האדריכל, בצורה מושלמת,  .3

 העליון לאישורו הסופי של האדריכל לפני התחלת היצור השוטף.כולל הגמר 

 

 הגנה בפני קורוזיה 03.01.07

נדרשת הקפדה יתרה על הרחקת הזיון מפני הבטון החיצוניים על ידי שומרי מרחק מתועשים מבטון שימוקמו 

 ש. בכמות מספקת כך שכל הזמן יורחק מפני החזית החיצונית של הבטון לפי עובי הכיסוי הנדר

 

 מדידה באתר 03.01.08

בהתאם להתקדמות הפרויקט בשטח ובמקביל לייצור האלמנטים במפעל על הקבלן לערוך מדידות ולסמן את 

 מיקום הרכבת הפריקסטים בטרם הבאת האלמנטים לאתר ולהכין את האלמנטים בהתאם.

 

 תקרות ו/או רצפות טרומיות דרוכות 03.02

 

 פלטות טרומיות  03.02.01

הפלטות הטרומיות הדרוכות )לוח"דים( מיועדות לשאת את העומסים  המצויינים בתכניות, בנוסף למשקלם  . 1

 .60-העצמי ולמשקל היציקה המשלימה. סוג הבטון של הפלטות הטרומיות יהיה ב

על הקבלן להגיש הפלטות הטרומיות לאישור המזמין לא יאוחר מאשר ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת  .2

 ודה. העב

 לצורך קבלת האישור  יגיש הקבלן את המסמכים הבאים: .3

 חישובים סטטיים. 3.1 

 תכניות עבודה מפורטות, לרבות כל הפרטים הנדרשים. 3.2 

תקן הזיון של הפלטות ותעודת בדיקה של יצרן הפלדה שאכן הפלדה  עומדת בתנאי התקן של  3.3 

 .466היצרן ותנאי ת"י 

בתוכניות הינו עובי מינימלי נדרש, ומטרתו להבטיח דפורמציות ותנודות אנכיות  עובי הפלטות המופיע .4

 מוקטנות.
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פני הבטון העליונים בפלטות יהיו מחוספסים להגברת טיב ההדבקות עם היציקה המשלימה. רמת החספוס  .5

 ויתאים לכח  הגזירה האופקי בין היציקות.  466תהיה לפי ת"י 

יו חלקות ברמת  בטון גלוי. אישור או דחיית הפלטות על ידי המזמין ינתן תוך פני הפלטות התחתונות יה .6

שבועים  ממסירת הבקשה למזמין. במידה והמזמין ידחה את הפלטות המוצעות  על ידי הקבלן ו/או תהיינה 

ם מצד המזמין דרישות לתיקונים ושינויים בפלטות, יבצע הקבלן דרישות אלו ללא תוספות מחיר וללא שינויי

 בלוח הזמנים.

על המפעל לסמן את מיקום החללים בלוח"ד במפעל לצורך התקנת אביזרי תלייה והימנעות מפגיעה בצלעות  . 7

 הלו"חדים בעת התקנת אביזרים שונים.

 מטר משני הצדדים כבר במפעל בכל מקום שידרש. 1-קצוות הפלטות ימולא בבטון כ .8

 

 עמידות אש 03.02.02

דקות. הספק יגיש תעודה המאשרת את העמידות באש לסוג  120הטבלות תהיינה עמידות לאש למשך   .1

 הטבלה שיגיש לאישור המתכנן. 

אספקת הטבלות לאתר תלווה בסימון ברור שלא יותיר מקום לספק באשר להתאמת הטבלות לעמידות באש  .2

 כנדרש.  

 

 חישוב הרכיבים 03.02.03 

"תקרות  מטבלות חלולות טרומיות דרוכות",  5חלק  466חישוב הרכיבים יעשה על פי דרישות תקן ת"י  .1

 . 4-ו 1,2,3חלקים  466העדכני ובהתאם לת"י 

 עובי הבטון הממוצע ועובי בטון הכיסוי יתאימו להבטחת עמידות אש בהתאם לנדרש בתקן. .2

 במדור מבנים מטעם הקבלן. חישוב האלמנטים יתבצע ע"י מהנדס מבנים רשוי  .3

     

 דרישות הרכבה 03.02.04

על הקבלן להגיש תכניות הרכבה וכן פרוט תהליך ההרכבה בהתאם לתנאי האתר הקשים לרבות פרוט  ציוד  .1

ההרמה וההרכבה לאישור המפקח. במסגרת מסמכי המכרז מצורפת הצעה לתכנית הרכבה ללוחדי"ם אשר 

 "דים בשיפוע.כוללת התייחסות להרכבת הלוח

תכניות ההרכבה יכללו סימוני הלוח"דים, כפי שמתאימים למפעל המייצר, וכן סימון המעברים  האנכיים של  .2

". יידרשו התאמת הלוחות אשר מיועדים 12מערכות המבנה. במקומות מסויימים יידרשו פתחים של עד 

 לקבל מעברים כאלו.

ורשה חציבה באתר בפלטות אלא במקדח יהלום ולגודל בתכניות ההרכבה, הקבלן יקח בחשבון שלא ת .3

. על כן כל המעברים האנכיים, למעט במקומות שאושרו על ידי המהנדס המתכנן יוכנסו 4מקסימלי של "
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לרצועות השלמת יציקה בין הפלטות וינשאו על ידי הפלטות. חיתוך הפלטות לצורך התאמתם וליצירת 

 ם מכניים מסתובבים )דיסקים(. פתחים בין פלטות יעשה באמצעות משורי

חורים בפלטות  הטרומיות יבוצעו אך ורק באמצעות מכונת קידוח. מכונת הקידוח טעונה אישור המפקח, אין  .4

ס"מ  כמפורט לעיל בכל מקרה קידוח חורים וניסור הפלטות טעון אישור   10-לקדוח חורים שקוטרם גדול מ

 בשיפוע בחלק משטח המבנה. המפקח. כמו כן, יקח בחשבון התקנה נדרשת

הפלטות יורכבו על קורות בטון או על קירות בצורה סימטרית כך שלא יווצרו  מאמצי פיתול בקורות שיסכנו  .5

 .על לוחות מורכבים לא תורשהאת הקורות או שיגרמו להם דפורמציות מיותרות. הערמת לוחות 

 מגפ"ס לפחות. 30-לת/ בקירות הרכבת הפלטות תבוצע רק לאחר הגיע חוזק הבטון בקורו .6

 הנחת הפלטות תעשה על גבי דייס בהתאם להנחיות יצרן.  .7

 ( .5%-מודגש בפני הקבלן שהלוח"דים הינם בשיפוע רוחבי  )עד ל .8

עקב מורכבות הענייון והחשיבות הנדרשת בדיוק ההרכבה, יש לבצע מדידה לאורך שיני ההשענה ע"מ לוודא  

 את המפלסים.

מ"מ, כמות צמנט  5. התערובת עם אגרגט מודרג, גרגיר  מקסימלי 40-המישקים יעשה עם בטון במילוי  .9

 ק"ג/מ"ק בטון מוכן. יש  להשתמש במוסף לשיפור העבידות.  320מינימלית 

מילוי התפר יהודק לכל גובהו עם סרגל עץ דק. יש להבטיח שהמישקים יהיו נקיים, חופשיים מכל חומר זר   .10

פני מילויים. את מילוי המישקים רצוי לבצע קרוב ככל  האפשר למועד ההרכבה ובכל מקרה לפני ורטובים ל

 היציקה המשלימה.

 סיבולת ההרכבה: .11

 ס"מ. 1הסטיה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על   11.1 

 .350-הסטיה האנכית )התרוממות הפלטות( לא תעלה על מפתח הפלטה  מחולק ב  11.2 

 מידות הפלטות יקבעו בתאום ואישור המפקח. .12

הרשות בידי המפקח לשנות את תהליך ההרכבה המוצע על ידי הקבלן כולל שינויים בסוג וכמות ציוד ההרמה  .13

וההרכבה על מנת להבטיח  עמידה בלוח הזמנים, וכן לדרוש שינויים אחרים לדעת המפקח הדרושים  על מנת 

 זמן ההרכבה והן בשלב הסופי.להבטיח את קשיחות המבנה הן ב

 כל השינויים הנ"ל שידרשו על ידי המפקח לא יהוו סיבה לתוספת מחיר. .14

לפני ביצוע עבודות ההרכבה של האלמנטים הטרומים ימדוד הקבלן את שלד קורות הבטון הנושאות אותם  .15

 ויתאים את מידות הפלטות בהתאם לקיים בשטח בפועל.

 בחניון יורכבו הלוח"ידם מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. באזור שיפוע אורכי . 16
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 בדיקת פלטות טרומיות  03.02.05

פלטות במידות הזהות  2לפני התחלת היצור השוטף של הפלטות הטרומיות על הקבלן להכין  דוגמא של  .1

טות ישלחו לפלטות המבנה. הפלטות בדגימה יבדקו לגבי עמידתם בתנאי הסיבולת ומראם החיצוני. הפל

 לבדיקת חוזק בהרס למעבדה מוסמכת ומאושרת על ידי המפקח. 

 העדכני.                   252הבדיקה תעשה בכפיפות לתקן הישראלי ת"י  .2

, כל הפלטות שיוצרו עד למועד 252מודגש בזאת במפורש שאם אחת מהדגימות לא תעמוד בתנאי תקן ת"י   .3

 וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן.  הבדיקה יפסלו ולא יורשו בשימוש

 

 חיתוך אלכסוני בקצה הטבלה 03.02.06

 הטבלות המסתיימות בחיתוך אלכסוני יוכנו בניסור במפעל למלוא עובין. .1

לא תותר שבירה. הקבלן רשאי לבצע את הניסור באתר רק לאחר שיוכיח למפקח שביכולתו לבצע באתר  .2

 מדויק ולמלא העובי  כנדרש.  ניסור אלכסוני, 

 

 טבלות ברוחב לא סטנדרטי 03.02.07

טבלות ברוחב הקטן מהמידה הסטנדרטית, טבלות מנוסרות מטבלה רחבה, תיוצרנה על ידי ניסור למלוא  .1

 עובי הטבלה ולא תותר שבירה. 

 הקבלן רשאי לבצע את הניסור באתר רק לאחר שיוכיח למפקח  שביכולתו לבצע באתר ניסור כנדרש.   .2

 

 דיוס מישקים 03.02.08

. הדיוס יבוצע  בפעולה נפרדת מביצוע יציקת הטופינג תוך 40-דיוס המישקים בין הטבלות יבוצע בבטון ב

 הקפדה על החדרת הדייס ומילוי מוחלט של המישקים. 

 

 בטון חודר לחורי הטבלות 09.03.02

במקומות בהם לפי פרטי הקונסטרוקציה שבתכניות, חודר הבטון לתוך חורי  הטבלות, הפקקים במיקום 

 הנדרש והבטון החודר לתוך חורי הטבלות  אינם נמדדים.

 

 ניקוז חללי הפלטות 03.02.10
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או בכל דרך שהיא ובאישור מ"מ בחלל  הפלטות  12על הקבלן לנקז את המים באמצעות קידוחים בקוטר 

המפקח. ניקוז המים באמצעות  קידוח חורים במקדחה חשמלית וסתימת החור בתום הניקוז כלול במחיר 

 היחידה.

 ניקוז חללי הפלטות 03.02.11

 מחיר היחידה כולל הושבת הפלטות על פס ניאופרן היכן שזה נדרש בתכניות

 

 ס"מ  2חיפוי מבטון אדריכלי בעובי  12.03.02

 כללי     03.02.12.01

מ"מ בשטחים המקבילים    20או שו"ע, בעובי  UHPCמערכת חיפוי מבטון מחברת "קשת פרימה" או  .א

 מ"מ במדרך החלון )בורטאג'(. 30-לקירות הבטון החיצוניים ובגליפים והמשקופים , ו

שות המים פני האריחים יהיו מבטון נקי )גלוי(, דהיינו מבטון חלק ללא כתמים , ללא חורים לאחר התייב .ב

הכלואים על פני התבנית, ללא סימני חיבור בין התבניות, סגריגציה או מסגרת כהה מסביב ללוח כתוצאה 

מבריחת מים בין התבניות.  פינות האריחים יהיו ישרות, ללא קטימה, ללא שברים בפינות, סדקים, 

 ח.חריצים וכד' ויתאימו למראה הדוגמא המאושרת, לשביעות רצון האדריכל והמפק

האדריכל / המפקח רשאי לדרוש החלפת כל לוח אשר נפגע במהלך הובלה או הרכבה, ולא לאפשר תיקוני  .ג

 פגמים באתרו לוח פגום באופן חלקי או מלא.

 גוון התערובת יאושר ע"י המתכנן והיא תבוצע על בסיס מלט לבן בהתאם לאישור האדריכל  / המפקח. .ד

 מגפ"ס. 100חוזק הבטון בלחיצה יהיה  .ה
 מגפ"ס. 15חוזק הבטון בכפיפה לפחות     
 ללא שימוש בסילר. 1%ספיגות הבטון עד     
 
 -בהנחיית האדריכל יכין הקבלן, ללא תשלום נוסף, מס' דוגמאות אותן יבדוק ויפרק עם קבלת ההחלטות .ו

 זאת יחד עם מער' אלומיניום ו/או מערכות אחרות .
 
מקובעים לבטון לפי תכנון הנדסי שיוגש לאישור המזמין .   316הקיבוע לקיר יהיה ע"י אלמנטי נירוסטה  .ז

 בקיבוע יבוצעו הקידוחים )הקידוחים יעשו במפעל (.
 

 תבניות     02203.02.1.
 

 התבניות יהיו חלקות לחלוטין ומעובדות בעיבוד המתאים לבטון מהסוג הנדרש.
 יים ביציקות בטון אדריכלי .התבניות יבוצעו מחומרים מתקדמים ביותר עפ"י הידע העדכני ביותר הק

 סוג התבניות יאושר ע"י האדריכל / המפקח לפני תחילת הייצור .
 

 הרכבה    03203.02.1.
 
 ללא תוספת מחיר. –הקבלן יבצע חישובים והרכבה לפי מרחק מקיר הבטון ולפי המצב בשטח  .א
 החיפויים יורכבו בשיטת הקיבוע היבש. .ב
 מ"מ בהתאם לדרישת האדריכל. 8-10 אריחים תהיה 2הפוגה שתיווצר בין כל  .ג
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 הפוגות לא יראו בחזית אלא בחלקים הניצבים לחזית .
פני המוצרים מעובדים בשיטות שונות ויש להקפיד על הגנת המוצר ושמירה עליו לאורך הביצוע  .ד

 בפרויקט.
 אסור לנסר, לסתת, לחתוך את האלמנטים ללא אישור המפקח. .ה
 
 הכנת דוגמאות    04.12.03.02
 

 עפ"י דרישות המפקח, יבצע הקבלן מס' דוגרמאות על קירות המיועדים להן.
 מ"ר. 9מ"ר ותכלול את כל מרכיבי החיפוי, ובסה"כ שטח של  5כל דוגמה תהיה בשטח של מודול שלם ולפחות 

 
 תנאי סף ליצרן / קבלן המשנה   0512.03.02.
 

 ם בפרויקטים שונים בייצור אלמנטים מסוג זה.על היצרן להיות מפעל בטון טרומי מאושר ובעעל ניסיון קוד
 

 אחריות   0612.03.02.
 

 שנים. 10שנים, אחריות לחומר :  10אחריות להתקנה : 
 

 מדידת החזית לפני ביצוע   0712.03.02.
 
" ויעביר  site awareהקבלן ימדוד את החזית במדידת תלת מימד באמצעות חברת "מבט" או חברת "  .א

 את המדידה לבדיקת מנהל הפרויקט והאדריכל.

המרחק עליו יחליט האדריכל יוכנס לתכניות הייצור והחישובים ההנדסיים שיספק הקבלן, תוך קבלת  .ב

 אחריות מלאה עליהם.

לא בחזית ולא בפתחים,  –לא תהיה תוספת תשלום בגין התרחקות של הבטון מפני הקיר המתוכננים  .ג

 ון כל מרווח שיווצר בגין התכנון או הביצוע.והקבלן יקח בחשב

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים   303.02.1

 .03תכולת המחירים לפי הוראות פרק  .1

המדידה לפי שטח נטו של הטבלות הרשום בתכניות, בהתאם למידות התיאורטיות,  בחלוקה לפי עובי בלבד.  .2

 שונים או במידות אורך או רוחב שונות.לא יובדל בין טבלות באותו העובי אולם  לעומסים 

 עמידות באש בדרגה כמצוין במפרט כלולה במחיר. וכן התקנת  הפלטות בשיפוע כלשהוא. .3

 למען הסר ספק מחירי הלוח"דים יכילו: .4

 ביצוע חישובים מפורטים ע"י מהנדס רשוי במדור מבנים והפקת דו"ח חישובים סטטי. 5.1 

 מפורטות ללוח"דים.תכניות ביצוע  5.2 

 אלמנט טיפוסי לדוגמה לקבלת אישור. 5.3 

 אלמנט קומפלט כולל בטון, דריכה, אביזרי הנפה והשינוע. 5.4 

 הובלה והרכבה במקומם הסופי והמתוכנן. 5.5 
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 דקות. 120פלטות לעמידות אש של  5.6 

 עם הלוח"ד.הדייס הנדרש או תושבת הבטון מתחת לרצועת הניאופרן אשר באה במגע  5.7 

טבלות המסתיימות בחיתוך אלכסוני ימדדו לפי שטח הטבלה נטו הנתון בתכנית ולא לפי המלבן  5.8 

 החוסם. עשית החיתוך האלכסוני לא תמדד.

 הדיוס אינו נמדד והוא כלול במחירי הטבלות.  5.9 

 מילוי מישקים בין הלוח"דים כלול במחיר היחידה    5.10 

ללוח"דים ובין הלוח"דים אינן  נכללות במחיר היחידה והן משולמות בנפרד  השלמת יציקה מעל 5.11 

 02במסגרת פרק 
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 בניה עבודות 04 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  04.00

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי .4.01

 במפרט הכללי בהתאם למפרט המיוחד להלן. 04העבודה תבוצע לפי פרק    

  

 בלוקים מבטון לבנייה .4.02

 האחרונה ולפי החניות היצרן. במהדורתו 5בלוקי בטון חלולים לבנייה רגילה בהתאם לת"י      .1

 .1504בלוקים לבנייה באזורים "רטובים" יהיו בלוקים דוחי רטיבות כמוגדר בת"י      .2

 .1365הבלוקים יתאימו ל"י      .3

 כן אחידים במידות ובגוון.-כל הבלוקים יהיו חדשים, שלמים ומישוריים, כמו     .4

חורים  8חוץ יהיה בלוקים טרמיים מסוג פומיס בעלי הבלוקים בקטעים מסויימים של קירות      .5

 שבהם השתמשו באגרגטים שלא פולטים קרינה.

  

 "זיון בשביל התחברות"-חיבורי מחיצות וקירות ו .4.03

של המפרט הכללי, בכל הנוגע לחיבורי בנייה  0404שימת ליבו של הקבלן מופנית במיוחד לדרישות בסעיף 

כן, חייב הקבלן לבצע עבודות חיצוב בקירות ו/או עמודים -וכו', וכמו ובטונים, יצירת שינני קשר, חגורות

כן יידרש הקבלן לבצע -קיימים לצורך קשירת הזיון וחיבור חגורות שבין בנייה חדשה לבנייה קיימת. כמו

 קוצים  באלמנטי בטון לצורך חיבור המחיצות.

ש הקבלן לעגן קוצים לאחר מכן ע"י במידה וקוצים כנזכר לעיל לא יבוצעו באלמנט טרם יציקתו, יידר 

או  HILTI-HY150 –ס"מ. סוג הדבק  20-קדוח ולקבוע קוצים בקדח עם דבק אפוקסי ולעומק של כ

SIKA-ANCHOR-FIX2 

 

 עבודות הקשורות במערכות אלקטרומכניות .4.04

  

 על הקבלן לבצע עבודות בנייה הקשורות בצנרת ובמערכות אלקטרומכניות ובכל מקום שיידרש,   .1

 אפילו אם עבודות אלה באות להשלים עבודות קבלנים אחרים.

עבודות הבנייה למיניהן יכללו גם ביצוע כל הפתחים והחורים )ללא הגבלה במידות ובצורות(       .2 

לאחר התקנת הצינור ו/או  15-הדרושים מסיבה כלשהי וכן יכללו גם את מילוי הפתח בבטון ב

 השרוול.

 

 ואנכיותחגורות בנייה אופקיות  .4.05
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. הזיון יהיה כמצוין בתכניות. בהעדר ציון כנ"ל נקבע בזאת שכל 20 -חגורות הבניה יהיו מבטון ב      .1

ס"מ  20מ"מ במרחקים של  6מ"מ עם חישוקים בקוטר  8מוטות פלדה בקוטר  4חגורה תכלול 

 מ"מ(. 8מוטות בקוטר   2 -ס"מ, יש צורך ב 10)בחגורות בניה לקירות עד וכולל 

 מידות החגורות תהיינה כמצוין בתכניות אולם בהעדר ציון הנ"ל תהיינה מידות החתך:  .2

ס"מ. בחגורות אנכיות בקווי חיבור של בניה ובטונים תהיינה מידות החתך כנ"ל  X 20עובי הקיר  

 באותם המקומות בהם נדרשים(. 04.02)ובתוספת שנני קשר כאמור לעיל בסעיף 

מטר )ללא אלמנטים מקשיחים קונסטרוקטיביים או  3 -באורך מעל ל בקירות ו/או מחיצות .3

אלמנטים בנויים ניצבים( יש לצקת חגורת בטון אנכית. כמו כן, יש לבצע חגורה אנכית בכל מקרה 

" וכדומה( וכן Tשל שינוי כיוון בבנית הקירות והמחיצות )בפניות, במפגש של קירות בצורת "

 צות.בקצוות חופשיים של קירות ומחי

חגורות אופקיות תבוצענה על קירות ומעל פתחים בגובה משקופי הדלתות )אלא אם צויין אחרת(.  .4

מתחת לחלונות ופתחים יש לצקת חגורת בטון כנ"ל שאורכה כמידת רוחב החלון או הפתח בתוספת 

אי ס"מ לפחות לכל צד )אלא אם צויין אחרת(. במידת הצורך ולפי ראות עיניו של המפקח, רש 40

הוא לדרוש יציקת חגורות בטון אופקיות נמשכות במפלס תחתית החלונות ולא רק בקטעים כאמור 

 וזאת ללא תוספת תשלום או שינוי במחיר. לעיל

כמו כן יש לצקת חגורות נוספות ו/או אחרות כפי שימצאו המהנדס היועץ ו/או המפקח לנכון תוך  .5

 מהלך העבודות עצמן.

  

 י משנה למערכות או קבלנים אחריםתיאום הבניה עם קבלנ .4.06

  

הבניה בחדרי מכונות, פרוזדורים וכו' תתחשב בהכנסת הציוד של המערכות המכניות כולן. לא  .1

 תשולם כל תוספת לבנייה במקומות בהם הבנייה עוכבה בגלל הציוד של המערכות המכניות.

  

המערכות והשכטים ייבנו הבניה ליד שכטים למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו לא מחוברות  .2

בשלמותם רק לאחר גמר העבודות של המערכות וביצוע הבדיקות למינהם וכל זאת בתיאום עם 

 קבלני המערכות והמפקח.

הבניה של השכטים תימדד עם כל עבודת הבניה ולא תשולם כל תוספת עבודה בעד ביצוע העבודה 

 בשלבים.

  

ם לא תשולם כל תוספת למחיר עבודות הבניה כל ההפסקות בבניה יחייבו אישור המפקח, אול  .3

בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור החזרה לבניה מחדש, כמו כן, הנ"ל לא ישמש עילה לאיחור בלו"ז 

 הפרויקט.

  

הבניה מסביב לשכטים, לוחות, חשמל, צנורות מעברים וכו' תבוצע תוך הקפדה על מילוי  .4

ה והצנורות ו/או הדקטים יבוצעו אחרי החריצים ובידוד אקוסטי ו/או רטיבות מתאים. במקר
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עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות, והשלמות 

 הבניה בסיום עבודת המערכת, ללא תוספת בגין בניה בשלבים.

 

 בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות( .4.07

  

המקומות של מגע הקירות עם קירות חוץ  תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל

 שכבות "טורוסיל" כדוגמת תוצרת חב' "כימאדיר" או שו"ע מאושר. 2יש ליצור פס מריחה של 

 העבודה הנ"ל תיכלל במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד.

 

 בנייה באלמנטי לבני זכוכית עגולות .04.08

מעוגלים או ישרים )ע"פ הנדרש בתכנית( באורך  קירות לבני זכוכית ייבנו מאלמנטים טרומיים מוכנים

לבני הזכוכית הן עגולות  .יח' לבני זכוכית כל אחד 13לבן והמכילים  מזוין מ' יצוקים במפעל מבטון 3של 

 08-859091איטליה/צ'כיה, יבואן אורקם בע"מ טל:  SEVESס"מ תוצרת  10ס"מ ובעובי של  19בקוטר 

 או שו"ע מאושר ע"י האדריכל.

חיבור בין אלמנטים יהיה בברגים או בריתוך. סגירת המרווחים בין החיבורים תעשה בבטון גראוט עם 

 מלט לבן וסופרפלסטיסייזר.

( לכל סוגי האלמנטים יהי ע"י וע"ח הקבלן ויוגשו לאישור SHOP DRAWINGSהכנת תוכניות ייצור )

 המפקח.

 נתונים טכניים ללבני הזכוכית:

חוזק מכני לכוח אופקי  EN 13501-1, עמידות אש מתאים לתקן  EN 1051-2מתאים לתקן אירופאי 

KN40. 

 המחיר לקיר מעוגל ולקיר ישר זהה לפי מ"ר מדוד בשטח.
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 איטום עבודות – 05 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 05.0

וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 איטום רצפות במגע עם קרקע  5.1

 

 תשתית מצעים מהודקים  5.1

פני התשתית המהודקת יהיו ביצוע מילוי והידוק מצעים בהתאם להנחיות של יועץ קרקע וקונסטרוקטור. 

 מישוריים. אין לאפשר כלל בליטות אגרגט על פני השטח.

 

 איטום 5.1.1

 " או שו"ע PRE-Bעל גבי תשתית יש לפרוס יריעה ביטומנית נדבקת מעצמה לבטון מסוג "

מ"מ. הרכבת היריעות תבוצע בפריסה חופשית על פני הבטון הרזה. כל החפיפות בין היריעות  5בעובי 

 דבקה מלאה תוך כדי הידוק באמצעות רולר גומי ייעודי. יבוצעו בה

 בחיבורים לקיר דיפון כלונסאות החיבור יבוצע בהלחמה באמצעות מבער גז ייעודי. 

 ס"מ. 10-רוחב החפיפות יהיה כ

 

 איטום במעברי צינורות 5.1.2

מסוג  יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים ובמעבר שרוולים עבור כבלי חשמל איטום במעברי צינורות

לחיבור עם מערכת איטום בהדבקה. הידוק הצווארון ביטומני או שו"ע בעלי צווארון  "דלמר דלביט"  

 על גבי צינורות יבוצע ע"י חבק נירוסטה. 

 

 לפני הידוק הצווארון יש להסיר את יריעת ההגנה המכסה את שכבת הדבק סביב מעבר הצינורות.

" או LINKSEAL BSTאביזרי אטימה מתועשים מסוג "בתוך השרוולים למעבר כבלים יש להרכיב 

 שו"ע. בחירת האביזר תהיה בהתאם לכמות הכבלים וקוטר השרוול דרכו עוברים הכבלים.

 

 איטום תפרי התפשטות 5.1.3
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לאורך התפרים יש להרכיב אביזר אטימה על גבי תבניות באזור התפר יש להרכיב אביזר אטימה 

" או שו"ע וקיבוע EASY GUMעל גבי מסטיק "  או שו"ע "NITRIFLEX 240/25 BV"מסוג 

 ס"מ בקצוות האביזר. 15מכאני ע"י ברגים כל 

 שומרי מרחק להגנת האיטום 5.1.4

. ס"מ 3X5X5יש להרכיב על גבי היריעה שומרי מרחק לכוורת או אריחי ריצוף או בטון במידות של 

 ס"מ לכל כוון. 60-המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ

ס"מ מדפנות של קירות אנכיים  וכד' תבוצע בזהירות רבה  30-תחיל במרחק כפריסת שומרי מרחק ת

 ע"מ למנוע נזק לאיטום.

 

 טיפול בהפסקות יציקה ברצפה 5.1.5

בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות ושרוולים החודרים את הרצפה יש להצמיד עצר מים מתנפח מסוג  

ELASTO SWELL" 10במידות של  " או שו"ע X 20 עצר תבוצע על גבי  פריימר מ"מ. הדבקת ה

 ס"מ. 10-מתאים.  כיסוי בטון מינימאלי מעל העצר יהיה של כ

 

 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה 5.2

 

 עצר מים מתנפח  5.2.1

 PCפסים של עצר מים מתנפח מסוג " 2בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד 

ELASTOSWELL 10" או שו"ע במידות של X 20  .העצרים יודבקו על גבי סרט הדבקה מסוג מ"מ

"PC LEAKMASTER או שו"ע. סביב צינורות החודרים את הקירות תוצמד רצועה סביב הצינור "

 במרכז עובי היציקה.

 

 הכנת השטח 5.2.2

יש לנקות את שטח הקירות מאבק, לכלוך, אבנים וכדו'. לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים 

יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש ס"מ  2היוצאים מהקיר בעומק של 

" או שו"ע.  על השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת 620לסתום את כל החורים בתערובת "ספיר 

 איטום.ה

" ומעליו ע"י מילוי בתערובת KP3באמצעות פקק מתועש מסוג " יש לסתום את חורי הדווידגים

" או שו"ע. המילוי יבוצע מעל הפקק מצדו החיצוני של הקיר. עומק 620לשיקום בטון מסוג "ספיר 

 ס"מ. 2-המילוי יהיה לא פחות מ

 

 רולקה 5.2.3
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יש להצמיד רולקה ביטומנית מתועשת מסוג  המבנה הבולטתבהיקף הקירות בחיבור עם איטום רצפת 

"PAZ-ROLKA 4" או שו"ע במידות שלX4 .ס"מ על גבי יריעת האיטום הקיימת 

 

 איטום תפרים 5.2.4

או  "NITRIFLEX 240/25 BV"על גבי תבניות באזור התפר יש להרכיב אביזר אטימה מסוג 

 זר בקצוות בלבד.ס"מ בכל צד של האבי 15שו"ע. הרכבת האביזר תבוצע בעזרת מסמרים כל 

מ"ר \גר 200לאחר פרוק התבניות יש להדביק על גבי אביזר אטימה רצועה של בד גיאוטכני במשקל 

לצורך יצירת השכבה המקשרת עם האיטום הביטומני שיבוצע בכל שטח הקיר. הדבקת הבד תבוצע 

 בעזרת חומר ביטומני דו רכיבי מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע.

 

 פריימר 5.2.5

הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני צע שכבת פריימר ל"רפידפלקס" או שו"ע. ראשית, יש לב

בשכבה בעובי מינימלי ביותר. בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה 

ביטומנית בלבד. השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. שכבה זו, 

דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג האוויר. יש להדגיש, שבזמן  צריכה להתייבש תוך

ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו יהיה בצבע חום. מיד לאחר הקרישה, החומר 

הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב הבא. במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד 

 ות, יהיה צורך לבצע שכבת פריימר נוספת.את הדביק

 

 שכבת איטום 5.2.6

על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "רפידפלקס" או שו"ע באמצעות אקדח 

לפני יישום החומר יש לערבב את האמולסיה  מ"מ. 5ריסוס דו ראשי, עד לקבלת עובי שכבה של 

ימים לפני ביצוע שכבות הגנה. יש  5-דקות. יש להמתין לייבוש שכבת האיטום כ 5-הביטומנית כ

להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של הקיר. זאת על מנת למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר 

 השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון.

 כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש להתיז 

יש לקחת בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה 

 . שכבה יבשהמ"מ  5עובי כולל של שכבת האיטום יהיה  הביטומנית.

  שעות. 24ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות 

לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה הביטומנית באופן יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים 

 ס"מ. 20רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת לחפיפה שנעשתה 

 א כל פגם. בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם לל
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במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של חומר האיטום 

 מסוג "אלסטומיקס" עד להשלמת השכבה. 

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים החשופים באופן זמני  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.

 יבוצע האיטום על גבי יריעת החיפוי שבוצעה בהיקף הקיר.  בחיבור עם רצפת המבנה 

של הקירות יעלה לקצה העליון של הקיר לחפיפה עם שאר האיטומים על פי הפרטים  בחלק העליון

 כנדרש.

 

 בדיקת האיטום 5.2.7

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח  -

לביצוע איטום.  יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת  המיועד

מ"מ.  1ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה  1.75בחשבון כי נדרש 

מ"ר חומר אטימה \ק"ג 8.75נדרש  מ"מ 5כלומר על מנת לקבל שכבת האיטום היבשה בעובי 

 שבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה.טרי. יש לוודא כי כל הכמות המחו

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת שכבת  -

 האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי האיטום תבוצע כ -

 מ"ר. 100לכל  מקומות במפלסים שונים 5-הבדיקה תבוצע ב  -

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה ועובי הממוצע  -

 בדיקות נוספות. 5יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהנדרש על הקבלן לבצע שכבת  -

 איטום נוספת עד לקבלת העובי הנדרש.

 בשכבת האיטום.אין לאשר חורים  -

 

 הגנת האיטום 5.2.8

גר'/מ"ר. הדבקת הבד תבוצע בצורה  200על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גאוטכני במשקל 

נקודתית בעזרת מריחות נקודתיות של חומר איטום ביטומני "אלסטומיקס" או שו"ע, נקודה 

קיפולים ס"מ. הדבקת קצה עליון של הבד תהיה בצורה רצופה. אין לאפשר  50X50אחת כל 

 בשכבת הבד לפני הרכבת יריעת הגנה.
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ס"מ.  15-מ"מ, בחפיפות של כ 1שטוחות להגנה בעובי   HDPEמעל הבד הגאוטכני הרכבת יריעות 

ס"מ, רק מעל קצה האיטום.  30-קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם דיסקיות כל כ

 ה בוטילית להדבקה עצמית באזור חפיפות תבוצע הדבקה נקודתית של רצועות יריע

 " או שו"ע.SCAPA TAPES 318מסוג "

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את חלקי היריעות 

" או 620הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי קיבוע בתערובת "ספיר 

 שו"ע.

 

 מילוי חוזר  5.2.9

 באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.ביצוע מילוי חוזר מבוקר 

 

 איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים 5.3

 

 לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות/קורות  תת קרקעיים בפרויקט.  מפרט כללי ועקרוניסעיף זה מהווה 

המפרט מהווה הנחיות לסוגי צינורות ו/או כבלים שונים, יש להתאים את המפרט ספציפית לכל מעבר צינור/ כבל 

 באופן פרטני. 

 

 איטום מעבר כבל חשמל בודד או צינור בודד דרך קדח או שרוול 5.3.1

או שרוול  CSDבמעבר של כבל בודד או צינור בודד יש להרכיב בזמן יציקת הקיר שרוול מסוג 

במידה ומבוצע קדח דרך הבטון לאחר יציקתו, יבוצע  מגולוון שהוכן לפני יציקת הקיר.פלדה 

 10 –הקדח על ידי מקדח יהלום בצורה מדויקת. המרווח הנדרש בין מעברי הצינורות לא יפחת מ 

 " או שו"ע.SIKA SWELL 2507ס"מ. סביב השרוול יש ללפף עצר מים מתנפח מסוג "

ר את כל הנתונים הנדרשים לגבי הכבל או הצינור העובר דרכו: סוג, לפני הרכבת השרוול יש לבר

מידות, קטרים וכד' על מנת לבחור את אביזרי האטימה המתאימים ולפיכך לקבוע את מידות השרוול 

 דרכו יעבור הכבל או הצינור כפורט להלן:

 

 חלופה א' לאיטום :

 

 איטום המעבר יבוצע ע"י הרכבת אביזר אטימה מתועש מסוג 

"P-PIPE BASIC או שו"ע המתאים לקוטר הכבל או הצינור העובר דרכו. הלבשת האביזר לתוך "

 השרוול או הקדח תבוצע בהתאם להוראות יצרן האביזר. 

 במהלך ביצוע עבודות האיטום בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי האביזר.

 

 חלופה ב' לאיטום:
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לדחוס במרווח הנוצר בניהם מוט של ספוג  לאחר הכנסת הכבל או הצינור לשרוול או לקדח יש

 " או שו"ע. EASY GUMס"מ יותר גדול מהרווח ולסתום במסטיק מסוג " 1-פוליאתילן בקוטר כ

" או DALLMER DELBITמסוג " על גבי הצינור מצידו החיצוני של הקיר יש להרכיב אביזר אטימה

תך את הצווארון על גבי דופן הבטון של שו"ע בעל צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. יש לר

 הקיר המרוח בפריימר ביטומני. 

 את האביזר יש להדק לצינור בעזרת חבק נירוסטה. 

 פרט זה יבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקירות.

 

 איטום במעברי צינורות מבוטנים בקירות 5.3.2

 10-בין הצינורות יהיה לא פחות מ בזמן הרכבת הצינורות לפני יציקת הקיר, יש להקפיד כי המרחק

 ס"מ.

לאחר פרוק התבניות יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים סביב הצינורות ולבצע שיקום בטון באמצעות 

 תערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.

לאחר ייבוש הבטון יש לבצע סביב הצינורות מריחות של חומר איטום ביטומני דו רכיבי 

מ"מ, בשתי שכבות תוך כדי יצירת רולקה ביטומנית עבה סביב כל  4בי "אלסטומיקס" או שו"ע בעו

 צינור וצינור בחיבור לקיר.

 יש להמתין לייבוש האיטום לפי הוראות היצרן לפני המשך עבודות האיטום בשטח הקיר.

במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר, יעלה האיטום החדש על גבי שכבות האיטום שבוצעו 

 נורות.סביב הצי

 

 

 

 

 דרך כוורת מתכת )חלופה א'( –איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל  5.3.3

בשטח הקיר יש להכין פתח משותף במידות מתאימות למספר הצינורות ו/או הכבלים הנדרשים 

 למעבר.

לאחר יציקת הקיר יש להרכיב בצדו החיצוני של הפתח כוורת למעבר כבלים עשויה מתכת אל חלד, 

 –מרותכים כמספר הכבלים או הצינורות המיועדים לעבור דרכה. עובי הפח לא יפחת מ בעלת שרוולים 

 ס"מ גדול יותר מגודל הפתח הנתון. 10 -מ"מ וגודל הכוות יהיה כ 4

 מידות הכוורת יקבעו בהתאם לגודל הפתח הנדרש, למספר ומידות הכבלים האמורים לעבור דרכה.

ס"מ,  20מ"מ כל  10קוטר  הקיר יעשה באמצעות ברגי ג'מבו  קיבוע הכוורת על גבי הדופן החיצונית של

" או שו"ע על גבי פריימר מסוג SAPIR THANE 230על גבי מצע של מסטיק פוליאוריטן  מסוג "

SAPIR.או שו"ע " " 
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אין להעביר יותר מכבל אחד דרך כל שרוול. יש להקפיד על כך כי לאחר השחלת כל כבל לשרוול הנתון, 

 ס"מ לפחות בכל ההיקף. 2ין השרוול לכבל של יישאר רווח ב

בקו החיבור בין הפלטקה לקיר הבטון, לפני יישום האיטום המתוכנן בכל שטח הקיר, יש לבצע רצועת 

איטום היקפית בין קצה היקף הכוורת לקיר הבטון. האיטום יבוצע באמצעות מריחה של חומר איטום 

 10-ס"מ על גבי הפח ו 10ס"מ ) 20-מ"מ וברוחב כ 4י ביטומני דו רכיבי "אלסטומיקס" או שו"ע בעוב

 ס"מ על גבי הקיר(. 

 גר/מ"ר. 60ס"מ ובמשקל  20בין שכבות האיטום יש לשלב רשת "אינטרגלס" ברוחב 

 יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקיר. 

 מערכת האיטום בחפיפה לרצועה הנ"ל שבוצעה.במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר, תבוצע 

במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר, יכסה האיטום החדש את כל שטח הכוורת כולל רצועת 

 האיטום שבוצעה מסביבה.

" או שו"ע NOFIRNOלאחר השחלת הכבלים בכל שרוול של הכוורת יש לבצע מערכת איטום מסוג "

 ערכת מורכבת בקצה החיצוני של כל שרוול. המ

" למילוי החלל ומילוי חומר אטימה משחתי. יש לעבוד בהתאם RESWATTמצינוריות גיבוי "

 להנחיות היצרן.

 

 

 )חלופה ב'(  PVCדרך כוורת  –איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל  5.3.4

מוכנה בתבנית הקיר לפני יציקת הקירות, לצורך מעבר כבלי החשמל   PVCבחלופה זו תורכב כוורת

 דרכה.

 בחירת הכוורת תהיה בתאום עם יועץ חשמל בהתאם לכמות ומידות הכבלים האמורים לעבור דרכה.

" או שו"ע NOFIRNOלאחר השחלת הכבלים בכל שרוול של הכוורת יש לבצע מערכת איטום מסוג "

 המערכת מורכבת בקצה החיצוני של כל שרוול. 

" למילוי החלל ומילוי חומר אטימה משחתי. יש לעבוד בהתאם RESWATTמצינוריות גיבוי "

 להנחיות היצרן.

 

 סתימת קדח / שרוול שאינו בשימוש 5.3.5

, יש למלא את הקדח בבטון גראוט בלתי מתכווץ מסוג "ספיר במידה ובוצע קדח בבטון שאינו בשימוש

 עומק הקדח והחלקת פני הבטון. " או שו"ע עד למילוי כל600רוק 

 מערכת האיטום תושלם על גבי המילוי הנ"ל עד לקלת שכבת איטום הומוגנית. 

, יש לסגור את הקדח בעזרת פקק מתועש או אחר ביציקה שאינו בשימוש  PVCבמידה וקיים שרוול 

את  " או שו"ע מצידו הפנימי של הקיר. יש להתאיםBAILEY ENGLAND  13מסוג "פקק מכאני 

 קוטר הפקק לקוטר השרוול הקיים. יש להדק את הפקק היטב לסתימת השרוול.
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מצידו החיצוני של הקיר יש למלא את השרוול בבטון בלתי מתכווץ כמפורט לעיל. על גבי הבטון הנ"ל 

ס"מ גדול  10 -בזמן השלמת מערכת האיטום של הקיר יש להטביע רשת אינטרגלס במידות של כ

 של השרוול. יש לוודא כי מריחות האיטום מכסות לחלוטין את הרשת. מהיקף הקוטר הנתון

 

 

 -2( כניסה לחניון במפלס BOXאיטום קיר דיפון כלונסאות של כביש ) 5.4

 

 ערב אוטם ביציקת קורת ראש מעל לקיר הכלונסאות 5.4.1

הכלונסאות בהתאם על גבי קיר דיפון הכלונסאות, בקצה העליון,  תבוצע קורת בטון המקשרת מעל 

 להנחיות הקונסטרוקטור.

מידות הקורה יהיו בהתאם לתכנון הקונסטרוקטור, יציקת הקורה תהיה בתוספת ערב קריסטלי מסוג 

"PENETRON AD MIX.או שו"ע " 

כמות התוסף, סוג התערובת וכד' יקבעו על ידי הקונסטרוקטור ובהתאם להנחיות ספק החומר תוך 

 רושים.כדי הקפדה על התנאים הד

 

 הכנת השטח 5.4.2

 יש לבצע שטיפה של הכלונסאות ולהסיר שאריות קרקע, חומר לא מודבק היטב, לכלוך, אבק וכד'. 

במידה וקיימים אזורי סגרגציה בשטחי הכלונסאות, יש לסתת את כיסי הסגרגציה עד קבלת פני הבטון 

 " או שו"ע.620יציבים. יש למלא את כל האזורים הללו  באמצעות תערובת מסוג "ספיר 

 אין לתכנן ולבצע מעברי צינורות או כבלים דרך קירות הדיפון.

 אין לבצע חציבות בקיר הכלונסאות בלי תאום פרטים עם יועץ האיטום.

על שטח הכלונסאות והקרקע בניהם תבוצע יציקה של קיר מיישר לקבלת האיטום. משטח הכלונסאות 

 ור עבור הרשתות לקיר מיישר.יש להכין קוצים בהתאם להנחיות הקונסטרוקט

 יציקת קיר היישור תבוצע ע"י בטון מותז "שוטקריט" או בתבניות.

לאחר גמר יציקת קיי היישור, יש להכין קוצים לקשירת רשתות עבור קיר בטון פנימי )קיר הציפוי( 

בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה. קוטר הקוצים, מרחק ביניהם ואופן הרכבתם יהיו בהתאם 

 יות של קונסטרוקטור.להנח

במידה ויוצאו קוצים מהכלונסאות לקשירת קיר הציפוי, יש להגן עליהם  בעזרת צינוריות פלסטיק. 

הגנה זו תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בהתזה, כהגנה זמנית, כדי לא ללכלך את הקוצים 

לדופן קיר הדיפון ס"מ הצמוד  3-הקונסטרוקטיביים באיטום הביטומני. חלק של הקוצים באורך כ

 יהיה ללא עטיפה על מנת להשאיר מקום לסגירת מערכת האיטום מסביב לקוצים.

מ"ר בו ישתמש בחומרים  100 –לפני ביצוע האיטום, יבצע הקבלן הוכחת יכולת על שטח של כ 

 ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה. 

בעבודות איטום, ע"י היצרן )תחילת  חלקת ניסוי זו יכולה לשמש לצורך הסמכתו של קבלן חדש/מנוסה

 העבודה הסדירה של קבלן האיטום כפופה לקבלת הסמכה בכתב מיצרן חומרי האיטום(. 
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עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט ניתן לוותר על כך כאשר הקבלן מנוסה בסוג עבודה זה, 

 מ"ר לפחות. 15,000וביצע איטום עפ"י מפרט זה בהיקף של 

 

 תפרי הפרדהאיטום  5.4.3

או שו"ע. הרכבת האביזר  "NITRIFLEX 240/25 BV"מעל התפרים יש להרכיב אביזר אטימה מסוג 

ס"מ בשני צידי התפר, על גבי מצע של חומר ביטומני  20ודיבלים כל  M-8תבוצע ע"י ברגים 

 "אלסטומיקס" או שו"ע.

 

 איטום מותז 5.4.4

 :פריימר

 ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר. ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע

 בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. 

 וויר.שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג הא

 יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו יהיה בצבע חום.

 מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב הבא.

 במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע שכבת פריימר נוספת.

 

 :וםשכבת האיט

 5על גבי הפריימר תבוצע שכבה של ביטומן מותז מסוג "רפידפלקס" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 

 מ"מ שכבה יבשה. 

יש להתחיל בביצוע ההתזה בחלק התחתון של הקיר. זאת על מנת למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר 

 השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון. 

ומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי המותז בשכבה יש להתיז את כמות הח

 רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית.

 שעות. 24ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובייה יהיה לפחות 

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה הביטומנית באופן רצוף. 

 ס"מ. 20דת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של במי

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת לחפיפה שנעשתה 

 בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל פגם. 

רולקה עבה בעזרת  ההתזה הביטומנית. במידת  מסביב לקוצים לקשירת רשתות קיר הציפוי, יש לבצע

הצורך לאחר הסרת הצינוריות להגנה, יש לבצע השלמת האיטום סביב הקוצים, באמצעות מריחות של 

 חומר איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע.

 ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים החשופים באופן זמני 7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.
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 יעלה האיטום עד קצה קירות הכלונס על גבי דופן הקורה המקשרת היצוקה. בחלקו העליון

 

 בדיקות האיטום 5.4.5

 בדיקת כמות החומר:

יש לחשב את  לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח המיועד לביצוע איטום.

ק"ג/מ"ר של החומר על מנת  1.75לביצוע בשטח זה. יש לקחת בחשבון כי נדרש  כמות החומר הנדרשת

מ"מ. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר  1לקבל עובי שכבת איטום יבשה של 

 לפני תחילת העבודה.

 בדיקת עובי שכבת האיטום: 

והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת שכבת האיטום 

 השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ

 מ"ר. 100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב 

עובי ממוצע של שכבת האיטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה ועובי הממוצע יהיה 

 יקות נוספות.בד 5פחות מהנדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן לבצע שכבת איטום 

 נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי הנדרש.

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום.

 

 עצר מים מתנפח 5.4.6

 20X10במידות  " או שו"עELASTO SWELLבכל הפסקת יציקה יש להרכיב עצר מים מתנפח מסוג "

 מ"מ. הרכבת העצר תבוצע על גבי דבק מתאים. 

 ס"מ. 20-אין להרכיב עצר כימי כאשר עובי קירות הבטון פחות מ

 יציקת קיר ציפוי פנימי 5.4.7

 יציקת קיר ציפוי בטון בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. הרכבת התבניות תבוצע ע"י תמיכה חד צדדית. 

מיועדים לתפיסת התבניות, העלולים לפגוע באיטום שבוצע בשטח לא יבוצעו קוצים לקיר הכלונסאות ה

 קירות הדיפון.

 אין לבצע את הקיר בשיטת בטון מותז.

 

 השלמות האיטום ע"י הזרקות פוליאוריטן 5.4.8

במידה ולאחר יציקת הקיר הפנימי יתגלו חדירות מים דרך קירות המרתף יהיה צורך לבצע השלמות 

 " או שו"ע.MC INJECT 2133 FLEXיאוריטן מתנפח מסוג "האיטום באמצעות הזרקות חומר פול

הזרקת החומר תעשה דרך פיות מקומיות שיוחדרו לאזור הרטיבות, בצורה מבוקרת לאחר קבלת החלטת 

 היועץ.
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 השלמות האיטום בהזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המפקח ויועץ האיטום.

 

 איטום תפרי הפרדה בקיר ציפוי 5.4.9

 ס"מ בתוך התפר.  10-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפר לעומק כ

 יש לנקות את דפנות הבטון בצידי התפר, ליישר ולשקם במידת הצורך.

" או שו"ע. מידות האביזר יהיו מתאימות SIKA JOINT 1000יש להרכיב בתוך התפר אביזר אטימה "

 " או שו"ע.31אפוקסי "סיקהדור לרוחב התפר. הרכבת האביזר תבוצע בהדבקה באמצעות דבק 

 

 איטום פנימי בבורות ניקוז ופירי מעלית 5.5

 

 הכנת השטח  5.5.1

יש להכין את שטח הבור, ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכו'. כמו כן יש לגרד את כל החומר הלא 

 מודבק )כמו: חול(, לחתוך קוצים בעומק

את כל החורים עד להחלקת השטח באמצעות תערובת "ספיר ס"מ. יש לסתת את כיסי הסגרגציה ולמלא  2

 " או שו"ע.620

יש ללטש את פני הבטון של הקירות עד להורדת כרום צמנט העליון וקבלת פני השטח מחוספסים בצורה 

 מ"מ. 0.5-עדינה לעומק כ

יש ללפף  יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות החודרים דרך קירות הבור. לשם כך

-מסביב לצינור, במישור פני הדופן הפנימי של קיר הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאתילן במידות של כ

2X2 .ס"מ 

 לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

 יש להרטיב את פני הבטון לפני יישום מערכת האיטום.

 

 רולקה 5.5.2

ס"מ באמצעות  5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 

 שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום. 48-" או שו"ע. יש להמתין כ620תערובת "ספיר 

 

 איטום  5.5.3

ג "ספירקוט על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מסו

 " או שו"ע מאושר. 730
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מ"ר. יש להשתמש \ק"ג 3מ"ר כל שכבה, סה"כ \ק"ג 1יישום המערכת יהיה בשלוש שכבות בכמות של 

בחומר איטום בשני גוונים, לבן ואפור. וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של השטח בשכבות האיטום 

 המתוכננות. שכבת האיטום הראשונה תבוצע בגוון לבן.

הסדקים ובמקומות בהם בוצע תיקן כיסי סגרגציה ופגמים אחרים בבטון יש לשלב בין שכבות  מעל

 מ"ר.\גר 60האיטום רשת "אינטרגלס" או שו"ע מאושר במשקל 

 האיטום יכלול את כל שטח פנים הבורות, רצפה, קירות ותקרה. 

 

 איטום מעברי צינורות 5.5.4

לעיל(,  5.1ך מילוי בחומר אטימה )ראה סעיף יש למלא את החריצים שהוכנו מסביב לצינורות לצור

 באמצעות מסטיק פוליאוריטן 

 " או שו"ע.EP-W" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסוג "

 " או שו"ע.COEDICHTבמקרה של מעבר צינורות "גבריט" יש למלא את החריץ במסטיק מסוג "

 לעיל. 3.2יבוצע לפי הנחיות שבסעיף איטום מעבר צינור מצדם החיצוני של קירות הבור 

 

 איטום פנימי בבור ביוב 5.6

 

 הכנת השטח 5.6.1

 הערה: מערכת איטום תבוצע בכל שטח הפנימי של הבור, רצפה, קירות ותקרה

 יש לנקות את כל שטחי הנ"ל מכל לכלוך, אבק, שומן, חומרים רופפים וכד'.

לקבלת פני בטון יציבים. יש לחתוך את קוצי הברזל יש לסתת כיסי סגרגציה קיימים בשטח הבטון עד 

 ס"מ בתוך הבטון. 2-הגלויים הלא קונסטרוקטיביים לעומק של כ

" או שו"ע )תלוי 341רכיבי מסוג "ספיר -יש למלא את כיסי הבטון והסגרגציות ע"י קומפאונד אפוקסי דו

 בעומק הסגרגציה( עד לכיסוי מלא של החור.

 בהתאם להוראות היצרן.הכנת החומר ליישום תהיה 

יש ללטש את פני הבטון עד להורדת כרום צמנט העליון וקבלת פני השטח מחוספסים בצורה עדינה. רמת 

 .CSP3החספוס תהיה 

 SAPIR THANEמ"מ ולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג " 2יש לחרוץ סדקים לאורכם עד לעומק של 

 , עד ליצירת תשתית אחידה ורציפה." או שו"עEP-W" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "230

 

 איטום מעברי צינורות 5.6.2

 " מתועש.KOR-N-SEALאיטום במעברי צינורות יבוצע באמצעות מחבר אטימה "

 

 רולקה 5.6.3
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ס"מ באמצעות  5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 

 לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום.שעות  48-" או שו"ע. יש להמתין כ620תערובת "ספיר 

 

 דיקת תשתית בטון לקבלת האיטוםב 5.6.4

 בדיקת שליפה

מקומות שונים בהתאם להנחיות של הממונה על הפרויקט מטעם המזמין. הבדיקה תבוצע  5-תבוצע ב

ע"י מכון התקנים או כל גוף אחר מוסמך או מאושר ע"י המתכנן. חוזק הבטון לשליפה יהיה לא פחות 

-מגפ"ס. במידה ולפחות באחד מהמקומות חוזק הבטון בלחיצה יהיה נמוך מהנדרש ביותר מ 1.5 -מ

 יבוצע סט בדיקות נוסף. 20%

אם יתקבלו תוצאות נמוכות מהנדרש יש לבצע ניקוי שטח חוזר עד להורדת שכבת בטון פגומה וקבלת 

 משטח יציב.

 לאחר מכן יש לחזור על הבדיקות.

 

 פריימר אפוקסי 5.6.5

" או שו"ע, 300בי פני הבטון, יבשים ומוכנים לקבלת האיטום, יש ליישם את הפריימר מסוג "ספיר על ג

 מ"מ. 1-0.8ק"ג/מ"ר, תוך פיזור חול קוורץ עם אגרגט בגודל 1בריסוס או רולר בשכבה דקה בכמות של 

נטרגלס לאורך סדקים בהם בוצע טיפול ע"י מסטיק פוליאוריטן, יש להטביע בשכבת הפריימר רשת אי

 לחיזוק.

 יש לנקות את עודפי האגרגטים מהמשטח לפני ביצוע האיטום.

 

 

 

 

 מערכת איטום אפוקסית 5.6.6

רצפה קירות ותקרת הבור, יש לבצע מערכת איטום על בסיס אפוקסי תלת רכיבי  -על גבי התשתית 

 1מאלג' בכמות של  –שכבות ע"י מרית משוננת  2-" או שו"ע. יישום המערכת יהיה ב330מסוג "ספיר 

 ק"ג/מ"ר(.  2ק"ג/מ"ר כל שכבה )סה"כ 

 ני המתנה יבוצעו לפי הנחיות יצרן.יש להקפיד כי ערבוב החומרים, לרבות יחסי כמויות וזמ

 

 

 איטום פנימי במאגר מים 5.7

 

 .על הקבלן להציג אישור מכון התקנים בתוקף לשימוש חומרי האיטום במאגר מי שתייה
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 .עבודות האיטום יבוצעו בכל שטח הפנימי של המאגר, רצפה, קירות ותקרה

 

 ערב אטימה ברצפה וקירות המאגר 5.7.1

" או  WT 200תבוצע ע"י תערובת בטון עם ערב אטימה גבישי מסוג "יציקת רצפה וקירות המאגר 

 שו"ע. כמות החומר תהיה בהתאם להוראות היצרן.

 

 עצר מים מתנפח 5.7.2

  2507קיר יש להצמיד רצועת עצר מים מתנפח מסוג "-בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה

SIKA SWEL 7במידות של  " או שו"ע X 25 .מ"מ 

 " או שו"ע. S SIKA SWELL על גבי מסטיק מסוג "העצר יודבק 

 

 איטום במעברי צינורות 5.7.3

סביב הצינורות המבוטנים  או שרוולים שהוכנסו ביציקה, יש ללפף את עצר המים במרכז עובי 

 היציקה.

במפלס פני מישור הבטון, יש להכין חריץ  - בצינורות המבוטנים או סביב שרוולים שהוכנסו ביציקה

או השרוול. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני  הצינוראטימה מסביב לקוטר  למילוי בחומר

 ס"מ. 2X2-הדופן הפנימי של קיר הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאתילן במידות של כ

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים 

 וכד'. 

 ל שנוצר במסטיק פוליאוריטן יש למלא את החל

 " או שו"ע.SIKAWASPאו שו"ע על גבי פריימר מסוג " "SIKAFLEX PRO 3WF"מסוג 

 יבוצע באמצעות אביזר אטימה - איטום מעבר הצינור דרך השרוול

" או שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמתנפחים בעת הרכבת האביזר. יש P-PIPE BASICמסוג "

 מ"מ מתאימים ללחץ מים. 40רוחב להשתמש באביזרים ב

 

יש להתאים את האביזר הנדרש בין קוטר השרוול לקוטר הצינור על מנת להלביש את האביזר 

 המתאים.

 בהתאם לפרט. –אביזרי אטימה משני צידי השרוול  2יש להלביש 

 יעשה על ידי עיבוי של שכבת האיטום סביב הצינור. – איטום צינורות המבוטנים בקיר

 

 השטחהכנת  5.7.4

יש להכין את השטח לנקותו מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים 

ס"מ, לסתת חלקי בטון בולטים, "גראדים",  2היוצאים מדופן הקירות, חוטי קשירה וכד'  בעומק של 
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לסלק את מיץ יש "לפתוח" את פני הבטון ו אזורי סגרגציה וכד' עד לקבלת שטח בטון "בריא" ויציב.

 או אחר מאושר ע"י המתוכנן עד לקבלת פני בטון יציבים.J BLAST הצמנט ע"י התזת חול,  

יש להכין את שטח הבטון באמצעים מכנים, כך שהנקבוביות של הבטון יהיו פתוחים לקבלת שכבת 

 . CSP-3/CSP-4האיטום. פני הבטון לאחר ביצוע ההכנה יתאימו לדרגת חספוס בין 

 את כל החורים, חורי סגרגציה וכד' בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.יש לסתום 

במקומות בהם יבוצע מעבר של צינורות לאחר יציקת הקירות, לאחר קדיחת החור והנחת הצינור יש 

 להתקין במקום אביזר אטימה מסוג

"HAUFF TECHNIK יהיו " או שו"ע בעל מסגרת פלדה ואטמי גומי. מידות האביזר ואטמי הגומי

 לפי קוטר הצינור. לאחר הרכבת הצינור יש לבצע הידוק האטמים והשלמות האיטום מסביב למעבר.

 

 טיפול בסדקים 5.7.5

ס"מ. רוחב החריץ יהיה לא פחות  2-יש לחרוץ את הסדקים לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ

ולמלא במסטיק ס"מ. יש לנקות את פנים החריץ מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'  2-מ

" או SIKA WASP" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SIKAFLEX PRO 3WFמסוג "פוליאוריטן 

 שו"ע.

 

 סתימת חורי דיווידגים 5.7.6

או שו"ע לתוך החור  KP-2או  KP-1סתימת חורי דיווידגים תבוצע ע"י הכנסת פקקים מתועשים מסוג 

 הנותר לאחר הוצאת פקק הפלסטיק הקוני החיצוני.

 יוכנס פנימה כך שניתן יהיה לאטום את המגרעת החיצונית שנותרת.הפקק 

 הרכבת הפקקים תבוצע בלחץ בשני צידי החורים.

 את המגרעת החיצונית שנותרת יש למלא )על ידי כיסוי הפקק( במסטיק פוליאוריטן מסוג "

SIKAFLEX PRO 3WF .או שו"ע עד להחלקת השטח " 

 בדיקת הצפה 5.7.7

 יצוע הכנת השטח הראשונית לאיטום.בדיקת הצפה תעשה לאחר ב

יש להציף את המאגר עד מפלס המקסימאלי שימושי, במשך שבוע ימים. הצפה זו נועדה לצורך הפעלת 

 לחץ הדרוסטטי ובדיקת התנהגותם של קירות ורצפת הבטון.

במידה ובמהלך הבדיקה יתגלו נביעות מים גדולות יש לבצע אטימה במקומות הנ"ל ע"י הזרקות 

וריטן נקודתיות מצידו החיצוני של המאגר, ע"י הכנסת פיות באזור נביעת המים והזרקת חומר פוליא

 " או שו"ע עד לעצירת נביעת המים. 107פוליאוריטן מסוג " סיקה ינג'קשן 

 עבודה זו תבוצע רק באישור מיוחד של המתכנן.

 מים בזמן הבדיקה.יש לסמן מצידו החיצוני של המאגר את כל המקומות בהם יתגלו חדירות 

בתום הבדיקה יש לרוקן את המאגר ולאתר מצידו הפנימי את כל המקומות בהם התגלו חדירות מים 

בזמן הבדיקה. בכל המקומות הנ"ל יש להמשיך בעבודות הכנת השטח לרבות סיתות ושיקום אזורי 
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 7.5, 7.4ים סגרגציה, סתימת סדקים, חיתוך קוצים מיותרים וכד', בכל בהתאם להנחיות שבסעיפ

 במפרט הטכני לאיטום. 

במידת הצורך תבוצע בדיקת הצפה נוספת לאחר סיום התיקונים הנ"ל. החלטה על ביצוע בדיקה זו 

 תתקבל ע"י ממונה על הפרויקט מטעם המזמין בתאום עם המתכנן.

 לאחר סיום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפה חוזרת במאגר במשך שבוע ימים.

 

 תבדיקות תשתי 5.7.8

לפני ביצוע בדיקת ההצפה תיבדק תשתית הבטון לביצוע מערכת האיטום. בדיקת השליפה תעשה על 

-בדיקות ברצפה ו 2בדיקות בכל קיר,  2יום מיום היציקה. יש לבצע  28 –ידי בודק מוסמך לא פחות מ 

 בדיקות בתקרה. 2

בודות הכנת השטח לפי מגפ"ס יהיה צורך להמשיך בע 1.5-במידה ותוצאות הבדיקות יהיו נמוכות מ

 . לאחר סיום העבודה יש לחזור על הבדיקות. 7.6סעיף 

 

 בדיקת כלורידים: 

 יש לבצע בדיקת כלורידים לשטח הבטון לפני ביצוע שכבת החלקה או איטום כלשהו. 

בדיקת הכלורידים תבוצע בהתאם לדרישות המקובלות. ראשית מדביקים מדבקה עגולה לתשתית 

שניות שואבים  15ד לבדיקה, ומזריקים במרכזה תמיסה נטולת מלחים. לאחר הבטון במקום המיוע

את התמיסה בעזרת מזרק ובודקים את רמת המוליכות החשמלית הקיימת בתמיסה. את הנתונים 

 טוענים בטבלת היצרן ומנתונים אלו גוזרים את רמת הכלורידים הנמצאת בבטון.

 בדיקת הכלורידים תעמוד בדרישות מינימום:

 מקרו גרם. 5טחים מעל קו המים  כמות שלא תעלה על מש

 מיקרו גרם. 3ומשטחים מתחת לקו המים כמות שלא תעלה על 

 אם הבדיקה מראה על רמת מלחים גבוהה יש להסירם בעזרת מספר שיטות כשהנפוצות הם:

 " או שו"ע.HOLD TIGHT 102מסוג " שטיפה בלחץ מים בחומר להסרת כלורידים מדולל

 כלומר חול מעורבב בחומר להסרת כלורידים כנ"ל. –חול לחה או התזת 

 

 רולקה צמנטית במפגש קיר רצפה 5.7.9

ס"מ באמצעות תערובת מוכנה מסוג  5X5במפגש פינתי בין קיר לרצפה יש לבצע רולקה במידות 

 "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.

 

 שכבת החלקה  5.7.10

החלקה על ידי שפכטל אפוקסי מסוג על כל שטח פנים המאגר רצפה, קירות ותקרה יש לבצע שכבת 

"SikaGard 720 ECמ"מ. 2-" או שו"ע. עובי מינימאלי של השכבה כ  

http://www.gilar.co.il/sealing-systems-and-concrete-restoration/restoration-materials/sika720-detail
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פר שכבות. יש להחליק את השכבה בעזרת במידה ונדרש עובי שכבה גדול יותר יש ליישם זאת במס

 מלג'. יש להצל על המאגר בזמן ביצוע העבודה.

במקומות בהם בוצע סתימת סדקים במסטיק יש להטביע רשת אינטרגלס אלקלית לאורך הסדק בתוך 

 שכבת ההחלקה.

 יש להמתין להתייבשות השכבה לפני תחילת עבודות האיטום ולפני ביצוע הבדיקות.

 יום תלוי במזג האוויר. 25עד   14 -בדיקת השליפה לא פחות מ  לצורך ביצוע 

 שעות. 48שעות עד  24 –לצורך ביצוע בדיקת לחות לא פחות מ 

 אין להחליק את השכבה בעזרת ספוג, או להרטיבה בשום צורה שהיא.

 

 בדיקת שליפה ואחוזי לחות לשכבת ההחלקה 5.7.11

החלקה. בדיקת השליפה תעשה על ידי בודק יש לבצע בדיקת שליפה ואחוזי הלחות לתשתית שכבת ה

 בדיקות בתקרה. 2-בדיקות ברצפה ו 2בדיקות בכל קיר,  2מוסמך. יש לבצע 

מגפ"ס יהיה צורך לסתת את השכבת הלא תקינה ולבצע  1.5-במידה ותוצאות הבדיקות יהיו נמוכות מ

 אותה מחדש. לאחר ייבוש השכבה יש לחזור על הבדיקות. 

הלחות בשטח שכבת ההחלקה ובדיקות טמפרטורה ונקודת הטל הכל בהתאם כמו כן תיבדק רמת 

 להנחיות ודרישות יצרן הפוליאוריאה.

 

 רולקה פוליאוריטנית במפגש קיר תקרה ובמפגש אנכי בין קירות 5.7.12

במפגשים פינתיים בין התקרה לקירות ובמפגש אנכי בין קירות לכל הגובה יש לבצע רולקה 

ס"מ, על גבי  X 2 2" או שו"ע, במידות SIKAFLEX PRO 3WF"פוליאוריטנית בעזרת מסטיק 

 " או שו"ע.SIKA WASPפריימר מסוג "

 

 

 

 מערכת איטום על בסיס פוליאוריאה 5.7.13

ביצוע מערכת האיטום יחל בשטח התקרה לאחר מכן הקירות ולבסוף הרצפה. לפני ביצוע הרצפה יש 

 לשאוב שאריות רסס של החומר.

 ג"ר/מ"ר. 400או שו"ע בכמות של  " 156על גבי השטח יש לבצע פריימר מסוג "סיקה פלור 

 בהתאם למזג האוויר ועד קבלת שכבה יבשה ומעת דביקה.יש להמתין מספר שעות 

 במידה ופרק הזמן עליו מומלץ עבר, לפני המשך העבודה יש לפעול לפני הנחיות היצרן.

 "ST841יאוריאה "סיקה לסטיק על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פול

 מ"מ. 1.5 -או שו"ע. עובי סופי של המערכת יהיה כ 

בהתחברות בין שלבים שונים של האיטום, יש לפעול אך ורק לפי הנחיות היצרן. לא תבוצע כל עבודה 

 שאינה כפופה להנחיות אלו.  
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 איטום תעלת ניקוז בחדר משאבות 5.8

 

 שיפועים 5.8.1

לכיוון הניקוז. פני שכבת השיפועים יהיו  20-בתחתית התעלה יש לצקת שיפועים ע"י מדה בטון ב

 חלקים, נקיים, יבשים ויציבים לקבלת האיטום. 

 

 הכנת שטח 5.8.2

יש להכין את שטח פנים התעלה ללא חלקים רופפים, נקיים וחלקים. במקומות עם סגרגציה יהיה 

לחתוך את כל הקוצים )הלא קונסטרוקטיביים( הבולטים צורך לסתת עד שנמצא בטון בריא. יש 

 " או שו"ע.620ס"מ בתוך הבטון ולמלא את  כל החורים בתערובת "ספיר  2 -מהשטח כ

, ללא CSP 3יש ללטש את דפנות התעלה ע"י דיסק חשמלי עד קבלת פני השטח מחוספסים ברמה 

 כרום צמנט על פני השטח.

 

 מערכת ניקוז 5.8.3

ס"מ  10-מ"מ בעל שוליים ברוחב כ 2בעובי בכניסה לצינור ניקוז יש להתקין קולטן עשוי פח נירוסטה 

 לחיבור עם מערכת האיטום. 

"  SAPIR THANE 230התקנת הקולטן תבוצע תוך כדי הדבקת שוליים על גבי מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 ברגים אל חלד." או שו"ע והידוק ע"י SAPIRאו ש"ע על גבי פריימר מסוג "

 

 

 

 

 איטום פוליאוריטני 5.8.4

 ג"ר/מ"ר. 300" או שו"ע בכמות של EP-Wבכל שטח התעלה יש למרוח פריימר מסוג "

" או שו"ע בעובי PU-Wעל גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג "

 מ"מ.  2כולל 

 על פני שכבת האיטום העליונה יש למרוח חומר 

 ג"ר/מ"ר. 300" בכמות של PU PROOFאוריטני מסוג "פולי

 האיטום יכלול את כל שטח הפנימי של התעלה.

 

 -6איטום רצפת חלל מנוקז במפלס חניון  5.9
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 הכנת השטח  5.9.1

יש להכין את פני הבטון ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכו'. כמו כן יש לגרד את כל החומר הלא 

 לחתוך קוצים בעומקמודבק )כמו: חול(, 

ס"מ. יש לסתת את כיסי הסגרגציה ולמלא את כל החורים עד להחלקת השטח באמצעות תערובת "ספיר  2

 " או שו"ע.620

יש ללטש את פני הבטון של הקירות עד להורדת כרום צמנט העליון וקבלת פני השטח מחוספסים בצורה 

 מ"מ. 0.5-עדינה לעומק כ

 י יישום מערכת האיטום.יש להרטיב את פני הבטון לפנ

 

 רולקה 5.9.2

ס"מ באמצעות  5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 

 שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום. 48-" או שו"ע. יש להמתין כ620תערובת "ספיר 

 

 איטום  5.9.3

על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מסוג "ספירקוט 

 " או שו"ע מאושר. 730

מ"ר. יש להשתמש בחומר \ק"ג 2מ"ר כל שכבה, סה"כ \ק"ג 1יישום המערכת יהיה בשתי שכבות בכמות של 

שלם של השטח בשכבות האיטום איטום בשני גוונים, לבן ואפור. וזאת על מנת להבטיח כיסוי מו

 המתוכננות. שכבת האיטום הראשונה תבוצע בגוון לבן.

מעל הסדקים ובמקומות בהם בוצע תיקן כיסי סגרגציה ופגמים אחרים בבטון יש לשלב בין שכבות 

 מ"ר.\גר 60האיטום רשת "אינטרגלס" או שו"ע מאושר במשקל 

ס"מ מעל פני רצפת  10ות, מעקות וכד' עד גובה האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי קיר

 הבטון.

 איטום מעל רצפת חדרים רטובים או חדרים טכניים מרוצפים  5.10

 

על גבי רצפת הבטון לפני בניית הקירות, יש לבצע בהיקף החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". 

 הקיר על מנת להטביע רשת להחזקת הטיח במקום.ס"מ קטן יותר מרוחב  1-רוחבה של החגורה יהיה בכ

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ

 ס"מ מתחת לתחתית הריצוף במקום. 1 -באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ

  

 הכנת השטח  5.10.1
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לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים המשפיעים על 

האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים, קירות וכו'. יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים 

 טום. להוות הפרעה לאיטום. לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האי

 

 ביטון צינורות 5.10.2

 

יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם בשכבת בטון, כיסוי בטון 

 ס"מ. פני מעטפת הבטון יהיו יציבים.  2-3 -מינימאלי מעל הצינור יהיה כ

בהיקף ס"מ  5סביב צינורות ביוב אנכיים העולים מעל רצפת החדר יש לצקת מעטפת בטון בעובי לפחות 

 ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן. 20-הצינור. גובה המעטפת יהיה כ

 

 רולקה 5.10.3

 

ס"מ באמצעות  5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 

שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות  48-" או שו"ע. יש להמתין כ620תערובת "ספיר 

 האיטום.

 פריימר 5.10.4

 ג"ר/מ"ר.  150-200" או שו"ע בכמות של EP-Wרכיבי  מסוג "-יש לבצע מריחת פריימר אפוקסי דו

 

 

 איטום  5.10.5

" או שו"ע עד POLYLACעל גבי הפריימר יש לבצע מערכת איטום על בסיס פוליאוריטן ביטומני מסוג "

בין השכבות וזמן מ"מ. יישום המערכת יהיה בשתי שכבות לפחות. זמני ייבוש  3לקבלת עובי שכבה של 

 ייבוש לפני יישום שכבת הגנה יהיו בהתאם להוראות היצרן.

ס"מ מעל פני הריצוף הסופי,  10-כהאיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של 

 כלומר על כל גובה חגורת הבטון.  

יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון ברצף. לפני ביצוע ריצוף החדר, יודבק על האיטום סרגל  בסף הדלת

-EP" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסוג "אלומיניום על גבי מסטיק פוליאוריטן 

W.או שו"ע " 

 האיטום. ס"מ לפחות עם מערכת 2-3גובה הסרגל יהיה מפני ריצוף חוץ של החדר עד לחפיפה של 

 

 חיבור האיטום למחסומי רצפה  5.10.6

" או שו"ע בעלי DALLMERבמקומות בהם קיימים מחסומי רצפה  לניקוז כפול, המחסומים יהיו מסוג "

 שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים. 
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 האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איטום עד לפתח הניקוז. 

ם מחסומים רגילים )לא כפולים(, סביב פתח המחסום יבוצע עיבוי של מריחות במקומות בהם קיימי

 האיטום בצורת רולקה עבה.

 

 נייר טול )נייר זפת( להגנה 5.10.7

 ס"מ לכל כוון. 10-כאו שו"ע בחפיפות של  250מעל שכבת האיטום היבשה יש לפרוס נייר זפת 

 

 מילוי חול מיוצב  5.10.8

 

מ"ק חול, יש  1-ק"ג צמנט ל 100התערובת תהיה בעלת תכולת צמנט של יש למלא שכבת חול מיוצב, 

 להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת שכבה יציבה לפני הדבקת הריצוף.

 במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.

 מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת הריצוף.

 המילוי יהיו חלקים, יציבים, מפולסים ויבשים לקראת הריצוף.פני 

 

 גמר ריצוף 5.10.9

 ביצוע ריצוף בהדבקה כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

 

 איטום קירות חדרים רטובים 5.11

 

הערה: סעיף זה כולל את קירות כלל החדרים הרטובים כגון: חדרי שירותים, חדרי אשפה, אזור מרוצף 

 מסביב לבריכה וכד'.

בניית הקירות תבוצע על גבי חגורת הבטון ההיקפית של החדר יש לבצע על גבי שטח הקירות מערכת 

 איטום כלהלן:

 הכנת השטח  5.11.1

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר הלא מודבק )כמו 

ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון חול(. יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בין בלוקים 

 וכד'.

 יש לחצוב ולהכין שקעים אנכיים למעבר צינורות בקירות החדרים. 

לאחר גמר החציבה יש להחליק את דפנות השקעים ולמלא את כל החורים הנדרשים תיקון עד להחלקת 

 ".505השטח באמצעות תערובת להרבצה צמנטית אטומה "ספיר הרבצה צמנטית 

 מ"מ. 8-י שכבת ההחלקה בתוך החציבות לא תפחת מעוב
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 יטום א 5.11.2

" או שו"ע. עובי השכבה 505מסוג "ספיר הרבצה צמנטית בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית אטומה 

 מ"מ. 8 -יהיה  כ 

 יש להרטיב את שטח הבלוק לפני תחילת העבודה.

 קה.יש ליישם את ההרבצה ע"י מלג' חלק על מנת לקבל את הקרמיקה בהדב

 60בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום העולה על הקיר יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס במשקל 

ס"מ. הרצועה תוטבע בתוך שכבת ההרבצה בקו החיבור בין החגורה לשורת  10ג"ר/מ"ר ברוחב של 

 הבלוק הראשונה.

 ס"מ. X 12 12סביב מעברי הצנרת יש להלביש על גבי הצינור "אטם מעבר לצנרת" 

 מ'.  2האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של 

 

( ותעלות ניקוז -1)-(-4במפלסים ) איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים, רצפות פנימיות של חניונים  5.12

 ברמפות

 

 בטון בשיפועים בתחתית התעלה 5.12.1

סביב המרזב יהיה לא פחות  בשיפוע לכוון המרזב. עובי בטון 30-בתחתית תעלת הניקוז יש לצקת בטון ב

ס"מ סביב למרזב לא יבוצע בטון שיפועים. מקום זה  15-ס"מ.  בקטע של רצפת התעלה ברוחב כ 3-מ

 מיועד להתקנת קולטן.

 

 מערכת ניקוז 5.12.2

מ"מ, בעל  2בעובי  316בכניסה לצינור ניקוז בתעלה יש להרכיב קולטן עשוי פח נירוסטה 

 רכת האיטום ואטם אל חוזר. ס"מ לחיבור עם מע 10צווארון ברוחב 

ודיבל פלסטיק, על גבי מצע של מסטיק  316קיבוע הקולטן אל דפנות התעלה יהיה ע"י ברגי נירוסטה 

 " או שו"ע.SAPIR THANE 230פוליאוריטן "

לאחר הרכבת הקולטן יש להוציא את עודפי המסטיק שגלש מעבר לצווארון המרזב ולהמתין לייבוש 

 ודות האיטום בתעלה.המסטיק לפני תחילת עב

 

 הכנת השטח 5.12.3

. כיסוי הבטון סביב הצינור יהיה לא פחות 30-סביב הצינורות החודרים את נרצפה יש לבצע מעטפת בטון ב

 ס"מ מעל פני הגמר במשטח המיועד לקבלת האיטום. 20-ס"מ. גובה המעטפת יהיה כ 5-מ
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מעקות, עמודי בטון הנמצאים  בכל שטח הרצפה ובחלקם התחתון של משטחי הבטון האנכיים בקירות,

 בתחום המיועד לקבלת האיטום או סמוכים אליו יש לבצע:

או באמצעים  J BLASTיש ללטש את פני הבטון ולסלק את כרום הצמנט מפני השטח ע"י התזת חול,    

 אחרים, מאושרים על ידי ממונה על הפרויקט מטעם המזמין ומתכנן האיטום. 

כלוך, אבנים וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים יש לנקות את המשטח מאבק, ל

ס"מ בתוך הבטון ולסתת את חלקי הבטון  2היוצאים מדופן הקירות, חוטי קשירה וכד'  לעומק של 

הרופפים, אזורי סגרגציה וכד' עד לקבלת שטח בטון "בריא" ויציב. במידת הצורך יבוצעו עבודות שיקום 

 סטרוקטור.בהתאם להנחיות של קונ

במקומות בהם ישנם על פני רצפת הבטון שקעים עמוקים יתר מהמידה יש למלא את השקעים באמצעות 

 " או שו"ע. יש להמתין לייבוש הגראוט לפני ביצוע ליטוש באזור המילוי.630גראוט "ספיר 

ור בכל המקומות בהם ישם שקעים, חורים וכוסו סגרגציה במשטחים אנכיים יש לבצע מילוי וייש

 " או שו"ע.620באמצעות תערובת "ספיר 

. פני הבטון יהיו יציבים, נקיים  CSP-3/CSP-4רמת החספוס של פני הבטון בתום פעולת הליטוש יהיה בין 

 ויבשים לפני תחילת עבודות האיטום.

 

בכל המקומות בהם ישנם קירות בלוקים באזור המיועד לקבלת האיטום יש לבצע על פני הבלוק החשוף 

 מ"מ שכבה יבשה. 5" בעובי 620קם התחתון של הקירות שכבת החלקה באמצעות תערובת "ספיר בחל

 

 טיפול בסדקים 5.12.4

  יבוצע במסגרת עבודות האיטום. מ"מ 1-טיפול בסדקים שרוחבם פחות מ

מ"מ. יש  5-6יש לפתוח מעל הסדקים חריצים ברוחב  מ"מ 2-ל 1בסדקים שרוחבם בין 

לנקות את הסדקים ע"י אוויר בלחץ ולמלא את הסדקים באמצעות קומפאונד אפוקסי דו 

 " או שו"ע.341רכיבי "ספיר 

ס"מ  1-ס"מ ולעומק של כ 2, יש לפתוח לאורך הסדקים חריצים ברוחב של מ"מ 2בסדקים שרוחבם מעל 

 חומרים רופפים וכד'. ולנקותם מכל לכלוך, אבק,

" או שו"ע על גבי פריימר SAPIR THANE 230 יש לסתום את הסדקים במסטיק פוליאוריטן מסוג "

"SAPIR THANE PRIMER.או שו"ע " 

 

 רולקה  5.12.5

ס"מ באמצעות  5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 

 שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום. 72-המתין כ" או שו"ע. יש ל620תערובת "ספיר 

 

 קיטום פינות 5.12.6
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 2X2בקצה משטחי הבטון במעברים בין המפלסים השונים יש לבצע פינה קטומה במידות 

 ס"מ.

 

 בדיקות תשתית לאיטום 5.12.7

ע"י פטיש רטט או באמצעים אחרים מאושרים  ע"י ממונה על  בדיקות חוזק הבטון בלחיצהיש לבצע 

 20הפרויקט מטעם המזמין וע"י מתכנן האיטום. חוזק מינימאלי הנדרש של משטח הבטון בלחיצה יהיה 

 מגפ"ס.

הבדיקות יבוצעו במפלסים שונים ברצפה וברולקות. מספר ומיקום המדויק  של הבדיקות יקבע ע"י 

 מזמין.ממונה על הפרויקט מטעם ה

 . כנ"ל  באזור הרולקה.3-בכל מקרה מספר בדיקות בכל מפלס ברצפת הבטון יהיה לא פחות מ

 

במקרה ותוצאות הבדיקות יהיו נמוכות מהנדרש על הקבלן לחזור על עבודות הכנת השטח המפורטות 

סט בדיקות  , לרבות פרוק חלקי בטון רופפים, ליטוש פני הבטון, שיקום וכד'. לאחר מכן יבוצע1.3בסעיף 

 חדש.

על ידי מכון התקנים או  תעשהיש לבצע בדיקת שליפה ואחוזי הלחות לתשתית הבטון. בדיקת השליפה 

 גורם אחר מאושר ע"י ממונה על הפרויקט מטעם המזמין וע"י מתכנן האיטום. 

 מספר ומיקום המדויק  של הבדיקות יקבע ע"י ממונה על הפרויקט מטעם המזמין.

מ"ר. חוזק מינימאלי   100על כל אלמנט תעשה בדיקת שליפה אחת לפחות ולא פחות מבדיקת אחת לכל 

 מגפ"ס.  1.5הנדרש של פני המשטח בשליפה הינו 

במקרה ותוצאות הבדיקות יהיו נמוכות מהנדרש על הקבלן לחזור על עבודות הכנת השטח המפורטות 

 כד'. לאחר מכן יבוצע סט בדיקות נוסף., לרבות ליטוש פני הבטון, שיקום ו1.3בסעיף 

ל בהתאם להנחיות וכמו כן תיבדק רמת הלחות בשטח הבטון ובדיקות טמפרטורה ונקודת הטל הכ

 ודרישות יצרן הפוליאוריאה.

 

 

 מערכת איטום על בסיס פוליאוראה 5.12.8

-RINO PRIMER בכל השטח המיועד לקבלת האיטום  יש לבצע פריימר דו רכיבי על בסיס אפוקסי מסוג "

שעות מיישום הפריימר ניתן להתחיל  6-ג"ר/מ"ר. לאחר כ 250של " או שו"ע על משטחי בטון בכמות 101

 ביישום שכבת האיטום העיקרית.

 שעות מיישום הפריימר. 24-אין להתחיל ביישום שכבת האיטום כאשר עברו יותר מ

 עול לפני הנחיות היצרן.במידה ופרק הזמן עליו מומלץ עבר, לפני המשך העבודה יש לפ

 הפריימר יש לבצע מערכת איטום על בסיס פוליאוראה מסוג  גביעל 

"RHINO EXTREME 11-50 מ"מ )יבש(. יישום המערכת יהיה  1.5" או שו"ע. עובי שכבת האיטום הנדרש

 באמצעות ציוד ריסוס ייעודי.
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באזור הסדקים ובחיבורים בין שטחים ס"מ  20-בשלב ראשון יש לבצע ריסוס דק של חומר אטימה ברוחב של כ

 אופקיים ואנכיים )באזור הרולקות(.

בשלב שני יש לבצע שכבת האיטום בכל השטח המיועד לקבלת האיטום כולל האזורים בהם בוצעה ריסוס דק 

 בשלב הראשון. אין לאפשר הפסקה בין שלבי האיטום במפורטים לעיל.

את כל ההכנות הנדרשות בקטע מיועד לחפיפה בין השלבים.  במידה ומערכת האיטום תבוצע בשלבים יש לבצע

ההכנות יהיו ע"י חספוס פני הציפוי באמצעים מכאניים מאושרים, יישום פריימר וכד', הכול בהתאם להנחיות 

 יצרן המערכת.

מערכת האיטום תכלול אגרגט קוורץ למניעת החלקה. הוספת האגרגט  למערכת האיטום תבוצע לפי אחת 

 רויות הבאות:משתי אפש

 זריעת אגרגט קוורץ באקדח ייעודי בלבד בזמן התזה של חומר האיטום. .א

בגמר ביצוע מערכת האיטום העיקרית ובטרם עובר פרק הזמן של נעילת החומר לפי הנחיות  .ב

 HP URETHANEיצרן, תבוצע מריחה/ התזה של חומר ציפוי על בסיס פוליאוריטן מסוג "

RINO מ"ר.  על שכבה זו בטרם יבשה, יש לפזר אגרגט קווארץ \גר 150" או שו"ע בכמות של

לצורך מניעת החלקה. גודל האגרגט יהיה בהתאם לרמת החספוס הנדרשת של המשטח. יש 

 שעות לפני יישום שכבה נוספת. 8להמתין לייבוש השכבה לפחות 

על גבי שכבת הציפוי הראשוני היבשה יש לבצע שכבה נוספת של חומר ציפוי על בסיס 

" או שו"ע לצורך "נעילת" האגרגט במערכת HP URETHANE RINOפוליאוריטן מסוג "

האיטום. יש להקפיד על כך כי שכבת ה"נעילה" לא תכסה את האגרגט המפוזר על פני שכבת 

 האיטום.

 עובי כולל של מערכת האיטום כולל כל השכבות המפורטות לעיל 

 מ"מ )יבש(. 2יהיה 

 ערה: ה

, זמני המתנה וכו' יעשה על פי הנחיות המפורטות לעיל ובהתאם יישום מערכת האיטום

 להנחיות יצרן.

 על הקבלן להשתמש בכל ציוד מגן האישי הנדרש. 

על הקבלן להגן על כל האלמנטים העלולים להיפגע במהלך ביצוע עבודות האיטום. במידת 

ורור הצורך ובהתאם להנחיות הממונה על הפרויקט מטעם המזמין תותקן מערכת או

 מאולץ. עבודה זו כלולה במחיר עבודות האיטום. 

 

 בדיקת מערכת איטום 5.12.9

בדיקת מערכת האיטום תבוצע בשיטת "ספרקטסט" באמצעות מכשיר חשמלי ייעודי. במידה ובמהלך 

 הבדיקה יתגלו פגמים בשכבת האיטום יש לבצע תיקון נקודתי בהתאם להוראות היצרן.

מערכת האיטום תבוצע בהתאם להנחיות הממונה על הפרויקט בדיקת הצפה במשטחים בהם בוצעה 

 .1חלק  1476מטעם המזמין, מתכנן האיטום ובהתאם לדרישות ת"י 
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 איטום רצפת נישות הידרנט ואינסטלציה 5.13

 

 הכנת השטח 5.13.1

 ס"מ מעל פני 20-יש לבצע מעטפת בטון סביב הצינורות העולים מעל רצפת הנישה. גובה המעטפת יהיה כ

 רצפת הנישה. יש לנקות את פני השטח מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

 

 איטום תחתון 5.13.2

 3שכבות, בכמות כוללת  2-" או שו"ע ב730על פני הבטון יישום מערכת איטום על בסיס צמנטי "ספירקוט 

אפור  -ים  מ"מ. יש להשתמש בחומר איטום בשני גוונ 2.5-מ"ר. עובי שכבת האיטום יהיה לא פחות מ\ק"ג

 ולבן. וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של פני השטח בחומר אטימה. שכבה ראשונה תהיה בצבע לבן.

 ס"מ מעל פני הגמר. 10-האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי קירות הסמוכים עד גובה כ

 איטום מדרגות פתוחות לשמים 5.14

 

 בטון שיפועים בפודסטים 5.14.1

לכוון הנקזים. פני הבטון יהיו  1.5%בשיפוע לפחות  30-רצפת הבטון של הפודסט יש לצקת בטון בעל גבי 

 חלקי, נקיים ויציבים לקראת קבלת האיטום.

 

 מערכת ניקוז  5.14.2

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה של האיטום לשולי 

 המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו. 

 

" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לקבלת האיטום DALLMER DELBITאביזרים לניקוז יהיו מסוג "

 וזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס האיטום וממפלס הגמר. ללא אפשרות חדירת מים ח

 דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה. 

 

 הכנת השטח 5.14.3

ס"מ בתוך  2-יש לסתת את כיסי הסגרגציה ולחתוך את כל הקוצים המולטים מעל פני הבטון לעומק כ

 הבטון.

 " או שו"ע.620באמצעות תערובת "ספיר יש למלא את כל החורים 

 יש להמתין לייבוש התיקונים לפני המשך העבודה.

 0.5יש ללטש את פני הבטון בכל שטח המדרגות עד קבלת פני השטח מחוספסים בצורה עדינה )עד לעומק 

 מ"מ(, ללא כרום צמנט עליון.
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 יש לנקות את פני המשטח מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

 

 טוםאי 5.14.4

 מ"מ שכבה יבשה. 3" או שו"ע בשתי שכבות, בעובי כולל MB2Kיישום מערכת איטום פולימרית מסוג "

האיטום יכלול את כל שטח פני המדרגות והפודסטים ויעלה על גבי הקירות הסמוכים למדרגות עד לגובה 

 ס"מ מפני הריצוף. 15-של כ

 

 גמר 5.14.5

 ט כמתוכנן.ביצוע גמר ריצוף בהדבקה בעזרת דבק קרמיקה או טי

 

 

 -2כביש כניסה לחניון במפלס  BOX, מעבר הולכי רגל ותקרת  -1חניון מעל  גגאיטום  5.15

 

 מערכת ניקוז  5.15.1

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב 

 באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו. 

" או שו"ע בעלי אטם אל חוזר וצווארון ביטומני המיועד DALLMERאביזרים לניקוז יהיו מסוג "

שבגג. חיבור למערכת האיטום יבוצע ע"י הלחמת הצווארון על גבי שכבות  לחיבור עם מערכות האיטום

 האיטום מסביב למעבר. 

 תעלות הניקוז יהיו מתועשות בהתאם לדגם המופיע בתוכניות הפיתוח.

 דגם המרזב, התעלה, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה. 

 

 בטון שיפועים 5.15.2

 4. עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה 1.5%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה  20-ן ביש לצקת בטו

ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בהליקופטר, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום. יש 

 יום לייבוש שכבת השיפועים לפני תחילת עבודות האיטום.  21-להמתין כ

מתחת לבטון שיפועים ע"מ  F30ס"מ יש לבצע מילוי קלקר  15שיפועים מעל במקומות בהם עובי שכבת ה

 להקטין את כמות הבטון ועומס על התקרה. 

 במקומות אלה יש להוסיף ברזל זיון לשכבת השיפועים בהתאם להנחיות של הקונסטרוקטור.

 

  רולקות ו/או קיטומים 5.15.3

 ס"מ.  X 5 5יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של 
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 " או שו"ע.620לבצע רולקות בחיבור לשטחים אנכיים באמצעות תערובת מוכנה מסוג "ספיר יש 

קיר -קיטומים יבוצע בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון: קפיצה בין מפלסים, חיבור תקרה

 תת קרקעי וכד'. 

 

  הכנת השטח 5.15.4

לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות 

חיצוניים, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'. יש להכין את 

 המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שמן, חוטי ברזל וכו'. 

 

  התפשטות איטום תפרי 5.15.5

 ס"מ בתוך התפר.  10-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפר לעומק כ

 יש לנקות את דפנות הבטון בצידי התפר, ליישר ולשקם במידת הצורך.

" או שו"ע. מידות האביזר יהיו מתאימות SIKA JOINT 1000יש להרכיב בתוך התפר אביזר אטימה "

 " או שו"ע.31מצעות דבק אפוקסי "סיקהדור לרוחב התפר. הרכבת האביזר תבוצע בהדבקה בא

" או שו"ע על גבי SAPIR THANE 230מסוג "מעל האביזר יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן  

 " או שו"ע. עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר. SAPIR THANE PRIMER פריימר מסוג "

 5" או שו"ע בעובי FLEXOBITסוג "שכבות של יריעות ביטומניות ללא שריון מ 2מעל התפר יש לרתך 

 ס"מ רוחב. 50ס"מ והיריעה העליונה תהיה  25מ"מ כל אחת. רוחב היריעה התחתונה יהיה 

 

  פריימר 5.15.6

" או שו"ע GS 474על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני על בסיס סולבנט מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 300בכמות של 

 

  שכבת ביטומן חם 

מ"מ שכבה יבשה,  2" או שו"ע בעובי 105/25הפריימר יש לבצע שכבה של ביטומן חם מסוג "על גבי 

 מ"ר.\ק"ג 2-בכמות של כ

 

 יריעת חיזוק 5.15.7

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב 

ס"מ יולחמו על גבי  15ה, כך שמינימום ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולק 30מינימום של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-השטח האופקי ו

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   " על5Mיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז 

 

  יריעה ראשונה לאטימה 5.15.8
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מ"מ. ההדבקה  5בעובי  S.B.S" על בסיס 5Mבכל שטח הגג הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז 

ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת  למשטח תהיה

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי  10-החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ החומר.

ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך  20-הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 עם השיפוע.כלפי מעלה 

 

 יריעת חיפוי תחתונה 5.15.9

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי תחתונה. היריעה תולחם בצורה 

ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה 

 יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.ס"מ מעל  3ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.S" על בסיס 5Mיריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז 

 

 יריעה שנייה לאטימה  5.15.10

 5בעובי  S.B.Sגנד שורשים" או שו"ע על בסיס  5Mבכל שטח הגג הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז 

חמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי מ"מ. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההל

ס"מ, החפיפות  10-החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ למנוע חריכת החומר.

ס"מ. העבודה תתחיל במקומות  20-לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 נייה להיות מולחמת במקביל ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.על היריעה הש

 

 

 

 

 יריעת חיפוי עליונה 5.15.11

בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים יריעת החיפוי עליונה. היריעה תולחם בצורה 

ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק. 5ליריעת החיזוק עד לגובה של 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sנגד שורשים" על בסיס  5Mיריעת החיפוי תהיה "פוליפז 

 20כל  M6מ"מ בעזרת ברגי דפיקה  30X5X7X1.5בקצה יריעת החיפוי יש לקבע סרגל אלומיניום במידות 

" או שו"ע על גבי SAPIR THANE 230מסוג "במסטיק פוליאוריטן ס"מ. מעל הסרגל יש לבצע סתימה 

 " " או שו"ע.SAPIRפריימר מסוג 

 

 

 איטום במעברי צינורות 5.15.12
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עשויים פח  4במעברי צנרת חשמל או מ.א. יש להרכיב אביזרי אטימה בצורת "מקל סבא" בקוטר "

 ס"מ לחיבור עם מערכת איטום. 20מ"מ, בעלי שוליים ברוחב  1.5מגולוון בעובי 

מ"מ ודיבל פלסטיק, על גבי מצע של מסטיק ביטומני  8שרוולים יהיה ע"י ברגים מגולוונים קיבוע 

 " או שו"ע.18"פזקרול 

 DALLMERבודדים יש להרכיב אביזר אטימה חרושתי מסוג " HDPEאו   PVCבמעברי צינורות 

DELBITהמינימאלי  " בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית לחיבור עם מערכת האיטום בהלחמה. המרחק

 ס"מ. 50בין צינור לצינור או בין הצינורות לדפנות אנכיים של קירו, מעקות, עמודים וכד' יהיה 

הרכבת אביזר האטימה תבוצע באמצעות הלחמת הצווארון הביטומני על גבי מערכת האיטום שבוצעה 

 נירוסטה. בשטח הגג סביב מעבר הצינורות. יש להדק את האביזר על גבי צינורות באמצעות חבק

סביב צינורות האוורור העוברים בקירות המעקות יש לבצע סתימה במסטיק "כל אוטם" או שו"ע בצורת 

 ס"מ. עבודה זו תבוצע לאחר סיום עבודות האיטום השטח קירות ומעקות. 2X2רולקה במידות 

 ות וגג אטום.במעבר קבוצה של צינורות, תעלות או כבלים צמודים יבוצע דרך פירים מסודרים בעלי קיר

 בניית הפירים תהיה בהתאם לתוכניות של אדריכל וקונסטרוקטור ואינה כלולה במחיר עבודות האיטום.

 

 

 בדיקת הצפה בגגות 5.15.13

בסיום עבודת האיטום ולפני ביצוע הגנת האיטום תעשה בדיקת הצפה של השטחים שנאטמו בהתאם 

 (  בדיקת ההצפה תיערך על ידי מעבדה מוסמכת. 1על חלקיו )לרבות חלק  1476להנחיות שבת"י 

 שעות. 72מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  50השטח יוצף ברום של 

 חידת האיטום בגג. לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע בדיקות.מחיר הבדיקות כלול במחיר י

יש לתקן את המקום הפגום ולחזור  על בדיקת ההצפה עד לקבלת  –באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה 

תקרה אטומה. על מנת שכל קטעי הגג ימולאו במים, יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות, "סטופרים" 

 יימים. או יאטום זמנית פתחים ק

את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה דליפה. במסגרת הכנות 

אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה הנחיות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר 

 ורטות בסעיף זה.ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה ו/או טענה לתשלום נוסף עבור עבודות המפ

סתימת פי המרזבים תבוצע רק בעזרת בלונים באופן אשר לא יזיק למערכת האיטום, אך תמנע ביעילות 

 את יציאת המים מהגג. 

יש לוודא כי פני המים אינם גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות החיפוי. אם קיים מקום 

זאת את קיום ההצפה. דבר זה יתואם עם המפקח. במידת כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל 

 הצורך יש לבצע כל בניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה. 

שעות הצפה מלאה של התקרה ובעוד התקרה מלאה במים ורק לאחר שהמפקח בדק את  72לאחר סיום 

 יציאות המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה. 

ל הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן הגג ממים, ייובש בכל מקרה ש

חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים בפנים המבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה -ויתוקן. כל התיקונים יהיו על

 ח. חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפק-מניסוי ההצפה(. הצפות ותיקונים חוזרים יבוצעו אף הם על
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ההצפות ושלב קבלת האיטום של התקרה יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו נזילות ולא יתגלו כל 

 כתמי רטיבות בבניין וזאת, באישור בכתב מהמפקח. 

 בכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי.

 

 בידוד תרמי מעל משרדים  5.15.14

ס"מ או  6לוחות בידוד תרמי מסוג "פוליפאן גג הפוך" או שו"ע בעובי  מעל שכבת האיטום יש להרכיב

 אחר בהתאם להנחיות של יועץ תרמי.

 

 בד גאוטכני  5.15.15

ג"ר/מ"ר בחפיפות של  300על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 

 ס"מ.   10

 ה כך שיהיה רווי במים.יש להרטיב את הבד הגיאוטכני לפני יציקת בטון הגנ

 

 הגנת האיטום 5.15.16

 ס"מ. 5להגנת האיטום בעובי  20-בשטחים האופקיים יש לצקת בטון ב

ס"מ.  3להגנה בעובי  F30על גבי שכבת האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים יש להדביק לוחות קלקר 

 " או שו"ע. 18הדבקת הלוחות תבוצע בצורה נקודתית באמצעות מסטיק ביטומני "פזקרול 

 שכבת ניקוז  5.15.17

" או שו"ע, העשויה יריעת ISO-DRAIN 8 VLIES GEO" על גבי בטון להגנה יש להניח יריעת ניקוז מסוג

וסה בבד גיאוטכני, עובי היריעה כולל " בעלת חללים בצורת קונוס קטום ומכHITGH DENSITYפוליאתילן "

מ"מ. הנחת היריעה תהיה כך שהבד הגאוטכני יהיה מצידו העליון, כלפי המילוי. פריסת  8-הבד הגיאוטכני כ

 היריעות תבוצע בכל השטחים המגוננים ובאזורים עם ריצוף משתלבות. 

ס"מ  20-ע"י מילוי טוף או חצץ בעובי כס"מ תבוצע שכבת הניקוז  50-במקומות בהם עובי המילוי המתוכנן יותר מ

 מ"ר.\גר 500מכוסה בבד גיאוטכני במשקל 

 

 גמר 5.15.18

 ביצוע גמר כמתוכנן. 

 

 איטום מעקות במפלס פיתוח 5.16

 

 הכנת השטח  5.16.1
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יש לסתת את כיסי הסגרגציה במידה ויתגלו במשטחי הבטון. יש לסתום את כל החורים באמצעות 

 " או שו"ע.620תערובת מוכנה מסוג "ספיר 

 

 איטום צמנטי 5.16.2

 " או שו"ע. 505מסוג "ספיר הרבצה צמנטית בכל שטח המעקות ביצוע הרבצה צמנטית אטומה 

 מ"מ. 6-עובי מינימאלי של השכבה יהיה כ

לאורך חיבורים שונים בין חלקי בטון לבלוקים או מעל הסדקים יש לשלב בשכבת ההרבצה רשת 

 מ"ר.\ג"ר 60"אינטרגלס" או שו"ע במשקל 

 

 איטום תפרים 5.16.3

ס"מ בתוך התפר. יש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג  5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפר לעומק כ

 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. 1-פוליאתילן עגול בקוטר כ

" או שו"ע על גבי SAPIR THANE 230מסוג "מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן  

 " או שו"ע. עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר. SAPIR THANE PRIMER פריימר מסוג "

 

 איטום קירות תמך במפלס פיתוח  5.17

 

 הערה: עבודות האיטום בקירות תמך יבוצע בכל המשטחים הבאים במגע עם קרקע.

 

 הכנת השטח 5.17.1

וכד'. לסתת, להסיר יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך, חול 

ס"מ ולסתום את כל  2ולנקות היטב אזורי סגרגציה, לחתוך את כל הקוצים היוצאים מהקיר בעומק 

 " או שו"ע. על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.620החורים בתערובת של "ספיר 

הבטון תבוצע ע"י  שעות לפחות לאחר סיום האשפרה. אשפרת 72ניתן להתחיל בעבודות האיטום כעבור 

 מים בלבד ללא "קיורינג קומפאונד".

לפני תחילת עבודות האיטום יש להגן באופן זמני על משטחי בטון ואלמנטים אחרים הלא מיועדים 

לקבלת האיטום ועלולים להתלכלך בחומר האיטום בזמן היישום. ההגנה תבוצע ע"י עטיפת ניילון או 

 חומר אחר.

 

 

 איטום תפרי התפשטות  5.17.2

ל אורך התפר כולל חלקים במגע עם קרקע וחלקים חשופים יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך לכ

 ס"מ. יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 5-התפרים לעומק כ
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 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. 1-יש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

" או שו"ע על גבי פריימר SAPIR THANE 230מסוג "מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן 

 " או שו"ע. "SAPIRמסוג 

 

 

 רולקה 5.17.3

" 620ס"מ באמצעות תערובת "ספיר  5X5בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות 

 או שו"ע.

 

 איטום קירות 5.17.4

חומר איטום ביטומני דו רכיבי מסוג יטום יש לבצע התזה של על פני הבטון המוכנים לקבלת הא

 שכבות האיטום יהיו כדלקמן: מ"מ שכבה יבשה. 2"רפידפלקס" או שו"ע בעובי 

 

 

 

 :פריימר

 ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר.

 המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד. בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. 

 שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

 חום. יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו יהיה בצבע

מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב הבא. במידה והחומר 

 יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע שכבת פריימר נוספת.

 

 :שכבת איטום

 יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך כלפי מעלה עד למפלס הנדרש.

 זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר השטח האופקי הצמוד רווי במים מהתזה שבחלק העליון.

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה 

 יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית.

מ"מ. ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות  2עובי מינימאלי של שכבת האיטום היבשה יהיה 

 שעות. 24

 

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה הביטומנית באופן רצוף. 

 ס"מ. 20במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 
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עת השטח המיועדת לחפיפה שנעשתה בשלב יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצו

 קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל פגם. 

 סביב צינורות הניקוז יונח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. 

מר האיטום מסוג במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של חו

 "אלסטומיקס" עד להשלמת השכבה.

 ימים לפני הרכבת שכבות הגנה.  3יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות 

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים החשופים באופן זמני ע"י  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.

 

 בדיקות האיטום 5.17.5

קת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח בדי -

 המיועד לביצוע איטום.

 1.75יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון כי נדרש 

מ"מ כלומר לקבלת עובי שכבת  1ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה 

ק"ג/מ"ר של החומר הטרי. יש לוודא כי כל הכמות  3.5מ"מ נדרש  2האיטום היבשה 

 המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה.

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת שכבת  -

 האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –כבדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע  -

 מ"ר. 100מקומות לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  -

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה ועובי הממוצע  -

 בדיקות נוספות. 5יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

שכבת אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן לבצע  -

 איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי הנדרש.

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. -

 הגנת האיטום 5.17.6

גר'/מ"ר. הדבקת הבד תבוצע בצורה  200על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גיאוטכני במשקל 

נקודתית בעזרת מריחות נקודתיות של חומר איטום ביטומני "אלסטומיקס" או שו"ע, נקודה אחת 



 

 

61 

ס"מ. הדבקת קצה עליון של הבד תהיה בצורה רצופה. אין לאפשר קיפולים בשכבת הבד  50X50כל 

 בת יריעת הגנה.לפני הרכ

ס"מ.  15-מ"מ, בחפיפות של כ 0.5שטוחות להגנה בעובי   HDPEמעל הבד הגאוטכני הרכבת יריעות 

ס"מ, רק מעל קצה האיטום. באזור  30-קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם דיסקיות כל כ

 חפיפות תבוצע הדבקה נקודתית של רצועות יריעה בוטילית להדבקה עצמית 

 " או שו"ע.SCAPA TAPES 318מסוג "

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את חלקי היריעות הבולטים 

 " או שו"ע.620מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי קיבוע בתערובת "ספיר 

 

 מערכת ניקוז מילוי חוזר  5.17.7

 הנחיות של קונסטרוקטור. ביצוע מערכת ניקוז ומילוי והידוק לפי

 

 איטום פנימי באדניות 5.18

 

 הערה: יציקת האדניות תבוצע לאחר סיום עבודות האיטום בגגות ליציקת בטון הגנה.

 

 בטון בשיפועים  5.18.1

 . 2%ס"מ ובשיפוע מינימלי של  3בשיפועים בעובי מינימלי של  20-ברצפת האדנית יש לצקת בטון ב

 

 ניקוז 5.18.2

עם ציפוי סיבי פוליאסטר לחיבור עם מערכת  EPDM" או שו"ע בעל צווארון DALLMERהמרזב יהיה מסוג "

ס"מ מדפנות האנכיים של האדניות, בנקודה הנמוכה  50האיטום. יש להרכיב את הנקזים במרחק לפחות 

 ביותר. 

 דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה. 

 

  הכנת השטח 5.18.3

יש להכין את שטח הפנימי של האדנית, ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכו'. כמו כן יש לגרד את כל 

 ס"מ.  2החומר הלא מודבק )כמו: חול(, לחתוך קוצים בעומק 

 " או שו"ע.620יש לסתום את כל החורים, חורי סגרגציה וכד' בתערובת "ספיר 

 

 רולקה 5.18.4



 

 

62 

ס"מ באמצעות תערובת  5X5אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות לאורך חיבורים בין שטחים 

 שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום. 48-" או שו"ע. יש להמתין כ620"ספיר 

 

 איטום  5.18.5

" 730על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מסוג "ספירקוט 

מ"ר. יש להשתמש בחומר איטום בשני גוונים, לבן ואפור. וזאת \ק"ג 3בשלוש שכבות, בכמות כוללת או שו"ע 

על מנת להבטיח כיסוי מושלם של השטח בשכבות האיטום המתוכננות. שכבת האיטום הראשונה תבוצע בגוון 

 לבן.

 האיטום יכלול את כל שטח הפנימי של האדניות.

 

 שכבת ניקוז  5.18.6

" או שו"ע, העשויה יריעת פוליאתילן ISO-DRAIN 8 VLIES GEO" יש להניח יריעת ניקוז מסוגעל גבי בטון להגנה 

"HITGH DENSITYמ"מ.  8-" בעלת חללים בצורת קונוס קטום ומכוסה בבד גיאוטכני, עובי היריעה כולל הבד הגיאוטכני כ

סת היריעות תבוצע בכל השטחים המגוננים הנחת היריעה תהיה כך שהבד הגאוטכני יהיה מצידו העליון, כלפי המילוי. פרי

 ובאזורים עם ריצוף משתלבות. 

ס"מ מכוסה בבד  20-ס"מ תבוצע שכבת הניקוז ע"י מילוי טוף או חצץ בעובי כ 50-במקומות בהם עובי המילוי המתוכנן יותר מ

 מ"ר.\גר 500גיאוטכני במשקל 

 

 מילוי גנני  5.18.7

 ביצוע מילוי גנני כמתוכנן.

 

 

 גגות מעל חדרי מדרגות לובי ופירי מעליתאיטום  5.19 

 

 שיפועים 5.19.1

. פני שכבת השיפועים יהיו חלקים לקבלת האיטום.  1.5%בשיפוע לפחות של  20-יש לצקת מדה בטון ב

 ס"מ ליד נקז. 3עובי מינימאלי של השכבה יהיה 

 רולקות 5.19.2

ס"מ בתערובת  X 5 5בחיבור לשטחים אנכיים כמו: מעקות, קירות, עמודים וכד' יש לבצע רולקות במידות של 

 מוכנה מסוג "סיקה ראפ" או שו"ע.
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 מערכת ניקוז  5.19.3

 

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב 

 השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו. באופן רציף והמשכי עם כיוון 

דלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לקבלת האיטום ללא -DALLMERאביזרים לניקוז יהיו מסוג "

אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס האיטום וממפלס המדה להגנה. דגם המרזב, 

 יועץ אינסטלציה.  סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות

 

 

 

 

 הכנת השטח  5.19.4

 

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות, צינורות 

החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, 

 ת האיטום. לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבל

 

 פריימר  5.19.5

" או שו"ע בכמות של GS 474על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני על בסיס סולבנט מסוג "

 ג"ר/מ"ר.  300

 

 ביטומן חם  5.19.6

ק"ג/מ"ר כל מריחה  1" או שו"ע בכמות של 105/25מריחות ביטומן חם מסוג "  2על גבי הפריימר יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(.  2)סה"כ 

 

 יריעת חיזוק 5.19.7

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימום 

ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי  15ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום  30של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-ו

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   " על5M וליפז יריעת החיזוק תהיה מסוג "פ

 

 יריעה ביטומנית לאטימה  5.19.8

מ"מ.  5בעובי  S.B.Sבגמר אגרגט" או שו"ע על בסיס 5M על כל השטח הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז 

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת 
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ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות  10-החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ החומר.

ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם  20-של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 השיפוע.

 

 יריעת חיפוי עליונה 5.19.9

יעת החיפוי. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים יר

הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק. 5

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבגמר אגרגט" או שו"ע על בסיס 5M יריעת החיפוי תהיה "פוליפז 

 

ס"מ.  20כל  M6מ"מ בעזרת ברגי דפיקה  30X5X7X1.5פוי יש לקבע סרגל אלומיניום במידות בקצה יריעת החי

" או שו"ע על גבי פריימר מסוג SAPIR THANE 230מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג "

SAPIR" .או שו"ע " 

 

 בדיקת הצפה בגגות 5.19.10

בסיום עבודת האיטום ולפני ביצוע הגנת האיטום תעשה בדיקת הצפה של השטחים שנאטמו בהתאם להנחיות 

 (  בדיקת ההצפה תיערך על ידי מעבדה מוסמכת. 1על חלקיו )לרבות חלק  1476שבת"י 

 שעות. 72מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  50השטח יוצף ברום של 

 חידת האיטום לפי סעיפים שלעיל. לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע בדיקות.מחיר הבדיקות כלול במחיר י

יש לתקן את המקום הפגום ולחזור  על בדיקת ההצפה עד לקבלת תקרה  –באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה 

אטומה. על מנת שכל קטעי הגג ימולאו במים, יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות, "סטופרים" או יאטום 

 זמנית פתחים קיימים. 

את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה דליפה. במסגרת הכנות אלו 

יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה הנחיות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר 

 ור עבודות המפורטות בסעיף זה.בזאת כי לא תוכר כל תביעה ו/או טענה לתשלום נוסף עב

סתימת פי המרזבים תבוצע רק בעזרת בלונים באופן אשר לא יזיק למערכת האיטום, אך תמנע ביעילות את 

 יציאת המים מהגג. 

יש לוודא כי פני המים אינם גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות החיפוי. אם קיים מקום כזה, 

יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום ההצפה. דבר זה יתואם עם המפקח. במידת הצורך יש 

 לבצע כל בניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה. 

ה של התקרה ובעוד התקרה מלאה במים ורק לאחר שהמפקח בדק את יציאות שעות הצפה מלא 72לאחר סיום 

 המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה. 

בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן הגג ממים, ייובש ויתוקן. כל 

וני נזקים בפנים המבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה(. חשבון הקבלן לרבות תיק-התיקונים יהיו על

 חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח. -הצפות ותיקונים חוזרים יבוצעו אף הם על
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ההצפות ושלב קבלת האיטום של התקרה יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו נזילות ולא יתגלו כל כתמי 

 בכתב מהמפקח. רטיבות בבניין וזאת, באישור 

 בכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי.

 

 בידוד תרמי מעל לובי מעליות 5.19.11

ס"מ או אחר  6מעל שכבת האיטום יש להרכיב לוחות בידוד תרמי מסוג "פוליפאן גג הפוך" או שו"ע בעובי 

 בהתאם להנחיות של יועץ תרמי.

 

 

 מעליותבד גיאוטכני מעל לובי  5.19.12

 10ג"ר/מ"ר בחפיפות של  300על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 

 ס"מ.  

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת בטון הגנה כך שיהיה רווי במים.

 

 הגנת האיטום מעל לובי מעליות 5.19.13

 ס"מ. 5להגנת האיטום בעובי  20-יש לצקת בטון ב

 

 טום גגוני בטון מעל פיריםאי 5.20

 

 הכנת השטח  5.20.1

יש לנקות היטב את שטח גגון הבטון וכל היקף הקירות מכל לכלוך אבק וכד' לחתוך את כל הקוצים, חוטי 

ס"מ. יש לנקות חורי סגרגציה ולסתום את כל החורים של  2קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 

 המשטח 

 שו"ע." או 620בתערובת "ספיר 

יש ללטש את פני הבטון באמצעות דיסק חשמלי עד הורדת קרום צמנט עליון וקבלת פני השטח מחוספסים 

 מ"מ. 0.5-בצורה עדינה עד עומק כ

 

 פריימר 5.20.1

" או EP-W על פני הבטון, נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח פריימר דו רכיבי על בסיס אפוקסי מסוג " ספיר 

 .ג"ר/מ"ר 200שו"ע בכמות של 

 

 איטום 5.20.2
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" או שו"ע בעובי כולל  PU-Wעל גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג " 

 מ"מ שכבה יבשה. 2

 ס"מ. 10-האיטום יכלול את כל משטח  הבטון המשופע ויעלה בהיקף על גבי השטח האנכי עד לגובה של כ

 שעות. 12-ת. זמן ייבוש בין השכבות יהיה כיישום החומר יהיה בהברשה בלבד בשתי שכבות לפחו

 

 איטום קירות חוץ בשיטה קונבנציונאלית 5.21

 

סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון יצוקים ו/או בלוקים בגמר טיח , חיפוי פח או אבן וכד' כולל 

 דפנות פתחים, המעקות משני הצדדים וכד'. 

  

 הכנת השטח  5.21.1

החיצוני של הקירות, מעקות וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק, שאריות חומר לא יש להכין את השטח 

ס"מ ולסתום את כל  2מודבק וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של 

 " או שו"ע.620החורים, אזורי סגרגציה וכד' באמצעות תערובת מוכנה מסוג "ספיר 

 

 איטום צמנטי  5.21.2

שטחים המיועדים לקבלת האיטום יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית אטומה מסוג "ספיר הרבצה בכל המ

מ"מ שכבה יבשה. לאורך חיבורים בין האלמנטים היצוקים מבטון לחלקי  8" או שו"ע בעובי 505צמנטית 

-כ מ"ר, ברוחב\גר 60הקירות הבנויים מבלוקים יש לשלב בשכבת ההרבצה רשת "אינטרגלס" או שו"ע במשקל 

 ס"מ. 20

באזורים המיועדים לחפיפה עם מערכות האיטום הסמוכות כגון: סביב פתחי חלונות, בחלקם התחתון של 

 קירות ומעקות הסמוכים למרפסות וגגות שכבת הרבצה תהיה מוחלקת.

 

 השלמת האיטום באזור העוגנים לתליית האבן 5.21.3

" או שו"ע על גבי פריימר מסוג SAPIR THANE 230סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג "

SAPIR" .או שו"ע " 

 

 חיבור למשקופי החלונות  5.21.4

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.

, יש להצמידה לשטח הכללי של הקירות, לאחר גמר E.P.D.Mבמידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת 

  E.P.D.M –" או שו"ע. המסטיק יחבר בצורה אטומה את יריעת ה SILIRUBהאיטום, בעזרת דבק מסוג "

 לקיר האטום. 
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" על SELF ADHESIVEיש להצמיד יריעת " סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת 

ס"מ חפיפה לאיטום  10ס"מ ) 20-" או שו"ע ברוחב של כSCAPA TAPES SC-318"  בסיס בוטילי מסוג

 ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.  10-הקירות ו

 

 האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה  הערה:

" " או SAPIR" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 שו"ע ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום.

 

 

 

 

 גמר 5.21.5

 ביצוע גמר תליית אבן או טיח כמתוכנן.

 

 שימת גיליונותר

 

 מס' גיליון שם הגיליון

 WP-3748-01-01 כניות סימון ופרטי איטום תת קרקעיות

 WP-3748-01-02  כניות סימון ופרטי איטום תת קרקעיות

 WP-3748-02-01 כניות סימון ופרטי איטום מפלס פיתוחות

 WP-3748-03-01 פרטי איטום חדרים רטובים

 WP-3748-05-01 פרטי איטום גגות

 

 

 

 

 

 1נ ס פ ח  

 

  

 אחריות הביצוע  1



 

 

68 

שנים החל מתאריך קבלת העבודה כללית או חלקית( ע"י  10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

 המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה, אחריות זו תכלול: 

 

 תיקון האיטום באזור הנפגע.  .1

 האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(. תיקון .2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .3

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות לספק את התנאים 

ימים מהודעה  7יאוחר מ הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא 

ח האדם ככל הנדרש לביצוע ושניתנה לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כ

 תיקונים. 

 

 לוח זמנים  2

ח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים להשלמת עבודתו בהתאם והקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כ

 מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של חומרים מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו.ללוח הזמנים המוקצב. דגש 

 

 ביקורת על הביצוע  3

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום. בכל המקרים  .1

האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות 

של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים 

 קשורים להם. ה

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

 ע"י גשם טבעי 

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(. 

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.

 

 

  

 כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה.  .2

 על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.  .3

 ת במכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח ובהתאם למצב בשטח.מספר הצפו 4
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כניות ו/או והקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי ביטוי בת 5

במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה, באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע 

מועד את יועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעו כיצד לנהוג. רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן, בעוד 

  ימשיך הקבלן בעבודתו.

קבלן האיטום יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה הוא יפקח על 

 דרישה זו. ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו להבטחת

כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה ויקבל את אישורו לפני  6

שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום. לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור 

 המפקח על שלב קודם. 

אחסן באתר( את כל החומרים לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח )לספק ול 7

 הנדרשים לביצוע עבודות איטום.

 על קבלן האיטום לקבל אישור בכתב מהמפקח מטעם מזמין העבודה על התחלת העבודה.  8

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות  בענף הבניה ובהתאם  9

תחילת העבודה יש לבצע את כל ההכנות הנדרשות לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה. לפני 

לכך לרבות: סולמות ופיגומים תיקנים, מטף כיבוי אש במקרה של עבודה עם חומרים דליקים, 

 רתמות, קווי חיים, ציוד הגנה אישי וכד'.

 כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו בכתב.

בויות בחללים הפנימיים על הקבלן לבצע את כל תיקוני יבעתיד חדירות מים או רטבמקרה ויופיעו  10

האיטום הדרושים בהתאם להנחיות מתכנן האיטום, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על 

 מערכות האיטום. 

 

 

 

 

 עבודות בתקופת החורף

 ם בתקופת החורף. באופן כללי יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגש

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ האיטום מבעוד 

 מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים בתכנון. 
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מערכת  כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני המתנה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה צורך להתאים את

 האיטום לעבודה בעונת הגשמים.

 התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים לאוורור וכד'.  

 

 עלות התוספות והתאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום.

 

 הערות כלליות 

אישורו של יועץ האיטום לפני תחילת העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את  .1

 העבודה.

קבלן האיטום ללא מתן הסבר כל שהוא  הזכות לא לאשר את לפיקוח ו/או למזמין ו/או למתכנן ישנה

 והנמקות.

קבלן רשום בתוקף, תעודת קבלן אוטם מוסמך בתוקף וכי הוא  על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת

 .1752נוהל מת"י ת.ת  בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי

 

עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום  .2

 או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר. 

כמו כן על הקבלן להעסיק מנהל עבודה באופן קבע עבור האתר. על מנהל העבודה לנהל רישום 

 דות האיטום הנעשות באתר.לפרוגרמת בקרת איכות עצמית לכל עבו

 

מחובתו של קבלן האיטום, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את השטח ולא  .3

לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפה או כל שיטה אחרת 

 וביצוע שכבת הגנה. 

ת למנוע טענות לפגיעה. אם לא מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנ .4

 יתאפשר הדבר,  נציג קבלן האיטום חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע ההגנה. 

על הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקינותו של האיטום שבוצע  .5

שביעות רצונו תוך מהלך העבודות עד למסירת השלב הרלוונטי, וינקוט בכל האמצעים הדרושים ול

המלאה של המפקח. כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום, לפני מסירת השלב הרלוונטי יתוקן לאלתר על 

 ידי קבלן האיטום ועל חשבון האחראי על הפגיעה.

 לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של יועץ האיטום.

ה של הקבלן הראשי ובקר האיכות מטעמו והמפקח בסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיק .6

 בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה, גמר או ריצוף.
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 שלהלן. 2זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח 

מודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת למערכת האיטום המתוכננת. כמו כן  .7

 ין מלכלוך, פסולת ואבק. המשטחים יהיו נקיים לחלוט

 כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים: .8

 מפרט טכני לאיטום -

 3,2,1חלקים 1547, ות"י 1752/2, 1752/1, 1430/3ת"י   -

 במפרט כללי לעבודות בניה )ספר כחול( 05פרק  -

 הוראות היצרנים של חומרי האיטום -

שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום על המפקח  במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות

 לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.

מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של  .9

אים מפני העבודה: לרבות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, איטום מסביב למוצ

הגג, עיבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות 

לבין עצמן, עיבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים 

ד תרמי ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידו

 ל כנדרש במפרט הטכני לאיטום.ושכבות לניקוז אזורי גינון וכד' הכ

 מערכות האיטום המתוכננות, תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של יצרני החומרים. .10

 פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.  .11

 

 אופני מדידה 

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

 

בהתאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תימדד ביחידת  -עבודות לפי יחידת קומפלט   .1

 קומפלט. 

 בהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו תימדד במטר אורך.  -עבודות לינאריות  .2

עבודה זו תימדד בפריסה כלומר תכלול: שטחים  בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. -עבודות שטח  .3

 אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום. 

 שיטות מדידה 
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 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות. 

ל מנהל העבודה שיועסק על ידי  קבלן האיטום יהיה בהיקף מישרה מתאים על מנת להבטיח הכנת דפי מדידות ש

 השטחים שטופלו באיטום וכמו כן יאשרם באותו יום ולפני ביצוע ההגנות על שטחי בטון.

מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות, הגליפים והשטחים הנסתרים של האיטום תתבצע אך ורק במקביל 

 ובו זמנית עם ביצוע העבודות.

כוסה ולא ניתן יהיה לראות את השטח דפי המדידה של העבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מ

לא ייבדקו ולא ישולמו. האחריות לקיום נוהל המדידה השוטף ) ברמה יום יומית(  -שכוסה בשכבת איטום 

 מוטלת על כתפי הקבלן.

 

איטום רצפות במגע עם הקרקע נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים לצורך התחברות עם  .1

 איטומים אחרים, איטומים בווטות, איטומים משופעים וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .2

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד פינות, חיבור לשאר  .3

 האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

חירי היחידה איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים אנכיים וכד'. מ .4

 יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות הגגות וכד'.

 קיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים יימדד בנפרד במ"א.  .5

 אינו כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי. -בדיקת האיטום ע"י הצפות, המטרות וכד'   .6

 יימדד בנפרד במ"ק.  -ה שיפועים בבטון ו/או בטקל ו/או מד .7

 יימדדו בנפרד במ"ר.  -בידודים תרמיים   .8

 יימדדו בנפרד במ"ר.  -הגנות איטום   .9

 יימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי שטחים אנכיים, חפיפות וכד'.  -איטום רצפות חדרים רטובים  .10

 יימדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה  -איטום קירות חדרים רטובים  .11

 מ'.  2 של .12

 אלא אם צוין אחרת. –בדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר תימדד ביחידת מדידה אחת לכל מאגר  .13

איטום הקירות החיצוניים יימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים צרים, רצועות, דפנות  .14

 פתחים, מעקות משני צדם, חפיפות לשאר האיטומים וכד'. 
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מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא  .15

 בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כתבי הכמויות. 

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד לשלמותה. שמירה על  .16

 דה וניקיונה עד למסירה. שלמות העבו

יתומחר בנפרד ואינו כלול במחיר  –מחיר ביקור מכון התקנים או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום  .17

 היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי.

יתומחר בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של  –מחיר בדיקות המטרה מכון התקנים או גורם מוסמך אחר  .18

 אחריות הקבלן הראשי.האיטום, ב

 המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות.  .19

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע עבודות בתקופת החורף  .20

 התאם להוראות החוזה. עבודה זו תימדד ב -או על משטחים רטובים 
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 פיקוח עליון – 2נ ס פ ח  

 

 מבוא .א

לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו בשטח להנחיות  1

 שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.

בעת ביצוע עבודות האיטום באתר, יבדוק המפקח הצמוד באתר, כל שלב משלבי העבודה וייתן את  2

 לפני תחילת השלב הבא של עבודות האיטום.אישורו 

 לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי שקיבל את אישור המפקח על השלב הקודם.  3

שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות האיטום יהיו בהתאם  4

 טום, סוג החומרים וכד'.לאזור בו מבוצע האיטום, גודל האזור שנאטם, שיטת עבודת האי

תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה, לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות השטח, ואישורו של  5

 המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן.

לפני ביצוע כל שלב של עבודת איטום הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום  6

 אחסנם במקום ראוי, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. אותו אזור, ל

 שעות מראש. 48באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  7

לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים כגון: סולמות, פיגומים,  8

ים בדיקת העבודות בצורה בטיחותית רתמות, תאורה, חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשר

 ויסודית. יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני הגעת המתכנן לאתר.

באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם כל הגורמים  9

 הרלוונטיים.

ג קבלן ראשי ונציג בכל ביקור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול )מפקח באתר(, נצי 10

 קבלן האיטום.

 במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות באתר.  11

באחריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום המתוכננים והמצב  12

 ב הקיים על ידי המתכנן.הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך בדיקת המצ

 לקראת קבלת האיטום באלמנטים המיועדים לקבלת האיטום כגון:  גמר עבודות הכנת השטח 13
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בטון רזה ברצפות במגע עם קרקע, קירות בטון יצוקים במרווח עבודה, קירות דיפון, קורות ועמודי יסוד,  14

קירות חיצוניים, שטחים פנימיים רצפות וקירות בחדרים רטובים, תשתית לקבלת האיטום בגגות ומרפסות, 

 של בורות, מאגרים, בריכות או כל אלמנט אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.

בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת האיטום ולפני ביצוע  במהלך ביצוע עבודות האיטום 15

 בדיקות הצפה, המטרה וכו', לפני כיסוי שכבות האיטום ע"י שכבות הגנה וגמר.

תערך בדיקת קטע ניסוי של כל  במסגרת פיקוח עליוןבמידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות בשלבים,  16

אלמנט. כל קטע ניסוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי פיקוח עליון. באחריות המפקח באתר לבדוק 

 יקוח צמוד.את העבודות שיבוצעו בשלבים הבאים ולדווח למתכנן על התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פ

המזמין ו / או מי מטעמו להודיע ליועץ מבעוד מועד,  , באחריותו שללצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש 17

 שלהלן. 2ובהתראה סבירה על סיום השלבים העיקריים של העבודות כמתואר בסעיף 

 

 על פי החלטת המפקח –מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון 

 רצפת מרתף לפני יישום איטום.גמר עבודות הכנת השטח ב .1

 במהלך עבודות איטום בכל השטח של רצפת מרתף. .2

 גמר עבודות הכנת השטח בקירות דיפון ובקירות יצוקים במרווח עבודה .3

 במהלך איטום קירות דיפון וקירות יצוקים במרווח עבודה .4

 גמר עבודות הכנת השטח בתקרת מרתף  .5

 במהלך איטום תקרת מרתף  .6

 קירות חדרים רטובים לדוגמאהכנת השטח ברצפה ו .7

 במהלך איטום רצפת חדרים רטובים לדוגמא .8

 הכנת השטח בגגות .9

 במהלך איטום גגות .10

 הכנת השטח בקירות חיצוניים במהלך איטום קירות חיצוניים .11
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 פלדה  ומסגרות  אומן  נגרות  עבודות - 06 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 06.0

האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי 06.01

עבודות נגרות  -06משרדי, פרק -הכללי הביןכל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט  א.  

 מסגרות חרש. -19עבודות צביעה ותקנים ישראליים מתאימים, ופרק  -11אומן ומסגרות פלדה ופרק 

 יש לקרוא מפרט זה, יחד עם רשימת הנגרות, המסגרות והפרטים שבתכניות האדריכלות. ב.  

. כמו כן, כל ההנחיות שבתכניות וברשימות השונות כל המתואר בתכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה ג.  

 מהוות השלמה למפרטים.

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתכניות ובמבנה את הכמות ואת מידות הפתחים בהם יורכבו פריטי   

 הנגרות והמסגרות ויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצורך קבלת הוראות לגבי הכמויות הקובעות.

כל פריטי הנגרות והמסגרות המבוצעים לפי מפרט זה, יתאימו, הן בצורתם הכללית והן בפרטי חיבוריהם  ד.  

 לתכניות ולמפרטים. בכל מיקרה של סתירה בין התכניות והמפרט יש לפנות למפקח. 

יות במידה וברצונו של הקבלן לספק מוצרים שהמבנה שלהם שונה מהמתוכנן, יהיה עליו להגיש תחילה תכנ ה.  

 לאישור מוקדם של האדריכל. 1:1מפורטות של השינויים המוצעים בקנה מידה 

 עבודת התכנון תהיה ע"ח הקבלן.  

במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל והמפקח, על הקבלן לתקנם ולבצעם לפי התכנון   

 המקורי וכל זאת ללא תוספת למחירים שבכתב הכמויות.

להכין תוכניות ייצור ודוגמאות מיחידות הנגרות והמסגרות השונות לפי דרישת האדריכל. משך על הקבלן  ו.  

 זמן ייצור הדוגמא ייכלל בלו"ז שיקבע.

 הפריטים שבדוגמאות יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים.  

ת ביצוע על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים לפני רכישתם ותחיל  

 הדוגמאות.

דוגמא שלא תאושר על ידי המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל, על הקבלן לבצע את כל השינויים   

 הנדרשים להתאמתה לדרישות עד לקבלת אישור סופי של המפקח.

דוגמאות שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין( כפריט מושלם המהווה חלק   

 ת עבודה זו.מהזמנ

 לא תשולם תוספת כלשהיא עבור ביצוע הדוגמאות.  

מידה ויאושר לקבלן שימוש בפריט או אביזר זול יותר מהמוגדר בחוזה, תבוצע התחשבנות בהתאם ב  

 "חריגים". 00.45להנחיות החוזה שבפרק 

 רק לאחר קבלת האישור הסופי ניתן יהיה להתחיל בייצור השוטף.  

לדה יהיו מגלוונים, אלא אם מצוין אחרת. האלמנטים יהיו מגלוונים כיחידות שלמות, כל אלמנטי הפ ז.  

הביצוע בטבילה של יחידות שלמות ולא של מרכיבים ואחרי חיתוך, לא יורשו חיבורים בין המרכיבים 
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השונים של המוצר המושלם, אלא אך ורק במקרים שבהם מתעוררת בעיית הובלה או בעיית גודל האלמנט 

ו מותאם לבריכת הטבילה. במצבים אלה, יורשו חיבורים אך ורק לפי פרט שיוגש לאישור ע"י הקבלן שאינ

 לאישור מפקח.

כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות עבודה וברשימות, בכל מקרה של סתירה יודיע הקבלן למפקח  ח.  

 ויבצע לפי החלטת המפקח.

טיפול למניעת התפשטות אש ע"פ הנחיות מכון התקנים ורשויות  כל חלקי העץ הגלויים והנסתרים יעברו  

 הכיבוי.

 על הקבלן לצייד את כל הדלתות בכל מקום ולכל טווח באמצעים שימנעו פגיעה באצבעות.  

הערה כללית: בכל מקום שבו מוזכר שם מוצר, הכוונה לתכונות המגולמות במוצר )מפרט טכני, תצורה   ט. 

 וכד'(.

גלוון "בטבילה  תהליך  כל חלקי המתכת והפלדה לשימוש בפרוייקט )לרבות תעלות מכל סוג( יעברו   י.

   גרם אבץ למ"ר )לפחות(. 275חמה" בשיעור של 

  

 ייצור והרכבה  06.02

 הקבלן יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה וימסרם לשימוש בסיום העבודות כחדשים. א. 

למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי המסגרות כך שיוכל לבדקם בכל הקבלן יודיע  ב. 

 עת.

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיפעלו בצורה תקינה. אישור דוגמת הציר על ידי האדריכל  ג. 

 והמפקח לא תגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך ימים.

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו לגבי תפעול של  ד. 

 האלמנטים השונים לאורך ימים.

אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוונות במקום, יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו לגלוון בעת ההובלה  ה. 

 על ידי צבע עשיר אבץ לפי אישור המפקח.  וההרכבה. תיקון הריתוכים יבוצע

 על הקבלן לבדוק בכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה בטרם הרכבה.ו. 

 פריטים מוגמרים מסוימים, יעמדו בנוסף לנאמר לעיל, בדרישות הבאות: ז.

יט , יישאו תו תקן על כל פר1212פריטי מסגרות המשמשים אלמנט חייץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  -

 בהתאם לפרק הזמן הנדרשים בתכניות האדריכלות וברשימות.

   פריטי מסגרות של חדרים מוגנים יבוצעו בהתאם להנחיות פיקוד העורף. -

 .1142פריטי מסגרות המשמשים כמעקות ומסעדים, יתאימו לדרישות ת"י  -

וגמאות פירזול, דוגמאות בשלמות של טיפוסי דלתות שיבחרו ע"י האדריכל ובאישור המפקח הכוללות, ד -

 פורמאיקה, סוג עץ, גווני צבע וכו', יובאו לאישור האדריכל במשרדו ,לאישור יועץ מתח נמוך והמפקח.

תינתן לפני יצורם, ע"י יועץ החשמל, יועצים  -חלוקה סופית של דלתות לארונות חשמל ,תקשורת ופירים -

 רלוונטים אחרים ואישור האדריכל דרך המפקח.

לבניין עם חיזוקים על מנת לשמור על מידות המשקוף )מלבן( בזמן ההרכבה במפורט  כל המשקופים יגיעו -

 במפרט.
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 הצבה וביטון משקופי פלדה  06.03

 במחיצות בלוקי בטון או קירות בטון

י ברזל שטוח מרותך בתוך המלבן ויצוק עם מסגרת בטון הממלאה את "המלבנים יורכבו בפתחים ויחוזקו ע 

 מלוא נפח המשקוף.

 

 הצבת המשקופים

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על הגובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך, תמוכים בפני  -

האנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין המשקוף לפני הטיח או גמר אחר כלשהו כגון חיפוי מ סטייה

 מ"מ, אלא אם יצוין אחרת בתכניות. 10אבן, עץ או קרמיקה יישאר רווח לפחות 

לן לקחת זאת בחשבון לצורך הזמנת משקופים בהתאם לעובי קיר כולל חיפוי שלו בתוספת על הקב

 מ"מ בליטה בכל צד של הקיר או המחיצה. 10

במקרים כאלו יידרש קבלן להחליף את  –לא תאושר בליטת שיפולי הריצוף מעבר למישור המשקוף 

 .המשקוף למשקוף רחב יותר

 וי קירות באריחי קרמיקה.הנחיה חשובה זאת כבילה גם לגבי חיפ

בקירות בטון או בלוק יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט. בכל מקרה בו מילוי  -

מחדש על חשבונו. בעת יציקת המילוי יש   המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו

 מילוי הבטון.לתמוך את המפתח שבין עמודי המשקוף כדי למנוע לחיצת המשקוף ע"י 

 משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד. 2הצבת  -

 לא תורשה כל בליטה או סטייה מהקו.

לא יתקבל תשלום נוסף על עיבוד -בפתחים מנוסרים יש לעבד את הפתח בטרם התקנת המשקוף -

 הפתח

  

  משקופים

מ"מ לפחות ולא  10יהיה רחב ב מ"מ לדלתות. רוחב המשקוף  1.5המשקופים מפח פלדה מגלוון בעובי  -

מ"מ בכל צד מהעובי הכללי של הקיר, כולל החיפוי )כגון אבן, עץ וכד'(. כל חיבורי הפינות  15יותר מ 

 במשקופי המתכת יעשו בגרונג.

 המשקופים יסופקו עם קופסא סגורה ללשונית המנעול. -

 א, ע"פ החלטת האדריכל.למניעת טריקת הדלת או פס אטימה מל גומיותבמשקופי הדלתות תקבענה  -

 הבניין העקרוניים המצורפים, או ע"פ פרטים של הקבלן באישור פרטי התקנת משקופים עפ"י

 האדריכל.

  

 משקופים מפח נירוסטה

 מ"מ, מלוטשים ליטוש מעולה. 2בעובי  304יהיו מפח נירוסטה מס'  

השארת סימנים. חיבור הפינות יעשה מלוטשים ללא -הריתוכים יהיו מהליום וארגון ובאלקטרודות מסוג הפח 

 בגרונג.
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 בתי מזוזה ומזוזה  06.04

מ"מ, הכל באישור  120-מ"מ ובאורך כ 15X15-בכל משקוף יותקן בית מזוזה מאלומיניום משוך, בחתך ריבועי כ 

 האדריכל וקלף מזוזה כשרה.

 

 כנפיים 06.05

במפעל שלו בקרת איכות ומוצריו נושאים תו  ככלל הדלתות לרבות המשקופים תיוצרנה בייצור סדרתי מתועש

 תקן בר תוקף.

 חודש טרם ביצוע העבודה נשוא מכרז זה.  24הדלתות תהינה מסדרות ייצור שהותקנו במבנים לפחות 

 מסגרות

מ"מ. מילוי הכנפיים כפולות הדופן יהיה בצמר סלעים  1.5הכנפיים, אם לא צוין אחרת, יהיו מפח מגולוון בעובי  

 ק"ג/מ"ק. במקום שנדרשות רפפות, יהיו הרפפות מפח מגולוון. 70-רחבי של כבמשקל מ

  

 דלתות אקוסטיות

 דלתות שיש לגביהן דרישות אקוסטיות: 

בכל שטח הכנף. בתחתית הכנף יושקע מנגנון אטימה כמפורט ברשימות הפרזול או  100%-מילוי הכנף יהיה ב 

 ש"ע.

 יל אטימה מניאופרן.במדרגה במפגש בין הכנפיים. יותקן פרופ 

 פירוט המשקוף, מבנה הכנף והפרזול מופיע ברשימת הנגרות ובמפרט הנלווה. 

 

 דלתות אש )הוראות משלימות(

בכפוף לאמור להלן )במידה  1212דלתות האש יבוצעו בהתאם לתכנון האדריכל, לתקנים לדלתות אש ת"י מס'  

 ואין קביעה אחרת במסמכים המצוינים קודם לכן(:

 הדלתות תכלולנה במחיר יחידתם גם מגיף דלת תיקני וצבע מעכב אש תקני.  - 

הדלתות יוזמנו ויסופקו ע"י יצרן דלתות המאושר ע"י מכון התקנים לעניין בטיחות אש ויישאו אשור תו   -

 תקן בהתאם לפרקי הזמן הנדרשים בתכניות האדריכלות ותכנית בטיחות אש.

 במפעל לפני ההתקנה, צבע קלוי בתנור.הכנפיים יקבלו צביעה מתועשת   - 

  

 ארונות ייעודיים  06.06

ארונות ייעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכ"ו( יהיו עשויים מפח מגלוון במידות  -

מ"מ.  1.5מ"מ. הכנפיים פח מגלוון מכופף  2.0המצוינות בתוכניות. המשקוף פח מגלוון מכופף בעובי 

 ה אלקטרוסטטית.גמר דלתות פח בצביע

הפרזול: ידיות לחיץ או טריקה, צירים סמויים, מנעולי צילינדר או אחרים עפ"י דרישת המפקח. 

 הגימור: צבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת האדריכל.
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בכל הארונות הייעודיים, יהיו שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע"ג  -

 לאישורו של האדריכל טרם הביצוע.  ועיצובם יובאוהדלת. גודל השלטים 

מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יותאמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות חלוקה סופית של 

הדלתות והמחיצות עפ"י אישור מהנדסי המערכות הרלוונטים )חשמל, תקשורת, אינסטלציה, מיזוג 

לפני הביצוע. כל הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו אויר וכד'( האדריכל והמפקח ויקבלו את אישורם 

 בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות.

 דלתות ארונות ייעודים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם. -

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישת המפרט ודרישת הרשויות המוסמכות לבין התכניות  -

ביעת האדריכל. הארונות כוללים במחיר את הגבהת הבטון תקבע הדרישה המחמירה יותר עפ"י ק

 הנדרשת וגמר מוחלק בתחתית.

  

 ומאחזי יד מעקות  06.07

 לפי השרטוטים/ בכפוף להנחיות המפקח.  1142יעשו בהתאמה לת"י  ומאחזי יד כל המעקות 

באמצעות קידוח גלילים, או , במידה ולא יוכנו בזמן כיציקה, יבוצעו או אביזרי עיגון החורים לרגלי המעקות 

 .1142בשיטה אחרת, לאישור מראש של המפקח ובהתאמה לת"י 

  

 רוזטות  06.08 

מקומות חדירה של עוגנים, עמודים מעקות, שכבות וכו', לתוך חומר אחר, אשר נשאר חשוף )בטון, אבן,  

 מוברגות, על מנת למנוע תנועתן החופשית.מ"מ לפחות מודבקות או  3מוזאיקה, טיח וכ'ו(, יכוסו ברוזטות בעובי 

  

 אטימות  06.9

המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל אורכם ויבטיחו פתיחה  

 מ"מ במצב סגור. 2-3וסגירה קלה ונוחה. הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה בגבולות 

 נף לבין המלבן הובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית שתאושר ע"י המפקח.האטימה בין הכ 

  

 פרזול  06.10

 כללי

 ביצוע הפרזול לפי המוגדר במפרט וברשימות הנגרות והמסגרות. 

 הפרזול מהווה חלק בלתי נפרד מהפריט. 

המצורפות עשויים  אביזרי הפרזול למיניהם צירים, מנעולים, ידיות וכד' יהיו בהתאם למצוין במפרט וברשימות 

מפלב"מ בגמר מוברש )אלא אם צויין אחרת בתכניות(, לאישור האדריכל במשרדו ולאישור יועץ מתח נמוך ויהיו 

 טעונים אישורו המוקדם של המפקח. אביזרי פרזול המקלט, יהיו בהתאם לתקני ומפרטי פקה"ע.

 .1212דו דרישות ת"י של אלמנטים עמידי אש )דלתות, חלונות וכו'( יעמ  אביזרי הפרזול 

 בדלתות הכוללות מפסקים מגנטים, יש להגיע עם צנרת חשמל עד חלקו העליון של המשקוף, אלא אם צוין אחרת. 

 המפסקים יסופקו ע"י קבלן זרם חלש באמצעות המפקח. 

 במידה והקבלן מבקש להשתמש בפרזול ש"ע, יציג הקבלן לאדריכל ולמפקח את דוגמת הנ"ל לאישור. 
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ה והדוגמאות תאושרנה ולפני הזמנת הפרזול יגיש הקבלן לאישור רשימת פרזול סופית, אשר בה תופיע במיד 

 קבוצת פרזול מושלמת לכל פריט בנפרד.

יש להקפיד בזמן ביצוע עבודות ע"י אחרים )כגון: צביעה, חיווט, מתח נמוך וכד'( להגנה על הפרזול השונה )צורת  

 ההגנה, באישור המפקח(.

 יוכיח שנמצא בידו כל הפרזול הנדרש לפני תחילת ביצוע העבודה ויקבל אישור לכך מהמפקח.הקבלן  

 

 -הצירים

כולל חורים לברגים  1/8מיסבים כדוריים " 2עם ציפוי כרום ניקל, עם  4יהיו עשויים מפח ברזל מכופף באורך " 

 .290שקועים, ארבעה חורים בכל כנף הציר, הכל תואם מפמ"כ 

 הציר במשקוף יהיה בהתאם לגובה וכיפוף הציר. השקע להרכבת 

 החיזוק מאחורי הציר יורכב כך שפח כנף הציר לא יבלוט מפני פח המשקוף.  

 מ"מ לפחות במשקוף ובכנף. 5התקנת הציר תהיה על גבי "ביטנה" בעובי  

  

 -מנעולים צילינדרים

 .950המנעולים יסופקו בשיטת רב מפתח המתאימות לדרישות ת"י  

 דוגמת מנעולים מתוצרת ירדני עם אופציה לפרופיל מוגבל שכפול. 

 ( עפ"י הנחיות המזמין.GGMK( ומערכת רב מפתח רבתי )GMKמערכת רב מפתח ראשי ) 

  

 -רמות מפתח 4 

לכל מנעול צילינדרי יש לספק חמישה מפתחות כשכל אחד מהם מצויד בדיסקית אלומיניום חרוטה עם מספר  

 הדלת.

 וך ארונית ייעודית בחדר המפקח.כל הנ"ל בת 

 בדלתות שירותים מנעול עם סימן תפוס/פנוי. 

  

 -ידיות

 הידיות יהיו מערכת ידיות פלב"מ בגמר מוברש כולל רוזטות בטחון. 

   

 -בריחי בהלה

מדגם משולב במנעול  TOUCHBAR EXIT DEVICES 98/99מסדרת  VON DUPRINיהיו כדוגמת תוצרת  

מבחוץ ע"י ידית ומנעול צילינדרי )משווק ע"י "ירדני" או שוו"ע(. הדגם טעון אישור הדלת המאפשר פתיחה 

 האדריכל לפי התקנה.

 כנפיות סמויים וקבועים ברוחב כנף הדלת.-בריחים בדלתות דו 

  

 -"מחזיר שמן"

 " יבואן "י.עמית מערכות בע"מ"  או שוו"ע.DORMAסוגר דלת עילי מסוג " 

 73- TS  ס"מ. 93לכנף עד רוחב 
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 83- TS  ס"מ. 103לכנף עד רוחב 

 לפני סגירת הדלת תהיה תנועת הסגירה יותר איטית והסגירה ללא נקישה. 

 

 -מעצורים

 בכל כנף דלת יותקן מעצור ותפס מפלב"מ. 

 הנ"ל יותקנו על הקיר או הרצפה בהתאם להנחיות המפקח. 

 ".NORMALY OPENאין להתקין מעצור כנ"ל בדלת אש המוגדרת " 

  

 שילוט דלתות 

ס"מ.  6/12כל דלת כולל שלט. לכל ייקבע שלט מפרופיל אלומיניום מאולגן בחתך קשתי במידות שלא יקטנו מ 

 השלט יכלול לוח שקוף קדמי המאפשר התקנת רקע מודפס מתחלף. השלט ייקבע באמצעות ברגים סמויים.

  

 אלמנטי מסגרות מגולוונים חדשים  06.11

ם למפורט ברשימות. צביעת האלמנטים תעשה בתנור במפעל. מסגרות פלדה תהיה צבועה במערכת צבע בהתא

 תמגלס.

ביצוע הגמר, כולל הכנת המשקופים לצביעה, יעשה עפ"י הנחיות יצרן הצבע לצביעת מתכת מגולוונת. בכל מקרה,  

 תכלול הכנת המשקופים שכבות יסוד מקשרות.

 )אלא אם יצוין אחרת ברשימות(.  הצבע העליון מסוג טמגלס 

השכבה האחרונה של צביעת משקופים תיצבע לאחר הרכבת המשקופים באתר. לפני הצביעה יכוסו כל פגמי  

 הריתוך ופגמים בגלוון בצבע אבץ.

 גווני הצבע לפי בחירת האדריכל, כולל גוונים מטאלים. 

פיד על גוון אחיד של הגלוון ועל תיקון בפריטים שיגולוונו ויצוין לגביהם "ללא צבע עליון" יש להק 

 במקומות שנפגעו ובמקומות הריתוך, כפי שמצוין להלן.  הגלבון

במידה והגלוון לא יהיה אחיד מבחינת הגוון, הזכות בידי האדריכל באמצעות המפקח להורות על צביעתו ללא  

 תוספת תשלום.

מיוחדות צבע "פוליאור" )או שוו"ע( במבנה שכבות דלתות עם גמר מתועש דוגמת דלתות חזית ודלתות מתועשות  

 מלא.

ביצוע הגמר, כולל הכנת המשקופים לצביעה, יעשה עפ"י הנחיות יצרן הצבע לצביעת מתכת מגולוונת. בכל  

תכלול הכנת המשקופים, ניקוי בחול ושכבות יסוד/מקשרות, כאשר השכבה האחרונה תצבע לאחר   מקרה,

 הרכבת המשקופים באתר.

 י הצביעה יכוסו כל פגמי הריתוך ופגמים בגלוון בצבע אבץ.לפנ 

 , ההוראות שבתוכניות ובפרטי האדריכל.11כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי, פרק  

בכל מקרה, על הצבע לקבל מיצרן הצבע את המפרט המדויק ולבצע את הצביעה בדייקנות לפי הוראות היצרן.  

 ריכל.כל הגוונים יקבעו ע"י האד

  

 -מוצרי עץ )עץ גושני, פורניר, עץ לבוד וכד'(
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 משי.-גמר לכל חלקי העץ )אם לא יצוין אחרת( יהיה בלכה פוליאוריטנית שקופה בגמר מט 

 

 

 ציפוי פורמאיקה  06.13

 במקום שנדרש יהיה מלוחות סוג א' גמר טאפ מתוצרת יצרן מאושר ע"י המפקח, הגוון לבחירת האדריכל. 

 

 תריס  06.14

" במקום שנדרש. גוון התריס תואם את גוון הדלת, אלא DOOR GRILLמתוצרת "מטלפרס" או שוו"ע מדגם " 

 אם יצוין אחרת, הגוון טעון אישור האדריכל.

 

 זיגוג  06.15

 זיגוג פריטים חדשים 06.15.01

פי.וי.סי.  -ר השימוש ביעשה כמפורט בדפי הפריטים. הזיגוג יעשה בכפיפות להוראות היצרן ובהתאם לתקן. אסו 

 הזיגוג, אם לא יצוין אחרת, יהיה בזכוכית שקופה מחוסמת לפי התקן הישראלי, הרמה הגבוהה.

 .תשולם בנפרד נמדדת במ"ר לפי שטח הצריבה בלבד צריבת הזכוכית עפ"י הדגם אשר יבחר ע"י האדריכל 

  

 ארונות מטבח/מטבחונים  06.16

מ"מ ובגוון  1מ"מ, עם סרגל שפה מעץ קשה הכל מחופה פורמאיקה בעובי  20לוח נגרים בעובי  -דפנות ודלתות

מ"מ בגוון לבחירת המתכנן. הדבקת פורמאיקה לפי מפרט  0.6לבחירת האדריכל. בצד הפנימי פורמאיקה בעובי 

 מ"מ. דלתות נפתחות עם צירים סמויים. 5דופן אחורית לביד 

 לשינוי גובה.מדפים חלוקה יהיו ניתנים 

  

 מ"מ. 1מ"מ מצופה פורמאיקה  18ס"מ מלוח נגרים  10  -צוקל

  

 מ"מ. MDF 17מ"מ או  12מלוח לביד  -מגירות

  

אבן קיסר סף עליון נסתר מ .עם סרגל תחתון בחזית עובי לפי תוכניתמשטח עליון לוח אבן קיסר ב -משטחים

 כולל כיור חרס שקוע במשטח ע"פ מפרט לאישור המתכנן. )מאחורי חיפוי הקיר(  בהיקף המשטח צמוד לקיר

  

 ע"פ מפרט יצרן -פרזול המגירות, צירים וידיות 

 גמר: בגוון לבחירת האדריכל

 מוצר מתועש על כל מרכיביו עפ"י קטלוג הייצרן  הערות:

 

 מחיר הארון כולל כל האמור לעיל ובכלל זה המשטח והמופיע ברשימות ובתוכניות.
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 אש וכיבוי תברואה עבודות -07 קפר

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 07.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 תיאור המבנה 07.1

 העבודה במכרז/חוזה פאושלי זה מתייחסת להתקנת מערכות אינסטלציה סניטרית בפרויקט הכולל: 

 ,מקומות חניה 1000קומות חניות סה"כ  6חניון בעל 

 תסופק על ידי הרשת העירונית ותגובה על ידי מאגר, ראה מערך צנרת בתכניות ובסכמות -מערכת המים 

 ראה תכנית -תסולק מהבניין על ידי משאבות עם חיבור לרשת העירונית  -הביוב מערכת 

  . ראה תכנית-בחלקה תחובר לרשת, והקומות התחתונות יפונו על ידי מערך משאבות  -מערכת הניקוז 

 

 מסמכים מחייבים 

 כל העבודה תבוצע בהתאם לתקנים ולתקנות המחייבים, לרבות מסמכים הבאים:

משרדית המשותפת למשרדי הממשלה, -הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הביןהמפרט הטכני  .1
 .57, 34, 08, 07, 00פרקים 

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .2

 .1205תקן ישראלי מס.  .3

 .1596תקן ישראלי  .4

 .2206תקן ישראלי  .5

6. NFPA 13. 

7. NFPA 20. 

 .550-ו 529הוראת מכ"ר  .8

 הציוד והחמרים הנדרשים.כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על  .9

 

 תכנית לביצוע -חדרי מכונות  

 ( כשהן מפורטותSHOP DRAWINGSהקבלן יגיש לאישור המתכנן את תכנית חדרי המכונות )

 .1:25בק.מ. 

התכניות תכלולנה צנרת, ברזים ומגופים, בסיסים לציוד, לוחות חשמל, מפרטי הציוד שבדעתו לספק וסכמות 

 בצרוף חתכים ופרטים.מפורטות של מהלך הצנרת 
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בהגשת הצעתו יתחשב הקבלן בהכנת וביצוע חדר מכונות מושלם לפעולה מלאה גם אם לא מצא את ביטויו 

 המלא במפרט הטכני ובתכניות.

 לא תתקבל כל טענה של הקבלן לאחר מכן על תוספות או שינויים הנדרשים להשלמת פעולת חדר המכונות.

 טיב החומרים 

היו חדשים ומשובחים ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים. בהעדר תקן החומרים והמוצרים י

 ישראלי, יתאימו החומרים והמוצרים לדרישות התקנים הבריטיים המתאימים, או לתקני ארץ הייצור.

כלל הוא שעל הקבלן לספק חומרים והמוצרים מהטיב המעולה מתוך המבחר שמתיר התקן, אלא אם כן 

 במסמכי החוזה. נקבע סוג אחר

 בדיקת חומרים והמוצרים 

הקבלן חייב לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש, והן ביחס לטיב 

אותם חומרים, אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים ו/או המוצרים משמש 

 אישור לטיבם.

חומרים ממקור מאושר אם אינם מתאימים לצרכי העבודה, עם התחלת רשות בידי המפקח לפסול משלוחי 

 העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסויים.

על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש 

מסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח דגימות מאותם חומרים לצרכי בדיקה. החומרים ו/או המוצרים י

 ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש ביצוע העבודה.

כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול 

פקח חשבון הקבלן, גם לאחר השימוש בו. הדגמים המאושרים ע"י המפקח ישארו במשרד המ-מהמקום על

 עם סיום העבודה.

הפסקת העבודה תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא למקום חומרים ו/או מוצרים מטיב מאושר 

 ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

 הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח.

 התשלום עבור הבדיקות יחול על הקבלן.

 יש להעביר אל המפקח.העתקי תעודות על תוצאות הבדיקות 

 אין לערבב שני סוגי מוצרים לאותו היעוד, לדוגמא, מובילית וגבריט.

 ציוד 

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המתכנן והמפקח לפני תחילת 

אחר מסוג חשבונו ויוחלף בציוד -העבודה. ציוד אשר לא יאושר על ידם, יסולק מן המקום ע"י הקבלן על

 מאושר.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות וכל יתר המסמכים באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים 

 הנ"ל ולשביעות רצונו של המהנדס ונציג המזמין.

עבודות אשר הוראת דין כלשהוא מסדירה ביצוען או שלגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות 

החשמל לא"י לגבי עבודות החשמל, השלטונות הסניטריים המתאימים לגבי עבודות  מוסמכת )כגון: חברת
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אינסטלציה וביוב וכו'( תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד' ובהתאם להוראת הדין המסדירה 

 ביצוען.

המפקח והמתכנן רשאים לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות 

 ד' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה.וכ

 יש לקבל אישור יועץ חשמל מוסמך למתקני החשמל שתחת אחריות קבלן האינסטלציה.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק כל הציוד או חלקו לקבלן.

למהנדס מידע לשם קבלת אישור על הציוד, בין אם הוגדר במפרט ובין אם לא הוגדר בו, על הקבלן להגיש 

כולל ושלם על הציוד, לרבות: דף מידות כלליות, נתוני פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת 

שתידרש. כל המסמכים האלה יישאו את חתימת הקבלן המאשרת כי בדק ומצא שהציוד אותו הוא מבקש 

 לאשר תואם את התוכניות ואת דרישות המתכנן.

 יתן הקבלן אחריות  –כפי שנקבע בחוזה ובמפרט הכללי  –למותה בנוסף לאחריות הקבלן לעבודה בש

שנים עבור כל הציוד המורכב במסגרת עבודתו, כגון: משאבות, מיכלים, דוודים, לוחות חשמל, מערכות  5של 

 בקרה וכו'. אחריות זו מתייחסת לטיב הציוד ופעולתו התקינה. האחריות לא כוללת שירות תקופתי.

 ניקוי המגרש 

בלן לנקות את כל שטח העבודה לפני התחלת העבודה וגם מזמן לזמן בהתאם להוראות המהנדס, על הק

לרבות שטחי הבנין, החפירה, המילוי ועבודות הפיתוח. הניקוי יעשה בבנין מכל פסולת בנין המצטברת עקב 

 עבודות הקבלן.

 האחריות למציאת מקום שפך מאושר חלה על הקבלן.

 בנפרד והיא תיראה ככלולה בהסכם שנחתם עם הקבלן.עבור עבודה זו לא ישולם 

 במידה ולא יבוצע יחויב הקבלן ע"י היזם.

 

 מכשירים 

על הקבלן לספק ולהחזיק בקביעות במקום העבודה מכשירי מדידה לסידור סימון הבנין על כל חלקיו 

 ולבדיקת העבודות שנעשו.

ידי גורם מוסמך או חברה -יבוצעו על ISO9000הכיולים של כל המכשירים למדידה ובקרה יהיו לפי 

 מתמחה בהפקת תעודות כיול מוסדרות וביצוע הכיולים כנגד סטנדרטים המכוילים במכון התקנים.

 

 דגמים ובדיקות  

בכל מקום שנזכר במפרט הטכני המיוחד שיש לאשר דגמים, על הקבלן להכין דגמים בצורה ובמספר כפי 

 לת טיב ירוד בכל מובן שהוא כלפי הדגם המאושר, לא תתקבל.שיידרש על ידי המתכנן, ושום עבודה בע

ידי מעבדה מוכרת והוא רשאי לקבוע את -המפקח או המתכנן רשאי לדרוש לעשות כל בדיקות חומרים על

המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי היציקות, בכדי להוכיח כי החומרים ו/או העבודה מתאימים 

 לתנאי החוזה. 
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 או השארת חלליםקביעת אביזרים  

על הקבלן לקבוע בבנין, עם התקדמות העבודה, ללא תשלום נוסף, שרוולים, פתחים, עוגנים, טריזים וכד' 

כפי שיידרש וכן להשאיר חורים, גומחות, שרוולים, פתחים, חריצים, או שקעים למעבר צנורות, כבלים, 

אחר ביצוע השלד יבוצעו אך ורק באישור תעלות וכיו"ב. חציבת פתחים, חריצים, קידוחים וכו' בבטונים ל

 המפקח.

 

 שינוע ציוד למקומו 

היות ודרכי הציוד והחומרים לתוך הבנין בכלל אל חדרי המכונות מורכבות על הקבלן ללמוד נושא זה 

 ביסודיות ולהתחשב בכך בעת הגשת ההצעה.

ברורות לו. הקבלן יתכנן את הקבלן יוודא שדרכי הכנסת ציוד, ארובות, צנורות וחלקי יחידות למקומות 

 עבודתו כולל התקנת הציוד והכנסתו בחלקים למקומו המיועד לפי דרכי שינוע אלה.

 הקבלן יהיה אחראי להנפת הציוד והחומרים .

את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים לעיל, ייקח הקבלן בחשבון בזמן חישובי הצעתו, ולא תשולם כל 

 , והן תהיינה כלולות בהסכם עם הקבלן.תוספת או מחיר מיוחד עבורם

. 

 חומרים, מוצרים וציוד 

 איכות )טיב( החומרים והמוצרים: 07.1.11.1

כל החומרים והמוצרים למיניהם יהיו חדשים ומאיכות וסוג הגבוה ביותר, כמפורט בתנאים ובמפרט הטכני 

 המיוחד.

 תקני ובדיקות במכון התקנים: 07.1.11.2

ם הישראליים המעודכנים )ההוצאה האחרונה(. בהעדר כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקני

 תקנים ישראליים, יעמדו בדרישות התקנים של ארץ הייצור לגבי מוצרים מתוצרת חוץ.

הקבלן יספק למהנדס תעודות מיצרני החומרים או המוצרים, שבהן יאשרו את התאמת החומרים לתקנים, 

 פרט לחומרים שמוטבע עליהם תו תקן.

 הזמנת ציוד, אביזרים ומוצרים:אישור המהנדס ל 07.1.11.3

כל הציוד והאביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט הטכני המיוחד, טעונים אישור המפקח 

לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה של הקבלן. לפני מתן האישור רשאי 

ברים ותאורים טכניים. המפקח יאשר המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות, הס

הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם בעלי ידע ונסיון בייצור ציוד 

ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה הדרוש במתקן הנ"ל. כמו כן עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם 

 שנים לפחות. 3במשך נמצא בפעולה לשביעות רצונם של המשתמשים בו 
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 דגמים של מוצרים ואביזרים: 07.1.11.4

על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים. חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם לביצוע 

 העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב.

הדגמים המאושרים ישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה. לא ישולם לקבלן פיצוי עבור הוצאות 

 פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

 שם היצרן: 07.1.11.5

שם היצרן הנקוב במפרט הטכני, נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן 

מסויים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות באישור המהנדס לספק 

חרים שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם מוצרים שווי ערך ליצרנים א

 נמוך יותר, או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר.

 הבטחת אספקת החומרים והציוד: 07.1.11.6

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה של 

 ח הזמנים שיקבע.היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלו

הקבלן יהיה אחראי לנזקים שיגרמו לאחרים ע"י שיבוש בלוח הזמנים בגלל הספקת חומרים וציוד 

 במועדים מאוחרים.

 הרחקת חומרים ומוצרים פסולים: 07.1.11.7

חומרים ומוצרים יבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או מוצר שנמצא 

ויורחק על ידי הקבלן תוך שבוע. כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון בו פגם כלשהו, יסומן 

 התקנים או המהנדס פסל אותם.

 

 ביצוע העבודה 

כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וכן לפי תכניות 

ס רשאי להורות ויש לראותם אשר תסופקנה לצורך הסברה והשלמה, או בגלל שינויים אשר המהנד

 כמשלימים זה את זה.

העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה, גם אם לא מצאה את ביטוייה בתכניות או במפרט. על הקבלן, לכן, 

 לבדוק נכונות קוטרי הצנורות והאביזרים המסומנים בתכניות ולהודיע למפקח בכל מקרה של ספקות.

 ם בהתאם להוראות למתקני תברואה.על הקבלן לבצע את המתקנים הסניטריי

עבודות שלא תבוצענה בצורה מקצועית או בניגוד להוראות הל"ת, או בשיפועים או בקטרים לא נכונים, 

 יפורקו ויורכבו מחדש על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 כלי עבודה: 07.1.12.1

ברמה הדרושה הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה מעולים, שיבטיחו ביצוע העבודה 

 ובמועד הדרוש.
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 פעולות למניעת קורוזיה ועבודות צבע 

כל עבודות הצביעה יבוצעו במפעל בהתאם לדרישות מפרט הטכני הכללי והתקנים הרלוונטים. תיקוני צבע 

 יבוצעו באתר.

בהתחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים, על הקבלן לנקוט בפעולות למניעת קורוזיה בפרק הזמן עד 

 להפעלת המתקנים

צנורות פלדה מגולבנים להספקת מים, המורכבים בתוך קירות בניה )בלוקים או בטון( יקבלו עטיפה 

 מתוצרת "אברות". APC-GALפלסטית חרושתית מסוג 

 הספחים יוגנו באמצעות עטיפתם המלאה בסרט פוליאטילן דביק המיועד לכך.

 ולבנים.אין להשתמש בסיד ובגבס לכיסוי צינורות פלדה מג

צנרת המיועדת להתקנה סמויה בחריצים תכוסה בחומרים שאינם פוגעים בה, כגון בטון ללא מוספים )ללא 

 סיד, גבס וכו'(.

ייעשה בחומר לפי הוראות יצרן  1504כיסוי צנרת המותקנת במחיצות בנויות מבלוקי גבס המתאימים לת"י 

 הבלוקים.

 ץ ויעברו שטיפה.הצינורות יכוסו רק לאחר שיבדקו בבדיקת לח 

 לפני כיסוי הצינורות יש להזמין נציג מכון התקנים לבדיקת התקנתם.

לפי מפרט  APC-Eצנורות פלדה מגולבנים המורכבים גלויים יסופקו עם ציפוי צבע חרושתי אפוקסי 

 מיקרון לפחות. 120"אברות" בגוון שיקבע ע"י המפקח. עובי כללי של ציפוי 

ובטון דחוס  APC-3בים בתוך האדמה יהיו בעלי עטיפה חיצונית חרושתית  צנורות פלדה שחורים, מורכ

 בפנים לפי מפרט "אברות".

במפרט  11054כל חלקי פלדה מגולבנת כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זויתני ברזל וכו', יצבעו לפי סעיף 

לפחות. כל חלקי  מיקרון 120הכללי לתנאים אקלימיים רגילים )פלדה מגולבנת(, אך עובי הכללי יהיה 

מיקרון לפחות. צינורות פלדה  130במפרט הכללי. עובי הכללי  1105הפלדה השחורה יצבעו לפי סעיף 

מיקרון לפחות בגוון  130לפי מפרט "אברות". עובי הכללי  APC-Eשחורים יסופקו עם ציפוי צבע אפוקסי 

 שיקבע ע"י המפקח. 

 נפרד.עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות ב

 עבודות הצביעה תבוצענה ע"י צבעים מקצועיים בעלי ידע ביישום צביעה.

 גוון צבע של שכבה העליונה לצנורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן:

 (, עם סימון ירוק42תכלת )גוון מס' -צנורות מים קרים רגילים  .1

 (96תמרור )גוון מס' -אדום- צנורות מים לכיבוי אש וספרינקלרים .2

 (75חום )גוון מס' -ת מי ביוב )לצנרת מיצקת ברזל ופלדה( צנורו .3

 אפור בהיר-צנורות מי גשם  .4

 בחניונים כל הצנרת בצבע לבן, לרבות הספחים והמחברים. .5
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 הנחיות כלליות לקבועות תברואיות ואביזריהן 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק פריטים שונים לפי ראות עינייו.

המזמין, אחראי קבלן האינסטלציה על קבלת הסחורה, שינועה באתר, איחסונה עד במקרה של אספקה ע"י 

 להתקנה והתקנה כולל כל חומרי העזר.

קבועות החרס שיסופקו על ידי הקבלן, תהיינה צבעוניות או לבנות, מסוג א', ללא פגם, בגוון שיקבע על ידי 

 המפקח.

ה, בתוך החרסינה, על זיזים מזויתני נירוסטה כיורי רחצה יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמור

 קבועים בקיר. 30/30/3

. המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע 3/16הכיור יחוזק לזיז על ידי וו מכופף "

 ק"ג. 200 -מלא. התקנת המשטחים והכיורים תתאים לעומס של כ

 קו למשטח.כיורים המותקנים מתחת למשטח יורכבו כנ"ל ויודב

ראשי הנקזים יורכבו כך שלא יבלטו מפני הרצפה הגמורה לכלים עם מוצא "אס" ולא מהקיר לכלים עם 

 מוצא "פי".

 אסלות תלויות תורכבנה על פני החרסינה ותחוזקנה למתקן תליה חרושתי כמפורט בהמשך. 

צעות יציקת קורה משטח המגע לחרסינה ימרח במלט לבן. החלק התחתון של המתקן יבוטן לרצפה באמ

 מבטון מזוין.

 ק"ג. 400 -התקנת האסלות תתאים לעומס של כ

קבועות מיוחדות שיסופקו על ידי הקבלן או על ידי המזמין, יורכבו בהתאם להוראות ההרכבה של היצרנים 

ולפי ההוראות המתאימות המפורטות לעיל. לאחר התקנת הכלים הסניטריים יש לבצע בדיקת עומס. מחיר 

 ה כלול במחיר המתקן.הבדיק

 

 הנחיות כלליות לכל סוגי הצנורות 

התקנת הצנרת בשטח תיבדקנה ע"י "שרות שדה" של יצרני הצינורות ונציג מעבדה מוסמכת )מכון התקנים( 

 ללא תוספת תשלום. עלויות הבדיקות כלולות במחיר החוזה.

 קטרים נומינליים: 07.1.15.1

נומינליים ומידותיהם בקוטר )אינטשים( תואמים בקירוב בכל הקטרים המסומנים בתכנית הם קטרים 

 לקוטר הפנימי של הצנור.

 נקיון ושלמות הצנורות: 07.1.15.2

 כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן להקפיד על:

 אחסון נאות של כל הצנורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ולא יחדור לכלוך לתוך הצנורות.

 כבתו. צנור פגום לא יורשה להתקנה.בדיקת וניקוי כל צנור לפני הר

 איטום קצות הצנורות מידי יום אחרי גמר העבודה.

סתימה בפקקי עץ או אמצעי חרושתי אחר מאושר לצנורות גשם או שפכים או מחסומים למנוע חדירת בטון 

 בזמן יציקת תקרות או עמודים.
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לא יורשה שימוש בשקי מלט משומשים או אלתור דומה. בכל מקום בו מסומן לקבלן "גמר ביצוע" יתקין 

אוגן ואוגן עוור לצנורות מים, או פקק מוברג בהתאם  -הקבלן פקק חרושתי מתוצרת יצרן הצנרת, דהיינו 

 ף.יתקין הקבלן פקק חרושתי מולחם בקצה הצנור/זק H.D.P.E -לקוטר. לצנורות שפכים מ

 שיפועים: 07.1.15.3

צנורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים נכונים, כדי להבטיח אוורורם וניקוזם, בהתאם למסומן 

 בתכניות.

 צנורות בחריצים: 07.1.15.4

 הצינורות יכוסו רק לאחר שיבדקו בבדיקת לחץ ויעברו שטיפה.

 לפני כיסוי הצינורות יש להזמין נציג מכון התקנים לבדיקת התקנתם.

 מ"מ. 12צים יקבעו כך שיהיה הכיסוי לפני הטיח לפחות צנורות בחרי

 לצנורות מבודדים יכוסו החריצים ברשת מתוחה מגולבנת.

 הרכבת צנרת גלויה: 07.1.15.5

הרכבת צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צנור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק צנורות אחרים 

 של המתקנים וגם לא צנורות של המקצועות האחרים.

 תאום עם הקבלנים האחרים בהתאם לתנאים הכלליים, מתייחס במיוחד להרכבת צנרת גלוייה.ה

 תליית ותמיכת צנורות: 07.1.15.6

או "מופרו"   P-1000" דגם UNISTRUTכל הצנורות יורכבו על תמיכות מתלים וחובקים מתוצרת " .1
עם כל האביזרים האורגינליים הנלווים לתמיכות אלה. תמיכת צנרת נקזים מיציקת ברזל תהיה כך, 

שבשום מקרה לא יעיק משקל הצנור או האביזר על מחבר הצנרת. הצנורות יבודדו מהחובקים ע"י פסי 
בנים )גילבון חם(, . התמיכות, המתלים והחובקים כולל כל האביזרים הנלווים יהיו מגולEPDMגומי 

 ברגים ואומים מנירוסטה.

 הקבלן יגיש לאישור פרטי תלית הצנרת שבדעתו להתקין בכל מקרה וביצוע התליות והחיזוקים  .2

 יהיה אך ורק ע"פ תוכניות מוחתמות "מאושר לביצוע" ע"י המפקח. .3

 תמיכות ומתלים המערכת הספרינקלרים 07.1.15.7

, יהיו מפלדה מגולבנת עמידים בפני אש, המתלים NFPA-13תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בתקן 

יוגנו למבנה עצמו ולא מתלים וחיזוקים המעוגנים למתלים של תעלות מ"א, חשמל וכו'. כל מתלה וחיזוק 

ק"ג בנקודת התלייה.  114יהיה מסוגל לשאת את משקל הצינור וימצא במים ובתוספת משקל מינימלי של 

 ם הנדרשים באמצעות בדיקת העמסה ושליפה לתליות ע"י מכון מאושר.על הקבלן להוכיח כי עומד בתנאי

 רקורדים: 07.1.15.8

 אחרי כל שסתום הברגה ובכיוון הזרימה, יש להרכיב רקורד.

 שרוולים  07.1.15.9

לכל הצנורות העוברים דרך מחיצות, קירות, או תקרות, יסודרו שרוולים בקוטר גדול לפחות בחמישה  .1
 בשרוול. עשר מ"מ מהקוטר החיצוני של הצנור העובר
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השרוולים יותקנו תוך כדי מהלך יציקת הקירות. בכל מקרה בו יתקין הקבלן שרוול שלא בהתאם  .2
לצורך או במיקום שאינו נכון או שלא יותקן שרוול יקדח הקבלן על חשבונו קידוח בקוטר תואם 
באמצעות מקדח יהלום ויתקין שרוול חדש. לא תורשה חציבה מכל סוג שהוא. השרוולים יהיו 

מצנורות פלדה דרג ב' מגולבנים ובאורך תואם את רוחב הקירות. לאחר התקנת הצנרת יסתום הקבלן 
 את הרווח בין הצנור והשרוול במסטיק מסוג מאושר ע"י יועץ הבטיחות.

לכל הצנורות העוברים דרך מחיצות/קירות גבס יותקנו שרוולים מחומר עמיד אש ומאושר ע"י יועץ  .3
הפתחים בין הצנור והשרוול ובין השרוול והקיר יאטמו במסטיק מסוג  הבטיחות בקוטרים כנ"ל.
 מאושר ע"י יועץ הבטיחות.

בקירות גבס המפרידים בין אזורי אש שונים למעברי צנרת יש להתקין שרוולי פלדה דרג ב' מגולבנים  .4
 ולאטום באמצעי איטום מאושרים ע"י יועץ הבטיחות.

ממ"מים יותקנו שרוולי הג"א מסוג מאושר ע"י פיקוד במעברי צנרת דרך קירות/תקרות/רצפות ה .5
 יון".-העורף מתוצרת "אור

 כל המעברים דרך קירות/רצפות/תקרות יש לבצע לפי פרטי יועץ איטום. .6

 השרוולים יהיו שלמים לכל אורכם לא יאושר שרוול עם חריץ. .7

 ס"מ. 7השרוול יבלוט מעל הרצפה הסופית לפחות  .8

 במעברי צנרתהגנות נגד מעבר אש/עשן  07.1.15.10

לאחר העברת כל צנרת בפירים ורטיקליים ואופקיים על הקבלן לאטום על חשבונו את המעברים למניעת 

 מעברי אש ועשן. 

 אטימת המעברים של צנרת פלדה בפירים ורטיקליים: .1

הרווח הנותר בין הצינורות ועד לגבולות החור ברצפה/תקרה ייסגר ע"י בטון רזה המונע מעבר אש  .א
 שעות. 2 ועשן למשך

או   DIN או   ULשעות והמאושר ע"י מעבדת  2מרווחים שנותרו ימולאו בחומר עמיד אש למשך  .ב
BS  .לא יאושר שימוש בקצף פוליאוריטני כלשהו.  ומכון התקנים הישראלי 

 אטימת המעברים של צנרת פלסטיק בפירים ורטיקליים או במעברים אופקיים: .2

" )חוליות(. הקולרים יחוברו לקיר/תקרת AIR-FIRE-TECHקולרי אש מתכווצים כדוגמת " .א
 מחיר הקולרים כלול בחוזה. בטון. 

באחריות הקבלן לעבור ולבצע את הנ"ל בתאום עם הקבלן הראשי בכל המבנה ולקבל את אישור ממונה 

הביצוע בכתב. באחריות הקבלן למסור את המבנה שכל הפירים אטומים    הבטיחות של הקבלן לתקינות

 פיר שאיטומו ינזק מכל סיבה שהיא יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.כנדרש. 

ס"מ, יבוצע משטח עבודה למניעת נפילות  20מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על  0.04בפיר ששטחו עולה על 

 ק"ג לפחות. משטח זה יהיה גם עמיד אש לשעתיים. 150אשר יישא עומס של 

 אטימת החורים כלולה בחוזה.

ב בכתב בגמור העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו ודרישות יועץ הבטיחות הקבלן יתחיי

 ורשויות הכיבוי.

 לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע איטום מעברי הצנרת למניעת מעבר אש ועשן.  
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 מבחנים לצנרת ביוב/תיעול 07.1.15.11

, 1205.6.1לדרישות ת"י  מערכות מבחני לחץ יבוצעו לכל המערכת או קטע לפי דרישת המפקח ובהתאם .1
. לצנרת מתחת לרצפה יש לבצע בדיקות וידאו ורנטגן בנוסף למבחני לחץ. לצנרת 4476הל"ת, ת"י 

מתחת לרצפה המבחנים יבוצעו לפני יציקת הבטון ואחרי שטיפת המערכת. תוצאות הבדיקות ימסרו 
 .CDלמפקח ונציגי המזמין   כולל 

ישולם בנפרד. מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח ונציג  מחיר המבחנים הנ"ל כלול בעבודה ולא .2
 המזמין. לאחר המבחן הקבלן יוציא תעודת מבחן לחץ.

 מבחנים לצנרת מים בלחץ 07.1.15.12

בנוכחותו ובאישורו של  1205כל קווי מערכות המים יבדקו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין ות"י  .1
 המפקח.

 שעות לפני ביצועו ולקבל על כך את אישור המפקח. 24על הקבלן להודיע למפקח על מבחן לחץ לפחות  .2

 שעות. 24אטמוספרות למשך  12מערכות המים לסוגיהן תיבדקנה בלחץ הידראולי של  .3

 לא תורשה ירידת לחץ כל שהיא. .4

 שעות. 24אטמוספרות למשך  27מערכת מים בלחץ גבוהה תבדקנה בלחץ הידראולי של  .5

כלשהו יש לבצע את הבדיקות לפני סגירת החריצים או לצנרת בחריצים, מבודדת או מכוסה בכיסוי  .6
 הרכבת הבידוד/כיסוי.

העבודות כרוכות בעריכת מבחני הלחץ ההידרוסטטיים, שטיפה וניקוז הקווים לא ישולמו בנפרד  .7
 ותמורתם כלולה בחוזה עם הקבלן.

 חיטוי ושטיפת מערכת המים 07.1.15.13

אש )הידרנטים( תבוצע ע"י תמיסת מי -כיבויחיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים, החמים ומערכת מי  .1
 כלור בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות, בהשגחתו האישית של  .2
 המפקח, מנהל העבודה ומומחה מוסמך שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.

 לוס המבנה ומסירתו לשימוש.העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני אכ .3

העבודה תבוצע בצורה כזאת שבכניסת המערכת יכניסו מי כלור בכמות הדרושה ע"פ הל"ת. ע"י  .4
משאבת מינון ילחצו את המים למערכת, לאחר מכן ינוקזו כל ברזי היציאה המורכבים במערכת עד 

 לידול.טו-שלמים היוצאים יהיה ריח של כלור או שהמים ייבדקו ע"י תמיסה אורטו

אחרי החיטוי יש לשטוף באותה צורה את כל המערכת במים נקיים, שמכל ברז יוצא ומכל שסתום  .5
 דקות. 5ניקוז יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך 

 

 שילוט וסימון צנרת ואביזרים 

 כללי 07.1.16.1

על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים, הצינורות, וכן לשרטט בעזרת צבעי שילוט על  .1
 צינור את תפקידו וכן כיוון הזרימה. כל
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 את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י המפקח. .2

 מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים לקריאה, מאושרים ע"י המפקח. .3

 המפקח.צבע השלטים בהתאם לצבע הצינורות, הברזים או הציוד, או לפי דרישת  .4

 קבלת העבודות מותנית, בין היתר, בביצוע מושלם של דרישות צבע וזיהוי לשביעות רצון המפקח. .5

 זיהוי צינורות 07.1.16.2

 .659כל עבודות זיהוי הצינורות יהיו כפופים לת"י  .1

כל הצינורות יסומנו לאחר צביעתם ו/או בידודם לכל אורכם עם טבעות )מדבקות( זיהוי סביב הצינור,  .2
 מטר וע"י כל הסתעפות או שסתום. 3.00 -מ במרחק לא יותר

מטר בקו ישר, אחד אחרי  3ע"ג טבעות זיהוי יסומנו יעודי הצנרת וחיצים לכיוון הזרימה במרחקים של  .3
 כל זוית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל. השלטים יהיו מודבקים היטב לצינורות.

ס"מ ובאורך בהתאם לקוטר    8דבקים לצינור, ברוחב טבעות זיהוי לצינורות יהיו מסרטים פלסטיים מו .4
 הצינור. צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לדרישות המזמין.

 זיהוי ציוד וברזים 07.1.16.3

 לכל ברז יסופק ויורכב שלט עם יעוד הברז ומספר אזור/חלל/חדר אליו הוא שייך. .1

 מ"מ. 6מ"מ עם אותיות בגובה  8X5השלט יהיה במידות  .2

 מ"מ. 8ס"מ עם אותיות בגובה  5X15שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו השלטים לברזי  .3

-השלטים יהיו מוחזקים היטב לברזים באמצעות אזיקונים/שרשראות מנירוסטה או פליז עם ציפוי ניקל .4
 כרום.

השלטים לציוד ולברזים ראשיים בחדרי משאבות ובפירים יהיו מחומר פלסטי  "סנדביץ" בהתאם  .5
המזמין. השלטים יהיו מוברגים באמצעות ברגי נירוסטה או מוחזקים באמצעות שרשראות לאישור 

 כנ"ל או אמצעים אחרים שיאושרו ע"י המפקח.

ס"מ ע"ג תקרות אקוסטיות או קירות במקומות בהם  3x5יותקנו שלטים מפלסטיק "סנדביץ" במידות  .6
 יותקנו ברזי ניתוק בחללי התקרות לצורך איתור מקום ההתקנה.

 לוחות חשמל  07.1.16.4

על הקבלן לדאוג לשילוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם. בחזית 

-לבן-הלוח, בצד האחורי של הדלתות ובתוכו על גבי הפנלים יהיו שלטים מלוחות סנביץ פלסטיים )שחור

משמעי גם לאחר פרוק מכסי מגן. שחור( מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיו חד 

 השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה של הלוח.

 .כל הלוחות חייבים להיות מפוקדים ומשוקפים במערכת בקרת המבנה

 

 עבודות בטון וברזל זיון )לכל סוגי הצנורות( 

ות הצמנט יתאים לדרישות התקן הישראלי, יובא למקום באריזתו המקורית ויאוחסן במקום מוגן מרטיב .1
 לפי הוראות המפקח.
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 תערובת הבטון תתאים לדרישות התקן הישראלי ותגיע לאתר באמצעות מערבלים ממפעל בטון מורשה. .2

לא תורשה תוספת כל חומר נוסף לתערובת. כל חומר שיפסל ע"י המפקח יורחק מיד מאתר העבודה ע"י  .3
 הקבלן ועל חשבונו.

הישראלי, והמפרט הטכני הכללי לעבודות בנין. הברזל לזיון יהיה בהתאם לתכניות, לדרישות התקן  .4
הברזל יכופף ויתאים במידותיו לנדרש בתכניות תוך הקפדה על מידות, אורכים, וקשירת כל מקומות 

 ההצטלבות בחוטי קשירה ע"מ להבטיח קשיחות בזמן היציקה.

הפחתת  המפקח רשאי לפסול חלקי מבנה שבדיקתם לא התאימה לדרישות, ולדרוש התקנתם מחדש או .5
 מחירם.

במידה ועטיפת הבטון מופרדת מרצפת הבטון עקב עומק הצנורות, יש לבצע תליות הצנרת  .6
מ' )הקוטר יקבע ע"י  1.50מ"מ כל  12מקונסטרוקצית הרצפה באמצעות ברזל מצולע בקוטר לפחות 

 הקונסטרוקטור(. סביב התליות יוצקו עמודוני בטון. 

 

 סילוק מים מהחפירות 

בחפירה עקב גשמים, שיטפונות או ממקורות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על  באם יצטברו מים .1
 חשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח.

 במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע גם תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם בשטח.  .2

 לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין סעיף זה. .3

 וחו יפה אפילו אם החפירה בוצעה ע"י אחרים.דין זה כ .4

 .... בידוד אקוסטי המנרת תבודד בבידוד אקוסטי ע"פ הוראות יועץ אקוסטיקה07 .5

 

 אחריות 

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות וזמני תגובה לתיקון 

 תקלות מפורטות בנספח התחזוקה.

 הסתייגויות: 07.1.19.1

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה לתכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה תקינה של כל 

המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאות בתכניות, שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל 

 לגלותן.

מהנדס את כל ההסברים עד לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות, ולדרוש מה

 שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים.

במקרה וההסברים שינתנו לקבלן על ידי המהנדס לא יניחו את דעתו של הקבלן, ויהיו לו עוד ספקות לגבי 

 פעולתם התקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המפקח.

מן בחירת הציוד, או החומר, או חלק מהמתקן, או שאישר את העובדה העובדה שהמהנדס הביע את דעתו בז

 בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו.
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 פגמים וליקויים: 07.1.19.2

במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בציוד ו/או בפעולה התקינה של המתקן בכללו, או בטיב העבודה 

אי המהנדס לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקוייה תוך תקופת הביצוע, או תוך תקופת האחריות, רש

ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויים שלא מאפשרים פעולה תקינה של 

המתקן, ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי 

 חשבונו הוא.-המהנדס, על

כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודת השלמה לקבלן, תבוטל תעודת ההשלמה לגבי חלק ו/או הציוד  במקרה

 הנ"ל של המתקן.

 ביצוע תיקונים על ידי אחרים: 07.1.19.3

במקרה והודיע המהנדס לקבלן על עבודה לקוייה ו/או על ציוד או אביזרים לקויים ו/או על פעולה לקוייה של 

לפת ציוד או אביזרים תוך תקופה סבירה שתיקבע, והקבלן לא ביצע המתקן ודרש מהקבלן תיקונים ו/או הח

רשאי המהנדס להזמין את ביצוע  -את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך התקופה שנקבעה 

 התיקונים הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההוצאות שנגרמו מהקבלן.

 כתב אחריות: 07.1.19.4

מהנדס, בהתאם לתנאי החוזה, כתב אחריות לטיב החומרים והציוד, לפני תעודת השלמה, על הקבלן למסור ל

לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים. בנוסף לכתב האחריות הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי 

 אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל.

המהנדס, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי 

ציוד, והמהנדס רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או מהספק, או משניהם יחד, לפי 

 ראות עיניו.

 בדיקה נוספת: 07.1.19.5

בתום תקופת האחריות, אם לא נקבע אחרת בחוזה, תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את כל התיקונים 

 בעו בבדיקה זאת.שיק

 דרישות נוספת: 07.1.19.6

 הקבלן מתחייב למסור את כל פרטי הביצוע לקבלת אישור מנהל הפרויקט + מתכנן בטרם תחילת העבודות. 

