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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 

 הנחיות כלליות 02.01

 

 וקדמותמ 02.01.01

המפרט הכללי  כפוף לדרישות ,בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר .1

 .02פרק  -הבינמשרדי 

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט יש לוודא עם המפקח שהתכניות שבידי הקבלן הן  .2

 מהמהדורה האחרונה של המתכנן, ונושאות חותמת "מאושר לביצוע".

 תמיכות ופיגומים  .3

האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רשוי כחוק, יתכנן את התמיכות לקורות,  .3.1

תקרות, עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חוץ ופיגומים אחרים, יבקר אותם 

 בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה.

בכל מקום בו העומס על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית, יפנה האחראי  .3.2

 לביצוע השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי השרות תכן התמוכות.

 לפיגומים. 1139לתמיכות ות"י  904כל התומכות יעמדו בתקן  .3.3

דגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו חובה על האחראי  .3.4

 לביצוע השלד לתכנן פיזית ולאשר בחתימתו את התמיכות.

ודא את המצאות האישור לתמוכות של האחראי בטרם אישור המפקח כל יציקה יו .3.5

  לביצוע השלד וביצוע עפ"י תכניות הנ"ל בתקרות גבוהות.

כל יציקה בין שמתכנן השלד בדק בפיקוח עליון או לא בדק,יבדק על ידי המהנדס האחראי  .4

 לביצוע השלד וייחתם ביומן על כך.   

לביצוע סופי ע"י המהנדס  הערות שמתכנן השלד רשם להשלמה בעת פיקוח עליון, ייבדק  .5

 האחראי לביצוע השלד בטרם יציקה.

 

 בטונים 02.01.02

עבור סוגי בטון שונים על פי המצוין בתכנית.  50-או ב 40-סוג הבטון בכל חלקי המבנה יהיה ב .1

ישולם בנפרד בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל 

 טובים. המבנה יהיו תנאי בקרהסוגי הבטונים בכל חלקי 

בקירות חוץ במרתף ובקומת הקרקע וכן ביסודות, קירות דיפון ורצפת מרתף כל הבטונים  .2

 .118כמודגר בת"י  3יהיו בדרגת חשיפה 

, לפי התקן הנ"ל. הנחיות אלה מוכלות 2ומעלה , יהיו בדרגת חשיפה  1רכיבי חוץ מקומה 

 במחירי הבטונים.

ע"י קושרות נתיקות המשאירות גומחה עגולה  תבניות המיוצבות עם יבוצעו כל הבטונים .3

  בבטון. לא יורשה השימוש בחוטי קשירה.

, תשלום נוסף ללא וזאת לפי המפרטמסודר ונקי בטון ביבוצעו בכל המבנה פני  כל הבטונים  .4

כולל קיטום מקצועות ופני בטון חלקים, נקיים ובעלי גוון אחיד, למעט בטונים שיוגדרו 
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כתב מחיר בעליהם חלים הנחיות מחמירות ושבגינם ישולם תוספת חזותי כבטון חשוף 

 הכמויות.  

 

  פסים רגילים לבטוניםט 02.01.03

כל התבניות, לרבות צידם  .904טפסות יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' ה .1

הפינות.  החיצוני של קירות המבנים התת קרקעיים יהיו  חלקים ונקיים. יש לקטום את

עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי 

 קושרות נתיקות המשאירות גומחה עגולה בבטון.

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת טפסות הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה ובממדים  .2

אישורו המוקדם של הנתונים בתכניות. תכנון זה ייעשה על חשבון הקבלן ויהיה טעון 

המפקח, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת 

אם התקנות או חוקים  .ני מאמצים שוניםבפטפסות לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזל, הריטוט ו

 .האחראי לביצוע השלד המהנדסהדבר ייעשה ע"י  -דורשים תכנון הנדסי לטפסות 

את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של טפסות וכן את הוצאותיו בגין מחירי הבטון יכללו  .3

 שלבי הפירוק של טפסות.

תבניות לתקרות בשיפוע אנכי ו/או אופקי תהיינה מעובדות לשיפועים הנ"ל בהתאם  .4

 לתכניות, כל זאת יהיה כלול במחיר הבטונים המתוארים בכתב הכמויות.

כלולים בהם עשיית כל החורים למיניהם עבור כן כלול מחיר התבניות ובכל עבודות הבטון  .5

הפתחים, דלתות, אביזרי אינסטלציה, מיזוג אויר, חשמל, חורים למתקן מעליות, צנרת, 

חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למיניהן. כמו כן סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים 

 נים בתוך הבטון.הדרושים למערכות השונות, משקופים וכו' שיהיו מבטונים ומעוג

 הפסקות יציקה, באם תורשינה על ידי המהנדס תעשינה רק במקומות לפי אישור המהנדס. .6

מ"מ. בתבניות  20/20במידות  EPDMבהפסקות יציקה הנראות לעין יותקנו סרגלי עץ או 

 פלדה יחוזקו סרגלים אלו ע"י סיליקון.

, הזמן המיוחד, המיוחדים , האביזריםחומרי העזר, כל עבודות הקשורות להפסקת יציקה .7

וכל הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. 

שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים  3הקבלן יגיש 

 .פקחהמוצעים, לאישור המ

 

 טונים אשר ישארו חשופיםב 02.01.04

התבניות יהיו מטפסות כפולות  .904התקן הישראלי מס'  טפסות יבוצעו בהתאם לדרישות .1

צדדים )הבאה  3 -עשויות שתי שכבות. שכבת לוחות ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים ב

במגע עם הבטון( נתונה על גבי שכבת דיקטים, הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם 

שטחי הבטון לגמרי נקיים  להוראות האדריכל, המפקח והמהנדס, עשויות כך שיבטיחו קבלת

  וחלקים, בלי פגמים כלשהם ואשר ישארו גלויים.

ובהתאם האדריכל או המהנדס יש לסדר על התבניות את כל הסרגלים, בהתאם לתכניות  .2

בהעדר ציון בסעיף רשימת הכמויות, כל  לסדרי יציקה של הקירות. בהעדר סימון בתכניות או

מ"מ, ו/או סרגלי חלוקה  20/20מ"מ ו/או  15/15ש פינות הבטונים יועבדו ע"י סרגל משול
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הפסקות יציקה תעשינה רק  טרפזיים וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 במקום בו מתוכנן סרגל הוריזונטלי שקוע.

במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס, האדריכל והמפקח,  .3

על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, הכל לפי דרישתם וללא תשלום  יידרש הקבלן לבצע

 נוסף.

 ,במידה וגם לאחר בצוע התקונים והסדורים, עדין טיב העבודה אינו לשביעות רצון המפקח .4

 מערך העבודה. 15%יפצה הקבלן את המנהל בסכום שיקבע המפקח עד 

 ן את הסדיקה הפלסטית בקירות.על מנת להקטימנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת  .5

 יש להקפיד על אשפרה ברמה גבוהה כגון הרטבה ביריעות. .6

ס"מ באמצעות אביזרי פלסטיק מיוחדים  3-ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מטפסות ב .7

ומתאימים למוטות הזיון ובאמצעים מאושרים אחרים, שישמשו כשומרי מרחק. לא יורשה 

 השימוש בשברי מרצפות.

ש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות טפסות או לקשירתם. אין להשתמ .8

הגומחות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים. ביש להשתמש לקשירת טפסות 

כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק טפסות בטיט בשיטה הנוצרות 

 מאושרת על ידי המפקח.

לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. טפסים אופקיים לבטון  תשומת לב מיוחדת מופנית .9

גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע 

נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של 

ה ויש לאחוז בכל האמצעים בבעלת חשיבות רמגע טפסות לשטחי הבטונים שכבר ניצקו היא 

הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן 

פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק טפסות לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן על שטחי 

 הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.

 את הבטון הראשון לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות.אין לרטט  .10

יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים  .11

 מאושרים על ידי המפקח.

 אין לבצע תיקוני בטונים אלא לפי אישור המפקח ובאמצעות תערובת שאושרה מראש.  .12

 

 השלד )טולרנסים( סיבולת עבודות 02.01.05

 2003מהדורה  789סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לת"י  כללי: .1

 או מאוחר ממנו.   

)או מאוחר ממנו(,  2003מהדורה יוני  789הסיבולות המותרות בעבודות השלד מוגדרות בת"י  .2

כהנחיית קבע לביצוע בתקן זה ולהוסיפו  המקושר לתקן. על הקבלן להצטייד 326וכן מפמ"כ 

 עבודותיו באתר.

כנוהג קבע, יסמן המודד מטעם הקבלן כל רכיב שבו התגלתה סטייה גדולה מהמותר בתקן  .3

 ויבקש את הנחיית המפקח.

בטרם קבלת הנחייות  אין להתקדם בביצוע רכיב המשך הקשור לרכיב שנתגלתה בו סטייה, .4

 המפקח לתיקון או אישור הרכיב הנבדק.
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ההפוך ברכיב אחד  יה בין שהיא מותרת או שאושרה ע"י המפקח כחריגה, תתוקן בכווןסטי .5

 או ברכיבים הבאים.

 ההתקדמות.    קרי, אין ליצור סטיות מצטברות לאותו כוון, אלא חובה לתקנם לפי 

 אלו:  מבלי לגרוע מהנחיות התקן, יעמדו סטיות הפריטים דלכמן גם במקבלות .6

שנועדו להשאר חשופות יעמדו בנוסף, גם בהנחיית המפרט הכללי יצפות ותקרות ר 6.1 

 ומישוריותו. , בכל הנוגע לגליות המשטח3, דרגה 51בפרק 

 מ"מ. 10סטייה אופקית מקסימלית מותרת לכל גובה פיר מעלית, לא יעלה על  6.2 

  רכיב שלא יעמוד בסטיות המותרות יפורק ועלויות תיקונו יחולו על  הקבלן. .7

 

 כיסוי בטון על ברזל 02.01.06

העוביים  .כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון .1

 המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:

שהוא  ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל -ס"מ  3.0 .1.1

 )לדוגמא ריצוף של תקרות(.

 בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים. -ס"מ  3.5 .1.2

 בקורות ובעמודים. -ס"מ  4 .1.3

בבטונים במגע עם קרקע, במידה וקיים איטום בין הבטון ובין הקרקע עובי  -ס"מ  6 .1.4

 ס"מ. 5הכיסוי המינימלי הוא 

מנו. במידה כיסוי בטון זה הוא חובה מבחינת עמידות קורוזיבית והגנת אש, ואין להפחית מ .2

ובתכניות השלד קיימת סתירה לנ"ל, יקצר הקבלן את החישוק או מוט הזיון לקבלת הכיסוי 

  הנקוב בסעיף זה.

 

 ומעברי מערכות פתחים שרוולים 02.01.07

רכיבי הבטון מכילים במחיריהם קביעת פתחים, שרוולים, מעברים )אופקיים או אנכיים(,  .1

פיזי של משתמשים, או שנועדו למעבר מערכות אלקטרו חריצים, ושקעים בין שנועדו למעבר 

חובה על הקבלן לוודא את מיקום  מכניות, או לקיבוע פריטים אלו וכן לרכיבי גמר ואיטום.

 כל המעברים והגריעות, תוך התייחסות לתכניות היועצים השונים, הקובעים את מיקומם.

)אדריכלות,  השונים אין לצקת רכיב בטון כלשהוא בטרם נבדקו תכניות היועצים

 אינסטלציה, חשמל, מזוג אויר, מעליות( וסומנו כל המעברים והגריעות הנדרשות.

בכל מקרה של סתירה במיקום פתח, אביזר וכיוב', בין תכניות השלד לתכניות היועץ, תוכנית  .2

היועץ גוברת על תכנית השלד, אך במיקרה של סתירה יש להודיע מיידית למתכנן השלד על 

ההודעה תבוצע באמצעים  הסתירה או הפתחים הנוספים הנדרשים בתכניות היועץ.מהות 

אלקטרוניים )פקס או מייל( עם העתק למפקח, ותאפשר למתכנן השלד שני ימי עבודה 

לחישוב וחיזוק רכיב הבטון המכיל  את הפריטים שנוספו, ו/או אישור הפריטים הנוספים 

 ייקח בחשבון מועדים אלו בתכנון סדרי יציקותיו.   הקבלן להוספה ברכיב הבטון כפי שתוכנן.

כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים )מקלטים, ממדי"ם וכו'( יעשו על ידי הכנסת  .3

או  MCTהצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

LINK-SEAL.הכל בהתאם לדרישות והנחיות הג"א , 
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מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעברי צנרת  .4

 מעכב אש.

 כל הפעולות האלו כלולות במחירי היחידה השונים. .5

 

 הפסקות יציקה 02.01.08

 כל התוספות הנדרשות להפסקות יציקה מוכלים במחירי היחידה ולא  ישולמו בנפרד.   .1

 על פי בקשה שיגיש הקבלן  דרך המפקח.הפסקות יציקה יאושרו על ידי מתכנן השלד  .2

איסור על ביצוע הפסקות יציקה ברכיב או הגבלות על ביצועו, לא ישמשו עילה לתוספת מחיר  

 לרכיב, או עילה להערכת זמן ביצוע.

בקשת הפסקת היציקה תסומן ע"ג התכניות בצורה ברורה, כולל פרטי  הפסקת היציקה  .3

ותוספת הזיון שם. הקבלן ייקח בחשבון קבלת אישור  ו/או הערות המתכנן תוך שלושה ימי 

 עבודה. 

כל הפסקות היציקה יהיו תמיד ניצבים לפני הרכיב. חל איסור מוחלט על הפסקות יציקה  .4

 בשיפוע אחר.בגלישת הבטון או 

השענה על השלב  בתקרות, ריצפות תלויות, וקורות, הפסקות היציקה יבוצעו כולל מדרגת .5

הראשון. שני צידי התפר המדורג יחושבו ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד, כזיז קצר לפי 

 .2חלק  466ת"י 

 המשך יציקת הרכיב לאחר ביצוע הפסקת יציקה יבוצע כדלכמן:  .6

החצץ הקטנים יבלטו  פס את פני הבטון שנועד להתחבר לשלב הבא עד שגרגרי יש לחס 6.1 

 מפני הבטון.

בסמוך ליציקה ירטיב הקבלן את אזור הבטון של השלב הראשון, ללא עודפי מים, או  6.2 

 ישתמש בפריימר המגביר הידבקות בטון ישן לבטון חדש, לפי החלטת המפקח.

 

 שפרהא 02.01.09

 בהקפדה רבהעל הקבלן לבצע אשפרה  0205תת פרק  02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  .1

 מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם. 

 .P.V.C  -פני רצפות או תקרות ייאושפרו ע"י  פרישת יריעות בד מחזיק מים אשר עטופים ב .2

(, או ש"ע. הבד יורטב 5789711-03"איזוליט"  –בצידם החיצוני, כדוגמת "דרנוטקס" )יצרן 

 ימים, לפחות. 7במשך 

רות תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה אשר תישמר רטובה במשך יאשפרת העמודים וק .3

 חמישה ימים.

מחיר האשפרה כלול במחיר היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם לקבלן  .4

 שום תוספת שהיא.

 שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. ימנה עובד מיוחדהקבלן  .5

 לא תתקבל חלופה אחרת לשיטת האשפרה האמורה.   .6
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 ציקת קירות בטוןי 02.02

 מ' אורך, להקטנת הסדיקה הנובעת מהתכווצות. 10עד  8קירות בטון יוצקו במקטעים של  .1

אשר נדרשים להיות יצוקים באורכים שמעבר לנ"ל ביציקה רציפה, יכילו מקדמי קירות  .2

 .מטר 6 -ע"ג התבנית, בקצב שלא ייגדל מ ( בצורת סרגלים שיקובעו(Crack-Inducers סדיקה 

ואפשר לבצע אותו  לפחות מעובי הקיר 25%עומק בחריצים למקדמי הסדיקה צריך להיות  

 הקיר.כסכום מעומק החריצים משני צדי 

ע"י הקבלן לאשור  מיקום הפסקות היציקה, וכן סוג ומיקום הסרגלים מקדמי הסדיקה, יוגש .3

 המפקח.

כל ההכנות להפסקות היציקה, תוספת הזיון באם נדרש, והסרגלים המוטבעים בבטון יהיו  .4

 מוכלים במחירי היחידה של קירות הבטון.

 

 

 מרצפים מונחים 02.03

 במפרט הכללי.  3הליקופטר ויהיו ישרות עפ"י רמה פני כל הרצפות יוחלקו ב .1

 1.5 ÷ 2פני רמפות משופעות יסורקו לחספוס בקוים ישרים במטאטא קוקוס,  עומק החריצה  .2

 מ"מ. 

מינימלית הנדרשת  בעלי חם הידרציה נמוך )כמות צמנט מונחים יוצקו מבטונים מרצפים .3

טכנולוג חב' הבטונים, באחריות  לחוזק(, בתוספת משפרי עבידות. התערובת תוכן ע"י

 המהנדס האחראי לביצוע השלד. 

יריעות  2המרצפים  יכילו כל  היכן שהמירצף יוצק ישירות כנגד הקרקע ללא בטון רזה, .4

 .פוליאטילן בתחתית המרצף

עם בועות  מ"מ 0.5" בעובי  ISO - DRAIN 8מסוג " H.D.P.Eהיריעה העליונה קשיחה מ: 

מ"מ  0.3בעובי  (, והיריעה התחתונה מפוליאטילןאו שו"ע וליט"כלפי מעלה )יבואן "איז

 ס"מ, מוכל במחירי הריצפה.  30בחפיייה של 

"דיוקית" או  מכילים במחירם ביצוע תפרים ע"י סרגלים מוטבעים בהם תוצרת מרצפים  .5

  ש"ע. הנ"ל מתייחס לתפר קונסטרוקטיבי ותפר דמה. 

  אשר  מ"מ 20מצולעים בקוטר התפר הקונסטרוקטיבי יכיל במחירו מוטות   

  מ'.  4.0/4.0 קצב התפרים לא יגדל מריבוע .ס"מ 40, בקצב כל יגולוונו בחם  

 1 ע"י קלקר בעובי מונחת, יבוצע  תפר הפרדה בין קירות, עמודים וקורות יסוד לבין רצפה .6

 SIKAFLEX PRO 2ס"מ ואיטום במסטיק  1.5ס"מ, פינוי החלק העליון של הקלקר לעומק 

 או ש"ע.

, ס"מ 40מ"מ בקצב כל  20מצולע  כולל ברזל מיתד מגולוון במרצפים מונחים תפר התפשטות .7

 2 ס"מ + מילוי במסטיק 2-ס"מ ופינוי חלקו העליון לעומק כ 2מילוי קלקר בעובי 

SIKAFLEX PRO קצב תפר התפשטות כל גיבוי מפוליאוריטן,  לרבות פרופיל  ,או שווה ערך

 מ'. 30÷35

 מ"מ. 2ס"מ, ובצידו האחד ייעטף  המוט בספוג קשיח בעובי  80אורך מוטות הזיון יהיה 
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העבודות והחומרים המתוארים  התפרים כלולים במחיר היחידה של המרצפים וכוללים כל  .8

סטיק קלקר ומ ,בפרטים ובמפרט המיוחד, כולל מוטות מיתדים מגולוונים, עטיפת ספוג

 איטום.

 

 טופינג כשתית לציפוי מגרשי טניס 02.04

ס"מ לפחות( עם מוספים שיאפשרו הקטנה  7יש לתכנן את התערובת לשכבת הטופינג )בעובי  .1

ככל האפשר של יחס מים לצמנט, על מנת לצמצם היקף סדיקת התכווצות בתערובת וכן 

 לצמצם כמות של מים חופשיים בבטון.

 בשכבת הטופינג לצורך צמצום התפתחות סדיקה בשכבה.יש להוסיף רשת זיון  .2

 אין להתיר הוספת מים לתערובת לפני היציקה. .3

יש לוודא שלא נעשה שימוש בחומרי אשפרה על יציקת הטופינג, על מנת לאפשר ייבוש של  .4

פני הבטון לאחר השלמת האשפרה המקובלת ועל מנת להקל בהדבקת הפריימר האפוקסי על 

 האשפרה יש לעשות עם הרטבה מינימלית ולא בהצפה. שכבת הטופינג. את

 

 לדת הזיוןפ 502.0

, כמצויין בתכניות שיתאימו רגילהמוטות פלדה  או ,מוטות הזיון יהיו פלדה מצולעת .1

לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל 

 סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט.

על מנת למנוע  .להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים"על הקבלן  .2

. HBTחירור תבניות, יכול הקבלן להציע לאישור המהנדס, אביזרי קוצים  מכופפים כדוגמת 

לא יאושר שימוש במיתדים או קוצים קדוחים כתחליף לקוצים רגילים גם כאשר הנ"ל כרוך 

 .בחרור תבנית

ובדיקה המפקח רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור המחירים כוללים הכנת  .3

לצורך ההתחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל 

 הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.ובנפרד 

במידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצויינים בתכניות,  .4

יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד חיבורים 

 לסירוגין.

היכן שנדרש לרתך מוטות זיון, כדוגמת עיגוני פלטקות ואלמנטי פלדה או בכל מקום אחר,  .5

 הקבלן ישתמש בזיון מצולע רתיך, ללא תוספת בגין יכולת הרתיכות או תשלום בגין הריתוך.

 ש במוטות רתיכים לריתוך, בין שנדרש בתכניות ובין שלא צויין במפורש כך. חובה להשתמ .6

 

 לעבודות בטון יצוק באתרותכולת מחיר אופני מדידה  602.0

 המדידה לפי אופני המדידה במפרט הכללי.  ,כל מקום בו לא נאמר אחרת .1

גבהים סעיפי כתב הכמויות מתייחסים לכל המקומות ללא הבדל במיקום שלהם, מפלסים  .2

 וכיו"ב.
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להסרת כל ספק מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל הדרישות המתוארות במפרט  .3

 המיוחד גם אם לא כתוב במפורט שהדרישות הנ"ל כלולים במחיר:

 יציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים והמפלסים במחיר אחיד. .3.1

זיון, ערבים  כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל .3.2

 ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.

, עיצוב חריצים, קיטומים, אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים וכו' בכל האלמנטים .3.3

 לרבות קיטום פינת תחתית תקרה יצוקה במפגש עם לוח"ד.

עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו'(,  .3.4

 האלמנטים. בכל

 עיצוב שקעים, חריצים והוצאות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים בעתיד. .3.5

עבור האלמנטים היצוקים בתבניות פלדה ו/או בתבניות דיקט חדשים למיניהן לא  .3.6

תשולם תוספת עבור "בטון חשוף )גלוי, נקי(" , עיצוב השטחים הנ"ל כלול במחיר 

 היחידה.

 מוסמך.מדידות ושירותיו של מודד  .3.7

, תפרי למרצפים מונחים חשופים פיםהחלקת הליקופטר, תוסרצפת בטון כולל מחיר  .3.8

ויציקה  בתחתית פוליאטילן הפרדה מעמודים וקירות, תפרים קונסטרוקטיביים,

 . 6%, עד בשיפועים

מחירי העמודים והקירות יכללו ביצוע הנ"ל בגבהים שונים ובמידות שונות וכמו כן  .3.9

   .גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד או משופעעמודים וקירות אשר 

לגבהים מיוחדים או עומסים  לא תשולם תוספת עבור שימוש בתמיכות מיוחדות .3.10

, מכל סוג שהוא, בכל מקום שיידרש, במהלך העבודה אחרמסוג אקרו או  מיוחדים

מודגש בנוסף, שבתקרות אשר בשל מישקלן הגבוה נדרשת תמיכה  ולפי התכנון.

ספת או יותר מכך, תמיכות אלו אינם למדידה ומחירים מוכל במחירי רכיבי לתקרה נו

 הבטון.

 מ'.   4.0/4.0טופינג לוחדים יכיל סרגלי פילוס ותפרי דמה בקצב  .3.11

 .תימדד בנפרדכהכנה למגרשי הטניס החלקה בהליקופטר  .3.12

, ו/או )ראו סעיף סיבולות( החלקת ההליקופטר תהיה ברמה שתתאים לתקרה חשופה

 למגרשי הטניס. להכנה

מחיר הקורות והקירות כולל במחירם יציקה במתווה אופקי מתעגל או קשתי ותקרות  .3.13

 במחיר אחיד. –שונות בקו מפולס או בשיפוע 

 תוספת לשטחי בטון עבור גמר בטון חשוף חזותי תמדד במ"ר בשטח הגלוי לעין בלבד. .3.14

 תפרי דמה, תפרי התפשטות עם כל אביזריהם ימדדו בנפרד. .3.15

 :י פלדת הזיוןמחיר .4

מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה, ובכלל זה  .4.1

ומבלי לפגוע בכל ההוראות האמורות במפרט הטכני, גם את עבודות העלאתה 

לקומות, את עבודות הקשירה )לרבות אספקת החוטים(, את עבודות הריתוך 
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הזיון וכל החומרים האחרים הנדרשים. הנדרשות לצרכי ביצוע, הארכות של מוטות 

 כמו כן כלול במחיר הכנת רשימות ברזל, ותכניות לסידור רשתות.

בניגוד לנאמר במפרט הכללי, קלמרות, תושבות וספסלים הנדרשים  להצבת זיון  .4.2

 בגובה הנכון ביציקה, ישולמו עפ"י משקל.
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 עבודות איטום – 05 פרק

 

 הנחיות כלליות 05.00

 אחריות הביצוע  .1

 כללית שנים החל מתאריך קבלת העבודה 10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  

או חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה, 

 אחריות זו תכלול: 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1

 .תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'( .1.2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .1.3

ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול  אם .1.4

מסיבות שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את 

תב ע"י מים מהודעה שניתנה לו בכי 7 הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 המזמין. 

אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע  .1.5

 תיקונים. 

 

 לוח זמנים  .2

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים  .2.1

 להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. 

 ים מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו.דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של חומר .2.2

 

 ביקורת על הביצוע  .3

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום. בכל  .3.1

המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או חיצוני(. על 

הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או שונות 

 קשורים להם. ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים ה

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:  .3.2

 ע"י גשם טבעי  .3.2.1

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.  .3.2.2

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.  .3.2.3

 יבדק ע"י הצפה. יכל אזור בו מבוצע עבודת איטום  .3.3

 על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.  .3.4

במכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח מספר הצפות  .3.5

 ובהתאם למצב בשטח.

בא לידי  אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן  .3.6

באחריות , וכדומה שטחפועל בביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב
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 ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעת אבעוד מועד  הקבלן לעצור את העבודה וליידע

 רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.כיצד לנהוג. 

יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה האיטום קבלן  .3.7

הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו 

 להבטחת דרישה זו. 

ויקבל את  מטעם מזמין העבודה יבדק ע"י המפקחיכל שלב משלבי עבודות האיטום  .3.8

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של  ודות האיטום.שלב הבא של עבבאישורו לפני שיתחיל 

 עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם. 

את  )לספק ולאחסן באתר( לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח .3.9

 .איטוםביצוע עבודות כל החומרים הנדרשים ל

תחלת על ה מטעם מזמין העבודה מהמפקח בכתב לקבל אישורעל קבלן האיטום  .3.10

 העבודה. 

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות  בענף  .3.11

הבניה ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה. לפני תחילת העבודה יש 

לבצע את כל ההכנות הנדרשות לכך לרבות: סולמות ופיגומים תיקנים, מטף כיבוי אש 

 דליקים, רתמות, קווי חיים, ציוד הגנה אישי וכד'. במקרה של עבודה עם חומרים

כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו  .3.12

 בכתב.

על הקבלן לבצע  בחללים הפנימייםבמקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות  .3.13

האיטום, וזאת מבלי  התאם להנחיות מתכנןהדרושים ב האיטום תיקוניכל את 

  להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום.

ל מערכות האיטום הראשיות ולאחר קבלת תוצאות בדיקות ההצפה במים המצביע ע .3.14

 על תקינות האיטום תבוצע שכבת הגנה כמפורט במפרט הטכני.

 .1חלק  1476בדיקת הצפה תבוצע עפ"י ת"י  

 

 עבודות בתקופת החורף .4

יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם בתקופת  באופן כללי .4.1

 החורף. 

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. 

המתנה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני  .4.2

 צורך להתאים את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים.

התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש  .4.3

 באלמנטים לאוורור וכד'.  

 עלות התוספות והתאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום. .4.4
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 הערות כלליות  .5

 בודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ האיטוםהע .5.1

 לפני תחילת העבודה.

איטום ללא מתן הקבלן  אתהזכות לא לאשר  ו/או למתכנן ישנה למזמיןאו /ו לפיקוח .5.2

 הסבר כל שהוא והנמקות.