 מים צנרת ואבזריה. 07.2

 כללי

 

 הצינורות יהיו חדשים ויותקנו לפי התוואי שבתכניות. הצינורות, ספחי הצינורות

 ולתקנים המתאימים.והאבזרים, יתאימו לנדרש במסמכי החוזה, 

 חיבור הצינורות, קיבועם ועיגונם יבטיחו יציבות, אטימות, מניעת שקיעות, רעידות וכן

 גמישות לצורך התכווצות או התפשטות.
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הצנרת הראשית ממקום החיבור העירוני ועד הכניסה לבנין תהיה מצינורות שחורים מצופים מבפנים במלט 

 בשלוש שכבות.   ASPקולאידלי ומבחוץ בעטיפה חרושתית 

 10ס"מ על גבי מצע של חול דיונות נקי בגובה  80-הצינורות יונחו בתעלות חפורות/חצובות בקרקע בעומק של כ

ס"מ מעל פני הצינור ולכל רוחב התעלה בחול כנ"ל. על פני שכבת החול יונח סרט פלסטי צהוב  10ס"מ ויכוסו עד 

 רחב נושא הכיתוב "מים".

 

 וללא תפר,  40בבניין, גלויים או סמויים, יהיו צינורות פלדה מגולוונים סקדיול  כל צינורות המים

 

 266.5.1מתוצרת "אברות" נושאים תו תקן ישראלי  APC-GALבקרקע עם ציפוי מגן תלת שכבתי בשיחול מסוג 

 נין.בצבע כחול. צינורות המוליכים מים לברזי השריפה יהיו בצבע אדום. לא תורשה צביעת צינורות בב

החיבורים יבוצעו בריתוכים באלקטורודה מתאימה לעבודות בצנרת מגולוונת ובעזרת פטינגים מגולוונים 

 מתאימים לעבודות ריתוך.

. תיקון אזורי הריתוכים או ההתחברויות יבוצע ע"י סרטים מתכווצים או באמצעות אביזרי עזר מקוריים 

 מתוצרת אברות.

 וים, תליות וחיזוקים מפלדה מגולוונות או מצופה אפוקסי קלוי בתנור.צינורות גלויים יעוגנו באמצעות ו

לאחר השלמת עבודות ההתקנה, הבידוד ובדיקת הצנרת בלחץ תבוטן הצנרת בבטון עם אחוז גבוה של מלט וללא 

 סיד.

 ס"מ לפחות מסביבם ולכל אורכם. 3צינורות שיונחו במילוי מתחת הריצוף יעטפו ביציקת בטון בעובי 

ים דרך קירות/תקרות יבוצעו דרך שרוולים בקוטר גדול בשני קטרים מקוטר הצינור העובר ויאטמו בחומר מעבר

 (.6יוכן שרוול  " 4עמיד אש )לדוגמא: לצינור "

 

)מולטיגולן( מתוצרת גולן  M.G)סופר פייפ( מתוצרת מצרפלסט או  S.Pצנרת המים לכלים הסנטרים תהיה 

מטעם המזמין ובפיקוחו של היצרן. הצנרת תבוצע תוך שימוש בכלי עבודה,  ותבוצע בהתאם לתוכניות המתכנן

שנים בעבור החומרים  10-באביזרי חיבור ובהסתעפויות מקוריות של היצרן. היצרן יספק תעודת אחריות ל

 שסיפק.

 

ר . באחריות הקבלן להזמין ולקבל את אשוUL.FMהאביזרים המרכיבים את מערך כיבוי האש יהיו מאושרים  

 מכון התקנים ורשות הכיבוי למתקן.

, מצופים חרושתית באבקת אפוקסי 10צנרת לספרינקלרים תהיה מצינורות פלדה מגולוונים בגילוון חם, סקדיול 

באמצעות מחברי  GRUVINGקלויים בתנור מתוצרת אברות, מחוברים בינהם בשיטת  RAL300בצבע אדום 

QUICK UPר למטה" ו/או "ישר למעלה" ו/או "צידי". באזורים בהם ישולב . הספרינקלרים יהיו מסוג מתז "יש

 הספרינקלר בתקרה דקורטיבית ובקיר צידי תותקן רוזטה כרום שקועה או ספרינקלר "יורד". 

יתקנים  או לפי דרישות כיבוי אש  יחידות הסנקה )ממכוניות כיבוי אש( מדגם תאומים סיאמיים עבור מערכת 

 עבור מערכת ההידרנטים.הספרינקלרים ומדגם רגיל 
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עמדות כיבוי אש במקומות, מארון פלדה סטנדרטי, צבוע אדום ובתוכו גלגלון לכיבוי אש עם צינור גומי משוריין 

 2. ברז כיבוי "1מ' ובקצהו מזנק סילון רסוס עם לחצן ברז פתיחה מהירה כדורי " 25, באורך 3/4בקוטר נומינלי "

מ'  15באורך  2הכיבוי יוצבו ציודים ניידים כגון זוג זרנוקי בד אסבסט "עם מחבר שטורץ. עפ"י דרישת רשות 

 כ"א 

 מ"מ, מטפי אבקה יבשה, תאורת חרום וכיוב"ז. 20-ל 2"-עם מצמדי פליז, מזנק כבאים מ

 

יהיו מגופים כדוריים עם כדור נירוסטה וגוף  2ברזי ניתוק בקוטר  עד " –מגופים, מסננים ומחברים גמישים 

 3מתוצרת שגיב או הבונים מחוברים בהברגות בצד רקורד פלדה מגולוון קוני. מגופים בקוטר " פלדת פחמן

 ומעלה יהיו מדגם פרפר מתוצרת הכוכב או רפאל או מגופי שער טריז. 

המגופים יהיו מאוגנים ובצידם אוגנים נגדיים, אטמים וברגי נירוסטה. מגופים אל חוזרים יהיו מדגם של 

מפוצלת נגד קפיץ מתוצרת "סוקלה, או "גסטרה". רק במקרים מיוחדים באשור המתכנן,  דיסקית או דיסקית

 יותרו מגופים אל חוזרים מדגם קלפה על ציר.

 שנים לפחות מיום מסירה. 5הקבלן ימסור תעודות אחריות לתקינות הברזים למשך 

מנט סינון נשלף וברז ניקוז מלכודות אבנים יהיו מתוצרת "רפאל" או "קים" או עמיעד מאוגנים עם אל )ח(

 כדורי. 

אטמ' כולל אוגנים נגדיים,  10)ט(    מחברים גמישים מאוגנים ארוכים מגומי משוריין מתאים ללחץ עבודה של 

 אטמים וברגי נירוסטה יותקנו במקומות לפי הנחיית המתכנן.   

 במידת הצורך לפי הנחית המתכנן יותקן בסמוך למונה המים  מקטין לחץ תוצרת "בראוקומן, או ש"ע. 

  

 ומאוגנים. 316שרוולים ומוצאים למאגרי מים יהיו מפלב"ם 

 

הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון משאבות, שסתומים, צנרת  -שילוט

שכבות "סנדוויץ'", בעל  3מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל  0.8ו ע"ג פח בעובי וכו'. השלטים יהי

צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י 

היחידה ואת מספרה  מטר לפחות. כל שלט ישא את שם 5שבלונות ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק 

כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים 

יסומנו ע"י תגי מתכת חתומים. כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המפקח כך שניתן  -וכו' 

ת כיוון הזרימה בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת הצנרת לכל גז הזורם בה וא\יהיה לדעת את יעודה, סוג הנוזל

 אורכה ולרבות טבעות סימון בהתאם לתקן הישראלי לסימון.

 

 

, או נחושת( יבודדו בהתאם למפורט בת"י הרלוונטי. S.P, .M.Gכל צינורות המים החמים ) פקסגול ,מפלדה, .

יבודדו בעזרת שרוולי ארמפלקס או רובוטקס )תוצרת ענביד  3/4צינורות המוליכים מים חמים בקוטר של עד "

 או שו"ע(. צינורות 

ת מ"מ ויבוטנו    לאחר מכן. בשימוש בצנר 6העוברים בקירות או במילוי יבודדו בשרוולים בעלי עובי דופן  

 נחושת מטיפוס "ויקו" אין צורך בבידוד נוסף על הבידוד המקורי של הצינורות.
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. 50%מ"מ ויחבשו בסרט פלסטי לבן בחפיפה של  19הצינורות החיצוניים יבודדו בשרוולים שעובי הדופן שלהם 

 ע"פ הנחית המתכנן יעטפו הצינורות בעטיפת פח מגולוון או מצופה.

 

שעות ו/או לפי הנחיית יצרן הצנרת. מערכת  24אטמוספרות במשך  16של כל מערכות המים יבדקו בלחץ 

סעיף  057אטמוספרות. הבדיקות תבוצענה כמתואר במפרט הכללי פרק  13הספרינקלרים תיבדק בלחץ של 

57058                           . 

 

 :מערכת למדידת מים -

 המערכת למדידת מים תותקן בהתאם לתכנית המפורטת. 

 המים הראשי יהיה ארד או "דליה" או ש"ע ויוצב בגבול המגרש.מד 

 ראה תוכנית +פרטים+סכמת מים.

 

 :חימום מערכת המים -

 ליטר.  30לכל אזור ,המים החמים יסופקו על ידי דוד מים חמים חשמלי בקיבול של 

 המערכת תבוצע ע"י הקבלן הראשי בהתקשרות ישירה מול חברת המערכת הדודים.

 התקנת המערכת כוללת אביזרים בידוד שסתום ביטחון ברז ביטחון  וכו 

 ההתקנה בהתאם לת.י . 

 

 :בידוד תרמי -

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

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

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

  

 מאגר מים עם משאבות -

 מאגר מים עם משאבות

  וכיבוי מ"ק לאספקת מים למתזים -380במבנה מתוכנן מאגר מים              

 ארה"ב :  PATTERSONעם מנוע חשמלי תוצרת   למתזים משאבת כיבוי אש-

 משאבה חשמלית   .1

   NFPA 20  UL/FMמאושרת   INLINEבמבנה   5X3X11VIPדגם משאבה  א.

 מטר(  עם  69מק"ש,   114סל"ד )     PSI   90  2950לחץ:   GPM  500לספיקה:   

 .ODPוולט, 380הרץ,  50פאזות,  3סל"ד,  2950כ"ס,   40מנוע חשמלי: 

 בר לחיבור  כוכב משולש כולל לוח מע    TORNARECHב.    לוח חשמלי תוצרת  

 ( POWER TRANSFER SWITCHלגנרטור חרום )      

 ¾.מדי לחץ, פורק לחץ "  2ג.   

2.  

 : 6מד ספיקה ונטורי " א.
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 "  X4"6מעבר יניקה אקסצנטרי   ב.

 משאבת ג'וקי .3

 מק"ש  1.1המספקת  1VM08דגם  LOWARAמשאבה רב דרגתית אנכית תוצרת   א.

 קווט.  1.5מטר עם מנוע  80לעומד  

 .  JPדגם    TORNATECHלוח חשמל למשאבת ג'וקי תוצרת   ב.

 

 מטר. 60מק"ש כל משאבה לעומד  70מתקן  חרושתי  להגברת לחץ הידרנטים, ספיקה   משאבת כיבוי אש-

 משאבות אופקיות מיציקה,  2-המורכב מ  GSD20 NSCE 50-200/185Tדגם  LOWARAמתוצרת   

מק"ש  140ק"ווט לכל משאבה. ספיקה כללית   18.5בהספק    IP 55מנוע שקט      NSCE 50-200/185Tדגם  

 מטר.  המתקן מסופק כמערכת חרושתית הכוללת בנוסף למשאבות גם את  הפריטים הבאים:  60לעומד 

ברז לפני ואחרי כל משאבה, אל חוזר אחרי כל משאבה, פרסוסטט לכל  משאבה, מצוף חשמלי לחוסר מים , 

, צינור כניסה  ראשי  )מניפולד כניסה(, צינור יציאה  )מניפולד  יציאה(, מדי לחץ,  בסיס משותף לכל המשאבות

לוח חשמל לפי מפרט הידרוניקס הנדסה, חווט חשמלי, הכול מוכן לחיבור להזנת מים וחשמל ולהפעלה מידית. 

י לכל  משאבה, הכולל: מפסק ראשי, מפסק  ידני / אוטומט IP 55לוח בארגז פח בדרגת אטימות    –לוח חשמל 

נוריות הפעלה תקלה לכל משאבה, החלפת תורנות אוטומטית, גיבוי בתקלה )משאבה שניה נכנסת לעבודה 

במידה ומשאבה  ראשונה בתקלה( חיבורים לפיקוד הפעלה/הפסקה אוטומטית ע"י הפרסוסטטים, חיבור 

 לפיקוד הפסקה בחוסר מים, נורית יציאה לצופר חיצוני להתרעת תקלה.

 

             

 הספק   \המערכת חרושתית תותקן  על ידי היצרן              

 להראות היצרן  המערכת חרושתית תותקן  בהתאם            

 התוכניות וסכמת המים.             

 פתח למאגר עם דלתות אטומות + סולמות נרוסטה .                                                       

           

 יש לאשר עם דרזנר מהנדסים את מפרט המשאבות + ברזי המילוי טרם הביצוע.        

 

 כללי מערכות מים   -

הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת למים קרים וחמים לשימוש, לכיבוי אש ולכל מטרה 

 אחרת כנדרש במפרט וע"פ התכנון.
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 ומושלמות, ותספקנה את המים בכמויות, בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות. מערכות המים תהינה שלמות .1

מערכות המים  למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם אבטחת איכות המים, מניעת זיהום חוזר  .2
 וכן לשם בקרת כמויות הזרימה,לחצי האספקה טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש ע"פ התכנון.

למיניהן תכלולנה את כל הצינורות ואביזרי הצנרת, מהחומרים הסוגים ובקטרים הנדרשים, את מערכות המים  .3
 הבידוד התרמי הנדרש, המתלים והחיזוקים.

במסגרת עבודה זאת חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום חיבור אספקת המים לאתר הבניה  .4
אחרת כנדרש לביצוע החיבורים.  הקבלן יטפל ויוודא עם מחלקת המים של העירייה, עם המזמין ועם כל רשות 

 קבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים והרשויות לביצוע מושלם של החיבור ע"פ התכנון וכנדרש.

מהדורה  07כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה ע"פ ההנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק  .5
ים שבעניין זה וכן כל ההנחיות ודרישות ויתר התקנ 1205"מתקני תברואה", ת.י. מס'  – 1990

 מפרט זה, התוכניות וכמויות.

 

 

 הנחת צנרת דלוחים ושופכים. - 07.3

 

 מערכת קווי דולחין ושופכין בבניין כללי

 

( למערכת השפכים החמים HDPEהקבלן יספק ירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן ) .1
 והקרים. 

 ותבוצע בהתאם לתקן ומפרט היצרן.הצנרת ואביזריה תהיה בעלת ת"י  .2

כל אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות , מעברים , מחסומים למיניהם וכו' יהיו מיצור מוכן  .3
 במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי, ואין לבצע אביזרים באתר.

 לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי הסתעפויות או     .4

 מעלות עם קטע ישר ביניהן ע"פ התקן. 45קשתות בזוית של        

 

 .   חיבורי הצנרת יהיו בהתאם להוראות היצרן, בריתוך או באמצעות מצמד חשמלי.          -

 בצנרת יותקנו פתחי ביקורות ליד כל שינוי כיוון וסמוך לחיבור הכלים.

 לאחר שכל הפתחים יאטמו. אטמס. למשך שעה וחצי 1.5כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של 

 

 .    מודגש בזאת במפורש, כי הקבלן חייב להיות בעל ניסיון וידע מוכחים בשימוש-

 והרכבה וחיבור של צנרת זו, עליו לקבל את אישור נציג היצרן , כי הינו קבלן

 מורשה ועבר את הקורסים וההשתלמויות הנדרשים.

 

 היצרן של הצנרת למזמין תעודותבסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג 

 שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה . 10אחריות לתקופה של 
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 הזמנת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות הקבלן והוא יכסה את הוצאות

 היצרן לעניין זה במלואו.

 

 .500ת"י ( מולחמים  גברית לפי HDPEקולטנים יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה  )

 בכל קומה על הקולטנים יותקנו חיבורים עם עין ביקורת.

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

 לכל פתח ניקוי והביקורת תהיה גישה נוחה.

 

 כל קולטן ביוב יוארך בצינור אוורור שקוטרו בקוטר הקולטן.

 צפיפות גבוהה.קווי אוורור יותקנו מצינורות פוליאתילן עם 

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

 על צינור אוורור יותקן ברדס מתאים.

 

 חיבורי קולטנים לקו ביוב בשטח מתחת לבטון יהיו מצינורות  פוליאתילן עם צפיפות

 או מצינורות ברזל יציקה, 200 -( מולחמים עם עטיפת בטון מזוין ב HDPEגבוהה )

 .2.0% –פכים  יהיו לא פחות מ שיפוע קווי דלוחים ושו

 

( מולחמים  גברית HDPEצינורות שופכין אופקים יונחו מעל הרצפה ויותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה )

 .500לפי ת"י 

 

 .                                               958יותקנו מצינורות פוליפרופילן לפי ת"י  2קווי דולחין בקוטר "

 (  למערכת השפכים החמים והקרים.  פוליפרופילן לפי ת"י.HDPEאו )  

 חיבור לקולטנים יהיה בהתאם להוראות היצרן.

 צינורות דלוחים יונחו במילוי הריצפה בעטיפת בטון.

 

 קופסאות ביקורת, מחסומי ריצפה ומחסומי תופי יהיו מפוליפרופילן יותקנו לפי התכנית

 קופסאות ביקורת עגולים מסגרת ריבועית להתאמה            ובהתאם לדרישות הל"ת. מכסי

 לריצוף עשויים ברונזה   או  כרום  )ע"פ גוון הקרמיקה(תוצרת "מפה" או ש"ע.

 

 

 צנרת אופקית גלויה יש לתלות באמצעות פרופיל תמיכה מגולבן כדוגמת יונוסטרט     מתחת לצינור עם

 קטרים בהתאם להוראות היצרן. 15ס"מ ותליות לתקרה כל  50סרטי חביקה כל 

 לכל צינור אופקי יש להתקין אביזר התפשטות בהתאם להוראות היצרן.

 .9הנחיות היצרן. ראה עמ'  צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכול ע"פ

 



 

 

103 

 בכל צורת תליה יש לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת הגלויה ע"פ הנחיות היצרן ובתיאום        

               עם המתכנן.        

 

חיבור צנרת למינהם כגון פלדה )יציקת ברזל( לפלסטיק פלסטיק לפלסטיק יעשה באמצעות אביזרים המתאימים 

 והתוכניות. 1205בהתאם להוראות היצרן התקן הישראלי ת"י 

 

צנרת תת קרקעית תותקן בחפירות ע"פ הרוחב והעומק המומלצים ע"י היצרן, , להתנהגות גמישה  .1
ס"מ , או  30ס"מ , מלוי מסביב בחול וכיסוי עם חול ים בעובי  10עם מצע חול ים בעובי  –

 ס"מ מסביב. 10X10להתנהגות קשיחה עם עטיפת בטון מזוין 

 ( ע"פ הנחיות יצרן הצנרת.AZבאמצעות שרוול מיוחד )חיבורים לתאי ביקורת יבוצעו  .2

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

 לצנרת אחרת יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים  HDPEבחיבורי צנרת  .3

 ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים.       

 

 היצרן, יותקנו עם  מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו ע"פ הנחיות .4

 הארכה  כנדרש , וע"פ הפרטים והנחיות היצרן.      

 

 הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או בתכניות והן תותאמנה במדויק

 לגובה הרצפות ושיפועיהן.             

              

 הדרושים להתקנת המערכות השונות .העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד , החומרים והכלים             -

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: קידוח בקירות בטון מזוין , חציבה , סיתותים , יציקות וכל העבודות 

 הכמויות .   -הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט במפרטים , תוכניות וכתבי

 

              

 ביוב בשטח המגרש           - 

 

 . 884ביוב במגרש יונחו מצינורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לפי ת"י קווי 

 מ"מ ושיפעו בהתאם  לתוכניות. 160קוטר הצינורות יהיה 

 חפירת ו/או חציבת התעלות תבוצע ע"י כלים מכניים מתאימים.

 סמ' מינימום סביב הצינור. 20הצינורות יונחו על מצע חול וייעטפו בחול 

ון, חוליה תחתונה והרצפה ביחידה אחת, עם מחברי איטוביב מתועשים וטיח שוחות ביוב מתועשות מבט

 . 658"גנלצ". איטום חוליות באמצעות "איטופלקס" לפי ת"י 

 מכסי התאים יתאימו לפני הקרקע הסופיים .              

 טון בשטח חניה .  40   ללחץ         103.1.3טון בשטח גינון ודגם  8ללחץ  103.1.2דגם  489המכסים יהיו לפי ת"י 
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 200-( מולחמים   עטופה בטון בHDPEביוב הבניין תחת למבנה יהיה מצנרת פוליאתילן עם צפיפות גבוהה   )

 ס"מ לפחות, ויש להניחה בקו ישר, בניצב לקירות חוץ. 10בעובי 

העברתם דרך  צינורות אשר יעברו בניצב, דרך קורות יסוד או מסד או מתחת לקורות יסוד, יוגנו על ידי

, בקוטר הגדול בשלושה קטרים נומינליים מקוטר הצינור 12לחץ דרג -צמנט-שרוולים, עשויים צינור מאסבסט

 ס"מ לפחות מכל צד של קורת היסוד או המסד. 10, השרוול כאמור יבלוט 8העובר דרכם, אך לא פחות מ "

 

 פיתוח מפורטת.חיבור מערכת הביוב לתשתית העירונית יש לבצע לפי תוכניות 

 

 מתקן עם משאבת טבולת לביוב .-

 

 במבנה מתוכנן מתקני ניקוז  חרושתיים לניקוז ביוב חדר שירותים .              

 המשאבות יותקנו בהתאם להוראות היצרן והתוכניות.               

 לוח הפיקוד מסופק על ידי  יצרן  המשאבות ובהתאם לדרישות היזם.             

 צנרת ההסנקה תותקן בהתאם להוראות היצרן והתוכניות,             

              

 ניקוז יהיו באמצעות אביזרים  המתאימים .\חיבור צנרת ההסנקה למערכת הביוב             

 יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר .               

 

 נר מהנדסים את מפרט המשאבות תרם הביצוע.יש לאשר עם דרז             

 

 בורות שאיבה לביוב .

 כללי

"  עם מסילה ומחבר מהיר מנירוסטה Xylem-Lowaraכל משאבות הביוב והניקוז הטבולות תהיינה מתוצרת "

 לפירוק נוח לתחזוקה, ספיקה ועומד כמתואר בהמשך.

 יעת סתימות .   למנ VORTEXאו מאיץ  SELF CLEANINGהמשאבה מצויידת במאיץ  

אחת בעבודה ואחת רזרבית, כולל מעקף עם מגוף שער בין צנורות הסניקה של  –לכל בור יורכבו שתי משאבות 

 חוזר כדורי ומגוף שער.-המשאבות לצורך שטיפה נגדית. על כל צנור סניקה ממשאבה יותקן אל

ציפוי פנימי מבטון רב אלומינה, עם ציפוי עם  5/32צנורות סניקה יהיו צנורות פלדה שחורים עם עובי דופן "

 בריתוך. –מיקרון לפחות, התקנה  130אפוקסי בעובי 

 רם סריג" עם בקר "אפקון", "ארדן", "אמדר".-לוחות החשמל יהיו מתוצרת "בן

ע"י רגש הידרוסטטי מסוג מאושר )את כבל הרגש יש להניח בתוך צנור שרשורי משוריין עם  –בקרת המפלס 

 ה ומאורך להארקת מבנה( או מצופים מותאמים לביוב.אביזרי קצ

 ממערכת בקרת המפלס יהיו התראות לגלישה בשתי רמות ואפשרות מעבר אות מתאים למערכת בקרת המבנה.

כל המשאבות יצוידו באמצעי הגנה למניעת סתימתם מסמרטוטים וניילונים. החלק ההידראולי יופרד מהחלק 

שני אטמים מכניים כאשר האטם הקרוב לצד השאיבה יהיה מחומרים  החשמלי ע"י אמבט שמן ובאמצעות

 טונגסטון קרביד. –קשים העומדים בשחיקה 
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באמבט השמן תותקן אלקטרודה להתראה בלוח הפיקוד על תקלה של חדירת רטיבות לאמבט השמן עקב 

 תקלה באטם.

 מצעות קליקסונים )גששי חום(.ויצויד בהגנה טרמית על ליפופיו בא  IP – 68המנוע יהיה בנוי לפי תקן 

המשאבה תחובר באמצעות רגל שתחובר אל קרקעית בור השאיבה והורדת המשאבה תעשה לאורך צינור 

מוביל אשר בהגיע המשאבה למקומה היא תינעל על הבסיס מכובד משקלה בלבד ללא צורך בברגים או 

 מחברים אחרים.

כבל חשמלי הרמטי באורכים מתאימים לפי עומק המשאבה תסופק קומפלט עם שרשרת הרמה מוט מחליק ו

 הבור.

 מוט מחליק,בורגי חיבור,שרשרת, הכל מפלב"ם.

 

 מערכות פיקוד ובקרה למערכות שאיבה

 

 רשימת התראות לבקרה מרכזית )מוקד(

 משאבה בפעולה )לכאחת(.לכל משאבה

 .ON/OFFלוח במצב אוטומטי 

 קולית(.-חוסר/עודף פאזה )אור

 קולית(.-)אורגלישה 

 קולית(.-תקלה כללית )אור

 גיבוי גנרטור. –חובה  –כל לוח יצויד בפעמון אזעקה כבד שיופעל במצב גלישה ובתקלה 

 גובה המים בבור השאיבה

 אביזרים במכלול בור שאיבה

 

 מטר יש להוסיף מעקה בטיחות. 2.50סולם מפיברגלס משלבים ביציקת הבטון. במידה ועומק הבור עולה על 

ס"מ מיציקת ברזל  60מכסים עגולים אטומים כולל מסגרת עגולה  בקוטר  3או  2 –בור שאיבה לביוב/ניקוז ל

)במידה ויותקנו במדרכות או אזורים אחרים  B-125)במידה ויותקנו באזור תנועת רכבים( או  D-400לעומס 

 ללא תנועת הרכבים(. על גבי המכסים יוטבע סמל המערכת.

מיציקת ברזל כדוגמת  70X70יותקן מכסה מלבני  60גדולות מכדי להתאים למכסה קוטר במידה והמשאבות 

 מכסה תא תקשורת. המכסה יהיה אטום ויתאים לעומס כנ"ל.

 צינור אויר.

 מערכת חיווי ובקרת מפלס.

 כל האביזרים בבורות ישולטו. המתקן יכלול את כל הנדרש להתקנה מושלמת.

 ר ויעוד הבור.מעל לכל בור יותקן שלט עם מספ

 

 מערכת בקרת מפלס לבור שאיבה
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מטר. לגשש תהיה יציאה  6גשש לחץ טבול להתקנה רטובה בבור שאיבה. הגשש יהיה עם כבל מובנה באורך של 

 מצופים מתוצרת מאושרת. 4, או CSPT-400דגם  ADZמא. הגשש כדוגמת תוצרת  20-4אנלוגית 

דרגות כולל צג לגובה המים. כל דרגה ניתנת  4 -דיגיטלי לבלוח החשמל לכל בור שאיבה יותקן בקר לחץ 

 לתכנות בנפרד. תהיה אפשרות לתכנת כניסה ויציאה של כל דרגה.

 .BEST-1הבקר דוגמת תוצרת 

 

 הערות ללוח חשמל משאבה

 

 כל הציוד בלוחות חשמל יהיה אותו ציוד שאושר למחלקת חשמל.

 לא יאושר ציוד תוצרת סין.

 נים למתחים שונים.ממסרים ,בסיסים שו

 ממסרים תוצרת  איזומי /אומרון.

עם גגון.המקומות הנדרשים חדרי חשמל,חדרי  IP 65בכל מקום רטוב יותקנו לוחות אטומים למים 

 מכונות,חניונים,לוחות חוץ.

 לוחות החשמל יאושרו ע"י היועץ והפיקוח.

 הבקרה במפעל הלוחות.בקרת מבנה תותקן בתוך הלוח ע"י יצרן הלוח ותיבדק ע"י אנשי 

 כל הפרמטרים הנקראים בלוחות החשמל יהיו מחוברים לבקרת מבנה.

 כל הכניסות ללוח יהיו מתחתית הלוח המוגן מים  ע"י אביזרים מתאימים לסוגיהם.

 בלוחות מוגני מים כניסת בקרת מבנה,גילוי אש ,כיבוי אש יהיו מתחתית הלוח.

 כל הלוחות יעברו בדיקה טרמוגרפית .

 :התקנת כלים סניטריים.  07-4   

 

 קבועות תברואיות -

 

קבועות תברואיות כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקנתה באופן מושלם כולל חיבורי מים וביוב, 

אספקת והתקנת חומרי עזר שונים הדרושים להתקנה )חומר שחור(, עבודות נלוות הדרושות להתקנה לרבות 

קירות/תקרות מסוגים שונים כולל קירות/תקרות בטון, חיבור הקבועה למערכות חוץ חציבות, קידוחים, מעבר 

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

ים האביזרים וחומרי העזר כגון ברזים, קטעי צינורות, ספחים וכו' ע"י הקבלן, אספקת והובלת הכלים ממחסנ

לאתר, אחסון באתר, שמירה והבטחת שלמותם, התקנה במקום וכל העבודות הנלוות שתידרשנה להתקנתם 

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

 כלשהיא והוא לבדו ישא בעלויות נוספות שידרשו להשלמתם.

 היזם כמפורט בכתב הכמויות. \פי דרישות האדריכלאפיון הכלים הסניטרים יהיה ל

  

   

 .1205כל הכלים יותקנו בהתאם לתקן הישראלי להתקנת מתקני תברואה מס' 
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 ניקוז מערכת מיזוג. 07.5 

 

 

 ניקוז מערכת המיזוג -

 

 את ניקוז מערכת המיזוג יש לבצע לפי התוכנית כאשר החברה המבצעת מתאימה את ההרכבה בהתאם למערכת

 המיזוג המתוכננת.

 ( מולחמים  גברית לפי ת"י.HDPEהצינורות יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה )

 

 ניקוז או לתאי חילחול בחצרות יבוצע בהתאם לתוכניות ולפרטים.\חיבור צנרת ניקוז המזגנים למערכת הביוב

 

 

 : ניקוז מי גשמים מבניין והמגרש.07.6

 

 

 גשם במגרשמערכת ניקוז מי  -

 

 

 קווי ניקוז מי הגשם במגרש יהיו מצינורות  פוליאתילן עם צפיפות

 . בהתאם לתוכניות.1.0% –שיפוע קווי יהיו לא פחות מ  12" -6( מולחמים , בקוטר "HDPEגבוהה )

 החיבורים בין הצינורות לפי הוראות היצרן ובהתאם לתוכניות .

  

 מונוליטים,–תאי הניקוז היא תאי בקרה מלבנים או ש"ע לניקוז יצוקים מבטון מזוין               

 הפתחים יוכנו לפי אזמנה בהתאם לתוכניות ולדרישות היצרן.                

 

 חיבור צינור ניקוז לתא ניקוז קיים יבוצע באמצות קידוח בדופן התא הקיים

 ש בכלים כבדים כגון קונגו .מבלי לפגוה בדפנות , אין שימ

 יש לבצע איטום סביב חיבור הצינור עלידי בטון צמנטי )בטון בלתי מתקוץ + אטם עוצר מים מגומי( 

 הביצוע בהתאם לתוכניות הוראות הרשות המקומית והמתכנן(

 

 מערכת ניקוז מי גשם בבנין. -

 

( מולחמים  HDPEיאתילן עם צפיפות גבוהה )בבניין יהיו עשויים מצינורות פול קווי ניקוז מי הגשם העוברים

 . בהתאם לתוכניות.1.0% –שיפוע קווי יהיו לא פחות מ  12" -6בקוטר " גברית.
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 לתוכניות .  שיותקנו בהתאם -נקודות הניקוז ינוקזו על ידי תעלות וקופסאות של חברת דלמר או ש"ע 

 

"דלביט" או שו"ע לרבות עבודות      איטום ובידוד )ראש מרזב( כדוגמת "דלמר"  8X"6קולטן למי גשם "-

 הדרושות להתקנה מושלמת, תושב משפר ניקוז תחתון . ניקוז גינות, ראה   תוכנית.

 דגמת "דלמר"  ראה  תוכניות . 8X"6קולטן למי גשם "- 

 דוגמת "דלמר" ניקוז רמפות ראה  תוכניות. HD D400עומס    S15 0תעלת ניקוז סדרה -             

 דוגמת "דלמר" ניקוז רמפות צידיות  HD D125עומס   S15תעלת ניקוז סדרה -             

 ראה  תוכניות.               

 

 ניקוז מי גשם המתרכז לתאי ניקוז מרכזיים יש לבצע לפי התוכניות  פיתוח מפורטת.             

  

 מברזל יציקה. °45מרזב על פני הקרקע יסתיים בקשת מוצא חופשי של  

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. הקשת תנקז לאגן בטון טרומי כדי להרחיק את  15במקרה שרום המוצא יהיה 

 מי הגשמים מיסודות הבניין.

 

 מתקן  ניקוז עם משאבת טבולת           

 

 וז החניונים . במבנה מתוכנן מתקני ניקוז חרושתיים לניק             

 המשאבות יותקנו בהתאם להוראות היצרן והתוכניות.               

 לוח הפיקוד מסופק על ידי  יצרן  המשאבות ובהתאם לדרישות היזם.             

 צנרת ההסנקה תותקן בהתאם להוראות היצרן והתוכניות,             

              

 ניקוז יהיו באמצעות אביזרים  המתאימים .\למערכת הביובחיבור צנרת ההסנקה              

 יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר .               

 

 יש לאשר עם דרזנר מהנדסים את מפרט המשאבות תרם הביצוע.             

 

 בורות שאיבה ניקוז 

 כללי

"  עם מסילה ומחבר מהיר מנירוסטה לפירוק Lowara-Xylemמתוצרת "הביוב והניקוז הטבולות תהיינה  כל משאבות

 נוח לתחזוקה, ספיקה ועומד כמתואר בהמשך.

 למניעת סתימות .    VORTEXאו מאיץ  SELF CLEANINGהמשאבה מצויידת במאיץ  

יקה של אחת בעבודה ואחת רזרבית, כולל מעקף עם מגוף שער בין צנורות הסנ –לכל בור יורכבו שתי משאבות 

 חוזר כדורי ומגוף שער.-המשאבות לצורך שטיפה נגדית. על כל צנור סניקה ממשאבה יותקן אל
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עם ציפוי פנימי מבטון רב אלומינה, עם ציפוי אפוקסי  5/32צנורות סניקה יהיו צנורות פלדה שחורים עם עובי דופן "

 בריתוך. –מיקרון לפחות, התקנה  130בעובי 

 רם סריג" עם בקר "אפקון", "ארדן", "אמדר".-ת "בןלוחות החשמל יהיו מתוצר

ע"י רגש הידרוסטטי מסוג מאושר )את כבל הרגש יש להניח בתוך צנור שרשורי משוריין עם אביזרי  –בקרת המפלס 

 קצה ומאורך להארקת מבנה( או מצופים מותאמים לביוב.

 ות מתאים למערכת בקרת המבנה.ממערכת בקרת המפלס יהיו התראות לגלישה בשתי רמות ואפשרות מעבר א

כל המשאבות יצוידו באמצעי הגנה למניעת סתימתם מסמרטוטים וניילונים. החלק ההידראולי יופרד מהחלק החשמלי 

ע"י אמבט שמן ובאמצעות שני אטמים מכניים כאשר האטם הקרוב לצד השאיבה יהיה מחומרים קשים העומדים 

 טונגסטון קרביד. –בשחיקה 

 ותקן אלקטרודה להתראה בלוח הפיקוד על תקלה של חדירת רטיבות לאמבט השמן עקב תקלה באטם.באמבט השמן ת

 ויצויד בהגנה טרמית על ליפופיו באמצעות קליקסונים )גששי חום(.  IP – 68המנוע יהיה בנוי לפי תקן 

נור מוביל אשר המשאבה תחובר באמצעות רגל שתחובר אל קרקעית בור השאיבה והורדת המשאבה תעשה לאורך צי

 בהגיע המשאבה למקומה היא תינעל על הבסיס מכובד משקלה בלבד ללא צורך בברגים או מחברים אחרים.

 המשאבה תסופק קומפלט עם שרשרת הרמה מוט מחליק וכבל חשמלי הרמטי באורכים מתאימים לפי עומק הבור.

 מוט מחליק,בורגי חיבור,שרשרת, הכל מפלב"ם.

 

 למערכות שאיבהמערכות פיקוד ובקרה 

 

 רשימת התראות לבקרה מרכזית )מוקד(

 משאבה בפעולה )לכאחת(.לכל משאבה

 .ON/OFFלוח במצב אוטומטי 

 קולית(.-חוסר/עודף פאזה )אור

 קולית(.-גלישה )אור

 קולית(.-תקלה כללית )אור

 גיבוי גנרטור. –חובה  –כל לוח יצויד בפעמון אזעקה כבד שיופעל במצב גלישה ובתקלה 

 גובה המים בבור השאיבה

 אביזרים במכלול בור שאיבה

 

 מטר יש להוסיף מעקה בטיחות. 2.50סולם מפיברגלס משלבים ביציקת הבטון. במידה ועומק הבור עולה על 

ס"מ מיציקת ברזל לעומס  60מכסים עגולים אטומים כולל מסגרת עגולה  בקוטר  3או  2 –לבור שאיבה לביוב/ניקוז 

400-D 125ותקנו באזור תנועת רכבים( או )במידה וי-B  במידה ויותקנו במדרכות או אזורים אחרים ללא תנועת(

 הרכבים(. על גבי המכסים יוטבע סמל המערכת.

מיציקת ברזל כדוגמת מכסה תא  70X70יותקן מכסה מלבני  60במידה והמשאבות גדולות מכדי להתאים למכסה קוטר 

 מס כנ"ל.תקשורת. המכסה יהיה אטום ויתאים לעו

 צינור אויר.

 מערכת חיווי ובקרת מפלס.
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 כל האביזרים בבורות ישולטו. המתקן יכלול את כל הנדרש להתקנה מושלמת.

 מעל לכל בור יותקן שלט עם מספר ויעוד הבור.

 

 מערכת בקרת מפלס לבור שאיבה

 

ר. לגשש תהיה יציאה אנלוגית מט 6גשש לחץ טבול להתקנה רטובה בבור שאיבה. הגשש יהיה עם כבל מובנה באורך של 

 מצופים מתוצרת מאושרת. 4, או CSPT-400דגם  ADZמא. הגשש כדוגמת תוצרת  20-4

דרגות כולל צג לגובה המים. כל דרגה ניתנת לתכנות בנפרד.  4 -בלוח החשמל לכל בור שאיבה יותקן בקר לחץ דיגיטלי ל

 תהיה אפשרות לתכנת כניסה ויציאה של כל דרגה.

 .BEST-1הבקר דוגמת תוצרת 

 

 הערות ללוח חשמל משאבה

 

 כל הציוד בלוחות חשמל יהיה אותו ציוד שאושר למחלקת חשמל.

 לא יאושר ציוד תוצרת סין.

 ממסרים ,בסיסים שונים למתחים שונים.

 ממסרים תוצרת  איזומי /אומרון.

נדרשים חדרי חשמל,חדרי עם גגון.המקומות ה IP 65בכל מקום רטוב יותקנו לוחות אטומים למים 

 מכונות,חניונים,לוחות חוץ.

 לוחות החשמל יאושרו ע"י היועץ והפיקוח.

 בקרת מבנה תותקן בתוך הלוח ע"י יצרן הלוח ותיבדק ע"י אנשי הבקרה במפעל הלוחות.

 כל הפרמטרים הנקראים בלוחות החשמל יהיו מחוברים לבקרת מבנה.

 המוגן מים  ע"י אביזרים מתאימים לסוגיהם.כל הכניסות ללוח יהיו מתחתית הלוח 

 בלוחות מוגני מים כניסת בקרת מבנה,גילוי אש ,כיבוי אש יהיו מתחתית הלוח.

 כל הלוחות יעברו בדיקה טרמוגרפית .

 

 ניקוז יסודות -

 ס"מ צמודה  50*50מסביב יסודות הבניין  יש לחפור ו/או לחצוב תעלת ניקוז במידות  

 ליסודות.

 .1.5%עטוף בבד גאוטכני, ושיפוע של לפחות  6צינור שרשורי בקוטר "בתעלה יונח 

 ס"מ מהיסודות. 5 – 50מילוי התעלה ייעשה ע"י חצץ. הצינור יהיה במרחק 

 מוצא הניקוז יעשה במקום הנמוך בתוך המגרש. ראה תוכניות.             

 

 והכלים הדרושים להתקנת  מערכות השונות .*          העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד , החומרים 

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה , חציבה , סיתותים , יציקות וכל העבודות הדרושות להתקנת 

 הכמויות . -המערכות השונות כמפורט במפרטים , תוכניות וכתבי
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 אופני המדידה ותכולת המחירים של מתקני תברואה  -07-7

 

 המחירים של עבודות מתקני תברואה היא בנוסף לסעיף "תכולת המחירים"תכולת 

 מוקדמות. – 00בפרק 

 במתקני תברואה יימדד כל פריט נטו, לפי מסמכי החוזה כשהוא מושלם וקבוע

 במקומו ללא תלות במיקומו במבנה. כל הפריטים )צנרת, תעלות, בידוד, קבועות,

 התחשבות בפחת, חפיות וכד'.מתקנים וכו'( יימדדו נטו, ללא כל 

 מחיר מתקני תברואה )צינורות על חלקיהם, אבזרים, קבועות, תאים ומתקנים וכו'(

 כולל את כל הנדרש לקבלת מתקן מושלם הפועל בהתאם לנדרש במסמכי החוזה.

 

07.20.00 

 כללי

 המחירים של עבודות מתקני תברואה כוללים בנוסף לאמור לעיל, ובהעדר הוראה

 ם את הדברים הבאים:אחרת, ג

 א. מדידה וסימון;

 ב. הכשרת תוואי לצרכי עבודה (בבניין ומסביבו);

 ;07.12.00.01ג. עבודות עפר כאמור להלן בסעיף 

 ד. הגנה בפני שטפונות;

 ה. דיפון ותימוך;

 ו. עטיפת בטון או קיבוע הצינורות שמתחת לריצוף בבניין;

 להתקנה, לרבות רצועות ניאופרן ז. תושבות, מתלים, תמיכות וחבקים הדרושים

 בצנרת פלדה;

 ח. צביעה, לרבות צביעת סימון ועטיפות מתועשות;

 ט. ניקוי, שטיפה וחיטוי קווי מים, אבזרים ומיכלים;

 י. שרוולים, מעברים וקדחים דרכם עוברים הצינורות דרך קירות, רצפות או

 קדח;התקרות, לרבות סתימת המרווח בין הצנרת לבין השרוול או ה

 יא. בדיקות כלולות במחיר עבודות מתקני התברואה, למעט בדיקות האמורות להלן

 בסעיף 07.20.16;

 יב. תכניות עדות.

 .07. 04.16.00ראה להלן בסעיף  –ספר מתקן 

 -ומעברי קירות אש  07. 11פרק -מערכת מודולרית לאיטום מעברי צנרת כאמור בתת

 תימדד בנפרד, כאמור במסמכי החוזה.

 המדידה ותכולת המחירים בסעיפים הבאים כוללים לפי העניין גם את האמור לעיל.

 

07.20.01 
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 תכולת המחירים

 קיבוע והגנה של צנרת העוברת במחיצות גבס כלולים במחיר הצנרת.

 ,יימדדו 07.01.09אלמנטי קיבוע חרושתיים לקבועות, ברזים וסוללות כאמור בסעיף 

 שים בבניין )מחיצות, תקרות, רצפות(.רכיבים מתוע – 22כאמור בפרק 
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 חשמל עבודות – 08  פרק

 

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות וזמני 

 התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות המחמירות יגברו.תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח 

 

 כללי .1

 , חנה וסע במחלף גולדה מאיר בירושלים  . 4-9המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל בפרויקט חניון  .א

במכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי רישיון ממשלתי מתאים ובעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות בסדר  .ב

 גודל דומה. כולל גם מערכות מתח גבוה ,שנאים וגנרטורים .

 מנהל הפרויקט של קבלן החשמל שיאושר לפרויקט יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס. .ג

 העבודה תבוצע בהתאם לחוקים, התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן: .ד

  חוק החשמל 

 מהדורה עדכנית לתקופת הביצוע: -קובצי התקנות  

 רישוי מתקנים חשמליים.   771ק"ת   

 . 1000Vמעגלים סופים הניזונים במתח נמוך עד  4731ק"ת   

 התקנת גנראטורים.  5163ק"ת  

 הארקת יסוד.   4271ק"ת   

 . 1000Vהארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד   5375ק"ת   

 התקנת מובילים.    1809ק"ת  

 התקנת מוליכים.   2569ק"ת   

 . 1000Vהעמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד   5482ק"ת   

 התקנת כבלים.   1949ק"ת   

 רישיונות.   4778ק"ת   

 .1000Vהתקנת לוחות חשמל במתח עד    5375ק"ת  

 עבודה במתקני חשמל חיים.   2034ק"ת  

 תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(.   4909ק"ת  

 יים העדכניים המתייחסים לציוד חשמל ותקשורת )מוליכים, כבלים, צינורות, יצור לוחות התקנים הישראל

 חשמל, הארקות וכו'(.

   מערכות גלוי אש. 1220ת"י 

  הגנה בפני ברקים 1173ת"י 

 והוראות חברת החשמל.  תקנות 

  תקנות והוראות המשרד לאיכות הסביבה והנחיות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. 

 ( תקנות והוראות בזק לקוי טלפון  וחברות הכבלים והלוויןYES/HOT.) 
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  כל הפרקים הרלוונטים בנושאי חפירות, צנרת, סימון, תאי בקרה וכו' במפרט הכללי  הבין משרדי  ובמיוחד

 לתקשורת ,בהוצאת משרד הביטחון.  18לחשמל ו  08פרקים 

  ממונה על המאור בעיריית ירושלים.ה –המפרט העירוני לביצוע עבודות תאורה עירונית 

  .התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה 

  . המפרט הטכני המיוחד להלן 

  1966תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשכ"ו. 

 

 

 המציע חייב שיהיו ברשותו כל המסמכים הנ"ל.

תירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים הנ"ל מחייבים באופן שווה ומשלימים אחד את השני. בכל מקרה של ס

 המסמכים יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט ובהתאם הנוהל המחמיר.

 

 הקף העבודה .2

 עבודות החשמל בפרויקט כוללות:  .א

  הקמת חדר מיתוג עבור חברת חשמל עפ"י פרטים בתכניות והנחיות חח"י, כולל גם תשתיות כניסת

גילוי אש ,מתקן שרות וכל הדרוש להקמה ומסירת חדר חח"י ראשית , הארקת יסודות בחדר מיתוג, 

 מיתוג לחברת חשמל.

  .חיבור במתח גבוה והקמת תחנת שנאים פרטית לחניון 

 .הארקת יסודות ,הגנת ברקים ומערכת השוואת פוטנציאלים ע"פ חוק 

  ( 400לוחות חשמל במתח נמוךV/230V .) 

 .דיזל גנרטור לוחות ותשתיות למערכות חרום 

 שמל ותקשורת מלאות כולל גם מגשי  כבלים, סולמות, צנרת וכבלים כמפורט בתכניות.תשתיות ח 

 .תעלות תאורה משולבות כבלים בחניה 

  כולל גם מערכות תת קרקעיות, תאורת חוץ . -תשתיות בפיתוח קומת רחבה עליונה 

 .אינסטלציה חשמלית מושלמת מאור וכוח 

 .גופי תאורה פנים וחוץ בכל שטחי הפרויקט 

 ורת חרום בכל שטחי הפרויקט .תא 

  הזנות חשמל למעליות, ציוד אינסטלציה, מזגנים ואוורור ע"פ הצורך וכמופיע בתכניות המקצועות

 הרלוונטיים.

 .תשתיות הכנה עבור מערכות ביטחון ,בקרות כניסה ובקרת חניה 

 .תשתיות הכנה לתקשורת ,טלוויזיה וטלפונים 

  תשתיות הכנה לבקרתCO . ולבקרת מבנה 

 . מערכת ניהול עשן משולבת במערכת גילוי אש ומתואמת עם קבלן האוורור 
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אין זה מן ההכרח, שהעבודה כולה תמצא את ביטויה בתכניות. על הקבלן להשלים את המתקנים שנמסרו לו 

לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז 

 כניות, כנדרש בתקנות החשמל.ו/או בת

 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות:   .ב

  .למסור לקבלן רק חלק מהעבודות 

 .לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים באמצעות קבלן אחר 

 .לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו 

  .לבצע את העבודות בשלבים 

  .לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות 

 של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן.שימוש 

העבודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות יתר העבודות באתר. ייתכן והעבודה תבוצע בשעות לילה או 

בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, בקטעים ובשעות לא שגרתיות לא תשולם 

 פת למחירי היחידה או כל פיצוי אחר.תוס

 הצעת ציוד שווה ערך )ש"ע( למערכות מרכזיות 

הצעת ציוד ש"ע למערכות מרכזיות תתאפשר בכפוף להגשת רשימת הציוד המוצע  כש"ע יחד עם הצעתו של  .א

 הקבלן .

 לא יתקבל ציוד ש"ע למערכות מרכזיות אם לא פורט יחד עם הצעת הקבלן במכרז. .ב

 בו כמערכות מרכזיות המערכות ע"פ הפרוט הבא:לעניין זה יחש .ג

 .מתקני מתח גבוה ושנאים 

 . מתקני גנרטורים 

  מערכתUPS . 

 . מערכת גילוי אש 

 במידה ולא הוגשה רשימת ש"ע יחד עם ההצעה , יסופק הציוד המאופיין במכרז. .ד

 

 תיאור המתקן והנחיות כלליות  .3

 כללי : .א

הזנת חשמל לחניון תבוצע במתח גבוה מחדר מיתוג  של חברת חשמל שיוקם בקומת מרתף עליונה של  (1)

 החניון . 

ליד חדר מיתוג יותקן מפסק ראשי במ"ג וממנו יצא קו הזנת מ"ג לתחנת שנאים פרטית עם לוח חלוקה מ"ג  (2)

 .  -4ושני שנאים בקומת מרתף 

ויחוברו מהשנאי באמצעות פסי צבירה עיליים. גם  לוחות חשמל ראשיים יותקנו צמוד לתחנת שנאים (3)

 המגשר בין לוחות ראשיים יבוצע ע"י פס"צ עילי .
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וממנו יצאו קווי הזנה ללוח   -5עבור גיבוי אספקת חשמל למערכות חרום יותקן גנרטור בקומת מרתף  (4)

 חלוקת חרום .

אזוריים בהתאם למסומן בתכניות החשמל ,בסכמות \קומתיים\בקומות החניון יותקנו לוחות חשמל  (5)

 האנכיות ובתכניות חד קווי של לוחות החשמל . 

 300בחניון תבוצע תשתית הכנה לטעינת רכבים שתכלול לוחות חלוקה ,כבלי הזנה ומפסקי זרם עבור כ  (6)

 עמדות חנייה.

על תשתיות משותפות בתעלות תאורה . נקודות באזורים שמחוץ לתוואי מערכת התאורה בחנייה מבוססת  (7)

התעלות יבצעו בשלבי יציקה מהנקודה ועד לתוואי תעלת כבלי שרות ו/או תוואי תעלות תאורה. הנקודות 

יסתיימו בקופסא עגולה שקועה ביציקת התקרה. בשלב עבודות גמר יבוצעו חיבורים בקופסא ממנה ירד 

. הקופסא תיסגר עם מכסה PG25דוגמת  PVCות בצינור שרשורי מתכתי מצופה הכבל אל תעלת השר

 מחוזק בברגים עם קדח במרכזו ליציאת הכבל.

מ"מ, מכופף ע"פ  1.5תעלת התאורה תבוצע ממגשי כבלים עשויים פח מלא ,מגולוון וצבוע בתנור, עובי דופן  (8)

יום אנודייז בגוון זהה לתעלות. מרחק בין פרט בתכנית תלוי ע"ג מוטות הברגה מכוסים בצינוריות אלומינ

 1.5מטר .כבלי חשמל ומנ"מ יופרדו באמצעות מחיצת פח  1.2תליות התעלה לתקרת הבטון לא יעלה על 

ס"מ , גופי התאורה יותקנו בתוך התעלות  50מ"מ מכופף ומחובר למגש הכבלים במרחקים שלא יעלו על 

דות הגוף . הכיפוף של התעלה ייעשה במפעל יצרן התעלות במישור הפנימי של כיפוף התעלה ובהתאם  למי

ויעובד בקצוות . אופן ההתקנה ותכולת התעלה לפי פרט בתכניות חניון. התעלה תכלול גם את הכבלים, 

קופסאות חיבורים, גלאי התנועה, רמקולים לכריזה ושקעי שרות הכל עפ"י תכנית. מחיר התעלה כולל גם 

ורגינאליים להסתעפות ,פניות והתפצלות ,מחיצה לאורך כל התעלה בין חשמל את התעלה ,אביזרי חיבור א

למנ"מ , פתח מעובד קצוות עבור גופי התאורה , תליות וכיסוי מוטות הברגה וכל הדרוש להשלמת התעלה 

לפי הפרטים והתיאור לעיל .מערכת ספרינקלרים תבוצע מעל התעלה עם ירידות דרך התעלה, הקדח בתעלה 

 קבלן חשמל וכלול גם הוא במחיר התעלה .באחריות 

תשתית עבור גילוי אש וכריזה תבוצע בצנרת שתותקן ע"ג דופן התעלה ותחוזק לתעלה עם שלות במרחקים 

 ס"מ . 50שלא יעלו על 

מותקנים בצנרת מריכף בתוך יציקת  NHXHX FE180 –E90הזנות למעליות יבוצעו ע"י כבלים  חסיני אש  (9)

מ"מ מלוח ציבורי ועד ללוח הפיקוד של המעלית עבור   25זנה יבוצעו צינורות מריכף הגרעין. צמוד לקו הה

 פיקוד גנרטור וגילוי אש .

 NHXHX FE180 –E90הזנות למפוחי שחרור עשן ומערכות חרום אחרות יבוצעו עם כבלים  חסיני אש  (10)

 ים. שיותקנו ע"ג תעלות פח סגורות עם מכסה מחוזקות לתקרת הבטון עם מתלים מתועש

. הקבלן אחראי להציג בגמר ביצוע  DIN4102-12בתקן  E90כל התשתיות  למערכות חרום יבוצעו ע"פ  (11)

 .  DIN4102-12אישור מעבדה מוסמכת לכל התשתיות למערכת החרום ע"פ תקן 

תאורת רחבה בקומה עליונה תבוצע ע"י עמודי תאורה מעוגנים לתקרת החניון . תשתיות לעמודים יבוצעו  (12)

 תקרת החנייה ו/או ביציקת שכבת ההגנה מעל האיטום .ביציקת 

 אספקת  החשמל:  .ב
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תשתיות הכנה לחברת חשמל יכללו צנרת לכבלי מ"ג  מהמדרכה ברחוב ועד לחדר מיתוג  . בקטע התוואי בתוך 

ס"מ ו/או   5החניון ימוגנו כבלי הזנה של חברת חשמל בהתאם לדרישות שירותי הכבאות. ע"י מעטפת בטון 

 עמידה באש לשעתיים.   fire boardת מעטפת באמצעו

, דגם פקסגול  1519-1צנרת כניסה ראשית לחברת חשמל תהיה מסוג "פוליאתילן כפיפה ורציפה" לפי תקן תי 

 מ"מ . 225בקוטר   S.D.R 16.2/20דרג 

בנספח כל הגומחות למעבר כבלי חשמל )פירים( וללוחות חשמל בחניון וגרעינים יצוידו בדלתות אש כנדרש 

 הבטיחות של הפרויקט.

כל המעברים בין הבניין לפיתוח יבוצעו בשרוולים בקירות עם פרטי איטום למניעת חדירת מים למבנה כולל 

גם איטום בין הצינור לקיר ואיטום בין הכבל לצינור. באחריות הקבלן לבצע ע"פ פרטים שיוגשו על ידו לאישור 

 אחראי לאטימות מוחלטת של כל תשתיות החשמל בפרויקט.יועץ האיטום ורק לאחר אישורם. הקבלן 

 מ"מ לפחות. 8כל הצנרות יצוידו בחבלי משיכה שזורים בקוטר 

 

 מערכות בטיחות:  .ג

בפרויקט יבוצעו מערכות חרום בהתאם לנספח הבטיחות וכמפורט בהמשך פרק חשמל במפרט הטכני.  (1)

מערכת טלפון כבאים , מערכת אינטרקום הקבלן אחראי לבצע מערכות גילוי אש, מערכת כריזת חרום, 

לאזורי מחסה, פנל כבאים ראשי ולוח ניהול עשן בכל אחת מהכניסות לחניון ופנל כבאים משנה בעמדת 

 הבקרה של החניון.

 פירוט טכני של כל מערכות החרום ראה בסעיפים הספציפיים בהמשך מסמך זה . (2)

פח הבטיחות של הפרויקט. הקבלן ידאג לאישור הקבלן מחויב לעמוד בכל דרישות הבטיחות כמפורט בנס (3)

המערכות שהתקין ע"י מכון התקנים ומעבדות בדיקה ככל שיידרש ע"י שירותי הכבאות במהלך מסירת 

, בדיקות מכון התקנים לאינטגרציה 1220הבניין ואישורו על ידם, כולל גם בדיקות מכון התקנים לפי תקן 

 והתשלום עבור הבדיקות .

 תהוראות טכניו .4

  צינורות פלסטיק: .א

העבודה, רובה ככולה, תבוצע בהתקנה סמויה ביציקות ו/או בחציבה בקירות, מתחת לריצוף ובתוך  (1)

בתוך צינורות פלסטיים כפיפים  N2XYמחיצות בלוק שחור או מחיצות קלות )גבס וכדומה(  ע"י כבלים 

 חלקים מסוג כבה מאליו  )לא שרשוריים( מהלוח ו/או תיבת החיבורים ועד נקודת הקצה. 

 צנרת שתונח במילוי רצפה או בחציבות תבוטן לכל אורכה, מיד עם הנחתה. (2)

"מ חוטים מ 36כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי משיכה מניילון שזור. לצינורות עד קוטר  (3)

 8ומעלה חבל בקוטר  3מ"מ, לצינורות " 4מ"מ  חוטים בקוטר  63מ"מ עד  42מ"מ, לצינורות  2בקוטר 

 מ"מ.  סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע צינור( שתמנע את "בריחת" החוט לתוך הצינור. 

 אין להשתמש בצנרת שרשורית. (4)

 ס"מ. 220 אין לבצע צנרת חשמל אופקית או אלכסונית מתחת לגובה (5)

 40צנרת בחלל תקרה באזור משרדי החניון והלוביים תחוזק לתקרת בטון במרחקים קבועים שלא יעלו על  (6)

 ס"מ.

 מ' לפחות מפני הריצוף וייסגרו בברגים.  2.20קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד של  .ב
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 בתחום החנייה יבוצעו תעלות כבלים ע"פ הפירוט להלן: .ג

 6מ"מ, גובה דופן 2סולמות מתועשים מטיפוס "כבד", עובי דופן  –זנות חשמל בפירים תשתיות ראשיות וה 

 ס"מ, רוחב ע"פ תכנית ו/או ברוחב הפיר .

  מ"מ , מידות התעלות ע"פ תכנית. 1.5פח מחורץ ,מגולוון וצבוע בתנור, עובי  –חשמל שרות 

  ת התעלות ע"פ תכנית.מ"מ, מידו1.5תעלות פח מגולוון עם מכסה, עובי דופן  –חשמל חרום 

  מ"מ תלויה מהתקרה  1.5פח מחורץ או מלא ,מגולוון וצבוע בתנור, עובי  –תעלת כבלים משולבת תאורה

באמצעות מוטות הברגה מושחלים בצינוריות אלומיניום אנודייז בגוון זהה לתעלה עם פתחים מתאימים 

 אביזרים אחרים. מידות התעלה עפ"י תכנית. /להתקנת גופי תאורה

  בקרת \בקרת חניון \בקרת כניסה \טלוויזיה\טלפונים \הכנות לתקשורתCO  –  ,תעלות פח מחורץ או אטום

 מ"מ, מידות התעלות ע"פ תכנית. 1.5מגולוון עם מכסה, עובי דופן 

 מובילים מתכתיים: .ד

כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבניין )תעלות, סולמות, צינורות וכדו'( ותמיכותיהם יהיו   

מגולוונים. לאחר כל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד'  יש לצבוע  את אזור העבודה כולו בצבע יסוד. 

מ"מ.  5מגולוונים מחוטים בעובי  מ"מ . מגשי הרשת יהיו100מ"מ וגובה דופן 1.5מגשי פח יהיו בעובי דופן 

התמיכות לסולמות, לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זוויתנים מרותכים )ללא 

מטר לכל  1.2ניטים( ויתאימו לעומס המרבי של הסולם/תעלה עם הכבלים. מרחק ההתקנה בין התמיכות 

 לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע.  היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו

 מחיר העבודה כולל גם את החיזוקים, התמיכות, המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה  קומפלט.

צביעה: חלק מהמובילים )תעלות כבלים, סולמות( יצבעו בגוונים שיקבעו ע"י   האדריכלים. הצביעה תעשה על 

( וצבע סופי סופרלק של טמבור, לפי הוראות יצרן הצבעים WASH  PRIME)הגילוון, בצבע יסוד מתאים לגוון  

 , שתי שכבות צבע סופי לפחות.

 

 כבלים: .ה

 אלומניום בעלי פליטת עשן נמוכה \קווי ההזנה ללוחות חשמל והזנות לציוד  יבוצעו ע"י כבלי נחושתSMOKE, 

FR3   N2XH - HALOGEN FREE, LOW   

  שרות יבוצעו על ידי כבלי נחושת מטיפוסמעגלים סופיים לתאורה ושקעי(XLPE)  . 

  תאורת חנייה תבוצע בכבליםN2XY  שיונחו בתעלות הכבלים .חלוקה במעגלים תלת פאזיים או חד פאזיים

דרך קופסאות חיבורים והסתעפות לחיבור גופי תאורה בתעלה באמצעות כבלים גמישים מטיפוס נאופרן 

HO7RN-F . 

 אלומניום בעלי פליטת עשן נמוכה \ו ציוד אינסטלציה יבוצעו ע"י כבלי נחושתתשתיות לחיבור מזגנים א

SMOKE, FR3   N2XH - HALOGEN FREE, LOW    בתעלות כבלים . סיום  הכבל במנתק פקט מתאים

 לגודל ההזנה עם ניתוק אפס ושילוט חרוט בהתאם למספר המעגל ולוח מזין .

  מנחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני שרפה בטמפרטורה  קווי הזנה למערכות חרום יהיו כבלי חשמל

( עפ"י Eדקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים ) 180( במשך FEמעלות צלזיוס  שמירת בדוד מעטה חיצוני ) 800

. צורת ההתקנה, תמיכת תעלות 90E 180 FE   NHXHXדקות מטיפוס  90במשך   VDE 4102-12תקן גרמני 
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. כל התשתיות  למערכות חרום VDE 4102-12ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת לפי תקן  וחיזוקן לתקרת הבטון

. הקבלן אחראי להציג בגמר ביצוע  אישור מעבדה מוסמכת לכל   DIN4102-12בתקן  E90יבוצעו ע"פ 

 .  DIN4102-12התשתיות למערכת החרום ע"פ תקן 

-  

 קופסאות חיבורים:  .ו

  חוק החשמל ותקנים רלבנטיים שיותקנו בחלל תקרה  או שקועים חיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ

 במחיצות / תקרות.

  חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה ולא יאושרו קופסאות עם מכסים

 גלויים.

 .כל הקופסאות יכללו מכסה מחוזק בברגים ואמצעי קשירה למניעת נפילתו 

 ה וגם על הקופסה.שילוט יבוצע גם על המכס 

  

 שילוט:  .ז

  כל האביזרים, פסי הארקה, תעלות וסולמות, כבלים ויתר הציוד החשמלי שיבוצע ישולטו בשלטים חרוטים עם

 ציון מספר המעגל.

  הארקה \אפס \כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון פאזה

יציאה מלוחות( ייעשה באמצעות שלט חרוט \שילוט הכבלים בקצוות )כניסה מטר. 2במרחקים קבועים של עד 

 מחוזק לכבל עם אזיקון, כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה.

  ,)כל המוליכים בתוך לוחות החשמל  )מופע, אפס, הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח והפנימיים בתוך הלוח

ת שרוולים פלסטיים מסומנים. סימונים למוליכי מעגלים יישאו את ישולטו בכל קצה של המוליך, באמצעו

 מספרי המעגלים וסימול המופע.

  שכבות )סנדוויץ'( ועליהם חרוט נוסח  3שלטי הסימון, אם לא נדרש אחרת, יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל

 ידי המפקח.-פק עלהכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר, או הנוסח אשר יפורט ברשימה שתסו

 .מנורות חרום  ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין 

 .נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים 

  מטר. 3תשתיות, סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על 

 .השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד 

 

 ארונות שליטה ע"י כבאים: .ח

 בכניסות לחניון ובמוקד הבקרה יבוצעו ארונות כבאים כולל גם כל הציוד בתוכם כמפורט להלן:

 או פנל משנה של המערכת .\רכזת גילוי אש ו 

 לחצן חרום לניתוק החשמל בשטחים הציבוריים + מפתח 

 . לחצן חרום לניתוק גנרטור עם בורר + מפתח 
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 ם.מיקרופון כריזת חרו 

  לוח ניהול עשן לפי תקןUL 864-UUKL  לשליטה על כל המפוחים והדמפרים ע"פ הנחיות הבטיחות 

 מתח גנרטור(\מצב מתח רשת \חוסר דלק \תקלה \פאנל חיווי גנרטור )פעולה 

 אינטרקום ושילוט הכוונה מואר לאזורי מחסה.

 שפורפרת ומרכזת שליטה למערכת טלפון כבאים

  בהנחיות הבטיחות של הפרויקט.ציוד נוסף כמפורט 

העבודה כוללת חיווט מושלם בכבלים חסיני אש וחיבור למערכות וללוחות הפיקוד שלהם במקומות השונים 

בבניין. באחריות הקבלן להגיש תכנית ארונות  כבאים לאישור יועץ החשמל , יועץ בטיחות, אדריכל  ונציגי 

 המזמין  לפני הביצוע.

 

 חשמל  זמני לבניה: .ט

 אספקת חשמל זמני ועבודות עבור חברת חשמל -ללי כ (1

,מתח נמוך .בנוסף נפתחה הזמנה בחברת חשמל  3X630Aלפרויקט נפתחה הזמנה לחיבור חשמל זמני בגודל 

 להקמת עמוד זמני עם שנאי לטובת אספקת החיבור הזמני לאתר .

 ביצוע החיבור כולל גם :עבודות הקבלן כוללות ביצוע כל תשתיות ההכנה עבור חברת חשמל לצורך 

  החצייה תבוצע מצד מערב )מיקום רצועת חח"י(  לצד מזרח  4/9חציית כביש שדרות גולדה מאיר לפני גשר.

מטרים מתחת  3בעומק לפחות   6X225mm)מיקום עמוד זמני עם שנאי ( ע"י קידוח אופקי להתקנת צנרת 

לשדרות גודלה מאיר . החצייה עבור כבלי מתח גבוה שיותקנו ע"י חברת חשמל בצנרת שתוכן ע"י הקבלן . 

העבודה כוללת את תכנון הקידוח האופקי ,תיאום עם תכנית אב לתחבורה )צוות קו כחול( ,פתיחת תיק 

שתיות עד לקבלת אישור תיאום תשתיות תיאום תשתיות בעירייה ,טיפול בדרישות מחלקת תיאום ת

 לעבודה המתוכננת ע"י הקבלן .

  קנים  6מ"מ מתאים להתקנה בקידוח אופקי .סה"כ 225בקוטר  14הצנרת תהיה מדגם פקסגול ,דרך

 שיותקנו מצד מערב של הדרך ועד למיקום העמוד הזמני בתחום אתר העבודות של החניון.

 ר חברת חשמל כלולות במחיר העבודה ועל הקבלן לקחת בחשבון כל העבודות לביצוע הכנות התשתית עבו

 את העלויות במסגרת תמחור הפרויקט ואתר ההתארגנות . 

 .עבור הזמנות בחברת חשמל ישולם ע"י המזמין 

 עבודות להקמה ותחזוקה של מתקן חשמל זמני באתר : (2

 . עבודות חשמל זמני לבנייה כלולות במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד 

 מארון מפוליאסטר משוריין עם מנעול ועם דלת, מוגן  61439-4ח חשמל זמני לבנייה  ייבנה לפי תקן לו

" עפ"י סטנדרט חח"י. כולל גם כל הדרוש להתקנה מושלמת עפ"י "יקיר תעשיות בע"משל  IP-65מים 

תו עפ"י דרישות חח"י. יש להתקין מפסק פחת ראשי עם אפשרות כיול זרם ההפעלה הנומינלי ולכייל או

 בודק מוסמך. התנגדות לולאת התקלה שתימדד ע"י

  מיתקן חשמל ארעי באתר בנייה"  6210תשתיות חשמל זמני לבנייה יבוצעו ע"פ קובץ תקנות" 

  750כבלים לחשמל זמני יהיו גמישים עם בידודV . מטיפוס ניאופרן  בלבד 
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  קופסאות חיבורים יהיו אטומותIP55 עם ברגים . ומותקנות באופן יציב למשטח 

  שקעים מטיפוסCEE  1109בלבד לפי תקן ישראלי ת"י  

  כל היציאות מהלוח הראשי וכן מלוחות המשנה לצורך הזנת חלקי המתקן צריכות להתבצע באמצעות

 בתי תקע. מותר להשתמש בבית תקע משוקע בדופן הלוח

 העומדים בדרישות ת"י  יש להתקין אך ורק תקעים ובתי תקע בעלי חוזק מכני ועמידות תרמית גבוהה

 העוסק בתקעים ובתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה. 1109

-       

  כל מתקן חשמל ארעי באתר בניה צריך להיות מוגן בפני חישמול באמצעות אחד מאמצעי ההגנה בפני

חשמול המותרים בהתאם לתקנות חוק החשמל )פרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 

 וולט(. 1000

  ע"פ התקנות בנוסף להגנת המתקן הארעי באתר בניה בפני חשמול צריך כל בית תקע במתקן להיות מוגן

 בפני חשמול בהגנה נוספת, באמצעות אחד משלושת אמצעי ההגנה בפני חשמול הבאים:

 פחת( שזרם ההפעלה הנומינלי שלו אינו עולה על:(מפסק מגן  .א

 אמפר, 32אמפר או  16פעי לזרם נומינלי של אמפר להגנה על בית תקע חד מו 0.03 -

 וולט 230במתח  

 אמפר או בית תקע תלת פאזי. 32אמפר להגנה על בית תקע חד מופעי לזרם העולה על  0.5 -

 קיימת אפשרות להגן בפני חשמול על מספר בתי תקע באמצעות מפסק מגן אחד. .ב

לי ולכייל אותו עפ"י התנגדות לולאת יש להתקין מפסק פחת ראשי עם אפשרות כיול זרם ההפעלה הנומינ .ג

 בודק מוסמך. התקלה שתימדד ע"י

וולט בזרם ישר בין שני מוליכים כלשהם  60וולט בזרם חילופין  24מתח שאינו עולה על  –מתח נמוך מאוד  .ד

 באותה שיטת אספקה.

ארקות שימוש באמצעי זה כהגנה בפני חשמול נחייב עמידה בנדרש בתקנות החשמל )פרק ה -הפרד מגן  .ה

וולט(. אמצעי זה מאופיין בהעדר הארקת שיטה ובזינה בו זמנית  1000ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 

 למכשיר צריכה אחד בלבד.

כבלים עם מוליכים שזורים  –הזנה של קווים ושל מעגלים סופיים באתרי בניה תבוצע באמצעות פתילים  .1

 וולט לפחות. 750להיות מגומי העמיד במתח של גמישים בלבד. בידוד המוליכים שבפתיל צריך 

המעטה החיצוני של הפתיל צריך להיות מגומי או נאופרן. את הפתילים יש להתקין באופן שלא יגרום  

 להיווצרות מאמץ מכני בקצוות.
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מתקני החשמל באתר הבניה ייבדקו לפני הפעלתם הראשונה כדי לוודא שתכנונם וביצועם נעשו  -בדיקות  .2

 דרישות שבתקנות החשמל ולדרישות הספציפיות שבתקנות הללו.בהתאם ל

בנוסף ייבדקו המתקנים בבדיקות תקופתיות כמפורט בטבלה שלהלן. תוצאות הבדיקות יירשמו על ידי  

 בודק המיתקן וישמרו על ידי בעל המתקן או על ידי המחזיק במיתקן.

 
 

 

 חומרים וציוד .5

כל הצינורות יהיו  פלסטיים, כפיפים, כבים מאליהם מטיפוס מריכף ויותקנו בהתקנה סמויה ביציקות ו/או    .א

 מחיצות בלוק ,מחיצות גבס ו/או חללי תקרות .

 תבוצע הפרדת מערכות ע"י צבעים שונים לצינורות לפי הפירוט להלן : .ב

 ירוק –חשמל 

 כחול  -טלפונים \תקשורת 

 חום –חנייה  בקרת כניסה ,בקרת 

 אדום –גילוי אש +כריזה משולבת

 צהוב  –אינטרקום מחסה \טלפון כבאים 

 לבן  –מערכות ביטחון 

 מ"מ. 25מ"מ. צינורות התקשורת יהיו בקוטר מינימום   20קוטר הצינורות יהיה מינימום 

 bticino light  NISKO,אביזרי החשמל והתקשורת )שקעים ומפסקים( יהיו מאחת הסדרות הבאות  :   .ג

SWITCH-FEEL ,GEWISS CHORUS-GEO.השקעים  , כל השקעים יצוידו בתריס פנימי למניעת מגע מקרי

 יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות "משולבות" ע"פ המתואר בתכניות.

-IKידות בהלם מכאני . עמPALAZZOLIשל  CEEהאביזרים לחיבורים ושקעים תלת פאזיים  יהיו מטיפוס  .ד

 .  IP67÷IP65עמידות ברטיבות  07
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קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו תיבות מלבניות אורגינליות המיועדות לאביזרים  .ה

 שאופיינו. האביזרים יחוזקו לתיבות באמצעות ברגים, למניעת שליפת השקע מן הקיר.

  EATON  או ABB או SCHNIDER ELECTRICיה מתוצרת הציוד בלוחות החשמל )ציבורי ודירות(  יה        .ו

 בלבד. הקבלן ידאג לאחידות הציוד בלוחות. LEGRANDאו 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. אביזרים  .ז

 . IEC, NEC, UL, VDE, BSמתוצרת חוץ ישאו תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש )גם אם הם מדגם שהוגדר במפרט  .ח

ו/או בתוכניות( לאישור המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהווה 

ו/או פסולים ו/או לא מתאימים אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שיימצאו לקויים 

 יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.

 

 הארקות והגנה בפני ברקים  .6

 הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:  .א

  תקנות החשמל )הארקת יסודות(  4271ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי

 התשמ"א. 

  .הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו 

  :הגדרות 

המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוטנציאלים, יציאות חוץ ואת  הארקת יסוד: -

 מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.

 : חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים ביניהם ע"י ריתוך. אלקטרודת הארקת יסודות -

מבנה, מחבר את האלמנטים ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של הטבעת גישור:  -

השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה, 

 תוך שמירה על רציפות חשמלית.

פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח מגולוון  פס השוואת פוטנציאלים: -

ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד 

 שישה מקומות שמורים. 

פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור והקצה השני יוצא  יציאות חוץ: -

אל מחוץ לבנין לתוך קופסה משוריינת שקועה בקיר עם מכסה מחוזק בברגים ושלט הארקת 

 יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ. 

 או וחבור לשני מוטות  אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים

 אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, 

  אלקטרודות הארקת יסוד בכלונסאות יבוצעו ע"י טבעת ליצירת קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י

 מ"מ לפחות. שנים מהם ירותכו לטבעת הגישור  8ברזל עגול בקוטר  
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 סף מוטות מברזל מגולוון עגול ,מלא וחלק בקוטר ביסודות המיועדים למערכת הגנת ברקים יבוצעו בנו

 מ"מ  19

  מ"מ טמון ביסוד ו/או ביציקת הרצפה  12טבעת הגישור תהיה מברזל עגול חלק )לא מצולע( בקוטר

 מ' לפחות. 5התחתונה אשר ירותך לברזלי הזיון של הכלונסאות וברזלי הזיון של המבנה/רצפה כל 

 :י חיבור מוליכי האיפוס בארון המנייה ו/או בלוח ראשי ע"פ המתקן יוגן בשיטת האיפוס ע" איפוס

 הנחיות חח"י .

  במקומות המסומנים בתכנית ייצאו יציאות חוץ. כל יציאות החוץ מטבעת הגישור יבוצעו ע"י ברזל

 מ"מ שירותך אל טבעת הגישור. 30x4מגולוון 

, גריד תקרה אקוסטיתחות חשמל, הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילים, קונסטרוקציות מתכת, לו .ב

צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות, ובהתאם להוראות הביצוע בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת 

 מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז.

 שלטי הארקה :     .ג

 וב בלבן.כל פסי הארקה במתקן ישולטו באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכית 

 5 השלט יבוצע במידותX5 .ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג הלקוח 

 .כל נקודות החיבור של הארקה ישולטו באופן בולט מתחת לתקרה וע"ג הציוד המוארק 

  כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת פוטנציאלים ישולטו

 וטים קשורים עם זוג חבקי פלסטיק )אזיקונים( למוליך הארקה.באמצעות שלטים חר

  כל מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל. השילוט כלול במחיר

 העבודה ולא ישולם בנפרד.

 

 מערכת הגנה בפני ברקים :  .ד

תבוצע בהתאם לתקן ישראלי  מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים תחובר למערכת הארקת יסודות . המערכת (1)

"מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים ומתקנים". מטרתה של מערכת ההגנה להטות את הברק  1173

 אליה ולהביא התפרקותו לאדמה בנתיב הרצוי כדי למנוע פגיעה בנפש ונזק לרכוש.

כל שלבי הביצוע הקבלן אחראי לזמן את מכון התקנים מייד עם תחילת העבודות , לתאם עם הבודק את  (2)

 ולקבל את אישור ממכון התקנים בגמר הביצוע .

הקבלן אחראי לתעד את כל שלבי העבודה ע"י צילום האלמנטים השונים לפני היציקות והכנת תיק תיעוד  (3)

 לקראת בדיקת מכון התקנים .

 מערכת ההגנה כוללת את המרכיבים הבאים: (4)

  תפקידה לקלוט את הברק. מערכת זו תבוצע עפ"י התקן ע"י פסים מגולוונים בחתך מלבני  -מערכת קליטה

מ"מ , מותקנים על המעקות בקומת חנייה עליונה ובתחום שכבת ההגנה שמעל 50מ"מ וברוחב  5בעובי 

מעל קומת חנייה מטר כולל גם מעל הגרעינים של חדרי המדרגות והלוביים שעולים  5x5האיטום  בגריד של 

 עליונה.
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  מחברת את מערכת הקליטה אל מערכת הארקה. מערכת זו תבוצע עפ"י התקן  ע"י מוטות  -מערכת הורדה

 מ"מ.   36מ"מ שיונחו ביציקה בתוך מובילים בקוטר  12פלדה עגולים, חלקים, מלאים ומגולוונים בקוטר 

  ף המבנה. תבוצע ע"י ברזל עגול  מגולוון מחברת את כל מוליכי ההורדה האנכיים בהיק –טבעות גישור

 מ"מ .  04x4מ"מ או ע"י ברזל מגולוון  12בקוטר 

  19מוליכי הארקה ייעודיים ביסודות יבוצעו ע"י מוטות פלדה עגולים מגולוונים, חלקים ומלאים בקוטר 

 מ"מ.

  ת בתוספת תפקידה לפזר את זרם הברק לאדמה. לצורך זה תשמש מערכת הארקת יסודו –מערכת הארקה

 מ"מ בתוך הכלונסאות. 19מוליכים ייעודיים מברזל עגול מגולוון בקוטר 

תשלום עבור המערכת בסעיף קומפלט בכתב הכמויות וכולל גם את כל הרשום לעיל , ביצוע העבודה ע"פ  (5)

 התכניות וע"פ התקן , וכל הדרוש להשלמת הביצוע וקבלת אישור מכון התקנים .

 

 לוחות חשמל : .7

 הגדרות .א

1. ASSEMBLY-  , צרופים של אביזרי מיתוג לזרם נמוך, אחד או יותר, יחד עם ציוד תואם לבקרה, מדידה, איתות

 וחלקים מבניים. -חשמליים ומכאניים -( הפנימייםinterconnectionsהגנה, וויסות, עם כל החיבורים )

ASSEMBLY SYSTEM ( להלןSYSTEM )– מעטפות, פסי חלוקה,  מכלול שלם של אביזרים מכאניים וחשמליים(

יחידות פונקציונאליות וכיו"ב(, כפי שהוגדרו על ידי יצרן מקורי , הניתנים להרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי, 

 שונים. ASSEMBLIESלשם ייצור 

, תיעד אותו בשרטוטים, חישובים, קטלוגים ובמסמכים דומים ASSEMBLYמי שעסק בתכן המקורי של  -יצרן מקורי

 ת האימותים הדרושים בהתאם לתקן .וביצע א

 מי שמרכיב לוחות חשמל ממערכות שפותחו ע"י יצרן מקורי אחד. -יצרן מרכיב

 כללי: .ב

מרכיב,  -ולחוק החשמל. הלוחות ייוצרו ע"י יצרן  61439הלוחות יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י  .1

 .  61439מאושר בתקן 

ק"מ וזאת כדי להבטיח זמינות  80חס לאתר הפרויקט אינו עולה על הלוחות ייוצרו במפעל לוחות שמיקומו בי .2

 הפעלה ,שרות ותחזוקה בעתיד.\ושירות מהיר במהלך ההקמה 

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר את הידע הנ"ל  -היצרן

יצרן מקורי, יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו, לא יערוך  מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם -מרכיב. היצרן -ליצרן

 שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי.

 ציוד שיאושר לשימוש יהיה  מתוצרת החברות הבאות בלבד :

  Schneider (א)

 ABB (ב)

 EATON (ג)
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                                                                                                          קטלוג יצרן מקורי .ג

 -מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי, הכולל גם נתונים של הלוח שאותו בכוונת היצרן -ברשות היצרן

החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח. כמו כן מרכיב לייצר ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג 

יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, פסי צבירה, התאמה לתקנים, שיטות מידור, הוראות 

הובלה, אחסנה וטיפול לאחר האספקה, טבלאות עליית טמפרטורה, תוספת ציוד עתידית, נתונים מכאניים וצבע וכן 

 מת בדיקות ואישורים.רשי

 הגשת תוכניות לאישור  .ד

מרכיב להכין תוכניות   -תוכניות החשמל שאותן מספק המזמין יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע". על יצרן .1

 . 3Aייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני. התוכניות יוגשו בגיליונות בגודל 

טוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה של הציוד בו הוא משתמש. רק לאחר חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שר

 אישור היועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן להתחיל לייצר את הלוחות.

באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם לשטח שבו יותקנו. עם גמר ביצוע 

 .CDכולל גם  PDF+AUTOCADמשורטטים במחשב  בתכנת  3Aעותקים מתוכנית העדות בגודל  3ימסרו למזמין 

 יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור את הנתונים הבאים:

 דיאגרמה חד קווית . .א

 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב. .ב

 תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח. .ג

 מבט חזית הלוח עם דלתות. .ד

 תרשים זרימה על חזית הלוח. -"מימיק"דיאגרמת  .ה

 תוכנית העמדה על הרצפה. .ו

 מבט מלמעלה. .ז

 תוכנית מהדקים. כולל גם סימון גוון מהדקים שונה לכל פונקציה. .ח

 שילוט .ט

 רשימת ציוד כולל גם מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. .י

 סימון חוטים. .יא

 כניסת כבלים .יב

 מידע שיש לצרף עם התוכניות: .יג

 . lccאו  lcwזרם קצר כושר עמידה ב .יד

 מתח עבודה ותדירות. .טו

 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  .טז

 .Uiמתח בידוד  .יז

 זרם נומינלי של כל אביזר. .יח

 .IK\IPדרגות ההגנה  .יט
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 מידות. .כ

 משקל. .כא

 דרגת המידור. .כב

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. .כג

 מקדם העמסה. -RDF .כד

 דרגת הזיהום. .כה

 ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. .כו

 תנאי שרות מיוחדים, אם יש צורך. .כז

 חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח. .כח

 אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע. .כט

 המרכיב. -תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן .ל

 מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין .לא

 המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:מרכיב יגיש את  -היצרן .לב

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן. .לג

 ניתוח שדה מגנטי  ללוח שיוצר ומחושמל. .לד

 הוראות אחסנה והובלה. .לה

 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. .לו

ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. בהוראות ההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב על מנת לשמור על  .לז

 גם לאחר ההרכבה. IPדרגת ההגנה 

 (.As Made תוכניות סופיות כמבוצע ) .לח

 הצהרת יצרן  -מכתב התחייבות להתאמה לתקן .לט

 בניית הלוח .ה

הלוחות יבנו מלוחות מודולאריים. מבנה הלוח, התקני המיתוג, התקני ההגנה, ציוד בקרה ותקשורת, פסי  .1

או  Schneider Electric - prizmaגמת הצבירה, אביזרים וכלל מערך הציוד יסופק על ידי יצרן מקור יחיד כדו

 .  ABB – Artuאו  x-energyתמח"ש או 

 הלוחות יכללו דלתות, נעילת חזית ודיאגראמת מימיק )תרשים זרימה( בחזית .

.הסיסטם יהיה מודולארי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות יהיו  61439מסד הלוח ייבנה לפי תקן ישראלי  

. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים. בלוחות בהם מתוכננת גישה מאחור יבוצעו דלתות ניתנות להחלפה

אחוריות עם ציר ,מנעול ושילוט אזהרה .הציוד יחובר למגשי ההתקנה  בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן המקורי. 

 יבתיים.הלוח יהיה בנוי מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים, תרמיים, חשמליים וסב

כולל גם כל חלקי הלוח , ממערך ציוד/בקרה/  61439( יהיה בנוי לפי ת"י Assembly Systemהלוח סיסטם )

תקשורת/אביזרים חשמליים ומכאניים מושלם, כגון: מסד ומבנה הלוח, פסי צבירה, ציוד הגנה ומיתוג, ציוד 
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בקרה ותקשורת חיווטים וכו'.  כלל מערך הציוד יהיה ניתן להרכבה בתצורות שונות בהתאם לדרישות המתכנן 

 ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן המקורי. 

, להעמדה על הרצפה IP55מבנה לוחות החשמל יהיה מפח צבוע אבקה אלקטרוסטטית, מיובש בתנור, בדרגת אטימות 

בחזית הניתנים לפירוק ועם דלתות פח עם מנגנון נעילה. פסי האפס וההארקה יונחו או לתליה על הקיר, עם פנלים 

בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך הלוח. כל המהדקים יהיו בתאים נפרדים של הלוח, עם בורג נפרד לכל 

 מוליך.

,לא יתקבל פתרון חיתוך הכנות ליציאת כבלים בתקרת הלוח יבוצעו באמצעות אביזרים אורגינאליים של יצרן המבנה 

 במפעל או באתר לצורך יציאת כבלים .

הכנות לגלאי עשן ומערכת כיבוי אש יבוצעו עם האביזרים האורגינאליים של יצרן המבנה כולל גם תיבת הגנה מחוררת 

 בתקרת הלוח להתקנת גלאי עשן ותחזוקתו מחוץ ללוח .

ע"י יצרן הלוח לוחות עם פתחים אורגינאליים ליציאת כבלים  יסופקו-עבור לוחות המתוכננים לעמוד מעל רצפה כפולה 

, לאחר הרכבת הלוח באתר יאטמו כל הפתחים המיותרים למניעת כניסת מכרסמים .איטום הלוח בפני כניסת 

 מכרסמים כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

נפרד. בלוחות חכמים יותקנו דלתות  דלתות בחזית הלוח יכללו מנגנון שמאפשר פתיחה ללא מפתח ומנגנון נעילה 

 . IP31. והלוח יהיה בעל דרגת אטימות IK10שקופות, הן יהיו עשויות זכוכית מחוסמת העומדת בבדיקה 

בלוחות עם גישה מאחור יבוצעו דלתות ציר +מנעול בגב הלוח, לא יאושרו פנלים לטיפול בגב הלוח. בין הדלת בגב הלוח  

גנה ע"י לוחות פלסטיים שקופים מבודדים למניעת מגע מקרי. ההגנות הנ"ל יבוצעו לציוד בלוח יותקנו אמצעי ה

 מאלמנטים מחולקים לשלושה חלקים לפחות ביחס לגובה הלוח.

כל המבנים, כולל גם אמצעי נעילה, צירים, דלתות, יהיו בעלי חוזק מכני מספיק שיאפשר לעמוד בפני המאמצים 

וע"פ התקן  62208 -מוגן מפני קורוזיה בהתאם לתקן הישראלי ת"יהנוצרים בזמן זרם קצר. הלוח יהיה 

 . IEC 61439-1הבינלאומי 

 .IK= 10לפחות, ועבור לוחות להרכבה חיצונית:  IK=7)הלם מכני( עבור לוחות להרכבה פנימית:  IKדרגת ההגנה 

, ללוחות חיצוניים 55IPלחות ללוחות באזורים רטובים/  IP40רטיבית( ללוחות בהתקנה פנימית \)אבק IPדרגת הגנה 

66IP  ס"מ מחזית הלוח. 50כולל גם גם גם גגון בולט 

 .45º C, טמפרטורה מקסימאלית רגעית 38º Cשעות  24 -טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל

לוחות להרכבה חיצונית יציידו באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי )גוף חימום ,תרמוסטט ופיקוד    הכלולים  במחיר 

 המבנה(.

לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים שבתכניות מידות הלוח תהינה מתאימות 

 .30%לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 

ורך הגנה מפני הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה ובו זמנית יקנו בטיחות מרבית. לצ

 התחשמלות.
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ההגנה תעשה בעזרת בידוד מלא על החלקים או ע"י מחיצות ומחסום )כיסוי, פנלים, דלת(. פתיחת מחיצות, דלתות 

ופנלים המעניקים הגנה לחלקים חיים, תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות אינטרלוק או ע"י הפסקת מקור 

 המתח.

 ים להפעלה ע"י אנשים לא מיומנים, תהיה הגנה בפני כל מגע עם חלקים חיים.בלוחות שבהם קיימים אביזרים הנועד

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לבצע בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים והגנות, חיבור וסימון חוטים, כוונון 

 בדיקת זרם מתח.ואתחול ממסרים, הגנות ומכשור אלקטרוני, החלפת נתיכים, החלפת נורות, מהדקים מיוחדים ל

 הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה להחלפה נוחה בין היחידות הפונקציונאליות.

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים, מחיצות ודרגות מידור.

 תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית בכניסת הכבלים מהשטח.

 מפסקים, לשות, מהדקים וכד'.כל האביזרים בלוח ימוגנו כולל גם פסי צבירה, אפס, הארקה, מהדקי 

 ממ"ר. 6-דלת עם ציר,  תהיה מוארקת בעזרת מוליך המותאם לזרם הפאזות אבל לא פחות מ

. המבנה יכלול מעגל הגנה )הארקה(. כל IEC 60364-4-41המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם לתקן הבינ"ל 

וח. רציפות הארקה לא תפגע כאשר פורקים חלק חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הל

 מהלוח.

 דרגת המידור דרגת המידור המינימאלית תהיה לפי סוגי הלוחות :

לפחות ,מחיצות בכל עומק הלוח בין כל תא ותא ,הפרדות אופקיות ואנכיות בין   3Bלוחות ראשיים : דרגת מידור  .א

תאי מפסקים ובין המפסקים למהדקים . הפרדות אופקיות )בתוך תא אנכי אחד( יבוצעו ממחיצות פח מחורר 

 לאפשר מעבר עשן מכל תא אל הגלאי שבתקרת הלוח.

 רדים מאביזרי המיתוג. כלומר, פסי הצבירה ואפס יהיו מופ B2לוחות משנה :   .ב

 

 

 פסי צבירה, פס אפס, חיבורים וחיווט בתוך הלוח .ג

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי הצבירה יסודרו באופן שלא ייווצר זרם  .1

 קצר.

 שנייה אחת.פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים ע"י יצרן מקורי כשהם מבוטאים בקילו אמפר במשך 

מרכיב ישתמש במערכות פסי צבירה, במוליכים ובחיבורים, שהדגמים שלהם נבדקו בזרם קצר ובבדיקת עליית  -היצרן

 טמפרטורה במבנה לוח היצרן המקורי. 

 מהמוליכים המתוכננים. 10%היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה לחיבור מוליכים נוספים בהיקף של 

קוטביים, פס אפסים יחד עם פסי פאזות ובחתך זהה. כדי להקטין  4הצבירה הראשיים ופסי חלוקה יהיו מערכות פסי 

 את השדות האלקטרומגנטיים.בכל הלוחות.

 מיקום פסי הצבירה והאפס בלוח יקבע ע"י המתכנן במהלך הביצוע )בחלק העליון או התחתון של המבנה(.  
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 אחד מהלוחות שייצר , הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל

מהדקים, פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח, גודל התאים יאפשר מרחב נח 

 לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה.

צרן הלוח אחראי לתאם את ההכנות בלוחות ראשיים תחובר ההזנה באמצעות פסי צבירה מהשנאי ועד ללוח . י

הנדרשות בלוח לטובת חיבור פסי הצבירה כולל גם משיכה מיצרן הפסים את אלמנט החיבור של הפס ללוח 

 )"שושנה"( והרכבתו בלוח החשמל במפעל ,טרם אספקה לאתר .

המעגלים כולל גם קו בחלק מהלוחות וע"פ דרישה בתכנית ובכמויות יתוכנן הלוח לכניסת כבלים מהחלק התחתון . כל 

ההזנה וכולל גם כבלי יציאה ללוחות משנה יותקנו על סולם/תעלה בצידי הלוח ויכנסו אל הלוח מלמטה. אי לכך 

ס"מ בכדי לאפשר מעבר נוח לכל הקווים. הפרופיל מתכת  30 -הלוח יותקן על סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ

   כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.

 מוליכים מבודדים   .ד

 המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול .1

רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים וללא חיבורי 

ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים 

ישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת מספר שקיימת לכך דר

 מוליכים.

 מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. 

 ח .מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד ,צמוד לדופן הלו

 פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם לכבלים מחוברים בלוח.

אמפר  250ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ודיסקיות פליז, מפסקים של  10מוליכים שחתכם 

קים מתאימים. כבלי אלומיניום יחוברו ללוח ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהד

באמצעות מהדקי אלומיניום / נחושת או לשות מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדיסקיות. כניסות כבלים 

 .MOLLERשל  3KAממ"ר ומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת  50בחתך 

 דגלון .\דיסקית פלסטית \'( ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון כל המוליכים )כח ,פיקוד,בקרה ,חיבור לפס"צ וכד

 מעגלים לא מוגנים .ה

בסעיף זה, מעגל לא מוגן הוא מוליך המחובר בין פסי צבירה ראשיים, או פסי חלוקה, לבין מפסק זרם או אביזר  .1

 מיתוג אחר. מוליכים אלא יוגדרו על ידי יצרן מקורי ויתועדו בקטלוג היצרן.

 שנייה. 1במעגל לא מוגן יעברו בדיקה בתוך הלוח לפי זרם הקצר המוצהר של הלוח במשך המוליכים 

בתנאים הבאים תבוצע הבדיקה לאחר אביזר מיתוג )מפסק, נתיך( ובמקרה זה יצהיר היצרן על זרם קצר מותנה של 

נסו בתוך שרוול או המעגל.   המוליכים מופרדים אחד מהשני ומגוף הלוח. בעזרת מבדד מרווח.   המוליכים יוכ

 צינור. המוליכים יהיו בעלי בידוד מוגבר, בעלי חוזק מכאני גבוה מאוד, או בידוד כפול.
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 מהדקים כניסות כבלים ושילוט .ו

היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים יהיו מותאמים  .1

ופיעה בתקן. שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המ

 כיפוף אשר לא יפגע בכבל. 

מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה )על מנת להקטין את השדות 

 האלקטרומגנטיים(. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(. 

 -בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית. צבעי השלטים יהיו: שחור

 .UPS -עתודה, כחול -רגיל, אדום

ד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל.   השילוט יותקן בכניסה וביציאה כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקו

 של כל האביזרים בלוח כולל גם פסי צבירה, פסי אפס והארקה, מפסקים, אמצעי פיקוד, מהדקים, וכד'.

 השילוט בחזית הלוחות יכלול דיאגרמת מימיק לתיאור תרשים הזרימה של הלוח.

 כללו שילוט "פתוח/סגור".ידיות הנעילה של הדלתות י

שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח, השילוט יהיה בשיטת "מספור 

 רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.

 הוראות כלליות לבניית הלוחות  .ז

 

 הוראות כלליות ללוחות חשמל: .1

קים בעלי אופיינים המבטיחים סלקטיביות מלאה בין סלקטיביות: באחריות הקבלן לוודא שימוש במפס .א

 ההגנות בלוח, הן בזרם יתר והן בזרם קצר ולהגיש חישובים לאישור ההמתכנן.

 בלבד.  SCHNEIDER ELECTRIC,  ETON, ABBהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  .ב

 . IEC-898בקצר. לפי תקן בינלאומי  10KAמא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק   .ג

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות פליז בורג נפרד לכל מוליך. העומס  .ד

ממ"ר  35ממ"ר מהדקי מסילה,  25יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו במהדקים. עד 

 ומעלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל.

לוח יכוסו ע"י פנל פלסטי שקוף משולט בחץ. כן יכוסו פסי הצבירה  הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל .ה

 וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי.

 פנלים יחוזקו באמצעות ברגים בעלי ראש גדול עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל. .ו

למניעת הצטברות מי עיבוי )גוף  מטר מחזית הלוח ובאמצעים 1לוחות להרכבה חיצונית יציידו בגגון בולט  .ז

 חימום ,תרמוסטט ופיקוד הכלולים  במחיר המבנה(.

כל האביזרים בלוח ימוגנו עם מחיצות פח או פרספקט שקוף כולל גם פסי צבירה, אפס, הארקה, מהדקי  .ח

 מפסקים, לשות, מהדקים וכד'.

 20%ליכים נוספים בהיקף של אפס והארקה לחיבור מו\היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה  .ט

 מהמוליכים .כולל גם חורים וברגים .
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עבור כל אחד מהלוחות שייצר, הנ"ל כלול במחיר העבודה  70%הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי בעומס  .י

 ולא ישולם בנפרד.

פשר מרחב מהדקים, פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח, גודל התאים יא .יא

 נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה.

 מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. .יב

כל הלוחות יצוידו במגני מתח יתר. מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן  .יג

 בתוואי נפרד, צמוד לדופן הלוח.

חים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם לכבלים מחוברים פת .יד

 בלוח.

כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום / נחושת או לשות מתאימות לפי גודל הקו. אין  .טו

ת לשות מודולריות דוגמת ממ"ר ומעלה יחוברו למפסקים בעזר 50להשתמש בדיסקיות. כניסות כבלים בחתך 

3KA  שלMOLLER. 

ציוד מיתוג אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מהסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה. אין להשתמש בציוד  .טז

 מיתוג אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח.

 מ' מרצפת המבנה. 0.2מהדקים יותקנו בגובה מינימאלי של  .יז

מ' מרצפת הלוח. מכשירי מדידה  2.0מ' ל  0.5חשמל בגובה של בין ידיות המפסקים יותקנו בהתאם לחוק ה .יח

 מ' מרצפת המבנה. 1.6-מ' ל 0.8יותקנו בגובה שבין 

ומסך  LSIיהיו מטיפוס מפסקי אויר נשלפים, ממונעים עם הגנות אלקטרוניות  A1000המפסקים מעל  .יט

 הרמוניות וכד'(\זרמים\אינטגראלי לתצוגה דיגיטלית הכוללת ניטור מלא של המפסק )מתחים

יהיו אף הם עם הגנות אלקטרוניות ומסך אינטגראלי לתצוגה דיגיטלית הכוללת ניטור מלא של  MCBמפסקים  .כ

 וכד'( \זרמים\המפסק )מתחים

אם לא צויין אחרת. כל מנורות  IEC 60073מנורות סימון: צבע מנורות הסימון יהיה לפי התקן הבינ"ל  .כא

 בחזית ע"ג דלת/פנל.להתקנה  LEDהסימון יהיו מטיפוס 

עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות. במידה  .כב

על הקבלן לבצע איזון פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר  5%והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ 

 העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.

 י גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים.כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמ .כג

 סלקטיביות והגנה עורפית  .ח

 בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר. .1

 כל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר.

מחשב( של זרמי הקצר במערכת אי לכך, לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו יערוך יצרן הלוח חישוב )בעזרת תוכנת 

האספקה של הבניין, יגיש אותה לעיון היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים סלקטיביות 

 מלאה והגנה עורפית. הכנת חישובי זרמי קצר כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.

 לוח פיקוד וסנכרון גנרטורים .ט

ע"י יצרן הלוחות של הפרויקט או ע"י ספק הגנרטורים של הפרויקט בכפוף  לוח פיקוד וסנכרון גנרטורים ייוצר .1

 לעמידה בכל הדרישות הטכניות לייצור לוחות חשמל במפרט זה.
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 הנחיות כלליות לייצור לוחות פיקוד סנכרון :

 או שווה ערך מאושר.  AGC200סידרה  DEIFמערכת הסנכרון תבנה מבקרים יעודים כדוגמת תוצרת  .א

 ין ח"ח לגנרטור בכניסה ללוחות ראשיים יהיו "שקטות" )בסנכרון(. ההחלפות ב .ב

באחריות קבלן הסנכרון לתאם את כל ההכנות הדרושות  לצורך ביצוע הסנכרון בין הגנרטור וההחלפות  .ג

 השקטות. 

כבילה ותקשורת בין לוחות סנכרון והחלפה שקטה : באחריות קבלן הסנכרון להוציא תוכניות כבילה וחיבורים  .ד

ין כל הלוחות שקשורים למערכות הסנכרון וההחלפה. התכנית תועבר לקבלן החשמל ותבוצע על ידו בפיקוח ב

 ,השגחה ואחריות של קבלן הסנכרון.

תקשורת לבקרת מבנה: לכל הבקרים תהיה יציאה תקשורת לבקרת מבנה, באחריות קבלן הסנכרון להכין את  .ה

 את הפרוטוקול עם קבלן הבקרה .הטבלאות וההודעות שיוצגו  בבקרת מבנה ולתאם 

 לוח פיק החלפה שקטה:

או ממערכת מטען ומצברים להבטחת מתח פיקוד  UPSמקור הזנת מתח פיקוד לבקר החלפה שקטה יהיה מ מ  .א

. הלוח יכלול גם מערכת  DCל   ACסנכרון ובקרה ., בלוח יהיו שני ממירים מ \רציף עבור מערכות פיקוד 

עוקפת כדוגמת "אמדר" למצב תקלה באספקת מתח פיקוד או תקלת תקשורת. במקרה כזה המערכת תבצע 

 החלפה רגילה, בשימוש מתחי הגנרטור וח"ח.

לכל לוח פיקוד החלפה שקטה, יהיה פנל סנאופטי שיציג את מצבי מפסקי החלפה, מגשרים, מפסקי הסנכרון  .ב

 הכוח.והגנרטורים בתחנת 

בלוח יותקנו בוררים וממסרי פיקוד שיאפשרו הפעלת ניסוי מקומי, ואפשרות לבטל מקומית את מצב העברה  .ג

 שקטה. 

הפיקוד יהיה מתוכנן להתמודד עם מצב מגשר שדות צרכנים מחובר, וימנע מצב של של חיבור שני מקורות  .ד

 הזנה )ח"ח גנ' ללא סנכרון(. 

 קרי הסנכרון גנרטורים והחלפה: בקרי הסנכרון : דרישות בסיסיות מב

 מעלות צלזיוס.  20-70-תחום טמפרטורה עבודה  .א

 שני כניסות תקשורת לצורך חלוקת עומסים, כך שבתקלה בקו אחד המערכת עוברת אוטומטית לקו גיבוי.  .ב

 שתי יציאות תקשורת נתונים לבקרת מבנה. פרוטוקול פתוח ומתואם עם קבלן הבקרה של הפרויקט.  .ג

 בכל בקר הכולל גם : מדידות, רישום תקלות , דיווחים וכדומה.  מסך תצוגה .ד

מערכת הניהול של הבקרים תבטיח שבשום מצב לא יהיה מצב שיותר ממערכת החלפה אחת הניזונה מאותה  .ה

 תחנת גנרטורים תהיה במקביל לחברת חשמל.  

 הגנות בסיסות מערכת סנכרון  .ו

  הגנת נפילת ח"ח במקבילLOMמלי שניה. 120ן גנרטור לח"ח תוך פחות מ , ניתוק החיבור בי 

  הספק נמוך לח"ח. –הספק חוזר 

  .הספק חוזר לגנרטור 

 .'הגנות מתחי יתר חסר ח"ח גנ 

  'הגנות תדירות יתר חסר ח"ח גנ 

  באמצעות בודק סנכרון חיצוני.  –חיגור כפול במתן פקודות לסגירת מפסקים בסנכרון 
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דרישות ח"ח ומשרד האנרגיה, הספק ישתתף בבדיקות  ללא תשלום נוסף באחריות הספק להתאים את המערכת לכל 

 וידאג לכל התיקונים הנדרשים.

תקשורת מלאות ,להכין תכניות \כבילה \באחריות הספק להעביר הנחיות ביצוע לייצרן הלוחות ,להכין תכניות חיווט 

ן הלוחות . קבלן הסנכרון אחראי חיבורים בלוחות הכח ולתאם את כל ההכנות הנדרשות עם קבלן החשמל וייצר

גם לבדוק את תוכניות לוחות הכוח, סוגי הציודים הקשורים למערכת הסנכרון ואת כל העבודות הדרושות לביצוע 

מערכת סנכרון מושלמת .קבלן מערכת סנכרון יבדוק את לוח הכוח והתאמתו למערכת הסנכרון בבדיקת 

 במחיר העבודה ולא יששולם בנפרד. סימולציה במפעל היצרן. הרשום בסעיף זה כלול

 בדיקות .י

 בדיקות על ידי יצרן מקורי .1

יצרן מקורי יערוך את הבדיקות על פי דרישות התקן. מספר הבדיקות יאפשרו לכסות את מגוון האפשרויות 

 לבניית לוחות שונים, כפי שהם מופיעים בקטלוג היצרן המקורי.

 היצרן המקורי יציג תעודות בדיקה.

 מרכיב. להלן בדיקות שיגרה שיש לבצע: -שיגרה יבוצעו לפי התקן, על ידי יצרןבדיקות 

 בדיקה ויזואלית -דרגת ההגנה

 בדיקה ויזואלית ואימות טבלה. -מרחקי בידוד וזחילה .א

 בדיקה ויזואלית ובדיקת רציפות הארקה. -הגנה מפני התחשמלות .ב

 ו ספק הציוד.בדיקת התאמה להוראות היצרן המקורי א -הרכבת אביזרים בלוח .ג

 בדיקה מדגמית )אקראית( של סגירת ברגים, בעזרת מד מומנט. -חיבורים בלוח .ד

 בדיקת סימון ובחירת הגודל. -מהדקים .ה

 בדיקת יעילות של חלקים דוגמאת חיגור מכאני, נעילות וחלקים פעילים. -הפעלה מכאנית .ו

המוצהר או הנדרש על ידי  הבדיקה תעשה במתח הנדרש בתקן ובהתאם למתח הבידוד -בדיקה דיאלקטרית .ז

 הלקוח. הבדיקה תעשה במשך שנייה אחת.

 בדיקה על ידי חיבור מתח. -בדיקה פונקציונאלית .ח

 בדיקת הלוחות הראשיים טרם אספקתם לאתר :

לבדיקת הלוח תחת מתח כולל גם  3טרם אספקת הלוחות הראשיים  לאתר יזמין יצרן הלוחות בודק מוסמך סוג  .א

והתרשמות כללית מהייצור. הבדיקה תכלול גם חוו"ד  61439הארקה ,התאמה לתקן בדיקת בידוד ,רציפות 

להכנות שבוצעו למערכת גילוי וכיבוי אש בלוחות . דוח בחתימת הבודק יופק ללקוח ויוכנס לתיק מתקן . הבדיקה 

 ומעלה.  3X1000Aתעשה לכל הלוחות שיסופקו בזרם 

 קה ע"י נציגי הלקוח והמתכנן.לאחר בדיקת הלוח ע"י בודק מוסמך ,תבוצע בדי .ב

 כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד. -בדיקת בודק מוסמך ללוחות ראשיים במפעל היצרן  .ג

 

 הכנות לגילוי וכיבוי אש בלוחות .יא

הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנית. ההכנות יבוצעו לכל תא  

 וח.בנפרד וביחס למידור הל
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הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח. באחריות יצרן הלוחות לתאם עם קבלן גילוי  .א

אש את כמות ההכנות וכמות חריצי האוורור בלוח לצורך קביעת כמות הגז הדרושה לכיבוי . כניסות כבלים 

בתקרת הלוח יבוצעו באמצעים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים. ההכנות 

 לא יתקבלו חיתוכים במפעל או בשטח.-אורגינאליים של ספק המבנה 

 כלול במחיר המבנה ולא ישולם בנפרד. -איטום הלוח למניעת בריחת גז כיבוי כולל גם איטום ברצפות הלוח

 ציוד לטיפול בכופל הספק והרמוניות .  .יב

 של חברת "שני טק"    ACTIVAR – EQUALIZERתבוצע מערכת לשיפור כופל הספק מדגם   .1

 . ACTIVAR   14% -מערכת שיפור כופל הספק וסינון הרמוניות תהיה מסוג :  .2

 הספק המערכת כמפורט בתכניות לוחות ראשיים ובכתב כמויות . .3

מתגים אלקטרוניים,  ACTIVAR controller:  2המערכת כוללת בקרה ושליטה מרחוק עם יכולת מדידה רמה  .4

בערכים שונים, לפי  % 14ם למתג את קבוצות הקבלים לרשת ללא תופעות מעבר. כולל גם משנקים המתוכנני

. המערכת תסופק כערכה מושלמת הכוללת :מבנה RS-485/RS-422ניתוח הנדסי פרטני.תקשורת למחשב בממשק   

לוח ,מפסק ראשי ,הגנות ,פיקודים ,חיווט וחיבורים נימיים וחיצוניים וכל הדרוש לפעולה מושלמת ,כולל גם גם 

 בהתאמה לציוד המסופק.  Shop drawingביצוע סקר צרכנים והכנת 

 בלוח יותקנו מאווררים  מפוקדים  ע"י בקרת טמפרטורה, .5

 למניעת תדר תהודה  Relative impedance  - inductors  משנקים  .6

 ,  הגנה לכל קבוצה ע"י נתיכים.Dry Low loss , self healing  MKP-typeקבלים   מסוג  .7

 ( .Zero crossingמיתוג הקבוצות  ייעשה ע"י מתג אלקטרוני עם מיתוג באפס ) .8

 שניות.  1-4המערכת תבוקר ע"י בקר עם זמן תגובה של   .9

  IEC61921ו  IEC61439-1&2מערכת על כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים  ומאושרים לפי תקן כל ה .10

 או שווה ערך מאושר.   Elspecתוצרת חברת    Activarכדוגמת 

 

 הכנות בלוחות חשמל עבור בקרת מבנה .  .יג

 

 מערכת בקרת מבנה תסופק ע"י  קבלן בקרה של הפרויקט.  .1

ויצרן הלוחות כוללות את התקנת הציוד בלוחות החשמל או בלוחות נפרדים לבקרה בתאום עבודות הקבלן חשמל  .2

 ובהדרכת קבלן הבקרה. התקנת ציוד בקרה וייצור לוחות בקרה תכלול את העבודות להלן:

תאום עם קבלן הבקרה, העברת תכנית הלוח לקבלן הבקרה וקבלת תכנית מנחה מקבלן   הבקרה ליצור לוח  .א

 בקרה.

כנית ייצרן כחלק מתכנית הלוחות כולל גם פרוט סוג בקר, כמות כניסות, יציאות ותאורן ותכנון סכמות הכנת ת .ב

 פיקוד, מהדקים וחיווט בלוחות החשמל.

ייצור הלוח ע"ב תכנית שתואמה ואושרה ע"י קבלן הבקרה ,התקנת הגנות ,ספקי כח ,שנאי פיקוד וכל הדרוש  .ג

 ט, חיבור של הבקר בלוח, הבקר יסופק ע"י קבלן הבקרה.לפעולה מושלמת של הציוד ,התקנה, חיוו

 באחריות קבלן החשמל לספק לאתר לוח מושלם כולל גם בקרה בהתאם לאמור לעיל ובתאום מלא עם קבלן הבקרה.
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מחיר "התקנת נקודת ציוד בקרה" ומחיר "מבנה לוח בקרה " בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות, חומרי העזר, 

 ותאומים הדרושים לצורך ייצור לוחות בקרה.תכנון 

ייצרן הלוח יתאם עם קבלן הבקרה את תכנית הבקר בלוח ויציג את תכנית הבקר כחלק מתכנון הלוח שמוגש לאישור 

 המתכנן והלקוח.

 פסי צבירה לחיבור לוחות חשמל ראשיים .  .יד

 

 כללי .1

 IECמערכות פסי הצבירה לחיבור בין שנאים ללוחות ראשיים  ,יבנו  בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי  .א

של מכון   TYPE TEST.כל דגם וסוג של פס צבירה המוצע  על ידי הקבלן ,יהיה בעל תעודת  בדיקה  61439-6

 בדיקה בינלאומי מוכר.

של לפחות שבע שנים בהתקנות של מערכות פסי ספק פסי הצבירה יהיה קבלן  מאושר ומוכר  בעל ניסיון  .ב

פרויקטים אשר בוצעו בארץ במהלך החמש  20צבירה מהדגמים המוצעים  וכן יספק רשימת של לפחות 

 השנים האחרונות .

שנה  15אשר ייצורו ויסופקו  ע"י אחד מהיצרנים )בעל וותק של לפחות  CEמערכות פסי הצבירה יהיו בעלי תו  .ג

 צבירה(   המאושרים  מהרשימה הנ"ל : בייצור מערכות פסי

  דגםE line KBA  שלEAE 

  דגםLD   שלSIEMENS 

  דגםKTA  של Schneider Electric 

על ספק פסי הצבירה לבצע התקנת הפסים כדי לדאוג בשלמות על תהליך הביצוע , לא יאושרו -תנאי מחייב .ד

 קבלני משנה בביצוע התקנה.

פקת עם כל האביזרים האורגינלים של היצרן כגון : קופסאות מערכת פסי הצבירה תהיה מושלמת ומסו .ה

 הסתעפות , פסי צבירה גמישים לחיבור השנאים ,זוויות ,מתלים וכו'.

ובדרגת אטימות  (RAL 7038)כל האביזרים של מערכות פסי הצבירה יהיו צבועים בצבע אפוקסי פוליאסטר  .ו

IP55   הפחתת דרגת ההולכה., ויהיו מותאמים להתקנה בכל מצב וללא צורך ב 

מטר לכל היותר או פחות באותם   3ההתקנה כולה תעשה באמצעות קטעים סטנדרטים באורך של עד  .ז

 המקטעים בהם יהיה צורך במקטע באורך לא סטנדרטי אשר יסופק במיוחד לצורך כך.

 ים.מטר בקטעים אנכיים ואופקי 2ההתקנה תבוצע ע"י מתלים סטנדרטים של היצרן במרווחים של עד  .ח

 המחיר בעבור פס הצבירה יקבע לאחר מידידת הפס לאורך צירו, כולל גם זוויות וחברים ללוח ולשנאי. .ט

 מעטפת ומבנה הפסים: 

מערכת פסי הצבירה תהיה בנוי בשיטה קומפקטית בעלת אימפדנס נמוך , בנויה בטכנולוגיה של מוליכים  .י

 שטוחים מבודדים וצמודים אחד לשני בשיטת הסנדביץ'. 

 מוליכי פסי הצבירה יהיו עשויים מאלומיניום מצופים בבדיל וניקל לכל אורכם. .יא
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מ"מ לפחות ובתוכו המוליכים.   1.5המערכת תהיה עטופה במעטה סגור עשוי ממתכת מגולוונת  בעובי של  .יב

 סטטי בגוון-וצבועה בצבע אלקטרו  IP55המעטפת תהיה בדרגת אטימות 

 .RAL 7038-Electrostatic painted  .יג

 ס"מ לאורך הפס. 10מ"מ במרחקים שווים  של  6המבנה הקומפקטי של המעטפת יתקבל ע"י שימוש בברגים  .יד

 "  , הכול לפי דרישות הפרויקט. "Plug –in -"  , ו" Feeder–פסי הצבירה יתאמו לעבודה כפסי  .טו

יך ניתוק יש צורך לחבר קופסאות הסתעפות , התקנה/שליפה של קופסת הסתעפות לא תצר  Plug Inבפסי  .טז

 חשמל בפס ותאפשר את הפעולה במצב שבו הפס מחושמל.

 

 נתונים טכניים

 Mylarשכבות של בידוד  3-נטול הלוגן  ו  Polypropyleneשכבות של   2מוליכי הזרם יהיו מבודדים בעזרת  .יז

"Class B" . בין כל מוליך 

שטח חתך מוליכי הפאזות , עבור כל הערכים של פסי הצבירה , שטח החתך של מוליך האפס יהיה שווה ל .יח

 מוליכים, חתך פס הארקה יהיה שווה למחצית חתך שאר המוליכים. 5-בדגמים בהם יהיה שימוש ב

 מערכות פסי הצבירה יהיו בעלי הנתונים הבאים : .יט

 (    מתח בידוד נומינליAC   ) 1000 Volt  

 (   מתח עבודה נומינליAC     )  1000 Volt  

  תדירות                 Hz)     )50 

  :100עמידה בזרם קצרKA rms ,220KA peak  

מערכת פסי הצבירה חייבת להתאים לעבודה רצופה ללא הורדה ברמת ההולכה של הפס בטמפרטורת סביבה  .כ

 מעלות צלזיוס . 40ממוצעת של עד 

 מ"מ. 1820חתך המוליכים )מוליכי הפאזה והאפס( לא יהיה קטן  .כא

 חיבור הפסים

אשר יחוזק באמצעות מד מומנט ,  Bolt Joints  –חיבור בין שתי יחידות של פסי צבירה בוצע באמצעות בורג מרכזי 

ס"מ בין שתי היחידות , ולמגע  12. חיבור שתי יחידות פסי צבירה יצור חפיפה מלאה של  80Nm -במומנט השווה ל

מכאנית באמצעות תפסן אשר יסופק ע"י היצרן ישיר ויחיד בין שני האלמנטים.  "ראש" הבורג והאום יתפסו 

 וימנע את שחרור הבורג.

 קופסאות הסתעפות 

קופסאות ההסתעפות  יהיו מתוצרת היצרן של מערכות פסי הצבירה ויותקנו בהם מפסקי זרם  כפי שמוגדרים  .כב

 בכתב הכמויות.

הזרמים ויחוברו להארקה עם מגעים מצופים כסף ומתאימים לכל  IP55הקופסאות יהיו בעלות דרגת אטימות  .כג

 באופן אוטומטי עם חיבורם לפס.

 מגעי הארקה בקופסאות יחוברו ראשונים לפני מגעי ההולכה בעת חיבורה ואחרונים בעת ניתוקה. .כד
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בין קופסאות היציאה ומערכת פסי הצבירה תהיה מערכת חיגור מכני אשר תבטיח כי המפסק יהיה לעולם  .כה

 ניתוקו מהפס.במצב "מופסק" לפני חיבורו ו/או 

הקופסא תכיל חיגור אשר ימנע את פתיחת כיסוי הקופסא כאשר המספק נמצא במצב "מחובר" וכן תמנע את  .כו

 האפשרות של העברת המפסק למצב "מחובר" כאשר המכסה עדיין פתוח.

 .  98V\Meterנפילת מתח לאורך הפס לא תעלה על 

 ק"ג. 44מ"מ ,משקל : 150:מ"מ ,גובה  360משקל ומידות  הפסים לא יעלו על :רוחב 

 תכנית ייצור, התקנה ומסירה

הקבלן המבצע יכין תוכנית של מערך פסי הצבירה באתר , באחריותו לאמת את המידות בשטח התוכנית  .כז

תכלול את  תוואי ההולכה של מערכי פסי הצבירה ותכלול פרטים וחתכים מדויקים  של מערך החיבורים . 

 כנית איזומטריה  אשר גם היא  תוגש לאישור היועץ . כמו כן, בנוסף  יבצע הקבלן תו

 מערכות פסי צבירה יותקנו בהתאם לתוכנית ובהתאם להוראות ההתקנה של היצרן. .כח

באחריות הקבלן המבצע לבצע בדיקת בידוד למערך פסי הצבירה אשר הותקן. רמת הבידוד המינימאלית  .כט

 מגה אוהם. 1הנדרשת הנה 

סטים של תיק מתקן הכוללים תוכניות מעודכנות של מערכי פסי הצבירה  3בסיום ההתקנה , ימסור הקבלן  .ל

 לרבות תוכניות איזומטריה וחד קווית ובנוסף דו"חות  בדיקה של היצרן ודו"ח בדיקה של מהנדס בודק.

 

 גופי תאורה .8

 

 כללי:  .א

  מכון התקנים כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו אישור של

 על כל חלקיו. 20להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

  2.22חלק  20ציוד תאורת חרום, לרבות שלטי יציאת חירום, יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י. 

 .באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו בפרויקט 

 אזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו גופים גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים. ב

שקועים. גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה תעשה ללא צורך 

 בפתיחת ברגים או שימוש בכלים.

 כיסוי יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק לצרכי תחזוקה.\הלובר 

 אורה יאושרו ע"י האדריכל, המתכנן, המפקח ונציג המזמין, לאחר שיוצגו בפניהם.כל גופי הת 

 

 הוראות טכניות כלליות:  .ב

  מחיר העבודה כולל גם אספקה, התקנה וחיבור כולל גם ציוד אלקטרוני ונורות. כן כוללים המחירים התקנה

דוחים, כניסת כבל וכל העבודות מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים, המתלים, בורגי החיזוק, קי

 וחומרי העזר הדרושים עד להפעלה מושלמת.



 

 

139 

  קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו בפרויקט הן בשלב המכרז

 והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים.

  רגילות, בעיקר בעת ניסיונות תאורה.הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא 

 .הקבלן יבצע כוון גופי תאורה, עפ"י הנחיות המתכנן, במשך או בתום העבודות 

 .ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד 

 קורי שאופיין לצורך אישור ציוד יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה )מ

בתכניות ולידו שווה ערך אם הקבלן רוצה להציג ש"ע ( וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום 

בו יקבע המפקח. רק אם יאושר הציוד ע"י המתכננים בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה לבצע הזמנת 

אה עד שיותקנו, יופעלו ויאושרו כל הפריטים הציוד. ציוד שיבחן ויאושר, יישאר בידי המזמין כדוגמא להשוו

 בבניין מאותו הסוג.

  יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות  30הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור תוך

 את כל האביזרים והציוד הנלווה.

 משך תקופה שתקבע לאחר האישור הראשוני יותקנו אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה ויופעלו ל

ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה למוצר שבכוונת הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן רק לאחר 

שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר. המזמין או המתכנן שומרים לעצמם את הזכות 

 יש דוגמא חדשה לאישור.לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להג

  אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שאופיינו בתכניות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה ובאם החליט

המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת הדוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק,  רשאים הנ"ל לפסול את 

 הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת מוצר חליפי ש"ע.

 ע ציוד שווה ערך, לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו. ההצעה  החלופית תוגש הקבלן יכול להצי

למתכנן באופן מסודר ומלא ותכלול שם יצרן, מס' קטלוגי וצילום, נתונים טכניים לגבי גודל פיזי, סוגי חומרים 

א תילקח ההצעה וכו', סוג הנורות, סוג הציוד, נתונים פוטומטרים. ללא חומר זה המאפשר בדיקת ההצעה, ל

בחשבון. המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק של הספק או מכל סיבה 

 אחרת, הכל לפי שיקול דעתו.

  הצעות ש"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה ע"י ניתוח פרמטרים פיזיים ופוטומטרים ע"י הצגת דגם

 ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.

  ש"ע תתאפשר רק יחד עם הציוד המקורי המתוכנן בחוזה.הצגת 

 הרכבת גופי/ ציוד התאורה:  .ג

  גופי תאורה שקועים בבטון או בקרקע יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם, והקבלן ידאג שתהיינה

 ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.

  יציבה ובטוחה המאפשרת תחזוקה  הקבלן אחראי להתקנה -הרכבת הציוד תהיה ע"פ הנחיות היצרנים

 נאותה.

 . גופי התאורה בתעלות התאורה יחוזקו אל תעלות התאורה באמצעות ברגים בארבע נקודות עיגון לפחות 

  מ"מ בשלוש נקודות עיגון לפחות . 8גופי התאורה על קירות יותקנו עם ברגים ודיבלים 
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 2-בטון, ע"י סרט פלדה ומוטות הברגה, בכל גופי התאורה השקועים בתקרה מונמכת יוחזקו אל תקרת ה 

 נקודות לפחות, ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. 

  ציוד הדלקה לנורותLED  או לנורות פריקה יחוזק גם הוא אל התקרה הקונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על

 הגוף או על התקרה המונמכת.

  כל הציוד יתאים למתח ולתדר הישראלייםHz  50  /V220-230. 

  נצילות ג"תLED  90%לא תפחת מ. 

  ,ההתקנה כוללת גם את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון: משנקים, דרייברים, נורות, מפזרים

 אלמנטים קישוטיים וכו'. וכוללת גם חיבור לנקודת המאור.

 צעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם אחרת.גופי תאורה הנמצאים בשורות יבו 

 .כל גופי התאורה מאותו הסוג הנמצאים באותו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה באותו כיוון 

   כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף. חיבורים חיצוניים לגופים- 

וך קופסאות אטומות מים עם ציפוי סיליקון בנקודות פתיחה רק בת -חיבור מהיר. חיבורים בתנאי חוץ 

 וחדירה.

  איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון. נקודות מגע וחיבור של המנורות

 הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.

 .ההרכבה אך ורק עם  הרכבת רפלקטורים תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קבלת אישור המפקח

 כפפות. אם יהיו סימני לכלוך על הרפלקטורים הם ינוקו עפ"י הוראות היצרן לפני קבלה סופית.

  חיבור גופי תאורה לחירום ובדיקתם, יעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח הקבועה, זאת בכדי

 להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.

 ה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת להיות. למשל, בין טבעת  הגוף הקבלן יקפיד שלא תהי

 לתקרה, מתוך חורים בתקרה האקוסטית, מעל קרניזים וכד'.

 .ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל האביזרים 

 רכיבי הציוד: נורות / מקורות אור: .ד

  עבור ג.תLED:נורות לד/ 

ודרייבר , יאושר ציוד רק של חברות איכותיות  LEDשנים אחריות לכל המכלול כולל גם  : מערכת  8 נדרש -

 . יצרן הנורות יהיה גם יצרן הדרייבר.PHILIPS ,OSRAM , CREEכגון: 

לא יאושר דרייבר משותף. הדרייבר יחובר לגוף תאורה ע"י יצרן הגוף או  –יהיה דרייבר משלו LEDלכל ג.ת  -

 קיר . בכל מקרה אין להניח את הדרייבר ע"ג גוף התאורה .\בה נפרדת מחוזקת לתקרה יותקן בתי

( במתח ledנורות דיודה פולטת אור ) - 62560המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות: ת"י  -

אבזרי  13.2חלק  61347דרישות בטיחות ות"י -וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים  50-גדול מ

( ledהפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור )

 והמוזן בזרם ישר או בזרם חילופים.
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מגדיר את המוצר ללא  RG=0.נדרש סימון    EN 62471קרינה פוטו ביולוגית תיבחן לפי התקינה האירופאית  -

 סכנת קרינה פוטו ביולוגית

 המגדיר את רמת הסנוור UNI-EN 12464-1   לפי תקן   UGR ≤ 19ת הסנוור תהיה נמוכה מ  רמ -

 .70%שעות, בשטף אורי של  50,000-אורך חיים של נורת לד, לא יפחת מ -

 פעמים לפחות. 50,000ניתן יהיה להדליק ולכבות את הנורה  -

 לפחות. 80יהיה  CRIמקדם מסירת הצבע  -

 במרכיבים המכילים כספית, עופרת, קדמיום, או כרום.בנורת לד לא יהיה שימוש  -

שבמפרט הכללי בהוצאת משרד  2016, עדכונים מאפריל  08בנוסף יעמדו גופי התאורה בכל הדרישות של פרק  -

 הביטחון .

 

 :ציוד להפעלת נורות 

שעות מתוצרת  50,000כל המנורות  יצוידו בדרייבר אלקטרוני עם מסנן הרמוניות אקטיבי פעיל לפעולה במשך  -

OSRAM  אוPHILIPS  כולל גם מנגנון להצתה נמוכה וזרמי הנעה נמוכים . על הקבלן לוודא התאמה בין

 הציוד למנורות.

לת מצת אינטגרלי יורכב מצת חיצוני מתאים. לנורות פריקה )למעט פלורסנט( בלחץ גבוה: בכל נורה שאינה בע -

 .PHILIPS ,OSRAMהמצתים אך ורק מתוצרת 

 לפחות. 0.92כל מנורות הפריקה )פלורסנטים, מטל הלייד( יצוידו בקבלים לשיפור כופל הספק עד  -

דרייברים  תהיה אחריות של שנתיים לפחות מתום תקופת ההקמה, אשר תכסה גם את עלות \למשנקים -

 החלפתם.

-  

 גופי התאורה:  .ה

 .גוף תאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים 

 .לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין. בתוך כל גוף יהיה רישום מוטבע עם שם היצרן 

  צבע: בכל מקרה בו תידרש תוספת צביעה לגוף קיים יעברו חלקי התוספת את כל תהליכי הצביעה המקובלים

כולל גם טיפול נגד חלודה )בונדריזציה(, סילוק פסולת ושומנים, צבע יסוד מונע חלודה ולשכבה כפולה של צבע 

 .180ºסופי סינתטי אפוי בתנור בחום של 

-  

 תאורת חרום מרכזית : .ו

 מתוכננת מערכת תאורת חרום מרכזית המבוססת על מרכזיות אזוריות עם מצברים מרכזיים  בפרויקט

 ויחידות תאורת חרום המחוברות בתשתיות חסינות אש המרכזיות אל האזורים השונים במבנה.

  3הגופים יחוברו למערכת המרכזית בכבלים חסיני אשX2.5NHXH FE180 E90  כל אזור יישלט ע"י שתי .

 כזיות נפרדות והגופים יחולקו בצורה סלקטיבית בין המערכות .מערכות מר
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  יישומי   1838. ולתקן ישראלי 2.22חלק  20כל הציוד לתאורת חרום יתאים לדרישות התקן  הישראלי ת"י

 תאורה בחרום  . –תאורה 

   בבניין תותקן מערכת מבוקרת עם מצבר מרכזי כדוגמתSPY CENTER  24   של חברתLINERGY  איטליה  של

 אלקטרולייט. כל גופי התאורה, יהיו מתאימים ומאושרים ע"י יצרן המערכת לעבודה עם המערכת. 

     .המערכת וכל מרכיביה תהיה מאושרת מכון התקנים 

      וואט לכל ערוץ( 50גופים לכל ערוץ )  20 –ערוצי  יציאה   8המערכת תהיה בעלת 

     גופי חרום  למערכת אחת  160 וואט   /   420סה"כ הספק המערכת 

 הנחיות התקנה ,חלוקה וחיווט. 

 

 . בתחילת העבודה יכין הקבלן תכנית חיווט של המערכת ע"פ עקרונות בתכנית החשמל 

  התכנית תכלול חולקה למעגלים בהתאם לתקנות באופן שבכל אזור יחולקו המנורות לשני 

  . מעגלים שונים משני רכזות שונות ,לפחות 

  חישובי מרחקים וחישובי קוטר כבלים  כפונקציה של עומסים יעשו בתאום ובהנחיית ספק המערכת 

  ופוטומטריה של הגופים, יעשו על  ידי ספק  -מרחקים  –חישובי תאורת חרום למבנה  , על פי גבהים

 המערכת בכל תחומי הפרויקט .

 תיאור טכני  

  230המערכת תוזן ממתחV24ה במתח , ותזין את גופי התאורV   דקות לפחות. 60ל 

  הכבילה בין המערכת )המצברים( ובין גופי התאורה, תהיה באמצעות כבלים רב גידים חסיני אשFE180 E90 

NHXHX . 

   יציאות להזנת ג"ת, בקר אינטגראלי, זיכרון , תוכנת הפעלה, וכניסת  מתח  8מצברים,  -המערכת תכלול

 כל אחד משמונת הערוצים . וולט  עבור  230דגימה לנפילת  מתח 

 .  לכל גוף במערכת תהיה אפשרות לתיכנות  דגימת  מתח פאזה  כל שהיא במבנה 

  גודל המערכת יהיה מתאים לכמות והספק גופי התאורה שמתוכננים להתחבר אליה . באחריות הקבלן להכין

 בעתיד. להוספת גופים 20%חישוב עומס על כל מערכת ע"פ הציוד שיסופק כולל גם רזרבה 

   תאורת החרום  תהיה עם נורותLED כאשר לכל גוף תאורה יש כתובת ייחודית לצורך תקשורת עם ,

 שנים לפחות. 10 –המערכת. האחריות על גופי התאורה 

 .מתן הכתובות לגופים יעשה באופן אוטומטי  ע"י המערכת ללא צורך לפתוח את הגופים 

  המערכת תבקר את גופי התאורה באופן שוטף, בתדירות שתוגדר לה, על בסיס קווי ההזנה. בקרת הגופים

 כוללת איתור תקלות באמצעות תיכנות  המערכת לבדיקות תקופתיות . 

  ,המערכת תהיה מצוידת בצג ומקלדת, אשר יאפשרו הכנסת נתונים למערכת והוצאה של אינפורמציה ממנה

 של המבנה וע"י כך לשלוט בה מעמדת מחשב מרוחקת. IPות לחבר אותה לרשת ה כמו כן תהיה אפשר
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  המערכת תהיה בעלת פרוטוקול תקשורתMODBUS   שיאפשר התממשקות למערכת בקרת המבנה, ומערכות

 אחרות.

  המצברים יהיו מסוגNAINTENENCE-FREE    שנים.  10עם אחריות ל 

  לכל מערכת יש ממשק -תקשורת בין המערכותIP והיא מתקשרת על גבי קווי ה-LAN  ומקבלת כתובתIP  

 כמו מחשב ברשת.

  שנים לפחות בתחום תאורת חרום ותתחייב  10החברה המספקת את המערכת, צריכה להיות עם ותק של

 שנים לפחות. 10להחזיק במלאי את כל חלקי המערכת האוריגינלים, לתקופה של 

 

-  

 מערכת גילוי אש ועשן , מערכת כריזת חרום, טלפון כבאים ניהול עשן ואינטרקום מחסה.   .9

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי .א

החברה המציעה תהיה בעלת מגוון רחב של ספקי משנה )מתקינים ונותני שרות( שעברו הכשרה ע"י יצרן המערכת.  (1)

 תחזוקת המערכת.\קבלני משנה מאושרים להתקנה 20תנאי לאישור הציוד הוא הצגת רשימה של לפחות 

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של מערכות אוטומטיות לגילוי  5החברה המציעה תהיה בעלת ידע וניסיון של  (2)

וכיבוי אש משולבות כריזה ושאינן משולבות. טכנאי החברה המתקינה יהיו בעלי הסמכה ואישור בתוקף מטעם 

 נים לתחזק מערכות גילוי וכיבוי אש. היצרן להתקין את המערכת. כמו כן תהיה החברה מוסמכת מטעם מכון התק

 ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקנה שרות ואחזקה. ISO 9001החברה בעלת תו תקן,  (3)

פרויקטים בהיקף של  10השנים האחרונות  5 -החברה ביצעה ב ומכון התקנים הישראלי.  ULהציוד המוצע יישא תקן  

 גלאים ומעלה. 500לפחות  

על ארבעת חלקיו. ואישור לעבודה משולבת  1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULרכיבי המערכת יישאו אישור  (4)

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים, יהיו  ביניהם.

 תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.

 ברה המציעה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז.הח 

 .NFPAעל כל חלקיו ועל פי דרישות  1220פי התקן הישראלי -התקנת כל מערכות בטיחות תבוצע על (5)

העבודה כוללת ממשק וחיבור לחדר בקרה כולל גם פרוטוקול מתאים לחיבור אל בקרת מבנה לצורך הצגת נתוני  (6)

תקלות ואזעקות . החיבור לבקרה כלול במחיר  \י הבקרה ברמת כתובות והצגת כל אביזרי המערכת המערכת על מסכ

 המערכת ולא ישולם בנפרד וכולל גם את כל הציוד הדרוש לבקרה ושליטה .

 תאור המערכת .ב
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עשן ,ניהול  ( אנלוגית ומשולבת עם מערכות כריזה לחרוםADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ) (1)

 וטלפון כבאים.

המערכת תכלול רכזת ראשית אליה יתחברו רכזות ו/או פנלים משנה , כל המערכות יחוברו בתקשורת וידווחו לרכזת  (2)

 ראשית בחניון.

 כל סוגי הגלאים יהיו מסוג אנלוגי עם בסיס זהה שיאפשר החלפת סוגי גלאים ע"פ הצורך. (3)

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות  (4)

 ומכון התקנים הישראלי. ULהפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. וכן תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות 

שתוגש   shop drawingספק המערכת תכנית עבודה  תוכן ע"י–לפני ביצוע, לאחר אישור הציוד וכתנאי לאישור ביצוע  (5)

לאישור המתכנן והמפקח. התכנית תשמש את קבלן החשמל לביצוע תשתיות ולאחר מכן תוגש למכון התקנים בשלב 

 ( ותהיה חלק מתיק המתקן .as madeאישור המערכת. התכנית תעודכן לאחר ביצוע )

 

 לוח פיקוד ובקרה  אנלוגי לגילוי אש .ג

 .54ENותקן  UL864, תקן 1220י אש תהיה מאושרת התקנים הבאים: ת"י מערכת גילו (1)

 של חברת טלפייר. ADR 7000מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה דוגמת  (2)

. המרכזייה תהיה מסוג ULמרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי  וכן  בעלת תו תקן  (3)

ADDRESSABALE יחידות קצה ממוענות )גלאים, לחצנים וכו'(  5000 -רכת עד לאנלוגית. ניתן להרחיב את המע

אביזרי  127( יחוברו עד LOOPחוגי בקרה, כאשר בכל חוג ) 8ולחבר מרכזיות נוספות במידת הצורך. המערכת תכלול 

יהיה כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(. החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן 

לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל איזור יבוצע בעזרת שני מוליכים. 

 127שמור. בכל מקרה יותקנו לא פחות משמונה כרטיסים  30%כמות כתובות בפועל בהתאם לתכניות ביצוע ועוד 

 כתובות כ"א.

. מערכת כריזה תדווח על תקלות למרכזית TFVXת חרום דוגמת  לוח הבקרה יחובר ליחידת שליטה של מערכת כריז (4)

גילוי אש ומרכזית גילוי אש תפעיל הודעות ע"פ תכנות מוקדם. מערכת כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה, 

אשר בה יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות. במקרה של התראת אש, המערכת תאפשר שליפת 

מה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים הרלוונטיים. המערכת תבנה עם ההודעה המתאי

 .30%מגברים אולם לא פחות מהספק הרמקולים ועוד  2אזורים, לכל אזור מינימום  6חלוקה ל 

אחד  כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו להעביר התראות והודעות אל כל 

 מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית, בצורה ידנית וסלקטיבית.

לפחות.  30%המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים בפרויקט  ורזרבה של  

 חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן לפני תחילת הביצוע.

 וגונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון המקומי. TONE-GENARATORכמו כן, תכלול המערכת  

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית" מתמדת  (5)

 למקרה של נתק, קצר או תקלה אחרת.

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים: גלאים, -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית (6)

 קוים, טעינה וכו'. 
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תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת  80 -שורות ו 2אלפאנומרית בעברית ואנגלית של  LCDתצוגת  (7)

דויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המ

 השונים.

שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע  BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  (8)

ומרה שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע שינויי ח

 או תוכנה כלשהם.

 למניעת התראות שווא. VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  (9)

 מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים. (10)

ניתן  ים. בלי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחר TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  (11)

יספק את כל  יהיה לחבר למרכזיה  לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר 

אלפא  LCDיכלול תצוגת  האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה 

 תווים. 80 -שורות ו 2נומרית בעברית ואנגלית של 

צופרים,  כלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: מערכות כיבוי, חייגן אוטומטי, מרכזית הגילוי ת (12)

 מדפי אש, מגנטים לסגירת דלתות וכיו"ב.

תקלה  המרכזייה נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון , תכלול LCDבנוסף לתצוגת  (13)

 וכיו"ב. RESETוכיו"ב. וכן מפסקים להדממת צופר, מצב בדיקה, 

מרכזית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען, עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש. טעינת המצברים תהיה  (14)

רציפה ואוטומטית. כשהמערכת פועלת על המצברים, תופיע בלוח התצוגה אזהרה קולית וויזואלית. ליחידת ספק 

שעות  72ברים את הנדרש לעבודה של הכוח תהיה הגנה מפני מתחי יתר. במקרה של הפסקת חשמל, יספקו המצ

דקות נוספות. לאחר פריקה מלאה של מצברים תהיה  30 -בהספק מלא. בתום זמן זה, על המערכת להפעיל אזעקה ל

 שעות. מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת המצברים.  24מקיבול המצברים תוך  80%למערכת היכולת להטעין 

יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר  (15)

 יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון. ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. 

קבל הדפסה של האירועים האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה ל 600המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  (16)

השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, אירועים שטופלו בציון מועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון 

 מועד זמן, תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.

 בטיחות של הפרויקט.סדר פעולות המערכת יימסר במהלך הביצוע ע"פ לוגיקה שתקבע ותוגדר ע"י יועץ ה 

 כל הגלאים יהיו בעלי תו תקן UL  וכן אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ דוגמת טלפייר. הגלאים ימוספרו

בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה. נורית אינדיקציה תהבהב בזמן פעולת הגלאי. תהיה 

 אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה.

 לחיבור טלפון כבאים כחלק אינטגראלי דוגמת  המערכת תכלול מרכזיהTFP 7000 . 

 הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.6חלק  1220יהיו מאושרים ת"י  לחצני אזעקה וכיבוי , 

  .במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים מכותבים להפעלה ידנית של מערכת הכיבוי

למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם שילוט מתאים )בעברית( להפעלת הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים 

 הלחצן.
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  בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, חלל תקרה, חלל רצפה צפה וכיו"ב תותקן נורית סימון

 חיצונית. הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.

 אר את מקום הגלאי.נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המת 

  הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת )עם יחידת כתובת( 10חלק  1220הצופרים יהיו מאושרים ת"י .

מטרים מהצופר. הפסקת  3דציבלים לפחות במרחק של  90עוצמת הצופרים תהיה ויהיו צופרים אלקטרוניים. 

 צופרים".פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת 

  .כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצופר ויפעל במקביל להפעלת הצופר

מטרים לפחות. גם לאחר שתבוצע  30פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק  60קצב ההבהוב 

 למערכת. RESETהשתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עד שיעשה 

  ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז. תחת הצופר יותקן

 מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל". –שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז 

 מוקלטת כולל  מנויי טלפון וסידור מתאים למסירת הודעה 4 -בעל אפשרות חיוג ל יותקן חייגן טלפון אוטומטי

 גם שמירת קו.

 .מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין 

 .חייגן הטלפון לא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם 

  קו מבצעי ועוד שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום. –חייגן הטלפון יחייג לשרות מכבי האש 

  ת אנלוגיות יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש. יחידת כתובת יכולה לקבל התראות ביחידות כתוב- 

רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה אחד מארבעת המצבים אש, בטיחות, בקרה, תקלה. כל הנתונים  3

כות אחרות . נשמרים בזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את הנתונים בצורה גראפית בתקשורת למער

מערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגראלי של גלאים לגילוי גז ואחרים דרך יחידות אנלוגיות מכותבות. 

 לחיבור גלאי גז.    ULהמערכת תהיה מאושרת  

   18התשתית תבוצע באמצעות כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של AWG CLASS-A  בצינורות מריכף בצבע

יאטום את כל הפתחים והמעברים אשר ידרשו להיעשות אדום וקופסאות מעבר תקניות כבות מאליו. הקבלן 

 במהלך ההתקנה. 

  לוח \לוח ניהול עשן \בקרת מעליות  \תשתיות בכבלים חסיני אש יבוצעו לפי דרישות התקן לכל יחידות הפעלה

  NHXH-FE180 E90ת . כבל חסין אש עם בידוד יחידות כתובת להפעלות שונו\מפוחים 

  כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים. לא יהיו חיבורים

 בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת בלבד.

 בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים.   

 

 גלאים .ד

כל הגלאים יתאימו לעבודה עם מרכזית גילוי אש המוצעת. יש לצרף אישור מכון תקנים המאשרת את הנ"ל. בידי  

גלאי עשן פוטואלקטרי, גלאי משולב, גלאי חום, גלאי  –הספק יהיו במלאי בארץ מגוון של גלאים ולא פחות מאשר 

 התקנה בתעלות מ"א, גלאי יניקה, גלאי להבה. , גלאי עשן לOSID –קרן, גלאי קרן עם כיוון אוטומטי, גלאי קרן 

 להלן תיאור בסיסי של חלק מהגלאים. ביצוע בפועל בהתאם לתכניות . 
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  גלאי אופטי אנלוגי 

 גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי 

  גלאי משולב אופטי/חום 

  גלאי עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר 

 דינמי -גלאי קרן, גלאי מצלמה תרמי 

  גלאי יניקה 

 בסיסי הגלאים .ה

הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס יהיה מתאים לגלאים אנלוגיים  

 (. כל גלאי יהיה עם כתובת.ANALOG) ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORSממוענים עם התראת אמת 

 הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.

 הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה.  

 

 FM-200מערכת כיבוי אש  .ו

בדק ותתוחזק בהתאם מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תי (1)

 . מפרט טכני זה, משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.NFPA-2001 -ל

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: (2)

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. -אוטומטית 

 באמצעות לחצן חשמלי. -ידנית  

 מכאנית.באמצעות פעולה  -ידנית 

 . FM-200 –כדוגמת גז  NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג  (3)

 .FM-200חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי  

בהתאם להרצת המחשב אשר תבוצע ע"י הקבלן ותוגש לאישור  SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  (4)

 המתכנן.

הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע  ויותאמו  לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב.הצנרת ונחירי הפיזור, יחושבו 

 עליון אדום.

 .FMו  ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים  

מערכת הפעלה חשמלית, ק"ג וע"פ הרצת מחשב של היצרן,  5בכמות מינימום  FM-200המערכת תכלול מיכל/מיכלי גז  (5)

יש בין המיכל לצנרת הכיבוי, נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא שסתום לפריקה מהירה, צינור יציאה גמ

לכיבוי והצפת חלל החדר או לוחות החשמל, מד לחץ רגיל + מד לחץ אלקטרוני עם  7%שניות ובריכוז של  10יעלה על 

 ואת כל האביזרים וחומרי העזר הדרושים. 70% -יציאת פיקוד לדווח בבקרה בעת ירידת לחץ במיכל מתחת ל

 

  מערכת גילוי אש: בדיקה ואישור .ז

 ומכון התקנים.  באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי 

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גלוי אש, על כל חלקיה )גלאי עשן, כיבוי  

 אוטו' בלוחות, מנדפים וכיו"ב( ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת האישור הסופי ע"י מכון התקנים. 
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 למערכת גילוי אש  אחריות ושרותי אחזקה .ח

אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות תקופת 

 בנספח התחזוקה.

עם השלמת המערכת ולאחר קבלת אישור ממכון תקנים על תקינות המערכת. יבצע המתקין בדיקה למערכת  (1)

 ל גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה.בהשתתפות המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי היזם, הבדיקה תכלו

 

הצעת הקבלן למערכת תכלול מפרט טכני של המערכת הכולל גם את כל הנתונים של הרכזת ואביזרי הקצה, קטלוג  (2)

 עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה, רשימת מקומות בהם הותקנה מערכת מהסוג המוצע.

 טלפון כבאים  .ט

  מערכת טלפון הכבאים תהיה בהתאם לדרישות שרותי הכבאות, תו תקןUL  .וכן אישור מכון התקנים הישראלי 

  מערכת טלפון הכבאים המוצעת תהיה דוגמתTFP-7000  ערוצים עם הרחבות, 24של חברת טלפייר לחיבורTFP-24 

 לפי כמות הערוצים הסופית.

 .כמות נקודות ומכשירי טלפון עפ"י תכניות 

 7000כת טלפון כבאים זו מוזנת ומבוקרת על ידי המערכת הכתובתית מערADR  ומאפשרת בנוסף לגילוי אש איתות ,

 כיוונית המיועדת לכבאים וכוחות חרום בין נקודות טלפון המותקנות ברחבי האתר.-ותקשורת דו

 תכונות המערכת:  

 .מערכת מודולארית המאפשרת בקרה של עד מאות נקודות טלפון (1)

 טלפון כבאים כתובתיות לבקרה ואיתות נפרדים מכל שקע.נקודות  (2)

 .כל קווי המבוא והמוצא מבוקרים (3)

 .LCDתקלות מוצגות על ידי הרכזת על גבי צג ה (4)

 מצבי עבודה מוצגים באמצעות נוריות אינדיקציה על גבי רכזת ג"א. (5)

 .נקודות טלפון עם יחידת השליטה 5זמני של לפחות -המערכת מאפשרת דיבור בו (6)

 : כריזה מערכת .י

 של טלפייר משולבת עם רכזת גילוי אש. TFVXהמערכת תהיה מתוצרת  (1)

מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום  והודעות שוטפות לפי חלוקה לאזורים. ההודעות ישמעו באיכות  (2)

ביממה. שעות  24טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות הרמקולים. המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  

שידור ההודעות בכל הבניין יעשה באמצעות מיקרופון מדלפק מרכזי במזכירות או ממכשיר טלפון דרך מרכזיית 

וכן   230VACהטלפונים. המערכת תאפשר עדיפות כריזת חרום על פני הודעות שוטפות. המערכת תוזן ממתח הרשת

 טומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא.כגיבוי. ההעברה ממתח  הרשת למתח ישר תעשה או 24VDCממתח ישר 

שמור .מינימום הספק מגברים כולל גם  30%מערכת כריזה תבוצע בהספק המתאים לכל הרמקולים המתוכננים ועוד  (3)

לפחות. כמות המגברים תהיה לפי כמות האזורים והספק הרמקולים .לכל  6.מספר אזורי הכריזה יהיה  1,200Wיהיה 

 מגברים. 2אזור יותקנו מינימום 
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או במארז אורגינאלי של יצרן הציוד . עבור מס"ד תבוצע מסגרת  מאלומיניום או ברזל   19המערכת תותקן על מסד " (4)

ד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו שלבי מ"מ לפחות. גובה המס 2מגולוון בעובי 

צבע  –ניתנות להסרה. כל חלקי המתכת יעברו טיפול נגד קורוזיה וחלודה  –אוורור. הדפנות עשויות אלומיניום או פח 

תחתית המסד צבע על בסיס אפוקסי. בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול. ל –שכבות ושכבה סופית  2יסוד 

, שנאי קו, וסת "5מהעומס הצפוי. המסד יכלול מערכת מוניטור, שתכלול רמקול  150%גלגלים מותאמים ל  4יחוברו 

 ."3עוצמה, בורר מגברים ומד עוצמה, מסך בגודל 

דקות  60אשר יאפשר הפעלת המערכת במשך    MAINTENANCE FREE,המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול,  (5)

ות ללא  רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטען את המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה, שידור רצופ

 לפי הצורך. 

  .V100במתח של  CONSTANT VOLTAGE המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  (6)

זת גילוי מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזיווד המיועד להתקנה משולבת ברכ (7)

מקום שמור בכל רוחב תחום  50%אש. הספק היציאה הכולל גם יהיה  מתאים לכל כמות הרמקולים בפרויקט ועוד 

למגבר יהיה מעגל בדיקה עצמית אינטגראלי, המעגל  .V100אוהם או מוצא קבוע   8ההיענות, עכבת  העומס תהיה  

לפחות ודגימתו  20KHZאות כניסה בתדר בלתי נשמע של   יבדוק ברציפות את תקינות המגבר בחוג סגור על ידי שידור

בקביעות במוצא ללא תלות באותות הרגילים המועברים דרך המגבר. תקלה תיתן התרעה קולית )זמזם( ותדליק 

 נורה. עבור הזמזם יותקן לחצן השתקה.

בניחות של  60-20Khz  אוהם לפחות. תחום הענות לתדר K100. עכבת הכניסה  24VDC  50HZ 230VACמתחי האספקה  (8)

3db.  

 בהספק מוצא מלא.  1Khzבתדר   %1 -אחוז עיוותים: מתחת ל 

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  85dbרעש מוצא:   

 מעלות צלסיוס.  20מעלות עד מינוס   45תחום טמפרטורת עבודה :  

 וק המערכת בזמן השרות. כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור ונית 

 כל חלקי המתכת במגבר, יהיו מוגנים בפני איכול וחלודה. 

בתקרות אקוסטיות יותקנו רמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן  (9)

בעל משפך כפול, באחוז עיוותים FULL RANGE מטיפוס   6או " 8מעל התקרה האקוסטית. הרמקול יהיה בקוטר "

 . NFPA72נמוך. רמקולים בתקרות מונמכות יכללו תיבת פח סגורה בתוך התקרה ע"פ 

 גרם  142 -לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ 

 אוהם.  8עכבה:   

 . 75Hz-15Khzתחום הענות:  

 W10  ÷2קיבול הספק:  

 מעלות.  120זווית פיזור:   

שופרי הקול מיועדים להתקנה בחנייה או חיצונית יהיו קומפקטיים, אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות ,  (10)

 . RMS 8 ÷ 30Wמליחות ותנאי אקלים אחרים,  שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית. הספק 

 .  3dbבנקודות  275Hz-15Khzתחום הענות לתדר  

 מעלות. 110ופקי והאנכי. זווית פיזור אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר הא 
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 .7.5W, 4W, 2W, 1W,  ,W 15 ,30Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  

 סיליקון. 3%ברזל  97%שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול. מבנה הליבה:  

ה לעומס הנצרך, בהתאמ W75הספק השנאי המשתנה יהיה   V.C.T.וסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה  (11)

בתוספת מצב מופסק.  הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר  10dB, כמות הדרגות להנחתה של dB 30הנחתה כללית

 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום.  -OFF.רצוף ממצב מקסימום ל

בעמדת הפעלת כריזה ראשית ועמדות נוספות ע"פ דרישת יועץ בטיחות וכיבוי אש יותקנו מיקרופונים. בעמדה ראשית  

 .ESM-020H. במקומות אחרים דוגמת VLE-006מיקרופון דיגיטלי שולחני דוגמת 

רכזת  (  תהווה חלק אינטגרלי ממערכת השליטה במערכת כריזה המשולבת עםSURVEILANCEיחידת ניטור קו ) (12)

 גילוי אש.

בקרה תותקן עמדת כריזה \בכניסות לחניה יותקנו מיקרופונים לכריזת חירום בתיבה מתכתית. בעמדת שומר (13)

 ממותגת לכל אזור בנפרד + כריזה כללית.

 מערכת אינטרקום לאזור מחסה .יא

 המערכת תענה לדרישות 

- IBC-international building code 

- NFPA-national fire protection association 

- ADAAG- amerins with disabilities act accessibilities guidelines 

 תיאור כללי: 

 מיקום רכזת השליטה ויחידות הקצה. (1)

 רכזת השליטה תמוקם במקום גישה מרכזי בקומת הכניסה למרתף ליד עמדת הכבאים הראשית של המבנה. -

 ודרישות יועץ בטיחות וסמוך ליציאה לחדר מדרגות.יחידות קצה יותקנו בכל הקומות בהתאם לתוכניות  -

 וחוק התכנון והבניה. NFPAתכנון המערכת יהיה על פי הנחיות  -

 .ADAAGיחידות הקצה תהיינה מאושרות ע"י ה  -

 יחידות הקצה תהיינה מותאמות לשימוש של אנשים עם מגבלת ראיה. -

 ת.מיקום עמדת המילוט ומיקום יחידת הקצה יאושר ע"י רשות הכבאו -

 רכזת שליטה מרכזית. 

 .NFPAהיחידה תאפשר מענה וטיפול בכל יחידות הקצה במבנה על פי הנחיות  (2)

 היחידה תכיל לחצן ייעודי לכל יחידת קצה. (3)

 יחידות קצה. 112רכזת השליטה תהיה מודולרית ותאפשר שליטה עד  (4)

 אופן קבלת התקשרות מיחידת קצה: (5)

 יחידות הקצה.היחידה תכיל תצוגה ויזואלית של כל מיקום  -

 בביצוע התקשרות של יחידת קצה, תידלק אוטומטית נורית ליד הלחיץ הרלבנטי ליחידת הקצה המתקשרת. -

מיד עם הרמת השפופרת ולפני קיום הקשר הדו כיווני, תושמע פעמיים הודעה מוקלטת ברורה המזהה את מיקומה  -

 המדויק של עמדת הקצה המתקשרת. 
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 על מנת שהמשתמש יידע את מיקומו.ההודעה תושמע אף ביחידת הקצה  -

 היחידה תאפשר קיום שיחה ישירה עם כל יחידת קצה.  (6)

 היחידה תאפשר ביצוע שיחה עם מספר משתמשים בו זמנית לפי סדר כניסת ההתראות.  (7)

 היחידה תאפשר קיום שיחה עם גורם חיצוני מחוץ למבנה.  (8)

 היחידה תאפשר קיום שיחה באמצעות שפופרת וגם באמצעות מיק/רמקול ללא שימוש בשפופרת.  (9)

 היחידה תאוחסן במארז מתכת אנטי ונדאלי עם דלת שקופה ומנעול. (10)

 ניתן יהיה להתקין את היחידה על הטיח ו/או באופן שקוע. (11)

 ס"מ מחלקה התחתון של היחידה. 120גובה התקנה יהיה  (12)

 תכונות הפעלה: (13)

 דה תכיל זיכרון "היסטוריה" של התקשורת.היחי 

 .שיחות נכנסות 

 .שיחות יוצאות 

 .שיחות שלא נענו 

 .פקודות העברה שונות 

 :)היחידה תחייג לגורם חיצוני מוסמך כאשר )תכונה מתוכנתת 

 .ישירות בקבלת חיוג ראשון 

 .אין מענה ברכזת השליטה 

  ה ברכזת השליטה.גורמים חיצוניים כאשר אין מענ 5היחידה תאפשר חיוג לעד 

 .היחידה תבקר את כל יחידות הקצה ותתריע על מצב נתק של יחידת קצה 

 .היחידה תאפשר זיהוי מפעילים תוך שימוש בקוד משתמש 

 .היחידה תאפשר העברת השיחות לעמדת משנה 

לאחר ביצוע ההתקשרות מיחידת הקצה ולאחר שאין מענה ברכזת השליטה המרכזית, תתבצע שיחה לגורם חיצוני אל 

מחוץ לאתר. הגורם החיצוני יטפל בקריאה ויוכל להזעיק לאתר כוח חילוץ. עם הגעה לאתר של כוח החילוץ יתאפשר 

ות בתוך המבנה עם הגורם המזעיק ביחידת לקיים התקשרות מרכזת השליטה המרכזית ליחידת הקצה ולקיים התקשר

 הקצה.   

 יחידות קצה. 

 יחידות הקצה יהיו זהות בפעולתן. (14)

 יחידות הקצה יהיו אנטי ונדאליות. (15)

 לשימוש עבור מוגבלות ראיה. כתב בריילעל כל יחידת קצה יהיה  (16)

 על כל יחידת קצה יהיה שילוט ברור של עמדת חיוג המעיד על שימושן. (17)

 )אגוד הנכים והמוגבלים(..ADAAG מאושרות ע"י ה יחידות הקצה יהיו (18)

 .HANDS FREEכיוונית כאשר הדיבור חופשי -יחידות הקצה יהיו מסוג תקשורת דו (19)
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ניתן להקליט בכל יחידת קצה הודעה ייחודית המזהה את מיקומה המדויק במבנה. ההודעה תושמע פעמיים  (20)

 לפני קיום התקשרות.

 שנית. יחידת הקצה תאפשר השמעה של ההודעה (21)

 ניתן להוסיף לחצן מסוג פטרייה. (22)

 הפעלת יחידת קצה תדליק נורית חיווי קבועה. קבלת התקשרות תגרום לנורית להבהב. (23)

ניתן לתכנת בכל יחידת קצה שני מספרי טלפון לחיוג חיצוני כאשר אין מענה ברכזת השליטה הראשית. )או  (24)

 בעמדות המשנה(.

 סוגי יחידות קצה. (25)

 ט מפלדת אל חלד בצבע טבעי. כולל גם קופסא אחורית מפלדת אל חלד בצבע טבעי.יחידת קצה להתקנה עה" -

 יחידת קצה להתקנה עה"ט מפלדת אל חלד בצבע אדום. כולל גם קופסא אחורית מפלדת אל חלד בצבע אדום. -

יחידת קצה להתקנה תה"ט מפלדת אל חלד בצבע טבעי. כולל גם קופסא אחורית לשיקוע מפלדת אל חלד בצבע  -

 טבעי.

, עה"ט מפיברגלס בצבע אדום. כולל גם קופסא אחורית פיברגלס בצבע NEMA 4יחידת קצה להתקנה חיצונית,  -

 אדום.

 . AWG 22זוג גידים מסוכך  –הכבל בין חלקי המערכת יהיה חסין אש  (26)

 שילוט בהתאם לדרישות הכבאות (27)

שלט על הרצפה עם ציור של כיסא בכל עמדת מילוט שבה מותקנת יחידת קצה ומיועדת לכיסא גלגלים יותקן  (28)

 גלגלים.

מוזן ממעגל תאורת חירום ועומד בדרישות התקן  -הכוונה עם חץ  -בכניסה לאזור מילוט יותקן שלט מואר  (29)

 לתאורת חרום. 

שלט מואר עם ציור של כיסא גלגלים כיתוב "אזור מילוט" יותקן בסמוך לכניסה לאזור המילוט.  השלט יוזן  (30)

 ויעמוד בדרישות התקן.ממעגל תאורת חרום 

 רכזת השליטה תכלול מטען וסוללות גבוי לארבע שעות במצב עבודה מלאה, כחלק אינטגרלי מהמערכת. (31)

ניתן לחבר עמדות משנה לרכזת  הראשית  רכזת השליטה כולל גם יחידות הקצה יכילו יחידת זיכרון בלתי נדיף. (32)

 זהות בפעולתן לחלוטין לרכזת השליטה הראשית.

 

 

 

 

 

 ת ניהול עשן מערכ .יב

 בכניסות לחניון יותקנו לוחות ניהול עשן כחלק משולב ממערכת גילוי אש ומערכת שחרור עשן . (1)

לשליטה על כל המפוחים והדמפרים בחניון  ע"פ הנחיות  UL 864-UUKLלוח ניהול עשן יבוצע על פי תקן  (2)

 הבטיחות .
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מערכת שחרור עשן והנחיות הבטיחות של כמות האביזרים המפוקדים והחלוקה לאזורים תקבע ע"פ תכנון  (3)

 הפרויקט . באחריות הקבלן לתאם את העבודות עם קבלן אוורור ויועץ בטיחות .

מ"מ צבוע בתנור עם דלת ולוח אלומניום אנודייז חרוט בחזית עם  2לוח ניהול עשן יכלול ארון עשוי פח מגולוון  (4)

 רים ושילוט בהתאם להוראות התקן . פירוט המפוחים , דמפרים , חלוקה לקומות , חלוקה לאזו

מנותק ( עבור כל מפוח ועבור כל דמפר .  –אוטומט  –בחזית יותקנו בוררים מפוקדים לשלושה מצבים ) ידני  (5)

 תקלה של כל אביזר )מפוח ו/או דמפר( .\לקבלת חיווי מצב פעולה LEDבנוסף יותקנו בחזית סט שלוש נוריות  

טיסי הפעלה לכל הציוד שבחזית , כרטיסי כתובות לקבלת חיווי מלוח בחלקו הפנימי של הלוח יותקנו כר (6)

 אינדיקציה לכל מפוח בנפרד , כרטיס לתקשורת ממערכת גילוי אש . –מפוחים 

 בנוסף יותקנו בתוך הלוח ספק כח לכל הציוד , צופר פנימי ואינדיקציות על תקלה כללית . (7)

ור עשן ויחובר ליחידות כתובת בלוח שחרור עשן. באחריות הלוח יחובר בכבלי פיקוד חסיני אש ללוח מפוחי שחר (8)

 הקבלן תיאום מלא עם קבלן אוורור , עזרה בתכנון הפיקוד בלוח אוורור ואישור תכנית יצרן ללוח אוורור .

 הלוח יחובר בכבלי פיקוד ותקשורת חסיני אש לרכזת גילוי אש . (9)

 20ס"מ גובה ,  150ס"מ רוחב ,  80מידות מינימום : מידות הלוח יתאימו לכל הציוד במתוכנן בחזית ובתוכו .  (10)

 ס"מ עומק .

 הקבלן יגיש תכנית מפורטת של מערכת ניהול עשן לאישור הפיקוח , יועץ בטיחות ומתכנן החשמל  (11)

מחיר המערכת כולל גם את כל העבודות והחומרים הדרושים לפעולה מושלמת והתאמה לתקנים הישראליים  (12)

 . כולל גם גם בדיקה ואישור מכון התקנים . UL-864-UUKLן ותק 1220, ת"י  1001ת"י 

 נוריות סימון שיבוצעו בפועל . \תשלום עבור המערכת ע"פ סעיפי חוזה בהתאם לכמות הבוררים  (13)

 

 מתח גבוה ושנאים .10

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות

מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות  בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי .א

. כל הציוד שיסופק יתאים לעבודה במתח זה ובהתאם  33KVמתח רשת מ"ג של חברת חשמל להזנת המבנה =  (1

 טים של חח"י .וסטנדר IECלתקנים 

 נתונים טכניים

 36      (KV)      מתח נומינלי

 1MIN KV  RMS)- 50 HZ )   70    רמת בידוד

                                                                       ( S KV  PEAK 1.2/50 )  170 

 500      (MVA)    הספק קצר סימטרי

 16    (1S/ KA RMS )     עמידות תרמית

 630      (A)    זרם נומינלי
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        40       (c°)   טמפרטורת הסביבה                            

 Internal Arc ( 1S/ KA RMS)  16הקריטריונים  5עמידה בקשת פנימית בכל                             

 

מוקדם, אישור זה יכלול תיאור ייצרן, סוג ודגם, הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתנאי  (2

 )סידרת הייצור(, המתאימה באופן מלא לציוד המוצע במכרז.

בטרם תחילת עבודתו יגיש הקבלן קטלוגים, תוכניות מערך הלוחות ואישורי חח"י שהציוד אופן התקנתו תואם  (3

 את דרישותיה. מתן אישור סופי יינתן ע"י המתכנן והמפקח.

מצבים:  3ג יהיה בנוי כך שכל מפסק זרם או מנתק יותקן בתא נפרד. כל מנתק יהיה בעל ציוד המיתו (4

 מצבים: חובר/מנותק/מאורק. 3מחובר/מנותק/מאורק. כל תא מפסק זרם יכלול גם מנתק הארקה טורי בעל 

ים הלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד ויותקן סמוך לקיר בחלקו האחורי, למעט מרווח מינימאלי לשחרור גז (5

 במקרה חרום ע"פ המלצות היצרן.

באחריות הקבלן הכנת כל הסידורים הדרושים להכנסות וחיבור כבלים כולל גם בין היתר קידוח חורים קטעי  (6

תעלות וסולמות, פלטות בידוד, חיזוקים, פרופילים, קטעי צנרת וכד' ע"מ להשלים התקנת הציוד ללא תוספת 

 מחיר.

 תיאום עם חברת חשמל: .ב

 באחריות הקבלן לתאם עם חברת חשמל את כל הדרוש לביצוע ההגנות ,כיולים ,ציוד ושיטות חיבור .  (1

הקבלן יגיש לחברת חשמל את התכניות לאישור כולל גם סכמה כללית ,תכנית לכל לוח ,רשימות כיול וכד'  (2

 .את הכיולים ייקבע מהנדס בודק של הקבלן בתיאום עם חברת החשמל.

 הקבלן יספק לחברת החשמל את כבלי החיבור ממיכל המדידה אל הלוח הראשי  (3

באחריות הקבלן לתאם עם מחלקת צרכנים טכניים את כל העבודות מול חברת חשמל ,כולל גם הכנות  (4

 לבדיקה ,כיולים וכד' 

 

 תקנים ובדיקות .ג

 הבאים: IECכל חלקי הלוח ופרטיו השונים מנתקים/מפסקים וכו' ייבדקו ויתאימו לתקני 

 

 62271-200: A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage 

above 1 kV and up to and including 52 kV. 

 62271-1: Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear 

Standards  

 60265-1: High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV. 

 62271-105: High voltage alternating current switch-fuse combinations. 

 62271-100: High-voltage alternating current circuit breakers. 

 62271-102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches. 

 60282-1 : High Voltage Fuses. 

 60255 : Protection relays (Sepam). 

 60044-1 : Current transformers. 

 60044-2 : Voltage transformers. 
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 60044-8 : Electronic Current transformers (LPCT). 

 60801 : Electromagnetic compatibility  

 60529 : Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

 

 דרישות כלליות : .ד

 של מכון    "TYPE -TESTED"כל דגם של תא מ"ג  המוצע  על ידי הקבלן ,יהיה בעל תעודת  בדיקה 

 החדש ביותר לרגע המכרז. IEC-62271-200בדיקה  בינלאומי מוכר בהתאם לתקן 

 /או תעודות לכך מטעם  בכדי להבטיח עמידה בנתוני המפרט הטכני יש לספק דוחות בדיקה ו

 עבור דגם זהה .  ASTA  ,ASEFA  ,KEMAמעבדת בדיקה מוכרת ובלתי תלויה כגון: 

 שנה בייצור והתקנה של לוחות מ"ג מהדגם    15יצרן ציוד המתח גבוה יהיה בעל וותק של לפחות 

 המוצע. כל תא מ"ג המוצע ע"י הקבלן יהיה מאותו יצרן של אביזרי המיתוג.

פרויקטים אשר בוצעו בארץ במהלך חמש השנים האחרונות עם הציוד המוצע  30יציג  רשימה של לפחות  ספק הציוד

 ,בכמות לוחות דומה לפרויקט , לא יתקבלו ספקים אשר אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

 

 לוחות מתח גבוה  .ה

 ציוד : (1

ועונה להגדרות    IEC 62271-200" להתקנה פנימית, בדוק על פי התקן   Metal  Enclosed הציוד יהיה מסוג "

 הבאות:  

  סיווג ציוד מיתוג– PI - ,הפרדות מבודדות 

  סיווג יתירות– LSC2A  לוח(AIS) 

  סיווג עמידה בקשת פנימית– A-FL  

          הציוד יהיה מודולרי, כך שניתן יהיה להוסיף או לגרוע יחידות פונקציונליות שונות מבלי לבצע 

 שינוים בלוח, אלא אך ורק ע"י הצמדת התאים וחיבור פסי צבירה ביניהם. פסי הצבירה יהיו  

 באוויר ומבודדים .

כך שבזמן טיפול בכל חלקי הלוח / החלפה או תיקון של אביזר המיתוג בלוח לא  LSC2Aסיווג יתירות הלוח הינו 

יופסק שום חלק מפס הצבירה של הלוח , הלוח ישאר מחושמל במלואו )פס הצבירה( וימשיך לספק את כל הצרכנים 

 מלבד התא בו מתבצע הטיפול.

 .SF 6ה בעזרת ציוד המיתוג, מפסקים/מנתקים   יעבדו בשיטות הפסקה המתאימות לעבוד

 " ויעמדו  Sealed pressure systemמכלי הגז המורכבים בציוד ומכילים את המגעים יענו לדרישות "

 שנה.  30אורך חיים צפוי  –/IEC60694 -בבדיקות המוגדרות ב

 בשאר במפסקים. 0.5-באר )יחסי( במנתקים ו 0.4לחץ הגז בציוד לא יעלה על 

 אפוקסי. המכלים עצמם יהיו בנויים מיציקת

 כל החלקים המרכיבים את תא המתח הגבוה יהיו נטולי תחזוקה     

   "MAINTENANCE FREE. " 

בכל מקרה של עלית לחץ בתא הגז, יהיה שחרור לחץ בכיוון אחורי וכלפי מטה, כך שלא תהיה    פליטה קדימה 

 אשר עלולה לסכן את המפעיל.
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 .IEC 60529עפ"י תקן  20IPכל התאים יהיו מוגנים 

 מבנה הלוח (2

לוח המתח הגבוה יהיה מיועד להעמדה חופשית על רצפת בטון. בחלקו התחתון של הלוח יהיה   בסיס עשוי פרופיל 

U 100  כך שהלוח יוכל לעמוד ללא תמיכות נוספות. הלוח יהיה צמוד בחלקו האחורי לקיר והוא יבנה לגישה

 מלפנים בלבד. כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד.

 .IEC 60529עפ"י תקן   IP 20הלוח יהיה אטום ומוגן  

 כמוגדר לעיל,   Metal Enclosedהלוח יהיה מסוג 

 ".      ”Schneider Electricמתוצרת  33KV6SM כדוגמת 

 בכל תא תהיה הפרדה בין הפונקציות השונות:

 . מזב"ג/מנתק1       

 . פסי צבירה2       

 את מערכת הפיקוד וההגנות. . תא מתח נמוך הכולל גם3       

מיקרון  לפחות.בלוח   1התאים יהיו עשויים פח מגולוון צבועים באבקת אפוקסי/פוליאסטר קלויה בתנור, בעובי 

 יותקן פס הארקה לכל אורכו. הפס יהיה עשוי נחושת ויורכב למעשה כחיבור רציף של פסי  

  V600חוטי נחושת גמישים מבודדים למתח  הארקה הקיימים בתאים עצמם.כל חיווט הפיקוד ייעשה ע"י 

. כל חוט יהיה מסומן ע"י סימוניות פלסטיק עם מספור בשני קצותיו. חוטי הפיקוד   C  °70ולטמפרטורת  עבודה 

 ממ"ר. 1.5יועברו כולם בתעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק ויהיו בחתך 

 אמפר. 630ים לזרם נומינלי של ומתאימ KV  33פסי הצבירה יהיו באויר, מבודדים למתח

 בכל תא יהיה מחמם דגם אמבטיה בהספק המותאם ע"י היצרן לגודל התא.

 בכל תא תהיה הגנה לפקוד, הגנה וסימון לגוף החימום, ע"י מא"ז דו קוטבי נפרד לפונקציה.

 על הספק לציין בהצעתו מידות מדויקות של התאים ועליו לקחת בחשבון את המידות 

 ת שנלקחו בחשבון ע"י המתכנן ולבצע את התאים בהתאם.המקסימליו 

 בכל תא יהיה השילוט הבא: מספר סידורי ,יעוד התא ,שילוט לאביזרי פקוד או מא"זים  

 השלטים כולם יהיו מסוג סנדוויץ.   

 הזנות מתח פיקוד כמסומן בתוכניות.   

 

 מזב"ג -תא מפסק זרם בגז   (3

 כללי:

או  Schneider-Electricמתוצרת  33KVלמתח   DM1-A  SM6כדוגמת   Metal-Enclosedהמזב"ג יותקן בתא מסוג 

שו"ע מאושר. המפסק עצמו יהיה בנוי משלושה מכלי אפוקסי נפרדים המכילים את שלושת מגעי המפסק וממולאים 

 .  SF6בגז  

לדרישות "אטימות לכל אטימות המפסק תיבדק במפעל היצרן באמצעות גשש דליפות והלוגן, כך שהציוד יתאים 

 וכמוגדר במפרט הכללי. IEC – 62271-200החיים" עפ"י תקן 

תא המזב"ג יהיה מודולרי  כך שתתאפשר הרחבה לשני צדדיו בעזרת פסי צבירה באוויר, ללא צורך בהתערבות במכלים 

 .6SFהכוללים גז 

  IEC 62271-100המפסק יעמוד בבדיקות אב טיפוס המפורטות בתקן 
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יהיה מיועד להפעלה חשמלית. מתיחת הקפיץ תתבצע ע"י מנוע חשמלי  )אנרגיה צבורה( והפעלה תעשה ע"י המזב"ג 

סליל סגירה, ניתוק המזב"ג ייעשה ע"י סליל הפסקה. כמו כן תהיה אפשרות מתיחה ידנית של הקפיץ וכן הפעלה 

 והפסקה של המזב"ג ע"י ידית/לחצן הנמצא בחזית המפסק.

. המנתק ימוקם בכניסה למפסק וינתק אותו מפסי הצבירה, למנתק יהיה מצב  6SFפרדה בגז המזב"ג יכיל מנתק ה

 נוסף מוארק . 

 

 המזב"ג יכיל את האביזרים הבאים: (4

 

  VAC 220 מנוע לדריכת הקפיץ  .א

 VAC 220  סליל הפעלה .ב

 VAC 220  סליל הפסקה .ג

 NC4 -  4NO  מגעי עזר .ד

 מגעי עזר למנתק בעומס. .ה

   הארקה.מגעי עזר למקצר  .ו

 תא מתח נמוך. .ז

 גופי חימום. .ח

 לחצן ניתוק מכני. .ט

 לחצן חיבור מכני. .י

 ידית מתיחת קפיץ. .יא

 מראה מצב מגעים מכני. .יב

 שלוש נוריות סימון ניאון המחוברות ישירות ליציאה דרך מחלק מתח קיבולי. .יג

 ממ"ר. 240בחתך של עד  XPLEחיבור לכבלים מותאם לשלושה גידים  .יד

 כולאי ברק. .טו

 דידה.מערכת הגנה ומ .טז

 או שוו"ע מאושר . Schneider Electric PM8240רב מודד מסוג  .יז

 משנה זרם מסכם .יח

שלושה משני זרם יעודיים להעברת הנתונים למערכת המדידה וההגנות המשניות, המתאים לטווח  .יט

, יחס ההשנאה IEC-60044-8, מתאים לתקן  Class 5P/250בטווח זה.  class0.5עם דיוק של   5-1250Aזרמים 

 ניתן לתכנות כאשר המתקן משתנה ללא צורך בפירוק משני הזרם והכבלים והחלפה של המשנה זרם.

 שלושה משני זרם דו ליפופיים עם אפשר שינוי המתח הראשוני  –בתאים בהם יותקן רב מודד  .כ

 .VD23חיישן חישת מתח כדוגמת  .כא

כולל גם שני מגעי עזר להעברת   Horstmann ALPHA Eסט שלוש מנורות סימון קיבוליות מתוצרת  .כב

 כולל גם ממסר לזיהוי כיוון זרם קצר .-או מתח על הפסים \התראות על מצב מתח כניסה ו

 

 תא מנתק בעומס (5

 כללי:
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או  Schneider-Electricאו מתוצרת  33KVלמתח   IM  SM6כדוגמת  Metal Enclosedהמנתק בעומס יהיה מסוג 

 שו"ע מאושר

 . המכל יהיה אטום      6SFהמכיל את המגעים ומלא בגז  אפוקסי ממכלהמנתק עצמו יהיה בנוי 

 וכמוגדר במפרט הכללי. IEC 60694"  עפ"י תקן   Sealed Pressure systemובדוק  ע"י היצרן ויתאים לדרישת "

 המפסק יעמוד בבדיקות אב טיפוס המפורטות בתקן

      High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less or equal to 52 kV 

 תא המנתק יכלול את החלקים הבאים:

 אמפר 630פסי צבירה מבודדים לזרם  .א

 עם ידית הפעלה חיצונית זהה לידית מנתק הארקה. 6SFמנתק בעומס  .ב

 מנתק הארקה עם ידית הפעלה חיצונית. .ג

 נוריות ניאון לסימון קיום מתח ביציאת הכבלים. 3 .ד

 ממ"ר. 240בחתך של עד  XPLEחיבור לכבלים מותאם לשלושה גידים  .ה

 תא מתח נמוך משולב. .ו

 .NC4  +NO4מגעי עזר למנתק  .ז

 גופי חימום בהספק עפ"י המלצת היצרן. .ח

 הכנה להתקנת מנוע דריכה.  .ט

 הכנה להתקנת סליל הפסקה. .י

 כולאי ברק בהתאם לתוכניות. .יא

כך שגם הוא יעמוד בכל  SF 6סי המכיל את המגעים ומלא  בגז מנתק ההארקה יהיה אף הוא נתון בתוך מכל האפוק

 הדרישות החשמליות המוגדרות עבור המנתק בעומס, ידית ההפעלה למנתק ההארקה ולמנתק עצמו תהיה זהה.

מנתק ההארקה יהיה מחוגר למנתק בעומס, כך שלא ניתן יהיה לחבר את שניהם בו זמנית. מאחר ומגעי מקצר הארקה 

ירה זהים למגעי המנתק החיגור יהיה מובנה. דלת תא כבלים תהיה מחוגרת למנתק, כך שלא ניתן יהיה בצד פסי הצב

 לפתוח את הדלת אלא במצב בו  המנתק מקצר את נקודות חיבור הכבלים לאדמה.

 המנתק יהיה בנוי עם מנגנון סגירה/פתיחה מהיר ללא קשר לפעולת הידית

         "QUICK MAKE AND QUICK BREAK MECHNISM  ." 

 

 מפסק ראשי- SEPAM 20 –מערכת הגנות תא כניסת חברת חשמל  (6

 תא מזב"ג יכיל יחידת הגנה ובקרה אלקטרונית המבוססת על מיקרופרוססור דיגיטלי                 

 של חברת שניידר אלקטריק או שו"ע . SEPAM 20מסדרת  

 היחידה תבצע את הפעולות הבאות:     

  הדרושות ואשר יפורטו בהמשך.כל ההגנות 

  מדידת זרםRMS  פאזות, שיא ביקוש בשלושת הפאזות, זרם זליגה   3 -בRMS.זרמי תקלות , 

 .תצוגה מקומית של המדידות במצב עבודה רגיל והודעות תקלה במקרה הצורך 

 תקשורת מקבילית בו זמנית בעזרת חיבור גידים בין כניסות/יציאות של יחידות נוספות, לצורך 

 שליטה מרכזית אוטומטית וחיבור סלקטיביות לוגית.
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  ,תקשורת טורית המאפשרת העברת מידע ,כגון הפעלה/הפסקה, מצבי מפסק, תקלות, אירועים

מדידות, מונים אשר הכרחיים עבור פעולות בקרה ושליטה מרחוק, ניהול צריכת אנרגיה ותכנון 

 תחזוקה.

 הוי תקלה פנימית במכשיר.בקרה ובדיקה עצמית במהלך העבודה, לצורך זי 

  :אפשרות להזנת מכשיר ההגנה בתחום מתחים 

24 - 250 Vdc & 110 - 240 Vac 

  ליחידה תהיה אפשרות לזהות קריאה לא תקינה של מעגלי זרם ומתח ולהוציא התראה כמו כן

 אופציה לזהות אי תקינות מעגל סליל הפסקה.

 

 פונקציות הגנה:

 

 בעלות טווח כיולים רחב  ומגוון השהיות זמן. IECעקומות בהתאם לתקני  יחידת ההגנה תכיל מספר רב של 

 היחידה תכיל את פונקציות ההגנה הבאות:

 

 הגנה מפני קצר    ANSI CODE 50/51 

 הגנת פחת    ANSI CODE 50N/51N  

 )הגנה מפני עומס יתר)תרמית  ANSI CODE 49 

 אי איזון פזות בזרם   ANSI CODE 46 

 

 

 השהיית זמן בתקלת קצר או תקלה לאדמה 

 

 655 – 0.05 ( שניותdefinite time) 

 4 – 0.1 ( שניותinverse definite minimum time) 

 2 – 0.1 ( שניותvery inverse definite minimum time) 

 1 – 0.1  ( שניותextremely inverse definite minimum time) 

 

(1) INזרם נקוב = 

 Definite timeעקומת,  (2)

 IDMT   (inverse, very inverse, extremely inverse)עקומת  (3)

 

 כיול זרם וזמן עבור כל הגנה יעשו בעזרת חיבור מקומי והגנת קוד.

 בעבור כל הגנה יתאפשר בחירה באמצעות התקשורת או מקומי בין ארבעת הכיוונים הקבועים מראש.

 כל הגנה בעבור צורות שונות של מצב הרשת.למכשיר תהיה אפשרות להגדיר שתי קבוצות של הגדרות ל
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ליחידות שכנות  Blockהיחידה תאפשר סלקטיביות לוגית הלוקחת בחשבון אפשרות של קבלה ושליחה של פקודות 

 בכניסות/יציאות דיגיטליות.

 

 אפשרויות מדידה: 

 

 היחידה תבצע את המדידות הבאות, לפחות בדרגת דיוק וטווח כמצוין מטה.

 

 פונקציה טווח דיוק

1 % ± IN 40-0.02 מד זרם 

1 % ± IN 40-0.1 שיא ביקוש זרם 

1% ± IN 40-0.1 זרמי תקלה 

1% ± (2 )20Ino - 0.1 זרם בתקלת זליגה 

1% ±  20Ino - 0.1 זרם זליגה 

0.5% ± Unp 1.2 - 0.06 מד מתח 

HZ0.05 ± HZ 50 ±5  

 

 מד תדר

1% ± Vp 3 - .040 ( 3זליגת מתח) 

 

(1) IN זרם נקוב = 

(2) Inoזרם נקוב בנקודת האפס= 

 מתח המופיע במשולש פתוח בעת תקלת זליגה לאדמה (3)

 

 :אפשרויות תכנות

 

יחידת ההגנה והבקרה חייבת להכיל אפשרויות תכנות עבור שליטה, בכדי לאפשר שליטה אוטומטית כנהוג ברשתות 

 מתח גבוה.

 10תהיה אפשרות למספר של כניסות/יציאות דיגיטליות ) בכדי לאפשר גמישות מקסימלית בשליטה והגנה ליחידה 

 כניסות (. 8יציאות ו 

 ליחידה תהיה תוכנת תכנות הגנות המאפשרת תחזוקה ושינויים בעתיד.

 

 בטיחות:

 

 המכשיר יכלול את כל אמצעי הבטיחות הבאים:

 

 .בדיקה עצמית לפעולה תקינה מתמדת 
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 " מגעwatchdog.חיצוני וממסר " 

 למצב "בטוח " לאחר זיהוי תקלה פנימית. מעבר אוטומטי 

 .גיבוי ומעבר נתונים אוטומטי עם מערכת השליטה המרכזית 

 .התנגדות להפרעות אלקטרו מגנטיות 

 .הגנה בפני שינוי  כיולים ע"י סיסמא 

   תואם עם תקניIEC :ויעמוד בתנאי  העבודה הבאים 

 תנאי אקלים 

 עבודה  IEC 60068-2 -25°C - 70°C 

 אכסון  IEC 60068-2 -25°C - 70°C 

 'לחות/טמפ  IEC 60068-2 93%  40°-בC 

 

 מכני 

 הגנה     IEC  60529  פנל קדמי– IP51 

                                   רעידותIEC 60255-21-1       2דרגה 

                                        מכהIEC 60255-21-2       2דרגה 

                                         שרפהNFC 20455 חיווט כבה מאיליו 

 

 אלקטרו מגנטי 

 קרינה IEC 60255-22-3  דרגהIII  V/m 10 

 פריקה אלקטרוסטטית IEC 61000-4-2  דרגהIII 

 

 חשמלי 

  בתדר תעשייתי IEC 60255-4 2KV-1MIN 

 1.2/50 µs impulse           IEC 60255-4  KV5 

  גל אוסילוגרפיMHZ1 IEC 60255-22-1  דרגהII  

  גל מעברns5 IEC60255-22-4  דרגהIV 

 גל אנרגיה IEC 801-5 

 

 

 

 

 התקנה ותחזוקה

 

 היחידה חייבת להיות קלה להתקנה או החלפה, בעזרת מסגרת ושני תפסנים לחיזוק.
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שה בעזרת סרגל חיבורים מהודק עם ממ.חיבור החווטים יע 100היחידה תהיה קומפקטית, מקסימום עומק המכשיר עד 

ללא צורך בקיצור של מעגלי בורג לבטיחות מוגברת. היחידה תאפשר חיבור וניתוק מהיר גם כאשר היחידה מחושמלת 

 .הזרם

 חיבור התקשורת יאפשר ניתוק מהיר מבלי לפגוע במעבר התקשורת בין היחידות הנוספות ומערכת הבקרה המרכזית.

 

 רישום אירועים

 

 אירועים אחרונים  5אירועים אחרונים ,  19היחידה תוכל לאחסן בזיכרון הפנימי נתונים לגביי 

 )מתחים, זרמים, זוויות, זמנים ועוד ( יוצגו באמצעות תוכנה בצורה גרפית לניתוח מלא של האירוע.

 

 תקשורת

מערכת תקשורת תאפשר מעבר נתונים בצורה מסונכרנת בין המכשיר והבקרה המרכזית תוך כדי הגנה מקסימלית בפני 

בפרוטוקול  RS485ביט/שניה. ערוץ התקשורת יהיה   38400ועד  1200 -הפרעות חיצוניות. קצב העברת הנתונים יחל מ

MODBUS . 

  ליחידה תהיה כניסתRS232 מחשב )בעזרת תוכנה מתאימה(.המאפשרת חיבור ל מלפנים 

   ע"י הוספת מתאם היחידה תתמוך בפרוטוקולIEC 60870-5-103. 

 

 

 GISלוח  –לוח חלוקה.  (7

 

 ועונה להגדרות הבאות:     IEC 62271-200" להתקנה פנימית, בדוק על פי התקן   Metal  Enclosed "הציוד יהיה מסוג 

 מבודדות,הפרדות  - PM –סיווג ציוד מיתוג         

  LSC2 –סיווג יתירות         

  A-FL / A-FLR –סיווג עמידה בקשת פנימית         

תאים בגרסא  4, ניתן לחבר עד SF6או קומפקטי )ניתן להרחבה או לא ניתן להרחבה( , מבודד בגז   הציוד יהיה מודולרי

 הקומפקטית

 

 .SF 6קה המתאימה לעבודה בעזרת המנתק יעבוד בשיטת הפס  ישמש כתווך הבידוד. SF6גז מסוג 

 מפסק הזרם יעבור בשיטת הפסקה ע"י ואקום.

 " ויעמדו  Sealed pressure systemמכלי הגז המורכבים בציוד ומכילים את המגעים יענו לדרישות "

 שנה.  30אורך חיים צפוי  –/IEC60694 -בבדיקות המוגדרות ב

 שנים. 30רמת הלחץ והבידוד תבדק במפעל כך שחיי הלוח יהיו ל באר )יחסי( ,  0.3לחץ הגז בציוד לא יעלה על 

 

 כל החלקים המרכיבים את תא המתח הגבוה יהיו נטולי תחזוקה             

   "MAINTENANCE FREE. " 
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בכל מקרה של עלית לחץ בתא הגז, יהיה שחרור לחץ בכיוון אחורי וכלפי מטה, כך שלא תהיה    פליטה קדימה אשר 

 לסכן את המפעיל.עלולה 

 

מ"מ  לפחות ויכללו מד   3התאים יהיו עשויים פח מגולוון צבועים באבקת אפוקסי/פוליאסטר קלויה בתנור, בעובי 

 לחץ גז ע"מ לנטר את רמת הלחץ בתוך התא.

 

לוח המתח הגבוה יהיה מיועד להעמדה חופשית על רצפת בטון. בחלקו התחתון של הלוח יהיה   בסיס עשוי פרופיל 

U 100  כך שהלוח יוכל לעמוד ללא תמיכות נוספות. הלוח יהיה צמוד בחלקו האחורי לקיר והוא יבנה לגישה

 .IEC 60529עפ"י תקן   IP 20מלפנים בלבד. כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד. הלוח יהיה אטום ומוגן 

 

 Schneiderרת                  מתוצ FLUSARC 33kV כמוגדר לעיל, כדוגמת   Metal Enclosedהלוח יהיה מסוג 

Electric”      : 

 

 בלוח יותקן פס הארקה לכל אורכו. הפס יהיה עשוי נחושת ויורכב למעשה כחיבור רציף של פסי  

 הארקה הקיימים בתאים עצמם.

 

 ולטמפרטורת    V600כל חיווט הפיקוד ייעשה ע"י חוטי נחושת גמישים מבודדים למתח  

 ט יהיה מסומן ע"י סימוניות פלסטיק עם מספור בשני קצותיו. חוטי הפיקוד   . כל חוC  °70עבודה 

 ממ"ר. 1.5יועברו כולם בתעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק ויהיו בחתך 

 

 אמפר. 630ומתאימים לזרם נומינלי של  KV  36, מבודדים למתחSF6פסי הצבירה יהיו בגז  

 

 קוטבי נפרד לפונקציה. בכל תא תהיה הגנה לפקוד ע"י מא"ז דו

 

 על הספק לציין בהצעתו מידות מדויקות של התאים ועליו לקחת בחשבון את המידות 

 המקסימליות שנלקחו בחשבון ע"י המתכנן ולבצע את התאים בהתאם. 

 בכל תא יהיה השילוט הבא:  

 מספר סידורי.          

 יעוד התא.          

 שילוט לאביזרי פקוד או מא"זים          

 השלטים כולם יהיו מסוג סנדוויץ.          

 

 הזנות מתח פיקוד כמסומן בתוכניות.

 

תאי מפסק זרם עם  2תאי מנתקים בעומס ו  2פונקציות:  4הלוח יהיה קומפקטי המורכב ממיכל גז אחד אשר מכיל 

 .FLUSARC CB-CB-C- Cהגנות, הלוח יהיה מדגם 
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 תא מנתק בעומס

 

 תא הכניסה יכלול מנתק בעומס אשר יאפשר ניתוק גלווני בין כניסת הכבל לבין פס הצבירה 

 

 תא הכניסה יכלול את החלקים הבאים:

 אמפר 630פסי צבירה  .א

 אמפר 630מנתק בעומס  .ב

 מגעי עזר .ג

 מראה מצב .ד

 נוריות ניאון לסימון מתח בכניסת הכבלים. 3ב.  .ה

 בחתך       XPLEג. חיבור הכבלים יהיה מתחתית הלוח ומותאם לשלושה גידים  .ו

 ממ"ר. 240מקסימלי של    

 שאר הנתונים הטכניים על פי פרק "כללי" במפרט הטכני לציוד מתח גבוה הנ"ל.

 

 תא מפסק זרם בואקום

 כללי:

למנגנון המנתקים המתואר לעיל  זהה  המפסק יהיה מסוג מזב"ק  ) מפסק זרם בואקום ( ומנגנון ההפעלה שלו יהיה

 ויכלול גם הוא שלושה מצבי הפעלה.

בכל זרם עד לכושר  המגעים מנגנון הסגירה / פתיחה של המגעים הראשיים , יכלול תאי כיבוי קשת המאפשרים פתיחת

 הניתוק של המפסק בקצר.

 הפרדה חשמלית. ולא יידרש מנתק נוסף לצורך ביצוע    DISCONNECTORבמצב פתוח המפסק יהווה 

  נתונים טכניים:

 

   36      (KV)    מתח נומינלי

    1MIN KV  RMS)- 50 HZ    )70    רמת בידוד

     ( S KV  PEAK 1.2/50   )170  

 500      (MVA)    הספק קצר סימטרי

 25    (1S/ KA RMS )    יכולת עמידה בזרם קצר

 Internal Arc ( 1S/ KA RMS )25הקריטריונים  5עמידה בקשת פנימית בכל  

   630      (A)    זרם נומינלי

  40( ועד 5-)         (c°)   טמפרטורת הסביבה

 

 (. IEC 56)בעבודה עפ"י 

 KA   16בזרם  20        מספר פעולות חשמליות בקצר  
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המנתק לבין מנגנון הפעלת המפסק יבטיח מפני אפשרות ניתוק בזמן שהמפסק במצב חיגור מנעולים בין מנגנון הפעלת 

 מחובר. כמו כן חיגור לדלת התא לא יאפשר פתיחת אלא בזמן שהמפסק במצב פתוח והמנתק במצב מוארק.

 ידית הפעלה אחת תשמש את מנגנון הפעלת המנתק ומנגנון מנתק הארקה. 

 סגירה/פתיחה מהיר ללא קשר לפעולת הידיתהמנתק יהיה בנוי עם מנגנון 

 "QUICK MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM" 

 

 המפסק יכיל את האביזרים הבאים:

 

 VAC 220  סליל הפסקה .א

   מגעי עזר .ב

 מגעי עזר למנתק בעומס. .ג

   מגעי עזר למקצר הארקה. .ד

 תא מתח נמוך. .ה

 ידית מתיחת קפיץ. .ו

 מראה מצב מגעים מכני. .ז

 ניאון המחוברות ישירות ליציאה דרך מחלק מתח קיבולי.שלוש נוריות סימון  .ח

 ממ"ר. 240בחתך של עד  XPLEחיבור לכבלים מותאם לשלושה גידים  .ט

 מערכת הגנה ומשני זרם יעודיים  .י

 

 מערכת הגנות 

 תוצרת שניידר אלקטריק. VIP40ממסר ההגנה יהיה מסוג 

 על הזרם ומתח הפעלה  לממסר ההגנה.שלושה משני זרם המותקנים ביציאות לשנאי יספקו אינדיקציה 

 הממסר יכלול:

 A  200הנומינלי בתחום :  הזרם המותאמת להגנה על שנאי  וניתנת לכיוון ע"פי גודל השנאי לפי    IDMTעקומה מסוג 

של תקלה והוא יסתפק במתח ההפעלה של הממסר, ללא צורך  . סליל הפסקה יאפשר הפסקת המפסק במקרה8 –

 במתח עזר נוסף.

 UPSולא יהיה צורך בהוספת מקור מתח נוסף כגון (Self Power) ממסר ההגנה יוזן ע"י משני הזרם היעודיים  

 

 ציוד בטיחות מתח גבוה: (8

 בכל חדר מ"ג יותקן ארון בטיחות המיועד להתקנה על הרצפה במקום נגיש. 

 מ"מ לארון יותקן בורג הארקה. על הארון יותקן שלט "ציוד בטיחות".  2הארון ייבנה מפח בעובי 

 הארון יכלול:

הכולל גם התראה אורית )נורת לד( וקולית על קיום מתח  IEC-60855מתאים לתקן  40kVעד  5kVבודק למתח  .א

תהיה מערכת בדיקה עצמית  מ' לפחות. לבודק 1.26באמצעות חיישן קירבה, ומוט טלסקופי באורך של 

 משולבת.
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 .EN397כובעי מגן מיועדים לעבודות חשמל מתאימים לתקן  2 .ב

 .EN166משקפי מגן מיועדים לעבודות חשמל מתאימים לתקן  2 .ג

עשויות "לטקס" עם כפפה פנימית מבד. הכפפות  3, רמה  IEC-60903מתאימים לתקן  26,500Vכפפות למתח  .ד

 לפחות. הכפפות יארזו באריזה קשיחה הכוללת בקבוקון טלק. 10יהיו במידה 

 בודק כפפות פניאומטי מותאם לכפפות הנ"ל. .ה

 .IEC-61235מוט הצלה מתאים לתקן  .ו

 חולץ נתיכים מותאם לציוד המותקן )אם יש נתיכים(. .ז

שכבות )סנדוויץ'(, עם אותיות אדומות על רקע לבן. השלטים  3מפלסטיק בעלי שלטי אזהרה  5מערכת של  .ח

 מ"מ ובנוסחים שלהלן: 8מ"מ, עם חוט תלייה פלסטי שזור בקוטר  200X150בגודל 

 2  מתח גבוה" –שלטים "זהירות 

 2  לא לחבר, עובדים על הקו" –שלטים "זהירות 

  מתח גבוה" –שלט אחד "סכנה 

 ימון חץ הברקעל כל שלט יופיע גם ס 

 .IEC-61230 -מקצר מתח גבוה לשלוש פזות על פי תקן  .ט

 שנאים : (9

בהתאם לרשת  33/0.4kVמפרט זה הינו לאספקה, התקנה והפעלה של שנאי יצוק להתקנה פנימית למתח עבודה  

 חברת החשמל.  האספקה באזור ומאושר ע''י

עם סלילים מחוזקים בסיבי זכוכית ויצוקים באפוקסי בתנאי ואקום כדוגמת  "CAST RESIN" השנאי יהיה מסוג

TRIHAL .ע"י שניידר אלקטריק או שוו"ע מאושר 

 .EN 50541, ו IEC 60076-1, 50541-1בניית השנאי ובדיקותיו ותכונותיו יהיו בהתאם לתקן ישראלי 

 .E3,C3,F1לא יתקבלו שנאים בדרגות נמוכות מ 

 .1-50541לפי טבלת הפסדי העומס בת"י  A0Akהשנאי יהיה בעל נצילות אנרגטית גבוהה, בדירוג  .א

 .השנאי יענה על הדרישות המפורטות להלן.  כל סטייה מהדרישות תצוין במפורש ע"י המציע בגוף ההצעה

הרמוניות )מניעת התחממות כתוצאה מזרמי מערבולת הנוצרים מ K-9יהיה   Kfactorמקדם חימום השנאים  .ב

 בהתאם לאופי הציוד המחובר (

 ציוד ואביזרים נלווים .ג

 ,  º90-גלגלי שינוע, שני כוונים ב 4

 אוזני הרמה 4

 בורג להארקת הגוף

 .שלט מאלומיניום עם נתוני השנאי, לפי הנדרש בתקן הישראלי

 סימן זיהוי בר קיימא ליד כל חבור כוח ולכל מהדק פיקוד.

 .IEC 60076ור בדיקה סדרתית בהתאם לתקן  השנאי יעב -מדידות ובדיקות  .ד

 הספק יצרף באספקה את הדוחות הבאים: .א

 ( דוח בדיקהSample Test בהתאם לנדרש בת"י )לשנאי מדגמי מהסדרה המסופקת. 50541-1 , 

 ( דוח בדיקת שיגרהRoutine tests בהתאם לנדרש בתקן )IEC 60076 
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 . 30% -לגדלת ההספק עד V AC 230 הפועלים במתחאוורור מאולץ יהיה ע"י לוח בקרה ומפוחים  .ה

דרגות טמפ' )הפעלת מפוחים, התראה והפסקה(  3-מכל אחד מהסלילים ומגעים ל  PT100השנאי יכלול רגשי  .ו

. ויכלול מגעים  V AC 230לפיקוד המפוחים, לוח פיקוד ובקרה למפוחים יסופק ויותקן, בסמוך לשנאי במתח 

 .יבשים לחיבור אל בקרת מבנה

 השנאי יכלול הכנות לחיבור פסי צבירה ופלטת הרחבה לחיבור מוליכי איפוס ע"פ תכנית .ז

תיעוד טכני ואשורים: על הקבלן להגיש לאשור את כל האפיונים הטכניים של השנאי, שרטוט מבנה ומידות,  .ח

 .תכניות חווט ומהדקים

 ביטוח אחריות: .ט

שלישי לזכות המזמין וביחד עם החוזה ימציא בטוח זה הקבלן ידאג לבטוח ההובלה מפני נזק לציוד או לצד 

 למזמין.

 

  1600KVAשנאי  .י

 Power kVA 1600kVA -הספק נומינלי 

 קירור
 -עם מפוחים, להגדלת הספק השנאי ב AFמאולץ 

40% 

 33KV ( 10%מתח גבוה נומינלי ) סטייה מותרת 

 400/231V פאזות + אפס( 3מתח נמוך נומינלי, ללא עומס ) 

   50Hz תדירות הרשת

 2x2.5% ± (HV Tapping rangeמחליף דרגות )

 Vector group  D yn11 -קבוצת חיבורים 

 K factor  K-9מקדם התחממות מזרמי מערבולת  

 2200W הפסדי ריקם מירביים

 120°C 14000Wהפסדי עומס מירביים, 

%6 עכבת קצר  

 עומס -100%מהדק חיצוני ל נקודת האפס

 70kV דקה(: 1למשך  50Hzגבוה )-בידוד בצד מתחרמת 

גבוה )רמת מתח הלם -רמת בידוד בצד מתח

(B.I.L: 
170kV 

 10kV רמת בידוד בצד מ"נ

 40°C :טמפ' סביבה מירבית )מתמשכת(

 Class F עליית טמפ' מותרת בסלילים

  50°C-בדיקת שוק תרמי ב  – C3 (CLIMATIC CLASSדרגה אקלימית ) 

 ENVIRONMENTALדרגה סביבתית ) 

CLASS לפי )IEC 60076-16 
E3 

 F1 (FIRE BEHANIOUR CLASSחסינות מאש )
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 בחלק העליון נמוך, מתאים לחיבור פסי צבירה.-חבורי מתח

 בחלק העליון גבוה:-חבורי מתח

 בחלק העליון TNSהרחבת פס שיטה לטובת חיבור איפוס 

  

 

-  

 דיזל גנרטור : .11

העבודה מתייחסת לאספקה, הובלה התקנה, חיבור והפעלה של מחולל חשמל בעזרת מנוע דיזל )דיזל גנראטור(  .12

עם מיכל דלק יומי דופן כפולה שיותקן בנפרד ויאפשר פעולה רציפה  KVA PRIME 800אוטומטי,  בהספק של 

ך הרצת מערכות ועד לאכלוס שעות ובעומס מלא.  המיכל יסופק מלא סולר לצור 8של הדיזל גנרטור לזמן של 

 ומסירת החניון  ללקוח .

.הלוח והמפסק  61439אוויר ממונע בתוך מבנה מודולרי בתקן  ACB-3X1400A LSIGהגנרטור יסופק עם מפסק  .13

 יעמדו בכל הדרישות כמפורט בפרק לוחות חשמל במפרט זה.

כולל גם מיקום הגנרטור, מיקום  הקבלן מצהיר בהצעתו שבחן את נתוני הפרויקט ובדק את אפשרויות הביצוע .14

מיכל דלק ,תוואי צנרת הדלק, התאמה של המערכת המתוכננת לדרישות התקנים והתקנות הרלוונטיות לביצוע 

 גנראטורים ומערכות דלק, דרישות מתכנן האקוסטיקה וכו'. 

, הכנסה אל בהגשת הצעתו מאשר הקבלן את היתכנות הביצוע של הגנרטור ע"פ תכנית כולל גם הובלה לאתר .15

, קיבוע ,התקנה ,חיבור וכד' וכולל גם ביצוע צנרת פליטה בהתאם להוראות המחלקה  -5חדר גנרטור במרתף 

לאיכות הסביבה .באחריות הקבלן להגיש לאישור המשרד לאיכות הסביבה ולקבל היתר למערכות הדלק בטרם 

 ביצוען.

 

  הקף העבודה:  .א

 העבודה תכלול את החלקים הבאים:  

יחידת דיזל גנרטור אוטומטי, בהתאם למפרט הטכני ונתוני היחידה שיפורטו להלן, הרכבתו  אספקת (1)

 במבנה המיועד עם בולמי זעזועים ורעידות, כולל גם התקנת כל האביזרים המכאניים, החשמליים  

 העזר הדרושים להפעלתו התקינה. וחומרי  

 הפיקוד והבקרה החשמלית והמכאנית.אספקה, הרכבה וחיבור של לוח גנראטור אל מערכת הכוח,  (2)

 מערכת אספקת דלק הכוללת מיכל יומי בנפח עם דופן כפולה המאפשר פעולה של היחידה בעומס  (3)

 ברציפות. הקבלן יספק ויתקין מערכת צינורות דלק בין היחידה ובין מיכלי  שעות 8 מלא למשך 

 הדלק ונקודת התדלוק.  

 ממ"ר.   16וליך נחושת מבודד על הקבלן להאריק את כל צנרת הדלק במ 

 בבסיס הגנראטור ומיכל הדלק תבוצע מעצרה מפח מרותך מגולוון וצבוע בתנור לאיסוף נוזלים   (4)

 המשרד  נוזלים והתראה לבקרה, המעצרה תבוצע לפי תקנות  \המעצרה תכלול גלאי הצפה  

 גילוי אש.–לאיכות הסביבה ומשרד העבודה. הגלאי יחובר למערכת ההתראות של הבניין  

מבודדים תרמית מהמנוע.  45dB אספקה, הרכבה וחיבור צנרת הפליטה ודודי ההשתקה למגורים  (5)

 חלקים חמים במנוע ובמפלט יצוידו ברשת הגנה מתכתית למניעת מגע מקרי. 
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 אספקה והתקנה של צינור פליטה )אגזוז( עד לגג המבנה או עם מסנן חלקיקים  כפי שיוגדר באישור  (6)

 יבה של הפרויקט.איכות הסב 

 אספקה והתקנה של מערכות השתקת הרעש בפתחי האוורור של החדר כולל גם כונס אוויר בין  (7)

 הרדיאטור למשתיק ביציאת אויר חם. 

 אספקה, התקנה וחבור של כבלי הכוח וכבלי הפיקוד והבקרה בין היחידה ולוח החשמל שלה.  (8)

 ל לפי ספציפיקציה של היצרן. יש לחבר אספקה והתקנת מערכת מצברים יבשים נטענים ללא טיפו (9)

התנעות רצופות אחת אחרי השנייה  10את המצברים עם מכשירי המדידה הדרושים. המצברים יאפשרו לפחות  

 ללא טעינה. 

בדיקת ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רישיון של משרד האנרגיה, מכון התקנים, חברת החשמל,  (10)

 ושים לצורך זה.תכניות מעודכנות ויתר המסמכים הדר 

אספקה, התקנה, כבילה, חיווט וחיבור התראות בפנל כבאים של הפרויקט כולל גם אינדיקציית  (11)

 חוסר דלק וכד' כפי שנדרש ע"י שירותי הכבאות ונספח הבטיחות של הפרויקט.\תקלה \ פעולה 

 העבודה תתבצע ע"פ התקנים הבאים: .ב

 5163, 5000ק.ת.  1987 - תקנות החשמל )התקנת גנרטורים למתח נמוך(, התשמ"ז (1)

 1970 -פקודת בטיחות בעבודה התש"ל  (2)

 1979 -תקנות למניעת מפגעים התשל"ט  (3)

(4) NFPA 70, 1996 EDITION, ARTICLE 445-GENERATORS   

(5) IEC 60034 

 הוראות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים (6)

 

 מפרט טכני ונתוני היחידה:  .ג

החשמל מהרשת  הדיזל גנרטור מיועד לספק חשמל למערכות החיוניות במקרה של הפסקות באספקת  

 הציבורית ולמערכות חרום בזמן אש.

 נתוני היחידה יהיו כדלקמן:  

הפעלה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח הרשת, והפסקה אוטומטית כאשר  (1)

 .0.9התחדש המתח. כופל הספק נדרש  

 .Hz ,THDV<5% 50, תדר Un 400V Uph 230Vמתח ביציאה  (2)

הגנרטור יהיה סינכרוני בעל מבנה "ללא מברשות" מצויד בווסת מתח אוטומטי אלקטרוני מהיר  (3)

סל"ד. הדיזל יהיה בעל קירור מים,  1500תגובה, ווסת מהירות אלקטרוני. מהירות הגנראטור והדיזל  

 תרמוסטט לבקרת עליית טמפרטורת המים.  מצויד ברדיאטור מטיב מעולה, כולל גם 

הדיזל גנרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מקורית של היצרן. היחידה עצמה תסופק בשלמות עם  (4)

 בולמי זעזועים אוריגינליים מתאימים לדרישות שיפורטו בהמשך להצבה ישירה לבסיס. 

על הגנה תרמית ומגנטית הגנרטור יסופק עם לוח חשמל מתאים שיכלול מפסק זרם ראשי אוטומטי ב (5)

 בגודל מתאים לאבטחת הגנרטור, רב מודד הכולל גם מדידת מתח, זרם, הספק, הספק ראקטיבי  
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ותדירות, מד שעות פעולה, ממסר בודק חוסר מתח או חוסר פאזה ומערכת הדממה אוטומטית של הדיזל  

ם בקר ממוחשב בעל תצוגה במקרה של חוסר מתח או פאזה. כמו כן, יסופק הגנרטור עם לוח פיקוד ע 

דיגיטלית עם יציאת תקשורת לבקרת מבנה, כולל גם מכשירי מדידה מפסק זרם ראשי והגנות מכשירים, כולל 

או ש"ע. SU124 הדממה, כדוגמת סולקון -גם מערכת הגנות למנוע לחץ שמן, חום, גובה מים ומפסק התנעה

 של הגנרטור לאישור המתכנן.באחריות הקבלן להעביר סט תכניות לוח הבקרה וההפעלה 

והגנות בנפילות ועליות תדר.  RFהגנרטור יצויד בווסת מתח אלקטרוני סטטי הכולל גם מסנן להפרעות  (6)

גם בעומס הכולל גם תכולת הרמוניות זרם גבוהות כדוגמת  ±2%הווסת ישמור על יציבות מתח בגבולות  

 בשנוי  10%±בה הדינמית של הווסת תהיה התגו  ±5%ויאפשר כוון ושנוי מתח בגבולותUPS מערכת   

 בעומס.  %50של   

הגנרטור יצויד בווסת מהירות אלקטרוני הכולל גם בקר מהירות, רגש סיבובים, ווסת דלק אלקטרוני  (7)

בכל המצבים בהתאם ± 1%כדוגמת ברבר קולמן. המערכת תדאג לווסת את מהירות המנוע בגבולות  

 לנתונים הבאים:  

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

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

 , קטרפילר CUMMINSפעימות להתנעה ע"י מצברים מתוצרת חברת   4מנוע הדיזל יהיה מקורר מים,  (8)

 ,MTU  או ש"ע. מחוללים יהיו מתוצרת מערב אירופה או ארה"ב בלבדLEROY SOME , ,סטנפורד, ווילסון

לחץ שמן והתקני הבטחה להפסקת הדיזל במקרה של עלית טמפרטורה -חום, מד -הדיזל יצויד במד   .קטרפלר

,ירידת לחץ שמן, ומהירות יתר. פרט להפסקת הדיזל תתאפשר גם אזעקה כולל גם מתן התראה לפנל הבקרה. 

 .אוטו- אפס -כן יכלול הלוח מפסק בורר להפעלה יד 

צויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חמום ווסת חימום, ברזים, צינורות גמישים. גוף המנוע י (9)

החמום יורכב על היחידה ויחובר למנוע, לצינורות הגמישים ולברזים בכניסה וביציאה. כ"כ יצויד  

המקרן בגוף חמום למניעת הקפאת המים במקרן ובצנרת המגיעה אליו. עבודת המתקין כוללת חיבור  

 .פי החימום לרשת החשמלגו 

המנוע יצויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חמום, ווסת חימום, ברזים, צינורות גמישים. גוף  (10)

החמום יורכב על היחידה ויחובר למנוע, לצינורות הגמישים ולברזים בכניסה וביציאה. כמו כן יצויד  

ליו. עבודת המתקין כוללת חיבור המקרן בגוף חמום למניעת הקפאת המים במקרן ובצנרת המגיעה א 

 .גופי החימום לרשת החשמל 

הקבלן יראה את המפרט כהשלמה לתכניות ועל כן לא מן ההכרח, שכל העבודה הדרושה תהיה  (11)

 מתוארת גם במפרט זה . 

הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי, ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה ההובלה והפריקה של כל הציוד  (12)

 והוא מקבל את האחריות להובלתו התקינה, מהנמל בארץ, של כל הציוד אשר  המכאני והחשמלי 

יובא מחוץ לארץ וכן להובלה תקינה של כל הציוד אשר ייקנה או יירכש בארץ או יסופק ממחסנים  

 הנמצאים בארץ.  
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ראות הו הקבלן יצבע את מערכות הצינורות המיועדות למים, דלק, פקוד חשמלי וכו' בגוונים שונים לפי  .ד

צבע סופי. הקבלן יתקן  רסט ושתי שכבות -שכבות צבע יסוד אנטי 2המפקח. הצביעה )אחרי ההרכבה( תעשה על ידי  

 לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח.  את כל הנזקים שיתגלו בציוד כתוצאה מהובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו' 

 : מערכת הדלק .ה

  ידי הקבלן. המיכל יימדד בנפרד כ"קומפלט", הכולל גם את כל -על ליטר, יסופק ויותקן 2,200המיכל, בקיבולת

 סעיפי הצנרת, האבזרים והציוד הדרושים.

 .המיכל יהיה מתוצרת מפעל המתמחה בייצור מיכלי דלק. תכנית המיכל תוגש לאישור המזמין, לפני הביצוע 

 .המיכל יכלול מעצרה או דופן כפולה  על פי התקנות 

  ,המיכל ייבנה מפחים חדשיםST-37/2 כל ספחי הצנרת להתחברות יותאמו מראש לאפשרויות ההתקנה באתר .

ולתפעול נוח. על הקבלן להגיש לאישור המזמין תוכניות ייצור מפורטות, בהן יצויינו גם כיווני ההתחברות של 

 הצנרת החיצונית, בתיאום מלא עם אופן ההתקנה.

 באים:המיכל יכלול את הפתחים ה 

 , לפחות.2צינור מילוי " -

 .3צינור עודפים " -

 לפחות, )שייצא מחוץ למבנה(. ,1/2צינור אוורור " -

 ברגים. 8 -ס"מ, סגור בפלנש, אטם ו 60פתח ניקוי בקוטר  -

 לשם התקנת מצופים, ומכסה פח מעליה. 1/2שרוולים " 4כיסוי הפלנש יכלול  -

 מדיד מכני המאפשר לראות את מפלס הדלק במיכל. -

 חוזר ממנוע הדיזל. 3/4למנוע הדיזל עם מגוף וצינור " 3/4נור "צי -

 לפחות, עם מגוף ופקק. 2צינור ריקון " -

 , עם מגוף.1/2צינור ניקוז ובדיקה " -

 נוסף, עם פקק, מעל למיכל. 2צינור " -

 

 :צביעת המיכל תבוצע בכפיפות להנחיות יצרן הצבעים/צפוי וכמפורט להלן 

 ידי התזת חול לפי תקן -לפני הצביעה יש לנקות  היטב את המיכל מכל לכלוך, שמנים וחלודה. הניקוי יתבצע על

S.I.S. לדרגה ,SA-2.5. 

 .הסרת הלכלוך והשמנים תבוצע באמצעות ממיסים אורגניים כגון טוליאון או נפט 

 .אין לבצע התזת חול לפני שיוסרו כל סיגי הריתוך מהמתכת 

  שעות לפחות בין  24צביעת חוץ המיכל היומי תבוצע בשתי שכבות צבע יסוד מיניום סינטטי ויבוש במשך

מיקרון לפחות. שכבת הצבע השלישית תהיה צבע יסוד סינטטי "אדום  25השכבות. עובי כל שכבת צבע יהיה 

סינטטי מסוג "סופרלק"  שעות לפחות. שכבת הצבע הרביעית תהיה צבע 24 –אוקסיד". משך זמן יבוש שכבה זו 

 בגוון אפור.
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  שכבות צבע אפוקסי עמיד לדלק. תהליך הצביעה כנ"ל. 4 -צביעת פנים המיכל תבוצע ב 

  בדיקת צביעת/ציפוי המיכלים תבוצע לאחר ייצורם ובסמוך להתקנתם. הבדיקה תבוצע באמצעות מיכשור

יעה בצבע ובציפוי בשעת העמסתם, שימציא הקבלן. על הקבלן לנקות בכל האמצעים הדרושים למניעת פג

 ידי המפקח.-הובלתם, פריקתם והתקנתם באתר ויהיה אחראי לכל התיקונים שיידרשו, במידה שיידרשו על

 ידי צינור -גבי מעמד שיוצב על הרצפה, קרוב לד"ג. המעצרה תנוקז אל מחוץ למבנה על-המיכל היומי יותקן על

 לפחות, מגוף ופקק."¾ ניקוז של 

 פי פקוד במיכל דלק יומי:התקנת מצו 

מצופים. המצופים יוכנסו לתוך מיכל הדלק דרך עוגן מתאים. כבלי המצופים יושחלו דרך  4מיכל היומי יכלול 

צינורות שיוכנו בעוגנים ויקשרו לצינורות אלו עם סרטי קשירה ומתיחה פלסטיים. כבלי הפקוד יחוברו 

מ' על  1-ור המצופים יחתך תוך שמירה על רזרבה של כלקופסאות החבורים למצופים בקיר סמוך. הכבל לחב

 ידי ליפוף הכבל במספר טבעות לפני חיבורו לקופסת החיבורים. מעל לעוגן יותקן מכסה פח.

 

 

 

(. החבורים למכלים ולמגופים יעשו על ידי אוגנים 40כל הצינורות למערכת הדלק יהיו שחורים, ללא תפר )סקדיול 

דרוש. הצינורות ינוקו היטב באוויר דחוס בסיום העבודה  ולפני העברת דלק ראשונה. או על ידי הברגה בהתאם ל

המצופים יותקנו במיכל עם מתקן המאפשר חיזוק הכבלים וקופסת חבורים עם מהדקים. מיכל הדלק יכלול מצוף 

שרות לקריאה רציפה של כמות הדלק במיכל דרך הבקרה. בכניסת דלק למנוע יש להתקין מפריד מים עם אפ

 לריקון מים בתחתית.

מחיר הגנרטור כולל גם גם כמות הדלק הדרושה להפעלה והרצה של הגנרטור יחד עם מערכות החרום של הבניין 

בכל שלבי האינטגרציה ובדיקות מכון תקנים למערכות חרום בפרויקט . הקבלן ידאג למלא את המיכל בדלק 

 מתאים ע"פ הנחיות היצרן וכמות הדרושה עד גמר הרצת המערכות . 

 . 90%ימסר ללקוח עם מיכל דלק מלא הגנרטור י 

 .בדיקת הצנרת תהיה בלחץ כפול מלחץ העבודה הנומינלי 

השתקה  מערכת הפליטה: מערכת הפליטה תכלול מחבר גמיש פלב"ם מצויד באוגנים בשני קצותיו. דודי  .ו

 יחוברו  בטור לצנרת  הפליטה שיוצאת אל גג הבניין. צנרת  הפליטה תהיה מפלדה 

, מתאמים, מחברים גמישים, אוגנים, קשתות וכל הנדרש לחיבור הצנרת כולל גם dB40י השתקה דוד 2ותכלול 

עם רשת פלדה.  º45החיזוקים והמתלים הדרושים להתקנת הצנרת עד היציאה בגג הבניין. סיום הצנרת בזוית 

גם מעטפת נירוסטה כל הצנרת בתוך החדר ובתוואי עד הגג תהיה מבודדת עם בידוד אקוסטי, בידוד תרמי כולל 

 והגנות פח מרחפות באזורים בהם הצנרת לא בפיר סגור.

מערכת הפליטה תכלול מסנן חלקיקים בהתאם להנחיות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים כתנאי 

" לגבי פליטה של חומר חלקיקי  2011לעמידה ב"תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר ( ) הוראת שעה( התשע"א 

 גיו .לסו
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 מערכת השתקה  .ז

הקבלן יהיה קבלן מוכר, בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת משתיקי קול ובבצוע עבודות בידוד אקוסטיות  (1)

דומות. הקבלן יהיה אחראי לאספקה והתקנת משתיקי הקול והאטימות האקוסטיות בשלמותם  

 בצורה ואיכות גבוהה. 

בלן יסיים את עבודתו באתר במהירות על הקבלן לתאם עם המזמין את מועד בצוע העבודה. הק (2)

 האפשרית כדי לגרום להפרעה מינימאלית במקום. 

על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם. העבודה במפעל הקבלן ובשטח תבוצע על ידי אנשי  (3)

 מקצוע מעולים ובצורה מקצועית. 

הגנראטור, משתיקי קול על הקבלן לספק, להוביל ולהתקין בפתחי פליטת האוויר וכניסת האוויר של  (4)

 כמפורט. הגנראטור בתוך חדר סגור. 

שטח פתוח. משתיקי הקול יהיו  33%כדוגמת תוצרת ח.נ.א בעלי  Hמשתיקי הקול יהיו מטיפוס   (5)

 מ' יהיו כדלהלן 2מ'. נתוני ההשתקה של המשתיקים לאורך של   2באורך  

"A" 4000 2000 1000 500 250 125 63 תדר 

 בהרץ

49 49 50 50 49 38 25 15 

 

 הנחתה

 בדציבל

 

, 2המעטפת של משתיקי הקול תהיה מפח מגולוון בשתי שכבות עם מילוי צמר בולע חסין אש בעובי " (6)

 2. עובי הפח החיצוני והפנימי יהיה CROSS TALKק"ג למ"ק למניעת תופעות של  90-100בצפיפות  

 מתוצרת פזופון או שווה ערך.מ"מ  2מ"מ. הפחים יהיו צבועים בצבע נגד רעידות בעובי  

 משתיקי הקול יותקנו בפתח פליטת האוויר מהחדר ובפתח כניסת האוויר לחדר.  (7)

 מחיר המשתיקים כולל גם אספקה, הובלה, התקנה וכל העבודה וחומרי העזר. (8)

בפתחי הכניסה והיציאה מחדר הגנרטור יותקנו דלתות אקוסטיות. הדלתות  תהיינה בעלות כושר  (9)

 דציבל לפחות. הדלתות תהיינה מתוצרת ספק מוכר כדוגמת תוצרת ח.נ.א  45טי של בידוד אקוס 

 או רינגל. גודל הדלתות כמסומן בתוכנית האדריכל.  AD 40דגם  

 על הקבלן לספק ולהתקין משתיקי קול לאגזוז כדלהלן: (10)

מתוצרת ח.נ.א, ומשתיק קול על בסיס  ADS - 8משתיק הקול יהיה מטיפוס בליעה כדוגמת דגם  -

 ריאקטיבי כדוגמת תוצרת ח.נ.א. 

 הצעת הקבלן תכלול את כל האיטומים והבידודים סביב הפתחים, חבור משתיקים לפתחים וכיו"ב. -

. על MASONכדוגמת תוצרת  2הקבלן יתקין את הגנרטור על בולמי זעזועים קפיציים בעלי שקיעה סטטית של " -

 ח מניעת רעידות מצנרת משתיקי הקול לאגזוז. הקבלן להבטי

 תכנית ייצור : .ח

 על הקבלן להכין תוכנית העמדה והשתקה של הגנראטור. משורטטת באוטוקד )גרסה עדכנית( ולהגישה לאישור המתכנן. 

העבודה כוללת  אספקה, הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה ניסיונית, הרצה, הדרכת המשתמש, חוברת הדרכה הכוללת 

 שימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של היחידה. ר
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 בדיקות ניסיון והפעלה:  (1)

עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי המזמין. 

הבדיקה תכלול : בדיקת סנכרון והעברה שקטה מול הרשת, אספקת עומס דמה בהספק הנדרש לצורך בדיקת עמידות 

ות באמצעות עומס דמה וכן תדרוך מלא בעומס, מתח על כל פאזה ובין הפאזות, זרם, תדר, כופל הספק, בדיקת הרמוני

 לאנשי האחזקה ללא תוספת תשלום. 

עם השלמת העבודה, יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות ויכין דו"ח אקוסטי שיוגש למזמין. באחריות 

בורם הקבלן לתקן את הליקויים עד לקבלת עוצמת רעש כנדרש. הבדיקה והדו"ח כלולים במחיר היחידה ולא תשולם ע

 תוספת תשלום.

 שרותי אחזקה:  (2)

עם הגשת הצעת המחיר ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו לתת שרותי אחזקה ליחידה שהתקין. 

העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של היחידה המפורטת בהצעת 

 שנים לפחות.  10 -המחיר . אורך תקופת האחזקה 

 עבודות האחזקה כוללות: 

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

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.  -

 אחזקת מלאי חלפים אוריגינליים הנדרשים ע"י היצרן.  -

יבוצע ע"י ניהול רשום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות ביחידה. תיקון תקלות במערכת  -

 שעות.  10המתקין מיידית עם קבלת ההודעה ובכל מקרה תוך פרק  זמן שלא יעלה על   

 : אחריות וטיפולים לגנרטור (3)

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות וזמני תגובה לתיקון 

 תקלות מפורטות בנספח התחזוקה.

 

 הכנות למערכות שבביצוע אחרים   .16

 תשתיות עבור מערכות אלקטרומכניות שבביצוע קבלנים אחרים: מעליות , אינסטלציה, מ"א:   .א

קבלן החשמל יספק תשתיות צנרת, כבלים, הארקות ומפסקים לחיבור מערכות אלקטרומכניות שיבוצעו ע"י 

 אחרים. 

ההזנה הדרושה ומיקומה טרם ייצור לוחות החשמל קבלן החשמל אחראי לתאם עם קבלני המערכות את גודל 

 וטרם ביצוע התשתיות.

בקרה וחיבור למערכות בטיחות אש כולל גם כבלים חסיני אש \קבלן החשמל אחראי גם לביצוע ההכנות לפיקוד 

כזת לחיבור מעליות, מפוחי שחרור עשן, דמפרים, ספרינקלרים וכד'. החיבור ייעשה בתוואי מוגן אש מהציוד ועד לר

 גילוי אש או לוח ניהול עשן.

 הכנות למערכות תקשורת ובטחון בחנייה: .ב

פנוי(, ביטחון, מצלמות וכד'. העבודות \בחנייה יבוצעו מערכות תקשורת ,בקרת כניסה, בקרת חנייה )תפוס -

 יבוצעו ע"י קבלן מערכות תקשורת ומנ"מ .
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נדרשות למערכת שתבוצע כולל גם קבלן החשמל אחראי לתאם עם ספק המערכות את ביצוע כל ההכנות ה -

 תעלות כבלים, צנרת, חוטי משיכה ותיבות הסתעפות.

 קבלן החשמל יהיה נוכח בשלבי ההפעלה וההרצה של המערכת עד לאישור המערכת ע"י המזמין. -

-  

 הכנות למערכת בקרת מבנה: .ג

 במסגרת עבודות הבקרה  תשולב בקרת מערכות חשמל  בעבודות קבלן הבקרה . 

 החשמל אחראי להכנת תשתית לתקשורת בין הבקרים .קבלן  

קבלן החשמל יעביר לקבלן הבקרה את רשימת הכתובות ויקבל מקבלן הבקרה את הבקרים להתקנה בלוחות 

 החשמל.

קבלן החשמל אחראי לשילוב הבקרים בתכניות יצרן הלוחות שלו ולהתקנה וחיבור הבקרים בלוח בהתאם 

 לתכנית . 

 

 ומניעת תאונותתנאים מקומיים  .17

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום.  .א

הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה, וכד' 

 ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל האמצעים  על .ב

העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל 

ם יבוצע על ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין א

ידו על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא 

 מהעבודה. 

 

 תיאומים אישורים ובדיקות .18

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע העבודות, כגון: מחיצות,  .א

תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד 

 ביצוע של קבלן אחר. 

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

עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה וחציבה להנחת הכבלים. על הקבלן לתאם מראש את       .ג

 עבודות החפירה, מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע. 

הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות לביצוע החבור, יגיש לחברת החשמל את כל  .ד

, פרטי הציוד והתכניות שידרשו וישתתף בתאומים עם חברת החשמל הנוגעים לאופן ביצוע המסמכים

 העבודה.

 (: AS MADEתכניות עדות  ) .ה

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

 י שבוצע )תכניות עדות(.עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפ 
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  תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב- AUTOCAD   3. הקבלן ימסור למזמין 

 סטים ודיסק מתכניות העדות שהכין.

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

  .הכנת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה ותהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו 

 בדיקות 

עם השלמת העבודה בכל שלב ושלב או לפני חשמול מתקנים חלקיים יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק  למתקן  .א

שו שהקים ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק. הבדיקות יע

 בשלבים לכל חלק שיושלם ויהיה מוכן לאכלוס ,וע"פ דרישת המזמין או המפקח מטעמו .

הבדיקות יעשו בשלבים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע . קבלן החשמל יהיה אחראי למתקני החשמל  .ב

במהלך ההרצה של המתקן , כל חיבור חשמל לחלק מהמתקן יחויב בבדיקה ואישור בודק בעל רישיון 

 לגודל המתקן . מתאים 

 בדיקת הבודק תכלול:

 בדיקת בידוד המוליכים. .א

 בדיקת התנגדות לולאת התקלה. .ב

 בדיקת רציפות הארקה. .ג

 בדיקת התנגדות בין פס הארקות ראשי לבין המסה הכללית  של האדמה. .ד

 בדיקת חיבור המוליכים )פאזה, אפס והארקה(. .ה

 אופן התקנה ובצוע והתאמתם לתקנים. .ו

 בשלבים:בדיקת מערכות חשמל  .ג

לקראת שלבי חשמול והרצה הקבלן יבודד כל שאר חלקי המערכת כגון: אביזרים, הזנות, חיבורים, כבלים,  .א

לוחות וכל הנדרש ע"מ למנוע מגע מקרי וסיכון כלשהו כולל גם כל השילוט הנדרש. הנ"ל כלול במחיר 

 העבודה ולא ישולם בנפרד.

 ללא מהדקים או מחוץ לתיבות חיבור ולוחות. כללית, בכל השלבים אין להשאיר מוליכים חשופים .ב

באחריות הקבלן מניעת גישה של אנשים בלתי מורשים ללוחות ע"י שימוש באמצעי נעילה, שילוט אזהרה  .ג

 מתאים.

חשמול בשלבים ייעשה בכפוף לכל הכללים המחמירים של חשמול אתרי בנייה כולל גם פחת ראשי לכל אזור  .ד

 ע. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.מחושמל שיפורק לאחר חשמול קבו

 על כל לוח נעול יש להתקין שילוט ברור מהיכן הוא מוזן ואצל מי יש מפתח. .ה

 

 לפני כל בדיקה חלקית יבודד הקבלן את יתר חלקי המתקן. .ד

הקבלן יהיה אחראי לליווי הבודק של חח"י  ויספק את כל הסיוע הדרוש להשלמת הבדיקה . ויתקן כל לקוי  .ה

 שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י חח"י. 
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חח"י אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג המזמין ואינה \בדיקת בודק מוסמך .ו

פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים, שידרשו על ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה  

 ין. הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמ

כל הבדיקות והתאומים המוזכרים לעיל )כולל גם בדיקות של בודק מוסמך( כלולים במחיר העבודה ולא  .ז

ישולם עבורן בנפרד. כולל גם כל הבדיקות בשלבים כפי שיידרשו במהלך הביצוע, ע"פ הזמנת המפקח או כל 

 נציג אחר מטעם המזמין. 

 SYSTEM INTEGRATIONבמהלך הרצת מערכות /באחריות הקבלן להשתתף ולספק את כל הסיוע הדרוש  .ח

כולל גם השתתפות בבדיקות מכון התקנים לאינטגרצית מערכות כפי שיידרש ע"י נציג המזמין בכל שלבי 

 הפרויקט. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

עבודת הקבלן כוללת קבלת אישור ממכון התקנים למערכות גילוי וכיבוי אש, כריזה, טלפון כבאים לפי תקן        .ו

 1001, ובנוסף אישור מכון התקנים למערכות ניהול עשן ואינטגרציה, כולל גם השתתפות בבדיקות תקן 1220

 בור הבדיקות.ובדיקות אינטגרציה ככל הנדרש עד לקבלת האישורים, כולל גם תשלום ע

 כל התיאומים והבדיקות הנ"ל, כולל גם תשלום לבודק, כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. .ז

 

 אחריות .19

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות וזמני תגובה לתיקון  .א

 תקלות מפורטות בנספח התחזוקה.

 

 אופני המדידה   .20

 עם תנאי הצעה:  ההתחשבות .א

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצעתו, בכל התנאים המפורטים במפרט ובתכניות. מחיר ההצעה להלן ייחשב 

 ככולל גם גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם.

 התחשבות עם תנאי הצעה:  .ב

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים במפרט ובתכניות. המחירים 

המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על 

ן כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמי

 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. כל 

הכללים בהוצאת  התנאים הכלליים המצוינים במסמך זה, באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים

 הועדה הבין משרדית, המתייחסים לאופני המדידה והמחירים. 

בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, פרט לציוד  .ג

 או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין. 

ור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם את ההוצאות לצביעה , העבודות כוללים את ערך כל הייצ מחירי .ד

בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל גם תכניות בית 

 מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות. 
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פרטים המתאימים בכל המקרים ובכל התנאים. בין אם מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים ל .ה

עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות 

 בודדות. 

לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או הפרעות לביצוע, בצוע בכל שעות  .ו

 ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות. היממה 

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים         .ז

 הבאים: 

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם גם בדיקות ע"י  .א

 נציגי מכון התקנים או הטכניון. 

 יהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. התקנות עזר ואמצעים למינ .ב

 סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכבלים.  .ג

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

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

 כל החבורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן.  .ו

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  .ז

הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של ציוד, אביזרים  .ח

 וחמרים שידרשו לבצוע העבודה. 

או חומרים שנפסלו. מחירי העבודה  העבודה תימדד עם השלמתה , נטו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות .ט

המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא 

 ישולם עבורם בנפרד. 

  בהתאם להוראות החוזה.  מחירי עבודות חריגות יחושבו .י

 העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות:  .יא

חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי. הצנרת מחיר הנקודה כולל גם את 

תהיה מסוג כבה מאליו.  גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם 

 כל תוספת. 

 ת. בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים, יחושב רק הראשון כנקודה, היתר כתוספ

-bticino light  ,NISKO SWITCHאביזרי החשמל והתקשורת )שקעים ומפסקים( יהיו מהסדרות הבאות בלבד: 

FEEL ,GEWISS CHORUS-GEO עם קופסאות ומסגרות בהרכבים. גוון המסגרת  בהתאם לבחירת האדריכל ,

 והנחיית המפקח.

 כל השקעים יצוידו בתריס פנימי למניעת מגע מקרי.

 הנקודות:תיאור 

מ"מ  או מונחת בתעלת   25בצינור מריכף   N2XY 5X2.5: ע"י כבל ממ"ר  2.5נקודת מאור תלת פאזית  .ט

 3X2.5תאורה עד לתיבת החיבורים וממנה הסתעפות לגוף תאורה בתעלה עם כבל גמיש בידוד נאופרן 

HO7RN-F  בצינור שרשורי מתכתי עם בידודPVC – PG  
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מ"מ  או מונחת בתעלת   25בצינור מריכף   N2XY 5X1.5: ע"י כבל ממ"ר  1.5נקודת מאור תלת פאזית  .י

 3X1.5תאורה עד לתיבת החיבורים וממנה הסתעפות לגוף תאורה בתעלה עם כבל גמיש בידוד נאופרן 

HO7RN-F  בצינור שרשורי מתכתי עם בידודPVC – PG  

מ"מ  או   20בצינור מריכף   N2XY 3X1.5: ע"י כבל רת לחרום ממ"ר משורש 1.5נקודת מאור חד פאזית  .יא

 מונחת בתעלת תאורה משורשרת בין גופי תאורת חרום עד לתיבת החיבורים וממנה הסתעפות לגוף תאורה .

מ"מ בהתקנה סמוייה ביציקה או בחלל   20בצינור מריכף   N2XY 3X1.5: ע"י כבל נקודת מאור רגילה  .יב

 ר תחה"ט או עה"ט. תקרה לרבות מפסקי מאו

 N2XY 3X1.5: ע"י כבל ממ"ר משורשרת לפסי תאורה בחזית גרעיני לוביים   1.5נקודת מאור חד פאזית  .יג

מטר . הצינור  3מ"מ  באורכים קצרים בין הגופים המותקנים בצפיפות ,אורך נקודה עד   20בצינור מריכף  

 אחורי כל גוף.מ"מ מ55יותקן במילוי האבן והנקודה כוללת קופסת חיבורים 

מ"מ. ישיר ובלעדי לכל מזגן מהלוח  20בצינור מריכף  3X2.5 N2XYלמזגן : ע"י כבל  16Aנקודת חיבור ישיר  .יד

עם מנורת סימון ,צמוד  2X16A-IP55עה"ט או מנתק דו קטבי  16Aחד פאזי  CEEועד למזגן  סיום בשקע 

 למזגן ומחוזק לאלמנט קשיח בתקרה .

מ"מ מלוח החשמל ועד הנקודה. סיום בלחצן  20בצינור מריכף   4X1.5 N2XY: ע"י כבל נקודת לחצן תאורה .טו

 . 230V\24V\12Vתחה"ט או מפסק דו קטבי עם נורית סימון במתח ע"פ סוג המערכת 

 16Aמ"מ. סיום בשקע חד פאזי  20בצינור מריכף  3X2.5 N2XY: ע"י כבל  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית  .טז

 תחה"ט או עה"ט.

מ"מ. סיום בשקע תלת  פאזי  25בצינור מריכף  5X2.5 N2XY: ע"י כבל  16Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  .יז

5X16A-CEE-IP66  .תחה"ט או עה"ט 

: קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות קבועות +  מודול 8נקודת מקבץ שקעי חשמל ותקשורת  .יח

ס" או "סימה בוקס" כולל גם גם את קווי ההזנה מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת "ניסקו אופי

 וצנרת ההכנה כדלקמן:

דגם "ישראלי" ומשולבים   16Aשקעים חד פאזיים  6 -מ"מ סיום ב 20בצינור מריכף   3X2.5N2XYכבל (1

 בקופסה. 

חדר \מ"מ  עם חוטי משיכה מתעלת תקשורת 25הכנה לתקשורת אחודה  ע"י שני צינורות מריכף בקוטר  (2

יום בהכנת מתאם, מסגרת והכנה לזוג  אביזרי תקשורת בתאום עם קבלן התקשורת של תקשורת . ס

 הפרויקט .

מ"מ עם חוט משיכה מריכוז   25: ע"י צינור מריכף נקודת הכנה לתקשורת שלא במקבץ או למצלמת ביטחון .יט

ם לשקע מודול להתקנה תחה"ט. כולל גם הכנת מסגרת ומתא 3או  55תקשורת ועד לנקודה, סיום בקופסא 

 תקשורת בתאום עם קבלן התקשורת של הפרויקט .

מ"מ עם חוט משיכה מריכוז בטחון ועד לנקודה, סיום בקופסא  20: ע"י צינור  נקודת הכנה למערכת ביטחון .כ

 מיקום וסוג הקופסא בתאום עם קבלן הביטחון.– 3Mמ"מ או 55תחה"ט  

תלת  CEE  16Aמ"מ. סיום בשקע  25ינור בצ 5X2.5 N2XYע"י כבל  :16Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  .כא

 4X16A .IP55או סיום במפסק פאקט  IP55פאזי, עם מנתק )אינטרלוק( בהתקנה שקועה או גלויה 
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 PVCממ"ר מבודד  16: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת גמיש   ממ"ר מפס הארקות 16נקודת חיבור הארקה  .כב

מ"מ וחיבורו לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות פח/רשת, גריד  20ירוק בצינור מריכף \בצבע צהוב

מתכת של תקרה אקוסטית וכיו"ב. המחיר כולל גם ברגיי פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדיים ואומים 

 ואת כל חומרי העזר הדרושים. כולל גם שילוט נראה לעין.

 PVCממ"ר מבודד  25: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת גמיש   ממ"ר מפס הארקות 25רקה נקודת חיבור הא .כג

מ"מ וחיבורו לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות פח/רשת, גריד  25ירוק בצינור מריכף \בצבע צהוב

ים ואומים מתכת של תקרה אקוסטית וכיו"ב. המחיר כולל גם ברגיי פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדי

 ואת כל חומרי העזר הדרושים. כולל גם שילוט נראה לעין.

: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת מבודד ממ"ר ממוליך הארקה היקפי 16נקודת חיבור הארקה מקומית  .כד

PVC  ממ"ר לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות פח/רשת, גריד מתכת של תקרה  16וגמיש

מטר(. המחיר כולל גם ברגיי פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדיים  10של אקוסטית וכיו"ב )עד מרחק 

 ואומים ואת כל חומרי העזר הדרושים. כולל גם שילוט נראה לעין.

מ"מ עם חוט משיכה מיחידת  מ.א. ועד לנקודה.  20: ע"י צינור מריכף   נקודת הכנה לתרמוסטט מיזוג אויר .כה

 תחה"ט )מיקום מדויק וסוג הקופסא בתיאום עם קבלן מיזוג אויר(.מודול  3או קופסא  55סיום בקופסא 

מ"מ מלוח החשמל לנקודה.  25בצינור מריכף  E90-FE1180-5X1.5 NHXH: ע"י כבל  נקודת לחצן חרום .כו

. עם  זוג מגעים GEWISS RV42סיום בלחצן בקופסא עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ. דוגמת 

 פתוחים.\סגורים

בהתקנה סמויה מריכוז תקשורת . סיום בשקע טלפון   (2x0.6)2-זוג   2+ כבל  20Øינור מריכף צ נקודת טלפון: .כז

 כפול תחה"ט עם מעגל מודפס בתקן בזק בגובה עפ"י המצוין בתכניות.

בהתקנה סמויה מריכוז תקשורת . סיום  RG-TFC-BENDEL-6+ כבל  20Øצינור מריכף  נקודת טלוויזיה: .כח

 .TV-  YES/HOT בתיאום עם ספק   TV – .FMבשקע תחה"ט עם יציאות 

מ"מ מהרכזת )או תיבת ריכוז קומתית( ועד הנקודה + כבל  20: ע"י צינור מריכף אדום נקודת טלפון כבאים .כט

חסין אש מסוכך ותקני בחתך ע"פ תקן ודרישת ספק המערכת כולל גם כבלים חסיני אש למערכות עפ"י תקן, 

 בקיר בהתאם להנחיות ספק המערכת . סיום בקופסא מלבנית או עגולה שקועה

: ע"י כבל גילוי אש שני זוגות מסוכך וחסין אש .מתאים לעבודה עם הרכזת  ומותקן  נקודת הכנה לגלוי אש .ל

מ"מ משורשר בקו גלאים ו/או בקו הפעלות בהתאם לתכנית ביצוע של קבלן גילוי אש   20בצינור מריכף אדום 

יצוע ועד ליחידת הקצה כולל גם סיום בקופסא תחה"ט בתיאום עם קבלן ג"א ובהתאם לאביזר המתוכנן לב

 ע"י קבלן ג"א.)גלאי, לחצן, יחידת כתובת וכד'(. 

מ"מ ומחבר  20עם בידוד תקני .מותקן בצינור מריכף   2X0.8: ע"י כבל מסוכך ומפותל  נקודת הכנה לכריזה .לא

 את הרמקולים בכל קו כריזה .

מריכוז אינטרקום ועד הנקודה + כבל ע"פ דרישת  25Øע"י צינור מריכף  נקודת הכנה לאינטרקום מחסה: .לב

 מודול תחה"ט.  3או קופסא  55ספק המערכת סיום בקופסא 

עם חוט משיכה בהתקנה סמויה עד לריכוז תקשורת. סיום בקופסא  25Øצינור מריכף  נקודת הכנה לתקשורת: .לג

 מודול תחה"ט עם מכסה. 3
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ם חוט משיכה בהתקנה סמויה עד לריכוז ביטחון . סיום ע 20Øצינור מריכף  נקודת הכנה למתח נמוך/ביטחון: .לד

 מודול תחה"ט עם מכסה. 3בקופסא 

מלוח החשמל לנקודה סיום בגלאי משולב  4X1.5 N2XY: ע"י כבל  תנועה לחניונים\נוכחות\נקודת גלאי נפח .לה

ואטום מטר לפחות מתאים לעבודה בתנאי חניון  15תנועה במרחק של \אינפרה אדום ונפח לזיהוי נוכחות

IP54 230, פעולה במתחV  24אוV  לפי בחירה, כולל גם קופסת התקנה לתקרה ורשת הגנה אורגינאלית של

 . ESYLUX-היצרן דוגמת סדרת הגלאים  של חברת קשטן

 

-  

 עבודות חשמל בפיתוח .21

 כללי: .א

תאורה ביצוע שינויים במתקן תאורת חוץ קיים וביצוע עבודות תאורת פיתוח מעל החנייה  ע"י עמודי  .א

 עם זרועות ופנסי תאורת רחוב .

ביצוע חיבורים של מתקן תאורת הרחובות כולל חיבור כבלים והארקות והתקנת מגשי חיבורים  .ב

 בעמודי התאורה. 

 ביצוע חיבורים וניתוקים של מתקנים קיימים לצורך התאמת המערכת החדשה . .ג

 ביצוע מתקן תאורה זמנית  .ד

 שרים אל שדרות גולה מאיר )הכנה לקו כחול(ביצוע תשתית הכנה לחיבור מתחנת מיי .ה

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות העבודות בפרויקט. על הקבלן להיות  2.2

מודע לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות 

ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת. העבודות הנ"ל ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, בקטעים, 

 כלולות במחיר היחידה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים ו/או למסור לקבלן לבצוע רק חלק מהעבודה  2.3

 המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 

 חפירות: .ב

של צינור לא  ס"מ באופן שעומק קצה עליון  150-ס"מ ל 110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק שבין  (1

 60התעלה לא יעלה על   ס"מ. במקרה של חפירת תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב  90 -יקטן מ

 ס"מ. 

רת חפירה, לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכ (2

 פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר הנחתה. יש להדק  10החפירה תרופד בשכבה של   (3

את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש, 

 דק במצע סוג א' . פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. לסתום את החפירה בעפר ולה

בעירית    על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות )בזק, ח"ח, הגיחון, מקורות, מחלקת המאור (4

 ירושלים וכד'( לתוואי החפירה לפני הביצוע. 
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מפגיעה במערכות תת  על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת, האחריות להימנע (5

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

 מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.

 על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות לצנרת שהניח לפני כסויה.  (6

לים מחיר החפירה שבכתב הכמויות ולא כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלו (7

 ישולמו בנפרד.

 צינורות: .ג

הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק עם תו תקן מסוג "קוברה" או  "מגנום" דו שכבתי גמיש בקוטר  

מ"מ .הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים ישרים רצופים ושלמים ללא חיבורים  80חיצוני 

 ס"מ מפני יסוד הבטון.  50מופות. קצוות הצינורות יבלטו   או

 .4בחצית כבישים יונחו צינורות פלסטיים קשיחים כבדים  כדוגמת " מריביב" בקוטר " 

 

 

  חבל משיכה: .ד

מ"מ  8כל הצנרת שתונח לתאורה/חשמל/תקשורת תסופק עם חבל משיכה מניילון שזור שחור בקוטר 

 בקצוות.ס"מ  20עם רזרבת קשירה 

 סימונים .ה

באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת קרקעית שבוצעה. הסימון יהיה בר 

 קיימא בשטח ויסומן ע"י הקבלן, עם מידות ממבנים קיימים, בתכניות העדות שיכין.

 .באחריות הקבלן להתקין שילוט לכל האביזרים ולכבלים כולל שילוט כבלים בתוך שוחות מעבר 

 שילוט וסימון כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 :עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת .ו

 לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים. (1)

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות.       (2)

 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה.(3)  

על מנת למנוע חדירת חול –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום  (4)  

 וגופים 

 זרים לחלל הצינור. מחיר האטמים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד.

 

 שוחות מעבר ויסודות לעמודים: .ז

 :שוחות מעבר 

 התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בכתב הכמויות.  .א

טון. כל סוגי התאים  25טון, במקומות אחרים בעומס של  40תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס של  .ב

 יישאו אישרו מכון התקנים הישראלי. 

 תקע. -החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע .ג

 ס"מ.  10התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי  .ד
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 ן של המדרכה ו/או פני הכביש. יש להתאים את המכסה לפני המשטח העליו .ה

לפי  –מכסי התאים יהיו מכסים ייעודיים ממתכת עם חותמת "המחלקה למאור עיריית ירושלים  .ו

 הנחיית מפקח מחלקת המאור. 

 מידות התאים שבתוכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד.  .ז

 התא במרכזו. עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית  .ח

 : שוחות עבור אלקטרודת הארקה .ט

ס"מ נטו. בתוך השוחה יש   להכניס את אלקטרודת  80השוחה לאלקטרודה תהיה שוחת בטון בקוטר  

מטר. השוחה תהיה בעלת מכסה בטון ותמולא   3מ"מ ואורך   19ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

 ס"מ חצץ, הכל לפי הפרט בתכניות.  20בתחתיתה  

 

 סודות בטון לעמודיםי: 

 מידות היסודות שבתכנית ובמפרט העירוני הן מידות מינימום לאינפורמציה .  .א

באחריות הקבלן לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר את עמידת היסוד בתנאי השטח  .ב

עותקים ובהתאם לעמוד המתוכנן . התכנית תסופק לכל סוגי היסודות . התכנית תוגש לאישור בשני 

 למחלקת המאור ,למתכנן החשמל ולמתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט . אין לבצע לפני קבלת אישור.

 לכל יסוד בטון יחפר בור המתאים לגודל היסוד.  .ג

לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך. היציקה תבוצע רק  300-היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב .ד

 לאחר אישור המפקח. 

 ס"מ.  5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  .ה

 ס"מ מפני היסוד.  70לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור  .ו

 ס"מ מתחת למפלס הסופי.  28גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  .ז

  מיקרון. 50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  .ח

ס"מ. הברגים יחוברו ביניהם בשתי מסגרות מרותכות  18בחלק העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  

אומים ודיסקית מצופה באבץ כנ"ל. הארקת יסוד  3ס"מ. לכל בורג יותקנו  40x4ומקבילות של ברזל שטוח 

 "מ מעל היסוד. ס 60-מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ועילה כ 40x4תעשה ע"י ברזל מגולוון 

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

 .300-באחריות הקבלן לקבל את אישורי מחלקת המאור ליסוד לפני סגירת הבור ולהציג אישור לבטון ב 

מידות היסודות יהיו לפחות ע"פ המפורט ב"טבלת היסודות לעמודי תאורה" במפרט העירוני למאור,  .י

 ן ומעודכן לתקופת הביצוע. עדכון אחרו

 עמודי תאורה: .ח

העמודים לתאורת רחוב יהיו עשויים פלדה מגולוונת +צבע וע"פ כל ההנחיות והדרישות במפרט העירוני  א.

  . 

 באחריות הקבלן להגיש חישובי קונסטרוקטור ובדיקת מכון התקנים לעמידות העמוד 

 מטר לשנייה. העמודים יסופקו ממפעל בפיקוח מכון התקנים לפי  47ברוח מצויה של 

 ויישאו תו תקן.  812ת"י  –תקן ישראלי 

 החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.  ב. 
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פ"י העמוד ע הזרועות יהיו מטיפוס "קשתית" עשויות פלדה מגולוונת בגוון טבעי ויתאימו לראש  ג. 

שונות בין  זוויות  כפולות או משולשות יבוצעו לפי דרישה עם \מפרטי העירייה. זרועות יחידות 

 הזרועות . הקבלן יכין תכנית לאישור עבור כל טיפוס של זרוע.

 כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח ציוד יותקן  ד. 

 להגנה על כל    -N+A6 10k A/Cכל הכבלים ומאמ"ת  מגש ציוד עם  מהדקי מסילה עבור       

 פנס בנפרד שבראש העמוד. פתח יותקן בעמוד ובכיסוי הדקורטיבי לפי המפרט העירוני.            

 עבודת הקבלן כוללת התקנת מספרים לעמודים לפי מפרט העירייה.  ה.

 העמודים יכללו גם מתקן לדגלים לפי פרט סטנדרטי של העירייה.  ו.

להתקנת  מחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה, צביעה, תכנית יצרן , בורג הארקה, הכנה  ז.

העזר הדרושים. מגש הציוד ימדד  מגש חיבורים, אומים, דסקיות, שילוט ,חיזוק מכסים וכל העבודות וחומרי 

 בנפרד. 

המאור. על הקבלן לקבל  העמוד יהיה מסוג המאושר לשימוש בעיריית ירושלים ועפ"י מפרטי מחלקת ח.

 אישור מחלקת המאור לעמודים לפני התקנתם.

  ט.

 אפיון טכני של פנס לעמוד תאורה : א.

ע"פ  גוף התאורה שיסופק יהיה אורגינלי שיורכב בארץ הייצור. הגופים שיסופקו יהיו  (1)

 המוגדר בכ"כ ללא ש"ע.

 זוקה ללא כלים.תח CLASS II, דרגת בדוד  66IPדרגת אטימות לתא אופטי  (2)

 מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור באבקת פוליאסטר.  (3)

 החופה מחוברת לג"ת ע"י ציר וננעלת ע"י סוגר הנפתח ללא כלים.

 תא אפטי יהיה מרפלקטור אלומיניום טהור מצופה אנודייז עם כיסוי זכוכית  (4)

 פקי.תא בית הנורה מתכוונן אנכי ואו 66IPמחוסמת 

 ציוד הפנס יהיה אינטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפנס ונשלף  (5)  

 ללא כלים פתיחת החופה תנתק את הזנת החשמל לפנס

 .CUTOFFכל הפנסים יהיו מטיפוס  (6)  

 באחריות הקבלן לקבל את אישור מחלקת המאור לפנס לפני התקנתו. (7)

 מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל גם את ציוד ההצתה, קבל לשיפור  ב.

 כופל ההספק, נורה, ואת קטע הכבל המחבר בין פתח הציוד בעמוד לפנס כולל חיבורו 

במגש החיבורים שבעמוד. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של הפנסים לרבות כל 

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

 הדרושים.

 באחריות הקבלן להגיש חישובי תאורה לביצוע עבור אזור העבודה של הפרויקט .

 פרוק רשת תאורה ומתקן תאורה זמנית: .ט

  עבודת הקבלן כוללת גם פרוק רשת תאורה קיימת וביצוע תאורה זמנית  

 מחלקת מאור רחובות, ירושלים.  בהתחברויות עם רחובות קיימים. כל זאת בתאום עם
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הפרוק יכלול: עמודים, פנסים, זרועות, קופסאות, חיבורים, כבלים ומוליכים. הציוד    פגום יפונה 

מהאתר ע"י הקבלן, ציוד תקין יועבר למחסני העירייה או למקום אחר בתחום ירושלים עפ"י הנחית 

ר הובלה והפינוי מאתר כלולים במחיר פרוק המפקח, לאחר ניקוי , בתאום עם נציג מחלקת המאור. מחי

 רשת התאורה.

 

 מתקן תאורה זמני 

עבודת הקבלן כוללת גם הכנת תכנית תאורה זמנית בכל שלב של העבודה ובהתאם להתקדמות  .א

 העבודות באתר וכולל גם אישור התכנית במחלקת המאור .

 זמנית וקבלת אישור מחדש .כל שינוי בתאורה זמנית יחייב את הקבלן בעדכון התכנית לתאורה 

 תכנון ואישור תאורה זמנית כלולים במחירי העבודה ולא ישולמו בנפרד.

לפחות, מעץ מלא מטופל )צבע(  6בקוטר " מטר,  10המתקן יבוצע באמצעות עמודי עץ חדשים בגובה 

חו בשולי למניעת ספיגת מים. העמודים יותקנו בתוך שרוול מתכתי שישוקע ביסודות בטון גלויים שיונ

מטר   3x2ס"מ . זרועות לפנסים יהיו במידות  100x100x100הכביש. מידות  היסודות המינימליות 

מחוזקים לעמודים בצורה טובה עפ"י פרט בתוכנית בתוספת  חבקים  מתכתיים עפ"י הצורך לאבטחה 

מחוזקים  מ"מ 25x5נוספת.כבלי ההזנה בין העמודים יהיו מסוג תיל אווירי מבודד )תא"מ( בחתך 

ומתוחים בין העמודים. מתקן התאורה הזמני ייבדק מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י מהנדס בניין מנוסה, 

 בכתב על ידו.  ויאושר 

הבדיקה תכלול את כל המכלול , עמודים, יסודות הבטון, זרועות, פנסים וכבלי הזנה עיליים מסוג תא"מ 

תכניות ביצוע למתקן ואשורן במחלקת המאור,  נתודים. עבודת הקבלן כוללת גם הכהמתוחים בין העמ

וקבלת אישור מהנדס בודק לפני החיבור לחשמל. כ"כ כוללת העבודה שינוע  חיבור המתקן לרשת עירונית

  התחברות לרשת התאורה העירונית בהתאם לשלבי הביצוע. העמודים

אם למקום ההתקנה )בכל הזמני יעמוד בתנאי מזג האוויר ומהירות הרוח הצפויים בהת מתקן התאורה

 (. 812מ/ש לפחות בהתאם לתקן ת"י  10מקרה המתקן יעמוד במהירות רוח של 

 .SUPERנל"ג  W400 -הפנסים יהיה  " אמריקן "  דגם

אחזקת מערכת   מחירי האחזקה בכתב הכמויות של מתקן התאורה הזמני כוללים  את עלות .ב

כולל אחזקת הפנס, החלפת ציוד  התאורה מיום התקנתה ועד לפרוק המתקן הזמני בסיום העבודות. 

העבודה בכביש. בגמר העבודות בכביש יפורק  פגום עפ"י הצורך, החלפת נורות שרופות עד לסיום

 לקבלן. המתקן הזמני יפונה מהאתר ויוחזר

 הפעלה  .י

או קבועה( יכוונו כל הפנסים לזווית הנכונה עד לקבלת תוצאות אופטימליות בגמר בצוע מתקן התאורה )זמנית 

 למתקן התאורה שבוצע.

 הבדיקות  יעשו בשעות החשיכה בנוכחות הפקוח המתכנן ונציג מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

ך הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכשיר פוטומטרי בדרגת רגישות טובה שיסופק ע"י הקבלן לצור

 הבדיקה.

עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים והכיוונים הדרושים עד לקבלת תוצאות טובות. מחיר הבדיקה 

 כלול במחיר העבודות ולא ישולם בנפרד.
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 תיאומים לעבודות פיתוח : .יא

ים העבודה תבוצע תוך תאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם הפקוח מטעם מחלקת מאור רחובות של עירית ירושל א. 

. 

 עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למחלקת "פיקוח  מאור רחובות"  ויתאם אתם את  ב. 

 כל העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

 על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי  ג.

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

  

 על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.  ד.

 צנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם אגף המאור בעירייה  ה.

ן את המפקח מטעם אגף המאור לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני ותבוצע בהשגחתו. הקבלן יזמי

סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה. לאחר גמר ביצוע יידרש הקבלן 

 להציג דו"ח מדידות מדגמיות לעומק צנרת בעזרת מכשיר מתאים. התוצאות ירשמו בתכניות עדות. 

 העירייה את כל עבודות החבורים, העמודים  על הקבלן לתאם עם אגף המאור של ו.

 והפנסים ולקבל את אישורו לעבודות שביצע. 

בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים לגודל החיבור של המתקן ויתקן את כל  ז.

 הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור זרם למתקו.

 בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת  ח.

 את הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

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

י.    על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת    אפשרויות הבצוע 

במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים, קשיים 

 ורר בקשר לכך. בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתע
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 טיח עבודות - 09 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 09.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

ההוראות  שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים,

 המחמירות יגברו.

 

 כללי  09.01

 .של המפרט הכללי ולמפורט להלן 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 .קירות חוץ וכרכובים, תקרות, עבודות הטיח יבוצעו בשטחי קירות ותקרות פנים יצוקים ובנויים

 לא יאושר השימוש בטיח על בסיס גבס.

 (.בגר)במקומות שאין צורך בטיח יבוצע שפכטל לבטון 

  

 הכנת השטחים לטיוח  09.02

ידי יריעות פוליאטילן על עבודות שכנות לפני ביצוע עבודת -ידי המפקח יש להגן על-בכל המקומות שידרשו על .א

 .הטיח

 .מ לפחות"ס 25רוחב הרשת  .יכסה הקבלן ברצועת ברשת פיברגלס, בטון ובניה: כגון, מפגש שני חומרים שונים .ב

במקומות שרוחב החריץ עולה על  .עד ליישור פני השטח 3/1חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט  .ג

 .מ מעל רוחב החריץ לכל כוון"ס 15ל ברוחב "יכסה את החריץ ברשת פיברגלאס כנ, מ"ס 15

 .יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח .ד

 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03

כל קנטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי . הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות 

 .סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות

 .מ"מ 5-10מ וברוחב "מ 10יבצע הקבלן חריץ בעומק , בין הקירות והתקרה 

בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטויחים או שטחי רביץ ושטחי בניה או  

 .מ"מ 10מ ובעומק "מ 3-5בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי 

 .פינות של טיח חוץ יבוצעו עם זויתנים יעודיים מחומר בלתי מחליד 

  

 תיקונים והשלמות טיח  09.04

ידי טייחים -יבוצע על, הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת,ידי עבודות ההריסה -פגע עלכל תיקוני הטיח שנ 

 .מקצועיים של הקבלן במסגרת עבודות הטיח

 .ולא יהיה ניכר מקום התיקון, התנפחויות וכדומה, כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור 

 .ור הטיח ללא העגלותתיקוני טיח מעל פנלים ומעל קרמיקה יהיו במיש 
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 טיח תרמי   09.05 

 

 : תכונות  .1

 . בעל תו ירוק  5075ותקן ישראלי  1414הטיח התרמי יהיה בעל תו תקן ישראלי 

 .לבניה ירוקה  5282י "לבידוד תרמי ות 1045י "מתאים לדרישות ת

 . לשימוש פנימי וחיצוני 

 .ליישום על קירות בטון וקירות מבלוק בטון 

 . מתאים ליישום במרחבים מוגנים 

 . מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד 

 

 : נתונים טכניים  .2

  

 ק"מ/ג "ק 400 –קטן מ  משקל סגולי לאחר ייבוש בתנור 

 ס"מגפ 1.2 –גדול מ  יום  28חוזק בלחיצה לאחר 

 'צ.מ/ וואט  0.105 במצב יבש בתנור  Aמוליכות תרמית 

 'צ.מ/ וואט  0.115 חישובית  Aמוליכות תרמית 

 'צ/ וואט  –ר "מ 0.087 מ "ס 1לעובי  Rהתנגדות תרמית אופיינית 

 m2h/  /kg/  0.5  1.0 –מקדם ספיגות נימית קטן מ 

 cמעלות  5 –מעלות  35 טמפרטורת יישום 

 

 : הכנת השטח  .3

 . יום מסיום יציקת הבטון  28יש להקפיד על 

בליטות , יש להסיר שכבות חלשות . יש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים להדבקה ישרים ומתאימים למתוכנן 

ולהגן על זיון הנראה לעין במישור , יש לקצץ חוטי קשירה , וגופים זרים וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה 

יש . ולסתום חורים, מלחים ומי צמנט , אבק , גריז , יש לנקות את השטחים משמן , כמו כן . הקיר מפני שיתוך 

בהתאם  72ולאחר מכן ליישם הרבצה צמנטית . שעות לפני תחילת העבודה במים בלחץ גבוה  24לשוטף את הרקע 

 .שעות לאחר הכנת הרקע  24לפחות , להוראות היצרן המפורטות על גבי האריזה 

 .ברשת פיברגלס אשר תהיה מוטבעת בשכבת ההרבצה  יכוסה, כגון בטון ובלוקים , חומרים שונים   המפגש בין

יש לבצע אשפרה בהתאם , שעות מיישום שכבת ההרבצה  24במידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי לאחר 

ימים מגמר ביצוע  5יש ליישם את שכבת הטיח התרמי לכל המאוחר . למפורט בדף המוצר של ההרבצה הצמנטית 

 . ההרבצה הצמנטית 

 

 :אופן השימוש  .4

אחד האמצעים להבטחת עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה הוא התקנת סרגלי מתכת קבועים 

 .ובאופן יחסי לגודל הקיר ' מ 1.6במרחק ( , מייאקים)או סרגלי עץ נשלפים 
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 : הכנת התערובת  .5

 13.5בערבל מכני מוסיפים תחילה . לא יש להשתמש בשק מ. ערבוב הטיח התרמי ייעשה בערבל מכני רציף או מנתי 

שניות ולאחר מכן  30יש להמתין , דקות  5ומערבלים , ולאחר מכן את תכולת השק , ליטר מים לערבל נקי  12.5 -

 . שניות נוספות לקבלת תערובת חלקה וללא גושים  30לערבל שנית במשך 

 . יש לכוון תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההתזה ( מכונת טיח ) בערבל רציף 

בעובי סנטימטר ולהדקו  86למרוח טיח תרמי  יש , לאחר השלמת יישום שכבת ההרבצה הצמנטית כמפורט לעיל 

 . בעזרת מאלג לתשתית 

 ( . כתלות בתקן ובאזור הגיאוגרפי ) יש למלא עד לעובי הנדרש , מיד לאחר מכן 

  

 : זמן ייבוש  .6

לפי הגבוה , מ טיח תרמי "ס 1ימים לפחות את הטיח או יום אשפרה לכל  3שעות חובה לאשפר  24בתום . שעות  24

 .מבניהם 

בימי חמסין או בנשוב רוחות עזות יש . י צינור מים שלוש פעמים ביום "אשפרה תבוצע באמצעות הרטבה של הקיר ע

 . להתחיל האשפרה עוד באותו היום 

 .מ"מ 5ד בעובי "גמר הכוללת טיח צמנטי לממ/ יש ליישם שכבת מגן , בתום ימי האשפרה 

 . ד יש להמתין שבעה ימים לייבוש סופי קודם ליישום שכבת הגמר "ביישום טיח גבס לממ

  

 : דגשים  .7

 . בי או גשום או בתנאי אקלים קיצוניים אין לטייח במזג אוויר שר

 . תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר 

 .כפי שמשתנים מעת לעת , יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים 

 . יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש 

 : אחסון וחיי מדף 

 . מוצל ומאוורר היטב  יש לאחסן את המוצר במקום

 . כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים , חודשים מתאריך הייצור  9החומר מתאים לשימוש עד 

 : הערות כלליות 

יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם . אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי היצרן במפורש 

אין לעשות שימוש . טרם ביצוע העבודה יש לפנות לנציג היצרן לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני . לשימוש בו 

 . מעלות  35מעלות או מעל  5 –במוצר בטמפרטורה מתחת ל 

  

 טיח באגר   09.06

 

 :תכונות  .1

 . המתועש / הידבקות מצוינת לתשתית הקיר הטרומי 

 

 : שימושים  .2
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יוצר משטח המאפשר צביעת גמר במספר שכבות קטן . דים "טרומית ומתועשת ובממלטיוח קירות פנימיים בבנייה 

 .ללא צורך ביישום יסוד בונדרול סופר , יותר 

  

 : נתונים טכניים  .3

 : דילול 

 . מים : לניקוי / מוכן לשימוש : בזמן הצביעה 

 :  cמעלות  25זמני ייבוש ב 

 .שעות  2-3: ייבוש למגע 

 . שעות  4: המתנה בין שכבות 

 .שעות 24: ייבוש קשה 

 

 :חיי מדף  .4

 .חודשים מתאריך הייצור 24-32

   

 : הכנת השטח ומערכת הצבע  .5

 .הסירו שאריות שומנים שנותרות מהתבניות 

יש לוודא כי תשתית הקיר הוכנה . מלאו חורים ופגמים בבאגר . כמו כן הסירו גם שאריות בטון ולכלוך אחר 

 . 1920י "בהתאם לת

  

 : אופן צביעה  .6

) ניתן ליישם בהתזה במכשיר התזה מיוחד . יש לבחוש היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה 

או מרחו בעזרת כף טייחים שכבה   התיזו. או שפכטל רחב לבאגר /ו(   כף טייחים' ) או בעזרת מלג( איירלס בוכנתי 

התיזו או מרחו בעזרת כף טייחים שכבה שנייה של ( . שפגטל ) ישר החליקו מיד בעזרת סכין רחב ו. מלאה של באגר 

בכדי : הערה . שעות בין שכבה לשכבה  4המתינו לפחות ( . שפכטל ) החליקו מיד בעזרת סכין רחב וישר . באגר 

 .יק בונד על הבאגר'לקבל גימור חלק ומהודר ניתן ליישם שכבה של מג

 

 : הערות כלליות  .7

 . 85%מעלות והלחות היחסית מעל  c 10 –או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל /הקיר לח ואין ליישם כאשר 

 .אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי היצרן 

  

 שליכט צבעוני  09.07

 תכונות .1

שליכט צבעוני אקרילי גמיש המיועד לציפוי דקורטיבי ולהגנת קירות חיצוניים ופנימיים, עמיד בתנאי מזג 

מ"מ.  1אוויר ומאפשר יציאת אדי מים, בעל כושרכ הדבקות גבוה לתשתית ובעל יכול גישור על סדקים של עד 

 .1731תואם ת"י 
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 נתונים טכניים .2

 ק"ג/מ"ר.  2.2עד  1.8 –כמות ליישום 

 מוכן לשימוש. דילול וניקוי במים.

  : cמעלות  20זמני ייבוש ב 

 .שעות  4-3: ייבוש למגע 

 .שעות  72: ייבוש קשה 

 

 : חיי מדף  .3

 .חודשים מתאריך הייצור  24

   

 : הכנת השטח ומערכת הצבע  .4

יש להסיר אבק, לכלוך ומזהמים נוספים. באם הקירות נשטפו במים או בוצעה אשפרה יש להמתין לייבוש 

 טרם ביצוע הציפוי. יש ליישם שכבה אחת של פריימר ע"פ הפירוט: 

 דילול במים(. צבועים יסוד מקשר לצבעוני )א. על קירות שליכט או קירות 

 )דילול בטרפנטין(. Xב. ע"ג תשתית אחרת פריימר 

 שעות לייבוש מלא. 6יש להמתין לפחות 

 . 1920י "יש לוודא כי תשתית הקיר הוכנה בהתאם לת

  

 : אופן צביעה  .5

יש ליישם שכבה אחת של שליכט צבעוני באמצעות מאלדג' מתכת ולשפשף במאלדג' פלסטיק עד לקבלת 

 .המרקם הנדרש 

  

 : הערות כלליות  .6

 שעות. 72אין ליישם עם צפוי גשם בתוך 

 . 85%והלחות היחסית מעל   10°C –או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל /אין ליישם כאשר הקיר לח ו

 .אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי היצרן 
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 וחיפוי ריצוף עבודות - 10 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 10.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות 

 המחמירות יגברו.

 

 

 כללי ודוגמאות  10.01

של ( 10004)יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם כמוגדר בסעיף , לפני התחלת העבודה. א

 .המפרט הכללי

כל חומרי הריצוף והחיפוי אשר יסופקו על ידי . לאחר קבלת העבודההדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד . ב

 .הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור

י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה "חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע. ג

 .סדרת הייצור

 .ניסור ייעשה לכל מידה ולכל צורה גיאומטרית באמצעות כלים מכניים מתאימיםחיתוך ו. ד

  .כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקני הריצוף באספקטים של דרישות בידוד אקוסטי . ה

 . הריצוף יבוצע בהתאם לתוכניות ריצוף של האדריכל שיסופקו לקבלן לפני ביצוע העבודה .ו

שיסופקו לבנין יעמדו בדרישות התקן נגד החלקה וכי לא ירכיב אריחים שלא עומדים  הקבלן יוודא כי כל הריצופים .ז

   .בתקן זה

 .מבחינת החלקה בריצוף 2279  הריצופים יהיו בהתאם לתקן ישראלי .ח

 .הקבלן לא יבצע ריצוף אשר הוא והמפקח השתכנעו שאינו עומד בתקן. ט

 ידי כיסוי קשיח למניעת נזקים .י. על הקבלן להגן על כל סוגי הריצוף ורצפות על 

 כיסוי זה יעשה מיד בתום עבודות ריצוף/החלקת בטון ויישאר עד מסירת הפרויקט.

 ולא ישולם בנפרד. הריצוףכיסוי זה יהיה כלול במחיר 

 לא יתקבל ריצוף פגום, סדוק, מלוכלך וכד...

 

 ניקוי וליטוש 210.0  

ם הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי וכן לנקות את הפנלים וחיפויי על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופי

 .עד קבלת הברק הטבעי של החומרים, צבע וכל חומר זר אחר, הקירות משאריות טיט

 

 גרניט פורצלן/חיפוי קירות באריחי קרמיקה 310.0

מידות ובגוון (. 2) 314י "בת 4לפי טבלה ' האריחים יהיו מסוג א .האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד .א

 .כל האריחים מאותה סדרת ייצור .1353י "אופן ההדבקה לפי ת. לפי בחירת האדריכל

יש למיין את . יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים. מידת כל האריחים תהיה זהה .ב

 .וון או פגםג, האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל
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 .י המפקח"או שווה ערך מאושר ע" שחל"תוצרת " 215טיטאקריל "הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג  .ג

 .בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקווים ישרים עוברים אנכית ואופקית .ד

על ידי , ות וברזיםכגון צנר, יש להקפיד על סתימת מרווחים בין האריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות .ה

ל את הרווח שבין שורות האריחים התחתונה "כן יש לסתום בחומר כנ. אטימה אלסטומרית באישור המפקח

 .לבין הרצפה

עם אבקת צבע בגוון מתאים ,של נגב  MAPEIי רובה מוכנה אקרילית שלך "יבוצע ע"( רובה)"מילוי מישקים  .ו

 .יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע. לגוון האריחים

לפי טבלת חומרי הגמר , יהיה פרופיל פלסטי מתאים, באריחים  בחיבורי פינות אנכיים בין קירות המחופים .ז

 .המצורפת לתיאור העבודה 

  

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן  10.04

 

 כנות לפני תחילת ההתקנהה

 ,שכבת בידוד תרמי, שכבת האיטום, לפני תחילת התקנת מערכת הרצפה מוודאים שהסתיימו כל עבודות התקנת הצנרת 

 . סימון מפלס הרצפה וחלוקת משטח העבודה לשדות ,מיון האריחים ,שכבת בידוד אקוסטי

 

 (טיט)התקנה באמצעות מלט צמנט 

 ספק/פ דרישת היצרן"אמצעות תערובת עואבן באם תיעשה בהדבקה נעשית ב  התקנת אריחי פורצלן .1

 ,ללא סירוק" דבק פורצלן"נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של . יש לפזר את הטיט על התשתית –מריחת גב האריח  .2

 .לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים,על גב האריח 

 .יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב

המפורטת בסעיף "  460לטקס "חול ו , גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמנט  אתלמרוח : אפשרות נוספת

 .זה

 

 התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה

לא יהיו אזורים מתחת . מ"ס 3 –מ "ס 1.5עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה . (הטיט)שכבת המלט צמנט  .1

 .לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט

  .לעיל, 1תת סעיף ' כמו האמור בסעיף ג. (טיט)התקנה באמצעות מלט צמנט  .2

 מריחת גב האריח .3

 .י נגב קרמיקה"המסופק ע" דבק פורצלן"חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של 

כך  .מ"מ 1 -מ שעובייה אינו גדול" דבק פורצלן"שכבת ,תוך הידוק אל התשתית ,יש למרוח באמצעות כף טייחים 

 .שתאטום פגמים וחללים בתשתית

 .טיט בעובי הנדרש  יש למרוח על הדבק הטרי שכבת

לשיפור ההיצמדות ולמילוי  ,ללא סירוק" דבק פורצלן"בנוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה של 

 .החריצים

 .יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב
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לטקס "צמנט חול ו  יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות תערובת הטיט העשויה: קיימת אפשרות נוספת

 .המפורטת בסעיף זה" 460

  .לעיל, 3תת סעיף ' כמו האמור בסעיף ג הנחת האריחים .4

  

 

 הערות כלליות להנחת האריחים 

תוך , האריחים לשכבה שמתחת" החדרת"ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר 

עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי . אין צורך להשרותם במים, לפני הנחת אריחי גרניט פורצלן. כדי יישורם

המידה תשמר , מ ובהתאם להנחיות המפקח"מ 4רוחב הפוגות יהיה לפחות . י בד או ספוג רטוב"ע, התקדמות העבודה

 . ד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע הרובהי שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מי"ע

 .מ להבטיח את אטימות הקיר"ע לפני יישום האריחים ע"או שוו 107בחיפוי קירות יש ליישם שכבת סיקה טופ סיל 

 תפרים 

היחס האופטימלי למידת תפר התפשטות . בהתאם למפורט בתקן ישראלי לריצוף לכל כיוון תפרי התפשטות יבוצעו 

מסטיק גמיש על  -חומר מילוי התפר יהיה גמיש  2:1אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על , רוחב לגובהבין  1:1  הוא

היבואן ", ווקר' "מתוצרת חב 410אלסטוסיל  סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת , בסיס פוליאוריטן חד קומפוננטי

 . לפי אישור נציג המזמין והמפקח, ע"נגב קרמיקה או שו

  

 מילוי מישקים 

וברובה  MAPEIמתוצרת   מילוי מישקים יעשה ברובה אקרילית. פסולת דבקים ולכלוך, המישקים ינוקו משאריות טיט

ברוחב , ע"או שו( נגב קרמיקה: יבואן) MAPEIמתוצרת ( קרה פוקסי)אפוקסית באזורים הרטובים מסוג רובה פוקס 

. הביצוע בהתאם להוראות היצרן. מגוונת לפי בחירת האדריכל, כיביר-הרובה על בסיס אפוקסי דו. מ"מ 4מינימלי של 

 (. י אביזרים שומרי מרחק"רוחב המישקים ישמר ע. מ"מ 4באם לא צוין אחרת יהיה , רוחב המישקים: הערה)

 

 ספים    10.05

אחר הוא מצוין במידה שנדרש חומר .מ "מ 40/6 -סף המעבר בין סוגי ריצוף יהיה מפס אלומיניום בחתך שלא יקטן מ

 .במפורש בתוכנית

 .מיקום הספים יהיה כך שהם לא יראו במצב בו הדלת סגורה

 . דגמי הספים יוגשו לאישור האדריכל ויותקנו לאחר קבלת אישור האדריכלים
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 צביעה עבודות  -  11 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 11.00

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק זה, 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי 11.01

 .המקוריתכל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  .1

 .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות פריימר וחומרי הדילול  .2

בכל . )המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. הנדרשים

 (.שלוש שכבות לפחותמקרה יבוצעו 

 :י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות"בחירת הגוונים תיעשה ע .3

 . ב"תוספת בגוון וכיו, ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע .א

, מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או שני קירות: למשל)בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה  .ב

 '(.ונה זה מזה באותו חדר וכדובגוון ש

אין הכרח שכל הדלתות  -למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים )בחירת גוונים שונים ליחידות השונות  .ג

 (.תהיינה באותו גוון

 .פסים ודוגמאות בגוונים שונים לפי תוכנית צביעה שתסופק לביצוע .ד

, י בעלי המלאכה המתאימים"יפורקו ע, פרזולי המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון "חלקים שנקבע ע .4

 .י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה"יאוחסנו ע

יש לקבל אישור . יבש וחופשי מאבק, שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי .5

 .המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר

. לאישור המפקח, מכל סוג צבע, ר"מ 1בגודל , לן להכין קטע לדוגמא צבועעל הקב, לפני תחילת עבודות הצבע .6

 .להמשיך בעבודה רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו

 .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלן הגוון המבוקש. לפי בחירת המפקח -כל הגוונים 

המבנה יימסר . ב"קבועות סניטאריות וכיו, תארונו, חלונות, בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות .7

 .נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח

 .פ הנחיות פיקוד העורף והמפרט הכללי"שילוט וסימון המרחב המוגן יבוצע בצבע פולט אור ע .8

  

 טיפול בצבעים 11.02

 .כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן .1

לעשן , במקומות מאווררים שאינם חשופים לקרני השמש, סגורים היטבאת הצבעים יש לשמור במיכלים  .2

 .ולטמפרטורות גבוהות מדי

 .י היצרן"כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע .3
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 .מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים בשעת ערבובם-במקרה של שימוש בצבעים דו .4

 .טל ורטיבות, אין לבצע שום עבודות בגשם .5

 

 

   

 בטיחות 11.03

כן יש לצייד את העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש . יהיו במצב תקין'( מרססים וכד, מברשות)כל כלי העבודה  .1

 .מתאים

 .אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או מדללים .2

 

 תיקוני צבע 11.04

 30ברוחב ( טרפנטין טמבור)י ממיס "וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר עניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית  .1

 .מ סביב הפגם בצבע"ס

 .צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי גוון אחיד .2

 

 הכנת שטחים לצביעה  11.05

, אבק, פריחות, מלט, זנבות, מגרגירי חוליש לנקות את השטחים היטב , עבודות טיח - 09בנוסף לאמור בפרק  .1

הכל מושלם , ולנקות את השטחים מכל חומר רופף, סדקים ופגמים אחרים, ולסתום חורים, ב"לכלוך וכיו

 .כהכנה לקבלת צבע

יש לשטוף את כל השטחים בתמיסת מים עם חומצה מלחית בריכוז של , כהכנה בשטחי בטון חשוף לקבלת צבע .2

 .שעות לפחות -48מים נקיים להסרת שאריות החומצה ולייבש את כל שטחי הבטון כלאחר מכן לשטוף ב, 5%

 

 אקרינול/צביעה בסופרקריל  11.06

 :הצביעה תבוצע בצורה הבאה 

 .ניקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק 

 " או שו"ע.טמבורפיל"או שכבת , טרפנטין -30%צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב 

 .שעות 24המתנה לייבוש  

 .מיקרון -25צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה של כ 

 .ע"בכל החדרים הרטובים יתבצעו השכבות בצבע נגד עובש כדוגמת אקרינול או שו

 

 . פירים אחרים ופנים ארונות,סיוד פירי מעליות 11.07

 .יסויידו בסיד סינטטי בשתי שכבות, ופנים ארונות למערכות שונותהפירים שיש אליהם גישה  ,כל פירי המעליות  

 

 ע"שקוף של טמבור או שו SLיסוד אפוקסי דו רכיבי אפיקטלק  11.08

 .שעות או במצב שהצבע עדיין דביק 30-16-זמן המתנה בין שכבות. שעות 24זמן יבוש למגע : זמני ייבוש
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בזמני המתנה ממושכים יותר ולפני יציקת אפוקסי יש ללטש את פני הצבע עד עמימות מלאה של פני השטח לעומק 

 .מיקרון לפחות ולהתחיל את התהליך מחדש 100חספוס של 

 .מיקרון 30-ניתן להסתפק בעומק חספוס של כ EA-4כגון טמגלס או אפוקסי  ,להשלמה של עליון בעובי דק

 .שעות 72-זמן יבושסופי. מיםי 7-קושיות מרביות

 

   :הכנת השטח ומערכת הצבע

יבש וחופשי , נקי, השטח המיועד לציפוי צריך להיות במצב טוב. יום מגמר יציקת הבטון לאשפרתהבטון 28יש להמתין 

אגריגטים התזת , י התזת גרגירים"יש להסיר כל לכלוך ואבק יש לבצע חספוס ע. חלב בטון וחלקים רופפים, משומנים

 .או חספוס בעזרת מכונת כרסום

החוזק המינימאלי של הבטון בבדיקת שליפה צריך  3%תכולת המים המרבית המותרת בבטון העומד לציפוי הינה 

שעות כאשר הצבע עדיין  24-לאחר כ,מיקרון 100-200בעובי  SLישום שכבה אחת של אפיקטלק . ס"מגפ 1.5להיות 

 .PEאו טמגלס  EA4פוקסי דביק ניתן ליישם טמפלור או א

 

 :שיטת הצביעה

 .במידת הצורך יש לעבור עם רולר קוצים להוצאת בועות. יתכנו בועות אוויר בעוביים הגבוהים-גלילה

 :הערות בקשר לצביעה

 .לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה

ניתן . שעות שהוא עדין דביק 16-30תוך  SLיש להקפיד לצבוע מעל אפיקטלק  15°-משטח פחותה מ' אין ליישם בטמפ

 .10%י הוספה של משחת גיוון לטמפלור עד "לגלוון את הלכה למצב של חצי שקוף ע

 

 :אמצעי זהירות

 .גהות ואיכות הסביבה בישראל, יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות

אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של  – יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות

 .טמבור וכן על גבי תווי המוצר

יש . אין לשאוף את האדים-בהתזה. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות

 .ראה גליון בטיחות, להשתמש באמצעי מיגון מתאימים

 

 :ע"תוצרת טמבור או שו TRאו טמפלור  ECOרכיבי טמפלור -ציפוי אפוקסי דו  11.09

 

 : זמני ייבוש

 שעות 6-זמן ייבוש למגע

 שעות 24-זמן ייבוש לריכה

 שעות 16-30-זמן המתנה בין שכבות

 ימים 7-14-זמן ייבוש סופי

 

 :הכנת השטח ומערכת הצבע
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 :ECOלגבי טמפלור 

הגיוון לתוך התערובת המוכנה עד לקבלת כ הוסף את משחת "תוך כדי ערבוב ואח' לחלק א' יש להוסיף בהדרגה חלק ב

 .תערובת הומגנית

 :TRלגבי טמפלור 

כ הוסף את משחת הגיוון לתוך התערובת המוכנה עד לקבלת "תוך כדי ערבוב ואח' לחלק א' יש להוסיף בהדרגה חלק ב

 .תערובת הומגנית

ומלץ להכינה במיכל מיוחד מ, הוסף בהדרגה את החול ביחס המתאים לפי סוג הציפוי כדי לקבל תערובת אחידה

 .המצוייד במערבל מכני

 

 :ציפוי משתפך

לזמני . היישום בעזרת מברשת או גליל עם שיער קצר. יש ליישם שכבה אחת של אפיקטלק ללא חול וללא מדלל-יסוד

 .PUהמתנה יותר קצרים ניתן ליישםאפיקטלק 

חלקים של קמח חול וליישמו מיד לאחר  TR +5-7ציפוי טמפלור  1מומלץ להכין תערובת של חלק  -מילו חורים וסדקים

 .שכבת היסוד

 .משונן' יישום הציפוי העליון בעזרת רולר שערות קצרות או מאלג: ECOלגבי 

יש להשתמש ברולר קוצים . מבוצע עם גמר התיקונים, משונן' יישום הציפוי העליון בעזרת מאלג-עליון :TRלגבי 

במרה של יישום בטמפרטורות נמוכות יש להקפיד על מעבר עם רולר קוצים .הלך הייבוש להוצאת אוויר הנפלט במ

 .באופן איטי להוצאת אוויר

 :מלט אפוקסי-יישום גראוט

 .מיקרון 300-ללא חול וללא מדלל בעובי של כ SLאפיקטלק -יסוד

, בעזרת כף טייחים מחומר פלסטיהיישום יתבצע  7:1=חול: יש להכין תערובת עם חול מדורג ביחס של אפוקסי-ביניים

 .אך ניתן להשתמש גם במכונה מיוחדת לדחיסת החומר

 .אטימה של פני הגראוט באמצעות שכבה נוספת של אפוקסי ללא חולות-עליון

 :הערות בקשר לצביעה

ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה צמיגות הצבע עולה . 80%-ובלחות יחסית מעל ל 15°-נמוכה מ' אין לצבוע בטמפ

 .שמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותרמ

 .מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של אזור המוצר

 :אמצעי זהירות

 .גהות ואיכות הסביבה בישראל, יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות

במחלקת הבטיחות של אותו ניתן לקבל  –יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות 

 .טמבור וכן על גבי תווי המוצר

יש . אין לשאוף את האדים-בהתזה. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות

 .ראה גליון בטיחות, להשתמש באמצעי מיגון מתאימים

  

 מסגרות חרש-עבודות צביעה  1011. 
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 כללי  11.10.1

 במפרט הכללי לעבודות הבניה וכמוגדר להלן. 11העבודה תבוצע כפוף למתואר בפרק  .1

  

 מסגרות חרש. –העבודה מתייחסת לצביעת אלמנטי פלדה  .2

   

 הוראות כלליות 11.10.2

 למפרט הכללי. 110544צביעת הפלדה תעשה בהתאם לסעיף  .1

בניה צמודה, פנלים כל שטחי הפלדה יצבעו כולל תחתית פחי הרצפה, וכולל שטחים שיוסתרו ע"י  .2

של סיכוך, קירות גבס, תקרות אקוסטיות וכו'. לא יצבעו שטחי הפלדה הבאים במגע עם יציקת 

 הבטון של הרצפה.

 בלבד. בהתזההצביעה תעשה  .3

 הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים אם תדרש כלולה במחיר הצביעה. .4

 האדריכל.הגוונים הינם בהתאם לתוכניות אדריכלות ו/או הנחיות  .5

 צביעת חריצים לא תמדד בנפרד. .6

מספר שכבות הצבע המצויין במפרט, בהוראות היצרן או בכתב הכמויות הינו מספר מינימלי נדרש.  .7

 בכל מקרה תהיה הצביעה במספר שכבות עד לקבלת כסוי מלא בגוון אחיד על כל פני השטח.

 שמות הצבעים המצויינים במפרט הינם צבעי "טמבור". .8

ביעת פלדה: על הקבלן לסיע למפקח בבדיקת הצבע ולהעמיד לרשות המפקח מד עובי בעבודות צ .9

 צבע לבחינת עבודתו.

  

 תקופת האחריות 11.10.3

אחריות הקבלן לעבודות הצבע לרבות צביעה על פריטי מסגרות פלדה וכו' כולל אחריות לאי הופעת חלודה וקורוזיה 

 הגמר לעבודה או כמתואר במסמכי החוזה לפי הארוך יותר.)שלוש( שנים מתאריך תעודת  3אחרת, תהיה לתקופה של 

 

 הוראות היצרן 11.10.4

 

 הוראות יצרן הצבע הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד.

 הוראות הינן הוראות היצרן המלאות מתוך קטלוג היצרן בנוסף להוראות והנחיות שעל גבי האריזות.ה

לפני תחילת העבודה, ולקבל את הנחיותיו לגבי יישום ההנחיות על הקבלן להציג למפקח את הוראות היצרן המפורטות, 

  הכלליות לפרויקט זה.

ההוראה המחמירה מבין השתיים היא  לבצוע:במקרה של סתירה בין הוראת היצרן לבין המפרט המיוחד, 

 הוראת המפרט המיוחד הינה הקובעת.לתשלום:   הקובעת

  

 מערכות צבע 11.10.5
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בע מתאימה לפי המלצות היצרן כך שחומרי המילוי והכנת הרקע, צבעי היסוד וצבעי כל חומרי הצבע יהיו ממערכת צ

 הגמר יתאימו זה לזה ויתאימו לרקע הנצבע.

 דרישה זו עדיפה על פרוט סוגי צבע ברשימות או בכתב הכמויות.

 ש כאן.על הקבלן להביא המלצות יצרן מפורטות או תוצאות בדיקת מעבדה המוכיחות התאמת מערכת הצבע כנדר

  

 דוגמאות, אישור הכנת שטח 11.10.6

 

לפחות. הדוגמא  מדרגות 3הקבלן יכין דוגמא מכל סוג צבע במבנה. הדוגמא תהיינה בגודל  .1

 שתאושר ע"י המפקח תשמר עד גמר עבודות הצבע.

יש להכין, לאישור המפקח, דוגמת צביעה, מכל סוג צבע, לפרטי מסגרות ופרטי נגרות לפי הנחיות  .2

 המפקח.

 את אישור המפקח להכנת השטח לפני יישום שכבת הצבע הראשונה. יש לקבל .3

הכנת  .לא תשולם כל תוספת הכנת הדוגמאות עד לשביעות רצונו המלאה של המפקחבגין  .4

הדוגמאות משולמת בסעיפים הספציפיים בכתב הכמויות ללא תוספת בגין עבודה קטנה או כל 

 תוספת אחרת.

  

 צביעת מסגרות פלדה 11.10.7

 חשיבות העוביים        א.

תשומת לבו של הקבלן מופנית לעובדה שקיימת חשיבות מירבית לביצוע שכבות צבע בעוביים כמתואר  

 במקום הבניה.  להלן בגלל תנאי הקורוזיה הקיימים

המפקח יבדוק עובי כל שכבה ושכבה במכשיר מדידה אלקטרוני מאושר, שיסופק על ידי הקבלן, על  

ביישום שכבת צבע חדשה כל עוד לא נבדקה שכבת הצבע הקודמת על ידי חשבונו הוא. אין להתחיל 

 המפקח.

  

 צביעת חלקים מעוגנים בבטון       ב.

 חלקי מתכת שיבואו במגע ישיר עם הבטון אין לבצוע. יש לנקותם היטב מחלודה וכל לכלוך אחר. 

במברשת פלדה ובמערכת  פני המתכות שישארו גלויים לעין אחרי היציקה, יצבעו אחרי ניקוי יסודי 

 צביעת חוץ.

  

 צביעה חיצונית של פלדה מגולבנת ג.

  410מערכת אפולק  .1 
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, מיושמת בשלוש שכבות 410מערכת צביעה חיצונית על חלקי הפלדה המגולבנים תהיה של אפולק  

  מיקרומטר. 160כולל פריימר בעובי כללי של 

  העבודה תבוצע כמתואר להלן: 

 :כללי         1.1

 מפרט זה מתאר תהליך יישום מערכת צבע על גבי גילוון בחום.      

 עבודות הכנה:  1.2 

 ריתוכים חייבים שיהיו נקים משרידי "שלכה", זיהומים וחופשיים  1.2.1 

"מנתזים". פגמים כמו פורוזיות, סדקים, קפלים שיש בהם ליצור אזורים 

 "נחבאים" אסורים לחלוטין!!

המגולוונות יעברו ניקוי בהתזה )חול או חלקיקי אלומינה( לקבלת פני המסגרות  1.2.2

 שטח נקיים וחספוס "עדין" להשגת חוזק אדהזיה מירבי.

יש להקפיד שהחספוס יהיה בכל השטחים העומדים ליישום שכבת הצבע, כולל 

 רדיוס פינות

שעות  3השטחים המנוקים בהתזה חייבים לעבור יישום הצביעה בתוך  1.2.3

 סימום!!מק

 אין להותיר על המשטחים שרידי חול, עקבות ידיים משומנות או כל זיהום אחר. 1.2.4

מערכת התזת החול/אלומינה חייבת שתהיה מצויידת במלכודות שמן/מים  1.2.5

להבטיח היעד רטיבות/שמן בתוך החומר האברזיבי המותז, ומניעת 

  הרטבה/זיהום של פני השטח העומדים לצביעה.

 רכת צבע:מע 1.3 

 מיקרון. 30-50של חברת אפולק לעובי של  S 400יישום פריימר אפומרין מסוג  1.3.1 

 שעות. 4-6זמן המתנה:  1.3.2

 .S 400אזורי ריתוך בלבד יקבלו יישום חוזר בהברשה של פריימר אפומרין  1.3.3

 להקפיד שהצבע חדר לכל פינות נחבאות והרתך קיבל כיסוי מלא. 

 שעות. 12-18המתנה: זמן  1.3.4

)בסיס פוליאוריתן( של חברת אפולק )בגוון רצוי( לעובי  PSיישום שכבת אפוגלס  1.3.5

 .Airlessמיקרון בשיטת  50של 

 שעות. 12-18המתנה:  1.3.6

  מיקרון. 50)פוליאוריתן( לעובי של  PSיישום שכבה עליונה של אפוגלס  1.3.7
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 השגחה ובדיקות11.10.8

  

הפלדה תבוצע תחת השגחה מיוחדת של מעבדה המתמחה בבקרת עבודות הצביעה. צביעה חיצונית של  

 המעבדה תעבוד מטעם המזמין ועל חשבונה.

הקבלן ישתף פעולה עם מעבדה זו, הכל בהתאם להוראות המפקח ויאפשר את העבודה הסדירה של עובדי  

 המעבדה במפעל ייצור מסגרות הפלדה ובאתר הבניה.

  

 ביקורת עבודות צביעה 11.10.9

 

 המעברים משלב אחד למשנהו יתבצעו אך ורק לאחר אישור המעבדה שתבדוק במקום ביצוע כנדרש. .1

 שילוו את תהליך הצביעה. 100X100דגמים של פח מגולוון במידות  3יוכנו  .2

 . ELCOMETERבדיקת עובי השכבות יבוצע במכשיר  .3

 חוזק לאדהזיה:  .4

 .ASTMייבדק לפי שיטת  

 אסור שיתקלף אף "ריבוע"! 

 בדיקת ממיסים שאריתיים:  .5

 יבוצע ע"י המעבדה וינתן עדכון של משך זמן המתנה. 

 ימים לאחר גמר היישום. 7לאחר יישום מלא של הצבע, תתבצע בדיקת "קבלה"  .6

 

 אריזה והגנה לפריטים שנצבעו במפעל

  

 יעטפו, יארזו ויובלו באופן שלא יפגם הצבע.( אשר יצבעו במפעל, 06כל פריטי מסגרות פלדה ) .1

 כל הפריטים יעטפו בכל שטחם. .2

 הפריטים יארזו באריזות בחוזק המתאים למשקלם. .3

תהיה הפרדה בין הפריטים באופן שבעת האיחסון במפעל, ההובלה לאתר והאיחסון באתר עד  .4

 ההרכבה, לא יפגעו הפריטים זה בזה ולא בסביבתם.

 ת רכות ובאופן שישמור על שלימות הצבע.הפריטים יונחו על תמיכו .5

 השינוע באתר עד למקום ההרכבה יעשה כאשר הפריט עדיין ארוז. .6

 צורת הקשירה וההרמה יעשו באמצעים רכים ובאופן שלא יפגם הצבע. .7

 האריזות יוסרו רק סמוך למקום ההרכבה ורק כאשר הן מפריעות להרכבה. .8

 העטיפה תוסר רק לקראת מסירת העבודה.  .9
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 ודות צביעה גרפיתעב 11.11

 
 הנחיות בטיחותיות ומנהליות .א

קבלן הצבע יביא בחשבון שעבודותיו תבוצענה תוך כדי ביצוע עבודות הקבלן הראשי באתר עת שהוא עדיין  .1

אתר בניה. מתוך כך הקבלן מודע ומסכים לציות לכל הוראות הבטיחות החלות בחוק ואלו המיוחדות 

 הראשי והמפקחים.לאתר זה ויישמע לכל הנחיות הקבלן 

 קבלן הצבע יתאם כל הגעה ו/או עבודה מול הקבלן הראשי והמפקחים באתר. .2

מחירי היסוד בהצעת הקבלן כוללים: דוגמאות ואישורן, תכנון וייצור שבלונות, הכנת המשטחים לצביעה,  .3

 צביעה מושלמת ואחריות.

מים אחרים שבין המזמין לקבלן כוחן של הוראות הסכם זה יפות לשפר בלבד כל תנאי שהוא הנזכר בהסכ .4

 הצבע.

 

 התארגנות .ב

 חומר גרפי ושרטוטים שברשות יועץ השילוט יועברו בדואר אלקטרוני. .1

משזכה קבלן הצבע בעבודה ייפגש בהקדם עם יועץ השילוט לצורך ארגון העבודה, תיאומים, הסברים  .2

 וכיו"ב.

 סיור מוקדם באתר ובו יוודא: על מנת לאפשר לקבלן הצבע להתארגן כראוי לביצוע העבודה, יבצע .3

 סוגי המשטחים. .א

 מגבלות אזורי הביצוע. .ב

 כמויות סופיות לביצוע. .ג

 

 דוגמאות והיערכות ליישום .ג

קבלן הצבע יבצע דוגמא לפרטים המסומנים בכוכבית בנספח א'. הדוגמא תבוצע במידה מלאה, בצבעים  .1

 סופיים ובגימור מושלם.

כלשהם דוגמת טיוב גוונים, הקטנה/הגדלה/החלפה של גרפיקה אישור הדוגמאות ייתכן ויגרור שינויים  .2

 וכו' והנ"ל לא ישא עלות נוספת למזמין.

אישור דוגמאות יתבצע למול פריסת קירות סופית המבוססת על מדידה בשטח שביצע הקבלן ובאחריותו  .3

 הבלעדית. פריסות אלו תשמשנה גם לצורך הגהה מילולית וגם בדיקה גרפית.

 רנה בכתב ע"י היזם, אדריכל הפרויקט ויועץ השילוט.הדוגמאות תאוש .4

תבוצענה גם הן וללא  -היה ותתבקשנה דוגמאות נוספות ע"י היזם או יועץ השילוט לאחר מתן האישור .5

 עלות נוספת.

יובהר כי כל עבודה שתבוצע מבלי לקבל את כל האישורים הנדרשים הינה אחריותו הבלעדית של קבלן  .6

 הצבע.
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ל עבודה הנלווית לצורך ביצוע מושלם של הצביעה לדוגמא: מדידות, מילוי בטונים, כ -למען הסר ספק .7

מילוי שפכטל, כיסויים, מסגרות, החלקות, ליטושים, תיקוני ריצוף, ניקיונות וכיו"ב כלולה בהצעת 

 הקבלן.

 

 הגהות ותוכן מילולי וגרפי .ד

כיבי בניין, מספור קומות קבלן הצבע יבצע התאמה של התכנים המשתנים בגרפיקה לדוגמא שמות ר .1

 וחניות וכיו"ב. הקבלן יקח תכנים אלו ישירות מהמזמין.

 המרה והתאמת כל חומר גרפי לביצוע הינה באחריות הקבלן. .2

 

 הנחיות להכנות וליישום .ה

 עבודות ההכנה והצביעה תבוצענה בהתאם לתכניות ולמפרטים של יועץ השילוט. .1

 והכוונת תנועה הינם בסמכות ובאחריות יועץ תנועה בלבד.תמרורים, סימוני ניתוב, סימוני חניות  .2

 בדיקת מידות וכמויות סופיות הינה באחריות הקבלן. .3

 לא תחל ולא תבוצע עבודה כלשהי ע"י קבלן הצבע ללא ידיעת יועץ השילוט ואישורו. .4

 אין לקבוע מידות ע"י מדידה משרטוטים או מדידה מגרפיקה אלא אם צוין אחרת. .5

 י התאמה או היעדר מידות יש להעביר פניה בכתב ליועץ השילוט בהקדם האפשרי.בכל מקרה של א .6

בכל מקרה של סתירה בין הדרישה לבין יכולת קבלן הצבע לבצעה, יסב הקבלן לתשומת לב יועץ  .7

 השילוט וישמע להנחיותיו.

 טענה על ביצוע שגוי בשל היעדר מידע בחומר שקבל הקבלן מהמזמין לא תתקבל. .8

 כלליות בנושא עבודות ההכנה, מהלך ביצוע וגימור: להלן הנחיות .9

מידות גובה בכללותן עשויות להשתנות מקומה לקומה ו/או מאזור לאזור. על כן ימשיך קבלן  .א

כן יבצע הקבלן התאמה -ידו. כמו-הצבע את הצביעה על לקצהו העליון של כל אלמנט שנצבע על

 ידי יועץ השילוט. -יין זה תיקבע עללגובה אחיד של גרפיקות וטקסטים. נקודת הייחוס לענ

פעולות חובה להכנת שטחי הצביעה: סתימת חורים, תיקון ויישור פינות, מילוי סגרגציה בשפכטל  .ב

או בחומר אחר לשיקול דעת המזמין, שיוף והחלקת נזילות בטון וניקיון מושלם מפיח ואבק בלחץ 

 אויר.

 ו הכנה נאותה והם מפולסים ומושלמים.הקבלן יבצע מריחת צבע יסוד רק כאשר פני השטח עבר .ג

הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו של חברות נירלט או טמבור. אם נדרש ביצוע שני סוגי צבעים  .ד

הם יבוצעו ע"י מוצר של אותה חברה. )לדוגמא: לא יתקבל צבע שמן של טמבור עם צבע קיר של 

 נירלט(.

 מט משי. צביעת ארונות פח תבוצע בצבע שמן בגוון תואם ובגימור .ה

מיקום שבלונות יבוצע ברמת דיוק מילימטרית. לצורך כך ייעזר הקבלן בכל אמצעי מדידה  .ו

 שידרש. לא יתקבלו הנחות או פשרות בנושא. המידות והמיקום יהיו נאמנים לתכניות ההגהה.

בגמר ביצוע הגרפיקה, יש ליישם על כל המשטח באופן אחיד ציפוי מגן של לכה שקופה בגימור  .ז

 א אם צוין אחרת.מט, אל
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הקבלן יוודא כי: אין סימני עיפרון, אין נזילות של צבע מקו הדבק, אין חלקים לא צבועים בשל  .ח

 עיגוני השבלונות וכי צביעת המשטחים היא מלאה ואחידה )ללא עננות(.

בתום העבודות יוסרו כל שאריות נייר הדבק, והקבלן יוודא שאין נזקים לאזורי הצביעה  .ט

 וסביבתם.

קבלן הצבע ישא באחריות של כל טעות במיקום, בחומר, בכיתובים, באופן הביצוע  -הסר ספק למען .10

 מנת לתקן את הנזק שגרם.-בכל ההוצאות הנלוות מהטעות על -וכד' וכן

 

 גמר ואחריות .ו

 בתום העבודות יזמן קבלן את הצבע את יועץ השילוט לצורך אישורו הסופי. .1

 הסיור את איכות העבודות, דיוקן והתאמתן למידות, ניקיון וכו'.קבלן הצבע יוודא בעצמו לפני עריכת  .2

 השלמת העבודה הינה אישור בכתב מיועץ השילוט, היזם ומי מטעמם. .3

 חודשים. 24אחריות קבלן הצבע לעבודות שביצע הינה למשך  .4

 בלבד. -מניית משך האחריות הינה מיום האישור בכתב על גמר ביצוע .5

האחריות תכלול כל קלקול, פגם ושגיאה שנבעו מטיב חומרים, טיב ביצוע העבודה, מידות וכו'. כל  .6

 מקרה כזה יגרור ביצוע מחדש של העבודה הפגומה מיידית ועל חשבון הקבלן. 

 האחריות לא תכלול נזקים שנבעו מרשלנות אחזקתית.                      

זמין העבודה הזכות לקבוע אחוז מהיקף העבודה שישולם לצורך הבטחת האחריות תעמוד לרשות מ .7

 בעכבון בתום תקופת האחריות.

 

 תאי חניה ומיסעה. –צביעת פוליאוריתן 

) ראה גוונים בגרפיקה ( +  RALמוצקים מגוון במפעל לפי מניפת צבעים של  100%צבע אפוקסי דו רכיבי עשוי 

 צבע יסוד.

 לל רמפות, מדרכות ואבני שפה.הצביעה תתבצע בכל שטח רצפת החניון, כו

 , כולל צבע יסוד.מיקרון 500- 450 צביעת אפוקסי באיכות גבוהה בעובי של

 , כולל בדיקת מטוטלת.R10 התנגדות  נגד החלקה ברמה ביצוע אפוקסי עם 

 

 הקבלן מחויב בבדיקות מכון התקנים להידבקות, התנגדות להחלקה ועובי חומר .

 מנהל הפרויקט לחומרי הביצוע טרם ביצוע העבודה.הקבלן מחויב לקבל אישור 

 

הקבלן מקבל את החניון כפי שהוא  והוא נדרש לבצע ליטוש מסיבי של פני הבטון לרבות שימוש בחומצה 

 במקומות הנדרשים ושטיפה לפני ביצוע האפוקסי.

 ביצוע תיקון סדקים וסתימות חורים עם שפכטל אפוקסי מתאים.

 גרפיקה כגון : חצי הכוונה )לפי תכנית יועץ תנועה(, מספר חניה , טקסט גרפי ,פסי חלוקה וכ"ד.ביצוע העבודה כולל 

 העבודה כוללת את כל ההכנות נדרשות לביצוע צביעת אפוקסי באיכות הגבוהה ביותר.
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 הערה :

 קבלן המבצע יספק על חשבונו את הבדיקות הבאות , כולל אישורים בכתב מיועץ/מעבדה רשמית :

 דיקת התנגדות להחלקה .ב

 בדיקת עובי ציפוי .

 בדיקות הידבקות .

 )אם ידרש( . RHבדיקות לחות יחסית 

 כל הבדיקות יבוצעו בהתאם לנדרש בתקן ודרישת מנהל הפרויקט .
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 אלומיניום עבודות – 12 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 12.0

אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 חלק ראשון: כללי  12.1

 

 תאור הפרויקט   12.1.1

 מבנה "חנה וסע" בנחל סורק  משמש חניון מכוניות ותחנת מעבר לרכבת הקלה.                

   

 מהות העבודה: 12.1.2

 עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעות מחיר / חוזה מתייחסות              

 לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך, במפרט הטכני, תוכניות              

 פרטי אדריכל מנחים, רשימות אלומיניום, המפרט הטכני וכתב הכמויות,               

 קטלוג יצרני המערכות שיבחרו לביצוע ומצב פתחי הבנייה באתר.              

 

                       תכולת העבודה: 12.1.3

עבודות קבלן המעטפת כוללות את כל המרכיבים של מערכות המעטפת החל מהקונסטרוקציה המשנית,  .1

מערכות אלומיניום של חלונות, דלתות, סקילייט, קירות מסך חיצוניים, פחי חיפוי מסוגים שונים עמידים 

ת האלומיניום הטכני וכתב הכמויות בהתאם לתוכניות ורשימות האדריכל תוכניולתגובות באש. הכול 

 שמצורפים למסמכי המכרז ולחוזה מול המזמין. 

כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכות האלומיניום ובינם לבין פתחי וחלקי הבניין, חומרי החיפוי,  .2

הגימור והפלשונג והקופינג בכל קומה ובכל פתח בנייה מכל סוג שהוא על פי אישור האדריכל, יועץ 

 האלומיניום ויועץ האיטום. 

זכוכיות אטומות עם גוון קראמי אטום זכוכיות  E LOWעבודות הזיגוג, עם זכוכית בידודית עם זכוכיות   .3

 רבודות מחוסמות ושילוב שלהן בכל החזיתות.  

דלתות לפתיחה כלפי פנים וחוץ, שכוללות את כל הפרזול, האביזרים והמנגנונים הנדרשים על ידי יועץ  .4

חות, בכפוף למטריצת בקרת פתחים ופרזול לפי דרישות המזמין, קב"ט המתקן אב הבית, יועץ הבטי

 האלומיניום והאדריכל. 

כל העיגונים הדרושים לחיזוק מערכות אלומיניום, קירות המסך, פחי האלומיניום, חלונות, דלתות  .5

 וויטרינות, וזכוכיות למבנה. 

" מאלומיניום U' בכל חזית על פי פרטי האדריכל ופרופילי "ס"מ 6או  4משקופי אלומיניום לחיפוי גבס  .6

 לקבלת מחיצות גבס אנכיות פרטי ניתוק וחיפוי סביב פתחי אור, בכל המערכות, בכל חזית. 
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בניה של דגמי מוק אפ על פי דרישות האדריכל והיועץ של כל פריט ראשון באתר בגודל מלא. פירוק ותיקון  .7

 דוגמאות על פי הצורך. 

 פרטי התאמה עם חיפוי פח אלומיניום בקירות בטון ו/או קירות מכל סוג שהוא. כולל 

חישובים הנדסיים וחישובים סטטיים של מהנדס מורשה מטעם הקבלן עבור תוכניות הייצור, אספקה  .8

של תוכניות הרכבה מפורטות של כל פריט, לתיאום מול תוכניות האדריכל לאישור ע"י האדריכל ויועץ 

 האלומיניום.

 אטמים, חומרי האיטום, האלומיניום, הזכוכית וכל אלמנט נוסף של פריטי הזיגוג והאלומיניום.   .9

בדיקות שדה לבדיקות אטימות לאוויר ומים. על פי דרישות המפרט, על פי הנחיות יועץ האלומיניום  .10

 והתקן הישראלי.

 שמיכות בידוד תרמי עבור קופסאות צל, על פי דרישות המפרט. .11

 שות האקוסטיות עפ"י דרישות המפרט.  עמידה בדרי .12

תכנון מכלול קיר המסך יאפשר בידוד אקוסטי נאות בין פעילות הפנים ולבין פעילות החוץ. הערכת הבידוד 

. רכיבים נפתחים בקירות המסך יאפשרו במצב 985האקוסטי של רכיבי קיר המסך תעשה בהתאם לת"י 

 סגור השגת בידוד אקוסטי הנדרש בין החוץ 

ים. ביצוע הרכיב הפתוח ימנע שריקות רוח. כמו כן ימנע הביצוע רעשים הנובעים מתנודות תרמיות של לפנ

 רכיבי קיר המסך. 

גימור פני המעטפת החיצונית של קיר המסך ימנע הביצוע רעשים הנובעים מתנודות תרמיות ולחות של 

ם וברד. אינדקס הבידוד האקוסטי מרכיבי קיר המסך. גימור פני המערפת החיצונית ימנע רעש הנובע מגש

 . המדידה בדיקת DB 35 - IAיהיה לפחות 

 . 5חלק   1034האינדקס הבידוד האקוסטי תעשה בהתאם להנחיות המפורטות בת"י 

 ויטרינות ופרטי מעבר מוגנים  נגד אש ועשן על פי דרישות יועץ הבטיחות והתקן הישראלי. .13

סימון זכוכיות על פי תקן נגישות בוויטרינות בהתזת חול או במדבקות על גבי הזכוכית, על פי דוגמא  .14

 לבחירת האדריכל בכפוף 

 לדרישות התקן הישראלי.  

          

 קבלני משנה לעבודות המעטפת    12.1.4

 קבלני המשנה של עבודות האלומיניום יהיו בעלי ניסיון מוכח ומוצלח 

 לפחות בתכנון, ייצור והרכבה של מערכות דומות. ( שנים 7של שבע ) 

 עם מחלקה הנדסית של המפעל בעלת יכולת של תכנון מערכות,

 וצוותי עבודה בעלי ניסיון עבודה בגובה בפרויקטים שווי ערך.  

 

 מסמכים שעל הקבלן להגיש בצירוף להצעת המחיר   12.1.5

ות דומות. שנים אחורה בהם הקים הקבלן מערכ 7רשימת פרויקטים קודמים  .1

 כולל שמות ממליצים וחברות איתם עבד. 

 ציון שם היצרנים של כל המערכות וכל מרכיביהן. .2

 הפרטים של הצעת הקבלן יתייחסו ספציפית לכל מסמכי ההצעה.  .3
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 תקנות ומפרטים  12.1.6

במפרט, בתקן עבודות מסגרות האלומיניום יעמדו ברמת הדרישות הגבוהה ביותר הנדרשת  12.1.6.1

במקרה של סתירה בין הדרישות, יעמדו העבודות ברמת  הישראלי ובדרישות הנהוגות בתעשייה.

 הדרישות הגבוהה יותר.  

החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום יערכו לפי התקן הישראלי העדכני. מערכות  12.1.6.2

תואם של מערכות שוות  תוצרת חוץ יתבססו על תקן אירופאי או אמריקאי בהיעדר תקן ישראלי

 ערך.  

 השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית בלבד. 12.1.6.3

 .414החישוב הסטטי בכל הנוגע לנושא החוזק יערך לפי התקן המעודכן  12.1.6.4

( 2008של המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות אלומיניום ) 12כל העבודות יעמדו בדרישות פרק  12.1.6.5

 של משרד הביטחון ) הספר הכחול (.

העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם לנושא המפורט בתכנון, גם אם לא הוזכר 

ברשימה זו. יש לראות את הדרישות השונות כמצטברות ולא כסותרות. היה ותיווצר סתירה בין 

הדרישות על הקבלן לעדכן ולהודיע מוקדם ככל האפשר ולקבל את הנחיית היועץ ומנהל התכנון 

  לפתרון הנדרש.

במיוחד אבל לא רק, יש להקפיד על מילוי כל הדרישות של כל התקנים  הישראלים המתאימים,  12.1.6.6

לדלתות, לחלונות, לקירות המסך, פחי אלומיניום, תכונות הזיגוג, עובי הזכוכית וחוזקה, בידוד 

 תרמי, מעקות, בטיחות, עמידות לאש, אטימות לרוח ולחדירת מים, כוחות רוח ורעידות אדמה.

 ן רשאי להציע שווי ערך למערכות האלומיניום והפרטים בפרויקט.הקבל 12.1.6.7

כל הצעה חייבת להיות שקולה לדרישות הטכניות במפרט ודרישות האדריכל והיועץ. ההצעות 

החלופיות חייבות להיות מגובות בכל המסמכים הנדרשים במפרט ולעבור את אישור יועץ 

 האלומיניום, האדריכל, מנהל הפרויקט, והמזמין.

   

  סתירה בין מסמכים לצרכיי תכנון וביצוע   12.1.7

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה דו משמעות אפשרות לפירוש שונה באמור להוראות מפרט זה ולבין 

האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנספח בעניין הנוגע לתכנון וביצוע. תכריע ההוראה הכלולה במפרט כל 

 עוד לא נקבע אחרת על ידי המנהל.

 

 סדר עדיפות בין מסמכים 12.1.7.1

  12המפרט הטכני וכתב הכמויות לעבודות אלומיניום עבור פרק                        

 תוכניות האדריכלות ורשימות האלומיניום של האדריכל.                        

 תנאים כללים מסמכי חוזה ודרישות המזמין.                        

 תוכניות הקבלן לאחר שאושרו בכתב על ידי המזמין.                        

 התקן הישראלי התקף ליום קבלת ההיתר וחוק התכנון והבנייה.                       

 תקנים זרים רלוונטיים בהיעדר תקן ישראלי. 
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 המפרט הבין משרדי לעבודות הבנייה ) האוגדן הכחול (

כל מסמכי החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו על הקבלן לבדוק את  12.1.7.2

עליו להודיע על כך מיד  משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים,

החלטת המנהל בנידון היא סופית ומכרעת. לא תתקבל  בכתב למנהל הפרויקט וליועץ האלומיניום.

 שלא הבחין בסתירות הנ"ל, לאחר מילוי המכרז. כל תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה

בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את המחיר כאילו נקבע לפי מחיר ליחידה על פי התיאור  12.1.7.3

מהסטייה הכוללת לא יבוצע  -+/5%בתכניות ועפ"י כתב כמויות שמצורף למפרט הטכני למכרז. עד 

 חישוב עבור קיזוזים אות תוספות.   

דה המוצע בהצעת המחיר חייב לכלול את כל הנדרש על מנת לבצע את העבודה באיכות מחיר היחי 12.1.7.4

 הנדרשת, על פי המפרט הזה, כל מסמכי החוזה והסטנדרטים הטובים ביותר שנהוגים בתעשייה.

 

 התאמה לחוק התכנון והבנייה ודרישות התקן הישראלי   12.1.8

 -1965דרישות של חוק התכנון והבניה התשכ"ה היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל 

והתקנות התקפות ליום מתן הצעתו חייב לעמוד בכל התקנים הישראליים הרשמיים המעודכנים והמחייבים 

לרבות בנושאים של זיגוג, בידוד תרמי ואקוסטי, הגנות על הפתחים מפני פריצה, ירי, עמידות לאש, חוזק, 

 כוחות רוח ורעידות אדמה.

 מרים יהיו תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים והתקנות המחייבים. כל החו

 

  סטנדרטים ושינויים –תכנון מפורט  12.1.9

התכנון המפורט של חלקי מסגרות אלומיניום, פחים, לרבות כל הפרטים והתיאורים הטכניים יוכנו  12.1.9.1

על ידי מהנדס אלומיניום מטעם קבלן מערכות האלומיניום, על יסוד התוכניות, המפרט הטכני וכל 

שאר מסמכי החוזה. רפפות ומעקות יבוצעו על ידי מהנדס מוסמך מטעמו של הקבלן, יחתום ויאשר 

על פי הערותיו על כל תוכנית קונסטרוקציה שמתוספת לפריט האלומיניום.  כל התוכניות יובאו 

 לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום. 

החישובים הסטטיים יוגשו לאישור מהנדס הבניין ויועץ האלומיניום. המזמין והאדריכל ויועץ 

 רו סופית תוכניות הקבלן.האלומיניום רשאים לשנות ולהשלים את הדרישות כל עוד לא אוש

במידה והקבלן רואה לנכון להציע שינויים בדרישות המפרט לעיון לאישור המנהל התכנון, האדריכל  12.1.9.2

 ויועץ האלומיניום, עליו יהיה להשלים 

הצעתו במסגרת התיאור הטכני שיוכן על ידו. השינויים שהקבלן מציע חייבים לקבל את אישור 

 האלומיניום בכתב.  מנהל התכנון, האדריכל ויועץ 

 

 אחריות הקבלן 12.1.10

הקבלן אחראי לטיב הביצוע. הקבלן מתחייב לבצע את התכנון לביצוע ע"י מהנדסים ו/או מומחים  12.1.10.1

פרויקטים  5שנים וביצוע של לפחות  7בעלי ניסיון בתכנון בתחום הרלוונטי בעבודות אלומיניום של 

 בהיקף שווה ערך ובסטנדרד שווה ערך לפרויקט זה.
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שנים. עבודתם תהיה תחת  7קבלני המשנה לקבלן האלומיניום חייבים להיות בעלי ניסיון של 1 12.1.10.2

 אחריותו המלאה של קבלן האלומיניום לכל אורך 

 זמן העבודה בפרויקט. כל שינוי קבלן משנה ו/או הוספת קבלן משנה יש לאשר עם הנהלת הפרויקט. 

 ע לקוי.הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב ביצו 12.1.10.3

מזמין העבודה, האדריכל והיועץ האלומיניום רשאים לדרוש מהקבלן להגיש חוות דעת של מכון  12.1.10.4

בדיקות מוסמך להתאמת היחידות למטרתם, חוות דעת לגבי עמידותם בדרישות החוזה, חוות דעת 

ו, על שיטות העבודה, טיב חומרים וטיב הביצוע. הקבלן יהיה חייב למלא את דרישות אלו על חשבונ

 כחלק מהליך התכנון לביצוע של הפרויקט.

הקבלן אינו רשאי להתחיל בייצור ו/או בהרכבה, אלא לאחר שאושרה חוות הדעת הנ"ל על ידי  12.1.10.5

 האדריכל ויועץ האלומיניום.

אישור התכניות, התיאורים, החומרים שיטות העבודה ע"י האדריכל והיועץ לא יהיה בו כדי לגרוע  12.1.10.6

במאומה מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה, לטעות, לאי התאמה ואחריות לתיקון חדירות מים 

ואויר לבניין, בכל מערכת מורכבת ובינה לבין המערכת הקרובה לה קרי; קונסטרוקציה ופחי חיפוי 

 ל סוג. מכ

 

 בעלי מקצוע אחרים בבניין 12.1.11

העבודה תבוצע בשלבים לפי לוח זמנים שמזמין/מנהל  הפרויקט יעביר לקבלן המבצע, בתיאום מלא עבודה של  

בעלי מקצוע אחרים בבניין ובשילוב עם קבלנים אחרים, כגון; קבלני עבודות ביטחון ומנ"מ, קבלני עבודות 

אוויר, אינסטלציה, תקרות אקוסטיות וכדומה. כל זאת יבוצע תוך תיאום בטון, עבודות ריצוף, חשמל מזוג 

מראש עם הקבלן הראשי ומנהל הפרויקט באתר. אין בכך לפגוע באיכות ההרכבה והביצוע של כל עבודות 

 האלומיניום ו/או לפגום בעבודות שמתנהלות בסביבת העבודה המיידית של הקבלן.

 

 עבודה לאחר אישור התחלת –תכנון מפורט   12.1.12

 התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת כוונות   12.1.12.1

האדריכל. המערכת המבוקשת ומרכיביה העיקריים, מוגדרים להלן, תכנון מוקדם. הקבלן בהצעתו 

 יתכנן ויגדיר את כל הנדרש בהתאם. 

 במידה והקבלן יציע  בשלב טרום אישור תוכניות שיטה, פירוט, פתרון 

 יו לעמוד באותן דרישות כשווה ערך למה שמוגדר במפרט. חלופי, על

 תוכניות הביצוע המאושרות של הקבלן ייקראו להלן התכנון המפורט.

 SHOPעל הקבלן להגיש לאישור לפני ביצוע עפ"י לוח הזמנים תכניות עבודה מפורטות  12.1.12.2

DRAWINGS  זול ושיטת של כל אחד ממוצרי האלומיניום, הזכוכית, הפר 1:1, 1:2, 1:5בקנ"מ

 ההרכבה של הפרט בקיר וכל המפגשים השונים במעטפת. תמורת התכניות כלולה בהצעת הקבלן

 ולא תשולם תוספת מחיר עבורן.                      

  1:1, 1:2על הקבלן לקבל אישור לביצוע בכתב מהאדריכל ויועץ האלומיניום לגבי הפרטים בקנ"מ:  12.1.12.3

שכוללים פתרונות למקומות בעייתיים ומיוחדים. הפרטים יתארו חיבור לקירות, ספים ודלתות, 

 פרטי איטום, ופרטי מפגשים עם חלקי בניין ותאום פרטי חיבור ואיטום. 
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תכנון הקשורים ליציבות כל האלמנטים הינם באחריותו של הקבלן.  חישובים סטטיים ונושאי 12.1.12.4

אישורי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה הינם אישורים עקרוניים בלבד והם לא משחררים את 

 לעיל. 12.1.11.5הקבלן מאחריותו הכוללת והבלעדית והמלאה כמתואר בסעיף  

ים בתכניות, לא גורעת מאחריות הקבלן השמטה של פריטים, אטמים, פתרונות וחלקי פרזול שנדרש 12.1.12.5

להתקינם בפועל. אישור האדריכל, מהנדס הבניין ויועץ האלומיניום לתכניות ולדגמים אינו משחרר 

את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר, לכשלים, לטעויות, לאי התאמות וליקויים 

 שעשויים להתגלות במועד מאוחר יותר.

על הקבלן לפרט את פרטי הרכבת כל פריט בכתב הכמויות בכל היקפם, שיטות החיבור, מיקום  12.1.12.6

המחברים וסוגם, עובי וגימור החומרים, שיטות העיגון והאטימה, סוגי האטמים וחומרי האטימה, 

 ופירוט המפגשים המגוונים. 

ב ממנהל התכנון, התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת ייצור רק לאחר קבלת אישור בכת 12.1.12.7

האדריכל  ויועץ האלומיניום. לאחר קבלת האישור הקבלן אינו רשאי לשנות מאומה, ללא אישור 

 בכתב ממנהל הפרויקט.

בכתב במידה ונוצרה סתירה בין המפרטים, הפרטים, הדרישות וכוונות האדריכל, על הקבלן להודיע  12.1.12.8

 את הקבלן מאחריותו לביצוע מושלם שללמנהל בזמן סביר. ביצוע העבודה בצורה לקויה לא יפתור 

 כל מערכות האלומיניום בחוזה.                        

את כל התכניות, חתכים, פרטים, אישורי בדיקות, דו"חות וכל התכתבות שתבוצע  לבצע בעבריתיש  12.1.12.9

 בין הקבלן למפקח, ליועץ ולאדריכל. 

יא שעשוי להשפיע במידה ישירה או כל דו"ח, מסמך אישור והתכתבות כל שה לתרגם לעבריתיש  

 עקיפה על איכות הביצוע ושלמות המעטפת. 

 

 בדיקות לפני תחילת ייצור  12.1.13

 ראה רשימת בדיקות בפרק חמישי הגשות ובדיקות.                    

המוצרים יבדקו מראש, במועד שלא יגרום לעיכוב הלו"ז המתוכנן לבנין בכללותו. הקבלן מתחייב  12.1.13.1

 למסור תוצאות בדיקה של כל פריט.  

 כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות, יבצעו על ידי הקבלן מראש. 12.1.13.2

תוצאות הבדיקה חייבות להיות מאושרות על ידי מעבדה עצמאית מוסמכת. כל ההוצאות עבור  12.1.13.3

 קות יהיו על חשבון הקבלן. הבדי

 .בכתבהקבלן יזמין את האדריכל והמפקח/יועץ להיות נוכח בזמן הבדיקה בהתראה סבירה  12.1.13.4

 על הקבלן למסור  שם, כתובת, טלפון של חברת הצבע ו/או האילגון שמבצעות את העבודה. 12.1.13.5

מערכות שם, מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט שמרכיב את כל אחת מה בכתבעל הקבלן למסור  12.1.13.6

שמותקנות בבניין כמו: חומרי איטום, גומיות, פרזול, זכוכית, פחי אלומיניום ואמצעי חיבור 

 מיוחדים, במידה ואושר לו לעשות שימוש במוצר שווה ערך. 

  הגדרת שווה ערך: 12.1.13.7

כמוצר שווה ערך יוגדר אך ורק מוצר אשר תכונותיו הפיזיות, מידותיו, מראהו, פרטיו, איכות הגמר 

שלו ועמידותו בבדיקות הינם שווי ערך למוצר המקורי שנרשם במפרט. הקבלן יכול להציע שווי 
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ערך. הקבלן חייב להציע אותם בטווח זמן סביר שיאפשר בדיקה של כל הפרמטרים וקבלת אישור 

נהל והיועץ לשימוש במוצר שווה ערך. לא יתקבלו דרישות וטענות בגין שווה ערך לאחר אישור המ

תכוניות ביצוע וביצוע בפועל של פריטי האלומיניום באתר. בהיעדר לח זמנים סביר ו/או פרטים 

 הכרחיים לאישור שווה ערך הוא לא יאושר ללא זכות ערעור מצד הקבלן. 

 

 דגמים ודוגמאות פרזול  12.1.14

בכל מוצר המונה למעלה מחמישה פריטים הקבלן ייצר פריט לדוגמא לאישור המזמין, לפני שיאושר  12.1.14.1

 ביצוע סדרתי שוטף.

 להלן רשימת הפריטים:                       

 הקבלן ידגים לאדריכלות אגף דוגמא מזוגג של מבנה הכניסה  .1

 . וחיפוי פח מעבר RHSכולל סולם קיר מסך מעוגן ל             

 הקבלן יבצע דגם חיפוי פח במנהרה ובגג מבנה כניסה.      .2

   

 כל האלמנטים לדוגמא יהיו חלק מתכולת העבודה של הקבלן במידה  12.1.14.2

היה ולא יידרשו שינויים מהותיים בביצוע הדגם. לא תירש תוספת בגין פירוק מוצרים אינם עומדים                    

 בדרישות חוזה. 

הנדרש  RALעל המבצע להכין באתר דגם עם הפרופילים והמערכת והזיגוג על פי המפרט וגון  12.1.14.3

 לבחירת האדריכל לכל פריט בנפרד.   

על המבצע להציג בפני מזמין העבודה, האדריכל מנהל התכנון ויועץ האלומיניום דוגמא מכל פריט,  12.1.14.4

תכניות, פרזול, מחברים, ברגים,  כולל אופן חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת אחרים בבניין, כולל

 אטמים, אביזרים, זכוכית, גימור, משקופים עיוורים, ופחי חיפוי.  הדוגמאות יבחנו לבדיקת 

הכשירות וההתאמה לתוכניות הביצוע לפני ייצור שוטף. במידה ולא יהיו שינויים מהותיים הדגם                    

 יוכל להוות חלק מתכולת העבודה לביצוע.

בעל הקבלן המבצע להכין לוח פרזול של כל דרישות הפרזול במערכות האלומיניום לאישור סופי  12.1.14.5

 1:1לפני ביצוע. הלוח חייב לכלול דוגמא ב 

 פריט הפרזול הנדרש + קטלוג יצרן לכל פריט.                    

 

  התאמה למידות הפתחים  12.1.15

לתוכניות לפני ייצור המסגרות, באחריותו הקבלן ימדוד את כל מידות הפתחים בבניין והתאמתם  12.1.15.1

 להתאים את המוצרים לפתחי הבנייה שבוצעו ע"י אחרים.

הקבלן חייב להודיע על כל אי התאמה שתתגלה באופן מיידי ליועץ ולאדריכל. הסטיות יסומנו  12.1.15.2

ויבדקו כנגד תוכניות המבנה וכוונות האדריכל. האדריכל והיועץ ינחו את הקבלן לגבי המשך 

 ע. הביצו

 

 התאמת מערכות המעטפת לתכניות האדריכל ולדרישות המזמין   12.1.16
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כל עבודות האלומיניום יבוצעו בדיוק לפי התוכניות, המפרטים והדוגמאות והדגמים שאושרו. היה ונוצר צורך  

להציע מוצרים שהמבנה שלהם שונה מן המתוכנן, יהיה על הקבלן להגיש בתחילה תוכנית מפורטת של השינוי 

 ולקבל את אישור האדריכל ויועץ האלומיניום.המוצע 

 

 : תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי   12.1.17

 הקבלן קיבל את אישור אדריכל והיועץ על גבי תוכניות הביצוע.   12.1.17.1

הקבלן קיבל אישור לכל המפגשים בין המערכות השונות, השיטות השונות ובינם לבין כל חלקי  12.1.17.2

 הבניין במעטפת על פי כתב הכמויות. 

 הקבלן קיבל אישור לכל השינויים, תוספות ושווי ערך שהוצעו על ידו. 12.1.17.3

כל התכניות והפרטים הוגשו לאישור לפי לוח הזמנים בצירוף כתב אחריות של הקבלן המבצע  12.1.17.4

 לאיכות המוצר, עמידה בלוחות זמנים וטיב העבודה בפרויקט.

 הקבלן קיבל אישור לכל הפרמטרים שנבחנו בדגמים השונים להזמנת  12.1.17.5

 חומר וביצוע הפריטים הראשונים באתר.                        

 

 חלק שני: דרישות תוכן    12.2

 

 כללי  12.2.1

תכנון, ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך שכל מערכת במעטפת הבניין תעמוד  12.2.1.1

מעודכן וכל  414בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים, אנכית למישור הקיר, בהתאם לדרישות תקן 

 פרטי התקן הישראלי. 

תעמוד בדרישות . כולל בדיקת חדירת מים, ש1068עפ"י תקן  Eכל המערכות יעמדו בדרישות רמה  12.2.1.2

 ובפרק הבדיקות.                   12.1.2.4, ראה החמרה בס' Eרמה 

  במידה וידרשו בדיקות מעבדה, כל העלויות יהיו על חשבון הקבלן. 12.2.1.3

בנוסף לאמור לעיל, כל מערכת חייבת לשאת במשקלה העצמי, משקל הזכוכית, עומסים סיסמיים,  12.2.1.4

 ל סוג שהוא. עומסים המופעלים ע"י תפעול הכנפיים, מכ

 השקיעה המכסימלית המותרת, בעקבות העומס המתוכנן היא כדלהלן: 12.2.1.5

למפתח אנכי ולמפתח האופקי, בכל מסגרת/פנל מזוגג  1/300 -בניצב למישור מערכות האלומיניום 

מ"מ. השקיעה בכל שאר הפתחים והמערכות תהיה בהתאם  19בזכוכית בידודית ולא יותר מ 

לת"י. מבלי לסתור את  האמור לעיל הכנפיים לפתיחה והדלתות לא ישפיעו על הזכוכית באופן 

 ALL GLASSבמערכות /או לנתק באיטום.  שגורם לרעש ו

 לא תאושר שקיעה כלל. 

פעמים העומס המתוכנן )שלילי או חיובי( בכל  1.5 -לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 12.2.1.6

 המערכות מכל סוג שהוא. 

מהמאמץ  50%העוגנים של כל מערכות המעטפת, כולל המחברים, לא יקבלו מאמץ מעבר ל  12.2.1.7

 מס המתוכנן. המותר עפ"י העו
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יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה עקב עומסים ארוכי טווח )זחילות( ו/או עומס  12.2.1.8

 נייד כגון שינויים תרמיים, בכל המערכות. 

ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו ברגים, מסמרות, עוגנים או חיבורים מכאניים  12.2.1.9

 נימי.אחרים חשופים על פני המישור החיצוני והפ

כל הברגים, מסמרות ומחברים מכאניים חשופים שאינם אלומיניום יהיו מפלדה בלתי מחלידה  12.2.1.10

 עם ראשי בורג ראש עגול. 4A - 316נירוסטה 

 .1+2  1068בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן כמוגדר בת"י   12.2.1.11

 החברה     מערכת קירות המסך תאושר עפ"י דרישות המפרט, הנחיות                 

 המתכננת, התקן המקומי על פיו תוכננה המערכת והתקן הישראלי. 

תכנון, ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר אויר לתוך חלל הבניין וכלפי חוץ על  12.2.1.12

 מנת להקטין רעשי רוח והפסדים תרמיים. 

אוויר חריגה עפ"י  על הקבלן להגיש דו"ח בדיקה שכל מערכות המעטפת עומדות בדרישות חדירת 12.2.1.13

מק' / לשעה / במר' של שטח קיר / כנף בלחץ רוח  0.6הנאמר להלן: חדירת האוויר לא תעלה על 

  ראה רשימת בדיקות בפרק  חמישי. -פסקל בהתאם למפורט ברשימת הבדיקות.  400של 

ן  במידה ותידרש חסימה כנגד אש ועשן בין קיר המסך וקו הבטון בכל קומה לאורך היקף הבניי 12.2.1.14

תבוצע ע"י קבלן האלומיניום על פי הנחיות המפרט. הקבלן ישתתף בתכנון הגיאומטרי של חומרי 

 הפרט חייב להיות מאושר על ידי יועץ  הבידוד חסימה כנגד אש ועשן ללא תשלום נוסף.

 הבטיחות.

 הבאות: יש לתכנן לקליטת תזוזה תרמית של כל מערכת בתחום  הטמפרטורות 12.2.1.15

 +    מעלות צלזיוס. 70עד    - 10 -מ  חיצונית:   

 +    מעלות צלזיוס. 50+  עד   0  -מ  פנימי:   

 עפ"י בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה ומזמין העבודה.  DB 45יש להבטיח הפחתה אקוסטית ל  12.2.1.16

בקיר המסך, המופיע בגובה  CROSS BAR),על הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה ) 12.2.1.17

לראש פתח האור יהיה באותו עומק כמו הזקיף. המישור הפנימי של הזקיפים מ' ובגובה מעל  1.05

 והקורות יהיה אחיד מעל ומתחת לפתחי האור, כנפיים לפתיחה ודלתות.

 הקורות סביב דלתות כניסה יהיו במידת עומק שווה לזקיפי האלומיניום.   12.2.1.18

ותקנו משקופי סביב פתחי האור בקירות המסך וסביב מסגרות החלונות וחלונות הרצף י 12.2.1.19

 אלומיניום מפרופיל משוך עד למישור הגבס הפנימי.

 לוחות חיפוי הגבס יושחלו למשקופי האלומיניום ויחוברו בקונסטרוקציה נפרדת לקיר הבניין.  

 מעלות.  110דלתות חייבות להיפתח בשאיפה למכסימום של  12.2.1.20

 .5שווה ערך למקדם בטיחות  0.4%הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של  12.2.1.21

מ' גובה מעל להולכי רגל בכפוף  4לכל זכוכית חיצונית מחומסת מעל  HSTהקבלן מחויב לביצוע 

 .  2019יוני  1099לתקן 

 חיפוי פח האלומיניום ורפפות אינם מהווים מישור איטום. 12.2.1.22
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 עמידות בתנאי הסביבה   12.2.2

  מעטפת האלומיניום והזכוכית תבטיח איטום בפני חדירת מים ורוח.     12.2.2.1

כל קווי המפגש האנכיים והאופקיים בין קירות המסך לבין משטחי הבטון, חיפויי האבן, והקירות  12.2.2.2

באופן רציף. כל האזורים שמחופים בפח יאטמו באופן רציף  EPDMתשתית יאטמו ביריעות 

 ונסתר.

האיטום יבוצע בהתאם להנחיות האדריכל והיועץ עפ"י פרטי ביצוע מאושרים באופן שימנע מעבר    

 מים וחדירת אויר לפנים הבניין. 

תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו לחלקים השונים של המעטפת וניקוז מי  12.2.2.3

 התעבות שעשויים להיווצר במערכת כלפי חוץ.

 יש לבצע מערכת השוואת לחצים )בעל בסיס עיקרון "מסך גשם" ( בקיר  12.2.2.4

 ם לפתיחה ודלתות הבניין.המסך, הויטרינות, חלונות הרצף הכנפיי       

 

 הארקת קירות מסך  12.2.3

 על קבלן החשמל למבע בתיאום עם קבלן האלומיניום חיבורי הארקה 

 נסתרים לקירות המסך בבנין על פי תוכניות יועץ החשמל. 

 

 חלק שלישי: דרישות עיצוב  12.3

 תכנון מערכות האלומיניום בפרויקט יבוצע כלהלן:

 

 קירות מסך רצף קומתיים ורב קומתיים    12.3.1

קירות המסך יהיו בנויים ממערכת ידועה של פרופילים ואביזרים, מתוצרת הארץ דוגמת אקסטל  12.3.1.1

 או שווה ערך.

                      SIDES4 G.S   50פרופילי קיר מסך יהיו דוגמת אקסטל מטריקס  12.3.1.2

 ים. כל הקורות האופקיות הגלויות יהיו בעומק שווה לזקיפ 12.3.1.3

על הקבלן לתאם את כל פרטי המפגשים בין קירות המסך בכל חזית בכל הקשור למראה אסתטי  12.3.1.4

 ואיטום התפרים האנכיים, עם האדריכל והיועץ. 

זיגוג באזורי סכנה, קומת הקרקע, מעקות ומעבר בין מפלסים ושטחים רטובים יבוצע עם זכוכית  12.3.1.5

 תואמת להוראות התקן הישראלי וכתב הכמויות. 

לפתיחה ובמיקום שאין  אה החיצוני והגיאומטריה של קירות המסך במיקום שיש בו כנפייםהמר 12.3.1.6

 בו כנפיים לפתיחה, יבוצע על פי המערכת שנבחרה לביצוע.  

קטלוג חברת אקסטל וקטלוג  כל הפרטים יתאימו להנחיות יצרני המערכות שנבחרו לביצוע, על פי 12.3.1.7

 חברת קליל.     

 

 דלתות ציר צד ודלתות ציר צד למילוט   12.3.2

 פרזול ופירוט האביזרים של כל דלת יבוצע על פי טבלת הפרזול בפרק חומרים. 12.3.2.1

 הדלתות יהיו מתואמות לעמידה במישור הקיר על פי רשימות האדריכל.  12.3.2.2
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 אביזרים וצירים לדלתות 12.3.2.3

 בלתי מחלידים ויהיו  כל האביזרים כגון: מנעולים חבויים, צירים ובריחים יבוצעו בחומרים

 מצופים בחלקיהם הגלויים עפ"י גימור האלומיניום.      

  שלבים. הבריחים והמנעולים יהיו  3מ"מ' לפחות למגרעת,  20לאחר הנעילה תחדור הלשון

 סמויים ולא יבלטו מפני הפרופילים פרט ללשון.

 ללוחית גיבוי מודבקת,  אמצעי הגפה )ידיות, מנגנונים קפיציים, בולמים וכדומה( יחוברו בעזרת

 או כל אמצעי גיבוי מתאים לפרזול.

  .מנגנוני הבהלה וממחזירי השמן יהיו גלויים על פרופיל הדלת 

 ס"מ'.  - 1+, סף הדלת יהיה ב 01בקומה  12.3.2.4

הדלת הנבחרת חייבת להיות מאיכות גבוהה עם מסגרת נפרדת שכוללת ראש, סף ומשקופים. סף  12.3.2.5

צמד כנגדו. הסף יבוצע ע"י קבלן האלומיניום כחלק אינטגראלי הדלת יבוצע כך שמסגרת הדלת תי

 ממסגרת הדלת.

 

הזנות למנ"מ ומנועי שחרור עשן, נגדיים חשמליים ודלתות הזזה חשמליות, מנגנוני בקרת פתחים מכל זוג  12.3.3

 שהוא  

כל ההזנות למנגנונים השונים יבוצעו עם הכנות מראש על פי הנחיות יועץ וקבלן מתח נמוך או  12.3.3.1

 ספק המנועים במעברים נסתרים בתוך הפרופילים 

 של פריטי האלומיניום יש לבצע ישיבת תיאום עם יועץ מתח  נמוך לפני תחילת ייצור.  

 ה נסתרת    ההזנה עד לקרבת הפריט היא באחריות אחרים. הכנות להולכ 12.3.3.2

של הזנות מתח נמוך התוך המערכת היא באחריות קבלן האלומיניום עד לנקודת העיגון של כל 

 מתקן מנ"מ, מנוע, אינטרקום ו/או קודן.  

 

 חלונות ורפפות לשחרור עשן  12.3.4

הקבלן יתקין רפפות רפפה מונעת מים של אקסטל לשחרור עשן ואוורור בהתאם לרשימות  12.3.4.1

 פח אלוקובונד פנימי.האלומיניום עם או בלי 

ס"מ' מאחורי כל רפפה למעבר  25על הקבלן לבצע רשת פלב"מ ופלשונג תחתון  תלת ממדי בגובה 

 אוויר עם שיפוע לניקוז כלפי חוץ או צינורית לניקוז נסתר עד מפלס הקרקע.   

 

 גוון האלומיניום ושיטת הצביעה פרופילים ותריסים 12.3.5

אוניברקול / נירלט בעובי מינימאלי   20סופר דור כל פרופילי האלומיניום ורפפות יצבעו באבקה משופרת דוגמת 

 לבחירת האדריכל.    RALבגוון מיקרון  60של 

 

 גווני פרזול   12.3.6

 כל הפרזול הגלוי בכל מערכת אלומיניום יהיה בגוון האלומיניום.  

לבחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  RALם וצירים יבוצעו בגווןכל האביזרים ממתכת כגון ידיות אלומיניו 

 מיקרון.  60
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 כסוף נירוסטה מט מוברש.   כל האביזרים הסמויים ואביזרי איטום כגון גומיות יהיו בגוון שחור 

 

  מ"מ מרובד דוגמת אלוקובנד נסתר גלוי ומעוצב 4מ"מ ו 2צביעת מערכות פח אלומיניום  12.3.7

ממ' מרובד או פח  4מ"מ' או  2פחי קופסאות צל, פחי חיפוי לקופינג ופחי חיפוי מכל סוג שהוא יבוצעו מפח 

לבחירת האדריכל. כל הפחים חייבים להיות עמידים לתגובות  RALמיקרון בגוון  PVDF  25מחורר צבוע ב 

 .  755באש על פי תקן 

ם מסוגים שונים לבחירת האדריכל, על הקבלן לקבל את : בפרויקט יש מספר גוונים של פחילתשומת לב הקבלן

 אישור האדריכל לגוונים ולאופן החירור על פי דוגמאות פיזיות מראש לכל פריט חיפוי בנפרד.   

 

 חלק רביעי: חומרים מוצרים וגימורים    12.4

 

 כללי  12.4.1

 יש להשתמש בחלקי מערכת שאושרו ע"י היצרן לכל מוצר נפרד.  12.4.1.1

החשופים לתנאי הסביבה ממתכת יהיו ממתכות אל חלד, או אלומיניום. נחושת כל אביזרי החיבור  12.4.1.2

 או פליז לא ישמשו ליד פרופילי האלומיניום.

 יש לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה לאלומיניום בכדי למנוע שיתוך. 12.4.1.3

 יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי האלומיניום וחלקי הפלדה. 12.4.1.4

 ל חלקי אלומיניום ליד חלקי הבניין. יש לוודא יכולת התפשטות שונה ש 12.4.1.5

 

 האלומיניום  12.4.2

לא יאושרו מערכות שאינן שלמות. הפרופילים יהיו חדשים ללא פגמים שנובעים משלבי הייצור,  12.4.2.1

 הצביעה, ההובלה וההרכבה.  

כל הפרופילים, הסרגלים, הפחים, עובי האילגון, עובי צביעה, רמת ליטוש וכדומה יהיו לפחות לפי  12.4.2.2

 , במפרט הכללי. 2כינוי מספר 

ממ'. גודל ועובי פרופילים ייקבע סופית על פי החישובים  2עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות  12.4.2.3

הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן והיצרן ובאישור יועץ המעטפת והאדריכל. עובי הפרופיל 

 ממ' ועל פי התקן הישראלי. 1.2המשמש לסרגלי זיגוג יהיה 

פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל התקנים הישראליים ובאישור יועץ הבטיחות של  12.4.2.4

 מ' מפני מהמדרך בתוך המבנה.  1.05הבניין. גובה מעקה/סף חלון לא יפחת מ

 גובה נטו של דלת יהיה על פי הרשום בחזיתות. 12.4.2.5

מש באלומיניום חלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם את דרישות בת"י. אין להשת 12.4.2.6

 ניוטון לממ"ר לפחות. 200ממוחזר. חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה 

פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שחדרו עד למישור האיטום של המערכת. כל מערכת  12.4.2.7

 חייבת להיות אטומה במצב נעול. 

 

 ברזל ופלדת אל חלד  12.4.3
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 .316שווה ערך סגסוגת  A 4פלדת אל חלד: תהיה לפחות מסוג  12.4.3.1

 כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית, כמפורט להלן; 12.4.3.2

 .918גר'/למר' בהתאם לתקן ישראלי  270טבילה חמה באבץ בשיעור של  12.4.3.3

חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים. לאחר כל פעולת ריתוך, קידוח וחיתוך יתוקן כל חלק  12.4.3.4

במפעל ו/או באתר בשתי שכבות, לאחר ביצוע כל פעולות ההכנה  ניזוק בצבע עשיר אבץ בצביעה

 והניקוי.

מ"מ' ו/או עפ"י דרישות החישובים  2עובי מינימאלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  12.4.3.5

 הסטטיים שיוגשו או הגבוה מביניהם.

 

 זיגוג 12.4.4

 הזיגוג בזכוכית יתאים לדרישות המפרט, כתב הכמויות והתקן הישראלי.  12.4.4.1

 52T   VISION AGCבבניין יהיו דוגמת   LOW Eוכיות החיצוניות כל הזכ

 או שווה ערך, בעלת המקדמים הבאים:  AGCשל חברת 

52T AGC 

 52%העברת אור ניראה           = 

 25%העברת אנרגית  שמש      = 

 16%רפלקטיביות  אור ניראה = 

 0.34מקדם הצללה                  = 

 0.29=       מקדם מעבר חום       

 לגבי הזיגוג  בכל פריט בנפרד.  1099על הקבלן לבצע חישובי כפף כנגד דרישות תקן זיגוג  12.4.4.2

 יש ללטש את קצוות לוחות הזכוכית באופן רציף ושווה וללא פגיעות. 12.4.4.3

על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל לגבי ייצור זכוכיות בידודית רבודה, מוגנת ירי או כל סוג  12.4.4.4

 ויקט. אחר שיידרש בפר

 על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל לגבי חיסום הזכוכית. 12.4.4.5

 מ"מ'.  0.4הזכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם מינ' גליות עד  12.4.4.6

( SHOP DRAWINGSיש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של הקבלן ) 12.4.4.7

 בהתאמה לתוכניות האדריכל והנחיות היועץ.

 :חומרי הזיגוג 12.4.4.8

 יהיה סיליקון של  -שנים וארבע צדדים  G.S.   חומר לזכוכית מודבקת א

 בעל חוזק גבוה שמתוכנן במיוחד ונבדק להדבקת זכוכית ללא 

  Dow Corning ,GEאו שווה ערך של  Dow 895  Corningתמיכה, כגון;  

 . PECORAאו 

 . 90SHOREעד  80מ"מ,  100או ניאופרן באורך של  EPDMב.   פיסות זיגוג 

   בעל משקוף סמוי יש להשתמש בסיליקון בעל מודולוס  S.G ג.   לחלון .   

 גבוה עם התכונות הבאות:

 (.psi 100ק"ג לסמ"ר ) 7מרבי עם מתיחה של  50%התארכות: 
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 .10(. מקדם בטחון: לפחות psi 120ק"ג לסמ"ר ) 8.5חוזק שבירה: 

 ( מרבי.psi 12ק"ג לסמ"ר ) 0.85%מתיחה מתוכננת: 

או חברה באיכות מקבילה. החומרים  Dow Corningחומרי האטימה יהיו מתוצרת חברת    ד.

 יהיו תואמים לייעוד שלהם במערכת ולסוגי משטחי ההדבקה השונים.

 ה.  כל  אטמי הזיגוג יאטמו בפינות כל חלון ומילואה קבועה בקיר המסך.                      

 . בנוסף לכך יעמדו 1068ש בת"י כל האטמים יעמדו בבדיקות בליה כנדר 12.4.4.9

 שעות חשיפה . תכונות הקשיות,  500במשך  UVהאטמים בבדיקת קרינה 

 . 15% -חוזק הקריעה וההתארכות לא ישתנו ביותר מ

 כל האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם מתוך המסגרות,  12.4.4.10

( מותאם לתעלת DART"החץ"  )בין הזכוכית לבין סרגלי הזיגוג, או להבי הפרופיל, כאשר גודל 

 האטם בפרופיל.

 

 בידוד 12.4.5

הכולל ממ'  50באמצעות לוח בידוד שחור מצמר זכוכית בעובי של הבידוד בקופסאות הצל יעשה  12.4.5.1

 ק"ג למטר מעוקב.  50רדיד אלומיניום לחסימת אדים, במשקל 

ט הדבקה הלוח יונח במקומו מאחורי פח האלומיניום של קופסת הצל מבפנים וייאטם בעזרת סר 12.4.5.2

  מאלומיניום בכל צדדיו לפרופילי קיר המסך.

 

 איטום וחומרי אטימה 12.4.6

 האיטום יעשה על ידי קבלן האלומיניום בלבד. 12.4.6.1

 :חומרי איטום ישמשו למטרות הבאות 12.4.6.2

 איטום חלקים קבועים במסגרות בחומר אטימה לתפרים צרים  - 

 וסיליקון ניטראלי.                         

 איטום חלקים ניידים במסגרות עם מברשות, ואטמי שליבה וגומיות    - 

 .  EPDMאיטום מ                        

 ALL GLASSאו קריסטלי ל  SGאיטום הזיגוג בסיליקון סטרוקטוראלי ל  - 

 , וסיליקון ניטראלי וסיקה.  EPDMאיטום בעת ההרכבה עם יריעות  - 

 האלומיניום לחלקי בנין קרובים ומשקופים עווריםאיטום בין מערכות  - 

 וסיקה פלקס.    EPDMעם יריעות בוטיליות, יריעת                         

תכונותיהם של חומרי האיטום ודרך יישומם יהיו תואמים את הוראות היצרן ואת הנדרש במפרט  12.4.6.3

 זה ולתקן הישראלי.

אלומיניום לפני תחילת הביצוע. סוג, גוון, צבע כל פרטי האיטום במעטפת יובאו לאישור יועץ ה 12.4.6.4

 ושימוש של חומרי האיטום גלויים לעין יאושרו מראש על ידי האדריכל, ויועץ האלומיניום.

 ADHESIONכל חומרי האיטום במעטפת קיר המסך חייבים לעבור בדיקת התאמת הדבקה  12.4.6.5

COMPATIBILITY ץ האלומיניום דו"ח לפני אישור החומר לביצוע. על הקבלן להעביר ליוע
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בדיקה שמוכיחה התאמת הדבקה לחומרי האיטום בחלקי בנין קרובים ולכל סוגי המשטחים 

  במעטפת. 

הקבלן מחויב לבדוק את מצב הקיר לפני ביצוע האיטום ולהתריע לקהלן הראשי על כל מכשול  12.4.6.6

 לביצוע איטום תקין ורציף סביב מערכות האלומיניום.

יותקנו עם חפיפה סבירה מעל התפר ובאופן רציף. כל יריעה  לאטימה רציפה EPDMיריעות  12.4.6.7

תודבק לקיר ותחוזק מכאנית עם פס לחיצה מאלומיניום ואיטום בסיקה לאורך התפר בין היריעה 

 לקיר.

, יתחשב בתזוזות עקב שינויים תרמיים, תזוזה של חלקי EPDMתכנון וביצוע האטימה עם יריעות  12.4.6.8

 יטום. מעטפת מבלי לפגום בשלמות קו הא

שחשוף לכניסת מים או אויר בצד החיצוני של מערכת האלומיניום.  ראש בורגיש לאטום כל  12.4.6.9

 האיטום יבוצע בסיליקון ניטראלי.

 אין לאטום על פתח שאינו מוכן לקבלת פרטיו האלומיניום.  12.4.6.10

אין לאטום על משטח שאינו חלק דיו. אינו נקי ממיץ בטון ושאריות בנייה. אין לאטום על משטח 

שלא עבר ניקוי ראשוני על פי הנחיות יצרן חומר האיטום כולל שימוש בסלין ופריימר על פי 

 הנחיות היצרן.  

 

 הגנת אש ועשן  12.4.7

יש לוודא חסימה בפני אש ועשן באזור קיר המסך בין הקומות. החסימה תבוצע ע"י חומרים בעלי  12.4.7.1

דקות לפחות בין המרתף לקומת קרקע עפ"י  120דקות לפחות ובמשך  120עמידות אש במשך 

 הנחיות יועץ הבטיחות. 

 הפרט יובא לאישור יועץ הבטיחות ובתאום עם יועץ האלומיניום והאדריכל. 12.4.7.2

מ"מ  16" בעובי Xקיר המסך שחולפות עפ"י מפלס קומה יקבלו "סינור" מגבס סוג  "יחידות  12.4.7.3

ק"ג /  150מורכב ממסגרות מתכת מפח מגולוון וימולאו בצמר סלעים דחוס במשקל מרחבי של 

ס"מ מפני הריצוף בקומה שמעל הקומה  90למ"ק. אורך ה"סינור" חייב להשלים הפרדה של מינ' 

אש. ניתן לעשות גם שימוש בלוח פרומטקס של חברת מי השרון בה יבוצע סינר חסימה ל

 כאלטרנטיבה ל"סינור גבס" באישור יועץ הבטיחות בלבד. 

 

 אמצעי העיגון  12.4.8

 אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת אלחלד.  12.4.8.1

 יהיו מגולוונים בטבילה חמה. UNISTRARTאביזרי חיבור מפלדה כגון  12.4.8.2

למעקה סטרוקטוראלי יהיו מאלומיניום עם אפשרות הרכבה פילוס והחלפת זכוכיות  אביזרי עיגון 12.4.8.3

 בשיטה יבשה. 

                        

 גימורים וצבעים    12.4.9

 :כללי 12.4.9.1

 .  איכות הצביעה תעמוד בדרישות התקן הישראלי.1
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.  הקבלן יקבל את אישור האדריכל והיועץ לגבי כל הגימורים והצבעים של מרכיבי המעטפת 2 

 שמתוארים בכתב הכמויות ובמפורט הטכני. 

 .  יש להגיש ליועץ והאדריכל דוגמת פרופיל צבוע לכל פריט במערכת לאישור סופי לפני ייצור.3

 : צביעה 12.4.9.2

 . בצביעת פרטי אלומיניום, יחולו הדרישות מינימום הבאות; 1

הצביעה תיעשה בתהליכים מבוקרים הכוללים הכנת פני השטח לצביעה לרבות טיפול המרה 

 (. CONVERSION COATINGמוקדם )

באופן  CM/MS 30בין כל שלבי הטיפול ישטפו הפרופילים במים נקיים ברמה מקסימאלית של 

 יבוש בתנורים מתאימים. בטמפרטורה ובמשך זמן שלא ייפגעו בפרופיל ובציפוי.יסודי. פעולות הי

 מיקרון עם שכבת בסיס.  60. עובי שכבת הצבע יהיה לפחות 2

 מיקרון לפחות. 25. באם יידרש אילגון עם גוון, עומק האילגון יהיה 3

וצביעה בצבע מתכתי, הביצוע יהיה עפ"י הנחיות  PVDF /DURANAR. בצביעת פחים ב 4

 מיקרון.  60שיטות העבודה ובקרת איכות של היצרן, בעובי מינימאלי של 

 

 פרזול 12.4.10

כל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצרן של כל מערכת אלומיניום דגם מכל פריט יובא  12.4.10.1

 לאישור יועץ המעטפת והאדריכל. 

ל פעולה נדרשת כגון; פתיחה ונעילה, דחיפה או משיכה של כנף אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כ 12.4.10.2

 ק"ג. 4ו/או דלת בכוח שאינו עולה על 

 אופן התקנת האביזרים יאפשר החלפה, תיקון וטיפול מתוך הבניין. 12.4.10.3

מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף לתנאי הסביבה יהיו מפלדת אל חלד מסדרה  12.4.10.4

 והים וזיהום אוויר.עמידה לתנאי לחות גב 300

ברגים, אומים, מסגרות, דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים פלדת אל חלד בלתי  12.4.10.5

, אלומיניום ו/או חומרים בלתי מחלידים אחרים. החומרים חייבים להתאים 316מגנטית מסדרה 

המתאים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר תא חשמלי ויהיו בעלי חוזק מכני 

 לייעודם. ) לבדוק כפילות ( 

 

 טבלת פרזול ומנגנונים לכנפיים לפתיחה 12.4.10.6

 

 פרזול פריט פריט

 

 

 

 חלק חמישי: הגשות ובדיקות    12.5

 

 הגשות  12.5.1
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 לפני תחילת הייצור יש להגיש לאישור האדריכל ויועץ המעטפת את המסמכים הבאים: 

 :תוכניות עבודה 12.5.1.1

פרטי קיר המסך, הכנפיים והדלתות, שיטות החיבור, עם  1:5, 1:2, 1:1תוכניות עבודה בקנ"מ 

מיקום המחברים, עובי וגימור החומרים, שיטות העיגון, סוג האטמים וחומרי האטימה. פירוט 

ומיקום תפרי ההתפשטות וההתכווצות. פרטי חיפוי פחים, פרטי פירוק והרכבה של פחים ומערכות 

 ברזל, זכוכית ועיגון מפגש מול הבניין הקיים.

 :ישובים הנדסייםח 12.5.1.2

חישובים סטטיים מאושרים על ידי מהנדס מקצועי, הכוללים אישור מידות, תכונות טכניות של 

 פרופילי האלומיניום, מחברי השלד, סוג ועובי הזכוכיות, עיגון הפחים וגודל הפנלים. 

 .13. 0.14ראה רשימת דגמים ודוגמאות נדרשים לפני ייצור בפרק  12.5.1.3

 

 בדיקות 12.5.2

 .414וק כל מערכת עפ"י הדרישות של ת"י יש לתכנן ולבד 12.5.2.1

 א. הקבלן חייב להיות עם מפעל בעל תו תקן.  

 ב.  המוצרים אותם מציע הקבלן לבצע חייבים להיות בעלי תו תקן. 

 :בדיקות תפקוד 12.5.2.2

בשעה שכל הפתחים  E. כל המוצרים יהיו בעלי כושר למנוע לחלוטין חדירת אויר ומים ברמה 1

 נעולים ובעלי כושר עמידה בהעמסה סטטית ודינמית כנדרש במפרט.

. הבדיקה תיעשה בדגם של חלון דרי קיפ טיפוסי ושל מקטע קיר המסך עם כנף אחת לפחות 2

בגובה קומה אחת של בניין טיפוסי. על הקבלן לבצע בדיקה בנוכחות נציג המזמין ויועץ 

 האלומיניום. 

 בוצע במעבדה עצמאית. כל עלויות הבדיקות תשולמנה ע"י קבלן האלומיניום.. הבדיקה ת3

. לחילופין, הקבלן יכול להגיש תוצאות בדיקה למוצר במתכונת של שווה ערך רק במידה ואכן 4

 הבדיקה בוצעה על אותו מוצר בדיוק על פי דרישות פרק הדגמים הנדרשים לפני ייצור. 

 אביזרי הפרזול על פי המפרט.  . הבדיקה תעשה עם כל הפרטים ו5

כל הבדיקות יבוצעו עפ"י התקן הישראלי. בהיעדר  תקן ישראלי יש לפנות לתקנים מקבילים  12.5.2.3

  או תקנים אירופאים.   AAMA ,ASTMדוגמת  

 

 

 מפרט בדיקות    12.5.3

 מעודכן   414כל המוצרים חייבים לעמוד בדרישות תקן רוח  

 :הוא כלהלןמפרט הבדיקות לחלונות ולקירות המסך  12.5.3.1

          קמ"שPa 300 (80  .) -( ב EZ ASTM 83א. חדירת אויר בלחץ סטטי )

 מ"ק לשעה למ"ר. 0.6חדירה מותרת של      

 ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר. 250ב. התזת מים בלחץ סטטי:  

      . Pa 100 - Pa 500 -עליה הדרגתית של לחץ משתנה, בו זמנית, מ       
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  .חדירת מים בלתי מבוקרתאין להרשות 

 :מפרט הבדיקות למערכות חלון הוא כלהלן 12.5.3.2

 .1068עפ"י תקן  Fמערכות החלון חייבות לעמוד בדרישות רמה 

 יש לבדוק גם מקדם בטחון לכל בדיקה בנפרד.

12.5.3.3  

יש להגיש את תוצאות בדיקה המוכיחות כי קירות המסך וחלון הבניין הטיפוסי עומדים  .א

 בדרישות התכנון.

 ש את תוצאות הבדיקה לעובי שגבת צבע האלומיניום.יש להגי .ב

 בדיקות מים בשטח יבוצעו עם סיום חלק משמעותי מהיקף העבודה.  .ג

על הקבלן לבצע בדיקות חדירת מים על מקטע קיר המסך עם כנף לפתיחה. על הקבלן לבצע  

 בדיקת מים בשטח על חלון טיפוסי. 

כון התקנים על חשבונו של הקבלן. בהתאם כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה עצמאית או מ .ד

 AAMA 501לדרישות התקן הישראלי ותקן 

בדיקות ההתזה תערכנה באתר במיקום שיקבע ע"י היועץ והמנהל הפרויקט. בבדיקות יהיו  .ה

 נוכחים יועץ האלומיניום ומנהל האתר מטעם קבלן האלומיניום.

חומרי האיטום שהוא מציע לעשות על הקבלן להגיש את תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של  .ו

 בהם שימוש מעבר לרשום המפרט הטכני כנגד משטחי האטימה הקיימים בבניין.

 

 בידוד רעש 12.5.4

 התכנון הפרטני להפחתת רעשים יבוצע דרישות המפרט האקוסטי. 12.5.4.1

הקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת יועץ אקוסטיקה לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור  12.5.4.2

 לעיל, אם ייוצר הצורך. 

במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות, יישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה  12.5.4.3

את ובבדיקה חוזרות, שידרשו לדעת יועץ האקוסטיקה וכן בכל ההוצאות הדרושות על מנת לשפר 

 בידוד היחידות לרמת הפחתת הרעש כנדרש במפרט האקוסטי.

 

 חלק שישי: ייצור   12.6

 

 ייצור  12.6.1

למען הסר ספק מודגש כי אין להתחיל בייצור וביצוע היחידות וכל חלק מהן לפני קבלת אישור  12.6.1.1

 האדריכל, יועץ האלומיניום ומנהל התכנון.

הפרזולים(. על כל הפרזולים הנראים יש להגיש לאישור את שמם של כל ספקי החומרים )כולל  12.6.1.2

 לעין להיות מאושרים ע"י יועץ האלומיניום והאדריכל.

יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח את התאמתם המלאה לתוכניות  12.6.1.3

 המאושרות. יש להתאים את מידות הייצור למדידות. 
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מהמידות שמצוינות במסמכי הקבלן חייב לדווח לאדריכל וליועץ האלומיניום אם גילה סטיות  12.6.1.4

 המכרז. הקבלן יקבל הנחיות להמשך עבודה בהתאם.

 

 אלומיניום 12.6.2
 הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים הנלווים להצעת הקבלן. 12.6.2.1

עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות )מומנט האינרציה ומודולוס החתך( יהיו כנדרש על פי  12.6.2.2

 מנת לעמוד בדרישות התכנון. הנחיות מתכנן מערכת קיר המסך על

 על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה. 12.6.2.3

יש להתאים את כל החיבורים, הפינות והתפרים. בנוסף, יש להתאים את כל הרכיבים בדייקנות  12.6.2.4

כדי ליצור המשכיות מושלמת של הקווים והעיצוב. עם זאת יש להבטיח כי כל החיבורים עמידים 

 יר. הקבלן יביא לאישור היועץ את מיקום כל החיבורים והמפגשים. בתנאי מזג האוו

יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו. תפסים גלויים לא יאושרו. אין להשתמש בניטים  12.6.2.5

 לחיבור חלקי מערכות אלומיניום במעטפת.

מים יש ליצור חורים בצורה, בגודל ובכמות מספקת על מנת לאפשר התאמת לחצים מחד וניקוז  12.6.2.6

 במערכת מאידך. חורי גישה חשופים לברגים ומחברים יאטמו.

יש לייצר חלקי הפינה, מילוי, מתאמים, כיסויים וסגירות לפרופילים כמפורט בקטלוג היצרן. יש  12.6.2.7

להרכיב את הפינות בצורה ישרה ולהשתמש במחברים חבויים. יש לספק משטחי חיבור אחוריים 

 , במפגשים.0בכל תפר 

 

 חיבורי פינות 12.6.3

חיבור הפינות בכנפיים ייעשה באמצעים מכאניים בכבישה והדבקה עם מחברי זווית בחלל פרופיל  12.6.3.1

 מסגרת הכנף. 

חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת מחברי פינה מאלומיניום כל עוד לא נקבע אחרת  12.6.3.2

 מעלות )פרט לסרגלי הזיגוג(. 45ובחיתוך 

ם ומהודק לאורך מישור ההשקה שלה ושיטת החיבור בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטו 12.6.3.3

תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו באורח קבע ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים ושימוש בכנף 

 לפתיחה.

כל חיבורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג אפוקסי פוליאוריטני. החיבור ייעשה באופן שלא  12.6.3.4

 יישארו עקבות דבק חשופים.

האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה לאלומיניום לפי דרישות התקן הישראלי חומרי  12.6.3.5

 והתקנים המתאימים למערכת הנבחרת.

בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף סיליקון, טיאוקול או חומר אנארובי בנוסף לחומר  12.6.3.6

 האיטום.

זרוע נסתרת. כל העוגנים יהיו מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד. המחברים יהיו בעלי  12.6.3.7

 מאלומיניום, פלדה מגולוונת או פלב"מ.
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דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין הפרופילים לאחר החיתוך, שיהיה ישר, אחיד ללא שבבים  12.6.3.8

 ויראה כיחידה מושלמת אחת.

 

 חיבורי אביזרי פרזול  12.6.4

ו החלפת האביזר, או ויסותו כל חיבורי אביזרי פרזול יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין ויאפשר 12.6.4.1

 בכל מקרה של תקלה.

אביזרים הנתונים לעומסים כגון צירים, מחברי פינות, מנגנונים קפיציים  בולמים לדלתות וכד',  12.6.4.2

לא ירותקו למסגרות בברגים המתברגים בניצב לדופן הפרופיל, ללא לוחית גיבוי מאחורי אותה 

 מ"מ לפחות. 5יהיו  -הגיבוי בדלתות הדופן, הלוחיות יחוברו בהדבקה. עובי לוחיות 

 יש למנוע חיכוך של משטחי אלומיניום נעים ע"י הפרדה באמצעות שומרי מרווח גמישים.  12.6.4.3

 

   זיגוג בסיליקון סטרוקטוראלי 12.6.5

( יבוצע בטמפרטורה ובתנאי לחות וניקיון מבוקרים במפעל עפ"י  G..Sכל הזיגוג הסטרוקטורלי )  12.6.5.1

וד בדייקנות, בהתאם להנחיות היצרן בכל הקשור לסיליקון הנחיות יצרן הסיליקון. יש לעב

 הסטרוקטורלי כולל חישוב הנדסי של רוחב התפר.

יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, לחות, שמן וכל חומר זר אחר העלול להפריע להדבקת  12.6.5.2

 ( במפעל. G..Sהזיגוג ) 

 יצרן.(, בהתאם להנחיות  G..Sיש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון ) 12.6.5.3

( לחומרים השכנים,  G..Sיש לקבל אישור היצרן להתאמת הדבקה של הסיליקון הסטרוקטורלי )  12.6.5.4

 למשטחים וסוגי הגימור השונים.

 

 בדיקות במפעל הייצור   12.6.6

הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל, הקבלן יאפשר ליועץ האלומיניום, ולאדריכל, בכל עת, 

האביזרים, האטמים, אביזרי החיבור ושאר החלקים, את דרך עיבודם וטיב ביצועם. לבדוק את הפרופילים, 

האדריכל ויועץ האלומיניום יוכלו לדרוש שהמוצר ייבדק במפעל לפני העברתו לאתר, אם יימצא המוצר בלתי 

 מתאים לדרישות, ישונה תהליך הייצור עד לכדי קבלת המוצר כנדרש וכל זאת על חשבון הקבלן.

 

 האיכותבקרת   12.6.7

בנוסף למפורט בפרק הבדיקות, כל הבדיקות לבקרת איכות מערכות האלומיניום, יעמדו בכל דרישות התקן 

 הישראלי בנוסף לעמידתם בדרישות של קטלוג היצרן ודרישות המפרט המיוחד.

 

 חלק שביעי: הרכבה 12.7

 

 תאום הרכבה 12.7.1
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התאמתם על הקבלן לתאם את המידות והפרטים לפני תחילת ההרכבה מבחינת  .1

להכנות ולתכנון המבנה, כמו: התאמת מידות, התאמה לאופן הביצוע, כיווני 

 פתיחה, מיקום הלבשות ואיטומים.

על הקבלן לתאם את לוח הזמנים שלו לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה  .2

ומועדי ההרכבה, בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם במועדים הנדרשים על 

 העבודה.פי הלו"ז של מזמין 

 .  יש לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט.3 

 

ההרכבה תבוצע לפי הוראות ההרכבה בקטלוג המוצר של היצרן. מודגש כי נושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט  12.7.2

 והחוזה. הרכבה בלתי מדויקת פוגמת ופוגעת באיכות הבצוע של עבודות האלומיניום.

 

לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים הקשורים לקיר המסך. במקרים של אי לפני תחילת ההתקנה יש  12.7.3

התאמה ואי דיוקים העלולים להשפיע בצורה שלילית על תכנון או ביצוע קיר המסך, יש להודיע מיידית למנהל 

 האתר, למנהל התכנון וליועץ האלומיניום.

 

ההתקנה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י מנהל פרויקט ממונה בעל ניסיון רב מטעם הקבלן. על הקבלן  12.7.4

 להעסיק צוות עובדים טכניים מקצועיים בעלי ניסיון מוצלח בהתקנת המערכות הנדרשות.  

 

חיר את כל ההתקנה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין ולנקודות הגובה.  הקבלן יכלול במ 12.7.5

 העלויות המדידה לטובת הרכבת קיר המסך וחלקיו. 

 

על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת לאפשר יישור נכון ומדויק. לאחר היישור, יש  12.7.6

 לחזק בצורה קבועה את אביזרי העיגון על מנת למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת התרחבות והתכווצות. 

 

אחראי על התאמת מידות הייצור של כל יחידה למידות הבניין, כפי שיימדד על ידו באתר. המדידה  הקבלן 12.7.7

 תתבצע במכשור מתקדם.

                 

המחיר יכלול את העלויות הנובעות מכל נזק שיגרם לבעלי המקצוע ו/או עבודות אחרות במהלך הרכבת  12.7.8

 הפריטים, כתוצאה מעבודה של הקבלן או אנשיו.

 

 יש לספק אטמים למים ומעבר אויר בין קיר המסך וחלקי המבנה הסמוכים לו. 12.7.9

 

 יש להתקין את חומרי האטימה  עפ"י הנחיות יצרן החומרים והנחיות יועץ האיטום.  12.7.10

 

 יש להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים בשרטוטים ולחתוך אותו כנדרש להתאמה מדויקת.  12.7.11
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 דלתות לפתיחה בויטרינה  12.7.12

 יש להבטיח עמידה של הדלתות בתנאי מזג אויר כאשר הדלתות נעולות.   

 

 זיגוג  12.7.13

יש לבצע ביקורת של קצוות הזכוכית ולוודא כי כולם נקיים וחתוכים כראוי. אין להתקין זכוכית  12.7.13.1

 עם קצוות פגומים.

הוגות יש להתאים במדויק את גודל הזכוכית לפתחים, עם מרווחים נכונים לפי הדרישות לזיגוג הנ 12.7.13.2

 בתעשייה ועפ"י התקן. 

יש להשתמש בשומרי מרווח, בלוקים להתאמה והפרדה בגודל המומלץ ע"י יצרן הזכוכית על מנת  12.7.13.3

לתמוך ולהחזיק את הזכוכית במקומה. יש להשתמש בשני בלוקים לתמיכה בלבד תחת כל זכוכית 

 בנקודות הרבע.

ימתחו. יש לאטום, החיבורים בפינות יש להתקין את גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך שלא  12.7.13.4

 כדי למנוע חדירת מים ואויר. שימוש בגומיות פינה נדרש בכל חלונות הדרי קיפ.  

יש להבטיח עמידה בתנאי מזג אויר ומניעת רעידה, סדק או שבירה של הזכוכית באמצעות גומיות  12.7.13.5

 הזיגוג. 

ים באופן אחיד וחופשיים יש לוודא כי הזכוכית מותקנת נכון, כשהקצוות והמשטחים מתאימ 12.7.13.6

 מפיתולים או הפרעות שעשויות לגרום למאמצים בזכוכית.

 לא יבוצע זיגוג בסיליקון באתר למעט תיקון והחלפת זכוכית באישור יועץ האלומיניום.  12.7.13.7

 

 איטום הזיגוג 12.7.14

איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם, קיים ממושך בשינויי טמפרטורה  12.7.14.1

וגמישות סבירה ההולמת את התנועות היחסיות הצפויות בין הזכוכית לבין  UVוקרינת  השמש 

 חלקי האלומיניום. 

תרמיים  רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת שבירה ו/או היסדקות לוחות הזכוכית עקב שינויים 12.7.14.2

 וקרינת שמש ישירה.

חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת המסגרות, בגין הפרשת שמן או חומרים גורמי  12.7.14.3

 קורוזיה.

במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה הם יהיו החומרים יבשים, או מן הסוגים  12.7.14.4

 המעלים קרום ושאינם קולטים זיהום ואבק.

 

 כללי -איטום  12.7.15

בלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל של כל האיטומים הדרושים בהתאם לעומסי הרוח על הק 12.7.15.1

 המתוכננים בבניין והמפגשים עם שאר חלקי הבניין.

כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסולפיד אלסטומרי ו/או שווה ערך. לא יתקבלו איטומים  12.7.15.2

 .P.V.Cמחומרים אקריליים או 

 חים. מריחות סיליקון לא יאושרו. יש לבצע איטום רציף בהיקף הפת 12.7.15.3
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כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י יועץ האלומיניום, בנוסף לבדיקת  12.7.15.4

 הדבקה שתבוצע באתר.

אין באישור היועץ לחומרים משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לאטימות מוחלטת בכל מערכות  12.7.15.5

 האלומיניום.

 

 איטום חיבורי קבע במסגרות  12.7.16

החומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחוברים חיבורי קבע באמצעים מכאניים, כגון; החיבור המכאני בין 

 המשקוף לסף או קורה לזקיף יהיו עפ"י הנחיות המפרט. 

  

 האיטום בין חלקי מסגרות ניידים  12.7.17

של  יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות ההשקה שבין חלקים ניידים

מסגרות. האטמים יהיו עשויים חומרים שאינם פוגעים באלומיניום והעמידים בפני השפעות מזג אויר ושינויי 

 טמפרטורה.

  

 האיטום בין קיר המסך לחלקי בניין  12.7.18

הקבלן יבטיח את אטימות קיר המסך בפני חדירת מים ואויר. האיטום יהיה רצוף וייעשה באורח מקצועי. 

הסוג שנדבק לבטון חשוף ולאלומיניום, אינו פוגע באלומיניום, אינו אוגר רטיבות  חומרי האיטום יהיו מן

 ואינו מפריש שמנים או חומרים מזהמים על קירות הבניין וחיפוי האבן.

 . EPDMכדוגמת סיקה פלקס ו/או יריעות 

 

 מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים  12.7.19

ומתכות אחרות בבניין פרט לפלדלת אלחלד.  לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניום לבין חלקי פלדה 12.7.19.1

כל שטח מגע במקרה כזה יבודד על ידי חציצה בחומר פלסטי, שאינו ספוגי או שיטה אחרת 

 שתאושר מראש על ידי יועץ המעטפת.

עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, במקומות בהם יותר השימוש בפלדה, יהיו מגולוונים, או  12.7.19.2

 צבועים באבץ קר.

מיניום המושקעים בתוך בטון, מלט וכדומה יהיו מרוחים בצבע בטומני, לשמירה על חלקי אלו 12.7.19.3

 עמידות המתכת בפני קורוזיה.