 מוסמךאוטם בתוקף, תעודת קבלן  קבלן רשום על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת .5.3

 .1752בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת 

עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור  .5.4

 להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר. 

ל העבודה . על מנהעבור האתרבאופן קבע מנהל עבודה כמו כן על הקבלן להעסיק  .5.5

 לכל עבודות האיטום הנעשות באתר. פרוגרמת בקרת איכות עצמיתלנהל רישום ל

, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את האיטום חובתו של קבלןמ .5.6

השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפה 

 או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 

ומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות מ .5.7

חייב להיות נוכח באתר בזמן  האיטום קבלןנציג  לפגיעה. אם לא יתאפשר הדבר, 

 ביצוע ההגנה. 

ל הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקינותו של ע .5.8

למסירת השלב הרלוונטי, וינקוט בכל  האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד

האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו 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.

 ועץ האיטום.לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של י .5.9

בסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות  .5.10

 מטעמו והמפקח בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה, גמר או ריצוף.

 שלהלן. 1זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח  .5.11

רכת האיטום ודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת למעמ .5.12

 המתוכננת. כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק. 

 כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים: .5.13

 מפרט טכני לאיטום .5.13.1

 3,2,1חלקים 1547, ות"י 1752/2, 1752/1, 1430/3ת"י   .5.13.2

 במפרט כללי לעבודות בניה )ספר כחול( 05פרק  .5.13.3

 צרנים של חומרי האיטוםהוראות הי .5.13.4

במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני  .5.14

 לאיטום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.

נלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע הערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות מ .5.15

לקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, מושלם של העבודה: לרבות פריימר, רו
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איטום מסביב למוצאים מפני הגג, עיבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק 

יבוד מסביב למוצאי עולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, 

מים ומרזבים, מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע 

שכבות להגנות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות וכו' 

 נדרש במפרט הטכני לאיטום.כהכל  לניקוז אזורי גינון וכד'

מפרטי ביצוע של יצרני לערכות האיטום המתוכננות, תבוצענה בהתאמה מלאה גם מ .5.16

 החומרים.

 ני לאיטום. פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכ .5.17

 

 איטום רצפות וקורות יסוד במגע עם קרקע  105.0

 בטון רזה .1

, ע"ג ארגזי הפרדה ס"מ 5יש לבצע יציקת שכבת בטון רזה לקבלת האיטום בעובי  .1.1

 בכ"כ. 02ומעליהם יריעה פוליאתילן, הנמדדים בנפרד בפרק 

ויציבים פני הבטון הרזה יהיו חלקים ללא בליטות בטון או אגרגט חדות, נקיים  .1.2

 לקראת קבלת האיטום.

שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקונסטרוקטיבית ותשמש משטח  .1.3

 לביצוע האיטום.

 שעות לפני תחילת עבודות האיטום. 48יש להמתין לייבוש הבטון לפחות  .1.4

קירות במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים "עולים" כגון  .1.5

 30-ס"מ ולרוחב של כ 15 -לס הבטון הרזה לגובה של כתבוצע הנמכה במפ -יצוקים

 ס"מ על מנת ליצור חפיפה גבוהה יותר בין איטום הרצפה לדופן האנכית. 

 

 הכנת השטח .2

יש לנקות היטב את פני תשתית הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד' לקבלת  .2.1

 יריעת האיטום. אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פני השטח. 

להכין שרוולים למעברי צינורות או כבלים ברצפה המרחק המינימאלי בין יש  .2.2

 ס"מ. 50השרוולים יהיה 

יש להרכיב תבניות בהיקף הרצפה לצורך קיבוע קצה האיטום המיועד לחיבור עם  .2.3

מערכת האיטום בקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה. בקצה האיטום יעלה עד 

 פת הבטון הקונסטרוקטיבית.ס"מ נמוך יותר מפני רצ 5-מפלס כ

 

 איטום .3

 מ"מ 5" או שו"ע בעובי Pre-Bמסוג "יש להתקין את יריעות האיטום  .3.1

 המרותכות בחפיפות בתוך התבניות שהוכנו ליציקת קורות היסוד.  .3.2

ס"מ מעל התבניות, לצורך חיבור עם  30-יש להשאיר עודף היריעות ברוחב של כ .3.3

 איטום ברצפה בשלב מאוחר יותר.
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 2.1יציקת קורות היסוד תבוצע יציקת בטון רזה בהתאם להנחיות שבסעיף לאחר  .3.4

 לעיל.

" או שו"ע Pre-B" יש לפרוס יריעה ביטומנית הנדבקת לבטון מסוג  בטון הרזהעל גבי  .3.5

 מ"מ. 5בעובי 

חיבור בחפיפות בין היריעות וחיבור ביריעות לשטחים אנכיים של קורות, קירות תת  .3.6

 ם איטום ביטומני יהיה בהלחמה מבוקרת.קרקעיים וכד' בהם לא קיי

במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים בהם בוצע איטום ביטומני  .3.7

יש לקבע את קצה היריעה על גבי השטח האנכי באמצעות סרגל אלומיניום שטוח 

או שו"ע על גבי   "EASYGUMמ"מ, ולסתום במסטיק ביטומני מסוג " 30X2במידות 

 פריימר מתאים.

ס"מ  5בהיקף הרצפה תעלה היריעה בצורה אנכית על גבי התבנית עד למפלס של  .3.8

 למפלס פני הרצפה המתוכננת. תחתמ

במעברי צינורות בודדים יש להתקין אביזרי אטימה מסוג "דלמר דלביט" בעלי  .3.9

 צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום וחבק נירוסטה.

 ישים דרך שכבות האיטום. אין לבצע מעבר צינורות או שרוולים גמ .3.10

כל המעברים של כבלים יבוצע דרך שרוולים קשיחים. במעבר השרוולים שרך שכבת  .3.11

האיטום יש להתקין אביזר אטימה "דלמר דלביט" או שו"ע. המרחק בין השרוולים 

 ס"מ. 50-יהיה לא פחות מ

במקומות בהם נדרש לבצע מעבר של מקבץ שרוולים דרך שכבת האיטום יש לשמור  .3.12

 ס"מ בין השרוולים. 5מרווח של לפחות 

על גבי יריעת האיטום, יש לבצע תבנית ליציקת חומר איטום בשפיכה ע"י התקנת  .3.13

 ס"מ סביב הצינורות. 3זויתן בגובה 

ביטומני -יתנים, יש לצקת חומר פוליאוריטןולתוך תבנית היציקה שנוצרה ע"י הזו .3.14

 " או שו"ע. LASTOFLEX PB 2Kבשפיכה מסוג "

דא כי חומר האיטום מתפלס היטב בין הצינורות, ובחפיפה ליריעת האיטום יש לוו .3.15

 האופקית של הרצפה.

ס"מ מעבר לקוצים שהוכנו  30בכל הפסקת יציקה תמשך יריעת האיטום לפחות  .3.16

 להמשך יציקת הרצפה.

יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות לוחות דיקט  .3.17

ם מעל יריעות האיטום, מחוברים רק אחד לשני על מנת למנוע את מ"מ מונחי 8בעובי 

 תזוזתם.

לקראת המשך עבודות האיטום יש לפנות את לוחות ההגנה ולנקות את החלק החשוף  .3.18

 של היריעות.

לאחר קשירת הברזל ולפני יציקת הרצפה יש לנקות היטב את היריעה מלכלוך, פסולת  .3.19

 וכד'.
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 יםהגנת האיטום מתחת לרצפת לוח"ד .4

ס"מ.  5בעובי  להגנת האיטום  30-על גבי שכבת האיטום יש לצקת שכבת בטון ב .4.1

 תערובת הבטון תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

 שכבת הבטון להגנה תכסה את שכבת האיטום באופן מושלם.  .4.2

 

 באזור ללא לוח"דים שומרי מרחק להגנת האיטום .5

היריעה בצורה מבוקרת, שומרי מרחק עשויים בלטות בטון או יש להרכיב על גבי  .5.1

מטר  1-ס"מ. המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ 5X5X10 -בלוקי בטון במידות של כ

 לכל כוון.

וכד'   ס"מ מדפנות של קירות אנכיים 30-פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק כ .5.2

 תבוצע בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום.

 

 עצר מים מתנפח .6

 SIKA" בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח  .6.1

SWELL S  10" או שו"ע על בסיס פולימרי במידות של X 20 .מ"מ 

הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי  סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. .6.2

 מתאים לפי הנחיות יצרן.

 

 יציקת רצפת בטון .7

 ון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה.יציקת רצפת בט 

 

 איטום דפנות קורות יסוד .8

 הערה: משטח האטימה יכלול את דפנות קורות היסוד והיקפם עד תחתית הדפנות. 

 הכנת השטח 8.1 

 יש לנקות את פני הבטון מכל חומר רופף, לכלוך, אבק וכו'. .8.1.1  

שימצא בטון בריא. יש לחתוך במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד  8.1.2  

ס"מ בתוך  2-את כל הקוצים )לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ

הבטן ולמלא את החורים באמצעות מתערובת מוכנה מסוג "סיקה רפ פאוור" 

 או שו"ע.

 איטום דפנות קורות יסוד 8.2 

טופ שכבות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה  2על פני הבטון יש לבצע  .8.2.1  

 2ק"ג/מ"ר כל אחת. )הכמות הכללית תהיה  2סיל" או שו"ע בכמות של 

 ק"ג/מ"ר(.

לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון. יש  8.2.2  

 600לערבב את החומר עם מערבל חשמלי בכל מהירות סיבובים נמוכה )עד 

 סל"ד(.

טום )לבן ואפור( ע"מ להבטיח כיסוי יש להשתמש בשני גוונים של חומר אי 8.2.3  

 מושלם של פני השטח בכל שכבות האיטום המתוכננות.
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לאחר ייבוש מינימאלי של שכבת האיטום יש להתחיל באפשרה שתבוצע  8.2.4  

 פעמים ביום. 3-במשך יומיים, כ

 

 איטום משטחי בטון חיצוניים פתוחים לשמיים 205.0

 כללי .1

 כלפי חוץ המבנה. יציקת משטחי הבטון תבוצע בשפוע .1.1

בעובי מתאים לעובי בניית קירות היקפיים של המבנה תבוצע על גבי חגורות בטון  .1.2

 ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן. 20-הקירות. גובה החגורה יהיה כ

 

 הכנת השטח .2

יש לנקות את פני הבטון מאבק, לכלוך, אבנים וכדו'. יש לחתוך את כל הקוצים הלא  .2.1

 ס"מ.  2קונסטרוקטיביים בעומק של 

 יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב.  .2.2

יש לסתום את כל החורים בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.  על השטח להיות  .2.3

 ם.חלק, נקי ורציף לקבלת האיטו

 

 רולקה .3

ס"מ באמצעות תערובת "סיקה רפ  5X5לאורך חגורות הבטון יש לבצע רולקה במידות  .3.1

 פאוור" תוצרת חברת "סיקה" או שו"ע.

מטר סביב המבנה  1-יש לנקות את פני הבטון בקטע מיועד לקבלת האיטום ברוחב כ .3.2

 מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

ה באמצעות תערובת "סיקה רפ פאוור" תוצרת יש למלא את כל החורים וכיסי סגרגצי .3.3

 חברת "סיקה" או שו"ע.

 

 איטום .4

על פני הבטון נקיים, יציבים וספוגים במים יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנט  .4.1

 .מ"ר\ק"ג 4" או שו"ע בכמות 107הידראולי מסוג "סיקה טופ סיל 

ם ולפני יישום מ"מ יבש. זמן ייבוש בין שכבות האיטו 3עובי שכבת האיטום יהיה  .4.2

 שכבות הגנה יהיה בהתאם להוראות היצרן. 

 

 הגנת האיטום .5

 מ"ר להגנה.\גר' 200מעל שכבת האיטום יש לפרוס בד גיאוטכני במשקל  

 

 איטום רצפות חדרים רטובים וחדר מערכות מ.א בקומת גלריה 305.0

 כללי .1

החדר הרטוב חגורת בטון,  ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפני .1.1

 לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". 
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 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ .1.2

מתחת לתחתית הריצוף ס"מ  1 -באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ .1.3

 במקום.

 

 הכנת השטח  .2

 לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום.  יש .2.1

בכל המקומות בהם ישנם חורים, שקעים או כיסי סגרגציה יש למלא אותם באמצעות 

 תערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.

זוויתן אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על מנת לקבל את יש לקבע  דלתותבספי  .2.2

אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור  האיטום בחפיפה.

הדלת. עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה 

 חלק בלתי נפרד ממנה.

 

 רולקה .3

ס"מ  6X6בחיבור בין שטח הרצפה לשטחים אנכיים של קירות יש לצקת רולקה במידות  

" או שו"ע מדולל   Mחול, מים ו"סיקה לטקס 3צמנט,  1בצורת משולש, באמצעות תערובת 

 .1:3במים ביחס 

 

 מערכת איטום תחתונה .4

על גבי פני הבטון חלקים ויבשים תבוצע מערכת איטום על בסיס פוליאוריטן ביטומני מסוג  

"HYPERDESMO PB-2K מ"מ יבש. יישום המערכת יהיה על גבי פריימר  3" או שו"ע בעובי

"AQUADURאו שו"ע ". 

 

 בד גאוטכני  .5

"ר/מ"ר ג 200במשקל  אורים" או שו"ע " מסוג אוטכנייעל גבי האיטום יש להניח בד ג .5.1

 "מ. ס 10 בחפיפות של

 יש להרטיב את הבד הגיאוטכני לפני יציקת בטון הגנה כך שיהיה רווי במים. .5.2

 

 להגנה  בטון .6

פני הבטון יהיו ס"מ.  5להגנת האיטום בעובי של  20-בטון ב יש לצקתמעל הבד הגיאוטכני  

 מוחלקים בסרגל לשני כיוונים. 

 

 פריסת צינורות  .7

 על גבי רצפת הבטון יש להרכיב צינורות ניקוז, הספקת מים, חשמל וכד'. 