 

 הגנה על העבודות  12.7.20

על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה, לאחר הסיום ועד מסירתן הסופית לחברה. חומרי ההגנה יבחרו 

 בהתאם למיקום המערכת וסוגה.

 

 חיבורים למבנה  12.7.21
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אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה, החיבורים יבוצעו באמצעות עוגני פלדה או ברגים מסוג מתאים 

לכל מצב. כל הברגים יהיו שקועים עם ראש שטוח במישור האלומיניום ובאותו גימור. לא יאושרו מסמורים 

 )ניטים( בכל פריטי האלומיניום.

 

 פיגומים 12.7.22

תן יהיה להרכיבם מתוך המבנה ללא שימוש בפיגומים חיצוניים. פיגומים הכנפיים בבניין יתוכננו, כך שני

 פנימיים או פיגומי גישה אחרים, 

הדרושים לקבלן, יסופקו ויורכבו על ידו. פיגומים אלה יותקנו, כך שלא יפריעו לביצוע עבודות על ידי קבלנים 

 וגורמים אחרים. הפיגומים יפורקו בתום העבודה.

 

 מכאניות באספקה ובניה הגנה כנגד פגיעות 12.7.23

אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו בתאום מוקדם עם מתאם הפרויקט בהתחשב  12.7.23.1

בהתקדמות ביצוע הפרויקט ואפשרויות האחסון באתר. הקבלן יתאם אכסון של חומרים בשטח 

 הפרויקט על חשבונו ואחריותו.

ע"י הקבלן בדרך שלא תגלה את ביצוע  כל מוצר, או חומר שיימצא פגום, או לקוי יוחלף או יותקן 12.7.23.2

 ההחלפה או התיקון ולא תשנה את חזות המוצר.

פריטים, שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם, יסופקו לאתר בחלקים, אולם הקבלן מתחייב  12.7.23.3

 מראש להכין מתקנים מתאימים להרכבת הפריטים.  

פלסטית ואמצעים מתאימים  כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מוגנים ועטופים בעטיפה 12.7.23.4

 לשיטת ההובלה, של הקבלן.

לפני המסירה של המעטפת, הקבלן ינקה את כל מערכת אלומיניום וחלקיה במטלית נקייה ובמים  12.7.23.5

 פושרים ודטרגנטים עדינים למניעת פגיעה באיטום.

יים הקבלן לא ישתמש, לצרכיי הניקוי, בחומרים כימיים שתוקפים אלומיניום כגון: חומרים אלקל 12.7.23.6

ולא באמצעים מכאניים השוחקים את פני השטח, כגון צמר פלדה, או כלי פלדה, בשעת המסירה 

יהיו כל החלקים שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני פגיעה כלשהי, מכאנית כגון; קמטים, 

(, או  PITTINGשריטות ושברים ולא כימית כגון; איכול, חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד, גימום ) 

 כתימה. כמו כן, יוסרו מקיר המסך שרידי חומר מגן באמצעים מתאימים.

יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן אחר שעשויה לפגום  בשלמות קיר המסך,  12.7.23.7

 מרכיביו ותפרי האיטום.

יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך, הלחמה או חיתוך בקרבת הזכוכית, האלומיניום  12.7.23.8

 ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת.

 

 

 אחזקה -חלק שמיני     12.8

 

 תיק מסירת מתקן:  מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף   12.8.1
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בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת של כל מערכות האלומיניום והזכוכית 

 כולל מערכות מוגנות את החומר הבא:

 של כל הפריטים ) עותק אחד (תוכניות הביצוע המאושרות  .1

 עותקים. 3 -( ב AS BUILDתוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  .2

 הוראות אחזקה מונעת ושיטת החלפת זיגוג יחידות ומוצרים כגון חלקי פרזול, כנפיים ומערכות הצללה. .3

 קטלוג יצרן של כל פרט פרזול ומנועי שחרור עשן.  .4

 

 התאמות 12.8.2

ללקוח או בכל זמן נדרש, תיבדק ההתקנה של כל פריט. כל פגם עם סיום העבודה ולפני מסירתה  12.8.2.1

 או חומר שניזוק יתוקן או יוחלף.

בכל מקרה של כשל בעת הבדיקות יש להודיע ליועץ למנהל הפרויקט ולאדריכל. כל תיקון יעשה  12.8.2.2

 באישור היועץ לאחר בחינת המצב באתר.

 

 ניקוי ראשוני 12.8.3

 ת האלומיניום יהיו נקיים. בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי מערכו 12.8.3.1

יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסים  המאושרים ע"י היצרן, ללא פגיעה בגימור  12.8.3.2

 והצבע של חלקי קיר המסך.

 בהשלמת העבודה יש לסלק שאריות, ציוד והחומרים העודפים מהאתר. 12.8.3.3

 יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים והפגומים הקשורים בעבודה. 12.8.3.4

 כתמי התזת חומרי צמנטים על מנת למנוע פגיעה בציפוי המתכת והזכוכית. יש לסלק 12.8.3.5

הקבלן ישכור על חשבונו קבלן מקצועי מתמחה בניקוי מערכות אלומיניום בסיום העבודה באתר.  12.8.3.6

שנים בניקוי מערכות שוות ערך באתרי בנייה מחומרים  5על קבלן המשנה להיות בעל ניסיון של 

 מרי אטימה ודבקים. קשים, חומרים צמנטים וחו

 כל עלויות הניקוי יהיו על חשבון קבלן האלומיניום.  12.8.3.7

כל פריט שיינזק יוחלף על ידו מיד לאחר פסילת הפריט בשלב המסירה הסופי, לפני מסירת המתקן 

 למזמין העבודה. 

 

 ניקוי תחזוקתי שוטף 12.8.4

 באחריות הקבלן תחזוקה וניקוי מרבית המערכות בבניין תתבצע מבחוץ.  12.8.4.1

 הראשי מול המזמין לסכם מהי שיטת הניקוי של הבניין. 

 תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן והנחיות  12.8.4.2

 החברה המרכיבה.

 

 אופני מדידה ותשלום -חלק תשיעי  12.9

 

 כללי 12.9.1
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מחירי היחידה כוללים גם את ביצוע כל העבודות והמלאכות המפורטות מטה לקבלת פריט מושלם. מודגש  .1

 כי עבודות אלה כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולמנה בנפרד.  

מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות  המפורטות בחוזה ונספחיו לרבות  .2

 קנים, כל עוד לא   נאמר אחרת במפורש.במפרטים ובת

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות במפרט  .3

 בחוזה ובתוכניות ביחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד.

 

 תכולת המחירים  12.9.2

, אספקה, הרכבה וצביעה של הקונסטרוקציה להקשחת ותמיכת מחיר כל פריט כולל תכנון מפורט ואישורים

הפריטים במקומם, המשקופים העיוורים, הפרופילים הנראים לעין והסמויים, האילגון, הגוון, הליטוש, 

הצביעה, האטמים, הבידוד, הפרזול, המסילות, המעצורים, המנעולים, הצילינדרים, המנגנונים החשמליים 

הבהלה, הצירים וכיו"ב לפי המפורט בתכנית האדריכל, לפי דרישות היועץ, דרישות וההידראוליים, מנעולי 

התקן הישראלי, דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ הבטיחות, ודרישות יועצי המבנה על פי 

 מקצועותיהם.

 

ל המחיר ביצוע . כמו כן כולכולל המחיר ביצוע דוגמאות על פי הנדרש במפרט לקבלת אישור סופי לביצועכמו כן  12.9.3

"רב מפתח" לכל המנעולים והצילינדרים וכן מעצורים לכל הדלתות/כנפיים ממתכת בלתי מחלידה ברצפה 

ובכנפי הדלתות. כ"כ כולל המחיר הובלה, אחסנה באתר ו/או במקום אחר שאושר על ידי המתאם, וכל אמצעי 

ם, האלומיניום והזכוכית על לשלב העזר והחומרים להרכבה, הגנה על הפריטים המורכבים ושאינם מורכבי

 קבלת העבודה והבניין על ידי היועץ והשותפות.

 

המחיר כולל בדיקת מקטע קיר מסך וכנף ואו דוגמאות מהמוצרים המסופקים במעבדה מאושרת. המחיר כולל  12.9.4

 גם בדיקות לאיתור הסיבות לאי עמידה בדרישות המפרט אם יתברר לאחר הבדיקה שאי עמידה בדרישות היא

 בגין המוצרים.

 

 תכנון מפורט  12.9.5

בעד תכנון המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי מפרט זה לא ישולם בנפרד, ורואים את תמורתו  12.9.5.1

 ככלולה במחירי היחידה.

לא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור הדוגמא/אות שתורכבנה על הבניין, פריטים נוספים שיסופקו על  12.9.5.2

 ידו ובעבור דגמים חלקיים ודגמים שיכין לצרכיו או ביוזמתו שלו או עפ"י הנחיית המזמין. 

הכנת הדוגמא תכלול את כל עלויות איסוף ואספקת המידע, התכנון והבדיקות והניסיונות עד  12.9.5.3

 סופי. לאישור

 

 זיגוג  12.9.6

מחיר הזיגוג והרפפה כלול במחיר היחידה. במקרה והחברה תבחר שמשות מזכוכית שונה מהזכוכית המתוארת 

בכתב הכמויות יקבע מחיר היחידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת. מחיר היחידה לשמשות כולל 
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לרבות הרווח, כלולות במחיר היחידה את אספקתם במידות הדרושות, הובלתם עד האתר, כל שאר ההוצאות, 

 למוצר האלומיניום בו מורכבות השמשות.

 

 ציפויים, ספים והלבשות 12.9.7

מחירי היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי פנים או חוץ המבנה הסמוך ליחידות. מחירי היחידות 

 יאושרו בתוכניות הביצוע.כוללים את הספים מאלומיניום והלבשות פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה ש

 

 מסגרות פלדה 12.9.8

עבודות מסגרות פלדה, המשולבות בעבודות האלומיניום, כמו קונס' לחיזוק היחידה והתקנתה, אינן נמדדות 

 בנפרד והן כלולות במחירי היחידה.

 

 עבודות איטום 12.9.9

 היחידה.כל עבודות האיטום מסביב לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם נמדדות בנפרד וכלולות במחיר 

 

 אחריות -חלק עשירי     12.10

 

 :כללי  12.10.1

הקבלן אחראי לאיכות המוצרים שייצר ויביא לאתר. הקבלן אחראי לאיכות ההרכבה וההתאמה  12.10.1.1

 לדרישות התוכן והתקינה המקובלים בתעשייה. 

עם קבלת הודעה על פגמים, בתקופת האחריות, יש לתקן או להחליף הפריטים הפגומים בהתאם  12.10.1.2

 ללא חיובים נוספים.לנוחיות השותפות, 

יש למסור למזמין אחריות כתובה, בהתאם למסמכי החוזה, כי החומרים המותקנים בפרויקט  12.10.1.3

 חופשיים מפגמים לתקופה שנרשמה בחוזה. 

אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן, וזאת ללא כל התחייבות מצד המזמין  12.10.1.4

ה בכתב האחריות תחול על הקבלן לכל לתחזק את המוצר. כל תחזוקה הנדרשת לצורך עמיד

 התקופה.

 

 תקופת האחריות לחומרים במעטפת  12.10.2

שנים ולכך שהגימור לא ידהה, יקבל גוון בלתי  10האחריות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של  12.10.2.1

 אחיד, ייסדק, יתקלף וישחק בכל צורה אחרת.

הציפוי המתכתי והציפוי הקראמי. שנים, כולל בלאי של  10האחריות לזכוכית תינתן לתקופה של  12.10.2.2

 על הקבלן להגיש תעודת אחריות החתומה בידי היצרן.

שנים. בנוסף, יש לתת אחריות למניעת  10האחריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה של  12.10.2.3

 דליפות אויר ומים, יציבות סטרוקטורלית ללא עיוותים וסטיות בהתאם לעומסים המתוכננים.

 שנים  10היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך  הקבלן אחראי לטיב 12.10.2.4

 מיום הקבלה הסופי של כל העבודות ע"י המזמין.                        
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     אחריות לטיב היחידות 12.10.3

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות וזמני תגובה  13.0

 התחזוקה.לתיקון תקלות מפורטות בנספח 

במשך שנות האחריות, הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות, כולל החלפת חלקים ובמקרה הצורך  13.1.1.1

 יחליף יחידות שלמות ללא תוספת תשלום.

החברה תשלם לקבלן רק עבור ליקויים הנובעים לדעתה משימוש לקוי ביחידות בניגוד להוראות  13.1.1.2

כתב על ידי הקבלן ויאושרו על ידי השימוש של הקבלן, בתנאי שהוראות כאלו ימסרו מראש ב

 היועץ.

 

  פיגור באספקת התכניות, האישורים ובביצוע הדגמים 13.1.2

אם נגרם עיכוב בהתקדמות ביצוע התכנון ו/או ביצוע כל דגם ו/או בהשלמת קבלת האישורים והבדיקות 

ן באחריות באשמת הקבלן ו/או עקב אי התאמת התכנון והדגמים או חלק מהם לדרישות החוזה, יישא הקבל

המלאה והבלעדית לעיכוב כנ"ל ולהוצאות הנובעות מאותו בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לגרוע ביתר 

 זכויות האדריכל והחברה בהתאם לחוזה.
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 דרוך בטון  עבודות  -  13  פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 13.0

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק זה, 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 

 כללי 13.00

-AASHTOדם במסוג במסגרת הפרויקט מתוכננים האלמנטים הדרוכים  הבאים: קורות דרוכות בדריכת ק

III. 

 

 AASHTO-IIIקורות דרוכות מסוג  13.01

 תבניות 13.01.01

 התבניות לקורה תהיינה עשויות תחתית לבידים ודפנות מפלדה.  .1

 מ"מ.  15/15כל הפינות תהיינה קטומות  .2

 התבנית תהיה חזקה ויציבה ללא עיוותים כלשהם מבחינת קו אופקי ואנכי ומבחינת משטחיות הפאות.  .3

 התחתית והדפנות יהיו ישרות וללא "גלים" כלשהם.  .4

הדפנות לא יהיו מורכבות מיחידות מודולריות צמודות זו לזו, אלא מפנלים של פלדה, אשר אין להם תפרים  .5

 בכיוון מקביל לציר הקורה. 

רה הפנלים יהיו מרותכים זה לזה בדייקנות ובאופן כזה שלא יראו שום קווי תפר לאחר היציקה ודופן הקו .6

 תראה כמשטח אחיד וחלק )לכל אורכה( ללא כל סימני תבנית מסוג כלשהו.

 כל המקצועות של הקורה הטרומית יהיו ישרים הן בכיוון אופקי והן בכיוון אנכי לכל אורכם וללא "גלים". .7

 מ'. 2.40מ' ובעלי אורך  1.20כל הלבידים בתבנית התחתית יהיו בעלי רוחב  .8

ת ולמנוע נזילת "מיץ" בטון בעת היציקה והריטוט. הקפדה יתרה תיעשה לגבי יש להקפיד על אטימות התבניו .9

ידי זויתני פינה ואטמי גומי או נאופרן רך. האטמים לא -החיבור בין הדופן לתחתית. האטימה תיעשה על

 יפגעו בצורת הפינות. הקיטום יהיה משולשי.

מנת למנוע היווצרות קיני חצץ -מספיקה עלעל דפנות התבנית ייעשו סידורים לקביעת מרטטי דופן בצפיפות  .10

 כלשהם ו/או ריכוז בועות אויר לאורך הדפנות.

במידת הצורך תכלול התבנית הכנות לתפיסת אביזרי העיגון המיועדים לייצובה של התבנית שתשמש ליציקת  .11

 המיסעה ואשר יהיו מבוטנים בדפנות הקורות ובולטים כלפי מעלה בלבד.

 ים בדפנות, בתכניות היצור של התבניות יהיה ביטוי לכל הנ"ל. בחלק מהקורות יש עיבוי .12

 יש להקפיד על קבלת קו ישר ורצוף לכל אורך דפנות הקורה. .13

 הקבלן יתכנן את התבניות לקורות, באמצעות מהנדס מומחה לתכנון תבניות ויגיש את תכניתו למפקח. .14
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את התוכניות עפ"י הערות הנ"ל עד המפקח יבדוק את התכנון, יעיר את הערותיו, והקבלן נדרש לתקן  .15

שהמפקח יאשרן לביצוע. רק לאחר האישור יוכל הקבלן לייצר את התבניות. אישור המפקח אינו גורע 

 מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב התבניות ולהתאמתן לדרישות המפרט.

של הקורות יעמוד  כמות התבניות תהיה לפי קביעתו של הקבלן, באופן כזה שקצב הייצור והאספקה .16

בדרישות לוח הזמנים. עם זאת חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח לכמות התבניות, אך אישור המפקח 

 אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לעמידה בלו"ז הפרויקט, או גורע ממנה.

 

 עמידות באש 13.01.02

 דקות. 240לקורות נדרשת עמידות באש של 

 

 הדריכה 13.01.03

 של המפרט הכללי וכן לפי האמור במפרט המיוחד.   13כל עבודות הדריכה יבוצעו לפי פרק  .1

 .0.5הדריכה מבוצעת כדריכת קדם ע"י גדילים בקוטר " .2

 הוראות לגבי כוחות דריכה, חוזק הבטון בעת הדריכה, סוג כבלי הדריכה וחוזקם, ראה בתכניות.  .3

רול גדילים בקצות הקורה, מבחינת מיקומן ואורכן, ולמנוע יש להקפיד על ביצוע מדוייק של הצינוריות לנט .4

 כל אפשרות של כניסת בטון או "מיץ" בטון למרווח שבין הצינורית לגדיל.

יש להמציא למפקח, מראש, תעודות המעידות על טיב פלדת הדריכה, ועל היותה מיוצרת במפעל בעל תו תקן  .5

ה, חוזק כניעה, התארכות בשבר, מודול אלסטיות, שטח בארץ הייצור. הנ"ל יכלול נתונים לגבי חוזק קריע

 חתך ומשקל, ונתונים לגבי רלקסציה.

האישורים והתעודות הנ"ל יתייחסו לכל אחד ואחד מסלילי הפלדה המיועדים לשימוש בפרויקט זה. המפקח  .6

 סלילים לשם בצוע בדיקות לאימות תכונות הגדיל, שיבוצעו במת"י.  10ידגום אחד מכל 

 . 1735עצמן יהיו ע"ח הקבלן. כל התכונות יתאימו לדרישות ת"י  הבדיקות .7

 

 היציקה 13.01.04

היציקה תיעשה בהתאם לאמור במפרט הכללי תוך הקפדה על ריטוט נכון ומספיק לכל הקורה. הבטון יהיה  .1

 בגוון אחיד, מאותה תערובת, ומאותו סוג צמנט, בכל היציקות של הקורות.

 מיות לבין היציקה המשלימה, דהיינו פני יהיה מחוספס ללא חלקי בטון רופפים. שטח המגע בין הקורות הטרו .2

במשטח זה יש להקפיד על קבלת דיוק במפלסים, שכן יש לכך חשיבות רבה לגבי קבלת דיוק בהצבת התבנית  .3

האבודה  ובקבלת דיוק של מידת עובי המיסעה. יש להשתמש בשפה העליונה של התבניות כסרגל המסמן את 

 היציקה ולהיעזר בו להחלקה. פני

ידי הקבלן בהתאם לסדר ההרכבה באתר, אך טעון קבלת אישור המפקח -סדר יציקת הקורות יקבע על .4

 מראש.
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 זיון  רך 13.01.05

ולפי המסומן בתכניות.  3חלק  4466לפי ת"י  500W-הזיון הרך יהיה ממוטות פלדה מצולעים  בעלי חוזק פ

כעקרון, אין לבצע ריתוכים בזיון, אלא אם התיר זאת המפקח מראש, במקרה זה יהיה הריתוך ע"י 

 )ריתוכי נקודה בלבד(.  ASWE  7018אלקטרודות דלות מימן מסוג 

 

 הרכבת  הקורות 13.01.06

 ידי ווי הרמה שיעוגנו בדיאפרגמות הקצה. -הקורות תורמנה בקצותיהן על .1

ידי הקבלן באמצעות מהנדס מומחה בכך. אך תכנון זה טעון אישור המפקח -פרטי ווים אלה יעובדו ויתוכננו על .2

 מראש. אין אישור המפקח פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לווי ההרמה, אביזרי ההרמה, עיגונם של הנ"ל,

 ולכל תהליך ההובלה וההרכבה.

ווי ההרמה יעוגנו בדיוק נמרץ, כך שתובטח הרמת הקורה ללא סיבוב סביב ציר הקורה, ויהיו בעלי תסבולת  .3

ידי כוח אנכי ו/או אופקי הנובע מפעולות הרמת הקורה, הובלתה והנחתה על הסמכים, -לקריעה ולשליפה על

 תוך הבטחת מקדם בטחון מתאים.

ל התושבות / קורות הנציבים המיועדות לכך תהיה בדיוק נמרץ מבחינת מפלס ומיקום. הנחת הקורות ע .4

 ידי מודד מוסמך, שיהיה נוכח גם בעת ההרכבה.-המיקום והמפלסים יקבעו על

משווק   Sikadur 31/ פני הסמכים בטיט אפוקסי כדוגמת   לפני הנחת הקורות, יש למרוח את פני תושבת הבטון .5

 מ"מ מבוצע עפ"י הנחיות היצרן.  10מאושר בעובי עד ע"י גילאר או ש"ע 

הקורה תונח על המצע הנ"ל בעודו לח. באופן כזה, יצאו עודפי החומר לצדדים. לאחר הנחת הקורה, יש לנקות  .6

 את כל החומר העודף. המגע בין הקורה לתושבת חייב להיות מגע מלא ורציף בכל השטח.

ידי טריזים וכד' ותהיה -הובלה, ההרכבה וההצבה. הקורה תיוצב עלהקבלן יהיה אחראי ליציבות הקורה בעת ה .7

מנת להשיג יציבות בעת -יציבה בכל זמן ההקמה וההרכבה. במידת הצורך תחוברנה קורות שכנות זו לזו על

ידי הקבלן( בכדי לקבל -ההרכבה וההובלה, ויעשה שימוש בשבלונות פלדה מיוחדות )שיתוכננו וייוצרו על

 ם ומדויקים בין קורות סמוכות.מרווחים קבועי

לעיל בעניין הצורך לייצב זמנית את קורות החניון שעליהן יונחו קורות  02תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  .8

AASHTO-III  .הנ"ל 

תשומת לב הקבלן מופנית לפרק המבוא לעיל בכל האמור לגבי התארגנות מיוחדת להרכבת קורות  .9

AASHTO .והכנת תכנית התארגנות 

 מעלות מהאנך. 5לן יביא בחשבון שהקורות יוצבו אנכית ועד לשיפוע של הקב .10

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 13.02

 קורות טרומיות דרוכות דריכת קדם 13.02.01

המדידה לתשלום של הקורות הטרומיות הדרוכות תהיה במ"ק של בטון הקורה. מחיר היחידה כולל את כל  .1

הכרוך בייצור הספקה והרכבה של קורות המיסעה הטרומיות, על כל חלקיהן ואביזריהן, כשהן מבוצעות לפי 
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ל ללא הבחנה בין המידות על כל סעיפי המשנה שלו, ועפ"י התכניות והמפרט הכללי של נתיבי ישרא 13.01סעיף 

 השונות והפרטים השונים.

מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בתכנון התבניות, הכנת התבניות, הבטון, פלדת הזיון  .2

הרכה לרבות ריתוכים של פלדת הזיון,חישוקים,  לרבות אביזרי העיגון המשוכנים בבטון )אינסרטים( על שתי 

(, פלדת הדריכה, עבודות הדריכה כולל כל המפורט במפרט הכללי )תכולת המחירים חלקיו )הזכר והנקבה

 לעבודות דריכה(, היציקה, הריטוט, האשפרה  והחספוס ואת עבודות השינוע וההובלה בתחומי מפעל הייצור.

כן כולל המחיר גם קבלת פני בטון חשוף חזותי )אשר לא תימדד בנפרד( את ההכנות הדרושות עבור -כמו .3

 ההשלמות היציקה שמעל, וכן את שינוע והרכבת הקורות הטרומיות, במקומם המתוכנן כנדרש.

מחיר היחידה כולל גם את כל החומרים, והמלאכות הכרוכים בהעמסת הקורה במפעל הייצור לרבות הובלה,  .4

שענת פריקה באתר, הרמת הקורה והרכבתה במקומה כולל מצע האפוקסי ופלטקות פלדה לתושבת  לפי פרט ה

קורה בתכנית, ייצוב הקורה באופן זמני לפי הצורך, תמיכתה, אביזרי ההרמה המבוטנים בקורה וכיו"ב בכל 

 שלבי השינוע וההרכבה. 

 " .double handlingשים לב:  לא ישולם עבור   " .5

 .מחיר היחידה כולל גם התקנת שרוולים עבור תשתיות ומערכות שונות אשר מתוכננות לעבור בתוך הקורות .6

 דקות כלולה במחיר וכן התקנת הקורות בשיפוע כלשהו. 240עמידות באש ל  .7

 המחיר כולל אלמנט טיפוסי לדוגמה לאישור. .8

 .02השלמות היציקה מעל לקורות אינן נכללות במחירי היחידה והן משולמות בנפרד במסגרת פרק  .9
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 אבן עבודת - 14 פרק

 שירותבדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות  14.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 כל חלק רלוונטי אחר בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:, או 14העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק 

 

 כללי 14.01

בכל מקרה של חיפוי חזיתות המבנים בחוץ ובפנים באבן, וכן במקרה של ביצוע עבודות אבן בריצוף,  .1

 יחולו הדרישות המפורטות להלן.

 

ות מכון משרדי הכללי ובנוסף לכך הורא-על העבודות עפ"י פרק זה יחולו הוראות של המפרט הבין .2

 חיפוי קירות באבן טבעית. -  378התקנים מפמ"כ 

 

 החומר 14.02

 כל האבן תהיה אבן טבעית קשה ואחידה, בגוון ומסוג כפי שתוצע ע"י האדריכל ותאושר ע"י המזמין. 

הקבלן יגיש דוגמאות אבן לאישור, בצירוף תעודת בדיקת מדגם במכון התקנים, לאחר שווידא שמקור האספקה  

והמחצבה אשר נבחרו יוכלו לעמוד במועדי האספקה, וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות, טיב וגוון 

 האבן, העונים על המפרט. 

 האבן, לרבות דוגמאות סיתות.כ"כ יש להמציא לאישור המזמין דוגמאות גוון  

 

 עיגון האבן 14.03

 חיפוי רטוב. - 2פרק  378כל עבודות החיפוי יבוצעו לפי מפרט מכון התקנים מפמ"כ  .1

פרטי עיגון קירות האבן אל קירות הבטון המזוין יבוצעו בהתאם לפרטים המאושרים בתכניות  .2

כולל זיזי הפלדה הבולטים מקיר הבטון, האדריכלות והקונסטרוקציה, וכמפורט להלן. כל פרטי העיגון, 

רשתות הזיון, פינים, יהיו מגולוונים גלוון עבה באבץ חם. ברזל רגיל, חוטי קשירה או חוטים שזורים 

 פסולים לשימוש. -לקשירת האבן 

בשיטת החיפוי ברטוב המגע בין האבן ורקע קיר הבטון יהיה ע"י מילוי מושלם של גב הבטון ועל קיבוע  .3

 ורט.מכני כמפ

 או חגורת בטון. 100/100/10כל האבנים בבסיס החיפוי ישבו על תושבת יציבה זוויתן   

# ומגולוונות. הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים   6@ 15יש להשתמש ברשתות פלדה מרותכות בקר  .4

מ"מ מהקיר )פרטי  10ס"מ בשני הכיוונים. הרשתות יקבעו במרחק של  50X50מיוחדים במרחקים של 

 ס"מ. 20שבמפרט מכון התקנים(. חפיות ברשת לפחות  201.7.1העוגנים לפי סעיף 
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ס"מ.  30ויעוגנו אל הקיר ע"י ברגי עיגון כל  L 100/100/10זוויתנים לתושבת הציפוי יינתנו בכל קומה  .5

בכל אבן יעשו קדחים לתפיסת האבן אל הרשת. מספר הקדחים יהיה לפחות שלושה לכל אבן. אבנים 

 נקודות לפחות. 4 -יתפסו לרשת בגדולות 

 בקווי החיפוי עם הזוויתנים יהיה מרווח אויר בין האבן שמתחת לפרופיל לאבן היושבת על הפרופיל.  .6

 

 

 גב הבטון )בין האבן והבידוד על קיר הבניה( 14.04

תהיה ק"ג צמנט למ"ק בטון לפחות(. תערובת הבטון  330גב הבטון יעשה מתערובת של בטון עשיר בצמנט ) 

מורכבת מחול ועדש מדרוג, שיאפשר חדירת התערובת לכל החללים הנדרשים. יציקת הבטון תעשה בגבהים של 

שורה אחת לכל היותר, תוך הידוק ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל, הידבקות לאבן ולקיר ועטיפת הזיון הנ"ל. 

ים של היציקה תהיה בשיפוע קל כלפי בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון. השלמת הפנים העליונ

חוץ, למניעת היקוות מי צמנט ולמניעת חדירת מים אפשרית. משטח גמר היציקה יהודק, אך לא יוחלק. לפני כל 

יציקה נוספת, ובכלל זה יציקה ראשונה, יש להרטיב היטב ולהספיג במים את כל אזורי היציקה, ובכללם היציקה 

ה לאשפרת הקיר הבנוי והיצוק במשך שבוע לפחות. במקרה של שורות גבוהות, הקודמת, זאת מבלי לפגוע בדריש

תזוזתה בזמן -בנוסף לעיגונים, יש להוסיף במידת הצורך חיזוקים מהפיגום החיצוני את פני האבן, להבטחת אי

 ביצוע היציקה והידוקה.

 

 בניית האבן 14.05

 עבודות ההכנה: .1

 הובלה, שמירה, פיזור, מיון, הגשה, פחת וכו'.ס"מ, כולל  5אספקת האבן בעובי נומינלי  .א

 ניקוי האבן במים ומברשת. .ב

 הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן. .ג

 הקפדה על דיוק במידות האבן. .ד

מ"מ,  3על גב האבן לאחר ניקוייה תותז שכבת התזה עם סומסום, חול וצמנט בעובי נומינלי של  .ה

 ולאחר ניקוי האבן מאבק סמוך לביצוע ההתזה.

 ימים במצב לח לכל הפחות, כדי להבטיח אשפרה טובה. 3ההתזה כנ"ל לעיל תשמר  .ו

לחילופין, יחוספס החלק האחורי של האבן בסיתות או בהתזת חול. בחירת האלטרנטיבה בין  .ז

 החלופות הנ"ל תהיה נתונה לשיקול דעתו של המפקח.

 בניית האבן: .2

בברגי פיליפס. המשיקים יהיו ישרים  100/100/10בכל קומה יעוגן לקיר זויתן פלדה מגולוון במידות   

מ"מ, ובתנאי שלא תותר טעות בגובה המצטבר של ± 1מ"מ. הסטייה המותרת היא  6ובעובי אחיד של 

מ"מ לקומה. אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על עובי המישקים. הטריזים  2 -השורות מ

יציקת גב הבטון, והמישקים ינוקו מיד לעומק של לפחות החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו למחרת 

ס"מ. הקבלן לא יבנה שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי המפקח. למען הסר ספק,  2

אין בדיקה חלקית זאת מהווה אישור קבלה סופי של העבודה. על הקבלן להיות מתואם עם פרטי עבודות 

ות בכל הפתחים שבקירות האבן. הקבלן יבצע את בניית האבן בדיוק האלומיניום, פרטי המסגרות והנגר
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המרבי, וזאת על מנת להבטיח שלא תהיינה סטיות במידות הפתחים או באנכיות המזוזות או באופקיות 

הספים והקורות )"קשתות אופקיות"( מעבר לטולרנסים המותרים בגין עבודות אלומיניום במועד 

בכלל. לפיכך, על הקבלן להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד  מאוחר יותר לבניית האבן, אם

בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות ומכשירי מדידה אופטיים, כל זה בהנחה שלא יוכל להיעזר 

במשקופים עיוורים, שיסופקו ויורכבו לצורך מסגרות האלומיניום במועד מאוחר יותר לבניית האבן, אם 

 בכלל.

 ת השלד ולבודדם קודם לביצוע חיפוי האבן.  יש לאטום את קירו .3

 .05פרוט בפרק   

 

 כיחול 14.06

 תערובת: .1

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים.  התערובת תוכן לפי ההרכב   

 כמפורט:

הכיחול ערב משפר הדבקה. צמנט לבן, ובתוספת חלב סיד. אין להוסיף לתערובת  1חול קוורץ,  1חול ים מנופה,  2 

 עבודות הכיחול יבוצעו לפי ההוראות שלהלן.

 הוספת פיגמנט לצבע בחומר הכיחול על פי דוגמה שתאושר ע"י האדריכל. 

 נוהל הביצוע: .2

 סמוך למועד הבניה ולא יאוחר משבעה ימים מעת הבניה. –ס"מ  3ניקוי הטיט לעומק  .א

הנדס יאשר, וזאת כדי למנוע חיתוך עוגני חל איסור מוחלט לשימוש במסור, אלא במקרה שהמ .ב

 הנירוסטה.

 ס"מ באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים. 3ניקוי דפנות האבן לעומק  .ג

 סילוק כל החתיכות ופירורים מהטיט. .ד

 ניקוי החלל הנזכר לעיל במים. .ה

ץ וחול )או ללא הקפדה על מינון נכון וקבוע.  צמנט לבן קוור –הכנת החומר בצורה הנכונה  .ו

 חול( ומוספים כדלעיל.

גוון הכיחול יקבע בהתאם לצבע האבן, על ידי האדריכל.  דוגמאות של הכיחול יוכנו במסגרת 

 בניית קטע הקיר לדוגמא לאישור האדריכל.

 רצוי שיבוצע במערבל מכני קטן. –הקפדה על ערבוב נכון  .ז

 מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה. .ח

 

גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של משטח ישר ולא  .ט

 בעיגול מצד שני.

לאחר התייבשות קלה יש לעבור שוב עם המכשור ולהדק את הכיחול )לסתום סדקים אם  .י

 נפתחו(.
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מ"מ ינוקו  3 –מ"מ פנימה.  פני האבן באותם ה  3 –הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ  .יא

צמנט לבן, קוורץ,  –מכל פירור ואבק.  על הקבלן להקפיד על מינון קבוע של תערובת הכיחול 

 חול או ללא חול.  

יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ומסימני עפרון וצבע ובייחוד משיירי צמנט וביטון תוך כדי 

ו/או מסגרות פלדה הכיחול. סתימת מישקים בין אבני חיפוי לבין אלמנטים טרומיים, 

תבוצע עם  –ואלומיניום, בתפרי התפשטות ובאזורים מיוחדים אחרים לפי הוראת המפקח 

חומר אלסטומרי מסוג סיקפלקס או ש"ע כפי שיאושר ע"י המזמין והאדריכל לרבות גוון 

 החומר.

 ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת של מים על פניה. 5 –אשפרה  .יב

 פרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.לאחר האש .יג

 תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ובייחוד משיירי צמנט ובטון. .יד

 

 דיגום 14.07

תנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע העבודות, כחלק בלתי נפרד מהוראות העבודה הוא שעל הקבלן לבצע דיגום  

 של קירות אבן.

מ"ר לפחות. הביצוע חייב להיות מושלם  2עבור כל אחד מסוגי האבן, כל דוגמא בשטח של  יש לבנות קיר לדוגמא 

ומיועד לשמש דגם להשוואה של כל עבודות הבניה בהמשך. הדוגמאות תבנינה במיקום שבו ניתן לשמרן עד גמר 

 עבודות הקבלן בחיפוי אבן.

 

 ) חלופה בכפוף לאישור הפיקוח ( בניה יבשה 14.08

חיבור האבן ומידותיה מתאימות גם לשיטת הבניה היבשה. בשיטת בניה זו הקבלן מבצע את כל פרטי  .1

חיבורי האבן לקירות הבטון באמצעות אביזרי פלדה מיוחדים המחוברים ומעוגנים לבטון בעזרת עוגנים 

 מכניים "דיבלים" במרחקים קבועים לגובה ולרוחב הקירות.

משים במיוחד למטרה זו. קיימים בארץ מספר ספקים כל האביזרים מגולבנים ומתוצרת חוץ ומש .2

 המתמחים באספקת אביזרים מיובאים אלו.

עבודות חיפוי הקירות בשיטה היבשה תבוצע לאחר שהקיר קיבל טיפול אוטם למים, מריחת זפת או  .3

ציפוי בשכבת סיקה אוטמת ובידוד טרמי באמצעות הזרקת פוליאוריתן מוקצף או לוחות רונדופאן בעובי 

 ס"מ. 5

כל אבן תהיה קשורה לקיר באמצעות אביזרים המחוברים בשקעים ללוחות האבן וקשירה אופקית בין   

 הלוחות.

 מ"מ. 4כל האביזרים מגולבנים וחוטי הקשירה מנירוסטה בעובי   

 יש להביא שיטת בניה יבשה לאישור מוקדם של המזמין. .4

 

 פיגומים:

 יהיו מתועשים ומפלדה עפ"י תקן.הפיגומים לצורך עבודת ביצוע עבודות האבן 
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 תכולת המחירים 14.09

 מחירי האבן כוללים את עבודת האבן, גב הבטון, רשת הקשירה ואלמנטי קשירה וכיחול  הכל עד לגמר מושלם. 

  המדידה למ"ר חזית, פינות אינם נמדדות בנפרד.
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 אוויר ומיזוג אוורור – 15 פרק

 רמות שירותבדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, 

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 מפרט כללי למזוג אויר    15.00

     

 כללייםתנאים  א.

מתקן והמערכות אשר על ה מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי 

דרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל ההקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחוייב לעמוד בכל 

 הדרישות הנובעות מתנאי כלשהו הכלול בהם.

 היקף המפרט ב.

עבודה המתוארת בתכניות תימצא  לן מהווה השלמה לתכניות. לפיכך אין זה מן ההכרח שכלהמפרט המובא לה 

 ביטויה במפרט זה.

 .על פי הנחיות המפרט הכללי - עדיפות בין מסמכים ג.

 על פי תנאי החוזה. – בדיקת התכניות והמקום ד.

 על פי תנאי החוזה. – תנאי המבנה ה.

 .הכלליתיאום על פי המפרט  - לוח זמנים ו.

 שרוולים .ז

יתקבלו( עבור כל הצנרת העוברת  קבלן המערכות יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )שרוולי פח לא 

מ"מ לפחות בין פנים השרוול  6בקוטר מתאים אשר יבטיח מרווח של  דרך הרצפות והקירות. השרוולים יהיו

 לפחות מעל פני הריצוף. מ"מ 50הצינור על בידודו. שרוולים ברצפה יבלטו  להיקף

 קירות או תקרות קיימות.  השרוולים יותקנו תוך כדי בניית הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של 

 חוקים, תקנות ותקנים .ח

כל הציוד, הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות  

כל  הוראות ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.המוסמכות. כל החוקים 

 AC-1ההוראות למתקני מזוג אויר  החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, וכן

 של משרד הבריאות, מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת.
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 ישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי חימום קירורתקן ישראלי הם יתאימו לדר בהעדר      

 או לתקנים אמריקאיים המתייחסים לנדון. ( במהדורה אחרונהASHRAEואורור" )

במפרט זה, יביא הקבלן את הענין  נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות 

עבודה. המתכנן ו/או המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה ה לידיעת המתכנן ו/או המפקח לפני תחילת

 תהיה סופית ומכרעת. והחלטתו בנדון

 בטיחות .ט

כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד  

יהיו נושאי תו ת"י, בהתאם התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם. חומרים דליקים מכל סוג, 

 וכל תקן אחר הקיים לגביהם. 755על כל חלקיו,  1001ת"י  לדרישות

הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות, וכל החוקים והתקנות החלים על נושא  

ים אחרים אשר יש הבטיחות בעבודה, וכן על פי "נוהל עבודה בחום" של המזמין או בית החולים, או על פי נוהל

 למזמין, לעבודות מסוג זה.

על מנת להבטיח מפני פגיעה  כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים, 

באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שענינים 

 אלה הם בגדר סמכותה הרשמית.

 חומרים וביצוע י.

מפוח, משאבות, מחליפי חום, -כל החומרים, המוצרים המוכנים לרבות יחידות עבוי, מאיידים, יחידות סליל 

יחידות הקירור, מגדלים וכדומה, הצנרת למיניה, האביזרים וכו' אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מהמין 

ישראליים העדכניים. כמו כן, הם יתאימו לדוגמאות המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים ה

 אשר נבדקו על ידי המתכנן ו/או המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם. 

יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו,  -חומרים, מוצרים, אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל  

 קומם.כאמור יובאו במ המתאימים לדרישות ולדוגמאות -ואחרים 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל  

אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה,  ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת,

אישור בכתב על  ידוסמכותה הרשמית. המתכנן ו/או המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא ל הוא במסגרת

רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם  התאמת העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב של אותה

 יידרש.

 .על פי המפרט הכללי -  דוגמאות .אי

 על פי המפרט הכללי -  אישור חומרים וציוד .בי

 השגת חומרים .גי
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החומרים הכלים והציוד  התחייבות מצד הקבלן, כי כלהגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה 

או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד  הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו

 עבודתו בזמן, לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה. המתאים להשלמת

במידה והכלים החומרים או  העבודה או לתוספת מחירלא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום  

 יהיו ברי השגה, או שיידרש לייבאם במשלוח מיוחד. הציוד לא

 תחליפים .יד

רשאי הקבלן להציע  "שווה ערךרק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים: " 

תחליף הינו באמת "שווה" או בעל לאשרם בתנאי שה תחליפים מתאימים. המתכנן ו/או המפקח יהיה מוכן

איכות שווה לפריט המפורט, מבנה זהה, אופי זהה )כגון מחליפי חום זהים, מדחסים זהים, עקומות פעולה 

ורעש זהים וכו'(, שהם מתאימים לסטנדרט המזמין ו/או לציוד הקיים אשר ברשותו ואשר פועל באופן 

 נות אחרות.תקין, ו/או שיש הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחי

  את כל הפרטים הנוגעים לסוג  במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו 

 התוצרת, מקורה וכיו"ב.   

   לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור, או אם לא הוצע תחליף על ידו אף אם הותר הדבר, יהיה    

 נדרש כפי שמפורט.עליו לספק ולהרכיב את המוצר ה   

   רק למתכנן ו/או למפקח ו/או למזמין העבודה תהיה הזכות הבלעדית להחליט האם לקבל הצעת הקבלן     

 לתחליף והוא יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין.    

 הגנה, ניקוי וצביעה .וט

והמישני, התעלות, הצנרת או המתקן או כל חלק   במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הציוד הראשי 

תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחרים.  ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם

על הקבלן חלה באותה מידה האחריות, להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה. בין היתר 

כתמי טיח, סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות  מתאים על מנת למנוע תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי

 ת,מתיחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניו ע"י אחרים. אחריות הקבלן

 כימיות או אחרות. רמיות,ט

משנה שלו, הקבלן, קבלני ה כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו )ע"י עובדי 

 ע"י אחרים. ציוד או חומרים שסופקו על ידו(, לעבודות שבוצעו

חשבונו, כל פסולת, לכלוך  הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו, על 

 וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר, או מחוצה לו עפ"י הוראות המפקח.

מתאימים ובאויר יבש וחופשי  גמר עבודות הבנין, בתנאים חיצונייםשכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק ב 

 מאבק.

למפקח, כאשר הם במצב נקי,  עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו/או 

 מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות.

 הגנה בפני חלודה. ז.ט
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 בפני חלודה. למטרה זו יש להפריד  על כל חלקי הציודהקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה 

בין המתכות השונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולבנים ואלה מהם שלגביהם 

חלודה, קליפה וכו'. מיד בגמר  הדבר אפשרי, ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכל אין

של "טמבור", או שווה ערך מאושר, ולבסוף יצבעו  13HB-כגון  י שכבות צבע מגן נגד חלודההניקוי יצבעו בשת

 צבע מגן עליון )אמאיל( וזאת בגוונים אשר יקבעו ע"י המתכנן ו/או המפקח. בשתי שכבות

ל ברגי השטחים הגלויים לעין של חלקי ברזל או פלדה יצבעו אף הם פעמיים בצבע אמאיל סינטטי כאמור. כ          

הציוד כגון אלה של ציוד או יחידות מיזוג האויר, חבורי אוגנים, מוטות הברגה וכו' יהיו מגולבנים. כל חלקי 

המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות רצונו המלאה של 

 המתכנן ו/או המפקח.

 ם וכל יתר חלקי המתכת של המתקן שאינם מגולבנים ינוקוצינורות הפלדה השחורה, התמיכות, הבסיסי    

     " של "טמבור", או שווה ערך, הכל כמפורט בסעיפי 9EA-מחלודה בניקוי חול ויצבעו בשתי שכבות צבע כגון "   

 במפרט המיוחד. הצנרת אשר   

הזיהוי לפי התקן או עפ"י בגווני  צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע אמאיל סינטטי

 הנחיות המפקח.

בשתי שכבות צבע עליון כמפורט  צנרת מגולבנת גלויה, תיצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע"י "טמבור" ומעליו

 לעיל.

 מניעת רעש ורעידות .זי

ולרעידות בלתי סבירים  הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש 

 ולו לרבות באזורי הציוד או בחדרי המכונות. במבנה כ

משתיקים  בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בולמי רעידות, חיבורים גמישים, בידוד אקוסטי, 

המכונות  וכו'( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה והחללים שמחוץ עובי

על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף "רמת רעש" והאזורים הטכניים במטרה לשמור 

 במפרט.

מנוע מעבר רעש ורעידות אל להיסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן )כמפורט בסעיף "יסודות" להלן( במטרה  

המבנה. בנוסף לכך יפקח הקבלן על ביצוע היסודות והתמיכות )בין אם יבוצע על ידו או ע"י אחרים( על מנת 

 להבטיח שיתאימו ליעודם כשמטרה זו לנגד עיניו.

צנרת המים או גז הקירור תותקן בצורה גמישה ותחובר לציוד באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה. לשם 

כך תותקן הצנרת באזורי הציוד או בחדרי המכונות ובאזורים הטכניים על גבי מיתלים קפיציים )כמתואר 

 בסעיף "צנרת" במפרט(. 

כמו כן יותקנו בצנרת כל יתר האביזרים )מחברים גמישים, אביזרי התפשטות, בולמי הלם מים וכדומה(,    

 הדרושים למניעת רעידות והעברתן לבנין.

   נדרש או המקובל, יתקין הקבלן ה אם לדעת המתכנן ו/או המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את    
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  רעידות, חיבורים גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכו' נוספים על  בולמי לפי דרישת המתכנן ו/או המפקח   

 להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש. מנת   

 יסודות .חי

קבלן המערכות יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות הבטון הדרושים לציוד  

ו של המתכנן ו/או המפקח. קבלן הבנין יבצע את היסודות בהתאם בהתאם להמלצות יצרני הציוד ובאישור

לשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של קבלן המערכות וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר 

 התקנתו הסופית של הציוד.

  יוד פחות מפעמיים משקל הצ יסודות של ציוד בעל חלקים נעים יהיו יצוקים מבטון מזוין במשקל של לא   

 העומד עליו.

    עשויים מבטון מזויין יצוק על   יסודות של ציוד בעל חלקים נעים, אשר יותקן על גבי קרקע טבעית, יהיו

 ס"מ בהתאם לפרט סטנדרטי. 5מרווח של  הקרקע, מרוחק מרצפת חדר המכונות ע"י

   הגג )המהווה חלק של המבנה(  יסודות של ציוד בעל חלקים נעים אשר יותקן ע"ג משטח או רצפת בטון או על   

 יהיו מטיפוס "יסוד צף" )עפ"י הפרט( או "בלוק אינרציה" )עפ"י הפרט( כמפורט בתכניות או כנדרש.   

  עם משככי  -כל היט"אות והמפוחים אשר יותקנו בבנינים יורכבו על גבי קפיצים כמפורט, או במידה ויצוין    

 לפחות  90%רעידות מטיפוס גומי במאמץ גזירה, ששקיעתם הסטטית תתאים ליצירת שיכוך רעידות ביעילות    

 " בלבד. כל המשככים ימוקמו כך שמרכז הכובד של היחידה הנדונה PAD-W-SUPERתוצרת "מייסון" מסוג "   

 ימצא מעל המרכז הגיאומטרי של מסגרת המשככים.   

 בין התעלות למתלים התחתונים, תותקנה קוביות של גומי מחורץ להפרדה מוחלטת. הגומי המחורץ יהיה    

  תוצרת "מייסון" או ש"ע מלא בלבד.   

 

פריטי ציוד נע כגון משאבות ומדחסים אשר יותקנו בחדרי המכונות והאזורים הטכניים, ימוקמו על גבי 

שור התחתון והעליון אשר יותקנו על גבי יסודות הבטון בולמי רעידות קפיציים עם גומי מחורץ במי

המיוחדים. משככים אלה ימוקמו כך שמרכז הכובד של היחידה הנדונה ימצא מעל למרכז הגיאומטרי של 

מסגרת המשככים. המשככים יבחרו כך ששקיעתם הסטטית תתאים ליצירת שיכוך רעידות בניצולת של 

 לפחות. 90%

 פתחי גישה .יט

מו כן ימקם הקבלן את הצנרת כם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות. הקבלן ימק

דרך פתחי גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן  הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים,

קרה אך בכל מ להבטיח פתחי גישה בגודל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות הכללי על מנת

 לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור. 

 פיגומים ודרכים כ.
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  הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תימוך, דרכים, מעברים מורמים, סולמות וכיו"ב, הדרושים לביצוע      

  מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת  כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה.     

  להחליפם, תוך  לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו, יש להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם או     

 הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני  התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות     

 ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן  חריות מלאהתוקף. הקבלן ישא בא     

 כלול במחירי העבודות והציוד. את הנזקים, הן הישירים והן העקיפים. התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ"ל     

 יוד לאתר כמו כן, הקבלן יספק את כל אמצעי ההנפה, הרמה, שינוע, הובלה וכו' הדרושים להובלת הצ     

 והעמדתו על גגות, הכנסתו לבנין או הורדתו לחדרי מכונות וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן.     

 מפרטי ציוד ותכניות עבודה .אכ

  עותקים. לאחר  3-עבודה ב הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המתכנן ו/או המפקח מפרטי ציוד ותכניות 

מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. בכל מקרה  לקבלן עותקשיבדוק יחזיר המתכנן ו/או המפקח 

 והתכניות את המסמכים הבאים: יכללו המפרטים

  מסחרי ומספר קטלוגי,  תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם .1  

    הכל  -והמוצע, עקומות פעולה ונקודות הפעלה  הנבחרתפוקות והספקים, סימון ברור של הציוד                         

 טלוגים מקוריים.קע"ג צילומים ו/או                         

       תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם בבחינת מוצר מוכן ושיש  .2  

   את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים  כלול בין השארצורך ליצרם. הפירוט הטכני י                        

 תפוקות והספקים עבור המכלול כולו. השונים במכלול וכן                        

 

 תכנית הרכבה בבנין או בחדרי היטאות או בכל שטחי הבנין או בחדרי המכונות או על הגג או .3                        

   בחצר, של הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה. השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים ויכלול את                                         

  כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת, תעלות אויר וחשמל, כל אביזרי הצנרת                                          

 הבקרה והמדידה, כל הציוד הראשי המשני וכו'.                                         

   הצנרת, החיווט וכו'  תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של התעלות, או הציוד או .4           

 ו/או המפקח. אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המתכנן                         

 רות ובקורות.תכניות פתחים בקי .5  

 לחישוב היסוד  תכנית יסודות לציוד שאושר לרבות משקלים+ חתכים ופרטים הדרושים .6                  

 והרצפה הנושאת אותו.                                         
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   הרכבתו בלוח  תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט, פירוט הציוד המותקן ותכנית .7           

 החשמל, מראה כללי של כל לוח חשמל בציון מידותיו.                         

   בלבד, מסומן במספר הסעיף  כל פריט/ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור      

 המתאים בכתב הכמויות )למעט פריטים חריגים(.      

  ובמהדורה בה שורטטו  וטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב, בתכנת "אוטוקד"כל התכניות השרט      

 תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין.      

 אופן מחובתו להבטיח תכנון  אישור תכנית העבודה ע"י המתכנן ו/או המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום      

 נכון. הקבלן יתקן, ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של עבודה  נאות וכן יצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי      

 אשר המתכנן ו/או המפקח ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דיחוי       

 ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע.      

 הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד, והבטחתם. כמו כן,      

 על פי תנאי החוזה. – מנהל עבודה ומהנדס ביצוע    .בכ

 

 על פי תנאי החוזה. – עובדים וקבלני משנה .גכ

 

 על פי תנאי החוזה. – פיקוח וביקורת העבודה .דכ

     

                                                                           מסירת העבודות והמתקנים, ותקופת האחריות  .הכ

 קבלה מוקדמת .1 

 

ל הדרוש לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות והמתקנים, וויסת, בדק והשלים כ 

ישתתפו  ועדהקדמת של העבודות והמתקנים. ביתאם המפקח פגישת קבלה מווהדבר אושר ע"י המפקח, 

 המתכננים, נציג המזמין והמפקח.

 

לקראת פגישה זו, יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות האויר, טמפרטורות האויר, כמויות הזרימה של  

השלמת לה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת המים, טמפרטורת המים, הלחצים, תפוקת קירור, תנאי הפעו

 המתקן כנדרש.

תכנן ו/או המפקח למשתתפים בבדיקה, דו"ח מסכם עם הערותיו לקבלן על תיקון לאחר הבדיקה יעביר המ 

פגמי ביצוע, או השלמת העבודות והתקנים, או החלפת ציוד פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו 

 להשלמת העבודות והמתקנים עפ"י המפרט, התכניות וכנדרש.

 

 וקביעת תאריך לקבלה סופית של המתקנים. בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, 
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 קבלה סופית .2 

 

אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ"א מכל סוג, אלא אם התקבל לכך אישור המפקח 

 ו/או המתכנן או המזמין.

 

צעו סופית. במידה ולא הושלמו/בו עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן, תערך ועדת קבלה 

 הראשונית, או במדה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים השלמות/ התיקונים הרשומים בדו"ח הבדיקה

 המתקנים/מערכות ותיבדק אופן והחלפות, ירשם דו"ח הערות חדש. בבדיקה זו תערך הפעלה כללית של כל

 תכניות. פעולתם, ועמידתם בתנאי המפרט/

 

 דויק של תנאי פעולת המתקנים, לרבות רשום צריכת הכוח של מנועיבקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופי ומ 

 החשמל השונים, כוון מגיני יתרת הזרם, וכל נתון הנדסי אחר הדורש רישום.

 

תשלומים לקבלן ובמדת הצורך  אי ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב 

 חשבון הקבלן.להתיר למזמין לבצע התיקונים וההשלמות על 

 

הקבלן על המתקנים והמערכות  אי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מועד תחילת תקופת האחריות של 

יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ  אשר סיפק, עד למסירה הסופית. עם זאת,

 האחריות לא החלה. למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת לא להסב

 

דו"ח הבדיקה הראשוני, ולא  במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט/תכניות, וימלא אחרי כל הערות 

כקבלה סופית ומסירת המתקנים למזמין, וירשם דו"ח מתאים  תראה קבלה זו  -יתגלו לקויים נוספים 

 המאשר עבודה זו, ותחילת מועד תקופת האחריות.

  

אחר כל האמור לעיל, יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה סופית. במקרה זה יכסה הקבלן את לא ימלא הקבלן  

 כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה/קבלות נוספות ועד למסירה הסופית.

 

 הדרכה והרצה .3 

 

והרצה של כל המתקנים והציוד אשר  עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה וויסות 

 ותוך שיתוף פעולה מלא, את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד, להדריך באופן מפורט סיפק, וכן

הקבלן האמור לעיל, יחשב הדבר  יום. לא יבצע 14הכרתם, אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של 

 מסר סופית המערכות/מתקנים למזמין. אילו לא מלא את התחייבויותיו ולא

 

 וראות וקטלוגיםתכניות סופיות, ה כז.
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הכוללת באופן עקרוני מערכת  הקבלן יספק למתכנן ו/או למפקח לפני מסירת המתקן, מערכת מסמכים 

תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ואחזקה ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי 

 הציוד.

 

 מערכת תכניות: 

המערכת "כפי שבוצע" אשר ישורטטו  רטוטים סופיים שלעותקים מערכת מושלמת של ש -5הקבלן יספק ב 

 עבודותיו במתקן ויכללו את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס  ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל

לתכנית המקורית. שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות איזורי או חדרי המכונות, מערכת הצנרת,  

', יופיעו בהם התעלות, המפזרים והשבכות,  כל צינור, שסתום, אביזרי עזר מערכת החשמל, הפיקוד וכו

 וחיווט חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו.

 הסופית ע"י המזמין. שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המתכנן ו/או המפקח לפני קבלתם 

משורטטות במחשב בתכנת "אוטוקד" לפי הגרסה בה  כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה 

 שורטטו תכניות המכרז.

 

כמו כן יתלה הקבלן בחדרי המכונות או באזורי הציוד או ליד לוחות החשמל בתוך מסגרות קשיחות מצופות  

זכוכית בצורה נאה את הוראות ההפעלה של המתקן, תרשים מערכת הצנרת, החשמל, ותרשים המערכות 

שסתום, אביזר  בשרטוטים אלה יופיעו בצורה ברורה ומפורטת כל פריט, ציוד, מנוע, ברז, האוטומטיות.

 יסומנו לפי שיטה ברורה והגיונית. פיקוד וכו' המצויים למעשה במערכת. כל הפריטים הנ"ל

 

בולט וברור על תגית פלסטית או  מספרים זהים לאלה המסומנים בתרשימים הנ"ל יהיו מוחתמים באופן 

אל הפריט הנדון במקומו במערכת )כמפורט בסעיף "שילוט  , אשר תהיה צמודה באופן בטוחממתכת

 וסימון"(.

 

 תוספת. כל העבודות המפורטות לעיל, כלולות במחירי העבודה, ולא תשולם עבורם כל         

 

 כמפורט בנספח האחזקה. – ספר אחזקה 

 בנוסף יש לציין:

הקבלן, כולל מספרים קטלוגיים, שם וכתובת יצרני החלקים. כמו כן רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י  

יכללו ברשימה זו סוג השמנים ומשחות הסיכה הסטנדרטיים המומלצים לשימוש במתקן וכמויות החומרים 

 הנ"ל אשר על איש האחזקה להחזיק במחסנו.

 

 כמפורט בנספח האחזקה. – תקופת הבדק והשרות כח.

 

 

 על פי המפרט הכללי פיהעבודה והיקפה הכס כט.
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 מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר   15.01

 

 המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות מזוג אויר ואורור במבנה הנדון.  א.

 

כל העבודות המתוארות במפרט מיוחד זה יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ומשרד  ב.

 H-01"מתקני הסקה", נוהל  16, מפרט מיוחד זה, פרק 2011 אויר" מהדורה "מתקני מזוג  15הבטחון, פרק 

חלקיו  על כל  4570)מהדורה עדכנית( "מערכות מ"א של משרד הבריאות", ת"י  AC-01 -"מערכות חום" ו

וכל הוראה אחרת המתיחסת  755, 751, תקן 1001)מערכות לאורור ולסינון של אויר במקלטים(, ת"י 

 הנמצאת בתוקף, בתאריך תחילת העבודה.לעבודות הנ"ל 

 

קבלן מיזוג האויר )להלן "הקבלן" או "קבלן מיזוג אויר" או "קבלן המערכות"( יקפיד לבצע כל עבודותיו  ג.

במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ"ל. אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי 

 בצוע נכון ובהתאם לנדרש.

 

סור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד, מהלכי תעלות או פרטי ביצוען או פריטים אחרים כמו כן, א 

 .מבלי לקבל אישור לכך מראש, מהמתכנןהכמויות  אשר הוגדרו במפרט ו/או בתכניות ו/או בכתבי 

 

 היקף העבודה וטיבה   15.02

 

העבודות, אספקת הציוד והרכבתו  קריהעבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עי א.

 והתקנת המערכות כדלקמן:

 

אספקה והתקנה של מערכת מ"א מושלמת ו/או מערכות מ"א מפוצלות המבוססות על יחידת מדחס  .1

, VRFמרכזית, יחידות קצה/מאיידים, צנרת גז קירור ותקשורת בין כל חלקי המערכת והכל בשיטת 

 או ש"ע מאושר.כדוגמת "מיצובישי" או "דייקין" 

 

 אספקה והתקנה של יחידה לטיפול באויר חוץ ואספקתו לאיזורים הממוזגים. .2

 

 אספקה והתקנה של תעלות אספקת אויר, אויר חוזר, מפזרים ושבכות, ובידוד התעלות וציוד עזר. .3

 

יוד פולט חום, אספקה והתקנה של מפוחי אורור והוצאת עשן מהחניון, מחדרי שירותים, מבואות, מאזורי צ .4

 או כנדרש מכל מקום אחר, תעלות פליטה תריסים ושבכות.

 

 אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לרבות לוח חשמל  .5

למ.א., לוחות הפעלה מקומיים, טרמוסטטים, כל החיווט החשמלי למערכות הנ"ל ויתר הנדרש, ובדיקות 

 חברת החשמל או בודק מוסמך.
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 לא עם החברה שתבצע מערכת בקרת מבנה כולל הכנתשיתוף פעולה מ .6

 תרשימים טבלאות ויתר הנדרש לקבלת מערכת מושלמת ומתואמת. 

 

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

 ושירות, הדרכת המזמין ותיקי מסירה. 

 

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. .8

 

 ל קבלן מיזוג האויר יספק את כלי העבודה, חומרים, בנוסף למפורט לעי ב.

פיגומים ואמצעי הרמה, עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע 

המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש 

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

 

 עבודות שתבוצענה ע"י אחרים   15.03

 

ובתנאי שמקומות אלה יפורטו  א.   הקבלן הכללי ישאיר ו/או יבצע בכל מקום שהדבר נדרש ו/או ניתן לביצוע 

את הפתחים, החללים, החורים וכיו"ב  -באופן ברור ע"י קבלן מיזוג האויר בשלבי ביצוע מתאימים 

 עבור מערכות החימום, האורור ומזוג האויר.הדרושים 

פתחים שלא ידרשו במועד הנכון, יבוצעו ע"י קבלן המערכות והתיקונים לעבודות הבנין הכרוכים בהם 

יבוצעו על חשבונו ע"י הקבלן הכללי. החריצים ו/או הפתחים לצנרת או לתעלות או לאינסטלציה חשמלית 

 יבוצעו ע"י קבלן המערכותור צנרת או אינסטלציה חשמלית, ופתחי מעבר בקירות או תקרות קיימים עב

 בתאום עם הקבלן הכללי, כולל סתימת החריצים וסגירת הפתחים. 

 קבלן המערכות לא יקבל שום תשלום נוסף עבור סיתות החריצים, פתיחת הפתחים, הסגירה והאיטום.

 

הקבלן חייב לקבל מראש  טיבי אחר,בכל מקרה בו יש לבצע פתח בקיר בטון, תקרה או אלמנט קונסטרוק  

 המעבר. ובכתב את אישור המזמין ו/או המפקח לביצוע 

 

כמו כן, יבצע הקבלן הכללי את כל עבודות הבניה הדרושות למערכות המכניות השונות ובכלל זה יסודות   ב.

בחדרי המכונות, חפירה ויסודות למיכלי אגירת הדלק, בסיסי בטון לציוד ראשי ומישני, הגבהות למפוחים, 

דומה, וזאת בהתאם ביצוע של פתחי מעבר לתעלות פליטה ואורור, לאויר חוזר ואויר צח למזגנים וכ

 לתכניות מפורטות שתימסרנה לו ע"י קבלן המערכות והטעונות אישורו של המתכנן ו/או המפקח.

 

בבנין לניקוז ציוד או יחידות  קבלן המשנה לתברואה יספק חיבורים ומחסומי רצפה בחדרי המכונות או  ג.

ה את צנרת המים הקרים, החמים, מזוג אויר בהתאם להוראות קבלן המערכות. כמו כן יספק קבלן התברוא

 הרכים, עד למקום המצויין בחדר המכונות, על הגג או בקרבת הציוד.
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קבלן המשנה לחשמל יספק ויתקין קוי הזנה מתאימים עד המפסק הראשי של לוח החשמל בחדר המכונות,   ד.

נה עבור יחידות טיפול הקירור/הקפאה, או ללוחות המש או על הגג או בציוד עצמו, קוי הזנה ללוחות חדרי

באויר, למיזוג האויר, ליחידות סליל/מפוח, קוי הזנה למזגנים מפוצלים, קוי הזנה למאיידים )במקרה של 

מרכזיות(, קוי הזנה למפוחי הפליטה בעלי הפעלה מרכזית, קוי הזנה למפוחי אורור בעלי  VRFמערכות 

 הפעלה מקומית, למפוחי הוצאת עשן וכנדרש.

 

דות האמורות תבוצענה בכפיפות להוראות קבלן המערכות ובהשגחתו והוא ישא באחריות מלאה כל העבו  ה.

ובלעדית עבור כל פגם או לקוי העלול להשפיע על פעולתם של המתקנים באחריותו. כל התכניות עבור 

  דרישות הנ"ל יסופקו ע"י קבלן המערכות שבוע לאחר קבלת האישורים עבור הציוד שיסופק על ידו, 

 לרבות מכתב עם פירוט כל עומסי החשמל עפ"י רשימת הציוד.

  

 מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה )טמפ. בלבד(   15.04

 

מערכת מזוג האויר בבנין תספק בכל עונות השנה בכל שעות פעולת הבנין, אויר מסונן בטמפ' אשר תתאים  א.

 על מנת לשמור על תנאי פנים הבנין אשר יפורטו להלן.

 

יות אויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוע, למעט במערכות עם כמויות משתנות. אויר זה יכלול כמו ב.

 אויר חוץ בכמויות כפי שמפורט בשרטוטים.

שלילי, בהתאם לפרוגרמה.  המערכת צריכה לשמור בכל הזמנים בכל איזורי הבנין על לחץ חיובי או לחץ 

מטר תהיה אחידה. בתוך אזור  2האזורים מהרצפות ועד גובה  האויר יפוזר בבנין באופן שהטמפרטורה בכל

ההפרש בין הטמפרטורות השונות בשום מקרה, על מעלה אחת צלסיוס. כמו כן, לא תיצור  זה לא יעלה

 רגל לדקה.  50מערכת הפזור בתוך האזור האמור, שום משבים במהירות העולה על 

. מדידת עצמתו של הרעש בתוך 35NC-לה על מערכת הפיזור, לא תיצור בשום מקרה רמת רעש העו

ותהיה מטר מן הקירות,  1.50מטר מן הרצפה במרחק של  1.50האזורים הממוזגים תעשה בגובה של 

 כמפורט בסעיף רמת הרעש.

 

בכל האזורים המאווררים )כגון חניונים, מחסנים, אשפה וחדרי שירותים( ישמר לחץ שלילי ביחס לסביבה  

 בהתאם לפרוגרמה.

 

יבש קבועה מראש, אשר  מערכת פיקוד אוטומטית תשמור באזורים הממוזגים על טמפרטורת מדחום ג.

הטרמוסטטים. מערכת הפיקוד האוטומטי לא תגרום  תשתנה בעונות השנה השונות ע"י שנוי הויסות של

ד בשום מקרה לזעזועים פתאומיים בטמפרטורה באזורים הממוזגים ותודא שההשתנות תהיה הדרגתית ע

 כדי כך שאדם לא ירגיש בשנוי.
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לכך שהמתקן יספק את  חשובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן. הקבלן יהיה אחראי ד.

 תנאי הפנים הנתונים בעת שתנאי החוץ הם כמפורט. תפוקת הקרור או החמום הדרושים כדי לשמור על

 

 מדחם לח                              מדחם יבש                         תנאי חוץ  

 

 פ'(.° 78.8צ'     )° 26  פ'(.° 96.8צ'    )° 36  קיץ                

 

 פ'(.° 32.0צ'       )° 0  פ'(.° 32צ'          )° 0   חורף 

 

 תנאי פנים 

 

 פ'(.° 59.5צ'  )° 15.3  פ'(.° 71.6צ'    )° 22   קיץ 

 

 פ'(.° 58.5צ'  )° 14.7  פ'(. ° 70צ'    )° 21.1   חורף 

 

 

 רמת רעש   15.05

 

 כל מערכת מזוג האויר אשר תגרום לרמת רעש העולה על עקומת הרעש המותרת כמפורט להלן לא תתקבל. א.

 

מטר לפחות מהקירות. המדידות  1.50מטר מן הרצפה ובמרחק של  1.50כל המדידות תבוצענה בגובה  ב.

 .ASHRAE GUIDE -כמפורט ב תהיינה מבוססות על העקומות לרמת הרעש

 

 רמת הרעש המותרת באזורים השונים הינה כדלקמן: 

 

 NC     -     30  משרדים, כללי 

  NC     -     45 - 50         חניון 

 

ציוד הקירור היחידות לטיפול באויר, מפוחים למיניהם וכו' יפעלו ברמות רעש אשר לא תעלינה על הנדרש  ג.

 נה בדרישות התקנים והתקנות, ודרישות הרשויות.במפרט זה, וכן תעמוד

 

הקבלן המבצע אחראי לאבטחת רמות הרעש שלא תעלינה על המצוין לעיל, עליו לנקוט בכל האמצעים  ד.

הנדרשים, לרבות משתיקים, בידוד אקוסטי נוסף ומיוחד וכל הנדרש, וזאת במסגרת עבודתו, אחריותו 

 ומחיריו ללא תוספת.
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 ( VRFוהתקנה של מערכת מזוג אויר על בסיס גז קירור, יחידות עבוי מרכזיות וכמויות גז מישתנות ) אספקה    15.06

 

הקבלן יספק יתקין ויפעיל באופן מושלם מערכת/מערכות מזוג אויר מרכזית/מרכזיות על בסיס גז קירור  א.

דים המותקנים בהתפשטות ישירה, יחידת מדחס מרכזית או עם מספר יחידות מדחס מרכזיות, מאיי

בחללים הממוזגים, מערכת צנרת גז קירור, מערכת תקשורת אלקטרונית בין כל מרכיבי המערכת, וכמויות 

( בהתאם לדרישות הקירור או החימום של כל אחת מיחידות הקצה והדרישה VRFגז קירור משתנות )

 הכללית.

 

או לחימום, וכמפורט בטבלאות הציוד  המערכת תהיה לקירור ולחימום )"משאבת חום"( ותפעל או לקירור ב.

 ובכתבי הכמויות.

 

כל מרכיבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין )לרבות כל מערכות צנרת הגז, אביזרי החשמל  

 והבקרה( מפני השפעות מזג האויר והקירבה לאזור החוף.

בתנאי  עמידות לחלוטיןמי, צלעות המעבים תהיינה עם צפוי אפוקסי מיוחד למטרה זו, או מאלומיניום י 

 המקום.

 

המערכת החשמלית והבקרה של כל מרכיבי המערכת תהיה כזו, שגם אם ינותק החשמל לאחד המאיידים,  

 . וזה תנאי יסודי לאישור המערכת והציודכל יתר המערכות ימשיכו לפעול ללא שום תקלה, 

 

דורי חימום מתמשך בזמן יהיו עם סי YLM/YKB", סריות CITY MULTYכל המעבים מסדרת " 

 והתאמתו לתכנון. וזה תנאי יסודי לאישור הציוד  -ההפשרה 

ההפשרה תתבצע במחצית סוללת העבוי כאשר החצי השני ימשיך לספק חום ליחידות הפנימיות )במעבה  

 אחד המעבים יפשיר, והיתר ימשיכו לספק חום ליחידות הפנים. –יחיד(, או כאשר יש שניים/שלושה מעבים 

 

רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני היצרנים המופיעים בקטלוג  ג.

 הטכני.

 

כל המדחסים יפעלו עם משני מהירות ויהיו מדחסי "אינוורטר" מלאים. לא יאושר ציוד עם שילוב של  ד.

 " ומדחסי "אינוורטר".ON-OFFמדחסי "

 

החוק העדכניות, הכל לפי ת"י  " יהיה כנדרש בתקנותCOPומקדם היעילות " A410גז הקירור יהיה ירוק  ה.

 לרבות ת"י לציוד. 1.1.05עדכון מיום  1חלק  994

 

", POWER MULTIהמערכת תהיה דוגמת תוצרת חברת "מיצובישי אלקטריק" סדרת "סיטי מולטי" או " ו.

על כל או ש"ע מאושר של חברת "טושיבה" או "פוג'יטסו" או "דייקין" או ש"ע, ובתנאי שהציוד יענה 

 .דרישות מפרט זה
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ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה המקורית )היצרן בחו"ל(  ז.

על אופן הביצוע וההפעלה, ומתן  וטףפיקוח שלרבות סכימות צנרת, סכימות פיקוד, נתונים הנדסיים, 

 שנים לפחות. 3תעודת אחריות למערכת לתקופה של 

 

הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה אשר פועלות בהצלחה וללא  ח.

 וסמך.תקלות, והוא מתחייב לבצע את המערכת באופן מקצועי, נכון ומדויק על פי הנחיות היצרן ונציגו המ

 

" במוטות קשיחים לכל אורכה, צנרת ראשית ומישנית ללא הבדל עם Lצנרת גז הקירור תהיה מנחושת " ט.

אביזרים מקוריים להלחמה ורק באישור מיוחד ובמידה והמערכת תכלול "מחלקים ראשיים" במקום 

 מרכזי תהיה צנרת הגז בין המחלקים למאיידים, בצנורות נחושת רכה.

 

. כל חיבורי הצנרת ואביזריה יבוצעו B-280 ASTM" לפי תקן Lתבוצע מצנרת נחושת דרג "צנרת הגז  י.

( או חמרים אחרים. FLUXמשחת הלחמה ) וללאכסף, ללא ניקוי מוקדם  %5בהלחמה ע"י "סילפוס" עם 

ו טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן נקיון פנימי של הצנרת מכל הסיגים וגופים זרים. במקרה של לכלוך א

גופים זרים בצנרת, הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה, אשר תועבר בתוך הצנור )עם חוטר(. 

, דרך הצנרת באמצעות BAR 0.4( PSI 6בלחץ נמוך ) 99.95% –במהלך כל הלחמת הצנרת, יוזרם חנקן נקי 

מיד מהקצה ממנו הוא וסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף 

מוזרק. החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת. פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של 

לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה. בסיום תהליך ההלחמה, יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה 

 במים. הזרמת החנקן בצנרת תופסק רק לאחר קרור מלא של הקטע המולחם.

 

בלבד. עובי דופן הצנרת לא  5/8לן רשאי להשתמש בצנרת רכה אך ורק לחיבור מאיידים, בקטרים עד "הקב 

 מ"מ )צנרת בעובי דופן אחר לא תאושר(. 1.02-יקטן מ

 

 או ש"ע, עם תעודות משלוח מקוריות.  ניידיץ"צנרת הנחושת ואביזריה תהיה כמשווק  ע"י " 

 

רכת אטומים, למעט נקודות בהן מתבצעת עבודת הלחמה ו/או במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במע

 חיבור.

  

 זויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד. 

 מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד, ויצור עצמאי לא יתקבל בשום אופן. 

 הציוד באתר. קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התכניות והמפרטים והנחיות ספק 

 

יחידות איוד פנימיות  הקבלן רשאי לבצע את מערכת הצנרת עם מחלקים מקוריים בלבד, הן  8עבור עד  

בקצה צנור הנוזל הראשי, והן על קצה צנור היניקה הראשי. המחלקים יבודדו באופן מושלם דוגמת הצנרת, 
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מ"מ ושכבה אחת של  19ענביד" עם תיבת בידוד מקורית של היצרן ורק באישור מיוחד, עם תרמילי "

   סופר".-תחבושות ו "אקרילפז

 

הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקוים ישרים, אנכיים או אופקיים לחלוטין או בשיפוע הנדרש ע"י היצרן,  

 ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך.

 

ת הצנרת אשר יגיש הקבלן כחלק קטרי הצנרת, אביזרי חיבור מיוחדים וכו' יהיו על פי הנחיות היצרן וסכימו 

    ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו לאישור המתכנן ו/או המפקח. 

 

(, לכל סוללה יסופק "קיט" מיוחד ומקורי DXכאשר מתוכננות יחידות טיפול באויר עם סוללות לגז קירור ) 

-של יצרן ציוד ה . הסוללה תתוכנן על כל פרטיה וחיבוריה, ותקבל את אישורו בכתבVRF-ע"י יצרן ציוד ה

VRF להתאמתה ליעודה  ולחיבור אל מערכת ה-VRF.                                                                             

 

" כנ"ל, קשיחה, עם Lכאשר מותקנות מערכות לקירור או לחימום מים, צנרת המים תהיה מנחושת " יא.

עם נתך כסף, נקיה מכל לכלוך, חול אבנים וכו'. צנרת זו  ספחים מקוריים ומתועשים בלבד, בהלחמות 

מים  במפרט, לרבות התליות, הבידוד, החיבורים לציוד ויתר הכללים לגבי צנרת  תבוצע על פי הנדרש 

 ואביזריה.

 

בתרמילי גומי ספוגי תוצרת "ענביד" באופן גלוי, ללא  צנרת הגז ונוזל הקירור לכל אורכה תהיה מבודדת יב.

 עטיפה. הבידוד יתאים לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם דרך הצנרת.

 עד לאחר גמר הבדיקות חשופים ללא בידודכל נקודות החיבור, זויות, מפצלים, מחלקים וכו' ישארו  

 כמפורט בהמשך.

 דוד מקורי של היצרן לאביזר זה.יבודדו בבי -מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים  

 

 19( ומעלה: 0.75)" 7/8להלן עובי הבידוד לצנרת קשיחה או רכה, וללא יוצא מן הכלל: לצנרת בקטרים " 

 מ"מ. 13(: 0.5)" 5/8מ"מ. לצנרת בקטרים עד וכולל "

 

מורכבות או  בדיקת לחץ לצנרת גז הקירור תעשה בסיום כל עבודות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות יג.

, BAR 28( PSI 400לחילופין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו/או מולחמים. לחץ הבדיקה יהיה )

שעות. בזמן  48. הצנרת תושאר תחת לחץ זה לפחות 99.95% -והבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי 

 שהצנרת תחת לחץ יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת.

 

קרה של ספק ו/או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו/או איכותה ו/או איכות העבודה, שמורה למזמין בכל מ 

 הזכות לדרוש החלפת קטע ו/או את כל הצנרת בשלמותה.
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לאחר קבלת אישור המזמין )בהמשך לאישור נציג היצרן( על סיום הליך בדיקת הנזילות, יסיים הקבלן את  

 עבודות הבידוד. 

 

אך ורק בתעלות חשמל מגולבנות  תותקן  -הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת בחללי תקרה מונמכת צנרת גז יד.

מ"מ לפחות לכל מעגל גז, או כנדרש עפ"י קטרי הצנרת והבידוד, ועבור כל קוי  60X100מחורצות במידות 

 הצנרת המותקנים על אותה תעלה.

תנים ואמצעי תליה מתועשים עבור תעלות תעלות החשמל תתמכנה מקירות המבנה או מתקרתו, ע"י זוי 

 חשמל.

 

ותקבל כסוי מגן תותקנה בקוים ישרים וקצרים,  -צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת במלוי הריצוף 

הצנרת תקבל הגנה חיצונית  -ס"מ. בקירות X 10 5מ"מ מכופף כ"אומגה" במידות  1.25מפח מגולבן בעובי 

 ., והטיח יבוצע )עם רשת( מעל לתעלה)כלפי החלל( עם כסוי פח כנ"ל

 

בתוך תעלות מפח מגולבן  תמידלאקלים חיצוני, תותקן  חיצונית גלויהצנרת גז קירור חשמל ותקשורת  

 מ"מ בצבע לבן מקורי ואין להתקין צנרת גלויה.  1.0בעובי 

ינה מסוג רק לעודפי צנרת קצרים, תאושר עטיפה בשתי שכבות של תחבושות ומריחת חומר עמיד בקר 

 סופר".-"אקרילפז

 

. במקרה זה,  הצנרת תותקן בתעלות באישור מיוחד ומראשצנרת פנימית במבנה תותקן באופן גלוי רק  

מ"מ(,   60X60פי.וי.סי. דגם "סימטריה" של "פלגל", עם "סופיות" מאותה סידרה )התעלות במידות 

 קשתות/פינות מסודרות ואסתתיות.

 

מ"מ )או כנדרש( בקטע  75, תושחל בצנור שרשורי בקוטר חיצונית בקרקעשורת צנרת גז קירור חשמל ותק 

 אחד ללא חיבורי ביניים, בין שתי נקודות העליה מעל לקרקע.

 ס"מ מסביב. X 10 10בתחום המבנה ותחת רצפת הבטון, הצנור השרשורי יקבל עטיפת בטון  

 X 30מסביב, ומעל תונחנה מרצפות מדרכה  ס"מ 10בתחום הפיתוח, הצנור השרשורי יהיה עטוף בחול ים  

 ס"מ לכל האורך. 30

 סמוך ליח' העבוי הצנור יעלה, ורק לאחר מכן יש לצקת את בסיס/יסוד הבטון ליח' העבוי. 

 במבנה, סביב נקודת עליית הצנור יש לצקת הגבהת בטון למניעת חדירת מים לתחום המלוי. 

 יאטמו בסיליקון. והתקשורת לצנור השרשורי,כל המרווחים בין צנרת גז הקירור, החשמל  

 

 כל תעלות הצנרת תהיינה מפולסות, ישרות, ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה. 

על הגגות ו/או בחצר ציוד, יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג שיאושר ע"י המפקח והמתכנן או  

 על מעקות הגג.
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ם והחוץ  או בין היחידות לקופסאות השסתומים יהיו מכבלי כבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפני טו.

NYY XLP או כנדרש ע"י נציג היצרן, מושחלים בצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי ,

 מגע בין כבל חשמל לצינור גז חם.

  

ם כך שניתן יהיה לשלוף את הכבלי לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת אשר לא תושחל במתעלים, 

 ולהחליפם במידת הצורך.

 ממ"ר. 0.75גידיים יהיו בחתך מינמלי של -כבלים דו 

 

ליד כל יחידת מדחס חיצונית או לכל מודול יותקן מנתק בטחון חשמלי מקומי. המפסק יהיה אטום למים  טז.

יגרון" במקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון. חיבורי החשמל יהיו עם מחברי "אנט IP 65ברמה של 

 בלבד.

 אלקטריק" בלבד. -מילר" "לגרן" או "שניידר -המנתק יהיה תוצרת "אבב", "קלוקנר 

 

  

פד" -W-כל יחידת מדחס או מודול תותקן על בסיס בטון עם שכבות כפולות של בולמי רעידות מסוג "סופר יז.

 תוצרת "מייסון".

 

בתוך הערסל או על בסיס בטון  ת על הקרקע,בשום מקרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן, או ישירו 

 או משטח קשיח אחר.

 

מגולבנים )לאחר הייצור( עם בולמי  יחידות עבוי להתקנה על קיר חוץ תותקנה אך ורק בערסלים מפרופילים 

פד" תוצרת "מייסון", לפחות בשש נקודות של שטח התמיכה התחתון, וכפי שיאושר ע"י -W-רעידות "סופר

 נציג היצרן.

 

בכל מקרה כזה יסופק סורג כבד ומגולבן בטבילה, עם נעילה לערסל כולל מנעול לתליה ומפתחות אשר  

 ימסרו למזמין.

 

 אחרת לא תאושר. המתלים, הערסלים והסורגים יהיו תוצרת חב' "שחקים" בלבד ושום תוצרת 

 

קבוע ומחובר באופן חוטי כל היחידות הפנימיות )המאיידים( תהיינה עם לוח הפעלה/טרמוסטט מקורי,  יח.

 ליחידה, ומכשיר אחד יפקוד על יחידה אחת או יותר על פי התכנון.

 

 רק במידה וידרש במפורש יסופקו מכשירי הפעלה מרחוק לכל היחידות )שלט רחוק(. 

המזמין וההלכה לענין זה, כולל  במידה ויידרש תופעלנה היחידות ע"י שעוני שבת באופן שיעמדו בדרישות 

 שבת" או מפסק מיוחד, או ע"י בקר שליטה וניהול מרכזי כפי שיוגדר בכתב הכמויות. "מפתח
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יחידות "קסטות"( תכלולנה  כל היחידות הפנימיות )המאיידים( )יחידות סמויות, מתועלות, גלויות או  

 הכמויות.וכנדרש מתנאי התכנון, טבלאות הציוד ורשימת  , עפ"י סטנדרט היצרן, מקוריותמשאבות ניקוז 

    

כחלק אינטגרלי של היחידה או  כל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינוי מתח נפילות מתח או חוסר פאזה, 

 המערכות ו/או הקבלן הראשי, ללא תוספת מחיר. הכל באחריותו הבלעדית של קבלן -בנפרד 

 

פונט", או ש"ע -מיוצר ע"י "דווכ מאיכות מעולה, נקי מאדי מים  C410גז הקירור יהיה כאמור לעיל ירוק  יט.

כמומלץ ע"י יצרן הציוד עם תעודות משלוח מאמתות.  חיבורי צנרת הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרי 

 פירוק מתאימים למטרה זו בלבד, במדה וצנרת הגז אינה מהסוג המסופק עם מלוי גז.

 

נציג היצרן לכך, יש לבצע שטיפה  במידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתימו כנדרש ויתקבל אישור 

 שעות. 24מיקרון כספית למשך  500של  לחץ -בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת

 

רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל, ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא הצנרת בגז יבש ונקי, ובכמות  

 השמן הנדרשת.

 בוש המערכת.כמו כן, מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף ויי 

 

מגשי הניקוז וצנורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות הפנים והחוץ ומכל הסוגים, וכן מתיבות  כ.

יחוברו עם צנורות הניקוז המקוריים עד לצינור הניקוז  -השסתומים, מיחידות חימום או קירור המים

 .היא תבוצע עם צנור שרשורי בלבד, מבודד -הראשי, או אם נדרשת הארכה 

 

קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד הפנימיות, את המחלקים, קופסאות  כא.

השסתומים או כל אביזר עזר אחר כנדרש, ויחידת העבוי החיצונית המפורטים לעיל. הקבלן יספק ויתקין 

יהם, ההגנות על הצנרת, את צנרת הקירור והחיווט החשמלי בין כל היחידות, את התעלות והמתעלים למינ

וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה ומשביעת 

 והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא, ולרבות הטרמוסטטים והתקנתם.   רצון 

 

הברזים והמגופים למיניהם,  אבות, כמו כן, הקבלן יתקין את צנרת המים החמים או המקוררים, המש 

מערכות ההתפשטות והמלוי וכל חלק ממערכות המים, הבידוד, החיווט החשמלי וכל יתר המרכיבים 

 הנדרשים להשלמת המערכת.        

 

במסגרת עבודה זו, על הקבלן לספק להתקין ולתכנת בקר אשר ישלוט על מערכת /מערכות מזוג האויר )על  

 רים וחלקים ממנה על פי הפרוגרמה(, על פי הדגם המצוין בתכניות או בכתב הכמויות.כל המערכת או אזו

 

 הבקר ימוקם במקום אשר יקבע ע"י המזמין ו/או נציגו ובתיאום עם מתכנן. 
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 הבקר יתאים לדרישות ההלכה בכל הנוגע לשמירת השבת.  

 או בנפרד כמפורט לעיל.,, בסמוך לפנל בקרת טמפVRF-הבקר יחובר לרשת התקשורת של מערכת ה 

מחיר הבקר כולל את אספקתו, התקנתו, החיבור לרשת, התכנות, ההדרכה וכל יתר הנדרש למטרה זו, ו/או  

  למטרות אחרות של שליטה על מערכת מזוג האויר.

 

במסגרת עבודה זו, וכחלק מתהליך אישורי הציוד והצנרת, על הקבלן לספק סכימות ציוד וצנרת מפורטות,  

, לרבות אורכי הצנרת האמיתיים, סימון אביזרי נציג היצרן בלבדצעות עם תוכנת הייצרן וע"י מבו

המאיידים, התפוקות האמיתיות על פי תנאי העבודה והמקום וכן דפי פירוט לכל מאייד  הסתעפויות , זיהוי

 או יחידת עבוי, סימון ברור של הציוד המוצע וכל יתר הנדרש.

 

שר יהיה שונה מזה אשר עליו התבסס התכנון, על הקבלן להכין בנוסף גם טבלאות במידה והציוד אשר יאו 

 כל פרטי הציוד המוצע בהתאם למצוין בטבלאות. ציוד זהות לאלה אשר נכללו בתכניות, עם

 הדרישות והתנאים המפורטים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ותנאים יסודיים לאישור הציוד. 

 

תקרות, רצפות, קירות חוץ או  קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך במסגרת עבודה זו יבצע כד.

מחיצות ע"מ להעביר דרכם את צנרת הגז והחשמל, לרבות השרוולים לחדרים המוגנים. הקידוחים יעשו 

במקדחי וידיה מתאימים, ובקוטר הנחוץ בלבד. כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח ויצבע ע"י 

 רכות על פי המצב הקיים או המתוכנן.קבלן המע

העשוי צנור מגולבן עם קשתות  חדירות דרך הגג תעשינה באופן אטום לחלוטין, ע"י העברת הצנרת בשרוול 

. השרוול יכלול לוח עיגון לאיטום, וכל יתר הנדרש על פי הפרט. לאחר התקנת הצינורות 4מרותכות בקוטר "

 מעולה. מתוצרת RTVרוול בחומר אוטם מסוג סיליקון יש לאטום את המרווח בין הצינורות לש

 

 פיקוח על הביצוע ע"י נציג יצרן הציוד. כה.

 

במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אחד משלבי ההתקנה לרבות הוצאת דו"ח ביקור, הערות  .1

 ו/או אישור לקבלן המבצע ובמקביל גם למזמין.

 להלן רשימת השלבים המינימליים: .2

 

צנרת גז הקירור, תקשורת חשמל וניקוזים לרבות שלב התקנת  -הכנת התשתיות למאיידים  שלב .א

קרקעית ובבנין, הצנרת האנכית בקומות, -הצנרת הראשית הגלויה על גגות או בחצרות או התת

 המחלקים, והצנרת המישנית.

ואביזריה, חיבורי הציוד שלב התקנת הציוד הראשי והמשני )לרבות יחידות לחימום מים(, צנרת המים  .ב

 וכל ההכנות לקראת ההפעלה, לרבות בקר הניהול והשליטה.

שלב ביצוע כל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורת, פעולת בקר השליטה והניהול, בדיקת כל מאייד  .ג

ומאייד לרבות הפעלתו, המהירות, רמת רעש, בדיקת מגשי הניקוז ומשאבות הניקוז, בדיקת פעולת 

 כזיות, סימולציה של תקלות ויתר הנחיות היצרן.היחידות המר
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שלב ביצוע כל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורת, פעולת בקר השליטה והניהול, בדיקת כל מאייד  .ד

ומאייד לרבות הפעלתו, המהירות, רמת רעש, בדיקת מגשי הניקוז ומשאבות הניקוז, בדיקת פעולת 

 הנחיות היצרן.היחידות המרכזיות, סימולציה של תקלות ויתר 

 שלב התיכנות ובדיקתו. .ה

 

כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ"א להתקנת המערכת המושלמת, על הקבלן לבצע לקראת ההפעלה את  כו.   

 תהליך התיכנות של המערכות, באמצעות בקר הניהול והשליטה.

ניתוקים יזומים וכו'(. מספר  כל המאיידים במבנה יחולקו לקבוצות עם משטרי הפעלה שונים )שעות עבודה,        

הנחיות המזמין ו/או נציגו, וחלק זה של העבודה כלול במחיר הכולל  הקבוצות ומשטרי הפעלתם יהיו על פי 

 ויעשה במלואו על חשבון הקבלן המבצע.

  

 

פעולה ממשיים לקירור וחימום,  לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן, וכן לבודקן בתנאי כז.

קירור או לחימום המים. המסננים ינוקו, הכיסויים יותקנו ויושלמו כל העבודות הנדרשות ע"מ לקבל ל

 מתקנים ומערכות שלמות ומושלמות.

 

יש לחתוך את כל מוטות ההברגה לתליית הציוד ותעלות הצנרת קרוב ככל האפשר לאוזן/רגל/פרופיל  

בקוטר  להלביש על כל קצה מוט כובע פלסטי,ומ"מ מתחת לאום הסגירה התחתון(  50-התליה/תמיכה )כ

 מתאים שיבטיח קשר חזק, על מנת להגן על ראשי אנשי התחזוקה.

 

 כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות. כח.

הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים, בנוי בשלמותו במפעל ואין לבצע באתר  

 בודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג.ע

 

המחיר לבצוע המערכות יכלול את כל האמור לעיל וכן את כל יתר הנדרש, לרבות הפיקוח ע"י נציג יצרן  כט.

 הציוד וכמפורט בכתב הכמויות.

. יחידות הפנים )מאיידים( וציוד עזר כגון קופסאות שסתומים, ישולמו על פי התפוקה והסוג אשר יקבע 

היחידות החיצוניות )יחידות המדחס( תשולמנה בנפרד כולל את כל הנדרש להתקנתן. צנרת גז הקירור 

או לפי האורך כמפורט בכתבי הכמויות, כולל את כל הנדרש  כמכלולתשולם  והתקשורת לכל מעגל 

מחוץ  להתקנתה לרבות תעלות החשמל והתעלות על הגג, ההגנה על הצנרת בתחום המלוי או בקירות, או

שילוט לכל האורך, הפעלה ויסות המתעל לקוי חשמל ופיקוד, למבנה, הבידוד, הואקום, מלוי גז ושמן, 

 ואחריות. 

 

בגמר העבודה וההפעלות, הקבלן ימציא תעודת בדיקה ודוחו"ת הפעלה מקוריים של נציג יצרן הציוד  ל.

 יום המסירה.שנים מ 3ולאחריות של  לתקינות המערכת ואישור לביצועה והפעלתה,
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כמו כן הקבלן ימציא אישור בכתב ע"י מהנדס הקבלן או נציג היצרן, כי תליית המאיידים תקינה, בטוחה,  

ללא חשש של נפילה/התנתקות ממוטות התליה של המאיידים התלויים בחלל התקרה המונמכת או בשילב 

 עם התקרה המונמכת )כגון יחידות "קסטה"(.

 

 .מכי מסירת המתקן למזמיןאישור זה מהווה חלק ממס 

 

 

 JET THRUST FANמפוחי אורור והוצאת עשן טיפוס  15.07

 

הקבלן יספק, ירכיב במקום המתוכנן, יחבר, יפעיל ויווסת, מפוחי אורור ציריים, עם משתיקי קול משני צידי  א.

 חיבורים עמידה בטמפכל מפוח, עם ווסת מהירות, לשני כווני אספקה באופן מלא, עם סט רגלי תליה וקופסת 

 גבוהה.

 

המפוח ומערכת ההשתקה משמשים הן לאורור קבוע כאשר פועלים במהירות נמוכה, ולהוצאת עשן כאשר  ב.

 פועלים במהירות הגבוהה.

  

 

כל המפוח ומערכת המשתיקים הצלינדריים שלו, מהווים יחידה אחת, מותאמת לפעולה רצופה בתנאים  ג.

 צלסיוס במשך שעתיים. º250פ. של רגילים, או להוצאת עשן בטמ

 

(, וכל חלקי המתכת X-RAYED 100%המאיצים עשויים מיציקת אלומיניום, כל להב בדוק בצילום רנטגן ) ד.

 (.HOT DIPPEDמגולבנים באמבט אבץ חם )

 

 צלסיוס למשך שעתיים. º250קופסת החיבורים תהיה חיצונית עמידה בתנאי הוצאת עשן של  ה.

 

 JTv Slim Line Uni Inlet Guard + Outlet" או ש"ע , דגם FLAKT-WOODSול המשתיקים יהיו תוצרת "המפוח ומכל ו.

Deflector מ"מ 315,, , מפוח בקוטר. 
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מחיר כל יחידת מפוח כוללת את כל האמור לעיל, כל הוצאות הייבוא והשחרור, ההובלה לאתר, הרמה, התליה  ח.

ע' החשמל, למפסקי בוררי המהירות ולבורר כוון הסיבוב, הכל מושלם, , החבור למבמדויקעל פי הנחיות היצרן 

 מוכן לפעולה ועומד בכל תקני הוצאת העשן בתנאים המפורטים לעיל.

 

 התליה תהיה לתקרת הבטון )המשופעת( כאשר המפוח יתלה באופן אופקי )בשני המישורים(. 

 או ש"ע מאושר ע"י מהנדס הבנין ו/או המפקח. UPATהעוגנים לבטון יהיו כימיים, תוצרת  

 מ"מ, עם אומים ודיסקיות מפלב"ם. 8 -, קוטר המוטות לא יפחת מ304מוטות התליה יהיו מפלב"ם  

)האומים יותקנו מעל ומתחת לכל נקודת תליה, לאבטחת התליה(, דסקיות קפיציות וכל הנדרש לתליה יציבה  

 ים כמתואר לעיל.וקשיחה, עמידה בכל תנאי פעולת המפוח

 

 מערכת ההפעלה החשמלית תסופק תחובר ותחווט כמכלול נפרד. ט.

 המערכת כוללת לוח חשמל ופיקוד על כל ציודו, וחווט בכבלים חסיני אש לכל אורכם עד לקופסת חיבורי המפוח. 

 

נעילה מיוחדת אוטו" עם -מופסק -לוח החשמל יהיה מתכתי, תקני, מ"ז ראשי עם נעילה, מפסק סיבובי "יד  י.

, המתנעים )ישר לקו( המגינים למיניהם וכל יתר ציוד הדרוש עפ"י RSTכמו כן נורות  ומפתח למצב"מופסק",

 זה, לרבות הגדרת הציוד, תקני הייצור וכל יתר הדרישות. פרק "לוחות חשמל וחווט חשמלי" במפרט

עפ"י פרוגרמת ההפעלה הנ"ל  לוח החשמל יכלול את כל האמצעים והציוד הדרושים להפעלת המפוח)ים(

 )ידנית/אוטומטית(, וכל הנדרש.

 

 

 

 

 אספקה והתקנה של מפוחים ציריים  15.08

 

הקבלן יספק, יתקין ויחבר למערכת התעלות את המפוחים הציריים לאספקת אויר או לאוורור בהתאם למפורט  א.

עם מנוע בעל הנעה ישירה כמיוצר ע"י דרגתי מטיפוס "אירפויל" -חד ברשימת הציוד ובתוכניות. המפוח יהיה 

 " או "שגיא" או ש"ע.FLAKT-WOODS" ,"EBMחברת "

 

ויגיש לאישור המהנדס, לפני הזמנת  העומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו לצרכי מכרז בלבד. הקבלן יחשב ב.

 קיימים בבנין.למערכת התעלות והציוד שיסופק על ידו כפי שהינם  המפוחים את העומד המדויק שיתאים
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המאיץ יהיה בעל כפות הניתנות לכוון ידני מטיפוס "אירפויל" מחומרים פלסטיים )על פי תנאי העבודה( או  ג.

 מ"מ. 5מאלומיניום יצוק והמירוח המירבי בין קצות הכפות לבין בית המפוח לא יעלה על 

 וח ותוגש לאישור המהנדס.עקומת הפעולה של המפוח תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפ ד.

הרעש של המפוח בכל התדירויות  המאיץ יהיה בעל איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה ויציבה. רמת ה.

 ותוגש לאישור המהנדס. AMCA תיבדק בהתאם לסטנדרט העדכני של

אזית כפי שיצוין. פ-פאזית או תלת-המנוע יהיה מטיפוס מוגן לחלוטין מאוורר היטב ומתאים לאספקת זרם חד ו.

 55במדת הצורך וכמצוין, יהיו המפוחים מוגנים כנגד התפוצצות. עליית הטמפרטורות בסלילים לא תעלה על 

 BHP-לפחות מה -33%מעלות צלסיוס והמנוע יהיה מצויד עם מגן יתרת זרם. הספק המנוע בכ"ס יהיה גדול ב

שעות פעולה לפחות. המיסבים יהיו  50,000ים של של המפוח. מיסבי המנוע יהיו מטיפוס המשומן לכל אורך חי

המנוע יהיה מורכב בתוך בית המפוח ישר על ציר המאיץ עם תושבת מחוזקת  .SKFשקטים לחלוטין, תוצרת 

 לגוף המפוח. 

 , ויסופק עם תעודת בדיקה.IE-3, 5289לפי ת"י  EFF1המנוע יהיה בעל נצילות 

 ".WEG, תעשייתי, דוגמת "EN 12101-3עשן, המנוע יהיה בעל תקן  עבור מפוחי הוצאת עשן ו/או אורור והוצאת

 עם גישה קלה ללא פירוק. חיצונית )על גוף המפוח(קופסת החיבורים החשמליים תהיה   

המפוח אצל יצרן המפוחים. בית  כל מפוח יסופק לבנין מושלם מכל המבחינות וכל חלקיו ואביזריו יורכבו בבית ז.

מ"מ לרבות כפות הכוונה לישור  6-בעל עובי דופן שאינו נופל מ פלדה קשיחה מרותך המפוח יהיה בעל מבנה

צמדים של אוגנים נגדיים )כאשר המפוח מותקן בתעלה(, או  אוגנים מרובעים ו/או מסגרת  הזרימה, שני

 להתקנה על פתח בקיר ופתחי גישה לשימון המנוע. המפוח יהיה מתאים להתקנה אופקית או אנכית כמפורט

בתכניות ויסופק עם רשת מגן ו"פעמון" בכניסת האויר, "קונוס" ביציאתו, ומשככי רעידות קפיציים תוצרת 

 חב' "מייסון" מאושרים ע"י יצרן המפוח, או כנדרש.

ס"מ המותקן רפוי  15באורך של  המפוח יחובר אל הקירות או התעלות ע"י שרוולי נאופרן עבה מייצור מתועש 

 רעידות למבנה או לתעלות. על מנת למנוע העברת

 מפוחי הוצאת עשן יורכבו גם עם מדפי אש/עשן ממונעים כנדרש. 

 

כל מערכת החשמל והפיקוד למפוחים כולל החיווט וצנרת עבור החיווט יסופקו ע"י הקבלן למזוג אויר. החיבור  ח.

 שורי )מגולבן( גמישלמפוח לרבות מנתק הבטחון )ליד המפוח( והחיווט החשמלי אשר יותקן בתוך צנור שר

 למזוג אויר. ס"מ לפחות, יסופקו ויותקנו אף הם ע"י הקבלן 50מצופה פי.וי.סי. באורך של 

)עבודה  F250, לסיווג (( 2010) 1( ותיקון 2006)  219273ISO) 7חלק  1001מפוחי הוצאת עשן יהיו על פי תקן  ט. 

דקות(, כאשר המבנה והמנוע  120צ' למשך  º400)עבודה בטמפ. של  F400דקות( או  120צ' למשך   º250בטמפ. של 

 מיוצרים בהתאם.

הנ"ל, או אישור  ISOהקבלן יגיש לאישור את המפוח עם אישור תקף של מכון התקנים הישראלי או לפי תקן  

 בחו"ל( לתנאי העבודה הנדרשים. מעבדה בלתי תלויה ומוכרת ע"י מת"י )בארץ או 
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מפוח)י( אורור והוצאת עשן )משולבים( יפעלו בכוון אחד או בכוונים שונים, על  –ועל פי התכנון במידה ויידרש  י.

פי הפרוגרמה. המפוח לפעולה מושלבת יסופק תמיד עם ווסת מהירות אלקטרוני אשר יבצע את הפעולות 

 כדלקמן:

כיוון פעולת המפוח ממצב  יעביר את המפוח ממהירות נמוכה )לאיוורור( לגבוהה )להוצאת עשן( או יהפוך את 

 איוורור )במהירות נמוכה( למצב הוצאת עשן )במהירות גבוהה(.

כל המערכת החשמלית והפיקודית הנדרשת להפעלת המפוח)ים( על פי הפרוגרמה כמפורט לעיל תסופק ותבוצע  

הנדרש ע"י הקבלן, לרבות ווסת המהירות, מערכת היפוך הפעולה, החיגור למערכת גלוי העשן וכל יתר 

 להשלמתה באופן מושלם ותקני.

 כמו כן, יפתחו/יסגרו מדפי אש/עשן ממונעים כנדרש על פי אופן הפעולה המתוכנן. 

עבור מפוחים להוצאת עשן יהיה החיווט בין מקור האספקה ומנוע המפוח עמידים בתנאי העבודה הנדרשים  יא.

 ( תוצרת "פירלי" או ש"ע מאושר.C0800עבור המפוח, עם כבלים מיוחדים ועמידים בתנאי הפעולה )עד 

למפוחים אלה אין להתקין מנתק בטחון וניתוק זרם האספקה יעשה בלוח האספקה בלבד, עם מנתק בעל  

 אפשרות נעילה, ושילוט מתאים גדול וברור גם בלוח וגם על המפוח.

ות התפוקה ולהפעלת המנוע במידה ויידרש להתקין ווסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח, הווסת ישמש לויס יב.

 )התנעה רכה(. באופן הדרגתי בכל התנעה

 מחיר הווסת במקרה זה כלול במחיר המפוח. 

יש להקפיד בין היתר על הנקודות  כאשר מותקנים ווסתי מהירות אלקטרוניים עבור מנועי המפוחים למיניהם, 

 כדלקמן:

 הספק הווסת יתאים להספק הנומינלי של המנוע המופעל. .1

על פי נוסח החישוב של היצרן, בהתאם , לכוון את הגנת יתרת הזרם הפנימית וזמן התגובה בווסת עצמויש  .2

 הנומינלי של המנוע והזרם המירבי אשר הווסת מסוגל להעביר. ליחס אשר בין הזרם

 המופעל )כגון מתח על פני המנוע(. יש לווסת את כל יתר הפרמטרים הנדרשים על מנת להגן על המנוע .3

 הווסת לא יגרום לרעש מגנטי במנוע, שריקה או הפרעה אקוסטית מכל סוג. .4

מגנטיות ברשתות החשמל ו/או התקשורת. הווסת יהיה עם -הווסת לא יגרום לרעשים והפרעות אלקטרו .5

 אחרים, על קו הזנת החשמל אליו, למניעה מוחלטת של ההפרעות. ואמצעים RFIמסנני 

לם במהירות נמוכה בשגרה ומהירות גבוהה במצב "עשן"(, הווסתים עבור מפוחי הוצאת עשן )ע"מ להפעי .6

יהיו מסוג כזה, אשר במידה ויש תקלה כתוצאה מחום יתר וכו', הם יעברו באופן אוטומטי למהירות 

 הגבוהה.

  

 ווסתים אלה חייבים גם את אישור רשויות הכבוי ו/או מת"י.
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המוסמך וכחלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן  נציגו כל נושא הכוונים חייב להעשות תחת הנחיות היצרן או

 ובאחריותו הכללית.

לאחר גמר הוויסותים והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים עצמם ותפוקתם( יערך רישום מפורט של 

 נקודות הכוון השונות וזמני התגובה, במסגרת ספר המתקן והוראות ההפעלה/אחזקה.

ת האספקה וההתקנה של הווסת, וללא תוספת למחיר אשר נדרש במכרז או כל האמור לעיל יבוצע כחלק מעבוד

 בהצעת הקבלן.

"כוכב משולש", עם  -כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני, בלוח החשמל של המפוח יותקן גם מתנע רגיל 

 חיגור מכני בין השניים.

ויר, והמלצה על מיקום כניסות יצרן ווסתי המהירות ינחה את הקבלן לאופן אורור לוח)ות( החשמל, כמות הא

 ויציאות האויר.

 

הקבלן יוסת את המפוחים והמערכות כך שתספקנה את כמויות האויר הדרושות וכמו כן יבצע כל עבודה אחרת  יג.

 הדרושה על מנת להכשיר את היחידות לפעולה רגילה )ולעבודה בתנאים אחרים כנדרש(.

ובלעדיו, ויבצע כל הנדרש לקבלת  פעולתו תחת פעולת המפוח חוזר, יוודא הקבלן את-במידה ויותקן מדף אל

 סגירה מוחלטת בחוסר זרימת אויר.

 

הציוד וכתב הכמויות לרבות בולמי  מחיר כל מפוח כולל כל האמור לעיל וכנדרש, עפ"י התכנון, התכניות, רשימת יד.

 רעידות, חיבורים גמישים, האוגנים כפי שהוגדרו ויתר האביזרים.

 

 

 

 

 אספקה והתקנה של מפוחי גג או קיר/חלון לאורור    15.09

 

להרכבה על הגג, או על הקיר, או  הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים בתכניות מפוחים המתאימים א.

לאורור חדרי שירותים, מטבחים וכו', צנטריפוגלים עם הנעה ישירה או ברצועות, או ציריים בהנעה ישירה, 

 שימת הציוד.בהתאם למפורט בר

מפוחי גג בהנעה ישירה יהיו תוצרת "סיסטמאייר" )משווקים ע"י "א. אדירן" או "אחים פולק"( עם ווסת  ב.

אבג" )משווק ע"י "אחים פולק"(, עם ווסת תוצרת "ואקון" -" "זיאלEBMמהירות אלקטרוני רציף, או של "

 .NXמסדרת 
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עם גלגלי רצועות ורצועות, ומנוע  CRVמפוחים בע"מ" מדגמי מפוחי גג בהנעת רצועות יהיו תוצרת "שבח ייצור  ג.

תוצרת "יונה אושפיז", או "לרוי סומר", או "ג'י.איסי.", או "הנסן ברוק" בלבד, לפי דרישת המזמין, עם בידוד 

מתאימים להתקנה אנכית. גלגל הרצועות על המנוע יהיה  SKF. המנוע יהיה עם מיסבי F ,IP54טרופיקלי בדרגה 

 בעל קוטר משתנה.

 IE 2 (high efficency.)לפי  EFF1כל המנועים יהיו בעלי נזילות של   

 מפוחים מסוג אחר יהיו כמצוין בתכניות או כתבי הכמויות. ד.

מנוע אינו פועל, ורשת מגן כנגד ה חוזר אשר ימנע חדירת רוח לתעלות כאשר-לכל מפוח יסופק ויותקן מדף אל ה.

 שיאושר ע"י המתכנן.  צפרים מאלומיניום או חומר עמיד אחר,

ספיקת המפוחים והעומד יהיו בהתאם למפורט בתכניות. הקבלן יוודא כי המפוחים המוצעים על ידו יהיו  ו.

 נגד הלחץ המתאים. מסוגלים לספק את כמות האויר הדרושה

הינו לצרכי המכרז בלבד. הקבלן  . העומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד400/3/50המנועים יהיו תלת פאזיים  

המפוחים, את העומד המדויק המתאים למערכות התעלות שיסופקו  יחשב ויגיש לאישור המהנדס, לפי הזמנת

 על ידו.

להגבהה  הקבלן הכללי. חיבור המפוח הרכבת המפוח על הגג תהיה ע"ג הגבהות הבטון שיוכנו למטרה זו ע"י ז.

 יהיה יציב ועמיד כנגד רוחות עזות, ואטום לחלוטין בפני חדירת גשם ויניקה מהתעלות בלבד.

 " אשר יותקן סמוך למפוח.ABBתוצרת " IP65חיבור החשמל למפוח יהיה דרך מנתק בטחון מקומי, אטום למים  

 ל הנדרש וכמתואר לעיל.מחיר כל מפוח כולל אספקתו והתקנתו המושלמים, קו החשמל, מנתק הבטחון וכ ח.

דרך מעגל התאורה, ויהיו בעלי  מפוחי אורור שרותים, להתקנה בחדרי השירותים עצמם, יהיו בעלי הפעלה ט.

 דקות לאחר שכובה האור. 10-5של  ממסר )טיימר( אשר יאפשר פעולתם למשך זמן

יתר הנדרש להבטיח פעולה  וכל חוזר-המפוחים יהיו מיועדים להתקנה בקיר או תחת תקרה, יצוידו במדף אל 

 נכונה, מבלי לאפשר חדירת אויר בכוון הנגדי.

בצד החיצוני של פתח הפליטה תותקן שכבת אלומיניום, להתקנה  -VORTICE" או  "S&P המפוחים יהיו תוצרת 

 או כנדרש על פי המודל הנדרש והצבע.שטוחה על הקיר. 

 

" )ספרד( כמצוין, עם מפסק P&Sתוצרת "וורטיצ'ה" )איטליה( או "מפוחי אורור להתקנה בקיר או בחלון, יהיו  י.

 ובורר מהירויות, וכיוונים מקוריים ועפ"י הדגמים המפורטים בתכניות או בכתב הכמויות. 

בקיר, מסגרת סביב הפתח, או  מחיר כל מפוח כולל את אספקתו והתקנתו המושלמים, לרבות פתיחת הפתח 

 בין המפסק למפוח. וחיווט מושלםחיתוך הזכוכית, התקנת המפסק 

"( לבית המאיץ, BELL MOUTHמפוחי קיר יהיו צירים, בהנעה ישירה, בלוח מרובע עם מבנה קוני מעוגל )" יא.

תוצרת "סיסטמאייר" )משווק ע"י "אדירן" או "אחים פולק"( או "זיאל אבג" )משווק ע"י "אחים פולק"(, עפ"י 

 כמויות.הדגמים המפורטים בתכניות או בכתב ה
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המפוחים יופעלו דרך ווסתי מהירות אלקטרוניים רציפים, מסוג המאושר ע"י היצרן, או כמצוין בכתב הכמויות  

או ברשימת הציוד, אשר יותקנו סמוך למפוח)ים( או בקרבת מקום כמצוין בתכניות ו/או בתיאום עם מנהל 

 הפרויקט.

היצרן ובגודל תואם את מידות  של  מקוריחוזר -למפוחים אשר עבורם הדבר יידרש, יסופקו ויותקנו עם א 

 ודגם המפוח.

חוזר )אם נדרש(, חבורי החשמל, ויסות -מחיר כל מפוח כולל את ההתקנה המושלמת, ווסת המהירות, מדף האל 

 וכל יתר הנדרש.

 

יסטמאייר" אבג" )משווק ע"י "אחים פולק"( או תוצרת "ס-מפוחי אורור בתיבות אקוסטיות יהיו תוצרת "זיאל יב.

 על פי הדגמים אשר יצוינו בכתבי הכמויות. )משווק ע"י "א. אדירן"( או תוצרת "שבח",

המפוח יחובר לתעלות היניקה והסניקה עם גמישים, באופן יציב וקשיח מהקיר או התקרה, כך שהגישה לדלת  

 הגישה תהיה פשוטה ונוחה לפתיחה ותחזוקה.

 ווסת מהירות רציף אלקטרוני מקורי, חבורי החשמל, הוויסות וכל הנדרש.מחיר המפוח כולל את התליה, החיבור,  

 

 תעלות אויר ללחץ נמוך )פח מגולבן (   15.10

 

הקבלן יספק ויתקין עבור כל האזורים הממוזגים ו/או המאווררים מערכות מושלמות של תעלות אספקת אויר,  א.

באופן סכמטי בלבד בתכניות וכפי שיפורטו להלן. על הקבלן אויר חוזר, אויר צח ואויר פליטה, כפי שהן מתוארות 

לוודא את אפשרויות המעבר המעשיות בתוך הבנין ולהכין את תעלותיו בהתאם. בכל מקרה שהתנאים המעשיים 

מחייבים שנוי ניכר מן המסומן בתכניות חייב הקבלן להכין תכנית לשינוי ולקבל את אישור המתכנן ו/או המפקח 

 לפני בצוע.

באחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם  ביצוע התעלות לפני שנבדקו אפשרויות הביצוע והמידות המדויקות היא 

 תעלות בלתי מתאימות. שום פצוי על שנויים ו/או החלפת

 

 180התעלות תהיינה עשויות מפח פלדה מגולבן בעובי המצוין בתכניות והפרטים, ועם צפוי אבץ במשקל של  ב.

 פחות.גרם/מ"ר ל

הפח יהיה מתוצרת מעולה, נקי ושלם, וללא סמני תקיפה קורוזיבית מכל סוג לרבות משקעי צינק/אבקת צינק,  

 ופחים אלה יפסלו גם אם שמשו לייצור תעלות. פח זה יבדק לפי דרישות התקן הישראלי העדכני החלות על פחים

ללא כל סדקים או סמני התקלפות,  יהיה שלם מגולבנים מסוג "א". צפוי האבץ בכל התעלות המותקנות בבנינים 

 הפחים ו/או אבקת צינק(. תעלות הפח המגולבן תבנינה בהתאם או ""דהצינקיפיקציה" )משקעי צינק ע"ג
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המיועדות ללחץ נמוך, או גבוה עפ"י המקרה  לגבי תעלות  ASHRAE, SMACNA-לדרישות וההוראות העדכניות של ה 

 והקשחה, עובי המגירות, האוגנים והמתלים למיניהם. והפרטים בתכניות, צורת חיזוק

 .אך ורק עפ"י מפרט מיוחד זהעובי הפחים המגולבנים יהיה  

 למניעת חדירת לכלוך ומזהמים. סגורות ואטומות בקצוותהתעלות תסופקנה לאתר ממפעל הייצור כאשר הן  ג.

 ולכלוך, פסולת בניה או כל מזהם אחר. התעלות תאוחסנה במקום נקי לחלוטין, סגור ומוגן מחדירת אבק -באתר

לפני ההתקנה הכסויים יוסרו, והתעלות תבדקנה למצבן. תעלות מזוהמות )עם אבק, חול, משטחים שומנים וכו'( 

 תקבלנה נקוי יסודי, ורק לאחר מכן תותקנה.

במידה ולא ניתן  או יוחלףתעלות מבודדות בבידוד אקוסטי תבדקנה כנ"ל והלכלוך ישאב עם שואב אבק תעשייתי, 

 לנקותו.

לאחר ההתקנה, יש לאטום באופן מוחלט את כל הפתחים, הקצוות וכו', למניעה מוחלטת של כניסת אבק, חול, 

 חרקים וכו'.

הכל על חשבונו  -במידה והנוהלים לעיל לא ישמרו, הקבלן יפרק את כל התעלות ויחליפן בנקיות, או יבצע נקוי יסודי 

 פרויקט.ומבלי לפגוע בלו"ז של ה

התעלות תקבענה אל תחתיות תקרות הבנין או לקירות או לרצפות באופן אשר יבטיח את הקשיחות הדרושה וזאת  ד.

לא תתקבלנה(, לרבות חשוקי מתכת, מוטות  -)תמיכות פח מכופף  פרופילים מקצועיים מגולבנים בלבדבאמצעות 

וברגים מגובלנים בלבד, אשר יחוברו אל הבטון באמצעות ברגי התרחבות מתוצרת "פיליפס" או מתוצרת שוות ערך 

לה. בשום מקרה לא יחשוף הקבלן את זיון הבטונים על מנת לתלות עליו תעלות אויר. התליה והתימוך יבוצעו לפי 

 רטי התכניות.פ

כאשר המבנה עשוי שלד פלדה, בשום אופן אין לרתך את אמצעי התליה לפרופילים, או לאלמנטים  

 הקונסטרוקטיביים, או לקדוח בהם. התליה תהיה אך ורק באמצעות תפסים מיוחדים לפרופילי פלדה.

פד" עם -W-"מייסון" "סופרבין תחתית התעלות והמתלים יותקנו בולמי רעידות מסוג גומי במאמץ גזירה דוגמת 

 מ"מ תחת משקל התעלה.  3שקיעה של 

 , למניעת החלקת בולם הרעידות.RTVנקודות סיליקון  2הגומיות יחוזקו לפרופיל הנושא עם 

לפי הפרטים בתכניות. כל החומרים  תעלות אנכיות תקבענה לקירות באמצעות מסגרת "ח" ואלכסוני חיזוק, הכל 

 ריתוך יצבעו בגלבן קר בלבד.יהיו מגולבנים, ואזורי 

תעלה אנכית היורדת עד סמוך לרצפה )כגון תעלת אויר חוזר( תתמך ע"ג "שלחן" ולא עם רגליים הקבועות לתעלה  

 בברגים.

מ"מ, ברוחב הקיר + הטיח.  1.25בכל מעבר קיר או מחיצה תותקן סביב התעלה ובידודה, מסגרת מפח מגולבן בעובי  

   ותבוטן ע"י קבלן הבנין. האטימה בין התעלה למסגרת תהיה ע"י קבלן מ"א  בלן מ.א.המסגרת תסופק על ידי ק

 עם חומרי אטימה עמידים באש כמפורט בהמשך. 
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על הגגות, התעלות האופקיות תתמכנה ע"ג מסגרות עשויות פרופילי "יוניסטרט" מגולבנים, כאשר עבור תעלות  ה.

חצית התעלה. בין התעלות והמסגרות או האוכפים יותקנו גומיות עגולות יותקן אוכף מפח פלדה מגולבן תחת מ

 מחורצות למניעת העברת רעידות, ולהפרדה בין חלקי המתכת.

בדיוק בהתאם פרטי התימוך עבור תעלות מלבניות ועגולות יהיו כמתואר בתכניות, ובפרטים סטנדרטיים ויעשה 

 לנדרש.

להבים בפעולה נגדית עם גלגלי שיניים  ויתקין מדפי ויסות עםבכל המקומות המסומנים בתכניות הקבלן יספק  ו.

 מוגנים, תוצרת "יעד" או ש"ע מאושר מראש בלבד.

 מדפי ויסות ידניים עגולים יהיו תוצרת "יעד" או ש"ע מאושר מראש בלבד. 

, במקומות המסומנים בתכניות ובמידה ויידרש, הקבלן יספק וירכיב מדפי ויסות לכמויות אויר קבועות 

כנדרש או ש"ע של "שאקו" בלבד, במידות  ENאו  RN"אוטונומיים", בלתי תלויים בלחץ, תוצרת "טרוקס" מדגמי 

 הנדרשות.

 מדפי ויסות אשר מותקנים בתעלה מבודדת, יבודדו בבידוד טרמי חיצוני. 

למניעת דליפות אויר.  הדוק ואטום חבורי הצוארונים )עבור מפזרים או שבכות( לתעלות יהיה בעזרת כיפוף כפול,  ז.

 חיבור במסמרות )ניטים( לא יתקבל. יציאות לתעלות גמישות תהיינה קוניות, עם מדף ויסות, לפי הפרטים.

מעל לקוטר הגמיש. החיבור יהיה עם  2" מוצא לתעלה גמישה מתעלה מלבנית יהיה קוני, כאשר הקוטר הגדול הוא ח.

 האקוסטי )אם יש( באופן שימנע סחיפת סיבים. המוצא יכלול קטעוהבידוד  הפשלה פנימית של הפח סביב הפתח

עם ציר עובר לשני הצדדים )"תומך  KEבלגיה, דגם  ATCישר, עם ווסת עגול ומנגנון ויסות. הווסת יהיה תוצרת  

 ( או ש"ע מאושר תוצרת "יעד" בלבד.03-0504257נגדי"(, כמשווק ע"י "לימור טכנולוגיות בע"מ" )

 מחיר. הוא יהיה אובלי, ללא תוספת  –התעלה אינו מאפשר קונוס עגול  במידה וגובה 

 מוצא קוני לאויר ממוזג יקבל בידוד טרמי. 

 ס"מ.  15 -הקשתות תהיינה "עגולות" עם רדיוס חיצוני לקשת הפנימית שלא יפחת מ ט.

 מספר כפות הכוון הנדרשות.הן עפ"י המרווחים והן  –בכל קשת יותקנו כפות כוון עגולות, עפ"י הפרט הסטנדרטי  

 בכל קשת "מרובעת" יותקנו כפות כוון כפולות עפ"י הפרט הסטנדרטי. 

פנימית מחוררת ובידוד אקוסטי  כאשר התעלות הן עם בידוד אקוסטי, תהיינה גם כפות הכוון אקוסטיות )דופן  

 בתוך הכפות הכפולות(.

 איטום חיבורי תעלות אויר: י.

לו, בחיבורי צוארונים, הסתעפויות  המבודדות והבלתי מבודדות, בתוך המבנה או מחוץ כל חיבורי קטעי התעלות 

סיל" )תוצרת -מטל" או מסוג "פרו -"דק קאסט מ.פ." כמשווק ע"י "גוד  וכו' יאטמו ע"י שימוש בחומר אטימה

 DUCTMATEומר יעשה רק ( כמשווק ע"י "יהודה יבוא ויצוא". עטיפת התפר תבוצע גם עם תחבושות. השימוש בח

 לאחר נקוי מקום המריחה, ומריחה לפני הנחת התחבושת ולאחריה.

 מחיר האטימה כלול במחיר התעלות ולא תשולם עבורו כל תוספת. 
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 חומר האיטום יהיה אפור לתעלות פנימיות ולבן לתעלות חיצוניות.

רט כולל צמר זכוכית במשקל על פי הפ מעברי התעלות דרך קירות ומחיצות יאטמו )בין התעלה למסגרת( כנדרש 

 עם פרופילים וסרגלים, הכל על פי הפרט, וכחלק מעבודת קבלן המערכות. ק"ג/ממ"ק, סגירה מסביב 150של 

במידה ויידרש עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות ו/או המפקח, האטימה סביב מעברי התעלות תעשה ע"י חומרים עמידים  

 המערכות. מעבודת קבלן , כחלקKSBבאש ותקניים, כגון 

, תוצרת חברת 1000ºcאיטום בין אוגני תעלות הוצאת עשן יתבצע עם חומר אוטם סיליקוני, עמיד באש ובטמפ. עד  

"JOINSIL משווק ע"י "גוד  מטל בע"מ"(. 850" מספר( 

או עבור תעלות ללחצי עבודה מעל   1:5 -עבור תעלות יניקה או אספקה עם יחסי מידות אורך/רוחב של למעלה מ  יא.
 .3/8"מגולבן דרכו יועבר מוט הברגה  0.5".הקשחה פנימיים עשויים צינור  מים )חיובי או שלילי( יותקנו חיזוקי 2.5"

בנוסף לחיבורי לפי הפרט בתכניות, וזאת  מ', 1.0החיזוקים יהיו לגובה ולרוחב התעלה, במרחקים שלא יעלו על  

 של קטעי התעלות. האוגנים

תעלות אלה וכל התעלות עבורן ידרש הדבר, תבוצענה עם אוגנים כחלק ממבנה התעלה באמצעות מכונת הייצור.  

 (.METZס"מ )האוגנים ואביזריהם יהיו דוגמת חב'  30וספים מקוריים כל האוגנים יקבלו זויות בקצוות, ומהדקים נ

 בין האוגנים יותקן אטם מגומי נאופרן, בכל ההיקף. 

 מ"מ לפחות. 1.25תהיינה בעובי של   תעלות המשמשות )גם( להוצאת עשן או ליניקה ממנדפים ו/או תקרות מנדפות יב.

 יחולו על תעלות אלה ללא הבדל. -ות על התעלות מבנה התעלות, בידוד טרמי ויתר הדרישות החל

במכונת הכיפוף כחלק מהתעלה עצמה,  מ"מ יהיו עם אוגנים בלבד, עשויים 1.0חיבורי תעלות עם עובי פח העולה על 

עם זויות בפינות, איטום, אטמים, ברגים בפינות וברגי חיזוק נוספים לאורך האוגן, ויתר הנדרש על פי הסטנדרטים 

 .ASHRAEשל 

הקבלן ויתקין פתחי ביקורת  יספק  -במקומות בהם ידרש, וכן בסמוך לכל מדף אש/עשן או סוללה בתעלה יג.

-בתעלות. הדלת תהיה עם אטימה למניעת דליפות אויר. הפתחים יהיו כמיוצר ע"י חברת "טרוקס" )באמצעות "אל

בתעלות ישולמו בנפרד,  הביקורת , או ש"ע של "מתכת ווקס" או "יעד". פתחי BLאר" מהנדסים בע"מ( דגם 

 ויכללו סגירת פח מגולבן סביב היקף כל הפתח )להתקנה בתעלות עם בידוד אקוסטי פנימי(.

 מ"מ בתעלות הוצאת עשן (. 1.25פתחי בקורת יהיו בעובי פח השווה לזה של התעלה בו הם מותקנים )

 תעלות גלויות תהיינה נקיות מכל סימון ולכלוך אחר. יד.

ומקבילים, אורך אחיד של מתלים  י התעלות והמתלים יהיו עשויים בהקפדה תוך שמירה על קוים ישריםחיבור 

 הזויתנים, חיתוך של פסי החיבור וכיפופים אשר יהיו ישרים לחלוטין. לא ומוטות הברגה, צבעי גמר ויסוד של

 ושר )לתעלות עגולות(.מא בעזרת מוטות הברגה וזויתנים תחתונים או מתלים מדגם שלאתותר כל תליה  

מ"מ מתחת לאום  50-המתלה )כ יש לחתוך את מוטות ההברגה של מתלי התעלות קרוב ככל האפשר לתחתית  

בקוטר פנימי מתאים שיבטיח קשר חזק, על מנת להגן על  ולהלביש על כל קצה מוט כובע פלסטי,הסגירה התחתון( 

 ראשי אנשי האחזקה.
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כל התעלות האופקיות או האנכיות, המלבניות או העגולות, הגלויות על גגות ומשטחים חשופים אחרים והמשמשות  טו.

                עליון )גגון( להגנה בפני חדירת מי גשם וקורוזיה ולהקטנת הפסדי החום לאספקת אויר ממוזג, תקבלנה כסוי 

בתכניות, ומחוזקים לתעלות כמצוין.  מכופפים עפ"י הפרטמקרינת שמש. הגגונים יהיו מפחים שלמים, חתוכים ו

הגגונים יחוזקו לתמיכות באופן שיאפשר פירוקם הנוח בשעת הצורך, הכל  ס"מ. 5בחיבורי פחים תהיה חפיפה של 

 הפרטים. עפ"י

של  מ"מ, צבועות בשתי שכבות 13כאלטרנטיבה, התעלות הגלויות תקבלנה צפוי חיצוני של לוחות "ענביד" בעובי 

 "אקריל פז סופר" ע"ג יריעות "סיבמין".

מ"מ, וצפוי  13כאלטרנטיבה, התעלות הגלויות תקבלנה צפוי חיצוני של לוחות פוליאוריטן קשיח "פוליביד" בעובי  

 מ"מ כמיוצר ומיושם ע"י "העוגן" או "ארז". 4.0עמידות בקרינת שמש, בעובי .  חיצוני עליון של יריעות פי.וי.סי. לבן

  מידה והקבלן יידרש לצבוע התעלות, תכלול מערכת הצבע את הפעולות והמרכיבים כדלקמן:ב טז.

 נקוי יסודי של הפח והמתלים בממיס "ארדירוקס" תוצרת )"כימתכת"(. .1 

 מיקרון.  40-50שכבה אחת של צבע יסוד "צינקוט" אפור מט של "טמבור", בעובי של  .2 

 מיקרון. 35של "טמבור", כל שכבה בעובי שתי שכבות של צבע עליון "איתן"  .3 

 אפוי בתנור בלבד, קשה ועמיד בפני פגיעה או קילוף. גוון הצבע יקבע ע"י המתכנן או האדריכל. הצבע יהיה מסוג 

תעלות גלויות בצבע לבן תבוצענה מפחים מגולבנים צבועים מראש, אפויים בתנור. במידה וידרש גוון אחר הוא יהיה 

 ן או האדריכל. במקרה זה גם האיטום יהיה בצבע לבן או שיצבע בגוון זהה לצבע התעלות.לפי קביעת המזמי

 

התעלות בבנין תשולמנה כמפורט בכתב הכמויות. מחיר התעלות, כולל מסגרות מעבר, איטום, אוגנים, הקשחות,  יז.

עם צמר זכוכית או בולמי רעידות, אטימה בין התעלה למסגרת המעבר ) את כל התליות והתמיכות למיניהן, 

חומרים עמידים באש(, כפות כוון בקשתות עגולות, וסתי חלוקה, ואביזרי תעלה אחרים, וכן שילוט וסימון 

 מפורטים כנדרש וכמפורט. 

 עבור תעלות גלויות, לא תשולם כל תוספת עבור נקוי התעלות מלכלוך וסימון והתקנה מסודרת ונאה.

)לחדרים נקיים( ישולם בנפרד, והמחיר יכלול את כל האמור לעיל והעבודות הנדרשות לפי פרק  נקיותעבור תעלות  

 "הוראות בצוע לתעלות נקיות".

את כל התמיכות, כפות כוון, ווסתי  תעלות גלויות על הגג תשולמנה כמפורט בכתב הכמויות. מחיר התעלות כולל 

 חלוקה ואביזרי תעלה אחרים.

 בפרטים ובכמויות. פות גמישים ישולם בנפרד כולל כל המפורט וכנדרשעבור קונוסים להסתע 

עבור צביעת תעלות ישולם בנפרד, לפי מ"ר שטח תעלת פח נטו אשר תיצבע בכל סדרת הצבע הנדרשת, ולא תשולם  

 הסתעפויות מתלים וכו'.  כל תוספת עבור צביעת קשתות,

 ספת למחיר הבסיסי.עבור תעלות בצבע לבן מהמפעל ישולם בנפרד, או כתו 
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ישולם בנפרד, לפי מ"ר כסוי נטו, ללא  )יריעות פי.וי.סי.( )לוחות "ענביד"( כסוי תעלות גלויות לאקלים )גגונים(

חישוב הכיפופים הכפולים וכיפופים אחרים, כולל התמיכות והחיזוקים לתעלות עצמן או לתמיכות התעלה, או 

 מתכנן/מפקח.סופר", הכל עפ"י הנחיות ה-צביעת "אקרילפז

סינורים במעברי תעלות דרך קירות או גגות ישולמו לפי מ"ר הפח הגלוי בלבד, כולל את שילוב הסינור בתפר התעלה,  

 קאסט" וכל יתר הנדרש.-איטום ב"דק קיבוע לקיר, כפופים נסתרים,

ר עבור תעלות פח איטום התעלות אופני מדידה ומחירים וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות יהיו בהתאם למתוא 

 מגולבן.

 להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע: יט. 

 אינם נמדדים בנפרד(. האורך ימדד לאורך הציר )ללא מחברים גמישים, אך כולל אביזרים אשר .1 

 ההיקף ימדד בניצב לציר. .2 

 ההיקף ימדד לפי המידה הגדולה. -בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה  .3 

 השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף, ללא תוספת בעד פחת, שוליים, חיפויים וכו'. .4 

 לאורך הציר.  מטר לאורך הנמדד 1ומעלה יש להוסיף  045לקשת או כיפוף בזוית  5. 

 הזויות תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכוון זרימת האויר.

 מטר לאורך. 0.5יש להוסיף  044-ל 015לקשת או כיפוף בזוית של בין  6. 

 מטר לאורך הנמדד, וההיקף יהיה לפי החתך המרובע. 1.5למעבר מחתך מרובע לעגול יש להוסיף  .7 

כפות הכוון, על פי שטח כפות כוון  לזוית ישרה עם כפות כוון כפולות ואקוסטיות, תשולם רק תוספת למחיר .8 

לקשת מעוגלת(, או על פי אורך הקשתות, כמצוין בכתב                מטר כמו  1בצידן החיצוני והרחב )וללא תוספת 

 הכמויות.

מטר לאורך הנמדד, עבור כל  1יש להוסיף  מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר, 2עבור "מכנסיים" לחיבור  .9 

 "רגל".

 ה הותקנה ה"נעל".מטר לאורך התעלה אשר בתחילת 0.5עבור "נעל" )לדוגמה ביציאה למפזר( יש להוסיף  .10 

, יכלול המחיר את 1:5מים, או עם יחסי מידות אורך/רוחב של למעלה מ 2.5"עבור תעלות ללחץ גבוה/נמוך מעל  .11 

 ההקשחות האוגנים וכל הנדרש.

 וכל הנדרש. תעלות עם אוגנים תכלולנה את האוגנים, כל האביזרים לחיבור, אטמים .12 

 

 בידוד אקוסטיבידוד תעלות מזוג אויר, ו  15.11

 

 בידוד טרמי )חיצוני( .1
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כל שטחי תעלות האספקה, האויר החוזר או התעלות הנקיות או התעלות עבורן הדבר נדרש במערכות מזוג האויר,   .א

יבודדו  -או קונוסי הסתעפות או צוארוני מפזרים או מדפי ויסות למיניהם, מדפי אש/עשן בתעלות אספקה וכו' 

כמיוצר ע"י חברת  PSK /FSKי דליק הכולל מחסום אדים של ניר אלומיניום בשמיכות צמר זכוכית בלת

"CERTAINTEED" דגם "SOFT TOUCH כמשווק ע"י "יהודה יבוא ויצוא בע"מ" או שווה ערך מלא בלבד )כל ,"

 " כמשווק ע"י "גולמט בע"מ".ISOCAMהתכונות לרבות הדפסה רציפה( תוצרת "

 להלן תכונות חומר הבידוד: 

 מ"מ( )עובי קטן יותר לא יתקבל( 50אינטש ) 2.0 :עובי 

 (.150ק"ג/ממ"ק )טיפוס  24 :משקל סגולי 

 .W/MºC 0.035 :מקדם מעבר חום 

 V.3.3 -755ת"י  :עמידה בתקן ישראלי           

 NFPA 90A ,NFPA 90Bעמידה בתקן סיכון אש:  

כמיוצר ע"י חברת  81-51 –"בנימין פוסטר"  דוד,הבידוד יודבק אל תעלות הפח ע"י דבק כמומלץ ע"י יצרן חומר הב .ב

אחר לא יתקבל(. את הדבק יש למרוח על כל שטח התעלה )לאחר איטום התעלות(. את  "ורוליט" בצבע ירוק )דבק

 מטיפוס מחסום אדים בהתאם להמלצות יצרן הבידוד. התפרים בין שמיכות הבדוד יש לסגור ע"י סרט דביק 

ס"מ יהודקו סרטי מתכת מגולבנים או סרטי אלומיניום לשמירה על מעטפת  60ל סביב התעלות, ובמרחקים ש 

מ"מ עם  19הבידוד ומניעת שקיעתה, כאשר בארבע הפינות יותקנו תחת הסרט ריבועים מלוחות "פלציב" בעובי 

 ס"מ.   20X20צפוי אלומיניום ובמידות 

 בולטים. חלקי מתכתיש להקפיד במיוחד על עובי הבידוד בפינות התעלות, אוגנים ו 

 בידוד טרמי לתעלות חיצוניות גלויות יבוצע כדלקמן: .ג

יבוצע על פי כל הדרישות  ק"ג/ממ"ק, מהתוצרת הנ"ל. הוא 24מ"מ( ומשקלו הסגולי  50) 2עובי הבידוד יהיה " .1

 ואביזריהן. לבידוד התעלות

ס"מ וברוחב  2לוח פוליאוריטן מוקצף בעובי  ס"מ תונח ע"ג הבידוד בחלקה העליון של התעלה רצועה של 50כל  .2

 ס"מ 15

 הרצועה תונח לרוחב התעלה ואורכה יהיה ברוחב התעלה + בידוד.

מ"מ אשר יחובר בקטעים באופן  0.7בעובי  ע"ג הבידוד ורצועות הפוליאוריטן יולבש כסוי חיצוני עשוי פח מגולבן .3

 זהה לזה של התעלות.

 בתוך כסוי מושלם )"מעיל כפול"( ואטום. הכסוי יהיה מארבעת הצדדים והתעלה החיצונית המבודדת תהיה     

 הכסוי העליון יהיה בצבע לבן, צבע מקורי על הפח ממפעל הייצור. 

 קאסט" ותחבושות דוגמת איטום התעלות.-האיטום יהיה ב"דק
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בפרק "תעלות אויר" ורוחב התמיכות יתאים  מתואריםתמיכת התעלה על הגג תהיה באמצעות פרופילי התמיכה ה .4

 הנוסף. לעטיפת הבידוד והפח

 אקוסטי אם יש(: בידוד טרמי לתעלות חיצוניות גלויות יבוצע כדלקמן )ובנוסף לבידוד     .    ה

ות יבוצע על פי כל הדרישות לבידוד התעל , מהתוצרת הנ"ל, והואPCF 1.5ומשקלו הסגולי  2עובי הבידוד יהיה " .1

 ואביזריהן.

לאורך כל קצוות התעלה משני צידיה לרבות קשתות מכל סוג, תונחנה רצועות של פוליאוריטן מוקצף מלוחות  .2

 ס"מ. 5 וברוחב  ס"מ 2חתוכים, בעובי 

ע"ג הבידוד והרצועות, התעלות תעטפנה ביריעות פי.וי.סי. עמיד בקרינת שמש תוצרת קיבוץ "העוגן",  .3

 מ"מ )מהסוג המשמש לאטימת גגות(. 4"ארז" בעובי "העוגנפלאסט" או ש"ע של 

 העטיפה תהיה מושלמת ותעשה בהלחמות.

 הביצוע יהיה אך ורק בידי מתקין מורשה ומומלץ ע"י היצרן.

בפרק "תעלות אויר" ורוחב התמיכות  תמיכת התעלות על הגג תהיה באמצעות פרופילי התמיכה המתוארים

 הנוסף. יתאים לעטיפת הבידוד והמעטה

 שנים. 10 -האחריות לעטיפה זו תהיה ל  .4

 בידוד טרמי לתעלות חיצוניות גלויות יבוצע כדלקמן: .ו

וביניהם, עד ליצירת עטיפה רצופה  מ"מ. הלוחות יודבקו לתעלה 25התעלות תעטפנה בלוחות "ענביד" בעובי  .1

 ואטומה בפני חדירת אדי מים.

( כאשר בפינות התעלה יותקנו .U.Vבקרינת  מידיםס"מ עם סרטי פוליאסטר )ע 60לוחות ה"ענביד" יהודקו כל  .2

 זויות מפח מגולבן )מלוטש בקצוות למניעת חיתוך הבידוד(.

סופר" או ש"ע באופן -אטימה לגגות "אקרילפז ע"ג הבידוד ורצועות ההידוק תמרחנה שתי שכבות נדיבות של חומר .3

 על יריעות הבידוד מפני קרינת שמש וחימום. שתתקבל הגנה מושלמת

בפרק "תעלות אויר" ורוחב התמיכות  תמיכת התעלות על הגג תהיה באמצעות פרופילי התמיכה המתוארים .4

 יתאים לעטיפת הבידוד.

 

האדים את הדפסת היצרן, ויכלול את שם  חומר הבידוד עבור כל סוג בידוד, בבנין או מחוץ לו ישא על גבי מחסום .ז

 היצרן עובי הבידוד ומשקלו הסגולי.

 לא יתקבל, ויוחלף ע"י הקבלן. –ד ללא הדפסת זיהוי חומר בידו
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"תעלות אויר" וזאת רק לאחר  תליית התעלות לתחתיות התקרות תבוצע בכפיפות להוראות הכלולות בסעיף . ח

הצוארונים של  השלמת הבדוד ותוך הקפדה שלא לפגוע בו. יש לבודד גם את כל המחברים הגמישים, מדפי ויסות,

 מפזרי התקרה, מפזרי הקיר וקונוסים עבור תעלות גמישות. 

 

 פליטה ממטבח", או כמפורט בהמשך והפירוט בידוד תעלות פליטה ממטבחים ומנדפים, יהיה כמפורט בפרק "תעלות   .    ט 

 בכתב הכמויות.   

 

 בידוד טרמי לתעלות הוצאת עשן ופליטה .2

 

אופקית או אנכית, ובמקומות עבורם הדבר יידרש, יהיה עם שמיכות בידוד  בהתקנהבידוד תעלות הוצאת עשן א,  .א
 Grease  6חלק  1001)תעלות הוצאת עשן(, ת"י  2.2חלק  1001עם סיבים קרמיים, העונות לת"י   מיוחדות,

ductsותקן ,) ASTM-E2336  ותעודת בדיקה של מעבדותU.L. .בלבד 

 

ס"מ לפחות והקצוות לא  7.5חפיפה של  כאשר בקצות תהיה שכבות מלאות(,עטיפה כפולה )שתי התעלות תקבלנה  .ב
 יהיו אחד מעל לשני, הכל עפ"י הנחיותיו המקוריות של היצרן בחו"ל.

 החלק החתוך בסרט אלומיניום מידבק. במידה ויש לחתוך שמיכות ע"מ לקבל עטיפה באורך הנכון, יש לסגור את          

 50מ"מ, כל  0.4ובעובי של  מ"מ 12-19כפולה ורצועות החפיפה יש להדק סרטי פלב"ם ברוחב של סביב העטיפה ה           

 ס"מ. הרצועות תסגרנה באופן שהשמיכות תוחזקנה במקומן אבל ללא גרימת נזק או קריעה לשמיכות.

המוסמך, והוא יחד עם  כל עבודת העטיפה וההגנה סביב התעלות תבוצע במדויק לפי הנחיות היצרן ו/או נציגו           

 הקבלן אשר יהיו אחראיים לביצוע הנכון וקבלת אישור מכון התקנים הישראלי.

)כמשווק ע"י  "+Fire Barrier Duct Wrap  615"ארה"ב )בלבד(, דגם  "M3"השמיכות תהיינה תוצרת חב'  .ג
 FyreWrap Elite 1.5 Duct" ארה"ב )בלבד(, דגם "Unifraxחב' "מטלפרס"( או תוצרת חב' "

Insulation עם אישור "ASTM-E2336  .לתעלות הוצאת עשן 

 

 בידוד אקוסטי )פנימי( .3

 

ובכל המקומות המפורטים בתכניות או  הקבלן יספק ויתקין בידוד אקוסטי פנימי בתעלות הפח, התעלות הבנויות א. 

 בכל מקום אחר בו יידרש הדבר.

דליקה עם גיזה אקרילית, כמיוצר ע"י חברת  אחת קשיחה בלתיחומר הבדוד יהיה שמיכות צמר זכוכית בעל דופן   

"CERTAINTEED דגם " TOUGHGARDT" כמשווק ע"י "יהודה יצוא ויבוא בע"מ" מיוצר לפי סטנדרטים "ASTM-

C518 ,ASTM C177  למבנה החומר ותכונותיו הפיזיות והטרמיות וסטנדרטASTM C423  לתכונות האקוסטיות, או

 " כמשווק ע"י "גולמט בע"מ"ISOCAMד )כל התכונות לרבות הדפסה רציפה( תוצרת "שווה ערך מלא בלב

 להלן תכונות חומר הבידוד:       

 מ"מ(. 50אינטש ) 2.0עובי לתעלות חיצוניות:                 
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 מ"מ(. 25אינטש ) 1.0עובי לתעלות פנימיות   :   

 ארוכים בלבד. :סיבים  

 בקטריות ופטריות. גידול ביו מקרוביולוגיים הגיזה כוללת חומרים נוגדי  

 .V.3.3 – 755החומר בעל ת"י:   

 NFPA 90A ,NFPA 90Bעמידה בתקן סיכון אש:   

 (.150ק"ג/ממ"ק )טיפוס  24משקל סגולי:   

 .W/MºC 0.038(: Kמקדם מעבר חום )  

 .W/ M²ºC 0.70(: Rמקדם התנגדות טרמית )  

 בליעה/ספיגה:תכונות אקוסטיות ומקדמי   

 NRC   4000  2000  1000  500  250  125:  מרכז אוקטבה )הרץ(  

 0.14 0.29 0.55   0.77   0.94   0.94  0.65:    1עובי "  

 0.23 0.62  1.01  1.04    1.00  1.01  0.90:    2עובי "  

השטח בדבק בלתי דליק, ירוק, ומריחתה בכל  התקנת החומר וחיבורו לדפנות התעלה תעשה ע"י נקויה המושלם ב. 

 הבידוד. כמומלץ ע"י יצרן חומר

 תחתון עם דבק, פין אנכי, וטבעת לחיצה. בנוסף לדבק ישתמש הקבלן ב"פין חיזוק מידבק מעצמו" הכולל משטח  

 ס"מ לאורכה. 45-התעלה ו ס"מ לרוחב 30הפינים יודבקו לשטח התעלה, במרחקים מיזערים של כל   

 צמדו לתעלות, יהודקו, ויחוזקו בעזרת הפינים המידבקים.שמיכות הבידוד יו

 

פס  -במקומות התפר הפנימי בין קצוות השמיכה האקוסטית, יותקן לכל אורך התעלה ואביזריה )לרבות קשתות(

 מ"מ, אשר יחוזק לקצוות התעלה בלבד )ללא חיזוקי אמצע(. 0.6, מפח מגולבן בעובי Lחיזוק, 

 

עם אטם גומי מ"מ, ישרות ומושלמות,  0.6 קצה התעלות יסגרו עם "מגירות" מפח מגולבןקצוות הבידוד במישור    

 באופן שלא ישאר מרווח בין סגירות הבידוד. ספוגי בכל היקף הסגירה

)כגון "ענביד"( לאורך פסי החיזוק  מבודד בחיבור קטעי תעלות מבודדות בבידוד אקוסטי, יש להדביק גומי ספוגי   

 , על מנת ליצור רצף של בידוד טרמי פנימי ולמנוע גשרי קור.בכל היקף התעלה

 את שם היצרן, עובי הבידוד ומשקלו הסגולי. חומר הבידוד ישא על גבי הדופן הקשיחה את הדפסת היצרן, ויכלול  .ג

 .לא יתקבל ויוחלף ע"י הקבלן –חומר בידוד ללא הדפסת זיהוי   

בידוד אקוסטי מהסוג הנ"ל. הצמדת  2יבודדו ע"י שכבה של "שטחי קירות או תעלות בנויות כמסומן בתכניות  .ד

 הבדוד לקירות תעשה בשיטה דומה לזו של ההצמדה אל תעלות מפח.



 

 

281 

בנויה או תעלת פח המצופה בבדוד אקוסטי  בכל מקום שמסומנות בתכנית כפות הטיה בתוך קשת מרובעת של תעלה .ה

 תכניות.יהיו כפות ההטיה אף הן אקוסטיות, עשויות עפ"י הפרט ב

קצות הבדוד באזורי התפרים של התעלות,  על הקבלן להקפיד בעת בצוע הדבקת הבידוד על סגירות פח מגולבן של .ו

  למפזר או שבכה, או פתח בקורת בתעלה. פתחי בקורת בתעלות יבודדו וכן בכל מקום בו יש פתח

 דוגמת התעלות. 

 

 אופני מדידה ומחירים .4

 האמור לעיל. התעלות החיצוני, והמחיר כולל את כלבידוד טרמי ישולם לפי שטח  .א

תהיה שווה למידת היקף התעלה, והמחיר  בידוד אקוסטי ישולם וימדד דוגמת תעלות אויר כאשר מידת ההיקף .ב

 וכנדרש. כולל את כל האמור לעיל

או הפסדי  במטרים מרובעים נטו, ללא פחת בידוד אקוסטי על קירות או תעלות בנויות ישולם וימדד לפי השטח, .ג

  חיתוך, או כל הפסד אחר כולל את כל האמור לעיל וכנדרש.

החיצוני, והמחיר כולל את העטיפה  בידוד תעלות פליטה ממטבחים ו/או הוצאת עשן ישולם לפי שטח התעלה .ד

  וכנדרש. הכפולה, החיזוקים כל האמור לעיל

 שטח הפח העוטף לרבות כל התמיכות  ל פיעטיפת בידוד טרמי לתעלות חיצוניות גלויות )"מעיל כפול"( תשולם ע
 מערכת הבידוד, האיטום המושלם וכל יתר הנדרש. הפנימיות לתמיכת העטיפה ומניעת

 

  תעלות גמישות למזוג אויר   15.12

    

 הקבלן יספק ויתקין באזורים הממוזגים ו/או המאווררים ועבור הציוד הדורש  א.

 רור.זאת, תעלות גמישות לאויר ממוזג או לאו 

 

 ( בקוטרHELIXמבנה התעלות הגמישות יהיה מחוט פלדה במבנה בורגי ) ב.

וקשיחות ליצירת מעטפת  שכבות עבות  3פנימי הנדרש, עם ציפוי פנימי וחיצוני של יריעות אלומיניום, ב  

 פנים אטומה לחלוטין, אשר אינה ניתנת לקריעה.

 

 בעובי הנדרש, בד"כ הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאי 

 לפחות. 1" 

 ע"ג הבידוד הטרמי יהיה מחסום אדים אינטגרלי, עמיד, בלתי דליק, עשוי 

 פילם של פוליאסטר ואלומיניום ע"ג רשת סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי. 
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 מחסום האדים יהיה בעל התנגדות גבוהה לקריעה. 

 

ובדרישות סטנדרט  1רמה  U.L 181מערכת הבידוד והמעטה הפנימי יעמדו בדרישות העדכניות של  ג.

A 90  שלNFPA דרגה 755, ת"י 1001, כמו כן ת"י 

 .3.3 .V. 

 

 רגל  2500התעלות הגמישות תתאמנה למהירות זרימת אויר מירבית של  ד.

 82-4.5לות פ' )מע 180-40, וטמפ. של 2"לדקה, ולחץ אויר פנימי חיובי של  

 מעלות צ'(. 

 

 התעלות תהיינה בקטרים המצוינים בתכניות ותותקנה באורכים אשר ימנעו ה.

 שקיעה או מתיחת יתר, תוך שמירה על קוים ישרים, ללא פיתולים או 

 כיפופים בהתאם להמלצות היצרן. 

 מטר, באופן שימנע שקיעות וגלים 0.5מרחקי התליות/תמיכות לא יעלו על  

 סרט תריס כאשר בינו לתעלה-פן מוחלט כאשר התליה תהיה בעזרת בדבאו 

 ס"מ, ואשר 7.5-אשר רוחבה לא יקטן מ 1"תותקן רצועת בידוד אקוסטי  

 תקיף את כל חלק התעלה הנתמך ע"י הסרט. 

 

 מעל כל מפזר תקרה תותקן תמיד תליה, והתעלה תרד באופן אנכי אל המפזר. 

 

 לות קשיחות או לפריטי ציוד יהיו בעזרת סרטחבורי התעלות הגמישות לתע ו.

 עבור החלק -הידוק מפלב"ם הניתן להידוק בעזרת מברג ומנגנון מתיחה  

 הפנימי, וסרט פלסטי הדוק )אזיקון( לבידוד מעל. 

 

 ", או שווה ערך מאושר בלבד DECהתעלות הגמישות תהיינה מתוצרת חברת " ז.

 .5678, ות"י 755.5.3.3, ת"י 1חלק  1001מלווה בדוגמת התעלה, ות"י  
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אשר יאושר, ובתנאי  תעלות גמישות  "אקוסטיות" )עם שכבה פנימית מחוררת( תהיינה מהדגם  

 שיהיו עם תו תקן )ת"י( מתאים.

 נתונה באופן בלעדי למתכנן ו/או למפקח בלבד. -זכות ההחלטה על היצרן  

 

חוט הפלדה,  חיזוק סיבי זכוכית ע"ג תעלות גמישות עשויות אלומיניום בלבד, תהיינה עם  ח.

 עם שלוש שכבות אלומיניום.             מעלות צלסיוס, מהתוצרת הנ"ל,   100לפעולה בטמפ' עד 

 

פוליאסטר עם חיזוק  תעלות גמישות ליניקה בלבד, עם מבנה חזק במיוחד תהיינה עשויות בד  ט. 

" כבה מאליו, כמשווק ע"י "עזרא שיווק VRו טרמ בסיבים טרמופלסטיים, ע"ג חוט הפלדה, דגם "צנור 

 צנרת ומוצרי גומי" 

 (073-7433067.) 

לרבות תליות  תעלות גמישות תשולמנה עפ"י הדגם והיעוד, הקוטר הנדרש והאורך המותקן,  י.

 ותמיכות, חיבורים לתעלות ראשיות או פריטי ציוד.

 מתיחת יתר, אורך התעלה יקבע עפ"י האורך הישר של התעלה ללא כווץ או 

 ובמצב המומלץ ע"י היצרן. 

 לא תשולם כל תוספת עבור קשתות למיניהן או אביזר אחר הדרוש להתקנתן. 

 

 

 דלתות ופתחי גישה בתעלות אורור   15.13

 

 הקבלן יספק וירכיב בכל מקום בו הדבר נחוץ, וגם במקומות בהם הדבר נדרש א.

 וצוין במפורש, דלתות ופתחי גישה אטומים לאויר, בתעלות האורור, במחיצות  

 בין תאים, ובכל מקום אחר הדורש זאת. 

 

 הדלתות והפתחים יהיו מייצור מוכן, מתועש, ומיועד למטרה זו בלבד. ב.

 

 כל הדלתות והפתחים יהיו אטומים לחלוטין לדליפות אויר, בשני הכוונים 

 מעלות צלסיוס( ורטיבות. 90נאופרן עמיד בקור, חום )עד ויכללו אטמי גומי  
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 כל הציוד יהיה עשוי מלוחות פלדה, מכופפים, מוגנים כנגד חלודה וצבועים  ג.

 בצבע סופי אפוי בתנור. 

 

 הדלתות תהיינה עם מסגרות )משקופים( לביטון בקיר. ד.

 בתכניות, אומ"מ או כמצוין  600/1800הדלתות הבודדות תהיינה במידות  

 כנדרש להכנסת ציוד, הוצאתו ותיפעולו. 

 

 כל הדלתות תהיינה עם בידוד טרמי בין הלוחות הכפולים. ה.

 כל הדלתות תהיינה עם ידיות פנימיות בנוסף לחיצוניות, באופן שיאפשר 

 פתיחה וסגירה מבפנים. 

 במידת הצורך תהיינה הדלתות עם בידוד אקוסטי נוסף. 

 

 עלות יהיו עם מסגרות אשר תחוזקנה לדפנות התעלה.פתחי גישה לת ז.

 בתעלות מבודדות בבידוד אקוסטי, יספק הקבלן וירכיב סגירות מפח מגולבן 

 מ"מ אשר תסגורנה סביב חיתוך חומר הבידוד. 0.6 

 חבור הפתחים לתעלות יהיה באופן ששפת הפח החתוכה לא תפצע את  

 המשתמש. 

 

 מ"מ או יותר, כנדרש לגישת טיפול נוחה, 300/300הפתחים יהיו במדות  ח.

 או כמצוין. 

 מ"מ יהיו עם ידיות לפתיחה. 500/500פתחים במידות מעל  

 הפתחים יהיו עם בידוד טרמי, בין הלוחות הכפולים. 

 

 )עד BSמ"מ(, ודגם  400/400)עד  BLדגם   TROXהפתחים יהיו תוצרת  ט.

 או ש"ע מאושר.  מ"מ( 600/600 

 

 חי גישה ישולמו כיחידות עפ"י הגודל, אם הם מהווים חלק דלתות ופת י.
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 בלתי נפרד מפריט מסוים )לדוגמה מדפי אש(, ויכללו את כל האמור לעיל, 

 לרבות משקופים נגדיים לביטון, או לחיזוק, עבודת ההתקנה המושלמת 

 פתיחת פתחים בתעלות וכל יתר הנדרש להשלמת העבודה. 

 

              

 

 

 

 

 

 מדפים אוטומטיים נגד אש/עשן   15.14

 

( בכל המקום Low Leakageהקבלן יספק ויתקין מדפי אש, או עשן או אש/עשן )משולבים( או מדף אטום לחלוטין ) א.

הנדרש בתכניות, בכל חדירה של תעלה או פתח דרך "קיר אש" או "מחיצת עשן" או בתעלות יניקה מחדרי  

נים העדכניים או ע"י המפקח או המתכנן. המדף יהיה מדגם כמפורט להלן חשמל וכו', ובכל מקום הנדרש ע"י התק

ובתכניות, יהיה מתאים להתקנה אופקית או אנכית כמפורט בתכניות, ויעמוד בדרישות והתקנים המפורטים 

 בהמשך.

 

רן העבודה בסעיף זה כוללת התקנת המדף בהתאם לפרטים הסטנדרטיים או כמפורט להלן ו/או עפ"י הנחיות היצ

והתקן או עפ"י דרישות התקן הישראלי, לרבות התחברות לתעלות ולמבנה, או רק לתעלות, ומסירת הדו"חות 

המדף ע"י גוף מוסמך  ותעודות הבדיקה למזמין. כמו כן, העבודה בסעיף זה כוללת בדיקה לתקינות פעולת 

 בלבד )כגון מת"י( ולכל מדף ומדף במערכת, כולל התשלום לגוף הבודק.

 

 מדף אש. ב.

 

שיאפשר להתקין    מדף אש ממונע יהיה רב עלי, עם ציר חיבור למנוע בעל הגנה, באופן  .1 

 הפרדה. את המדף במרכז קיר/מחיצת אש או תקרת 

 

מרחוק, או   המנוע יהיה חשמלי )עם קפיץ מחזיר( לפתיחה ולסגירה ע"י מתן פיקוד   

 לסגירה באמצעות רגש טרמי חשמלי בתעלה.
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שעות לפחות, בנוי     1.5לפחות, לעמידה באש למשך  3חלק  1001המדף יהיה לפי ת"י  .2 

בפינות, ועם צוארון המיועד להתקנה    מחלקים מגולבנים מרותכים עם חיזוקי הקשחה 

 בקיר/מחיצת אש, והארכה

 משני צדי המדף לשם חיבורו אל התעלות.  

 

 ו/או הנחיות היצרן כאשר ישהמדף יותקן בקיר/מחיצת אש לפי הפרטים  .3 

 להשאיר מרווחי התפשטות בין המדף לפתח, איטום בין המדף לקיר/  

בינו    מחיצה עם זויתנים בלבד )אסור לבטן את המדף או למלא את המרווח   

 לקיר/מחיצת האש( וכל יתר הנדרש.

 

 פ'( ומקסימום 160צלסיוס ) º 71המדף יכלול נתיך לטמפ. מינימום של  .4 

 לסגירה כאשר הטמפ. עולה כתוצאה משריפה. –פ'( 212צ' ) º 100 -ל  

 

 , או שווה ערך מלא מאושר בלבד.YFDהמדף יהיה תוצרת "יעד" דגם  .5 

 צ'. º 1000 -שעות לפחות ב 1.5עם דרגת עמידות אש של   

 

 במידות BS" דגם TROXסמוך למדף יותקן בתעלה פתח גישה תוצרת " .6 

  30X30 המדף,    "ע של "מתכת ווקס" או "יעד" אשר ישמש לבדיקת ס"מ, או ש

 המוגן.   ופתיחתו באופן ידני במידה ויידרש. הפתח יותקן מעבר  לצד 

 הפתח ייוצר מפחים בעובי התעלות בהן הוא מותקן.  

 

אלקטרי( -טרמו  )הכולל נתיך   BF-Tוולט, תוצרת "בלימו" מדגם  24-המנוע יהיה חשמלי ל .7 

 . GNA-T"סימנס" דגם    סגור", עם קפיץ מחזיר, או ש"ע של -פתוחלמצבים "

 המנוע יותקן מחוץ לזרם האויר, ומחוץ לקיר עם גישה נוחה לטיפול   

 ואחזקה.  

 למנוע יהיו מגעי גבול ובמצב "סגור" תידלק נורה אדומה סמוך למדף,  

 במקום גלוי לעין, ובלוח החשמל של היחידה אותה משרת המדף או  
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 במערכת בקרת הבנין או בלוח התראות אחר כפי שיקבע, ובמקום עליו   

 יוחלט.  

 

 עבור המדף ישולם בנפרד, לפי המידה הנדרשת, או לפי השטח נטו  .8 

 מ"ר(. 0.25)מינימום   

 

 במידה וחתך התעלה מחייב ביצוע מעברים למידת המדף, יכלול מחיר   

 המדף גם את המעברים.  

 

מסגרת האטימה   המחיר כולל את הצוארונים, הסימון, ביצוע הפתחים בקיר/מחיצה,  את   

וכל הנדרש, וכן הבדיקה בידי הבודק   לקיר/מחיצה, חיבור לתעלות ואיטום, הפעלה וויסות 

 המוסמך ותעודות הבדיקה.

 

עד ללוח החשמל ממנו המנוע ישולם בנפרד כולל את מנגנון ההפעלה טרמי/חשמלי, החווט ביניהם, החווט   

מופעל המדף, נורת התראה מקומית, ההתראה בלוח, החווט עד לנורות המפסקים, חיגורים למערכות החשמל, 

 כיוון, ויסות וכל הנדרש להשלמת העבודה, לפי הנחיות היצרנים ודרישות התקנים.

 כבלי ההזנה / פיקוד למנוע המדף יהיו חסיני אש כדוגמת  

        KV; NXH-JFE 180/E300.6/1.  

 

 פתח הגישה ישולם בנפרד. .9 

 

 (.Low Leakageמדף עשן או מדף אטום לחלוטין ) ג.

 

שיאפשר להתקין    מדף עשן ממונע יהיה רב עלי, עם ציר חיבור למנוע בעל הגנה באופן  .1 

בתעלה )מובל אויר( או במחסום    את המדף במרכז קיר/מחיצת הפרדת אזורי העשן, 

 ערכת בקרת עשן.עשן או במ

 

טמפרטורה או    המנוע יהיה חשמלי ויופעל ע"י אות ממערכת גלוי העשן או ע"י רגש   

 ע"י מערכת בקרת המבנה.
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 כבלי ההזנה / פיקוד למנוע המדף יהיו חסיני אש   

  .KV ; NXH-JFE 180/E300.6/1  כדוגמת  

 

עם דירוג    בלבד,  4-ו 2.2חלק  1001ות"י CLASS 1 U.L. 555 S  המדף יהיה לפי תקן   .2 

מטר/שניה  10 בתנאים של   צ'. ודירוג דינמי )אטימות למעבר אויר/עשן(  º77טמפרטורה של 

(2000FPM בלחץ הפרשי של )מים(. 4.5מ"מ מים, "   125פסקל ) 1250 

 

"בלימו"         ( בנתוני הבדיקה הנ"ל, תוצרת TORQUEהמנוע יהיה בעל כושר פתיחה ) .3 

 וולט, או ש"ע של "סימנס". 24-ל בלבד,

לטיפול    המנוע יותקן מחוץ לזרם האויר, ומחוץ לקיר/מחיצה עם גישה נוחה   

 ואחזקה.

במקום    למנוע יהיו מגעי גבול ובמצב "סגור" תידלק נורה אדומה סמוך למדף   

 –ל פי אזורי האש/עשן ע  גלוי לעין  ובלוח החשמל של היחידה /מפוח אותם משרת המדף או 

 הבטחון של מקום ההתקנה/המזמין.  הכל לפי הנחיות התכנון של יועץ הבטיחות/קצין 

 

 -מתאפשר   מדף העשן יותקן במובל האויר במחסום העשן, ורק אם הדבר לא  .4 

 מ"מ מהמחסום. 610במרחק מירבי של 

 המדף יותקן על פי הוראות היצרן והתקן.  

 

 4חלק     1001ות"י  .S 555 U.L", עם אישור "YSDרת "יעד" דגם המדף יהיה תוצ .5 

 כמצוין לעיל.

 

  BL" דגם TROXסמוך למדף יותקן בתעלה פתח גישה תוצרת " .6 

לבדיקת    ס"מ , או ש"ע של "מתכת ווקס" או "יעד" אשר ישמש  30X30במדות   

לצד המוגן. הפתח ייוצר מפחים   המדף, ופתיחתו באופן ידני במידה ויידרש. הפתח יותקן מעבר 

  בעובי התעלות בהן הוא מותקן.

 

בלוח הכבאים   על מנת לאפשר את ניהול הוצאת העשן, הקבלן יספק, ירכיב, יחבר ויחווט  .7 

על פי הנחיות יועץ  -המשורת    לוח " ניהול בקרת עשן" ידני , סמוך לאזורי הכניסה לאזור 

כולל החיווט, כבלים, לחצנים והפיקוד הנדרש   זמין, הבטיחות ו/או  קצין הבטחון של המ

 כמכלול מושלם.
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 הלוח יכלול שילוט ברור וגדול )"לוח ניהול בקרת עשן"(, עם מפסק סיבובי   

ומיספור לכל   ( למצב "פתוח" )ירוק( "סגור" )אדום(, LEDלכל מנוע מדף עשן ונוריות )  

התעלות, ושם החדר/אזור עליו   או סכימות אחד ממנועי המדפים על פי מיספורם בתכניות ו/

 שולט המדף הממונע.

מוסמך לבצע את    הלוח יוזן ע"י חשמל חירום, ויהיה עם מנעול אשר יימנע מאדם לא   

 הניהול.

 הפעלת מנועי המדפים תתבצע דרך לוח החשמל המזין את המנועים.  

 

וחיווט    ת חשמל מבנה לוח החשמל יהיה מתכתי על פי המפורט  בפרק " לוחו  

 חשמלי" במפרט הטכני המיוחד.

 

לעיל( או בשליטה   מודגש בזאת כי ניהול פנוי העשן יכול להתבצע דרך הלוח הידני )המפורט   

 ידנית גם דרך מערכת בקרת המבנה.

 

 .     מדף אטום לחלוטין יהיה רב עלי, עם ציר חיבור למנוע.8       

 

 ך מערכת הבקרה לפתיחה או סגירה.המנוע יהיה חשמלי, ויופעל דר  

 וולט, תוצרת "בלימו" או ש"ע של "סימנס". 24על פי התכנון,  .N.Oאו  .N.Cהמנוע יהיה 

 

( בלחץ הפרשי FPM 2000מטר/ שניה ) 10המדף יהיה אטום ודירוג דינמי )אטימות למעבר אויר( בתנאים של   

 מים(. 4.5מ"מ, " 125פסקל ) 1250של 

 

 ..S 555 U.L" עם אישור YSDתוצרת "יעד" דגם "המדף יהיה   

 

 עבור המדף ישולם בנפרד, לפי המידה הנדרשת, או לפי השטח נטו  .9 

 מ"ר(. 0.25)מינימום   

 

 במידה וחתך התעלה מחייב ביצוע מעברים למידת המדף, יכלול מחיר   

 המדף גם את המעברים.  
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המחיר למדף העשן או האטום לחלוטין כולל את הצוארונים, הסימון, ביצוע הפתחים בקיר/מחיצה, את  

האטימה לקיר/מחיצה , חיבור לתעלות ואיטום, הכל על פי המקרה, הפעלה וויסות וכל הנדרש, וכן הבדיקה  

 בידי הבודק המוסמך ותעודות הבדיקה.

 

לה טרמי/חשמלי, החווט ביניהם, החווט עד ללוח החשמל ממנו המנוע ישולם בנפרד כולל את מנגנון ההפע  

מופעל המדף, נורת התראה מקומית, ההתראה בלוח, החווט עד לנורות המפסקים, חיגורים למערכות החשמל, 

 כיוון, ויסות וכל הנדרש להשלמת העבודה, לפי הנחיות היצרנים ודרישות התקנים.

 

  פתח הגישה ישולם בנפרד. .10 

 

 חיר לוח "ניהול בקרת העשן" כולל את המבנה, כל האביזרים, החווט מ .11 

 השילוט, וכל יתר הנדרש וכמפורט.               

 

 מדף אש/עשן )משולב(. ד.

 

אש ולמדף עשן,   מדף אש/עשן ממונע יהיה רב עלי, בעל מבנה המשלב את הדרישות למדף  .1 

 אשר עקרן כדלקמן:

    2.2חלק  1001ות"י    S 555U.L.  ,CLASS 1המדף יהיה לפי  א.   
 פסקל(.     1250מטר/שניה כנגד  10)דרגת אטימות דינמית של  4וחלק  

 שעות לפחות. 1.5דרגת עמידות אש של  ב.   

   פ'(  160צלסיוס ) º 71נתיך / התקן סגירה לטמפ. מינימום של  ג.   
 פ'(. 350צלסיוס ) º 177ומקסימום של  

 ל כושר פתיחה בנתוני הבדיקה הנ"ל, עם מגעי גבול.מנוע בע ד.   

   המדף יסגר ע"י אות ממערכת גלוי העשן או רגש טמפרטורה,  ה.   
 או ממערכת בקרת המבנה, או ע"י הנתיך.  

    במידה והמדף יפתח ע"מ לסלק עשן, אבל טמפרטורת  ו.   
ללא      צ' , הוא יסגר באופן אוטומטי  º 177 -הסביבה שלו תגיע ל 

 אפשרות פתיחה חוזרת.

   המדף המשולב יותקן על פי ההנחיות להתקנת מדף אש )אין  ז.   
 לבטנו, אין למלא את המרווח סביבו וכו'(. 

    , או שווה ערך מלא YFSDהמדף יהיה תוצרת "יעד" דגם  ח.   
 מאושר בלבד. 
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  BL" דגם TROXסמוך למדף יותקן בתעלה פתח גישה תוצרת " .2 

לבדיקת    ס"מ , או ש"ע של "מתכת ווקס" או "יעד" אשר ישמש  30X30במדות   

לצד המוגן. הפתח ייוצר מפחים   המדף, ופתיחתו באופן ידני במידה ויידרש. הפתח יותקן מעבר 

  בעובי התעלות בהן הוא מותקן.

 

 דף עשן.מ  יסופק יותקן יחובר ויחווט לוח ידני ל"ניהול בקרת עשן", כמפורט עבור  .3 

 

 עקרן כדלקמן:  המחיר למדף אש/עשן משולב יהיה על פי העקרונות המפורטים לעיל אשר  .4 

 

 מ"ר. 0.25על פי השטח נטו, מינימום  .1  

 מעברים בין המדף לתעלה כלולים במחיר. .2  

   המחיר כולל את כל ציוד העזר להתקנה, המסגרת לקיר/מחיצה,  .3  

 סות, בדיקות ויתר הנדרש.חיבור לתעלה ואיטום, וי 

   המנוע ישולם בנפרד, לרבות נתיך טרמי/חשמלי, שנאים, החיווט  .4  

 למנוע מדף העשן.   ללוח החשמל, נורת התראה מקומית, ההתראה בלוח ויתר הנדרש  

 לוח "ניהול בקרת העשן" ישולם בנפרד לרבות החיווט אליו וממנו. .5  

 

 

 אקוסטיים משתיקי קול וטיפולים    15.15

 

 הקבלן יספק יתקין ויחבר משתיקי קול למערכות מזוג האויר או האורור או  א.

 שחרור אויר. 

 משתיקים מלבניים יהיו עם מחיצות אקוסטיות, עם מבנה מפחים מגולבנים  

 גרם/מ"ר.            180 -חיצוניים ופחים מגולבנים מבפנים. כמות האבץ על הפחים, לא תפחת מ 

 עם מספר הקוליסות הנדרש,  35%-42%שטח המעבר החופשי במשתיק יהיה         

 על מנת לקבל את ההנחתה הנדרשת, בהתאם לחישוב שיוגש לאישור.        
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של "יעד", כנדרש לקבלת רמת ההנחתה הדרושה. RSK ( כדוגמת COREמשתיקים עגולים יהיו מדגם עם "ליבה" )

 או לתעלות. המשתיקים יהיו עם אוגני חיבור לציוד

 

 חומר הבליעה יהיה צמר מינרלי עם חומרי הדבקה מתאימים, עטוף עם ארג סיבי זכוכית.

 

 כל המבנה יהיה עמיד בפני תקיפת קורוזיה, רטיבות, אבק, גידולי חרקים, 

 DIN 4102פטריות למיניהן או עובש, וחומר הבליעה בלתי דליק, כנדרש בתקן 

 .A2דרגה 

 

 אורור עם אדי שומן יהיו עם צפוי פנימי נוסף אשר משתיקים עבור מערכות 

 ימנע לחלוטין ספיגת אדי שומן או חומרים אחרים. 

 

 במשתיקים עבור חדרים נקיים חומר הבליעה יהיה עטוף ביריעות דקות של 

 פוליאטילן עם ארג סיבי זכוכית מאחורי לוחות פח מגולבן מחורר, כנדרש  

  ות עם אספקת אויר מסונן ברמה גבוהה.עבור משתיקי קול "נקיים" במערכ 

 המשתיקים יהיו עגולים, מרובעים, מלבניים, ישרים או זויתיים עפ"י המקרה 

 וכמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. 

 

 ".RSKהמשתיקים העגולים יהיו תוצרת "יעד" בלבד, לפי דגמי " 

 משתיקים עגולים יהיו ללא גוף פנימי, או עם גוף השתקה פנימי. 

 משתיקים מלבניים יהיו תוצרת "ח.נ.א.". 

 

לחבורי התעלות. לחיבורי  כל המשתיקים המלבניים יהיו עם אוגנים ו/או חיבורי "מגירה" תואמים  ב.

 אוגנים, יסופק תמיד אוגן נגדי, אשר יחובר לתעלה.

 

 עבור משתיקים להתקנה חיצונית בתעלות מ"א, או חימום יהיו כל המשטחים  

 לפחות. 2"ים בבידוד בעובי מבודדים מבפנ 

  

 משתיק להתקנה פנימית בתעלות מ.א. או חימום, יבודד מבחוץ בכל שטחו, 
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 בבידוד טרמי דוגמת הנדרש עבור התעלות. 

 

 Sound pressureלפחות   db 27(A)ס"מ לפחות( תהיה של  125ההנחתה אחרי המשתיק )באורך של  

level. 

 

 מוך ככל האפשר, אך לא יעלה בכל מפל הלחץ דרך משתיקי הקול יהיה נ 

    FPMפסקל( ומהירות זרימת אויר שלא תעלה על  40מ"מ מים ) 4מקרה על  

        1300. 

 

 במידה ומידת המשתיק אינה תואמת מידת התעלה, יבצע הקבלן מעברים 

 מתאימים. 

 

 מחיר כל משתיק כולל אספקתו והתקנתו, חבורו לתעלות או למבנה וכל  ג.

 (. כמו כן,4:1, לרבות המעברים )ביחס שיפועים של מינימום הנדרש 

 איטום מושלם בין המשתיק למבנה בעזרת פרופילי פלדה מגולבנים, וכל 

 )להתקנה חיצונית(. יתר הנדרש, וכן בידוד טרמי חיצוני )להתקנה פנימית( או בידוד אקוסטי  

 

 מחיר המשתיקים יתבסס על הנפח )ממ"ק( הנמדד לפי מידות מעטפת הפח  

 מטר מעוקב. 0.5הראשונה בלבד, כאשר מידת המינימום היא  

 משתיקים עגולים ישולמו על פי הקוטר  והאורך, עם או בלי גוף פנימי כמצוין. 

 

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר תריסים אקוסטיים לכניסת אויר חוץ, או פליטה. ד.

 התריסים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית, בנויים מפח מגולבן וחומר בליעת 

 רעש וכוללים רשת נגד צפורים. 

 

 גרם/מ"ר. 220 -כמות האבץ על הפחים, לא תפחת מ 
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 התריסים יהיו בעובי יחיד או כפול כמצוין בתכניות וכנדרש ויותקנו בפתח 

 ורך הכנסת ציוד וכו'.עפ"י הנחיות היצרן, ובאופן שיאפשר פירוקם לצ 

  

 מ"מ לעובי כפול, עם אינדקס 600-מ"מ לעובי יחיד, ו 300עומק התריסים יהיו  

 דציבל לעובי כפול. 21-דציבל לתריס בעובי יחיד, ו 12הנחתת רעש של  

 

 התריסים יהיו תוצרת "יעד", או "טרוקס" גרמניה )משווק ע"י 

 .NLSHאו  NLSאר( -אל 

 

 את אספקתו והתקנתו, חבורו לפתח בעזרת משקוף פחמחיר כל תריס כולל  

 מגולבן שיסופק ויותקן ע"י קבלן מ.א. )יבוטן ע"י הקבלן הכללי תחת השגחת 

 קבלן מ.א.(, לרבות התאמתו לפירוק מהיר ונוח וכח יתר הנדרש להתקנה  

 גובה התריס(, ביחידות של מ"ר. Xשלמה ומושלמת, ועל פי שטח ההיטל )רוחב 

 

 ויידרש, יספק הקבלן ירכיב ויחבר ע"ג התקרות או קירות חדרי במדה  ה.

 המכונות, מעברי האויר, פירים וכו', משטחי בליעת רעש. 

 

לאש )כמשווק ע"י "סונקס  משטחי הבליעה יהיו מחומר בשם "סופגי רעש סונקס" עם עמידות גבוהה  

 (.04-8764206אקוסטיקה בע"מ" טל: 

 

 המשטחים יוצמדו לקירות ו/או לתקרות או לדפנות באמצעות מסמרות עם  

 דיסקיות רחבות למניעת קריעה, או בהדבקה עם חומרים עמידים באש. 

 

 המדידה תהיה לפי שטח נטו של משטחי הבליעה, ללא כל תוספת עבור  

 פינות, תפניות סביב קירות או קורות וכו'. 

 

 

 בכות אויר חוזרמפזרי קיר ותקרה, וש   15.16
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 הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים, מפזרי קיר בעלי שתי שורות של א.

 כפות הכוונה הניתנות לויסות, ועם ווסת כמויות. המפזרים בקירות יותקנו 

 .3/4"בתוך מסגרות עץ בעובי של  

 העץ יהיה בהיר ומהוקצע, בעל חתך שפינותיו ישרות ומרווח בשמן פישתן. 

 תסופק ע"י הקבלן ותורכב בהתאם להוראותיו ע"י הקבלן הכללי.המסגרת  

 הקבלן יהיה אחראי עבור המידות של המסגרות ועבור דיוק הרכבתן. 

 

 המפזרים יקבעו אל קירות הבנין או משטחי התקרה על גבי אטם גומי בעובי ב.

 מ"מ לפחות וזאת באופן ששולי מסגרותיהם יכסו לחלוטין את הרווח 6של  

 ר בין מסגרת העץ לבין הקיר. הנוצ 

 קיבוע המפזרים יעשה ע"י שימוש בברגי פליז מצופים כרום ניקל בעל ראשי 

 קוני מושקע בתוך המסגרת ישר עם פניה.

 לאחר ההרכבה ייצבעו ראשי הברגים בצבע בעל גוון שווה לזה של המפזר. 

 לא יושאר שום רווח או חריץ בין מסגרת המפזר לבין פני הקיר. 

 

 כאשר הדבר יידרש, קיבוע המפזרים יעשה באופן סמוי, ע"י ברגים ולוחיות, 

 עם גישה מחזית המפזר. 

 

 כל המפזרים יהיו מתוצרת חברת "יעד", ובאישור מיוחד תוצרת "אביזרי מזוג  ג.

 (, "מטלפרס" או מתוצרת אחרת אשר תוגדר.ACPאויר" )

 ( מאולגן, בגוון אשרהמפזרים יהיו עשויים מאלומיניום משוך )אקסטרודד 

 יקבע ע"י המהנדס ו/או המפקח. 

 

 ס"מ או יותר כפי שיקבע לפני ההזמנה. עיבוד 2או  1עובי השוליים יהיה  

 השוליים יהיה מושלם, כך שלא יראו קוי החיתוך האלכסוניים. 

 

 לפני מסירת ההזמנה יספק הקבלן למהנדס ו/או למפקח מפזר אחד ווסת 
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 לשם בדיקה ואישור. כמויות אחד, מכל סוג 

 

 , עםNDDH( יהיו מטיפוס ACPמפזרי קיר לאספקה, )רגילים(, )לפי דגמי  ד.

 להבים קדמיים אופקיים ולהבים אחוריים אנכיים. 

 

 , עם להבים נגדיים הניתניםOBDמפזרים עם וסתי כמויות יכללו ווסת  

 לויסות דרך פני המפזר עם ידית פלסטית לשליפה. 

 

 (, עם להבים ACP)לפי דגמי  RNחוזר או פליטה יהיו מטיפוס שבכות אויר  ה.

 ,75%מעלות, ושטח אפקטיבי של  60אופקיים מעוגלים קבועים בזויות של  

 שבכות גדולות במיוחד תהיינה עם להבים מחוזקים, למניעת  או ש"ע מאושר.  

 שקיעה.

 

 בעלי להבים, OBDשבכות אויר חוזר או פליטה עם וסת כמויות יכללו ווסת  

 נגדיים, הניתנים לויסות דרך פני המפזר עם ידית פלסטית לשליפה. 

 

 בשום מקרה, הלהבים לא יבלטו מעבר למסגרת/שולי השבכה. 

 

 צלחת .LVS ", "דיסק" דגם TROXשבכות יניקה עגולות תהיינה תוצרת " 

 השבכה תקבע עם אום נגדי לאום הקיים, משני צידי גשר החיבור. 

 

 התקרה יהיו כנ"ל עם ווסתי כמויות, מלבניים או מרובעים. מפזרים מפזרי ו.

 כפי שיבחר V.L.Aעם שוליים  P( דגם ACPמלבניים או מרובעים יהיו )לפי דגמי  

 ע"י המתכנן. ווסת הכמויות יהיה כנ"ל. 

 , כפי שיבחר, עםLDRאו  DLRדגמים  TROXמפזרים עגולים יהיו תוצרת  

 , הכל על פי התכנון והכמויות.Z-LVSווסתים כמצוין, או מפזרי "דיסק" דגם  

 במפזרי "דיסק" הצלחת תקבע עם אום נגדי לאום הקיים, משני צידי גשר 

 החיבור. 
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 מפזרים אחרים, מיוחדים או מיצרן מסוים, יהיו לפי הטיפוסים המצויינים ז.

 בתכניות או בכמויות. 

 

 ותקנים בתעלות מלבניות או עגולות יסופקו ווסת כמויות לכל מפזרי האויר המ ח.

 לפי "טרוקס", עם  Zאויר מסוג "אקסטרקטור" )או "דיפלקטור"( יהיה דגם 

 .OBDמיישרי זרימה, בנוסף לווסתים 

 

 צבע המפזרים יקבע ע"י האדריכל לפני הזמנתם, והקבלן אחראי לודא נושא ט.

 ולבצע הצביעה בהתאם אצל יצרן הצבע, לקבל את סוג הצבע ומספר הגוון, 

 המפזרים, או אחר שיסופקו בהתזה ע"י מכונת ריסוס צבע. 

 

 מ"מ 1.8שבכות לאויר חוץ יהיו מאלומיניום משוך עם רשת חוטים מגולבנים  י.

 20X20  מ"מ, במידות הנדרשות. השבכות תהיינה תוצרת "טרוקס" דגםAWG   או שווה ערך מלא מאושר

 בלבד.

 

 המפזרים והשבכות ישולמו לפי יחידות, או לפי מ"ר כמצוין בכתב הכמויות. יא.

 המחיר כולל אספקה, התקנה מושלמת, צביעה, את המתאם לתעלה עגולה 

וכל דרישה אחרת המצוינת בתכניות או בכתב הכמויות, או הנדרשת להתקנה מושלמת והתאמה למטרת פיזור נכון 

 וצוין במפורש.ומושלם לפי המקרה, גם אם לא פורט 

 

 

 לוחות חשמל, וחווט חשמלי    15.17

                                            

קבלן מזוג האויר והמערכות יספק ויתקין בחדרי המכונות ובאזורים השונים, לוחות חשמל במקום המפורט  א.

 בתכנית, וקבלן המשנה יספק את קוי ההזנה עד למפסיק הראשי של הלוחות.

 לן המערכות יספק ויתקין את כל המוליכים והחיווט החשמליים הדרושים קב 

 מלוחות החשמל אל כל המנועים, ומכשירי הויסות על אביזריהם אשר  

 באזורים השונים של הבנין וכמו כן יתקין מפסיק בטחון ליד כל מנוע מחוץ  
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 על פי הכל  -לחדרי המכונות, או מחוץ לטווח הראיה או למרות טווח הראיה  

 שקולי הבטיחות. 

 הקבלן יספק ויתקין בכל לוח, במידת הצורך, קבלים בגודל מתאים על מנת 

 או יותר בכל עונות השנה. 0.96לשמור על כופל הספק במערכות של של  

 וולט. 440הקבלים יהיו עם נגדי פריקה אינטגרלים למתח  

 

לפחות ו/או כנדרש בתכניות  IP 55ברמת אטימות של  ,981( לפי ת"י IPהלוחות להתקנה חיצונית יהיו אטומים )

 ו/או בכמויות, ויכללו דלתות כפולות עם אורור וחימום עם פיקוד טמפרטורה כמפורט.

 

לפחות או כנדרש בתכניות ו/או בכמויות עם אורור  IP 53הלוחות להתקנה פנימיות יהיו ברמת אטימות של 

 וכמפורט.

 

 לקוי ההזנה, כחלק מעבודתו ובמחיר הלוחותקבלן מ.א. יחבר את הלוחות  

 והאינסטלציה החשמלית. 

 

לוח החשמל בחדר או באזור המכונות הראשי יהיה מטיפוס ארון מתכת בעל גישה חזיתית. הלוח יהיה בנוי מפנלים  ב.

מכסה מ"מ צבועים בצבע אפוי בתנור ומורכבים על מסגרת זויתנים מתאימה. עבור החלק של המתנעים, ה 1.5מפח 

יהיה דלת על צירים עם מתקן נעילה. כל המכשירים וקוי החשמל יותקנו ויסודרו כך שתהיה גישה נוחה מצדו 

 הקדמי של הלוח.

 פסי הצבירה וכל החוטים והמוליכים הנלוים הנמצאים בקרבת ציוד הדורש 

 גישה לטיפול שוטף, כגון נתיכים, מבטיחי זרם יתר וכו' יהיו מוגנים בצורה 

 ה ע"י לוחות בידוד. לוח החשמל הראשי יכלול את כל הציוד החשמלימתאימ 

עבור הציוד הראשי או המישני למיזוג אויר, לאורור, לחימום, החשמל והבקרה וכל יתר הציוד והמערכות, בחדרי  

 מישנה.המכונות, בבנין או מחוץ לו ובכל אזור אחר, כמפורט בתכניות, אך להוציא פרטי ציוד המופעלים ע"י לוחות 

 הלוח הראשי יכלול שעונים שבועיים להפעלת מערכות מזוג האויר, האורור, 

  החימום, וכל הנדרש על פי הפרוגרמה. 

 

 כל לוח יכלול את כל מתקני ההפעלה והפיקוד הדרושים לשם הפעלת פעולה ג.

 אוטומטית מלאה של הציוד ולשם בקורת המערכת ובטיחותה. פני כל לוח 
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 עקרוני מפסיק ראשי, אמפרמטר לכל מנוע, מפסיק סיבובי לכליכלול באופן  

 מנוע המופעל ממנו ומנורות סימון לאותו מנוע, מוני שעות פעולה ויתר הציוד 

אוטומטי". מנורות אדומות תותקנה  -מפסק-כמתואר בתכניות וכנדרש, לרבות שעון שבועי. המפסקים יהיו "יד

 כמו כן, עבור כל אמצעי הבטחון, כגון 

מפסקי לחץ או מפסקי זרימה, יתרת זרם, חריגה מלחצים, חוסר זרימת אויר, מנועי מדפי אש/עשן, מסנן סתום 

 וכו'. 

 כל המנורות האדומות תהיינה קשורות למערכת אזעקה הכוללת גם פעמון, 

 ולחצנים לנסוי הנורות, לנסוי האזעקה והפסקת האזעקה.

  

 עוד לא הוסרה התקלה בגללה הןהמנורות האדומות למיניהן, תדלוקנה כל  

 דלוקות. תקלה חדשה, תפעיל מחדש את האזעקה. 

 

 בחזית הלוח יסומן כל אביזר בשלט זהוי חרוט על לוח שחור, לרבות סימון 

 המגעים ויתר האביזרים בתוך הלוח. הקבלן יכין בכל לוח חבור נוסף להתראה 

 בין הלוחות, ובין במקביל )פס תקלות( עבור העברת התראות ואותות פיקוד 

   הלוחות ליחידת הבקרה מרכזית, או לפנל הפעלה/התראה מרחוק. 

 כמו כן יכללו הלוחות מגעים יבשים אשר יאפשרו חיבור הלוחות אל מערכת 

 בקרת בנין מרכזית אשר באמצעותה יופעל הציוד מרחוק, תועברנה תקלות, 

 התראות, שנוי נקודת הכיול וכל יתר הנדרש. 

 

 אמפר(  16X3תלת פאזי ) –כל לוח יכלול שקעים פנימיים או חיצוניים לשירות  

 אמפר( או כמצוין בתכניות. לוח משנה יכלול שקע חד פאזי בלבד,  16וחד פאזי ) 

 אמפר. השקעים יהיו מטפוס אטום. 16 

 

 מערכת נסוי הנורות תהיה רק באמצעות מגע העזר של הציוד הקיים בלוח, 

 בדיודות.ואין להשתמש  

 

 ,22ייצור הלוחות יהיה במפעל מאושר למטרה זו בלבד, עם תקן ישראלי מס'  ד.

 . ISO 9002ותקן  
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  מפעל ללא תקנים אלה, לא יאושר לביצוע הלוחות. 

 

 ואין לבצע פיקוד במתח אחר, והלוח יכלול  24VACמתח הפיקוד יהיה אך ורק  ה.