 

 יציקת רצפה עליונה בחדרי שירותים .8

 על גבי שכבת בטון להגנה יש לצקת רצפה עליונה לפי תכניות קונסטרוקציה. 
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 רולקה .9

 X 6 6יש לבצע רולקות במידות של בחיבור לשטחים אנכיים של קירות, מעקות, עמודים וכו' 

 , באמצעות תערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.ס"מ

 

 מערכת איטום עליונה בחדרי שירותים .10

על גבי פני הבטון חלקים ויבשים תבוצע מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי  .10.1

 4מ"מ שכבה יבשה, בכמות  3-" או שו"ע בעובי של כ107מסוג "סיקה טופ סיל 

 מ"ר.  \ק"ג

 לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון.  .10.2

י השטחים האנכיים עד לגובה מערכת האיטום תבוצע על כל שטח הרצפה ותעלה על גב .10.3

 ס"מ מעל פני הריצוף. 10של 

 

 בדיקת מערכת האיטום .11

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את  .11.1

 השטח המיועד לביצוע איטום.                                         

לקחת בחשבון כי  יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש .11.2

 מ"מ.  3-בעובי כק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה  4נדרש 

 יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה. .11.3

שכבת  קילוףבדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות  .11.4

קצה המדיד  הצמדת החלקע"י  בדיקה נוספת תבוצע ומדידת עובי השכבה. האיטום

  ת האיטום מסביב.נע של הקליבר לפני שכבוחלקו ה לפני הבטון באזור קילוף החומר

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 8 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ .11.5

. במידה וכל השטח המיועד לקבלת מ"ר 100מקומות שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  .11.6

 בדיקות. 5-מ"ר יבוצעו בכל מקרה לא פחות מ 100-ינו פחות מהאיטום ה

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה ועובי  .11.7

 בדיקות נוספות. 5הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן לבצע  .11.8

 פת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי הנדרש.שכבת איטום נוס

 שר חורים בשכבת האיטום.פאין לא .11.9

 

 איטום קירות חדרים רטובים 405.0

 כללי .1

סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שרותים וכד'. קירות בטון,  .1.1

 קירות בלוקי בטון.

ההיקפית של החדר יש לבצע על לאחר בניית קירות בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון  .1.2

 גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן:
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 הכנת השטח  .2

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר  .2.1

 הלא מודבק )כמו חול(. 

יש להכין שקעים למעבר צנרת אנכית או אופקים בהתאם לתוכנית של יועץ  .2.2

 אינסטלציה.

ו"סיקה  חול, מים  3צמנט,  1יש להחליק את דפנות בשקעים באמצעות תערובת  .2.3

 (.1:3" או שו"ע )מדולל במים ביחס Mלטקס 

 השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף. .2.4

 

 איטום  .3

 MASTERמ' תבוצע מערכת איטום מסוג " 2בקירות בטון או בלוק עד לגובה של  .3.1

WALL מ"מ שכבה יבשה.  2" או שו"ע בעובי 

 ".WALLשכבות על גבי פריימר "מסטר  2-יישום המערכת יהיה ב .3.2

 

 איטום קירות חוץ  505.0

 כללי .1

בשיטה  בחיפוי אבן ו/או בלוקים יצוקים סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון

  וכד'. הצדדים המעקות משני ,פתחים פנותכולל ד ,וכד' טיחבגמר , רטובה

 

 הכנת השטח .2

 יש לנקות את פני הבטון מכל חומר רופף, לכלוך, אבק, וכו'.  .2.1

במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא. יש לחתוך את כל  .2.2

ס"מ בתוך הבטון ולמלא את  2 -הקוצים )לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ

או שו"ע. יש להרטיב את השטח החורים באמצעות מוכנה מסוג "סיקה רפ פאוור" 

 לפני יישום מערכת האיטום.

 

 איטום .3

בכל שטח הקירות יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מסוג "סיקה טופ  .3.1

מ"מ יבש. יישום המערכת יהיה במספר שכבות  2.5 -" או שו"ע בעובי של כ107סיל 

 מ"ר.\ק"ג 3בכמות כוללת 

 בסעיף לעיל. הנחיות לבדיקת מערכת האיטום ראה .3.2

 

 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן  .4

 לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן. .4.1
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" או שו"ע על SIKA HYFLEX 250סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג " .4.2

 ס"מ. 2X2", בצורת רולקה במידות SIKA PRIMER 3Nגבי פריימר "

 

  ונותחיבור למשקופי החל .5

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום. .5.1

יש להצמידה לשטח הכללי של , E.P.D.Mיריעת  קיימתמשקופים העיוורים בבמידה ו .5.2

או שו"ע. המסטיק יחבר " SILIRUBהקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "

  לקיר האטום.  E.P.D.M – בצורה אטומה את יריעת ה

 SELF" סביב משקופי החלונות יש להצמיד יריעת E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת  .5.3

ADHESIVE מסוג" על בסיס בוטילי "SCAPA TAPES SC-318 " או שו"ע ברוחב של

 ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.  10-ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו 10"מ )ס 20-כ

מסטיק האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה  הערה: .5.4

 SIKA PRIMER" או שו"ע על גבי פריימר "SIKA HYFLEX 250פוליאוריטן מסוג "

3N." 

 

 עצר מים מתנפח .6

 SIKA" בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח  .6.1

SWELL S  10" או שו"ע על בסיס פולימרי במידות של X 20 .מ"מ 

הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי  סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. .6.2

 מתאים לפי הנחיות יצרן.

 

 הכנת השטח .7

יש לנקות את שטח הקורות מאבק, לכלוך, אבנים וכדו'. לחתוך את כל הקוצים הלא  .7.1

 ס"מ  2קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל  .7.2

החורים בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.  על השטח להיות חלק, נקי ורציף 

 לקבלת האיטום.

 

 רולקה .8

לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש להרכיב רולקה ביטומנית  .8.1

 ס"מ. 4X4במידות  ," או שו"עPAZ ROLKAמתועשת מסוג "

 

 איטום .9

" או 2Kמסוג "נפופלקס פרופיטק  יישום מערכת איטום דו רכיבית על בסיס ביטומני .9.1

 בה יבשה.מ"מ שכ 4שו"ע בשתי שכבות בעובי כולל 
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זמן ייבוש בין השכבות ולבני יישום שכבות הגנה יהיה בהתאם להנחיות של יצרן  .9.2

 החומר.

 

 בדיקת האיטום .10

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את  .10.1

 השטח המיועד לביצוע איטום. 

 יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה.  .10.2

ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום  1.6ון כי נדרש יש לקחת בחשב .10.3

 מ"מ.  1היבשה 

מ"ר חומר \ק"ג 6.4נדרש  מ"מ 4כלומר על מנת לקבל שכבת האיטום היבשה בעובי  .10.4

 אטימה טרי. 

 יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה. .10.5

קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י  .10.6

 שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי האיטום תבוצע כ .10.7

 מ"ר. 100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  .10.8

ועובי  עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה .10.9

 בדיקות נוספות. 5הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהנדרש על הקבלן לבצע  .10.10

 שכבת איטום נוספת עד לקבלת העובי הנדרש.

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. .10.11

 

 דרך קדח או שרוול בודד צינוראיטום מעבר  .11

וט מרווח הנוצר בניהם מיש לדחוס בלשרוול או לקדח  לאחר הכנסת הכבל או הצינור .11.1

ולסתום במסטיק מסוג  ס"מ יותר גדול מהרווח 1-בקוטר כ של ספוג פוליאתילן

"EASY GUM .או שו"ע " 

 DALLMERמסוג " אביזר אטימה של הקיר יש להרכיבעל גבי הצינור מצידו החיצוני  .11.2

DELBIT יש לרתך את ערכת האיטוםצווארון ביטומני לחיבור עם מ" או שו"ע בעל .

 על גבי דופן הבטון של הקיר המרוח בפריימר ביטומני.  הצווארון

 את האביזר יש להדק לצינור בעזרת חבק נירוסטה.  .11.3

 .פרט זה יבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקירות .11.4

 

 איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל  .12

רת "פלסים" או שו"ע בתבנית הקיר מוכנה תוצרת חב  PVCבחלופה זו תורכב כוורת .12.1

 לפני יציקת הקירות, לצורך מעבר כבלי החשמל דרכה.
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בחירת הכוורת תהיה בתאום עם יועץ חשמל בהתאם לכמות ומידות הכבלים  .12.2

 האמורים לעבור דרכה.

" או NOFIRNOמסוג " לאחר השחלת הכבלים בכל שרוול יש לבצע מערכת איטום .12.3

 כל שרוול.בקצה החיצוני והפנימי של  שו"ע

" למילוי החלל וקיבוע הכבלים RESWATTהמערכת מורכבת מצינוריות גיבוי מסוג  " .12.4

 כך שניתן יהיה למלא בחומר האטימה המשחתי.

 כל עבודת האיטום בין הכבלים לשרוולים תעשה בכפוף להנחיות ספק המערכת. .12.5

 

 הגנת האיטום .13

מ"ר ולהרכיב יריעות הגנה \גר' 200על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גיאוטכני במשקל  

 מסוג "פזדריין" או "ביטודריין" או שו"ע

 

 מילוי חוזר  .14

 ביצוע מילוי חוזר מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.

 

 מערכת אוורור גז ראדון ברצפות במגע עם קרקע 605.0

 כללי .1

מאוישים, הכול בכפוף מערכת לאוורור גז ראדון תבוצע ברצפות התחתונות מתחת לחדרים 

 להנחיות יועץ האינסטלציה והנחיות עיריית ירושלים.

 ההנחיות שלהלן הינם כלליות: 

 

 נרת אוורורצ .2

בקוטר  ינור שרשורי מערכת לאוורור גז ראדון הכוללת צ בין ארגזי ההפרדה יש לבצע .2.1

-2 ס"מ, גודל אגרגט 30X40גיאוטכני מונח בתוך מילוי חצץ במידות בבד  עטוףמחורר 

 ס"מ )ראה תוכנית מיקום הצינורות(. 3

 -קשיח מ אוורוראחת לצינור " Tכל שתי קצוות צינור שרשורי יחוברו ביציאת "  

P.V.C   .אטום "עולה" עד לגג 

קשיח שהותקן לפני יציקת  PVCצינור אוורור בקורות היסוד יבוצע דרך שרוול מעבר  .2.2

  הקורה.

-מ הקשיח לפליטת הגז יהיה איוורור צינורמערכת איוורור תת רצפתית תתחבר ל .2.3

P.V.C. דרך פיר היה תאינטש. יציאת האיוורור של הצינור העולה  3-4קוטר ב

"מ מעל פני ס 135קצה הצינור יהיה בגובה של  המתוכנן ע"י אדריכל וקונסטרוקטור.

ס"מ מעל קצה הצינור  20ס"מ ובגובה של  20 ויכוסה בכובע "סיני" בקוטר של הגג

 שת למניעת חדירה וקינון ציפורים.ויכוסה בר

יש להקפיד על חיבור אטום בין חוליות הצינור ועל שלמותו. כל החיבורים בין חלקי  .2.4

 - הצינורות יהיו ע"י מופות, בנדים, חבקים וכד' ויסגרו בברגים לאטימה מושלמת

 י הנחיות יועץ אינסטלציה. לפ לוהכ
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לא לפגוע  -על גבי הצינור העולה יש לציין באופן ברור ובולט: "צינור לפינוי גז ראדון  .2.5

 בשלמותו ולא להתחבר אליו". 

מוך לנקודת היציאה יש להכין נקודת חשמל, על מנת לאפשר חיבור מפוח יניקה ס .2.6

 לצינור במידה ויהיה צורך לשאוב דרך מערכת זו. 

 עו בהתאם להנחיות היועצים המתאימים.  נקודת החשמל, סוג ועוצמת המפוח יקב .2.7

תעשה בכפוף להוראות המפרט הכללי למניעת חדירת ן דואהר לאוורור גזכל המערכת  .2.8

 של עיריית ירושלים.ן דואגז ר

 

 ותכולת מחיראופני מדידה  705.0

 

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:  .1

מדד יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת -  חידת קומפלטעבודות לפי י .1.1

 ביחידת קומפלט. 

 מדד במטר אורך. יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת -עבודות לינאריות  .1.2

מדד בפריסה כלומר יבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו ת -עבודות שטח  .1.3

 תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום. 

 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.  .1.4

על מנת בהיקף מישרה מתאים מנהל העבודה שיועסק על ידי  קבלן האיטום יהיה  .1.5

יאשרם באותו יום מו כן כלהבטיח הכנת דפי מדידות של השטחים שטופלו באיטום ו

 ביצוע ההגנות על שטחי בטון.ולפני 

מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות, הגליפים והשטחים הנסתרים של האיטום  .1.6

 .תתבצע אך ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות

עבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא ניתן המדידה של הדפי  .1.7

לא ייבדקו ולא ישולמו. האחריות  -את השטח שכוסה בשכבת איטום יהיה לראות 

 לקיום נוהל המדידה השוטף ) ברמה יום יומית( מוטלת על כתפי הקבלן.

 

 להלן פרטי המדידה .2

נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום  במגע עם הקרקעאיטום רצפות  .2.1

איטומים משופעים , בולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות

 וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .2.2

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד פינות,  .2.3

לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי האיטום סביב  חיבור

 צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים  .2.4

 אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות הגגות וכד'.
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 מדד בנפרד במ"א. ירגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים יקיבוע היריעות בעזרת ס .2.5

של האיטום,  יחידההכלול במחיר אינו  -ות, המטרות וכד'  בדיקת האיטום ע"י הצפ .2.6

 באחריות הקבלן הראשי.

 נפרד במ"ק. ב מדדיי - או מדה/ו בטקלבטון ו/או שיפועים ב .2.7

 מדדו בנפרד במ"ר. יי - בידודים תרמיים  .2.8

 דדו בנפרד במ"ר. מיי - הגנות איטום  .2.9

ימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי י -איטום רצפות חדרים רטובים  .2.10

 שטחים אנכיים, חפיפות וכד'. 

 מ'.  2של מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה יי -איטום קירות חדרים רטובים  .2.11

 ביחידת מדידה אחת לכל מאגר דדמיבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת .2.12

 אלא אם צוין אחרת. –

מדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים ייאיטום הקירות החיצוניים  .2.13

 פתחים, מעקות משני צדם, חפיפות לשאר האיטומים וכד'.  דפנותצרים, רצועות, 

 

 תכולת המחירים .3

ידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ביצוע ימחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  .3.1

לקוי או ביצוע שלא 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  .3.2

 לשלמותה. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה. 

יתומחר  –או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום כון התקנים ממחיר ביקור  .3.3

 בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי.

יתומחר בנפרד ואינו  –או גורם מוסמך אחר מכון התקנים מחיר בדיקות המטרה  .3.4

 כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי.

ו/או המיוחד תוכניות ו/או במפרט ב פרט ו/או הוראה המצוינים המחירים יכללו כל .3.5

 בכתב הכמויות. 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע  .3.6

בהתאם  עבודה זו תימדד בנפרד, -עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 .להוראות החוזה
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 פיקוח עליון – 05לפרק  1 נ ס פ ח 

 

 מבוא .1

לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו  .1.1

 בשטח להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.

כל שלב משלבי בעת ביצוע עבודות האיטום באתר, יבדוק המפקח הצמוד באתר,  .1.2

 ל עבודות האיטום.שלב הבא שתחילת האת אישורו לפני  תןייו עבודהה

שלב האישור המפקח על את  בליקשלא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי  .1.3

 קודם. ה

שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות  .1.4

האיטום יהיו בהתאם לאזור בו מבוצע האיטום, גודל האזור שנאטם, שיטת עבודת 

 וכד'.האיטום, סוג החומרים 

תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה, לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות השטח,  .1.5

 ואישורו של המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן.

הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים  ת איטוםעבודשל לפני ביצוע כל שלב  .1.6

ולקבל אישור מהמפקח על  ,ראוי לאחסנם במקוםאותו אזור,  הנדרשים לאיטום

 התחלת העבודה. 

 שעות מראש. 48באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  .1.7

לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים כגון:  .1.8

סולמות, פיגומים, רתמות, תאורה, חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשרים 

בצורה בטיחותית ויסודית. יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני בדיקת העבודות 

 הגעת המתכנן לאתר.

באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם כל  .1.9

 הגורמים הרלוונטיים.

בכל ביקור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול )מפקח באתר(, נציג  .1.10

 קבלן האיטום. קבלן ראשי ונציג

במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות  .1.11

 באתר. 

באחריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום  .1.12

המתוכננים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך 

 המתכנן.בדיקת המצב הקיים על ידי 

גמר עבודות הכנת השטח לקראת קבלת האיטום באלמנטים המיועדים לקבלת  .1.13

 האיטום כגון: 

בטון רזה ברצפות במגע עם קרקע, קירות בטון יצוקים במרווח עבודה, קירות דיפון,  

קורות ועמודי יסוד, רצפות וקירות בחדרים רטובים, תשתית לקבלת האיטום בגגות 

, שטחים פנימיים של בורות, מאגרים, בריכות או כל ומרפסות, קירות חיצוניים

 אלמנט אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.
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במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת  .1.14

האיטום ולפני ביצוע בדיקות הצפה, המטרה וכו', לפני כיסוי שכבות האיטום ע"י 

 שכבות הגנה וגמר.

האיטום באתר מתבצעות בשלבים, במסגרת פיקוח עליון תערך  במידה ועבודות .1.15

בדיקת קטע ניסוי של כל אלמנט. כל קטע ניסוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי 

פיקוח עליון. באחריות המפקח באתר לבדוק את העבודות שיבוצעו בשלבים הבאים 

 ולדווח למתכנן על התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פיקוח צמוד.

להודיע או מי מטעמו  /רך ביצוע פיקוח עליון כנדרש, באחריותו של המזמין ו לצו .1.16

סיום השלבים העיקריים של העבודות ליועץ מבעוד מועד, ובהתראה סבירה על 

 שלהלן. 2בסעיף מתואר כ

 

 על פי החלטת המפקח –מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון  .2

 יישום איטום. גמר עבודות הכנת השטח ברצפת מרתף לפני .2.1

 עבודות איטום בכל השטח של רצפת מרתף. במהלך .2.2

 גמר עבודות הכנת השטח בקירות יצוקים במרווח עבודה .2.3

 איטום קירות יצוקים במרווח עבודהבמהלך  .2.4

 הכנת השטח ברצפה וקירות חדרים רטובים לדוגמא .2.5

 איטום רצפת חדרים רטובים לדוגמאבמהלך  .2.6

 הכנת השטח בקירות חיצוניים .2.7

 איטום קירות חיצונייםבמהלך  .2.8
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 מסגרות -עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה   – 06פרק 

 

 כללי 06.01

משרדי, פרק -כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינ . 1

עבודות צביעה ותקנים ישראליים  – 11עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  ופרק  - 06

 מתאימים.

 א מפרט זה, יחד עם רשימות המסגרות והפרטים שבתכניות  האדריכלות. יש לקרו .2

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתכניות ובמבנה את הכמות ואת מידות הפתחים    .3

בהם יורכבו פריטי המסגרות ויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצורך קבלת הוראות 

 לגבי המידות הקובעות. 

ות ייצור ודוגמאות מיחידות המסגרות  השונות לפי דרישת על הקבלן להכין תוכני .4

האדריכל. במידה ותכניות היצור ו/או הדוגמאות לא יאושרו ע"י האדריכל, יהיה על 

 הקבלן לתקנן עד לאישורן הסופי ורק אז להתחיל בייצור כל הפרטים.

 לעיל בדרישות הבאות:  1פריטי המסגרות יעמדו בנוסף לנאמר בסעיף   .5

ויישאו  1212פריטי מסגרות המשמשים אלמנטי חיץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י    

 תו תקן ע"ג כל פריט. 

 פריטי מסגרות בממ"מים יהיו לפי דרישות פיקוד העורף.  

כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים, אלא אם מצוין אחרת. האלמנטים יהיו מגולוונים  .6

חידות שלמות ולא של המרכיבים, לא יורשו כיחידות שלמות, הביצוע בטבילה של י

חיבורים בין המרכיבים השונים של המוצר המושלם, אלא אך ורק במקרים שבהם 

מתעוררת בעיית הובלה או בעיית גודל האלמנט שאינו מותאם לבריכת הטבילה. 

במצבים אלה, יורשו חיבורים אך ורק לפי פרט שיוגש לאישור ע"י הקבלן לאישור 

 המפקח.

בכל מקום שיש סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין הרשימות עצמן עדיפות תהיה     . 7 

 לנאמר ברשימות.

  עבודות יבוצעו על פי רשימות נגרות ומסגרות. .8 

 על הקבלן לספק תעודות אחריות של היצרנים השונים לאלמנטים המסופקים. .9 

 

 ייצור והרכבה 06.02

הקבלן יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה וימסרם לשימוש בסיום  .1 

 העבודות כחדשים. 

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי  .2 

 המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת. 

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור  .3 

דוגמת הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר 

 לאורך ימים. 

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן  .4 

 תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים. מאחריותו לגבי 
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אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוונת במקום, יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים  .5 

שנגרמו לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר 

 אבץ לפי אישור המפקח. 

 של הרצפה בטרם הרכבה. על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים .6 

 

 הערות לביצוע עבודות מסגרות 306.0

 מסגרות , אלא אם נדרש אחרת:ההערות אלו נוגעות לכל הפריטים ברשימות  

על הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפורטות ודוגמאות פירזול לאישור האדריכל, לפני  . 1 

ביצוע העבודה. עליו לבדוק מידות בשטח ולבדוק כווני פתיחה לדלתות בתכניות 

 העבודה. 

כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי,  . 2 

. המוצרים חייבים בתו שבתוכניותולפרטים , לרשימות המסגרות מפרט המיוחדל

 תקן.

וצבועים בסופרלק או בפוליאור ובהתאם להנחיות  כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולבנים .3 

 המפורטות בחוברות רשימות וגמר בגוון לפי בחירת האדריכל.

יש להתקין על ארונות חשמל, בזק, כיבוי אש וכיו"ב מדבקות עם סימון סוג הארון.  . 4 

 ת הסימון תקבע ע"י האדריכל.צור

 .1142מעקות יבוצעו לפי ת"י  . 5 

וישאו  1212פרטי מסגרות המשמשים אלמנטי חייץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  . 6 

 תו תקן ע"ג כל פריט.

ויאושרו או  להציע שיפורים בתכנון אשר ייבחנו ע"י האדריכל והמפקח הקבלן רשאי  . 7 

 לא יאושרו על ידם .

לאישור האדריכל והמפקח. עבודת  1:1עליו לתכנן פרטים מוגדלים בקנה מידה                        

 התכנון תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן.

במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם עד   

 לקבלת אישור סופי מהאדריכל.

. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפני ביצוע בניהמידות  מידות הפתחים הינן . 8 

 שבוצעו במבנה. ם לפתחי

בגמר ההרכבה והייצור, לא יאושרו כל , כל מוצרי המתכת יוטבלו באמבטיות אבץ .9 

חיבורים )ברגים, ריתוך( לאחר הטבילה. נושא זה הוא תנאי יסודי של החוזה וכל 

 .חריגה תגרור החלפת אלמנטים קומפלט

 

 מלבנים  406.0

מ"מ  2.0כל המלבנים מפח מכופף ומגולוון בעובי   -אם לא צוין אחרת ברשימות  .1 

 לפחות, בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטים.  

המלבנים יכסו את כל עובי הקיר בו קבוע הפתח, לרבות שכבות הגימור השונות  )טיח,  .2 

 קרמיקה, אבן(. 

 כל מלבן יעוגן לקירות בהתאם לשיטה שתאושר ע"י המפקח.  .3 

 יש לרתך את הצירים למלבנים מצידם הפנימי.  .4 
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בכל המלבנים יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת.  .5 

 הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.  

 כל חיבורי הפינות במשקופים ייעשו בגרונג.  

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך,  .6 

תמוכים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הקיר 

 מ"מ אם לא צוין אחרת בתוכנית. 15הסופיים יישאר רווח לפחות 

מקרה שמילוי המשקוף  יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט. בכל .7 

לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקן ולהרכיבו מחדש על חשבונו. בעת יציקת המילוי 

יש לתמוך את המפתח שבין עמודי המשקוף כדי למנוע לחיצת המשקוף ע"י מילוי 

 הבטון.

משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה  2הצבת  .8 

 מהקו.או סטייה 

 

 וביטון משקופים הצבה  5.060

וף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע משק . 1

לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה ר המשקוף ומילוי הרווח הנות

 במפרט הכללי. 04042כמו חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף  ריבוצע החיבו

ך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם בתו משקופים מלבניםת הצב . 2

 מיושרים בעזרת סרגל ואנך. תמוכים בפני סטייה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם

להרכיב את  שמ"מ עבור הטיח. במקרים אחרים י 15יר מרווח לפחות אשהטיח יש לה

 המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעובי הטיח.

חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד  ילוילן להקפיד על מהקבעל  . 3

יבו רכרטיבות. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולה

 מחדש.

ת בקו אחיד ולא תורשה כל רת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושהצב . 4

 בליטה או סטיה מהתקן.

וף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות המשקיציקת הדייס יש לתמוך את  בעת . 5

 למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.

יציקת חגורה עם זיון לפי  י"עהביטון  צעקיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבואם  . 6

 הוראת המפקח.

 

 תמתכ -ן משקופים ומשקופים סמויים )עזר( ביטו  6.060

ת ודלתות פלדה/עץ/אלומיניום בקירות לונון בכל מצב משקופי עזר של חקבלן לבטעל ה 

 ומחיצות בנויים לכל גובהם.

 

 אטימות  706.0

יש להבטיח אטימות מלאה בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי  .1 

 המלבנים )בקירות בטון ובקירות בנויים( ימולאו בדייס בטון.  
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מרווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבנים יאטמו בחומר סיליקוני אפור. יש   

 לדחוס את חומר האיטום למרוח ולכחל את המישק בכיחול מושקע. 

המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים  .2 

לכל אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. הרווח בין תחתית אגף הדלת/רפפה  

מ"מ במצב סגור, אלא אם נדרש מרווח גדול יותר  2-3לבין פני הריצוף יהיה בגבולות  

 ברשימות. 

פפות בין הכנף לבין המלבן תובטח על ידי התקנת רפידה האטימה בדלתות אש ובר  

 או ש"ע. "ATHMER" אלסטית מיוחדת מסוג 

 

 דוגמאותתכנון ו 806.0

לכל סוגי               Shop Drowingלאישור המפקח והאדריכל תוכניות עבודה  הקבלן יגיש .1 

 צורם.האלמנטים כגון: דלתות אש, ארונות, מעקות, רפפות וכד' , בטרם  יי

בצע "דוגמאות" להקבלן רק לאחר קבלת אישור לתוכניות ותיקון כל הליקויים  , יוכל  .2 

לפני תחילת , כל זאת בהתאם לדרישות האדריכלמסגרות טיפוסיים  ריטיפ  של 

 . הייצור השוטף

 הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים.  

פרזול למוצרים, ל המפקח לחומרים,האדריכל ועל הקבלן יהיה לקבל אישור  .3 

 הדוגמאות. לפני תחילת ביצועעוד  אביזרים לו

   המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תפסל ועלהאדריכל ודוגמא שלא תאושר על ידי  .4 

הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות עד לקבלת אישור 

 המפקח.אדריכל ול ש סופי 

תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין( כמפריט  אדריכלשתאושרנה על ידי ה דוגמאות .5 

 המהווה חלק מהזמנת עבודה זו. מושלם

 רק לאחר קבלת האישור הסופי ניתן יהיה להתחיל בייצור השוטף. .6 

 

 ייצור והרכבה  06.09

וימסרם לשימוש בסיום  הקבלן יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה .1 

 . העבודות כחדשים

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי  .2 

 המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת. 

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור  .3 

דוגמת הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר 

 לאורך ימים. 

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן  .4 

 תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים. מאחריותו לגבי 

אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוונת במקום, יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים  .5 

שנגרמו לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר 

 אבץ לפי אישור המפקח. 

 של הרצפה בטרם הרכבה. על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים .6 
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 דלתות פלדה   .1006

מ"מ לפחות, אם לא צוין אחרת  2משקופי כל הדלתות יהיו מפח מגולוון מכופף בעובי   .1 

 ברשימות.   

 -ק"ג למ"ק. בדלתות חסינות אש  80מילוי צמר סלעים בדחיסות   -בכל הדלתות  .2 

 . 1212מילוי כנדרש בת"י  

קופסת מגן למנעול, בריח  -בכל הדלתות יש להכין הכנות מתאימות לפרזול  .3 

עליון/תחתון סמוי )אם נדרש ברשימות(, ומתקנים אחרים בהתאם לרשימות 

 ולפרטים. 

 חזית המנעולים תהיה שקועה בפאת הדלת.   