  דרשים למלוי הוראה זו.את כל השנאים האביזרים ההגנות והאמצעים הנ 

 

 חיגור מערכות מזוג אויר למערכות גלוי עשן ו.

 

בכל לוחות החשמל עבור היחידות לטיפול באויר והמפוחים, יכלל כל הנדרש להפסקת פעולת היחידות  .1  

והמפוחים וכן סגירת מדפי אש/עשן ממונעים המוזנים מלוחות אלה הקשורים באופן פונקציונאלי 

 , בזמן גילוי עשן או חום וקבלת סיגנל מתאים ממערכת הגילוי.לפעולת הציוד

 

בזמן סגירת המדפים תועבר במקביל גם התראה על סגירתם למערכת הבקרה המרכזית ותדלק נורת  .2  

 התראה בלוח החשמל של הציוד, המזין את מנוע המדף.

 

 של  NOמגע  -. בזמן גלוי עשן FARבכל לוח חשמל למ"א יהיה ממסר  .3  

 ישתחרר ופעולת יחידת מ"א או המפוח FARממסר זה יפתח, ממסר     

 הרלוונטיים יפסקו.     

 

סגירת מדפי אש/עשן ממונעים הקשורים ליטא)ות( או למפוח)ים( אשר יופסקו, תתבצע דרך מגע נפרד  .4  

 הנמצא בלוח החשמל. FARבממסר גלוי אש 

 

תמיד מלוח החשמל למזוג אויר של פריט הציוד/מערכת אותם הם כל מדפי האש/עשן הממונעים יוזנו  .5  

 משרתים ובתעלותיהם או בהם הם מותקנים.

וולט כמפורט או כנדרש ע"י המזמין. ובלוח יותקנו כל המבטיחים  230וולט או  24מתח ההזנה יהיה    

 והציוד הנדרש.

 

 כל בלוח)ות( חשמל עבור מפוח)י( הוצאת עשן יותקן מפסק זרם ל .6  

 מפוח עם מנעול תליה ושלט "הזהרה" ברור, באדום. סמוך למפוח     

 יותקן שלט גדול ובאדום המציין כי "ניתוק המפוח לצרכי תחזוקה     
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 יעשה בלוח הפיקוד".    

 

 עבודות החווט לחלק זה של המערכות תתבצע על פי החלוקה  .7  

 כדלקמן:    

 

 ת הגלוי ומערכות ההפעלה שלהם הכבלים )בצבע אדום( בין לוחו א.    

 יבוצעו במסגרת – FARועד ללוחות החשמל למ"א עם ממסרי      

 עבודות "גלוי אש".     

 

 החיבור הסופי ללוח מ"א של כבלים אלה וכן בדיקת הפעולה ב.    

 הנכונה בפועל, יבוצע ע"י קבלן "גלוי אש" בתיאום ובשיתוף      

 פעולה עם קבלן מ.א.     

 

 הכבלים והחווט בין לוחות מ"א לכל מנועי המדפים הממונעים ג.    

 לאש/עשן יבוצעו ע"י קבלן מ"א, כולל החיבורים בקצוות,      

לבדיקת                   ההפעלה, הנסוי, שיתוף הפעולה עם קבלן "גלוי אש"      

 המערכת, וכל יתר הנדרש.

 

הבקרה המרכזית בקומה או באזור )בהתאם להנחיות כל כבלי הבקרה בין לוחות מ"א ללוחות  ד.   

המזמין( יבוצעו ע"י קבלן מ"א כולל החיבורים, הבדיקות, ההפעלות ושיתוף פעולה מלא עם 

 המזמין לענין זה.   

 בעלי גידים ממוספרים כולל גיד הארקה. JZ-500כבלי הפיקוד יהיו מסוג 

 

  AC'( יהיה למתח עבודה של כל ציוד הבקרה )רגשים, טרמוסטטים, מנועים וכו ז.

 , כולל השנאים ויתר ציוד העזר הנדרש.וולט בלבד 24        

 

 פירוט הציוד בלוחות החשמל יהיה כדלקמן: ח.
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 מפסק ראשי יהיה חצי אוטומטי עם ממסרי יתרת זרם, כולל סליל ניתוק 

אלקטריק", עם כושר ניתוק של -", או "שניידרABB" או "ETONוולט, תוצרת "סימנס" או " 230( .T.Cמרחוק )

KA25  3עם מצמד וידית. כל המתנעים או המגענים יהיו לפי סוג AC .בלבד, מהתוצרת הנ"ל 

 

קוו"ט תהיה התנעה ישר לקו. מנועי מפוחים מדחסים או  3עבור מנועי מפוחים או מדחסים או משאבות עד 

המפורטת, שיאושר ע"י המזמין והמתכנן, או במסגרת ווסת  קוו"ט יהיו עם מתנע רך מהתוצרת 3משאבות מעל 

 המהירות.

 

בכל מקרה בו יותקן ווסת מהירות למנוע)י( מפוח או יטא, תותקן במקביל גם מערכת חשמלית "עוקפת", עם מפסק 

 סיבוב ידני, שתי נורות סימון ןמתנע כמפורט )עפ"י הספק המנוע(.

 

 במחיר הלוח/מערכת ההתנעה של מנוע המפוח)ים( או המשאבה. מערכת זו על כל מרכיביה וחלקיה כלולה

 

 כל המעגלים יהיו מובטחים ע"י מפסיקים חצי אוטומטיים )חד או תלת 

 , מהתוצרת הנ"ל.IEC 947-2לפי  KA 10פאזיים(, עם כושר ניתוק  

 

 כל יתר הציוד יהיה באופן כללי כדלקמן: 

  

 .GV 2 געי עזר להתראות  כדוגמתמהתוצרת הנ"ל, כולל מ –מגיני יתרת עומס  

 

  LEDו/או מהתוצרת הנ"ל, כולל נורית  "Mastag Bakara"תוצרת –ממסרים  

 מליון פעולות. 10-וידית/לחצן נסוי, ל        

 מליון פעולות. 3-ויבחרו ל מהתוצרת הנ"ל, לפעולה בזרם הנדרש ללא חימום ורגישות לאבק,  –מגענים         

 מהתוצרת הנ"ל. –ט מפסקי פק        

 אינטגרלי   LEDוולט  24-( וRSTוולט )עבור  MULTI LED ,220מסוג  –נורות סימון  

 , "שניידר אלקטריק" או כמפורט."ABB" ,"ETON"ליתר הנורות, תוצרת         

 עם גוף מתכת בלבד בעלי ליפופים נפרדים והגנות על הסליל הראשוני  –שנאים  

 ת סימון "מתח פיקוד", תוצרת "ברק", "רוזן את מילר", או  והמשני עם נור        
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 "שנאי חולדה".        

 .IP 65משורין מהתוצרת הנ"ל בלבד, אטום לפי  –מפסק חיצוני  

 "גרזלין" או שווה ערך. –מוני שעות פעולה  

 "איזומי" או שווה ערך. –ממסרי זמן  

 

 של "אסטרגל". V220 110 DB -צופר אזעקה  

 מהתוצרת הנ"ל. –לחצנים נורמלי פתוח או סגור  

 וולט בלבד. 440 -, ל EPCOS"קבלים תוצרת "קופרשמיט" או "הרמקס", או " 

 

 מוגן מים מהתוצרת הנ"ל. –לחצן ניתוק חרום חיצוני  

 "סולקון" עם מגען אינטגרלי פנימי. -מתנע רך  

 -או שניידר "FLOW 100"   ון" "סולקון"( סדרת תוצרת "ואקון" )משווק ע"י "רדי -ווסת מהירות אלקטרוני 

חיצוניים, למניעה  RFIעל פי הדרישות, עם מסנני   850  או 500" סדרה ABBאלקטריק" התואמת את הדרישות, או "

 מגנטיות ברשתות החשמל.-של הפרעות אלקטרו

 

ומחוג לשיא ביקוש,                                מ"מ עם נקודת העבודה במרכז טווח המכשיר,  96X 96במידות  -אמפרמטרים 

 המזמין והמתכנן.                                      או אמפרמטר דיגטלי כפי שיאושר ע"י 

 או ש"ע מאושר. GR-ELNETאו  SATECלכניסה הראשית מדגם  -רב מודד 

         

 מעלות בין המצבים. 90כל המפסקים יהיו סיבוביים עם         

 

דגם "תעלה"  -" או "סיסטמאייר" EBMאבג", או "-מפוחי אורור ללוח החשמל עם ווסתי תדר יהיו תוצרת "זיאל

 מתכתיים בלבד.

 

 כל יתר ציוד החשמל ואביזריהם יהיו בהתאם לדרישות ואישור מהנדס  

 החשמל של המזמין, והמפרט המיוחד שלו. 

 

 מ לקבל את ההגנותבכל מקרה יש להשתמש בציוד מיצרן אחד בלבד, ע" 
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 המתאימות. 

 

 בתוך לוח החשמל הראשי יותקן ליד פס ההארקה גם פס השוואת  

 ס"מ מגב הלוח. הפס יהיה מנחושת 4הפוטנציאלים, ע"ג מובדדים ומרוחק  

 מ"מ. 40X40במידות מזעריות של  

 

למניעת כניסת אויר חם מווסת תחתון  -ווסתי מהירות אלקטרוניים אחד מעל לשני, אלא בשורה אחת  אין להתקין

 לווסת עליון.

  

 כל לוח יכלול פתחי אורור במדה מספקת לשמירה על הטמפ' המומלצת 

 במחיר.  ובמידה ויידרש, יותקנו בלוח מפוחי אורור )כמפורט לעיל( עם מסנני אויר בכניסה, הכלולים

 

 25%בחישוב מדות הלוחות יש להתחשב בתוספת שטח עבור ציוד נוסף של כ 

 לפחות. 

 הלוחות יהיו אטומים לחדירת מים מחלקם העליון, ויהיו מוגנים ע"י גגון רחב 

 כמצוין.

 

לוחות להתקנה חיצונית יותקנו בתוך מבנה מגן עשוי פייברגלס משורין תוצרת "ענבר" בלבד, במידות אשר תתאמנה 

ת כל לוח החשמל )העשוי פח כמפורט לעיל(, ועדיין עם מרווחי אויר סביב לוח הפח ע"מ לאפשר אורור נאות לעטיפ

 של הלוח.

 

 במדה ויורכבו מנועים עם צריכת זרם נמוכה מהזרם הנקוב של המנוע, יש ט.

 להגן על המנוע בציוד מתאים לפי ערך זרם העבודה ולא הזרם הנקוב. 

 הערך הנקוב של זרם המנוע. המגען )מתנע( יהיה לפי 

 

 לוחות המשנה יהיו מטיפוס ארון בעל גישה מהחזית בנויים מפנלים מפח י.

 עבה כנ"ל המורכב על מסגרת זויתנים מתאימה במידות סטנדרטיות. 
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 וכל המכשירים וקוי החשמל יותקנו ויסודרו כך  הדלתות יהיו על גבי צירים        

 באטמים וכן במתקן  של הלוח. כל דלת תצוידהקדמי  שתהיה גישה נוחה מצדו 

 יהיו כמתואר לעיל, לרבות הציוד. נעילה מתאימים. כל יתר הדרישות 

 

 תכנון כל הלוחות יכלול חלוקה קבועה של מעגלים לשדות חיוניים ובלתי יא.

 חיוניים. במדה ותוך כדי בצוע או לאחריו יהיה הכרח לשנות את יעוד  

 נה משדה לשדה, תבוצע העבודה עפ"י דרישות המזמיןהמעגלים בלוחות, וההז 

 וללא תוספת מחיר. 

       

 לוחות הפעלה מקומיים למפוחים או יחידות מיזוג אויר וכו' יכללו מפסק  יב.

 ראשי, ומפסקי הפעלה הפסקה לכל אחד מהמנועים של מפוחי האורור או  

 יחידות החמום והקירור, וכן נורות פעולה ותקלה לכל מנוע, שנאי למערכת  

 פיקוד, ומקום לרגש מתאים. הלוחות יהיו מתכתיים בגודל מתאים בהם יסודר  

 הציוד. 

 כל לוח הזנה יכלול את כל הציוד החשמלי עבור הציוד כמפורט בתכניות  

 וכמתואר לעיל. 

 

אמפר, יותקנו גלאי עשן וגלאי חום ומערכת כבוי  100ארונות החשמל בהספק מעל בחלקם העליון של כל הלוחות ו יד.

אוטומטית, ובחזית הלוח תהיה נורית סימון לנ"ל. מערכת הכבוי תהיה באמצעות גז "ירוק" בלבד כולל המיכל 

 ומערכת ההפעלה.

 

המערכת, צופר, אזעקה,  מערכת כבוי אש אוטומטית תותאם לגודל הלוח, ותכיל מערכת בקרה, מצברים לגיבוי 

, ברז חשמלי, לחצן הפעלה ידני, צנרת גז ודיזות, חיווט חשמלי ויתר FM-200גלאי עשן, מיכל כיבוי אוטומטי בגז 

 הנדרש.

 

 המערכת תופעל רק אם מגלאי עשן+גלאי חום יתקבלו סיגנלים להפעלה. 

 

ן וגלאי חום )אשר יותקנו ע"י בכל יתר הלוחות, הקבלן יבצע פתח/קדח עבור כבלי ההתראה מגלאי עש 

 אחרים(.מיקום הקדח יתואם עם קבלן מערכות מ"נ והכל באחריות קבלן מ"א.
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 קבלן המערכת יהיה אחראי עבור ההתקנה, חיווט וחבור נכון של כל המערכת טו.

 החשמלית והאוטומטית של הציוד המכני ולוחות החשמל. לפני בצוע לוחות 

 מתכנן ו/או המפקח את סכמת החשמל החשמל, יגיש הקבלן לאשור ה 

 המושלמת, את שרטוט חזית לוח החשמל, את רשימת הציוד, רשימת שלטים, 

 פירוט כל הציוד )לרבות ציוד הפיקוד( וכל הנדרש, משורטט באופן ברור 

 וקריא. 

  

 כל השלטים יהיו בנוסח וגוון לפי סטנדרט המזמין, ויחוזקו במסמרות  

 פלסטיק. 

 כל החוטים יסומנו ע"י שרוולי סימון מושחלים, עם סימון תואם וזהה  

 בתכניות. 

 

 על הקבלן לבדוק את מיקום הרכבת הלוחות, ולהבטיח התאמת הלוחות לבנין  

 ומקום ההרכבה. 

 

 מחיר כל לוח חשמל כולל כל האמור לעיל, כל הציוד הפנימי והחיצוני, טז.

 תר הנדרש, גם אם לא צוין ופורט במפורש.שילוט מושלם פנימי וחיצוני וכל י 

 

 כל עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ובהעדרן, יז.

 לגבי חלקי עבודה מסוימים, בהתאם לדרישות התקנים האמריקאיים 

 המתאימים. כמו כן תהיינה עבודות אלו כפופות לדרישות והוראות של חברת 

 אחרת.חשמל או כל רשות מוסמכת  

 

 מחלקו התחתון של הלוח. אך ורקכניסות ויציאות כבלים מהלוח יבוצעו  

 

 לצרכי חיווט יש להשתמש בתילי נחושת מצופים בדוד פלסטי ובחתך שלא יח.

 ממ"ר עבור קוי הפיקוד, ובחתך מתאים למעגלי הכח. לכל 1.5 -יקטן מ 
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 אלה ירוכזומעגל יהיו מהדקי יציאה תקניים עבור הכח והפיקוד, מהדקים  

 .2 –בחלק התחתון של הלוח. גודל המהדקים לא יהיה קטן ממספר תקני  

 כל החיווט יסומן משני הקצוות, ותהיה התאמה מלאה בין הביצועי לתכניות                  

 העדות.        

 

 כל מערכת האינסטלציה החשמלית תהיה באופן כללי כדלקמן: יט.

 

 .FR -1, ומעכבי בעירה NYY XLPם כל מעגלי הכוח יהיו בכבלי 

 כבלי חשמל חסיני אש )הזנה למפוחי הוצאת עשן למנועי עשן ולמנועי מדפי         

 .90E/180 FEומעכב בעירה  NHXH-Jאש/ עשן( יהיו בעלי בידוד מסוג         

 

 כל הצנרת הגלויה לכבלים תהיה מפי.וי.סי. דגם כבד )מרירון( או מצינור גמיש 

 מצופה פי.וי.סי. כבה מעצמו בזמן שריפה, כמו כן כל הקופסאות והאביזרים.משורין 

 .65IPהקופסאות והאביזרים יהיו אטומים למים לפי 

 

 הכבלים בין ווסתי התדר למנועים יהיו מסוככים בלבד.

 

 . 65IPכל המפסקים יהיו משורינים ומוגני מים. מפסקים חיצוניים יהיו ברמת אטימות של 

  

 ופי לציוד יהיה בעזרת צנור גמיש משורין מצופה פי.וי.סי. עםהחבור הס 

 ס"מ לפחות. 50מחברי "אנטיגרון". אורך הצנור יהיה  - מקורייםאביזרי קצה  

 

 כל המוליכים לקוי החשמל התת קרקעיים או אלה שמתחת לפני הרצפה 

 יהיו מותקנים בצנור פלסטי קשיח עם הגנת בטון. 

 

לציוד עצמו, למנועים השונים, למכשירי המדידה  -אספקת החשמל לציוד באזורי המכונות או בחדרי המכונות 

מיקרון( מחורץ עם דפנות, בעובי  80הבקרה והויסות, תהיה ממגשים. המגשים עשויים פח מגולבן )הגילבון בעובי 

כולל את   MFK ם וכל הנדרש, כמיוצר ע"ימ"מ, תמיכות מפרופילי התמיכה ע"י מוטות הברגה מגולבני 1.0פח של 
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כל האביזרים המתועשים המשמשים לתמיכה ותליה )משווק ע"י "לירד"(. או ש"ע של "אובו" כאלטרנטיבה 

 ובאישור מראש בלבד, רשאי הקבלן להשתמש במגשים מחוטים מגולבנים.

 

"יוניסטרט" לצנור היורד הכל עפ"י כללי ירידות או יציאות כבלים תעשה באופן יציב בתוך צנורות  עם חזוק פרופיל 

 עבודה נכונה ודרישות המזמין.

 

בחצרות או על גגות או באזורים הגלויים, תותקן מערכת החשמל בתעלות פח מגולבן לבן )צבוע במפעל( כמיוצר ע"י 

MFK בי )משווק ע"י "לירד"( עם כל האביזרים התואמים בלבד, עם תמיכות והגבהות, ממעקה החצר או על ג

מ"מ( וכיסויים הניתנים לפתיחה, עם חיזוק ברגי פח, או במידה ויידרש  10הגבהות בטון. בתעלות יהיו חורי ניקוז )

 בתוך מגשים עפ"י הפירוט לעיל.

 

בשום מקרה אין לבצע התקנת כבלים ו/או צנרת על גבי תעלות אורור או מ.א. אין לקבוע תעלות חשמל ו/או צנרת, 

 באויר, לתיבות מפוחים או כל פריט ציוד אחר.למבנה יחידות טיפול 

 

התעלות/רשתות, ומהדק "קנדי"  לכל אורךכל תעלות החשמל או מגשי רשת יקבלו הארקה באמצעות חוט שזור 

 לכל קטע תעלה/רשת.

 

 מחיר עבודות האינסטלציה החשמלית יכלול את כל המפורט לעיל ויתר כל כ.

 שיכין הקבלן אשר תבדק ותאושר ע"יהנדרש, ויבוצע עפ"י תכנית עבודה  

 המתכנן ו/או המפקח לפני הביצוע. 

 

 כמו כן, כולל המחיר הוצאות בדיקה של חברת החשמל או בודק מוסמך, 

 והטיפול בהזמנת הבדיקה על כל שלביה, ומסירת דו"ח למזמין.  

 

וורור, מיזוג האויר, האי במסגרת עבודה זו, הקבלן יבצע מערכת הארקה חשמלית לכל מתקני וציוד  כא.

קירור מכל סוג, מפזרי קור, תעלות/מגשי החשמל,  לרבות תעלות, יחידות טיפול באויר, צנרת מזוג או 

 במפרט הכללי. וכל יתר הנדרש 

 מחיר עבודה זו כלול במחירי הקבלן הכלליים לביצוע העבודה ולא תשולם 

 עבורה תוספת. 
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 יש לבצע אטימה מושלמת של מעברי  כב.   לאחר התקנת כל כבלי החשמל במבנה 

הכבלים בין הקומות, החדרים, החללים וכו' כמפורט בפרק "איטום מעברי צנרת, תעלות מ"א וכבלי חשמל" במפרט 

 זה.חומרי האיטום יהיו בעלי תקן 

 ,  UL 263או  DIN 4102בהתאם לאחד התקנים  KBSומיועדים למטרה זו כגון         

        1479 UL, 251 NFPA ,476 BS  חומרי האיטום יהיו עמידים במים ובכל מזג . 

 אויר, גמישים עם אפשרות העברת כבלים נוספים לאחר האיטום. איטומים         

 לכבלים דרך מחיצות אש/ עשן יעשו עם חומרים מיוחדים  למטרה זו, כולל         

 . FLAMMASTIKמ"מ סביב הפתח וע"ג הכבלים עם 30מריחת פס ברוחב         

 

 כל עבודות האיטום כלולות במחירי היחידה ותעשנה ע"י קבלן המערכות, באחריותו המלאה, ללא שום תוספת.

 

 

 

 בקרת מבנה   15.18

 

 נתוני המערכות המופקדות יוצגו בתכנת מרכז הבקרה. כמו כן יתאפשר שליטה  א.

 של הפעלה והפסקה של כל מערכות המופקדות. 

 

 הקבלן יצרף סכימה של כל מערכות הבקרה למערכות, המשולבות במערכת  ב.

 הבקרה המרכזית תוך ציון דגם הבקר. הקבלן אחראי לבצע תיאור כולל,  

 קישור בין מערכות הבקרה למערכות ובין מערכת בקרת מבנה, ופעולה זו 

 כלולה במחיר העבודה. 

 

 הנתונים יצגו במערכת כמפורט להלן: ג.

 

  גרפי וקטורי של אזורים נשלטים. שירטוט 
  .הצגת נתונים בטבלאות ואפשרות להפעלות 
  דוחות ואיסוף נתונים עם אפשרות תצוגה והדפסה בצורת גרף/טבלה 

 .EXCELואפשרות עיבוד ועריכה בתכנת גליון חישובים גרפי כדוגמת       
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   דו"ח התראות ואירועים רגעי והיסטורי עם רישום תאריך ושעת 
 התפרצות האירוע/תקלה.      

   מסכים )אזעקות, זמן ותאריך, 5אפשרות הצגתם בו זמנית של עד 
 שיח עם המחשב, כולל הפעלת מקשים, הוראות והודעות מהמחשב, -דו      
 תצוגה ע"י גרפיקה טקסטית/טבלאות(.      

   צבע מסך כולל "שורות המלל" יהיו עפ"י הנחיות המפקח. -כללי 

 

 תקלה ו/או התראה כל שהיא יהיה נוהל הצגת האירוע כלהלן:בעת אירוע  ד.

 

  על המסך תופיע שורה המציינת את סוג התקלה )אין משמעות באיזה מסך 

 נמצאים(. 

  תתבצע הדפסה של ההתראה/התראות כולל ציון השעה והתאריך 
 המדוייקים.     

  ןההתראה תכנס לדו"ח התראות עם ציון השעה והתאריך המדוייק המציי 
 בצבע של תקלה פעילה.     

  .על המפעיל יהיה לאשר את התקלה 
  .ניתן יהיה לאשר או לבטל את התקלה 

 

 חיווט לוחות החשמל של המערכות למערכת הבקרה המרכזית, התיאום,  ה.

 הויסות שיתוף פעולה עם קבלן בקרת מבנה, הכנת תמונות , טבלאות, גרפים  

 עבודה והציוד, ולא תשולם שום תוספת וכל יתר הנדרש יעשה כחלק ממחיר ה 

 עבור שילוב מערכת מיזוג אויר והארור עם מערכת בקרת מבנה. 

 

 בחניונים  COגלאי    15.19

 

החניון)נים(, מערכת  הקבלן יספק יתקין ויחבר למערכות הבקרה של הבנין ולמערכת אורור  א.

אשר יקבעו בתוכניות, וכנדרש בחוק רשוי עסקים,  (, במקומות COמושלמת של גלאי חד תחמוצת הפחמן )

 הסביבה. חניונים תת קרקעיים" של המשרד להגנת  –ב'  8.6מסגרת סביבתיים לפריט  , "תנאי 1989-התשכ"ח

 

 , למנוע מפגעי זיהום אויר COתפקידיה העיקריים של מערכת הניטור לגז  ב.

 העקריים כדלקמן: באזור מפרץ פריקת הציוד ומנהרת הרכב, על פי הכללים 

 

 חלקים למיליון. 30יעלה על  בכל מקום בחניה לא  CO -הריכוז החצי שעתי הממוצע של גז ה . 1 

 



 

 

311 

 מערכת האורור תוכל להיות מופעלת באופן ידני, גם אם לא התמלאו .2 

 .COהתנאים להפעלתה ע"י גלאי ה   

 

אשר תוכל   תחובר למערכת האורור באמצעות רכזת ממוענת   COמערכת הגלוי של ה .3 

 להראות איזה מהגלאים פעל ומהו מיקומו.

 

יחיד ימדוד ריכוז    COבשטח  יפעילו אוטומטית את מערכת האורור כאשר גלאי   COגלאי ה  .4 

CO    במערכת בקרת הבנין. מערכת האורור   חלקי מליון, וכן יפעיל התראה  30העולה על

 חלקי מליון במשך חצי שעה. 30מתחת ל  COריכוז ה     משיך לפעול עד לירידת ערכי ת

 

 בודד תהיינה כדלקמן:  COהדרישות ברמת גלאי ה  ג.

   

 הגלאי יהיה מוגן בתוך מארז קשיח ועמיד לקורוזיה, ועקרון פעולתו .1 

 יהיה אלקטרוכימי.  

 של האויר ומשנויי  קריאת הגלאים לא יושפעו משינויי לחות יחסית .2 

 טמפרטורה באזורים המנוטרים.  

 .PPM 0-300 -תחום מדידה .3 

  1. )רזולוציית מדידה של -+/CO PPM3 -סטיה של לא יותר  מ -רגישות .4 

 חלקי מליון לפחות(.  

 רציף. –זמני ניטור/קריאה  .5 

 שניות. 60 -(90Tזמן תגובה מקסימלי ) .6 

 מדידות הגלאי יהיו ליניאריות בכל תחום מדידה בסטיה שלא תעלה על  .7 

  2%. 

מדיוק מדידתו   הגבוהים מעל תחום מדידת הגלאי, לא תגרע COחשיפת הגלאי לריכוזי  .8 

 ותכונותיו של הגלאי.

 ( של עד CROSS SENSITIVITY, עם ערך הגבה )COהגלאי יהיה ספציפי ל  .9 

 בות אידי דלק וגזים אחרים הנפלטים ממנועילחומרים אחרים, לר 2%  

 כלי רכב.  
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 הגלאים יהיו בעלי תקן של גורם מקצועי או ממשלתי המתייחס לגלאי  .10 

  CO  בחניונים תת קרקעיים, כגון התקן הגרמניVDI 2053.   

 

 אופן התקנת הגלאים ד.

  

 מ' בין גלאי למשנהו. 20מ"ר או מרחק של   400גלאי אחד כל  .1 

 מ'. 1.5 – 1.8 –גובה הגלאי מרצפת המפלס  .2 

 לצרכי החיווט בין הגלאים לבקר. הקבלן יפעל כדלקמן: .3
בין הגלאי עד מפלס תקרת החניה, בצנורות "מרירון" קשיחים עם ספחים תואמים )קשתות וכו'(,  .א

 וצמוד לתקרה בצנורות כנ"ל, עד מגשי תקשורת קרובים.
ת )של קבלן מ"נ( לצורך העברת כבלי הפיקוד לכיון הבקר, הקבלן רשאי להשתמש במגשי התקשור .ב

 בתיאום עם קבלן החשמל ומנהל הפרויקט/מפקח.

  

 

  תחזוקה  ה.

 

 ידיו.   הבדיקות והכיולים יבוצעו על ידי יצרן הציוד או מעבדה שהוסמכה על  .1 

 חודשים או על פי הוראות היצרן. 6תקינות הגלאים תיבדק כל  .2 

 החילוף של הגלאים יהיו מתוצרת יצרן הגלאים או חלקים תואמיםחלקי  .3 

 באישור היצרן.  

 יעבור כיול מחדש בהתאם להוראות היצרן ובכל מקרה לפחות COכל גלאי  .4 

 פעם בשנה.  

 3תוצאות הבדיקות ואישורי הטיפולים ישמרו במח' האחזקה לתקופה של  .5 

 שנים לפחות.  

 

 תקלות ו.

  

 תחייב נקיטה בפעולות הבאות:  COגלאי ה  תקלה במערכת 
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 הפעלת נורית אזהרה במערכת הבקרה המרכזית. .1 

 שעות. 48התקלה תתוקן בתוך  .2 

 רישום התקלה במערכת. .3 

 

 חובת אגירת נתונים ז.

  

 מערכת הבקרה תהיה מחוברת לאמצעי אגירת נתוני הניטור והדפסתם .1 

 חר(, בעל תוכנה שתאפשר אגירה,ומדפסת, אמצעי רישום א PC)מחשב   

 "שמירה בזיכרון" לפרק זמן בלתי מוגבל, והדפסה של המצבים הבאים:  

 הגיעו או  CO -זמנים )ימים, שעות ומשך הזמן(, בהם ריכוזי ה  1.1  

 חלקי מליון. 30עלו על      

 , או חלקיה, מאספקת חשמל, אוCO -זמנים בהם נותקה מערכת ה   1.2  

 ממע' האורור.    

 , בחניון, כולל זמן, ומיקום הגלאי.CO -ריכוז השיא היומי של גז ה  1.3  

 

 חודשים,  6נתונים אלו ישמרו בזיכרון אוגר הנתונים  למשך  .2 

 ויודפסו/יוצגו בעת ביקורת, או לכל דרישה אחרת שתינתן ע"י "נותן  

 האישור".  

 

 דדים כמפורט לעיל, על מערכתמערכת הגלאים תתבסס בנוסף לגלאים הבו ז.

אוגר נתונים ממוחשב  בקרה ופיקוד מרכזית ממוחשבת אשר תחובר למערכת בקרת המבנה, לרבות  

 ומדפסת להדפסת הנתונים.

 

 להלן: מערכת הבקרה והפיקוד )היעודית( הממוחשבת תענה על הדרישות המפורטות  

 

 דקות לנתוני כל גלאי. 5מיצוע כל  .1 

 התראה לפחות:שתי רמות  .2 
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 להפעלה אוטומטית של המפוחים. –התראה א'   

 התראה ב' הפעלת התראה בבקרה המרכזית ובמפרץ הפריקה )צופר(.  

בהתראה א': תתבצע הפעלה אוטומטית של כל המפוחים, מפוח המפרץ עצמו, וארבעת מפוחי המנהרה כיחידה  .3 

 עצמאית אחת.

   

תתבצע כאשר לפחות שני גלאים באזור ימדדו בו זמנית, בפרק זמן  הפסקת פעולה אוטומטית של המפוחים  

 .PPM 10-הקטנים מ COדקות, ריכוזי  5רציף שאורכו 

 במידה וקיימים שני גלאים בלבד, תופסק פעולת המפוחים באופן   

 דקות. 10במשך  PPM 10ובריכוז דומים, לאחר מדידה בו זמנית של ריכוז   

 

תראה באופן מיידי כאשר שני גלאים באותו אזור ימדדו בו זמנית בפרק זמן רציף של תופעל הה בהתראה ב': .4 

בפרק זמן  PPM 80, או כאשר הריכוז הנמדד ע"י גלאי יחיד  עולה על PPM 80העולים על  COדקות,ריכוזי  5

 דקות. 15רציף שאורכו 

 

 PPM 30-בכל הגלאים חזרו לרמות שמתחת ל -COהפסקת האזעקה תעשה באופן אוטומטי כאשר ריכוזי ה   

 דקות. 10למשך 

  

 ,CO PPM 10-150המערכת תאפשר שינוי ברמות ההתראה בערכים שבין  .5 

 לגבי הפעלת מפוחים, הפסקת פעילות המפוחים, וכן הפעלת והפסקת  

 האזעקה.  

 

 מודגש בזאת כי הפעלת מפוחי האורור תהיה ע"י קבלת אותות הפיקוד ח.

 , אך יחד עם זאת מערכת הבקרה  תהיה מחוברתCO-זת גלאי הממרכ 

 למרכזיית גלוי אש/עשן של המפרץ והמנהרה, ואלה יהיו קובעים למצב 

 .CO-הפעלתם של המפוחים ולא רכזת גלאי ה 

 

 " כמשווק ע"י "קונטאל", עם גלאים SENSITROLהמערכת ומרכיביה יהיו " ט.

 " עם התוכנה CARELשל "  "SENSITROL" ובקר "SENSICO PX 300דגם " 

 המיוחדת לניטור, הפעלת מערכות האורור, בקרה ואגירת הנתונים וכל יתר  



 

 

315 

 הדרישות המפורטות לעיל. 

 .6005גידי מסוכך, דוגמת "טלדור" -החיווט לגלאים יהיה באמצעות כבל דו 

 

-הסביבה לנושא חניונים תת המערכת על כל מרכיביה ועבודת ההתקנה תעמוד בכל דרישות המשרד להגנת .י
 קרקעיים וכן בכל דרישות הרשות המקומית לענין זה.

באחריות הקבלן לודא כי המערכת אותה יספק ויתקין תעמוד בדרישות מפרט מיוחד זה ובדרישת הרשויות כמצוין 

 לעיל.

 

 אופני המדידה והתשלום למערכת זו יהיו כדלקמן: יא.

 

 כולל התקנה חיבור וחיווט.עבור הגלאים ישולם כמכלול  .1 

 מחיר הסורג כלול במחיר הגלאי ולא תשולם עבורו תוספת.  

 הצופר ישולם בנפרד, כולל התקנתו וחווטו המושלם. .2 

מערכת הבקרה תשולם בנפרד לרבות הבקר והתקנתו במקום שיסוכם, חיבורה לגלאים ומתן אותות למפוחים,  .3  

ראה  של הגלאים, הפעלת מפוחי האורור במהירות גבוהה/נמוכה, לשם הפעלה/הפסקה, שינוי ברמות ההת

 החווט המושלם לגלאים, לצופר, ועד ללוחות המפוחים.

כל המערכות תהיינה שלמות ומושלמות, כולל כל ציוד העזר והחיווט, החווט בין מע' הבקרה ללוחות  .4 

שמל או בודק מוסמך לכל עבודות בנוסף ימציא הקבלן אישור חברת הח המפוחים, ולמערכת בקרת הבנין.

 החשמל שבוצעו על ידו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור פעולת מערכת אורור חניון   15.20
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 , COהפעלת מפוחי אורור חניון תהיה ע"י קבלת אותות הפיקוד ממערכת גילוי  א.

אך יחד עם זאת מערכת הבקרה המרכזית תהיה מחוברת למרכזית גילוי אש/עשן של החניון ואלו יהיו קובעים 

 .COלמצב הפעלתם של המפוחים ולא רכזת גילוי 

 

 הפעלת המפוחים לאורור החניון תעשה באופן הבא: ב.

 

 מפוחי האורור יכנסו לפעולה כאשר שלושה גלאים באותה קומה ימדדו בו .1 

 , אוPPM30העולים על  COדקות, ריכוזי  5נית, בפרק זמן רציף שאורכו זמ  

 בפרק זמן  PPM30כאשר הריכוז הנמדד ע"י גלאי יחיד בקומה עולה על   

 דקות. 15רציף שאורכו   

 במידה וקיימים במפלס פחות משלושה גלאים, יופעלו המפוחים כפי   

 שצויין עבור גלאי יחיד.  

 

 תופסק, כאשר לפחות שלושה גלאים באותה קומה פעולת המפוחים  .2 

 הקטנים  COדקות ריכוזי  5ימדדו בו זמנית בפרק זמן רציף שאורכו   

 .PPM10-מ  

 

 במידה וקיימים במפלס שני גלאים בלבד, תופסק פעולת המפוחים באופן  

 PPM10-הקטנים מ COובריכוז דומים, לאחר מדידה בו זמנית של ריכוז   

 דקות. 10במשך   

 

 במידה וקיים במפלס גלאי אחד בלבד, תופסק פעולת המפוחים באופן   

 במשך  PPM10-הקטנים מ COובריכוז דומים לאחר מדידה של ריכוז   

 דקות. 15  

 

 התראה, הפעלה אוטומטית של האזעקה. תעשה באופן הבא: ג.

 

 האזעקה תופעל מיידית כאשר שלושה גלאים באותה קומה ימדדו בו .1 
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 או  PPM80העולים על  COדקות. ריכוזי  5זמנית, בפרק זמן רציף של   

 בפרק זמן PPM80כאשר הריכוז הנמדד ע"י גלאי יחיד בקומה עולה על   

 דקות. 15רציף שאורכו   

 במידה ובמפלס קיימים פחות משלושה גלאים תופעל האזעקה כפי   

 שצויין עבור גלאי יחיד.  

 

 אופן ידני ע"י מנהל החניון, או באופן אוטומטיהפסקת האזעקה תעשה ב .2 

 דקות. 10למשך  PPM80-בכל הגלאים חזרו לרמות שמתחת ל CO-כאשר ריכוזי ה

 

 ד.     פעולת המפוחים תהיה הדרגתית באמצעות בקר דרגות, כניסתם לפעולה במצב 

 דקות )או כפי שיקבע ע"י  10אורור רגיל תהיה אחד אחרי השני במרווח זמן של 

 הרשויות המוסמכות או כפי שידרש בשטח, בכל מיקרה מרווח הזמן יהיה ניתן לויסות ע"פ דרישה(.

 

 במצב אורור עם הפעלה אוטומטית של האזעקה, יכנסו לפעולה  המפוחים אחד

 דקות. 10שניות, יתר המפוחים במרווח זמן של  10אחרי השני במרווח זמן של 

 סדר כניסתם ובאותם מרווחי זמן כמו בכניסה.יציאת המפוחים ממצב עבודה תהיה ע"פ 

 

 המפוחים הקומתיים בלבד,  פעולת המפוחים במשטר שחרור עשן. יופעלו .ה

 כניסתם 

 שניות בין מפוח למפוח. 10לפעולה תהיה אחד אחרי השני במרווח זמן של         

 כל אחד מהמפוחים יהיה באופציה להפעלה במקרה של שחרור עשן         

 באמצעות הבקר, כך שבמקרה של כשל באחד המפוחים הבקר יפעיל את        

 אחד המפוחים הנותרים.        

 

)או שווה ערך מאושר(,  C.M.Sלכל מפוחי האורור יותקנו בלוח החשמל מתנעים רכים תוצרת "הנדסת הינע" מדגמי  ו.

 יש להקפיד בין היתר על הנקודות כמפורט להלן:

 

 יתאים  להספק הנומינלי של המנוע המופעל ויכלול מגען עוקףהמתנע הרך  .1 
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 סוף התנעה.  

  

 יש לכוון את הגנת יתרת הזרם הפנימית וזמן התגובה במתנע עצמו, על פי  . 2 

 נוסחת החישוב של היצרן, בהתאם ליחס אשר בין הזרם הנומינלי של   

 המנוע והזרם המירבי אשר המתנע מסוגל להעביר.  

   

 ש לווסת את כל יתר הפרמטרים הנדרשים על מנת להגן על המנוע המופעל )כגון מתח על פני המנוע(.י .3 

 

 המתנע לא יגרום לרעש מגנטי במנוע, שריקה או הפרעה אקוסטית מכל  .4 

 סוג.  

  

 מגנטיות ברשתות החשמל -המתנע לא יגרום לרעשים והפרעות אלקטרו .5 

 ו/או התקשורת. המתנע יהיה עם אמצעי הגנה בכניסה וביציאה ממנו   

 למניעה מוחלטת של ההפרעות.  

   

 המתנע הרך יבצע התנעה רכה על שלושת הפאזות כאשר המגען העוקף .6 

 חיצוני.  

 

 למתנע הרך יהיו ההגנות הבאות: הגנת יתרת זרם מושהית, נתיך  .7 

 ת הפזות, מניעת הפעלות אקראיות והגנהאלקטרוני, חוסר איזון בין שלוש  

 בפני חום יתר.  

 

 כל נושא הכוונים חייב להעשות תחת הנחיות היצרן או נציגו המוסמך   

 וכחלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן ובאחריותו הכללית.  

 

 

 לאחר גמר הוויסותים והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים עצמם   
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 מפורט של נקודות הכוון השונות וזמני התגובה, ותפוקתם( יערך רישום   

 במסגרת ספר המתקן והוראות ההפעלה/אחזקה.  

 

 כל האמור לעיל יבוצע כחלק מעבודת האספקה וההתקנה של המתנע,   

 וללא תוספת למחיר אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן.  

 

      

                   

 למתקני מ.א. ואורור ויסות, מבחני פעולה והרצה   15.21

 

 עם סיום הקמת המערכות ולפני קבלתן ע"י המתכנן ו/או המפקח והמזמין  א.

חייב קבלן מ.א. לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י מפרט זה, וכל כיוון ויסות 

קבלן מ.א. יבצע גם כל מבחנים ובדיקה נוספת אשר עשויים להדרש ע"י המתכנן ו/או המפקח במשך העבודה. 

נוספים שיידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים, משרד העבודה, משרד לאיכות הסביבה, חברת חשמל 

 וכו'.

 

כל יחידות מזוג האויר, החימום, מערכות פיזור האויר  ב.

 והמפזרים יכוונו כך

 דרשת, שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרט, בטמפרטורה הנ 

 תוך קיום הויסות הנכון בין אויר חיצוני לאויר חוזר.  

 הקבלן יוודא פיזור אויר נאות אשר ייצור חלוקת טמפרטורות נכונה כנדרש 

 במפרט. 

 

 כמו כן תמדדנה )באמצעות מכשיר מדויק ומקצועי( כל רמות הרעש. נקודות 

 ו/או המפקח.המדידה תהיינה באזורים הממוזגים ובמקום אשר יקבע המתכנן  

 

כל מערכות האיורור הפליטה והיניקה יכוונו כך שהספיקות  ג.

 בהן יתאימו 

 לנדרש בתכניות ובמפרט. 



 

 

320 

 

בשום מקרה, אין לקבל את הכוונים אשר בוצעו במפעל  ד.

 כסופיים, וכמובנים

 מאליהם. 

 

כל המנועים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם, כל מפסיקי  ה.

 יתרת הזרם 

 וההגנות יכוונו וייבדקו להפסקת פעולת המנועים בזרם הנדרש. זרם הפעולה  

 הנורמלי והמירבי יסומן באופן בולט וקבוע על פני לוח השנתות של כל  

 

 אמפרמטר. ווסתי המהירות יכוונו וייווסתו לפי הנחיות היצרן, בהתאם  

 לזרמים הנצרכים והספק הווסתים.        

 

ות והאזעקה וכל מערכות הביקורת כל אביזרי הבטיח ו.

 והפיקוד האוטומטיים 

 ייבדקו לפעולה תקינה. 

 

לאחר שקבלן המערכות יסיים את כל המבחנים והויסותים  ז.

 לשביעות רצונו,

 הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי  

 שומים מפורטיםהפעולה המפורטים במפרט זה. הקבלן יערוך בעת מבחן זה רי 

  ומסודרים של זרם המנועים בהנעה ובפעולה שוטפת, כמויות וטמפרטורות 

 האויר באזורים הממוזגים, כמויות אויר לאספקה, אויר חוזר או פליטה, וכל           

 יתר האינפורמציה הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות המפרט והתכניות. 

 ן והמערכות לשביעות רצונו של עם גמר הבדיקות, הויסותים כיוון המתק 

 הקבלן, יגיש הקבלן למתכנן ו/או למפקח דו"ח ובו יצויינו הפרטים הבאים: 

 

כמות האויר ביציאה )או  -עבור כל מפוחי פליטה או אורור  - 

 ביניקה(
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   של המפוח ובכל אחת מן השבכות.  

   

 

 בדיקת כל מדפי האש/עשן הממונעים וחיגורם למערכות, וציון ברור  -

 ברשימה מפורטת איזה מדף נבדק ומצב פעולתו וחיגורו.  

 

 כוון מגיני יתרת זרם, כוון ההשהיות  –עבור מזגן/יחידות מ"א מפוצלות   - 

רם העבודה לכל מדחס לפני הפעולה )ההשהייה תתחיל ב"ספירת הזמן" מיד עם הפסקת המדחס)ים( (, סימון ז

 וביחידות עם יותר ממדחס אחד סימון הזרם לפעולת כל המדחסים, כל יתר הנדרש עבור יחידות טיפול באויר.

 

 רישום כוון כל מגיני יתרת הזרם, רישום בדיקה של  –עבור לוח החשמל   -

 מערכת כבוי האש )סימולציה חשמלית של הגלוי ושליחת סיגנל ההפעלה(, 

נורות, סימולציה של תקלות נכנסות והחיווי על הלוח גם של תקלות חוזרות, עדכון תכניות הלוח. בדיקת כל ה

הקבלן יאשר כי בדק את הסימונים, השלטים, הפעלת קבלים, חיגורים, הגנות וכל יתר מאפייני הלוח ושילובו 

 במערכת.

 

לאחר תום הויסותים ואישורם, על קבלן המערכות להיות  ח.

 "ימוכן לבצע עפ

 דרישה, שינויים בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות, על מנת להביא 

 את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות. 

 

 רשום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד המתכנן ו/או המפקח. לאחר מכן  

 יקבע תאריך כמוסכם ע"י הקבלן והמתכנן ו/או למפקח ובו יערך מבחן  

 ביקורת בנוכחות המתכנן או נציגו המוסמך. במידה ובעת המבחן עם המתכנן  

 ו/או המפקח ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה בתוצאות מבחני הקבלן  

 ו/או זו שנדרשה במפרט זה, וידרשו ויסותים נוספים, קבלן המערכות ידרש  

 כנ"ל.לשאת בהוצאות המתכנן או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף  

 

 לאחר מסירת המתקן למתכנן ו/או למפקח על קבלן המערכות להריץ את  
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 יום. תוך פרק  14המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות מאשר  

 זמן זה על קבלן המערכות להדריך את המפקח ו/או נציג המזמין בכל הנוגע 

 להפעלתו ולאחזקתו של המתקן. 

 

 

 שילוט וסימון   15.22

 התחזוקה.בנספח מופיעות   מיספורהשיטת ת מדויקות , בנוסף על האמור לעיל להנחיו

 

 הקבלן יספק ויתקין בחצר או באזורי הציוד, בחדרי המכונות על הגגות ובבנין  א.

שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, מיספור יחידות טיפול באויר או חמום באויר,  -ובכל מקום נדרש 

הפליטה, המזגנים, יחידות עבוי, רגשים, מנועי מדפים מכל סוג, אביזרי פיקוד ובקרה מכל סוג וכו'. כמו כן מפוחי 

 , את מיספור וסימון צנרת גז

 הקירור לכל אורכה. 

 

 שכבתי, חרוטים בפנטוגרף, בגודל האותיות המצוין. -השלטים הפנימיים בלבד יהיו מפלסטיק רב

 שלטים מקצועי. ם צבועים ע"ג פח/אלומיניום, בידי עושה השלטים החיצוניים יהיו שלטי 

 

ס"מ, אלא אם צוין אחרת בפרקי המפרט וכל שלט ישא  10X20השלטים עבור פריטי ציוד יהיו בגודל מינימלי של  ב.

את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה, בגודל אותיות 

 מ"מ. 10מיזערי של 

 

ס"מ,  X 10 10יסומנו כנ"ל ע"י שלטים בגודל  -השלטים עבור כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו'

 מ"מ. 5בגודל אותיות מיזערי של 

 

 נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד יסוכמו עם מנהל האחזקה של המתקן 

 תאם לנ"לאו נציג המזמין, ובאישור המתכנן. שלטים אשר יסופקו שלא בה 

 לא יתקבלו. 
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צנרת לא מבודדת או בידוד הצנרת למערכות השונות יצבעו בגוונים שונים לפי טבלת הגוונים של המזמין או לפי  ג.

 של משרד הבריאות )לפי קביעת המזמין(, וכן מקרא בו יצויין כל צבע את סוג הצינור ותפקידו. L-70תקן 

 

 להדבקה כוון הזרימה וסוג הנוזל. על רקע צבע הגמר יסומנו בשלטים מוכנים 

אשר יבהירו לגמרי את  , ובמרחקים וסביב כל היקף הצנורההדבקות תעשנה במקומות בולטים לעין  

 ויאושר ע"י המתכנן ו/או המפקח. מהלך הצנרת וזרימת הנוזלים השונים, כפי שידרש 

 מטר(. 3השילוט יעשה גם מעל תקרות מונמכות )במרחקים שלא יעלו על  

 המדבקות תהיינה באיכות מעולה ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום, 

 ללא קילוף. 

 

התעלות בבנין, בחללי תקרות, בחדרי מכונות ועל הגג, לאספקה, פליטה ואורור, תשולטנה באופן ברור לרבות כוון  ד.

ה או ליניקה, מספר הזרימה, מקור האויר ויעודו, מספר היטא/מפוח אליהם הן מחוברות, לאספקה או חזר

 החדר/האזור אותו הן משרתות ואליו הן מיועדות או ממנו הם מגיעות וכו'.

 מטר(. 3)במרחקים שלא יעלו על  גם מעל תקרות מונמכותהשילוט יעשה  

מותקן במעטפת למינציה אשר תבטיח הגנה מרטיבות ולכלוך אשר תודבק ותחוזק  A4השילוט יהיה בגודל דף  

 הטרמי. לתעלה או לבידוד

  

 המדבקות תהיינה באיכות מעולה ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום, 

 ללא קילוף. 

 

 כל אחד ממעגלי צנרת גז הקירור )גז, נוזל וכבל פיקוד/חשמל( ישולט באופן ה.

 ברור, ע"ג הצנרת )בתוך מגשי החשמל( לכל האורך, במרחקים אשר לא יעלו 

 מונמכות( ובכל מקום אחר.מטר, בבנין )מעל תקרות  3על  

 

 תעלות צנרת וציוד חיצוניים ישולטו ע"י שלטי מתכת בלבד. שלטי הדבקה לא  ו.

 יתקבלו! 

 

 השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם עבורם כל תוספת. ז.
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 רשימת התכניות   15.23

 

 מכרז בלבד , ומהווים א.   מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם ל

 אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה.       

 

 ב.   התואי הסופי של מהלכי הצנרת והתעלות, כבלי חשמל ופיקוד , מיקום הציוד      

 הראשי בחצר הציוד או בחדרי מכונות או במבנה או על הגגות, מיקום הציוד        

 אפשרויות ההתקנה ומגבלות המבנה בעת המישני וכדומה, יקבעו על פי        

 הביצוע, ועל פי הנחיות המפקח.       

 

 ג.    לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי, עקיפת מכשולים ,

 תוספת אביזרים וכו' , אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכות  .      

 

 ד.   שינויים בכמויות של צנרת, תעלות, ציוד ראשי או משני , אביזרי צנרת או     

 אביזרים אחרים , לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי, אלא על בסיס כתב       

 הכמויות ומחיר היחידות.       

 

 ה.   המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות , להוסיף

 תכניות , סקיצות ופרטים , ומתן הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים ינתנו       

 אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או        

 המזמין.       

 

 ו.   הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע.
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 ז.   להלן רשימת התכניות.

 

      

 תכניות עדות   15.24

 

על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו, כאחד מתנאי היסוד לסיום עבודותיו, למסירת העבודה ותחילת תקופת האחריות  א.

 מערכת "תכניות עדות" )או, "כפי שבוצע"(, כמתואר בהמשך. -

 

 תכניות העדות תכלולנה באופן ברור ומדויק את כל המידע לגבי המערכות  ב.

ו לרבות את גודל הציוד ומיקומו )יחידות קירור/חימום מים, תנורי חימום, מחליפי חום, משאבות, אשר הותקנ

מפוחים, יחידות טיפול באויר ומזגנים, ארובות וכל ציוד מכל סוג(, את המהלכים המדויקים של הצנרת למערכות 

וד, סכימות צנרת, סכימות פיקוד השונות, כל התעלות לכל המערכות, מיקום לוחות חשמל ומידותיהם, סכימות הצי

 וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע"י הקבלן, וכן המיספור ושילוט הציוד.

 

 "תכניות העדות" תבוצענה ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב, בתוכנת "אוטוקד" ג.

 , באופן מקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי השרטוט , וברמה שלא תרד2014 

 תכניות המכרז אשר הוציא המזמין.מרמת  

 יחד עם התכניות יספק הקבלן למזמין דיסקטים צרובים עם כל השרטוטים 

 והוראות הפתיחה והשימוש בהם. 

 

 תוכניות העדות תבדקנה ותאושרנה. במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו ד.

 את המצב האמיתי, הקבלן יבצע תיקונים כנדרש. 

 

 עותקים של התכניות והשרטוטים 3התכניות, הקבלן יספק לאחר אישור  

 יחד עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי החוזה. 

 

 מודגש בזאת כי ביצוע "תכנית העדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודת  ה.

 הקבלן, לא ישולם לקבלן בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודה 

 ליים.כלול במחירים הכל 
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 כמו כן כמצוין בראשית פרק זה, ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם  

 הוא תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים. 

 

 במידה ועבודה זו לא תבוצע ע"י הקבלן, המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה 

 נדסים,ע"י אחרים, ולקזז את עלות הביצוע )לרבות המודדים, השרטטים, המה 

 עבודת המחשב וכל הנדרש( מחשבונות הקבלן, או לתובעם בנפרד. 

  

 

 אחריות ושירות למתקני מזוג אויר ואורור   15.25

 

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות 

 התחזוקה.מפורטות בנספח 

 

 רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרשהקבלה הסופית תהיה  .א

 במפרטים ובתוכניות, ועפ"י הערות המתכנן. 

 

 סטים מושלמים של תוכניות 5כחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין  .ב

 עדות מדויקות ומפורטות. תוכניות העדות תעשינה במתכונת תכניות התכנון 

 יספק הקבלן למזמין דיסקט עם". כמן כן 14 -במחשב, בתוכנת "אוטוקד  

 השרטוטים עם הוראות הפתיחה והשימוש )ראה פרק "תכניות עדות"(. 

 

 בגמר תקופת העבודה )עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין( .ג

 ולקראת איכלוס המקום ע"י המזמין, הקבלן יפעיל את מערכת מזוג האויר  

 נאי עבודה נאותים. על כל חלקיה ע"מ לאפשר ת והאורור  

 המערכת תופעל גם אם טרם התקבלה סופית, ותחילת תקופת השירות 

 והאחריות תהיה כמצוין לעיל. 

 עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים  
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 למערכת. 

 

 של המפרט  150092השירות למתקני מיזוג האויר והאורור יהיה כמפורט בפרק  .ד

 קני מ.א. במשך כל תקופת האחריות וכמפורט במפרט זה.הכללי למת 

 

 תקופת האחריות, תכניות העדות ועבודות השירות השונות, כלולים במחירי ו.

 המערכות, ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם. 

 

 

 

 

 

 תחזוקת מתקני מיזוג אויר ואורור   15.26

 

 הבדק )אחריות(לאחר הקבלה הסופית של המתקן ע"י המזמין תחל תקופת  א.

 והשרות אשר במהלכה יבצע הקבלן את פעולותיו לאחזקת המתקן והטיפול 

 בו. 

 

אנשי אחזקה מיומנים ומנוסים  כל עבודות התחזוקה והפעולות הנדרשות במסגרת הסכם זה תעשינה ע"י  

מלצת חברה אחרת שזו מומחיותה המוכחת, המוכרת והמו בלבד, ע"י מחלקת האחזקה של נציג היצרן או 

 הציוד בארץ. ע"י נציג יצרן 

 

 של 16, 15פעולות האחזקה המפורטות להלן תהיינה בנוסף למפורט בפרקים  ב.

 המפרט הכללי. 

 

יהיה רשאי לחתום עם  מפרט זה ישמש בעתיד גם כנספח לחוזה השירות והאחריות אשר המזמין  

פת של שנה עם אופציה להארכה לשנה והשרות, לתקופה נוס החברה )הקבלן( לאחר תום מועד תקופת הבדק 

 נוספת.
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 מפרט מיוחד לשרות ואחריות למתקני מזוג אויר: ג.

 

 הציוד נשוא מפרט זה .1 

 

 מתקני מזוג אויר של המזמין כמפורט.  

 

 כללי –השרות  .2 

 

וכן    עבודת השרות תכלול תיקונים מיוחדים לפי קריאות מנציג המזמין א.  

 טיפול מונע.

 

  פעמים בשנה )כל שלושה חודשים(. טיפול זה  4הטיפול המונע יבוצע  ב.  

 יבוצע  ללא קשר עם קריאות השרות. הטיפול יבוצע בשתי רמות: 

 

 פעמים בשנה יבוצע טיפול "מונע רגיל" כפי שיפורט. 2   

 

 פעמים בשנה יבוצע טיפול "מונע יסודי" כפי שיפורט. 2   

 

 ינם חופפים.הטיפולים יבוצעו במועדים שא   

 

הטיפולים יבוצעו על פי הפירוט במפרט זה וכן על פי טבלאות השירות המצורפות, עבור פריטי ציוד  ג.

 שונים, והמהוות חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

 כל התיקונים והעבודות, כולל שכר עבודה, הוצאות נסיעה, וכן ד.  

 תשלום  החומרים, החלקים, גז שמן ומסנני אויר וכדומה יבוצעו ללא

 נוסף, לאורך כל תקופת הבדק והאחריות, ולתקופה הנוספת במידה והסכם השירות יוארך.
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 5החלקים, יהיה כמצוין בסעיף  רק במסגרת חוזה השירות לאחר גמר תקופת האחריות, התשלום עבור  

 להלן.

 

 טיפול "מונע רגיל" –השירות  .3 

 

 זמן שווים, כאשר לאחר כלפעמים בשנה בפרקי  2טיפול מונע זה יבוצע   

 טיפול "מונע רגיל" יבוצע  טיפול "מונע יסודי" כפי שיפורט להלן.  

 לאחר ביצוע הטיפול המונע, יוגש למזמין דו"ח מפורט בכתב. החברה   

 תודיע מראש לנציג המזמין על מועד הביקורת לצורך מעקב וכן לאפשר  

 השתתפות נציג המזמין בביקורת.  

 

 ה"מונע הרגיל" יכלול:הטיפול   

 

 החלפת כל מסנני אויר, או נקוי המסננים באופן יסודי בהתאם לסוג  א.  

 המותקן.   

 נקיון כללי של כל ציוד מזוג האויר וחדרי מזוג האויר. ב.  

  בדיקה ורישום של הטמפרטורות הבאות: ג.  

 לטמפ' אויר צח, טמפ' אויר חוזר לכל מזגן, טמפ' אויר ביציאה מכ   

מזגן, טמפ' אויר יבש ולח במספר מקומות במבנה או בחלל אותו משרת הציוד, טמפ. מים מקוררים, 

 טמפ. מים חמים.

 בדיקה של מערכת הפיקוד וכן מערכת ההגנות של המדחסים, רישום ד.  

 לחצי המדחסים, כמויות גז ושמן במדחסים, לחצי המים במחליפי   

 קריאת מונה המים על מערכת החום, מפל הלחץ במחליפי החום ו   

 המילוי.   

 ביקורת כללית לרעשים, רעידות וכו'. ה.  

 גרוז ושימון מיסבים במידת הצורך. ו.  

 החלפת נורות שרופות בלוחות החשמל ובדיקת רעשים והתחממות. ז.  
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 טיפול "מונע יסודי" –השרות  .4 

 

 –ן )להלן החברה מתחייבת לספק למזמין במקום בו מותקן המתק א.  

 "מקום המתקן"(, טיפול "מונע יסודי" למתקן אשר ינתן כאמור   

 פעמיים בשנה.   

 במסגרת טיפול זה תעשה הסבת המתקנים מחימום לקירור ולהפך,   

 במתקנים בהם הדבר לא נעשה באופן אוטומטי.   

 החברה לא תסיים את שרותה זה אלא אם בהפעלה הנסיונית פעל   

 ומילא את יעודו לשביעות רצון בעלי המתקן היועץ/מתכנן והמפקחים.המתקן כראוי 

 

 בכל מתקן יבוצעו רק העבודות לפי המערכות המותקנות באותו  ב.  

 מתקן.

 

 לאחר ביצוע העבודות וכן לאחר כל ביקור לצורך הטיפול המונע,   

 יוגש דו"ח בכתב למזמין לגבי העבודות שבוצעו וכן לגבי מדידות   

 שו כמפורט להלן.שנע   

 

 החברה תודיע מראש למזמין את מועד הביקורות הנ"ל על מנת   

 שאחראי מטעם המזמין יהיה נוכח במקום המתקן בזמן הביקורת.   

 

 הטיפול המונע במסגרת הביקורת העונתית )פעמיים בשנה( יכלול ג.  

 את הפעולות המפורטות להלן, ובנוסף לנדרש ולמומלץ ע"י יצרני    

 הציוד:   

 

 מערכות תעלות האויר –טיפול מונע  .1   

 

 בדיקה וויסות טמפרטורה אחידה באזורים על ידי ויסות כמויות האויר.
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 איטום נזילות ודליפות אויר, חיזוק להבי מפזרים ולהבי מדפי 

 וויסות.

 

 לוחות חשמל –טיפול מונע  .2   

 

   דלתות ברגים, אטמים, מנעולים ותיקוני  –בדיקה כללית 
 צבע.      

       נקיון חיצוני ופנימי, בדיקת השלטים, בדיקה של כל 

 מכשירי המדידה על ידי שימוש במכשיר חיצוני.       

  .בדיקת כל נורות הסימון 
  חיזוק כבלים ומוליכים, בדיקת מפסקים מתנעים 

 ואביזרים.    

   ההגנות בלוח.בדיקת כל 
   בדיקת כל מערכות הפיקוד בלוח, ויסות וכיול במידת 

 הצורך.      
  .בדיקות שלמות והתנגדות כל חיבורי ההארקה 
  .ניקוי ושימון מגעים על ידי רסס מתאים 
  .רשום זרמי הפעולות של כל המנועים הקשורים עם הלוח 
   יזום תקלות בפעולת הציוד ובדיקת נורות ההתראה 

 והזמזם.      
     בדיקות זליגה באמצעות מכשירי אינפרא אדום או 

 בטכניקה חדישה יותר.    

 

 מפוחים שונים –טיפול מונע  .3   

 

ביקורת כללית, נקיון וצביעה, גריז ושימון, החלפת רצועות, בדיקת רעידות )יציאה מאיזון(, 

 בפעולה.רעשים, מיסבים, בדיקת כמות האויר של המפוח וכן זרם המנוע 

 

 השירות הנוסף )לאחר תום תקופת האחריות( .5

 

 אספקת מדחסים, מנועים חשמליים, משאבות ומפוחים, אשר הצורך א. 

 בהחלפתם או בשיפוצים נובע משחיקה ובלאי טבעיים ואשר לא נגרמו  

 על ידי תקלה, יבוצעו על ידי החברה עבור המזמין כשרות נוסף תמורת  

 החברה תגיש הצעת מחיר לכך ותקבל את אישורתשלום נוסף ולאחר ש  
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 המזמין.  

 

 לצורך האמור לעיל, לא ייחשב כבלאי טבעי כל בלאי אשר אירע תוך ב. 

 שנים מיום שהותקן החלק המתבלה אלא אם כן על פי אישור של ספק  6  

 הציוד ייחשב הדבר כבלאי טבעי. כמו כן לא יחשבו כבלאי טבעי קלקולים                

 שנבעו מנסיון לתקן את המתקן על ידי מי שאיננו טכנאי בעל תעודה                

 מוכרת ונשלח ע"י החברה לבצוע התיקון.               

 

 במידה והמזמין והחברה לא יגיעו לעמק השווה לגבי מחיר החלפת הציוד ג. 

 המתואר בסעיף א. שומר לעצמו המזמין הזכות לבצע העבודות 

 המתוארות בסעיף הנ"ל באמצעות כל חברה אחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 החברה בהיותה נותנת השרות נדרשת להתריע בפני המזמין בעוד מועד ד. 

 על חלפים אשר לדעתה תידרש החלפתם עקב בלאי טבעי או שחיקה.  

 

 נקיון מקום המתקן .6

 

 ה, תדאג החברה כילאחר ביצוע העבודות והשירות על פי תנאי חוזה ז 

 מקום המתקן שבו בוצע השירות יהיה נקי מכל פסולת, לכלוך, ושיירים 

 שמקורם בעבודות התחזוקה והטיפול ע"י עובדי החברה. 

 

 מחיר, והארכת תקופת השרות והאחריות .7

        

 במשך תקופת הבדק והשרות לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע עבודות 

 המפורטות לעיל )במפרט הכללי והמיוחד(, וכל העבודות כלולותהתחזוקה  

 במחירי הציוד אשר צוינו בכתבי הכמויות והמהווים חלק מחוזה ההתקשרות 

 עם המזמין. 
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 במדה והמזמין יחליט לחתום עם החברה )הקבלן( הסכם שרות לתקופה של 

 יה שנה נוספת מעבר לתקופת האחריות והשירות הנדרשת במפרט זה, יה 

 המחיר לפי שקל/טון קירור המתיחס למתקן. 

 

 המחיר יהיה צמוד למדד א.ק.מ.א. )ארגון קבלני מזוג אויר( כאשר מדד הבסיס 

 יהיה המדד הידוע בתאריך הגשת המחירים למכרז זה )של התקנת המערכות(. 

 

 במדה והמזמין יחליט לנצל האופציה העומדת לזכותו להארכת החוזה  

 נוספות, יקבע המחיר עפ"י אותו מדד, או במשא ומתן בין הצדדיםלשנתיים  
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 מעליות – 17 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 17.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות 

 המחמירות יגברו.

 

 הקדמה  17.1.1

 

 מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט להלן.

 תאור המבנה

 בירושלים יותקנו: 4/9בחניון לרכבים פרטיים "חנה וסע" במחלף 

 כמפורט להלן: MRLמעליות חשמליות מסוג  3 -

(, דרגנועים ומדרכות נעות מדגמים Heavy Dutyכל המתקנים יהיו מדגמים מיועדים למשטר עבודה מאומצת )

 .Public Transportationשל 

 

 הגדרות 17.1.2

 

 גוף עמו יחתום הקבלן על החוזה.        -  המזמין 

  קבלן המבצע את הקמת המבנה.        - קבלן ראשי

 קבלן המבצע את המתקנים נשוא מפרט זה.       - הקבלן

 המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין.        -המפקח 

                 קרסנר מהנדסים בע"מ. -הולץ   -היועץ 

 כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה.   -המתקנים 

 

 תקנים וחוקים  17.1.3

 

 הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים. 

 (.3A)כולל עדכון  2481-1כל העבודה , החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור בתקן ישראלי  
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 לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבודות החשמל יתאימו לחוק חשמל במהדורתו האחרונה. 

 התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם: 

 לגבי רעש ממעליות. - 1004ת.י  -

 חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות. -

 הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה.  -

 תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים. -

 (. 1970פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש ) -

   2279, 1918, 70חלק  2481דרישות נגישות לנכים לפי ת.י.  -

 במהדורתו האחרונה. EN115תקן אירופאי לדרגנועים ומדרכות נעות  -

 בכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשומה במפרט זה. 

 יקט.על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או עומד לחול במשך ביצוע הפרו

 

 המפרט הכללי  17.1.4

 

אם לא צויין במפורש אחרת, תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי "המפרט הכללי" של הועדה הבינמשרדית והפרקים 

 למתקנים המתוארים במפרט. בכל פרק הכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפרק.

 

 תקנות   17.1.5

 

ידי השלטונות בקשר להקמת המתקנים. כל -הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על

עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתוכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות                               

מוסמכת )כגון  חב' חשמל, עירייה, מכבי אש( תבוצענה לפי אותן אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות 

 במהדורותיהן האחרונות.  -הדרישות.  כל המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון ובניה" 

 

 מסירה זמנית  17.1.6

 

 ראשי" לצורך עבודותיו באתר.למסור "לקבלן שמורה בידי המזמין האפשרות להפעיל את המעליות בחשמל זמני וגם  

 מ"מ עובי מעל שכבת קלקר מותאם במדוייק  3על הקבלן הראשי יהיה להגן על קירות רצפה ותקרת התא בעץ לבוד 
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למידות התא )ההגנה תאושר ע"י היועץ(. בתקופה זו ישולמו לקבלן דמי שרות עפ"י המחירים המופיעים בכתב 

 הכמויות.

 ע"י "קבלן ראשי"( יתבצע במעליות סקר בהשתתפות הקבלן, היועץ, נציג המזמין. בתום תקופת השימוש במעליות )

ורק לאחר מכן תתקבלנה המעליות ע"י המזמין ותתחיל תקופת          על הקבלן יהיה לתקן את כל הליקויים שנתגלו בסקר 

האחריות. נזקים מכניים וחבלות שיגרמו ע"י "הקבלן הראשי" ישולמו על  ידו. יתר התיקונים שנובעים מפעולת המעלית 

 לצורך עבודה שוטפת באתר הבניה יתבצעו במסגרת הסכם שירות.  

 

 התאמה למפרטים ולתוכניות 17.1.7

 

כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי בתוכנית חייב לקבל אישורו בכתב  של 

ידי הקבלן ובין שנדרש על ידי המפקח. התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת -המפקח וזאת בין שהשינוי הוצע על

 ההצעה הן כלליות, לאינפורמציה בלבד. 

ב את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו )אם ישנן( בשעת הגשת הצעתו. לאחר מכן כל דרישה על הקבלן לבדוק היט

 לשינוי )אם אפשרי( תבוצע ע"ח הקבלן. 

 

 הכרת  האתר לקבלן 17.1.8

 

לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו, לרבות כל העבודות אשר בוצעו או עומדות להתבצע בו בעתיד 

 הקרוב. עליו להכיר את דרכי הגישה, האחסון וההרמה של ציודו. לא יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.    

                      

  תוכניות הקבלן 17.1.9

 

 תוכניות שתכלול:שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור  המפקח מערכת  4תוך 

 תוכניות בניה מפורטות.  -

 תוכניות הרכבה מפורטות.  -

 תוכניות פרטים ארכיטקטוניים )לפי דרישות האדריכל(.  -

 תוכניות אביזרי איתות ופיקוד.  -

 תוכניות חשמל מפורטות.  -

 ר יועץ אקוסטי. לאישו –פרטי בידוד הציוד  -
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 עותקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת 2 -וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התוכניות תוגשנה ב 

 הפרטים. במידה והתוכניות לא אושרו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. 

 לקים, התאמה לתקנים, חוקים ותקנות של הרשויות. הקבלן יבססאישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב הח

 את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. 

 במידה וחלק מהמבנה )הנוגע לעבודת הקבלן( כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע על חשבונו. 

יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות הנמסרות לו, ולבדוק את הפרטים והמידות לפני הכנת תוכניותיו 

 המתייחסים לעבודתו.

 על כל סטייה 

 או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב.

 ת המבנה ותוכניות המתקן.לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות, סתירות או טעויות  בתוכניו

 במקום, בהתאם למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד.על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות 

 להודיע למזמין ולידעו על סטיות באם תהיינה. על הקבלן 

 תעשה –שינויים וחציבות לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת יהיה צורך בהריסות, 

 עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 עבודות הקבלן הראשי  17.1.10

 

 הקמת פיר לפי תוכניות המכרז/קבלן המעליות.  -

 סיוד הפיר )טיח אם הפיר בנוי עם בלוקים(.  -

 הרכבת פיגום בפיר )אם נדרש(. -

 סימון גובה ריצוף בכניסות.  -

 השחלת כבל הארקה לפיר ישירות מפס השוואת פוטנציאלים.  -

 בניה סביב המשקופים והשלמת יציקת ספים.  -

 קיבוע קופסאות לחצנים ומראי קומות בתחנות. -

 צנרת וחיווט לתקשורת מראש הפיר לאיזור פקוד שיקבע הלקוח. -

 מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן. -

 שעות(.  3נפרד לכל קבוצת מעליות )עם גיבוי של  –קוד המעלית קו טלפון חוץ ללוח פי -

 הכנת פתחים בראש הפיר )לפי תוכנית קבלן המעלית(. -
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 פתח איורור בראש הפיר + רפפות. -

 ווי הרמת ציוד בתקרת הפיר. -

 הזנת חשמל לכל מעלית כולל לוח חלוקה או מפסק פאקט בקרבת לוח הפיקוד. -

 מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד.תאורה במבואות  -

  לוקס 50 –עוצמת תאורה בכל התחנות )פרט לתאורה מעל לוח הפיקוד(  

 מטר מיציאה ממעלית. 1עם מפסק הדלקה במרחק שלא יעלה על  לוקס עם מפסק נפרד 200 –עוצמת התאורה מעל לוח הפיקוד 

 לוקס. 50 –תאורת חרום 

 )לפחות בתחנה שבה נמצא  PREACTION   ן מערכת ספרינקלרים, מומלץ שהיא תהיה בעלתבמידה ובלובאי מעליות תותק -

 לוח פיקוד(.

 

 הזנת חשמל למעליות  17.1.11 

 

וולט עד לוח פיקוד  230הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי  50וולט ,  400קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי 

 לנעילה במצב מופסק(. המעלית כולל מפסק פאקט)עם אפשרות

כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם לתקן ולדרישות חברת 

 חשמל.

 בנוסף יספק הקבלן הראשי תאורה, שקע כח חד פאזי, ויחידות תאורת חרום מעל לוחות הפיקוד.

ר אספקת חשמל של חברת חשמל. על הספק באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעד

להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום. קבלן החשמל יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל אחד מלוחות 

 הפיקוד לחיווי פעולת גנרטור.

 

         חיבור זמני של  חשמל

 הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך תקופת ההרכבה.             

 הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאתהקבלן  יתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קווי ההזנה והמכשירים             

 לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו  למשך תקופת ההרכבה. 

 

 ליתאינסטלציה חשמ 17.1.12
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תעשה ע"י הקבלן בהתאם להוראות כל האינסטלציה החשמלית, הדרושה למתקן, אחרי מפסקי הזרם הראשים, 

 המפרט, התוכניות ובאישורו של המפקח. 

 ע"י קבלן חשמל מטעם קבלן ראשי. כל האינסטלציה מלוח הראשי עד לוחות הפיקוד כולל מפסקי מחלף תבוצע

 יבצע על ידי קבלן התקשורת. –עין אם נדרש עבור מערכת תקשורת למודי חווט בין לוחות פיקוד מעלית

 שילוט 17.1.13

 

 שלט עומס מותר, שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ.הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים, בתאים, ובקומות, 

 לפי הוראות החוק והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל.  -כל השלטים 

    במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת מחיר.  

 

  החומרים 17.1.14

 

ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי  עבודה 

 המתקן.

 כללי המקצוע והתקנים. כל החומרים והציוד יהיו חדשים, מטיב מעולה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות 

 כל החומרים והציוד יהיו עמידים בכל מזג אויר. 

 הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד. 

 החומרים והציוד עונים לדרישות התקן.הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 

 קות והאישורים יחולו על הקבלן. כל הוצאות הבדי

 המפקח רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את המפרט  או דרישות התקן והמקצוע. 

 הבלעדית לטיב המתקן. אישור או הסכמה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו 

ם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, כלי עבודה וחומרי עזר, הדרושים לשם ע

ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו 

 בזמן ובהתאם לחוזה. 

 

 ביצוע  17.1.15             

 

 מסוג זה, בהשגחתו המתמדת של  תבוצענה אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים בעבודות כל העבודות -
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 מומחה  ותוך  שימוש בחומרים שאושרו ע"י המפקח.

 החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר. -

לנעילתו ואבטחתו של מחסן זה. הציוד   אחסנת האלמנטים והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן  ידאג -

 ן ע"ג הגבהות ויכוסה בצורה נאותה. יונח במחס

 מקצועית גבוהה, במספר מספק לשם התקדמותהקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי דרגה  -

 העבודה בקצב נאות   ובהתאם ללו"ז שבחוזה.

בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על העבודה. כל הוראה שתימסר למנהל  -

 חייב את הקבלן. ת עבודה

המפקח יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן שלדעת המפקח הינו בלתי  -

 להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. מוכשר

הקבלן ישולמו על ידו ידי -כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על -

 ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין לקבלן או בין המזמין לעובדי הקבלן.

 הקבלן יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים.  -

הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות והבטיחות ולנהוג בהתאם  -

ה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה וכל חוק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת להוראות חוקי המדינ

 עובדים ובטיחותם.

 הדרושים למניעת כל סכנות, נזק הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות   -

 לרכוש  או אדם ולהבטחת אופן ביצוע  העבודות במתקן זה.     

של הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו  ן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדית האחריות עבור ביצוע העבודות ואופ -

 לפצות את המזמין עבור כל תביעה  שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך.

שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק  -

עליו וכל צד שלישי. לפי דרישת המזמין עליו להציג כל לרכושו או לגופו של כל אדם, לבטח את הציוד, את פו

 אחת מפוליסות הביטוח לעיל.  

העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן, או שאישר את העבודה  -

שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו. במקרה ויתגלו פגמים או 

יים בחומר, בציוד, בפעולה תקינה של המתקן בכללו, או בטיב העבודה תוך תקופת אחריות, ראשי ליקו

המפקח לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים, על 

נו תוך הקבלן לבצע את התיקונים ו/או להחליף ציוד. תיקון / החלפה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבו

תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המפקח. לאחר ביצוע עבודות התיקון הנ"ל ע"י הקבלן, תיערך קבלה 

זהה  –נוספת. לכל חלק שהוחלף במתקן בתקופת האחריות )או אחריה( תינתן תקופת אחריות חדשה 

 לתקופה המקורית.
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ולמתקנים כלשהם הנמצאים בשטח על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים  -

 העבודה. כל נזק שייגרם, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא.

 כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד מתאים של אותו רתך. -

 

 אחריות 17.1.16

   

שירות וזמני תגובה לתיקון תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות  -

 תקלות מפורטות בנספח התחזוקה.

למסירה הסופית של המתקן, יישא הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד   -

בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק, קלקול, אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן 

 ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.   אחראי  לכל נזק שייגרם על

 כלול  במחיר המעלית/יות. - הבדקהשרות השוטף בתקופת  -

מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את המתקנים במצב פעולה  -

 אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב החומר או המלאכה .

במתקן, הספר ייחתם מפעם לפעם על הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות  -

 ידי נציג המזמין או הדיירים. 

מורידה ממנו את האחריות עבור פעולתם העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא  -

קלה הנובעת משגיאות בתוכניות, שקבלן בעל ידע הקבלן בלבד אחראי עבור כל ת התקינה של כל המתקנים.

 מקצועי מסוגל לגלותן. 

 

 מסירה  17.1.17

 

וימסור למפקח תעודות לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות   1.17.1

 על בצוע הבדיקות כהוכחה לתקינות המתקנים.

 מטעם חברת החשמל. .א

 מוסמך באישור מכון התקנים.מטעם מכון התקנים, או בודק  .ב

 : במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ.הערה  

 

 של המתקנים. וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם 
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על הקבלן למלא אחר הדרישות הנ"ל במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, 

  כמה שהן בתחום בצוע עבודתו(. מידית )עד

 למזמין. עותקים 3 -לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב  1.17.2

 . 1.17.1א.  תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  

 " הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, AS MADEב.   תכניות  עדות " 

 אם נדרש(.  CDות והוראות אחזקה )+ תוכניות פיקוד מפורט                  

 האחריות. ג. תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת             

 ד.  אישור יועץ הנגישות.            

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים בהשתתפות המפקח, היועץ, ונציג המזמין,   1.17.3

 שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.

   לביצוע הבדיקות.הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים 

 יתקנם הקבלן  מידית. -יתגלו אי התאמות, או ליקויים 

 ך מסירה סופית של המתקן.לאחר התיקון תער

 

 הדרכה  17.1.18

 

במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש בהן ובמתן "עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ 

במקרה של הפסקת זרם או במקרה של קלקולים ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק 

 מוסמך, תמסרנה המעליות לשימוש.

 

 שרות שוטף  17.1.19

  

 בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל חשבונו.הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח 

  שעות ביממה )כולל שבתות וחגים(, במקרים 24היענות לקריאת חילוץ מהמעלית במהירות האפשרית, משך               

 על פי הוראות החילוץ שנמסרו לו על ידי החברה  בהם המזמין אינו מצליח ו/או מסוגל להיחלץ בעצמו  

  על פי תאום מראש של המזמין עם החברה יתלווה טכנאי של החברה לבודק המוסמך מטעם משרד העבודה              

 או יועץ מטעם המזמין למשך כל זמן הבדיקה. 
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 נתונים כלליים  17.2

 1-2-3מעליות נוסעים מס'  3

 

 מעליות נוסעים -    סוג המתקן 2.1

 נוסעים 18 -    עומס נומינלי  2.2

 1.0 -   מהירות נסיעה )מ/ש( 2.3

 0.5 -   (±דיוק עצירה )סמ'  2.4

 20.35 -   מהלך הנסיעה )מ'( 2.5

 6 -    מספר חניות  2.6

 6 -    מספר דלתות  2.7

 MRLללא ח/מ   -   מיקום חדר מכונות  2.8

 2.60 X 6.90 -  (D*W, ) מידות פנים הפיר )מ'( 2.9

 2.10 X 1.40 -  (D*W, ) מידות פנים התא )מ'( 2.10

 2.10 X 1.00 - (H*Wמידות הדלתות נטו )מ'(, ) 2.11

 פתיחה מרכזית  -    סוג הדלתות 2.12

 , מבוקר תדרGEARLESS -    הנע המתקן    2.13 

 240 -   התנעות לשעה   2.14 

 משותףמאסף מלא  -    סוג הפיקוד  2.15 

 T 114   - חתך כוונות לתא              )מ"מ(  2.16

 T 89 -חתך כוונות למשקל נגדי  )מ"מ(            2.17 

 2:  1 -     תילוי 2.18

 B -    דירוג אנרגטי     2.19

 כן  -   השבת אנרגיה לרשת     2.20

 

 מפרט טכני מיוחד 17.3

 ת הנעיחיד 17.3.1

 .2481בהתאם לתקן מבוקר תדר עם כבלים או רצועות  GEARLESSיחידת הנע מורכבת ממנוע 
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למבנה הפיר באמצעות קורות הנשענות היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת 

 ומבודדות.

מת"י ובמידה ולא על הקבלן באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים באישור 

 דקות בכל שעות היממה.   30לביצוע חילוץ תוך להתחייב להגיע 

הכל  –מבוקרת של התא מקורית של יצרן המעלית למניעת תנועה לא  UCMהמעלית תצוייד במערכת 

 בהתאם לדרישות התקן.

 מכני מופעל אחרי עצירה חשמלית של המנוע.  -מעצור אלקטרו

  שנים. 3-למכונת הרמה קומפלט תינתן אחריות ל

 

 חילוץ אוטומטי  3.1.1

או מצבר נטען(  UPSלתחנה. )תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בהגעה  MRLכל מעלית 

 שיפעל בשעת הפסקת חשמל.

 חרום בבנין(.. מערכת חילוץ אוטומטי תסופק בכל מקרה )גם אם קיים גנרטור 1ות: הער                

                           

 רכת בקרת מהירות מע 3.1.2

 העצירה תעשה חשמלית והבלם ישמש רק להחזקת התא לאחר עצירותו. 

 המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של: 

 אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת.  .א

 נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן.  .ב

 מ' ~(. 1.0חסר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות ) .ג

 דינמו. -רכת טכושבוש או תקלה במע .ד

 מערכת לניתור פתיחה או סגירת בלמים.  .ה

ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על 

 .APPROACH DIRECTבעומס המעלית, גישת המעלית לתחנה ישירה וללא מהירות זחילה 

    לפחות.   Bיה לרשת ודרוג אנרגטית המערכת רגנרטיבית עם יכולת להשבת אנרג

             

 גלגל הטיה 17.3.2

במסבי כדורים עם סידורי סיכה  מקוטר כבלי התילוי. הגלגלים יצוידו 40קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי 

 נוחים.
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 כל גלגל ייבדק לאיזון  דינמי.

מהמבנה בגומיות מייסון למניעת  יבודדוגלגלי ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה 

 העברת רעידות למבנה )או יותקן בידוד בין הגלגלים לקורות(.  

  

 כבלי הרמה 17.3.3

 או רצועות מיוחדות. " SEALE"תא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה 

אביזרי תילוי הכבלים וקוטרם  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם לתקן, כולל מספר 

 שלהם.

  מתיחות ומפסק חשמלי "כבל רפוי".  כבלים / רצועות יצויידו במתקן להשוואת

קבלן המעליות במסגרת  . קיצור ראשון של כבלי הרמה יעשה ע"י שנים 5לכבלי תליה תנתן אחריות של 

 האחריות.

 

 המשקל הנגדי 17.3.4

 ימולא בלוחות מתכת כנדרש.המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה ו 

 פלסטי הנתון בתוך מבנה מתכתי. נעלי החלקה מחומר 4המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי    

 המילוי הפלסטי ניתן  להחלפה בקלות.    

 הנעלים כוללות קפיצים לכוונונים ומשמנות.  

 הרמה. תחת המשקל הנגדי )או תחת פגוש( יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי  

  

 כוונות 17.3.5

 T. המובילים מיוחדים למעליות, בעלי חתך 2כוונות התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק 

ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים יחוברו ביניהם בעזרת אנך בשיטת "זכר נקבה". עיגון המובילים לקירות 

חיזוקים לפחות(, לאחר החיבור המובילים יהיו חלקים, ישרים וללא  2יעשה על ידי ברגי "פיליפס" )לכל קטע מוביל 

יכל לאיסוף שמן בתחתית הבור. את המובילים יש להאריק בהתאם רווחים. המובילים יעוגנו לתחתית הבור ויצוידו במ

הן הנחיה בלבד, על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש  2לחוק הארקות יסוד.   מידות הפסים בפרק 

 ולהגיש ליועץ את החישובים הנדרשים.

 

 נעלי התא והמשקל הנגדי 17.3.6

 וסיכה אוטומטית. )לסוג נעליים נעלי החלקה עם ציפוי מתאים, ניתנות לויסות ולפעולה שקטה. בית עם קפיצים 

 אחר דרוש אישור היעוץ מראש(.       
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 קונסטרוקציות והגנות 17.3.7

ורות הקבלן יספק, יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנים כגון קורות תמיכה, ק

ס"מ, תאורה בפיר,  50 –הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, בעיקר במעליות בהן מרחק בין התאים קטן מ 

סולמות ירידה לבורות )כנדרש בתקן(, וכו'. כמו כן הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים לסף התא, סף הדלתות או כיסוי 

ים חדשים, ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי החלק העליון של התא. כל העבודות הנ"ל יהיו מחומר

 במהדורתו האחרונה.  2481הקורות, הרשתות והכיסויים יתאימו לדרישות התקן ת.י. 

 

 תאורת פיר  17.3.8 

 יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר ובבור. 2481כנדרש בת.י.          

  

  MRLהנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס  17.3.9     

בבנינים מגורים, רעש ממעליות(. תקן )בידוד אקוסטי  3חלק  1004א. השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת"י         

 זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן המעליות על פי חוק התכנון והבניה.

המחוברים אל מערך הנע שקטים  GEARLESSימוש במנועי ב.  המעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות ש       

 באמצעות רצועות / כבלים המספקות תנועה ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.  

 פיר המעלית.בתוך  55ג. מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על         

 ס"מ לפחות.  20בי של ד.  קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעו          

המנגנון מחובר אל חלקם העליון . המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל 1ה       

 של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא.

שכבות גומיות  3ע"י   . מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן, יש לבודדם2ה       

MASON. 

            

 התא 17.3.10

המסגרת וגג התא יורכבו מתקן התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על 

לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת ברזל עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, מנוע 

גיעות. רצפת התא מבודדת מהמסגרת. התא בשלמותו להפעלת הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פ

 יהיה מוארק.

 

 קירות התא

 ויצופו בנירוסטה מלוטשת, מרוקעת שכבות צבע יסוד  -2מ"מ ויצבעו ב 2.0הקירות יבנו מפח דקופירט בעובי 
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 או זכוכית צבעונית בגוון צבע לפי בחירת האדריכל או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור המזמין או אדריכל. 

 צידם החיצוני של קירות התא יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה. החלק התחתון של הקירות יוגן 

 עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות. משקוף הכניסה וחזית התא יבנו מנירוסטה. על  כל הקיר האחורי מראה 

 לפי בחירת האדריכל,  מהרצפה עד לתקרה. על קירות התא מאחז יד מצינור נירוסטה עגול או פרופיל אחר

 חובה. –מאחז יד על אחד מקירות הצדדים 

 

 רצפת התא

להנחת שייש ע"י הקבלן הראשי  הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא. הקבלן יכין שקע ברצפה 

 בכל מעליות הנוסעים.

 

 תקרת התא

 מוברשת.מ/מ צבוע בצבע לבן או נירוסטה  2.0תקרת התא עשויה מפח פלדה 

 עם מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצנים קבועה בעוצמה נאותה, תאורת חירום  LEDבתוך התקרה תאורה 

 והכניסה בצורה ברורה.

 כל מפוח דו כיווני עם תעלות ותריס פיזור. כל  –יותקנו מפוחים שקטים לחלוטין ומבודדים מהתקרה על הגג  

 ת ותריס פיזור.אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי תעלו

 דקורטיבי מפח פלב"ם מחורר או ש"ע תקני ומסיבי כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי 

 המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה ובמאוורר.

 גובה התא נטו לפי הרשום בתוכנית.   

 כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 

כאשר התא והדלתות  db 55תעלה על רמת הרעש המרבית שתימדד בתא בפעולת המפוחים במהירות גבוהה לא 

 במנוחה.

 המוצעים.על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים והכניסות 

 . כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתב
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 הדלתות ודלת התאמנגנון פתיחת  17.3.11

 

התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי 

 פלסטיק או מתכת ממוסבים. 

 

מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך 

מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע  -2ומצויד לפחות ב מסילת אלומיניום מיוחדת

 מרטיבות. 

 ומספר רב של התנעות. (HEAVY DUTY) המנוע וכל מנגנון הדלת מתאים לפעולה מאומצת

 מנוע הדלת פועל בזרם חילופין עם בקרת תדר. 

העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת )וחילוץ עצמי במקרה של מעלית 

 הידראולית(.  

  מ"מ יצבעו פעמיים בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה נירוסטה  2.0כנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל בעובי 

 מ"מ.   0.8מלוטשת או ריג'יד לפי החלטת המזמין, בגוון טבעי ובעובי של  

 במעליות משא סף הדלת מפלדת אל חלד מלאה. 

 ק"ג או חיתוך דטקטור.   15הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 

 קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות.    

 כל דלת תא תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר. חיתוך טור תאים    

   מקצר את השהיית הדלתות. במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא תתחיל להסגר   

  " או פתח דלת". רק לחיצה על לחצן "דלת מוטרדתבמהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט "   

 טול מגביל כח מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת במהירות רגילה. עזיבת לחצן "פתח דלת" או בי   

 מחדשים מיד   

 פעולת "דלת מוטרדת".   

  ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא ללא מאמץ מיוחד. בדלת  -בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון    

 מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף להקלת הפתיחה.  פתיחה   

  מכנית או שחזית הפיר  -אלקטרו תנעל דלת התא בנעילה  -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר    

 תצופה בפח ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צבוע בצורה אסתטית, ובגוון שיבחר האדריכל.    
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 -פעמים והמעלית לא נסעה )חוסר נעילה אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת(  3במידה והדלתות נסגרו 

 וחה עד תיקונה. תושבת המעלית עם דלת פת

 

 דלתות הפיר 17.3.12

תוסענה על ידי גלגלים עם מסבי  מ"מ, עם חיזוקים מתאימים. הן  2.0דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי 

 כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר.

 הקבלן.סף הדלתות ישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי 

 לפתיחתה.מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר 

 צידן הפנימי של כנפי הדלתות יצופה בחומר מבודד אקוסטי.   

 :מכני, כפי שיתואר להלן-כל דלת תצויד במנעול אלקטרו

 משקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית.כל כנף תצויד  -

 ית מיוחדת.ידנית על ידי ידכל דלת ניתנת לפתיחת חירום  -

שכבות צבע יסוד ואח"כ יצופו בפח 2 -ויצבעו בכנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי כימי  -

 פלב"מ מרוקע או מלוטש בגוון טבעי לפי בחירת האדריכל.

 הצד הנסתר יצופה בחומר מבודד.  -

 הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה בנירוסטה.  -

 לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. הפחים הדרושים הקבלן יספק את כל  -

 .2481כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. נעילת  -

 עמידות אש, לפי דרישת יועץ הבטיחות. -

 

 משקופי הכניסה 17.3.13

מ"מ בערך )ומתאים  X 100 100( במידות  BOXבמעליות נוסעים סביב כל דלת יורכב משקוף מרובע )

מנירוסטה מלוטשת או מרוקעת והמזמין יחפה את הכניסה בשייש או חומר אחר לפי בחירת לעמידות אש( 

 האדריכל.

 האדריכל.   לפי בחירת  –אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע"ג השייש או ע"ג המשקוף 

          

 חומרי פלב"מ 17.3.14

עם טקסטורה בגוון טבעי   304, הכוונה לפלב"ם מסוג RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או 

 או ש"ע המבנה יהיה כלהלן: FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת 
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 מ"מ לפחות. 0.8מלוטש( בעובי מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם  1.5פח פלדה   -    דלתות

ה של פלב"ם מלא, לפחות. במקרמ"מ  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  1.5פח פלדה  -      תאים

 מ"מ עובי.   2.0קירות התא יהיו מפלב"ם 

                               

 לוח פיקוד 17.3.15

אם נדרש(, ויסגר עם דלת נירוסטה כמו לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה )או תחנה מתחתיה  

 דלתות הפיר.

 כולל הדלת. –לוח הפיקוד יבנה כולו מנירוסטה 

הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר ומהתא )מגעי דלתות, מפסקים, לוח 

 גובלים, לחצני קריאה וכו'(.

על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעליות )הניתנת לשנוי( יתן המיקרו 

 פרוססור פקודות

אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון  ת דלת ונסיעת המעלית וכןלמגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגיר 

 וכו'.

 ופיר.  לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים, כולל ממסר פחת לתאורת תא 

גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו התקינה של  כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה

 הלוח.

 גלוונית מהפיקוד. כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו

 

 ולהחלפה מידית ללא שימוש בכלי עבודה. הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה

 מתאים למחבר. מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו

 כך שלאמנעולים, גובלים וכו'(. יהיו מרוחקים אחד מהשני  כניסות מעגלי הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי

מעגל הבטחונות יהיה מוארק כך שקצר לגוף  יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל הבטחונות. קו "האפס" של

 של אחד מרכיבי קו הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.

בלוח על . אשר תנחינה את המטפל LEDמטיפוס  במקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות(

 מצב המפסיקים בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד מראה קומות דיגיטלי.

מערכת אנליזה שתנתח את המצבים הלוגיים של  לוח פיקוד יסופק עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר

 קריאות חוץ ותא וכו'. הפיקוד, מתן 

 אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני.תמידית מאומצת עם  השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה 

                           יד, תוך התחשבות באיוורורו.השנאים שבלוח יהיו בתחתית הלוח מוגנים בפני מגע  
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ה מורכב מכשיר בעת ההתנעה. בלוח יהי מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית 

 שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.

המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח הזנה ראשי, כח ומאור יהיו נפרדים  

 ורחוקים ממהדקי מעגלי פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.

היה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג התא לחילופין סלקטור המופעל ע"י סרט, או הסלקטור י 

 מגע אינפרא אדום המונה פולסים.

בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה זהה לזה  כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים 

 ם בלוח, ותוכניות פיקוד חשמלית תהיינה מצורפות.שבתכנית הפיקוד. תוכניות הרכבה מכנית של המכשירי

פתיחת דלתות וכן טבלת שרות הכוללת  בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול 

מתג מעבר בין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון, ומגע פגוש לחצן פיקוד 

פגוש ומגע התקן בטחון.הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל פיקוד תחתון, מגע  שרות "מעלה" יעקוף גובל

 שרות בלוח הפיקוד.

לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י מערכות  תצוגה( לשלוף את האינפורמציה לגבי תקלות 

 )התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד(.היסטוריות 

 יבש לחיווי תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן /. בלוח מגע 2481במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי 

 אש וגנרטור חרום.

 

בטיחות. בנוסף לחילוץ אוטומטי תותקן לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן / יועץ 

 נה.בלוח מערכת חילוץ חשמלי ומכני ואינדיקציה להגעה לתח

אלקטרוני או מצלמה + מסך לצפיה במכונת בלוח אפשרות צפיה ישירה במכונת הרמה או אמצעי תצוגה 

 .  6.6.2סעיף  2481-1הרמה לפי ת.י. 

               

 -אינסטלציה חשמלית: 17.3.16

 ררנה עקב זעזועים.ומוחזקות היטב כדי שלא תשתח צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות,                

ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי,  קופסאות

 סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.

 בתכנית הסימון. חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים                

 חוטים מהחלל הפנימי. 70% -מ ס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותראין להעמי 
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צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכשיר  באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי

 יהיו יציבים בצנורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה. –אחר 

הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון  המכשירים

סופי. כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, מפסיקי בטחונות בפיר, 

טלציה ממסגרת התא, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, מעברי  האינס

לגוף התא תהיה גמישה. כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. יש לבנות מערכת האינסטלציה ללא 

מפסק  -אפשרות חדירה ואיסוף מים. החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים. מפסקי הבטיחות כגון:

תיים חיוביים. החיווט למגעי  הבטיחות יהיה כזה עצור או מפסיק בור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים בטיחו

שיאפשר אבחנה בין מגעי הבטיחות השונים )גובל עליון, גובל תחתון, מגעי הפגוש, מגעי ווסת מהירות(. המאור 

שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה אליו נוחה. כל האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר 

לפחות. מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו  0.75של  וכבל כפיף תהיה בקוטר

 מאורקים. מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת חשמל.

   

 כבל כפיף  17.3.16.1

יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע   מיוחד למעליות. הכבל -הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה 

חוטים מעל הנדרש לפי המפרט  20%ר. בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות הפי

חוטים.הכבל הכפיף יתאים לכל הפונקציות הנדרשות בתא )כגון תקשורת טורית,  10-אך לא פחות מ -

 מוסיקה, מערכת כריזה וכו'(.  

 

 אביזרי פיקוד  17.3.17

 פיקוד ואיתות בתא 3.17א 

 :לוח לחצנים בתא כולל            

 מוארים.  -לחצני קריאה לקומות עם אות שמע  -

 עם מגע יבש נוסף.  -מואר בהפסקת חשמל  -לחצן "אזעקה"  -

 לחצן "פתח דלת".  -

 לחצן "סגור דלת". -

 מואר.  -מפסק מאוורר  -

 מואר.   -( 8888מפתח כבאים אחיד )מפתח מני לפי ת"י  -

 נורית עם זמזם "עומס יתר".    -

 מפתח "העמסה".    -

 חרוט בלוח.  -מספר סידורי של מ.ע.  -
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 מספור קומות בולט  + כתב ברייל.  -

 3 –האזעקה )קו טלפון חוץ ע"י המזמין כולל גיבוי ל  חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן -

 שעות(.   

 ס"מ(. 5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות  -

 צי כיוון נסיעה. חי -

 מידע קולי בהגעה לתחנה, כיוון הנסיעה ופעולת דלתות. -

 

 פיקוד ואיתות בכניסות 3.17ב 

 בכל הקומות. -לחצנים מוארים לקריאת המעלית עם אות שמע  -

 מפתח כבאים בכניסה ראשית.  -

 בכל התחנות.   –ס"מ(  5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות  -

 בנסיעה( בכל התחנות.חיצי כיוון נסיעה )מהבהבים  -

 מפתח להשבתת כל המעלית בקומה ראשית. -

 

 מ"מ לפחות.  3כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי  .א

ונדלי מתוצרת מאושרת. יש להפעיל   -אנטימהלך מטיפוס  -כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו .ב

 את הלחצנים בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן.

 האדריכל  והמפקח בכתב.כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור  .ג

במפתחות עם תאורה  לרישום ללא אם יבחר המזמין, חלק מהלחצנים יוחלף עד הזמנה סופית   .ד

 תוספת במחיר.

 שקועים.  N.Lהמכסים בלי ברגים נראים או ברגי  .ה

 חיווט לאינטרקום וקו טלפון לח/מ יספק המזמין.    .ו

 

 3-1פיקוד המעליות   3.18.17

 משותף –פיקוד מאסף מלא 

לחצנים לקריאת המעלית לנסיעה מעלה או מטה,  2הדלתות לוח הכולל  2בכל כניסה בקומות הביניים יימצא בין 

בקומות קיצוניות לחצן אחד בלבד. הלחצנים מוארים מיד עם הלחצם לסימון רישום הקריאה. הלחצן המתאים כבה 

. ליד או מעל כל דלת יימצאו חצים מוארים עם גונג. החץ המתאים נדלק לפי הגיע המעלית לתחנה, עם ביצוע הקריאה
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ומראה את המשך כיוון הנסיעה. הגונג יופעל רק מקריאות חוץ. המעלית בנסיעה עונה לקריאות פנים/חוץ המתאימות 

 לכיוון נסיעתה. 

עומס וכוון המעליות ודואג לשיגור המעליות לקריאות  הפיקוד המשותף בעל מחשב מרכזי המנתח קריאות חוץ, פנים,

 בצורה אופטימלית. 

 לא יותקן בפקוד משותף מעבד מרכזי העלול להשבית הענות לקריאות חוץ.     

בגמר השירות תחנה מעלית אחת בקומה ראשית והמעלית השניה תישאר בקומה בה סיימה את עבודתה. החניה עם 

 דלתות סגורות.

עם זמזם ותאורה בתא, מתקן "עומס מלא", וכן מתקן פילוס מחדש ” פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר

RELEVELING) תאי עומס "  4(. שקילת העומס תבוצע באמצעותCELL LOADפינות התא הפועלים ע"ב  4 -" ב

GAUGE STRAIN כדוגמת( 9" במדידה רציפה.I.L LARIT .)או ש"ע 

תסגרנה  -מתאימה לדלתות פתוחות, אך עם כניסת נוסע ולחיצה  על אחד מלחצני הקומות הפיקוד בעל השהיה 

 (.OPENING - PRE( ופתיחה מוקדמת )NUGGINGהדלתות מיד. הדלתות בעלות פיקוד דלת מוטרדת )

 כאשר אחת המעליות מושבתת בתחנה מאחת הסיבות דלהלן: 

 הפסקת מתח.  -

 פיקוד "שרות" על הגג.  -

 "שמש". פיקוד  -

 נתק באחד ממעגלי הביטחון של המעלית.  -

 שניות.  45מעלית "תקועה" בקומה  -

 ניתן יהיה לקרוא למעלית השניה לאותה התחנה. 

עם הפעלה מקומה ראשית ו/או ע"י מגע יבש מחדר מכונות לגילוי אש / עשן.   -הפיקוד כולל "פיקוד כבאים" לפי התקן 

המעליות בו זמנית. )פינוי מעלית אחת לקומה  2ות עם דיזל גנרטור המונע נסיעת הפיקוד כולל הכנה להפעלת המעלי

מעליות שונות תמשיך לפעול המעלית הגדולה. במקרה  2ראשית והפעלת מעלית שניה בפיקוד סימפלקס(.  במקרה של 

 של תקלה  במעלית זו יפעיל דיזל גנרטור את המעלית הקטנה עד סילוק התקלה. 

קן הגנת מנועים ליתרת זרם )לכל מהירות בנפרד( והגנה תרמית. בהפעלת הגנה תרמית תמשיך בלוח הפקוד תות

 המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי הנוסעים.    

 

 מתקני בטחון 17.3.19

 ווסת מהירות

עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם  הווסת יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  הירידה של  התא

 למהירות המעלית  והתקן.

 .2481הווסת יתאים לדרישות תקן  הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.
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 קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  

 מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. ”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר 

 התקן בטחון

שמהירות הירידה או עליה תעלה מעל מס ומהירות התא. מתקן התפיסה יפעל במקרה יותקן בהתאם לעו

 המותר לפי האמור בתקן.   

 .2481התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן המתקן הנ"ל יפסיק גם את מעגל הפיקוד. 

 מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 

 

 גובל סופי

התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או 

 .2481 -הפאזות, או   שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני מגעונים בטור, כמפורט ב  3מקו ההזנה, בכל 

 

 מערכת אזעקה

. זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה אזעקהבמעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן 

. הלחצן יפעיל גם את החייגן האוטומטי ויותקן גם על גג 2481מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית, כאמור בתקן 

 התא ובתחתיתו. 

  החייגן.באמצעות  24/7קשר דו כיווני עם בקרה מאוישת  במעליות יבוצע

קרי חיוג הראשון מתבצע למספר טלפון הראשון, במידה מספרי טלפון לפחות,  2-3-בכל מעלית ניתן לתכנון ל

למוקד של חברת שרות מעליות, אך ניתן לתכנן אחרת,  וכנןחיוג הראשון מתה ואין מענה עובר לשני וכן אלה.

   .הכל ע"פ החלטת המזמין – כך שחיוג הראשון יגיע לטלפון של חדר בקרה/שומר במקום

 

 פיקוד אחזקה 17.3.20

התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג  מפסקים המבטלים

לחצן ”, מעלה“לחצן "משותף", לחצן ”, עצור“יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן 

 ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.” מטה“

 0.63מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על  ’.מ 1.8תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר  הנסיעה מעלה

 OUT OF" –מ/ש. כאשר מעליות נמצאת בפיקוד "שרות" במראי קומות בכל התחנות תופיע הודעה בהתאם 

SERVICE" 

 

 הפגושות 17.3.21



 

 

356 

 הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור.

 במד שמן ומפסק בטחון.סוג הפגושות בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. פגושות הידראוליים יצוידו         

 הרמה. ימתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעה התארכות כבל        

     

 

 מנעולי דלתות הפיר 17.3.22

מכניים בעלי נצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מקסימאלי. -המנעולים האלקטרו

 הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק, אך ניתנים לבדיקה ויזאולית.   

 ק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה. ר

לפתיחה  בשעת חירום על ידי מפתח  כל דלת ניתנת המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה.

 מיוחד. 

 במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף. 

 

 התקני בטחון   17.3.23

( מספר ומקום  CLOSED NORMALY)כל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים             

 .      2481ת.י. התקנת המגעים בהתאם לדרישות 

              

 הבלם   3.24.17

 והוא פועל על גלגל המצמד.   ךהבלם בנוי משתי לחיים המצופות בחומר עצירה בעל חיכוך גבוה ובלאי נמו       

    מיוחד ועוצר אוטומטית עם הפסקת החשמל.הבלם משוחרר על ידי אלקטרומגנט או מנוע  

 כשהוא קשור קבוע למכונה. הפותחן צבוע בצבע בולט.פותחן ידני של המעצור יסופק        

 מעומס הנומינלי. 125%לחי אחת מסוגלת לעצור את מכונת ההרמה. עם הבלם בנוי כך, שגם 

 הבלם יצוייד במערכת ניטור המצביעה על סגירה או פתיחת בלם בנסיעה.           

 

 פירוט התוצרת 17.4

 

 מ/ש 1.0   -מהירות      נוסעים 18  - עומס
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הקבלן מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים. הצעה שתוגש ללא 

מילוי מדויק של הטבלה עלולה להפסל. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי התוצרת דלהלן לפני קבלת 

 העבודה. 

 

 ארץ היצור    מקור היצור  טיפוס החלק    סעיף 

 ונתוניו                    )המפעל(                                  

                                                                                                                                                  

 מכונת הרמה 

                                                                                                                                                   

 מנוע המכונה והספקו

 

   מערכת בקרת תדר                                                                                                               

 הירות וסת מ

                                                                                                                 

 התקן תפיסה 

                                                                                                                          

 (  NO  ,Øכבלי הרמה )

                                                                                                                       

 לוח הפיקוד 

                                                                                                                       

 מפעיל הדלתות 

                                                                            

 דטקטור 

                          

 תא ודלתות 

                            

 מראי קומות 
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 לוחות לחצנים 

                            

 מאוורר

                   

 חתך מסילות תא

                 

 חתך מסילות מ.נ.

                      

 מנגנוני שקילה 

                          

 אינטרקום 

                          

 

                                                                                            

 חתימת הקבלן  תאריך                                                                                             

     

MONITORING 17.5  

 

 במרכז הבקרה של המבנה יותקן מוניטור מרכזי עבור כל מעליות ודרגנועים בפרויקט.

, LCDצבעוני דק  19ומעלה כולל מסך "   WINDOWS 10לפחות ומתבסס על תוכנית  I 7המחשב עם מעבד 

רזרבי עם מערכת הפעלה )למקרה של כשל בדיסק( + צורב ליצור  DISK HARDהמחשב כולל מקלדת ומדפסת. 

בחדר הבקרה ובמנת"י  עפ"י הנחיית המזמין.  תקליטורים עם הסטורית נתונים. מוניטור נוסף עם מקלדת יותקן 

 חיווט בין המעליות למרכז הבקרה יבוצע ע"י המזמין.

 להלן פרוט הפונקציות הנדרשות מהמערכת: 

 כלליא.  

מציגים קריאות תא וקריאות חוץ עם כיווני נסיעה )כולל מספר המעלית המיועדת לשרת  בכל מסך -

 בכל תחנה(. 

 חלון אירועים ותקלות בזמן אמת.  -
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 תנועות תא ופתיחת דלת.  -

 חצי כיוון עם מראה קומות.  -

 בצורה רציפה + עומס יתר.  -משקל  -

 סימון הקומות לפי הסימון הקיים בבניין.  -

 מספר המעלית עם הדגשה צבעונית למקרה תקלה.  -

 תכנה ידידותית עם הכוונה לכל שלב בשפה עברית או אנגלית.  -

 מעקב תקלות / אירועיםב.  

יתאפשר לצפות בהיסטוריה של התקלות והאירועים כפי שנצברו בחתכי זמן/תאריך/מעלית/קומה עם תאור 

   LINE -ומה של כל אירוע ותקלה לפי בחירה או להפעיל ב התקלה או האירוע.  כמו כן ניתן להדפיס הדפסה יז

ON  .את המדפסת 

 כל האינפורמציה תגיע למחשב של המוניטור בתקשורת טורית ממחשב המעלית. 

 ניתוחים סטטיסטייםג.  

 זמני המתנה בחתכים שונים עם הצלבה עם אירועים/תקלות מיום הפעלת המעלית.  

 תכנותד.  

ניתן לתכנת את המעלית/יות בפרמטרים סטטיסטיים וטיימרים וכמו כן ניתן ליזום קריאות תא ו/או חוץ לכל 

לפי הצורך. ישירות מהמקלדת של המוניטור )עם סיסמת  –מעלית, נעילת מעלית או נעילת קומות מסוימות 

 כניסה(.  
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 חרש מסגרות - 19 פרק

 ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירותבדק אחריות   19.01

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 מסגרות חרש 19.05

 כללי 0119.05.

 עבודות המסגרות בפרויקט כוללים: .1

 מבנה ביתן כניסה על גג המבנה.  .1.1

 מבנה קירוי רמפת כניסה. .1.2

 גשר זמני לתליית צנרת לצורך ביצוע מנהרת רכב. .1.3

 1225, ובנוסף בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 19העבודה תבוצע בכפוף למפרט הכללי הבין משרדי פרק  .2

 חוקת הפלדה.

המצורפות למכרז הם תכניות "הנדסיות כלליות" ועל הקבלן להכין  תכניות מפורטות מודגש שהתוכניות  .3

 באמצעות מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו.

 בין היתר: 1225התכניות שבהכנת הקבלן יכללו את הנדרש בת"י  .4

 תכניות ייצור .4.1

 תכניות הקמה .4.2

 ת ההנדסיות כלליות.כן הקבלן יערוך תיאומים בין תכניות הייצור, תכניות הקמה ותכניו-כמו .5

הקבלן יעביר לפיקוח את התכניות שהכין לפני תחילת הייצור לצורך קבלת אישור המהנדס המתכנן. אישור  .6

 הפיקוח אינו פותר את הקבלן מאחריותו המלאה על התכניות שהוא הכין.

תכנן השלד על הקבלן להכין קטע מעקה לדוגמה לפני ייצור האלמנטים, את הקטע לדוגמא יאשרו אדריכל, מ .7

 ומנהל הפרויקט.

כן, הקבלן מחוייב להחזיק בכל תקופת הביצוע מהנדס רשוי מטעמו שיהיה אחראי על הבטיחות בעת -כמו .8

 הרכבה בשטח.

 

 תקנים ומסמכים רלוונטים 19.05.02

 

 מספר שם

 127 מבחני רתכים: ריתוך קונסטרוקציות פלדה

 (2)חלק 
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 מספר שם

ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות 

 ברזליות

265 

עד  374 ברגים ולולבים משושים וכו'

378 

עד  379 אומים ואומים נגדיים וכו'

381 

 382 ברגים, לולבים, אומים וכו'

 530 צינורות פלדה בעלי תפרי ריתוך לשימוש כללי

 789 עקרונות -סיבולות בבניה  

 (1)חלק 

 918 ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה

ריתוך: ריתוך קונסטרוקציות אישור נוהלי 

 פלדה

1032 

 ( 2)חלק 

 1225 חוקת מבני פלדה

 (1)חלק 

 1458 צינורת פלדה למבנים

 

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי יחולו עליהם  .1

 דרישות התקנים הזרים כדלהלן: 

 התקנים המתאימים של ארצות מוצאם. –לגבי חומרים ומוצרים מיובאים  .1.1

התקנים של הארץ שחוקתה  או תקנותיה שמשו יסוד  –לגבי דרכי ביצוע ואיכות העבודה הגמורה  .1.2

 לתכנון הקונסטרוקציה.

,  תחייבנה דרישות התקן הגרמני לבחינת רתכים שסימונו 127באשר לדרישות ביחס לרתכים, הרי בנוסף לת"י  .2

8560 DIN. 

 

 ציוד 19.05.03

המפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה מצוייד בכל המכונות, המכשירים והציוד, אשר דרושים לביצוע  .1

 העבודה בכפיפות להוראות מפרט זה.

מכשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הקמת הקונסטרוקציות במקום המבנה יתאימו למימדים ולמשקל  .2

פעולתם ובכל מצב שהוא. התמידות והחיזוקים האלמנטים המורמים באמצעותם, ויהיו יציבים בכל שלבי 
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לצורך תימוך ארעי וכן סידורי הגישה וכיו"ב יהיו יציבים וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות החוק 

 מחייבים. ציוד אשר לדעת המפקח אינו ראוי לשימוש יוחלף בציוד המתאים לתפקידו.

 המפקח  יורשה להיכנס למפעל בכל עת ולפקח על היצור. .3

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה ולהודיע למפקח  .4

הן על מועד התחלתו של כל שלב ביצוע חדש והן על מועדי סיום של האלמנטים  –ימים מראש  3לפחות 

 השונים.

כן לא יתחילו במשלוח לא יוחל בביצוע שלב כל שהוא לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו. כמו  .5

האלמנטים ,  המוכנים לגלוון, למקום המבנה בטרם בוקרו ואושרו למשלוח ע"י המפקח, פרט למקרים בהם 

 ויתר מהנדס האתר מראש ובכתב על בקרה זו. 

אישור מהאלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל  .6

ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק במידות, או לטיב העבודה שגיאה, טעות, פגם או 

במצב שלאחר ההקמה. על האלמנטים, או החלקים, אשר פסל המהנדס, בין אם במפעל המייצר, או במפעל 

 לגילוון, או באתר העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן, הכל לפי הוראות המפקח.

 

 רתכים  19.05.04

העסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני כמפורט להלן, וברשותם תעודות בנות תוקף יש ל .1

המגדירות את סוגי הריתוכים, אשר הם מוסמכים לבצע. העסקתו של רתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים 

 המצויינים בתעודה. 

אשר עבודתו אינה מניחה את דעתו  המפקח  יהיה רשאי להורות בכל זמן שהוא על הפסקת עבודתו של רתך, .2

של המפקח,  והקבלן ימלא אחר הוראה זו ללא כל ערעור. הרתך שהעסקתו הופסקה כאמור, יהיה רשאי 

 להמשיך בעבודה רק לאחר שעבר מחדש מבחן תקני כמפורט לעיל, ועמד בו בהצלחה.

המבחן והתעודה, נמצאה כל ההוצאות הכרוכות במבחנים חוזרים לרתכים תחולנה על הקבלן. אם למרות  .3

 עבודת הרתך בלתי משביעת  רצון, רשאי המפקח להורות על הפסקת עבודתו של הרתך.

 

 הכנת שטחי ריתוך 19.05.05

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים בהשחזה,  .1

הריתוך אשר לא יענו לדרישות אלו יתוקנו ע"י עיבוד ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי 

 נוסף.

יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת, מכשירי השחזה וכיו"ב,  .2

 מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.

 

 ביצוע ריתוך 19.05.06

יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול העליון של  הריתוך .1

 הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות.
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לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק, תוך התחשבות  .2

לקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. הא

 להיות יבשים לחלוטין.

יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל הדפורמציות  .3

והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם של 

 ח את דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכנים.התפרים, ויחד עם זאת יבטי

בצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן אשר שימש יסוד לתכנון  הקונסטרוקציה. תפרים מופסקים  .4

 לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות. 

ב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך הקפדה שחומר האלקטרודות חדור היט .5

גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך. התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר 

השכבות, הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון. במקרה של 

 40קדמה לה. עבור אלמנטים שעוביים עולה על ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו ש

מ"מ, יגיש הקבלן לאישור המפקח  את הצעתו לשיטת הריתוך ולמספר השכבות. יש לסלק מפני כל שכבה 

סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כסויה בשכבה הבאה מעליה. תפרי מגע ירותכו גם מהצד האחורי, וזאת לאחר 

 בצד זה.קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה 

קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות, דבר שיובטח על ידי המשכת  הריתוך מעבר לקצות התפר על גבי  .6

זיזים מוצמדים לצידי החלקים.  הקצוות  הבולטים של הריתוך יסולקו לאחר מכן על ידי חיתוך והשחזה. יש 

 10 -הסביבה ו/או הפלדה היא מתחת ללמנוע עד כמה שהדבר אפשרי, ריתוכים "מעל הראש". כשטמפרטורת 

מעלות צלסיוס, או כאשר הפח עבה, יהיה הריתוך מותנה במניעת התקררות מהירה של החומר וגם מחימום 

 מוקדם של הפלדה, הכל בהתאם לנסיבות ובכפיפות להוראות המפקח.

 

 חומרים 19.05.07

 , Fe510מסוג ISO 630 – 1980לתקינה , יהיה לפי תקן הארגון הבינלאומי 1225סוג הפלדה כמפורט בת"י  .1

 .A 36מסוג   AISCאלא אם צויין אחרת בתכניות העבודה ו/או במפרט, או לפי התקן האמריקאי 

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חפשית מקליפת ערגול, סיבים  .2

 ופסולת אחרת בלתי מוחדרת בחלודה. 

הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים אם יידרש יהיה  .3

והמוצרים המוכנים, המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים 

 במסמכי החוזה.

 

 סיבולת 19.05.08

 עשה. סיבולת היא סטיה בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה למ .1

 .789ו בת"י  1225הסיבולת להקמה, להרכבה, למחברים ולמישקים תהיה עפ"י הנדרש בת"י  .2

על מידות האלמנטים לעמוד בסיבולת הנקובה בתקנים שפורטו לעיל, באחריות הקבלן לבדוק את מידות  .3

 האלמנטים וליידע את המפקח על עמידה בסיבולת ו/או סטיות שנתקבלו
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 ברגים 19.05.09

דרגת חוזק הברגים תהיה בהתאם לנדרש  ISO 898/1 – 1978כל הברגים יתאימו לדרישות התקן הבינלאומי  .1

)חוזק הברגים לעמודי תאורה וכן ברגי עיגון לבטון יהיו  8.8בתכניות ואם לא נאמר אחרת תהיה דרגת החוזק 

5.6.) 

פיו. אורכו של הבורג והתבריג יהיו לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין, ניצב בדיוק נמרץ על הראש ומרכזי כל .2

מספיקים כדי שהאום יתלבש עליו במלואו, וזאת באופן שקצהו החופשי של הלולב יובלט מהאום לאורך של 

 פסיעת תבריג אחת.

 

 אלקטרודות 19.05.10

" או אוניברסל 4לצורכי הריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, "זיקה  .1

אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת , 89

באמצעותם. סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו כן למקום התפרים בזמן 

פעות ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני הש

 אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או ליקויים כלשהם.

לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו  .2

לגרוע במאומה להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה, לכשיינתן, לא יהיה בכוחו 

 מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.

 

 ייצור 19.05.11

 כללי .1

הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון, בכפיפות להוראות המובאות במפרט זה ובהתאם  

 לתקנים הנזכרים לעיל.

 יישור .2

או  יש לבדוק את הפרופילים, הפחים וכיו"ב, שמהם יורכבו האלמנטים של המעקה לפני התחלת  היישור 

אלמנטי הפלדה האחרים, וליישרם לפי האורך, באמצעות מכונות או מכשירים מתאימים. במידה והמפקח 

 תהיה זו עילה מספקת לפסילתם. –סבור שניכרת עקמומיות בפחים 

 תבניות )שבלונות( .3

האלמנטים של הקונסטרוקציה תהיינה עשויות מפח פלדה, עץ יבש, דיקט, קרטון עבה השבלונות לצורכי ייצור  

וכיו"ב, ותבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים, תוך שימוש בכלי עבודה מתאימים. יש להקפיד על הדיוק 

 הדרוש בהתחשב בהתכווצויות הנגרמות עקב ריתוך.

 סימון וחיתוך .4

וך שימוש בשבלונות ומכשירי סימון נכונים, אשר יהיה בהם כדי הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע ת .4.1

 להבטיח את הדיוק הדרוש.
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-חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים, כגון גיליוטינות, משורים וכיו"ב ו/או באמצעות מבערי חמצן .4.2

 גפ"מ. שטחי החיתוך והמקצועות יהיו ישרים חלקים ונקיים, ללא פגמים או ליקויים כלשהם.

אציטילן ולא יחייב עיבוד נוסף, כל עוד -לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצןחיתוך  .4.3

הוא מדוייק מבחינת הצורה הנדשת ונקי, לשביעות רצונו של  המפקח. לגבי חלקי הפלדה שעוביים אינו 

 מ"מ, יורשה גם החיתוך בגיליוטינות, בתנאי ששטחי החיתוך יעובדו בהשחזה. 8עולה על 

 וב או קידוח חוריםניק .5

מקוטרו של החור או אינו עולה  2/3ניקוב חורים יורשה אך ורק שעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה על  .5.1

מ"מ )המידה הקטנה מבין שתי אלה קובעת( ובתנאי שלא יהיה בו כדי לגרום נזק לדפנות החור  10על 

רים בקוטר קטן מן הדרוש או לפלדה שבקרבתו. בכל יתר המקרים יש לקדוח את החור או לנקב חו

 ולהרחיבם לאחר מכן במקדחים.

כן יש לקדוח או לנקב, ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים מדוייקים, אם ברגים -כמו .5.2

 אלה סומנו בתוכניות או דרושים למטרת ההרכבה. 

מ"מ. בברגים  0.3ההפרש בין חורים אלה לבין קוטרי הברגים המדוייקים )חרוטים( לא יעלה על  .5.3

מעולים ההפרש המותר בין קוטר הבורג לבין קוטר החור יתאים לדרישות התקן המתאים של ארץ 

 הייצור.

החורים לברגים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדוייקת, ניצבים בדיוק נמרץ לשטחי המגע של  .5.4

 החלקים המחוברים וללא סדקים או פגמים אחרים בדפנותיהם. 

 קצועות החלל זנבות חומר, ולהשאיר את דפנות החורים במצב חלק ונקי.יש להרחיק ממ .5.5

 

 בדיקות מעבדתיות 19.05.12

 כללי .1

הקבלן יכין דגימות של הריתוכים העיקריים, אשר יקבעו למטרה  זאת על ידי המפקח. יש להכין תוך  .1.1

זאת על מנת כדי ביצוע הריתוכים המתאימים, באמצעות אותם רתכים ותוך שימוש באותם חומרים, ו

שהדגימות תייצגנה בנאמנות את התנאים במציאות. צורת הדגימות ואופני הבדיקה יהיו בהתאם 

, וגם הריתוכים הנבדקים חייבים לעמוד בדרישות אותו תקן. יש לסמן את הדגימות 127להוראות ת"י 

 על מנת לאפשר זיהוי הרתכים המתאימים. 

ן הקבלן דוגמא של צומת או מחבר בה נפגש מיתר של אגד בנוסף לכך, באם יידרש על ידי המפקח, יכי .1.2

עם קצות האלכסונים. הדוגמא תתאים לתנאים של צומת זהה במציאות, אשר תבחר למטרה זו על ידי 

 המפקח ויהיה עליה לעמוד בדרישות התקן האמור לגבי ריתוך צמתים.

כן יש לרתך את -. כמויש לסלק תוך חיתוך ולרתך מחדש את כל התפרים שנפסלו על ידי המפקח .1.3

 המקומות במפסקים ולמלא גומות, חורי בקרה שנקדחו וכיו"ב.

 בדיקות ללא הרס .2

המפקח יהיה רשאי להזמין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללא הרס באמצעות קרני רנטגן  .2.1

תפרי או באמצעים אחרים. בדיקות אלו תבוצענה בהיקף אשר יקבע ע"י המפקח, ותכלולנה גם את 

 הדגימות שהוכנו לצורך בדיקות חוזק מעבדתיות.
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על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשרותים הדרושים לביצוע בדיקות אלו, כגון סולמות,  .2.2

 משטחי עבודות וכו'.

 כמות מינימלית עבור בדיקות לריתוך .3

 על הקבלן לבצע את הבדיקות הבאות: .3.1

 מהריתוכים 100%-בדיקה ויזואלית תבוצע ל .3.1.1

 מהריתוכים יבדקו בדיקה מגנטית 15% .3.1.2

 מהריתוכים יבדקו בבדיקה אולטראסונית ומגנטית משולבת 20% .3.1.3

כמות זאת הינה כמות מינימלית והפקח ראשי לבצע בדיקות נוספות, עלות הבדיקות כלולה במחירי  .3.2

 היחידה של הפלדה.

 

 גילוון 19.05.13

 כללי .1

במפעל, אשר יאושר ע"י המפקח. הגילוון יעמוד בדרישות ת"י גלוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ  

 . הגילוון יבוצע לאחר הריתוך. לא יורשה ריתוך לאחר הגילוון!918

 ניקוי פני השטח והכנתו .2

הניקוי והכנת שטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים )גרגרי חול או מתכת( על פי  .2.1

 ההנחיות כדלקמן:

 צריבה בחומצה .2.2

יבה בחומצה היא שיטה של הכנת פני הפלדה לצביעה או לצפוי על ידי סילוק כל קשקשת הערגול הצר  

והחלודה בתהליך של ריאקציה כימית או תהליכי אלקטרוליזה, או שניהם יחד. התוצאה שצריכה 

להתקבל היא שטח נקי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך 

 התהליך.

 שלבי ותהליכי הצריבה יהיו כדלקמן: .2.3

הסרת משקעים של שמן, שומן, גריז, עפר ותרכובות אחרות שאינן חלודה, קשקשת או  .2.3.1

 תחמוצת. ההסרה תיעשה לפני תהליך הצריבה ע"י ממיסים.

 הקשקשת, החלודה, והתחמוצות יסולקו ע"י אחד מהתהליכים הבאים: .2.3.2

צריבה בתמיסות חמות או קרות של חומצה גופריתנית, כלורית או זרחנית, שעליהן הוספה כמות  .2.4

מתאימה של אינהיביטור להקטנת קצב התקיפה של הפלדה. בתום התהליך יש לשטוף את המוצר 

 .C ° 60 -במים חמים בטמפרטורה שעל ל

ביטור כנ"ל, בטמפרטורה )במשקל( המכילה אינהי 5% - 10%צריבה בחומצה גופריתנית בריכוז  .2.5

, עד אשר תסולק כל קשקשת הערגול. לאחר מכן יש לשטוף שטיפה יסודית  C ° 60 –מינימלית של 

מכילה  1% - 2%דקות בחומצה זרחתית בעלת ריכוז של  2-5במים נקיים ומיד לאחריה טבילה במשך 

 .C ° 82זרחת הברזל כשהתמיסה בטמפרטורה של  0.5% - 0.3%

 עם   C ° 88 -C ° 77)בנפח( בטמפרטורה של  5%גופריתנית  צריבה בחומצה .2.6
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דקות  2כמות אינהיביטור מתאימה, עד לסילוק כל קשקשת הערגול. מיד לאחר מכן יש לשטוף במשך  .2.7

 .    C ° 82 -C ° 77במים חמים בטמפרטורות שבין 

חומצה  0.5% -ודיכרומט –ניתן  0.75%דקות לפחות( בתמיסה של  2לאחר השטיפה יש לטבול )למשך  .2.8

 אורטופוספטית המכילה אינהיביטור.

צריבה בשיטות אחרות תורשה רק במידה ותידרש באופן מיוחד. הבקרה של תהליכי צריבה דורשת את  .2.9

  קיום התנאים הבאים:  

 בחומצה  6%כמות הברזל המומסת באמבטיות הצריבה לא תעלה עד  .2.9.1

 בחומצה מלחית. 10%גופריתנית ולא תעלה על  .2.9.2

 או קיטור נקיים ישמשו לשטיפות.רק מים  .2.9.3

אמבטיות השטיפה יקבלו באופן קבוע אספקה של מים טריים, והכמות הכללית של החומצה  .2.9.4

 2000ממשקל התמיסה או על  0.2%והמלחים המומחים באמבטיות השטיפה לא תעלה על 

 חלקי מליון.

ים לאחר הוצאתם כדי להתקין את כמויות החומצה והמלחים במי שטיפה, רצוי לתלות את המוצר .2.10

 מהצריבה, מעל לאמבטיות הצריבה, כדי לתת למירב תמיסת הצריבה להתנקז חזרה לאמבטיה.

השטחים שנצרבו יבדקו לנוכחות זיהומים ומשקעי מתכות. שטחים  שלא נוקו כראוי ינוקו פעם  .2.11

 נוספת.

 המוצרים שגמרו את תהליך הצריבה יועמדו על קצותיהם עדלהתיבשותם  המלאה. .2.12

 הגילווןתהליך  .3

. עובי צפוי האבץ A ASTM 120 – 73כל חלקי הקונסטרוקציה יגולוונו בהתאם לדרישות התקן האמריקאי   

 מיקרון. 56מיקרון לפחות. בברגים, באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה  80יהיה 

 גילוון הצינורות .4

הגלוון. צינור סגור עלול לגרום הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת  .4.1

 לתאונת עבודה.

במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר, יש לנקב חורים בצינורות בהתאם לדרישות  .4.2

 המפעל ובאישור המפקח.

 משטח חתך הצינור. 4%בכל מקרה לא יעלה שטח החורים על  .4.3

 בדיקות הגילוון .5

יקת אחידות הציפוי, משקל הציפוי ואחידות הציפוי בהתאם כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בד 

 .918לדרישות ת"י 

 צביעת אלמנטי פלדה ומחברים מפלדה מגולוונת באפוקסי 19.05.14

 כללי .1

 הכנת שטחים של פלדה מגולוונת לפני הצביעה 1.1 

כמו בתהליכי צביעה רגילים, השטח הנצבע חייב להיות מנוקה בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק,   

וכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין. פלדה מגולוונת בתהליך הגילוון באבץ יוצאת נקיה וניתן לצבוע עליה 
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איחסון. תוך זמן קצר ללא הכנה מיוחדת, זאת בתנאי שהמוצר לא הזדהם עקב תהליך השינוע או ה

 פחים מגולוונים משווקים לעיתים קרובות עם שכבת שומן אותה יש להסיר לפני הצביעה.

ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז נקיים. יש להזהר בשימוש  1.2 

 בסבונים ודטרגנטים העלולים להשאיר שאריות שיפגמו בהדבקות הצבע אל המתכת .

" G – 551משמן ומגריז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף, מומלץ להשתמש בממיס "ארדרוקס נקוי  1.3 

 מתוצרת "כימתכת".

טיפול מוקדם של הפלדה המגולוונת לפני הצביעה טיפול מוקדם חייב להעשות בזהירות, תוך  1.4 

 התייעצות עם יצרן הצבע וספק הפלדה המגולוונת, בכדי לא לגרום נזק לגילוון.

 ימות כמה דרכים להכנת השטח.קי 1.5 

 ניקוי מכני .2

ניתן להשתמש במברשות פלדה ידניות לסילוק זיהומים כגון בוץ, התזות בטון וכדומה. במקרה שנוצרה  

 "קורוזיה לבנה", המורכבת ממלחי אבץ שונים ניתן להשתמש במברשות ניילון ומים נקיים.

 ניקוי כימי .3

 המבוססות על חומצה אינו מומלץ היות והוא עלול להזיק לגילוון.ניקוי כימי כגון צריבה באמצעות תמיסות  

 טיפולי שטח כימיים .4

קיים מגוון נרחב של טיפולי שטח כימיים וציפוי המרה המתאימים לסוגים שונים של פחים מגולוונים  .4.1

 )פוספטציה קרה או חמה וכד'(.

הטיפול המומלץ ואופן השמוש במקרה של טיפול כימי יש להתייעץ עם יצרן ציפוי ההמרה בנוגע לסוג  .4.2

 בו לכל מקרה ומקרה.

בפלדה מגולוונת שחלק מציפוי הגילווון שלה נפגם והחלה בה קורוזיה יש   לנקות את השטחים  .4.3

 החלודים בהתזת חול קלה לפני הצביעה.

 

 צביעה על חומר מגולוון 19.05.15

 מיקרון בשכבה אחת או שתים. 100דו רכיבי. עובי שכבה יבשה :   HB 55שכבה ראשונה : צבע יסוד אפוקסי  .1

מיקרון סה"כ  50-60שכבה עליונה : צבע פוליאורתן אוניספיד, מבריק או משי דו רכיבי. עובי שכבה יבשה  .2

 מיקרון מינימום מעל שכבת הגילוון. 150העובי הדרוש 

 בהתאם לבחירת האדריכל ובתיאום איתו. RALגוון הצבע  .3

  ת תוצרת ניר לט או ש"ע מאושר.המערכ .4

 

 הקמת מבנה 19.05.16

 כללי .1
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על הקבלן להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה, אשר תכלול בין היתר, את הנתונים על מכשירי ההרמה, משקל  

האלמנטים, סדר ההקמה, פרטי החימום הארעי, סידורי בטיחות וכו'. אישור הפרוגרמה ע"י המפקח לא 

 מאחריותו והבלעדית להקמת הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנה.תפטור את הקבלן 

 בקרה בזמן הקמה .2

בנוסף לבקרה במפעל המייצר, תיערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה. אלמנטים שאינם מתאימים  

תהליכי ההקמה לתכניות ו/או שהתעקמו, או ניזוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה, האחסנה, הטפול או תוך 

יפסלו לשימוש ויוחזרו  –עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים או לקויים, אשר לא הובחן בהם במפעל המייצר 

למפעל האמור בשם תיקון או החלפה. לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה, אלא במקרים יוצאים 

ציה. דעתו של המפקח מהכלל, אשר לדעת המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוק

 בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את הקבלן.

 הקמה .3

ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע"י המפקח. מכשירי ההרמה, וכל ציוד אחר אשר יופעל  .3.1

 למטרת ההקמה, יהיו במצב סביר, תקין וראו לשימוש לשביעות רצונו של המפקח. 

המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה, על מנת למנוע פגיעות יש להגן באמצעים יעילים על מקומות  .3.2

 במקומות אלה. ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה. 

 יש להבטיח את יציבות הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה ולשמור על כל כללי הבטיחות.  .3.3

בהם למנוע מאמצים  בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים, אשר יהיה .3.4

 בלתי מחושבים, תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות. 

החיבור הסופי של האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים. אין לסלק את התמיכות  .3.5

 והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי המפקח.

 חיבורים באתר .4

 ישמשו חיבורי הברגה פרט אם נאמר אחרת. למטרת חיבור האלמנטים במקום המבנה 

 

 הרכבת אלמנטים 19.05.17

האלמנטים יהיו גדולים ככל האפשר, תוך התחשבות באפשרות ההובלה וההקמה, וזאת כדי לצמצם את  .1

 מספר החיבורים הדרושים באתר.

 לפני הרכבתם יש לבדוק את כל חלקיהם וליישרם לפי הצורך. .2

שולחנות הרכבה, תוך שימוש בשבלונות, קבועות ומרותכות אל  ההרכבה תבוצע על משטחים או על .3

 השולחנות.

מקום החלקים על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הנכון ביניהם יובטחו באמצעות מלחציים, ברגים, שומרי  .4

 מרחק, טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי להבטיח את דיוק צורת האלמנטים המוכנים.

העלולים לגרום נזק לפלדה או לחורי הברגים. ההרכבה חייבת לאפשר ריתוכים  אין להשתמש באביזרים .5

 במצב נוח ככל האפשר.
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 חיבורי הברגה 19.05.18

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין, לשם הבטחת מגע מלא ביניהם,  .1

מרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך מרכזיים. אי דיוקים קטנים ב –כאשר החורים המופיעים בתוכם 

 פצירה. 

לא תורשה בשום אופן התאמת חורים באמצעות מקבים החודרים לתוכם תוך הקשה בפטישים או אמצעים  .2

 אחרים, העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.

 לשיפועים אלה.הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים המשופעים תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם  .3

 

 ריתוך 19.05.19

 ציוד  .1

ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול מכשירי בקרה, כלי  .1.1

 עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים, מסיכות הגנה וכיו"ב. 

 יש להחזיקו במצב סדיר ותקין לשביעות רצונו של המפקח. .1.2

 ריתוך צינורות .2

באמצעות סידורים מתאימים, שהריתוך יבוצע במצב נוח ולהקפיד בזמן ההרכבה על יש להבטיח,  .2.1

התאמה מדויקת של שטחי הריתוך, וזאת במיוחד לאורך העקומות המרחביות, במקומות המפגש של 

 חלקי האלמנטים. לאחר שהחלקים הותאמו ונקבעו זמנית לשולחן ההרכבה.

השלים את הריתוך, לאחר שהאלמנטים בוקרו ואושרו ל –יש לרתכם תחילה ריתוך נקודתי ואם ידרש  .2.2

 על ידי המפקח.

 

 בקרת הריתוך במפעל .3

בקרה זאת תקיף בדיקה חזותית כללית, בדיקת מידות התפרים ואחידותם, בדיקת הצליל תוך הקשה  .3.1

 בפטישים, בדיקת התפרים הנראים כלקויים תוך קידוח חורים בתוכם וכיו"ב.

מבחינת הצורה ובעלי חתך שמידותיו אינן קטנות מהמידות הנומינליות התפרים חייבים להיות נכונים  .3.2

כן -הנדרשות. רוחבם יהיה שווה, פסיעותיהם אחידות והפלדה סמוך להם חופשית מקעקועים. כמו

יהיו התפרים רצופים ובעלי חדירה מלאה ללא גומות וחפשיים מסדקי נקבוביים, סיגים ופסולת אחרת 

 וללא מקומות שרופים.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר לקונסטרוקצית פלדה 19.05.20

 כללי .1

אלמנט הפלדה ימדדו לפי משקל ויכללו את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה לרבות ברגים,  .1.1

 גילוון, צביעה, שינוע, הובלה, הרכבה פירוק וכדו'. פרטי חיבור לבטון, מחברים,

, ולפי הדרישות המופיעות 1225תרים לפי ת"י מחירי היחידה כוללים שימוש בכל סוגי הפלדות המו .1.2

 בתכניות.

 מחירי היחידה כוללים גם את הצביעה כפי שמפורט לעיל. .1.3
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 .19.05.01מחירי היחידה כוללים את הכנת תכניות הייצור וההכנה כמופורט בסעיף  .1.4

 בבניה מתועשים אלמנטים - 22 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות   22.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 עבודות גבס 22.1

 כללי 22.1.01

גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך ביצוע עבודות מחיצות מלוחות  

משרד השיכון, אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה  -למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

 עדכנית ליום חתימת החוזה וכן ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד".

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים. 

 פתחים לתשתיות וכן סגירתם לאחר התקנת התשתיות.העבודה כוללת פתיחת 

 העבודה כוללת עיבוד פתחים עד לקבלת מוצר מוגמר מוכן לצבע.

 העבודה כוללת את כול החיזוקים )לפתחים( ואחרים הנדרשים לעבודות האחרות.

 מחיר העבודה לא ישתנה בעבודה בגובה. לא תשולם תוספת בגין עבודה בגובה.

 

 סמחיצות גב 22.1.02

 חומרים א.

מ"מ בהתאם לפרטים. באזורי רטיבות יבוצעו לוחות גבס עמיד  12.5הלוחות יהיו בעובי  (1

 מים "ירוק", במחיצות אש יהיו לוחות עמידי אש )ורוד(.

הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולוונים עם ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס  (2

 הקבלן. )ראה סעיף ג' להלן(

 ת יהיה ע"ג קונסטרוקציה מפרופילי "אומגה" מגולוונים.חיפוי הקירו 

לוחות מכל צד( אלא  2המחיצות יהיו חד קרומיות )לוח אחד מכל צד( ו/או דו קרומיות ) (3

 אם צוין אחרת בתוכניות.

ק"ג/מ"ר, ו/או צמר  80, משקל מרחבי 3"-ו 2בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי " (4

ק"ג/מ"ר. המזרונים יהיו בתוך שקיות  24משקל מרחבי , 3"-ו 2זכוכית בעובי "

 פוליאטילן כבה מאליו.
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המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" או ש"ע למניעת גלישת מזרוני  

 הבידוד ממקומם.

. מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה R.H.Sבצידי הדלתות במחיצות הגבס יש לבצע פרופילי  (5

להרכיב זקף משקוף מיוחד קות+קוצים מרותכים. לחילופין, יש ולתקרה לרבות פלט

מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב ע"פ פרטי  1.5מפח מגולוון בעובי 

 חב' "אורבונד".

 

 הנחיות ביצוע ב.

מעל ומתחת למסלולים האופקיים יותקנו פסי איטום קומפריבנד. האיטום בין קצוות  (1

 לתקרה יבוצע באמצעות מרק אקרילי.הלוחות לרצפה ו

ס"מ לרבות סתימה במסטיק המתאים לפי  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  

 הנחיות יצרן הגבס.

השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים של מערכות כגון תעלות  (2

מסגרות מתאימות מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת, צנרות שונות וכיו"ב. יש להכין 

מפרופילי שלד מסביב לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי איטום 

 מסביב למעברים יבוצע בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ומיתד  5/35המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד  (3

 ע ע"י מהנדס הקונסטרוקציה של המבנה.. מספר הברגים יקב7/35פלסטי 

מ"מ  100 -הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב שלא יפחת מ (4

 מ"מ. 0.8 -ובעובי שלא יפחת מ 

 עובי פרופילי השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן. 

ולוון לרבות קצוות אנכיות בכל פינה אנכית תבוצע הגנה ע"י פינת מגן חיצונית מפח מג (5

 . PROTEKTOR 1018/2162של מחיצות גבס, מסוג  

 בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.  (6

במחיצות וציפויים דו קרומיים יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא  (7

 במדורג.

וחורים לכל הצנרות אשר יעברו דרך המחיצות והציפויים. על הקבלן להכין פתחים  (8

 עלות הכנת הפתחים על חשבון הקבלן.

 

 קונסטרוקצית חיזוק ג.
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ס"מ ועליו יהיה לבצע  330על הקבלן לקחת בחשבון כי גובה הקומות מעל  (1

קונסטרוקצית חיזוק לרבות ציפוף הניצבים, הגדלת עובי הפח, קונסטרוקצית חיזוק 

 לדה מגולוונים שיעוגנו ברצפה, בתקרה ובקירות וכדו'.מפרופילי פ

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו, ויאושר ע"י  (2

 המפקח לפני היישום.

 הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. 

נות, תליית אביזרים לסוגיהם ע"ג מחיצות גבס )כיורים, משטחי שיש, מזגנים, ארו (3

אסלות תלויות, מקלחונים וכדו'( ייתלו ע"ג מחיצות גבס ע"י אבזרים מיוחדים 

 מאושרים של היצרן אורבונד והתקנתם תהיה עפ"י הנחיות ומפרט היצרן.

 מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול במחיר היחידה. (4

 

 תקרות וסינרים מלוחות גבס 22.1.03

 מ"מ.  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.

השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה והחיבור  ב.

 לתקרה הקונסטרוקטיבית.

 בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים. 

 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילים למיזוג  בתקרות הגבס ג.

 אויר וכיו"ב.

בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה מגולוונת בפינה  

 אופקית ואנכית.

י תאורה לצורך במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניז ד.

 נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי היחידה.

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל התקרות  ה.

 יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל.

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.2

 

 דרישות כלליות  22.2.01
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, 921( וכן בדרישות עמידות אש לפי ת"י 2005החדש )אוקטובר  5103כל התקרות יעמדו בת"י  .א

 ומסומנות בתו התקן.

 הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח.  ב.

ן והחיבור וכן הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגו ג.

שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן האחריות לתאום מלא של 

ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות 

 מכניות שמעל התקרה בוצעו וניבדקו.-האלקטרו

רה ולקבל את אישור מכון התקנים ומהנדס על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התק ד.

 הקונסטרוקציה. 

במידה הצורך יבצע הקבלן, על חשבונו, קונסטרוקצית חיזוק מפרופילי פלדה מגולוונים מעוגנים  

בתקרות. התוכניות יבוצעו ע"י מהנדס מורשה ויאושרו ע"י המפקח. רק לאחר קבלת אישור 

קונסטרוקציה לרבות תכנונה יהיה ע"י הקבלן המפקח יוכל הקבלן לבצע את התקרות. ביצוע ה

 ועל חשבונו.

 הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם היצרן ויאוחסנו  ה.

 במקום יבש ומוגן.

התקרה במגע. הסימון מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  ו.

 יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

 )מפגש פינות חתוך בגרונג(.  L  +Zלכל אורך היקף התקרות האקוסטיות הגמרים יהיו  ו.

 במפגש בין תקרת גבס וקירות פרופיל הגמר הוא מסוג "דקוליין" או שו"ע.

 רעידות אדמה.כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד  ז.

 

 תקרות אקוסטיות עשויות מגשים אטומים 22.2.02

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות תותב עשויות מגשי  א.

מ"מ לצורך  10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40פח, אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 

 חיזוק המגש. 

( משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן )הפח יהיה מגולוון ו ב.

לפי בחירת  RALמיקרון, בגוון  80בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

 האדריכל. הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

טרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח המגשים ייתלו מהתקרה הקונס ג.

 מגולוון ומוטות הברגה.
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 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ד.

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או  

 לסמוכים אליו.

ת ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכני 

 מורמים לצורך הקשחת המגשים.

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים  

 כשלוחות צמודים אחד לשני.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך קירות,  ה.

 מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 

בגוון לבחירת האדריכל. יש להקפיד על חיבורים  RALהפרופילים יהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  

 נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט. 

 טים אחרים כנדרש.התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנ ו.

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל  ז.

 לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

 

 דוגמאות 22.3

מסגרת עבודותיו, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה וכו', המורכבים ב 22.3.01

ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח. הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח 

 ותכלולנה גם את תעלות התאורה.

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדוייק: את דרישות המפקח, את הוראות  22.3.02

 ושרו על ידי המפקח.המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שא

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי המפקח והכללת  22.3.03

 השינויים, כפי שידרשו.

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח. 22.3.04

ולכל האביזרים האחרים שיש בדעתו בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות  22.3.05

 להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'.

 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 22.4

 כללי 22.4.01

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים בין היתר גם את הנאמר להלן: 
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וקונסטרוקציות עזר לרבות תכנונם ע"י מהנדס הקבלן ואישורם ע"י קונסטרוקציות נשיאה  א.

 המפקח ומת"י.

כל הנדרש ע"י האדריכל והיצרנים השונים עד לקבלת מוצר מושלם במקום לשביעות רצון  ב.

 האדריכל והמפקח.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או האדריכל  ג.

 ישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל כולל דוגמאות לחיפוי הקיר כמפורט לעיל.ועד א

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן, לרבות  ד.

 בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
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 ביסוס וקירות קדוחים כלונסאות עמוק ביסוס - 23 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  23.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 .המחמירות יגברו

 

 כלונסאות קדוחים בשיטת ההקשה )מיקרופיילים( 23.01

 כללי 23.01.01

 העבודות הכלולות בפרק זה הן: .1

 ס"מ לתמיכת חפירת החניון ורמפת הגישה. 45ו  60 80ביצוע כלונסאות דיפון קוטר  .1.1

 ביצוע כלונסאות לביסוס ותמיכת מעבר תת קרקעי לרכב והמשכו. .1.2

 של כביש גולדה. ביצוע כלונסאות דיפון לתמיכה זמנית .1.3

ס"מ מיקרופיילים, בהתאם למפורט בתכניות  80-ו 60, 45מפרט זה מתייחס לכלונסאות בקוטר של  .2

ובעומקים כפי שמופיע בתכנית בשיטת ההקשה  והסיבוב של ראש קדוח, כאשר הוצאת החומר נעשית 

 ה.באמצעות לחץ אויר על ידי מכונת קידוח מתאימה וכן על ידי מכונה סיבובית רגיל

הכלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר ומאושר. הקבלן יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי. הקבלן  .3

 אחראי לשיטת קדיחה מתאימה.

 ביצוע הקידוח לפי הדרישות, התאמות דרישות הפלדה לתקן, טיב הבטון, היציקה וכו. .4

ן אחרת במפורש בתכניות(. עם זאת קידוח הכלונסאות יבוצע ממפלס פני ראש הכלונס ומטה )אלא אם צויי .5

הקבלן רשאי לקדוח מפני השטח או אפילו מפני משטח עבודה מוגבה )לפי הצורך(. משטחי העבודה המוגבהים 

במפרט זה,  51)אם יהיו( עשויים ממילוי הכביש הקיים, קרקע קיימת כלשהיא או מצע מהודק כמפורט בפרק 

 בו. משטח העבודה באם יהיה יסולק בתום השימוש 

בכל מקרה שהקבלן יבצע את אלמנטי הביסוס ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלונס, יהיה עליו לסלק את  .6

הבטון העודף שבראש אלמנט הביסוס בעודו במצב לח, או כשהוא כבר בטון קשוי )עפ"י שיקול דעתו ובאישור 

 המפקח( תוך שמירה על שלמות הקוצים שבראש הכלונס.

ס בדייקנות רבה הן מבחינת מיקום והן מבחינת אנכיות. סטיות מוצרות יבוצעו יש לבצע אלמנטי ביסו .7

 בהתאם להנחיות המפרט הכללי של נת"י.

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד את האמור בדו"ח הביסוס )מצורף למפרט זה( הכולל דגשים לביצוע, לפני  .8

 הגשת הצעתו למכרז זה.

ת הקרקע, אבל אם הוא חושב שלא נעשו בדיקות קרקע מספיקות הקבלן המבצע רשאי לקבל את דו"ח בדיקו .9

לצורך הערכת הביצוע על ידיו, הוא חופשי וצריך לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונו. הסקת המסקנות 

ויישומן, הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע, מבדיקות  הקרקע שנעשו  על ידי המזמין ומבדיקות הקרקע 

 הקבלן )במידה ותעשינה(, יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן.  שתעשינה על ידי

 מפלס הסלע הצפויי המסומן בתכנית הינו על בסיס השערה המתבססת על הקידוחים שבדו"ח הקרקע. .10

 אין להתייחס להשערה זו כאל מידע מדוייק.
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המלצות הביסוס  על הקבלן להביא בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס הם לצורך .11

 בלבד ובכל מקרה לא יכולות לשקף את מכלול תנאי האתר.

 הקבלן ינהל רישום מדוייק של מהלך ביצוע העבודה. .12

הרישום יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע, לא יאושר כלונס אם לא ינוהל 

  רישום מסודר.

מטר מתחת למפלס הסלע המשוער, כאשר אחד  5כלונסאות מסתיימים מתוך שלושה  2בחלק מאזורי הדיפון  .13

מטר לפחות מתחת לתחתית חפירה. בכל מקטע, יש לקדוח ראשית את  3מתוך כל שלושה כלונסאות יורד עד 

הכלונסאות באורך המלא, ולהעביר את דוח הגיאולוג לעיון מתכנן הקונסטרוקציה ויועץ הקרקע. זאת על מנת 

 בפועל בשטח, ולקבוע את העומק הסופי הדרוש לכלונסאות.לוודא את המצב 

 במספר מקומות, העבודה תתבצע במקום צפוף ומצומצם. הקבלן ייקח זאת בחשבון בהצעתו. .14

הדרישות שלעיל והביצוע בתנאים קשים ובקטעים ובאזורים מצומצמים לרבות הפסקות עבודה כלול במחירי  .15

 רד.ולא ישולם בנפ 23היחידה השונים של פרק 

 בנוסף לאמור לעיל ובמפרט הכללי להלן דגשים נוספים לביצוע כלונסאות ההקשה: .16

 מהדורה מעודכנת. 1378הכלונסאות יבוצעו לפי ת"י  .16.1

 ובמפרט הכללי. 1378הכלונסאות יבוצעו בבקרה מלאה ותיעוד מתאים לכל כלונס כנדרש בת"י  .16.2

)צינור טרמי(. יש לצקת ע"י שימוש  היציקה תבוצע באמצעות משפך קשיח וצינור עד לתחתית הכלונס .16.3

 במנוף עזר להנפת הצינור.

קוטר כלוב הזיון יהיה עפ"י המסומן בתכניות )עובי שכבת בטון לכיסוי פלדת הזיון יהיה בהתאם  .16.4

למופיע בפרטם בתכניות. הוא יתלה במרכז חור הקידוח כאשר צינורות שומרי מרחק בחלק העליון של 

)ספייסרים( מגלגלי בטון חזקים ורחבים המבטיחים את עטיפת  הקידוח ורוחקנים שומרי מרחק

 הבטון כמסומן בתוכניות בחלקו התחתון.

הקבלן יהיה אחראי לסימון נקודות הקידוח ואחזקתם. הקבלן ישגיח שתנועת הכלים בשטח לא תפגע  .16.5

יציקת  בסימון וידאג לסמן מחדש נקודות שנפגעו. יש לוודא את סימון הקידוח לפני תחילתו ולפני

הכלונס. אין להתחיל ביציקה לפני וידוא מיקום הכלונס בהתאם לתוכניות. כאשר יש סטייה במיקום 

 הכלונס יש להתייעץ עם יועץ הקרקע ועם המתכנן לפתרון הבעיה.

עם גמר היציקה תיעשה מדידה חוזרת על ידי הקבלן וע"י המזמין. לאחר חשיפת הכלונסאות יסומנו  .16.6

רכזים המבוצעים של כלובי הזיון. התכנית תועבר למתכננים וליועץ הקרקע על תכנית היסודות המ

 לצורך אישור או תיקונים. כל התיקונים שינבעו מהאקסצנטריות של הביצוע יבוצעו על חשבון הקבלן.

האורך הסופי של הכלונס יקבע ע"י יועץ הקרקע באופן ישיר או באמצעות הגאולוג והמפקח הצמודים  .16.7

בכל קידוח, אך לא פחות מהאורך המתואר בתכניות. תיתכן הגדלת העומק. מכונת על פי הממצאים 

 מטרים. 30הקידוח תהיה מסוגלת לקדוח לעומק של עד 

במידה והקידוח חודר כיסוי ו/או עורקי חרסית או חללים, יש להוסיף את אורכם לעומק הכלונס כך  .16.8

 שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי ההנחיות.

ום החדירה יחשבו קטעי קידוח בסלע בלבד באורך של חצי מטר לפחות )אלא אם יצויין לצורך סיכ .16.9

 אחרת במפורש בהנחיות הבסוס(.

 הקבלן יסייע ליועץ הקרקע ולמפקחים למלא את תפקידם. .16.10
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ס"מ לפחות לצורך הארת חור הקידוח ופנס תאורה חשמלי  3030xעל הקבלן לספק באתר ראי בגודל  .16.11

 ן יספק סרט למדידת העומק.לימים ללא שמש. כמו כ

המפקח באתר יעביר למשרד יועץ הקרקע והמתכנן את רשימת האורכים המבוצעים של הכלונסאות,  .16.12

מ'( ועובי חומר המילוי הקיים.  3-5עובי המילוי, העובי המצטבר של שכבות הסלע )שעוביין בנפרד מעל 

המשך העבודה תבוצע אך ורק  ”.As Made“לאחר יציקת הכלונס יש לבצע מדידות של המצב הקיים 

 לאחר אישור המצב הקיים של הכלונסאות ע"י המתכנן.

הקבלן יסייר באתר טרם הגשת הצעתו ויוודא נגישות מכונת הקידוח לכל נקודות הקידוח והתאמת  .16.13

 הציוד שלו לעבודה במקום.

יעת ס"מ מתחתית קורת הראש כדי לאפשר ניקוי יעיל ומנ 5-מפלס ראש הכלונס יהיה גבוה ב .16.14

הצטברות קרקע בינו לבין קורת היסוד. אי מילוי הוראה זו יחייב את הקבלן לבצע חציבת סלע, סיתות 

 בטון או השלמת יציקה על חשבונו.

תיקון מרכזיות הכלונסאות בסטיות שמעל המותר ייעשה באמצעות קורות היסוד או אמצעים אחרים  .16.15

 ן.לפי החלטת הקונסטרוקטור והוראותיו ועל חשבון הקבל

 קטרים( מבור קידוח פתוח. 8-10מטרים ) 4קידוח כלונס ייעשה במרחק מינימלי של  .16.16

 שעות מיציקתו. 24ניתן לקדוח בסמוך יותר לכלונס רק לאחר  .16.17

על הקבלן לנהל רישום מסודר של יומן קידוחים בדגש על רישום השכבות השונות בקרקע והגעה  .16.18

 למפלס הסלע.

 

 סטיות מותרות 23.01.02

 בקוטר הכלונס. 10%המותרת מציר המתוכנן לא תעלה על הסטיה  .1

 .2%שיפוע מקסימלי של הכלונס לא יעלה על  .2

 המפקח יוודא דרישות אלו לפני היציקה. .3

 

 ציוד הקידוח וייצוב דפנות הקידוח 23.01.03

קידוח הכלונסאות מחייב שימוש במכונות חזקות ובמקדחים המתאימים לקדיחה דרך סלע, בולדרים  .1

ידי הקבלן, אך הוא טעון -צורניים, מילוי קיים בכביש ובסביבתו וצרורות. סוג המקדח לכלונסאות, יוצע על

סלע שבאתר, קבלת אישור המפקח. בכל מקרה יהיה הציוד מתאים לביצוע הביסוס בכל שכבות הקרקע וה

 והאחריות לכך תחול על הקבלן, אפילו אם אושר הציוד ע"י המפקח. 

כאשר הקדיחה איננה בסלע, יציבות דפנות הקידוח או המחפורת תובטח ע"י צינורות מגן או כמופיע בסעיף  .2

 הבא, לפי המתואר בדו"ח הקרקע.  יש להקפיד ולשמור על יציבות הדפנות לכל עומק אלמנט הביסוס. הקבלן

יהיה האחראי הבלעדי על שמירת יציבות דפנות הקידוח, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך. בכל 

 מקרה לא יורשה שימוש בפולימר לייצוב דפנות הקידוח.

ולאחר מכן לקדוח במכונת מיקרופייל  לפי  20-כמו כן, במקרה של שכבת מילוי לא יציבה, ניתן ליצוק בבטון ב .3

 התכניות דרך הבטון. 

 יש לצפות כי פעולה זו צפוייה להתרחש בעיקר בכלונסאות שעומקם במילוי גדול.
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 יתכן ופעולה זה תידרש מספר פעמים עבור אותו כלונס.

 מסה"כ אורך הכלונסאות הכולל במכרז. %15יש לצפות שפעולה זו עשוייה להתרחש בעד 

ב הכמויות לא תשולם תוספת תשלום מסה"כ מ"א כלונסאות בכת %15-בגין עבודה זו כל עוד אינה חורגת מ

 והיא כלולה במחיר מ"א סופי של הכלונסאות.

 לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת הקרקע.  .4

ציוד הקידוח והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב. אם לצורך זה יהיה על הקבלן לבצע מילוי ליצירת משטח  .5

 ה זמני, יהיה מילוי זה, וסילוקו אחר כך, על חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד.עבוד

 ס"מ.  80 -ו 60 45קוטר הכלונסאות לביצוע הוא  .6

יציבות  קצה  עליון  של  קדח הכלונס: יציבות קצה עליון של קדח הכלונס תובטח בכל מקרה על ידי שימוש  .7

החוצה עם תום היציקה. על צינור המגן יש לתלות צינורות  מ' לפחות. הצינור יישלף 1.5בצינור מגן לעומק של 

 שומרי מרחק לזיון, אשר יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון לח.

שימוש בצינורות מגן: שליפת צינור המגן תתבצע תוך כדי היציקה בתנועה סיבובית,  מבלי שתופרע רציפות  .8

 דוח שאישר המפקח לקבלן. היציקה. צינורות אלה יהיו חלק אינטגרלי של מכונת הקי

 הקבלן יערך עם מכונה סיבובית קבוע באתר )בנוסף למיקרופייל( וישתמש גם בה ככל שידרש. .9

 

 זיון 23.01.04

 .  W. פלדת הזיון תהיה רתיכה סימון 02בפרק  02.02.17הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף  .1

חבי מותאם לזה של הכלונס. תשומת לב כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רו .2

 מטרים. 25של הקבלן נדרשת לייצוב כלובים מעל עומק של 

תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק הלולייני יהיה באמצעות קשירה בלבד )לא  .3

 יאושר חיבור בריתוך(. 

וירתך אותם מידי פעם. כיוון האלכסון  מנת להבטיח את יציבות צורת הכלוב, יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק-על .4

ידי אלקטרודות בעלות סימון בין -יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יכול להיעשות על

 אך מותרים ריתוכים נקודתיים בלבד.  ASWE 7018לאומי  

את המידות המדויקות מ', אשר מעצב  3מ"מ כל  16 -ל 12בכל האלמנטים יהיה חישוק מרותך בקוטר שבין  .5

 של החתך הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש בתוכניות. 

 120צינורות פלדה, שימוקמו בהיקף הקידוח, בזווית  3שומרי מרחק לכלוב הזיון של הכלונסאות יהיו על ידי  .6

 מעלות ביניהם,  וביניהם יוכנס כלוב הזיון. הצינורות יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון לח. 

 3המטרים העליונים של הכלונס. מקצהו התחתון של כלוב הזיון ועד  6-המרחק מצינורות יהיו בשומרי  .7

מטרים מתחת לקצה התחתון של הצינורות יינתנו שומרי מרחק )ספייסרים( מגלגלי בטון חזקים ורחבים 

 המבטיחים את עטיפת הבטון כמסומן בתוכניות.

אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה וייתלה באמצעות  כלוב הזיון ירד על למפלס המתוכנן, תוך הבטחת .8

 עול תליה שיושען על שפות הקידוח. 

-בחוזק פ 3חלק  4466כל פלדת הזיון, לרבות החישוק הלולייני,  תהיה ממוטות מצולעים רתיכים לפי ת"י  .9

W500 400-או בחוזק פW . 

 והיציקה.יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא יינזק בעת התליה  .10
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 "כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם יצויין במפורש אחרת בהנחיות הבסוס. .11

 

 הבטון והיציקה 23.01.05

 הכול לפי המתואר בתוכניות.  118לפי ת"י  40-הבטון יהיה בעל חוזק ב .1

 . 7התערובת תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות הצינור הטרמי ולפחות בעלת שקיעה " .2

 ק"ג למ"ק 350כמות צמנט מינימלית  .3

מ"מ, יש לשלב בין אגראגאט עדש לשומושום כאשר הכמות המומלצת של   19גודל האגרגט המקסימלי יהיה  .4

 ק"ג למ"ק.  400אגרגאט עדש תהיה 

 יציקת כלונס בטרם הובטח כי באתר נמצאת בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס זה. אין להתחיל ב .5

שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניקוי הקידוח ובוצעה  3אין להכניס כלוב זיון אחרי  .6

 ס"מ עומק נוסף. היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון. 50קדיחת 

 טט )ויברטור( מחט, שיופעל מתחתית כלפי מעלה.הבטון יצופף בקידוח בעזרת מר .7

לפני היציקה יש לנקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שיווצרו כתוצאה מהקידוח. היציקה באמצעות  .8

 משפך יציקה מאושר.

 במידת הצורך תבוצע היציקה באמצעות משאבה כשהבטון זורם מתחתית הקידוח כלפי מעלה. .9

 

 דגימות ובדיקות 23.01.06

 :ימות והבדיקות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי של נת"י תוך דגש על  ביצוע הדברים הבאיםהדג

 בדיקות  בטון   .1

דגימות בטון יילקחו מכל אלמנט ביסוס בעת יציקתו. הדגימות יילקחו הן מן הערבל והן מתוך הבטון  .1.1

 שיוצא ראשון מפי הקידוח ונחשב לבטון טוב ובריא. 

 המפקח.ידי -כמות הבדיקות תיקבע על .1.2

 קידוחי  גלעין .2

המפקח ו/או יועץ הביסוס ו/או המתכנן רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה  .2.1

 ו/או החוזק. במקרה כזה יהיו הקידוחים בקוטר שמתאים לבדיקות חוזק בטון תקינות. 

יחולו  -והחוזק כנדרש אם יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דהיינו, היציקה מלאה ורצופה  .2.2

התשלומים על המזמין. אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה אינה רצופה 

 ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו התשלומים בגין הקדיחה והבדיקות על הקבלן. 

ת והעקיפות בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו התשלומים על הבדיקות את כל ההוצאות הישירו .2.3

 הכרוכות בביצוע הקידוחים, הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י.

 בדיקות סוניות ואולטראסוניות לאלמנט הביסוס : .3

 יבוצעו בדיקות סוניות בכל הכלונסאות בהתאם להנחיות יועץ הקרקע. 80 ,60 ,45בכלונסאות בקוטר  .3.1

כלנוסאות בהתאם להנחיות יועץ יבוצעו בנוסף בדיקות אולטרסוניות בכל ה  80בכלונסאות בקוטר  .3.2

 הקרקע. 

 צינורות הבדיקה יותקנו בכל הכלונסאות בהתאם לפרט בתכניות. .3.3
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עשויים פלדה )לא יורשה  2.5לצורך ביצוע הבדיקות יותקנו בכלונסאות צינורות בדיקה בקוטר " .3.4

 , פוליאתילן וכד'(. P.V.Cשימוש בצינורות מחומרים אחרים 

נס לפי ההנחיות בתוכניות ו/או הוראות המפקח. הצינורות יהיו ישרים הצינורות ימוקמו בהיקף הכלו .3.5

לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג בקצה העליון והתחתון. כל החיבורים יהיו בריתוך בהתאם לפרט 

המופיע בתוכניות והצינורות יהיו אטומים לחלוטין בפני חדירת בנטונייט ו/או מי בטון. הצינורות 

ס"מ מעל פני הכלונס.  60 -כך שאורך הצינורות יהיה ממפלס תחתית הכלונס ועד ליחוברו לכלוב הזיון 

 יש לרתך את הצינורות אחד לשני לצורך הבטחת אטימותם ושלמותם.

קצב ביצוע הבדיקות האולטראסוניות ומועדן, יותאם ככל האפשר ללוח הזמנים של הקבלן, כדי שלא  .3.6

 יגרם פיגור בביצוע.  

 אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה שימנעו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות.  .3.7

 לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב האמור לעיל, לרבות תביעת זמן ביצוע.  .3.8

בנוסף לבדיקות האולטראסוניות יבוצע פיקוח צמוד לכל כלונס וכלונס, ללא יוצא דופן, ע"י מפקח  .3.9

 1לא דו"ח מפורט לכל כלונס וכלונס כדוגמת הדו"ח המופיע בנספח מטעם יועץ הקרקע. המפקח ימ

במפרט הכללי )הספר הכחול( "טופס תיעוד לביצוע כלונס" ולהעבירו לכל הגורמים  23בפרק 

 הרלוונטיים. 

 אין להמשיך בעבודות לפני אישור הדו"ח ע"י המתכנן. .3.10

 ייס.לאחר ביצוע הבדיקות וקבלת האישור ייסתמו צינורות הבדיקה בד .3.11

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 23.01.07

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א כלונס סופי על פי התכנית. מחיר היחידה הינו אחיד ללא תלות בעומקים  .1

 שונים כפי שמוגדר בכתבי הכמויות.

האורך הנמדד לתשלום יהיה ממפלס פני הכלונס לפי המתואר בתכניות ועד מפלס תחתית כלונס שביצע הקבלן   .2

 לפי האמור בתוכניות והוראות המפקח )אין מדידה לפי שלבי עומק(.

פחת זה כלול במחירי היחידה של הכלונסאות ולא   -בבטון הכלונסאות  15%יש לצפות שיהיה פחת של עד  .3

 תשלום נוסף.ישולם עליו 

הקבלן יביא בחשבון כי יש לצפות לביצוע קידוח ויציקת בטון בחוזק נמוך כפעולה מקדימה )לצורך ייצוב  .4

 מטר.  11,555 -מאורך הכלונסאות הכולל בפרויקט  %15( בעד 23.01.03.03החפיר בתחום המילוי על פי סעיף 

 במחיר מטר אורך כלונס במצבו הסופי.החומרים והמלאכות הנדרשים לפעולה זו לא ימדדו והם כלולים 

מסה"כ מ"א הכלונסאות  15%-למען הסר ספק, במידה ופעולת יציקת החפיר וקידוח דרכו תדרש ביותר מ

 כחריג.     15%-בכתב הכמויות, ישולם בעבור כל מ"א נוסף מעבר ל

נויים ובתוספות במפרט הכללי, אך בהתחשב בשי 23שיטת המדידה ותכולת המחיר תהיה לפי הנאמר בפרק  .5

 דלהלן:

מחיר היחידה יהיה זהה לכלונסאות המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים ולאלה המבוצעים ממפלס  .5.1

ראש סוללה או על גבי משטח עבודה מוגבה. כמו כן לא תהיה אבחנה בין כלונסאות המבוצעים בסוגי 

 קרקע/סלע שונים.
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יותר מאשר בתכניות, עקב שיטת הביצוע אם הקבלן יבצע אלמנטי ביסוס שראשם מגיע למפלס גבוה  .5.2

שלו או מסיבה אחרת כלשהי, וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הכלונס כדי 

להתאימו לתכניות, בין אם הבטון יסולק במצב לח או במצב קשוי, הקטע העודף של אלמנט ביסוס לא 

לא יימדד לתשלום וכלול במחירי  יימדד לתשלום. גם חציבה וסילוק הקטע העודף של הכלונס

 הפרויקט.

מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי התכניות וכאמור  .5.3

 במפרט הכללי, ובנוסף לכך גם את:

 סילוק פסולת לאתר מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה. .5.3.1

לצורך בצוע כלונסאות ופרוק הנ"ל בסוף הכנת משטחי עבודה ו"ברמות" עבודה )במילוי זמני(  .5.3.2

 הביצוע.

 הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח. .5.3.3

מוטות זיון ספירליים ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם לזיון,  .5.3.4

 מ"מ המעצבים את צורת כלוב הזיון. 16-ל 12וכולל חישוקים מרותכים בקוטר שבין 

 ך שידרש.שימוש בצינורות מגן בכל אור .5.3.5

 שומרי מרחק לכלובי הזיון מבטון. .5.3.6

 הבטון והיציקה באמצעות צינור טרמי. .5.3.7

 שימוש במנוף עזר להנפת צינור היציקה. .5.3.8

סיתות, חציבה לכל נפח שהוא והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס במפלס המתוכנן,  .5.3.9

ל סילוק להתחברות אל אלמנטי המבנה שמעליו, כולל ניקוי הזיון )ללא חיתוך זיון( וכול

 הפסולת.

סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש אלמנט הביסוס גם כשהבטון במצב לח וגם כשהוא במצב  .5.3.10

 קשוי )כולל חציבה וסילוק(. 

בדיקות ודגימות לכל האלמנטים, כולל כל בדיקות הבטונים, הבדיקות האולטראסוניות   .5.3.11

 ועריכת דו"ח בדיקות. 

 גבלות גובה וכן בשלבי ביצוע שונים.עבודה בקטעים קטנים, בשטח מצומצם ותחת מ .5.3.12

מחיר היחידה אינו כולל סיתות כלונס שנקדח ממפלס גבוה יותר )קידוח במינוס(  וזה יימדד בנפרד אם  .5.4

כך מופיע בתכניות העבודה או עפ"י דרישה של מנה"פ )כדוגמת כלונסאות תקרת הפורטל המזרחי(. 

נוס, סיתות / חציבה זהירה של הכלונסאות במידה והקבלן בוחר מרצונו לצקת את הכלונסאות במי

 יבוצעו על חשבון הקבלן ולא תשולם תוספת לקבלן בגין זה.

כן יכלול המחיר את כל האמור בתוכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד. כל האמור במפרט המיוחד, כי  .6

 ימדד בנפרד.  חשבון הקבלן ואינו משולם בנפרד, יהיה כלול במחירי היחידה. פלדת הזיון ת-הוא על

צינורות לבדיקות אולטראסוניות ימדדו בנפרד לפי האורך הכללי שלהם, המחיר של צינורות הבדיקה כולל  .7

 את סתימתם בדייס לאחר סיום פרוצדרות הבדיקה ובאישור מנה"פ.

מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט הביסוס ו/או תיקונים באלמנט הביסוס, שהמפקח קבע  .8

ידי המפקח -חשבון הקבלן בלבד, כשצורת התיקון והקף התיקון נקבעים על-ום, יהיה התיקון כולו עלשהוא פג

 והמתכנן בלבד.
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במידה ופני הבטון העליונים של הכלונס אינם נאותים ומתאימים ליציקת האלמנטים שמעל לכלונס, יסותתו  .9

 ה ללא תוספת תשלום.פני הכלונס עד להגעה לבטון בריא ויוצקו מחדש בתבנית עגולה וכל ז

 במידה ופני הכלונס נוצקו נמוך יותר מהמתוכנן, ישלים הקבלן את הכלונס עד לגובה הנדרש .10

באמצעות תבנית עגולה. הארכת האלמנטים תתבצע באמצעות אביזרי הארכה. מודגש שלא תשולם לקבלן  .11

 תוספת בגין זה והנ"ל כלול במחיר היחידה.

 לכל משך עבודות הביסוס.המחיר כולל פיקוח גאולוגי צמוד  .12

 ככל שידרש. –המחיר כולל בניית דרכים עבור מכונות הקידוח בתוך הבור שיחפר ומחוצה לו  .13

 מחירי היחידה כוללים גם התארגנות חוזרת של הקבלן לקידוח כלונסאות במפלסים שונים ובכמויות שונות. .14

 .02הברזל ימדד בסעיף הברזל בפרק  .15

 גן ואת פחת הבטון באזור זה. המחיר כולל שימוש בצינורות מ .16

לתשומת לב הקבלן כי לצורך קביעת אורך הכלונסאות הסופי שייקדחו מעל תוואי המובלים הקיימים  .17

)בסמוך לדופן החניון המערבי( יהיה עליו לבצע חפירת חישוף תקרת המובלים, סימון תוואי המובלים על ידי 

 מודד, והערכת מפלס התקרה באזור הקידוח. 

 ( כוללים:529 – 502ביצוע הכלונסאות בתחום שמעל המובלים )כלונסאות  העבודות

ביצוע חפירת חישוף תקרת המובלים, סימון תוואי המובלים על ידי מודד, והערכת מפלס התקרה   .17.1

 באזור הקידוח.

עבודה זהירה תוך מדידת אורך הקידוח והקפדה על ביצוע אורך לפי ממצאי המדידה, באופן שלא יפגע  .17.2

 ים הקיימים.במובל

 החדרת פירורי קלקר בתחתית הקידוח בהתאם להנחיות המצויינות בתכנית. .17.3

 כל עבודות אלה כלולים במחיר היחידה של הכלונסאות עצמם ולא ימדדו בנפרד.

 

  



 

 

385 

 

 קרקע עוגני – 26 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  26.0

ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי .1

 בהיקף החניון.עבודות העיגון המתוכננות בפרויקט כוללות ביצוע עוגני קרקע לתמיכה של קירות דיפון מכלונסאות 

 מרבית העוגנים יהיו מסוג עוגן קרקע קבוע. 

 ( בקיר דיפון זה יבוצעו עוגנים זמניים. 502-570בסמוך לכביש גולדה מאיר יבוצע קיר דיפון זמני )כלונסאות מס' 

 המפרט הנידון מהווה קובץ דגשים והנחיות לתכנון, לביצוע ולבדיקת העוגנים באתר.

 דו"ח הקרקע המצורף למסמכי המכרז. יש לקרוא פרק זה יחד עם

 

 דרישות מהקבלן .2

הקבלן יעביר לאישור מוקדם של המזמין את תכנית העוגנים שהוא מציע, לרבות מערכת ההגנה הכפולה כנגד  .א

 .4.02חלק  940קורוזיה, שיטת הקדיחה, התקנה ודריכת העוגנים. תכנון העוגנים ייעשה בהתאם לעקרונות ת"י 

 –ן לגבי העוגנים עצמם, תהליך הביצוע של העוגנים ו/או אמצעי עזר לביצוע העבודות הנ"ל כל אישור ע"י המזמי .ב

לא יפטור את הקבלן  –בין שאישור זה יינתן להצעה רעיונית של הקבלן או לתהליך שיאושר סופית לביצוע 

עיגון המתוכנן מאחריותו הבלעדית לגבי המוצר והתוצאה הסופית, כולל בטיחות העבודה, הדיוק והשגת כוח ה

 עם מקדם הביטחון הנדרש, ויתר הדרישות הרלוונטיות.

הקבלן יעביר למזמין טבלאות ודיאגרמות דריכה לכל עוגן ועוגן וכן כל חומר טכני הנחוץ למזמין לבדיקת  .ג

 תקינות העוגנים.

ה וקוטר כל דרישות המפרט הן דרישות מינימום. הקבלן רשאי להוסיף על אורך העוגן, קוטרו, לחץ ההזרק .ד

המוטות והכבלים ובלבד שיקבל עוגן העונה לכל הדרישות המפורטות לעיל כולל הכוח בעוגן עם מקדם הביטחון 

 הנדרש.

הקבלן יבצע את עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה ורצופה של מפקח שייקבע ע"י המזמין. כמו כן  .ה

ית המלאכה, הכל תוך התראה מראש למהנדס על יאפשר הקבלן ביצוע פיקוח על מרכיבי העוגן המיוצרים בב

 העבודות המתוכננות.

אי עמידה באחד, או יותר מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילת, או תיקון העוגן על חשבון הקבלן, הכל לפי  .ו

 שיקול דעתו הבלעדית של המזמין.

ומן. יש לאחסן את העוגנים ידי כוח אדם מי-הרכבת העוגנים תעשה במפעל או בשטח האתר, במבנה מקורה, ועל .ז

 בנפרד מהרצפה. 
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טרם קידוח העוגנים, הקבלן יוודא באמצעות חפירות גישוש שלא קיימת צנרת או מתקנים תת קרקעיים בתוואי  .ח

 העוגן. במידה וימצאו אלמנטים בתוואי, הקבלן יעביר הממצאים למתכנן לצורך מתן הנחיות מתאימות.

 

 ביצוע העוגנים .3

להכשיר משטח עבודה במידות הנדרשות בחזית קיר הדיפון לצורך ביצוע נאות של העוגנים. על באחריות הקבלן  .א

 הקבלן להבטיח שמשטח העבודה יציב במהלך כל משך העבודה.

חלק  940לאלה שבת"י  26. במקרה של סתירה בין הנחיות מפרט 26ביצוע העוגנים ייעשה עפ"י הוראות מפרט  .ב

 , התקן גובר.4.02

אחראי לביצוע התקין של העוגן לצורך קבלת העומס המתוכנן תוך שמירה על מקדמי ביטחון הקבלן יהיה  .ג

 נדרשים כמפורט בתקן.

.  253בעת ביצוע הקידוח ינוהל רישום ומעקב של שכבות הקרקע לאורך הקידוח בהתאם לת"י למיון קרקעות  .ד

 הרישום ינוהל על טופס שיאושר מראש ע"י המזמין.

 פרט את כל שלבי הביצוע של כל עוגן.ינוהל יומן עבודה המ .ה

 

 חתך הקרקע באזור העיגון .4

 מ' המכסה את הסלע הטבעי.  3-18חתך הקרקע באזור החניון כולל שכבה של מילוי בעובי משתנה של בין 

 לעיל, וכן בתכניות. 3.3נתונים לגבי עובי המילוי וחתך הקרקע הצפוי בכל אזור מפורטים בנספח ב' וסעיף 

לפחות ויכללו גם קידוח דרך שרוולים שיוכנו באלמנטי הבטון. כמו כן קידוחי  6העוגנים יהיו בקוטר "קידוחי 

וביצוע העוגנים יהיה דרך כל שכבות הקרקע/סלע והמילוי הקיימים. מודגש בזאת שעל הקבלן להתארגן בציוד 

ימוש בשרוולי מגן. תנאי הקרקע קידוח שיהיה מסוגל לחדור את כל סוגי שכבות הקרקע כפי שימצא באתר לרבות ש

 באתר מתוארים בנספח סקר הקרקע המצורף למסמכי המכרז.

קדיחת העוגנים מתוכננת בתוך שכבת המילוי הגרנולרי הקיים. עפ"י המידע מהקידוחים מדובר בחומר מילוי 

יציבות הקדח הטרוגני שעשוי להכיל חללים ואזורים בלתי יציבים. על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של חוסר 

שיצריך שימוש בצינור מגן ו/או ביציקה של בטון בעל חוזק מופחת וקידוחו לאחר התקשות )תהליך זה עשוי 

להידרש מס' פעמים עד השלמת העוגן(. בנוסף, יש להביא בחשבון שקיימים חללים בתת הקרקע, אשר יובילו לפחת 

 גבוה בדייס.

 

 איטום הקדח .5

סדרה של קידוחי ניסיון. הממצאים מתוארים בנספח סקר הקרקע המצורף  תנאי הסלע באתר נבדקו באמצעות

למסמכי המכרז. עפ"י הסקר, הסלע באתר סדוק ואף ייתכנו חללים. לפיכך, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים 

 לאיטום הקדח ובכלל זאת הפעולות הבאות:

( מתאים. אם איבודי Packerתיבדק אטימות הקדח באמצעות מבחן הזרקת מים תוך שימוש באטם ) .א

דקות, יחשב הקדח כבלתי  5מגפ"ס בפני הקרי, במשך  0.05ליטר בדקה בלחץ ממוצע של  3המים יעלו על 

 אטום.
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שעות  24קדח בלתי אטום ייאטם על ידי הזרקת דייס או תערובת בטון בשיטת צינור יציקה נסוג וכעבור  .ב

 עיל.יקדח שוב ואטימותו תיבדק על פי האמור בסעיף א' ל

מ"ק דייס יצוק הקבלן בטון המכיל  1במקרים שכמויות הדייס/בטון הדרושות לאיטום קידוח עולות על  .ג

 מוספים מאיצי התקשרות.

 

 מבנה העוגנים .6

 ניתן להשתמש בעוגן כבלים או בעוגן מוט בודד בתנאי שיעמדו בדרישות כדלקמן: .א

כה בקר רפוית מאמצים ובעלת הרפיה נמוכה הכבלים יהיו יחידה אחת ללא חיבורים. פלדת הדריכה תהיה משו

 .4.02חלק  940ות"י  26ותעמוד בכל דרישות המפרט הכללי מס' 

. חיבור קטעי WR 1050/950מוטות העיגון יהיו מוטות דריכה מגולבנים מסוג "דיוידג" מפלדה מעולה של  .ב

המוטות ליצירת אורך העיגון ייעשה על ידי מחברי מוטות המתואמות לעומסים הנדרשים, כך שחוזקם במתיחה 

של המפרט הכללי. רמת ההגנה של  26מחוזק הקריעה של המוטות, הכל כנדרש בפרק  110%יהיה לפחות 

 המחברים תהיה זהה לרמת ההגנה של העוגן.

 , על עומס השירות, בכל סוגי העוגנים.2-יון בעוגן לא יפחת ממקדם הביטחון לז .ג

ראש העוגן יתוכנן כך שיתאפשר ביצוע בדיקת עומס עתידית, כולל הגדלת עומס הנעילה, במידת הצורך. מכסה  .ד

מ"מ לפחות, תואמת את ראש העוגן ויהודק  3מיקרון לפחות(, בעובי  80ראש העוגן יהיה מפלדה מגולבנת בחם )

 ללא גרימת נזקים ובאמצעות חיבור מיוחד החייב להיות אטום למים.לדיסקה 

מכסה ראש העוגן ימולא במשחת הגנה כנגד שיתוך וכן המכסה וחיבורו לפלטת הדריכה יהיו אטומים למים 

 80מ"מ לפחות או מכזה חיצוני מפלדה מגולוונת בחם ) 75ולחות. כיסוי פלדת הדריכה יהיה מבטון בעובי 

 מ"מ לפחות ומילוי משחת הגנה כנגד שיתוך. 3(, בעובי מיקרון לפחות

העוגן יתוכנן כעוגן קבוע עם הגנה כפולה כנגד קורוזיה לכל אורכו ומרכיביו. ההגנה הכפולה באזור העיגון )שורש  .ה

 העוגן( תתוכנן ותבוצע על פי אחת מהאפשרויות הבאות:

 יתרים/מוטות, מדויסים במפעל )ע"י שתי שכבות של צינור פלסטי שרשורי ממורכזות המכילות את המ

 דייס צמנטי או שרף( בחלק הפנימי ובמרווח שבין שתי השכבות.

  צינור/שרוול פלסטי שרשורי בודד המכיל את מיתרי/מוטות העוגן ומדויס במפעל עם דיס על בסיס

ים מ"מ. רוחב הסדק 5צמנט או אפוקסי. עובי הכיסוי המינימאלי בין הצינור לבין המיתרים יהיה 

מ"מ תחת עומסי השירות הכולל  0.1במעטפת הדיס, שבין השרוול השרשורי למוטות, לא ייעלה על 

 כוחות המופעלים במהלך ההתקנה.

העוגן יתוכנן כך שתתאפשר ביצוע דריכה עתידית ועל הקבלן להכין את הקופסא, העוגן והכבלים וכו'. מכסה  .ו

לפחות( תואמת את ראש העוגן ויהודק לדיסקה ללא גרימת מיקרון  80ראש העוגן יהיה מפלדה מגולוונת בחם )

נזקים ובאמצעות חיבור מיוחד החייב להיות אטום למים. מכסה ראש העוגן ימולא בחומר מונע שיתוך וכן 

 המכסה וחיבורו לדיסקה יהיו אטומים למים ולחות.

 

 גיאומטרית העוגן .7
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קורת ראש הכלונסאות כפי המתואר בתוכניות.  העוגנים ייקדחו בזווית עפ"י התוכנית ויהיו ניצבים לציר .א

 מעלות, גם המישור האנכי וגם במישור האופקי. 3הסטייה המקסימאלית המותרת הנה 

 לפחות ובהתאם למימדי העוגן ולתוצאות עוגן הניסיון. 6קוטר הקידוח יהיה " .ב

 ס"מ מהציר המתוכנן. 3.0סטיית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  .ג

 ס"מ. 3.0הזיון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על סטיית מוטות  .ד

 מטר לפחות 8אורך הקטע החופשי יהיה  .ה

עד  מעלות. אורך התפיסה של העוגן יהיה מחוץ לכול מעגל הרס  35העוגנים יקדחו בזווית מקסימלית של  .ו

טון למ"ר,  15ר של אפשרי. אורך האזור התפוס יקבע ע"י חישוב, בהסתמך על חיכוך מותר בסלע בריא בשיעו

 מ' לפחות בסלע טבעי. -5ואורכו לא יפחת מ 

 

 עוגני ניסוי .8

מטרת עוגני הניסוי היא לבחון בפועל את תפקוד העוגנים שתוכננו ויוצרו ע"י הקבלן. בכל שורת עוגנים יוגדרו שני 

ון, ואופן ביצועם יהיה זהה העוגנים הראשונים כעוגני ניסוי. עוגני הניסוי יהיו זהים לעוגנים המתוכננים בקיר הדיפ

 לאופן הביצוע המתוכנן של שאר העוגנים. 

. תוצאות הבדיקות 4.02חלק  940( כפי המוגדר בת"י investigation testsעל עוגנים אלו יבוצעו בדיקות מקדימות )

צורך לשנות את  יובאו לעיון מהנדס הקרקע לצורך אישור ייצור וביצוע יתר העוגנים. במידה והבדיקות יוכיחו כי יש

 תכנון העוגן, הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת.

מטר לפחות לתוך סלע טבעי. במידה ועוגנים מסויימים אינם מגיעים לסלע )בסבירות  5כאמור, על העוגנים לחדור 

 ניסוי(.( תוכח התסבולת של העוגן באמצעות עוגני 3גבוהה עשוי לקרות בסמוך לכביש גולדה, ובסמוך לרמפה 

 

 דריכה ונעילת העוגנים  .9

 דריכת העוגנים תבוצע עם פלטת ראש מפלדה כמפורט בתוכניות. .א

 מגפ"ס. 30דריכת העוגן תעשה רק לאחר שהדיס הצמנטי הגיע לחוזק של  .ב

דריכת קיר הדיפון כנגד המילוי הקיים באתר עלול להביא לכשל בכלונסאות במקרה של התפתחות תזוזות יתר.  .ג

, כאשר התזוזה בקורת ראש קיר הדיפון 4.02חלק  940קות העוגנים יבוצעו בהתאם להנחיות ת"י לאור זאת, בדי

 מ"מ. לשם כך, על הקבלן לבצע מדידה של תזוזת ראש קיר הדיפון תוך כדי דריכת העוגנים.  10-תוגבל ל

 מכוח הנעילה. 50%-עבור בדיקות הביצועים והקבלה כוח הדריכה המירבי יהיה גדול ב .ד

ביצוע בדיקות העוגנים, יש לנעול כל עוגן בכח העבודה המתוכנן. נעילת העוגנים תבוצע רק לאחר לאחר  .ה

 שהמהנדס המלווה אישר את פרמטרי הזחילה והאורך החופשי של העוגן עומדים בדרישות.

 ינוהל רישום מפורט לגבי אופן הבדיקה והדריכה עבור כל עוגן. .ו

 

 בדיקת מעבדה  .10

 ע"י מעבדה מוסמכת.מכשירי הבדיקה יכוילו  .א

 דריכת העוגנים תבוצע בפיקוח של מהנדס שיאושר ע"י יועץ הקרקע. .ב
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 אופני מדידה ותכולת המחירים .11

התשלום עבור כל עוגן ייעשה על פי יחידה ולפי עומס שרות המתוכנן לעוגן. התשלום יהווה תמורה עבור כל  .א

נדרש לקידוח, דריכה, הזרקה וכל העבודות החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגנים, כולל הפעלתו של הציוד ה

 החרות הנדרשות עד לקבלת עוגן שלם מעוגן בכח הדריכה כנדרש ועונה לכל דרישות המפרט. 

 לא ישולם עבור עוגן אשר אינו עומד בדרישות המפרט ו/או התקנים והמפרטים הרלוונטיים המצוינים במפרט. .ב

 רישות המינימום במפרט זה.לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע עוגנים מעבר לד .ג

 בעוגנים זמניים מחיר היחידה יכלול את קורת העוגנים הזמנית מפלדה ואת פירוקה. .ד

 לא ישולם תשלום נוסף על הצורך בקידוח חוזר בשלבים עד להגעה לאורך הנדרש. .ה

צול .   6לא ישולם תוספת בגין דיס עד לשלושה פעמים נפח הדייס התאוריטי המחושב לפי קוטר מינימאלי של  .ו

 . ערך זה ימדד בממוצע עבור כל העוגנים בפרויקט.)גם עבור קידוח בקוטר קטן יותר(
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 שילוט מפרט – 29 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 29.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות 

 המחמירות יגברו.