 מ"מ.   1.5הכנפיים: אלא אם צוין אחרת, הכנפיים יהיו מפח מגולוון בעובי  .4 

 

 פירזול   .1106

 כללי .1 

ביצוע הפרזול לפי המוגדר בפתיח לרשימות ,ברשימות המסגרות ובמפרט זה.  אביזרי   

הפרזול למיניהם, צירים, מנעולים, ידיות וכד' יהיו בהתאם למצוין במפרט וברשימות 

 המצורפות, לאישור האדריכל ויהיו טעונים אישורו המוקדם של  המפקח. 

אלמנטים עמידי אש ועשן )דלתות, חלונות וכו'( יעמדו בדרישות אביזרי הפרזול של   

 .1212ת"י 

במידה והקבלן מבקש להשתמש בפרזול ש"ע, יציג הקבלן לאדריכל ולמפקח את   

 הדוגמת הנ"ל לאישור. 

במידה והדוגמאות תאושרנה ולפני הזמנת הפרזול יגיש הקבלן לאישור  רשימת פרזול   

 ת פרזול מושלמת לכל פריט בנפרד.סופית, אשר בה תופיע קבוצ

יש להקפיד בזמן ביצוע עבודות ע"י אחרים )כגון: צביעה וכד'( להגנה על הפרזול   

 השונה )צורת ההגנה, באישור המפקח(.

הקבלן יוכיח שנמצא בידו כל הפרזול הנדרש לפני תחילת ביצוע העבודה ויקבל אישור   

 לכך מהמפקח.

וט אלמנטי הפרזול השונים שלהלן מתייחס אך ורק באם לא צוין אחרת ברשימות פר                         

 ובפרטים.

 הצירים  . 2 

מיסבים כדוריים  2עם ציפוי כרום ניקל, עם  4יהיו עשויים מפח ברזל מכופף באורך "                          

ואם מפמ"כ כולל חורים לברגים שקועים, ארבעה חורים בכל כנף הציר, הכול ת 1/8"

290. 

השקע להרכבת הציר במשקוף יהיה בהתאם לגובה וכיפוף הציר. 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                        

 ידיות .3 

 ות נירוסטה מלוטשת כולל רוזטות בטחון לבחירת האדריכל.הידיות יהיו מערכת ידי  

 " מחזיר שמן" .  4 

 בהתאם למפורט ברשימות. BACKCHECK -סוגר דלת עילי עם השהיית סגירה ו  
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 לפני סגירת הדלת תהיה תנועת הסגירה יותר איטית והסגירה ללא נקישה.  

 

 צביעה  .1206

 ייצבעו דלתות באתר. ולאצביעת הדלתות תהיה מתועשת  .1 

 תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים:          

 מיקרומטר. 80ציפוי באבץ חם בעובי   1.1  

ושטיפה  100הכנת שטחים מגולוונים לצבע ע"י ליטוש בבד שמיר מספר   1.2  

 יסודית בטינר. 

 סוד.צביעה בצבע מטלי בצורה מתועשת, לפי הנחיות היצרן, כולל שכבות הי 1.3  

כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות. המפקח יהיה רשאי  .2 

 לדרוש ניקוי וצביעה חוזרת של פריטים שלא התקיימו בהם כל הדרישות הנ"ל. 

 כל פריטי מסגרות הממ"דים יצבעו כמפורט ובכפוף לתקנות ומפרטי הג"א.  .       3 

 .11סוג הצביעה ראה כמפורט בפרק  .4 

 

 גילוון .1306

 מפרטים .1 

ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי   918 -תקן ישראלי ת"י  1.1  

 יציקת ברזל.

  1.2 BRITISH STANRADS BS 5493 

 עובי צפוי האבץ המינימלי .2 

 אורך חיים מצופה בתנאי חשיפה ללא הגנה -הגדרת תנאים קורוזיביים   

 מיקרון. 80 -מינימלי של ציפוי אבץ שנים. עובי  8 -צבע   

 הכנת אלמנטים לציפוי אבץ .3 

 מניעת מלכודות אויר וניקוז בדרך של הכנת חורים לאורור וניקוז. 3.1  

יש להבטיח שריתוכים יהיו חופשיים מפורוזיות או קפלים שימנע חדירת  3.2  

 החומצה.

 וןדרישות איכות לריתוכי קונסטרוקציה המיועדים לגילו .4 

 .600IMSוהמפרט הכללי לריתוך  AWSD 1.1הריתוך יתבצע על פי תקן  4.1  

 הריתוך יהיה חופשי מסדקים פורוזיות. 4.2  

הריתוך גם במקום שניתן להסתפק "בריתוך לסירוגין" חייב שיהיה אטום  4.3  

 ושלם, למניעת חדירת חומצה לחלל שבין החלקים.

 "שלכה" )סיגים( סביבת הרתך תהיה נקיה מנתזים.הריתוך יהיה נקי משרידי  4.4  

 החלקים חייבים להיות נקיים, חופשיים מזיהומים כמו זפת, צבע וכד'. 4.5  

 בדיקת איכות הגילוון .5 

 918בדיקות איכות הגילוון יתבצעו בהתאם להגדרות המפורטות בת"י  5.1  

 ויתייחסו לדרישות התקן באופן הבא:

מיקרון מינימום בשיטה מגנטית או בשיטת  80נדרש:  עובי גילוון 5.1.1   

 זרמי מערבולת.
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תיבדק בשיטת פטיש   918 -ת"י  302בדיקת חוזק לאדהזיה: סעיף  5.1.2   

 סובב.

שיטת הבדיקה: תמיסה  918ת"י  303בדיקת אחידות ציפוי: סעיף  5.1.3   

 .Su So4 5H2Oשל נחושת גפריתנית 

 יתקבל שכן אין השפעה ליכולת הגנה של שכבת הגלוון.שינוי גוון ל"אפור"  5.2  

 משקעי סיגים לא יתקבלו והחלקים צריכים שיהיו חופשיים מהם. 5.3  

אזורים מקומיים שלא קיבלו את שכבת הגלוון המלאה אפשר "שיתוקנו" ע"י  5.4  

 .ZRCישום של שכבת "אבץ קר" מסוג "זינגא" או 

 צבע אלומיניום או צבע עשיר אבץ!!בשום אופן לא יתקבלו תיקונים ב   

      

 (דלתות אש )הוראות משלימות .1406

בכפוף  1212דלתות האש יבוצעו בהתאם לתכנון האדריכל, לתקנים לדלתות אש ת"י מס'  

 לאמור להלן )במידה ואין קביעה אחרת במסמכים המצוינים קודם לכן(:

 מ"מ. 2עובי פח הדלת  .1 

 מ"מ. 2עובי פח המשקוף  .2 

 ק"ג/מ"ק. 80-90מ"מ בצפיפות  50חומר הבידוד יהיה צמר סלעים בעובי  .3 

 תכלולנה במחיר יחידתם גם מחזיר דלת תיקני וצבע מעכב אש תקני. הדלתות .4 

הדלתות יוזמנו ויסופקו ע"י יצרן דלתות אש המאושר ע"י מכון התקנים לעניין  .5 

 בטיחות אש.

 ת במפעל לפני ההתקנה, צבע קלוי בתנור.הכנפיים יקבלו צביעה מתועש .6 

לא תותר התקנת רכיבי פרזול בדלתות אש אשר אינם תואמים לאישורי היצרן במכון  .7 

 התקנים.

 על הקבלן לאשר מראש את רכיבי הפרזול המוצעים מול האדריכל.  

בקירות , לרבות התאמת פרטי מלבנים להתקנה 4ח'   1212התקנה תבוצע לפי ת"י             

 גבס.

ס"מ עם  30/30.         כל דלתות האש כוללות במחיר גם שילוט ) בהברגה( פולט אור במידות 8             

 הכיתוב "דלת אש החזק סגור", או כל כיתוב אחר שיידרש ע"י כיבוי אש.         

 

 ארונות ייעודיים 06.15

רת וכו'( יהיו עשויים פח מגולוון ארונות יעודים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשו .1

מ"מ. הכנפיים פח  2.0במידות המצוינות בתוכניות. המשקוף פח מגולוון מכופף בעובי 

מ"מ. הגב מלוחות עץ, או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות  1.5מגולוון מכופף 

המוסמכות ואישור האדריכל.   חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות 

האדריכל. הפרזול: ידיות לחיץ או טריקה, צירים סמויים, מנעולי צילינדר או ואישור 

אחרים עפ"י דרישת האדריכל. הגימור: צבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת 

 האדריכל.

בכל הארונות הייעודיים, יהיו  גם שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח  .2

ים ועיצובם יובאו לאישורו של האדריכל אלומיניום מורכב ע"ג הדלת. גודל השלט

טרם הביצוע. מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות 
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המוסמכות, האדריכל והמפקח ויקבלו את אישורם לפני הביצוע. כל הכוכים ופנים 

 ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות .

 ארונות יעודים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם.דלתות  .3

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישת המפרט ודרישת הרשויות המוסמכות  .4

 לבין התכניות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר עפ"י קביעת האדריכל.

 

 מעקות 06.16

 .כל המעקות ייעשו בדיוק לפי השרטוטים, בכפוף להנחיות המפקח .1

יבוצעו  באמצעות קידוח  החורים לרגלי המעקות, במידה ולא יוכנו בזמן כיציקה, .2

 גלילים, או בשיטה אחרת, לאישור מראש של המפקח.

כל המעקות ייחתכו במדויק ע"י חיתוך ממוחשב לפי קבצי האדריכל למעקות ויעורגלו  .3

ל האדריכל ויקופלו בהתאם לחתך הקובע של המעקות המוגדרים בפרטי מעקות ש

לפנים ולחוץ כולל כל החיתוכים, חיבורים, ריתוכים וקיבועים הנדרשים לגמר 

 מושלם.

כל המעקות יהיו מגולוונים ויענו על כל דרישות התקנים הישראליים, לרבות תקן  .4

 .1965-המעודכן ליום ההתקנה באתר, ולחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1142ישראלי 

            

 )הכל לפי פרטי פיקוד העורף( מרחבים מוגנים מסגרות 706.1

דלת המרחב המוגן תהיה במידות המצוינות בתכניות תוצרת ברטון, "פלרז" או ש"ע,  .1

משקוף פח מכופף עפ"י פרט היצרן, כנף מפרופילים ציפוי פח דו צדדי עפ"י פרט היצרן 

 ובהתאם לפרט המסגרות ברשימה.

צירים, אטמים סף, בריחים, מערכת נעילה סטנדרטית פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות,   

 עפ"י בחירת האדריכל.

 הכל בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף.  

 גימור, ציפוי  וגוון לפי בחירת האדריכל.  

חלון המרחב המוגן יהיה חלון הדף פתיחה או  הזזה )עפ"י קביעת האדריכל( במידות  .2

 לתריס במקומות בם נדרש תריס.המצוינות ברשימות, כולל כיס 

החלון, יהיה מתוצרת אחים שהרבני, ברטון או ש"ע מאושר ע"י פיקוד העורף, כולל   

מקום לחלון אטום לגז וכל האטמים, הפרזולים הנדרשים עפ"י הנחיות פיקוד העורף, 

קטלוג היצרן והנחיות האדריכל, הכל בהתאם מכון התקנים ופיקוד העורף. גימור 

 פיע בסעיפים קודמים.עפ"י המו

צינורות האוורור למרחב המוגן יהיו מפח פלדה בקוטר המצוין ברשימות ויכללו גם  .3

את כל העוגנים והאוגנים, המכסים, הרשתות, הברגים וכד' הנדרשים ע"י פיקוד 

העורף. הכל בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף. גימור עפ"י המופיע 

 בסעיפים קודמים.
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 תגמירים 8.106

 אלמנטי מסגרות מגולוונים א. 

מתועש, צבע "פוליאור"  תוצרת טמבור )או ש"ע( במבנה שכבות  למעט דלתות עם גמר  

 מלא.

ביצוע הגמר, כולל הכנת המשקופים לצביעה, יעשה עפ"י הנחיות יצרן הצבע לצביעת   

ת מתכת מגולבנת. בכל מקרה, תכלול הכנת המשקופים, ניקוי בחול ושכבו

יסוד/מקשרות, כאשר השכבה האחרונה  תצבע לאחר הרכבת המשקופים באתר. לפני 

הצביעה יכוסו כל פגמי הריתוך ופגמים בגילבון בצבע אבץ. גווני הצבע לפי בחירת 

 האדריכל.

 

 מקבעים 06.19

 רשימת הפריטים תבוצע בהתאם לפירוט ברשימת מקבעים. 

 

 המחיריםאופני מדידה מיוחדים ותכולת  .2006

מחיר היחידות יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה, המפרט הכללי, התוכניות, הרשימות  

 והפרטים השונים גם את האמור לעיל:

האלמנטים השונים כוללים במחירם את המוצר מושלם, צבוע, מזוגג ומורכב  . 1

 במקומות המיועדים.

 במפרט מיוחד זה  ולרבות: מחירי היחידות כוללים את כל האמור במפרט הכללי, . 2

, של 1:50עד קנ"מ  1:1בקנ"מ  Shop Drawing תכניות ייצור ודוגמאות  2.1

 פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.

 המלבנים וביטונם, הכנפיים והרכבתם, הזיגוג, הצביעה, האיטום וכו'.  2.2

 .11על פי האמור בפרק  צביעה בגוונים שונים 2.3

הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם, וחיבורם כל האביזרים   2.4

 למבנה, לרבות פרופילי פליז, משקופי ופרופילי עזר וכד'.

 איטום למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורעידות.  2.5

הפרזול, לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים סמויים, צירים, מסילות לכל  2.6

רים הידראוליים, מנעולים סוגיהם, מחזירי שמן, מחזירים קפיציים, צי

)לרבות צילינידרים, ידיות, מברשות, מעצורים, בריחים, רוזטות, מנעול 

 צילינדר וכו'.

הצבת דלתות וחלונות מגן למרחב מוגן יציקת הקירות לפי  דרישות פיקוד  2.7

 העורף.

מחיר הדלתות כולל את ידיות הבהלה בפריטים שבהם הם נדרשים במפורש  .   2.8

 המסגרות. ברשימות

 מפתחות בשיטת "רב מפתח ראשי" שיסופק למזמין הכולל רב מפתח. 2.9

ביצוע הגבהות בטון בתחתית משקופי דלתות לסוגיהם של הארונות השונים  2.10

 וביטון תחתית נישת הארון.

בנוסף לאמור ברשימות יתקין הקבלן מעצורים בכל הדלתות עפ"י דרישת  2.11

 האדריכל בסיום ההתקנות.
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פרטי מקבעים ימדדו על פי האמור בכתב הכמויות ויכללו את כל האמור לעיל  .3

 וברשימת המקבעים.

 הערה  .4

 המחיר יכלול גם את כל האמור לעיל וברשימת מסגרות ונגרות.  
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 מתקני תברואה – 07פרק 

 

 הנחיות כלליות 007.0

 

 כללי 01007.0.

 .העבודה מתייחסת לתכנון מערכות אינסטלציה וכבוי אש במרכז טניס ירושלים 

 

 העבודה המתוארת כוללת 02007.0.

 עבודות מים קרים, וכיבוי אש כולל מערכת מתזים. .1

 עבודות שופכין, דלוחין וניקוז מי גשם. .2

 עבודות ביוב. .3

 

 תנאים כלליים 03007.0.

את מסמכי החוזה אשר ינחו ויחייבו את המסמכים המפורטים להלן מהווים, כמכלול,  .1

 הקבלן בבצוע עבודה זו.

 מסמכים אלו כוללים: .2

 חוזה העבודה בין הקבלן ובין המזמין, על כל נספחיו ותנאיו הכלליים והמיוחדים. .2.1

 הצעתו המפורטת של הקבלן, כפי שאושרה ע"י המזמין. .2.2

 המפרט הטכני, רשימת הכמויות ותכניות העבודה המתארים עבודה זו. .2.3

 מפרטים ותכניות כלליים של הפרוייקט, שיש בהם עניין לעבודה זו. .2.4

יש לראות מסמכים אלה כחלקים בלתי נפרדים של מכלול מסמכי החוזה. כל דרישה,  .2.5

הוראה או הנחיה אשר תופיע באחד המסמכים הנ"ל תחייב כאילו הופיעה בכולם. אי 

 נציג המזמין. התאמות בין הוראות המסמכים הנ"ל תיושבנה לפי קביעתו של

 

 המפרט הטכני 04007.0.

שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המפרט הטכני  .1

המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים 

לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. הקבלן יגיש לאישור, בשלשה 

 ותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדוייקים, קטעי קטלוג וכד'. ע

אלמנטים ו/או פעולות מסויימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמא באתר. הקבלן רשאי להגיש  .2

לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור 

 נתונים בלעדית לשיקול דעתו של נציג המזמין. או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו

 

 תכניות 05007.0.

 מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרוייקט.  .1

 העבודה תבוצע בהתאם לתכניות אלו לאחר שאושרו לביצוע ע"י נציג המזמין.  .2
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קי עבודה מסוימים כגון בנוסף, עשוי הקבלן להידרש להכין תכניות ביצוע מפורטות לחל .3

אלמנטים שיש להם נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות הינו בעל  

 חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לביצוע ע"י אחרים לטובת עבודותו של קבלן עבודה זו. 

 כניות ביצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.ת .4

 

 עדות תכניות 06007.0.

יכין הקבלן מערכת תכניות עדות של כל המערכות כפי שבוצעו למעשה. הקבלן יסמן וישלט  .1

פריטי ציוד, אביזרי שליטה ואלמנטים נוספים לפי דרישה. הסימון והשילוט יועתקו גם 

 לתכניות העדות. 

למערכת תכניות העדות שתימסר למזמין יצורפו גם קטלוגים, מפרטים, הוראות טיפול,  .2

 ה ותפעול, לכל המתקנים, הפריטים והציוד אשר הותקנו במסגרת עבודה זו.אחזק

 

 צנרת 7.0007.0

 סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה .1

יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע לפי סוג הצינור ואופן ההתקנה, ולא 

 בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

 

 הצינורות .2

כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם וליקוי.  .2.1

הצינורות יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווים הכלליים של 

 הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש. 

הנחת הצינורות, תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר  .2.2

ת התפשטות תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת תנוע

 צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות.

 

 איכות הספחים  .3

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש  להימנע לחלוטין 

תמש בספחים מעירוב חומרים )בעיקר מתכות(, אלא אם נדרש הדבר במפורש. יש להש

מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר רק במקרים חריגים, באישור 

 מראש של נציג המזמין.

 

 חדירות .4

חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש.  .4.1

השרוולים יהיו מפלדה )צינורות(, מצופים מראש )לפני ההתקנה( מבפנים ומבחוץ 

+ צבע שמן סופי )או ציפוי ביטומני בהתקנה תת קרקעית(.  + מיניום סינטטי פרוזיןב

ס"מ מכל צד של אלמנט  2 -הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ

 הבניה במצבו הסופי )כולל ציפוי האלמנט כגון טיח(.
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פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבניה בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו במסגרות עץ  .4.2

ס"מ( חדירות דרך קירות  2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  2בעובי 

חוץ של מבנים יצוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות, בהתאם לפרטים 

 .SEAL – LINKים דוגמת בתכניות, או בהעדר פרט ספציפי, ע"י אוטמ

 

 עטיפת בטון .5

במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתכניות תבוצע סביב הצינורות 

ס"מ, בעלת חתך ריבועי. בכל מקרה  15בתבניות, בעובי מינימלי של  200-עטיפת בטון מזוין ב

 צנרת תחת המבנה כוללת עטיפת בטון.

 

 רשתות הצנרת .6

רשתות הצנרת תכלולנה ציפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ללא תוספת  .6.1

מחיר, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים במקומות 

 שנפגעו בעת ההתקנה. 

 צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא אם נדרש אחרת במפורש. .6.2

 

 בדיקת לחץ .7

בנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות תעמוד בבדיקה כל רשתות הצנרת תחוי

מטר  3שעות. צנרת שפכים ונזקים תעמוד בבדיקה לחץ של  48אטמ', למשך  10בלחץ של 

 עמוד מים למשך שעה אחת.

 

 צנרת פלסטית .8

צנרת פלסטית לאספקת מים גלויה תחת תקרות או בפירים תקבל תמיכות לפי המלצת 

 המתכנן, כך שהקווים יהיו ישרים ככל האפשר.היצרן ולפי אישור 

 

 צנרת .9

אביזרי צנרת )שסתומים וכדומה( יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כנדרש  .9.1

של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות. לצורך טיפול, החלפת חלקים ו/או החלפה 

 מלאה של האביזר. למטרה זו ישמשו בהתאם ספחים מאוגנים, דרסרים וכו'.

ביזרי הצנרת  יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו לחיבורי א .9.2

הצנרת הרשומים ברשימות הצנרת, האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתות אותן הן 

 משרתים ויכללו סימון הכולל נתונים אלה על גוף האביזר.

 חיבורי אביזרים יבוצעו )למעט מקרים בהם נדרש אחרת במפורש( בהברגה. אל .9.3

 חוזרים יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.
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 קרקעית -התקנת צנרת תת .10

ס"מ נוספים למטה  15קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של -החפירה לצנרת תת .10.1

מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה ובהתחשב 

הרחבות והעמקות בכללי הבטיחות )יחס רוחב לעומק(. במהלך החפירה תבוצענה 

כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכד' )ללא תשלום נוסף מעבר למדידת האורך 

 של החפירה(.

לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה שונות.  .10.2

 החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הביצוע הנדרשים.

ק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות שפכים וביוב יונחו כל הצינורות יונחו במדוי .10.3

בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למשנהו, ובהתאם לגבהים 

 המסומנים בתכניות.

ס"מ. צינורות שפכים וביוב יצוידו  15הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי  .10.4

הנחת מצע החול. לאחר הנחת בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפי 

הצינורות וביצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, יונח סביב הצינורות ומעליהם דיפון וכיסוי 

 ס"מ. 15חול, בעובי 

ס"מ תוך הרטבה  30מילוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של  .10.5

ע הגולמיים. ס"מ מעל פני הקרק 15והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 

 שתי שכבות המילוי הראשונות תהיינה ללא אבנים.

הנחת צינורות שפכים וביוב בקרקע בלתי יציבה ו/או מילוי שאינו מהודק כהלכה  .10.6

ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול  50X 30 -תבוצע על גבי משטח בטון "דבש" בחתך של כ

נציג המזמין  כמפורט לעיל, לפני הנחת הצינור. אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת

 באתר, יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע, בנוסף לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר יסומן  .10.7

 בתכניות כדורש עטיפת בטון.

 

 התחברות לביוב עירוני וניקוז עירוני .11

כה וכדו', התחברות לתא מחיר ההתחברות לביוב העירוני יכלול את פתיחת הכביש, מדר

העירוני, קבלת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הדרושים לביצוע החיבור והפעולות 

הקשורות אליו לרבות תשלום ו/או פיקדון בגין הביצוע כלפי הרשויות )ח. חשמל, בזק, 

משטרה, שיפור פני העיר וכו'(, כיסוי ותיקון הכביש, האספלט והמדרכה והבאת החיבור 

 הדרש ע"י הרשויות ולשביעות רצונם המלאה כולל קבלת אישורם לגמר הביצוע. למצב

 

 התחברות לצינור מים עירוני .12

מחיר ההתחברות כולל חיבור לצנרת עירונית, וכל האביזרים כפי שמופיעים בתכניות, קבלת 

 כל האישורים והרשיונות הדרושים לביצוע החיבור והפעלות הדרושות.
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 ביוב וניקוז 107.0

 

 צנרת 01107.0.

 .HDPE" לביוב ותיעול או  6הצינורות למערכות אלו יהיו צינורות פי. וי.סי "עבה  .1

 ההתקנה תהיה מדויקת, תוך שמירת רצף השיפוע, מהלכים ישרים ומניעת שקיעות. .2

עם מחברים ואביזרים  HDPEהצינורות למערכות אלו יהיו צינורות  -צנרת שפכים, דלוחין .3

 מקוריים של היצרן.

הרכבתה תבוצע לפי הנחיות  HDPE צנרת שפכין בחללי תקרות, ומתחת למבנה תהיה צנרת .4

של היצרן באופן שיאפשר גישה ופירוק בעתיד. הצנרת תותקן עם כל החיזוקים, התליות, 

הפרדה בין מתלים לצנרת ואפשרות ביקורת לכל חלקי הצנרת והאביזרים. כל מעבר צנרת 

 .  °45אי זווית חצ 2אנכית לאופקית יעשה ע"י 

 רשימת סווג צנרת .5

 הערות חבורים ספחים סוג הצינור יעוד

רשתות מים תת 

קרקעיות 

ורשתות מים 

 4מעל קוטר "

צינור פלדה שחור 

, עובי 530לפי ת"י 

 SCH40 32/5דופן "

ריתוך  פלדה

חשמלי. 

שימוש 

במשחת 

 סיליפוס

צפוי פנימי של בטון 

 קולויאדלי.

 -. צפוי חיצוני חרושתי2

 -עטיפת בטון לצנרת תת

לצנרת  P.V.Cקרקעית, צפוי 

 בבנין.

רשתות מים עד 

כולל.  4קוטר "

 במבנה או גלויה

 40צינורות סקדיול 

מגולוון ללא תפר 

A120 ASTM-B88   

יצקת 

חשילה 

816.4 ANSI 

816.1 ANSI  

הברגה  2עד "

ריתוך  4" מעל

 חשמלי

מתכות יש לבצע הפרדה בין 

כאמור בצנרת נחושת. 

ריתוך צנרת מגולבנת יעשה 

 באלקטרודות ייעודיות.

צנרת זעירה 

 לחלוקת מים

אביזרים  SPצינורות 

מיוחדים 

 SPלצינורות 

מחברי לחץ 

עם אביזרי 

 קצה תואמים

 

אביזרים  )גבריט( HDPE קווי דלוחין כללי

HDPE 

מיצרן 

 הצינורות

 התקנה לפי הוראות היצרן ריתוך

קווי שפכים 

תחת מבנה 

 ובתקרות כפולות 

HDPE  )אביזרים  )גבריט

HDPE 

מיצרן 

 הצינורות

עם עטיפת בטון מזוין לפי  ריתוך

 המסומן בתכניות
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 אביזרי צנרת .6

 שסתומי ויסות אל חוזרים מסננים שסתומים יעוד

ברזים  3עד קוטר " רשתות מים

כדורים "שגיב" עם 

 רקורד.

 3מקוטר " -

 B -3"רפאל" דגם 

תמסורת חלזונית 

או שווה ערך 

 מאושר.

KIM 

ARMSTRONG 

מיציקת פלדה 

עם רשת אלחלד 

, או שווה 1/16"

 ערך מאושר

GESTRA 

DISCO RK 

כולל  41/44

זוג אוגנים, 

או שווה ערך 

 מאושר

 

 רשימת אביזרי עזר לצנרת .7

 נתונים, הערות דגם יצרן 

רשתות מיציקת ברזל כולל 

 ס"מ  30מסגרת לתעלות רוחב 

  ירדן וולפמן

  - מדי תע"ש מד לחץ

או שווה  L&G ברזי ניתוק חשמליים

 ערך מאושר

 ברז פרפר ממונע כולל מפעיל 

-B-750 "ברמד" שסתום מילוי מאגר מים

66 

"4 

 כולל צינור השואה ומצופים

 BRAUKMAN ברזי אוויר אוטומטים

 או שווה ערך

AE22 כולל ברז סגירה 

  S-FLEX מחברים גמישים למשאבות

 או שווה ערך

 מתאים לטמפרטורות עבודה 

או  DALMER קופסת ניקוז גגות

HARMER 

  

 

 תאי ביקורת  02107.0.

, 1250תאי ביקורת יבוצעו במידות הרשומות בפרטים שבתכניות ולפי הוראות הל"ת ות"י  .1

מיחידות טרומיות עם זיון דוגמת "רייכרט" או, אלטרנטיבית, מיציקת התאים יהיו בנויים 

בטון מזויין באתר. התאים לביוב ולניקוז יבוצעו באופן זהה, למעט עיבוד קרקעית )תעלות( 

 ס"מ )הנמכת רצפה מתחתית הצינור הנמוך( לתאי ניקוז. 15לתאי ביוב ותחתית משקעים של 

 שלבי יצקת ברזל להקלת כניסה ויציאה.מ' ומעלה יצוידו ב 1.00תאים בעומק  .2

 מכסים לתאים .3

 מכסים לתאים יהיו כדלקמן:

טון לפי ת"י  5ב עם טבעת ומסגרת יציקה. )-מכסים טיפוס ב -בשטחי גינון, אדמה וכד' .3.1

103.3.) 
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 (.103.2מכסי יצקת בינוניים )למדרכה(. )ת"י  -בשבילים ומדרכות .3.2

 (.103.1מכסי יצקת כבדים )ת"י  -בכבישים ודרכי רכב .3.3

 בינוניים או כבדים בהתאם למיקום )מכסים מיצקת(. -מכסי שבכה לתאי ניקוז .3.4

 .1205קוטר הפתח )הפקק( יהיה לפי קוטר ועומק התא עפ"י ת"י  .3.5

 

 ארמטורות, וציוד בטיחות 03107.0.

 כל האלמנטים המסופקים יהיו באיכות מעולה ומסומנים בתור שכאלה ע"י היצרן )סוג(. .1

 .316יהיו מפלדת אלחלד אלמנטים מאלחלד  .2

פריטים מיצור מקומי יישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי, פריטים מיובאים יצוידו  .3

 באישור מכון התקנים כפי שמתחייב מן התקנים שבתוקף.

 פריטי הציוד כמפורט ברשימת סיווג בהמשך מפרט זה. .4

 

 פריטי עמדת כיבוי אש 04107.0.

 -, עם מזנק סילון3/4מ' קוטר " 25מגומי משוריין באורך גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ  .1

ריסוס טיפוס "שטורץ". לגליל המתכת תנועה אופקית סביב ציר אנכי בנוסף לתנועה 

הסיבובית לשחרור צינור הגומי. חיבור ההזנה לתוף יהיה חיבור גמיש ולפניו יותקן שסתום 

 .1סגירה כדורי קוטר "

 (.2". נושא תו תקן )ברז שריפה "ברז זווית עם חצי מצמדת "שטורץ .2

 ס"מ. X 80 X 130 30ארון פח צבוע  .3

מ' ומזנק סילון  20ובאורך  2ק"ג, צינור מאריג ניילון בקוטר " 6שני מטפי אבקה יבשה  .4

 . )במחיר העמדה(.2, כולל מצמדות שטורץ "2ריסוס "

 כל הפריטים תואמים לתקנים הישראליים, לדרישות הג"א ורשויות הכיבוי. .5

 

 ברזי שריפה חיצוניים וברזי הסנקה 0517.00.

ברזים מאושרים ע"י מכון התקנים ורשויות הכיבוי, בשני דגמים טיפוסיים, ברז בודד בקוטר  .1

 . או שו"ע , דוגמת תוצרת "רפאל" או "פומס" 4/ " 3/ " 4, וברז משולב "3"

 כל מוצא יצויד במצמדת "שטורץ" מתאימה.  .2

ס"מ מעל פני הקרקע. זקף החיבור לברז  70ברזי השריפה יותקנו בגובה )קצה עליון( של  .3

 . 4יצויד באביזר שבירה בקוטר "

 ס"מ מעל פני הקרקע.  20 -גובה החיבור ב .4

 

 כמויות ומחירים 607.01.0

 למפרט מצורפת רשימת כמויות לפי התכניות ועל הקבלן לבדוק אותם לצורך קביעת מחיר אחד וסופי

 לעבודתו.

 מחירי היחידה הן לעבודות למדידה והן לעבודות שאינן למדידה כוללות:

 את כל המיסים החלים על הפריטים למעט מס ערך מוסף. .1
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את כל הוצאות הרכישה, הובלה, אחסנה, התקנה, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים  .2

רה ועקיפה הכרוכה בביצוע להבאת הפריט הנידון למצב פעולה תקין ובטוח כולל הוצאה ישי

 באופן מושלם, רווח קבלני וכו'.

מחיר הפריט שירשם לכל סעיף יהיה מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי כוונת  .3

מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אוו סעיף אף אם 

כרוך הגיונית בהשלמת העבודה לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש וכל עוד הוא 

 במסגרת הסעיף העיקרי.

 

 מפתח יחידות 707.01.0

 מפתח יחידות המדידה כפי שהן מופיעות ברשימת הכמויות בחלק שהינו למדידה בלבד יהיה כדלהלן:

 מדידת אורך, במטרים, סימול מ"א .1

 המדידה מיועדת לצנרת, בידוד, חפירות וכד'. .1.1

 ללא התחשבות בפחת. .1.2

)כולל(ושל  6נכללים הן במדידה והן במחיר היחידה של צינורות עד קוטר "ספחים  .1.3

 בידוד בכל הקטרים.

 יחידות המדידה לצנרת .1.4

)כולל(, אחודות, אוגנים  6ספחים עד " יםכולליחידות המדידה לצנרת  .1.4.1

 ותמיכות בכל הקטרים )כולל ספחי שופכין ומי גשם(. 

יק כלולה אף היא במחיר במידה ויהיה צורך בתמיכות רציפות לצנרת פלסט .1.4.2

 הצינור.

יחידות המדידה לשסתומים ואביזרים כוללות את כל אמצעי החיבור  .1.4.3

 והפירוק.

עומק נמדד מתחתית הצינור הנמוך, עיבוד  -יחידות המדידה לתאי ביקורת .1.4.4

 כלול במחיר התא. -קרקעית ומכסים

ציפוי מגן וצביעה חיצונית נוספת מכל סוג נכללים במחיר הפריט הנזקק  .1.4.5

 לטיפול זה.

 

 ספירת יחידות, סימול יח'. .2

 מיון זה הינו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים שסתומים וכד'. .2.1

 כל יחידה תכלול, במחיר היחידה פריטי עזר להתקנה כגון אוגנים, רקורדים וכד'. .2.2

 סימול מכלל. ההגדרה מכוונת: -פריטים מורכבים, מתקנים ומערכות -מכללים .2.3

 למתקן או מערכת אינטגרלית אחת. למקבץ פריטים המשתלב .2.3.1

 למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל. .2.3.2

 למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מערכת המשרתת פריט עקרי כלשהו. .2.3.3
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 מחיר היחידה למכלל .2.3.4

"יכסה" את כל הפריטים הדרושים, אמצעי עזר כנדרש וההרכבה לאלמנט    

 אחד שלם ומוכן לתפעול.
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 חשמלמתקני  – 08פרק 

 

 הנחיות כלליות 08.00

 

 כללי 08.00.01

בפרויקט מגרשי טניס מקורים במרכז הטניס  המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל .1

 במלחה ירושלים.

 

מוכח  ןניסיוממשלתי מתאים ובעלי  ןרישיובמכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי  .2

קבלן החשמל שיאושר לפרויקט יהיה בעל רישיון חשמלאי  בביצוע עבודות בסדר גודל דומה.

 הנדסאי לפחות.

 

 :העבודה תבוצע בהתאם לחוקים, התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן .3

 חוק החשמל  .3.1

  :מהדורה עדכנית לתקופת הביצוע -קובצי התקנות .3.2

 .םימתקנים חשמלי ירישו  771ק"ת   .3.2.1

 . 1000Vנמוך עדמעגלים סופים הניזונים במתח   4731ק"ת   .3.2.2

 התקנת גנראטורים. 5163ק"ת  .3.2.3

  .הארקת יסוד  4271ק"ת   .3.2.4

 . 1000Vהארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד   5375ק"ת   .3.2.5

  .התקנת מובילים  1809ק"ת  .3.2.6

  .התקנת מוליכים  2569ק"ת   .3.2.7

 . 1000Vהעמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד   5482ק"ת   .3.2.8

  .יםהתקנת כבל  1949ק"ת   .3.2.9

  .תרישיונו  4778ק"ת   .3.2.10

 .1000Vהתקנת לוחות חשמל במתח עד   5375ק"ת  .3.2.11

 עבודה במתקני חשמל חיים.  2034ק"ת  .3.2.12

 .תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(  4909ק"ת  .3.2.13

התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמל ותקשורת )מוליכים, כבלים,  .3.3

 הארקות וכו'(.צינורות, יצור לוחות חשמל, 

 לייצור לוחות חשמל 61439תקן  .3.4

 תקנות משרד התקשורת עפ"י חוק התכנון והבנייה .3.5

 .מערכות גלוי אש 1220ת"י   .3.6

 הגנה בפני ברקים 1173ת"י  .3.7

 .תקנות הג"א למקלטים .3.8
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 והוראות חברת החשמל.  תקנות .3.9

 תקנות והוראות המשרד לאיכות הסביבה. .3.10

 (.YES/HOTוחברות הכבלים והלווין )  בזק לקוי טלפון תקנות והוראות .3.11

לתקשורת, בהוצאת  18לחשמל ו  08המפרט הכללי הבין משרדי ובמיוחד פרקים  .3.12

 משרד הביטחון.

 התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.  .3.13

  להלן. המפרט הטכני המיוחד .3.14

 .1966תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשכ"ו  .3.15

 המסמכים הנ"ל.המציע חייב שיהיו ברשותו כל 

המסמכים הנ"ל מחייבים באופן שווה ומשלימים אחד את השני. בכל מקרה של סתירה או  

יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט ובהתאם הנוהל  אי התאמה בדרישות בין המסמכים

 המחמיר.

 

 קף העבודהיה 08.00.02

שתבנה ברמת מעטפת ושטחי מגרשי טניס ואזורי שרות, קומת מסחר  6הפרויקט כולל מבנה עם 

פיתוח. העבודה כוללת תשתיות חשמל פרטיות ומשותפות, הכל כפי שמופיע בתכניות של הפרויקט בכל 

 המקצועות ומפורט במסמך להלן. העבודה כוללת את כל מתקני החשמל, תאורה, תקשורת, מ.נ.מ וכד'.

 

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  08.00.03

עבור חברת חשמל עפ"י פרטים בתכניות והנחיות חח"י, כולל תשתיות הקמת חדר מיתוג  .1

חיבור מהרחוב, הארקת יסודות בתחנות, גילוי אש בתחנות וכל הדרוש להקמה ומסירת 

 התחנות לחברת חשמל.

 הארקת יסודות, הגנת ברקים ומערכת השוואת פוטנציאלים ע"פ חוק. .2

 . (400V/230Vלוחות חשמל במתח נמוך ) .3

מל ותקשורת מלאות כולל, מגשי כבלים, סולמות, צנרת וכבלים כמפורט תשתיות חש .4

 בתכניות.

כולל מערכות תת קרקעיות לחשמל/תקשורת, תאורת חוץ בפיתוח,  -תשתיות בפיתוח  .5

 במגרש אימונים ובחזית מסחר.

לוחות חשמל ציבוריים שירות בכל המבנה, הארקת יסודות וכל הדרוש לביצוע מושלם ע"פ  .6

 תכנית.

 ות ברמת מעטפת לקומת מסחר, ביצוע מערכות בהתאם להוראת כל דין עבור אכלוס.הכנ .7

 בפרויקט. כבלי הזנה כולל חיבור חשמל והארקה לכל לוחות החשמל .8

 כל התשתיות הדרושות לחיבור חברת חשמל, "בזק" וחברות טל"כ. .9

 .מאור וכוחאינסטלציה חשמלית מושלמת  .10

 .בכל שטחי הפרויקט LED התקנה וחיבור של  גופי תאורהאספקה,  .11
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בכל שטחי הפרויקט כמוגדר בתקנות החשמל ובקובץ הוראות שירותי  LED תאורת חרום .12

 הכבאות ויועץ הבטיחות.

 לוחות חשמל עבור כל תחום במבנה. .13

 הזנות ראשיות ומשניות לחשמל ותקשורת. .14

ורור ע"פ הזנות חשמל למעליות, לוחות אינסטלציה, לוחות מ"א, דחסניות אשפה, מזגנים ואו .15

 הצורך וכמופיע בתכניות המקצועות הרלוונטיים.

 הכנות למערכות שיבוצעו ע"י אחרים כגון מערכות בטחון, תקשורת וכיו"ב. .16

 תשתיות עבור מערכות מצלמות ביטחון. .17

 תשתיות תקשורת לחיבור לטלפונים/מחשבים. .18

ת בנייני ועד טל"כ, כולל הכנה לכל יחידת משרד מארון תקשור/התשתיות לאנטנה לטלוויזי .19

 לכניסה לכל ממ"מ.

 בקרת מבנה לשליטה על תאורה וקבלת חיוויים מכלל המערכות. .20

 מערכות בטיחות משלמות כולל גילוי אש, כריזה, טלפון כבאים ואינטרקום מחסה. .21

על הקבלן להשלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים והציוד  .22

, כנדרש ורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניותהדרושים להפעלתם גם אם לא פ

 .בתקנות החשמל

 

 והנחיות כלליות  אור המתקןית 08.00.04

 כללי : .1

מגרשי טניס במבנה מקורה כולל חדרי שרות, קומת מסחר ברמת מעטפת ושטחי  6 .1.1

 פיתוח כולל מגרשי אימונים וחזית מסחר.

 עבודות תאורה ותשתיות בפיתוח. .1.2

 כל מתקני החשמל, תאורה, תקשורת, מ.נ.מ וכד' בקומות החנייה. העבודה כוללת את .1.3

מכניות )מ"א, -מערכת בקרת מבנה מלאה הכוללת: בקרת חיוויים ממערכות אלקטרו .1.4

אינסטלציה, מעליות וכיו"ב(, חיוויים מגלאי הצפה בחדרים טכניים ומעליות, ניהול 

 ות, פיתוח(.משטרי הדלקת תאורה לפי לו"ז )מגרשים, לובאים, מעברי שיר

באחריות הקבלן לתאם את ביצוע החיבור מחברת חשמל ולהכין תשתית בהתאם  .1.5

לדרישות חח"י מגבול המגרש ועד חדר מיתוג כולל ביצוע חפירות, צנרת, סולמות 

 כבלים וכל ציוד אחר שיידרש לשם כך.

ס"מ, עם פתחי מעבר  80בחדרי חשמל ראשיים מתכננת חלל רצפה כפולה בגובה  .1.6

 פתחי גישה.כבלים ו

תשתית עבור חח"י מגבול מגרש עד חדר מיתוג תבוצע ע"י צנרת טמונה בחפירה ע"י  .1.7

 בעל פגמט אדום. CLSMמילוי 

 בעל פגמט אדום. CLSMתשתיות בפיתוח יהיו ע"י צנרת טמונה בחפירה ע"י מילוי  .1.8

נקודות חשמל, תאורה ומנ"מ יבוצעו בשלבי יציקה מהנקודה ועד לתוואי תעלת כבלי  .1.9

ת. הנקודות יסתיימו בקופסא עגולה שקועה ביציקת התקרה. בשלב עבודות גמר שרו
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יבוצעו חיבורים בקופסא ממנה ירד הכבל אל תעלת השרות בצינור שרשורי מתכתי 

. הקופסא תיסגר עם מכסה מחוזק בברגים עם קדח במרכזו PG25דוגמת  PVCמצופה 

 