 

 הנחיות בטיחותיות ומנהליות .א

קבלן השילוט יביא בחשבון שעבודות ההתקנה תבוצענה תוך כדי ביצוע עבודות הקבלן הראשי באתר עת שהוא  .1

ומסכים לציות לכל הוראות הבטיחות החלות בחוק ואלו המיוחדות לאתר עדיין אתר בניה. מתוך כך הקבלן מודע 

 זה ויישמע לכל הנחיות הקבלן הראשי והמפקחים.

 קבלן השילוט יתאם כל הגעה ו/או עבודה מול הקבלן הראשי והמפקחים באתר. .2

 חריות.מחירי היסוד בהצעת הקבלן כוללים: דוגמאות ואישורן, יצור, אספקה, הובלה, התקנה מושלמת וא .3

 קבלן השילוט כפוף ישירות להנחיות המזמין בהקשרי לוחות זמנים בעבודה זו. .4

 כוחן של הוראות הסכם זה יפות לשפר בלבד כל תנאי שהוא הנזכר בהסכמים אחרים שבין המזמין לקבלן השילוט. .5

 

 התארגנות .ב

 חומר גרפי ושרטוטים שברשות יועץ השילוט יועברו בדואר אלקטרוני. .1

 שילוט בעבודה ייפגש בהקדם עם יועץ השילוט לצורך ארגון העבודה, תיאומים, הסברים וכיו"ב.משזכה קבלן ה .2

 על מנת לאפשר לקבלן השילוט להתארגן כראוי לביצוע העבודה, יבצע סיור באתר לפני ההרכבה ובו: .3

 יוודא סוגי המשטחים להתקנת השילוט. .ד

 שטחים ומגבלות אזורי הביצוע.יוודא סוגי שיטות ההתקנה הנדרשות והתאמתן לכל סוגי המ .ה

 יסמן מיקומי השילוט באמצעות יתד / תרסיס צבע / נייר דבק צבעוני. .ו

 יסכם כמויות סופיות לביצוע. .ז

 

 דוגמאות והיערכות לייצור .ג

קבלן השילוט יבצע דוגמא לאבות הטיפוס לפי דרישת יועץ השילוט. הדוגמא תבוצע במידה מלאה, בחומרים סופיים  .1

 ובהתקנה מושלמת.

 הדוגמאות תאושרנה בכתב ע"י היזם, אדריכל הפרויקט ויועץ השילוט. .2

 אישור הדוגמאות ייתכן ויגרור שינויים באבות הטיפוס והנ"ל ללא עלות נוספת למזמין. .3

( בהם יופיעו פרטי ייצור לבית המלאכה ושיטות shop drawingsטרום היצור יגיש קבלן השילוט שרטוטי ביצוע ) .4

 לאישור מנהל הפרויקט ויועץ השילוט.התקנה ו/או עיגון 

 כמו כן יאשר קבלן השילוט את השרטוטים ושיטות העיגון ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעמו. .5

יובהר כי יצור פרט שילוט כזה או אחר מבלי לקבל את כל האישורים הנדרשים הינה אחריותו הבלעדית של קבלן  .6

 השילוט.

 ספת עלות.לא יישא תו 10%שינויי מידה בטווח של עד  .7

כל עבודה הנלווית להתקנה כגון: שימוש/השכרת ציוד או מכשור מיוחד, עבודות חפירה וביסוס,  -למען הסר ספק .8

 עבודות בטון, כיסויים, מסגרות, עיגונים, תיקוני ריצוף וכיו"ב כלולה בהצעת הקבלן.
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 הגהות, תוכן מילולי ואיורי, אכלוס מלל וגרפיקה .ד

העמדה גרפית של התכנים המשתנים בשילוט לדוגמא שלטי הכוונה, שמות דיירים, קבלן השילוט יבצע הקלדה ו .1

 שלטי בטיחות, מספרי קומות וכיו"ב. הנתונים לתכנים אלו יסופקו מהמזמין ו/או מיועץ השילוט.

 קבלן השילוט יבצע שילוט מסחרי לפי תוכן שיועבר מהיזם ויקבל את אישורו להגהות. .2

גרפי להורדה לייצור, לרבות הצורך בשימוש בתוכנות מחשב ייחודיות ו/או סיוע המרתו והתאמתו של כל חומר  .3

מומחה מקצועי ו/או רכישת זכויות לשימוש מסחרי בחומר כלשהו ובכלל זה גופנים, סמלילים תמונות וכד' תבוצע 

 ע"י הקבלן ובאחריותו, ללא כל עלות נוספת.

 מעת לעת. אין לייצר לפי קביעה מהמופיע במפרט.תוכן והכוונה המובאים בחוברת העיצוב הינם המחשה  .4

 שרטוטי הביצוע המתוארים בסעיף ד' לעיל, יכללו את התוכן להגהה המובא בסעיף זה )סעיף ה'(. .5

 ייצור והתקנה .ה

 עבודות הייצור וההתקנה תבוצענה בהתאם לתכניות ולמפרטים של יועץ השילוט. .1

תבוצענה על פי הנחיות יועץ הבטיחות/הנגישות )בהתאמה( של עבודות התקנת שילוט מסוגים בטיחות ונגישות  .2

 הפרויקט ובכפוף להוראותיהם בלבד.

 בדיקת כמויות סופיות הינה באחריות הקבלן. .3

 לא תחל ולא תבוצע עבודת שילוט כזו או אחרת ללא ידיעת יועץ השילוט ואישורו. .4

 צוין אחרת. אין לקבוע מידות ע"י מדידה משרטוטים או מדידה מגרפיקה אלא אם .5

 בכל מקרה של אי התאמה או היעדר מידות יש להעביר פניה בכתב ליועץ השילוט בהקדם האפשרי. .6

בכל מקרה של סתירה בין הדרישה לבין יכולת קבלן השילוט לבצעה, יסב הקבלן לתשומת לב יועץ השילוט  .7

 וישמע להנחיותיו.

 ים לא תתקבל.טענה על ביצוע שגוי בשל היעדר מידע בתוכניות ו/או במפרט .8

 להלן הנחיות כלליות בנושא קיבוע, איכות ביצוע וגימור: .9

 שטחי הדבקה ינוקו לפני יישום דבק באמצעות אלכוהול או פריימר. .י

 . אלא אם צוין אחרת.7שלטים ע"ג דלתות וארונות יותקנו במרכזם באמצעות דבק סופר הייטק  .יא

בדופן  7נסתרים בתוספת דבק סופר הייטק שלטים ע"ג קירות יותקנו באמצעות עוגנים אחוריים  .יב

 האחורית. אלא אם צוין אחרת.

 ייתכן ויועץ השילוט ידרוש תוספת ניטים או ברגים בכל שלב שהוא. .יג

 העבודה תבוצע ברמת איכות מעולה כאשר פרטי החיבור מדויקים ומושלמים. .יד

 חיתוכי ויניל יהיו שלמים ושטף התאורה בהם יהיה חזק מאוד ואחיד. .טו

 והדפסות תבוצענה ברמת גימור הגבוהה ביותר ובאיכות מעולה. צביעות .טז

 אלמנטים מלוטשים, ילוטשו באופן מושלם כאשר הליטוש לא יפגע בצורתם הגיאומטרית הנדרשת. .יז

בכל ההוצאות  -קבלן השילוט ישא באחריות של כל טעות במיקום, בחומר ובצורת ההתקנה וכן -למען הסר ספק .10

 ק שנגרם.הנלוות מהטעות ותיקון הנז

 

 גמר ואחריות .ו

 בתום העבודות יזמן קבלן את השילוט את יועץ השילוט לצורך אישורו הסופי. .1

קבלן השילוט יוודא בעצמו לפני עריכת הסיור את איכות ההתקנות שביצע, דיוקן והתאמתן למידות, איכות  .2

 הרכיבים וכיוצא באלה.

 מטעמם. השלמת ההתקנות הינה אישור בכתב מיועץ השילוט, היזם ומי .3

 .תקופת האחריות המפורטת בנספח התחזוקהאחריות קבלן השילוט לשילוט הכללי הינה למשך  .4
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תקופת האחריות המפורטת בנספח למשך אחריות קבלן השילוט לשילוט הכולל מערכת חשמלית כלשהי הינה  .5

 .התחזוקה

 בלבד. -מניית משך האחריות הינה מיום האישור בכתב על גמר התקנה .6

ול כל קלקול, פגם ושגיאה שנבעו מטיב חומרים, טיב ביצוע העבודה, מידות וכו'. כל מקרה כזה האחריות תכל .7

 יגרור החלפה והתקנת שילוט חדש על חשבון הקבלן ובאופן מיידי.

לצורך הבטחת האחריות תעמוד לרשות מזמין העבודה הזכות לקבוע אחוז מהיקף העבודה שישולם בעכבון  .8

 בתום תקופת האחריות.
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 הספרינקלרים מערכת 34 פרק

 

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 34.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

ההוראות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, 

 המחמירות יגברו.

 

 מפרט מערכת ספרינקלרים

 

 סוג הצנרת

 מחורצים. 10תבוצע מצנורות פלדה שחורים סקדיול  "6-"1.5כל הצנרת בקוטר 

 אשר יורכבו בהברגה. 40יהיו צנורות פלדה מגולבנים ללא תפר סק.  1צנורות בקוטר "

ללא  40תבוצע מצנורות פלדה מגולבנים סק.  צנרת ראשית בפיר ובחדר מכונות, מחלקים וכו' בקטרים שונים

 תפר מחוברים בריתוך. 

 לפי מפרט "אברות" בגוון אדום אש. APC Eכל הצנרת )כולל ספחים( תסופק עם ציפוי חרושתי 

 התקנת הצנרת בשטח תבדק ע"י שרות שדה של היצרן ללא תוספת תשלום )בנוסף לבדיקות מכון התקנים(.

 לבן, כולל המחברים.הצנרת הגלויה תהיה צבועה 

 

 מתזים

 

צלסיוס )אלא אם צויין אחרת ע"ג  68כל ראשי ההמטרה המותקנים במבנה יהיו מסוג נתיך לפתיחה בטמפ. של 

 ואת טמפרטורת הפתיחה.  F.M./U.Lהתכניות( וישאו אישור .

ומפתח להתקנתם. עם הארון יסופקו  NFPAבנוסף יספק הקבלן ארון עם ספרינקלרים להחלפה ע"פ הוראות 

 מתזים רזרביים מכל סוג.  12

ס"מ  30המתזים הגלויים יותקנו מתחת לתקרה כך שדיסקית ההטיה של המתז תהיה במרחק שלא יעלה על 

 ס"מ מהתיקרה, אלא אם צויין אחרת בתכניות.  2.5 -אך לא קטן מ

יותקנו מתזים  SKY-LIGHT -צרן. מתחת להמתזים השקועים והדקורטיביים יותקנו בהתאם להמלצות הי

 צלסיוס )בינונית(.  לטמפרטורת פתיחה 

 מעלות צלזיוס. 141בחדר גנרטור, בחדרי משאבות יותקנו ספרינקלרים לטמפרטורת פתיחה גבוהה 

מנת לשמור על שטחי הכיסוי המיועדים -יש להקפיד הקפדה יתרה על מיקום המתזים בהתאם לתוכניות, על

 ומתז. לכל מתז

 -בחלל תקרות אקוסטיות מעל תעלות חשמל ותקשורת יעודכנו מתזים עם פתיחה מהירה, מתאימים ל

LIGHT HAZ.. 
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עם פתיחה   PENDENTבשטחים לא מאוכלסים )ללא תקרות אקוסטיות( יותקנו ספרינקלרים זמניים מסוג 

תן יהיה להחליפם כך, שבזמן האיכלוס ני תוצרת " TY-Bמהירה דגם 

ולהתאימם לתקרות אקוסטיות באמצעות מאריכים גמישים מאושרים  RECESSEDלספרינקלרים מסוג 

UL/FM  או צנרת מגולבנת בהתאם לאורך הנדרש )פרט התקנת הספרינקלרים למצב זמני יכלול בין היתר

 חיבור לספרינקלר(. – 1/2" -ל 1" -מעבר מ

 

 שסתומים

 . 3" - 6לקטרים " UL/FMקלרים יהיו שסתומי פרפר מאושרים השסתומים במערכת הספרינ

וינעלו במצב פתוח  ON/OFFכל השסתומים במערכת הספרינקלרים יהיו עם התראה חשמלית על מצב 

 באמצעות שרשרת ומנעול.  שרשראות , מנעולים ומפתח "מסטר" ימסרו למפקח.

 ".RELIABLE"/"NIBCO" או "VICTAULICכל השסתומים יהיו מתוצרת "

אשר   UL/FM" מאושר VICTAULICיהיו שסתומים כדוריים מפליז מתוצרת " 1/2" - 2שסתומים בקוטר "

 יותקנו בהברגה. 

שסתומים שיותקנו במעבר קירות הממ"מים יהיו עם התראה חשמלית עם חיווט ללוח גילוי אש וינעלו במצב 

 פתוח באמצעות שרשרת ומנעול או לפי פטנט היצרן.

 

 חוזריםאל 

 ".VICTAULICמתוצרת " FM/ULכל השסתומים האל חוזרים יהיו מאושרים לכבוי אש 

, לחץ עבודה בהתאם ללחצי UL/FMטיפוס מוחזר קפיץ: גוף פליז, קפיץ נירוסטה, חיבורי הברגה, 2עד "

 באזורי לחץ נמוך(. – PSI 175המערכת )מינימום 

ויין במפרט הטכני המיוחד. אל חוזר עשוי ברזל יציקה, ומעלה טיפוס מדף או דו כנפי כפי שמצ 3בקוטר " 

  חיבורי אוגן.

 

 אביזרי פיקוד ובקרה

כל אביזרי הפיקוד והבקרה כמו פרסוסטטים, מפסיקי זרימה, מצופי מפלס  וכו' יהיו מאושרים לשימוש 

 .FM/ULבמערכות כבוי אש 

 

 מאגר מים עם משאבות             

  וכיבוי מ"ק לאספקת מים למתזים -380במבנה מתוכנן מאגר מים              

 ארה"ב :  PATTERSONעם מנוע חשמלי תוצרת   למתזים משאבת כיבוי אש-

 משאבה חשמלית   .1

   NFPA 20  UL/FMמאושרת   INLINEבמבנה   5X3X11VIPמשאבה דגם  א.

 מטר(  עם  69מק"ש,   114סל"ד )     PSI   90  2950לחץ:   GPM  500לספיקה: 

 .ODPוולט, 380הרץ,  50פאזות,  3סל"ד,  2950כ"ס,   40מנוע חשמלי: 

 לחיבור  כוכב משולש כולל לוח מעבר     TORNARECHב.    לוח חשמלי תוצרת  

 ( POWER TRANSFER SWITCHלגנרטור חרום )      
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 ¾.מדי לחץ, פורק לחץ "  2ג.   

2.  

 : 6ה ונטורי "מד ספיק א.

 "  X4"6מעבר יניקה אקסצנטרי   ב.

 משאבת ג'וקי .3

 מק"ש  1.1המספקת  1VM08דגם  LOWARAמשאבה רב דרגתית אנכית תוצרת   א.

 קווט.  1.5מטר עם מנוע  80לעומד  

 .  JPדגם    TORNATECHלוח חשמל למשאבת ג'וקי תוצרת   ב.

 

 מטר. 60מק"ש כל משאבה לעומד  70הידרנטים, ספיקה  מתקן  חרושתי  להגברת לחץ  משאבת כיבוי אש-

 משאבות אופקיות מיציקה,  2-המורכב מ  GSD20 NSCE 50-200/185Tדגם  LOWARAמתוצרת   

מק"ש  140ק"ווט לכל משאבה. ספיקה כללית   18.5בהספק    IP 55מנוע שקט      NSCE 50-200/185Tדגם  

 מטר.  המתקן מסופק כמערכת חרושתית הכוללת בנוסף למשאבות גם את  הפריטים הבאים:  60לעומד 

ברז לפני ואחרי כל משאבה, אל חוזר אחרי כל משאבה, פרסוסטט לכל  משאבה, מצוף חשמלי לחוסר מים , 

בסיס משותף לכל המשאבות , צינור כניסה  ראשי  )מניפולד כניסה(, צינור יציאה  )מניפולד  יציאה(, מדי לחץ, 

להזנת מים וחשמל ולהפעלה מידית. לוח חשמל לפי מפרט הידרוניקס הנדסה, חווט חשמלי, הכול מוכן לחיבור 

הכולל: מפסק ראשי, מפסק  ידני / אוטומטי לכל  משאבה,  IP 55לוח בארגז פח בדרגת אטימות    –לוח חשמל 

נוריות הפעלה תקלה לכל משאבה, החלפת תורנות אוטומטית, גיבוי בתקלה )משאבה שניה נכנסת לעבודה 

וד הפעלה/הפסקה אוטומטית ע"י הפרסוסטטים, חיבור במידה ומשאבה  ראשונה בתקלה( חיבורים לפיק

 לפיקוד הפסקה בחוסר מים, נורית יציאה לצופר חיצוני להתרעת תקלה.

 

           

 הספק   \המערכת חרושתית תותקן  על ידי היצרן              

 להראות היצרן  המערכת חרושתית תותקן  בהתאם            

 ת המים. התוכניות וסכמ            

 פתח למאגר עם דלתות אטומות + סולמות נרוסטה .                                                       

           

 יש לאשר עם דרזנר מהנדסים את מפרט המשאבות + ברזי המילוי טרם הביצוע.        

 

 Double-interlock Preactionמערכת ספרינקלרים יבשה 

באזורים בהם ישנה דרישה של יועץ הבטיחות למערכת ספרינקלרים יבשה )חדר מכונות מעלית, חדרי חשמל, 

 .Double-interlock Preactionוכו'( יש להתקין מערכת 

 

 סוג הצנרת

 , צבועים חרושתית מחוברים בריתוך.40צנורות פלדה מגולבנים ללא תפר סק. 
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 הנחיות כלליות

 רגישים כנדרש לפי הוראות כיבוי אש ות"י. המערכת תותקן באזורים

צלסיוס )אלא אם צויין אחרת ע"ג  68כל ראשי ההמטרה המותקנים במבנה יהיו מסוג נתיך לפתיחה בטמפ. של 

 ואת טמפרטורת הפתיחה.  F.M./U.Lהתכניות( וישאו אישור .

היקוות מים בנקודות נמוכות כל יציאות הצנרת מהענפים הראשיים והמשניים תהיינה כלפי מעלה, למניעת 

 ומעל ראשי מתזים.

הצנרת תותקן בשיפוע לנקודת ניקוז. יש לאפשר ניקוז מלא של כל קטע צנרת, בין אם סומן בתכנית ובין אם 

 לאו.

 ראש מערכת

 תוצרת ברמד . Double-interlockהמערכת היא מסוג 

 ר.המערכת תצוייד במדחס מושתק, צנרת אויר דחוס ומערך אחזקת אוי

  Double interlock מפרט טכני למגוף פריאקשן 

 מגוף פריאקשן "דאבל אינטרלוק"  נעילה כפולה חשמל / פניאומאטי עם הפעלה הידראולית, 

  FP-XX-40E-7BM-G-C-VI-PR--4DC-NNתוצרת  ברמד דגם:

גוף יתבצע ידני מגוף פריאקשן "דאבל אינטרלוק", הינו בעל מערך הפעלה  חשמלי אשר ננעל פתוח . אתחול המ

 . Easy Lockומקומי באמצעות שסתום דריכה ידנית 

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו ללא הוצאתו מהקו וכולל סגר קשיח מעובה ומגופר לאטימה 

 .   psi 250קשיחה, מתוכנן ומאושר ללחץ עבודה 

 .Globe typeהמגוף יהיה הידראולי בתצורה  ישרה 

 לול דיאפרגמה תעשייתית הכוללת מכלול פנימי קשיח.מכלול הסגר יכ

 אלקטרוסטאטי בקלייה.  RAL 3002גוף המגוף יהיה יציקת משיכה )ספרואידלית( עם ציפוי אדום 

 חיבורי קצה מחורצים. 

 במפרט חומרי מבנה מיוחדים למי כיבוי אש עומדים ועמידים כנגד קורוזיה.

 .316צנרת הפיקוד תהיה פלב"ם  

 מבנה המגוף יאפשר מעבר מלא בעת פתיחה ללא צלעות )העלולות ללכוד גופים זרים(. 

 פיקוד השסתום יהיה באמצעות מערך הפעלה חשמלי עם הפעלת חרום ידנית מקומית,

 מערך ההפעלה יסופק/מורכב על השסתום ובדוק הידראולית ע"י יצרן מגוף ההצפה.

מחלידה, בכדי למנוע קורוזיה גלוונית בין המרכיבים אשר עלולה כל מרכיבי מערך ההפעלה יהיו ממתכת  בלתי 

 לפגוע בכוננות שסתום ההצפה.

 (. TRIM-Aהמגוף יכלול מערך חיבור לאזעקה )

 מכלול.  FM approvedו  UL LISTEDמערך ההפעלה והשסתום הראשי יהיו 

 ניקוז המגוף יהיה דרך פתח ניקוז אחד בלבד במעלה. 

 :כמו כן תכלול המערכת

  Easy Lockשסתום דריכה ידנית  .ה

  Drip Check Valveברז בדיקת דליפות ממורד המגוף  .ו

 ( עם אטימת גומי בקוטר Hמסוג קלפה מאוגן ) UL/FMאל חוזר במורד בתקן   .ז
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 המגוף,  .ח

 מפסק לחץ נמוך להעברת אינדיקציה חשמלית לרכזת כיבוי אש על נפילת לחץ אוויר. .ט

מפסק לחץ גבוה להעברת אינדיקציה חשמלית לרכזת כיבוי אש על מגוף פתוח. פעמון מנוע מים מאושר  .י
UL 

 אט' המסוגל למלא את נפח הצינור בפרק זמן שלא יעלה על חצי שעה. 2.5מדחס אויר שקט ללחץ  .יא

ניתוק,   מערך אחזקת אוויר כולל מקטין לחץ , מד לחץ ,ברז מעקף, נחיר הצרה , מסנן אלכסוני וברזי .יב
 AMD-74-STD.כדוגמת ברמד דגם 

 

 התקנה

הצנרת תותקן באופן מאוזן בהתאם לתכניות, לפרטים והסכמות הפונקציונליות ובהתאם דרישות מפורטות  

 .NFPA-13בתקן 

 לאחר גמר התקנת הצנרת יש לנקות אותה חיצונית ולבצע שטיפה יסודית של כל המערכת.

וההתקנה בכל המתקנים הקיימים במבנה, ולמנוע כל הפרעה למערכת על הקבלן להתחשב בזמן התכנון 

המתזים )ספרינקלרים( ממערכות אחרות במבנה, כגון: תעלות החשמל, תאורה וכד'. לא יותקנו צינורות 

 המפריעים לדלתות ולגופי תאורה וכד', כל הצנרת תותקן במקום הניתן לגישה לצורך תיקונים.

 

 הגשות באחריות הקבלן

 ות יצור ועקומות למשאבות שבכוונתו לספק.תכני

 תכניות ייצור של לוחות החשמל.

 אמצעי תליה וחיזוקים.

 תכנית מהלך צנרת בחדר משאבות, חתכים ופרטים.

 יסודות לציוד.

 חישובים הידראוליים לאזורים שונים לפי רמת הסיכון.

 כלולות בחוזה עם הקבלן. AS MADEכל הפעולות הרשומות לעיל כולל תכניות 

 

 בדיקות לפני מסירה

  הבדיקות הנ"ל יעשו בנוכחות ועם חתימת המפקח על תקינותן.

 עם סיום העבודה על הקבלן לבצע: 

שעות, ללא ירידת לחץ כל  24ובמשך  PSI 200בקטעים או לכל המערכת בלחץ של  –בדיקת לחץ לכל הצנרת 

  שהוא.

   (, כולל פיקודים וחיבוריהם החשמליים. FLOW SWITCHESימה )יש לבצע בדיקת מכשירי גילוי זר

דקות לאחר  6כל מכשיר יעבור ניסוי זרימה שחייב להפעיל את הפיקוד והאזעקה הדרושים תוך מקסימום 

 הפעלת הזרימה.
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 וכרטוס בקרה שליטה, מערכות -36 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 36.01

האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 אבטחת מידע 36.02

 .בנספח קובעות במקרה של סתירהות , ההוראפירוט הנושא מתואר בנספח אבטחת מידע לפרויקטי מנת"י

  

 תיאור העבודה 00.1

מפרט  זה מתייחס לאספקת, התקנת, ואחזקת מערכות מנ"מ ובקרת חניונים, מערכות תקשורת ומערכות  00.1.1

 בירושלים.  4/9הכוונה למקומות חניה, עבור המזמין בחניון נחל שורק, סמוך למחלף כבישי 

מנ"מ וכן מערכת לבקרת חניונים המבוססת על מספר תת מערכות, הקבלן יספק יתקין, ויתחזק מערכות  00.1.2

 מיצרנים שונים ואשר יהוו מערכת אינטגראלית אחת.

מובהר כי במסגרת המכרז רשאית המזמינה או מי מטעמה להפחית מתכולות הקבלן ולהורות ביצוע העבודות  00.1.3

 :כות הבאותבאמצעות קבלן ממונה מטעמה לרבות ביצוע עבודות תכנון והקמה של המער

 .מצלמות 00.1.3.1

 .תקשורת אקטיבית  00.1.3.2

 .מערכות ניהול חניון כולל מחסומים, יחידות ולידציה )תיקוף(, עמדות תשלום וכדומה 00.1.3.3

 .מערכת בקרת מבנה מקומית עבור האינטגרציה של כלל מרכיבי מערך בקרת המבנה בחניון 00.1.3.4

ולא יהיה זכאי  מובהר כי לקבלן לא תהא טענה כל טענה בגין העברת העבודות לקבלן הממונה 00.1.3.5

לשום סעד מלבד תנאי התמורה עבור תכלול ואינטגרצית העבודות כחלק ממכלול עבודות 

 .הקמת החניון כנקוב במסמך ההסכם

באחריות הקבלן לתכלל בלוחות הזמנים של הפרויקט את כלל עבודות הקבלן הממונה כפי  00.1.3.6

פרויקט בתיאום מול שתורה המזמינה בשלב התכנון המוקדם וכן לאפשר לו לעבוד בתחום ה

שאר עבודות הביצוע. לא תתקבל כל טענה מצד הקבלן לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או אבן 

 דרך של הפרויקט אלא אם אושר הנושא בכתב מראש על ידי המזמינה.

 

 להלן תיאור מתומצת של המערכות והעבודות הכלולות במסגרת המפרט 00.1.4

בולע ומודול חיוב -הנפקת כרטיסים, יח' קורא  מערכת ניהול חניון, הכוללת מחסומים, יחידת 00.1.4.1

באשראי, כולל מערכת לזיהוי תיקוף של נוסעי הרק"ל )הרכבת הקלה( ושל נוסעי התח"צ 

יודגש כי מערכת ניהול החניון היא אופצינאלית וההצעה הכספית אינה  )תחבורה ציבורית(.

  לסיכום.
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מקומית לצפייה וממשק למערכת כולל הקמת עמדה , טמ"ס-מערכות טלוויזיה במעגל סגור 00.1.4.2

 ניהול ווידאו מרכזית של מנת"י הקיימת.

מערכת בקרת מבנה, הכוללת מערכת גילוי הצפה, רגשי ניטור גזים, התחברות ללוחות חשמל  00.1.4.3

 .HMIבקר מרכזי ותוכנת בקרים אזוריים,  – מ"א, אינסטלציה

 וכו'.  מערכת גילוי פריצה הכוללת: מפסקים מגנטיים, גלאי תנועה  רכזת  00.1.4.4

 מערכת הכוונה למקומות חניה במפלסים המקורים ובמפלס הפתוח. 00.1.4.5

עבודות התקנה ואינסטלציה של אביזרים, מובילים וכבלים, בתוך המבנה, על קירות חיצוניים  00.1.4.6

 מחוץ למבנה, וכמו כן ביצוע חפירות ותוואים. 

 הזנה חשמלית של הציוד מלוח במבנה החניון.  00.1.4.7

בין החניון למרכז  TCP/IP( עבור מערכת תקשורת IP/VPNטיפול בהזמנת קווים ספרתיים )כגון   00.1.4.8

 המטרופוליני לתנועה ותחבורה ציבורית בירושלים )מנת"י( .

הקמת מוקד תפעולי בחניון אשר ישמש לתפעול החניון על פי החלטת המזמינה . המוקד יכלול  00.1.4.9

חניונים למרכז המטרופוליני לתנועה ותחבורה למוקד בקרת  חיבור מלא של כלל המערכות

המוקד יכלול  ציוד תקשורת, מערכי מחשוב וממשקי משתמש  ציבורית בירושלים )מנת"י( .

(HMI .בהגדות צפייה בלבד עם יכולת לשינוי למצב הפעלה ללא שינוי או הוספת ציוד נוסף )

 מובהר כי תפעול החניון בשוטף יעשה מחדר הבקרה של מנת"י

טגרציה, הפעלה והרצת המערכת הכוללת עד לקבלתה הסופית על ידי המפקח, כולל העברת אינ 00.1.4.10

 המערכות בביקורת רשויות בהתאם לנדרש.

 אספקת תיעוד מושלם לכל המערכות. 00.1.4.11

 הדרכת צוות התפעול שייקבע ע"י המזמין. 00.1.4.12

  נספח האחזקה.אחזקת מערכות החניון על כל תתי מערכותיהם ותפקודם כמפורט ב 00.1.4.13

שעל המציע להכיר את מפרטי כרטיסי הרק"ל  ומפרטי התח"צ לפני הגשת ההצעה, מודגש  00.1.4.14

לוודא שביכולתו לזהות את מגוון הכרטיסים שבשימוש הרק"ל והתח"צ, וליישם את כל 

 מימוש אופציה זאת, עפ"י דרישת המזמין ואינה לסיכום. הדרישות המפורטות במסמך זה!

נים לפעולה, כולל חומרים, עבודה, וציוד לביצוע העבודות, כמתואר הקבלן יספק ויבצע מתקנים מושלמים ומוכ 00.1.5

בשרטוטים המצורפים, בתוכניות ביצוע שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, וכן כל הציוד והעבודות שלא 

 מופיעים בשרטוטים או במסמכי המכרז אך הכרחיים לביצוע והשלמת העבודה.

כל הדרישות המופיעות בסעיף זה )"הנחיות כלליות"( ימולאו ע"י הקבלן כחלק מביצוע העבודה וללא תשלום   00.1.6

נוסף, אלא אם צוין אחרת מודגש כי מילוי כל הדרישות כמפורט במסמך זה לרבות בדיקות, הפעלות, הרצה, 

יום הינו תנאי  30משך תהליך הקבלה, הדרכה, הגשת ספר המתקן, וכמו כן פעולה מושלמת ללא תקלות ב

 מוקדם לתשלום החשבון הסופי של הקבלן.

 הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודותיו לרבות: 00.1.7

 גנרטור וחיבור חשמל זמני לביצוע העבודה. 00.1.7.1

 ציוד שינוע הרמה וחפירה. 00.1.7.2

 חומרי עזר, כלי עבודה ומכשירים. 00.1.7.3

 ציוד תכנות וכיול. 00.1.7.4
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 תקשורת. ציוד ומכשירים לבדיקות 00.1.7.5

 ציוד ומכשירים השוואתיים לבדיקת סיגנלים. 00.1.7.6

 ציוד בדיקות רציפות ובדיקות הארקה. 00.1.7.7

 ציוד ומכשירים לבדיקת הרמוניות. 00.1.7.8

הקבלן יספק את כל כלי העבודה הדרושים לביצוע עבודות ההתקנה והחיווט, כגון: אמצעי הובלה, הרמה,  00.1.8

רי הידוק לסרטי נירוסטה, כבלים מאריכים חיזוק, מקדחות, מסוריות, רתכות אלקטרודות ריתוך, מכשי

 מוגנים בממסרי פחת וכו'. 

כל הציוד ימצא באתר מיום תחילת העבודה. הקבלן ידאג לאמצעי חפירה ו/או חציבה במידת 

 הצורך.

עם תחילת הביצוע, הקבלן יהיה מאורגן ומוכן באתר עם מחסן עבור ציוד, כלי עבודה, חומרי עזר וכוח האדם  00.1.9

 הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. 

 הקבלן יהא ערוך להקמת מערכות החניון החל מקבלת צו התחלת עבודה כמפורט כאשר: 00.1.10

ת המבוקרת, תחזוקת תקופת ההקמה ועד לקבלת תעודת השלמה  במערכ – בשלב הראשון 00.1.10.1

 החניונים כמפורט, במתכונת ההפעלה כחניון פתוח לשימוש הציבור ללא תשלום.

לאחר קבלת תעודת השלמה, תחזוקת החניונים במתכונת המפורטת במסמכי  – בשלב השני 00.1.10.2

 השימוש בחניונים מיועד לנוסעי הרכבת הקלה והתחבורה הציבורית בלבד.  –ההסכם 

 

 

 הוראות כלליות 00.4

 מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם: 00.3.1

ותקנות שפורסמו מכוח החוק הביצוע בנוסחם מעת לעת נכון למועד  1954 -חוק החשמל, תשי"ד 00.4.1.1

 ביצוע העבודות.

 עבודות חשמל. – 08המפרט הכללי פרק  00.4.1.2

תקן ישראלי בהעדר תקן ישראלי ייקבעו תקנים בין לאומיים הישימים לכל נושא נדרש כמו  00.4.1.3

 .UL -ו FCCתיקני 

 לעמידה בעומסי רוח )עבור מחסומים, עמודים, תרנים וכו'(. 414ת"י  00.4.1.4

 הנחיות ואישורים של משרד התקשורת לגבי ציוד תקשורת. 00.4.1.5

 הוראות התקנה והפעלה של ספקי הציוד. 00.4.1.6

 או שו"ע עבור מערכות הגנה בפני פריצה. UL1076, תקן 1337תקן ישראלי  00.4.1.7

הרשות למים בשע"ח  –( 1-2003-05-02הנחיות לתכנון מיגון מתקני מים )נוהל בין משרדי  00.4.1.8

 מהדורה אחרונה.

 עבודות תשתית וחפירות יבוצעו לפי המפרט הכללי של עיריית ירושלים על כל עדכוניו. 00.4.1.9

והתקנות שמכוחו, תכניות, מפרט, תקן ישראלי, מפרט כללי הקודם  סדר עדיפות המסמכים הינו חוק החשמל 00.3.2

 .VDEעדיף. בהעדר תקן ישראלי יקבע תקן 

 - NEMA, IEEE, ICS, CEכל הציוד והמכשור המסופקים במסגרת מכרז זה יעמדו בתקנים בין לאומיים כגון:  00.3.3

כן נדרש -י  רמת ההרמוניות. כמוכן בדרישות התקנים לגב-וכמו R.F.I -ו  E.M.Iלגבי רעשים והפרעות מסוג 
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בזרם. במידה וציוד מסוים יגרום לרעשים  THD - 5%שרמת ההרמוניות לגבי כל ציוד שיסופק לא תעלה על 

 והפרעות מכל סוג שהוא, לפי קביעת המפקח, הוא יוחלף ללא תוספת מחיר.

 

 אספקת ציוד 00.12

הציוד כולל הובלתו לאתר, אלא אם אושר אחרת ע"י כל אספקת הציוד במסגרת מכרז זה תחשב רק אם סופק  .1.3.1

 המפקח.

 כל הציוד והחומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון. .1.3.2

סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק וצברו ניסיון במתקנים פעילים דומים במשך שנה לפחות לפני מועד  .1.3.3

 המכרז השונים. הגשת ההצעה והעומדים בכל התקנים והדרישות כמפורט במסמכי

כל ציוד וחומר שאינם עומדים בקריטריונים אלו ושתאושר אספקתם ע"י המנהל ו/או המפקח, יתקבלו 

לפחות ממועד הקבלה. היה ונמצאה תקלה/תקלות ו/או  חודשים 6בהסתייגות לצורך בדיקה למשך תקופה של 

ותו סוג או מסוג אחר, שצבר הניסיון פער בין דרישות המפרט לביצועים הציוד/החומר. יוחלף הציוד באחר, מא

 הנדרש לעיל, וזאת מידית על פי דרישתו, אישורו ושיקול דעתו הבלעדי של המפקח.  

 כל סוגי הציוד יוגשו לאישורו של המפקח.

 במפרט הטכני המיוחד להלן מופיעות דרישות מינימום לציוד.   .1.3.4

הפונקציונליות והטכניות יש צורך בציוד נוסף מודגש שבמידה ולצורך הפעלת המערכת ו/או עמידה בדרישות 

ו/או בציוד בעל נתונים, תכונות וביצועים משופרים לעומת דרישת המינימום, על הקבלן לספק את הציוד 

 והמשופר ללא שינוי במחיר יחידה ו/או תוספת תשלום כלשהי.

ורמת המוצרים והחומרים הן הקבלן מצהיר בחתימתו על מסמכי מכרז זה שעליו לקיים בקרה פנימית על טיב  .1.3.5

 במפעלי הייצור והן בשטח.

 

 שירותים הנדסיים .1.4

 כחלק מהפרויקט וללא תשלום נוסף יספק הקבלן לכל אורך שלבי הביצוע שירותים הנדסיים הכוללים:   .1.4.1

 הכנת תיק תכנון לביצוע הכולל תכניות , לוחות זמנים ומתודולוגיות הביצוע.  .1.4.1.1

 סימולציות ובדיקות.  .1.4.1.2

 והרצה.הפעלה   .1.4.1.3

 הכנת תיק תיעוד, הכולל את כל תיעוד הפרויקט הנדרש.  .1.4.1.4

 הדרכה.  .1.4.1.5

 הכול כמפורט במסמכי המכרז. .1.4.2

 כל האמור לעיל, יהיה כאמור כלול במחירי היחידה של הצעת הקבלן )אלא אם מצוין אחרת בכ"כ(. .1.4.3

 

 אחריות ושרות 00.15

רמות שירות וזמני  תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, .1.1.1

 תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה.
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 בדק -בדיקה וטיפול לפני סיום תקופת האחריות .1.1.2

חודש לפני סיום תקופת האחריות יערוך הקבלן, בתאום עם המזמין, בדיקה  .1.1.2.1

 וטיפול יסודיים לגבי כל הציוד והעבודות לשביעות רצונו של המזמין.

 כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד.ביצוע סעיף זה לא יהיה   
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 מערכת ניהול חניון – 01פרק 

 

 תיאור כללי .1

 החניון 1.1

המפרט מתייחס להקמת מערכות שליטה ובקרה בחניון נחל שורק וחיבורם למוקד הבקרה במרכז המטרופוליני 

 בירושלים.

 : המפרט מתייחס למערכות הבאות 1.1.1

 מערכת ניהול חניון 1.1.1.1

 (.CCTVמערכת הטמ"ס ) 1.1.1.2

מכאניות במבנה החניון כגון: חשמל,  אוורור, –שליטה על מערכות אלקטרו  -מבנה  מערכת בקרת 1.1.1.3

 .אינסטלציה וניטור עוגנים

כלל מערכות בקרת המבנה יחוברו למערך בקרה אחוד אשר ישוקף ינוטר וינוהל על ידי מערכת בקרת 

 המבנה הקיימת של מנת"י .

 מערכת גילוי פריצה. 1.1.1.4

 מערכת הכוונה למקומות חניה  1.1.1.5

מערכות נוספות כגון: מערכות החשמל, מערכת התאורה, כולל תאורת חירום, תאורה כללית, גנרטור חירום,  1.1.2

 מערכת גילוי אש ועשן ומערכת כריזת חירום, מפורטים במפרט מתכנן החשמל.

 

 עקרונות איוש ותפעול 1.2

שליטה על אירועים עמדת תפעול ושליטה מאוישת, עם אפשרות להתערבות ולקיחת אופציה לבחניון תהא  1.2.1

 מהמרכז המטרופוליני לניהול תחבורה ותח"צ )מנת"י(.

 

 דרישות טכניות כלליות 1.3

 הציוד המסופק יותאם לעמידה בתנאי הסביבה המחמירים ביותר, כמפורט בהמשך )אלא אם מצוין אחרת(: 1.3.1

 מבנה רובוסטי, אטום, עמיד בפני מכות וזעזועים. 1.3.2

 .95%ות יחסית עד +,לח C60עד  – C10 -טמפרטורת פעולה מ 1.3.3

  שעות לפחות. 72 –משך הגיבוי הנדרש -לציוד המוזן ממקור מתח מגובה סוללות 1.3.4

 עמידה בתקנים ישראליים ובין לאומיים. 1.3.5

 .EMI –ו  RFIעמידה בפני  הפרעות  1.3.6

 עמידה בפני הפרעות הנגרמות מהפסקות חשמל מתחי יתר, מיתוג מנועים, רעשים, אקוסטיים וכו'. 1.3.7

 . 65IP –מחוץ למבנה  54IPבתוך מבנה  רמת אטימות לציוד 1.3.8

 ציוד המיועד להתקנה חיצונית יסופק בתוך קופסאות / ארגזים, צבועים בצבע יסוד וצבע אפוקסי אנטי סטטי.  1.3.9

 .UVהציוד יהיה עמיד לתנאי גשם ולחות, קורוזיה ולקרינת  

1.3.10 MTBF  :שעות. 100,000לכל מכלולי הציוד 
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 מוקדי תפעול ושליטה 1.4

   .-1המסופקות לחניון נחל שורק יישלטו מחדר הבקרה הממוקם במפלס המערכות  1.4.1

המערכת תעביר אינדיקציות לכל כרטיס שיקרא בחניונים השונים למוקד המקומי ולמרכז המטרופוליני 

 לניהול תנועה ותח"צ.

המערכת תאפשר שליטה ובקרה מרחוק של כלל המערכות ומתקנים אשר יוקמו וזאת ממרכז הבקרה של  

 נת"י ללא המצאות מפעיל  אנושי בחניון.מ

מהמוקד המקומי בחניון וממוקד בקרת הכניסות במרכז המטרופוליני, יהיה ניתן לבצע פעולות כגון: שליטה  1.4.1

הפעלת אמצעי בקרת מבנה, ניטור ובקרה מלאה על כלל האמצעים  ,על מחסומים, תפעול מצלמות, כריזה 

 .האלקטרו מכאנים המתוקנים בחניון וכו'
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 מערכת ניהול חניון - 02פרק 

 

  .כמפורט בכתב הכמויות יודגש כי מערכת ניהול החניון היא אופצינאלית וההצעה הכספית אינה לסיכום

 .מימוש אופציה זאת, עפ"י דרישת המזמין

 

 כללי 2.1

 יעוד 2.1.1

 ניהול הכניסה והיציאה מהחניון, ביצוע  תיקוף )ולידציה( של השימוש בכרטיסי רק"ל ותח"צ. 2.1.1.1

 

 מודל תפעולי  2.1.2

 מודל התפעול של החניון מבוסס על ההנחה שנוסעי הרק"ל והתח"צ יהיו פטורים מתשלום עבור החנייה.  2.1.2.1

שמערכת הכרטוס של החניון תוכל לזהות את כרטיסי הרק"ל והתח"צ מנת לממש את המודל, נדרש -על 2.1.2.2

 ולוודא שאכן נעשה בהם שימוש באותו היום.

האזור מצולם, תקנון החניון )שעות , אי אחריות לנזק ,  -לחניון לרבות יש לוודא שילוט מתאים בכניסה 

 הסבר ושילוט עבור מערכות אישור נסיעה בתחבורה ציבורית ויציאה ללא תשלום.תשלומים וכדומה(, 

 בתיאום עם יועץ שילוט המבנה.

 נדרש שמערכת ניהול החניון תתמוך בכל אפשרויות הגבייה. 2.1.3

 

 תכולת המערכת 2.1.4

 תכלול את המרכיבים הבאים:המערכת  2.1.4.1

 בכניסה יחידת מנפיק כרטיסים, מחסום ולולאות לזיהוי כניסת רכב. 2.1.4.1.1

זיהוי תשלום ביציאה יחידת "קורא בולע", הכולל יכולת קריאה של כרטיסי הרק"ל והתח"צ,  2.1.4.1.2

מחסום ולולאות באמצעות אפליקציות משרד התחבורה לתיקוף ותשלום בתחבורה ציבורית, 

 כב.לזיהוי יציאת הר

 היחידה תכלול  אינטרקום. 2.1.4.1.3

 שלטי מידע על מצב תפוסת החניון. 2.1.4.1.4

 שרת מערכת בקרת החניון 2.1.4.1.5

 בחדר המפעיל. -יחידת קופה מרכזית  2.1.4.1.6

 בחדר המפעיל. -עמדת מחשב להפעלה  2.1.4.1.7

 דרישות כלליות 2.1.4.2

רכיבי מערכת בקרת החניון יותקנו בהתאם למסומן בתוכניות בתאום עם המזמין ובאישור  2.1.4.2.1

במחירי היחידה את כל עלויות ההתקנה, כולל ההתאמות הנדרשות המפקח. הקבלן יכלול 

 בתשתית הקיימת )הכשרת הקרקע להצבת ההתקן, בסיסים, חפירות, צנרת  וכו'(.

 .U.P.S -רכיבי בקרת חניון יוזנו ממקור מתח חיוני מגובה בגנראטור, ובהעדר גנראטור, מ 2.1.4.2.2



 

 

406 

או רשת טורית( למחשב עם רכיבי המערכת יחוברו באמצעות רשת תקשורת )רשת אתרנט  2.1.4.2.3

תוכנת ניהול החניון בחדר הבקרה. הקבלן יכלול בהצעתו את מרכיבי רשת התקשורת על כול 

 רבדיה, כולל הזנה חשמלית לרכיבי הרשת.

המחשב המרכזי כולל כאמור תוכנה מיוחדת לניהול חניון ומפקח על פעולות הכניסה, היציאה  2.1.4.2.4

 ידת הקופה המרכזית לגיבוי.והתשלום. במצב של תקלה במחשב משמשת יח

יחידת הקופה המרכזית משמשת גם כתחליף למכונת תשלום, למשלמי הקנס אשר אין ברשותם  2.1.4.2.5

 כרטיס אשראי. 

 

 תהליך הכרטוס והחניה 2.1.5

 ראה נספח  א' 

 

 תיאור התהליך 2.1.6

 המנפיקים בכניסה יפעילו את מחסום הכניסה.  2.1.6.1

 המערכת תמנה את מספר הנכנסים. 

  רק במידה והחניון אינו מלא.המחסום יאפשר כניסה 

 בולע" ביציאה תקלוט את נתוני הכרטיסים.-יחידת ה"קורא

משתמשי הרק"ל והתח"צ יהיו פטורים מתשלום כנגד הצגת כרטיס החניה יחד עם כרטיס הרק"ל /"רב 

 קו")כולל ולידציה לשימוש באותו היום(.

 בולע תפתח את המחסום כנגד הצגת כרטיס תקף.-יחידת הקורא 2.1.6.2

מערכת המנייה תחשב את כמות המקומות הפנויים )ותציגם ע"ג שלט( ע"י הוספת הרכבים הנכנסים וגריעת  2.1.6.3

הרכבים היוצאים ממניין הרכבים החונים או לחלופין על פי מערכת ניהול תפוסה בחניון ככל שתבוצע בהוראת 

 המזמין.

עילי החניון בחדר הבקרה/עמדת בכל אחת מהנקודות הנ"ל תהיה מערכת אינטרקום שתאפשר תקשורת עם מפ 2.1.6.4

המפעיל.כלל השיחות יגיעו אל מרכז הבקרה המטרופוליני באמצעות המרכזיה הקיימת כיום במרכז הבקרה. 

באחריות הקבלן לתאם בשלב התכנון מול מנת"י ולקבל הנחיות עבור הממשק למערכת הקיימת. מובהר כי 

 .SIPתומכת  AYAYA 500בשלב יציאת המכרז מותקנת במנת"י מרכזיה מסוג 

 

 דרישות לרכיבים במתחם החניון

 דרישות כלליות  2.1.7

 כל מרכיבי מהמערכת יענו על כל דרישות הפרוגראמה לתפעול החניון, ולרבות הדרישות  המפורטות בהמשך. 2.1.7.1

אנטי קורוזיה, בגימור צבע אפוקסי , עובי  -הציוד יהיה בעל עמידות מלאה בתנאי הסביבה כולל זיווד נירוסטה 2.1.7.2

 לפחות.  mm 1.5  מתכת 

 )כולל מערכת אוורור פנימית(. 10+ - 60-עמידות בטמפרטורה:   2.1.7.3
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 מנפיק כרטיסים 2.1.8

 מנפיקי הכרטיסים יותקנו בכל אחת מכניסות החניון על אי התנועה.  2.1.8.1

 פקה וקידוד כרטיסי נייר בטכנולוגית בר קוד, כולל מנגנון נעילה פנימי וגישה נוחה לצורך תחזוקה.הנ 2.1.8.2

 SMART CARDפרוקסימיטי, -ממשק מובנה עבור לפחות שלושה סוגי קוראי תגים, בטכנולוגיות: תג קירבה 2.1.8.3

 בתקן קליפסו, כרטיס מגנטי.

וכרטיסים נוספים, הגבלות זמן לכרטיס, רשימה  תמיכה מקומית בבדיקת תכונות כגון: תוקף כרטיסי מנוי 2.1.8.4

 , כרטיס גנוב וכד'. ANTIPASSBACKשחורה , 

 פיקוד על שלטים כגון "פנוי"/"מלא")ותצוגת המקומות הפנויים(. 2.1.8.5

 קבלת חיווי לכניסת רכב אימות משני בקרי לולאה נפרדים. 2.1.8.6

קוד שרת בקרת החניון, כולל יכולת פעולה אוטונומית במצב של תקלת תקשורת מול המרכז, או כשל בתפ 2.1.8.7

 אגירת תנועות בזמן התקלה ודיווח מאוחר יותר לעמדת השרת.

(, כולל תאורה לבחירת הנהג שפות 4גראפית הכוללת הודעות בעברית )אפשרות לתמיכה בעד  LCDתצוגת  2.1.8.8

 פנימית.

 כולל לחצן קריאה לחדר בקרה. HANDS FREEיחידת אינטרקום מובנת " 2.1.8.9

 .אופציונלי, ע"פ דרישת המזמין – כרטיסים לפחות 5000מחסנית  הכוללת גליל נייר תרמי או  2.1.8.10

 

 בולע-קורא 2.1.9

 בולע תותקן בכל אחת מיציאות הרכב מהחניון . -יחידת קורא 2.1.9.1

קריאה וזיהוי כל סוגי הכרטיסים לרבות כרטיסי נייר בטכנולוגיית בר קוד, מגוון הכרטיסים המונפקים היום  2.1.9.2

 "חנה וסע" כולל ערך צבור. –כרטיסים משולבים ע"י הרק"ל והתח"צ וכמו כן 

בנוסף תכלול המערכת תמיכה בקריאת כרטיסים דיגיטלים המונפקים באמצעות אפליקציות תיקוף ותשלום  2.1.9.3

בתחבורה ציבורית על פי תקן משרד התחבורה. האימות יתבצע על ידי הצמדת מכשיר הסלולר לקורא 

ים המתקבלים ושמירתם במערכת. הפעלת המחסום תבוצע על הכרטיסים וקריאת הברקוד, קריאת כלל הנתונ

 פי לוגיקת התפעול של החניון.

 שילוב עם פעולת פתיחת המחסום. 2.1.9.4

 כולל מנגנון נעילה פנימי לגישה נוחה לצורך תחזוקה . 2.1.9.5

תמיכה מקומית בבדיקת תכונות כגון: תוקף כרטיסי מנוי וכרטיסים נוספים, הגבלות זמן לכרטיס, רשימה  2.1.9.6

 , כרטיס גנוב וכד'. ANTIPASSBACKשחורה, 

 פיקוד על שלטים כגון "פנוי" / "מלא" )ותצוגת המקומות הפנויים(. 2.1.9.7

 קבלת חווי ליציאת כלי רכב לפחות משני בקרי לולאה נפרדים. 2.1.9.8

יכולת פעולה אוטונומית במצב של כשל בפעולת השרת או תקלת תקשורת מול השרת, כולל אגירת התנועות  2.1.9.9

 דכון השרת עם חזרת התקשורת.האחרונות ודיווח וע

 שפות, כולל תאורה פנימית. 4גראפית הכוללת הודעות בעברית ואפשרות לתמיכה בעד  LCDתצוגת  2.1.9.10

 כולל לחצן קריאה לחדר בקרה . HANDS FREEיחידת אינטרקום מובנית   2.1.9.11
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 מחסום זרוע 2.1.10

זירי אור, כולל מהיר בעל זרוע מפרופיל אלומיניום לבן כולל פסים מח HEAVY DUTYמחסום זרוע  2.1.10.1

בצבע אדום, לאורך הזרוע, באורך מותאם למידות דרך הכניסה/יציאה ולמגבלת גובה הגג, כולל   LEDתאורת

 אופציה לזרוע מפרקית. 

 ידי מערכת הבקרה, ובהתאם לדרישות המפורטות בהמשך.-מפוקד לפתיחה/סגירה על

 )פתיחה/סגירה( יהיה מותאם לעמידות המנוע.קצב עבודה  –" "HEAVY DUTYמנוע עמיד בעבודה מאומצת  2.1.10.2

 פתיחה מבוקרת וסגירה אוטומטית לאחר מעבר רכב וכן אפשרות לתפעול מקומי באמצעות פנל ידני.  2.1.10.3

 –כן, אפשרות לשליטה מרחוק, ממחשב במרכז הבקרה על פעולות פתיחה/סגירה, מהירות הפתיחה/סגירה-כמו 2.1.10.4

 כב ולמניעת כניסת /יציאת רכב נוסף.תותאם לאורך הזרוע, למניעת חבלות בכלי הר

 המחסום כולל גלאי לנוכחות/ניתוק זרוע וכולל ניתוק מאובטח של הזרוע במקרה של פגיעת רכב. 2.1.10.5

 חיבור ללולאת סגירה ולעינית הגנה. 2.1.10.6

 .N/O –המחסום יישאר פתוח בהעדר הזנת חשמל  2.1.10.7

ביציאה ובכניסה מן  LPR -עמדת המחסום תכלול גם עמודונים גמישים על מנת לשפר את קליטת מצלמות ה 2.1.10.8

 החניון

 

 השראתי  -לולאת גילוי 2.1.11

 לולאה חד ערוצית, מיועדת לגילוי נוכחות כלי רכב בכניסות/יציאות מהחניון. 2.1.11.1

 רגש דיגיטאלי, ניתן לכיול רגישות, השהיית גילוי, מצב רכב גבוה וכדומה. 2.1.11.2

גלאי הלולאה ישולבו עם מערכת בקרת המחסומים, וכן למנפיקים בכניסה והקוראים ביציאה, כולל הפעולות  2.1.11.3

 הבאות :

 סגירת מחסום לאחר מעבר הרכב את שטח הלולאה 2.1.11.3.1

 מניעת סגירת מחסום בזמן נוכחות רכב על שטח הלולאה 2.1.11.3.2

 גילוי רכב כתנאי לקריאת כרטיס בעמדות כניסה ויציאה 2.1.11.3.3

 ניסות וביציאות מהחניון.ספירת כלי רכב בכ 2.1.11.3.4

 ממ"ר בלפחות בעל עמידות לטמפרטורות גבוהות וכן עמידות למים. 1.5כבל הלולאה יהיה בעל חתך של  2.1.11.4

התקנת הלולאה לא תפגע בגימור בתוואי ההתקנה. באחריות הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו בגמר  2.1.11.5

 ההתקנה.

 החניון.הלולאה תהיה ניתנת לאיפוס ממערכת ניהול ובקרת  2.1.11.6

  

 שילוט הכוונה בחניון 2.1.12

המערכת תתמוך בהפעלת מערכת שילוט ברחבי החניון כולל דיווח על מספר המקומות הפנויים  2.1.12.1

  בחניון.

 אפשרות שילוב עם מערכת לזיהוי רכבים חונים והכוונה באמצעות שילוט לאזורים פנויים. 2.1.12.2

 ( ..L.P.Rאפשרות לשילוב עם מערכת לזיהוי מספרי רכב ) 2.1.12.3
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  מרכז הבקרהציוד  2.2

 כללי 2.2.1

ציוד מרכז הבקרה יכלול עמדת קופה ידנית בשולחן התפעול של החניון, שרת מערכת בקרת החניון  2.2.1.1

 בארון המסדים ועמדת משתמש בשולחן התפעול.

פירוט -כן, תסופק תוכנה לניהול החניון ותוכנת קריאת של מערכת הכרטוס של הרק"ל והתח"צ-כמו 2.2.1.2

 ראה בנספח א'.

 

 יתעמדת קופה מרכז 2.2.2

העמדה תשמש לגביית כספים במקרים של אי יכולת לבצע תשלום באמצעות חיוב כרטיס האשראי  2.2.2.1

 ביציאה.

 העמדה תתמוך בפעולות הנעשות ע"י עמדת היציאה ולרבות: 2.2.2.2

 קליטה וזיהוי של מגוון הכרטיסים כנ"ל. 2.2.2.2.1

 קליטת אמצעי תשלום: שטרות, מטבעות, כרטיסי אשראי כולל מתן עודף. 2.2.2.2.2

 הנפקת קבלות. 2.2.2.2.3

 תפקוד בתקלת תקשורת אגירת נתונים. 2.2.2.2.4

 מדפסת לרישום פעולות והדפסת קבלות. 2.2.2.2.5

 תצוגה מקומית. 2.2.2.2.6

 הנפקת כרטיסי יציאה. 2.2.2.2.7

 עמדת התשלום תכלול: 2.2.2.3

 מגירת כסף חשמלית. 2.2.2.3.1

  צג מחיר ללקוח. 2.2.2.3.2

 

 עמדת שרת מרכזי, עמדת תפעול ותוכנת ניהול חניון 2.2.3

יות המציע להתאים את שרת בהתאם למפרט החומרה המצורף. באחר-העמדה תבוסס על מחשב 2.2.3.1

 תכונות השרת ליישום הנדרש לבקרת החניון. השרת יותקן בארון המסדים.

 בהתאם למפרט החומרה המצורף. PCעמדת התפעול תבוסס על מחשב  2.2.3.2

 

  תכונות עיקריות –תוכנת ניהול חניון  2.2.4

 ממשק משתמש גרפי בעברית המאפשר בקרה וניטור של כל ציוד הקצה בחניון וניהול התראות. 2.2.4.1

 שליטה ופיקוד על כל סוגי ציוד הקצה. 2.2.4.2

כאמור תמיכה בבדיקת תכונות כרטיס כגון: תוקף כרטיסי מנוי וכרטיסים נוספים, הגבלות זמן  2.2.4.3

 , כרטיס גנוב והגבלות חריגה אחרות.ANTIPASSBACKלכרטיס, רשימה שחורה, הפעלת 

 כספיים וניהוליים.-הפקת דוחות 2.2.4.4

 בקרת תפוסה והפעלת שילוט מתאים. 2.2.4.5
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 ה בהפעלת שילוט אלקטרוני בתחומי החניון וקביעת תנאי סף להפעלתו באמצעות יחידות הקצה.תמיכ 2.2.4.6

 תמיכה בהפעלת שילוט אלקטרוני בתחומי העיר לצורך מידע על מספר מקומות חנייה פנויים. 2.2.4.7

 הקמת מנויים וחוזים. 2.2.4.8

 ( כולל תמיכה בתאריכון עברי ולועזי..R.T.Cשעון זמן אמיתי ) 2.2.4.9

 עריפים.הגדרת מחירונים ות 2.2.4.10

 ממשק לעמדות תפעול. 2.2.4.11

 .SQL SERVERממשק לבסיס נתונים חיצוני  2.2.4.12

 

מובהר כי הספק נדרש להציג את יחידת האימות  -יכולת קריאה של כרטיסי רק"ל ותח"צ ובדיקת מימוש 2.2.5

 כחלק אינטגרלי מעמדות התשלום ועמדות היציאה מהחניון.

 2ראה נספח א' לפרק 
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 2נספח א' לפרק 

 

 

 ומסופונים מכשירי ולידציה

 לזיהוי משתמשי הרק"ל והתח"צ

 בחניון נחל שורק

 אפיון ומפרט טכני
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 תיאור הפתרון .1

המערכת תאפשר לנוסע שחנה בחניון נחל שורק ביום מסוים ולאחר מכן השתמש בשירותי הרכבת או  .1.1

עמד בסט חוקים מוגדרים התח"צ לצאת חינם מהחניון ללא צורך בתשלום. המערכת תבדוק האם הנוסע 

 טרם האישור.

 הפתרון הינו שילוב של מערכת ולידציה של כרטיסי רכבת ותח"צ עם מערכת חניונים סטנדרטית.  .1.2

המערכת תאפשר תיקוף של כרטיסי רכבת ותח"צ מסוג "רב קו" ומסוג כרטיסי נייר מגנטיים בלבד.  .1.3

תיבי היציאה מהחניון ובנוסף מסופונים התיקוף יתבצע באמצעות מכשירי ולידציה נייחים בכל אחת מנ

 ניידים למקרים של גיבוי והפסקות חשמל שבהם מכשירי הוולידציה הנייחים לא פעילים.

מכיוון שיש צורך בהתממשקות ואינטגרציה עם מערכת חניונים סטנדרטית, מטרת התרשים הבא לתאר  .1.4

 הן.את מערכת הגומלין בין שתי המערכות והגדרת גבולות אחריות ביני

 הפתרון הנדרש יכלול: .1.5

 מכשירי ולידציה ומסופונים ניידים ביחידות עמדות היציאה וכן בעמדות התשלום. .1.5.1

 מערכת ניהול שליטה ובקרה על מערך תיקוף כרטיסי הרק"ל והתח"צ. .1.5.2

 אינטגרציה עם מערכת החניונים של מרכז ניהול מטרופוליני של מנת"י. .1.5.3

 

 סכמת הפתרון .2

 

 

 

 

 

 

 פירוט -סכמת הפתרון  .2.1

הנוסע מגיע לעמדת היציאה מהחניון ומעביר את כרטיס החנייה בעמדת התשלום הקיימת ביציאה  .2.1.1

 -מהחניון

 הנוסע מגיע לחניון נחל שורק ומחנה את רכבו.  .2.1.1.1

APN

3G

                  

                  

                   

                     

            

LAN

                   ORT                                          
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 בכניסה לחניון מונפק לנוסע כרטיס נייר שאותו הנוסע שומר. 

 לאחר מכן יוצא הנוסע מהחניון ונוסע עם הרכבת הקלה או התח"צ  לעיסוקיו. 

 בסוף התהליך הנוסע חוזר לחניון לקחת את רכבו ופונה לשער היציאה לטובת תשלום.

 

 -המערכת מציגה את הסכום לתשלום ובודקת האם הכניסה לחנייה בוצעה היום .2.1.2

מערכת ניהול החניונים מקבלת את הכרטיס ובוחנת האם הנוסע חנה באותו היום בחניון,  .2.1.2.1

 במידה והנוסע לא חנה באותו היום הוא נדרש לשלם על החנייה. 

במידה והנוסע חנה באותו היום, מערכת ניהול החניונים שולחת חיווי למערכת הולידציה שניתן  .2.1.2.2

 .ולבדוק לנוסע את כרטיס הרכבת או התח"צ של

 

 -הנוסע מעביר את כרטיס נסיעה ברכבת )רב קו או כרטיס נייר מגנטי( בולידטור .2.1.3

 הנוסע מחליט להעביר את כרטיס הרכבת בולידטור. .2.1.3.1

 

 קבלת ולידציה חיובית על כניסה באותו יום .2.1.4

תחילה בודקת האם היא קיבלה אישור מקדים ממערכת ניהול החניונים שהנוסע חנה  המערכת .2.1.4.1

 -באותו היום

ואין אישור כזה, הולידטור לא יאשר את החנייה והנוסע יאלץ לשלם תשלום במידה  .2.1.4.1.1

 .מלא

במידה והגיע אישור כזה המערכת מתקדמת לבחון האם כרטיס הרכבת או התח"צ,  .2.1.4.1.2

 כלל נסיעה מאותו היום.

 

 האם יש נסיעה ברכבת מהיום? .2.1.5

במידה וכרטיס נסיעה הרכבת איננו מאותו היום, הולידטור שוב לא יאשר לנוסע את החנייה  .2.1.5.1

 ותוצג הודעה כי יש להסדיר תשלום. 

 :פעולות  3במידה וכרטיס הנסיעה ברכבת הוא אכן מאותו היום, המערכת תבצע  .2.1.5.2

 .הולידטור ישלח אישור למערכת ניהול החניונים שנוסע זה רשאי לצאת ללא תשלום .2.1.5.2.1

לידטור ישלח למערכת ניהול החניונים מספר מזהה חד חד ערכי של אותו כרטיס הו .2.1.5.2.2

 .שאושר

הולידטור יכתוב אלקטרונית מידע על הכרטיס שלא יאפשר שימוש עתידי בו בחניונים  .2.1.5.2.3

 במקרה של כרטיס נייר מגנטי בלבד ולמניעת הונאה (. )

 

 קבלת הנתונים ושמירתם .2.1.6

ניסה לחניון, שומרת את הנתונים שהיא קיבלת ופותחת מערכת ניהול החניונים מקבלת אישור כ .2.1.6.1

 את השער לנוסע ללא צורך בחיובו.
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 פרטי המערכת .4

 ולידטור .4.1

יהיה מכשיר אמין ואיכותי אשר הותקן על אמצעי תחבורה ,הולידטור המוצע  .4.1.1

 רבים ופועל בקרב לקוחות מגוונים. 

 . Validator FUTURA 4Aהולידטור המוצע יהיה  .4.1.2

, איטליה, או ספק אירופאי, המוכר AEP Ticketing Solutionsמתוצרת חברת 

כאמין, מנוסה ומקצועי בענף הפתרונות לתחבורה הציבורית ועומד 

 בסטנדרטים ובתקנים הבינלאומיים הגבוהים ביותר. 

היצרנית תהיה בעלת ניסיון בינלאומי בפיתוח, ייצור, התקנה, תפעול 

 ותחזוקה של ולידטורים. 

רישות המזמין ולבצע בולידטור ליצרן תהא היכולת לגלות גמישות מול ד .4.1.3

 התאמות נדרשות בהתאם לצרכי המזמין. 

התוכנה המותקנת במכשיר תהא בפיתוח מלא ובלעדי של חברת ישראלית ע"מ לאפשר גמישות מרבית 

 והתאמה מדויקת של הולידטור לצורכי המזמין.

 .המפורט הוליטדור יותאם למערך הולידציה הקיים במערכות הרכבת הקלה בעת שלב התכנון

 

 פונקציונאלית מרכזית .4.2

הולידטור יבצע תיקוף עבור כרטיסי התח"צ והרכבת הקלה מסוג רב קו וכרטיסי נייר מגנטיים מסוג  .4.2.1

 אדמונדסון או על פי הקיים במערכות הרכבת הקלה בעת שלב התכנון המפורט.

כת החניונים המכשיר יבדוק האם בוצעה נסיעה בכרטיס באותו יום ובמידה וכן ישלח אישור למער .4.2.2

 לטובת פתיחת שער היציאה של החניון.

 המכשיר יפיק חיווי קולי וחזותי במקרים של כרטיס מאושר ולא מאושר.  .4.2.3

המכשיר יעוצב נקי מפינות ושוליים חדים,  מבנה הציוד יהא עמיד ומסוגל להתמודד עם תנאי האקלים  .4.2.4

 שבישראל.

ובנוסף ישלח נתונים למערכת הניהול והשליטה  LANהולידטור יתקשר עם מערכת החניון באמצעות ה  .4.2.5

 האחורית.

הולידטור מיועד להיות ממוקם בחלק מהמקומות מחוץ לחניון באזור  .4.2.6

 פתוח.  

מכיוון שהמכשיר כולל חריץ להכנסת כרטיסי נייר, הוא נדרש להיות מכוסה 

 ישירה של מים לתוך המכשיר.   באמצעי מיגון בכדי למנוע חדירה
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 ניידמסופון  .4.3

המסופון הינו מכשיר נייד, קטן בעל סוללה חזקה שמאפשר לתת פתרון דומה למכשיר הולידטור הנייח  .4.3.1

 לטובת גיבוי ובמקרים של הפסקות חשמל.

המסופון יאפשר לבצע תיקוף של כרטיסי רב קו ושל כרטיסי נייר מגנטים של הרכבת הקלה והתח"צ  .4.3.2

 בירושלים.

 , או אחר, שווה איכות ויכולות.SHCברת של ח SHM-1000המסופון יהיה מדגם   .4.3.3

 :המסופון יכלול את התכונות הבאות .4.3.4

 שעות לפחות 4לביצוע פעולות במשך  2600mahסוללה חזקה  .4.3.4.1

 צבע מלא ”3.5מסך  .4.3.4.2

 GPRSתקשורת סלולארית  .4.3.4.3

 עמדת עגינה )עריסה( לשימוש נוח במצב שולחני ולטעינה .4.3.4.4

 )תמיכה בכרטיסי "ללא מגע"( NFCבתקן  Contactlessקורא  .4.3.4.5

 מדפסת מובנית בגוף המכשיר .4.3.4.6

 קורא כרטיסי נייר מגנטי בתקן אדמונדסון .4.3.4.7

 תמיכה בקריאת כרטיסי מגע/ללא מגע .4.3.4.8

 GPSרכיב  .4.3.4.9

 מצלמה מובנית בגוף המכשיר .4.3.4.10

 

 מערכת שליטה ובקרה .4.4

מערכת ניהול הולידאטורים והמסופונים תאפשר בקרה מלאה על תפעול המכשירים והפקת דוחות  .4.4.1

 סטטיסטיים.

המערכת תקבל נתונים בזמן אמת מהולידטורים והמסופונים דרך הרשת ותעבד אותם לכדי דוחות  .4.4.2

 סטטיסטים. 

 .מערכת ניהול ומערך דוחות וסטטיסטיקותפונקציונאליות מרכזיות:  2המערכת תכלול 

 מערכת ניהול  .4.4.3

 קונפיגורציית המערכת .4.4.3.1

 ,ניהול משתמשים .4.4.3.1.1

 רשימת מכשירים, .4.4.3.1.2

 תקין לא תקין. -מכשיריםסטאטוס  .4.4.3.1.3

 דוחות סטטיסטיקה .4.4.3.2

 המערכת תאפשר הפקת דוחות סטטיסטיים על פי דרישה כדוגמת: .4.4.3.2.1

 ,מספר כרטיסים שנבדקו במשמרת .4.4.3.2.1.1



 

 

418 

 כרטיסי רכבת הקלה ותח"צ שנבדקו בכל שער יציאה וחניון, .4.4.3.2.1.2

 מספר כרטיסים שנמצאו תקפים/לא תקפים, .4.4.3.2.1.3

 דוח של כמות החיוויים בכרטיס נייר אל מול רב קו, .4.4.3.2.1.4

 הפקת דוחות נוספים בהתאם לאפיון ודרישת המזמין. .4.4.3.2.1.5

 .עפ"י דרישה –כלל הדוחות יהיו ניתנים לייצוא לאקסל  .4.4.3.2.2

 

להלן רשימת הספקים, אשר מאושרים למתן פתרונות כרטוס ואספקת ולידטורים  -רשימת ספקים מאושרת .5

 ורידרים:

 . OR TECHחב'  .5.1

 כרטוס. מערכות חברת טרנסווי .5.2

 . חב' מל"מ .5.3

 (, פתרונות זיהוי מתקדמים. ASK, )נציגי קומפיוטר גרדחב'  .5.4

 חב' שימקוטק בע"מ. .5.5

 

  

 מערכת טמ"ס - 3פרק 

 

 כללי מערכת טמ"ס .3

 כללי 3.1

  IPלהתקנה פנימית ברובן, ומצלמות IPמערכות הטמ"ס שיסופקו לחניון נחל שורק יכללו מצלמות  3.1.1

לניהוג מצלמות מתניעות, שני שרתי הקלטה ועמדת משתמש לצפייה  Joystickלהתקנה חיצונית, 

 ושחזור להלן  מערכת הטמ"ס. 

 מערכת הטמ"ס נועדה לצפייה, הקלטה, שחזור אירועים ותהה מובנית מנגנון לזיהוי תנועה חריגה  3.1.2

V.M.D.בשעות אי הפעילות 

ת של מנת"י . באחריות מובהר כי כלל המצלמות יחוברו וינוהלו ממערכת ניהול הווידאו הקיימ 3.1.3

הקבלן להתממשק למערכת הקיימת במרכז הבקרה המטרופוליני וזאת על מנת לאפשר צפייה או 

הזזה )במידת וקיים( של כלל המצלמות בפרויקט. המערכת שתותקן בחניון תהיה מערכת בת נשלטת 

הפעלת  של המערכת הקיימת במנת"י בעת שלב התכנון המפורט. כלל הרישיונות הנדרשים לשם

 הפרויקט ממערכת ניהול המצלמות יחולו על הקבלן.

 

 דרישות כלליות   3.2

 כל פריטי הציוד המסופק יוגשו לאישור המפקח, בצרוף קטלוגים ומפרטי ציוד  לפני תחילת הביצוע. 3.2.1

 מבנה קשיח אטום עמיד בפני מכות וזעזועים. 3.2.2

 .90%+,לחות עד  C55עד  – C30  -טמפרטורת פעולה מ 3.2.3
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 –(, משך הגיבוי לכל מרכיב במערכת UPSמתגים יוזנו ממקור מתח מגובה סוללות ), POEמצלמות  3.2.4

 שעות לפחות. 72

 עמידה בתקנים ישראליים ובין לאומיים. 3.2.5

 .EMI –ו  RFIעמידה בפני  הפרעות  3.2.6

 עמידה בפני הפרעות הנגרמות מהפסקות חשמל מתחי יתר, מיתוג מנועים, רעשים, אקוסטיים וכו'. 3.2.7

 . 66IP –מחוץ למבנה  רמת אטימות לציוד 3.2.8

ציוד המיועד להתקנה חיצונית יסופק בתוך קופסאות/ ארגזים, צבועים בצבע יסוד וצבע אפוקסי  3.2.9

 אנטי סטטי.

 

 מצלמות ושרתי ההקלטות    3.3

 תכונות כלליות 3.3.1

 במוקד החניון  יותקנו המצלמות ושרת ניהול המצלמות וההקלטות.  3.3.1.1

מנוגן ומוקלט תוך המשך הקלטה רציפה בדיסק/ים הקשיח/ים השרת יאפשר הצגה בו זמנית של וידיאו חי, 

 של תפוקת המצלמות, וכמו כן גניזה ואחסון, קבלת חיוויים והתראות, ושליטה מהמוקד על המצלמות.

בהיקף מצלמות    PTZ-קבועות ומצלמות מתנייעות IPחומרת השרת תכלול כניסות חיבור למצלמות  3.3.1.2

 רחבה למצלמות נוספות בעתיד.כמפורט בכתב הכמויות, עם אפשרות ה

ופרוטוקולי   HTTP/TCP ,ONVIFהמערכת תתמוך בפרוטוקולי תקשורת לציוד, מצלמות ומערכות, כגון: 3.3.1.3

PTZ .המקובלים בשוק 

 . H264- FULLHDמערכת הקלטה דיגיטלית מובנת, תמיכה בתפוקת מצלמות ברזולוציה עד 3.3.1.4

 .19מבנה רובוסטי מיועד להתקנה במסד סטנדרטי " 3.3.1.5

 ה מתקדמת לצפייה בהקלטות לפי שאילתות בחתכים שונים, כמפורט.תוכנ 3.3.1.6

 שעות לפחות. 72בהפסקות חשמל משך הגיבוי  U.P.Sגיבוי  3.3.1.7

כולל מנגנון ניתוח תוכן פנימי אינטגראלי לזיהוי אירועים שיהווה טריגר להפעלת מנגנון  .V.M.Dתוכנת  3.3.1.8

 "אתחול האירוע" ופרמטר ייחוס לצפייה בהקלטות.

רוע" ע"י מנגנון ניתוח התוכן יגרום להעברת המערכת לסטאטוס של אזעקה לפתיחת ערוצי זיהוי "אי 3.3.1.9

 שידור הוידיאו ולהקפצת תמונת המצלמה בעמדות המחשב במוקדים.

 

 דו כיוונית –פורטים לתקשורת  3.3.2

לחיבור לרשת תקשורת המחשבים, וכולל ממשק ופרוטוקול תקשורת לעמדת  TCP/IPיציאת תקשורת  3.3.2.1

 מחשב התפעול. 

 .LAP TOPלחיבור  USB/ פורט   RS-232 / TCP/IPפורט  3.3.2.2

 

 כניסות/יציאות דיסקרטיות 3.3.3

 חיצוני  עם ממשק מובנה למערכת ההקלטה ובו: I/Oבנוסף יסופק בקר  3.3.3.1

 ( ניתנות לתכנות.N.Cאו  N.Oמגעים יבשים ) –כניסות דיסקרטיות  8 3.3.3.1.1
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 יציאות ממסר מגע יבש להפעלת התרעות צופר וכו'. 8 3.3.3.1.2

 יחידות קצה חכמות –דרישות טכניות ופונקציונליות מהבקרים  3.3.3.2

 :העובדים לפחות באחד מהתקנים הבאים DDCאו  PLCמערכת הבקרה תורכב מבקרי  3.3.3.2.1

U.L. 94 TEST OF FLAMMABILITY 

CSA 22, 2 NO. 142 PROCESS CONTROL EQUIPMENT 

NEMA ICS 3.304 STANDRD FOR CONTROLLERS 

 התקנת הבקרים תבוצע בצמוד ללוחות הציוד המבוקר בתאים נפרדים ולא בתוך לוח החשמל. 3.3.3.2.2

הבקרים שיותקנו בחדרי מכונות ו/או על גגות ו/או בתנאי סביבה קשים יעמדו בתנאי בעבודה  3.3.3.2.3

 : כדלקמן

 מעלות צלסיוס. 55-0טמפרטורות סביבה  .א

 .%10-%95ת יחסית לחו .ב

של כל בקר ינוצלו במלואם בכל  לוח. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי  -I/Oאין זה מן ההכרח שכל ה  3.3.3.2.4

 מלוח אחד למשנהו במגמה לחסוך בבקרים. -I/Oשלא נוצלו. אין להעביר חווט ל I/Oעבור 

כוללת את המחיר יחסי של לוח הבקרה כמפורט בהמשך לרבות: אספקה והתקנת  I/Oמחיר כל נקודת  3.3.3.2.5

, תעלות לחיווט, מא"ז, לחצנים PLC הציוד, לרבות רזרבה נדרשת על פי המפרט הטכני, של בקרי 

על פס דין, א"ה  RJ-45מוארים, מנורות סימון, ממסרים מכל סוג, ספקי כוח נדרשים, שקע תקשורת 

מהדקים, חיווט וחיבור, שילוט וחומרי עזר שונים, להפעלות התקינה לרבות מפסק טמפר על הדלת 

 ומנעול מסטר תואם לכל הארונות.

 TCP/IP, בעלי תקשורת I/O - 256-הבקרים אשר יותקנו בפרויקט יהיו בעלי יכולת שליטה של עד כ 3.3.3.2.6

 מובנת. 

 ות המפורטות להלן: שיסופק יהיה אחד מהסדר  PLCבקר   3.3.3.2.7

 SCHNEIDER – ELECTRICשל חברת  M-340בקר מסדרה  .א

 SEMAPHOREשל חברת  TBOXבקר   .ב

 SIEMENSשל חברת  1,500בקר מסדרה  .ג

 ROCKWELLשל חברת  CONTROL LOGIXאו סדרה   COMPACT LOGIXבקר מסדרה  .ד

AUTOMATION 

כניסות ויציאות תקשורת   הבקרים יהיו עם כניסות ויציאות דיגיטליות ואנלוגיות או בעלי 3.3.3.2.8

 אוניברסליות.

כל בקר יהיה בעל יכולת תקשורת ישירה למחשב נייד כך שיהיה ניתן לתכנת ולבדוק כל בקר בנפרד  3.3.3.2.9

 גם כאשר רשת הבקרה לא מוכנה או לא פעילה.

 נתונים טכניים של הבקרים

או דרך  230VACהבקר יכלול ספק מתח בהתאם לדרישות היצרן, ויתחבר ישירות למתח רשת  .א

UPS  מעלות צלסיוס( למקרה נפילת מתח.  55חודשים )בטמפ'  36ובעל סוללת גיבוי פנימית עד

 .VA5צריכה 

 כל הבקרים יעבדו בצורה עצמאית, ללא תלות במחשב המרכזי. .ב
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 במקרה של נפילת מתח או בעיה בתקשורת הבקרים יעבדו לפי הנתונים האחרונים הטעונים בהם. .ג

להפעלת ממסרי הפעלה המסופקים    ומותקנים  12VDCאו  24VACבנוסף יספק הקבלן ספק כוח  .ד

 ע"י יצרן הלוחות בלוחות החשמל.

יכולת שליטה ובקרה בנויים לתצוגה של מערכות דיסקרטיים ואנלוגיים, שינויי פרמטרים ומשטרי  .ה

 עבודה באמצעות לחצנים על הבקר ותצוגה אלפא נומרית.

ניתן לצפות ולפקד על הנקודות בבקר וכן על כל הנקודות ביחידות בקר המחוברות באמצעות אלה  .ו

 אליו בתקשורת.

לצד הבקר לתצוגה והפעלה של כל הנקודות בבקר וביחידות ההרחבה.  LCDאפשרות תוספת פנל  .ז

ניתן לתכנת "מסכים" גרפיים, טבלאות וכו'.כל פונקציות הבקרה יהיו ניתנות  LCDבמסך 

 צעות המסך.לשינויים באמ

קבלן מערכת הבקרה יספק מידע טכני ויבקר את רשימות ציוד הקצה המוצע. ציוד קצה כגון  .ח

רגשים )טמפ', לחץ(, ממסרי תיאום, ממירים, שנאי זרם וכל ציוד הדרוש בין המערכות האלקטרו 

ל מכניות בשטח, לבין מערכת הבקרה, יסופקו יותקנו ויחווטו לבקרים. כל הרכיבים יכללו את כ

ההתקנים הנדרשים לחיבור כגון: רגש טמפ' מים יכלול גם כיס המתאים לצנרת. כל הרכיבים יהיו 

 מותאמים לדרישות מערכת הבקרה ויהיו מתוצרת יצרן מערכת הבקרה או שו"ע.

 כניסות ויציאות הבקר יהיו מבודדות אופטית.  .ט

 התראה בבקרה.כניסות ויציאות הבקר יהיו מבוקרות כך שבמקרה של נתק תינתן  .י

 כניסות ויציאות יהיו מוגנות בפני קצר, ובמקרה זה תינתן התראה בבקרה. .יא

 מובנית.  TCP\IPלבקר תהיה יציאת  .יב

 

 תכנת  בקרים 3.3.3.2.10

 תוכנית הבקרה הנה תכנית האגורה בבקרים השונים ומפעילה מערך העומסים הנשלטים. .א

 :המערכת תפעיל עומסים על בסיס אחד או יותר מהגורמים הבאים .ב

 זמן אמיתי )שעה ביום, יום בשבוע ותאריך לועזי(.   (1)

 חיווטים מהשטח )אנלוגיים ודיסקרטיים(. (2)

 דרישת אילוץ ידני מהמרכז. (3)

 תרחישים הבנויים מראש להפעלות אוטומטיות ו/או ידניות. (4)

 תוכנת הבקרים תאפשר את הפונקציות הבאות 3.3.3.2.11

 פונקציות מתמטיות. .א

 פונקציות לוגיות. .ב

 בכל קצב שהוא. –מניית פולסים  .ג

 אזעקות. .ד

 PIDפונקציות בקרת  5 .ה

 מיתוג עומסים ושיא ביקוש. .ו

)פונקציית תוכנות התחלה וכיבוי אופטימלי למזגנים בהתאם לזמן התייצבות  O.S.S .ז

  הטמפרטורה(.
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 משטר העבודה של העומסים יקבע באמצעות משימות. כל משימה כוללת את הנתונים הבאים 3.3.3.2.12

 זמן התחלה. .א

 זמן הפסקה. .ב

 פעולה במחזור סבב.זמן  .ג

 זמן הפסקה במחזור סבב. .ד

 הפרמטרים הללו יקבעו כערך קשיח או כפונקציה של נתונים בשטח. .ה

על מסך   –המערכת תאגור זמן עבודה מצטבר לכל העומסים לצורך דווח למפעיל לפי דרישה  .ו

 המחשב או לפי עותק מודפס.

 המערכות השונות. צבירת שעות העבודה לעומסים השונים נועדה למטרות אחזקה של .ז

 שלוב בתקשורת של מערכות נוספות 3.3.3.2.13

 מכשירי מדידת אנרגיה. .א

 מערכת גילוי הצפה  .ב

 גילוי אש ועשן. .ג

 מפוחים. .ד

 COרכזת  .ה

 יט"אות. .ו

 יחידות מיזוג אוויר  .ז

 אל פסק. .ח

 גילוי פריצה .ט

 גנרטורים. .י

 רבי מודדים  .יא

 תקשורת ובקרה כללית 3.3.3.2.14

לשם הפעלה מושכלת של כל המערך נדרשת מערכת הפועלת בתקשורת פתוחה סטנדרטית דוגמת  .א

BACNET, MODBUS-TCP/IP  המאפשרות הגדרות תכנה סטנדרטיות, הרחבות ושינויים

 בעתיד מבלי להיות תלוי בספק אחד.

או כל תוכנה סטנדרטית  BACNETבתקשורת  TCP/IP, ETHERNETהתקשורת הנדרשת הנה  .ב

 פתוחה אחרת.

 ללא תלות בתוואי הפיזי של החווט. HMIמבנה הרשת יאפשר פזור גמיש של מחשבי  .ג

 

 תכנות צפייה ובקרת מצלמות 3.3.4

 .LAP TOPבאמצעות מקלדת ומסך או מחשב  -מקרוב  3.3.4.1

 מעמדות מחשבי התפעול דרך רשת התקשורת. –מרחוק  3.3.4.2

 

 כללי-ממשק משתמש 3.3.5

בשרת תכלול את כל המרכיבים הדרושים לפעולה מושלמת מול H.M.I  -ה-תוכנת ממשק המשתמש 3.3.5.1

 מערכת הטמ"ס והמצלמות. 
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 לתפעול המערכת כמפורט. -תחנות עבודה-כמו כן המערכת תתמוך בעמדות לקוח

יבוצע רמות גישה שונות למערכת. כל כניסה למערכת תוגן ע"י סיסמא. כיבוי המערכת  3נדרשות לפחות  3.3.5.2

 רק ע"י  מנהל המערכת וזאת על ידי הקשת סיסמא מתאימה.

יזומה או אוטומטית, ללא הפרעה  –", שחזור והקלטהLive Video" -המערכת תאפשר צפייה בזמן אמת  3.3.5.3

 ו/או ירידה בביצועים גם בעת ביצוע מס' פעולות במקביל.

 צפייה בו זמנית ממספר עמדות ללא ירידה בקצב ובאיכות התמונה. 3.3.5.4

 CIF 4מצלמות )באתרים נפרדים( ברזולוציה של  16אפשרות לפיצול המסך וצפייה בזמן אמיתי בעד  3.3.5.5

 . לפחות.  FPS  30בקצב של 

 ופוקוס.   ZOOMביצוע, צידוד, הגבהה  PTZשליטה על מצלמות   3.3.5.6

 כיוון אוטומטי של רמת הבהירות וניגודיות לתמונה מיטבית עבור כל מצלמה/ערוץ .

 

 הקלטה 3.3.6

 יום לפחות של תפוקת כל המצלמות. 14אגירה בזיכרון במשך שמירה ו 3.3.6.1

 יכולת הקלטה של כל סוגי המצלמות )צבע, שחל"ב, קבועות, ממונעות וכדומה(. 3.3.6.2

במסך הראשי ניתן לקבל את  הזמן שנותר לדיסק FIFO. הקלטה דיגיטאלית של תמונות וידאו בשיטת  3.3.6.3

 . לפי נתוני ההקלטה העכשוויים FIFOהקשיח להגיע למצב 

 Scsi. בחיבור   Raidאפשרות הקלטה בכונן חיצוני כגון  3.3.6.4

אפשרות להקליט במספר כוננים, במעבר אוטומטי מכונן לכונן וקביעת גודל אחסון מינימאלי ומכסימלי  3.3.6.5

 בכל כונן.

 אפשרות העברה למדיה נתיקה/ נשלפת. 3.3.6.6

  אפשרות לצפייה בכל אחת מהמצלמות המוקלטות באמצעות בחירה ידנית. 3.3.6.7

 ויזואלי על ביצוע הקלטה.חיווי  3.3.6.8

 במסך הראשי ניתן לקבל את מספר מקורות הווידיאו והאודיו המוקלטים. 3.3.6.9

 . H264- FULLHDל  CIF 4אפשרות לקביעה של רזולוציית הקלטה בין  3.3.6.10

 .FPS25 -ל FPS12קצב ההקלטה בין   3.3.6.11

 זמני הקלטה ומשכי הקלטה ייקבעו לכל מצלמה בנפרד.  3.3.6.12

 ווידוא מקוריות של הוידיאו המוקלט. מערכת ההקלטה תהיה בעלת אפשרות 3.3.6.13

 קביעת מצב הקלטה לכל מצלמה בנפרד )שינויים או תמונות מלאות(. 3.3.6.14

עפ"י לו"ז )שנה, חודש, שבוע, יום, שעה,  Macroהפעלת הקלטה יזומה ידנית ע"י המפעיל, או לפי תוכנית  3.3.6.15

 דקה ושנייה(, או עפ"י אזעקה.

 שניות לפחות. 60למשך זמן של  Post alarm -ו Pre alarmהקלטה של  3.3.6.16

 אפשרות להקפאת תמונה. 3.3.6.17

 אפשרות הדפסת תמונה ע"ג  מדפסת  מתאימה. 3.3.6.18

 אפשרות לתכנות מרחוק של תכנית ההקלטות. 3.3.6.19
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 צפייה בשחזור ותחקור אירוע  3.3.7

 (  קבצים או הרצת הקלטה לא תפגע ברצף ובביצועי ההקלטה הקבועה.PLAY BACKשחזור ) 3.3.7.1

לקבוע את המצלמה, היום והשעה אשר ברצון המשחזר לראות והמערכת בשחזור ההקלטה ניתן יהיה  3.3.7.2

 באופן אוטומטי תעבור ותציג את ההקלטה הרלוונטית.

 (.16הצגה של מספר מצלמות בשחזור בו זמנית ע"ג המסך )עד  3.3.7.3

 שניות לשחזור. 10שיחזור המידע הנמצא על הכונן הקשיח לא יעלה על  3.3.7.4

 :מצבי עבודה 3.3.7.5

 שעות(. 24שיחזור רגיל ) 3.3.7.5.1

3.3.7.5.2 Frame by  Frame. 

3.3.7.5.3 Slow Forward- .הרצה איטית כולל צפייה 

3.3.7.5.4 Fast Forward - .הרצה מהירה כולל צפייה 

3.3.7.5.5 Fast  Rewind - .חזרה מהירה כולל צפייה 

 מצלמות לפחות על פי זמן. 4מסונכרן של   Play back -אפשרות ל 3.3.7.5.6

 

 התראות 3.3.8

בנוסף לחיוויים וההתראות שהוגדרו ו/או נגזרים מהאמור עד לעל, תתבצע  קבלת התראות מהמצלמות,  3.3.8.1

 לרבות: 

 חוסר תקשורת למצלמה, 3.3.8.1.1

 הסתרת המצלמה, 3.3.8.1.2

 הסטת המצלמה, 3.3.8.1.3

 סנוור, 3.3.8.1.4

 חיווי על אבדן אות וידאו או תקלה במערכת ההקלטה. 3.3.8.1.5

 

 דוחות 3.3.9

ו"חות ובניית יומן אירועים, מעקב המערכת תכלול מחולל דו"חות שיאפשר הפקת והדפסת מגוון ד 3.3.9.1

 אירועים חריגים, אזעקות ותחזוקה כגון: 

 (. System status מצב כניסות מצלמות וסנסורים של מערכת הקלטה ) 3.3.9.1.1

 (.Alarm historyהיסטוריית התראות, לפי סוג התראה, לפי תאריך, שעה ומצב התראה/אזעקה ) 3.3.9.1.2

 (.Audit logושעה ) רשימת כל הפעולות אשר בוצעו במערכת לפי תאריך 3.3.9.1.3

 .Recording status)רשימה של כל המצלמות אשר מקליטות בזמן אמת ) 3.3.9.1.4

בניית ארכיון לאירועים אותם יש לשמור מעבר לזמן ההקלטה המוגדר )מיועד בעיקר לאירועים חריגים  3.3.9.2

 עבורם נדרש תיעוד למשך זמן ארוך מהרגיל( לצורך תחקור, הדרכה ולימוד.

 

 חומרה 3.3.10

 :מינימאליות משרת ניהול והקלטהלהלן דרישות  3.3.10.1
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שרתי ומחשבי הניהול למערכת זו יסופקו לפי דרישות האופטימום מטעם יצרן המערכת ובכל מקרה לא 

 ירדו מהמאפיינים הבאים:

3.3.10.1.1 Cpu: Intel Xeon (Dual Core or better recommended) 

  Bronzeלא יאושרו מעבדים מסדרת , לפחות E5-2650מסדרת  Xeonמעבד  3.3.10.1.2

3.3.10.1.3 Operating system - Windows 7 Professional (64 bit)\Windows Server 2012 R2(64 bit)  

3.3.10.1.4 Memory - 32GB RAM and up  

3.3.10.1.5  Hard Drive Space  כונןSSD  ( 250*2כפולGB.עבור מערכת ההפעלה והתוכנות ) 

3.3.10.1.6 Network adaptor: 1 Gbit  

 Rack-mountאו  TOWERצורת  3.3.10.1.7

3.3.10.1.8 Redundant Power Supply 

 בכל שרת. Raid5-שיוגדרו ב SSDאו  HDD 10k RPMנטו לכל מצלמה ע"ג כונני  1TBנפח אחסון  3.3.10.1.9

 עמדת צפיה/ ניטור:

תוכנות הניהול והצפייה של המערכת )המטריצה הווירטואלית( תותקן על גבי תחנת עבודה  3.3.10.1.10

 בתקשורת רשת למערכת הטמ"ס. 

 המציע יפרט את המפרט הטכני של עמדות הצפייה. 3.3.10.1.11

לפחות, כרטיס רשת  INTEL-i7עם מעבד  DELLאו  HP, IBMמחשבים מאושרים: מתוצרת   3.3.10.1.12

 .HDMIלפחות, בעל יציאת  2Gג'יגה, כרטיס מסך 

 .HDMIיציאות  2" לפחות. כולל LED FULL HD 24מסך  3.3.10.1.13

 

 :דרישות מינימאליות מתחנת עבודהלהלן  3.3.10.2

3.3.10.2.1 Cpu: Intel® Core™ I7-550 Processor (4M Cache, 3.20 GHz) or better  

3.3.10.2.2 Software minimal requirements: Microsoft \Windows 10  

3.3.10.2.3 Memory: 256 MB RAM and up  

3.3.10.2.4 Hard Drive Type: 500 GB hard drive SATA  

3.3.10.2.5 Video Card: ATI HD6450 (1 card for 2 monitors and 2 cards for 4 monitors)  

3.3.10.2.6 Network adaptor: 1 Gbit  

 

 כלל התוכנות על פי המהודה המתקדמת ביותר הקיימת בשוק במועד אישורעל הקבלן   לספק את  3.3.10.3

 כלל החומרות יותאמו לדרישות עבודה אופטימליות של יצרן המערכת / תוכנה. cdrה

 

, או שו"ע שיאושר ע"י היועץ BOSCHתהיה  מתוצרת חברת  מערכת ניהול הטמ"ס וההקלטות 3.3.11

 והמזמין.

עם  בתאימות מלאה Qפרופיל  Gפרופיל , Sפרופיל , –הרלוונטי  ONVIFהמצלמות יעמדו בפרופיל  3.3.12

הבקרה  ,הרלוונטיים שאליהם נדרשות המצלמותומערכות במלואם, בכל הסעיפים המוגדרים ה

 .במנת"י BVMSכולל חיבור למערכת ה –וידאו הל עשליטה הו
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 תאימות  Forum)(Open Network Video Interface  -ONVIFמשמעותה, עמידה ב   תאימות מלאה 3.3.13

 BVMSבין המצלמה למערכת ה  פונקציונאלית מלאה התאמהבטיח יאשר  EN. 50132-5-2 לתקן

יבטיח אינטגרציה  ONVIF-של ה Sעם יתר המערכות שיתחברו אליה. עמידה בפרופיל במנת"י וכן 

 . BVMS. -ומערכת ה מרכיבי הרשתמלאה עם כל 

רכיבי המערכת ובטחון בנוסף  ופיקוד על כול Metadataווידאו, אודיו,  תבטיח זרימת תאימות זאת 3.3.14

 לגילוי היחידות המחוברות וחיבורם לרשת הפעילה הרלוונטית.

 

  מצלמות   3.4

 אבטחת מידע לכל המצלמות: 

 המלצה תחייב הגדלת סיסמה חזרה כחלק מתהליך ההתקנה .א

 רמות הרשאה שונות. 3-המלצה תאפשר גישה לפחות ב .ב

 AES128,1.0/1.2 TLS , AES256בתקני   UCRXוהצפת   802.1X ,SSLתמיכה בפרוטוקול  .ג

 מובנה במצלמה לפתיחת וחסימת פורטים.  Firewall .ד

 המצלמה תאשר טעינת גרסת קושחה אם ורק בקובץ חתום דיגיטלית ע"י היצרן. .ה

 המצלמה לא תאפשר טעינת או הרצה של תוכנת צד ג' .ו

 

 כללי 3.4.1

 שווה איכות. או  Bosch( מתוצרת ip poeהמצלמות המוצעות יהיו מצלמות רשת ) 3.4.1.1

 או שווה ערך. Bosch NBE-5503-ALמצלמת צינור עדשה משתנה 

 : להתקנה פנימית / חיצונית במפלסי החניון,ייעוד 3.4.1.2

  SMP:רזולוציה 3.4.1.3

 , CMOS 1/3: סנסור 3.4.1.4

 ,Progressive: שיטת סריקה 3.4.1.5

 (.IRבשחור לבן )בעת פעולת ה  0luxבצבע  0.3lux: לפחות רגישות לאור 3.4.1.6

 מ"מ עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס 12-2.7: עדשה 3.4.1.7

3.4.1.8 IR מטר, 50: לפחות 

 מצלמת יום/לילה, 3.4.1.9

3.4.1.10 BLC, 

3.4.1.11 WDR 120: לפחותdb, 

3.4.1.12 Digital noise reduction, 

3.4.1.13 Gain control, 

3.4.1.14 White balance, 

3.4.1.15 Lens distortion correction, 

 (,IP67, IK10מצלמת פנים/חוץ ) 3.4.1.16

 ,H264/H265 פורמט דחיסת וידיאו: 3.4.1.17
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3.4.1.18 Multi stream -  ל,"הנ בפורמט,לפחות וידיאו רצפי 3 הפקת יכולת 

3.4.1.19 Streaming Method: Unicast / Multicast, 

 ,ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)  בפרוטוקול:  תמיכה 3.4.1.20

3.4.1.21 Framrate :30fps  5 -בMP .מתקדמת מובנית במצלמה כולל ספירת אנשים ורכבים 

 ,Tamperingאזורים(,  6יסוך ): זיהוי תנועה , יציאה מפוקוס, מאנליטיקה בסיסית 3.4.1.22

 ,Hallway view  /Mirror  /Flipתתאפשר  3.4.1.23

 יציאה, 1כניסה ו  1מגעים יבשים:  3.4.1.24

  POE  +12VDC +24VAC ב תמיכה 3.4.1.25

 TB 2המאפשר התקנת כרטיס  בגודל של עד  slotכרטיס זיכרון:  3.4.1.26

 Audio alarmעם  G711,CC-C16,AACבדחיקסה  line in / out: אודיו 3.4.1.27

 NASאפשרות הקלטה ישירה ל  3.4.1.28

 על פי התראה או תזמון.  DROPBOXאו  FTPלשרת   JPGאפשרות שליחת  3.4.1.29

 יציאת וידאו אנלוגים. 3.4.1.30

3.4.1.31 Ipv4,ipv6 

 ,TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS: פרוטוקולים 3.4.1.32

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, 

QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 

 HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication IP address filtering, User: אבטחה 3.4.1.33

access log, 802.1x authentication, 

 ,  10users at unicast mode:  משתמשים 3.4.1.34

 sing)5% (Condeu-RH 100%, -60-40+: תנאי סביבה 3.4.1.35

 Bosch Autdoor 5000I IRכדוגמת   מצלמה מתנייעת 3.4.2

 : להתקנה פנימית וחיצונית בכניסות לחניון וכמצלמות אווירה לניהוג המפעיל בחדר הבקרה.יעוד 3.4.2.1

 ,2MP רזולוציה:  3.4.2.2

 , CMOS  1/2.8סנסור:  3.4.2.3

 ,Progressiveשיטת סריקה:  3.4.2.4

 ,CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P), for installationיציאת וידיאו:  3.4.2.5

 (.IRבשחור לבן )בעת פעולת ה  lux 0בצבע  lux 0.05רגישות לאור: לפחות  3.4.2.6

 ,X16, זום דיגיטאלי 30x , זום אופטי 135mm ~ 4.5עדשה:  3.4.2.7

 ,DC auto iris (IR corrected)צמצם:  3.4.2.8

 , Speed Minimum / Maximum / Anti flicker (1/30-1/15000 sec)מהירות:   3.4.2.9

 ,H : 63.68˚(Wide) ~ 3.1˚(Tele) / V : 37.52˚(Wide) ~ 1.76˚(Tele)זווית צפייה:  3.4.2.10

3.4.2.11 Pan / Tilt :360˚ Endless / 183˚ (-90 ˚ -3 ˚), 

3.4.2.12 Preset :255 ,אזורים Swing, Group (6ea), Trace, Tour, Auto run, Schedule  , 

3.4.2.13 Preset ±0.1: רמת דיוק של˚, 

3.4.2.14 IRמטר, 180פחות : ל 
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 מצלמת יום/לילה, 3.4.2.15

3.4.2.16 BLC, 

3.4.2.17 WDR 94: לפחותdb, 

3.4.2.18 Defog, 

3.4.2.19 Digital noise reduction, 

3.4.2.20 Gain control, 

3.4.2.21 White balance, 

3.4.2.22 Lens distortion correction, 

 (.IP66, IK10מצלמת פנים / חוץ ) 3.4.2.23

 ,H264 פורמט דחיסת וידיאו: 3.4.2.24

3.4.2.25 Multi stream – 4  זרמי וידאו שונים 

 ,,ONVIF Profile S/G  בפרוטוקול:  תמיכה 3.4.2.26

3.4.2.27 Framrate  30: לפחותfps ,  בכל הרזולוציות 

, חציית קו, כניסה / יציאה, הופעת/העלמות חפצים, איתור פנים, Tamperingאנליטיקה מתקדמת:  3.4.2.28

 איתור קול, שוטטות, ספירת אנשים ורכבים.

 ,Mirror  /Flipתתאפשר  3.4.2.29

 יציאה, 1כניסה ו  4מגעים יבשים:   3.4.2.30

  POE  +24VAC ב תמיכה 3.4.2.31

 2TBהמאפשר התקנת כרטיס  בגודל של עד  slotכרטיס זיכרון:  3.4.2.32

 Line in /outאודיו: כניסה אחת ,  3.4.2.33

3.4.2.34  bi-directional audio , 

 L16,AACשיטת דחיסה:  -אודיו  3.4.2.35

3.4.2.36 IPv4, IPv6 , 

 ,TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPSפרוטוקולים:  3.4.2.37

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, 

QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,, 

 HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication IP address filtering, Userאבטחה:  3.4.2.38

access log, 802.1x authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP), 

3.4.2.39 Streaming Method: Unicast / Multicast , 

 ,unicast mode משתמשים ב   10משתמשים:  3.4.2.40

 ,40°C ~ +60°C  / Less than 90% RH-תנאי סביבה:  3.4.2.41

 , Input Voltage / Current 24V AC only / 6Aהזנת מתח: 3.4.2.42

 20W (IROFF)/25W(IRON)צריכה:  3.4.2.43

 

 

3.4.3  Joystick   כדוגמתDIGITAL -Bosch KBD :או שווה איכות 
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 לניהוג מצלמות מתניעות.: יעוד 3.4.3.1

 .3D joystick control- במפרט המוזכרות והמיתוג הניתוב פונקציות בכל תשלוט השליטה מקלדת 3.4.3.2

 או   RS232 או USB ממשק באמצעות המערכת של ההפעלה עמדות ממחשבי לאחד תתחבר המקלדת 3.4.3.3

 .אחר

 .נהוג מוט י"ע יבוצע הממונעות המצלמות נהוג  3.4.3.4

 .צמצם , Zoom ,מיקוד ,הגבהה ,צידוד בתכונות יתידנ שליטה תכלול המקלדת 3.4.3.5

 

 Bosch Flexidone 5000Iמשתנה כדוגמת מצלמת כיפה עדשה  3.4.4

 : להתקנה במבואות המעליות ועמדות התשלום העתידיות, בחדרי מדרגות ובמשרד.יעוד 3.4.4.1

 ,CMOS  5MPרזולוציה:  3.4.4.2

 "CMOS 1/2.9סנסור:  3.4.4.3

 ,Progressiveשיטת סריקה:  3.4.4.4

 (.IRבשחור לבן )בעת פעולת ה  0luxבצבע  0.24luxרגישות לאור: לפחות  3.4.4.5

 מ"מ עם זום ופוקוס נשלטים מרחוק  3-10 עדשה:  3.4.4.6

3.4.4.7 IR מטר, 30: לפחות 

 מצלמת יום/לילה, 3.4.4.8

3.4.4.9 BLC, 

3.4.4.10 WDR 120: לפחותdb, 

3.4.4.11 Digital noise reduction, 

3.4.4.12 Gain control, 

3.4.4.13 White balance, 

3.4.4.14 Lens distortion correction, 

 (.IP66, IK10מצלמת פנים / חוץ ) 3.4.4.15

 ,H264/H265 פורמט דחיסת וידיאו: 3.4.4.16

3.4.4.17 Multi stream -  ל,"הנ לפחות בפורמט וידיאו רצפי 3 הפקת יכולת 

3.4.4.18 Streaming Method: Unicast / Multicast, 

 ,ONVIF Profile S/G  בפרוטוקול:  תמיכה 3.4.4.19

3.4.4.20 Framrate :30FPS  5 -בMP 

 מתקדמת מובנית כולל ספירת אנשים ורכבים. אנליטיקה  3.4.4.21

 ,Hallway view  /Mirror  /Flipתתאפשר  3.4.4.22

 יציאה, 1כניסה ו  1: מגעים יבשים 3.4.4.23

 POE + ,12VDC +24 AVC ב תמיכה 3.4.4.24

 2TBהמאפשר התקנת כרטיס  בגודל של עד  slotכרטיס זיכרון:  3.4.4.25

 Auedio Alorm כולל Line in/outאודיו:  3.4.4.26

3.4.4.27 IPv4, IPv6 , 
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 ,TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPSפרוטוקולים:  3.4.4.28

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, 

QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 

 HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication IP address filtering, Userאבטחה:  3.4.4.29

access log, 802.1x authentication, 

 ,users at unicast mode 10משתמשים:  3.4.4.30

 .20°C ~ +50° / Less than 90% RH-תנאי סביבה:  3.4.4.31

 

 או שווה איכות. Bosch( מתוצרת ip poeת המוצעות יהיו מצלמות רשת )המצלמו 3.4.5

 או שווה ערך. Bosch NBE-5503-ALמצלמת צינור עדשה משתנה 

 : להתקנה פנימית / חיצונית במפלסי החניון,ייעוד 3.4.5.1

  SMP:רזולוציה 3.4.5.2

 , CMOS 1/3: סנסור 3.4.5.3

 ,Progressive: שיטת סריקה 3.4.5.4

 (.IRבשחור לבן )בעת פעולת ה  0luxבצבע  0.3lux: לפחות רגישות לאור 3.4.5.5

 מ"מ עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס 12-2.7: עדשה 3.4.5.6

3.4.5.7 IR מטר, 50: לפחות 

 מצלמת יום/לילה, 3.4.5.8

3.4.5.9 BLC, 

3.4.5.10 WDR 120: לפחותdb, 

3.4.5.11 Digital noise reduction, 

3.4.5.12 Gain control, 

3.4.5.13 White balance, 

3.4.5.14 Lens distortion correction, 

 (,IP67, IK10מצלמת פנים/חוץ ) 3.4.5.15

 ,H264/H265 פורמט דחיסת וידיאו: 3.4.5.16

3.4.5.17 Multi stream -  ל,"הנ בפורמט,לפחות וידיאו רצפי 3 הפקת יכולת 

3.4.5.18 Streaming Method: Unicast / Multicast, 

 ,ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)  בפרוטוקול:  תמיכה 3.4.5.19

3.4.5.20 Framrate :30fps  5 -בMP .מתקדמת מובנית במצלמה כולל ספירת אנשים ורכבים 

3.4.5.21 Streaming Method: Unicast / Multicast, 

 ,ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)  בפרוטוקול:  תמיכה 3.4.5.22

3.4.5.23 Framrate 20: לפחותfps  4בmp  30וfps  2בmp  (H264/H265,) 

 ,Tamperingאזורים(  6אזורים( , יציאה מפוקוס, מיסוך ) 4: זיהוי תנועה )אנליטיקה בסיסית 3.4.5.24

 ,Hallway view  /Mirror  /Flipתתאפשר  3.4.5.25

 יציאה, 1כניסה ו  1: מגעים יבשים 3.4.5.26



 

 

431 

 ,  POEב תמיכה 3.4.5.27

 .128gbהמאפשר התקנת כרטיס  בגודל של עד  slot: כרטיס זיכרון 3.4.5.28

law / G.726 selectable G.726 -G.711 u, בשיטת דחיסה: directional audio-Uni: כניסה אחת , אודיו 3.4.5.29

(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, 

3.4.5.30 IPv4, IPv6 , 

 ,TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS: פרוטוקולים 3.4.5.31

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, 

QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 

 HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication IP address filtering, User: אבטחה 3.4.5.32

access log, 802.1x authentication, 

 ,users at unicast mode 6: משתמשים 3.4.5.33

 ,-) 22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH-30°C ~ +55°C: סביבהתנאי  3.4.5.34

 

 

 

 

 מערכת גילוי אש ועשן, מערכת כריזת חרום, טלפון כבאים ניהול עשן ואינטרקום מחסה - 04פרק 

 

 כללי 4.1

החברה המציעה תהיה בעלת מגוון רחב של ספקי משנה )מתקינים ונותני שרות( שעברו הכשרה ע"י יצרן  4.1.1

 המערכת.

 תחזוקת המערכת. \קבלני משנה מאושרים להתקנה 20תנאי לאישור הציוד הוא הצגת רשימה של לפחות  

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של מערכות אוטומטיות  5החברה המציעה תהיה בעלת ידע וניסיון של  4.1.2

 לגילוי וכיבוי אש משולבות כריזה ושאינן משולבות.

 רה המתקינה יהיו בעלי הסמכה ואישור בתוקף מטעם היצרן להתקין את המערכת.טכנאי החב 4.1.3

 כמו כן תהיה החברה מוסמכת מטעם מכון התקנים לתחזק מערכות גילוי וכיבוי אש 

 

כחלק ממערך   כלל מרכיבי המערכת יחוברו אל מערכת ניהול ובקרת מבנה של מרכז ניהול התנועה ירושלים )מנת"י(

 ניהול בקרת המבנה של החניןן.
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 מערכת בקרת מבנה  - 05פרק 

 

 כללי   5.1

במתחם חניון נחל שורק  BMSתכולת פרק זה הינו מפרט טכני מיוחד לביצוע מערכות בקרת מבנה  5.1.1

בגבעה הצרפתית. העבודה בפרק זה תכלול אך לא תוגבל לפריסת תשתיות תקשורת לרבות סיבים 

, HMIאופטיים, ארונות תקשורת, ציוד תקשורת אקטיבי ופסיבי, תוכנת שו"ב )לשליטה ובקרה( 

 ( מסוגים שונים ואינטגרציה עם מערכות נוספות.DDCאו  PLCבקרים )

ה המכונה  הנו להגדיר את התנאים הכללים ואת המפרטים הטכניים המיוחדים מטרת פרק ז 5.1.2

המבטאים את מדיניות המזמין ביחס לסוגי העבודות שידרשו מהקבלן הזוכה וביחס לרמות הגימור 

 הנדרשות והמחייבות אותו בתחומי בקרת המבנה והבקרה התפעולית.

  מבנה של מרכז ניהול התנועה ירושלים )מנת"י(כלל מרכיבי המערכת יחוברו אל מערכת ניהול ובקרת  5.1.3

 כחלק ממערך ניהול בקרת המבנה של החניןן.

 

 הגדרות וקיצורים:   5.2

 מפרט מכון התקנים.  -מפמ"כ 5.2.1

5.2.2 ARO - .זמן לאחר קבלת ההזמנה, יחידה אחת = שבוע 

5.2.3 WBS .מבנה חלוקת העבודה לשלבים עיקריים 

5.2.4 PDR  - .סקר תיכון ראשוני 

5.2.5 CDR  - .סקר תיכון קריטי 

5.2.6 PRR – .סקר מוכנות המערכת להתקנה 

5.2.7 ATP-  .בדיקות קבלה למערכת 

 ציוד בדיקה. -צב"ד  5.2.8

 לוח זמנים )לו"ז(. 5.2.9

5.2.10 EMI – ( הפרעות אלקטרומגנטיותElectromagnet Interference.) 

5.2.11 RFI –  הפרעות תדרי רדיוRadio Frequency Interference).) 

5.2.12 MTBF – ( זמן ממוצע בין תקלותMean Time Between Failures.) 

בכל מקום במסמך זה בו ישנה התייחסות לזמן תגובה/התייחסות, משך אירוע וכדומה, ינוהל הזמן  5.2.13

 לפי המפתח הבא:

 יום עבודה. -יום   5.2.13.1

 ימי עבודה. 5 -שבוע  5.2.13.2

 ימי עבודה. 22 -חודש  5.2.13.3

וא אישור המזמין שלב בביצוע הפרויקט הניתן למדידה ושהקריטריון הבלעדי להשלמתו ה -אבן דרך 5.2.14

 להשלמתו או ביצועו.

 ציוד ותוכנה עיקרים במערכת, שיסופקו ע"י יצרן יחיד. –מערכת "אחודה"   5.2.15

המושג שווה ערך מתייחס לרמת האיכות, סוגו, לעמידה בדרישות הטכניות והעיצוביות  -שווה ערך 5.2.16

 של המוצר, עמידה במפרטים, תקנים וחוקים.
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 מסמכים ישימים   5.3

הרשומים להלן והדרישות המופיעות בהם מהווים חלק מחייב ובלתי נפרד מהגדרת המסמכים  5.3.1

 העבודה. 

בכל מקרה שלא הוזכר תאריך הוצאת המסמך הישים, קובעת ומחייבת הגרסה אחרונה  והמעודכנת  שלו 

 עד יום  חתימת החוזה כפי שאושרה ע"י המזמין.

המזמין כפי שנמסר לספק, מפרט דרישות במקרה של סתירה בין המסמכים תהיה העדיפות למסמכי  5.3.2

 מסמך זה ומסמכים טכניים ישימים. –

 

 : באחריות הקבלן להתעדכן בכל התקנים והמסמכים הישימים   5.4

 כללי בטיחות למכשירי חשמל ולמכשירים דומים. - 900ת"י    5.4.1

 מיון דרגות הגנה של מעטפות לציוד חשמלי. - 981ת"י   5.4.2

 ואביזרים: דרישות בטיחות.ציוד חשמלי מכשירים  -430ת"י   5.4.3

 הוראות למתקני חשמל. - 108ת"י   5.4.4

 דרישות בטיחות לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל. - 250ת"י   5.4.5

 כבלים פתילים ומוליכים מבודדים. - 473ת"י   5.4.6

 כבלים למתקני תקשורת. - 1155ת"י   5.4.7

 מערכות הגנה מפני פגיעות ברק. -1173ת"י   5.4.8

 אזעקה לגילוי פריצות.מערכות  - 1337תקן ישראלי  5.4.9

 גלאי אש, עשן, חום, ספקי כוח, בקרה.- 1220תקן ישראלי  5.4.10

 מוקדי בקרה. -1337תקן ישראלי  5.4.11

 חוק החשמל במהדורתו העדכנית. 5.4.12

 תקנות המשרד לאיכות הסביבה. 5.4.13

 הוראות בטיחות וגהות של משרד העבודה והרווחה. 5.4.14

 המפרטים הבין משרדיים לעבודות בניה.  5.4.15

 

 :המערכותאבני דרך למימוש    5.5

 :שלבים עיקריים לכל מטלה/מבנה 5.5.1

 .PDRתכנון מקדים  – 1שלב  5.5.1.1

 .CDRתכנון מפורט  – 2שלב  5.5.1.2

 התקנות והפעלה. – 3שלב  5.5.1.3

 ביצוע מסירה, הדרכה, בדיקות קבלה, הרצה ומעקב. – 4שלב  5.5.1.4

 .ובנספח התחזוקה בהתאם למסמכי מכרז זה –אחריות, שרות  ותחזוקה   – 5שלב  5.5.1.5

 

 :PDRתכנון מקדים  - 1שלב  5.5.2



 

 

434 

 ( אשר יוגש לאישור היועץ ויכלול:PDRהקבלן יבצע תכנון מקדים ) 5.5.2.1

הצגה מפורטת של הפתרון הטכני המוצע ואופן התאמתו לדרישות המבצעיות והתפעוליות. כולל פירוט  5.5.2.2

 פונקציונאלי וטכני של כל מרכיבי המערכת.

 הצגת הערכות הקבלן לביצוע הפרויקט. 5.5.2.3

 . הצגת גאנט לו"ז מפורט לכל הפרויקט 5.5.2.4

 , במתקני הקבלן ובהשתתפות נציגי המזמין.PDRביצוע סקר תכנון ראשוני  5.5.2.5

הקמת דגם של תוכנת השליטה המרכזית של מערכת הבקרה )שו"ב( כולל חיבור של לפחות בקר מחווט  5.5.2.6

 בארון ורגשים מסוגים שונים. 

וכן את תצורת רשת  הדגם יוקם וייבדק במתקני הקבלן ויכלול את מרכיבי הציוד אשר הוצעו על ידי הקבלן

 התקשורת המוגדרת במפרט והמוצעת על ידי הקבלן.

 

 :. הבדיקות  יכללוATPמסמך  -הגשה לאישור המזמין של תוכנית בדיקות לדגם  5.5.3

 בדיקת ביצועי המערכת. 5.5.3.1

 בדיקת זמני תגובה. 5.5.3.2

 איכות רשת התקשורת ואיכות הציוד.  5.5.3.3

 ביצוע בדיקות של הדגם, ע"י נציגי הקבלן והמזמין.  5.5.3.4

 בתום הבדיקות, היועץ יגיש דו"ח תוצאות וניתוח התוצאות והמשמעויות. 

 עמידת  הדגם בדרישות המפרט הינה  תנאי להמשך ביצוע שלבי הפרויקט.

 

 :CDR -תכנון קריטי - 2שלב  5.5.4

 אשר יוגש לאישור היועץ. המסמך יתבסס על מסמך  CDRהקבלן יבצע תכנון מפורט  5.5.4.1

 גם וסיכומי דיונים רשמיים במסגרת  הפרויקט., החלטות ולקחים מבדיקת הדPDR-ה

יכלול גם פרק " אמנת שרות" שיכלול את כל הנושאים שקשורים לתחזוקה בתקופת  CDRמסמך ה  5.5.4.2

הודעה על תקלה, הענות הקבלן, ביצוע תחזוקה מונעת, תיקון תקלות, \האחריות, כולל: תהליכי הקריאה

 תחזוקת שבר )תקלות שנוצרו בגלל ונדליזם או בעיה שאינה קשורה להפעלה הרגילה של המערכות(.

, במשרדי הקבלן ובהשתתפות נציגי המזמין, לסיכום סופי של תצורת CDRסקר תכנון קריטי  ביצוע מצגת 5.5.4.3

 המערכת שתותקן.

 

 :התקנות והפעלה – 3שלב  5.5.5

לפני התקנת המערכת הקבלן יספק תיק התקנה שיכלול את המיקום ופרטי ההתקנה של כל מרכיבי  5.5.5.1

 פריט.המערכת כולל כבלים, חשמל, תוואי צנרת ושיטת התקנה של כל  

 ביצוע התקנה על פי תיק ההתקנה המאושר ובסדר התקנה מאושר ע"י המזמין. 5.5.5.2

 בהתאם לדרישות במפרט. AS MADEאספקת תיק ביצוע  5.5.5.3

 הגשת ספרות הדרכה להפעלה ולתחזוקה של המערכת כמפורט בהמשך. 5.5.5.4
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 :הדרכה 5.5.6

פעילויות תפעול ההדרכה תהיה עיונית ומעשית למפעילים וטכנאים של המזמין, כדי להכשירם לביצוע  5.5.6.1

 ותחזוקה ראשונית של כל המערכות והמתקנים שבוצעו בפרויקט זה.

ההדרכה תבוצע במרכז הבקרה של המזמין או במשרדי הקבלן או  בכל מקום אחר אשר יוגדר ע"י  5.5.6.2

 המזמין. 

 מפעילים. 4הדרכה ל  5.5.6.3

 מנהלי מערכות. 2-הדרכה ל 5.5.6.4

 אנשי תחזוקה. 2-הדרכה ל 5.5.6.5

כל אחד מהם יארך לפחות יום אחד. הקבלן יספק את כל חומר ההדרכה ההדרכה תעשה בשני מחזורים ש 5.5.6.6

 כולל תיעוד ואמצעי עזר במידה וידרשו.

ההדרכה תכלול הדרכה עיונית והדרכה מעשית שתעשה באתר עצמו ותאפשר לאנשי מרכז הבקרה  5.5.6.7

 להפעיל ולתחזק ברמה של דרג א' את כל  מרכיבי המערכת.

 

 :קבלה, הרצה ומעקבביצוע הדרכה, בדיקות  - 4שלב  5.5.7

יכלול את  הנושאים כמפורט  ATPמסמך בדיקות  -הגשת תיק בדיקות קבלה מפורט לאישור המזמין 5.5.7.1

 בהמשך.

 בדיקת קבלה של המערכת, ע"י נציג המזמין ובהשתתפות הקבלן. 5.5.7.2

 הקבלן יספק את כל ציוד הבדיקה שיידרש לביצוע הבדיקות.  5.5.7.3

 ת ולו"ז לתיקון הליקויים.היועץ יוציא דו"ח סיכום הבדיקות כולל תכני 5.5.7.4

 חודשים תבוצע ע"י המזמין בסיוע הקבלן להטמעה טובה של המערכות. 3הרצת המערכת במשך  5.5.7.5

 

 :ובנספח התחזוקה אחריות, שרות  ותחזוקה  ובהתאם לדרישות במפרט זה – 5שלב  5.5.8

 תקופת אחריות. 5.5.8.1

 זמני תגובה. 5.5.8.2

 תכולת האחריות. 5.5.8.3

 תקלה אופיינית. 5.5.8.4

 דוחות תקופתיים.  5.5.8.5

 

 :ביצוע אבני הדרך   5.6

 הקבלן יבצע את הפרויקט תוך עמידה מלאה בכל הדרישות המפורטות בהגדרת עבודה זו.  5.6.1

בכל אחת מאבני הדרך יבצע הקבלן את הפעילויות ויגיש את המסמכים והפריטים המפורטים במועדים 

 הרשומים.

ה והתחזוקה של הקבלן יבצע את כל תהליכי התכנון, הפיתוח, ההנדסה, הייצור, האספקה, התקנ 5.6.2

 המערכת על כל חלקיה ) להלן  ה"פרויקט" (.



 

 

436 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לממש במסגרת הסכם שייחתם עם הקבלן, את כל תכולת הגדרת  5.6.3

 העבודה או חלקים ממנה ,או לדחות מימוש אבני דרך.

, ניסויים, השלמת אבן דרך פירושה: השלמת כל חובות הקבלן כגון אספקת הציוד לאבן דרך, בדיקות 5.6.4

 דו"חות, ביצוע סקרי תכנון, הדרכות וכיו"ב כנדרש בהגדרת עבודה זו.

 עם השלמת אבן דרך יגיש הקבלן בקשה לאישור אבן דרך ע"י המזמין. 5.6.5

 תשלום עבור אבן דרך יבוצע רק לאחר אישור נציג המזמין על השלמת אבן הדרך. 5.6.6

 

 הוראות התקנה   5.7

 החוקים, התקנות והתקנים ודרישות המפרט.הקבלן יבצע את ההתקנה בהתאם לדרישות  5.7.1

/תקשורת יהיה בסטנדרט ומאותו דגם שקבע יועץ החשמל  כל ציוד החשמל שיותקן ע"י קבלן הבקרה 5.7.2

, ממסרים חוצצים,  השלמת תשתיות, לחצנים, מנורות 230Vלפרויקט זה, כגון: מאמ"תים, שקעי 

להיות מאותו דגם שיסופק בכל לוחות  סימון, חיווט חשמלי בין הרכיבים, מהדקים, וכו' חייבים

 החשמל ובפנלים שבפרויקט.

הקבלן יתמחר ויבצע בכל התקנה של יחידת קצה כגון: גלאים ורגשים מסוגים שונים, לחצנים,  5.7.3

וכדומה, את התקנת הציוד, קופסת חיבורים, כבל  OUTDOORו/או מצלמות  INDOORמצלמות 

ו/או כל הגנה כמתחייב מחוק   PVCאו שרשורי   PVCי שרשורי משוריין בציפו –וצינור הגנה מתאים

מטר כל  90מטר, מצלמות קבועות או ממונעות יחושבו עם כבל של עד  10החשמל, באורך של עד 

 יחידה.

התקנת ציוד קצה על כל אביזריו הנלווים כגון: מתאמים מכנים מפרופילים מגלווניים  לחיזוקים  5.7.4

תאמים מכנים לגלאים אינדוקטיביים למסילה, ברגים, שלוט לקירות ו/או לקונסטרוקציה קיימת, מ

אומגה וכל מתאם שנדרש במפרט ו/או נדרש לציוד אותו הציע הקבלן יבוצע באופן מקצועי וברמת 

 גימור גבוהה. 

 הקבלן יגיש למפקח או יועץ הבקרה לאישור מוקדם, יחידה אחת לפני אספקה והתקנת כל האביזרים.

, לקונסטרוקציה/אגדים של המבנה יבוצע אך ורק ע"י חבקים מתאימים חיבור מתאמים מכל סוג 5.7.5

 לכוחות המכנים הנדרשים ולא ע"י קידוחים ו/או ריתוכים. 

 כל הציודים יהיו מותקנים באופן מושלם כולל הרכבה וחיבור חשמלי. 5.7.6

כל הציודים יהיו מפולסים, כניסות הכבלים אטומות למים ואבק, הציודים מכוילים ומוכנים  5.7.7

 להפעלה. 

 הקבלן יספק כל החומרים ומכשירים הדרושים להתקנה, פילוס, אטימה, חיבור וכיול הציודים.

פי הקבלן יוודא לפני תחילת העבודה שכל הציודים המורכבים על ידי אחרים נמצאים במקום הנכון כ 5.7.8

 שמתואר בשיטוטים.

אם צריך לבצע ריתוכים באתר המזמין יבוצעו לאחר אישור מיוחד של  -כל החיתוכים, הריתוכים  5.7.9

 המפקח, עבודות צבע וכו', יעשו באופן מקצועי ונקי לשביעות רצונו של מפקח החשמל של המתקן.

ך לבצע ריתוכים באתר כל ברגי ואומי החיזוקים יהיו מגולוונים ויסגרו עם דסקיות אבטחה אם צרי 5.7.10

 המזמין יבוצעו לאחר אישור מיוחד של המפקח. 
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 תשומת לב מיוחדת תינתן לעבודה זו בגלל תנאי המתקן הקשים.

 חיזוק הציוד לבטון יעשה בעזרת ברגי פיליפס או דיבלים מיוחדים המאושרים על ידי המפקח. 5.7.11

 כל האביזרים יהיו חדשים ומתוצרת אחידה, אלא אם צוין אחרת. 5.7.12

כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומהסוג המעולה ביותר,  5.7.13

  (IEC,VDE)מתאימים לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ובהעדרם לתקנים האירופאים 

 המתאימים.

הקבלן יגיש לאישור המהנדס דוגמאות מכל החומרים שבדעת הקבלן להשתמש בהם לשם ביצוע  5.7.14

לם אין אישור מקור החומרים או אישור דוגמאות החומרים משמש אישור לטיב כל העבודה, או

 החומרים והאביזרים מאותו סוג.

כל אביזר או חומר שימצאו פסולים תוך כדי עבודה יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו באביזר או חומר  5.7.15

 מאושר. 

 ב העבודה ואופן הביצוע.המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טי

העבודה תבחן ע"י המפקח ומדי פעם וע"י המתכנן במסגרת פיקוח עליון, אולם אותה בחינה לא  5.7.16

תפטור בשום אופן את הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלה תוך התקדמות העבודה או לאחר 

 סיומה. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לקבלת  כל עבודה תוצא לפועל לפי חוקי המקצוע ע"י פועלים מומחים במקצועם,

 העבודה ע"י המוסדות המוסמכים.

בכל מקרה שקבלן חופשי לבחור אביזרים חלה עליו החובה להעביר את מפרטי הציוד למפקח לצורך  5.7.17

 קבלת אישור לפני רכישה.

 בכל מקרה של שינויים בלי תיאום וללא הסכמת המפקח, תחול האחריות, על הקבלן בלבד. 5.7.18

גמורה רק אחרי בדיקה סופית הן אחרי ביצוע כל התיקונים בדוחות הליקויים של העבודה תחשב כ 5.7.19

 הלקוח והמפקח. 

 כל שינוי שהנ"ל ידרשו בקשר לטיב הביצוע או לאופן ההתקנה יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע חלק מהעבודות בחלקים ולא ברציפות מלאה, וזאת על פי  5.7.20

 בכתב של המפקח. הנחיות

 

 לפרקי הבקרה והתקשורת AS MADEספר מתקן והוראות לביצוע    5.8

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל מפרט  5.8.1

 אחר בחוזה בין שנחתם עם הקבלן הראשי ובין שנחתם ישירות עם קבלן משנה או קבלן ממונה.

 ותוכניות עדות מהקבלן למזמיןהגשת ספרי מתקן  5.8.1.1

( ותוכניות תאום מערכות MADE ASהקבלן ימסור למזמין לבדיקה תוכניות עדות ) - מסירה חלקית 5.8.1.2

פוזיציה( אשר ילוו את תהליך הביצוע ויהיו עדכניות לכל עת, של המערכות המותקנות בקרקע, -)סופר

או הפירים, כל חלק בחצר, תקרה או בתקרות או בפירים עד שבוע ימים לפני סגירת הקרקע, התקרות 

 פיר בנפרד. 
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המזמין יבדוק מדגמית את התוכניות ובמידה וימצאו סטיות וחריגים בין התוכניות לבין ההתקנות בפועל, 

 לא יאושר לקבלן לסגור את החפירות, התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו. 

לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פרוק  תוכניות עדות מתוקנות ימסרו בהתאמה גם

 והרכבת התקרה או כיסוי הפיר מחדש.

כחודש לפני המסירה הסופית של ספרי המתקן הקבלן יגיש לאישור דוגמה של ספר  – מסירה מדגמית 5.8.1.3

 המתקן הכולל את כל מערכות בקרת מבנה ומערכות האחרות במכרז זה.

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת התפעול  - מסירה סופית 5.8.1.4

והתחלת תהליכי קבלת המתקנים, חמישה עותקים מושלמים ומעודכנים למצב בסיום הביצוע של ספרי 

 המתקן בפורמטים כמפורט להלן. 

ת, התכסית, המערכות, ספרי המתקן, לאתר, למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיו

 המתקנים והאביזרים. 

ספרי המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל הניתן, בחלקים, מיד עם השלמת כל קטע בניין כדוגמת קומה, חדר 

 חשמל, חדר גנרטור, מערכת מים, שמנים מערכת מצלמות, מערכת בקרת מבנה  וכדומה.

והמתקנים שלהלן, ולהחניות משלימות לגבי  ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות 5.8.1.5

כל סוג מתקן בנפרד. במקרה של סתירה בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות 

 המשלימות.

 

 פורמט ההגשה 5.8.2

הקבלן יגיש את כל החומר, במועדים כאמור לעיל, לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות  תפעול  5.8.2.1

 פורמטים:ואחזקה, בשני סוגי 

פורמט מודפס ואוריגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי  5.8.2.1.1

 כריכה קשה, כמפורט להלן.

בגרסה   AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  5.8.2.1.2

העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( צרובים על סי.די.רום 

 ס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.והקטלוגים וכל החומר המודפ

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי כריכה פלסטית  5.8.2.2

 קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

 הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת.  5.8.2.2.1

 הגוונים המדויקים יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין.

סר יודפס סמל המשרד המזמין והכתובת, שם המערכת ושם האתר, על גב הקל 5.8.2.2.2

 הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

 :העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים 5.8.2.2.3

 שם הלקוח. 5.8.2.2.3.1

 שם אתר. 5.8.2.2.3.2

 שם הקבלן הראשי לקבלני משנה, כולל מספרי טלפון. 5.8.2.2.3.3
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 תאריך תחילת/סיום אחריות. 5.8.2.2.3.4

 שם ותפקיד.איש קשר באתר: לציין טלפון,  5.8.2.2.3.5

 (.1.0 -מספור גרסת תיעוד )יחל מ 5.8.2.2.3.6

 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט. 5.8.2.2.3.7

 : תוכן העניינים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול 5.8.2.2.4

 תיאור הפרויקט במלל ובתרשים ריבועים כללי. - 1פרק   5.8.2.2.4.1

 . AS MADE –טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק   5.8.2.2.4.2

 הוראות בטיחות. – 3פרק   5.8.2.2.4.3

 ור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה.תיא – 4פרק   5.8.2.2.4.4

 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן. - 5פרק   5.8.2.2.4.5

כרטסת ציוד ופריטים, קטלוגים מפורטים, רשימת אביזרים, רשימת חלקי   -6פרק  5.8.2.2.4.6

חילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיים, אשורים של היצרנים, אשורים של הקבלן על 

 התקנון.בדיקת המערכות לאחר 

 תכניות תאום מערכות. – 7פרק  5.8.2.2.4.7

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל מערכת  5.8.2.2.5

בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרוט 

 תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. 

 ערכת אך בגוון כהה יותר.קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המ

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר  5.8.2.2.6

למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר 

 ללא חיפוש נוסף.

 על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת.  5.8.2.2.7

 בגוון ורוד.הדף יהיה תמיד 

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט  5.8.2.2.8

אחד בלבד, כדוגמת: תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת 

 חלפים. 

 על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. 

 העניינים.המדבקות יתאמו את תוכן 

כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת  5.8.2.2.9

 קריעת השקיות.   

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 5.8.2.2.10

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין,  5.8.2.2.11

ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות  סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות

פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח 

 הגבוה וסכמה ורטיקלית של הזנות במערכות תקשורת וכו'. 
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כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים  5.8.2.2.12

כניות ובסכמות והן ע"ג בשיטה אחידה, כפי שתימסר על ידי המזמין , הן בתו

 האביזרים במבנה בפועל.

 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים – פרוט התכולה בספר המתקן 5.8.2.3

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, בנוסף לפירוט בסעיף זה,  5.8.2.3.1

שיטת מיספור, רמות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח 

 התחזוקה.

נחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים הוראות בטיחות. ה 5.8.2.3.2

וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע 

 המורשים לפעול במתקן וכדומה. 

 ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק.

 תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות.  5.8.2.3.3

 התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. 

המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות 

מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות 

 יד של המזמין, המפורט להלן, וכפי שהציוד מסומן בפועל. המספור האח

התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווים 

 מסוגים, עוביים וצבעים שונים. 

התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן 

 תר את שם מהנדס הפרויקט שגם יאשר את התכניות. את פרטיו ובין והי

 . 1:50תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה של 

בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו מותרות לפי 

 החוזה. 

דיסקטים  לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממנהל הפרויקט )על חשבון הקבלן(

של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר 

 לאישור כנדרש. 

אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר 

למנהל.  היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות הקבלן, אין 

 משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש. הדבר

פוזיציה( של כלל המערכות בבניין. התוכניות יכללו -תוכניות תאום מערכות )סופר 5.8.2.3.4

 את כל המערכות שהותקנו. 

 התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. 
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או הבניין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית \צר ובתוכניות יסומנו קווי הח

 יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות.

תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת מערכת  5.8.2.3.5

כדוגמת תרשים סכמתי של חלוקת החשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה 

ם והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת בזמן חירום, חלוקת המים המקוררי

 מערך בקרת המבנה וכדומה. 

קוויים, צבעוניים, לרבות הפרדת -תרשימי הזרימה ישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד

צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים 

 הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והתחזוקה. 

ם לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה של תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדי

חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, חיצים 

 לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות של כל תת מערכת. 

תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום 

קווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות הוויסות ב

 במערכת וכדומה. 

המידע יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות 

 שונות. 

צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת 

 אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים. 

אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה 

 או תפעוליים, יצוינו בהדגשה. \לגרום לנזקים בטיחותיים ו

יזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל אב

 עונה בשנה בנפרד. 

 ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 

 ( של המערכותSCHEMATIC DIAGRAMSשרטוטים סכמתיים ) 5.8.2.4

 תוואי מערכות נסתרות וגלויות.  5.8.2.4.1

 מן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים בשטח.התוואי יסו

תיאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי  5.8.2.4.2

 המערכות ותת המערכות. 

התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות חלק אינטגרלי מהמתן והן 

 את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה משולבת המערכת. 
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התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. על הסכמות 

 ם המשמשים לכיול וויסות המערכות. יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויי

פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של 

 .HMIמערכות בקרת המבנה )חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל בקר ומחשב 

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן  5.8.2.4.3

ת כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים וספקים לרבו

 לו. 

דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני 

 העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.

ל כמה נקודת עבודה כפי לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון ש 5.8.2.4.4

 שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. 

הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על 

 הציוד.

 

הקבלן יידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן ומערכת בהם הוא  5.8.2.5

 מתכוון למלא את הנתונים. 

המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך 

 מילויים.

 

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים  5.8.2.6

 במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. 

בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט 

תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים, תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך 

הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות 

 הכלים הבטיחותיים.הוראות בדיקות תקינות 

רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י הקבלן ואשר  5.8.2.7

אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, 

 פרזול וכדומה.

 

ות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימ 5.8.2.8

 ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. 

הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג המותקנים במבנה ובמערכות.  רשימת 

 חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים קטלוגים.
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מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם. רשימת כלי רשימת כלי עבודה ייחודיים לכל  5.8.2.9

 העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות בעומס, כיול  5.8.2.10

 מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

בלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות המפרטים המיוחדים אישורים של הק 5.8.2.11

 לכל מערכת בנפרד.

תיאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים  5.8.2.12

 של המערכת. 

 ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה מערכת. 

יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים  ההנחיות

 לביצוע הפעולות. 

 הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. 

 הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. 

 בין היתר את ההפעלות:ההנחיות יכללו 

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. הפעלה ראשונה של  5.8.2.12.1

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. 5.8.2.12.2

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו 5.8.2.12.3

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. 5.8.2.12.4

ת בעת ולאחר הפסקת חשמל הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבו 5.8.2.12.5

 ובעת ולאחר שריפה.

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  5.8.2.12.6

 הוראות הפעלה תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי.  5.8.2.13

יומיות על ידי מפעילי הציוד -הוראות ההפעלה יהיו בעברית ויכללו תיאור סדרי הפעולות היום

קודות בקורת ובדיקה לרבות הוראות סיכה ושימון שוטף כולל רשימות שמנים וחומרי ורשימת נ

 סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.

הוראות התחזוקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים המטופלים.  5.8.2.14

 ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. 

נתון או הטווח כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של ה

הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן 

 לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. 

, כולל צילום תרמו גרפי בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא פחות מאחת לשנה

 70%וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. הצילום התרמו גרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 

 מההספק המרבי.
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הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות הן ברמת המערכת, המתקן והציוד והן  5.8.2.15

 ברמה של אינטגרציה בין מערכות. 

 יות לגבי המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנח

הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים 

 שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנים,  5.8.2.16

 משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית, בודק חשמל, בודק מעליות וכדומה.

תעודות אחריות, ערבות וביטוח. בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות,  5.8.2.17

 או מערכת.\הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, נתונים כלליים. פרטים מלאים של הקבלנים 5.8.2.18

 מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.

הנחיות האינטגרציה בין מערכות יהיו מפורטות וינחו את המתחזק  –הנחיות לאינטגרציה בין מערכות  5.8.2.19

 תגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד וכולן ביחד. לגבי התרחישים השונים וה

התרחישים וההנחיות יגדירו אילו פעולות מתבצעות באופן אוטומטי, אילו פעולות יש לבצע ידנית ובאילו 

 מצבים יש לבטל פעולה אוטומטית ולעבור לפעילות ידנית.

צוע וכמפורט לעיל, ואת תיק הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הבי 5.8.2.20

"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל  -השטח )להלן 

 במבנה. 

 הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

ש לאישורם ויעירו הערותיהם מזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוג  5.8.2.21

 העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן כל הנדרש.  5.8.2.22

 בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה חוזרת.

 חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על הקבלן.היה ולמזמין יהיו הערות  5.8.2.23

 

 הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למערכות ומתקנים 5.8.3

תכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל מערכת בנפרד, יסומנו בבירור  5.8.3.1

 ריים ונקודות הקצה לרבות פריסת הכבלים. מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזו

בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י צבעים שונים תוך הדגשה של אביזרים המוסתרים מעל תקרות ביניים 

 ובפירים. 

התוכניות יכללו מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה המחוברים 

 אליו.

או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה את הפרטים הבאים, \פריסת השקעים ו רישום טבלאי של 5.8.3.2

 מותאם לסוג המערכת:
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 מספר סידורי מערכתי )כללי( 5.8.3.2.1

 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה( 5.8.3.2.2

 סימול הנקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה( 5.8.3.2.3

 מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל( 5.8.3.2.4

תיאור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות. התיאור יכלול סכמות המפרטות את פריסת  5.8.3.3

 המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקישוריות בין המערכות. 

 הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. 

לכיול וויסות של על הסכמות יסומנו כל נקודות הבדיקה, המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, 

 המערכת המשולבת. 

 תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת.  5.8.3.4

 כל תמונה תלווה בהסבר מילולי לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.

הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול, לקבלת נתונים ולהפקת  5.8.3.5

 דוחות.

תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים כנדרש לאותה מערכת  5.8.3.6

 לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של מערכת ההארקה במתחם כולו.

 אחזקה מונעת תתבצע אחת לחצי שנה.  5.8.3.7

 4 –ם הווה אומר לא פחות מ חודשי 7 – 4מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה באתר  תהיה 

 חודשים בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה. 7 –חודשים ולא יותר מ 

הקבלן ימסור ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת האחריות לצורך הפעלת המערכת  5.8.3.8

 או שיפורה ללא תמורה נוספת במסגרת חוזה התחזוקה.

 תעודות בדיקה של מכלי הלחץ. 5.8.3.9

 תקשוב ומחשובמערכת  5.8.3.10

 שרטוט חיצוני של המתקן ודרכי הובלת תשתיות אל המתקן. 5.8.3.10.1

תיאור כללי של המערכת, באמצעות מרשם מלבנים, המפרט את מרכיביה  5.8.3.10.2

 העיקריים.

 הנתונים. תרשים מערכות מתח נמוך. תקשורת רשת של כללי תרשים 5.8.3.10.3

בזק כולל פריסת  לרשת , הכוללות שרטוטים של חיבוריםAS MADEתוכניות  5.8.3.10.4

 \הקומה \עלות ומובילים המראים את תוואי הולכת התשתית, המעברים המבנהת

 לוחות הסעף.

 מסר ארונות התקשורת, ארונות המפרטות את כל תכולת AS MADEתוכניות  5.8.3.10.5

הסעף, מקבצי הקצה כולל המיקום והמספר לכל שקע קצה שהותקן בכל  וארונות

 חדר, כולל תוואי הכבלים.

 מוקדי לוחות וציוד העמדת שרטוט של אופןהכוללות  AS MADEתוכניות  5.8.3.10.6

 ובחדר המחשב, כולל כל הציוד והפריטים המותקנים בכל ארון מחשוב. התקשורת
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המערכת לרבות לוחות הניתוב שהותקנו  של הסימון תיאור מפורט של שיטת 5.8.3.10.7

 בארונות המחשוב, כולל פרוט של השילוט שבוצע ליד כל מחבר בלוח וטבלאות

 המערכת. לכלל מפורטות ניתוב

 הנחושת. כבלי בדיקת תוצאות 5.8.3.10.8

 האופטיים. הסיבים בדיקת תוצאות 5.8.3.10.9

 הוראות הפעלה לטלפונים ולציוד אישי אחר. 5.8.3.10.10

דוח פלט מודפס ממכשיר הבדיקה, המציג את כל תוצאות הבדיקה לכל קישורי  5.8.3.10.11

 הנחושת והקישורים האופטיים לפי הדרישות מכרז זה.

 

 יותאחריות ושירות בתקופת הבדק ולתקופת האחר 5.8.4

 כללי  5.8.4.1

האמור בנספח זה, לרבות המסמכים אליו הוא מפנה במפורש, לגבי המערכות  5.8.4.1.1

והמתקנים המצוינים בטבלה להלן לגבי תקופת הבדק, ובטבלה להסכם התחזוקה, 

בתקופה שלאחר תקופת הבדק, יגבר בכל מקרה של סתירה או אי התאמה על 

בחוזה, במפרטים הטכניים האמור, בעניין בדק, אחריות ושירות, בכל מקום אחר 

 ובכתבי הכמויות.

מבלי לגרוע מהוראות החוזה, לעניין נספח זה יחולו, בנוסף, ההגדרות הבאות:  5.8.4.1.2

הקבלן אשר  -הקבלן אשר הקים בפועל את המערכת הרלבנטית  –"קבלן הבקרה" 

"הסכם  -ייתן למזמין את השירותים לפי הסכם התחזוקה בהתאם לתנאיו 

 התחזוקה" לחוזה. 

 

 אחריות הקבלן לאחזקה ושירות בתקופת הבדק 5.8.4.2

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות  5.8.4.2.1

 שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה.

קבלן הבקרה יחויב להחתים את קבלני המשנה המקצועיים, כל אחד בנפרד, לגבי  5.8.4.2.2

הסכם התחזוקה, וזאת כתנאי של המזמין  המקצועות אותם התקין, על נוסח

לאישור קבלן המשנה המקצועי כקבלן משנה של  הקבלן הראשי. התחייבות קבלן 

המשנה המקצועי למתן השירותים תהיה לתקופה המתחילה החל מתום תקופת 

 הבדק ועד לתום תקופת התחזוקה, והכל כמפורט בהסכם התחזוקה.

 

 בדקקבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת ה 5.8.4.3

בנוסף לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקנים מהקבלן בתום ההקמה, שישים יום לפני  5.8.4.3.1

פי נספח זה, יתקיים סיור קבלה נוסף בכל המתקנים -תום מועד תקופת הבדק על

 ידי הקבלן במהלך תקופות הבדק. -שהוקמו ותוחזקו על

 המקצועיים.בסיור ישתתפו נציגי המזמין, נציגי קבלן הבקרה ונציגי הקבלנים 
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חובת קבלן הבקרה והקבלן המקצועי, של כל מערכת בנפרד, לסייע למזמין לסקור  5.8.4.3.2

ידי הפעלת המתקנים, -ימי עבודה מלאים וזאת, על 14את כל המתקנים במשך עד 

 הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה. 

 מין. מספר ימי הצגת כל מערכת ועד הגבול האמור יקבע על ידי המז

או קבלן המשנה המקצועי בסיור הקבלה, מהווה הפרה \אי השתתפות של הקבלן הראשי ו

 יסודית של החוזה, ולא תפטור את הקבלן הראשי מתוצאות הבדיקה.

לאחר סיור הקבלה ובחינת המבנה והמתקנים, יגיש המזמין בכתב לקבלן הבקרה  5.8.4.3.3

כל כשל, ליקוי או תקלה את הערותיו והסתייגויותיו בקשר למצב המתקנים, לרבות 

במבנה, במערכות ובמתקנים, אשר אמור היה להיות מטופל ע"י הקבלן ומי מטעמו 

כחלק בלתי נפרד מן החוזה, ויורה לו לתקנם במועד שקבע לכך. קבלן הבקרה 

מתחייב לתקן את הליקויים והכשלים כאמור לעיל, במועד שקבע לכך המזמין, 

 דרשים. ולצורך כך ינקוט בכל האמצעים הנ

מבלי לגרוע מן האמור, במידה שהקבלן הבקרה לא ימלא אחרי הוראות דו"ח  5.8.4.3.4

הליקויים כאמור לעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו 

, ובמקרה כאמור יחולו הוראות החוזה, בין ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת-או על

 . הראשי היתר, בעניין גביית הוצאות מהקבלן

ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח הליקויים ככל שזה הוצא  5.8.4.3.5

בעקבותיהם, גם במקרים בהם יהיה על קבלן הבקרה וקבלני המשנה המקצועיים 

להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת 

 כספית כלשהי.

ו היו בהם תקלות מרובות מעבר א\במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים ו 5.8.4.3.6

למותר כמפורט במפרט, הרי שמבלי לגרוע מכל סעיף אחר בנספח זה, כל עוד לא 

סילק קבלן הבקרה את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך קבלן הבקרה לשרת בעצמו את 

המתקן כנדרש בחוזה, על חשבונו, ללא תשלום נוסף, ותקופת הבדק תסתיים רק 

ה רצופה מתום תקופת הבדק המקורית, בה היה מספר לאחר שחלפה לפחות חצי שנ

 התקלות תואם את הצפי של היצרן. 

מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן  5.8.4.3.7

לעת המסירה )כולל עדכון שינויים שבוצעו במהלך תקופת הבדק( ובהדרכה של 

 עובדי המזמין כמפורט בנספח זה להלן.
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 דרישות הנדסיות למערכות בקרת מבנה    5.9

 עקרונות תפעול ותכנון מערכות הבקרה 

  כללי 5.9.1

 קומות וכולל בתוכו: 5החניון בן  5.9.1.1

מוקד אחזקה ובקרה, ומשרד מנהל המתחם, מחסנים, חדרי מערכות תקשורת,  5.9.1.1.1

 מחשוב, חשמול  וביטחון, שנאים, גנרטור.

 

 :פרק הבקרה במבנה זה עוסק 5.9.2

 חניונים. 5.9.2.1

 חדר מסדים. 5.9.2.2

 חדר מוקד ואחזקה. 5.9.2.3

 

 : בקרת מבנה 5.9.3

 בקרה על שנאים, גנרטור ומסדר מתח גבוה. 5.9.3.1

 .UPSבקרה על יחידת/יחידות  5.9.3.2

 בקרה על לוחות החשמל. 5.9.3.3

 בקרה על כלל מערכות גילוי וכיבוי אש 5.9.3.4

 .COבקרה לוחות מפוחים, מיזוג אוויר ורכזת  5.9.3.5

 בקרה על מחסומי כניסה ויציאה במתחם. 5.9.3.6

 מכאניות בפרויקט.בקרה על כלל המערכות האלקטרו  5.9.3.7

 

 בחדר יותקן:  -5המערכת המרכזית של המתקן בחדר מסדים  ייעודי בקומת  5.9.4

 ציוד התקשורת המרכזי לכל המתחם. 5.9.4.1

 והטמ"ס.  שרתי מערכות הבקרה 5.9.4.2

 

 :חדר הבקרה יאכלס בתוכו 5.9.5

עמדה המקבלת אליה את תפוקות כל מערכות בקרת המבנה לרבות תצוגת מצלמות של כלל המתחם,  5.9.5.1

 גילוי אש, ומערכת גילוי פריצה.מערכת 

 

 ממשקים חיצוניים 5.9.6

 מערכת הבקרה תתוכנן כך שתוכל להתממשק לחדר בקרה ראשי ולחדר בקרת הכניסות של מנת"י. 5.9.6.1

מערכת הבקרה במתחם חניון נחל שורק תתממשק באופן מלא לחדרי בקרת הכניסות במנת"י,  כך  5.9.6.2

 שניתן לעשות באופן מקומי.שמפעיל חדר הבקרה במרכזי ישלוט בכל אלמנט תפעולי 
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 אופן תפקוד חדר הבקרה 5.10

חדר הבקרה מאופיין כמכלול המבצע ניטור רציף למגוון חיישנים, ומערך מצלמות. העמדה אינה  5.10.1

נמצאת רק במצב המתנה להתרעה על אירוע חיצוני ע"י חיישן או אדם חיצוני למכלול, אלא  תאפשר 

 המערכת.  ניטור של המערכות באופן יזום על ידי מפעיל

מצב זה דורש ערנות לאורך המשמרת ויכולת התמודדות עם מגוון רחב של חיישנים ומקורות מידע  5.10.2

 המוזרמים לחדר מפעיל המערכת. 

במאפייני הפעילות של עמדה זו אין הבדל בין פעילות יום ולילה או בין פעילות ימי חול של המתקן לפעילות 

 בסופי שבוע וחגים. 

הערנות הנדרשת וניטור כלל סביבת המתקן מחייבים משמרת זהה בהיקפה ומוכנותה לאורך כל הזמן או 

 העתקת ההתרעות לעמדה חליפית שתנטר את מערכות הבקרה במבנה זה 

 שעות ביממה. 24

עומס הפעילות בעמדה זו צפוי להיות נמוך יחסית. רוב המערכות פועלות אוטומטית ודורשות  5.10.3

 ועטה. התערבות אדם מ

 רוב המערכות מכילות חיישנים אשר יתריעו בהיווצרות תקלות או מצבים חריגים. 

 לכן, נדרש המוקד לאיוש אדם אחד.

 תפקיד אחראי ומפעיל חדר הבקרה לרבות נהלי עבודה יקבעו ע"י המזמין. 5.10.4

 

 פרוט המערכות המנוטרות בחדר הבקרה המרכזי 5.11

 מצלמות תפעול וביטחון   5.11.1

 :צרכים עיקריים נדרשות מצלמות לשני 5.11.1.1

 תפעול  5.11.1.1.1

 ביטחון ותחקירי אירועים 5.11.1.1.2

 :צפייה נדרשת 5.11.1.2

צפייה באמצעות מצלמות שיאפשרו קבלת תמונה של כל המתחם ואזורים ספציפיים  5.11.1.2.1

 אחרים. 

 צפייה בדרכי גישה ושירות. 5.11.1.2.2

 

 תפיסת הבקרה  5.12

כאמור לעיל יותקן במוקד האחזקה והבקרה שולחן בקרה עליו יותקנו מחשבים/לוחות תצוגה  5.12.1

 להצגת תפוקת המערכות האלקטרו מכניות והבטיחות המנוטרות במתחם זה. 

שיאפשרו הצגת תפוקות ממצלמות התפעול/ביטחון על גבי  LCDבנוסף מול עמדת הבקרה יותקנו מסכי 

 המסכים.

 היה מבוקרת.הכניסה לחדר הבקרה ת 5.12.2
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 :מערכות הבקרה כוללות  5.13

שרת/י הבקרה בחדר מערכות הבקרה שיאספו אליהם את כל נקודות הבקרה ממערכות החשמל,  5.13.1

 מיזוג אוויר אינסטלציה ושאר המערכות תחת מערכת שו"ב אינטגרטיבית ואחודה.

+ מסכים לאפשר תצוגה בו זמנית של מספר מערכות חיוניות לרבות קבלת  Clientמספר מחשבי  5.13.2

 התרעות מידיות במקרה של אירוע/תקלה באחת המערכות. 

 על אחד הצגים יציגו גלאי אש השונים במפות סינופטיות ברורות ונוחות להתמצאות מפעיל המערכת.

 מחשב + מסך ייעודי עבור מערכת גילוי אש ועשן. 5.13.3

 לצפייה שוטפת בתפוקת מצלמות ו/או מצב מערכות הבקרה במתחם. 50 מסכי " 2 5.13.4

 מחשב + מסך לניהול מערכת הווידיאו. 5.13.5

 

 חדר ציוד/מסדי מערכות  לציוד בקרת המבנה 5.14

סמוך למוקד האחזקה והבקרה ימוקם חדר ציוד/מסדים מרכזי של כלל המתחם ובו בין היתר יותקנו  5.14.1

 וה של מערכת בקרת המבנה.וכל הציוד הנלו UPSארונות התקשורת, שרתים, 

כך שבחדר הבקרה יותקנו מערכות  19כל השרתים ומערכות המרכזיות יותקנו בתוך מסדי תקשורת " 5.14.2

 התפעול והתצוגה בלבד.

 תכנון מיזוג האוויר יאפשר מיזוג חדר זה באופן עצמאי מחדר הבקרה ומשאר החדרים בחניון. 5.14.3

 מצעות מסך מגע משולב בלוח הבקרה.יתאפשר ניטור מערכת הבקרה בחדרי חשמל ראשיים בא 5.14.4

 

 :מצלמות תפעול וביטחון  5.15

 יום לפחות. 14 -כל המצלמות יהיו בצבע ויוקלטו במערכת הקלטה דיגיטאלית תוך שמירת המידע ל 5.15.1

צפייה תתאפשר במוקד האחזקה והבקרה, למנהל המתחם, למפעיל מערכת בחדר בקרה ראשי בחניון  5.15.2

 ובמוקד בקרת כניסות במנת"י

 בהתאם לדרישות המפרט הטכני. FHDבאיכות  IPמות יהיו כל המצל 5.15.3

המערכת תקבל אינדיקציות ממערכות הבקרה השונות כך שתופיע התרעה מאחת המערכות מצלמה  5.15.4

 אחת או יותר "יקפצו" על מסך המערכת ותאפשר קבלת החלטות מידית על ידי מפעיל המערכת.

 מסך לדיזל גנרטורים 5.16

תקלה )לכל גנרטור בנפרד( וכן מפלס סולר + התראה  –עובד לא עובד  -מסך דיזל גנרטור ואינדיקציה  5.16.1

 על מפלס סולר נמוך.

המסך יכלול תמונת הגנראטור וטבלה שבה יופיע כל ערכי אספקת חשמל של הגנרטור )ע"י רב מודד(  5.16.2

או ע"י מתמרים למתח זרם ותדירות. כמו כן יוצגו ערכי טעינת מצברים ומתח מצברים וכן מונה 

 פעולת הגנרטור. לשעות

 טבלת תקלות בהתנעה. 5.16.3

 -גישה לצפייה בנתונים המתקבלים בפרוטוקולים  5.16.4

 גישה דרך לחצן אקטיבי לצפייה בכל נתוני רב מודד, המערכת תציג את כל רבי המודדים באתר.  5.16.4.1
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גישה דרך לחצן אקטיבי לצפייה על טבלת נתוני בקר הגנרטור  )בנוסף לחיווים שיתקבלו גם במגעים   5.16.4.2

 יבשים(.

  גישה דרך לחצן אקטיבי לצפייה על טבלת נתוני מערכת גילוי הצפה.  5.16.4.3

 דרישות מיוחדות לסנסורים ומתמרים 5.17

  -מתמר לחץ בצנרת מים  5.17.1

 .C 100 ˚מיועד למדידת לחץ בצנרת מים עד   5.17.1.1

 בשיטת "שני חוטים". 24VDCמוזן במתח   5.17.1.2

 .4-20mAסיגנאל   5.17.1.3

 .0-10ATתחום סיגנאל   5.17.1.4

 .0.5%דיוק   5.17.1.5

 מותקן לפי פרט מצורף.  5.17.1.6

 .או שווה ערך ROSEMOUNTתוצרת   5.17.1.7

 -מד מפלס אולטרה סוני )למאגר המים(  5.17.2

 DC24 /AC220מוזן במתח   5.17.2.1

 , תחום סיגנאל מותאם לגובה המאגר/מיכל.4-20mAסיגנאל   5.17.2.2

 כולל מגע יבש לציון תקלה בסיגנאל.  5.17.2.3

 .0.5%דיוק   5.17.2.4

 זווית האלומה מותאמת לתנאי ההתקנה.  5.17.2.5

 מותקן ע"ג זרוע סמוך לפתח הבריכה.  5.17.2.6

 , או שו"ע.PULSAR ,E & Hתוצרת   5.17.2.7

 -פרסוסטט )מד לחץ(  5.17.3

 כולל שני מגעים יבשים מחליפים.  5.17.3.1

 .0-10ATלחץ ניתן לכיול בתחום    5.17.3.2

 אפשרות לכיול תחום היסטרזיס.  5.17.3.3

 מותקן לפי פרט מצורף.  5.17.3.4

 תוצרת דנפוס או שווה ערך.  5.17.3.5

  -מצוף  5.17.4

 מסוג אגס תלוי אטום מותאם להתקנה במיכל מים או דלק.  5.17.4.1

 כולל מגע יבש מחליף.  5.17.4.2

 כולל כבל מוגן באורך מתאים עד לקופסת החיבורים.  5.17.4.3

 כולל משקולת לייצוב המצוף כחלק אינטגראלי.   5.17.4.4

 או שווה ערך. FLYGTתוצרת   5.17.4.5

 -ה מים פולסטור למונ 5.17.5

 מותקן חיצונית למד המים, אשר יותקן ע"י אחרים.  5.17.5.1

 מבוסס על חישה וזיהוי המנגנון המגנטי במד המים.  5.17.5.2

 .REED SWITCH -מטיפוס מגע יבש   5.17.5.3
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 בהתאם לשיעור הספיקה הנמדדת -מ"ק  10 -מ"ק, או פולס ל 1 -קצב פולסים: פולס ל  5.17.5.4

 מותאם לבקרים המסופקים. -לפחות  1SECרוחב פולס   5.17.5.5

 דליה או שווה ערך. -וצרת ארד ת  5.17.5.6

 כאלטרנטיבה יש להציע מודד מים מובנה הכולל משדר מסוג דילוג  של ארד דליה.  5.17.5.7

 -רגש טמפרטורת חדר  5.17.6

 מיועד להתקנה באזור הממוזג. -מבנה דקורטיבי   5.17.6.1

 .0-70Cתחום מדידה   5.17.6.2

 . 0.2Cדיוק   5.17.6.3

 כולל אפשרות לשינוי סט פוינט   5.17.6.4

 סוג הסיגנאלים מותאם לציוד הבקרה.  5.17.6.5

 מערכת גילוי הצפה: 5.18

  המערכת כוללת רכזת גילוי הצפה וגלאים מפוזרים במבנה. 5.18.1

 אביזר הגילוי יהיה מסוג "גלאי כתובת". הגלאים יחוברו בכבל תקשורת לרכזת. 5.18.2

 בתאום עם המפקח. –גובה ומיקום הגלאי  5.18.3

 -תוכנה וחומרה, לחיבור לתוכנת ה – הרכזת תכלול תצוגה מקומית ותסופק עם ממשק תקשורת 5.18.4

SCADA  מתאם(. –המוצעת )במידת הצורך יסופק בקר 

 גלאים לפחות. 40הרכזת תהיה בקיבולת של  5.18.5

 .או שו"ע PL200דגם  YMהרכזת תכלול  מגע יבש להתרעה על גילוי הצפה, כדוגמת תוצרת    5.18.5.1

 :COרגש גז  5.19

 בחניון. COמיועד למדידת ריכוז פליטת גז  5.19.1

 בתקני המשרד לאיכות הסביבה.עמידה  5.19.2

 גובה ומיקום ההתקנה לפי הנחיות היצרן ובתאום עם המפקח. 5.19.3

חומרה ותוכנה עם ספק מערכת האוורור להפעלה אוטומאטית של מפוחי האוורור  –כולל אינטגרציה  5.19.4

  לפי ריכוז הגז )לפי פרוגראמה של יועץ האוורור(.

 .תחום סיגנאל מותאם לדרישות התקן 4-20mAסיגנאל  5.19.5

 .2%דיוק  5.19.6

 .PX300דגם  SENSICOכדוגמת תוצרת  5.19.7

 תוכנה יישומית: 5.20

 כללי 5.20.1

להלן מובא תיאור עקרוני ותמציתי של התוכנה היישומית בבקרים ובמרכז הבקרה. תפ"מ לביצוע  5.20.2

והגדרות מפורטות לתוכנה יסוכמו עם הקבלן לפני הביצוע וללא תוספת מחיר. לאחר שלב אפיון 

פקח מסמך מפורט של הפרוגראמה לתוכנה )תפ"מ( לפני הביצוע. התפ"מ, הקבלן יגיש לאישור המ

 לאחר שלב ההרצה וההפעלה יימסר מסמך תיעוד התוכנה כפי שבוצעה.

 פונקציות בקרה כלליות 5.20.3

 כללי –שליטה על צרכנים   5.20.3.1
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הפעלת צרכן הנשלט ע"י מערכת הבקרה )כגון: מעגלי תאורה, משאבה, מפוח, יט"א( תהיה עקרונית   5.20.3.2

 תלת מצבי: באמצעות מתג

 ידני- 5.20.3.2.1

 מופסק  - 5.20.3.2.2

 אוטו  - 5.20.3.2.3

במצב "אוטו" יופעל הצרכן ע"י יציאת פיקוד של הבקר,  ההפעלה תתבצע באמצעות ממסר מתווך. בחלק 

מהמקרים יהיה למתג "קוטב" נוסף שיספק אינדיקציה לבקר על מצב "אוטו". מכל צרכן תתקבלנה 

 נוספות ספציפיות לאותו צרכן.אינדיקציות למצב "פעולה" ולמצב "תקלה" ואינדיקציות 

 :להלן תאור האלגוריתם ושגרות הבדיקה שיבוצעו לגבי צרכן  5.20.3.3

צרכן יופעל )בהתאם לתוכניות הפיקוד האוטומטית( כאשר המתג הבורר במצב "אוטו" ובתנאי  5.20.3.3.1

 שהצרכן לא בתקלה.

בהתייחס לחיוויים שפורטו לעיל תבצע התוכנה סדרת בדיקות לאבחנה והצגת הסטאטוס של  5.20.3.3.2

 כל צרכן.

 התוכנה תציין ותודיע אם בורר הפעולה לא במצב "אוטו". 5.20.3.3.3

( ולא התקבל חיווי חוזר למצב "פעולה"  DOהתוכנה תתריע כאשר הבקר שלח פקודת הפעלה ) 5.20.3.3.4

(DI .) 

כאשר מתקבל חיווי "פעולה" שאיננו תוצאה של -התוכנה תציין מצב של הפעלה ידנית מקומית 5.20.3.3.5

 פקודת הפעלה מהבקר.

 הנ"ל תוצג ע"ג התמונות במחשב ותצוין בדו"ח אתרעות אירועים החריגים.  האינפורמציה 5.20.3.3.6

 ניתן יהיה לבצע אילוץ הפעלה או אילוץ הפסקה לכל צרכן מהמחשב. האילוץ  5.20.3.3.7

"אוטו" יופעל  "אוטו". במצב –"מופסק"  –תבצע באמצעות מתג לוגי במחשב: "מופעל"  5.20.3.3.8

 סק עוקפים את תוכנית האוטומציה.הצרכן על פי תוכנית אוטומציה, מצב מופעל ומצב מופ

התוכנה תכלול פרוצדורת אתחול והתנעה מדורגת של עומסים לאחר הפסקת חשמל, לרבות  5.20.3.3.9

 ות מפוחים וכו'. סדר ההפעלה יסוכם עם המזמין לפני הביצוע.-מקררים, משאבות יט"א

 הצרכן ישולב בתכונית תזמון עומסים לפי הצורך. 5.20.3.3.10

 מנועים, מדחסים, מפוחים, משאבות 5.20.4

"פעולה", ו"תקלה". חיווי "פעולה" יוצג בתמונה הגרפית של המתקן   -מכל מנוע יתקבלו שני חיוויים   5.20.4.1

 וישמש לדיווח לגבי ש"פ מצטברות של המנוע.

 .חיווי "תקלה" יוצג אף הוא בתמונה הגרפית של המתקן ויוצג כהתרעה ברשימת ההתרעות  5.20.4.2

 מערך צרכנים 5.20.5

מערך צרכנים כגון מאווררים, משאבות וכו' הנשלט ע"י מערכת הבקרה, יפוקד כך שתתבצע החלפת   5.20.5.1

תורנות אוטומטית בין היחידות בכל עת שהמערך במנוחה כמו כן יתבצע "דילוג דרגה" והפעלת יחידה 

 חלופית כאשר היחידה התורנית בתקלה.

 תזמון עומסים 5.20.6
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וויר )יט"א(, מפוחי אוורור, מעגלי תאורה, יחידות מפוח נחשון כל צרכן שיבחר, כגון: יחידת טיפול בא  5.20.6.1

 וכו' יופעלו בהתאם לתוכנית תזמון עומסים על בסיס יומי ושבועי )כולל חגים וערבי חגים(. 

 כאמור יהיה ניתן לעקוף את התזמון ולבצע אילוץ הפעלה או הפסקה.  5.20.6.2

 מדידות אנלוגיות 5.20.7

טמפרטורות לחצים וכו'. לגבי כל ערך אנלוגי תופק  המערכת תכלול תצוגת מדידות אנלוגיות של 5.20.8

 כן תופק התראה כאשר הרגש לא תקין.-התראה במקרה של חריגה מערך סף עליון או תחתון. כמו

 :דרישות ספציפיות לבקרת מתקנים 5.21

 כללי 5.21.1

להלן דרישות ספציפיות המתייחסות לחלק מהמתקנים. מכל מתקן יתבצע איסוף התרעות  הצגת מדידות 

וסים  ובמידת הנדרש הורדת פרמטרים, פיקודים והפעלות. כל מתקן יוצג במחשב באמצעות תרשים רקע וסטאט

 סכמתי עקרוני, בצירוף הנתונים המתקבלים באופן דינמי.

 מערכת אספקת מים  5.21.2

 מצב פעולה ותקלה של המשאבות.  5.21.2.1

 התרעות: גלישה, חוסר מים, לחץ לא תקין.   5.21.2.2

 מדידות מפלס במאגר ולחצים בקווי האספקה.  5.21.2.3

 הפעלת משאבות בדרגות, לפי לחץ סניקה.  5.21.2.4

 החלפת תורנות אוטומטית.  5.21.2.5

 פרוט הדרישות ממערכת בקרת מבנה  5.22

 מערכות בקרת מבנה יאפשרו: 

שליטה ובקרה על מערכות האלקטרו מכאניות השונות באמצעות מספר מחשבים ברשת. ממחשבי  5.22.1

בקרה על משטרי הדלקות התאורה, בקרה על מערכות אוורור, חשמל, הבקרה תתאפשר שליטה ו

אינסטלציה ושאר המערכות המפורטות במסמך זה ע"פ תסריטים שונים כנדרש ע"י המזמין 

 ובהתאם לרמת הרשאות שתאושר על ידו.

המערכת תאפשר עוד ביצוע השלת עומסים בעיקר למערכת האוורור על פי פרוגרמה שנכתבה על ידי  5.22.2

 מיזוג האוויר ואשר תוצג בנפרד במסגרת התכנון המפורט. יועץ

 

 תפיסה ועקרונות לתכנון מערכת בקרת מבנה 5.23

 -מערכת בקרת מבנה  INTELLIGENT BUILDINGS INSTITUTEבהתאם להגדרה של:  5.23.1

BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) :מורכבת משתי תת מערכות 

5.23.2 BMS- BUILDING MANAGEMENT SYSTEM ול/ניהול המבנה(. )מערכת תפע 

 .ESS – ENERGY SAVING SYSTEMמערכת לבקרת חסכון באנרגיה  5.23.3

 

 : מערכת תפעול/ניהול המבנה כוללת 5.24

 בקרת חשמל, ותאורה ותאורת חרום. 5.24.1

 בקרת אוורור ומיזוג אוויר. 5.24.2
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 בקרת גילוי וכיבוי אש. 5.24.3

 בקרת הצפה. 5.24.4

 בקרת טמפרטורה בחדרים רגישים. 5.24.5

 COבקרת איכות אוויר ו  5.24.6

 פריצה. בקרת גילוי 5.24.7

 התממשקות לטמ"ס ,מערכת כריזה ומערכת אינטרקום. 5.24.8

 

 פעולת מערכת בקרת המבנה מבוצעת בשלוש רמות  5.25

 המורכבת מאביזרי קצה המפוזרים במקומות השונים בתוך המתקן ובמערכות השונות. - רמה א' 5.25.1

המורכבת מיחידות איסוף נתונים אזוריות המקבלות את התראות/נתונים של רכיבים  - רמה ב' 5.25.2

סטנדרטיים ורגשים ומעבירי פקודות שינוי מצב לבקרים, על מנת לשמור ולבקר את המערכת ע"פ 

נתוני התכנית המקוריים, ע"פ הערכים הרצויים שנבחרו. יחידות אלו גם מקשרות בין רמה א' לרמה 

 זון כללי של פעילות הבקרה.ג' למטרת אי

המערכת המרכזית דרכה מופעלות הוראות בקרה ותאום לכל המבנה ולכל המערכות  - רמה ג' 5.25.3

 המחוברים אליו. 

יחידה זו אמורה להעביר נתונים אל מוקד אחזקה ובקרה ולמערכת המחשוב הנמצאת בחדר בקרת הכניסות 

 של מנת"י.

 

 דרישות התכנון למערכת בקרת המבנה 5.26

 :ון מערכת בקרת המבנה על המציע להתייחס, בין היתר, לנקודות הבאותבתכנ 5.26.1

 הגדרת המערכות המבוקרות. 5.26.1.1

 תכנון מדויק של מצב אי תקינות המערכת. 5.26.1.2

 בחירת המערכות החייבות הפעלת/גיבוי ידני/מכני. 5.26.1.3

 קביעת נתונים לגבי תכנות מחשב לבקרת המבנה. 5.26.1.4

הבקרה/אישורי גישה למחשב קביעת נוהל ארגוני )משטר הפעלה( להפעלת מערכת  5.26.1.5

 והרשאות וכד'.

קביעת רשימת פרמטרים/פונקציות שמתכוונים להפעיל במסגרת מערכת בקרת המבנה  5.26.1.6

( ליחידות איסוף INPUT/OUTPUT I/O -וקביעת היציאות והכניסות )הדרישות ל

, מצבים RESETאו אנלוגיות )אתחול  (ON/OFF)אזוריות היכולות להיות דיגיטליות 

 אחדים(.

הגנה בפני ברקים ותופעות מעבר חשמליות של היחידה המרכזית  ויחידת האיסוף  5.26.1.7

 האזוריות, קווי התקשורת.

" בהספק מתאים לבקרים  ON LINE לאספקת חשמל חלופית מסוג " (UPS)מערכת  5.26.1.8

 ולמחשבים ברשת. המערכת כוללת מצברים לפי עקרונות התכנון הבאים:

 מצברים, מתחים ועוד.מצב פעולה ללא הזנת מתח ח"ח, מצב  5.26.1.8.1
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שעות  8יחידות האיסוף האזוריות והבקרים מזוודות במצברים לפעולה תקינה עד  5.26.1.8.2

 לפחות בהספק מלא.

כולל חיבור  SMSחיבור למערכת שידור הודעות מוקלטות באמצעות מכשירי מודם  5.26.1.9

אשר תאפשר התקשרות טלפונית אוטומטית לרשימת מספרי טלפון  VOICEלתוכנת 

וגדר ולדווח קולית על תקלות במערכת, כאמור, גם מערכת זו תגובה בסדר עדיפות מ

 במצברים לשעת חירום.

 גיבוי נתונים ומידע בשרת המרכזי תוך יישום באמצעות מחשב/שרת גיבוי. 5.26.1.10

 

 

 

 :תכנון מערכת בקרת המבנה תכלול את המפורט להלן 5.27

חשמל, תאורה, אינסטלציה, קביעת רשימות מערכות ומתקנים המחוברים לבקרת המבנה. )אוורור,  5.27.1

 גילוי אש, מעליות וכו' (.

 אפיון תוכנית מחשב של מערכת הבקרה. 5.27.2

 כולל כניסות אנלוגיות ופרוטוקולים מול מכשירי מדידה. I/Oרשימה/קטלוג סעיפי פיקוד  5.27.3

 בצבע אדום ודיווחים בצבע אחר/צהוב.  POP UP -הקפצת התרעות ב 5.27.4

 

 :רשימת/קטלוג דיווחים/תקלות 5.28

 .בזמן אמת 5.28.1

 לזיכרון לשם תיעוד והכנת  תוכניות. 5.28.2

 לאחזקה מתוכננת יזומה. 5.28.3

 

 : דרישות נוספות למערכת בקרת מבנה מרכזית 5.29

בחדר החשמל הראשי יותקן מחשב תעשייתי עם מסך מגע על דלת ארון הבקרה לאפשר לטכנאי  5.29.1

 בדיקות וניהול מערכת החשמל במתחם.

ה( תהיה מאותו סוג ומאותה התוצרת לכלל תוכנה וחומר -מערכת הבקרה )אביזרי הקצה והמחשוב  5.29.2

 המערכות המבוקרות.

הפיקוד והבקרה בכל יתר המערכות ומתקנים כגון: לוחות החשמל, מ"ג, מ"נ, מ"א,  לוחות שנאים,  5.29.3

דיזל גנראטור, יתאימו מבחינת קצב ובקרה, להתחברות ולפעולה עם מערכת בקרת המבנה המרכזית 

 . MOD BUSע"י שימוש באותם בקרים או חיבור בתקשורת 

לציוד  TCP/IPברשת   BANCENTת ממשק לפרוטוקול סטנדרטי הקבלן יידרש לספק מערכת הבקרה עם יכולו

המסופק לבקרת ציוד חשמל כגון גנראטור המסופק ע"י קבלן הגנראטורים כך שכל המערכות יעבדו 

 באינטגרציה מלאה מול מחשב הבקרה המרכזי של האתר.
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ממסרי פיקוד יהיה הפיקוד לאבזרי הקצה של מערכות החשמל והמערכות האחרות המופעלים באמצעות  5.30

 :עם מתגי פיקוד רב מצבי

 אוטומטי. 5.30.1

 מופסק. 5.30.2

 ידני ) מצב ידני ידווח לבקרה(. 5.30.3

התוכנה היישומית תהיה גראפית לכל מערכות הבקרה כולל ממשק מוכח ופועל למערכת גילוי האש  5.30.4

 שיסופקו בפרויקט, מעליות וציוד אחר/נוסף שיסופק על ידי קבלן המערכות בפרויקט.

 .MULTI TASKINGהתוכנה תבצע מספר רב של משימות במקביל  5.30.5

 

 :תקשורת אל יחידות הקצה 5.31

להלן תיאור הדרישות המינימליות הנדרשות מהתקשורת שתותקן בין יחידות הקצה ובין מרכז  5.31.1

 :הבקרה

ככלל, כל יחידות הקצה יחווטו אל בקרים שיותקנו בתאי בקרה  ייעודיים בארונות  5.31.1.1

 חשמל קומתיים.

לתכנון המפורט ומתוך רצון ליצירת אופטימיזציה יבנו מספר ריכוזי תקשורת בהתאם  5.31.1.2

 לחדר המסדים על ידי קבלן הבקרה. TCP/IPבתוך המבנה אשר יחוברו ברשת 

תעשייתי עם יציאה עבור סיב אופטי. ארון  SWITCHבכל ארון תקשורת תותקן יחידת  5.31.1.3

 דרישות הנ"ל.מקומי לפי ה  UPSהתקשורת יהיה בעל הזנת חיוני ומגובה

כך שכל המידע ינותב דרך  TCP/IPכל בקר, כאמור לעיל, כולל בתוכו יציאת תקשורת  5.31.1.4

ריכוזי התקשורת וסיבים אופטיים עד לחדר מערכות וציוד הבקרה ומשם לבעלי 

 תפקידים ברשת הבקרה.

, יחידת 19בחדר המסדים שצמוד למוקד האחזקה והבקרה יותקן ארון תקשורת " 5.31.1.5

SWITCH פטי. ופנל או 

 מקומי לעבודה עד שעה ללא הזנת מתח.  UPSארון התקשורת יהיה מוזן ממערכת חיוני ומגובה 

מערכת הבקרה תדע לנטר את תפוקת המידע שינותב בתקשורת למוקד הבקרה תנטר ותציג 

 באופן ברור את הנדרש ממנה כאמור לעיל.

 

 

 

 

 דרישות פונקציונאליות וטכניות של מערכת הבקרה 5.32

 :כלליות של המערכותדרישות  5.32.1
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המערכת תפעל כמכלול אחד, כאשר כל מרכיב יבצע את כל הדרישות המפורטות להלן,  5.32.1.1

את יכולת המערכת  CDRו  PDRוכלל המערכת תבצע את יעודה. הקבלן יציג בתיעוד ב 

 לענות על כל הדרישות.

כל אחד ממרכיבי המערכת יעמוד בדרישות המפורטות במסמך זה. תקלה או ליקוי  5.32.1.2

רכיב אחד או בקבוצת מרכיבים לא תפגע ולא תגרום נזק למרכיבים האחרים במ

 במערכת.

 כל אחד ממרכיבי המערכת ניתן יהיה לתיקון או להחלפה בארץ, בתוך זמן סביר . 5.32.1.3

כל מרכיבי המערכת יהיו מוצרים חדשים מיועדים לעבודה בסביבה תעשייתית  5.32.1.4

או בתקנים בין לאומיים מוכרים כמו \ומאושרים לעמידה בדרישות  של תקן ישראלי ו

UL .או שווה ערך 

 :המערכת תתוכנן ותסופק בהתאם לדרישות עם תוספת רזרבה כמפורט להלן -רזרבה 5.32.2

 .UPS  +:50%ו   DCאספקת כוח ,  5.32.2.1

 במספר הגידים. 30%כבלים + 5.32.2.2

 כבל רזרבי של  מטר לפחות בכל נקודת חיבור ו/או הסתעפות ו/או קצה. 5.32.2.3

 .200%תוכנה וזיכרון  + 5.32.2.4

 .200%יכולת עיבוד מידע +  5.32.2.5

 .50%מרחב וציוד התקנה במסדים, ארונות, ושולחנות בקרה  + 5.32.2.6

 .30%בבקרים  I\Oכמות  5.32.2.7

והמערכות האלקטרו מכאניות. מערכת  מערכת הבקרה מיועדת לבקרה ושליטה על משק האנרגיה 5.32.3

-BACNETאשר תפעל בתקשורת באמצעות פרוטוקולים סטנדרטים דוגמת  PLCהבקרה תהא מסוג 

TCP/IP  ו   MODBUS-TCP/IP .עם אינטגרציה מלאה ביניהם 

מערך התקשורת יפעל בתווך הולכה המאפשר חסינות רעשים המתאימה לסביבות רועשות של חדרי  5.32.4

 ת חשמל.מכונות,  לוחו

המערכת תשלוט ו/או תפקח במערכות האלקטרו מכאניות, גנרטורים, ציוד חשמלי בכל המבנה,  5.32.5

 לוחות חשמל ושטחים ציבוריים/משותפים , מערכות מ"א ומערכות תברואה של המבנה, ועוד.

אשר יותקן בחדר מוקד אחזקה  –המערכת תכלול  מוקד לשליטה ודיווח על תקלות של המערכות  5.32.6

 ובקרה.

מערכת תכלול מודולים מובנים של בקרה וחיסכון באנרגיה ותשלוט על תאורות באזורים רלוונטיים,  5.32.7

 כללים ומסדרונות, פנים וחוץ, אוורור ומיזוג, בקרה וחסכון באנרגיה במשרדים וכו'. 

 מערכות מ"א יתוכננו ע"י יועץ מ"א יבוצעו ע"י קבלן מ"א.  5.32.8

ם יבשים ו/או בפרוטוקול תקשורת שמובנה ביחידה למערכת מערכות אלה יעבירו התראות ותקלות במגעי

 בקרת המבנה הכללית לפי תכנון מוקדם שיעביר קבלן הבקרה ליועץ מיזוג האוויר.

מערכות חשמל תוכננו ע"י יועץ מערכות חשמל כוח ומאור ויבוצעו ע"י קבלן החשמל. מערכות אלה  5.32.9

כניות, ויעבירו   התראות ותקלות במגעים יכללו אינדיקציות של מגעים יבשים ממערכות אלקטרו מ

יבשים ו/או בפרוטוקול תקשורת שמובנה ביחידה למערכת בקרת  המבנה הכללית לפי תכנון מוקדם 

 שיעביר קבלן הבקרה ליועץ החשמל.
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המערכת תבנה כך שניתן יהיה לשלב בתוכה גם את כל מערכות הבקרה והשליטה של מערכות השונות  5.32.10

רים, משאבות וכל יתר ציוד הקצה  בתחומים השונים במבנה כמו כן תתממשק פסק, גנרטו-כגון: אל

 המערכת למערכות גילוי האש, כריזה, מצלמות וגילוי פריצה.

השליטה והבקרה יבוצעו באמצעות יחידות קצה חכמות אשר כוללות גם שעון זמן אמת, ויקבלו חיווי  5.32.11

 קבועים מראש, אילוצי מפעיל ועוד.נתונים מהשטח, נתוני צריכת אנרגיה עדכניים, נתונים 

  ETHERNETהמערכת כוללת מרכז בקרה, בקרים ויחידות קצה מבוזרים המחוברים ביניהם ברשת  5.32.12

(10 BESET  )TCP/IP  אוRS-485  .למרכז הבקרה 

 : המערכת תתממשק למערכות שונות במבנה 5.32.13

 אויר ואוורור.-מיזוג 5.32.13.1

 חשמל כוח ותאורה. 5.32.13.2

 אינסטלציה ותברואה. 5.32.13.3

 עולית וחרום.כריזת תפ 5.32.13.4

 גלוי אש  וספרינקלרים. 5.32.13.5

 גילוי פריצה. 5.32.13.6

 בקרת כניסה ונוכחות. 5.32.13.7

 מעליות. 5.32.13.8

 הצפה. 5.32.13.9

 מערכת הרחקת מכרסמים. 5.32.13.10

 , טמפרטורה. COגזים  5.32.13.11

 גנרטור. 5.32.13.12

 אינטרקום 5.32.13.13

 פסק.-אל 5.32.13.14

 מתגי תקשורת של רשת התקשורת. 5.32.13.15

  פרוטוקול התקשורת של מערכת גלוי עשן ואש. 5.32.13.16

 פרוטוקול תקשורת לבקר גנרטור. 5.32.13.17

 פסק.-למערכת אל SNMPפרוטוקול תקשורת  5.32.13.18

 ו/או פרופיבס.  MODBUSפרוטוקול תקשורת  5.32.13.19

 פרוטוקול תקשורת למערכות טמ"ס ומצלמות. 5.32.13.20

 פרוטוקול תקשורת למערכת גובה מפלס נוזלים. 5.32.13.21

כל המערכות הללו יוצגו במערכת הבקרה באמצעות מגעים יבשים ו/או פרוטוקולי תקשורת  5.32.14

 (.(B.M.S-.Building Management Systemרלי ממערכת המתאימים, אשר הנן חלק אינטג

 SATEC–המערכת תכלול פרוטוקול תקשורת ו/או מתמרים לשם קבלת מידע ממערכות רבי מודדים  5.32.15

 ( לשם הצגת הערכים בזמן אמת.TCP/IP)בתקשורת 

 

רגשים מכניות,  -חומרה ותוכנה מרכזית  לשליטה ובקרה על מערכות אלקטרו – מוקד אחזקה ובקרה 5.33

 :לבקרת אקלים ואיכות אוויר ומערכת טמ"ס
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 מוקד האחזקה והבקרה יאפשר דו שיח ידידותי בין מערכת הבקרה לבין המפעיל. 5.33.1

במוקד יותקן שולחן הבקרה ואמצעים לשליטה ובקרה בטמ"ס ובקרת המבנה וכולל: מחשבים,  5.33.2

 ומדפסת. פסק מיקרופון כריזה, טלפונים -מסכים לצפייה, מקלדת, עכבר, מערכות אל

המבצעת את התקשורת בין המחשבים לבקרים   HMIבשרת בקרת המבנה תותקן תוכנה יישומית 5.33.3

 בשטח, לשם העברת המידע הרלוונטי ביניהם.

המערכת תציג בצורה גרפית על המסך את המידע שייאסף ע"י יחידות הקצה בשטח, מידע זה ניתן  5.33.4

 להדפסה באמצעות מדפסת ייעודית בחדר הבקרה.

או לפי לו"ז שנקבע  –תבוצע אוטומטית בעת אירוע חריג )תקלה( או דיווח יזום ע"י המפעיל ההדפסה  5.33.5

 מראש.

 במצב תקלה, כאשר המחשב לא מחובר מסיבה כל שהיא, תפעיל מערכת הבקרה צופר בחדר הבקרה. 5.33.6

המפעיל יוכל לשנות פרמטרים מסוימים במערכת בצורה קלה וברורה בהתאם להרשאות שקיבל  5.33.7

 מהמערכת.

התרעה אשר תוצג במסך תחייב תגובה של המפעיל, באם לא הגיב יופעל כאופציה זמזם מקומי בחדר  5.33.8

 הבקרה. 

 באם על התרעה זו לא תגיע תגובה, יופעלו הצופרים או החייגן, בהתאם לסוג ההתרעה.

 ההתרעות אשר מחייבות תגובה מידית של המפעיל יהיו מסוג התראה מתפרצת.  5.33.9

 כלומר, תופיע התרעה ללא תלות בסוג המסך בו נמצא המפעיל. 

 התרעות ידורגו בהתאם לחשיבותן ובהתאם לכך תגיב המערכת.

 תצוגת ההתרעות תהיה צבעונית כאשר צבע ההתרעה יהיה פונקציה של חשיבותה.  5.33.10

אפשרות בתכנה  כמו כן תהיה אנימציה מלאה של תנועה, סיבוב וכדומה אשר תהיה תלויה במצב העבודה. תהא

 לנתב את ההתרעות של השטחים והפונקציות השונות בחתך של זמנים שונים ליעדים שונים. 

 באם עמדת האחזקה לא מאוישת יעברו ההתרעות באמצעות חייגן לטלפון סלולרי או קווי בזק.

 הפעלת תוכנת מרכז הבקרה תהיה ברורה ופשוטה, ותציג את המידע בשפה העברית. 5.33.11

למפעיל לראות ולטפל בפעילות המתרחשת במבנה באמצעות תמונות  צבעוניות אשר  התוכנה תאפשר 5.33.12

 המידע מוצג בזמן אמיתי. 

 בו בזמן התכנה תאפשר  להמשיך לקבל מידע נוסף.

במצב התרעה, המחשב יציג את הפעולות אותן יש לבצע כדי לפתור את הבעיה. המידע יוצג בטבלאות  5.33.13

 ברורות ונוחות להבנה למפעיל.

וי פרמטרים של התוכנה יתבצע באמצעות עובדים מורשים ע"י סיסמה אישית אשר  תקבע שינ 5.33.14

 בתוכנה.

 באם המחשב אינו מחובר תופיע התראה על כך במסך התצוגה. 5.33.15

 המחשב המרכזי יאגור את האירועים אשר אירעו במבנה. 5.33.16

 יום. 365עד  -אינפורמציה זו תיאגר ביחידת הדיסק הקשיח  5.33.17

 המידע הצגתו והדפסתו בחתכים כפי שיקבעו ע"י היועץ.המערכת תאפשר שליפת  5.33.18
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 אנרגיה. -המערכת תהייה בעלת יכולת להפיק דוחות בחתכים שונים בנושא שמישות וצריכת  5.33.19

 על תקלות במערכת, בזמן אמת. SMSהבקרה תפיק  ותשלח הודעות   מערכת 5.33.20

 

 :דרישות טכניות חומרה ותוכנה – מוקד אחזקה והבקרה 5.34

תקשורת מרכזי ובו יותקן הציוד: מחשבים, שרתים, ארונות תקשורת עם מתגים המוקד כולל חדר  5.34.1

 וכל יתר הציוד הדרוש.

חדר בקרה ובו יותקן הציוד: מסכי מפעיל בעמדת העבודה, מקלדת ייעודית לתצוגה ולתפעול,   5.34.2

ר מדפסת, מיקרופון לכריזה )יסופק ע"י אחרים( ריהוט מלא )שולחן בקרה ייעודי וכיסאות( וכל ית

 הציוד הדרוש.

 מפרטים אלה הינם מינימליים ובכל מקרה כל הציוד שיוצע יתאים לנדרש במפרטים ובכתב הכמויות.  5.34.3

 בהגשת ההצעה יאשר הקבלן שכל ציוד המחשוב והתקשורת מתאים ועונים באופן מלא לדרישות.

התקשורת, בכל תקופת זמן )קצר יחסית( יוצאות לשווק טכנולוגיה חדשות בתחום ציוד המחשוב ו 5.34.4

לכן הקבלן יתמחר ויספק את ציוד המחשוב והתקשורת בטכנולוגיה החדשה והמתקדמת ביותר 

 הקיימים באותה עת.

 

 :  דרישות מינימום מציוד המחשוב למערכת הבקרה 5.35

 בלבד. HP, DELL, IBMציוד המחשוב המסופק יהיה תוצרת  5.35.1

 .IBM  ,HP  ,DELL  ,ACER  ,SONYהמחשב המוצע יהיה אחד מהתצורות הבאות:  5.35.2

  : APPLICATIONמפרט טכני עבור שרתי  5.35.3

CPU  Intel® Platinum E5400 dual core or Intel® Xeon® E5-2630 

v4 OS Windows Server® 2012 R2 Enterprise 

DB SQL server 2012 or SQL express 2008 

RAM 8GB  

Hard Drive 4 Disks of 2TB SAS configured  at full Raid 5 Redundancy = 

19TB Net 

. 

NIC 1 Giga bit 

Display 

adaptor 

Standard 

 

 W ATX   (DUAL-FAN,) 480מארז  5.35.3.1

5.35.3.2 DOUBLELAYER  X16 DVD BURNER, 

 ,VGA ,HDMI, יציאה LPTיציאה מקבילית  RS232   ,1יציאות טוריות  6 5.35.3.3

 .MB 128זיכרון  – NVIDIAאו  ATIתוצרת   מאיץ גרפי:  5.35.3.4

 , LINE   ,MIC    ,OUTיציאות אודיו ) ON BOARD – 3כרטיס אודיו  5.35.3.5

 מקדימהUSB ( ,2 )יציאות  6 5.35.3.6
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 msec 4(.  )תגובת מסך 1280/1024רזולוציה גבוהה ) 24בגודל " LCDצג צבעוני שטוח  5.35.3.7

 (. SAMSUNGאו  SONY ,LG ,MAGמינימום( )תוצרת 

 ,  QUANTUM 104 KEYS -מקלדת עם  מקשים חרוטה עברית/אנגלית  5.35.3.8

שני USB MICROSOFT INTERNET PROאו  X MULTYSERIAL 8כרטיס תקשורת   5.35.3.9

 .NE-2000, ETHERNET 10/100/1000Mbpsכרטיסי כרטיס תקשורת 

 ,INTELLIMOUSE OPTICAL USB -עכבר תוצרת מיקרוסופט  5.35.3.10

 , CONEXANT PINE V.92או  BPS56000 - CREATIVEמודם תקשורת  5.35.3.11

דפים  15)מדפסת רשת(, קצב הדפסה  HP-960גם צבעונית כדוגמת ד  HP –מדפסת לייזר  5.35.3.12

 לדקה. המדפסת תאפשר הדפסת דוחות וגרפיקה. 

 (.  OFF LINEהמדפסת תכלול אינדיקציות לתקלה )אין נייר, 

 דפי נייר.  200כולל  4Aהמדפסת תכלול מגש נייר 

 זוג רמקולים שולחנים עם מגבר מובנה.

 

 :דרישות טכניות ופונקציונליות מהבקרים 5.36

 :, העובדים לפחות באחד מהתקנים הבאיםDDCאו  PLCמערכת הבקרה תורכב מבקרי   5.36.1

U.L. 94 TEST OF FLAMMABILITY 

CSA 22, 2 NO. 142 PROCESS CONTROL EQUIPMENT 

NEMA ICS 3.304 STANDRD FOR CONTROLLERS 

 התקנת הבקרים תבוצע בצמוד ללוחות הציוד המבוקר בתאים נפרדים  5.36.2

עבודה הבחדרי מכונות ו/או על גגות ו/או בתנאי סביבה קשים יעמדו בתנאי  הבקרים שיותקנו 5.36.3

 : הבאים

 מעלות צלסיוס. 0-55טמפרטורות סביבה  5.36.3.1

 .95%-10%לחות יחסית  5.36.3.2

של כל בקר ינוצלו במלואם בכל  לוח. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי  -I/Oאין זה מן ההכרח שכל ה  5.36.4

 מלוח אחד למשנהו במגמה לחסוך בבקרים. -I/Oשלא נוצלו. אין להעביר חווט ל I/Oעבור 

כוללת את המחיר יחסי של לוח הבקרה כמפורט בהמשך לרבות: אספקה  I/Oמחיר כל נקודת   5.36.5

, תעלות לחיווט, מא"ז, PLC והתקנת הציוד, לרבות רזרבה נדרשת על פי המפרט הטכני, של בקרי 

על פס  RJ-45נדרשים, שקע תקשורת  לחצנים מוארים, מנורות סימון, ממסרים מכל סוג, ספקי כוח

DIN א"ה מהדקים, חיווט וחיבור, שילוט וחומרי עזר שונים, להפעלות התקינה לרבות מפסק טמפר ,

 על הדלת ומנעול מסטר תואם לכל הארונות.

 TCP/IP, בעלי תקשורת  I/O - 256-הבקרים אשר יותקנו בפרויקט יהיו בעלי יכולת שליטה של עד כ 5.36.6

 מובנת. 

 : שיסופק יהיה אחד מהסדרות המפורטות להלן  PLCבקר   5.37

 SCHNEIDER – ELECTRICשל חברת  M-340בקר מסדרה  5.37.1

 SEMAPHOREשל חברת  TBOXבקר   5.37.2
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 SIEMENSשל חברת  1,500בקר מסדרה  5.37.3

 ROCKWELLשל חברת  CONTROL LOGIXאו סדרה  COMPACT LOGIXבקר מסדרה  5.37.4

AUTOMATION 

 דיגיטליות ואנלוגיות או בעלי כניסות ויציאות תקשורת  אוניברסליות.הבקרים יהיו עם כניסות ויציאות  5.38

כל בקר יהיה בעל יכולת תקשורת ישירה למחשב נייד כך שיהיה ניתן לתכנת ולבדוק כל בקר בנפרד גם  5.39

 כאשר רשת הבקרה לא מוכנה או לא פעילה.

 .נתונים טכניים של הבקרים 5.40

 UPSאו דרך  230VACיתחבר ישירות למתח רשת הבקר יכלול ספק מתח בהתאם לדרישות היצרן, ו 5.40.1

מעלות צלסיוס( למקרה נפילת מתח. צריכה  55חודשים )בטמפ'  36ובעל סוללת גיבוי פנימית עד 

VA5. 

 כל הבקרים יעבדו בצורה עצמאית, ללא תלות במחשב המרכזי. 5.40.2

 ים בהם.במקרה של נפילת מתח או בעיה בתקשורת הבקרים יעבדו לפי הנתונים האחרונים הטעונ 5.40.3

להפעלת ממסרי הפעלה המסופקים ומותקנים ע"י יצרן  12VDCאו  24VACהקבלן ספק כוח  5.40.4

 הלוחות בלוחות החשמל.

יכולת שליטה ובקרה בנויים לתצוגה של מערכות דיסקרטיים ואנלוגיים, שינויי פרמטרים ומשטרי  5.40.5

 עבודה באמצעות לחצנים על הבקר ותצוגה אלפא נומרית.

יתן לצפות ולפקד על הנקודות בבקר וכן על כל הנקודות ביחידות בקר ניהיה באמצעות אלה  5.40.6

 המחוברות אליו בתקשורת.

 LCDלצד הבקר לתצוגה והפעלה של כל הנקודות בבקר וביחידות ההרחבה. במסך  LCDתוספת פנל  5.40.7

ניתן לתכנת "מסכים" גרפיים, טבלאות וכו'.כל פונקציות הבקרה יהיו ניתנות לשינויים באמצעות 

 ך.המס

 כניסות ויציאות הבקר יהיו מבודדות אופטית.  5.40.8

 כניסות ויציאות הבקר יהיו מבוקרות כך שבמקרה של נתק תינתן התראה בבקרה. 5.40.9

 כניסות ויציאות יהיו מוגנות בפני קצר, ובמקרה זה תינתן התראה בבקרה. 5.40.10

 מובנית.  TCP\IPלבקר תהיה יציאת  5.40.11

 .תכנת  בקרים 5.41

 בקרים השונים ומפעילה מערך העומסים הנשלטים.תוכנית הבקרה הנה תכנית האגורה ב 5.41.1

 :המערכת תפעיל עומסים על בסיס אחד או יותר מהגורמים הבאים 5.41.2

 זמן אמיתי )שעה ביום, יום בשבוע ותאריך לועזי(.   5.41.2.1

 חיווטים מהשטח )אנלוגיים ודיסקרטיים(. 5.41.2.2

 דרישת אילוץ ידני מהמרכז. 5.41.2.3

 ידניות.תרחישים הבנויים מראש להפעלות אוטומטיות ו/או  5.41.2.4

 : תוכנת הבקרים תאפשר את הפונקציות הבאות 5.42

 פונקציות מתמטיות. 5.42.1

 פונקציות לוגיות. 5.42.2

 בכל קצב שהוא. –מניית פולסים  5.42.3
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 אזעקות. 5.42.4

 .PIDפונקציות בקרת  5 5.42.5

 מיתוג עומסים ושיא ביקוש. 5.42.6

5.42.7 O.S.S .)פונקציית תוכנות התחלה וכיבוי אופטימלי למזגנים בהתאם לזמן התייצבות הטמפרטורה( 

 

 :דרישות טכניות לשולחן בקרה 5.43

 .במסגרת הקמת מוקד אחזקה ובקרה יספק הקבלן ריהוט ייעודי למוקד הבקרה

 עמדות העבודה הייעודיות יהיו מערכות מודולאריות מושלמות לחדרי בקרה עפ"י התכנון.  5.43.1

המערכות יכללו את כל המרכיבים ותת המרכיבים הנדרשים לעמדות מסוג זה ויהיו מתוצרת חברה 

  המתמחה בציוד מסוג זה.

 :כל עמדה תכלול את הרכיבים ותת המכלולים המפורטים להלן 5.43.2

 .RAL9006שלד מתכת מודולארי, צבוע בתנור בצבע  5.43.2.1

בסיס מתכת מסיבי המהווה חלק אינטגראלי מהשלד ומהווה בסיס להתקני תליית  5.43.2.2

 מסכים. צבע הבסיס זהה לצבע השלד. 

 מפלסים. 2 –, ב 22מסכים לפחות בגודל " 4בסיס תליית המסכים יתאים לתלייה של  5.43.2.3

מכלול טכני לתקשורת ומחשבים, משולב בשולחן, כולל ארון מתכת עם התקנים  5.43.2.4

 מחשבים, ציוד תקשורת וציוד אלקטרוני ייעודי. 4להתקנת עד 

 המכלול הטכני יכלול דלתות מאווררות עם פתיחה מהחזית לצורך שרות. 5.43.2.5

 לתקשורת ולציוד ייעודי. RJ45 -ים ל , כולל הכנה של פנל19הכנה להתקנים " 5.43.2.6

התקני חשמל הכוללים קופסאות פיצול ושקעים להזנת מחשבים ומסכים וציוד אחר,  5.43.2.7

 שקעי שרות למשתמש. 2 -ו  UPSשקעי  4כולל  

 אינסטלציה חשמלית בין המכלול הטכני לבין הזנות החשמל בחלל הרצפה הצפה. 5.43.2.8

לכניסות תקשורת יהיו  המכלול הטכניכל האינסטלציה והתיעול הנדרש לתקשורת בין  5.43.2.9

 מקירות החדר או מהתקרה.

כל האינסטלציה הנדרשת עבור חשמל ותקשורת תהיה ישירות מהמכלול הטכני אל  5.43.2.10

 המסכים.

או שווה ערך מאושר,  LEVICOמערכת זרועות מושלמת לתליית מסכים מתוצרת  5.43.2.11

 .24" -ל  22"דרגות חופש כ"א והתקנים להתקנת מסכים  שטוחים בין  3הכוללים 

 מ' בגימור עפ"י בחירת  המזמין. 1.20מ' ובעומק  1.50משטחי עבודה ברוחב  5.43.2.12

 כל התעלות והחיווט יהיו נסתרים בתוך המכלול הטכני ויהיו נוחים  לגישה. 5.43.2.13

 בכל שולחן ניתן יהיה להתקין ארונית תואמת. 5.43.2.14

 

 .הגדרת תוכנת השו"ב של מרכז הבקרה 5.44

תוכנה לשליטה, בקרה ותפעול מערך האנרגיה, כולל תוכנה  במחשב השליטה והבקרה המרכזי תותקן 5.44.1

 לתחזוקה מונעת שתאפשר הקלדת פריטי הציוד לתוכה, הוראות האחזקה כולל קשר ביניהם.
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התוכנה שתסופק תהיה מתוצרת ספק הבקרים המבצעת את התקשורת בין המחשב לבקרים בשטח,  5.44.2

 לשם העברת המידע הרלוונטי בניהם.

כך  שבאמצעות  FTPו HTML , HTTPתכנת מחשב בקרת המבנה תתמוך בפרוטוקול של דפדפנים  5.44.3

 סיסמה יהיה ניתן לצפות בפרמטרים של המערכת בכל מחשב.

, יישומית למערכת הבקרה, תאפשר למפעיל לראות ולטפל בפעילות המתרחשת HMIתכנת השו"ב  5.44.4

 צעות הכלים כמתואר להלן.במבנה/אתר, במשרדים ובשטחים חיצוניים ופנימיים באמ

 תמונות צבעוניות באנימציה מלאה כולל תנועה מלווה בזמן אמיתי.  5.44.5

המידע על המתרחש יסודר בתמונות המורכבות מחלק סטאטי העוזר למפעיל בהתמצאות במידע המצויר על 

  המסך ומחלק דינמי בו המידע המוצג עוקב אחר משתנים ותהליכים במערכות השונות ברחבי המבנה.

 המערכת תתמוך תמיכה  מלאה בתכניות על בסיס אוטוקאד .

תכניות של כל המערכות האלקטרו מכאניות שבחניון יאוחסנו בזיכרון המחשב באופן שיטתי ומסודר  5.44.6

 .SCADAעם קישוריות לתוכנת ה 

המידע יוצג בטבלאות ברורות ונוחות להבנה, כאשר למפעיל תהיה אפשר שליטה על חלק  5.44.7

 מהמשתנים.

בחירת המשתנה המופיע על המסך תעשה ע"י "הצבעה" על המשתנה, ע"י הזזת הסמן הגרפי והקשת  5.44.8

 הפעל/הפסק )או כתיבת ערך(.

המעבר בין התמונות השונות יתבצע באותה דרך, כלומר "הצבעה" על בחירת תמונה חדשה על המסך  5.44.9

 והקשת "אישור".

ללא תלות בתמונה, שהמפעיל מתבונן בה בעת אירוע חריג כגון תקלה תופיע הודעה מתפרצת במסך  5.44.10

 באותה שעה. חלק מהודעות התקלה ישוגר באופן אוטומטי גם אל המדפסת.

באם המחשב אינו מחובר אל רשת הבקרים בעת אירוע חריג, יפעיל אחד הבקרים צופר התרעה  5.44.11

 במרכז הבקרה או בכל מקום אחר בהתאם להחלטת מנהל האחזקה.

ל תכנה שתאפשר העברת מידע של התקלות לפי מינוח )טקסט( מרכז הבקרה יצויד בתוספת ש 5.44.12

 חלוקות לפחות.  -10ע"י שדור ע"פ פילוח ל  –שיוחלט עליו 

אל  SMSהודעות תשלחנה במודם סלולארי של אחת מחברות הטלפונים סלקום ו/או אורנג'  ו/או פלאפון ע"י 

 . )תשלום שוטף ע"י הגורם המתפעל( אנשי האחזקה

 רת להתראות במסר קולי יסופק ע"י הקבלן במקביל תשלח הודעות בדוא"ל.פרוטוקול תקשו

התוכנה תאפשר לצייר גרף של צריכת האנרגיה בפרויקט ביחס לזמן במערכות החשמל ובמיזוג  5.44.13

 האוויר.

 משתמשים בו זמנית. 10המערכת תאפשר גישה של  5.44.14

 בלבד. ממשק משתמש יהיה ממשק חלונאי, קל לתפעול ידידותי למשתמש ובעברית  5.44.15

 או שווה ערך שיאושר ע"י המזמין. SQLבסיס הנתונים יהיה מסוג  5.44.16

 התמונות הגרפיות והדוחות יהיו בעברית/ אנגלית ע"פ רצון המשתמש. 5.44.17

 פעולתו של יישום בקרת המבנה תתבצע במקביל לפעולתם של יישומים אחרים המופעלים במחשב.  5.44.18



 

 

466 

המפעיל יכללו ממשק התפרצות, שיאפשר פונקציות חיוניות וכאלו הדורשות התערבות מידית של  5.44.19

 חיווי חזותי וקולי להפניית תשומת לב המפעיל גם במקרה המחשב מועסק ביישומים אחרים.

במקרה כזה יוכל המפעיל להיכנס מידית ליישום מערכת הבקרה ולטפל במקרה בהתאם לצורך.  5.44.20

גירת דיווחים, הפקת הפונקציות החיוניות הם: הפקת התראות למדפסת, אגירת מידע היסטורי, א

 דו"חות תקופתיים, דפדוף במסך   למקרה תקלה וכד'.

יישום הבקרה יכלול חבילות תוכנה אינטגראלית של חברת הבקרים ו/או תוכנות ספציפיות שיכתבו  5.44.21

 " של מפעיל המערכת:HMIלבקרים עבור יישום אפליקציות ייעודיות שידרשו במסך "עמדת שו"ב 

 ( לפי שעות, ימים, חגים וימים  מיוחדים.ATSתוכנת תזמון אוטומטי ) 5.44.21.1

 (.SSTOאופטימיזציה של זמן הפעלה/ הפסקה ) 5.44.21.2

 בקרת טמפרטורה, לחות, הצפה, עשן ועוד. 5.44.21.3

 (.EIPתוכנת בקרת אירועים ) 5.44.21.4

 ביצוע לוגיקה וחישובים. 5.44.21.5

 הפעלות מותנות. 5.44.21.6

ביצוע תרחישים מובנים בהתאם לדרישות המבצעיות והפונקציונאלית על פי מפרט זה  5.44.21.7

 רישות המתכנן לצורך הפעלתם באופן נוח וקל.וד

 התנית התראות. 5.44.21.8

 איסוף מידע. 5.44.21.9

על ידי בלוקים מוכנים )מודולאריים( של בקרה, הן אנלוגיים והן דיגיטליים  PLCבקרת  5.44.21.10

 מסוגים שונים.   

 עבור יישומיים ייעודיים שיכתבו לפרויקט PLCבקרת  5.44.21.11

 הפקת דו"חות. 5.44.21.12

 התראות והודעות. 5.44.21.13

התוכנה היישומית במחשב מרכז הבקרה תתמוך בתוכנת אוטוקאד  או כל תוכנת שרטוט / עיצוב /  5.44.22

מערכות רלוונטית ותוכל  לקלוט קבצי אוטוקאד שיכללו תרשימים של המבנה לצורך הצגתם 

 .JPEGושילובם בתמונות המחשב. ובנוסף  תוכל לקלוט גם תמונות כמו 

 פתוחים ויכולת התממשקות למערכות אחרות.המערכת תהיה בעלת פרוטוקולים  5.44.23

מכל סוג, באופן שניתן יהיה  להוסיף אייקונים  10התוכנה תכלול אייקונים סמויים , לפחות  5.44.24

 בשרטוטים קיימים או בשרטוטים חדשים, ע"י גרירה. 

ן הוספת  אייקון תיפתח טבלת הגדרות תצוגה ופעולה כך שמפעיל בעל הרשאה מתאימה  יוכל לשלב אייקו

 חדש במערכת ללא צורך בתכנות או בתמיכה של החברה.

לצו  שיוך ובחירת קבוצות  (pull down lists)המערכת תעשה שימוש בטבלאות ובתפריטי גלילה   5.44.25

 ,פרמטרים , והגדרות כמתואר לגבי כל מערכת.

 כל פעולות הבחירה וההפעלה יעשו ע"י העכבר. הקלדת הנתונים באמצעות המקלדת. 5.44.26

 אזורי זמן בכל יום.  10ם תהינה שבועיות ותאפשרנה הגדרה של עד הגדרת הזמני 5.44.27

 כל סכמת זמנים תוכל להיות מסוג יום עבודה רגיל, יום חופשה או חג. 
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 ניתן יהיה  להגדיר ימי חגים לחמש שנים מראש.

 המחשב יציג כל הזמן את התאריך והשעה. נתונים אלה ירשמו גם בכל הדוחות והקלטות הנתונים. 5.44.28

 . REAL TIME -ה תשלח תעדכן נתונים על המסך בהתוכנ 5.44.29

מודול ההיסטוריה והדוחות של התוכנה יאפשר ביצוע חתכים וחיפוש על כל הנתונים במערכת וזאת  5.44.30

 תוך כדי הפעלת מסננים שיאפשרו חיתוך המידע לפי סוג  אירוע / תאריך וזמן.

שב  המרכזי לצורך הפקת כל האירועים במערכת יאוחסנו בכונן הקשיח של המח -הפקת דו"חות 5.44.31

דוחות. ניתן יהיה לבחור דוחות בחתכים שונים שיינתנו  לבחירה ע"י המשתמש ,ללא כל הפרעה 

 לתקשורת מול הבקרים. 

הדוחות יופקו במסך המחשב וניתן יהיה להדפיסם או להעביר קבצים לעיבוד במחשב אחר דרך הצורב או 

 ערכת, חדר, קבוצת חדרים, זמן וכו'. . הדוחות יהיו בחתכים שונים לפי מUSBמחברי 

 . -  CDRו PDRהדוחות מבחינת סוג ותצורה יסוכמו בשלב 

 התוכנה תכיל מנגנון התאוששות אוטומטי מתקלות תקשורת או תקלות מתחים. 5.44.32

כל התוכנות הרצות במקביל יעבדו מול המשתמש בצורה של שאלות ותשובות כאשר תמיד יוצגו  5.44.33

 בפניו. למפעיל האפשרויות הפתוחות

ראשונית או לאחר נפילה לא תדרוש מהבקר ביצוע פעולות למעט  BOOT UP)העלאת המערכת ) 5.44.34

 . הנפילה, היציאה ממערכת, והכיבוי  יתועדו.ON/OFFהפעלת 

קבלת הנחיות  HELPהתוכנה תלווה במסכי עזרה מובנים ובעברית. ניתן יהיה לבצע בכל עת בעזרת  5.44.35

 להמשך ביצוע.

 בעת קבלת התרעה יוצגו אוטומטית מסכי עזרה ומסכי הנחיות למפעיל.  5.44.36

 על  המפעיל לאשר ביצוע כל פעולה בנפרד בטבלת ההנחיות. 

 לכל סוג התרעה יהיה דף הנחיות תואם שיקבע בתיאום עם המזמין.

א , ע"י מפעיל ללBOOTהתוכנה תהיה חסינה בפני איפוס, מחיקה, או שיבוש הנתונים, כולל במצב  5.44.37

 הרשאה מתאימה. 

 פעולות בבסיס הנתונים יתאפשרו רק לבעלי הרשאה נפרדת.

 כל אירוע חריג ילווה באות קולי במחשב הבקרה. 5.44.38

 ואנטי ווירוס של חברה מובילה בנושא. FIREWALLתותקן הגנה ע"י  5.44.39

 לכל התוכנות שיסופקו יינתן גם רישיון הפעלה בר תוקף. 5.44.40

 למידע תתאפשר ע"י הקשת קוד אישי. הגישה למחשב ו -הרשאות עבודה במערכת  5.44.41

 רמות: 4יהיו 

 רמת מפעיל המערכת. -רמה א'  5.44.41.1

 רמת אחראי מבנה או משמרת. -רמה ב'  5.44.41.2

 רמת מנהל או גורם  מקביל. -רמה ג'  5.44.41.3

 רמת טכנאי/תכנת.  -רמה ד'  5.44.41.4

 הגדרת הפעולות של כל רמה תקבע ע"י רמה ג' ותהיה ניתנת לשינוי בכל עת. 5.44.42
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העברה למצב אוטומטי/ידני, הפסקת פעולת מפוחים וכו', המחשב יבקש לפני ביצוע פעולה כמו  5.44.43

 אימות  נוסף לפני ביצוע הפעולה.

תותקן תוכנת דיאגנוסטיקה מלאה על מרכיבי המערכת והתקשורת. פונקציה מובנית שאינה צורכת  5.44.44

 כל התערבות של המפעיל. 

 כל בעיה מדווחת אוטומטית לחלון הודעות המערכת. 

 תכלול גם הצגת מצב עבודה בשרת הגיבוי כאשר השרת הראשי תקול. בדיאגנוסטיקה

כל שינוי יזום של מפעיל המערכת ממצב הפעלה אוטומטי למצב הפעלה ידני, עוקף בקרה, יחייב  5.44.45

הקפצת הודעה למפעיל "הינך עומד להפוך פעולה אוטומטית לפעולה ידנית, לחץ כן/לא". הודעה זו 

 תירשם בלוגו היסטורי בציון תאריך, שעה, שם וקוד כניסה למערכת של מפעיל תורן. 

 זה יוגן ממחיקה ע"י גורם שלא הורשה לכך. לוג היסטוריה

 

 :דרישות פונקציונאליות ממערכת השו"ב 5.45

 :מערכת הבקרה תנוהל ותוצג דרך מספר מודולים במרכז הבקרה 5.45.1

, באמצעותו תנוהל כל מערכת הבקרה של תחומי החשמל, HMIמסך עמדת שו"ב  5.45.1.1

מצבי מפסקים  המיזוג, האוורור, הפעלת מעגלי תאורה ומפוחים, תצוגה בזמן אמת של

בלוחות חשמל, תצוגה של מתחים, זרמים, התרעת מצבים חריגים של טמפרטורות, 

 רגשי עשן ואיכות אוויר, הצפה, גילוי אש ועוד.

את מבנה המסכים, התצוגות הנדרשות,  CDR –וה  PDR –כאמור, הקבלן יציג, בשלבי ה  5.45.1.2

 ואופן העבודה בהתייחס לכל הדרישות כפי שמפורט במסמך זה.

עם הקמת המערכת ניתן יהיה לשנות את יעוד עמדות המסכים לדוגמה: חלק מהתרעות  5.45.1.3

שאמורות להופיע במסך שו"ב יעברו למסך עמדת הטמ"ס וכו', הקבלן יציג את 

 האפשרויות השונות ללקוח וליועץ הבקרה.

 :חלקים והם 4-המסך הראשי יחולק ל 5.45.2

ם יכולת לרדת לרמת מבנה, תצוגת תרשים גראפי/סינופטי של האתר ע - אזור עבודה 5.45.2.1

 חדר, או מערכת כמו גנראטור, לוח חשמל, משאבה וכו'. 

הכניסה לרמת מערכת תתאפשר הן ע"י אייקון במפה ]מבחינת מיקום[ והן ע"י בחירה מתרשים 

 חד קווי של כל מערכת אליו יהיה ניתן להכניס מהמסך הראשי.

 תצוגת אינפורמציה מתעדכנת.  -טבלת התרעות \אזור קבלת נתונים 5.45.2.2

האזור יכלול גם סיכומים כמו: כמות ההתרעות בטיפול, כמות הגלאים המנוטרלים או 

 התקולים.

מקשים פונקציונאליים לבחירת מערכת לתצוגה במסך או  -אייקונים -אזור תפעולי  5.45.2.3

 לביצוע הפעלות שיקבעו.

 ל והנחיות למפעיל.תצוגת מל -אזור כתיבה  5.45.2.4
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, שתותקן בפרויקט הן בעמדה הראשית בחדר הבקרה והן בעמדות עבודה  HMIבתוכנת השו"ב  5.45.3

(Clientנוספות )  ,כמו למשל בחדר מנהל, לא יוגבלו כמויות המסכים והאייקונים, כמויות התפריטים

ל דרישות כמויות התרחישים המובנים והטבלאות שנדרשים במערכת השו"ב על מנת לענות על כ

 התפעוליות של מרכז הבקרה. 

 

 :מסכים/תפריטים שניתן יהיה להיכנס אליהם על פי רמת ההרשאה שתוגדר לכל משתמש 5.46

 תפריט ראשי. 5.46.1

 רמות גישה. -טבלת  5.46.2

 בודד. I/Oטבלאות הגדרות לטפול ברמת  5.46.3

בחלוקה לקבוצות או לחדר בודד או מערכת בודדת, כולל יכולת ליצור  -I/O'Sטבלת ריכוז לכל ה 5.46.4

 "זום" על חדר בודד או קבוצת חדרים שתוגדר.

 טבלאות להגדרות ביצועים כפי שהוגדר בתת המערכות שתוארו לעיל.  5.46.5

 ההגדרות יהיו ברמת תת מערכת, וברמת קבוצות.

 טבלת אירועים בטיפול נוכחי. 5.46.6

 בחירת מקום  וזמן.לפי -מסך אירועים היסטורי 5.46.7

 טבלת הגדרה ובחירה לדו"חות. 5.46.8

 לבחירה מתוך מסכים או דוחות.-ניהול הדפסות  5.46.9

 מסכי נתונים ומידע וטבלאות הנחייה והוראות ביצוע למפעיל במצבי ההתראה השונים. 5.46.10

 מכלול.\במסך הראשי תוצג מפה סינופטית של המבנה עם סימון אייקונים מיצגים לכל חדר 5.46.11

רגשים השונים. כל אייקון \גלאים\אייקונים בצבעים שונים המייצגים את המערכותבמפה יהיו  5.46.12

 ימוקם בתוכנית המוצגת בהתאם למיקום במבנה:

כל אייקון כאמור לעיל, יוצג במצבי פעולה כלהלן. )בשלב התכנון המפורט ניתן יהיה לבחור גם  5.46.12.1.1

 שיטת תצוגה שונה(.

לדוגמא מלבן  -הבסיסי שלו ויהיה ריק במרכז הגלאי במצב עבודה רגיל: האייקון יוצג בצבע 5.46.12.1.2

 ריק בצבע כחול להצגת רגש מגנטי בדלת.

הפסקת עבודה,  האייקון יישאר באותו  \שינוי מצב של הגלאי בתהליך מותר, לדוגמא הפעלה 5.46.12.1.3

 הצבע אולם יהיה מלא.

 בדוגמא הנ"ל יהיה  מלבן מלא בצבע כחול.

 מלבני בצבע צהוב מתחת לאייקון.רגש יגרום לתוספת רקע \נטרול יזום של הגלאי 5.46.12.1.4

תקלה טכנית בגלאי, רגש או קצר/נתק בקווים אל הגלאי, יגרמו למלבן שתואר בסעיף  לעיל,  5.46.12.1.5

 להיות בצבע שחור עם מילוי או אדום.

 

, יבוצע במשותף עם הלקוח ובאישור סופי  HMI –כל נושא ממשק "אדם מכונה" שיבוצע בתוכנת השו"ב 5.47

 של יועץ הבקרה.
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כל נתוני ההתרעות מכל סוג, יאגרו במחשב הגיבוי של המערכת למשך שנה, כולל יכולת לבצע חישובים  5.48

 ודוחות סטטיסטיים. 

 חישוב גודל הדיסקים המוצעים צריך להבטיח עמידה בדרישה זו.

 

 :תכונות הפעלה נדרשות 5.49

 אפליקציות אין צורך בידע בתכנות.   \על מנת להפעיל את התוכנה 5.49.1

רעה או הודעה יינתן בחדר הבקרה חיווי קולי, ובמסך המפעיל תופיע טבלה מודגשת בעת קבלת הת 5.49.2

 בצבע אדום עם כל פרטי ההתרעה. 

 לאחר קבלת התרעה או הודעה יאשר המפעיל את קבלתה בצורה ידנית. 5.49.3

לאחר שמפעיל מאשר את קבלת ההתרעה, תועבר ההתרעה לטבלה  שכוללת את רשימת הפרטים  5.49.4

 ההתרעות שהתקבלו. וההתרעה הקולית תושתק.העיקריים של כל 

 ההתרעות או הודעות שעדיין בטיפול יוצגו בנפרד בצבע אחר ובולט.  5.49.5

התרעות והודעות שהטיפול בהם הסתיים יועברו לרשימה נפרדת, היסטוריה, התרעות שווא יועברו 

 לרשימה נפרדת לאחר שהמפעיל סיווג את ההתרעה כהתרעת שווא. 

 הודעה תוצג בצבע שונה.כל התרעה או 

 

עותק של תוכנת  האפליקציה כך שניתן יהיה להתקין את  CD, הקבלן יספק למשרד ב GHOSTתוכנת  5.50

תקלה במחשב. תיעוד מלא של התוכנות ליכולת ביצוע שינויים עצמאית \התוכנה מחדש במקרה של  קריסה

 לאחר גמר אחריות.

 

 :SMSהעברת הודעות  5.51

 . GSMשל רשת סלולארית בשיטת  SMSבאמצעות מודם ניתן יהיה לדווח אירועים  5.51.1

הגדרת תוכן ההודעה, מה להודיע, מתי להודיע, למי להודיע, תינתן לבחירה וקביעה במסך של  5.51.2

 המערכת. כולל שימוש בהודעות מוכנות או הודעות מוקלדות ע"י המפעיל.

 כל ההודעות שיועברו ישמרו בקובץ היסטוריה. 5.51.3

 יועץ אבטחת המידע כלל שיואשר על ידי המזמינהכלל הפעולות יהיו באישור  5.51.4
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 מערכת גילוי פריצה - 06פרק 

 

 כללי    6.1

 תיאור המערכת 6.1.1

המערכת מיועדת לחניון נחל שורק. המערכת תכלול רכזת גילוי פריצה מרכזית שתותקן בחדר הבקרה, לרכזת  6.1.1.1

 בחדרים ובמבואות.יחוברו מפסקים מגנטיים בדלתות הכניסה וגלאי נוכחות 

 מיקום רכזת גילוי פריצה 6.1.2

ויותקן  54IPמכלול הרכזת הכולל את הכרטיסים, מהדקים מודם תקשורת וכו', יסופק בתוך מארז אטום   6.1.2.1

 בחדר הבקרה, במקום נגיש לטיפול ולצפייה.  

 המקלדות יותקנו ליד דלתות הכניסה הראשיות.

 צופר ומשואה 6.1.3

 לפחות ובחדר הבקרה. מ' 3.00יותקנו בקיר חיצוני בגובה  6.1.3.1

 

 גלאים 6.1.4

 החניון יאובטח ע"י גלאים מסוגים שונים כגון: 6.1.4.1

 מפסקים מגנטיים. – פתחים ודלתות 6.1.4.1.1

 גלאי נוכחות. – חדרים וחללים פנימיים 6.1.4.1.2

 

 דרישות כלליות לציוד   6.2

 עמידה בתנאי סביבה כמפורט. 6.2.1

 והגנת קצר/נתק עם נגדי סוף קו לכל רכיב אבטחה. TAMPERהגנת  6.2.2

 )רגיל סגור(. .N.Cמגעי הגלאים, לחצנים וכו' יהיו מסוג  6.2.3

 

 רכזת גילוי פריצה   6.3

 רכזת גילוי הפריצה תפקח על פעולת הגלאים תפעיל את הצופר ויציאות התרעה נוספות. 6.3.1

 אזורים/גלאים. 64הרכזת תהיה בקיבולת של לפחות  6.3.2
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כניסות, להצלבת חיוויים בין כניסות, ניתנת לתכנות, כולל קביעת הלוגיקה להפעלת יציאות כפונקציה של  6.3.3

 התניות על בסיס זמן, קביעת זמני השהיה לכל גלאי וכו'.

 KEYBOARD-DISPLAYהרכזת תסופק כאמור עם יחידות תפעול ותכנות מרוחקות הכוללת מקלדת ותצוגה  6.3.4

 ובאמצעותה יהיה ניתן למפעיל בעל הרשאה מתאימה, לבצע פעולות תפעול ותכנות לרבות:

 עדיפות על בקר הכניסה. -ודריכה כלליים )באמצעות סיסמא(  נטרול  6.3.4.1

 נטרול וביטול אזורים. 6.3.4.2

 תכנות זמני השהיה לכניסה ויציאה. 6.3.4.3

 תכנות זמני השהיה לגלאים באזורים השונים. 6.3.4.4

 תכנות קשרים לוגיים בין כניסות ליציאות. 6.3.4.5

 (: I/Oכניסות/יציאות ) 6.3.5

 הוי הגנות קצר / נתק ושינוי התנגדות. כניסות מותאמות לכל סוגי הגלאים המוצעים כולל זי 

יציאות להפעלת צופרים, נורה מהבהבת, ומגעים יבשים להתרעות, להפעלת ממסרים ולחיבור למערכת בקרת  6.3.6

 המבנה.

 יציאות תקשורת נפרדות ובלתי מסונכרנות עבור: 6.3.7

 פורטים לתקשורת ופרוטוקול ליחידות המקלדת והתצוגה. 6.3.7.1

על אירועים  SMSיציאת תקשורת ופרוטוקול תקשורת להפעלת מודם סלולארי לשידור הודעות  6.3.7.2

 חריגים.

עבור  MODBUS – TCP/IPפורט תקשורת אתרנט כולל תוכנת ממשק ופרוטוקול תקשורת כגון  6.3.7.3

 של מערכת בקרת המבנה. HMI -חיבור בתקשורת דרך רשת המחשוב לתוכנת ה

 .VDC 24 מתח הזנה  –מערכת גיבוי  6.3.8

 המערכת כוללת סוללת מצברים ספק ומטען.  

 ש' לפני האירוע. 12ש'. הרכזת תתריע על התרוקנות סוללה  72משך הגיבוי כאמור 

 באמצעות סיסמא מהרכזת עצמה. OVERRIDE -דריכה ונטרול באמצעות המקלדות עם אפשרות כאמור ל 6.3.9

 אירועים אחרונים לפחות. 1000אגירה בזיכרון של  6.3.10

( במצב "מאובטח" C.N( מסומנים ומשולטים, סגורים )OUTPUTS) A2 – V220ם יבשים יציאות מגעי 6.3.11

 ומיועדים לחיבור לבקר מערכת בקרת המבנה באתר, כדלקמן:

המגע סגור כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכזת כגון )מתח  –מגע מצב "תקלה" 6.3.11.1

 מצברים נמוך( או תקלה באחד הגלאים )קצר נתק וכו'( נפתח המגע. 

המגע סגור כאשר   –מגעים ניתנים לתכנות להתרעה בפני פריצה  מאזורים נבחרים 8פחות ל 6.3.11.2

 ת/יציאת אנשים לאתר.הכול תקין, ונפתח בזמן פריצה.  השהייה ניתנת לכיוון עבור כניס

 סגור במצב דרוך, פתוח במצב מנוטרל.  - מגע מצב דרוך)חמוש(/מנוטרל 6.3.11.3

ישמש להודעה מיוחדת בשעת זיהוי אירוע חריג כמו חדירה לאזורים  – מגע התרעה חמורה 6.3.11.4

 רגישים.

. הרכזת תכלול מנגנון להתרעה על מקרה של ניסיון חיבור לקיר דרך חורים פנימיים בגב הרכזת 6.3.11.5

 ה מהקיר של הרכזת, המקלדת, הצופר וכו'.עקיר
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 .SMSלרכזת יסופק כאמור מודם לתקשורת סלולארית לשידור הודעות  6.3.12

 

 ANTI  MASKING –גלאי נוכחות )נפח( א.א. פסיבי להתקנה פנימית    6.4

 ANTIגלאי הנפח יהיה מטיפוס המגיב לנוכחותו ו/או תנועתו של גוף אדם בתוך החלל המוגן, כולל הגנת  6.4.1

MASKING. 

 אפשרות של כיוון רגישות הגילוי וטווח הכיסוי. 6.4.2

 הגלאי יותקן כך ששטח הכיסוי שלו יכלול את השטחים שהוגדרו כשטחים עליהם הוא נועד להגן.  6.4.3

גלאי הנפח יהיה מסוג אמין, אשר אינו מושפע מזרימות אויר, פעולת מזגני אויר, תנודות במתח חשמל, צלצול  6.4.4

למיניהן, כגון: התנעת מנועים חשמליים, עמעמים אלקטרוניים, פלואורסצנטים טלפון, הפרעות חשמליות 

 ועוד. 

אפשרות לכיוון רגישות כך שתנועות הנגרמות ע"י בעלי חיים )כמו ציפורים( לא תגרומנה להפעלת מערכת 

 האזעקה.

 הגלאים ייבחרו לכל אזור בהתאם לנתונים הספציפיים על פי תכונותיהם. 6.4.5

 ( אשר יהיו פעילים בכל זמן, בין שהגלאי אקטיבי ובין פסיבי.TAMPERהגנת כיסויים )כל הגלאים יכללו  6.4.6

 סוג הגלאים אשר יורכבו באזורים שונים: 6.4.7

 מעלות. 90–מטר בזווית של כ 13–גלאי אינפרא אדום פסיבי בעל שטח כיסוי רחב, טווח גילוי כ 6.4.7.1

 מ'. 3 –מטר ברוחב כ  15 –כ גלאי אינפרא אדום פסיבי בעל שטח כיסוי צר וארוך, טווח גילוי  6.4.7.2

 מעלות. 360, בזווית 3מטר בגובה  7–גלאי אינפרא אדום פסיבי לתקרה, בעל רדיוס כיסוי של כ 6.4.7.3

 מעלות. 90מ' בזווית של  13 -גלאי אינפרא אדום פסיבי מסוג וילון בעל אלומה צרה, וטווח גילוי כ 6.4.7.4

 במשך הזמן. 10%רגישות הגלאים לא תשתנה בגבולות של מעל  6.4.8

 (.DUAL ELEMENTהגלאים יהיו בעלי אלמנט גילוי כפול ) 6.4.9

 , דהיינו תקלות אשר פוגמות בתכונות הגילוי יגרמו לאזעקה.FAIL SAFEהגלאים יהיו מטיפוס  6.4.10

 הגלאים יותקנו ע"ג בסיסים רבי שיפועים המאפשרים התקנת הגלאי בזוויות שונות. 6.4.11

 

 מפסקים מגנטים לדלתות / חלונות / פתחים    6.5

 המגנטיים יותקנו ע"ג דלתות, חלונות פתחים וכו'. המפסקים  6.5.1

 . IP-65, רמת אטימות HEAVY DUTYהמפסקים יהיו מסוג 

ס"מ  10 -האלמנט המגנטי יותקן בכנף, והאלמנט הממתג יותקן ע"ג המשקוף, בצד המרוחק מהצירים כ 6.5.2

 מהקצה העליון.

 (.H.Sנטרול ע"י הצמדת מגנט חזק )המגעים המגנטיים יהיו מסוג מפוצל מכוון אחד בלבד ואינו מאפשר 

 המפסק יהיה מותאם להתקנה בדלתות עשויות עץ, זכוכית ומתכת.  6.5.3

 נגד סוף קו, יותקן בצמוד למפסק.

 המפסק יהיה מטיפוס שקוע )בכנף ובמשקוף( ויותקן כך שלא יהיו חוטים גלויים בין המפסק לצנרת.  6.5.4

 .ההתקנה לא תאפשר גישה ונטרול המפסק מאף צד של הדלת
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 ס"מ. 10מרווח הפתיחה המקסימלי, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על  6.5.5

 לא תגרם התראה כתוצאה מתנודות הדלת במצב נעול, מרווח ההתרעה המינימאלי יהיה  6.5.6

 ס"מ. 3

 מיקום המפסקים, קיבועם ואופן חיבורם החשמלי יבוצע תוך תיאום והוראות המפקח באתר.  6.5.7

 .ULהמפסקים יהיו בעלי תקן  6.5.8

 

 חיצוניצופר    6.6

 במקומות קבועים מחוץ ובתוך החניון יותקן צופר חשמלי. 6.6.1

 מ"מ לפחות. 2הצופר יבנה בתוך ארגז ממתכת צבוע בצבע יסוד וצבע אפוקסי אנטיסטטי, בעובי  6.6.2

 כל החיזוקים בקופסאות יהיו כלפי פנים.   6.6.3

 לא תהיה אפשרות לפרק את צירי הקופסאות מבחוץ.

בתנאי מזג אוויר חיצוניים, מוגנים בפני גשם ולחות, עם טיפול וצבע  הציוד והקופסאות יהיו מטיפוס עמיד 6.6.4

 קורוזיה.-אנטי

 פתיחת מכסה הצופר או תלישתו יגרמו להפעלת מע' אזעקה. 6.6.5

 מוגן קצף נגד השתקה. 6.6.6

 מ'. 2במרחק  DB95עוצמה  6.6.7

 נגד פתיחה ונגד הרחקה )תלישה( מהקיר.  TEMPERהגנת  6.6.8

 כולל מצבר פנימי לגיבוי. 6.6.9

 

 נוכחות להתקנה חיצוניתגלאי    6.7

 מיועד להגנה על אזורים רגישים כגון אזורי גישה למבנה. 6.7.1

 לפחות. IP-65מותאם להתקנה מחוץ למבנה, רמת אטימות  6.7.2

 מותאם להתקנה על עמודים, קירות מבנים, חומות, גדרות וכו'. 6.7.3

 עם אלומת מיקרוגל. I.R.Pטכנולוגיה המשלבת שתי אלומות  6.7.4

 לפחות. m15טווח גילוי  6.7.5

הגלאי יסופק עם כל מרכיבי החומרה והתוכנה הנדרשים עבור חסינות בפני קריאות שווא כתוצאה מפעילות  6.7.6

 בעלי חיים והשפעת מזג האוויר )כמו טמפרטורה, מכות ברד, רוחות, קרינה וכו'(.

 .Wutchout, תוצרת רוקונט דגם VX 402, או תוצרת אופטקס דגם 850דגם  BOSHכדוגמת תוצרת  6.7.7

 

 עמודיםהתקנת    6.8

ציוד הגילוי החיצוני כמו גלאי נוכחות מערכות א.א. אקטיבית מצלמות וכו' יותקנו ע"ג עמודים ייעודיים  

 למטרה זו.

 .UVאטום ומוגן נגד חדירת מים, קורוזיה ועמיד בפני קרינת  3צינור מגולוון קוטר " 6.8.1

 גובה העמוד יותאם לתפקוד האזור המותקן. 6.8.2
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 העמוד יחוזק ע"י בסיס בטון. 6.8.3

 כניסת הכבלים דרך בסיס העמוד תהיה מאובטחת. 6.8.4

נדרשת אבטחה והתרעה בפני ניסיונות כיפוף, טיפוס והפעלת כוח על העמוד, כגון באמצעות "מפסק חבלה" או  6.8.5

 גלאי זעזועים וכו'.

 

 

 

 

 רשת התקשורת ומערך המחשוב - 07פרק 

 דרישות טכניות ממערכת התקשורת 7.1

 . תיאור כללי 7.1.1

 תופעל בתצורת כוכב שמרכזו בחדר תקשורת מרכזי.תשתית הרשת האקטיבית  7.1.1.1

 מתגי הליבה המודולאריים יהוו את השכבה המרכזית המקשרת בין כלל מתגי הרשת. 7.1.1.2

 כל אחד משרתים יחובר אל מתג השדרה בחיבור נחושת.  7.1.1.3

 כל אחד מריכוזי הקצה יחובר לממתג הליבה.  7.1.1.4

לתמיכה במספר השרתים שיותקנו על מתג הליבה להכיל כמות מבואות נחושת ואופטיים המתאים 

 בפרויקט בנוסף לקישור כל ריכוזי הקצה באופטי. 

המתגים בריכוזי הקצה השונים יהיו מוקשחים בעלי עמידות בתנאי סביבה קשים במיוחד. המתגים ייתנו מענה  7.1.1.5

 1Gbpsשל מבואות אופטיים בקצב  2נחושת ולפחות  10/100מבואות  24ויכילו עד  Data-ו Videoכולל לתעבורת 

 . 

 . POE -כל מתגי הקצה יכילו שני ספקי מתח לגיבוי וכן יתמכו ב

 .1Gbpsמתגי הקצה יחוברו למתגי הליבה ע"י שני סיבים אופטיים ובקצב  של  7.1.1.6

 (. VLANSעל גבי רשת התקשורת יופעלו רשתות וירטואלית ) 7.1.1.7

 והתכנון המפורט יתבצע בשלב זה.  CDR -התצורה הסופית של הרשתות הווירטואליות תקבע בשלב ה

לרבות דרישה  ,מערכת של מנת"י טרם הביצועהמול מהנדס אל  IP ה ל הקבלן לתאם את מרחב כתובותע 7.1.1.8

 .בקרה, גילוי אש, וכדומה גוןלסגמנטציה של הרשת בחלוקה לפונקציות השונות כ

 הן מתגי השדרה והן מתגי הקצה יהיו מתוצרת אותו יצרן. 7.1.1.9

על מנת לאפשר תאימות מלאה .EXTREAMשל חברת  Brand Nameבוסס על ציוד אקטיבי תרשת התקשורת  7.1.1.10

, מתג מאגד   Access Switch-16804 extreme)כדוגמת   של מערכות ניהול התקשורת ומערך הרשת המבצעית של מנת"י.

4490extreme  סדרת המתגים המוצעת תובא לאישור המזמין במסגרת הליכי ה )PDR   והCDR. 

 

 טרת רשת התקשורתמ 7.1.2

 .Video Streamingמתן מענה לקצבי עבודה גבוהים  ולתעבורת   7.1.2.1

 יכולת גדילה מובנית ללא צורך בשינוי הטופולוגיה.  7.1.2.2
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 הכנת תשתית אקטיבית ופאסיבית מתאימה ליישומים חדשים הצפויים ועתידים להיכנס.  7.1.2.3

 יכולת ניהול, ניטור ובקרה של מערך התקשורת מנקודה מרכזית.  7.1.2.4

 מנגנוני אבטחה באופן מובנה בכל הרמות ברשת התקשורת. החלת 7.1.2.5

 

 .דרישות טכנולוגיות 7.1.3

סטנדרטית  PoEהפתרון המוצע יכלול מתג ליבה מודולאריים וכמות של מתגי קצה התומכים בטכנולוגית  7.1.3.1

IEEE802.3af  . 

 . IEEE 802.1qכל מבוא נחושת יתמוך בפרוטוקול  7.1.3.2

ולארי המספק הן את הקישורים האופטיים הנדרשים והן את בריכוז הראשי יכלול המענה מתג שדרה מוד 7.1.3.3

 . 50%חיבורי הנחושת בתוספת רזרבה של 

בריכוזי הקצה יכלול המענה מתגי גישה כדוגמת המספקים הן את הקישורים האופטיים הנדרשים והן את  7.1.3.4

 . 50%חיבורי הנחושת בתוספת רזרבה של 

 נוהלים דרך מערכת ניהול מרכזית .כל המתגים , הן הראשיים והן בריכוזים , הינם מ 7.1.3.5

 .  ETHERNET 10Gהחיבור בין המתגים  הראשיים יתבסס על  7.1.3.6

 המתגים הראשיים יכללו שני ספקי כח לחיבור לשתי הזנות שונות.   7.1.3.7

 תמיכה נדרשת בכל המתגים בפרוטוקולים הבאים: 7.1.3.8

 בכל מבואה ) אופטית ונחושת(. IEEE 802.1Qתמיכה בפרוטוקול  7.1.3.8.1

 בכל אחד מהמתגים.   IEEE 802.1Xתמיכה בפרוטוקול  7.1.3.8.2

 בכל מבואה אופטית לפחות.   IEEE 802.1Pתמיכה בפרוטוקול  7.1.3.8.3

 .IEEE 802.1Dתמיכה בפרוטוקול  7.1.3.8.4

 .IEEE 802.1Sתמיכה בפרוטוקול  7.1.3.8.5

 .IEEE 802.1Wתמיכה בפרוטוקול  7.1.3.8.6

 .MAC Locking -תמיכה ב 7.1.3.8.7

 .MAC Authentication -תמיכה ב 7.1.3.8.8

 .IEEE 802.3ADתמיכה בפרוטוקול  7.1.3.8.9

 AT 802.3פרוטוקול -תמיכה ב 7.1.3.8.10

 . IGMP Snooping -תמיכה מלאה ב 7.1.3.9

 .SNMP V1/2/3  ,SSL  ,SSH -תמיכה ב 7.1.3.10

 .Port Mirroring -תמיכה ב 7.1.3.11

 

 CORE -דרישות ממתגי ה 7.1.4

(. המתג הראשי יכלול מנגנון מיתוג וניתוב מובנה עבור כל מבואה )אופטי Layer 3) 3תמיכה בעבודה בשכבה  7.1.4.1

לפחות כאשר מימוש מנגנונים אלו לא יפגע בביצועי המתג, יתרון למימוש מנגנונים אלו  4-1ברמות ונחושת( 

 בחומרה מובנית.

 . 3שבשכבה  OSPFתמיכה בפרוטוקול ניתוב  7.1.4.2

 בכל המבואות.   None Blocking -המתגים  יעבדו ב 7.1.4.3
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 מתכולת ההצעה. 50%אפשרות גדילה של  לפחות  7.1.4.4

7.1.4.5 HA .מלא ברמת המתג וספקי הכוח 

 .   802.1Xתמיכה מלאה בפרוטוקול  7.1.4.6

 יכולת הגבלת תעבורה במבואת גישה לתעבורה יוצאת ונכנסת. -אופציונאלי 7.1.4.7

 .  IGMP Multicast  -וב  Broadcast  -טיפול מלא ב 7.1.4.8

 בין שני כרטיסים שונים.  Multi Trunkתמיכה באיחוד עורקים   7.1.4.9

 . 1Gbpsואות אופטיים מב  1GE Cooper +24 מבואות  24כל מתג ליבה יכלול לפחות  7.1.4.10

 .בגיבוי חם 10G Fiberמתגי הליבה יתמכו במבואות מסוג  7.1.4.11

 המתגים יכללו שני ספקי כוח נפרדים אשר יחוברו להזנות חשמל נפרדות. 7.1.4.12

 

   Access Switch-(16804 extreme)כדוגמת  Access –דרישות ממתגי הקצה  7.1.5

בשל תנאי סביבה קשים אשר בו ימוקם המתג נדרש מתג תעשייתי מוקשח אשר מלכתחילה תוכנן לעמידה  7.1.5.1

 ועבודה בתנאים סביבתיים קשים ובעל אמינות גבוהה במיוחד. 

מתג התקשורת המוקשח אשר ימוקם בריכוזים השונים יהווה למעשה נדבך מרכזי של מערך תקשורת 

 צועים, האמינות, הזמינות והשרידות של רשת התקשורת כולה. הנתונים ובעל השפעה מכרעת על הבי

 להלן התכונות/הדרישות הפונקציונליות המרכזיות הנדרשות מהמתג: 7.1.5.2

התומכים   S.F.Pמובנים במתג מסוג  Gigabit Ethernetחריצי הרחבה  2וכן  Ethernetמבואות נחושת  24בעל  7.1.5.2.1

 . SX  ,LX  ,1000Base-Tבמבואות 

 .  Copper 10/100  ,100 Base FX  ,1000Base-T/SX/LXבעל תמיכה במבואות מסוג:  7.1.5.2.2

נוסף חיצוני.   DCתמיכה בשרידות ברמת המבואות וברמת הספקים. המתג בעל תמיכה בחיבור ספק כוח  7.1.5.2.3

 על כל אחד מהספקים להיות בעל הזנת מתח נפרדת.

 לפחות.20C- +60C-בעל יכולת עבודה בטמפרטורה של     7.1.5.2.4

( ע"פ תקן עמידות המוצר בפני Casing=IP-50לפחות ) IP-50מארז המתג יתמוך בדרגת עמידות והגנה של  7.1.5.2.5

 תנאים סביבתיים.

 . DIN   (DIN-Rail , )Wall-Mounting  ,19" Rack Mountתמיכה בהתקנה מכנית של המתג באמצעות: פס 7.1.5.2.6

 BackPlan= 8Gbps  ,Throughput=6Mppsביצועי המתג יהיו לפחות:  7.1.5.2.7

 מציוד שאיננו מזוהה. BPDU Packetsבעל יכולת חסימת  7.1.5.2.8

 . Broadcast Stormsבעל מנגנון מובנה לחסימת  7.1.5.2.9

 .IGMP Multicast-וב  Broadcast-טיפול מלא ב 7.1.5.2.10

 תורים בחומרה לכל מבוא.  8: לפחות Quality of Service (QoS)תמיכה במנגנוני  7.1.5.2.11

 MAC Address ,Authenticated User(, Portא )יכולת יישום מדיניות אבטחת מידע דינאמית  על כל מבו 7.1.5.2.12

 בנפרד ובכך לשלוט ולבקר על מי שמתחבר למערכת וכן על מה מותר לו לעשות.

לכל הפחות, הנפרשים על פני כל הרשת )ולא רק על פני מתג בודד(.  VLANs 128המתג יתמוך בהקמת  7.1.5.2.13

  . IP Address  ,Port  ,Mac Addressתעשה על פי:  VLAN-החלוקה ל

 קבוצות לפחות. 4ברמה של  RMON-תמיכה ב 7.1.5.2.14

 . Port Mirroring  :Many-to-One , One-to-Oneבעל תמיכה במנגנון  7.1.5.2.15
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 או אמצעי תצוגה אחר, על פעילות כל ספק כוח, כל כרטיס וכל מבוא. LEDsבעל חיווי חיצוני, באמצעות  7.1.5.2.16

 

 GPSמפרט מערכת בסיס זמן מבוססת  7.1.6

 GALLON( כדוגמת GPSולמערך השרתים תתבסס על שעון זמן לוויני )מערכת סנכרון זמן לרשת התקשורת  7.1.6.1

  או שווה ערך ושווה איכות 

עם יכולת תמיכה של  NTP Network Time Servers with integrated GPS clockמערכת סנכרון הזמן תהא מסוג  7.1.6.2

 עתודה. 30%כלל האמצעים כולל שרתים ותחנות עבודה בתוספת 

ותמיכה ביציאת  SNMP, כולל תמיכה ב  Roll Overעון הזמן, עם יכולת חסינות ללמערכת תהא תצוגה של ש 7.1.6.3

RJ45 

 Protocols IPV4, IEEE1588, 802.3, ARP, and PINGתמיכה ב  7.1.6.4

 תותקן אנטנה חיצונית בחניון אשר תחובר למערכת הפצת אות הסנכרון.  GPSלטובת קליטת אות ה  7.1.6.5

 

 דרישות ממערכת הניהול 7.1.7

להתממשק למערכת הקיימת במנתי לרבות הרחבת הרישיונות הקיימים כך שיאפשר קליטה אחריות הקבלן  7.1.7.1

 .של רשת החניון ברשת המבצעית

מובהר כי במידה ויידרש, תורה המזמינה לקבלן לספק מערכת ניטור וניהול של כלל התקשורת מקומית בחניון 

 .על פי הדרישות להלן

 מתג וסטטוס מבואותיו בזמן אמת ובאופן חזותי ברור.המערכת תהיה גרפית ותאפשר הצגתו של כל  7.1.7.2

 מערכת הניהול תפעל אל מול מספר רמות הרשאה כך שניתן יהיה להפריד בין גורמים תומכים שונים .  7.1.7.3

רמות אבטחה  6יש לציין את רמות ההרשאה הנתמכות ויכולת ההפרדה למשתמשים השונים נדרשות 

 לפחות: 

 ות. צפייה בלבד במצב המתגים ובהגדר 7.1.7.3.1

 הפקת דוחות וסטטיסטיקות שונות.  7.1.7.3.2

 ניהול המתגים והמערך בכללו. 7.1.7.3.3

 ניהול מנגנוני אבטחת מידע. 7.1.7.3.4

 דו"חות והתראות.  7.1.7.3.5

 תמיכה בלוג פנימי בכל מתג 7.1.7.3.6

 יכולת קביעת תנאי סף כלליים, על פיהם תפעל המערכת במקרה של אירוע מסוים. 7.1.7.3.7

וטוקולים ברמת הפורט הבודד. הדרישה מערכת הניהול תאפשר קבלת דו"ח תקופתי של העבודה ופילוג פר 7.1.7.4

 הינה הכרחית למתג המרכזי  ואופציונאלית למתגי הקצה. 

 שליחת הודעות בזמן אמת לאמצעי התראה חיצוניים כדוגמת דוא"ל ע"י המערכת, באירועים שיוגדרו מראש.  7.1.7.5

 .  SNMPV3ניהול המתגים דרך המערכת יתבסס  7.1.7.6

 

 תשתיות תקשורת 7.1.8

 . CATEGORY 6 -מערכת התקשורת הפסיבית בפרק זה מתייחסת לתשתית תקשורת אוניברסלית בתקן  7.1.8.1
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המערכת צריכה לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות בענף עיבוד הנתונים והתקשורת, הנחיות, תקני  7.1.8.2

 זה. התקן הישראלי הרלוונטי לכל נושא ועניין וכן הוראות מפרט בארץ ובעולם, PTT -חברות ה

-TIA/EIA-568ותענה על כל הדרישות  המפורטות ב:  CATEGORY 6תשתית תקשורת שתותקן תעמוד בתקן  7.1.8.3

B.2-1. 

וייפרס על גבי לוח ניתוב מסוכך כאשר בשתי  TIA/EIA-568-B.2-1המפורטות ב:  Category 7 STPהכבל מסדרת  7.1.8.4

 .RJ45 CAT6הקצוות מחברים מסוג 

בשתי הקצוות לחיבור בין לוחות  RJ45 CAT6בארונות תקשורת יותקנו מגשרי נחושת מסוככים עם מחברי  7.1.8.5

 הניתוב לציוד האקטיבי וחיבור מחשבי הקצה.

)כבל, אביזר קצה  על הקבלן להציג מסמכי בדיקה מקיפים ומלאים כמתחייב בתקן, של כל קומפוננט בנפרד 7.1.8.6

RJ-45דות מאושרות , וכד'( של הציוד הפאסיבי ממעבGHMT  אוDELTA  אוETL המעידים כי כל קומפוננט ,

  CATEGORY 6עומדת בדרישות

, כי מערכת המסופקת במסגרת ETLאו  GHMT  DELTAבנוסף נדרש להציג אישור ממעבדות מאושרות כגון  7.1.8.7

 .  CATEGORY 6ועונה לדרישות PERMANENT LINKמכרז זה נבדקה ברמה של 

 .RIT  /Corning/פנדויט/ AMPת החברות: אביזרי הקצה יהיו מתוצר

 קישור בין ריכוזי  התקשורת  יהיה באמצעות סיבים אופטיים וקישורי נחושת. 7.1.8.8

 

 STPכבל נחושת  7.1.9

 .STP 600 MHZ ,CAT 7יותקן כבל נחושת  7.1.9.1

פריסת הכבל תעשה באורך רציף מנקודת הקצה עד ללוח הניתוב או מלוח ניתוב אחר למשנהו ללא חיבורי  7.1.9.2

 ביניים.

 .EIA/TIA-.568Aמטר עבור המגשר בהתאם לדרישות תקן  10מטר +  90אורך כבל אחד לא יעלה על  7.1.9.3

 מתכווצים. את הכבל בשרוולים לפני התקנת המחברים בשני ציידי הכבל, יסמן הקבלן 7.1.9.4

בצורה שלא תפגע במבנה הפנימי של הכבל  הכבל  יעבור לכל אורכו, בתוך צינורות ייעודיים ובמובילי תקשורת 7.1.9.5

 או במעטה החיצוני שלו.

 נדרש לקשור את הכבלים בתעלות ובמובילי התקשורת הראשיים בבנדים.  7.1.9.6

 (.LSPVC , LSZH-FRNCהכבל יהיה מסוכך בחומר מעכב בערה ) 7.1.9.7

 

 מגשר נחושת 7.1.10

 זכר מסוכך. RJ45זוגות שזורים(, כשבשני קצותיו מחברי  4מוליכים )בעל  8 -מגשר יהיה בנוי מ 7.1.10.1

 .CAT 6היה מסוכך בסיכוך מלא ויעמוד בדרישות המגשר על כל מרכיביו י 7.1.10.2

 (.LSPVC , LSZH-FRNCהמגשר יהיה מסוכך בחומר מעכב בערה ) 7.1.10.3

 חלק מהמגשרים יוזמנו בצבע שונה לחיבור ציוד אקטיבי בארון. 7.1.10.4

 

 .AMP/RIT /CRONINGכדוגמת חברת  CAT 6מסוכך  RJ45-לוח ניתוב ל 7.1.11

 .19לוח הניתוב יהיה ברוחב " 7.1.11.1
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 .1Uנקבה מסוככים בשורה של  RJ-45עי שק 24הלוח יכלול  7.1.11.2

  .M600לקצבי תמסורת של  CAT 6השקעים יעמדו בתקן  7.1.11.3

 יהיו זהים לאלו המותקנים בשקעי המנוי. RJ-45-מחברי  ה 7.1.11.4

 יתחברו ללוח בצורה זהה לחיבורם בשקע המנוי. RJ-45-מחברי  ה 7.1.11.5

מבנים ומספור השקע בכל חדר / הכבלים יחוברו לפנל על פי סדר עולה משמאל לימין של מספור החדרים /  7.1.11.6

 או כפי שיקבע ע"י המפקח. מבנה או ע"פ סדר יציאות ציוד התקשורת

המנוי שתוארו -פנל הניתוב על כל פרטיו המורכבים בה יעמוד בדרישות התמסורת, באופן זהה לנדרש לגבי שקעי 7.1.11.7

 לעיל.

 שבארון התקשורת.  19"-פנל הניתוב יוצמד לקורות ה 7.1.11.8

, לאורך כל חזית פנל הניתוב. השלט מיועד RJ 45-יודבק שלט פלסטי חרוט מתחת למחברי  העל גבי פנל הניתוב  7.1.11.9

 המחוברים לפנל הניתוב. RJ 45-לסימון מחברי ה

 

 .AMP /RIT  /CRONINGכדוגמת חברת  RJ45אביזר  7.1.12

יכיל אלמנט חיבור הגידים )השקע בפועל( קרונה מסוכך מלא אשר יוגן באמצעות מעטה פלסטי  RJ45אביזר  7.1.12.1

 כללי.

 .CAT 6יהיה בעל סיכוך מלא על מעגל מודפס העומד בתקן   RJ45שקע 7.1.12.2

מודול בנוי ממעטפת פלסטיק איכותית, עמיד לשריטות ועיוותים מכניים ותרמיים, עמיד באש, חומר כדוגמת  7.1.12.3

POLYCARBONATE. 

 אלמנט הצפה / הרחקה מהקיר.  7.1.12.4

 

 תשתית אופטית 7.1.13

 כבל אופטי 7.1.13.1

 הכבל יהיה מותאם להתקנה בתוך ומחוץ למבנה, בתוך תעלות ו/או להטמנה ישירה בקרקע. 7.1.13.1.1

 מילימטר מינימום.  0.15כבל אופטי הטמנה בקרקע יהיה בעל שכבת שריון של פלדה בעובי של  7.1.13.1.2

 צלסיוס.מעלות   -20+ עד   60  -עמידות בטמפרטורת עבודה 7.1.13.1.3

 מבנה דיאלקטרי מלא ללא צורך בהארקה. 7.1.13.1.4

 מיקרון מותאם להתקנה ישירה של מחברים מכאניים מהירים. 900סיבים במעטה של  24הכבל יכיל עד  7.1.13.1.5

 ס"מ חשיפה בפעולה אחת(. 10מיקרון יהיה קל להסרה )לפחות  900מעטה  7.1.13.1.6

 . Telcordia (Bellcore)סידור צבעים בהתאם לקוד  7.1.13.1.7

 .UV-עמידות בחשיפה ל 7.1.13.1.8

 מ"מ. 10.3הכבל יהיה בעל קוטר קטן שלא יעלה על  7.1.13.1.9

 ניוטון.  2700הכבל יעמוד בתנאי משיכה של לפחות  7.1.13.1.10

 ( עם יכולת חזרה למצב קודם. N/10cmניוטון ) 2000עמידות בפני מעיכה של לפחות  7.1.13.1.11

 מ"מ . 205רדיוס כיפוף מזערי בזמן התקנה לא יעלה על  7.1.13.1.12

 מ"מ. 52ל רדיוס כיפוף מזערי בזמן עבודה לא יעלה ע 7.1.13.1.13

 .EN 50266-2-4 -ו  IEC 60332-3-24( ובהתאם לתקן HFFRהכבל יהיה בעל מעטה כבה מאליו ) 7.1.13.1.14
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 .   EN 50267 –ו   IEC 60754-2(  בהתאם לתקן  corrosiveהכבל לא יכיל חומרים מאכלים ) 7.1.13.1.15

 IECעם פליטה מזערית של עשן והלוגנים בעת שרפה בהתאם לתקנים   LSZHמעטה הכבל יהיה מסוג  7.1.13.1.16

 . EN 50268 -ו  61034

 הכבל יכיל סיבי זכוכית מצופים במבנה המאפשר הגנה בפני מכרסמים. 7.1.13.1.17

   IEC 60794-1-2מבנה הכבל יהיה יבש ויכיל חומר לאטימה למים בהתאם לתקן  7.1.13.1.18

 צבע המעטה החיצון שחור. 7.1.13.1.19

 .RoHSתאימות  7.1.13.1.20

 –סוג הכבל  –שנת הייצור  –שם היצרן  –סימון לכבל תקשורת  -אורך )כל מטר(    –על המעטה יודפס  7.1.13.1.21

 סוג הסיבים. –מספר הסיבים 

 .   OM2מיקרון עפ"י תקן  50הסיבים שיסופקו יהיו מסוג מולטימוד  7.1.13.1.22

 SINGLEעבור טכנולוגיית  – IEEE 802.3ae( 10GBEהכבילה האופטית תתמוך ביישומים התקנים עד ) 7.1.13.1.23

MODE. 

 .0.2dB –עם תוספת ניחות נמוכה מ   מ"מ 7.5הסיבים יהיו בעלי רגישות מופחתת לכיפוף ברדיוס של  7.1.13.1.24

 .IEC 60793-1-41 ,ITU-T G651 ,ISO/IEC 11901  -ו TIA/EIA 492AAAB ,TIA/EIA455-204עמידה בתקני  7.1.13.1.25

 או שווה ערך מאושר. LCXLM2-L5-024-G700מק"ט    Corningהכבל יהיה מתוצרת חברת  7.1.13.1.26

  

  

  

  

  

  

  

 

יוס הכיפוף המותר בהתאם להנחיות היצרן והמפרט הטכני בהנחת הכבלים האופטיים יש להקפיד על רד 7.1.13.1.27

 של הכבל. 

 קצוות כל כבל יסומנו באמצעות חבק עם דגלון פלסטי, עליו ייכתב מספר הכבל ומיקומו  במערכת. 7.1.13.1.28

הכבלים יסופקו בקטעים רצופים )ללא חיבורים כלשהם בדרך( בהתאם לאורכי הקטעים בין צמתי  7.1.13.1.29

 התקשורת השונים.

 

 תקנים 7.1.13.2

7.1.13.2.1 TIA/EIA 568-B-3: Optical Fiber Cabling Components, 

7.1.13.2.2 TIA/EIA 568-B-1: General Requirements, 

7.1.13.2.3 ISO/IEC 11801: Information technology-Generic cabling for customer premises., 

7.1.13.2.4 TIA/EIA 492AAAB: Detail Specification for 50/125 Multimode Optical Fibers., 

7.1.13.2.5 IEC 60793-2-10 Ed. 2.0: Optical fibres-Part 2: Product specifications:, 
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7.1.13.2.6 General-Section 10: specification for category A1 multimode fibers.. 

 

 מפרט למחבר אופטי להתקנה מהירה על גבי סיב 7.1.13.3

 יסופק מחבר שניתן יהיה לחברו ישירות על גבי סיב ללא צורך בריתוך או ליטוש 7.1.13.3.1

 תקינות 100%-במפעל באיכות גבוהה עם התחייבות היצרן להמחבר ייוצר  7.1.13.3.2

 מ"מ . 3מ"מ או  2מיקרון,  900המחבר יותאם להתקנה על גבי סיב אופטי בעל מעטה של  7.1.13.3.3

ׁ )    LCהמחבר יהיה מסוג 7.1.13.3.4  .OM2מיקרון בתקן  50( להתקנה על סיב MMמולטימוד 

 ראש המחבר יהיה עשוי מחומר קרמי . 7.1.13.3.5

 .   dB 0.1  -ניחות ממוצעת  7.1.13.3.6

 .dB 0.3מעלות צלסיוס עם סטייה מרבית של  -40+ עד   75 -עמידות בטמפרטורת עבודה 7.1.13.3.7

 . 4Nמיקרון לפחות  900עמידות מכאנית למשיכה עם חיבור למעטה של  7.1.13.3.8

 .44Nמ"מ  לפחות   3 -2עמידות מכאנית למשיכה עם חיבור למעטה של  7.1.13.3.9

 .Go /No-Goשל התקנת המחבר תיעשה באמצעות ערכה  הנותנת משוב מידי למתקין  7.1.13.3.10

 משך זמן התקנה למחבר יהיה בממוצע כדקה אחת. 7.1.13.3.11

 . TIA/EIA 604-10A   ,IEC 61754-20המחבר יעמוד בדרישות התקינה  7.1.13.3.12

 או שווה ערך.  Unicamדגם  Corningהמחבר יהיה מתוצרת חברת  7.1.13.3.13

ודי או מכשור בדיקה  ייע TDRהמציע יבדוק, לפני מסירת המערכת, את כל הכבלים האופטיים בעזרת  7.1.13.3.14

 אחר כדי לוודא את הפרמטרים הבאים:

 אורך מדויק של הכבל. 1.1.13.3.14.1

 ניחות הכבל מקצה לקצה )כולל המחברים(. 1.1.13.3.14.2

 

 מפרט לממיר אופטי/נחושת לחיבור מצלמה 7.1.13.4

 יסופק ממיר אופטי מוקשח ובעל מידות זעירות עד כמה שניתן. 7.1.13.4.1

ויחובר באמצעות זוג סיבים אופטיים  RJ45  Ethernet 10/100 Mb/sהממיר יהיה בעל מבואת נחושת  7.1.13.4.2

  CLASS 3להזנת מתח   POEהממיר יתמוך ביציאת   LCמחברי 2מולטימוד כשבקצותיהם יחוברו בשטח 

(16W,) 

 ,Ethernet IEEE Std. 802.3i/u/ab/z, Power Over Ethernet IEEE802.3afהממיר יעמוד בתקנים 7.1.13.4.3

 ס"מ .   x 5 x 4.5 16מידות הממיר לא יעלו על  7.1.13.4.4

 ,240VAC – 95הממיר יסופק עם ספק כוח מקומי הזנה  7.1.13.4.5

 לחות, 90% -מעלות צלסיוס ו -20+ עד   60  -עמידות בטמפרטורת עבודה   7.1.13.4.6

 או שווה ערך מאושר.  Fiber Connectionsהממיר מתוצרת  7.1.13.4.7

 .COPPER PORTS, RJ45, POE 1,2,4סוג ומספר היציאות בממיר יהיה  7.1.13.4.8

 

 מגשר אופטי 7.1.13.5

 .INFINICOR 600מיקרון,  MULTIMODE ,50/125המגשר עשוי כבל אופטי כפול, גמיש מסוג  7.1.13.5.1
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 משני צדדיו. LCהמגשר מצויד במחברי  7.1.13.5.2

 כל מחבר מצויד בהתקן פלסטי סביב המחבר והכבל להגנה בפני שבירה של הסיב. 7.1.13.5.3

 אורכים שונים. 7.1.13.5.4

 .RIT  /CRONING/פנדויט / AMPמגשר אופטי תוצרת חברות כדוגמת חברת  7.1.13.5.5

 

 פנל ניתוב אופטי 7.1.13.6

נקבה או אחר על פי דרישת הלקוח( כפולים תוך  SC)מתאמי 6/12/36/72 למיתקן תתאים  אופטית מגירה 7.1.13.6.1

 הבטחת מיגון מלא הן לכבלים המגיעים מהשטח והן למגשרים האופטיים. 

תתאים מ"מ והגימור יהיה ע"י צבע אפוקסי גימור חלק. המגירה  1מילואה תהיה עשויה פח מכופף בעובי  7.1.13.6.2

 .19להתקנתו בארון תקשורת סטנדרטי "

 

 מבנה הפנל 7.1.13.7

חלקו האחורי של הפנל יכלול מגש והתקנים לאחסון עודפי הסיבים האופטיים, באורך מטר אחד  לכל סיב.   7.1.13.7.1

 .Cable Managementבחלקו הקדמי של הפנל יהיה מגש עבור עודפי אורך המגשרים עבור 

 (. U-סיבים ב 12לוח ניתוב )להתקנת יסופקו כמתאמים כפולים עבור  SCמתאמי  7.1.13.7.2

 , מותאם להתקנה בארון.19לוח הניתוב יהיה ברוחב של " 7.1.13.7.3

 .1Uסטנדרטי ובגובה של  19"  7.1.13.7.4

חלקו של לוח הניתוב הכולל את המתאמים האופטיים יושקע יחסית לקדמת הארון למניעת פגיעה  7.1.13.7.5

 ס"מ לפחות. 7במתאמים, לעומק של 

מ"מ והגימור יהיה ע"י צבע אפוקסי או ע"פ דרישת הלקוח גימור  1בעובי לוח הניתוב יהיה עשוי פח מכופף  7.1.13.7.6

 חלק.

 למארז יסופק פנל עיוור או מגירת עודפי סיבים ע"פ הצורך הכלולה במחיר המארז. 7.1.13.7.7

 

 מפרט לארונות תקשורת 7.1.14

 לפי מכלול. יימדד 44Uבגובה  "19מסד  7.1.14.1

ישירות בארון, או על גבי  -ציוד תקשורת מסד/ארון התקשורת מיועד להתקנה של לוחות הניתוב ולהתקנה של  7.1.14.2

 מדפים. 

דפנות המסד יהיו עשויות פח ומתפרקות. המסד יהיה עם דלת קדמית מזכוכית מחוסמת כוללת מסגרת 

 ודלת אחורית ממתכת בעלת חריצי אוורור.

 דלתות הארונות יהיו ניתנות לנעילה באמצעות ידית ומנעול.  2 7.1.14.3

 ת המסדים בחדר הדלתות יאפשרו פרוק מהיר על ידי התקן מתאים.כיוון הפתיחה יותאם לתכנון העמד

 הארון יהיה על גלגלים על מנת שיהיה ניתן להזיזו, לפי דרישה, יקבע סופית לרצפה לאחר סיום העמדות. 7.1.14.4

 ס"מ. 80עומק הארון  7.1.14.5

 שלדת הארון מאלומיניום.  7.1.14.6

 בדופן העליונה והתחתונה של המסד יהיו פתחים לכניסה של כבלים.  7.1.14.7
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מ"מ לפחות. גודל הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים המתוכננות להתקנה  100X200גודל כל פתח יהיה 

 רזרבה. 30%במסד, בתוספת של 

 כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי. 7.1.14.8

כל פתח שיפתח לצורך הכנסת כבלים יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי וייסגר על ידי לוחית שתהודק בברגים  7.1.14.9

 למניעת חדירת אבק ולכלוך אל לוחות הניתוב והציוד בתוך הארון(.)

. המאווררים יותקנו בתוך "הפגודה", יוגנו 85CFMבחלק העליון של המסד יותקנו שני מאווררים בספיקה של  7.1.14.10

 במתקן רשת מתאים ויחוברו לפס החשמל בארון.

 כ"א.  A16( Gשקעי חשמל ומא"מת של ) 6פסים של  2הארון יכיל  7.1.14.11

 ים יותקנו אופקית מאחורי הארון בשליש ובשני שליש גובה.הפס

 . ”19עם חירור סטנדרטי של  -אחת קדמית ואחת עורפית  - ”19מסגרות  2הארון יכיל  7.1.14.12

בעת התקנת הציוד יש להקפיד על מרחק בין הדלת הסגורה לבין הציוד שבחזית הארון, כך שהדלת לא 

 תיגע בסולמות הכבלים ובכבלי הניתוב. 

 הארון יכיל סולמות כבלים פתוחים לניתוב כבלי הגישור השונים בצורה מסודרת בתוך הארון משני צדדיו.

 לארון תהיה נקודת הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני.  7.1.14.13

יש לחבר נקודת הארקה זו להארקת יסוד של המבנה או לפס השוואת פוטנציאלים בלוח החשמל הראשי 

 באמצעות כבל הארקה.

בגימור קלוי  RAL-7032צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, אפור בהיר כדוגמת  יה צבוע בשתי שכבות:הארון יה 7.1.14.14

 בתנור.

 הארון ישולט בשלט בקליט חרוט. 7.1.14.15

 . המדף יהיה נייח, ויחובר אל שתי המסגרות של המסד. ”19מדף לארון  7.1.14.16

 ק"ג לפחות.  25כושר הנשיאה של המדף יהיה 

 ס"מ.  50לפחות  -עומק המדף 

 כצבע הארון.  -מדף צבע ה

 . 19למסד " U2מגירה בגובה  7.1.14.17

 ס"מ לפחות תהיה מפלדה צבועה בצבע הארון.  50המגירה בעומק של 

 לוח החזית של המגירה יהיה עם ידית במרכזו. 

 המגירה תותקן על גבי מסילות טלסקופיות נשלפות במלוא עומק המגירה.

, יימדד לפי מכלול. כמו כן לוח הניתוב 1Uמלא בשורה אחת בגובה  CAT6Aשקעים  24עם  RJ-45לוח ניתוב  7.1.14.18

 .A568 - EIA/TIA/ANSI ,11801 IEC ISO ,50173 ENיעבוד בתקנים הבאים: 

 . CAT-6Aהלוח ייצג את שקעי הקצה הפרוסים באתר ויעמוד במפרטי ותקני  7.1.14.19

 לניתוב המגשרים.  הלוח יכלול התקן אחורי לסידור הכבלים, ושני סולמות צד פתוחים קדמיים

 מכל צד, ויישא שילוט מתאים. 2 -ברגים  4הלוח יחובר לארון באמצעות 
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 לוח הניתוב יכלול התקן הארקה שיאפשר חיבורו להארקה של הארון.  7.1.14.20

 סטנדרטי. ”19לוח הניתוב יתאים  להתקנה בארון 

ות, נדרש המציע לבצע סימון לצורך שליטה מלאה במערכת, נוחות בהפעלה, איתור ותיקון תקל -כיתוב ושילוט  7.1.14.21

 ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו, על פי השיטה שתפורט להלן:

 השילוט של כל פריט יבוצע במיקום, אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט או פריטים סמוכים. 7.1.14.21.1

 הכיתוב יהיה מודפס, קריא, ברור ובלתי מחיק. 7.1.14.21.2

 :הפריטים אשר אותם ישלט המציע 7.1.14.21.3

 ארונות התקשורת. 1.1.14.21.3.1

 לוחות ניתוב.  1.1.14.21.3.2

 כבלים המחוברים לשקעי הקצה. 1.1.14.21.3.3

 כבלים המחוברים לשקעים בארונות התקשורת. 1.1.14.21.3.4

 שקעי קצה. 1.1.14.21.3.5

 סולמות ומובילי תקשורת. 1.1.14.21.3.6

 כבלי מתח בחדר שרתים. 1.1.14.21.3.7

 

 מפרט לארונות שרתים 7.1.15

 לפי מכלול. יימדד 44Uבגובה  ”25מסד  7.1.15.1

 מסד/ארון השרתים מיועד להתקנה של ציוד ייעודי ישירות בארון, או על גבי מדפים.  7.1.15.2

 דפנות המסד יהיו עשויות פח ומתפרקות. 

 המסד יהיה עם דלת קדמית מזכוכית מחוסמת כוללת מסגרת ודלת אחורית ממתכת בעלת חריצי אוורור.

 דלתות הארונות יהיו ניתנות לנעילה באמצעות ידית ומנעול.  2 7.1.15.3

 כיוון הפתיחה יותאם לתכנון העמדת המסדים בחדר הדלתות יאפשרו פרוק מהיר על ידי התקן מתאים.

 הארון יהיה על גלגלים על מנת שיהיה ניתן להזיזו, לפי דרישה. 7.1.15.4

 ס"מ. 110עומק הארון  7.1.15.5

 שלדת הארון מאלומיניום.  7.1.15.6

 בדופן העליונה והתחתונה של המסד יהיו פתחים לכניסה של כבלים.  7.1.15.7

 מ"מ לפחות.  100X200ל פתח יהיה גודל כ

 רזרבה. 30%גודל הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים המתוכננות להתקנה במסד, בתוספת של 

 כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי. 7.1.15.8

כל פתח שיפתח לצורך הכנסת כבלים יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי וייסגר על ידי לוחית שתהודק בברגים  7.1.15.9

 ת חדירת אבק ולכלוך אל לוחות הניתוב והציוד בתוך הארון(.)למניע

 . 85CFMבחלק העליון של המסד יותקנו שני מאווררים בספיקה של  7.1.15.10

 המאווררים יותקנו בתוך "הפגודה", יוגנו במתקן רשת מתאים ויחוברו לפס החשמל בארון.

 כ"א.  A32( Gשקעי חשמל ומא"מת של ) 12פסים של  2הארון יכיל  7.1.15.11
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 יותקנו אופקית מאחורי הארון בשליש ובשני שליש גובה.הפסים 

 . ”19עם חירור סטנדרטי של  -אחת קדמית ואחת עורפית  - ”19מסגרות  2הארון יכיל  7.1.15.12

בעת התקנת הציוד יש להקפיד על מרחק בין הדלת הסגורה לבין הציוד שבחזית הארון, כך שהדלת לא 

 תיגע בסולמות הכבלים ובכבלי הניתוב. 

 יכיל סולמות כבלים פתוחים לניתוב כבלי הגישור השונים בצורה מסודרת בתוך הארון משני צדדיו.הארון 

 לארון תהיה נקודת הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני.  7.1.15.13

יש לחבר נקודת הארקה זו להארקת יסוד של המבנה או לפס השוואת פוטנציאלים בלוח החשמל הראשי 

 .16AWGבאמצעות כבל הארקה 

בגימור קלוי  RAL-7032צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, אפור בהיר כדוגמת  יהיה צבוע בשתי שכבות:הארון  7.1.15.14

 בתנור.

 הארון ישולט בשלט בקליט חרוט. 7.1.15.15

יימדד לפי יחידה. המדף יהיה נייח, ויחובר אל שתי המסגרות של המסד. כושר הנשיאה של  ”19מדף לארון  7.1.15.16

 ק"ג לפחות.  25המדף יהיה 

 כצבע הארון. -ס"מ. צבע המדף  50ות לפח -עומק המדף 

 תימדד לפי יחידה.  19למסד " U2מגירה בגובה  7.1.15.17

 ס"מ לפחות תהיה מפלדה צבועה בצבע הארון.  50המגירה בעומק של 

 לוח החזית של המגירה יהיה עם ידית במרכזו. 

 המגירה תותקן על גבי מסילות טלסקופיות נשלפות במלוא עומק המגירה.

 , יימדד לפי מכלול. 1Uמלא בשורה אחת בגובה  CAT6Aשקעים  24עם  RJ-45לוח ניתוב  7.1.15.18

 . A568 - EIA/TIA/ANSI ,11801 IEC ISO ,50173 ENכמו כן לוח הניתוב יעבוד בתקנים הבאים: 

 . CAT-6Aהלוח ייצג את שקעי הקצה הפרוסים באתר ויעמוד במפרטי ותקני  7.1.15.19

 ות צד פתוחים קדמיים לניתוב המגשרים. הלוח יכלול התקן אחורי לסידור הכבלים, ושני סולמ

 מכל צד, ויישא שילוט מתאים. 2 -ברגים  4הלוח יחובר לארון באמצעות 

 לוח הניתוב יכלול התקן הארקה שיאפשר חיבורו להארקה של הארון.  7.1.15.20

 סטנדרטי. ”19לוח הניתוב יתאים להתקנה בארון 

 

  ארון תקשורת חיצוניים קומתיים -מפרט טכני   7.1.16

 להתקנה חיצונית על עמוד בטון או על קיר בגובה תקרה. 15Uארונית פוליאסטר עד  7.1.16.1

ארונית התקשורת מיועדת להתקנה של ציוד הביטחון ולהתקנה של ציוד תקשורת פריפריאלי ישירות בארונית  7.1.16.2

 או על גבי מדפים. 

 דלת הארונית תהיה ניתנת לנעילה באמצעות ידית ומנעול.  7.1.16.3

 לתכנון העמדת הארוניות במיקומם הסופי.כיוון הפתיחה יותאם 
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 ס"מ. 60עומק הארונית  7.1.16.4

 ס"מ. 57רוחב הארונית  7.1.16.5

 גובה הארונית ייקבע לפי כמות הציוד. 7.1.16.6

 בדופן התחתונה של הארונית או בדופן העליונה יהיה פתח לכניסה של כבלים.  7.1.16.7

 רזרבה. 30%גודל הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים המתוכננות להתקנה בארון, בתוספת של 

 כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי. 7.1.16.8

כל פתח שיפתח לצורך הכנסת כבלים יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי וייאטם על ידי לוחית שתהודק בברגים  7.1.16.9

 )למניעת חדירת אבק מים ולכלוך אל הציוד בתוך הארון(.

 כ"א.  A10( Gשקעי חשמל ומא"מת של ) 6הארונית תכיל פס של  7.1.16.10

 יותקן אופקית מאחורי הארון בשליש ובשני שליש גובה. הפס

 לארונית תהיה נקודת הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני.  7.1.16.11

יש לחבר נקודת הארקה זו לפס השוואת פוטנציאלים בלוח החשמל הראשי באמצעות כבל הארקה 

16AWG. 

בגימור קלוי  RAL-7032כדוגמת  צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, אפור בהיר הארונית תהיה צבועה בשתי שכבות: 7.1.16.12

 בתנור.

לצורך שליטה מלאה במערכת, נוחות בהפעלה, איתור ותיקון תקלות, נדרש המציע לבצע סימון  -כיתוב ושילוט  7.1.16.13

 ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו.

 

  כיתוב ושילוט - מפרט טכני 7.1.17

נדרש המציע לבצע סימון ושילוט של כל לצורך שליטה מלאה במערכת, נוחות בהפעלה, איתור ותיקון תקלות,  7.1.17.1

 הפריטים המותקנים על ידו, על פי השיטה שתפורט להלן.

 השילוט של כל פריט יבוצע במיקום, אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט או פריטים סמוכים. 7.1.17.2

 הכיתוב יהיה מודפס, קריא, ברור ובלתי מחיק. 7.1.17.3

 :הפריטים אשר אותם ישלט המציע 7.1.17.4

 קשורת.ארונות הת 7.1.17.4.1

 לוחות ניתוב.  7.1.17.4.2

 כבלים המחוברים לשקעי הקצה. 7.1.17.4.3

 כבלים המחוברים לשקעים בארונות התקשורת. 7.1.17.4.4

 שקעי קצה. 7.1.17.4.5

 סולמות ומובילי תקשורת. 7.1.17.4.6

 

 .פסק-מערכת אל 7.2

 :מקומיות  UPSלציוד הבקרה להלן, יהיו ממערכת  230VACכל הזנות מתחים  7.2.1

 לוחות בקרים שצמודים ללוחות חשמל. 7.2.1.1

 לוחות מיזוג אוויר.בקרים מותקנים בתוך  7.2.1.2
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 לוחות בקרים המיועדים לקריאת רגשים.  7.2.1.3

 למצלמות בחניון.  POEלוחות תקשורת ואספקת מתח  7.2.1.4

 עבור כל הציוד בחדר תקשורת ראשי שכולל את ציוד המחשוב, השרתים וציוד התקשורת וכדומה 7.2.1.5

 בשיתוף ותאום עם קבלן החשמל ותוכניות יועץ החשמל. UPSהקבלן יידרש לחבר את מערכות הבקרה להזנות  7.2.2

 

 

 חדר מסדים 7.3

 תשתיות לחשמל ותקשורת בתקרה וברצפה יותקנו ע"י קבלן החשמל. 7.3.1

מ לוח חיוני עבור ארונות תקשורת וארונות שרתים יסיימו בשקע מתאים שיותקן  230VACאספקת החשמל  7.3.2

 עים באחריות קבלן החשמל. על הקיר בתאום עם הקבלן, התקנת כבלי החשמל כולל השק

 אחריות הקבלן להתקין את כל ציוד הבקרה בחדר תקשורת מרכזי:  7.3.3

)עם  230VACארונות תקשורת עם כל הציוד בתוכם, ארונות שרתים עם כל הציוד בתוכם, כבל אספקת 

 .UPSתקע מתאים( משקע 

 T.Vמערכת אק"מ )אנטנת קליטה מרכזית( משולבת . 7.4

 כללי: 7.4.1

להתקין ולהפעיל מערכת קליטת טלוויזיה דיגיטלית מרכזית, עבור כל מתחמי החניון, על הקבלן לספק,  7.4.1.1

"ערוצים ישראליים דיגיטליים  -כמפורט בתוכניות, המתקן מבוסס על קליטת שידורי "עידן +")עיד"ן 

י חיבור נגישים"(. ויכלול צלחת קליטה, קדם מגבר, ערבל, מגברים, קווי הזנה אנכיים, מפצלים, מסננות, אביזר

 ושקעים וציוד עזר, ככל שנדרש.

, בכל מתחם בחניון, UHFהמתקן יחושב ויותאם עבור הפעלה סימולטנית של מקלט טלוויזיה אחד בתחום ה  7.4.1.2

 כמופיע בתוכניות.

, ת"י 799מכלול המערכות יהיה תואם מכל ההיבטים, את הנחיות התקנים הישראלים העדכניים תקן ישראלי  7.4.1.3

וייבדק ע"י מכון התקנים הישראלי לפני המסירה למזמין. עלות הבדיקה לרבות  6092 העדכניים ותקנה 1173

 תשלום האגרות, כלולה במחיר.

 צלחת הקליטה: 7.4.2

תותקן צלחת קליטה מתאימה לתחומי הקליטה הנ"ל, על כל המשתמע  מכך לגבי ראש המערכת, המגברים  7.4.2.1

 וציוד הקליטה.

ק לטבעת כולא הברק שעל גג החניון באמצעות פס ברזל מתקן צלחת הקליטה יאר – הארקת צלחת הקליטה 7.4.2.2

 1מ"מ, אשר יותקן גלויות על המבנה. חיזוק המוליך באמצעות חבקים, במרווחים שלא יעלו על  4X40מגולוון 

 מטר. 

 כבלים וחיווט: 7.4.3

שחורים. כבלי החלוקה במפלסים, בין מגבר  RG-59כבלי ההזנה מצלחת הקליטה לערבל ולמגבר יהיו מדגם  7.4.3.1

 שחורים. RG-11מפצלים יהיו מסוג ל

כבלי החלוקה בין המפצל המפלסי לבין ארון התקשורת במפלס ובין ארון התקשורת במפלס לבין הנקודות  7.4.3.2

 לבנים.  RG-59הסופיות  יהיו מדגם 
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 לכל שני מפלסים, יותקן מזין משותף מארון המגבר שבמפלס העליון, לרבות צנרת. 7.4.3.3

לתוכניות, יבוצע בקו נפרד למפצל שיותקן בארון התקשורת המפלסי, בשום חיווט כל נקודת טלוויזיה בהתאם  7.4.3.4

 מקרה לא יאושר חיווט מנקודה לנקודה ושימוש במפצלים אינטגרליים המשולבים בשקע.  

 מערכת הגברה וחלוקה 7.4.4

המערכת תתאים מכל הבחינות וההיבטים לדרישות התקנים הישראלים הרלבנטיים והעדכניים ותיבדק ע"י  7.4.4.1

 התקנים.מכון 

במפלס העליון, יותקן ארון המגברים עם מגבר רחב סרט, ספק כח, מסננות,  מנחת במידת הצורך וכל יתר  7.4.4.2

 האביזרים הדרושים לתפעול המערכת.

 יותקנו מסנפים על קו ההזנה שישרתו את הנקודות במפלס.  T.Vבכל מפלס בו קיימת נקודת  7.4.4.3

 ולא פחות מהמפורט להלן: תנאי הקליטה יתאימו לדרישות התקנים הישראליים, 7.4.4.4

  DB 8  –הפרדה בין אותות טלוויזיה  7.4.4.4.1

 .DB 2מקסימום  –שינוי רמת אות הגל  הנושא בכל ערוץ   7.4.4.4.2

 DB  46לפחות –יחס אות לרעש בכל ערוץ  7.4.4.4.3

  DB 50לפחות  –הגנה בפני אות לא רצוי  7.4.4.4.4

 מותאם לפעולת המגבר. –ספק כח  7.4.4.4.5

 לפחות. MV 150ויציאה   DB 3.5ספרת רעש . MHZ 40 800-בתחום   DB   21הגברה  –קדם מגבר  7.4.4.4.6

  DB 1.5הפסדי מעבר מינימום  –מפצלים  7.4.4.4.7

 כניסות. 4, מיועד ל DB  1ניחות קטן מ  –ערבל  7.4.4.4.8
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 מערכת הכוונה למקומות חנייה  - 08פרק 

 

 ירוק מצלמות(-מערכת הכוונה למקומות חנייה פנויים )אדום 08.01

 

 כללי 08.01.01

תותקן מערכת הכוונה )מבוססת מערכת מצלמות גילוי וזיהוי( למקומות פנויים, הכוללת סימון בחניון נחל שורק  .1

 המקומות הפנויים בסמנים מוארים והתקנת שלטי הכוונה שיסייעו לנהגים להגיע במהירות למקומות הפנויים.

 ת החנייה שלהם.המערכת תזהה את לוחית הרישוי של הרכב החונה ותנהל בסיס נתונים של המכוניות ומקומו .2

 המערכת תאפשר לנהגים לאתר את מכוניתם בשובם לחניון, ולספק פריטי מידע נוספים למערכות חיצוניות. .3

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות שירות  .4

מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות המחמירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל 

 יגברו.

 

 

 תכולת העבודה 08.01.02

 ביצוע תכנון מפורט על בסיס מפרט זה ותוכניות המערכת ואישורו ע"י המזמין בסקרי התכנון. .1

 אספקת והתקנת גלאי מצלמות ויחידות חיווי. .2

 וכבילה )מתקני תלייה, תעלות, צנרת וכד'(. אספקת והתקנת תשתית לגלאים )מסוג מצלמות זיהוי(, יחידות חיווי, .3

 (.SDDאספקת והתקנת יחידות תצוגה להכוונה ) .4

 אספקת והתקנת קיוסקים למתן שרות למשתמשים כגון איתור הרכב. .5

 מערך שילוט הכוונה מפוקד לאזורים בהם קיימים מקומות חנייה פנויים. .6

 אספקת מערכת ניהול מסרי וידאו ליחידות התצוגה.  .7

 ופרישת כבילת מנ"מ ותקשורת. אספקת והתקנת ארונות עבור רכזות ציוד תקשורת.אספקה  .8

 אספקת והתקנת מערך מחשוב מרכזי הכולל חומרה, תוכנה ומערך תצוגה. .9

 כיול והפעלה ראשונית של המערכת. .10

 הדרכת המשתמשים. .11

 הרצת המערכת. .12

 ביצוע מבחני הקבלה. .13

 תחזוקת המערכת בתקופת הבדק ולאחריה. .14

 

 הגדרות המערכת  08.01.03

( למקומות פנויים, הכוללת סימון המקומות הפנויים LPRמערכת הכוונה מבוססת חיישני/גלאי מצלמה )עם יכולות 

 בסמנים והתקנת שלטי הכוונה שיעזור לנהגים להגיע במהירות למקומות הפנויים בחניון. 



 

 

491 

 המערכת כוללת, לפחות,  את היכולות הבאות: .1

 זיהוי וניטור רישום מקומות חנייה פנויים ותפוסים בחניון  .1.1

 שיוך מספר לוחית הרישוי של הרכב ותמונתו לכל מקום חניה תפוס.  .1.2

 רישום מועד החנייה ומועד עזיבת מקום החנייה. .1.3

 ניטור התפוסה ברמת אזורים.  .1.4

ס"מ. במקרה כזה  30על זיהוי התראה ורישום של מכונית החונה באופן שהיא גולשת לתא סמוך לעומק של מ .1.5

יסומן התא הסמוך כ"תפוס" ובמסך עמדת הניהול יוצג כחריג. תהיה עם אפשרות לחייב הנהג בדמי חנייה גבוהים 

 באמצעות ממשק למערכת בקרת החניון.

 זיהוי רישום ותיעוד של פעילות חריגה באזור הרכב. .1.6

 להלן(.הפעלת התצוגות במערך השילוט על פי מצב התפוסה באזורים )ראה  .1.7

 רמת הזיהוי .1.8

 ספרות(. 8או  7לפחות למספר הרישוי השלם ) 96%זיהוי לוחית הרישוי יהיה ברמה של  .1.9

 הזיהוי יתייחס ללוחיות רישוי הקיימות בארץ :   .1.10

 כיתוב שחור על גבי כתום מסוג רפלקטיבי.  –מספר ישראלי  .1.10.1

 משטרת ישראל  כיתוב לבן על רקע אדום לא רפלקטיבי.  –מספר ישראלי  .1.10.2

 משטרה צבאית  כיתוב לבן על רקע כחול.  –מספר ישראלי  .1.10.3

 כיתוב לבן על רקע שחור. –צבא ההגנה לישראל  -מספר ישראלי  .1.10.4

 כיתוב שחור על רקע לבן. –מספר כלי רכב דיפלומטיים  .1.10.5

 כיתוב ירוק על רקע לבן או כיתוב אדום על רק לבן. –מספרי הרשות הפלסטינית  .1.10.6

 תבנית חיפוש/איתור הרכב: .1.11

 נתונים. הקלדת .1.12

 חיפוש במערכת. .1.13

הצגת מיקום הרכב והכוונה ע"ג מפת החניון, תיאור המיקום )מפלס, אזור, מספר תא החנייה(, ותמונת המכונית  .1.14

 החונה.

 אם הרכב עזב את החניון יוצג מועד העזיבה )בעמדת הניהול בלבד(. .1.15

 ימים אחרונים, לפחות. 90יתאפשר חיפוש היסטורית רכב לתקופה של  .1.16

 ימוש בנתוני המערכת )מצלמות( לצורכי ביטחון )טמ"ס(.אפשרות ש .1.17

 המערכת תאפשר לספק נתוני וידאו למערכות חיצוניות על פי דרישת הלקוח ובנתונים הבאים: .2

  30-, עבודה בטמפרטורות שבין IP54, אטימות  Streaming H.264פיקסל,  4Mלפחות  –תכונות )מינימום( המצלמות  .2.1

 מעלות.  50+ ל 

  RJ45 Ethernet connection(, daisy chain installationחיבור היחידות יתבצע בשרשור )לדוגמה  -תכונות תקשורת  .2.2

 TCP/IPהחיבור יבוסס  .2.3

בעיה במצלמה אחת או בתקשורת שלה לא תשפיע על תפקוד מצלמות אחרות )הן בהיבט התקשורת, איכות החוזי  .2.4

 והן בהיבט הזנת המתח(.

ף, בלתי תלוי ובמקביל לפעולת מערכת ההכוונה. גישה בכל עת ובזמן אמת לנתונים הנקלטים אפשרות לחיבור רצי .2.5

 במצלמה.
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 יכולת זיהוי ואיתור תקלות.  .2.5.1

 יתאפשר זיהוי תקלות אוטומטי.   .2.5.2

 זיהוי בעיית תקשורת. .2.5.3

 זיהוי בעיה בתפקוד מצלמות גלאים. .2.5.4

 זיהוי בעיה ביחידות התצוגה. .2.5.5

 זיהוי בעיה בתפקוד סמנים. .2.5.6

 והקלטה.גיבוי  .2.5.7

 יום לפחות.  14יכולת הקלטה של כל נתוני המערכת )כולל תמונות ווידאו( למשך  .2.5.8

פורמט ההקלטה והגישה לנתונים יאושר על ידי המזמין ולא יפחתו באיכותם מנתוני זמן האמת של  .2.5.9

 המערכת.

 

 איתור רכבים 08.01.04

 :איתור יתבצע על פי .1

 מספר רכב. .1.1

 מספר תא החניה. .1.2

 זמן הכניסה לחניה. .1.3

 יתבצע לפחות בשתי הדרכים הבאות )כולל תצוגה בעברית ובאנגלית(: .2

אינטש לפחות(. המערכת תציג לפחות את  21באמצעות עמדות קיוסק )ממשק מגע וצפייה שכולל מסך בגודל של  .2.1

הנתונים הבאים: תמונת הרכב, מספר לוחית הרישוי, מפלס החנייה והאזור, והנחיה להגעה אל הרכב )גרפית 

 וטקסטואלית(.

באמצעות יישומון במכשיר סלולרי )ובאמצעות ממשק מאובטח ובשליטה מקומית(. המשתמש יקיש את מספר  .2.2

 מפלס, אזור ומספר תא החנייה. –הרכב והיישומון יציג את המיקום בחניון 

 ממשק עם מערכת ניהול החניה. .2.2.1

 לרכב לפי אזור החנייה(. עם מערכת ניהול החניון )למשל לצורך עדכון תעריפים C2Cאפשרות ל  .2.2.2

עם מערכת ניהול חניונים כלל עירונית של המרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותחבורה  C2Cל  דרישה .2.2.3

 בירושלים.

 (.WEB/clientאפשרות לגישה באמצעות ממשק אינטרנטי ) .2.2.4

 

 מערכת תצוגה דיגיטלית לצרכי הכוונה-תת 08.01.05

 כללי .1

מהשלטים המותקנים בחניון, יחידות תצוגה אשר יכווינו את הנהגים המגיעים לצמתים כחלק מהמערכת ייכללו בחלק  

אל אזורים בחניון בהם קיימים מקומות חנייה פנויים. זאת באופן שהתנועה בחניון תזרום היטב, הנהגים יידרשו לזמן 

 מינימלי לאיתור מקום חנייה ולמרחק קטן.
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פי מצב התפוסה -רכת איתור מקומות חנייה פנויים )"אדום ירוק"( עלמצב התצוגה יחידות התצוגה ייקבע ע"י מע 

 באזורים.

 SDDיחידות התצוגה  .2

 ס"מ לרוחב.  60ס"מ לגובה ו  18היחידות יהיו בממדים  

 מקומות בחניון.  13אשר יותקנו ב  SYDהיחידות ישולבו בשלטים מטיפוס  

. הגרפיקה תוגדר בסקרי התכנון, ותהיה ניתנת לשינוי התצוגה תהיה גרפית מלאה עם יכולות וידאו כמתואר להלן 

 בעתיד לאור לקחי התפעול. 

 מיקומי היחידות .3

 מיקומי השלטים יהיו כמפורט בתכניות המצורפות.  

 הדרישות מהיחידות .4

 להלן דרישות מינימליות: 

4.1. Pitch   בין ריכוזי  1)מרחק( מקסימלי של( מ"מRGB) 

  HDרזולוציית מסך  של  .4.2

  LED SMDטכנולוגית   .4.3

4.4. Contrast 1:4,000 

4.5. Video Frame Rate   לשניה 60לפחות 

 + מעלות צלסיוס60ל  -20טמפרטורת עבודה: בין  .4.6

 .color ,gamma ,contrast ,brightness ,sharpnessאפשרות לכיול מסך:  .4.7

4.8. 16 Bit Gray Scale  

 BMP ,JPEG ,AVI ,WMA ,WMV ,GIFיכולת הצגת תכני:  .4.9

  NITS 2,500בהירות  .4.10

 שעות 100,000אורך חיים  .4.11

 .50%מעלות בניחות מקסימאלי של  150תחום )זווית( צפייה  .4.12

 IP65עמידות  .4.13

 מנגנוני תיקון לפי בהירות וטמפרטורה. .4.14

 השילוב במערכת ההכוונה .4.15

 לצורך:כיוונית -המערכת תתממשק ותהווה חלק ממערכת ההכוונה למקומות חנייה פנויים )אדום ירוק( בגישה דו .5

הגדרת התצוגה ושינוי מצב התצוגה לפי מצב התפוסה בחניון )טבלת לוגיקת השילוט( או אילוץ ידני מעמדת הניהול  

 של המערכת. 

 ( והתקינות הטכנית של היחידה.2או  1חיווי מצב התצוגה )מצב  .6

 :אופן המדידה .7

 , הרצה והפעלה.אספקה והתקנה, כבילת תקשורת, התחברות אל כבילת מתח רשת באזור ההתקנה .7.1

( גישה דו כיוונית לצורך תפעול מלא ולהעברת נתונים WEB/clientאפשרות לגישה באמצעות ממשק אינטרנטי ) .7.2

 מלאה.
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ביצועים מלאים כולל: קליטת קבצי תמונות ווידאו, עיצוב המסרים, הגדרת המסרים לכל שלט והגדרות כאמור  .7.3

 לעיל.

 מערך ניהול והפצה .8

. מהעמדה יתאפשר  SCADAהמערכת תכלול שרת/מחשב ניהול והפצה עם עמדת ניהול אשר בה תותקן תוכנת  

 להגדיר:

 המסרים השונים ועיצובם.   .8.1

 באיזה מצב של המערכת יופעל כל מסר בכל שלט. .8.2

 ניתן יהיה לשדר המסרים למערכת כקצבי תמונה או וידאו. .8.3

 מערך התקשורת .9

וההפצה אל יחידות השילוט ויכלול: ארונות תקשורת, ספקי כח, כבילה, יחידות יקשר בין מחשב/שרת הניהול  

 תקשורת אקטיביות ופסיביות וכבילת מנ"מ.

 התקנה תואמת התכנון המפורט ותפקוד מלא. - אופן המדידה .10

 

 הגלאים  08.01.06

 (, וסמן תאורה.Camera Sensors) 2הגלאים שיותקנו יכללו במארז אחד: מצלמה אחת או  .1

 גלאים יותקנו במרכזי המיסעות כמפורט בפרק ההתקנה להלן.ה .2

 כל מצלמה תהיה בעלת יכולת זיהוי מצב התפוסה בתא חנייה אחד או שניים לפי הגיאומטריה במקום ההתקנה. .3

מצב התפוסה בתא כולל: האם התא תפוס או פנוי, מספר לוחית הרישוי של הרכב החונה, אם הרכב גולש לתא חנייה 

 ן התא הנוסף הנתפס. ציו –סמוך 

 (.LPRכל מצלמה תהיה בעלת יכולת זיהוי מספר לוחית הרישוי של המכונית החונה ) .4

הסמן יהיה משולב בגלאי מצלמה ויאיר בצבע אדום כאשר התא תפוס ובצבע ירוק )כחול בתאי חניה לנכים( כאשר  

 התא פנוי. 

ללא סנוור. ההתקנה תהיה כזו המוודאת את הנראות מ' בכיוון הרכב המתקרב  20הסמנים ייראו בבירור ממרחק של  .5

 )אי הסתרה של עצמים זרים בכיוון התקרבות המכוניות(.

צבעים שונים וניתן יהיה לשלוט בעוצמת ההארה של הסמן ממחשב  5בסה"כ תאפשר המערכת הצגה של לפחות  .6

 .IP54 –סביבה על פי הבקרה. ניתן יהיה להגדיר ממחשב הבקרה את הסמן כמהבהב. ובעל עמידות בתנאי 

 

 רכזות תקשורת וספקי כח 08.01.07

מ' ויהיו אנטי ונדליים  1.80יותקנו בארונות נעולים שיוצבו על פי התכנון המפורט. הארונות יותקנו בגובה שמעל  .1

 לפחות.  IP54ואטומים ברמה 

ובתיעוד. המדבקה תהיה  על כל ארון תודבק מדבקה מודפסת עמידה שתציין את מספרו כפי שיופיע במסכי המערכת .2

 להלן(. 09.12ניתנת לקריאה ע"י אדם העומד על רצפת החניון )ראה 

 על צדה הפנימי של דלת הארון תודבק מדבקה שעליה פירוט הציוד המקושר לארון זה וסכמת הציוד בארון.  .3
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 מרביים -זמני תגובה  08.01.08

 שניות. 5 –מרגע תפיסת תא חנייה או מרגע פינויו ועד שינוי מצב הסמן  .1

 שניות. 5עד  –מרגע תפיסת תא חנייה או פינויו ועד שינוי מצב התא בתצוגה בעמדת הניהול  .2

 שניות. 5עד  –מרגע תפיסת תא חנייה או פינויו ועד שינוי מצב השלט הרלוונטי  .3

 

 דיוק הגילוי 08.01.09

ל תא כפנוי כל עוד לא חונה בו רכב או שרכב שכן אינו גולש לתוך תא החנייה מהצדדים לעומק המערכת תתייחס א .1

יוצג התא כמלא ויצוין מאיזה צד התבצעה הגלישה  –ס"מ  30ס"מ. אם הגלישה מהתא השכן תחרוג מ  30שעולה על 

 בליווי תמונתו ומספר רכבו של הרכב ה"פולש".

לכל התווים הספרתיים. הגילוי יתייחס לסוגי לוחיות  96% -של יותר טובה מהמערכת תעמוד בדרישת גלוי מוכחת  .2

 ספרות ומספרי הרשות הפלסטינאית. 8או  7הרישוי הקיימים היום בישראל: מספר ישראלי 

 תצורת הוכחת יכולת הדיוק תוגד בנספח בדיקות דיוק גילוי המהווים חלק בלי נפרד מאישור ביצועי המערכת. 

 

 נה ועמדת ניהולתוכ 08.01.10

 כללי .1

ברורים תאפשר לנטר את התפוסה בחניון, לזהות תקלות  HMIהמערכת תכלול חומרה ותוכנה, אשר באמצעות מסכי  

 במערכת, להזין את הגדרות המערכת ומדיניות ההכוונה המבוקשת כפי שייקבע בעת התכנון המפורט. 

 וניות.כיוונית למערכות חיצ-כמו כן תאפשר המערכת התממשקות דו 

 המסכים והדוחות יהיו בעברית. 

 עמדת ניהול  .2

 בחדר הבקרה תותקן עמדת ניהול שתכלול: .2.1

( כולל כרטיסי תקשורת ככל שיידרש. המחשב ותצורתו יוצגו HP/DELL/IBMמחשב איכותי של ספק מוכר ) .2.1.1

 לאישור המזמין.

 או ש"ע שיאושר ע"י המזמין.Samsung   , Panasonic, LGמסוג  32מסך דק  .2.1.2

 מקלדת ועכבר איכותיים של יצרן המחשב. .2.1.3

 או שו"ע שיאושר ע"י המזמין. HP LaserJet Pro M1536DNFמדפסת לייזר  .2.1.4

דקות לפחות. עם חזרת  20שיאפשר תפעול העמדה בעת הפסקת חשמל למשך  ONLINEפסק מטיפוס -התקן אל .2.1.5

 המתח תעלה העמדה והמערכת כולה מעצמה ללא צורך בהתערבות אנושית.

 (:  SCADAבעמדת הניהול יוצג המידע להלן )מערכת .2.2

ובו מצב התפוסה הכללי בחניון: מקומות חנייה פנויים בכל אזור, מקומות נכים פנויים, סה"כ  מסך ראשי .2.2.1

 –אם קיימים, חניה חריגה  –מקומות חנייה פנויים, סה"כ מקומות נכים פנויים. רכיבים תקולים במערכת 

 מקום חנייה אחד. רכבים שחונים זמן ממושך )מעבר לפרק זמן שיהיה ניתן להגדרה(, רכבים התופסים יותר מ

http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=776161
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=776161
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)על גבי תמונת תוכניות החניון(. תאים תפוסים יסומנו באדום ותאים פנויים יסומנו  מצב התפוסה .2.2.2

בירוק/כחול. יהיה ציון לתאי חניה: תפוסים מעל זמן שיוגדר, מצלמה או סמן תקול, מאולצים למצב תפוס. 

פיעו במסכים עם כינויים זהים לאלה כל המרכיבים: תאי החנייה, הרכזות, ספקי כח, יחידות התצוגה יו

 המופיעים בשטח ובתיעוד המערכת.

לאיזה כיוון מורה החץ בכל שלט. ניתן יהיה לבצע שינוי מאולץ של מצב היחידות,  – מצב שלטי ההכוונה .2.2.3

 תהיה לכך אינדיקציה במסך.  –ולהחזירן למצב "אוטומטי". אם בוצע אילוץ שינוי כיוון החץ מתוך המערכת 

שניות ממועד ההתרחשות בשטח. ייבחן במצב של  5סטטוס תאי החניה על גבי המסכים יתבצע בתוך שינוי  .2.2.4

 תנועות )התמלאות והתרוקנות תאים( בדקה. 30

ניתן להקליד למערכת רשימה של מספרי רכב אשר הופעתם באחד ממקומות החניה, יחולל  – רשימה שחורה .2.2.5

 התרעה במערכת. 

לאי מצלמה, שלט, סמן, רכזת, וכד'( שאינו תקין יצוין באופן ברור כהתרעה כל אלמנט )ג – תקינות המערכת .2.2.6

 למפעיל. התרעות יופיעו כחלונות קופצים. התרעות קריטיות יכללו התרעה קולית.

  שליטה ביחידות התצוגה .2.3

התצוגה בשלטים יופעל על פי מדיניות מוכתבת מראש וניתנת לשינוי ע"י מנהל החניון. המדיניות תתבסס  .2.3.1

מצב התפוסה באזורי החניון השונים כך שמכוניות יוכוונו לאזורים בהם ישנם מקומות חנייה זמינים.  על

לכל אזור חנייה ייקבע מספר התאים התפוסים שמעליו הוא ייחשב "מלא", ומספר התאים התפוסים 

 שלט.שמתחתם ייחשב "פנוי". מצב תפוסה הנמצא בין רמות התפוסות הללו לא יגרום לשינוי במצב ה

 ניתן יהיה לשנות את מצב השלטים ידנית מעמדת הניהול. .2.3.2

 :התוכנה תייצר דוחות כדלקמן .2.4

 דקות. 10נתוני תפוסה היסטוריים ברמת המפלס, אזור או תא חניה בודד וברזולוציה של  .2.4.1

 פי אזורים.-זמני שהייה ממוצעים והתפלגותם על .2.4.2

 תאי חניה תפוסים מעל פרק זמן שייקבע. .2.4.3

 את סוג התקלה, מיקומה, מועד האירוע ומועד התיקון. תקלות במערכת כולל .2.4.4

 :התוכנה תאפשר שאילתות כדלקמן .2.5

 זמן שהייה, מיקום ותמונה על פי מספר רכב )אפשרות לשילוב תמונת רכב ומספרו( בזמן אמת. .2.5.1

זמן שהייה, מיקום ותמונה על פי מספר רכב )אפשרות לשילוב תמונת רכב ומספרו מתאריך עד  .2.5.2

 תאריך.
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 התקנה 08.01.11

 .5הגלאים יותקנו ע"ג מסילות פלדה או אלומיניום בצבע לבן ראה תרשים  .1

מ' מעל לרצפה ובאופן שבשדרת חנייה אחת הסמנים ייצרו קו ישר אופקית ואנכית  2.40הסמנים יותקנו בגובה  .2

התקנה אחרים יותקנו )במקומות בהם הרצפה משופעת יהיה הקו מקביל לרצפה או אופקי(. תעלות, צנרת ואמצעי 

 בצורה אסתטית ואחידה ככל האפשר, וללא ברגים נראים לעיין.

 

 סימון 08.01.12

הקבלן יסמן את רכיבי המערכת בשטח באמצעות מדבקות מודפסות עמידות כך שייראו והיו ניתנות לקריאה 

מערכת )מסכים, דוחות, ע"י מי שעומד על רצפת החניון. הסימון יכלול זיהוי שיהיה זהה לכינויי הציודים ב

תיעוד המערכת וכד'(. לעניין זה נכללים: גלאים, סמנים, שלטים, רכזות, ספקי כח, ארונות ציוד, מחשבים 

 וכיו"ב'.

 

 סקרי תכנון 08.01.13

( את פרטי הצעתו בין השאר כל פרט המוצע בשינוי מהמפרט ותוכניות PDRהקבלן יציג בסקר התכנון הראשון )

 המכרז:

התקנה של הגלאים והסמנים. הקבלן יסכם עם המזמין אילו דגמי התקנה יבצע בשטח לאישור תצורת תצורות ה .1

 ההתקנה.

 ( של מיקום החיישנים/מצלמות וסמנים, התשתיות, הזנות והכבילה. DWGתוכניות )במתכונת  .2

 קווי לכבילה.-תרשים חד .3

 פריסת השלטים )כבסיס תשמש תכנית השילוט המוצגת למכרז(. .4

 ארונות לספקי כח ורכזות תקשורת.מיקום  .5

 מהלכי הכבילה. .6

 סוגי הכבלים. .7

   מסכי עמדת השליטה. .8

 לוגיקת הפעלת השילוט. .9

 עקרונות בניית אפליקציה לגישה סלולרית. .10

 עיצוב הקיוסקים. .11

 מסכי קיוסקים. .12

 התממשקות למערכת הניהול וההפצה של השילוט הדיגיטלי  .13

 םהתממשקות למערכת בקרת כניסה, יציאה ותשלו .14

 כל האלמנטים והאמצעים הדרושים להפעלת המערכת גם אם לא הוזכרו לעיל. .15

תאי  10הקבלן יציג את פתרונות ההתקנה המוצעים לאישור המזמין. בהמשך יבצע הקבלן בחניון התקנה להדגמה של 

 חניה מכל סוגי ההתקנה שבכוונתו להשתמש. סוג התאים בהם תבוצע ההתקנה יסוכם ע"י המזמין.
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 תכנון הבאים יציג הקבלן גם את תכנית ההדרכה ותוכנית מבחני הקבלה.בסקרי ה

 

 מבחני קבלה ומסירת המערכות 08.01.14

לאישור המזמין. התוכנית תקיף את כל  –הקבלן יגיש תכנית לביצוע מבחני הקבלה בסקר התכנון הראשון שיתקיים  .1

זמנים וצורת הבדיקה )הצגת מסמכים, ניסוי, הדרישות מהמערכת המופיעות במפרט זה, סדר ביצוע הבדיקות, לוח 

 בדיקה פונקציונאלית, בדיקת מעבדה וכד'(.

לאחר הפעלת המערכת יבצע הקבלן בדיקות מקדימות אשר יקיפו את כל הנושאים הכלולים במבחני הקבלה וידגיש  .2

ד ההשלמה הצפוי, דו"ח על ממצאי הבדיקות למזמין. לגבי כל דרישה שלא מולאה יצוין באם הדרישה תושלם ומוע

 או התייחסות אחרת )ניתן פתרון חלופי, אין מענה לדרישה וכד'(.

 על סמך דו"ח זה יוכל המזמין להורות על הפעלת המערכת לתקופת ההרצה. .3

יום ממועד הפעלתה של המערכת שתיחשב תקופת הרצה, במועד שיתואם ע"י  30-45מבחני הקבלה ייערכו לאחר  .4

יהיה נוכח ויכין פרוטוקול מבחני הקבלה של פיו יסוכם באם המערכת מתקבלת ומהם הקבלן עם המזמין. המזמין 

לוחות הזמנים לתיקון הליקויים. אי תיקון הליקויים במועד יהיה עילה לתביעה מהקבלן בגין עלויות שייווצרו, בנוסף 

 לשאר התרופות שבחוזה.

 שרות מרחוק 08.01.15

סכם השרות שלאחר האחריות הקבלן יהיה בעל יכולת לבצע תמיכה בכל תקופת החוזה ובכלל זאת האחריות וה

ושרות למערכת מרחוק. יכולת זו תכלול: קבלת התרעות על תקלות, קבלת לוג פעילות תקופתי, איפוס ו/או 

הפעלה מחדש לחלקי המערכת. לצורך כך יספק המזמין על חשבונו חיבור אינטרנט לפי הנחיות הקבלן. הקבלן 

 נו את אמצעי האבטחה לפי דרישות המזמין.יתקין על חשבו

 

 אזורים בחניון 

 

 אזורים בחניון - 1טבלה 

 -6מפלס  -5מפלס  -4מפלס  -3מפלס  -2מפלס  -1מפלס 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3  

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4  

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5  

1.6 2.6 3.6 4.6 5.6  
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 תיעוד והדרכה 08.01.17

 תיעוד .1

 עותקי ניר ועותק ע"ג מדיה אלקטרונית. הספר יכלול: 3יסופק ספר מערכת ב  

 תיאור פעולת המערכת. .1.1

 מערכות.-רשימות תכולה מפורטות כולל מספרים קטלוגים לצורך הזמנות נוספות של חלקים ותת .1.2

על כל רכיביה. הכינויים בהם יכונו הרכיבים יהיו הכינויים בהם הם מופיעים במסכי קווי של המערכת -תרשים חד .1.3

 התפעול, בדוחות, ע"ג הציוד בשטח, וע"ג הכבילה.

 . DWGו  PDF( של המערכת במתכונת AS MADEתכניות עדות ) .1.4

 לוגיקת הפעלת השילוט כפי שיושמה. .1.5

 איתור תקלות. .1.6

 תחזוקה מונעת וכיוונים. .1.7

 הדרכה .2

יבצע הדרכות מותאמות למנהלים, מפעילי החניון, ולאנשי האחזקה. תכנית הדרכה תוגש לאישור המזמין הקבלן  .2.1

יום מהזמנת המערכת. התכנית תכלול: רשימת הנושאים שיועברו, קהל היעד ומספר השעות לכל נושא.  30בתוך 

 לפי דרישת המזמין הדרכות יינתנו, גם מעבר לתכנית ההדרכה המוסכמת.

 

 

  VPS שילוט פריזמטי – 08.02פרק 

 כללי  08.1

 ועה והתראה בשגרה מי על מגבלות השימוש מצב התישמשו לשם הצגת מידע די VPS  -שלטי ה .8.1.1

  ה.יום בש 365ימים בשבוע  7שעות ביום  24יותאם לשימוש בכל מצב , תאורה ומזג אוויר  VPSשילוט  .8.1.2

  למסמכי המכרז.מצורפות הועה יות התה על תוכפריסת השילוט הי .8.1.3

  מצורפות למסמכי המכרז.הועה יות התם על תוכמידות השלטים הי .8.1.4

  יות.מסרים בתוכ 2ו רק ות , גם אם צוידפ 3ו יהיו בעלי כל השלטים שיותק .8.1.5

  :אך לא רקיכלול לרבות  VPS  -שילוט ה .8.1.6

  ובקר שליטה המותקן בארון התקשורת. VPS -שלט ה .8.1.6.1

 VPS -ביסוס, הרכבה, כבילה, מחברים הדרושים להרכבת שלט ה זולות,סטרוקציה, גשרים/קוכל הקו .8.1.6.2
  ון והטיה.ומתן אפשריות כיוו

 לווים לשלט כולל תקשורת, חשמל, ספקי כוח, כבלים, מחברים, הרכבה חומרה, וכו' כל הפרטים ה .8.1.6.3

 דליזם. י פגעי מזג האוויר ווה על השלט מפכל האמצעים להג .8.1.6.4

ה על פי דרישות ההפעלה וציוד הקשורים ישירות או בעקיפין להפעלתו התקית הפעלה כל חומרה, תוכ .8.1.6.5
  של המערכת 

  ליותקציודרישות פו .8.2

יתקשר עם בקר השלט באמצעות פרוטוקולי התקשורת והכבילה הייעודים של ספק השלט תוך  VPS -שלט ה .8.2.1

  שימוש ברשת התקשורת המקומית.
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  גישה אחורית מהשלט לבקר ימי ייעודי עם אפשרות שלהשלט יכיל בקר פ .8.2.2

 ,יותקן בארון תקשורת סמוך לשלט ויחובר למערכת המרכזית .    VPS  -בקר עצמאי ייעודי לשלט ה .8.2.3

אי מזג יום  או כל חומר עמיד אשר יבטיח את פעילותו ועמידתו של השלט בכל תה מסגסוגת אלומיהשלט יב .8.2.4

 ה. קודת ההתקהוגים בהאוויר והטמפ' ה

 מיקרון לפחות , עמום.  100בצבע אבקה עובי השלט ייצבע  .8.2.5

העומדים בתקן הישראלי. על הקבלן  Diamond grade reflective sheets  -יצופה בכל צדדיו ב   VPS -שלט ה .8.2.6

 י השלט באופן אחיד וקריא כחתיכה אחת ) ללא שימוש בחלקי יריעה( הראשי לוודא היריעות מכסות את כל פ

 ה השלט לא יאפשר מעבר אור לקדמת השלט מב .8.2.7

 ת צידית או עלית( סתרים )כולל בהתקת השלט יהיו כל אמצעי חיבור והתק .8.2.8

דליזם ופגעי מזג ת מווסתרת ומוגכל הכבילה של השלט ואל ארון התקשורת או חדר החשמל במתחם תהיה  .8.2.9

 האוויר. 

חיות משרד בהתאם להגדרת דרישות זווית בהה תאפשר התאמה של זווית הצפייה לכל כיוון צורת ההתק .8.2.10

הגים ת השלט כך שתאפשר צפייה אופטימלית של השלט להתחבורה על הקבלן הראשי ליישם את זווית התק

 בכפוף לגיאומטריית ותוואי הכביש וכן אפשרות גישה לאחזקה מלאה של השלט. 

  חיבור למערכת מרכזית .8.3

  יות.ש 5תן הפקודה לא יעלה על י השלט לאחר היזמן ההחלפה/הופעה של המסר המופיע על גב .8.3.1

 :ת"י ולכל הפחותטר את השלט לקבלת התרעות ותקלות על פי הקיים כיום בממערכת הבקרה תשלוט ות .8.3.2

  ורה שרופה )בצידי השלט( .8.3.2.1

  ההעדר הז .8.3.2.2

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל  .8.3.2.3

 טיימר   .8.3.2.4

 יתוק  מהמערכת אפשרות  .8.3.2.5

 הצגה גרפית במקרה של תקלה   .8.3.2.6

   PLC. הדלקה על פי אוטו', חירום וכשל .8.3.2.7

  ות ואורך חייםדרישות סביבה, זמי .8.4

  לפחות.IP44 -דרגת אטימה של הציוד והמארז .8.4.1

 .  60°Cעד  10°C  -טמפרטורת ההפעלה:  מ .8.4.2

 יהמערכת תתואם לאקלים הישראלי השורר במיקום השלט, על השלט להכיל כמות מספקת של חייש .8.4.3

וע פגיעה ת למות על מקציות שוטרו את הטמפ' ויפעילו פוטמפרטורה בתוך השלט ומחוצה לו אשר י

  בשלט.

 עם הפעלת אמצעי החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית .  .8.4.4

 ללא עיבוי   95עד % 0לחות : בין % .8.4.5

 עומסי רוח עמידה בל 414רוח: על השלט לעמוד בתקן הישראלי  .8.4.6

 רעידות: על פי תקן ישראלי   .8.4.7

 לפחות   3Dזיהום: על פי תקן ברמה  .8.4.8
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  ותי המותקן בארוגד ברקים לרבות השלט והציוד האלקטרוה ככל שלט יצויד בהג .8.4.9

  ימדידהאופ .8.5

ת ון אספקה והתקיות,תכי השלט )התמרור( על פי התכהמחיר כולל את השלט, על כל מרכיביו, את פ .8.5.1

י הפעלה מורכבים על פס בלוח י ולחצו/או לעמוד מכל סוג, בורראוטומאטי/ידהמתאמים לגשר השילוט 

ורות, כל הכבלים תיכים( בלוח אליו מחובר השלט, כל האליו מחובר השלט, אתהמהדקים )כולל ה

דרשים ה, את כל הציוד, האבזריםוהחומרים הדרשים לחיבור השלט לארון הבקרה או ללוח משלסוגיהםה

דרשים לחיבורם והפעלתם, להטמעהבמערכת ח, כולל מאזי"ם , כולל כל החומרים והעבודות הלהפעלתו בלו

  ה.וסףלכוון בעת ההתקים לכל שלט בכוו 4תו. המחיר כולל  הבקרה ואת הובלת השלט והתק

 . VPS  -ת הציוד להפעלת הדרשים לצורך התקות ההמחיר כולל את כל הארו .8.5.2

 השלט )כל הצדדים( על יד בגירסה שתיקבע, של פאוחשבות, בפורמט אוטוקיות ממת תכהמחיר כולל הכ .8.5.3

יות הממוחשבות כפי שיקבע המזמין. בתכ ים מוטמעיםים, כולל שימוש בגופחיות המתכיות והפי תכ

דרש יות כת התכגלית וערבית( שידרשו. המחיר כולל הכ)עברית א יםמחיר השלט כולל את מחיר כל הגופ

 י השלט.  לאישור סופישל פעד 

סי רמזור נעמודהמשמש לפ ים עלנים לגשר שילוט, מלבד אלה המותקנם מותקנשאי VPSמחיר שלטי   .8.5.4

ון ואספקת כל העמודים,המתאמים, הביסוס והבסיסים הדרושים נוסף לעיל את כל התכנקימים, כולל ב

 יות. נתם על פי התכנלהתק

  ה של השלטנדרש לפעילות תקינבכתב הכמויות ו/או במפרט הו מפורט נהמחיר כולל את כל הציוד שאי .8.5.5
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 מתקני חשמל -מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תקשורת עירונית – 09פרק 

 

 :כללי 09.1

מפרט זה מגדיר הדרישות הטכניות הספציפיות לביצוע תשתית תקשורת תת"ק להנחת צנרת קלה לפריסת סיבים  09.1.1

 ירושלים.אופטיים בתחומי שטח שיפוט עירית 

 

 :HDPEצנרת פוליאתילן  09.2

תאים, קירות, קידוחים אופקיים וכניסות -הצינור מיועד להנחה בתעלת אדמה בשדה, במדרכות, בכבישים, בין 09.2.1

 אופטיים ונחושת.-קרקעית, כדי לאפשר השחלת כבלי תקשורת מסוגים שונים לתוכו-למבנים ברשת תת

ת, הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים, מכרסמים ,חרקים, הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניו 09.2.2

 חומרים כימיים וגם מחדירת מים.

הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר )השחלה בנשיפה( עליו לעמוד בלחץ פנימי של  09.2.3

 .3.13סעיף  1531+ בהתאם לת"י 0.5/-0בר   10

 ומסופק מגולגל  על תוף. 5%אובליות של הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל, מכסימום  09.2.4

לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת )הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי( על הצינור  09.2.5

 להתיישר.

בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור מקו ישר אופקי ואנכי ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של הצינור לאורך שני  09.2.6

 3.6סעיף  – 1531סיבובים מהתוף לפי ת"י 

פני הצינור יהיו חלקים, לא יהיו בו חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים הנראים בעין בלתי מזוינת ולא יהיה  09.2.7

 חלל בדופן הצינור.

)מכסימום(  0.15-מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל לא יהיה יותר מ 09.2.8

. השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה 1992מ  BELLCORE "-000356בהתאם לנוהל "

 מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקון ערך זה של מקדם החיכוך יושג ללא שימוש בחומרי סיכה

 . 3.12סעיף  1531רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת"י  09.2.9

 

 ם צהוביםהצינור יסופק בצבע שחור עם פסי 09.2.10

 .499( בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר בת"י U.Vהצינור יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית) 09.2.10.1

 (.PPמ"מ העשויים מפוליפרופילן ) 8כל הצינורות יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה  09.2.10.2

ישר )הווה אומר ביחס לאורך הצינור במצב פריסה  8%חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של  09.2.10.3

 מ' מכל צד של הצינור(. 50מ' תסופק תוספת  חוט משיכה בת  1300לאורך תוף בן 

עפ"י  -סטיית עובי הדופן  1531עפ"י ת"י  - 63בצינור  13.5ו  50בצינור  11יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה  09.2.10.4

 .1531ת"י 

 

 :סימון האריזה 09.3
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 קיימא הפרטים שלהלן : -ברור וברלכל תוף תוצמד תווית, שעליה יסומנו בסימון  09.3.1

 סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני. 09.3.1.1

 שם היצרן, כתובתו וסימונו המסחרי הרשום. 09.3.1.2

 זהירות סיב אופטי. -עירית ירושלים  – HDPEהמילים : צינור  09.3.1.3

 .13.5 -מיון הצינור )יק"ע(. 09.3.1.4

 הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור. 09.3.1.5

 הייצור.ספרור שנת הייצור ומנת  09.3.1.6

 אורך הצינור בתוף. 09.3.1.7

 

 סימון הצינור: 09.4

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד בצבע תוך שימוש במדפסת  09.4.1

 צבע בלבד.

 :סדר הכיתוב יהיה כדלקמן  09.4.2

 סימון תו תקן. 09.4.2.1

 מטר אורך רץ. 09.4.2.2

 שנת הייצור / מנת הייצור. 09.4.2.3

 .SN 64/13.5-יק"ע 63/50 09.4.2.4

09.4.2.5 HDPE .מ.ח 

 קו ייצור.    09.4.2.6

 עירית ירושלים + לוגו עירית ירושלים. 09.4.2.7

 זהירות כבל סיב אופטי. 09.4.2.8

 שם היצרן.  09.4.2.9

 מ"מ  מכסימום. 7ל  5גודל אותיות הכיתוב יהיה בין  09.4.2.10

 .-0/ 2.5ממ' + 3.5פסי הצבע )ארבעה במספר( לאורך הצינור יהיו בצבע צהוב בלבד וברוחב  09.4.2.11

 :הצינורות יהיו מדגם צינור 09.4.3

 חברת פלסטרו גבת."אופטי פלקס" של  09.4.3.1

 "סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ. 09.4.3.2

 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ. 09.4.3.3
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 :התקנה 09.5

 .הצינור יונח בשלמות ללא  חיבורים בין נקודה לנקודה 09.5.1

 בזמן הנחת הצינור יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע, מעוך או חתוך.   

 ס"מ, לרבות בעליה למבנה או מתקן אחר. 90-יהיה קטן מרדיוס כיפוף הצינור לא    

 מעלות. 90יש להקפיד על מניעת הצטלבויות ופיתולים.חיתוך הצינור ייעשה בזוית של    

במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר והם יתבצעו ע"י מחברים תקניים    

 " ו/או שווה ערך.COMFITרי "חבצלת","מאופיינים לצרכים האלה כדוגמת מחב

 ".AS-MADE" -מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה   

 

 :סיום הצינור 09.6

 כל מערך הצנרת יסתיים באופן קבוע בתאי בטון מעבר )עגול(. 09.6.1

 כל צינור וצינור יוכנס לדופן תא הבטון לקידוחים המוכנים מראש שבוצעו במפעל מוצרי הבטון. 09.6.2

בטון מסביב לצינור הן בצדו החיצוני והפנימי בדופן תא הבטון ועליה להבטיח אטימות מלאה יש לבצע עטיפת  09.6.3

 בפני כניסת מים ומכרסמים.

את קצה הצנרת הפנימי )בתוך התא( יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים מאושר ומאופיין כדוגמת  09.6.4

"LANCIER","JACKMOONישראל.-", "פלסים" אביזרים 

לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת מושחל )מנדרול( בנוכחות המפקח בשטח )המושחל את פעולת האיטום יש  

בפרט וכל האמצעים אשר דרושים לביצוע בדיקה שכזו בכלל, הנם באחריות קבלן הביצוע ובהתאם להוראות 

 המפקח( וכן יש להכין את הצנרת לנשיפת כבלים )שחרור חבלים וכו'( בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט. 

מ' מכל צד של חיבור, עודף חבל זה יחובר לצדו  2 -ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ לאחר 09.6.5

 הפנימי של האטם.

 

 : בדיקות איכות 09.7

 1531ובעלי היתר לסמן בתו תקן לפי ת"י  ISO 9002כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  09.7.1

 (.1.4.1.3כמוגדר בסעיף )  HDPE)צפיפות גבוהה 

 .1531המזמין רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י  09.7.2

 

 :תאי מעבר וחיבור 09.8

 כללי : 09.8.1

כדוגמת אקרשטיין תעשיות  ISO- 9002-התאים יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראלי מחברות בעלות הסמכה ל 09.8.1.1

 בע"מ, וולפמן תעשיות בע"מ ורדימיקס מוצרי בטון בע"מ.

 טון לפחות. 25ם בשלמותם )כולל המכסה( יעמדו בעומס עילי ובעומס צדי )לחץ הקרקע על הדופן( של התאי 09.8.1.2

 פתח הכניסה. -ס"מ לפחות  60קוטר המכסה יהיה  09.8.1.3
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 מדרגות. –בתאים יותקנו שלבי דריכה  09.8.1.4

יתואמו שלבים אלו יהיו חלק אינטגרלי מהתאים ויותקנו במסגרת יציקת התא במפעל. מיקום שלבי הדריכה  09.8.1.5

 במהלך הפרוייקט עם הפיקוח באתר.

 במשטח העליון של השלב, המיועד לדריכה, יהיו בליטות, שימנע את מעידת הדורך. 09.8.1.6

 מבנה השלב יאפשר אחיזה טובה בידיים. 09.8.1.7

 

 בחציות כביש.  100: ככלל, יותקנו תאי (תא מעבר )עגול 09.9

 יותקנו עקב מגבלות מיקום ובאישור המתכנן בלבד.  80תאי 

 :100ירוט לתאים בקוטר להלן פ

 טון. 25ס"מ עם מכסים  100התאים יהיו גליליים בקוטר  09.9.1

 ס"מ בהתאם לעומק החפירה. 100התא מורכב מחוליות גליליות בעלות תו תקן בקוטר  09.9.2

 ס"מ. -100ס"מ ו 50החוליות בגבהים הבאים :  09.9.3

 ס"מ. 12עובי הדופן של החוליות הנו  09.9.4

 לקידוחי הצנרת בשלושה צדדים )למעט צד המדרגות( במפעל מוצרי בטון.בחוליה התחתונה תבוצע הכנה מלאה  09.9.5

 טון.  25עד  -כבד  -המכסה הנו מסוג תקרה עגולה עם פתח  09.9.6

 ס"מ. 60ס"מ עם פתח כניסה  100קוטר המכסה הנו  09.9.7

 ס"מ.  20עובי המכסה הנו  09.9.8

 המכסה יאפשר התקנת צווארון הגבהה בהתאם לדרישות המפרט . 09.9.9

 

 :התקנת התא 09.10

 התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה.  09.10.1

באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך התייחסות לפני הקרקע, השחזור וכו'  09.10.2

 הקיימים בשטח ההתקנה.

 ס"מ. 20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ואשר תפוזר עליו שכבת חצץ בעובי  09.10.3

 השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראת המפקח. כל חיבור בין חלקי התא 09.10.4

 .HDPEכניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט  צנרת  09.10.5

בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל: הרטבה והידוק בהתאם להוראות ולהנחיות  09.10.6

 הפיקוח בשטח.

 גולה עם הפתח תותקן בכל סוג של חפירה ושחזור מתחת לפני הקרקע.הצבת הגובים תבוצע כך שהתקרה הע 09.10.7

באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והפקק בהתאם לתנאי השטח, שחזור ועפ"י דרישת עירית  09.10.8

 ירושלים ו/או המפקח בשטח.
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 מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית רמזורים ובקרה – 10פרק 

 הנחיות כלליות 10.1 

 כללי - 10.1.1 

העבודות יבוצעו על פי המפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של עירית ירושלים, ובפרט לפרק  .1

 עבודות רמזורים ובקרה. 51.11

 בנוסף ישמשו המסמכים הבאים: .2

 (.1993. המפרט הכללי להצבה ואחזקה של רמזורים כולל העדכונים )משרד התחבורה, 2.1

 (.1986גלאים ברמזורים )מהדורה אחרונה( כולל עדכונים )משרד התחבורה, . הנחיות לשילוב 2.2

 עבודות הנחת התשתית לרמזורים ובקרה יתבצעו במקביל לעבודות שייעשו על ידי קבלן הרמזורים. .3

על הקבלן מוטלת האחריות להכיר את המצב הקיים בשטח כדי למנוע פגיעה במערכת קיימת. כמו כן  .4

המשך הפעולה התקינה של מערכת הרמזורים בצומת בו מערכת הרמזורים פעילה מוטלת עליו האחריות ל

 )כולל מערכת גלאי רכב תקינה(.

אחריות הקבלן כוללת את שלמות החיבור של הרמזור למרכז הבקרה. במידה ועבודות הקבלן יגרמו לנתק  .5

 על הקבלן יהיה לפעול מיידית לתיקון התקלה. –בין מרכז הבקרה לבין הרמזור 

עתקת רכיבי רמזור לצורך עבודות הקבלן כגון עמודי רמזור, כבלי חשמל וחיבורים ייעשה על ידי קבלן ה .6

 הרמזורים בתיאום עם הקבלן הראשי.

 :העבודות יכללו בין היתר 10.1.2

 חפורות להנחת השרוולים. . 1

 '.הנחת שרוולים בין שוחות קיימות, שוחות רמזורים חדשות, חיבור לתאי בזק, וכו . 2

 הקיימת. הוספת צנרת למערכת שרוולים קיימת ופעילה באופן שלא יפגע תפקוד המערכת . 3

 התשתית. תיאום עם קבלן הרמזורים השחלת כבלים בצנרת במקביל להמשך עבודות . 4

 ניקוי צנרת קיימת כולל השחלה או שמירה על חוט משיכה בתוך הצנרת. . 5

 ניקויים.פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים ו . 6

 

 תשתית צנרת רמזורים 10.02

כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יובאו לאתר טרם תחילתה ויוצגו לאישור המנהל. אין להניח  .1

 צנרת/תאים/מכסים שלא אושרו על ידי המנהל.

סימון מהלך הצנרת ומיקום התאים יעשה על פי סימון בשטח על ידי המנהל. אין למקם תאים וצנרת  .2

 התוכניות.על פי 

 . בשלבים הבאים יש לקבל אישור המנהל להמשך העבודה:בדיקות במהלך העבודה וקבלה סופית .3
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 סימון תוואי חפירה ותאים בשטח.   3.1

 בגמר חפירת התעלה.   3.2

 עם הבאת חומרים לאתר, לפני הנחתם.   3.3

 לפני כיסוי החפירה.   3.4

 ופית  הכוללת בדיקת "מנדריל" בכל סוגי  צינורות.לפני תיקוני אספלט/ריצוף תבוצע בדיקה ס  3.5

 :בדיקות מדגמיות שיבוצעו על פי דרישת המפקח .4

, במעבדה המוסמכת לכך, 1531בדיקת דוגמה של צינור המסופק על ידי הקבלן להתאמתו  לתקן  4.1

 על פי קביעתו

 הבלעדית של המפקח.      

 .Bar 10בדיקת לחץ אויר בצינורות בלחץ של  4.2

בדיקות אלה יבוצעו בנוסף לכל בדיקה אחרת שידרוש המפקח. עלות בדיקות אלו תחול במלואה על 

 הקבלן. 

 חפירה ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות  10.02.01

עבודות הכנה  טרם החפירה )של אספלט, ריצופים ניסור אספלט בכביש וכדומה(  יבוצעו על פי  .1

 של המפרט הכללי. 51.01פרק 

 ובהתאם לפרטים. 51.02ו/או חציבת תעלות תבוצע על פי המפרט הכללי, פרק חפירה  .2

 טרם הנחת הצנרת יש להביא החפירה לשיפוע אחיד לכל ארכה. .3

 צינורות והנחתם  10.02.02

 סוגי הצינורות .1

מ"מ,  75, מפוליאתילן להתקנה תת קרקעית, בקטר צינורות עבור תשתיות בקרת תנועה  1.1

לצינורת כנ"ל,  7002וגם על פי דרישות בזק לפי הגדרה  1531ישראלי  המיוצרים על פי תקן

 כולל מצמדים אבזרי חיבור ואבזרי איטום. הצינורות יסומנו בלוגו "עירית ירושלים".

 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  המילים:את    1.2.4

 פרטי קו היצור  1.2.5

 לוגו: "עירית ירושלים" בקרת רמזורים.  1.2.6

 שם  היצרן  1.2.7



 

 

508 

 מ"מ גובה אות. 5גודל הכיתוב יהיה לא פחות מ   1.2.8

יאושרו צינורות המיוצרים על ידי יצרנים שקיבלו אישור מתאים מחברת "בזק" על  1.3

 אישור זה.הקבלן להמציא 

 הנחת צנרת תקשורת, רמזורים ובקרה .2

 ס"מ. 10התעלה תרופד לכל ארכה בחול ים בעובי   2.1

 יחוברו עם אטמים. 4צינורות "  2.2

ס"מ. הצינורות  10צינורות יונחו על שכבת החול ויכוסו בכל היקפם בשכבת חול ים בעובי   2.3

 ס"מ. 10 -בתא יהיה לא קטן מ  יונחו כך שגובה הצינור התחתון )תחתיתו( משכבת החצץ

 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

 סרט דביק.יש לאגד את הצינורות לקבוצה באמצעות   2.4.4

השימוש בחיבורי צינורות יהיה באישור המפקח בלבד, ובאמצעות חומרים   2.4.5

 ואביזרים של יצרן הצנרת בלבד.

 PVCשימוש בשרוולים מוליכים יהיה על פי אישור המפקח. השרוולים יהיו מצנרת  2.5

 בכמות ובקוטר המתאימה למספר הצינורות המושחלים.

 מ"מ.  8בהם הכבל קיים, יושחל חבל מניילון בקוטר  בכל הצינורות, מלבד אלה 2.6

 

 .מילוי חוזר ותיקון שטח מדרכה וכביש 10.02.03

 מילוי חוזר של חפירות .1

בתום הנחת הצנרת וחיבור הצינורות ותאי הביקורת )ראה להלן( יבוצע מילוי חוזר של התעלה  .1.1

 .51.02על פי המפרט הכללי, פרק 

המסעה ויהיה עבור שטחי מדרכה או עבור שטחי כביש, המילוי יבוצע עד גובה תחתית  .1.2

 ובהתאם לסוג המדרכה או המסעה.

ס"מ מפני השטח בו מבוצעת החפירה יונח סרט סימון מפלסטיק  50ס"מ ובעומק  10בעומק  .1.3

 ס"מ: "זהירות סיב אופטי". 10בצבע צהוב ועליו מודפס באותיות שחורות בגובה 

 לוי  התוספת הנדרשת על פי סוגו )כביש או מדרכה(העבודה כוללת כבישה והידוק של המי .1.4

 עבודות ריצוף ואספלט .2

 .51.12עבודות אספלט במדרכות ובכביש יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק  .2.1
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. עבודות אלה כוללות החזרת ריצוף, 40.04עבודות ריצוף יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק  .2.2

 מכל סוג, שפורק.

דה ונדרש. תיקון מדרכה מרוצפת כולל פירוק פס נוסף בהכנות לחפירה והשלמת שבר במי .2.3

ס"מ משני ציידי החפירה לצורך חיבור טוב עם ריצוף קיים. הריצוף יבוצע בכל רוחב  50ברוחב 

 הפירוק.

 

 תאי ביקורת ומכסים 10.02.04

 תאים ומכסים .1

 .כל התאים וחלקיהם ישאו סימון "תו תקן" .1.1

, בקוטר פנימי של 658: התאים יהיו מבטון טרום, בהתאם לת"י 80או  60תאים בקוטר  .1.2

יהיה מחוליות טרומיות  60 -ס"מ נושאי תו תקן. תא המסומן בתכניות כ 80ס"מ או   60

 50יהיה משתי חוליות, כל אחת בגובה  80 –ס"מ, תא המסומן בתכניות כ  100שגובהן עד 

ה תחתית הצינור התחתון משכבת החצץ בתחתית התא לא ס"מ. החוליות יונחו כך שגוב

 ס"מ. 10 -יהיה קטן מ 

 100, בקוטר פנימי של 658: יהיה מחוליות  מבטון טרום, בהתאם לת"י 100תא בקוטר  .1.3

ס"מ מפני הכביש/מדרכה. התא  250ס"מ נושאי תו תקן. עומק תחתית התא יהיה עד 

 יבנה מחוליות טרומיות בהתאם.

או שווה  MK-100-80ותקן בראש התא חוליה קונית, כדוגמת "וולפמן" בהתאם לנדרש, ת .1.4

ס"מ  33ערך מאושר. בכל חוליה מדרגות מדרך מפלדה מצופה פלסטיק במרווח של 

 ביניהן. 

טון  40טון בשוליים או  25טון במדרכה, או  12.5לעומס ) 489מכסים: בהתאם לת"י   .1.5

 60יהיה קוטר הפתח במכסה לפחות   -ס"מ  50בכביש(. פתח המכסה לתאים בקוטר מעל 

ס"מ. מכסי כביש יהיו מיצקת, כולל פקק, טבעת, הגבהת צווארון ותקרה. ההתאמה 

 60על פי הפרטים. המכסים לתאים בקוטר לגובה הסופי של הכביש או המדרכה תהיה 

 או שווה ערך מאושר.  MTM-75-B-50יהיו כדוגמת "וולפמן" דגם  

. התאים  יסופקו 466בהתאם לת"י  A1תאים לתקשורת/רמזורים מבטון מזוין: תאי דגם  .1.6

על ידי יצרן המאושר לצורך זה על ידי חברת "בזק", והקבלן ימציא אישור בהתאם. עומק 

הפתחים לצנרת על פי המצוין בכתבי הכמויות ובתכניות. התאים ללא רצפה.  התא ומספר

רמזורים" באות  -מכסים יהיו כמו עבור תאי בזק, אך ביצקת יוטבע: "עירית ירושלים 

ס"מ. הלוגו  5אותיות בגובה  20ס"מ או  לוגו אחר על פי דרישת המזמין של עד  5שגדלה 

ס"מ,  50ם על פי פרט בזק כולל הגבהה של עד יהיה על כל חלקי המכסה. ביצוע המכסי

 זיון ביטון והתאמות כנדרש.

 ביצוע תאי ביקורת .2

 ס"מ לתוך התא, מעבר לפני החוליה הפנימיים. 5הצינורות יבלטו  .2.1

טרם הנחת התא יש להכין פתח מתאים בחוליות התאים עבור כניסת הצינורות בהתאם  .2.2

 לי חשמלי.תבוצע רק על ידי חיתוך בכ למספרם. עבודה זו 
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אזור חדירת הצנרת לתא יאטם בבטון מצידו החיצוני של התא. יש להקפיד על חדירת  .2.3

 שבין הצינורות ופני התא החיצוניים. 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 פי הפרטים 20 -יש לצקת חגורת בטון )ב -אספלט תאים המותקנים במדרכת  .2.6

ס"מ עבור  3שתקיף את המכסה ואת חולית התא. בהיקף הטבעת החיצוני יש לצקת פחות 

 האספלט.

כנ"ל, אלא שחגורת הבטון מקיפה את הטבעת  -תאים המותקנים במדרכה מרוצפת  .2.7

 לי המכסה.ס"מ לפחות, בגובה שיאפשר הנחת הריצוף עד לשו 10ברוחב 

 על פי הפרטים ובהתאם לסוג התא. -בשולי כביש ו/או גינון  .2.8

 אופני מדידה ותכולת מחירים 10.02.05

 אופני מדידה ותשלום הם על פי המפרט לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של עירית ירושלים. .3

 פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים כלול במחיר היחידות ולא ישולם בנפרד. .4

המדידה לפי מטר אורך חפירה, לכל רוחב, כולל כל עבודות ההכנה והפירוק. המחיר  – חפירה לצנרת .5

 51-11-04-1כולל גם כל העבודות על  פי סעיף 

לפי מטר אורך, כולל כל  אבזרי החיבור והאיטום הנדרשים )מופות(, חוט המשיכה וריפוד  –צנרת  .6

וצע על ידי הקבלן בכל הקנים ככל החול לכל כמות צינורות. המחיר כולל בדיקות מנדריל  שתב

 פירוט, ראה נספח א'.-שיידרש,  עד לקבלת העבודה על ידי המפקח

מדידה ותשלום: יחידה, על פי סוג התא, כולל חפירה, מילוי חוזר וכבישה במידות הנדרשות  –תאים  .7

 העבודה בשלמותה על פי הפרטים. להתקנתו וביצוע 
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 נספח א'

 רת, השחלת חבלים ובדיקת מנדרילמפרט טכני לניקוי תאים וצנ

 )נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם קבלן הביצוע(

 :כללי .1

במפרט זה כלולות הנחיות לביצוע ניקוי של צנרת )קנים( ושל תאי כבלים )גובים( של רמזורים, בתוואי 

 ובצומת. כמו כן מפורטות דרישות הבטיחות.

 יווח ביצוע.בנספח למפרט מצורף דוגמת טופס ד 

 

 ציוד כלים ואביזרים .2

 קרקעיים.-מפתחות למכסי תאים תת .א

 פנסים. .ב

 סולם מתאים לירידה לתאים תת קרקעיים. .ג

 משאבה להרקת מים מתאים תת קרקעיים. .ד

 כלי ניקוי. .ה

 אמצעי קשר וחילוץ. .ו

 .753מ"מ לפי ת"י  8חבל פוליפרופילן  .ז

 ( ומברשת לניקוי צנרת.MANDRILLגשושים ) .ח

 פי תקנים ישראליים ועל פי אישורו של המפקח. כל הנ"ל יהיו על .ט

 

 בטיחות .3

 בטיחות כללית .3.1

על הקבלן לפנות למפקח מטעם המזמין, לפני התחלת העבודה כדי לקבל ממנו תדריך בטיחות, נוהלי הבטיחות 

 המתאימים ואישור שהצטייד באמצעי הבטיחות המתאימים.

ת הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש כלומר לגדר, בעת ביצוע עבודות, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחו

להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא כוחו באתר העבודה, להאיר כחוק כל בור פתוח בהתאם 

 לדרישות המשטרה ועיריית ירושלים, להבטיח מעבר להולכי רגל ולהציב שמירה מתאימה.

 בטיחות העובדים .3.2

 הבטיחות בעבודה בתאים תת קרקעיים:על הקבלן לשמור על כללי 

פתיחת תאים תת קרקעיים תעשה בעזרת שני מפתחות המיועדים לכך ושני עובדים ירימו את המכסה  .א

 ויזיזו אותו.

 לאחר פתיחת התא יש להמתין עשר דקות לאיוורורו, לפני המשך עבודה. .ב

 רבים.יש להאיר לתוך תא הכבלים ולודא שאין בו רמשים מסוכנים, נחשים או עק .ג

אין לרדת לתא שהתגלו בו גזים מסוכנים או רמשים מסוכנים. אם נראו רמשים מסוכנים, על העובד  .ד
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 )עובדים( לצאת מיד מהתא.

 העובדים יהיו מצויידים בכפפות מגן ובנעלי בטיחות. .ה

לפני הירידה לתא הכבלים יש לפנות מסביבתו כלי עבודה, ציוד ועצמים זרים העלולים ליפול לתוך התא  .ו

 ל העובד היורד לתא כבלים לחבוש קסדת מגן.ע

 הירידה לתא הכבלים תעשה בעזרת סולם מתאים במצב תקין. .ז

בכל עת שנמצא עובד )או עובדים( בתוך תא הכבלים, חייב להמצא עמו בקשר עובד הנמצא מחוץ לתא  .ח

 קה.ומצוייד באמצעי קשר ואשר יוכל להזעיק עזרה במקרה שעובד הנמצא בתא הכבלים יקלע במצו

 

 הנחיות לביצוע .4

העבודות יתבצעו על פי הנחיות המפקח מטעם המזמין. לקבלן ימסרו מפות ובהן מסומנים מספרי התאים בהם יש 

 לבצע את העבודה. כמו כן ימסרו לקבלן טפסי דיווח, ראה בהמשך.

 

 הכנות מחייבות .5

 לפני תחילת העבודה, על הקבלן לודא:

 הבטיחות, וקבלת תדריך בטיחות.הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי  .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.

 

 עבודות הניקוי .6

 שוניניקוי רא .6.1

יש לנקות סביב התא, כולל פינוי חפצים וגופים זרים כנדרש בהוראות הבטיחות. לאחר פתיחת התא, יש לשאוב 

 מתוכו מים שהצטברו וניקוי מבוץ, אבנים ופסולת.

 אזהרה!

מותר לרדת לתא רק בעזרת סולם 

מתאים. אסור לדרוך על כבלים וציוד 

 שבתא.

 ניקוי צנרת .6.2

כבל, ינוקו ע"י העברת קנה מברשת. אם המברשת מוציאה לכלוך, עפר, או אבנים, יש קנים ריקים, שאין בהם 

מקוטר הקנה. אם לא ניתן  90%להעבירה שוב. לאחר ניקוי הקנה יש לבדוק תקינותו בהעברת גשוש שקוטרו כ 

 להעביר את הגשוש )או את המברשת(, יש לדווח כמפורט בהמשך.

 השחלת חבל ואטימה .6.3
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ביחס לאורך  %8באורך עודף של , חבל המשיכה המושחל יהיה רציף 753מ"מ לפי ת"י  8בל בקנה נקי יושחל ח

מכל צד של  מ' 50אורך מ' יסופק תוספת חבל משיכה ב 1,300הצינור במצב פריסה ישר )לדוגמא: לצנרת באורך 

 נור.הצינור(. קצוות החבל בקצה הצינורות יקשרו באופן שימנע את בריחת חבל המשיכה אל תוך הצי

 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

שונה מהמסומן במפה, הקבלן יעביר קו על הסימון הקיים וירשום את המיקום במקרה שמיקומו של תא  .א

 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

 ספח א'.הקבלן ימלא טופס דיווח כדוגמת הטופס שבנ .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

יבדוק את איכות הביצוע. המזמין רשא לפסול כל פרט או קטע המזמיןיפקח לפי שיקול דעתו על שלבי העבודה ונציג המזמין 

 שאינו עומד בדרישות המפרט, או ברמה מקצועית נאותה.

 טופס דיווח .7.3

  טופס הדיווח, לאחר אישורו ע"י המפקח, הינו תנאי לאישור התשלום.
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 'נספח ב

 דיווח טופס  –ניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים ובדיקת מנדריל 

 

 ...........אזור:...............                  צומת:......................                           בין צמתים:.......................

 

 :מקום הביצוע

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.......................................

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.......................................

 התא:........................................עד תא מספר:...................                   חתך 

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.......................................

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 .............             ..      חתך  התא:.......................................מתא מספר:......
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 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 ......................מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.................

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 

 כמות התאים:............................... .1

 אורך התוואי )ק"מ(:............................... .2

 קנה:.................................סה"כ ק"מ  .3

 כמות הפקקים שהותקנו )יח'(:.................. .4

 

 הערות המבצע:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

 שם המבצע:............................................ חתימה:...................................... תאריך:....................

הערות ----------------------------------------------------------------------------------

 המפקח מטעם המזמין

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................          ........................ 

 ................ חתימה:....................................תאריך:.....................שם ותפקיד:...............................

 

 

 

 

 הכמויות-אופני מדידה מיוחדים והנחיות למילוי כתב -  11פרק 

 

 כללי .11.1

להלן: מובהר ומודגש כי מחירי האספקה/ההתקנה יכללו, עבור כל סוג פריט ציוד ו/או תוכנת מדף ו/או מכלול ) 

כן אחריות במתכונת המצוינת במסמכי  -אספקה והתקנה מושלמת, כולל הפעלה, הרצה ובדיקה וכמו -( ציוד

 המכרז.
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כל הציוד שיסופק, אלא אם צוין אחרת במפורש, יכלול את כל מתאמי התקשורת, מכלולי הרכבה, זווד וארונות  

עולה מושלמים, וכן התקנה )מכנית בקרה, אביזרי העזר, כבלי ומתאמי החיבור הדרושים לצורך התקנה ופ

וחשמלית( מושלמת, סימון שילוט בדיקה והפעלה מושלמת, שירותים הנדסיים כנדרש, תיעוד תוכניות וספרות 

 טכנית מלאה.

אספקת ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף תכלול: מערכת הפעלה, רישיונות, ספרות טכנית, פלאגים, וכל  

 וש לפעולה. הכבלים המתאמים וציוד העזר הדר

 אספקת אביזר תכלול קטלוגים, תיעוד והוראות הפעלה. 

 שיימסר למזמין. PASS WORD -ו  CD ROMאספקת תוכנה יישומית תכלול תיעוד מלא ע"ג 

אספקה תכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים ומכסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד(, הוצאות הובלה  

 ד באתר המיועד.ואחסנה עד לאספקת והצבת הציו

מחירי היחידה להתקנת הארונות המסדים ורכיבי הציוד יכללו את כול העבודות הנלוות לרבות הזנה חשמלית  

 מלוח החשמל שבמתקן, כולל מאמ"ת בלוח המזין, כבל, מוביל חיווט חיבור ובדיקה.  כולל תאום עם המפקח.

 למתקני חשמל.שבמפרט הכללי  08.00.00אופני המדידה והתשלום לפי פרק  

 :המדידה תבוצע בשלושה אופנים עיקריים המתוארים להלן 

 מדידה לפי נקודות  .1

 מדידה לפי מרכיבים  .2

 מדידה לפי מחירי יסוד. .3

 

 מדידה לפי נקודות .11.2

 רנקודת  אביז .11.2.1

כוללת במחירה כבל כנדרש, מושחל בצינור פלסטי בלתי דליק )כולל אספקת המוביל  .11.2.1.1

)תעלה/צינור( ו/או השלמה למוביל קיים מהסוג הנדרש לפי התקן והמפרט על כל הספיחים 

)קופסאות מעבר, התקנה והסתעפות, וו תליה, קשתות וכו'( מהלך האינסטלציה על גבי קיר, 

 כפולה, במילוי החול ברצפה, וכו'.  ו/או בטון, תחת הטיח, בתקרה

 כולל זיהוי וסימון הגידים, חיווט וחיבור בשני הקצוות בדיקה כיול והפעלה כנדרש. 

 למעט עבודות חפירה ותאי ביקורת לחפירה )הנמדדים בנפרד(.

 רק באישור המפקח. -: שימוש במובילים ותוואים קיימים הערה .11.2.1.2

 

 

 

 תוכנה יישומית .11.2.2
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חלקים מסוימים של התוכנה היישומית , שתבוצע בציוד בשטח, ובמחשבים במרכזי השליטה  .11.2.2.1

 H.M.I –והבקרה נמדדים על בסיס של נקודת אביזר, לפי כמות הנקודות שיוגדרו בתוכנת ה 

 במחשב. 

מחיר היחידה יכלול הגדרה ברכזת/בקר בשטח, הגדרה בתקשורת, הגדרה במחשב ויישום כל 

 התוכנה לשליטה, בקרה, תצוגה, טיפול בהתרעות וכו', כנדרש במפרט.פונקציות 

 

 מדידה לפי מרכיבים .11.3

 מכלולי ציוד .11.3.1

 "מכלולי הציוד ימדדו קומפלט לפי הגדרתם במפרט הטכני .  .11.3.1.1

המחיר כולל מארז מתכתי, תושבת בהיקף הנדרש, עם אפשרות להרחבה עבור אביזרים נוספים  .11.3.1.2

)מכל סוג(, ספקי כוח, שנאי הזנה, כרטיסים, דרייברים ומודמים לתקשורת,  30%בשיעור של 

 ספקים וסוללה.  –יח' גיבוי 

 המחיר כולל אספקה והתקנה של הציוד. 

 הכול קומפלט! –ים בתאום עם המפקחכמו כן כלול קו הזנה חשמלית מלוח קי

 

 צינורות מוליכים וכבלים .11.3.2

, ימדדו ויחושבו לפי אורכם אשר אינם כלולים במחירי הנקודה הנ"לצינורות מוליכים וכבלים  .11.3.2.1

 וסוגם. 

המחיר יכלול את כל הספיחים כגון: תיבות הסתעפות ומעבר למיניהן, קשתות זוויות מחזיקי 

בודדים והן מחזיקים משותפים לקבוצת צינורות עם מקום צינורות הן מחזיקים לצינורות 

 לפחות, יריות ברגים בבטון )לפי דרישת המפקח( חומרי חיבור, בידוד וכו'. 30%שמור לתוספת 

 מ"מ  1כל הצינורות השמורים יכללו במחירם חוט משיכה מגולוון )חוט  .11.3.2.2

 מ"מ בצינורות גדולים יותר(.  2וחוט  3/4בצינורות " .11.3.2.3

התקנה גלויה או סמויה, התקנה בקיר, בתקרה, ברצפה והתקנה לפני היציקה או  - אופן התקנה

 אחריה לא תשנה את מחיר.

 

 אספקת אביזר/מכשיר/רגש/גלאי וכו' .11.3.3

כוללת הספקה התקנה בדיקה וכיול כמפורט במסמכי המכרז וכולל השתתפות טכנאי/מכשירן  .11.3.3.1

 פקח. נציג הספק בכיול ובהפעלה, במידת הנדרש, לפי קביעת  המ

 

 מדידה לפי מחיר יסוד .11.4

רוצה לבחור בעצמו ולקבוע את מחירו במישרין  מחיר יסוד הוא מחיר הרכישה של ציוד או חומר אשר המפקח .11.4.1

 עם הספק. 
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המפקח ולהתקינו במקום העבודה. המחיר  הקבלן יהיה לרכוש את הציוד או החומר הנ"ל לפי הוראות על .11.4.2

הציוד או החומר, את כל חומרי  היסוד הנקוב גם את התקנתו שלהקבלן יכלול בנוסף למחיר  המוצע על ידי

 העזר ועבודות ההשלמה וכן רווח, הובלה, אחסנה וכו'. 

 רק בהפרש שבין מחיר היסוד הנקוב לבין מחיר הרכישה. -מחיר היחידה ישתנה אם בכלל  .11.4.3

 

 עבודות ברג'י .11.5

לקבוע ביצוען על בסיס רג'י )שכר לשעת המפקח  עבור עבודות שאין עבורן סעיפים בכתב כמויות זה, רשאי .11.5.1

שעות ברג'י אשר יאושרו בחתימת  פועל חשמלאי וכו'( יעשה רישום מסודר ביומן העבודה לגבי עבודה של

 המפקח. 

 לאחר קבלת אישור מוקדם בכתב מהמפקח. רקימדדו נטו. עבודות אילו יבוצעו  שעות עבודה ברג'י .11.5.2

 

 מחיר מוצר "שווה ערך" .11.6

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי  ך" אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויותהמונח "שווה ער .11.6.1

להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר  היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, פירושו שהמוצר חייב ו/או בשם

  הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו שינוי בתכנון. הנקוב, וגדליו

אישורו המוקדם של המזמין, ונתונים להחלטת  ל מוצר "שווה ערך" טעוניםטיבו, איכותו, סוגו ומחירו ש .11.6.2

 ושיקול דעתו הבלעדי ולקבלן לא תהיה זכות עוררין.

  

 עבודות שלא ימדדו .11.7

 בדרך כלל אופי ארעי, ובין היתר, מבני עזר זמניים, תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות .11.7.1

 עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הבצוע, תאום עם כל ודפי חומרים ופסולת,ניקוז זמני של האתר, סילוק ע

למיניהם אשר מחייבים תנאי החוזה לרבות כל  הגורמים הפעילים בשטח, וכן עבודות אחרות ושירותים

מיוחדים  לא נמדדים בסעיפים -המפורט בסעיף "תנאים מיוחדים" וכל המפורט בפרק "שירותים הנדסיים"

 הוצאותיהם במחירי היחידה המוצגים על ידו. ויות. על הקבלן לכלול אפוא אתשל כתב הכמ

 

 עבודות בשעות חריגות .11.8

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה, שהמפקח רשאי ע"פ שיקול דעתו להורות לקבלן לבצע עבודתו בשעות וימים  .11.8.1

י העבודה, מיקומה או חריגים זאת ע"מ לעמוד בלוח הזמנים או כתוצאה מאילוצים אחרים המתחייבים מאופ

 כל אילוץ אחר. 

 עבודה בימים ו/או שעות חריגות היא ללא כל תוספת מחיר, למחירים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים. .11.8.2

 

 מדידות סופיות .11.9

עם סיום העבודה יגיש הקבלן למפקח את כתב הכמויות שבוצע בפועל, בהתאם ליחידות המידה הרשומות  .11.9.1

 בכתב הכמויות. 
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 כ"כ טבלאות מדידה לפי השיטה הבאה: הקבלן יצרף ל

בהתאם לאורכם בפועל לגבי כל מעגל וסכום כללי  -מוליכים ומובילים )שאינם כלולים בסעיפי הנקודות(  .11.9.1.1

 )שלא נכללו במסגרת מדידה בנקודות(.

 פירוט מלא לגבי כל סוג וסיכום כללי. - אביזרים .11.9.1.2

 פירוט מלא לפי סוג לגבי כל רכזת/בקר/לוח וסיכום כללי. - נקודות .11.9.1.3

 

 הוראות והנחיות כלליות למילוי כתב הכמויות .11.10

כל הדרישות וההנחיות במפרטים ובמסמכים השונים המצורפים ו/או המאוזכרים, מחייבות לגבי כתבי  .11.10.1

 הכמויות ויש לראותם כחלק מתכולת המחירים.

 רים את מחירי היחידה בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ(.המציע יציין ברשימת הכמויות והמחי .11.10.2

 מחירי היחידה יכללו את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים מכסים ביטוחים הובלה וכו'. .11.10.3

והיה ולא נקב המציע מחיר לסעיף מסוים, יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות  .11.10.4

 זו ללא תמורה נוספת.והמציע יראה כמי שמתחייב לבצע עבודה 

כל עבודה, משאב וחומר עזר המפורטים במפרט, עלותם כלולה בסעיף העיקרי של הפסקה בה הוא מתואר ולא  .11.10.5

 ישולם בנפרד.

מובהר ומודגש כי המחיר הנקוב בהצעת המציע עבור כל סוג פריט ציוד ו/או תוכנת מדף ו/או מכלול )להלן:  .11.10.6

כנית וחשמלית, כולל כיול, בדיקה, הפעלה, הרצה, רישיונות, תיעוד "ציוד"( יכלול: אספקה והתקנה מושלמת מ

וכן אחריות, שירות, ותחזוקה עד תום תקופת האחריות, במתכונת המצוינת במסמכי המכרז, אלא אם צוין 

 אחרת במפורש.

כלולי כמו כן מודגש, כי כל פריט ציוד שיסופק )אלא אם צוין אחרת במפורט( יכלול את כל מתאמי התקשורת, מ .11.10.7

הציוד וההרכבה, מארז, אביזרי העזר, כבלי ומתאמי החיבור הדרושים לצורך התקנה ופעולה מושלמים, וכן 

 סימון ושילוט.

מחירי ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף יכללו: מערכת הפעלה, רישיונות, ספרות טכנית, פלאגים, וכל הכבלים  .11.10.8

 המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה.

 יזר תכלול קטלוגים, תיעוד והוראות הפעלה.מחירי אספקת אב .11.10.9

 שיימסר למזמין. PASS WORD -ו CD ROMאספקת תוכנה יישומית תכלול תיעוד מלא ע"ג  .11.10.10

מחירי היחידה יכללו את כל התאומים, השגת האישורים לביצוע, והתכנון לביצוע כנדרש במסמכי המכרז,  .11.10.11

 לרבות הכנת תוכניות לביצוע ופרטי התקנה.

השירות והתחזוקה יכללו את כל עלויות הקבלן הדרושות לפעילותה התקינה של המערכת לרבות: מחירי  .11.10.12

עלויות כ"א, ציוד חלופי, נסיעות, עבודה, ציוד מתכלה )כגון: מצברים( וכן תיקון או החלפה עקב בלאי 

 והתיישנות.
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תרשים מערכי שליטה של המרכז המטרופוליני על חניוני "חנה  – 1תרשים 

   וסע"
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 שילוב מערכת בקרת החניון עם מערכת זיהוי הכרטוס – 2תרשים 

 

  

APN

3G

                  

                  

                   

                     

            

LAN

                   ORT                                          
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 תרשים זרימה לזיהוי נוסעי התח"צ – 3תרשים 

             

                                                    - ORT
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 תרשים מרכיבי מערכת בקרת החניון – 4תרשים 
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 לבן התקנת גלאים ע"ג מסילות פלדה או אלומיניום בצבע – 5תרשים 
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 מצלמות חניון נחל שורק –נספח הגנת סייבר 

 

 כללי .1

האיומים הקיימים לאחרונה בתחום הסייבר במערכות ווידאו והסיכון הקיים למרכז המטרופוליני לניהול תנועה  .1.1

 ומצלמות אבטחה, הולכים ומתרבים על ציר הזמן.  IoTותח"צ, מחדירה דרך סנסורים של

להלן הנחיות המזמין המתייחסות להגנה על הנתונים בתחום מצלמות האבטחה בחניון נחל שורק, המציע נדרש  .1.2

להציג את המענה המוצע על ידו לאבטחה כנגד החדירה למערכות המידע דרך יחידות  CDRוה  PDRבשלבי ה 

מתהליכי אישור התכנון  אשר תבדק, תבחן ותאושר ע"י המזמין כחלק –הקצה. לנספח זה מצורפת טבלת מענה 

 המפורט.

 

 תכונות .2

תכונות ומאפיינים הנדרשים לצורך שמירה על ביטחון המידע, הגנת הסייבר, שמירה על  להלן עקרי פירוט .2.1

 הפרטיות ועל האותנטיות של תוצרי הווידאו.
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 (Must To Have) מאפייני אבטחת מידע הכרחיים .3

 .הרשאה שונותהמצלמה תאפשר גישה מוגנת סיסמה בשלוש רמות  .3.1

   יוגדרו שלש רמות גישה בישימות במצלמה:  .3.1.1

 

 המצלמה תדרוש הגדרת סיסמה "חזקה" במהלך ההתקנה הראשונית.  .3.1.1.1

 תווים באורך. 12-ל  8הסיסמאות תהינה בין  .3.1.1.1.1

 הסיסמאות יכילו אותיות גדולות או קטנות. .3.1.1.1.2

 הסיסמאות יכללו לפחות תו מיוחד אחד. .3.1.1.1.3

 הסיסמאות יכללו לפחות ספרה אחת .3.1.1.1.4

 

 המצלמה תאפשר טעינה של גרסת קושחה רק בקובץ חתום על ידי היצרן.   .3.1.1.2

שלא נכתב על  FIRMWARE -תכונה זו תוודא כי לא ניתן יהיה להתקין תוכנת קושחה  .3.1.1.2.1

ידי היצרן. בכך למעשה ימנע שילוב של קוד חשוד במערכת ההפעלה המותקנת על גבי המצלמה כאשר 

הקושחה מועלית למצלמה, המצלמה תבדוק את החתימה  של הקושחה החדשה שתעלה ותמשיך עם 

 השדרוג רק כאשר החתימה תואמת את החתימה שהיצרן הכניס למצלמה.

 

 רצה של תוכנת צד ג' על גבי המצלמה.  לא תתאפשר התקנה או ה .3.1.1.3

תכונה זו תוודא שלא ניתן יהיה להכניס נוזקות או מוצרי תוכנה שלא עוברים בדיקה  .3.1.1.3.1

 על ידי היצרן ובכך עלולה להיפגע רמת אבטחת המידע שהמצלמה מספקת.

 

  



 

 

527 

 (Important To Have (מאפייני אבטחת מידע חשובים .4

  RADIUSבעזרת שרת  802.1xהמצלמה תתמוך בזיהוי לפי תקן  .4.1

  HTTPS -לתמיכה בגישה ב SSLהמצלמה תכלול תעודת  .4.1.1.1

יש להתייחס יזדהו באופן חד חד ערכי באמצעות שימוש בפרוטוקולים מאובטח.  CLEINTהמצלמה וה  .4.1.1.1.1

  TLSבהסתייגות המקצועית הנדרשת מוצע מאוד להתבסס על תעודות   SSLלנושא ה 

 

  TELNET -המצלמה תאפשר חסימה של גישה בלתי מאובטחת ב .4.1.1.2

השבתת פרוטוקולים שאינם בשימוש מתבטיח שהתקנים לא מורשים לא יקבלו גישה לרשת. וזאת על  .4.1.1.2.1

מנת להקטין את הסיכון של מישהו לגשת לרשת אבטחה משנית על ידי חיבור המכשיר שלו למתג או 

 ספציפיות היא אופציה נדרשת במתגים מנוהלים.שקע רשת בשימוש. האפשרות להשבית יציאות 

 

  TLS 1.2, SSL, DES, 3DESהמצלמה תתמוך בהצפנה לפי תקני  .4.1.1.3

עצמו אינו מספק תקשורת מאובטחת בין שרת המבקש לבין שרת האימות. כתוצאה מכך את  802.1x-ה .4.1.1.3.1

כדי  EAP-TLS -יכול להשתמש לדוגמא ב 802.1x-שם המשתמש והסיסמה ניתן "לרחרח" מהרשת. ה

 .להבטיח תקשורת מאובטחת

 

   Trusted Platform Moduleהמצלמה תכיל רכיב חומרה ייעודי  .4.1.1.4

, אנקודרים ומערכות אחסון  המגיעות עם שבב אבטחה המספק פונקציונליות דומה IPנדרשות , מצלמות  .4.1.1.4.1

למה למערכות למערכת הצפנה חכמה. שבב זה, יבטיח ככל שניתן את אותנטיות המידע המועבר בין המצ

 האחסון.
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 נספח ג'

 :טבלאות מענה לנספח הגנת הסייבר

 (CDRוה  PDRלאישור בשלב ה )להגשה

 

 דרישות הכרחיות .1

 

מצלמה

_____ 

מצלמה

_____ 

מצלמה

_____ 

מצלמה__

___ 

מצלמה__

___ 

מצלמה__

___ 

דרישה 

 הכרחית

רמות  3      

 אבטחה

סיסמה       

 חזקה

      FIRMW

ARE 

signed by 

Vendor 

      Not allow 

3rd party 

software 

 

 

 דרישות חשובות .2

 

 דרישה חשובה מצלמה_____ מצלמה_____ מצלמה_____ מצלמה_____ מצלמה_____ מצלמה_____

      
802.1x protocol 

      SSL    

 חסימת גישה      

 תקני הצפנה      

      TPM  
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 :מקרא

 הסייבר.עומדת בדרישות נספח  √ - 

 עומד חלקי בדרישות הסייבר. ≠ √

X – .אינו עומד בדרישות 
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 נופי ושיקום האתר פיתוח - 40 פרק

 

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  00.01

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות וזמני תגובה 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי  40.00

(, או פרקים 2009דצמבר  –במפרט הכללי )מהדורה חמישית  40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 רלוונטיים אחרים שלו ,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי הקשורים 

 לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי 

 דה.החוזה, וביצוע העבו

יש לקבל הנחיות ואישור  -בכל מקום בתכניות בפרטים ובמפרטים, בו מופיעה התייחסות לבטון קונסטרוקטיבי 

 קונסטרוקטור לבטון.

במקרה והסעיף בכתב הכמויות כולל יותר מתכולת העבודה המפורטת במפרט טכני מיוחד זה לגבי מוצר מסויים, יגבר 

 הסעיף.

 .2009דצמבר  -מהדורה חמישית  ,40המפרט המיוחד מסתמך על פרק 

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:

 ריצוף אבן טוסקנה בגמר מסותת -

 אבן גן רחבה בגמר מסותת -

 חבקים לעמודי רמזור, חישמול ותאורה -

 העתקת פסלים ואנדרטאות -

 

 דוגמאות  40.01

סוג, הצבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות יח' מכל  2-הקבלן יגיש לאישור את הדוגמאות לחומרים הנ"ל של לא פחות מ

  גימור טובה.

 

 ( ובדיקותMock- upsדגמי דמי )  40.02

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 מ"ר ריצוף משטחים באבן ריצוף טוסקנה  3 -

 א אבן גן רחבה "מ 3 -

 מכל סוג) מורכב מארבעה רבעים(סט קומפלט של חבק לעמוד  -
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הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה  דגמי

 ביותר על מנת לדמות תנאים סופיים. 

 דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 

 דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות, ללא פירוקם או הזזתם. 

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור ולעשות בה 

 שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. 

 לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.למען הסר ספק, לא תשולם 

 

 עבודות ריצוף  40.03

 תכולת מחיר לריצוף

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 

 ביצוע הריצוף

 הנחת הריצוף 

הריצוף יתחיל ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י האדריכל. 

בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות. התקדמות הריצוף תהיה בהתאם לחיצים המסומנים מקווי 

הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים "התחלת הריצוף". 

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהמפלס  –שלמות 

לו אבנים בחיתוך משולש, הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקב

אלא רק טרפזי. חיתוך האריחים ייעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת. יש להקפיד שהאבן החתוכה 

 תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

בעובי ס"מ ומצע טיט  3-4אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול בעובי 

 ס"מ.  2

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון אחד, ונפסקים בכיוון שני.  –סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר 

 .2014, 51ס"מ כל אחת. המצע יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי, פרק  20יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 סימון גאומטריה לריצוף

 של הריצוף ע"י מודד.יש לבצע סימון הגאומטריה 

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים בגאומטריות קשתיות.  2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

 גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם ביצועם.

 סטיות אפשריות

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2על  סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה
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מ' ופלס מים. לבדיקת אורכים גדולים  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד 

 יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 ס"מ. 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

ון לגוון ומפגש בין אלמנטים כגון מדרגות, עיבוד כיוון דוגמת ריצוף, שינוי כיוון בריצוף, מעבר בין גו –"קווי שינוי" 

קירות, אבן שפה, ריצוף בקשתות, ניסור בזווית, התאמת יחידות מיוחדות סביב פתחי עצים, ריהוט, מתקנים, 

ס"מ תורשה השלמה עם בטון  3-אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו כנדרש. במידה והחלק הדרוש להשלמה יפחת מ

וך יצירת פוגה זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל מתאים.  תערובת בטון ההשלמה תהיה מוסף. השלמת היציקה תתבצע ת

ב -דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו, עפ"י הוראות והמלצת יצרן האבנים המשתלבות. חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מ

גוון בטון ההשלמה  )משקל פיגמנט(, מסך כל משקל הצמנט בתערובת.  4%. כמות הפיגמנט ביחס לצמנט לא תעלה על 20

יהיה גוון הריצוף על ידו, אלא אם יצוין אחרת במסמכים. בכל מקום בו מצוין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע באיכות 

 טובה מאושר ע"י המתכנן/המפקח. השלמות הריצוף הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.

יבור מרצפות שלמות או חלקי מרצפות מנוסרות במישקים במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות הח

 קיימים, ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות.

 מ"מ בין אריח לאריח, לצורך מילוי בחול. 3-2באריחי ריצוף ללא  מרווחונים )"ספייסרים"( יש להשאיר מרווחים של 

השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השפה אינו עולה  

חלקים אגרגט  2חלקים חול ו  1.5צמנט,  1ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק  5על 

 ון הריצוף והבטון יהיה על בסיס צמנט לבן.מ"מ. יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגו 6.5שגודלו המקסימלי 

 

 ריצוף אבן משתלבת  40.03.01

 ס"מ 7ס"מ, עובי  25/25 25/12.5 12.5/12.5מידות:    

 גמר: מסותת, דגם טוסקנה תוצרת אקרשטיין או ש"ע   

 גוון: לפי אדריכל על בסיס טיט לבן   

 אופן מדידה: מ"ר   

 המחיר כולל: טיט, חול ועבודה.   

 

 אבני גן וחבקים לעמודים  40.04

 

 תכולת מחיר לאבני גן ולחבקים לעמודים

חיתוכי גרונג ברדיוסים,  פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק,אספקת והובלת החומרים, 

 יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(

 ביצוע אבן גן וחבקים לעמודים

האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים והדוקים. לאחר הנחת ופילוס האבן יש לצקת גב 

 בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן. 
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 אבן גן רחבה 40.04.01

 ס"מ 10/20/50מידות: 

 גמר: מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע

 גוון: אפור גרפית לפי קטלוג אקרשטיין או ש"ע

 אופן מדידה: מ"א

 

 חבק לעמוד רמזור 40.04.02

 ס"מ  25/25/6מידות: 

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע

 גוון: לפי הריצוף

  אופן מדידה: יח'

 

 חבק לעמוד תאורה וחישמול 40.04.03

 מידות: לפי עמוד 

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע

 גוון: לפי הריצוף

  אופן מדידה: יח'
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 והשקיה גינון – 41 פרק

 

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  00.01

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי 41.00

(, והמפרט הכללי 2009פברואר  -במפרט הכללי )מהדורה רביעית 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 

משרד  -בהוצאת ועדה בין משרדית  2001, )מהדורה ראשונה 41.5לעבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, פרק 

רחבה של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת הביטחון/ההוצאה לאור(, ומהווה ה

 איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי 

 .החוזה

 על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד. 

 על הקבלן לקחת בחשבון שאין בהכרח קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור סעיפי המפרטים האחרים. 

חרון לתקופה של על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת שתיל הא

 תשעה חודשים לפחות. עבור תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע.

 

 בטיחות ורישוי

 מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט המיוחד. 

יבוצעו ע"י אנשים מורשים לביצוע עבודות  -עבודות בחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים 

 בחומרים אלו. 

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן עפ"י כל כללי 

 ת.הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצו

 

 סימון 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי 

יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא 

כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט  כמוכל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור האדריכל. 

 לביצוע מערכת השקיה.

  

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים
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חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ובשוליו. עם זאת, במידה ובמהלך 

בשורשי עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או פגיעה 

מהגורמים המוסמכים לכך. פעולות הגיזום וחפירת השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות המוסמכת 

 בשטח. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.

 

 קמ"ש 70תכנון גנני עבור מהירות תכן 

מ' מאבן השפה, יינטעו  3-סמ"ר( במרחק קטן מ 300-על הצבת עצם קשיח )ששטח פני החתך שלו גדולים מלאור האיסור 

 ס"מ. סוגי העצים יוגדרו ע"י האדריכל והאגרונום. 19.5בקטעים אלו עצים דקי גזע שבבגרותם לא יעלה קוטר גזעם על 

 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

 לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: פיתוח, גינון והשקיה והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

עם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא 

 לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים. ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל  הקבלן המבצע אחראי

 הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים -

 .ניקוי  השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן -

 .מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר -

לא . הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע עבודות הכשרת הקרקעחומרי , תאום  סוג הדשנים -

 .יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בשטח

 .גמר הכנת קרקע -

ר הצנרת ועומק ההטמנה קוט, לפי המיקום, לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון -

או טמינה של /וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו, הרלוונטי לכל קוטר

 .והדברת עשבים, מערכת ההשקיה

 .בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות -

 ).במשתלה(אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה  -

 .תילים וטיבם בשטח לפני שתילהאישור לסוג הש -

 .גמר שתילה -

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך התחשבות בצרכי העבודה 

 בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.

יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון למשך תשעה חודשים בהתאם למפרט  לאחר מסירת העבודה באישור המפקח באתר

התשלום יהיה לפי כתב הכמויות בחשבון של דונם לחודש. הקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום עבור  האחזקה הכללי.

 אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה. 
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 דוגמאות 41.01

 שתילה/לנטיעה צוינו אשר הצמחים וזני מיני לכל ,הקבלן חשבון על, האדריכל לאישור שתילים לספק הקבלן על -

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים

 שבועיים לפחות האדריכל עם מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים -

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור .מועדו לפני

 מגודרים ,המפקח משרד ליד למשמרת יישארו האדריכל  י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל -

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים

 .מאושרים דוגמא כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ,ליטר 30 מעל במיכלים צמחים -

 שכל אחראי הקבלן .לנדרש הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור -

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז מסמכי לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים

 

 הכשרת הקרקע לגינון 41.02

 תכולת העבודה:

ניקוי השטח מפסולת וצמחיה, כיסוח עשבייה, הדברת עשבייה, תיחוח, מילוי אדמת גן, יישור גנני, זיבול ודישון, עיבודי 

 קרקע ויישור סופי. 

 :תכולת המחיר

אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת למקום שיורה המפקח, 

העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט, אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים וכל 

. 41.5חודשים ממסירה סופית של כל העבודה בהתאם לדרישות המזמין והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק  9למשך 

 .40אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק 

 

 כללי

קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י דרישות אדריכל ההשקיה בצמוד 

 או לאחר עבודות הנטיעה. 

חודשים. בתקופת האחזקה  9 -חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל 9אחריות לצמחיה למשך 

 המזמין. מחיר אחזקה לפי דונם. נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות )בהפרשים של מאות אחוזים( 

 או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם לתקן שוהם.

על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות השתילים, כולל עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה 

 תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ולהראות את המדידה הראשונה למפקח, לצורך מדידת כמויות המים 

בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת  חודשי האחזקה. 9לביצוע ואחזקה. עלות המים היא עד למועד מסירה סופית ובמשך 

 ע"פ החלטת המפקח. –המים ע"פ הנמדד במונה 
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 ניקוי פסולת והסרת צמחיה

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים וכן לחשוף את השטח מכל 

 עשביה קיימת. 

 העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום. 

הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי המפקח. כמו כן, תבוצענה 

ם הינה ללא הגבלה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן לבצע בכלים מכניים. עבודת הידיי

הניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל. הרחקת כל לכל הכמות הנדרשת, יישור השטח מהמצב שלאחר 

פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת. חובת 

 כת הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו יישא בכל ההוצאות.תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השל

 

 עיבודי קרקע 

ס"מ באמצעות  50לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק 

 משתת רוטט, כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים. 

או מגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו  יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י קלטרת

 בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

 על חשבון הקבלן.  -ס"מ אשר יתגלו במהלך העבודה יורחקו מהשטח לאתר אשפה מאושר  5-כל פסולת ואבן הגדולים מ

 ראשיים להשקיה ולברזיות.לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים 

 

 

 הדברת עשביה 

 לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:

שבועות, עד להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית  3מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  15השקיית הקרקע בכמות של 

המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה. לאחר הופעת העשבים אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת 

 וקבלת עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות 

הקבלן במשטח. במידה ולמרות זאת יש נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו,  שבסביבה ישתמש

 הכל עפ"י הוראות המפקח. 

לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה 

ם, יעילות ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבי

 המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות 

 בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור.  מלאה בסביבה
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 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. 

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל, כלומר טיפולי ריסוס העשבייה 

 מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית.  פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל 1-2יבוצעו 

 

 תיחוח

לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח המזמין/אדריכל, על קבלן הגינון לבצע 

אפשר ביצוע ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המ 40תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח ייעשה לעומק מינימלי של 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודדות שלא -תקין ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום. כמו

 ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר. 

 במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.

 

 ול ודישון שטחי גינוןזיב

 ס"מ 70-30: עומק מידות

ויאושר על סמך בדיקת מעבדה שיוצגו  801: הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי תכונות החומר

 למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

 מ"ק בשטחי הגינון, שיחים ושתילים וכל המתואר בסעיף זה. –: זיבול אופן מדידה

: הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, מים והשקייה וכל המתואר המחיר כולל

 בסעיף זה. 

  :זיבול

 מ"ק לדונם 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר הומוס.  1.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר קומפוסט מועשר לעץ 100תוספת  -עצי דקל 

 ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים 

 :דישון

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  – לעצים

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 – לשטחי גינון

ליטר למ"ק מים בכל  0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -ההשקיה  במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת

 השקיה.

את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י כלים ידניים או במתחחת. 

 הזבל הקודם(.זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכן סילוק 

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות.  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 

הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה 

וב לדונם. בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת ק 30והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

 הגן לפני מילוי הבור.
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תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג 

 האוויר.

 :(הירוק הגג לביצוע גנרון מפרט)מתוך  הירוק הגג על לעבודה מוקדמות ודרישות כללי סברה

 הגג של יסודי ניקיון ולפני במקום האחרות העבודות כל סיום לפני הירוק הגג עבודות ביצוע את להתחיל אין .א

 .הגג לאיטום נזקים למניעת וזאת

 הנדרשות וההשקיה הגינון לעבודות מתאימה הניקוז שמערכת והמתכנן הקבלן יוודאו העבודה תחילת לפני .ב

 תוספת את לשאת בנוי המבנה גג וכי בחשבון נלקח לבניין מחוץ אל מהגג הנגר מוצא מיקום וכי בחוזה

 .הירוק הגג הקמת לאחר עליו שיהיו העומסים

 תחילת טרם הירוק הגג מבצעי את יאשר והמתכנן ומקצועיות מהימנות דורשת הירוק הגג מרכיבי התקנת .ג

 הגג הקמת עבודות את ולבצע להקפיד. יש הירוק הגג מערכות יצרן או יבואן י"ע לכך שהוסמכו ולאחר העבודה

 מרכיבי להחליף אין. לכך שנועדו ייחודיים והציוד המרכיבים ועם היצרן של ההתקנה להוראות לפי הירוק

 .והמתכנן היצרן אישור ללא לה שייכים שלא באחרים מערכת

 י"עפ הנדרשים הבטיחות אמצעי כל את העבודות תחילת לפני חשבונו על יספק המזמין, אחרת נקבע לא עוד כל .ד

 ומפקחיו עובדיו לביקורי, הירוק הגג ביצוע לצורך ידרשו ואשר בגובה לעבודה הקיימות הבטיחות תקנות

 (.וכדומה תקני מעקה) אנשיו ידי על הירוק הגג ולתחזוקת

 לנדרש בהתאם הירוק לגג חשמל ומקור מים מקור חשבונו ועל הגג על יספק המזמין, אחרת נקבע לא עוד כל .ה

 .ההשקיה בתוכנית

שנים לפחות למגע עם ביטומן, דשנים, 25 כל מערכות התשתית לגג הירוק יישאו אישורי יצרן לעמידותן למשך  .ו

מיקרואורגניזם, רטיבות וכל חומר אחר העשוי להיות בקרבתן בגג הירוק לאחר התקנתן והכל לפי המצוין 

בים יישאו אישורי יצרן לתאימותם למגע זה עם זה על מנת שלא תיווצר במפרטים וכתב הכמויות. כל המרכי

 .ריאקציה כלשהי ביניהם

כל החלפה של מרכיב כלשהו מהמרכיבים המתוארים מטה במרכיב שאינו נכלל במפרט הטכני ו/או בכתב  .ז

ו בכתב ימי עבודה לפחות עם המתכנן ורק לאחר קבלת אישור 10הכמויות תיעשה אך ורק בתיאום מראש של 

 לביצוע ההחלפה.

 עבודות הנחת מצע גידול על הגג הירוק:

כבול בשטח, המדידה  1/3קומפוסט,  1/3טוף,  1/3יש להשתמש בתערובת לגידול צמחייה המורכבת  בגג הירוק בלבד

 (41.17.0140סעיף בכתב כמויות: )תהיה לפי נפח מדוד בערוגה לאחר פיזור והידוק. המחיר כולל הובלה, פיזור ויישור. 

יש להקפיד הקפדה יתרה על מפלסי המילוי המופיעים בתכנית הפיתוח, שכן העומסים על הגג חושבו על פי התצורה הנ"ל. 

והיכן שמוקמו עצים יש להגיע לגובה מילוי של ס"מ מעל מפלס האיטום  50ככלל, היכן שאין עצים עומק המילוי הוא 

 מ'. 4קוטר כל גבעה בקוטר מקסימלי של בעות' מקומיות לכל עץ, )קרי תוספת מטר( בתצורה של 'ג מטר וחצי
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יש לשים לב כי הפיזור ע"ג הגג יעשה בידיים או  .על גבי גג המבנה השתילה תערובתתשומת לב מיוחדת תינתן על פיזור 

היה ניתן באמצעות כלים קטנים בלבד אשר יאושרו לפני תחילת העבודות ע"י המפקח והקונסטורקטור של המבנה. לא י

 תערובת השתילהמ' בשום שלב משלבי הביצוע. לא יבוצע הידוק ויברציוני של  1לערום על גבי הגג אדמה בגובה העולה על 

 לא תשולם כל תוספת שהיא והיא כלולה במחירים השונים. –על גבי גגות. בגין עבודה זו 

 

 

 

גרם, וזאת בכדי שהמילוי ישמור על  400רשת קוקוס (, כל גבעת שתילה תיוצב בעזרת 1בהתאם לפרט הנ"ל )פרט מס' 

 צורתו ומיקומו עד אשר הצמחייה תגדל ו"תחזיק" את הקרקע.

 להלן מפרט חברת 'הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף': 

א. הרשתות יפרסו על גבי המדרון מקצהו העליון של המדרון ועד לתחתיתו במקביל לקו זרימת המים )בניצב  

 לקוי הגובה(. 

 ס"מ לרוחב הרשת.  30-20 -ס"מ לאורך הרשת ו 20-15ב. פרישת הרשתות תיעשה תוך חפיפה של  

ס"מ  50ס"מ לפחות ובמרחק של  20. בקצהו העליון של המדרון יש לטמון את קצה הרשת בתעלה בעומק של ג 

 לפחות מקו הדיקור העליון של המדרון באופן שתיווצר בראש המדרון "כתף" מחופה ביריעה. 

ס"מ בהתאם  25- 30מ"מ בצורת ח' באורך של  6ד. יש לעגן את הרשת לקרקע באמצעות יתדות עיגון מברזל קוטר  

כתב הכמויות: ב)סעיף  יתדות לכל מ"ר. 3לסוג הקרקע כך שלא יוכלו להישלף במשיכת אצבע. נדרשות 

41.17.0190)   
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רשתות ייצמדו לפני הקרקע על גבנוניה. את ה. יש להקפיד על פרישת הרשתות באופן רפוי ולא מתוח, כך שה 

 נעיצת היתדות יש להתחיל מלמעלה כלפי מטה. 

ס"מ, או לחלופין, לקפל אחורה ולמעלה  20-10ו. את הקצה התחתון של הרשתות יש לטמון בתעלה רדודה  

   (41.17.0180כתב הכמויות: ב)סעיף המדרון כך שלא תישאר בתחתית המדרון יריעה הניתנת לפרימה. 

 גבעות הנטיעה  גידור

ס"מ( שמטרתה להגדיר ולהנכיח את האזורים בהם  30מסביב לכל גבעת נטיעה, בהיקפה, תותקן גדר נמוכה )

זאת בכדי שבסיום העבודות לא יבצעו ( .41.17.0161)סעיף בכתב הכמויות:    .מותרת שתילת עצים על גג החניון 

המחיר כולל את עלות החומר וההתקנה של הגדר  .מטעמי חישוב עומסיםשינויים במיקומי השתילה על הגג 

 .גוון לפי בחירת האדריכל, כולל: גילוון באבץ חם וצביעה באבקה בתנורר המחי

 

 אדמת גן 41.03

 תאור ותכולת המחיר:

 א. אספקה 

 ב. הובלה

בעובי השכבה הדרוש ולפי ג. פיזור במקומות הדרושים בשטח ע"פ תוכנית או למקום שיורה המפקח בשטח, 

 הרומים הדרושים

ד. תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגניות )קומפוסט( וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות 

 בדיקת הקרקע

ה. ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח מאשור ע"י המפקח, פיזור אדמת הגן 

 מות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת.בשטחי הגינון ובגו

ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה  5חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של .ו

 מהשקיה. 

העובי הנדרש מ 5%-עובי שכבת אדמת הגן תצוין בכל הזמנת עבודה. העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ.ז

 לשכבת אדמת הגן.
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 : אופן מדידה

מ"ק נטו, בחישוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי )עומק המילוי יקבע לפי ממוצע מדידות שכמותן ומיקומן 

 יקבעו ע"י המפקח(, או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי.

אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור 

של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע 

 כמפורט.

 יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח. האדמה תהיה אחידה בכל חלקיה ללא רגבים, ללא גושים

שנתיים ממין כלשהו, לרבות פקעות/שורשים/קני שורש וכו',  -האדמה לא תכיל חלקי עשבי בר רב  .תאו שרידי קרקע נזזי

חול לפחות בבדיקת מעבדה(. האדמה לא  85%. בכל מקרה תהיה האדמה אדמת חמרה חולית )וכן  שאריות של עשבי בר

 .5%יעלה על  ס"מ, ושיעור האבן נפחית לא 3תכלול אבנים שגודלן מעל 

 יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי.

בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה למטרה זו במתחם. במקרה זה 

 התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה.

 

 :אדמת גן  פיזור

בשטח  ס"מ. לעצים  30בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים. יישור מדויק בהתאם לגבהים מתוכננים, עובי שכבה מינימום  יבוצע

מ"ק. על הקבלן חלה החובה להכנסה, פיזור ויישור גם בחלקות המוגבלות  7 מינימוםהמגונן )שאינו על גג החניון( 

ס"מ מפני רום האלמנט.  3-5ני שפה וכו' יבוצע יישור למינוס המחויבות ביצוע בעבודת ידיים בלבד. לאורך השבילים, אב

באם המפקח יהיה סבור שהאדמה הודקה יתר על המידה, תהיה קביעתם סופית ועל הקבלן לבצע חריש לביטול ההידוק 

 ס"מ.  40בעומק 

 

 בדיקות קרקע:

האדמה יינתן על סמך תוצאות כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח, האישור לאספקת 

 בדיקות הקרקע.

הבדיקות תלקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח המוערם ולאחר הפיזור, וזאת לבדיקת 

 התאמת האדמה למקור. במקרה של חוסר התאמה, יהיה על הקבלן לפנות את האדמה על חשבונו לאתר פסולת מורשה.

ן המזמין  באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד החקלאות או מעבדה מורשית אחרת, הבדיקות יבוצעו על חשבו

 המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.

במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם תהיה(, לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי 

 נפסלה על חשבונו.שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה ש

במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון אורגני ו/או תוספות של 

חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו 

 רה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי.ע"י המעבדה / מפקח על חשבונו, בכל מק

 הערכים לבדיקות קרקע
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 להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

1 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול
% 

 60%עד  –חרסית 

 80%עד  –חרסית +סילט 

 6-8בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע 2

  2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 80%עד  % SPרוויה  4

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 15עד  מאק/ליטר mg+caתכולת סידן + מגנזיום  6

 6עד  מאק/ליטר Naנתרן  7

 20%עד   % גיר כללי 8

 3000 יחס Fדלתא  9

10 PAR 1עד  יחס  

 15-20 מג'/ק"ג N\NO3חנקן חנקתי  11

12 K 1 מאק/ליטר במיצוי 

13 P 15-20 מג'/ק"ג אולסן 

 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  14

 

 מרבדי דשא 41.04

כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לפרישת מרבדי הדשא : אספקה, הובלה והעבודה והמחיר כוללים

להלן וכל העבודות הנוספות , לרבות כל המפורט 41,41.5וקליטתם, בהתאם למפרט הכללי לעבודות גינון פרקים 

הדברת מזיקי קרקע, דשני  -הדרושות לשם ביצוע מושלם של העבודה. המחיר כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה

הידוק במעגילה, ריסוסים, דישון והשקיה. כולל טיפול במשך  -ראש לקומפוסט, וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה

  יום לאחר השתילה. 30

 מ"ר: דהאופן מדי

 

 טיב הדשא

מין או זן הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתכנית או באחד ממסמכי החוזה. חומר השתילה יהיה מזוהה בוודאות, בריא, נקי 

מעירוב בזני דשא אחרים ונקי מעשבים ופגעים. מרבדי הדשא יובאו מקרקע בעלת הרכב מכני דומה לקרקע הגן, או 

 מקרקע קלה יותר.

שטח תוך הקפדה על שמירת לחות המרבדים ואוורורם, ושמירתם במקום מוצל ומוגן מרוח. חומר השתילה יובא ל

ההובלה תבוצע מיד לאחר הוצאת המרבדים מהמשתלה, בשעות קרירות של היום או בשעות הלילה. המרבדים יסופקו 

 בשעות הבוקר המוקדמות, כשהם מכוסים במשך הנסיעה. 
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טיב חומר השתילה בשטח המשתלה. אישור זה אינו פוטר את הקבלן  השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את

 מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה מאוחרת להמצאות עשבים או זני דשא זרים. 

 ביצוע

עבודות השתילה יעשו בקרקע לחה מעט, אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח וזאת במקרה של אדמה קלה, או כאשר 

 שעות, מזמן ניתוק המרבדים במשתלה. 24הגשמים. הנחת המרבדים תהיה תוך שותלים בעונת 

 יש לסמן בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה.

מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע, תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים. הם יונחו  בצורת בנית לבנים ומצעם 

ן תחתית המרבד לקרקע. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. המרבדים לא יהיה יבש. יש להבטיח מגע טוב בי

יהיו צמודים אחד לשני בצורה מקסימלית ובאופן ש"התפר" יהיה קטן ביותר. יש להקפיד על גובה אחיד של המרבדים 

לקי מרבדים. במקרה בחיבורם בתפרים, ולפיזור חול בין תפרים לא מלאים ובשולים. השלמת קצוות תעשה ברצועות ובח

של הנחה בגלילים יש לחתוך ולסלק שרידים של רשת הגלילה שיבלטו לפני השטח. לאחר ההנחה, יש לדאוג ללחות קבועה 

 והשקיות רצופות עד להשרשת המרבדים. 

בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול את שולי הדשא ואת כל החריצים והתפרים בין המרבדים, ולהדק את השטח 

 ק"ג. 70/50רת מעגילה בעז

ק"ג לדונם אחת  15הטיפול בשטח לאחר השתילה יכלול השמדת עשבי בר, דישון ע"י גפרת אמון )דשן חנקני( בכמות של 

 לשבועיים, כיסוח אחת לשבוע החל מהשבוע השני וטיפול במחלות ומזיקים, הכל עד להתבססות מלאה.

 השקית מרבדי דשא

רוויה להנחתה וליצירת מגע הדוק יותר בין הקרקע למרבד הדשא. לאחר מכן  לאחר ההידוק יושקה השטח השקיית

במשך מספר ימים, יושקה הדשא מספר השקיות בשעות היום, עד לקליטתו ולבלובו. בשטחי דשא גדולים, אין לחכות 

 עם ההשקיה לגמר כל שתילה, אלא יש להשקות חלקים מהשטח במהלך השתילה.

 7-5מ"ק לדונם(. כעבור  9-6מ"מ ליום ) 9-6סה"כ  -ש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר ההשקיה תבוצע פעמיים עד חמ

מ"מ ואחר כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם  7-5ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות 

שרים מקומות ששקעו ע"י ק"ג חנקן צרוף לדונם ומי 3ימים מוסיפים דשן חנקני בכמות של  14להוראות המפקח. כעבור 

 הוספת אדמה תחת המרבד.

 

 נטיעה 41.05 

כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ, בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט : העבודה והמחיר כוללים

פסולת למקום ובכלל זה: הצבת העץ ונטיעתו, מילוי בורות באדמת גן, סימון, סילוק  41,41.5הכללי לעבודות גינון פרקים 

שיורה המפקח, השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית(, אחזקה ואחריות עד המסירה וכל העבודות הנוספות 

הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש  -הדרושות לשם ביצוע העבודה. המחיר כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה

ילה, ריסוסים ודישון. חפירת הבור והתמיכה לעץ יימדדו הידוק במעג -לקומפוסט, וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה

  בנפרד.

 יח' )עץ(: אופן מדידה
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 כללי

התארגנות מוקדמת להזמנת עצים, בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים במשתלות, העברה, שתילה, קליטה 

 וגידול עד למסירה לעיריה. 

להשגת עצים כנדרש, מאושרים ע"י ש.פ.ע וכן ע"י המזמין )הזמנה תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהתארגנות מוקדמת 

מוקדמת ממשתלות מאושרות ע"י ש.פ.ע והמזמין, ליווי וביקורת במשתלות ע"י אגרונום מוסמך מטעם הקבלן ]ועל 

חשבונו[ ומאושר ע"י שפ"ע במהלך גידול העצים במשתלות, להבטחת התאמת העצים מבחינת גדלם ומבחינת בריאות 

 ים וניקיון ממחלות ומזיקים(.העצ

כנ"ל גם ליווי וביקורת במשתלות ובאתר, ע"י האגרונום הנ"ל מטעם הקבלן, להבטחת טיפולי ההכנה לעצים כהכנה 

להעברתם, אריזתם ושינועם  תוך  הגנה על העצים בעת העברתם, ליווי והנחיית שתילתם וליווי במהלך הקליטת והגידול 

 עד למסירה לעיריה.

 לן לקחת בחשבון את תאריכי שנת השמיטה ולארגן את עבודתו בהתאמה.על הקב

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.

 אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות, וכן 

 תהיה המפקח. לא של הכרעתו לפי גשם, לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או הנטיעה כולן עבודות לביצוע איסור חל

 .כלשהן אקלימיות הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל

 

 

 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים

דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, 

 שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'. 

 אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש.

כולל בתקופת  הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא,

 האחזקה.

השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון. הצמחים יהיו בריאים ומפותחים 

בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים, ובעלי נוף מסועף, כלומר יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל, מעוצבים )כאשר 

ות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(, ללא שיבוש בעשבים. טיב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש נדרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחל

 בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.

 השורשים מקוצצים, והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.

 שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן למיכל גדול יותר.

 להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח.יש 

 יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן.

 כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני הבאתם לשטח, ופעם נוספת לפני השתילה.
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 הכמויות.המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב 

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.

 שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

 .לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח

 

 הזמנת שתילים

ימים מקבלת צו התחלת העבודה, יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות  10תוך 

 דשא.

הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה, יוזמנו במועד מתאים להבטחה 

 אספקתם במועד הנדרש.

 

 שתילת חשופי שורש 

יינטעו בעונה המתאימה, מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסון 

 או מהאריזה וזאת במינים שניתן לאחסנם )לפי ההמלצות המקצועיות לכל מין ומין(.

כדי למנוע התייבשות שורשי השתילים, יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה מאווררת, לחה כגון קרקע 

 לחה וכו'. לחה, נסורת

שהשורשים יהיו  -לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשים 

בריאים, בעלי קליפה שלמה, ללא גידולים ועפצים. השתיל, ע"פ הדרישות לשתילי נוי. יש לסלק במזמרה 

צר שורשים שורשים צולבים, מסולסלים ופגועים ולחדש חתכים בקצוות של שורשים קרועים ולק

 בודדים החורגים מגודל הבור המומלץ.

בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוסף למערכת השורשים, כפי שמוגדר בהמלצות לשתילי 

 נוי.

 יש לשתול את הצמח כך שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה בקרקע במשתלה.

חופשיים, מילוי האדמה ייעשה בהדרגה עם הידוק בעת השתילה יוחזק השתיל, כך ששורשיו בבור יהיו 

 בין השורשים, כך שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.

לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה )כדי להביא את השתיל למקומו הסופי(. עד לקליטת 

להבטחת אוורור  השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית השורשים אך לא בעודף

 נאות בקרקע.

לצמחים קשים לקליטה או שתילים שמועברים לא בזמנם ולשאר צמחים,  -"שתילה ברטוב" )במים( 

 תבוצע שתילה ברטוב אם לא צוין במפרט.

מיום או מזרימים מים לבור, במשך כל זמן השתילה ומוסיפים  2/3 -בשיטה זו ממלאים את הבור ב

 בוץ דלילה.קרקע לבור כך שנוצרת עיסת 
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השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה, עד להתקשות העיסה ועמידה 

 עצמית של הצמח.

בתום השתילה יש לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים )גזע וזרועות( בלובן, למניעת פגיעת 

 קרינה עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.

 

 שתילה בגוש אדמה

מועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו השתילים בסמוך ל

 מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים. 

ומישרים את במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש 

 השורשים.

מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(. 

לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או 

 בקרקע המשתלה.

גזע והענפים באזורים החשופים, כדי במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש לצבוע, להלבין את ה

 למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח.

 

 תהליך שתילה

העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו. את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים, 

 ר מילוי כל הבור.ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. יש לחזור על כך בגובה שני שליש ולאח

יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע, במידה ולא אפשרי יש להכין גומה סביב העץ  -שיטת ההשקיה 

 ולמלא אותה במים.

 בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. -תדירות ההשקיה 

שנושא המים הוא החשוב לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת. כיוון 

 ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.

 עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, יועבר תוך שלושה חודשים עם גוש אדמה חשוף שורש.
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  –נטיעת עצים בגג ירוק  41.06.1

 

עקב השפעת כוח העילוי של הרוחות בגג ובמיוחד בגגות גבוהים יש צורך לתמוך את העצים  ולעגנם בקרקע באמצעות  

  " או שו"ע. NET ANCHORקרקעית לעצים בגינות גג מסוג "גנרון -מערכת רצועות עגינה תת

 (41.17.0160)סעיף בכתב כמויות:   

 )מתוך מפרט 'גנרון'(עיגון גוש השורשים לרשת   - "NET ANCHOR"גנרון  מערכת לעיגון עצים בגגות ירוקים מסוג

        
 תיאור כללי:

 " נועדה לעיגון עצים בגגות ירוקים כשלא ניתן לקבעם בעוגנים לגג Net Anchorמערכת "גנרון 

מחשש לפגיעה במערכות האיטום שעליו. המערכת מייתרת גם את הצורך בסמוכות עיגון  כשהיא מנצלת את משקל מצע 

 השתילה שישמש כעוגן לגוש השורשים ולעץ ולייצובו על הגג באופן הבא: 

 רשתות ברזל בנין יונחו על רצפת הגג כמתואר בהמשך, מכוסות ביריעת סינון ועליהן מצע הגידול.  3

בהרמת נפח מצע שתילה רטוב שמשקלו  הרשתות וכל משיכה של אחת מהן מעלה תהיה כרוכה 3ש השורשים יקשר אל גו

 ס"מ(.  80ק"ג )פרלייט בשכבה של  160-כ

 ס"מ ומעלה. 50ס"מ ויותר ובגובה  70לצורך עיגון יעיל, חשוב כי העצים יהיו בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  " NET ANCHORמערכת "גנרון  מרכיבי

 רצועות, אבזמים ומותחן מתיחה לקשירת גוש השורשים.  3

 טון. 2מ"מ, לעומס  35רצועת קשירה היקפית מפוליאסטר ברוחב   1

 ערכת יריעות להגנה על גוש השורשים )בהתאם דרישת המתכנן(.  1

 מ' או אחרת לפי דרישות המתכנן. 1× מ'  1הרשתות, במידות  3יריעת סינון טייפר/פלנטקס לכיסוי   3

מ"מ,  8רשתות ברזל בנין מרותכות ותקניות, מברזל מצולע/חלק, קוטר מינימלי  3 באספקת הקבלן המבצע ועל חשבונו:

 מידות הרשתות כמצוין מטה ב"אופן ההתקנה".   מ"מ. 150 משבצת בגודל
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 גגות וקרקע: -הערות להתקנה 

 ההתקנה תתבצע לפי הנחיות גנרון, פרט ההתקנה והמפרט הטכני למערכת העיגון.  .1

 ס"מ. 80 -עומק מצע גידול מומלץ ליישום מערכת העגינה לא יפחת מ  .2

 גוש השורשים חייב להיות חזק, יציב ומוצק, עם שורשים מפותחים וארוז היטב )ביוטה וכדומה(.  .3

יצב וחופשי על הקרקע ודוחפים בזהירות את גזע לצדדים: באם הגזע בדיקת יציבות הגוש אפשרית כשהעץ שמונח נ .4

 נע חופשי בגוש, העץ לא יתאים לשיטת עיגון תת קרקעי מהסוג הנדון.

 מידות רשת העיגון, בהתאם לגדלי עצים:  .5

 " מ"מ. 8ס"מ. קוטר הברזל יהיה  60×ס"מ 75: רשת במידות 5" – 3קוטר גזע העץ 

 " מ"מ 10ס"מ. קוטר הברזל יהיה  75×ס"מ 75רשת במידות ומעלה:  5.5קוטר גזע העץ 

 " ס"מ,  75×ס"מ 75ומעלה, ייעשה שימוש ברשתות במידות  5.5לעיגון בקרקע של עצים בקוטר גזע 

 מ"מ. 10קוטר הברזל יהיה 

  ס"מ מחוץ להיקף גוש השורשים 40הרשת תותקן כשהיא תבלוט.     

 אופן ההתקנה:

זו מזו וכשהן יבלטו בצורה ° 120נן לעץ, מעל תשתית הניקוז שעל רצפת הגג, הניחו את הרשתות במקום המתוכ .1

ס"מ  40ס"מ מחוץ להיקף גוש השורשים בגגות ובנטיעות בקרקע אם יתאפשר, כ  35סימטרית וככל שיתאפשר, כ 

 מחוץ להיקף גוש השורשים.   

ס"מ  5חתכים בצורת צלב של כ  2ז הרשת מ' וחיתכו במרכזה, מעל מרכ 1× מ'  1כסו כל רשת ביריעת סינון במידות  .2

 זה מזה. ° 120 -למעבר רצועות הקשירה אל הרשת. מיקום החתכים יהיה כאמור, מעל מרכז כל רשת 

הרשתות. הניחו את העץ במקומו ובגובה הנכון ביחס לפני  3רצועות הקשירה לפי ההוראות, אל מרכז  3קישרו את  .3

ס"מ משולי הגוש ההיקפיים. השחילו  10ך המתאים שיספיק כדי להניחם כ הגינה הסופיים. מתחו את היריעות לאור

 הרצועות שמעל הגוש את רצועת הקשירה ההיקפית ומתחו אותה חזק באמצעות המותחן. 3דרך קצוות 

כסו לגמרי את בור הנטיעה והדקו בזהירות את אדמת הגידול בתחתית הגוש וסביבו. יש למתוח את הרצועות שוב  .4

 כ. יומיים אח"

 אופן המדידה והתמורה:  

לפי יחידת עיגון קומפ' מבוצעות כולל אספקת כל החומרים והעבודות הדרושות להתקנה לפי הוראות היצרן, המפרט 

 ופרט ההתקנה.

  עם גמר הנטיעה יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:

 וקיימת מערכת השקיה(.מייד לאחר הנטיעה יש להשקות את העצים ידנית עד עומק בית השורשים )גם במידה  .1
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מקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ב .2

 , להגנה מפני פגיעות קרינת השמש, זאת עד לקליטת העצים. 40%ומלאה של "לובן" בריכוז מינימאלי 

לרבות חידוש גיזום בענפים שניזוקו, טיפול בפצעי גזע  תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ו/או בעת נטיעתו, .3

  ומריחת משחת גיזום וכל פעולה נוספת אשר ידרוש המפקח/האגרונום.

מילוי במצע לגידול ע"פ המפורט במפרט זה בסביבת העץ במידה וזה שקע במהלך החודש הראשון שלאחר הנטיעה,  .4

 עד למפלס הקרקע המתוכנן.

 ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה.הסדרת שטח העבודה, לרבות  .5

 התקנת והפעלת מערכת ההשקיה בהתאם לתכנית וכאמור לעיל. .6

 

 הגדרה בכתב הכמויות

 3" או שו"ע לגינות גג, כולל עיגון אל  Net Anchorקרקעית לעצים מסוג "גנרון-אספקה והתקנה של מערכת עגינה תת

ומעלה  3.5מ"מ. לנטיעות בקרקע של עצים בקוטר גזע " 8מיני' מ"מ, קוטר חוט  150גודל משבצת  רשתות ברזל בניין,

 75ס"מ, )מרובע  60-75ס"מ ורוחבה יהיה  75מ"מ או כפי שיקבע ע"י המפקח. אורך כל רשת יהיה  10קוטר הברזל יהיה 

דרש ס"מ בקרקע כמצוין במפרט או בהנחיית המפקח(. המתקין יספק את הרשתות על חשבונו וההתקנה תכלול את כל הנ

 לפי המפרט, פרט ההתקנה והוראות ההתקנה של היצרן, הנחיות המתכנן והמפקח.

 

 בורות לעצים 41.06.2

 

כמו כן חפירה בערוגות לבורות שתילה בודדים במדרכה.  200/300/150ס"מ באזורי גינון ו  150/150/150מידות: 

 .100המשכיות תהיה גם היא לעומק של 

 לפי יחי'. :אופן מדידה

 

 עבודה ומחיר: תכולת

המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י מודד, חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט : חפירה לעצים בשטחים מגוננים

ליטר  100-ק"ג לעץ, זיבול אדמת הגן ב 5בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של , פינוי החומר החפור, וכתבי הכמויות

השקית הנחתה, השקיית , מילוי הבור בעת השתילה, ס"מ 30-70עומק קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע ב

מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה בהתאם 

  להנחיות מפקח מחלקת גינון.

פירוק  -ף לעיל בתוספת הבאה : המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיחפירה לעצים בשטחים מרוצפים

ריצוף בהתאם לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע תקרת בטון 

)נכלל בכמויות הקונסטרוקטור(, הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט, והתקנת מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י 

 ת נפרדת(.פרט אדריכל )נמדד בכמו

מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה ובהתאם למיקום הבור עפ"י 

 התכנית, בשטחים מגוננים או מרוצפים. טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקומם.
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 בהתאם לפרטים.בורות השתילה במכרז זה אינם סטנדרטיים, ויש להקפיד לבצעם 

באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות 

עיליות ו/או תת קרקעיות אשר עלולות להינזק. באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, 

מידת הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש. למען הסר ספק, הכל כלול במחיר כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. ב

 היחידה.

שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה, לרבות הכנה של אדמה גננית למילוי  24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 

 הבורות. 

כך שלא יהוו מפגע בטיחותי.  מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את הבורות

 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן ולערמה בסמוך 

שה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תע

במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי 

 .הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה

 

 לעציםסמוכות  41.07

 מ' 3ס"מ, גובה  8: קוטר מידות

 : עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים.תכונות החומר

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3: לפי יחי' )יחידה כוללת אופן מדידה

 שטיכמוס, קשירה לעץ.: אספקה והצבת הסמוכות, השחלת העבודה והמחיר כוללים

 מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד עליו יורה המפקח/האגרונום.

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת העצים( ובגובה הדרוש לפי מידות גזע 

 העץ. 

סמוכות לכל עץ. עליהן מושחלת צינורית שקופה  3 -מ'  0.5בקרקע בעומק הסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן ייטמנו 

 ס"מ. 25אלסטית )שטיכמוס( באורך 

, בשתי נק' לפחות בנקודת 8ס"מ לצידי העץ. הקשירה תהיה בצורת  15הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

 .הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח

 

   שורשיםמגביל  41.08

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע.

 ס"מ 150: גובה מידות

 לפי שורשים בחום. עמידה לחדירת מחוברים ארוגים לא מסיבים: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה תכונות החומר

 .DIN4062בינלאומי  תקן

 : מ"אאופן מדידה

 לפי הוראות יצרן. : אספקה והובלת החומרים, התקנההעבודה והמחיר כוללים
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 צמיחת את להגביל לא כדי התקנתם. זאת, לגבי מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא

 הארוך(. בבורות בטווח להתפתחות העץ השורשים )המפריעים מגבילי ללא עצים לשתול שניתן באותם מקומות העצים

 בתאום המפקח, עליהם שיורה במקומות ורק אך -ומבנים  תמך לקירות הקרובים תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה

 לקבל יש לקירות הנחיית המפקח. בצמוד לפי ובקוטר בגובה ,שורשים מגבילי יותקנו -ויועצי התשתיות  האדריכל עם

 .השורשים מגביל אישור קונסטרוקטור להנחת את

 

 מערכת אוורור הקרקע 41.09

 הרחוב ובמדרכות.בבורות נטיעה לעצים ברצועת 

 "4קוטר ב  PVC: צינור שרשורי וצינור מידות

 : יחי'אופן מדידה

 : אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.העבודה והמחיר כוללים

-בד ביריעת עטוף "4בקוטר  שרשורי צינור העץ, עשוי השורשים של בית אזור לאוורור המיועד פרט והתקנת אספקה

מ' לפחות.  3 של ובאורך לפחות כריכות בשתי השורשים בית את אזור מ"ר, המקיף/גר' 200 בצפיפות ארוג בלתי גאוטכני

 הצינור קצה .ומצע שורשים ע"י הצינור סתימת למניעת הגאוטכני יריעת הבד ע"י הוא אף יאטם בקרקע שטמון הקצה

 הניתן לפתיחה, העמיד סריג עם פלסטי מכסה ס"מ, בעל 60 " באורך4 קוטר PVCלצינור  ויחובר מעלה יעלה השני

 בור לדפנות הקרקע המתוכננים, בסמוך פני בגובה ויותקן שחור בצבע יהיה לפחות. המכסה שנים 10 למשך UVלקרינת 

 סמוכים./הרצופים הבורות עקבי בכל הנטיעה, במיקום

 העתקת עץ 41.10

 עבודות הכנה להעתקת העץ.

 

 העתקה ושטח הנטיעה הסופית. אישורי העתקה, סימון העץ, הכרת שטח

על הקבלן ובאחריותו לקבל בכתב את האישורים להעתקה מהרשויות המוסמכות )פקיד היערות(. מיקום נטיעת העץ 

 המועתק ייקבע בתאום מראש עם הרשות המקומית ע"י משרד תכנון הפרויקט.

ין בשטח עבודתו תשתיות תת קרקעיות על הקבלן לקבל אישורי חפירה הן באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה ולוודא שא

שעלולות להינזק. באחריותו לתאם עם הגורמים הנוגעים בדבר כמו חברת חשמל, בזק, כבלים, מחלקת רמזורים, מחלקת 

 מים וניקוז וכו'. כל נזק שיגרם לתשתית תת קרקעית יתוקן מיד באחריות הקבלן ועל חשבונו.

התת קרקעיות רשאי המפקח לדרוש מהקבלן ועל חשבונו חפירות גישוש  במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות

 לאיתור התשתיות.

על הקבלן לדאוג לכל סידורי הבטיחות הדרושים לצורך ההעתקה לרבות: גידור השטח, אביזרי בטיחות, שלטי אזהרה 

 להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי.

קבלן בעת ביצוע העבודה להיות מבוטח ביטוח מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צד ג'. גובה הכיסוי ייקבע על ידי על ה

 המזמין לפני תחילת העבודה.

באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג להסדרי הבטיחות בתנועה לרבות קבלת אישורי תנועת ממשטרת ישראל כולל שכירת 
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 ול לפי הצורך.שוטרים לשם הכוונת התנועה, הכ

על הקבלן לתאם מראש חיבורי מים לצורך השקיית העץ המועתק ולהתקין מראש חיבור מים, כולל רכישת מונה מים 

)במידת הצורך( וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העץ המועתק, הן בשטח בו נמצא כעת והן בשטח אליו 

 ר למערכת הקיימת, בהתאם להנחיות המפקח.יועתק, לרבות אספקה והתקנת מערכת פיקוד/חיבו

ע"ג גזע העץ באופן בולט ובלתי מחיק, באזור צוואר השורש )נקודת  מיקום הצפוןעל הקבלן לסמן לפני העתקת העץ את 

החיבור לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש תעשה כך שכיוון הצפון המקורי ישמר ובהתאמה לגובה צוואר השורש 

 ה הוראה אחרת מהמפקח.המקורי, אלא אם נתנ

על הקבלן לארגן את כל הציוד הדרוש להעתקה מראש על מנת למנוע תקלות העלולות לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה  

 (, לרבות תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות והכבילה הדרושים לשם ייצוב העץ באתר השתילה.2)שלב 

ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום נטיעת העצים  80בגובה הבולט מ"מ(  10הקבלן יסמן בעזרת יתד סימון עגול )בעובי 

 החדשה, היתד תסמן את מרכז הגזע. המיקום יסומן בלוויית המפקח.

 

 הכנת העץ להעתקה

חפירת גישוש: על הקבלן לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה המפקח לבדיקת היקף ועומק מערכת שורשי העץ המיועד 

 להעתקה.

 על הקבלן להכין גומה סביב גזעי העצים, ולהשקות לרוויה את העצים המיועדים להעתקה.כשבוע לפני העתקה 

 גיזום: .א

העצים הינם צעירים ובעלי נוף מועט. יש להשתדל להימנע מגיזום העצים ולהעתיקם על נופם המלא. במקרה הצורך  -

גוזם מוסמך ומקצועי, על הקבלן לקבל יאושר גיזום נקודתי ע"י המפקח ויבוצע לפי הנחיותיו. גיזום העצים יבוצע ע"י 

את אישור המפקח להעסקת הגוזם, למפקח שמורה הזכות לפסול / לאשר כראות עיניו את הגוזם. הגוזם ילווה את כל 

 שלבי העתקה, לרבות שלב חיתוך השורשים שיבוצע ידנית ע"י הגוזם.

זעים לפי ההוראות הבאות: יש לגזום במידה ולא יינתנו הוראות מיוחדות ע"י המפקח יבוצע גיזום ענפים וג -

ענפים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה, יש לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר ענפים/גזעים ראשיים 

המהווים את שלד העץ בשלמותם, העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם )אין להשאיר זיזים( 

בכל מקרה אין לגזום ולהסיר יותר מאשר משליש מנפח העץ ויש  יושארו שלמים ובלתי גזומים. וענפים/גזעים שילדיים

 להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת הגזע והענפים בעת ביצוע הגיזום.

 כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח. -

 .40%זעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן", ריכוז מינימאלי ענפי העץ החשופים וג -

 עטיפת הגזע המרכזי: .ב

 למניעת פגיעה בגזע בעת העתקה על הקבלן לעטוף בבד יוטה )כותנה( חום או לחילופין ביריעה גאוטכנית את הגזע הראשי.
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 כיסוי נוף העץ המועתק ביריעת צל: .ג

בחודשים החמים )שלא כהמלצתנו(, יש לכסות את נוף העץ למניעת דיות יתר. יש לכסות את  במידה וההעתקה תתבצע

ימים לאחר העברת העץ למקומו הסופי, או בהתאם להוראות  14, רשת צל זו תשמש לפחות 50%כל עלוות העץ ביריעת צל 

 המפקח.

 

 ריסוס נגד מזיקים: .ד

לדאוג לריסוס העלווה בחומרים נגד כנימות עלה/פיטריות/  במהלך תקופת ההמתנה להעתקה ואחרי פעולות ההכנה יש

 מזיקי גזע לפי הוראות המפקח בלבד.

 

 העתקת העץ לאתר הנטיעה הסופי.

 כללי

 על הקבלן להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לרבות:

 התקנת מערכת השקיה כנדרש. -

 הסדרת דרך זמנית להובלת העץ. -

אדמה גננית לכיסוי )שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח(, העדיפות היא לאדמה על הקבלן להכין מבעוד מועד  -

 מקרבת גוש העץ המקורי.

 אספקה והכנת קומפוסט וכפיסי עץ לחיפוי עליון. -

 הכנת אמצעי קשירה ועיגון במידת הצורך. -

 

 ניתוק בית השורשים

ביצוע העתקה, לרבות: מחפרון בעל כף צרה,  על הקבלן להתארגן מראש לספק לשטח את החומרים והציוד הדרוש לצורך

 ציוד לחיתוך שורשים ידני, חומרי ריסוס, ניילון ניצמד וכו'.

ניתוק השורשים יבוצע בהתאם לאישור המפקח בהתאם לשיקולי מזג אויר והציוד הנדרש. לא תורשה העתקה בימי 

המפקח ויתואם מראש עם הקבלן ורק אחרי חמסין ו/או בימי סערה, מועד העתקה נתון לשיקול דעתו הבלעדית של 

 שהמפקח משוכנע כי הקבלן מוכן עם כל הציוד הדרוש.

 עבודות העתקה יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.

 אופן ניתוק בית השורשים:

מהחוץ מ' ממרכז הגזע. הפעולה תבוצע באיטיות ובזהירות תוך התקדמות  1על הקבלן לחפור ברדיוס של לפחות  -

 כלפי פנים.
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מ' ממרכז הגזע )ובהתאם לגודל בית השורשים  1 -מ' סביב הגוש ובמרחק של כ 1 -על הקבלן לחפור לעומק של כ -

והוראות המפקח בשטח(. החפירה תבוצע בניצב לרדיוס הגוש כך שיהיה חיתוך נקי של שורשים. על הקבלן להיערך 

ע באופן ידני בעזרת משור מכני, עתים מושחזים, מזמרות וכו'. אין מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצ –לגיזום ידני 

 לבצע בשום פנים ואופן קריעה או שבירה גסה של שורשים היקפיים.

ס"מ במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר  2בגמר חיתוך השורשים יש למרוח כל חתך שורש שקוטרו עולה על  -

 אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

רה וחיתוך השורשים על הקבלן לרסס את אזור החפירה נגד פטריות בחומרים הבאים: דלסן + מייד בסיום החפי -

בתמיסה, יש לערבב את התמיסה היטב  0.1%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  1גרם אבקה ל  1קוציד ביחס של 

 .ppm 2,000בריכוז של KIPAולרסס על גוש השורשים שנחשף, בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה מסוג 

בעזרת מחפרון יש לנתק באיטיות ובזהירות את חלקו התחתון של גוש השורשים, הפעולה תבוצע בהדרגה מכל צידי  -

 הגוש.

עם השלמת הרמת הגוש וחשיפתו על הקבלן לעטוף את כל גוש השורשים בכל היקפו ותחתיתו ביריעת "ניילון  -

 תית גוש השורשים.נצמד" ולהדקו באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תח

 

 העברת העץ.

העברת העץ תבוצע בעזרת משאית מנוף כנדרש, הנפת העץ לא תתבצע מגזע העץ בשום מקרה. ההרמה תתבצע מתחתית 

 גוש האדמה בלבד.

 את ההעברה יש לעשות בצורה איטית ורצופה כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים ויישאר בשלמותו.

 בעלת דפנות פתוחות, עיגון העץ למשאית יעשה ע"י חגורת בד בלבד למניעת חבלה בגזע.העצים יועמסו על גבי משאית 

גוש השורשים יונח בצורה אנכית כשגזע העץ  זקוף על משטח הסעה בעל כושר הובלה כנדרש, קשור ומהודק ויוסע למקום 

 מניתוקו מהקרקע. שעות 3הנטיעה באיטיות, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, ההעברה תבוצע תוך 

 

 בור הנטיעה ונטיעת העץ.

ממידות  1/3 -גודל בור הנטיעה ייקבע בהתאם לקוטר גוש השורשים. מידות הבור: אורכו, רוחבו ועמקו יהיו גדולים ב

 גוש השורשים המועתק.

 על הקבלן לחפור ו/או לחצוב מבעוד מועד את בור הנטיעה.

ר בעת הנטיעה, חומר החפירה / חציבת הבור יפונה מהשטח לאתר שפיכה אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוז

 מאושר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח, אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה.

 במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח, הנטיעה תבוצע בבור מלא מים.
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את הניילון הנצמד ולהניח את גוש שורשי העץ במרכז הבור על גבי  לחלוטיןם הנחת העץ בבור הנטיעה, יש להסיר טר

 שכבת המצע כמפורט מטה.

העץ יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה, חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת בקומפוסט מאושר העונה 

גובה צוואר השורש הסופי כך שיתאים לפני השטח הקיימים ובהתאם לכיוון  . תוך הקפדה על5%בשיעור  801על תקן 

הצפון המקורי, אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח. כל זאת בשעה שהעץ מוחזק ע"י המנוף, העץ ישוחרר מכבלי המנוף 

 רק לאחר ייצובו.

 ומה זו.בגמר מילוי האדמה והידוקה הידני על הקבלן לבצע גומת השקיה ולהשקות לרוויה ג

כאשר מסתיים שלב מילוי האדמה והעץ עומד יציב, יש להסיר את הקשירות. יש להניח את קו הטפטוף במעגלים כך 

שיכסה את כל השטח מעל לבור הנטיעה, יש לקבע את הצינור לקרקע בעזרת יתדות עיגון מתאימות ולבדוק את תקינות 

שכבת כפיסי עץ )רסק גזם( מעל כל שטח בור הנטיעה על גבי מערכת ההשקיה שהוכנה מבעוד מועד. לאחר מכן יש לפזר 

 ס"מ. 10שלוחות הטפטוף, עובי השכבה לפחות 

למען הסר הספק, שיטת הכבילה  על הקבלן לבצע עבודות תמיכה ייצוב וכבילה מייד עם סיום השתילה במידת הצורך.

 תיקבע ע"י מהנדס הפרויקט.

 שמר לחות בכל הגוש המועתק ומאידך שלא יוצף הגוש.על הקבלן להפעיל את מערכת ההשקיה כך שתי

 

 טיפול ואחזקת העץ המועתק באתר הנטיעה הסופי. 

חודשים( מיום ההעתקה ועד יום המסירה הסופית ללא כל  12אחזקת העץ המועתק תעשה במסגרת אחריות הקבלן )

 תוספת מחיר, על הקבלן לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות לרבות:

 –שקיה עבודות ה .א

 יש לדאוג להשקיית העצים לפי התכנית הבאה:

 ליטר/מ"ר/יום(. 1: פעמיים בשבוע למשך שעה אחת כל פעם )2-12,1חודש 

 ליטר/מ"ר/יום(.1: פעמיים בשבוע למשך שעתיים כל פעם )11-10, 4-3חודש 

 ליטר/מ"ר/יום(. 8: פעם בשבוע למשך שש שעות כל פעם )9-5חודש 

 הוא חיוני להצלחת ההעתקה!יודגש כי נושא ההשקיה 

 עבודות גיזום. .ב

 ריסוס נגד מזיקים ומחלות. .ג

 דישון. .ד

 ייצוב העץ. .ה

 הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח. .ו

 הנחיות לשימור באזור שטח העבודה

 לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן דרכי גישה ומקומות עמידה עם מנהל הפרויקט.
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לצמחים או לאלמנטים דוממים בסביבה ובכלל זה: עצים, מדשאה, שיחים,  העבודה תתבצע ללא גרימת נזק כלשהוא

 קירות בנויים, מדרגות, מערכות השקיה וכו'.

 הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק שיגרם תוך כדי עבודת ההעתקה.

 המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק, החלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

 

 מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.11

 

 כללי

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את  .1

 השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

מעודכנת ומאושרת על ידי מתכנן או  התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית

 המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .2

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   הביצוע.

חיבור הדרושים להתקנתם, וכל העבודות הדרושות כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי ה

 בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות 

 והתקדמות העבודה.

 חר קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע.ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לא

פרק  –מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי משרד הביטחון 

41.03. 

במידה ובאזורי הפרויקט קיימים ראשי מערכת ומחשבי השקיה, יש לפרקם בצורה זהירה ולהעביר למחסני  .3

 ום עם האחראי על ההשקיה בעיריית ירושלים.העירייה, העבודה תעשה בתא

 במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשקיה הקיימת בגבולות השטח המתוכנן  .4

 יש לחבר המערכת הקיימת לחדשה בהתאם להנחיות הנהלת הפרויקט ומתכננת ההשקיה

ור הנדרשים, הוצאות מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי חיב .5

 ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.

 ביצוע מערכת השקייה 41.11.01

 

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים

 

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר להנחת השרוול ע"י ניסור אספלט או  . 1

הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום 
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בור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לצי

 שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2

 ע"י צבעיש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח 

 עמיד למים.

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .3

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות המתכנן והמפקח, לפתוח  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח 

כלולה  סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה

 במחירי עבודות אחרות.

 יהיה  מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים –.    שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 4

 או בהתאם לתכנית.  10מ"מ דרג  110בקוטר מינימלי 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100ראש השרוול בעומק  

 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.

        

או פוליתילן   6מ"מ  דרג  75-50עשויים  פוליתילן ללחץ מים  בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 

 ס"מ.   40, בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות. ראש השרוול טמון בעומק 10מ"מ דרג  110ללחץ מים בקוטר 

       

 ח.השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפק 

 .   שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.5

 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  . 6

 השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת  המחיר כולל: אספקה, הנחת  

 מלא.כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי  

 

 תאי בקרה

 

.   כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך  תא הביקורת.  המכסה 1

 בגובה הריצוף.

 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 

, או ע"ג רצף מעוגל 20 -ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח, הבטון מסוג ב 20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 

 של אבנים משתלבות.

 ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן"  80ס"מ או  60בריכת בטון בקוטר   –.   בריכה במדרכה 2

 ת האדריכל.של וולקן או ש"ע. כיסוי פני המכסה יהיה בהתאם להנחיו

 בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.  –בריכה בשטח גינון 

  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".

 תא ומכסה –המדידה: יחידה  . 3
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 המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות.

 

 צנרת פוליתילן  41.11.02

 

 מחברים

 את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה..  יש לאטום 1

 .  כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף או 2

 מתחת לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע. 

 "  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות פלסאון  16Mחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " 

 ומחברי שן. 

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". 

 .  המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.3

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור,   

 מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת  -אביזרי חיבור  

 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי. 

 לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא  

בצנרת ובשלוחות  תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות  

 הטפטוף.

 צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול במחיר היחידה. 

 

 פרישת הצנרת וחיבורה

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא עוברת בשטח מגונן  .1

 תעבור בשרוולים.

באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון צינורות המונחים  .2

 בצבעים שונים בכל  צומת.

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר . .3

 מ"מ.  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .4

 

 ממטירים     

 משולי הדשא.ס"מ  20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  .1

 נגר פנימי. כולל במחיר היחידה.-ממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל  .2

 חיצוני יורכב, במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר -אל נגר .3

 שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.
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 נגר ואחר הרכבת הממטיר מחדש.-ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אלנגר, פירוק -המחיר כולל: אספקת אל

 . מדידה: יחידת ממטיר קומפלט.4

 מחיר יחידת ממטיר וגיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל בהתאם  

 לנדרש. סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח. 

 

 

 קווי טפטוף

ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף  . כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת1

 להוראות את האופייני לטפטוף.

ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית  2מ"מ ספיקת הטפטפת  16. שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר 2

 בצינור.

 . בכל השיחיות יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. 3

 ווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש..  הק4

ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 

 מ"מ, אם לא נאמר אחרת בתכנית. 32קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

במצמד + פקק, בהתאם להנחיות  )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או  .כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו5

 בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.

 . קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. 6

ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י "עומר" או ש"ע. האביזרים  30לל מכסה בקוטר פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כו . 7

 יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון.

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת. קווי הטפטוף יתחילו  -. בשיחים8

חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ  בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא 

 הנחיות המתכנן לפני הביצוע.

מ"מ בצורת ח  6שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון  . פריסת הטפטוף תהיה לפני9

 מטר.  2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30באורך 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות יונחו  -. בשטחים מדרוניים 10

 יפה" על יד כל צמח.לאורך המדרון יש לשים "תופס ט

 . המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך. 11

 חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי  

 הכל בהתאם לנדרש. –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  

 בונו במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חש 

 תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה. 

יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש. מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף ,    -. לעצים 12

 ליטר/שעה. 3.5טפטפת 
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 3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזעבמרחק  15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת: 

 יתדות כנ"ל.   

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      

ו בהתאם לתכנית מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י הפיקוח א

 תאום מערכות. 

מ"מ  16תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור עיוור 

 לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.

 

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 

ייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה בעזרת מצמד לקו המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה ו

 המים.

 

 

 ראש מערכת )ראש בקרה(

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור  . 1

 יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

 הרשות המוסמכת.מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות  . 2

 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " . 3

 מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית. . 4

ורקורד או  1/2ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי ואקום  " 1מקוטר "

 בהתאם למצוין בתכנית.

ניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל מדכנים למדידת לחץ, או במסנן כ . 5

 מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. . 6

 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט  . 7

אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש המערכת למקור המים, המחיר כולל: אביזרים, מגופים,  

 למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות.

 .  כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם 8

 צוין אחרת בתכנית.

חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט בתכנית.  ) לא מחויב  ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה .9

 שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת (.

                                    

, רקורדים, אבזרי חיבור,   ארגז הגנה בהתאם למפורט 3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2המחיר כולל: מז"ח, 

חיות הפיקוח, אספקה והרכבה. בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט בפרטים או בהתאם להנ

 ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד הבריאות. 
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 ארון ראש מערכת 

 . הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע 1

 בתכנית, בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח. 

 כת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.. ראש מער2

ס"מ מהדופן. אביזרי ראש  10. אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות 3

 המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.

 המערכת.   גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש 4

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות 

 הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.

 .MASTER. ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות 5

 בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-פק מנעולים ומפתחות "רבעל הקבלן לס

ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות. השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה  40 -.  הארון יהיה מרוחק כ6

 ס"מ. משני צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של 10בשכבת חצץ, או טוף בעובי 

 הערוגה תהיה  

 בהתאם לתכנית האדריכל.

באורך ורוחב המתאימים למידות הסוקל ופילוס האדמה  ס"מ 50. התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק 7 

בתחתית הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הסוקל, יש להשתמש 

בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל. הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת 

 במקום המיועד לכך. וקיבועם

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב.

 מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.

. מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  מחיר הארון כולל: אספקה 8 

ל הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה,  מנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת והתקנה ש

 האביזרים לארון.  סביב ארון ראש המערכת ומחשב השקיה יורכב חבק הגנה ממתכת + מנעול.

 

 בקר ההשקיה

המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה, חיבור לחשמל ע"י  מחשב.      1 

 חשמלאי מוסמך. 

  

המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס  

 או בהתאם להנחיות הפיקוח. דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם  עם קבלן החשמל 

 הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות.  

 

 .    המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.2  

ראשי בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה  למי פיקוד . הכוללת חיבור צינורית מי פיקוד   למגוף   ההידראולי ה

 כולל התקנת מסנן פומית בגוף המגוף )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת(
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 יחידה.    –מדידה: סולונואיד 

סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס  סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. 

 הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

 

 סיום עבודה

 

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב  6לאחר תקופה של  .1

שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה 

 בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

 בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש  הנתונים למתכנן או למפקח..  יש לבדוק לחצי מים 2

בדיסקט בתוכנת אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו  AS MADE. בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית 3

בלן דהיינו כלול בסעיפי על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח הק

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -העבודה. התכניות תימסרנה למזמין כ

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  
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  רחוב ריהוט – 42 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  42.0

זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 כללי 42.00.01

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות מתקנים וריהוט  42פרק 

 האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטים של המפרט הכללי הקשורים 

 ע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. לביצו

 

 במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות:

 ריהוט חוץ

 ספסלים -

 אשפתונים -

 ברזיות -

 מתקני אופניים -

 מחסומים לרכב -

 פח טמון -

 

 דוגמאות  42.01

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל אחד מהמוצרים המפורטים 

 להלן לאישור האדריכל והמפקח.

 אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. 

 הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו. 

 

 ריהוט חוץ 42.02

הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם : אספקה של כל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר

ריצוף למצב קיים. בברזיה \חיפוי\למסמכי החוזה, וכן את התקנתו כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 חיבור למים קומפלט. –

עץ : כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות. המתכת תהא מגולוונת וצבועה בתנור; התכונות החומר

 מטופל באימפרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; גמר בטון לפי המפורט. 
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: ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, ביצוע העבודה

 והרכבה בשטח.ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם האדריכל לפני קיבוע 

 

 מתקן קשירה לאופניים 42.02.01

 דגם: סטנדרט עיריית ירושלים ולפי פרט

 לפי פרט ולפי דוגמה קיימת" 2צינור בקוטר מידות: 

 גמר: נירוסטה מוברש

 אופן מדידה: יח'

 

 אשפתון  42.02.02

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע 3485דגם: רותם, מק"ט 

 ס"מ 75מידות: גובה 

 9918כורכרי בהיר גמר: מרקם 

 אופן מדידה: יח'

 

 ספסל  42.02.03

 או ש"ע. health & comfortשלושה מקומות כולל מאחז יד, תוצרת  contourדגם: 

  מידות: לפי פרט ולפי סטנדרט ירושלים

 לפי פרט ולפי סטנדרט ירושליםגמר: 

 אופן מדידה: יח'

 

 מחסום רכב מפלדה קבוע  42.02.04

 ירושליםדגם: סטנדרט עיריית 

 "6מידות: קוטר 

 , כולל מחזיר אורRAL7039גמר: מגולוון וצבוע בתנור בגוון 

 אופן מדידה: יח'

 

 ברזי לחצן בתוספת מתקן שתיה לכלבים 2ברזיה נגישה עם  42.02.05

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע 2611דגם: אביב, מק"ט 

 מידות: לפי מפרט יצרן

 גמר: בטון צמנט אפור

 אופן מדידה: יח'

 

 פח טמון 42.02.06

 כולל חפירה והתקנה, בתיאום עם מח' התברואה בעיריית ירושלים.

 מ"ק תוצרת חברת אלון או ש"ע 5דגם: מירה 
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 מידות: לפי מפרט יצרן

 גמר: לפי בחירת האדר'

 אופן מדידה: יח'
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 משוריינת מקרקע תמך קירות – 43 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  43.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 תאור כללי 43.01

שות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי קירות תמך מקרקע משוריינת יבוצע בהתאם לדרי .1

"קירות תמך מקרקע  1630"קירות תמך מקרקע משוריינת", ובהתאם לדרישות ת"י  – 43פרק   -ישראל 

 משוריינת". ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.

בים ותכניות ייצור מפורטות, יעשה ע"י תכנון מפורט לביצוע קירות תמך מקרקע משוריינת, לרבות חישו .2

מתכננים מטעם הקבלן ובאחריותם על בסיס התכנון המפורט של המתכנן והאדריכל מטעם המזמין 

)מתכננים מטעם המזמין( ויוגש לאישור מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין. הכל כמפורט במפרט 

 הנ"ל. 43פרק   -סלילה וגישור של נתיבי ישראל הכללי לעבודות 

התכנון המפורט לביצוע יכלול בין היתר את השקים / האלמנטים טרומיים טיפוסיים של שיטה שנקבעה  .3

ואושרה על ידי מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין, רכיבי עבודות העפר מערכת הניקוז עבור קירות 

האלמנטים הטרומיים, תמך מקרקע משוריינת, פרישה של אלמנטים טרומיים, ופרטי גמר פני בטון של 

 הגלויים לעין בלבד לפי דרישת האדריכל, כחלק אינטגראלי של ייצור האלמנטים.

, בהתאם לדרישות 1630כל עבודות עפר עבור קירות תמך מקרקע משוריינת יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י  .4

משוריינת", פרק "קירות תמך מקרקע  – 43פרק   -המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל 

 .51.2"עבודות עפר" ובהתאם לדרישות המשלימות המפורטות במפרט מיוחד זה בפרק  – 51.02

והמפרט הכללי  1630מערכת הניקוז עבור קירות תמך מקרקע משוריינת תבוצע בהתאם לדרישות ת"י  .5

 . "עבודות ניקוז ומניעת סחף" – 51.05פרק   -לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל 

עם התחלת ייצור האלמנטים הטרומיים הראשונים של קירות תמך קרקע משוריינת יבצע הקבלן במפעל  .6

טרומי קטעי דוגמה של האלמנטים הטרומיים, לרבות גמר פני בטון של האלמנטים, הגלויים לעין בלבד, 

 לאישור מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין.

 

 דרישות משלימות 43.02

מקרקע משוריינת יהיו משקים / אלמנטי בטון טרומיים טיפוסיים המבוצעים בהתאם לתוכניות קירות תמך  .1

ולמפרט זה . האלמנטים ייוצרו במפעל בעל תו תקן לייצור רכיבים מבטון טרום, ובתנאי שהמפעל יאושר על 

 ידי מנהל הפרויקט. אין להתחיל בייצור האלמנטים לפני קבלת אישורו של מנהל הפרויקט.

 "מוצרי בטון טרום". – 3פרק  –משרדית -למנטים הטרומיים יעמדו בדרישות מפרט כללי של הוועדה הביןהא .2

פרישה וסוג הגמר של אלמנטים טרומיים יהיה כמפורט בתכניות המפורטות שיוכנו ע"י הקבלן ויקבלו אישור  .3

 האדריכל מטעם המזמין. לפי דרישת
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ט בתכניות מאושרות. אלמנטים טרומיים, הגלויים לעין אלמנטים טרומיים יהיו במידות ובצורה כמפור .4

 בלבד, יהיו בגמר פני הבטון לפי דרישת האדריכל.

כל אלמנט שאינו סטנדרטי יהיה "אלמנט חלקי". האלמנט יוצר בתבניות הסטנדרטיות, תוך שימוש במעצורי  .5

 יציקה מתאימים.

 עובי האלמנטים ייקבעו בחישוב סטטי .  .6

ירבי בביצוע רכיבי השריון, מיקומם והצבתם בתוך האלמנט הטרומי ובמיוחד בנקודות יש להקפיד על דיוק מ .7

 הבאות:

 עומק העיגון. .7.1

 מידת הרווח להכנסת רכיבי השריון. .7.2

 מקבילות החורים עבור ברגי החיבור. .7.3

 אנכיות האביזר ביחס לפני הבטון. .7.4

הקרקע הסופי. המילוי המהודק בגב מגובה המילוי בין בסיס הקיר עד מפלס  -0.8אורך השריון לא יפחת מ  .8

 ס"מ לפחות מעבר לקצה רצועות השריון. 50הקיר יחרוג 

 במקומות בהן לא ניתן לבצע אורך שיריון כנדרש לעיל עכב קרבה לקיר דיפון סמוך יתוכנן הקיר כקיר כפול. .9

9.1.  

 טון הטרומי.חוזק הקריעה של רכיבי השריון יהיה זהה לכל אורכם, לרבות בנקודת החיבור אל אלמנט הב .10

 הרמה. בכל אלמנט יתוכן מוט ייתוד להבטחת דיוק לצרכי ההרכבה ואביזרים הדרושים לצרכי  .11

 40-מפתן פילוס להשענת אלמנטי הקיר, יהיה ברוחב ובעובי מינימלי המסומן בתוכניות עשוי בטון מזוין ב .12

הודק בעומק מתחת למפלס לפחות. אלמנטי הקיר יונחו במרכז המפתן הנ"ל. המפתן יושתת על גבי מילוי מ

 ועל פי התכניות המפורטות המאושרות הנ"ל. 1630פני קרקע קיימים ו/או סופיים בהתאם לדרישות ת"י 

ס"מ, וע"י רצועות שעם או ש"ע מאושר לפי  5/5סגירת התפרים תהיה ע"י רצועות ספוג פוליאוריתן בחתך  .13

ניקוז ע"י יצירת אי רציפות של אטם הספוג מ"ר יש ליצור פתח  4-הפרטים הסטנדרטיים של היצרן. כל כ

ס"מ, עשוי פוליפרופילן  50/20ס"מ. פתחי הניקוז יהיו מכוסים בפיסת בד גיאוטכני במידות  30הנ"ל, באורך 

 גר'/מ"ר )מודבק(. 300כבוש במשקל 

 בכל שלב, יש לבדוק על ידי מודד שהמרחק המודולרי בין צירים של אלמנטים יישמר.  .14

 

 מדידה ותכולת מחיראופני  43.03

קירות תמך מקרקע משוריינת יימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי  .1

"קירות תמך מקרקע משוריינת" בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות ובהתאם  – 43פרק  –ישראל 

 לתוספות הדרושות המשלימות כלהלן:

שוריינת יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים, בהתאם לדרישות מחירי יחידה של קירות קרקע מ .1.1

הבטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים, קטעים 

ישרים וקשתיים ו/או מעוגלים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/עם חלקי העבודות שבוצעו בשלבים 

 קודמים.

משוריינת ימדדו לתשלום לפי שטח )מ"ר( של הקיר המחושב בין מפתן פילוס ועד קירות התמך מקרקע  .1.2

מפלס עליון מבטון בחלק העליון של קירות קרקע משוריינת. מחיר היחידה יכלול, בין היתר, את כל 
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מ' מעבר להם, עבודות ניקוז הקיר,  0.5האביזרים, את המילוי המובחר באיזור השריון בתוספת 

ים בתכניות וכל המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר, לרבות התכנון המפורט החומרים המסומנ

שיבוצע ע"י המתכננים מטעם הקבלן לרבות אישור התכנון ע"י  מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם 

 המזמין.

 43פרק  –בהתאם לתכולת המחירים כמפורט במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל  .1.3

ערכת הניקוז עבור קירות התמך מקרקע משוריינת ייכלל במחיר היחידה של קירות הנ"ל מחיר מ

 התמך ולא ישולם עבורה בנפרד.

למען הסר ספק יודגש שכל עבודות העפר והחומרים לקירות התמך מקרקע משוריינת כלולים במחירי  .1.4

 היחידה של סעיף קיר תמך מקרקע משוריינת בכל גובה.

 ום בנפרד ויהיה כלול במחיר קרק קרקע משוריין.מפתן פילוס לא יימדד לתשל .1.5

גמר פני בטון של האלמנטים הטרומיים של קירות תמך קרקע משוריינת, הגלויים לעין בלבד )למעט  .1.6

גמר בטון חזותי חשוף( במידה ויהיו כאלה בפרויקט, לא יימדדו לתשלום בנפרד לפי שטח )מ"ר( 

 כתוספת מחיר לקירות תמך קרקע משוריינת. 

ות התמך  ו/או קיר כובד מבטון בחלק העליון של קירות קרקע משוריינת ע"פ הפרט בתוכניות, לא קיר .1.7

 יימדדו לתשלום בנפרד ויהיה כלול במחיר קיר קרקע משורין.

של המפרט הכללי של נת"י במהדורתו העדכנית, בכל מקום בו נאמר  43.09.07.02סעיף  43יודגש כי בפרק  .2

דות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות הנ"ל ועבודות והחומרים הנדרשים "עבודות ..." הכוונה לעבו

כוללים במחירי היחידה. כלומר כלל העבודות והחומרים לקבלת קיר תמך מקרקע משוריינת בכל גובה גמור 

 ומושלם למצב סופי.

לקו חיצוני של  מ' מעבר 0.5יודגש כי מחיר מילוי באזור השיריון יהיה כלול במחיר קיר קרקע משורין עד  .3

 השיריון ולא ימדד בנפרד.
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 גידור-44 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 44.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה 

 המחמירות יגברו.

 

 הסברה  ומיתוג 44.01

 עקרונות ההסברה  44.01.01

:על הקבלן לפעול על פי העקרונות הבאים                                

לעבוד בהתאם להנחיות ובתאום מלא עם נציג צוות ההסברה של צוות תכנית אב לתחבורה  .1

 ירושלים להלן "נציג ההסברה"

על רמה גבוהה  של תקשורת עם הקהילה והציבור:  תושבים, עובדים, נותני שירותים,  לשמור .2

בעלי עסקים, כלל הבאים והמבקרים במתחם ובאזור העבודה ובמעגל ההשפעה של העבודות ו/או 

 להלן "הציבור". -כל בעלי עניין אחרים

קד"מ, ניו מדיה, דפוס,  פרסום, פעילות יש לבנות בשיתוף עם צוות ההסברה תכנית עבודה בנושא: .3

 שילוט וגידור ועוד 

יש להעביר מידע מקדים ורציף לציבור כפי שיידרש ע"י נציג ההסברה ובתאום מולו, לכל אורך  .4

 תקופת העבודות .

יש לשמור  על יחסי שכנות טובים ותמיכה בציבור הנ"ל  לכל אורך תקופת ההקמה ותקופת  .5

 התחזוקה.

ות מתן מידע לציבור לגבי העבודה הקבלנית במודעות בעיתון, יש להתחשב בצרכי הציבור באמצע .6

 עלונים, הודעות ברדיו, מפגשי ציבור וכו' טרם תחילת העבודה בשטח ובמהלכה.

 

 כללי  44.01.02

יש לספק ולמסור בקבצים ובכל צורה שתידרש ע"י נציג ההסברה , כל מידע עבור הכנת עלונים,  .1

תכניות, צילומים, מצגות, או חומרים אחרים  מודעות, שילוט וכו', שיידרש לרבות תרשימים,

כגון: לוחות זמנים, תכניות שלבי ביצוע, נתוני ניטור רמת רעש, נתוני ניטור רמת רעידות, נתוני 

איכות אוויר, נתונים סביבתיים אחרים, מידות וכיוצ"ב. מסירת המידע תיעשה במסגרת לוחות 

ימי עבודה ממועד הבקשה. על הקבלן  7תוך הזמנים הנדרשים בהתאם לנסיבות, אך, בכל מקרה, 

להיות  מודע לכך שתאריך היעד של העיתונות המקומית לקבלת פרסומות או הודעות לעיתונות 

 הוא צהרי יום שני, בכל שבוע.

לבצע ולהפיק עלונים, מודעות בעיתונות, שילוט, ככל שיידרשו,  לפי דרישת נציג ההסברה ונציגיו  .2
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פי מפרט  וגרפיקה שתינתן ע"י נציג ההסברה, אלא אם יחליט צוות כגון מנהל הפרויקט, ול

 ההסברה של תכנית אב לתחבורה להפיק ולבצע באופן עצמאי.

 

 

 השתתפות בדיונים ופגישות שוטפות בנושאי הסברה 44.01.03

לאחר שלב הכנת תכנית העבודה על הקבלן להיפגש עם נציג ההסברה לפחות אחת לשבועיים 

פגישות ). או בתדירות אחרת אשר תוסכם ביניהם(לכל אורך תקופת ההקמה והתחזוקה 

:אלה יכללו דיווח על  

 עבודות אשר ישנה סבירות גבוהה לגביהן כי ישפיעו על הציבור. פירוט מלא על  .1

 העבודות/פעילויות הנ"ל והשפעתן. יינתן זמן סביר מראש )לפחות שבועיים( לפני         

 תחילתן על מנת לאפשר הכנה והפקה של חומרי הסברה.     

 הצעות ליוזמות פרסום ויחסי ציבור בנוגע לעבודות ולפעילויות הנ"ל. .2

 בות מהותן, פרטים על תקלות, תאונות, תלונות שהתקבלו והתנגדויות שהועלו, לר .3

 מצבן והפעולות שננקטו לתיקון ולשיפור.     

 הקבלן יהיה אחראי לתיעוד הפגישה. .4

 מגבלות הנוגעות לפרסום  44.01.04

:למעט אם קיבל אישור מפורש מראש לכך בכתב מנציג ההסברה, הקבלן אינו רשאי  

 להקים אתר אינטרנט כלשהו, או להוסיף לאתר התוכן שלו, להנגיש לציבור הרחב  .1

 ידע ופרטים בנוגע לעבודות הקבלניות.מ     

 לאשר לאדם אחר, שלא מטעם הקבלן או מטעם נציג ההסברה  לצלם או להסריט את  .2

 העבודות, בחלקן או במלואן.     

 חל איסור להפיץ, לתלות או להפיק  חומרי הסברה באופן עצמאי שלא בתיאום עם  .3

 נציג ההסברה.       

 הקבלן לא יקים אף שלט, לוח מודעות, דגלון או לוח פרסום של החברה מבלי לקבל  .4

 אישור מראש לכך מהצוות, למעט כל שילוט הנדרש על פי חוק ולניהול תקין של      

 עבודת הקבלן, כגון:     

 שילוט בדבר בטיחות.        -

 שילוטי הכוונת תעבורה.       -
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ומית או רשות חוקית אחרת, בין אם כללי או הקשור לקבלת ידי הרשות המק-כל שלט שיידרש על -

 אישורים או רישיונות.

 

 

 

 

 

 כללי גידור ושילוט 44.01.05

יובהר כי כל  המפרטים בפרק  ההסברה יהיו בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה 

במפרטים לפי ובטיחות. אופן הביצוע בפועל יקבע בתכנית העבודה עם צוות ההסברה. יתכנו שינויים 

מסכום העלויות  20%דרישות צוות ההסברה ודרישות השטח, הכל בטווח של תוספת בצ"מ של  עד 

 לפי המפרט בפרק זה ובכתבי הכמויות.

 הקבלן יקים ויתקין שילוט ממותג/תדמיתי  באתר מיד עם צו תחילת העבודות ומיד  .1

 על פי גרפיקות שיסופקו  עם תחילת העבודות באתר, בהתאם להנחיות נציג ההסברה,      

 על ידו ועל פי מפרט  טכני כמפורט להלן. השילוט יותקן במיקומים שייקבעו בתיאום       

 ימי עבודה ממועד קבלת קבצי הגרפיקה. הקבלן יידרש  14עם נציג ההסברה, תוך       

 לספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד להיכלל בשלטים.       

 רת השילוט מחויבים להפיק דוגמאות שילוט לאישור מוקדם.  הקבלן ו/או חב .2

 דוגמאות השילוט יותקנו במתחם העבודה על פי הנחיות  נציג ההסברה.     

 הפקת הדוגמאות מהווה בסיס לאישור כלל השילוט. דוגמאות השילוט על פי המפרט  .3

 שיווקי ע"י הקבלן, הטכני שיוגדר כולל הדפסה, יוצבו בשטח וייבחנו בהיבט הטכני וה     

 מנהל הפרויקט ונציג ההסברה.     

 הפקת הגרפיקה לכלל המתחם תבוצע ע"י חברת השילוט בכפוף לקבלת אייריס  .4

מאושר וחתום ע"י נציג ההסברה  או לחליפין דוגמאות הדפסה ישירות מבית הדפוס המבצע , 

ים המופקים תהיה בכפוף האחריות לאיכות ההדפסה ובכלל זה הרזולוציה והצבעוניות של השלט

לצבעוניות האייריס המאושר ו/או דוגמאות ההדפסה. בכל מקרה באחריות חברת השילוט לאשר 

 את הצבעוניות מול נציג ההסברה.

 להלן מפרט מיתוג ושילוט )אופן הביצוע בפועל יקבע בתיאום עם נציג ההסברה(:                 

 גידור 44.02

 )אופן הביצוע בפועל יקבע בתיאום עם נציג ההסברה(להלן מפרט מיתוג ושילוט 

 

 כללי -גידור זמני   44.02.01
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לפחות(, על מנת שתתאים להדבקת מדבקות  80%-על הקבלן להקים גדר ברוב שטח הגידור )כ .1

מיתוג, שיופקו ויודבקו על ידו ו/או לצבוע סמלים או כל רכיב גרפי על כל חלק בגידור, על פי 

הגדר עשויה פח קונסטרוקציית ברזל תותקן מסביב לשטחי העבודה מיקום שייקבע ע"י המזמין ,

לא נדרשת ותחוזק לקרקע באמצעות עמודים תומכים מתאימים ובכפוף לאישור קונסטרוקטור.)

 (גדר איסכורית

על הקבלן לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את הגידור ההיקפי של האתר כולל החיפוי הגרפי  .2

יצבע הקבלן מחדש את הגדר, ו/או יחליף קטעים שנפגעו ו/או שנגנבו, התדמיתי, במידת הצורך, י

כולל יחידות חיפוי גרפי תדמיתי שנפגעו או שנגנבו או שיש צורך להחליף בהן מידע, וכל זאת 

 לשמירה על איכות, נראות גדר טובה ועדכניות המידע הגרפי עליה. 

כיסויי על כל חלק בגידור. הקבלן אם הגידור עשוי מרשתות מתכת או עמודים, הקבלן ידביק  .3

יוודא שהגידור מתוכנן ומקובע היטב כדי לאפשר את הדבקת הכיסויים הנ"ל. הקבלן יהיה 

אחראי על קבלת כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להקמת הגידור ההיקפי.  ולהדבקת 

 ני.מדבקות, צביעת סמלים או רכיבים גרפיים, או חיבור כיסויים אל הגידור הזמ

 להלן מפרט מיתוג בגדרות )אופן הביצוע בפועל יקבע בתכנית העבודה עם צוות ההסברה(. .4

מודגש כי עבודות אלו אינן מחליפות את עבודות הגידור, הסדרי הבטיחות והסדרי התנועה מכל  .5

סוג שהוא המפורטת במכרז ונמצאות באופן מלא בתכולת העבודה של הקבלן על אחריותו 

 סעיף הסדרי התנועה או כלולות בכלל מחירי היחידה של הפרויקט.ומשולמות במסגרת 

 העבודות המפורטת בפרק זה באות בנוסף למחויבותו המלאה של הקבלן וע"פ החלטת המזמין. .6

עם סיום העבודה והנחית המפקח בכתב, הקבלן יפרק את הגידור ויפנה אותו למחסניו ו/או לאתר  .7

 שפך מאושר.

 יתית גדר עבודות הולכי רגל תדמ 44.02.02

גידור בטיחותי לסביבת הולכי רגל יכול להיות מבוצע באמצעות גדר עשויה פח קונסטרוקציה  .1

ברזל ו/ או גדרות רשת ו/או גדר איסכורית. במידה ולא יקבע אחרת ויאושר בכתב על ידי הצוות 

ו/או יידרש אחרת על ידי מהנדס תנועה מסיבות בטיחותיות, גדר עבודות הולכי רגל תהיה תמיד 

 גדר עשויה פח קונסטרוקציה ברזל 

מטר, מבוססת ומותקנת בכפוף לאישור מהנדס קונסטרוקציה בחישוב  2.4גובה הגדר מינימום  .2

 תוספת הגרפיקה מעליה.

על גבי גדר הפח יודפס חיפוי של גרפיקה שיכסה את פני כל הגדר בצד הפונה לציבור ולא יחרוג  .3

אב לתחבורה באחריותו ובמימונו. הפקת הגרפיקה, ממנו. הגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכנית 

 ביצוע יח' החיפוי והתקנתם יבוצעו ע"י הקבלן.

מכלל שטח  80%בכל מקרה של תיחום באמצעות גדר שטח הכיסוי של החיפוי הגרפי יהיה עד  .4

 הגידור.

 -מטר ובגודל מקסימום של כ 2X2.4 -חיפוי הגרפיקה יהיה מבוסס על יח' בגודל מינימום של כ .5
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6X2.4  מטר, גודל היחידות יקבע בשלב התכנון המפורט. בנוסף יותאמו מידות לשערים ופתחים

 ייחודיים בהתאם לגודלם בשטח.

חיפוי הגרפיקה יעוגן למסגרת ברזל באופן שיאפשר פירוק והתקנה חוזרים פשוטים ומהירים על  .6

 ין.ידי כל עובד מזדמן באתר, תכנון החיבור יוצג ע"י הקבלן לאישור המזמ

אם מכל סיבה שהיא יידרש פירוק והתקנה חוזרת של השלטים יבוצע הפירוק וההתקנה בזהירות  .7

מירבית תוך שמירה על השלטים באופן תקין. לא ישולם בנפרד על הפירוק והתקנה החוזרת ועלות 

 זו תיכלל במחיר אספקת הגדר.

פן הביצוע יקבע על ידי נציגי חיפוי הגרפיקה על גבי הגדר יכול להתבצע במספר אופנים שונים. או .8

 צוות ההסברה בהתאם למיקום ההתקנה ויסוכם סופית בשלב התכנון המפורט.

במידה ויאשר הצוות הצבת גדר רשת ו/או זו תידרש מטעמי בטיחות על ידי מהנדס התנועה, יהיה  .9

 הקבלן אחראי בין היתר לבסס את הגדר באופן שיאפשר להצמיד לכל שטח הפנים שלה שמשונית

 רשת צפופה כך שהגדר תעמוד בעומסי רוח כנדרש. 

 משטח הגידור. 100%בכל מקרה של תיחום באמצעות גדר רשת שטח הכיסוי יהיה עד  .10

גודל חיפוי הגרפיקה יהיה על פי שטח הרשת של כל יח' גדר. צורה וגודל סופי של היח' תקבע  .11

 דיים בהתאם לגודלם בשטח.בשלב התכנון המפורט. בנוסף יותאמו מידות לשערים ופתחים ייחו

חיפוי הגרפיקה יעוגן לגדר הרשת באופן שיאפשר הזזת כל יח' גדר רשת בנפרד ופירוק והתקנה  .12

 חוזרים פשוטים ומהירים על ידי כל עובד מזדמן באתר .

 

 מסגרת ברזל –מפרט חיפוי גדר בפח ממותג  44.02.03

 )והכל בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה( 

 מטר 2.4   גובה: 

 כאמור לעיל   אורך יח': 

 מסגרת פרופיל ברזל רגיל  מסגרת אחורית: 

 מ"מ על גבי הקונסטרוקציה  1 - 0.5פח מגלוון   פח חיפוי: 

 )ניתן להתקנה גם על גבי על גדר איסכורית קיימת אם מותקנת כזאת (    

מדבקת ויניל דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית  לתנאי  גרפיקה: 

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש UVחוץ + גימור 

 ס"מ, על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה + חיפוי  20X60חלון גודל   חלונות הצצה:  

 מטר.   40מ"מ. לכל הפחות יח' אחת כל  10פוליקרבונט      

ישירות בקרקע באמצעות עמודים תומכים ובכפוף לאישור קונסטרוקטור )ניתן גם על  התקנה:

גבי גדר איסכורית קיימת (באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוט ונוח על ידי 

   כל עובד באתר. 

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. 
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 רכיב קונסטרוקטיבי בתוכניות בהתאם.נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה לכל  

 

 על בסיס איסכורית קיימת –מפרט חיפוי גדר בלוקבונד ממותג  44.02.04

 )והכל בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה( 

 מטר 2.4  גובה: 

 כאמור לעיל  אורך יח': 

מים עפ"י מ"מ מחובר לפח גדר איסכורית באמצעות ברגיי מתכת מתאי 3לוקבונד חיפוי: לוקבונד    

 אישור מהנדס קונסטרוקציה, להתקנה ופירוקים חוזרים ופשוטים.

מדבקת ויניל דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית לתנאי  חוץ +  גרפיקה:  

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש UVגימור 

ונסטרוקציה + חיפוי פוליקרבונט ס"מ, על בסיס מסגרת בנויה בק 20X60חלון גודל  חלונות הצצה:  

 מטר.   40מ"מ. לכל הפחות יח' אחת כל  10

על גבי גדר אישכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוט ונוח על ידי כל עובד  התקנה:  

   באתר. 

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. 

 ב קונסטרוקטיבי בתוכניות בהתאם.נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה לכל רכי 

 

 על בסיס איסכורית קיימת –מפרט חיפוי גדר בשמשונית ממותגת  44.02.05

 )והכל בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה( 

 מטר 2   גובה: 

 כאמור לעיל 2-6  אורך יח': 

 מסגרת פרופיל ברזל רגיל/או עץ מחוזקת )הזול בין השניים(  מסגרת אחורית: 

 )להתקנה על גדר איסכורית קיימת(    

שמשונית איכותית עבה, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית   גרפיקה:   

איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש,  UVלתנאי חוץ + גימור 

 מתוחה על מסגרת

י ס"מ, על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה + חיפו 20X60חלון גודל   חלונות הצצה:  

 מטר.  40מ"מ. כל  10פוליקרבונט 

"קשירה" על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה    התקנה:  

   חוזרת פשוטים על ידי עובדי הקבלן באתר.

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. 

 תאם.נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה לכל רכיב קונסטרוקטיבי בתוכניות בה 

 

 על בסיס גדר רשת קיימת –מפרט גדר רשת ממותגת  44.02.06

 )והכל בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה( 

 בהתאם לפני הגדר  גובה/אורך: 
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רשת מ.א.ש /שמשונית רשת צפופה איכותית, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא,   גרפיקה:   

איכותי לעמידות מקסימאלית  UVבאיכות מקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

 30מחשיפה לשמש, כולל תפירה, רצועות חיזוק בהיקף, וטבעות מטיחה כל 

 ס"מ . 

 מתיחה באמצעות אזיקונים על מסגרת גדר רשת קיימת .   התקנה:   

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. 

 י בתוכניות בהתאם.נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה לכל רכיב קונסטרוקטיב 

 

 שילוט 44.03

 כללי -שילוט   44.03.01

 לפי החלטת המזמין, יוקמו ויותקנו ע"י הקבלן על פי גרפיקות ועל פי מפרט טכני  .1

ימי עבודה ממועד  10שיסופקו ע"י המזמין, באתר העבודה לפי מיקומים שייקבעו ע"י המזמין, תוך 

 קבלת ההנחיה. הקבלן יספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד להיכלל בשלטים. 

 הקבלן לא יקים אף שלט, לוח מודעות, דגלון או לוח פרסום של החברה מבלי לקבל  .2

למעט כל שילוט הנדרש על פי חוק ולניהול תקין של עבודת הקבלן, אישור מראש לכך מהצוות, 

 כגון:

 שילוט בדבר בטיחות. 2.1

 שילוטי הכוונת תעבורה. 2.2

 ידי הרשות המקומית או רשות חוקית אחרת, בין אם -כל שלט שיידרש על 2.3

 כללי או הקשור לקבלת אישורים או רישיונות.   

 -)אופן הביצוע בפועל יקבע בתכנית העבודה עם צוות ההסברה( מפרט שילוט .3

 שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות.  3.1

 להלן(  2להלן. הגודל הקטן יותר )סעיף  1בהגדרה גודל השלט יהיה על פי סעיף  

 יבוצע רק במקרים בהם בלתי אפשרי להציב את השלט הגדול בשל תנאי  

 השטח.  

 ה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי יוצב שלט נוסף הפונה במיד 3.2

 לכיוון התנועה המרכזי בצומת/ בציר.   

 במידה ולשטח העבודות מספר צירי גישה יוצב השלט בנקודה קריטית בכל  3.3

 אחד מהצירים.  

 תכנון מבנה ועמוד השלט והגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכנית אב לתחבורה  3.4

ובמימונו. הפקת הגרפיקה, ביצוע השלט והתקנתו יבוצע באחריות הקבלן ועל באחריותו 

חשבונו, לא ישולם עבור השלטים בנפרד, לרבות החלפת רקע/מלל עד פעמים לשלט כלול 

 במחיר.

 עדכון נתונים על גבי השלט אם ידרשו יבוצעו על ידי הקבלן ככל שיידרש ולא  3.5
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 ישולם על כך בנפרד.  

 דדי.השילוט יהיה דו צ 3.6

   

 ס"מ 366ס"מ גובה  250שלט תדמיתי רוחב  44.03.02

 מ"מ דו צידי. במקרים בהם יחליט נציג הסברה של צוות תוכנית אב  0.6שלט פח לבן  .1

 לתחבורה על שלט חד צידי יצבע גב השלט על פי בחירתו. פני השלט יצופו במדבקת  

 לקריאות  UVויניל בהדפסה דיגיטאלית איכותית, בגימור ציפוי דוחה קרינת  

 ועמידות מקסימאלית בתנאי חוץ. 

 מחוזק בקונסטרוקציית ברזל שחור פנימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע,  .2

 מ"מ. 25/60פרופיל  

 מורכב ע"ג שני עמודי ברזל שחור צבועים עפ"י בחירה, בנויים בצורת מסילות פרופיל  .3

 ספייסרים משני צידי השלט. מ"מ, מוצבים עם 3.8מ"מ, עובי דופן  80/80מרובע  

 חפירה, הצבה ויציקת בטון עפ"י מפרט מהנדס קונסטרוקציה באחריות הקבלן. .4

 ס"מ. 230מרחק ראש רצפה  .5

 

 ס"מ 280ס"מ גובה  200שלט תדמיתי רוחב  44.03.03

 מ"מ דו צידי. במקרים בהם יחליט נציג הסברה של צוות תוכנית אב  0.6שלט פח לבן  .1

 לתחבורה על שלט חד צידי יצבע גב השלט על פי בחירתו. פני השלט יצופו במדבקת  

 לקריאות  UVויניל בהדפסה דיגיטאלית איכותית, בגימור ציפוי דוחה קרינת  

 ועמידות מקסימאלית בתנאי חוץ. 

 מחוזק בקונסטרוקציית ברזל שחור פנימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע,  .2

 מ"מ. 25/60פרופיל  

 מורכב ע"ג שני עמודי ברזל שחור צבועים עפ"י בחירה, בנויים בצורת מסילות פרופיל  .3

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  50/50מרובע  

 חפירה, הצבה ויציקת בטון עפ"י מפרט מהנדס קונסטרוקציה באחריות הקבלן. .4

 ס"מ. 230מרחק ראש רצפה  .5

 

  שירותי על בסיס גדרות איסכורית או רשת קיימותשילוט  44.03.04

 הכוונה בסעיף זה הינה לשילוט שירותי עבור הולכי רגל כגון שילוט מעבר הולכי רגל,  .1
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 שילוט הכוונה למעבר הולכי רגל וכד', הכל בנוסף למחויבות הקבלן ע"פ תוכניות  

 הסדרי התנועה או כל חובה אחרת הכלולה בסעיפים אחרים. 

 יותקן על גבי תשתית גדר קיימת ומבוססת כנדרש באחריות קבלן האתר.השלט  .2

 שלט כנ"ל יוצב בכניסה למעבר, בכל אחת ממבואותיו.  .3

 הגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכנית אב לתחבורה באחריותו ובמימונו. הפקת  .4

 הגרפיקה, ביצוע השלט והתקנתו יבוצע באחריות הקבלן. 

  איסכורית או רשת קיימותעל בסיס גדרות  –שלט שירותי  44.03.05

   ס"מ. 0.5חומר: לוקובנד )דו שיכבתי(  .1

 ס"מ רוחב X 50ס"מ גובה  100-גודל: כ .2

 גרפיקה: מדבקת ויניל בהדפסה דיגיטאלית איכותית, ציפוי דוחה קרינה לקריאות  .3

 ועמידות מקסימאלית בתנאי חוץ. 

 חורי קשירה בהיקף  6גימור:  .4

 באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת  "קשירה" על גבי גדר קיימת התקנה: .5

   פשוטים על ידי עובדי הקבלן באתר. 

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. .6

 שילוט הכוונה  44.03.06

 עמודים מרובעים: 2שלט הכוונה ע"ג  .1

 ס"מ, צבועים 160ס"מ גובה  5*5עמודים מרובעים  2 –עמודים  .2

 מ"מ. 5לוקובונד  –פלטה  .3

 הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה  .4

 פלסטיק שסוגר את העמוד מלמעלה. 

 , אותיות גזורות בפלוטר.3Mמדבקת ויניל  –גראפיקה  .5

 שילוט פרויקט תדמיתי ראשי 44.03.07

   שלט צד אחד. .1

 מ'. 16*8 –גודל  .2

 מ"מ מחוזק במסגרת עץ/מתכת אחוריות, תמיכה עמוד  1מדבקת ויניל ע"ג פח  .3

 מגולוון ותמיכות אחוריות עם יסוד בטון עפ"י תוכנית קונסטרוקטור. 

 כולל עדכונים באמצעות שמשונית .4
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 מפרטים  44.03.08

 הכנת תכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.               

 תדמיתי מפרט שילוט .1

 תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות ובמיקומים נוספים ככל שיתאפשר.שלט עבודות 

להלן( יבוצע רק במקרים  2גודל השלט יהיה על פי הפרוט שלהלן. הגודל הקטן יותר )סעיף קטן   

 בהם בלתי אפשרי להציב את השלט הגדול בשל תנאי השטח. 

במידה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי, יוצב שלט נוסף הפונה לכיוון התנועה 

 המרכזי בצומת/ בציר. 

במידה וישנם מספר צירי גישה לשטח העבודה,  יוצבו שלטים  בנקודות קריטיות )לפי הגדרת נציג 

 ההסברה( בכל אחד מהצירים. 

יג ההסברה באחריותו ובמימונו. הקבלן אחראי מידות  השלט והגרפיקה תימסר לקבלן על ידי נצ

לתכנון ואישור השלטים ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעמו ועל חשבונו. הפקת הגרפיקה, ביצוע 

 השלטים והתקנתם יבוצעו על ידי הקבלן מסעיף תקציבי מתאים בכתב הכמויות.

 ס"מ. 230מרחק תחתית שלטים  מפני הקרקע/מדרכה/כביש הנו 

 

 מפרט שלט תדמיתי ומידע  בגדלים שונים 

 ס"מ 366ס"מ  גובה  250רוחב 

 ס"מ 280ס"מ גובה  200רוחב 

 ס"מ 300ס"מ גובה  400רוחב 

 ס"מ 200/300ס"מ גובה  600רוחב 

 ס"מ  300/400ס"מ גובה  1200רוחב 

 

הדפסה  מ"מ גב צבוע עפ"י בחירה, חזית מצופה מדבקת ויניל עם דבק חזק, 0.5שלט פח מגולוון 

איכותי לעמידות  UVדיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

 מקסימאלית מחשיפה לשמש. 

 25/60השלט יחוזק בקונסטרוקציית ברזל פנימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע, פרופיל 

 מ"מ.

מסילות פרופיל מרובע השלט יורכב ע"ג שני עמודי ברזל צבועים עפ"י בחירה, בנויים בצורת 

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  80/80

הכל כאמור לעיל, כולל חפירה, הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש, יהיה לפי התיאור לעיל , אך 

 באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן .

 השלט דו צדדי.

 שילוט הכוונה  .2

 עים:עמודים מרוב 2שלט הכוונה ע"ג 

 ס"מ, צבועים 5*5עמודים מרובעים  2 –עמודים 
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 ס"מ גובה 120ס"מ רוחב *  60מ"מ,  0.5פח  –פלטה 

הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה פלסטיק שסוגר 

 את העמוד מלמעלה.

מדבקת ויניל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית לתנאי  –גרפיקה 

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש. UVחוץ + גימור 

הכל כאמור לעיל, כולל חפירה, הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש, יהיה לפי התיאור לעיל , אך 

 באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן  

 

 עצים לשימור –גדרות  שילוט  .3

 מ"מ על קונסטרוקציה אחורית מסגרת ברזל 3לוח לוקבונד  -חומר 

 על פי תנאי השטח  –גודל 

מדבקת ויניל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית לתנאי  –גרפיקה 

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש. UVחוץ + גימור 

 וביצוע ע"י ובאחריות הקבלן. הכנת תכניות מפורטות

כל העלויות הכרוכות בתכנון וביצוע כל הנדרש להתאמת הגידור לנשיאה עצמית  הבהרה:

חלות על הקבלן וכלולות במחירי   -ולנשיאת מיתוג נוסף ולעמידה בכל העומסים הנדרשים 

 היחידה של עבודות הגידור ו/או הבטיחות.

 

 בקרה ותחזוקה 44.03.09

 רם המנהל את פעילות המיתוג בשטח. כל פעילות הקשורה נציג ההסברה הינו הגו  .1

לנראות השלטים בשטח תתבצע בכפוף להנחיות נציג ההסברה ולמתן אישורו ושביעות רצונו 

 מאיכות העבודה המבוצעת בכל שלב של החלפת שלטים תקולים, העברת שילוט וכדומה.

 נציג ההסברה יבצע אחת לשבוע בקרת שילוט במהלך תקופת העבודות במתחם  .2

)תקופת העבודות הינה התקופה מתחילת  עבודות התשתית ועד לסיומן ופירוק ו/או העברה של  

השילוט הממותג(. הנציג יתריע על תקלות ו/או פגיעות מהותיות בשלטי הפרסום והמיתוג. 

התקולים על חשבונו כך שהשלט יחזור למצב איכותי ותקין  באחריות הקבלן להחליף את השלטים

 ימי עבודה מקבלת העדכון. 7כחדש, עד 

 באחריות הקבלן להצמיד "מספר רץ" של השלט על גבי כל אחד מן השלטים  .3

המוקמים בשטח )לאחר ההקמה(. מטרת ה"מספר הרץ" הינה להגדיר במדויק איזה מספר שלט 

פו בזמן הקצר ביותר. נדרש להפיק מספרי שלט שיישארו עמידים תקול על מנת שניתן יהיה להחלי

 וקבועים לאורך תקופת הפעילות.

 במידה ותידרש העתקה של השילוט, באחריות הקבלן  ועל חשבונו, לבצע העברה  .4

 מסודרת של שלטי הפרסום ולהתקינם מחדש על פי הנחיות ובתיאום מלא עם נציג ההסברה. 
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 י השטח וכתוצאה מכך תידרש הוספת או שינוי בשילוט, במידה שיחולו שינויים בפנ .5

 ימי עבודה . 7באחריות הקבלן לבצע את ההשלמה הנדרשת בתוך  

 באחריות הקבלן לטפל ולתחזק את השלטים במהלך כל תקופת הימצאותם בשטח .  .6

יש לשמור על השלטים במצב נקי ואיכותי, במידת הצורך לשטוף באמצעות צינור מים את האבק 

 צטבר וככלל לבצע תחזוקה כדי שנראות השלטים תהיה מיטבית ואיכותית בכל עת.המ

 במהלך תקופת העבודות הקבלן מחויב בהחלפת השלטים התקולים )ובכפוף  .7

להנחיות נציג ההסברה( בכל מקרה של פגיעה בשלטים ובכלל זה מקרים של השחתה, שבר, פגיעה 

 , כתבי נאצה וכיו"ב.מהותית בשלטים, גרפיטי הפוגע בנראות השלטים
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 טופס בקרת שילוט ומיתוג אזורי עבודות

 

 תאריך בקרה ______________

 שעה_________________

 שם מבצע הבקרה _______________

 אזור הבקרה )רחוב/ מתחם(_______________

 

 פרמטרים לביצוע בקרת שילוט ומיתוג:

 

  השלטים )טקסט חופשי( ניקיון כללי,נראות ורמת תחזוקה של

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 :) פירוט מהות הליקויים שנמצאו )נא ציין מספר השלט והליקוי שנמצא 

 

 האם צולמה תמונה של הליקוי       כן   /  לא ___________________מספר שלט____________   תיאור הליקוי 

 מספר שלט____________   תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי       כן   /  לא

 לא  מספר שלט____________   תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי       כן   /

 

  )למי דווחו הליקויים )ציין שם ותיאור תפקיד 

 

_________________________________________________________________ 

 

  תאריך הדיווח לגורם האחראי 

_________________________________________________________________ 

 הערות כלליות ,תובנות והמלצות: 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 המבנה בתחום וסלילה פיתוח -א' חלק  51 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 51.0

תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על האמור בפרק זה, 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 עבודות הכנה 51.01

 חציבת/ סיתות זהיר של כלונסאות קיימים 51.01.01

 כללי . 1

 שנדרש יבצע הקבלן חציבה זהירה של כלונסאות תוך שמירה על ברזל זיון קיים וללא פגיעה בו.היכן  

 

   -אופני מדידה ותכולת מחירים  51.01.02

המדידה תבוצע לפי יחידת נפח ותכלול את כל הנדרש לביצוע  -חציבה/סיתות זהיר של כלונסאות קיימים  .1

 העבודה בשלמותה.

העבודות המפורטות לעיל שלא ימדדו בנפרד. התשלום יהווה תמורה עבור כל העבודה, התשלום יכלול את כל  .2

חומרים, כלים, מנופים, ציוד, פיגומים כולל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, סילוק הפסולת מהאתר 

 .וכן החפירות שיבוצעו לצורך ההריסה והמילוי החוזר

 מפרט לסלילה וגישור של נת"י, גם את האמור לעיל.ב 51.01המחיר יכלול בנוסף לאמור בפרק  .3

יהיו כלולים במחירי היחידות השונות ולא ישולמו בנפרד והם יכללו בין היתר את האמור  -חפירות גישוש   .4

 לעיל.

חשוב להדגיש שבמידה והוגדר לקבלן לבצע סיתות ע"י מנה"פ או עפ"י התכנון ישולם לקבלן בגין זה, במידה  .5

 רש כתוצאה מהחלטת הקבלן לקדוח כלונסאות במינוס ללא אישור מנה"פ לא ישולם לו בגין הסיתות. והדבר נד

 

 עבודות עפר 51.02

 הנחיות כלליות 51.02.01

 וכמפורט להלן.  51עבודות עפר תבוצענה לפי מפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .1

לא תשולם כל תוספת כספית בגין חפירת ובניית מדרגות התחברות למבנה הכביש או המדרונות הקיימים.  .2

הנ"ל כולל את הביצוע והחומרים הנדרשים )מילוי החוזר או מילוי מובא/נברר( לשם ביצוע מדרגות התחברות 

 ע"פ תוכנית פרטי הביצוע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט. 

 נ"ל והוא כלול במחירי היחידה השונים.לא ישולם עבור ביצוע ה .3
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 עבודות עפר  51.02.02

 כללי .1

עבודות העפר למבנים השונים יבוצעו וימדדו לתשלום עפ"י מפרט נת"י המעודכן )המפרט הכללי  .1.1

 , למעט המקרים בהם צויין במפורש אחרת בתוכניות.51.02לעבודות סלילה וגישור( פרק 

יש לקבל אישור מנהל הפרויקט ויועץ הקרקע של הפרויקט לכל חומרי המילוי למבנים לפני הבאתם  .1.2

 לאתר. 

יש לוודא כי תחתית החפירה למבנים תהיה ראויה ליסודות ולסלק כל מילוי קיים, פסולת או חומר  .1.3

 אורגני בתחתית החפירה ויש לקבל אישור יועץ הביסוס לתחתית החפירה. 

ק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים, שקעים ומדרגות. המילוי הנוסף או המצע לאחר גמר ההידו .1.4

 כאשר מבוצעים, יונחו מיד לאחר סיום הידוק השתית על מנת לשמור על רטיבות ההידוק. 

 במידת הצורך יש לבצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס. .1.5

 למבנים -חפירה/חציבה  .2

"חפירה", תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע  בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה .2.1

 הקיימים באתר הרלבנטי.

חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים )פטישי שבירה  .2.2

מרטשים, מחפרים וכיוב'(  ועבודת ידיים, כאשר המחיר זהה לשתי השיטות  -הידראולים, דחפורים

 קרקעית(.-ם לגילוי צנרת שירותים תת)למעט חפירת ידיי

מדידת מצב קיים לצורך התחשבנות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו אך טעונה אישור  .2.3

 המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד את האמור בדו"ח הביסוס )מצורף למפרט זה( הכולל דגשים לביצוע,  .2.4

 הצעתו למכרז זה. לפני הגשת

מנהל הפרויקט ראשי לדרוש שינוי בציוד הקבלן אם לטעמו הציוד אינו מתאים ובגינו עלולים להיגרם  .2.5

 עיכובים בלוח הזמנים ולא תשולם תוספת לקבלן בגין זה.

על הקבלן להיערך שבעת עבודות ובכלל עלולים להתגלות מים, במקרה זה על הקבלן להיערך לציוד  .2.6

 מים ופינויים למקום מאושר לכל משך העבודות וזאת ללא תוספת תשלום בגין זה.מתאים לשאיבת ה

 למבנים -חפירה  ליסודות,  לקורות  יסוד, קורות קשר ולהחלפת קרקע  .3

חפירה / חציבה. ליסודות, לראשי כלונס, לקורות יסוד וקשר, ולהחלפת קרקע, יבצע הקבלן מפני  .3.1

למפלס תחתון של היסוד. החפירה תבוצע במדוייק לפי  החפירה כללית ו/או מפני השטח הקיים ועד

 מידות היסוד.

יש לבצע חפירה/חציבה עד לחשיפה של סלע בריא בכל שטח הייסוד. אזורים בהם קיים מילוי יש לסלק  .3.2

מ' לסלע טבעי ובריא. מקומות בהם ימצא סלע מרוסק/בלוי,  0.5את כל המילוי עד חדירה של לפחות 

ד חשיפת סלע בריא. יש לנקות את פני החפירה מחומר מופר )עד רמת מטאטא תבוצע חציבה מקומית ע

 כביש(.

בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנטי ביסוס או ראשי הכלונסאות תהיינה קרובות לכביש פעיל ו/או  .3.3

בסמוך לתשתיות  פעילות  יהיה על הקבלן לדפן את המחפורת ולגדר אותה כדי להבטיח את המחפורת 
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ידי מהנדס מבנים מטעם הקבלן. סוג הדיפון ותכנונו טעון -טות מקומית. דיפון זה יתוכנן עלמפני התמוט

 אישור המפקח מראש. בתכנון הדיפון יש להתחשב בעומסי הכביש, או מבנים סמוכים,  לפי העניין.

 96%-במבני מעברים תחתיים וקירות תומכים אשר נמצאים על גבי קרקע / או מילוי החפירה תהודק ל .3.4

 מודיפייד פרוקטור.

 למבנים -חפירה  כללית באתר  .4

על הקבלן לקחת בחשבון שמתבצעים עבודות חפירה מסביב למבנים קיימים באתר, כולל בתחום  .4.1

 החפירה. מבנים אלו כוללים בין היתר מובלי ביוב וניקוז, וקווי תשתיות.

 לשמור על שלמות מבנים אלו.על אחראיות הקבלן לבצע את עבודות החפירה בזהירות הנדרשת על מנת  .4.2

וכמפורט להלן. תחום עבודות החפירה  51.02חפירה כללית באתר תבוצע לפי הנחיות המפורטות בפרק  .4.3

 לפי הוראות מנהל הפרויקט. 

בנוסף לאמור שם מודגש במפורש כי במהלך ביצוע עבודות החפירה בתחום הסמוך לחלקי המבנים  .4.4

ם הנדרשים לצורך שמירת פני הבטון של חלקי המבנה כבטון השונים מחויב הקבלן לנקוט בכל האמצעי

 חשוף נקי מכל לכלוך ופיח מצינורות הפליטה של ציוד החפירה.

 עבודות מילוי למבנים .5

 מילוי  מהודק למבנים  .5.1

המילוי יבוצע מחומר נברר מילוי מובא למבנים )חומר א'( כנדרש במפרט הכללי של נת"י, ולפי  .5.1.1

 וחות הביסוס לגשרים ולמבנים השונים.המסומן בתוכניות ו/או בד

מודיפייד פרוקטור. ההידוק יהיה ע"י  98%ס"מ לדרגת הידוק של  20מילוי יהודק בשכבות של  .5.1.2

מ' מהמבנים הקיימים.  בקרבת המבנים יהיה הידוק ללא  1.5מכבש ויברציוני עד למרחק 

 ויברציה.

 (Wagon Drillביצוע קידוחי ווגן דריל ) .5.2

וס בחניון, בפורטל המערבי ובמקומות שיקבעו ע"י יועץ הביסוס יבוצעו מתחת לפלטות הביס .5.2.1

 מטרים 6לבדיקת היעדרות חללים/ מערות, לעומק של  Wagon Drillsקידוחים מקדימים מסוג 

 .3, ולא פחות מפעמיים רוחב היסוד, ובקוטר "לפחות

 תיעוד מלא של הקידוחים יועבר ליועץ הקרקע ולמתכנן לצורך התייחסות.  .5.2.2

, תימדד שקיעה של פני המלט העליונים לצורך 1:1הקידוחים ימולאו במי מלט ביחס של  .5.2.3

 אינקדציה נוספת שלקימם של חללים/ מערות.

מ"ר ליסודות בודדים  10כמות הקידוחים לא תפחת מקידוח אחד על לכל יסוד בודד, אחד לכל  .5.2.4

 מ"א ליסוד עובר.  6/ רפסודות, ואחד לכל 

 מחיר לעבודות חפירה ומילוי למבניםאופני מדידה  ותכולת  .6

 כללי .6.1

תכולת מחירי החפירה/ חציבה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי של נת"י  .6.1.1

ובמפרט המיוחד. מודגש כי המחיר יכלול  את  סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר, 

 ידי הרשויות. -אל אתר שפיכת פסולת המאושר על

בפני מים ושטפונות, וניקוז/שאיבת מים מתחתית החפירה כלולים במחירי  מחיר סוללות הגנה, .6.1.2

 היחידה ולא ימדדו לתשלום בנפרד.
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יד כבישים, תשתיות כלשהן, חלקי מבנה -תכנון וביצוע של דיפון זמני, שנדרש לחפירות על .6.1.3

  כלשהם  וכן גם פירוקו בתום השימוש בו. אינו נמדד בנפרד ומחירו כלול במחירי הפרויקט.

הידוק תחתית המחפורת:  יימדד בנפרד, לפי שטח, במ"ר ויכלול את ניקוי הקרקע/ סלע משברים וחלקי  .6.2

 סלע רופפים.

חפירה/ חציבה כללית באתר:  תימדד לתשלום לפי נפח במ"ק, כולל כל תחום עבודות החפירה שיאושרו  .6.3

פורטל  ואלמנטים אחרים לביצוע מראש ע"י מנהל הפרויקט כחלק מעבודות החפירה הדרושות לביצוע ה

 לרבות תחום עבודות החפירה, מרווחי עבודה, שיפועי חפירה וכיו"ב.

מחיר היחידה כולל עבודות חציבה בשלבים ואת אופיה המורכב  עקב עבודה בשטחים מצומצמים כפי  .6.4

 שתואר לעיל.

במפרט. מלוי  חפירה ליסודות לראשי כלונס ולקורות יסוד:  תימדד לפי סעיפי החפירה/חציבה למבנים .6.5

 חוזר בצידי היסוד לא נמדד בנפרד והינו נכלל במחירי החפירה, לרבות הידוקו.

מילוי:  נמדד לפי נפח במ"ק. המחיר כולל  את אספקת החומר ואת כל האמור במפרט הכללי ובמפרט  .6.6

 ת.המיוחד וכולל עיבוד שיפועי המדרונות וההידוק המבוקר, וכן את חיתוך המדרגות בסוללות הקיימו

מילוי מצע א' או מילוי מובא למבנים:  נמדד לפי נפח במ"ק. והמחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי  .6.7

 והמיוחד. ההידוק המבוקר הנדרש כלול במחירי המילוי.

מלוי בצידי יסודות ומעליהם:  לא נמדד בנפרד והוא נכלל במחירי החפירה, כולל את כל החומרים  .6.8

לא תשולם תוספת עבור עבודה במקומות צרים  –מר ופיזורו והידוקו והמלאכות הכרוכים באספקת החו

 ומרווחי עבודה קטנים.

עבודת הקידוחים נמדדת לפי ימי עבודה, העבודה כולל את ביצוע   -(Wagon Drillקידוחי ווגון דריל ) .6.9

 הקידוח כפי שתואר לעיל. מילוי הקדח בדייס כלול במחיר היחידה .

 ו את הקידוח עצמו, בדיקות מעבדה ואת מילוי הקדח בדייס. מחיר קידוחי הניסיון יכלל .6.10

 

 שכבות מצע ותשתיות 51.03

 מצע א'  51.03.01

 מצעים יבוצעו כחלק מהמבנה במקומות בהן הם נדרשים על פי התכניות. .1

 .51טיב מצע סוג א' ורמת ההידוק הנדרשת בהתאם למפורט במפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .2

 ס"מ מקסימום כ"א. 20המסעה יהודק בשכבות בעובי של מצע המהווה חלק ממבנה  .3

 מודיפייד פרוקטור. 100%-דרגת הצפיפות לא תקטן מ .4

במידה ולא ניתן להגיע לצפיפות הנדרשת, יש להקטין את עובי השכבות עד לעובי בו ניתן להגיע לצפיפות  

 הנדרשת.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 51.03.02

 ל תבוצע עפ"י הגדרת מפרט נתיבי ישראל.מדידת כל הסעיפים הנ" . 1
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 והרמפות הכבישים בתחום וסלילה פיתוח -ב' חלק  51 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות  51.0

בנוסף על האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות 

תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות שירות וזמני תגובה לתיקון 

 המחמירות יגברו.

 

 עבודות הכנה 51.01

 

 כללי 51.01.01

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח גם אם אינם מסומנים בתכניות. כל  .1

 אחריותו ויתוקן על חשבונו.נזק שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לפרק באופן זהיר את האלמנטים שנדרשים לפירוק  .2

 ברחוב. אלמנטים שניתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר במסגרת עבודות הפיתוח, יותקנו מחדש.

 המפקח ינחה את הקבלן בכל הנוגע לפינוי אלמנטים מפורקים. .3

פירוק אלמנט לשימוש חוזר, על הקבלן לדאוג לאחסנתו באתר והובלתו למחסן בכל מקרה של  .4

 ושמירתו במצב תקין עד להתקנו מחדש עפ"י תכניות הביצוע, וכל זאת בחשבונו של הקבלן.

כל הפירוקים בכל הסעיפים של פרק זה בכתב הכמויות כוללים פינוי הפסולת לאתר שפך מאושר, כולל  .5

 א צוין כך במפורש.אגרות והיטלים, גם אם ל

 תתקבל בשטח ע"י המפקח ותבוצע לאחר קבלת הנחייתו בכתב. CLSM-החלטה בדבר שימוש ב .6

 

 חישוף 51.01.02

ס"מ. בכל מקרה,  20יש להסיר צמחיה ולחשוף את השתית בתוואי המתוכנן, לעומק מינימלי של  .1

 יסולקו שורשים וחומר אורגני עד להגעה לשתית נקיה. 

 נ"ל גם במקומות בהם מתוכננות עבודות חפירה.  יש לבצע חישוף ה .2

אבנים, בולדרים וסלעים גדולים יפונו תחילה ויישמרו עד לתום העבודה ולאחר מכן יוחזרו ויפוזרו  .3

 בשטחים מישוריים ובתחתית מדרונות לפי הנחיות אדריכל הנוף וזאת ללא תוספת תשלום. 

 וי תקשורת ותשתיות המיועדים לביטול.במסגרת החישוף יפונו גם צמחיה, גדמי עצים או קו .4

אדמת חישוף אשר תוגדר ע"י אדריכל הנוף או המפקח כראויה לשימוש כחומר חיפוי/גינון, תוערם  .5

 במקום שיורה המפקח לשימוש עתידי.

כל החישוף למעט החישוף לשימוש כחומר חיפוי/גינון , יסולק מהאתר לפי הנחיות המפקח בשטח ללא  .6

 תוספת תשלום .

 

 פירוק אספלט 51.01.03

במפרט נתיבי ישראל  51.01.02.04פירוק מסעות ומדרכות אספלט יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף  .1

 במהדורתו העדכנית.
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העבודות כוללות ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני, לכל עובי הכובע האספלטי הקיים, תוך  .2

קרקעיים -הקפדה על מניעת כל פגיעה במבנים/מתקנים מחוץ לתחום הפירוק ובמבנים/מתקנים תת

 בתחום זה. 

סדרי הנ"ל מתייחס למיסעות קיימות וגם לקטעים קצרים / צרים בהתאם לשלבי ביצוע העבודות וה .3

 התנועה הזמניים. 

במידה שנפגע אספלט שאינו מיועד לפירוק, יתקן הקבלן את האזור הפגוע על חשבונו ובהתאם  .4

 לשביעות רצונו של המפקח.

ניסור האספלט הנמדד לתשלום הינו רק הניסור שבקו ההתחברות הסופית שבשכבה העליונה בלבד  .5

מדרגות" באספלט לטובת חיבור השכבות ואינו קשור לניסורים שהקבלן מחויב לבצע במסגרת "ה

 ., אשר הינן חלק מהעבודה וכלולות במחיר החדשות עם הישנות

 

 פירוק מדרכות אספלט 51.01.04

במפרט נתיבי ישראל  51.01.02.04פירוק מסעות ומדרכות אספלט יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף  .1

 במהדורתו העדכנית.

של השכבות האספלטיות בקו התפר מוגדר ע"פ התכנית,  פירוק האספלט יבוצע ע"י ניסור במסור מכני .2

 ולא פירוק טלאים ע"ג טלאים.

העבודה כוללת פירוק כל שכבות המבנה של המדרכה לכל העומק עד מפלס השתית. לא תשולם תוספת  .3

 תמורה עבור שכבות חריגות בחומרים בתכונות ובעובי השכבות. 

הפירוק. במקרה של פגיעה תתוקן המדרכה הפגועה  על הקבלן למנוע כל פגיעה במדרכה מחוץ לתחום .4

 שמחוץ לאזור הפירוק ותובא למצב מיטבי ע"י הקבלן ועל חשבונו על פי הוראות המפקח באתר.

 

 פירוק אבני שפה ותיחום מכל סוג 51.01.05

שפה מכל סוג ומכל חומר, לרבות אבני גן, אבני אי, אבני תעלה וכיו"ב -העבודות כוללות פירוק אבני .1

השפה כוללת העבודה גם את פירוק תושבת הבטון, וכן חגורות -וסילוקן. בנוסף לפירוק ולהרחקת אבני

 בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין.

ס"מ מהאבן. הניסור  65לפני הפירוק תנוסר שכבת האספלט של המיסעה הסמוכה במרחק של עד  .2

ה אספלטית חדשה, בהתאם יבוצע באופן שיאפשר בהמשך הביצוע חיבור במדרגות להשלמת מסע

 לתכניות.

על הקבלן למנוע כל פגיעה במיסעה ו/או במדרכה ו/או במשטח הצמוד לאבן השפה בעת הפירוק.  .3

במקרה של פגיעה תתוקן הפגיעה ותובא למצב מיטבי ע"י הקבלן ועל חשבונו על פי הוראות המפקח 

 באתר.

 

 סילוק ערמות אדמה או פסולת 51.01.06

או פסולת, הנמצאות בשטח העבודה טרם ביצוע העבודה, יבוצע לאחר  שנמדדו, סילוק ערמות עפר  .5

 .עפר כלשהן בשטח, לרבות חישוף כאמור לעיל-קודם להתחלת עבודות

 החומרים יסולקו ע"י הקבלן לאתר שפך מאושר. .6
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 המחיר כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד. .7

 

 פירוק מעקות פלדה 51.01.07

וכולל את סילוקם  את כל חלקיו של המעקה כולל עמודים ואביזרים נלווים קיימיםפירוק המעקות יכלול  

 .בהתאם להנחיית המפקח.

 

 פירוק גדרות 51.01.08

 פירוק מדרגות מכל סוג יבוצע לרבות ביסוס.  

 

  ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים 51.01.09

ורה לאחר גמר עבודות העפר יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחי מדרך ובאזורים שי .1

 במפרט הכללי. 51014המפקח בכתב, כאמור בסעיף 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מס' השלמות: .2

 2בריכוז של ” Xריסוס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או "הייבר  .2.1

 ( עבור דונם אחד.2%ליטר מים ) 100ק"ג חומר הריסוס לכל 

ובהתאם להוראות המפקח באתר. הריסוסים הריסוס יעשה בשטחים סלולים או מרוצפים  .2.2

יחזרו על עצמם עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות. על הקבלן לקחת 

בחשבון שימוש חוזר בריסוס אחר, במקרים מסויימים וזאת עד להשמדה מלאה של העשבים 

 ובהתאם להוראות המפקח באתר.

 

 ואלמנטים שונים מבטון מזויין כגון מדרגות וכדו' פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי 51.01.10

על הקבלן לפרק ו/או להרוס קטעים של קירות בטון מזויין ו/או אלמנטים מבניים שונים כגון מהלכי  .1

מדרגות וכדו' כפי שמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות ובהתאם להנחיות מנה"פ בשטח. בנוסף, יפורק 

עבודות ההריסה יבוצעו בדרך שלא תגרום נזק כלשהו לקטע חיפוי האבן של מקטעי קירות שונים. 

 .הקיר שאינו להריסה, למבנים הסמוכים ולמתקנים שונים הסמוכים ושאינם טעונים הריסה

שיטת החיתוך והניסור בשלבי העבודה תבחר ע"י הקבלן, אך היא טעונה אישור מראש של המפקח. לא  .2

ולת ההריסה תסולק מהאתר למקום שפך מאושר תותר הריסה באמצעות פיצוצים מבוקרים. כל פס

 .ע"י הרשויות

על הקבלן לדאוג שבעת פעולות ההריסה לא יגרם נזק לכלי רכב ו/או להולכי רגל. כדי להרוס את חלקי  .3

יסודות המיועדים להריסה יחפור הקבלן לעומק הדרוש ולאחר ביצוע ההריסה וסילוק הפסולת ימלא 

ובא ומאושר ע"י המפקח ויועץ הקרקע  והמהודק לפי הנחיות את המחפורת שנותרה בחומר מצע מ

 .יועץ הקרקע

עבודות  ההריסה יהיו באחריות הבלעדית של הקבלן באמצעות מהנדס מורשה שיתכנן את ביצוע  .4

 .הריסות ויבצע פיקוח על העבודות כדי להבטיח את תנאי הבטיחות הנדרשים

תעודות רישיון המהנדס האחראי לתכנון וביצוע לפני תחילת הביצוע הקבלן יציג בפני הפיקוח את  .5

 .ההריסות
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לאחר פירוק קטעי הקירות מבטון, הקבלן יבצע הטלאת בטון בקצה הקירות באמצעות ברזלים  .6

מייתדים, רשת ברזל ויציקת בטון. גמר הבטון של ההטלאה יהיה בהתאם להנחיות האדריכל. הקבלן 

 .יציע פרט לאופן ביצוע ההטלאה לאישור המתכנן

 

 פירוק תעלות בטון 51.01.11

 . במספר אזורים קיימות תעלות בטון אשר יידרש לבצע במקומן כביש חדש.1 

 ולבצע מבנה כביש מלא.)כולל ביסוס( . יש לפרק את כל התעלות האלו באופן מלא 2 

 

 פירוק עמודים 51.01.12

 הקבלן יפרק את כל העמודים הנדרשים לפירוק. .1 

פרסום וכד' יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר. הקבלן תמרורי תנועה, שלטי רחוב, שלטי  . 2 

 ידאג שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפירוק כולל הבצע, השלט וכד'.

העבודה כוללת את פירוק העמודים לרבות היסוד, ניקויים מבטון, צביעתם מחדש ואחסונם באתר או  .3

 בכל מקום אחר עליו יורה המפקח ו/או בעל השלט.

לל גם את סתימת הבור שנפער במקום בו היה היסוד. הבור ימולא בחומר הנדרש בהתאם העבודה כו .4

 להוראת המפקח ולשביעות רצונו.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 51.01.13

 המדידה של סעיפי הפירוק תהיה על פי הסיווג בכתב הכמויות. .1 

להריסה וכן אלמנטי בטון  המדידה תבוצע ביחידת מ"ק עבור קירות מבטון או קירות אבן המיועדים .2 

אחרים )מדרגות וכדו'(, וביחידת מ"ר עבור קירות זמניים מקרקע משוריינת המיועדים להריסה, נמדד 

מתחתית מפתן פילוס לראש הקיר. התשלום יכלול את כל העבודות המפורטות לעיל שלא ימדדו 

ציוד, פיגומים כולל יתר  בנפרד. התשלום יהווה תמורה עבור כל העבודה, חומרים, כלים, מנופים,

ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, לרבות תכנון אישור וביצוע ההטלאה בקצה הקיר, סילוק הפסולת 

 .מהאתר וכן החפירות שיבוצעו לצורך ההריסה והמילוי החוזר

 במפרט לסלילה וגישור של נת"י, גם את האמור לעיל. 51.01המחיר יכלול בנוסף לאמור בפרק  .3 

 

  עבודות עפר 51.02

 כללי 51.02.01

וכמפורט להלן. עבודות ריצוף למיסעות  51עבודות עפר תבוצענה לפי מפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .4

 .51במפרט  51.15וגם פרק  1571תעמודנה גם בדרישות ת"י 

לא תשולם כל תוספת כספית בגין חפירת ובניית מדרגות התחברות למבנה הכביש או המדרונות  .5

ים. הנ"ל כולל את הביצוע והחומרים הנדרשים )מילוי החוזר או מילוי מובא/נברר( לשם ביצוע הקיימ

 מדרגות התחברות ע"פ תוכנית פרטי הביצוע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט. 

 חקירה גאוטכנית משלימה בתחילת עבודות הסלילה: .6

 עם תחילת עבודות ההקמה תבוצע חקירה גאוטכנית בנושאים הבאים:
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  מטר לצורך איפיון סוג  1לאחר הגעה למפלס שתית בכבישים המתוכננים יבוצעו בורות לעומק

מטר לאורך כל  50הקרקע וקביעת הצורך בביצוע החלפת קרקע. צפיפות הבורות תהיה אחת לכל 

 קטע כביש או רמפה. בכל נקודת בדיקה יבוצעו הבדיקות הבאות: 

o .איפיון ויזואלי של הקרקע 

o ואיפיון קרקע. בדיקת אחוז קרבונטים בקרקע סלעית.  בדיקות דירוג 

o  .צפיפות ורטיבות טבעית באמצעות קונוס חול 

o  בדיקתDCP  מטר לפחות.  1.5לעומק של 

בנוסף ילקחו מדגמים לביצוע לפחות שלש מערכות של צפיפות רטיבות מעבדתית מקרקעות 

 אופייניות.

  שבהם מתוכננת הרחבה של המבנה לצורך יש לבצע קידוחי מבנה במיסעות הקיימות, בקטעים

סלילת רמפות הכניסה והיציאה לחניון. קידוחי המבנה יבוצעו בנתיבי התנועה )לא בשוליים(, 

מטר לאורך כל הקטע המיועד להרחבה,  60מטר לתוך הנתיב, ובמרחקים של  0.5 -במרחק של כ

 המיסעה באזורי ההרחבה.עד לאף הפיזי. קידוחים אלו נועדו על מנת לקבוע סופית את מבנה 

 תוצאות החקירה הנוספת יובאו למתכנן המבנה לצורך בחינה וקביעת עדכוני תכנון במידת הצורך.

 לא ישולם עבור ביצוע הנ"ל והוא כלול במחירי היחידה השונים. .7

 

 חפירה כללית באתר 51.02.02

החומר גריסתו וניפויו חפירה בשטח האתר כוללת חפירה ו/או חציבה בכל סוג סלע וקרקע ,ניפוץ  .1

 באמצעות כלים מכניים, על מנת להתאימו לדרישות האיכות של חומרי המילוי המאושרים בפרויקט.

במידה והחומר, לאחר ניפוצו, גריסתו וניפויו, ימצא לא מתאים לדרישות, אזי יובא מילוי העונה  .2

 לדרישות התכנון ממקור שאינו בתחום שטח הפרויקט. 

 יפונה מהאתר ע"י הקבלן לאתר שפך מאושר.החומר הלא מתאים  .3

גבולות/תחום החלפת הקרקע ועומקה ייקבעו בשלב הביצוע ע"י מתכנן תכן  –חפירה להחלפת קרקע  .4

מבנה הכביש, לאחר גמר חפירה למפלס שתית המסעה הקיימת או לשתית המסעה החדשה וביצוע 

   ץ תכן המבנה. בדיקות לאפיון הקרקע כולל בדיקות תפיחה בהתאם להנחיית יוע

בכל הקטעים בהם מתבצעות עבודות עפר יש לזמן את מתכנן מבנה הכביש במהלך ביצוע העבודות ,  .5

 לרבות אישור תחתית עבודות העפר, טרם ביצוע מבנה הכביש.

 פסולת בתוך החפירה לא תמדד בנפרד והטיפול בה כלול במחיר החפירה ולא ישולם בנפרד. .6

 במחירם גם חציבה, בכל כלי שיידרש.כל סעיפי החפירה כוללים  .7

 יש להכין תחתית החפירה למבני גשר או קירות תמך והידוקו . .8

 

 

 

 קרקע יסוד מקורית 51.02.03
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השתית תבוצע סמוך להנחת שכבת המבנה הראשונה ותהודק בכפיפות להוראות לסעיף "הידוק" של  .1

 .(Segregation)ללא כל הפרדה  המפרט הכללי. פני השתית יהיו חלקים

מ"מ ולא יעלו על  40השתית מהגבהים הנדרשים בתכניות לא יפחתו ממינוס -הסטיות המותרות של פני .2

    .מ"מ 5פלוס 

 .העפר הנמצאים על פני השטח המיועד להפלסה-האבן ויפורר את גושי-הקבלן יסלק או ישבור את גושי .3

המיוחד, תחרש ותהודק  שתית שלא תעמוד בדרישות המפורטות לעיל ו/או בדרישות המפרט הטכני .4

 מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו, עד שתושג רמת הביצוע הנדרשת.

 

  הידוק מבוקר  51.02.04

 .51הידוק פני השתית לאחר חישוף יבוצע לדרגת הידוק נדרשת לפי המפרט הכללי הבינמשרדי  פרק  .1

יבות. כל עבודות רט -לאחר איפיון החומרים באמצעות בדיקות אידיקטיביות ובדיקות יחסי צפיפות .2

 ס"מ. 20ההידוק תהינה בבקרה מלאה, בשכבות בעובי מכס' 

 

 מילוי מובא ומילוי מובא להחלפת קרקע 51.02.05

החומר שישמש לצורך החלפת קרקע במקומות שבהם ימצאו חומרי מילוי לא מבוקרים, פסולת, חרסית או 

 חומרים חוואריים יעמוד בדרישות הבאות:

 100%  מ"מ. 75עובר נפה 

  50-100%בתחום  –מ"מ  19עובר נפה 

  40-80%בתחום  –מ"מ  4.75עובר נפה 

  20-30%בתחום  –מ"מ  0.075עובר נפה 

  35%מקסימום  –גבול נזילות 

  בתחום רטיבויות העיבוד 8%מת"ק תכנוני מעבדתי מינימלי של 

 

 שכבות מצע ותשתיות 51.03

 מצע א'  51.03.01

מצעים יבוצעו כחלק מהמבנה במקומות בהן יש החלפת מדרכה קיימת בחדשה, וככל שיידרש במבנה  .5

 מסעה חדש. 

 .51טיב מצע סוג א' ורמת ההידוק הנדרשת בהתאם למפורט במפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .6

 ס"מ לצפיפות הנדרשת על פי דרישות המפרט הכללי 10-20שכבות המצע יהודקו בשכבות של  .7

 

 CLSMמילוי בתערובת  51.03.02

, יעשה שימוש בתערובת בעלת חוזק בינוני לפחות CLSM)בכל מקום בו ידרש שימוש בבטון בחנ"מ ) .1

 . 51העומדת בכל דרישות המפרט הכללי הבינמשרדי  פרק 

 הקבלן יציג למזמין את הרכב התערובת קודם הספקתה לאתר. .2

 הבאים: באופן כללי שימוש בבטון בחנ"מ יבוצע במקרים .3



 

 

594 

 במקרים בהם לא ניתן להדק בעזרת כלים מכאניים מפאת רוחב המסעה. .3.1

 התאמות מקומיות במדרכות, במיוחד בקרבת תאי בקרה. .3.2

מטר, אלא  1.5באופן כללי, לא יותר שימוש בבחנ"מ בקטעים שבהם רוחב המילוי עולה על  .3.3

 באישור מראש של הפיקוח.

 ו/או באזורי חציות כבישיםבאזורי קווי ניקוז בהם קיים קושי בהידוק  .3.4

 יהיה בהוראת הפיקוח בלבד. CLSM -מילוי הבורות ב  .4

יספוק לאתר במיקסר ישירות למיקום היישום. לא יותר שימוש בעודפי חומר שאוחסן  CLSM-ה .5

 באתר .

משמומש כתחליף למצע או שחודר לשכבות המצע, יש לעשות שימוש  – CLSM –במקרים שבהם ה  .6

 גפ"ס.מ 3-8 –בחוזק גבוה 

 

 

 שכבות אספלטיות במיסעות 51.04

כל השכבות האספלטיות וכן הציפויים )ציפוי יסוד וציפויים מאחים( יבוצעו לפי המפורט במפרט נת"י 

 .2016.51.04.01מהדורה  51.04פרק  –לעבודות סלילה אספלטית 

 :סוגים עיקריים 3-עבודות הסלילה מתחלקות ל 

 המחלף, כולל מבנה מלא.סלילת קטע כביש חדש בתחומי  .1

 סלילת קטע כביש חדש ברמפת החניון כולל מבנה מלא .2

 ריבוד מסעה קיימת, לאורך ולרוחב כל הקטע המטופל ובהתחברויות למצב קיים. .3

הקבלן יתאם את עבודות הסלילה עם הרשויות, המשטרה, צוותי האבטחה או גורם רלוונטי אחר, וכן  .4

 התנועה הזמניים.תידרש הכוונת התנועה בהתאם להסדרי 

 

 

 חיבור למסעה הקיימת 51.04.02

בכל הקטעים בהם מבוצעת התחברות אספלט למבנה מסעה קיימת לצורך הרחבתה יש להקפיד על  .1

 ביצוע ההנחיות הבאות:

ההתחברות למסעה קיימת תבוצע במדרגות בשיפוע שאינו חורג משיפוע החפירה המותר  .1.1

 במפרט זה.

 ס"מ.  40ההתחברות תבוצע במדרגים בגובה שלא יעלה על  .1.1

בקטעי התחברות של השכבות האספלטיות, יבוצעו מדרגות בגובה של שכבה אספלטית אחת 

 ס"מ. 30-וברוחב שלא יפחת מ

באזורי ההתחברות למסעה הקיימת, בטרם ביצוע הריבוד, יש לחספס את המסעה הקיימת  .1.2

 בי ישראל. באמצעות קרצוף, כמוגדר במפרט נתי

באזורים בהם נדרש לחבר בין אספלט חדש לאספלט קיים, יש לבצע ניסור לטובת ביצוע  .1.3

 המדרגות.
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במקרה של ניסור האספלט בקו ההתחברות, התשלום הינו רק עבור השכבה העליונה וללא  .1.4

קשר למדרגות ולניסורי ביניים שהקבלן יידרש לעשות בשכבות תחתונות של האספלט הקיים 

 החיבור של השכבות החדשות לקיימות.עבור 

 

 קרצוף פני אספלט קיים 51.04.03

 יש לקרצף את שכבות האספלט במקומות הנדרשים, בכל עומק שהוא.  .1

 במפרט נתיבי ישראל. 51.04.09.01הקרצוף יבוצע בשיטת הקרצוף הקר ובהתאם להנחיות סעיף  .2

הקבלן לקרצף קרצוף נוסף בהתאם אם במהלך הקרצוף נתעררה/התפוררה שכבת האספלט, ימשיך  .3

 להוראות המפקח עד להגעה לשכבה יציבה.

 כמו כן תקורצף המסעה באזור החיבורים למסעה חדשה בהתאם לפרט התחברות. .4

קטעי מסעה קיימת שיתפרקו תוך כדי עבודת הקרצוף, יסללו מחדש ע"פ הנחיות יועץ תכן מבנה ע"י  .5

 הקבלן ועל חשבונו. 

 , טרם הריבוד.51ת הכביש יטופלו בהתאם לאמור למפרט סדקים המופיעים במיסע .6

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 04.51.04

המדידה לפי מ"ר על פי הסווג בכתב הכמויות. המחיר כולל בין היתר את כל האמור במפרט לסלילה  .1 

 של חברת נת"י. 51.04וגישור פרק 

א רק הניסור בשכבה העליונה( והוא כלול חיבור למסעה קיימת כאמור לעיל לא ימדד בנפרד )אל .2 

 במחיר היחידה של סעיפי שכבות האספלט.

 

 מילוי תעלות חפירה לאורך הדרך והובלת החומר החפור לאזורי מילוי   51.02.0430

 ניקוז וטיפול בערוצי נחלים באזורי הרחבת הכביש 

 מילוי תעלות ניקוז קיימות 

בקטעים בהם מתוכננת הרחבת הכביש מעל תעלות ניקוז קיימות פתוחות נדרש לבצע מילוי באמצעות חומר 

 הנ"ל יבוצע לפי ההנחיות הבאות:מילוי מקומי, 

  ניקוי פני המדרונות משני צדי התעלה והקרקעית מעשביה, לכלוך וכל חומר אורגני אחר ויצירת מדרונות

 )אופקי(  )לא יורשה שיפוע תלול יותר בהתחברות(.  1.5כי(: )אנ 1יציבים בשיפוע מקסימאלי של 

)לא יורשה שימוש בחומר    A-6 , A-4  מילוי תעלת הניקוז עד פני קרקע טבעיים בסביבת התעלה בחומר מקומי

. רק במקרה של מחסור בחומר מקומי ניתן למלא בחומר מילוי אינרטי ואטים שעונה על הדרישות A-7מסוג 

מילוי מובא להחלפת קרקע. כמו כן הנ"ל ישולם במסגרת הסעיף האמור ללא  51.02.0083עיף המפורטות בס

 כל תוספת תשלום. 

   ס"מ כ"א בהידוק מבוקר תוך התחברות לדפנות התעלה במדרגות. רוחב  20המילוי יבוצע  בשכבות של

מ', גובה  1.0לפחות  המדרגה המינימלי )כלומר מידת החדירה בתוך הקרקע הטבעית במדרון התעלה( יהיה
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מ' )רוחב שיאפשר ביצוע הידוק  2.0מ'. רוחב רצועת ההידוק המינימלי יהיה  0.5המדרגה המכסימלי הינו 

 של השכבה התחתונה(. 

 

              

 

 עבודות ניקוז ומניעת סחף    51.05

 כללי   51.05.1

באזור העבודה לא יוצפו במי גשמים בנוסף לאמור בכל מסמך אחר, על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה  .1

סוללות חסימה, מעבירי מים זמניים, מעברים  -או ממקור כלשהו אחר. לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו 

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן  -אירים, תעלות, דיפונים זמניים וכיו"ב

 אחרים.כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים 

 תכנון וביצוע כל אשר נדרש למניעת שיטפונות והעברת נגר בזמן ביצוע, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.   .2

 ביצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום. .3

 

 לפני תחילת עבודה בנחלים יש לתאם עם רשות הניקוז את הכניסה לעבודה בנחלים. 

 זמניים להסדרת נחלים ולביצוע מערכות הניקוז של הכביש הינם באחריות הקבלן.הסדרי ניקוז 

)תחילת חודש ספטמבר( בכל שנה של עבודה, על ערוצי הנחל להיות פתוחים  1/9מובהר לקבלן שהחל בתאריך 

 ללא חסימות. 

 לא ניתן במהלך החורף לבצע חסימות באפיקי הנחלים. 

עבודתו הוא נידרש בחציה קבועה במהלך החורף,  עליו להגיש תכנון של  במידה והחליט הקבלן שלצורך קידום

סעיף  – 2015הנחיות לתכנון ניקוז והידרולוגיה, יולי  -( בהתאם להנחיות חב' נת"י  ללא חסימת האפיקהחציה )

  הסתברות תכן למתקני חצייה זמניים.  -3.2.4

 

  

 

 ין צינורות ניקוז מבטון מזוי 51.05.1077-51.05.0715

 חומרים

 צינורות גליליים מבטון ובטון  –חדש  27כל הצינורות בפרויקט יהיו נושאי ת"י 

 מזויין הצינורות שיסופקו לאתר עם בטון מזויין בלבד ובסיווג כדלקמן : 
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 חלק ב'  11124או ת"י  EN – 681-01 אטומים למים עם אטם מובנה לפי תקן

  5 –דרג הצינור 

  1 –סוג הצינור 

  51.05.02.0בנוסף לכל האמור לעיל,  על צינורות בטון מזויין בפרויקט חלים סעיפים 

סעיפי המשנה במפרט הכללי של חב' נת"י, למעט אותם מקומות שבהם יש שינויים והם יעשו לפי  51.0.5.06ו

 המפרט המיוחד. 

 

 דרישות הביצוע

  51.02.05ות ולפי המפרט הכללי של חב' נת"י פרק עבודות הביצוע להנחת הצינורות יבוצעו בהתאם למסומן בתכני

 פרק חמישי: עבודות עפר למבנים / מתקנים תת קרקעיים למעט ההנחיות המפורטות בהמשך . 

חומרי המילוי של התושבת והמילוי החוזר עד תחתית שכבות המבנה  בניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י,

 מפורט במפרט הכללי הבין משרדי והמפורט מטה:צמנט בהתאם ל 8%יהיו מחול מיוצב עם 

 

 .צמנט 8%עם  מיוצב חול

 :כדלקמן הן החול תכונות

 ;100% –( 4)# 4.75עובר נפה 

 ;25%מכסימום  –( 200)# 0.075עובר נפה 

 .6%מכסימום  –( PIאינדקס פלסטיות )

 :להלן כאמור יהיה צמנטי חול בדייס מילוי

 עבור( סומך  דירוג המתאימה לקבלת רטיבות בתכולת התערובת ממשקל 8% של בכמות צמנט עם מעורבב חול

 118 י"ת בדרישות שעומדת בשיטה ,במפעל אך ורק יהיה הדייס ייצור   S-8. של הרטוב במצב )צמנט חול דייס

 הן: הדרושות התוצאות .החומר שפיכת לאחר ימים 14 קדוחים על מדגמים יבוצעו באתר בדיקות .בטון להכנת

  ;שניה/מ"ס ×5 10 - 5-היותר לכל ASTM-D-5084  לפי חדירות. 1

 .ס"מגפ 1 לפחות - 26 י"ת לפי גלילים חוזק .2
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 :תושבת הוא כדלקמן עם הצמנטי החול בדייס המילוי של הביצוע דרך

  חול של לכל היותר מ"ס 20 בעובי שכבה תפוזר  ,התעלה והחפירה בתחתית השתית והידוק יישור לאחר .א

  ;החול של הטבעית ברטיבות צמנט 8% -ב מיוצב

  ;הצנרת ותפולס תונח השכבה פני על .ב

 ;רוויה לפני רטיבות צמנט עד החול תערובת את להרטיב יש ,ופילוסם התאים או הצינורות הנחת לאחר .ג

הצינור   מגובה שליש חצי עד של לגובה עד התא או הצינור צדי בשני במקביל תפוזר הרטובה התערובת  .ד

 ;מהמערבל בשפיכה חופשית ולא יציקה שרוול דרך יבוצע התערובת פיזור .והתא 

 פני עד התערובת הרטובה בפיזור להמשיך שעות, ניתן מספר תוך ,השכבה וייצוב התקשות לאחר .ה

 ;התא תקרת פני עד או התשתית

 התעלה /החפירה. מעל מילוי ביצוע לפני שעות 21 לפחות להמתין יש .ו

 .התערובת פיזור ואנכיות במהלך אופקיות תזוזות למניעת והתאים הצינורות את ולקבע לאטום יש .ז

 

 : בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י מדידה

: בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י ,כולל ביצוע התושבת והמילוי החוזר עד לתחתית שכבות המילוי  תשלום

בהתאם למפרט  המיוחד לעיל . לא ישולם בנפרד עבור מילוי בחול צמנטי,  צמנט8% עם מיוצב באמצעות חול

 הנ"ל כלול במחירי היחידה. 

 

 

  תאי קליטה משולבים/קולטנים במיסעות/קולטן לחיבור נקז מחורץ 2165-51.05.2093

 חומרים 

 כל האלמנטים יהיו אלמנטים טרומיים מיוצרים ע"י מפעל בעל תו תקן ישראל.

 489לפי ת"י  400D)רשת+מסגרת( יתאימו לעמוס כל הרשתות 

 

 דרישות ביצוע 

 8%ס"מ שכבת פילוס מחול מיוצב עם  5-ס"מ ו 15ביסוס התא מעל השתית החפור בבטון יבש בעובי של 

 צמנט בהתאם למפורט במפרט הבין משרדי ) הספר הכחול (

 צמנט. 8%מילוי חוזר עד לתחתית שכבות המבנה בחול מיוצב עם  –מילוי חוזר 

 

 : בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י מדידה

 במפרט הכללי של חב' נת"י בסעיפים הקטנים הבאים . 51.05.12.03.10: בניגוד לאמור בסעיף תשלום
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 התכולה לתשלום היא כדלקמן : 

ס"מ מבטון יבש, שכבת פילוס  15המילוי החוזר לתשלום כולל שכבת ביסוס של התא בעובי  3בסעיף קטן ב 

צמנט עד לרום המתוכנן של פני המילוי או עד לתחתית שכבות המצע  8%ומילוי חוזר בחול מיוצב עם 

 והתשתית במבנה הדרך 

כל העבודות הנדרשות לחיבור הצינור לקולטן כולל אטם מסוג "עוצר מים" שמסופק ע"י  – 7בסעיף קטן ב 

 היצרן של האלמנטים הטרומיים לניקוז. 

 

 תאי בקרה מלבניים ועגולים  9951.05.99-51.05.1253

 חומרים

מודגש כי בניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י, כל השוחות יהיו שוחות טרומיות )כולל גם שוחות שצ"פ( 

 תאי בקרה טרומיים: כללי. – 1חלק  5988מיצרן מאושר ולפי ת"י 

 

 דרישות ביצוע 

 8%ס"מ שכבת פילוס מחול מיוצב עם  5-ס"מ ו 15ביסוס התא מעל השתית החפור בבטון יבש בעובי של 

 צמנט בהתאם לדרישות המפרט הבין משרדי 

 צמנט  8%מילוי חוזר עד לתחתית שכבות המבנה בחול מיוצב עם  –מילוי חוזר 

 

 : בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י מדידה

 במפרט הכללי של חב' נת"י בסעיפים הקטנים הבאים  51.05.12.03.09יף : בניגוד לאמור בסעתשלום

 התכולה לתשלום היא כדלקמן: 

ס"מ מבטון יבש, שכבת פילוס  15המילוי החוזר לתשלום כולל שכבת ביסוס של התא בעובי  3  -בסעיף קטן ב

צמנט עד לרום המתוכנן של פני המילוי או עד לתחתית שכבות המצע  8%ומילוי חוזר בחול מיוצב עם 

 והתשתית במבנה הדרך 

/ תא כולל אטם מסוג "עוצר מים" שמסופק  כל העבודות הנדרשות לחיבור הצינור לשוחה – 6בסעיף קטן ב 

 ע"י היצרן של האלמנטים הטרומיים לניקוז. 

 

 

  מעקות בטיחות 51.36.01

 . כל מעקות הבטיחות אשר נדרשים להתקנה יהיו התקנים מאושרים ע"י הועדה הבינמשרדית.1 

 המסירה.. באחריות הקבלן לאשר את המעקה הנבחר אצל הגורם הרלוונטי אשר אליו תבוצע 2 

 . לא יותר שימוש חוזר במעקה שפורק3 
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 תקני מאושר STEPנדרש להיות בעל פרופיל )חזית( לזו של מעקה  –. מעקה בטון בראש קיר 4 

 עבודות שילוט ותמרור:  51.31
 

 עבודות שילוט ותמרור. -31, תת פרק 51התמרורים יבוצעו ע"פ מפרט חברת נתיבי ישראל, פרק  .1
 
 קמ"ש. 60יהיו בגודל "דרך עירונית" בכבישים בהם מהירות הנסיעה היא עד מידות וממדי התמרורים  .2

-התמרורים יהיו בגודל "בדרך לא עירונית –(, במסלולים הראשיים וברמפות 1בשד' יגאל ידין)כביש 
 חד מסלולית". כפי שיצוין בתוכנית או ע"פ הוראת המפקח בשטח.

 
 של משרד התחבורה.התמרורים/השלטים יבוצעו בהתאם ללוח התמרורים  .3
 
במקרים מיוחדים יידרשו תמרורים גדולים יותר אף בכביש עירוני. כפי שיצוין בתוכנית או ע"פ הוראת  .4

 המפקח בשטח.
 
 שלטים יהיו על פי מפרט עיריית ירושלים למעט המפורט להלן: .5
 

תת  51רק מ"ר, יבוצע על פי מפרט נת"י )מהדורה שניה( בפ 2שילוט עילי וכל שלט ששטחו עולה על 
 .31פרק 

 
השילוט יהיה על פי המפורט בתוכניות התנועה ובתוכנית השילוט המאושרות ע"י עיריית ירושלים  .6

ומשרד התחבורה. על הקבלן לתכנן שילוט )סקיצה( עבור כל שלט בנפרד ולהביא לאישור הרשויות  
 ומזמין העבודה בטרם ייצורו.

 
 עבודות סימון כבישים:  51.32

 
 : "עבדות סימון כבישים".32תת פרק  51הכבישים יהיו על פי מפרט נת"י פרק עבודות סימון  .1

 דו רכיבי. –צבע סימון הכבישים יהיה בחומר סימון פלסטי ארוך קיים  .2

על אף האמור במפרטים השונים, לא תותר שום מחיקה בצבע שחור גם לא באופן זמני. עבודות הסרה  .3

 : "העלמה של סימון קיים".51.32.04נתיבי ישראל פרק  / העלמה של סימני צבע יבוצעו על פי מפרט

 

 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה:   51.35
 

 המסמכים הרלוונטיים , במהדורתם האחרונה, לפרק זה: .1
 

 משרד התחבורה . –"הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים"  1.1
 משרד התחבורה. –עבודה בדרכים עירוניות" "הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי  1.2
 משרד התחבורה. –"הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים באתרי עבודה עירוניים"  1.3
 החברה הלאומית לדרכים. –מע"צ  –"המדריך להסדרי תנועה באתרי העבודה בדרכים בין עירוניות"  1.4
 חבורה.משרד הת –"התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך"  1.5

 
 : " הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה".35תת פרק  – 51העבודה תבוצע על פי מפרט נת"י פרק  .2

 
 עבודות הכרוכות בשינוי והסטת נתיבים: .3

חלק מהעבודות כוללות שינויים במסלולי התנועה מהמצב הנהוג. בחלק מהתוכניות נדרשת הכוונה  3.1
 בשילוט ובאמצעים אחרים.

כוללות עבודה בקטעי דרך, עם המגבלות באזורי עבודה כאלה ויש להיערך לכך.  יידרשו גם העבודות  3.2
 שינויים לתוכניות רמזור לצומת בשדרות גולדה מאיר במהלך חלק מהסדרי התנועה.

 
הקבלן יתכנן את ההסדרים הזמניים ויאשר אותם על פי המקובל בעיריית ירושלים ומשטרת ישראל ועל פי  .4

 – 1,שלב 0. למכרז מצורפות תוכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי העבודה השונים )שלבכל דרישותיהם
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(. במקרה ויידרשו הסדרים נוספים או 11-08-2020מאושרים משטרה ורשות תמרור מקומית מתאריך 
 שונים, על הקבלן לתכנן ולקבל את כל האישורים הדרושים.

 
יבוצעו בכבישים פעילים עם תנועה רבה ומהירה. על כן,  תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות .5

מתחייב שההסדרים יהיו תקינים בכל עת , גם מבחינת התמרורים והשלטים וכן מבחינת סימון הכבישים 
 שיחודש ככל שנדרש כדי למלא את ייעודו.

 
החוצה את  במרחב הפרוייקט קיימת פעילות הולכי רגל לאורך שד' גולדה מאיר, בנוסף שביל אופניים .6

מרחב הפרויקט ממזרח למערב. בכל שלב משלבי הביצוע, תובטח תנועה תקינה של הולכי רגל/רוכבי 
 אופניים על ידי קיום מדרכות ומעברים ברוחב כנדרש וכן הגנות ליד אתרי העבודה.
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 מנהור עבודות– 54 פרק

 בדק אחריות ושירות, ספר מתקן ומספור, רמות שירות 54.0

האמור בפרק זה, תקופת אחריות ושירות, הגשת ספרי מתקן וחומר טכני, שיטת מיספור, רמות בנוסף על 

שירות וזמני תגובה לתיקון תקלות מפורטות בנספח התחזוקה. בכל מקרה של סתירה או חוסרים, ההוראות 

 המחמירות יגברו.

 

 מפרט לביצוע ברגי / מסמרי סלע 54.01

 כללי: .1

ם / ברגים קבועים, וכולל בתוכו התייחסות לקידוח, ליציקה, למוט הזיון ולבדיקות המפרט הנידון מתייחס למסמרי

 השונות.

 דרישות מהקבלן: .2
הקבלן יעביר לאישור מוקדם של המזמין את נתוני המסמרים, לרבות שיטת ההגנה כנגד קורוזיה, שיטת הקדיחה,  .א

 התקנה ואופן הבדיקה.

תהליך הביצוע של המסמרים ו/או אמצעי עזר לביצוע העבודות הנ"ל כל אישור ע"י המזמין לגבי המסמרים עצמם,  .ב

לא יפטור את הקבלן  –בין שאישור זה יינתן להצעה רעיונית של הקבלן או לתהליך שיאושר סופית לביצוע  –

מאחריותו הבלעדית לגבי המוצר והתוצאה הסופית, כולל בטיחות העבודה, הדיוק והשגת כוח העיגון המתוכנן עם 

 הביטחון הנדרש, ויתר הדרישות הרלוונטיות. מקדם

הקבלן יעביר למזמין טבלאות ודיאגרמות בדיקה לכל מסמר ומסמר וכן כל חומר טכני הנחוץ למזמין לבדיקת  .ג

 תקינות המסמרים.

כל דרישות המפרט הן דרישות מינימום. הקבלן רשאי להוסיף על אורך המסמר, לחץ ההזרקה וקוטר המוט ובלבד  .ד

 מסמר העונה לכל הדרישות המפורטות לעיל כולל הכוח הדרוש במסמר עם מקדם הביטחון הנדרש.שיקבל 

 הקבלן יבצע את עבודות המסמור השונות באתר בנוכחות מלאה ורצופה של מפקח שייקבע ע"י המזמין.  .ה

ן , הכל לפי אי עמידה באחד, או יותר מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילת, או תיקון המסמר על חשבון הקבל .ו

 שיקול דעתו הבלעדית של המזמין.

 בחירת הקבלן תובא לאישורנו, ולאישור המזמין. .3

 קידוח המסמרים / ברגים .4

הקבלן יהיה אחראי לביצוע התקין של המסמרים לצורך קבלת העומס המתוכנן תוך שמירה על מקדמי ביטחון  .א

 הנדרשים.

.  253ע לאורך הקידוח בהתאם לת"י למיון קרקעות בעת ביצוע הקידוח ינוהל רישום ומעקב של שכבות הקרק .ב

 הרישום ינוהל על טופס שיאושר מראש ע"י המזמין.

 ינוהל יומן עבודה המפרט את כל שלבי הביצוע של כל מסמר. .ג

 .4הקידוח יהיה בקוטר מינימלי של " .ד

 חלק מהקידוחים יבוצעו דרך מרכז הכלונסאות. .ה

 מעלות.  2וכננת, תהיה הסטייה המרבית המותרת מזווית המסמרים המת .ו

 באם יתגלו חללים או סדקים בסלע בתחום הבורג, ניתן לפעול לפי אחת משתי חלופות: .ז
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 קדיחה נוספת. –שלבים: יציקת דיס סמיך, שלב ב'  2-קידוח ב 

 .שימוש בשרוול בד גיאוטכני 

 צמנטי–דיס .5

 הדיס יהיה מצמנט פורטלנד רגיל. .א

 מג"פ. 40 –כלוא( -בלאיום )בדיקה  28החוזק הנדרש לאחר  .ב

 מג"פ לפחות. 30בדיקת המסמר תעשה רק לאחר שהדיס הגיע לחוזק של  .ג

 אטמוספירות, ותבוצע מקצה הקידוח. 10הזרקת הדיס תהיה בלחץ מינימלי של  .ד

 יבוצע רישום של כמות הדיס בכל מסמר וכן יילקחו דגימות לבדיקת חוזק. .ה

 הגנה נגד קורוזיה .6

 .ASTM A-153ים, בהתאם לתקן כל מוטות הזיון יהיו מגלוונ

 מרכוז המוט .7

המתאימים לקוטר הקידוח ולקוטר המוט,  PVC-לצורך מרכוז מוט הזיון בקדח, יבוצע שימוש בשומרי מרחק מ

 ויאושרו מראש ע"י המזמין.

 בדיקת מעבדה .8

ובעלי טווח  מ"מ, 0.01מכשירי הבדיקה יכוילו ע"י מעבדה מוסמכת, ויהיו בעלי מדידי תזוזה עם דיוק מירבי של  .א

 3מדידה מינימלי של ההתארכות התיאורטית של מוט הזיון באזור החופשי )תחת עומס הבדיקה המקסימלי( + 

 ס"מ.

 בדיקת המסמרים תבוצע בפיקוח של מהנדס שיאושר ע"י יועץ הקרקע. .ב

 מסמרי ניסיון .9

 לפני תחילת ביצוע המסמרים  יבוצעו מסמרי ניסיון. .א

 .4-י יועץ הקרקע, ולא יפחת ממספר מסמרי הניסיון יקבעו ע" .ב

 מיקומם יהיה באזור המייצג את חתך הקרקע בו מתוכננים שאר המסמרים. מיקומם יובא לאישור יועץ הקרקע.   .ג

 אופן ביצועם יהיה זהה לאופן הביצוע המתוכנן של שאר המסמרים.  .ד

 (.Verification Testעל כל מסמרי הניסיון יש לבצע בדיקת אימות  ) .ה

 Verification Test – בדיקת אימות .10

בדיקה זו תבוצע על כל מסמרי הניסיון, ובנוסף על מספר מסמרים המתוכננים בהתאם להנחיות יועץ הקרקע  .א

 )מינימום ארבעת המסמרים הראשונים(.

 אופן הבדיקה: .ב

  בסיום ביצוע הקידוח כמתוכנן, ולאחר הכנסת מוט הזיון )עם שומרי המרחק(, יבוצע הדיוס באזור המוגדר

 מ'. 1-כאזור ה"תפיסה" בלבד, כלומר, עד לגבול האזור ה"חופשי". בכול מקרה האזור החופשי לא יפחת מ

  האחריות על שלמות דפנות הקידוח של האזור ה"חופשי" עד לסיום תהליך הבדיקה הנה באחריות הקבלן

 בלבד, כולל ביצוע מסמר חדש על חשבונו.

 בלה  הבאה, כאשר עבור כל שלב העמסה יש לרשום את התזוזה יבוצעו שני מחזורי העמסה בהתאם למצוין בט

 והכוח במסמר.



 

 

604 

 זמן )דקות( כוח

 1 דריכת יישור

W0.25 T 10 

W0.50 T 10 

W0.75 T 10 

W1.00 T 10 

W1.25 T 10 

W1.50 T 60 

W1.75 T 10 

W2.00 T 10 

 *WT – .עומס העבודה במסמר 

  הזיון החופשי מיושר, על מנת להבטיח  שתזוזה נוספת עקב המשך דריכת היישור מטרתה ליצור מצב בו מוט

 העמסה נובעת מהתארכות המוט ו/או משליפה בלבד. בסוף שלב זה, יש לאפס את מד התזוזות.

 .בכל שלב העמסה יש לרשום את הקריאה לפני ואחרי זמן ההמתנה המצוין בטבלה 

  בשלב העמסה של W1.5T  לרשום קריאות בזמנים הבאים )מרגע העמסה , תבוצע בדיקת זחילה, כאשר יש

 לשלב הנ"ל( :

 דקות. 1,2,3,5,6,10,20,30,50,60      

 ממאמץ הנזילה של מוט  90%-למרות שלבי העמסה המפורטים בטבלה שלעיל, לא תבוצע העמסה אל מעבר ל

 הזיון.

    :תוצאות הבדיקה מוגדרות כתקינות אם מתקיימים ארבעת התנאים הבאים 

 מ"מ. 2-דקות, יהיה קטן מ 60-ו 6הזחילה )במהלך בדיקת הזחילה( בין שני זמני הבדיקה שיעור  (1

 שיעור הזחילה בדעיכה עם הזמן. (2

 מההתארכות התיאורטית של האיזור ה"חופשי". 80%סך התזוזה בכל שלב העמסה תהיה לפחות  (3

 א תוספת של עומס.בכל שלבי העמסה לא אובחן שלב הרס. שלב הרס מוגדר כשלב בו התזוזה גדלה לל (4

  במידה וכל התנאים הנ"ל נתמלאו בהצלחה, תידרש המשך העמסה בשלבים שלW0.25T ממאמץ  %90-עד ל

הכניעה של מוט הזיון. במידה ובמשך כל שלבי העמסה הנ"ל התקבלה התייצבות ולא אובחן שלב הרס )כפי 

 שהוגדר לעיל(, תוגדר הבדיקה כתקינה.

  בפני יועץ הקרקע לעיונו.לאישור סופי, יובאו הנתונים 

 .השלמת הדיוס של האזור ה"חופשי" יבוצע ע"י הקבלן, רק לאחר וקיבל את אישור המפקח 

 Proof Test –בדיקת הוכחה  .11

 ברגים. 15-מהמסמרים המתוכננים, ולא פחות מ 10%בדיקה זו תבוצע על  .א
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 אופן הבדיקה: .ב

  שומרי המרחק(, יבוצע הדיוס באזור המוגדר בסיום ביצוע הקידוח כמתוכנן, ולאחר הכנסת מוט הזיון )עם

 מ'. 1-כאזור ה"תפיסה" בלבד, כלומר, עד לגבול האזור ה"חופשי". בכול מקרה האזור החופשי לא יפחת מ

  האחריות על שלמות דפנות הקידוח של האזור ה"חופשי" עד לסיום תהליך הבדיקה הנה באחריות הקבלן

 בלבד, כולל ביצוע מסמר חדש על חשבונו. 

  יבוצעו שני מחזורי העמסה בהתאם למצוין בטבלה  הבאה, כאשר עבור כל  שלב העמסה יש לרשום את התזוזה

 והכוח במסמר.

 זמן )דקות( כוח

 עד התייצבות דריכת יישור

W0.25 T עד התייצבות 

W0.50 T עד התייצבות 

W0.75 T עד התייצבות 

W1.00 T עד התייצבות 

W1.25 T עד התייצבות 

W1.50 T 60,10 

 *WT – .עומס העבודה במסמר 

  דריכת היישור מטרתה ליצור מצב בו מוט הזיון החופשי מיושר, על מנת להבטיח שתזוזה נוספת עקב המשך

 העמסה נובעת מהתארכות המוט ו/או משליפה בלבד. בסוף שלב זה, יש לאפס את מד התזוזות.

 זמן ההמתנה  להתייצבות. בכל שלב העמסה יש לרשום את הקריאה לפני ואחרי 

  בשלב העמסה המקס' של W1.5T  דקות, כאשר יש לרשום קריאות בזמנים  10, תבוצע בדיקת זחילה למשך

 הבאים )מרגע העמסה לשלב הנ"ל( :

 דקות. 1,2,3,5,6,10      

  המשיך מ"מ, יש ל 1-דקות גדולה מ 10דקה לבין הקריאה בזמן  1במידה והתזוזה שנמדדה בין הקריאה בזמן

דקות נוספות, כאשר יש לרשום קריאות בזמנים הבאים )מרגע העמסה  50בבדיקת שיעור זחילה למשך 

 לשלב הנ"ל( :

 דקות. 6,10,20,30,50,60    

 :תוצאות הבדיקה מוגדרות כתקינות אם מתקיימים חמשת התנאים  הבאים 

-דקות קטנה מ 10הקריאה בזמן  דקה לבין 1התזוזה )במהלך בדיקת הזחילה(  שנמדדה בין הקריאה בזמן  (1

 מ"מ. 1

 מ"מ. 2-דקות, יהיה קטן מ 60-ו 6שיעור הזחילה )במהלך בדיקת הזחילה( בין שני זמני הבדיקה  (2

 שיעור הזחילה בדעיכה עם הזמן. (3
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 מההתארכות התיאורטית של האיזור ה"חופשי". 80%סך התזוזה בכל שלב העמסה תהיה לפחות  (4

 הרס. שלב הרס מוגדר כשלב בו התזוזה גדלה ללא תוספת של עומס.בכל שלבי העמסה לא אובחן שלב  (5

 .לאישור סופי, יובאו הנתונים בפני יועץ הקרקע לעיונו 

 .השלמת הדיוס של האזור ה"חופשי" יבוצע ע"י הקבלן, רק לאחר וקיבל את אישור המפקח 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 54.02.01

אורך ברגים אשר התקנתם צוינה בתוכניות או נדרשת על ידי מנהל סלע יימדדו ביחידות -בורגי :מדידה .1

 .הפרויקט

 מחיר בורגי הסלע יכלול בין היתר את המפורט להלן:  סלע:-מחיר בורגי .2

סלע -החומרים, הציוד, כח אדם והעבודה הדרושה לפי המפרט בכדי לקבל בורגי  .1

במעבדה מאושרת באיכות הנדרשת, לרבות ניקוי, בדיקות שוטפות של חלקי הבורג 

  .סלע במשך העבודה לבדיקתם במעבדה-ונטילת מדגמים של בורגי

כל הדרוש להתקנת הבורג לרבות הקידוחים כולל דרך הכלונסאות, עיגון ברגים, דיוס  .2

הברגים, כל הפעולות המפורטות בפרק זה ובתכנית, התבריג, הפלטקה, אספקת ציוד 

  .הכל בהתאם לנדרש במפרטלבקרת איכות, הגנה, אחזקה וצביעת הברגים 

 כל העבודות המוקדמות הנדרשות לצורך מיקום המכונה. .3

דייס בכמות ממוצעת של עד פי שלוש מהנפח התאורטי של הקידוח שיחושב לפי קוטר  .4

צול .  )גם עבור קידוח בקוטר קטן יותר( ערך זה ימדד בממוצע עבור כל  6קדח של 

 הברגים בפרויקט.

יפה, יהיה כלול במחיר ולא ישולם עבורו בנפרד. ההוצאות לניסוי יכללו את כל הדרוש ניסוי של ניסוי שליפה:  .3

 .לניסוי כגון: אספקת והחדרת הברגים, עיגונם ודיוסם, אספקת ציוד השליפה והמדידה וכיולו

 

 למילוי חללים דיוס  54.03

ת התאורטית כמפורט מעלה, במידה ובזמן הקידוח מתגלים חללים, וכמויות הדיוס חורגות משלוש פעמים הכמו 

נוסחת ההמרה ממספר שקים  -התוספת תשולם בהתאם לסעיף דייס שבכתב הכמויות. יח' המידה הינה מ"ק

 שקים 26.3מ"ק בטון =  1ק"ג כל אחד ליח' מ"ק דייס תהיה:  50במשקל 

 סעיף בכתב הכמויות.במידה ויידרש יבוצע שרוול למניעת בריחת דייס לפי                                 

 במידת הצורך ו/או עפ"י דרישת המפקח ויועץ הקרקע.  Casingמחיר היחידה כולל שימוש בצינור מגן  

במידה ומתגלים חללים כמתואר לעיל יש צורך לבצע קידוח חוזר, לאחר מילוי החלל. קידוחים אלו לא ישולמו  

 בנפרד והינם כלולים במחיר היחידה.

 ת השימוש במכונות קידוח ידניות במידת הצורך.מחיר היחידה יכלול א 
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 בביצוע פרויקט מלוות והסברה פרסום נספח

 

 מבוא

 .חברת צוות אב לתחבורה ממתגת אתרי עבודות בהתאם לסטנדרט הנהוג בישראל ובעולם 

   אתר עבודות שאיננו ממותג צורם לעין בסביבה העירונית ויוצר תחושת הזנחה וניכור בקרב התושבים והציבור
הכללי. בנוסף, גדר "עלומה" ולבנה יוצרת חיץ בין הציבור לאתר העבודות ואינה מעבירה מידע או מתקשרת עם 

תקשורת עם הציבור ובכך מעוררת ציבור התושבים. לעומתה, גדר ממותגת משמשת פלטפורמה להעברת מידע ו
 אמפתיה בסביבת עבודה שאינה אמפתית.

   על מנת ליצר מיתוג מתקשר,  ממוקד ואסתטי, יש לייצר שפה אחידה ונהירה ולמתג את הגדרות כך שיהיו כלי
 אסתטי מחד, אך גם פרקטי ושיווקי מאידך.

 

 הגדרות 

  "צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים וצוות ההסברה מטעמו.  -"הצוות 

  "הקבלן שנבחר לאחר הליך מכרזי לביצוע עבודות התשתית -"הקבלן. 

 .ממשק העבודה של הצוות מול הקבלן יתבצע באמצעות מנהלי הפרויקטים*   

  "כורית(/לוקובונד, גדר מחוזקת/מקובעת לקרקע בעלת פרופיל אחורי מסגרת ברזל חזית פח )איס -"גדר קבועה
 זוהי גדר בעלת צד חלק המתאים להדבקת מדבקת מיתוג.  

  "בסיסים 2הגדר מוצבת בתוך , יחידת גדר רשת ברזל מגולוון -גדר רשת )יפו/ירושלים(  -"גדר זמנית. 

  "גדר רשת המקובעת לקרקע באמצעות בטונדות הניתנות להזזה )ע"י הקבלן(. -"גדר ג'רזי 

  "שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות. גודל השלט יהיה על פי הפרוט  -"שילוט תדמית
 .1שבנספח 

  "יש להציב שילוט הכוונה לציבור  בשטחי העבודות על פי הנחיות ההיתר ועל פי מפרט טכני   -"שילוט הכוונה
 . 1כפי שמופיע בנספח 

  "השילוט יופק בשפה העיצובית של המזמינה ולאחר אישור שילוט ובו פרטי הקבלן המבצע,  -"שלט פרטי  קבלן
 .1התכנים על ידה והטמעתם בגריד העיצובי. השילוט יוקם על פי המפורט בנספח 

 

 חלוקת אחריות בין המזמין לקבלן  ושירותים נדרשים

  לקיים סיור שטח עם הקבלן באתר העבודות.צוות ההסברהטרם קבלת צו תחילת עבודות באחריות , 

  יום מקבלת תכנית  21להעביר גרפיקות סופיות להפקה לקבלן תוך פרק זמן סביר שאינו עולה על  הצוותבאחריות
 גידור מפורטת מהקבלן.
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  להעביר כתב כמויות ומיקומים המבוסס על תשריט שטח הגידור של הקבלן ורשמים מסיור  הצוותבאחריות
 השטח.

  יום מקבלת צו תחילת העבודה )גידור היקפי(. 14אחראי להצבת גדרות אתר העבודות תוך הקבלן 

 יום מקבלת הגרפיקות להפקה, זאת  14, תוך 1אחראי להפיק ולמתג את הגדרות, בהתאם למפרט בנספח  הקבלן
 או לחליפין דוגמאות הדפסה ישירות מבית הדפוס המבצע. הצוות בכפוף לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י

  האחריות לאיכות ההדפסה ובכלל זה הרזולוציה והצבעוניות של השלטים המופקים תהיה בכפוף לצבעוניות
 לאשר את הצבעוניות מול המזמינה. הקבלן האייריס המאושר ו/או דוגמאות ההדפסה. בכל מקרה באחריות 

 עוצבה ע"י ספק המזמינה ו/או חברת השילוט מטעמו מחויבים להפיק דוגמאות גידור ממותגות בגרפיקה ש הקבלן
 .הצוותלאישור מוקדם.  דוגמאות השילוט יותקנו במתחם העבודה על פי הנחיות  

 1אחראי להפקת שילוט הכוונה, תדמית ופרטי קבלן בשטח אתר העבודות על פי המפורט בנספח  הקבלן. 

  ידע זה יאושר ויעוצב על אחראי לספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד להיכלל בשלט פרטי הקבלן. מהקבלן
 וישלח אל הקבלן להפקה. הצוותידי ספק של 

  לקיים בקרה על הגידור הממותג על בסיס שבועי. צוות ההסברהבאחריות 

 יהיה אחראי על קבלת כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להקמת הגידור ההיקפי,  ולהדבקת  הקבלן
 חיבור כיסויים אל הגידור הזמני.מדבקות, צביעת סמלים או רכיבים גרפיים, או 

  לאחר ההקמה(של השלט על גבי כל אחד מן השלטים המוקמים בשטח " מספר רץ"להצמיד הקבלן באחריות.( 
הינה להקל בהגדרת  איזה מספר שלט תקול על מנת שניתן יהיה להחליפו בזמן הקצר " מספר הרץ"מטרת ה
 .וקבועים לאורך תקופת הפעילותנדרש להפיק מספרי שלט שיישארו עמידים . ביותר

  , 1יפעל על פי מפרט הטכני שבנספח  הקבלןבמקרה ויידרש לגדר עצים לשימור . 

  כל פעילות הקשורה לנראות השלטים בשטח תתבצע בכפוף להנחיות . הינו הגורם המפקח על  המיתוג בשטחהצוות
שלב ושלב, לרבות  בהחלפת שלטים  המזמינה ולמתן אישורה ושביעות רצונה מאיכות העבודה המבוצעת בכל

את פירוט התקלות והליקויים תעביר המזמינה באמצעות טופס ליקויים )להלן:  .העברת שילוט וכדומה, תקולים
 (3נספח 

 לתקן את  הקבלןבאחריות  או פגיעות מהותיות בשלטי הפרסום והמיתוג,/יתריע על תקלות ו צוותבמקרים בהם ה
ליף את השלטים התקולים על חשבונו, כך שהשלט יחזור למצב איכותי ותקין התקלה ואף במקרה הצורך להח

 .ימי עבודה מקבלת העדכון 7עד , כחדש

  ניקיון הגדר וסביבת האתר,  -לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את הגידור ההיקפי של האתר, לרבות  הקבלןעל
 תיקון ליקויים ונזקים בגדר.

  פגיעה , ולים בכל מקרה של פגיעה בשלטים ובכלל זה מקרים של השחתהמחויב בהחלפת השלטים התקהקבלן
 .ב"כתבי נאצה וכיו, גרפיטי הפוגע בנראות השלטים, מהותית בשלטים

 לבצע העברה מסודרת של שלטי הפרסום , ועל חשבונו הקבלןבאחריות , במידה ותידרש העתקה של הגידור
 .המזמינהולהתקינם מחדש על פי הנחיות ובתיאום מלא עם 

 ,לבצע את  הקבלןבאחריות  במידה שיחולו שינויים בפני השטח וכתוצאה מכך תידרש הוספת או שינוי בגידור
 ימי עבודה על בסיס מדידה חוזרת שתועבר על ידי חברת השילוט למזמינה. 7ההשלמה הנדרשת בתוך 
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  חודשים. 12לקחת בחשבון החלפת גרפיקה מלאה של כל שטח הגדר כל  הקבלןעל 

 . 2פירוט מלא לטיפול בגדרות לפני כל הזזה של הגדר מופיע בנספח 

 

 

 דרישות -בעלי תפקידים 

 

  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן או מי מטעמו ישמש כממשק העיקרי בין הקבלן לבין הצוות בסוגיות של
 . הסברה ,שיווק ויחסי ציבור

 24(ועמם ניתן יהיה ליצור קשר בכל עת , מנהל הפרויקט יספק את פרטי הקשר של גורם נוסף מטעמו 
 . לטיפול בשאלות דחופות ומתהוות אשר תתקבלנה מהצוות), שעות ביממה

  

 הגבלות על פרסום ויחסים עם כלי התקשורת

 :הקבלן, ולמעט כנדרש על פי חוק, למעט באישורו המוקדם של הצוות

 

 תקשורת אחרים בכל נושא  הקשור לביצוע הרדיו או אמצעי , הטלוויזיה, לא יתקשר עם נציגי העיתונות
 התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה תפעול ותחזוקה.

  במקרים בהם יאושר לקבלן להגיב לתקשורת , יעביר הקבלן לצוות הודעה מראש בפרק זמן סביר אודות
 .הודעות מתוכננות לעיתונות בנוגע לסוגיות אלה ויאפשר לו להגיב עליהן ולאשרם

 עות או שלטים כלשהם למעט כפי שיידרש לשם שמירה על בריאותם ובטיחותם של לא יציג הוד
 .הולכי הרגל והנהגים, המשתמשים בנכסים הצמודים

  .לא יאשר לאדם כלשהו לצלם או להסריט בחלק כלשהו של העבודות או על חלק מן המערכת 

 

 הנחיות כלליות לאופן הקמת גידור אתר העבודות ואתרי התארגנות 

  כברירת מחדל.  במידה ולא יקבע אחרת ויאושר בכתב על ידי  בגדר קבועהעל  הקבלן לגדר את שטחי העבודות
הצוות ו/או יידרש אחרת על ידי הרשות המקומית, מהנדס תנועה ו/או מנהל הפרויקט מסיבות בטיחותיות, גדר 

 . עבודות הולכי רגל תהיה קבועה בעלת צד חלק המתאים להדבקת מדבקת מיתוג

  )באם לא ניתן להתקין גדר קבועה, על הקבלן לנמק מדוע )הצבה זמנית והזזה דחופה, אילוצים הנדסיים ועוד
נימוקים אלו ייבחנו על ידי הצוות ובאם יתקבלו הנימוקים ותאושר הקמת גדר שאיננה קבועה, אלא גדר רשת, לא 

ס את הגדר כך שתעמוד במנופי רוח ולאחר ניתן יהיה למתגה בשל שיקולים בטיחותיים. אולם, באם הקבלן יבס
 . 1ניתן יהיה למתגה, בתיאום עם הצוות ועל פי המפרט בנספח  )גדר ג'רזי(,אישור מהנדס בטיחות מטעם הקבלן 

 

 תרשים מהלך עבודה ולוחות זמנים -מיתוג אתרי עבודות  בשלב ההקמה 

 פירוט השלבים בסעיף הבא.
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 פירוט מהלך עבודה ולוחות זמנים -מיתוג אתרי עבודות  בשלב ההקמה 

 

טרם תחילת מהלך מיתוג הגדרות ולעתים טרם הצבת הגידור )חלקו או כולו( מתבצע סיור שטח מקדים של נציג  (א
הצוות עם מנהל הפרויקט בשטח אתר העבודות. במהלך סיור זה נבחן השטח, מאפייניו הטופוגרפיים, הסביבתיים, 

 ויות לציון. נראותו לציבור ונבחנות נקודות רא

צוות ההסברה  מכין ושולח כתב כמויות ומיקומים לקבלן. כתב כמויות זה מבוסס על הרשמים מסיור השטח ועל  (ב
תשריטים שהתקבלו מהקבלן. כתב הכמויות נשלח לקבלן במכרז בצירוף נספח פרסום והסברה מפורט בנושא 

 )להלן: מסמך זה(מיתוג גדרות 

יום מקיום הסיור בשטח, טרם קבלת צו תחילת  14מפורטת ויציגה לצוות ההסברה, תוך הקבלן יכין  תכנית גידור  (ג
 עבודה.

הגרפיקות למיתוג השילוט והגדרות יבוצעו ויסופקו לקבלן  ע"י הצוות על בסיס פרישת גרפיקה ומידות שימסרו  (ד
 יום מקבלת תכנית הגידור. 21לצוות  ע"י הקבלן  תוך 

יום מקבלת הגרפיקות,  14דור והשילוט לכלל המתחם תבוצע ע"י הקבלן  תוך הפקת הגרפיקה והדבקתה על הגי (ה
 זאת בכפוף לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י הצוות או לחליפין דוגמאות הדפסה ישירות מבית הדפוס המבצע.

 לאחר שהקבלן מפיק דוגמאות גידור ממותגות בגרפיקה שעוצבה ע"י ספק הצוות לאישור מוקדם,  (ו

אות מהווה בסיס לאישור כלל השילוט. דוגמאות השילוט על פי המפרט הטכני שיוגדר כולל הדפסה, *הפקת הדוגמ

 יוצבו בשטח וייבחנו בהיבט הטכני והשיווקי ע"י הקבלן והצוות.

זאת מיד עם  -לאחר אישור הדוגמאות, הקבלן יקים ויתקין שילוט/גידור ממותג/תדמיתי באתרי העבודה השונים  (ז

                              

                       (      
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                          "   
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             "           
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ת ומיד עם תחילת העבודות באתר, )או בכל שלב אחר, כגון עבודות תחזוקה( וכל זאת בהתאם צו תחילת העבודו
 להנחיות הגידור שיקבעו בהיתר העבודה ובהתאם להנחיות הצוות.
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 מפרטי גידור  - 1נספח 

 הכנת תכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.

 גדר איסכורית/לוקובונד

  מבוססת ומותקנת בכפוף לאישור מהנדס קונסטרוקציה על גבי האיסכורית , מטר 2.4גובה הגדר המינימלי יהיה
  .יודבק חיפוי )מדבקה( של גרפיקה שיכסה את פני כל הגדר בצד הפונה לציבור ולא יחרוג ממנו

 מטר למעט מקטעים בהם יידרש שינוי ברוחב 6מטר וברוחב  2.4)מקטעים( בגובה ' מיתוג הגדר  יהיה מבוסס על יח 
בנוסף יותאמו מידות לשערים, פתחים  . גודל היחידות יקבע בשלב עיצוב החומרים. היחידות בהתאם לתנאי השטח

 .וחלונות ייחודיים בהתאם לגודלם בשטח

  חיפוי הגרפיקה יודבק לגדר האיסכורית/לוקובונד באופן שיאפשר פירוק והתקנה חוזרים פשוטים ומהירים על ידי
 .הקבלן

  חיפוי הגרפיקה על גבי גדר האיסכורית/לוקובונד יקבע על ידי הצוות בהתאם למיקום ההתקנה .אופן ביצוע 

 

 על בסיס איסכורית קיימת -. מפרט חיפוי גדר בפח ממותג 1

 מטר  2.4:גובה 

 בהתאם לתנאי השטח: 'אורך יח 

 עץ לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן/מסגרת פרופיל ברזל : מסגרת אחורית 

 להתקנה על גדר איסכורית קיימת(מ על גבי הקונסטרוקציה "מ 0.5פח מגלוון : פח חיפוי( 

 גימור + באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ , הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, מדבקת ויניל עם דבק חזק: גרפיקהUV 
 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

 20חלון גודל : חלונות הצצהX60 לכל . מ"מ 10חיפוי פוליקרבונט + רת בנויה בקונסטרוקציה על בסיס מסג, מ"ס
 .  מטר 40אחת כל ' הפחות יח

 על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוטה  על ידי הקבלן: התקנה. 

 

 על בסיס איסכורית  קיימת –ממותג  בלוקבונד. מפרט חיפוי גדר 2

 מטר  2.4:גובה 

 בהתאם לתנאי השטח :'אורך יח 

 3לוקבונד : חיפוי לוקבונד מסגרת פרופיל ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן: מסגרת אחורית 
 )להתקנה על גדר איסכורית קיימת(מ על גבי הקונסטרוקציה  "מ
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 גימור + באיכות מקסימאלית לתנאי  חוץ , הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, מדבקת ויניל עם דבק חזק: גרפיקהUV 
 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

 20חלון גודל : חלונות הצצהX60 לכל . מ"מ 10חיפוי פוליקרבונט + על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה , מ"ס
 .  מטר 40אחת כל ' הפחות יח

 קנהעל גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והת: התקנה.  

 

 על בסיס איסכורית קיימת -. מפרט חיפוי גדר שמשונית ממותגת 3

 מטר  2.4:גובה 

 בהתאם לתנאי השטח :'אורך יח 

 להתקנה על גדר (ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן /מסגרת פרופיל עץ: מסגרת אחורית
 )איסכורית קיימת

 גימור + באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ , דיגיטאלית צבע מלאהדפסה , שמשונית איכותית עבה: גרפיקהUV 
 .מתוחה על מסגרת, איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

 הצמדה לגדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת : התקנה 

 

 באם מקובעת לאדמה ולאחר אישור קונסטרוקטור  -. מפרט גדר רשת ממותגת )גדר ג'רזי( 4

 בהתאם לפני הגדר: אורך/גובה 

 גימור + באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ , הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, שמשונית רשת צפופה איכותית: גרפיקה
UV מ "ס 30וטבעות מתיחה כל , רצועות חיזוק בהיקף, כולל תפירה, איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

 . 

 מתיחה באמצעות אזיקונים על מסגרת גדר רשת קיימת עם אפשרות לפרוק והתקנה חוזרת  :התקנה. 

 

 . מפרט שילוט תדמיתי5

 הגודל הקטן . גודל השלט יהיה על פי הפרוט שלהלן. שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות
 . להציב את השלט הגדול בשל תנאי השטחיבוצע רק במקרים בהם בלתי אפשרי ) להלן 2סעיף קטן (יותר 

 יוצב שלט נוסף הפונה לכיוון התנועה המרכזי בצומת, במידה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי /
 . בציר

 בכל ) לפי הגדרת נציג ההסברה(יוצבו שלטים בנקודות קריטיות , במידה וישנם מספר צירי גישה לשטח העבודה
 .אחד מהצירים
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 הקבלן אחראי לתכנון ואישור . ט והגרפיקה תימסר לקבלן על ידי נציג ההסברה באחריותו ובמימונומידות השל
ביצוע השלטים והתקנתם יבוצעו על ידי , הפקת הגרפיקה. י מהנדס קונסטרוקציה מטעמו ועל חשבונו"השלטים ע

 .הקבלן מסעיף תקציבי מתאים בכתב הכמויות

 מ"ס 230כביש הנו /מדרכה/מרחק תחתית שלטים מפני הקרקע. 

 

 :מפרט גדלים לשילוט תדמיתי 
 מ"ס 366מ  גובה "ס 250רוחב 
 מ"ס 280מ גובה "ס 200רוחב 
 מ"ס 300מ גובה "ס 400רוחב 
 מ"ס 200/300מ גובה "ס 600רוחב 
 מ "ס 300/400מ גובה "ס 1200רוחב 

  הדפסה דיגיטאלית צבע , דבק חזקחזית מצופה מדבקת ויניל עם , י בחירה"מ גב צבוע עפ"מ 0.5שלט פח מגולוון
 .איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש UVגימור + באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ , מלא

 מ"מ 25/60פרופיל , מסגרת ברזל מרובע, י בחירה"צבוע עפ, השלט יחוזק בקונסטרוקציית ברזל פנימית. 

 עובי דופן , מ"מ 80/80בצורת מסילות פרופיל מרובע  בנויים, י בחירה"ג שני עמודי ברזל צבועים עפ"השלט יורכב ע
 .מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט, מ"מ 3.8

 אך באישור , יהיה לפי התיאור לעיל , הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש, כולל חפירה, הכל כאמור לעיל
 . הקונסטרוקטור מטעם הקבלן

 

 מפרט שילוט הכוונה  .5

 מרובעיםעמודים  2ג "שלט הכוונה ע: 

 :צבועים, מ"ס 5*5עמודים מרובעים  2 עמודים 

  מ גובה"ס 120* מ רוחב "ס 60, מ"מ 0.5פלטה: פח 

  הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה פלסטיק שסוגר את העמוד
 .מלמעלה

 גימור  +באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ , הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, גרפיקה: מדבקת ויניל עם דבק חזקUV 
 .איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

אך באישור הקונסטרוקטור , יהיה לפי התיאור לעיל, הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש, כולל חפירה, הכל כאמור לעיל
 . מטעם הקבלן

 

 עצים לשימור -.שילוט גדרות  6

  מ"מ 3לוח לוקבונד  -חומר 
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  י תנאי השטחעל פ -גודל 

  גימור + באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ , הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, מדבקת ויניל עם דבק חזק -גרפיקהUV 
 .איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

 .י ובאחריות הקבלן"הכנת תכניות מפורטות וביצוע ע

 

כל העלויות הכרוכות בתכנון וביצוע כל הנדרש להתאמת הגידור לנשיאה עצמית ולנשיאת מיתוג נוסף ולעמידה  הבהרה:

 חלות על הקבלן וכלולות במחירי היחידה של עבודות הגידור ו/או הבטיחות.  -בכל העומסים הנדרשים 

 

 : ההנחיות לטיפול בגדרות לפני כל הזזה של הגדר2נספח  

 

מנהל (הנוהל נכתב בכדי שכלל הגורמים המעורבים  .מענה לתחזוקת הגדרות הממותגות באתרי העבודהנספח זה בא לתת 

יקבלו הנחיות מעשיות ומחייבות לטיפול נכון ומקצועי בגדר ') או  קבלני משנה וכו/חברת השילוט ו,קבלן ראשי, פרויקט

 . במטרה לשמור על תקינותה לאורך זמן, הממותגת

 

 :יש לפעול על פי השלבים הבאיםלפני כל הזזת גדר 

 

 . יש לצלם את קטע הגדר לפני הפירוק (א
) כל חלקי הגדר אמורים להיות ממוספרים בהקמה הראשונה(יש לכתוב את מספרי הלוחות שאמורים להתפרק  (ב

 .יש לסמן בספריי זוהר כל לוח שעתיד  לזוז, בנוסף.
במידת הצורך . ות מיתוג על מנת לכסות את השטחיש לבצע מדידה של שטח המיתוג החדש ולוודא שיש מספיק לוח (ג

 .יש להפיק חלקי גרפיקה חדשים
 .לפני הפירוק יש להפריד את המדבקות בין חריצי הלוחות בעזרת סכין יפני (ד
 .  יש לשחרר כל הברגים המחזקים את הלוחות (ה
שעין את הלוחות על קיר או אין לה. (לאחר הפירוק הלוחות יונחו על גבי משטח ישר ונקי שגודלו לפחות כגודל הלוח (ו

 ).במצב מאונך
יודגש  כי רק . או על פי הנחיית צוות תכנית אב /הרכבת הלוחות מחדש תתבצע רק בהתאם למספרם הסידורי ו (ז

 .במידת הצורך יש להפיק לוחות חדשים להרכבה במקום הפגומים. לוחות תקינים יורכבו מחדש
 ם המתאימים ובחורים הקיימים בלוחות. הלוחות יקובעו מחדש לגדר הקבועה בעזרת הברגי (ח
 .יש לוודא התאמה של הגדר המורכבת לצילום הגדר לפני פירוקה (ט
 ההתקנה הושלמה רק לאחר קבלת אישור המזמינה. (י
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 :טופס בקרת שילוט ומיתוג אזורי עבודות 3נספח 

 תאריך בקרה ______________

 שעה_________________

 _______________שם מבצע הבקרה 

 אזור הבקרה )רחוב/ מתחם(_______________

 

 פרמטרים לביצוע בקרת שילוט ומיתוג:

  (_תיאור במילים כולל מספרי לוחות שחסרים)פירוט אזורי מיתוג חסרים 
_______________________________________________________________________________

_________________________ 

  (__טקסט חופשי)ניקיון כללי ורמת תחזוקה של הגדר 
_______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

  (:נא ציין מספר השלט והליקוי שנמצא )פירוט מהות הליקויים שנמצאו 
 הליקוי ___________________האם צולמה תמונה של הליקוי       כן   /  לא מספר שלט_____  תיאור

 מספר שלט_____  תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי       כן   /  לא

 מספר שלט_____   תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי       כן   /  לא

 ר שלט_____   תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי       כן   /  לאמספ

 

  (ציין שם ותיאור תפקיד)למי דווחו הליקויים 
_________________________________________________________________ 

  תאריך הדיווח לגורם האחראי 
_____________ 

 הערות כלליות ,תובנות והמלצות: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


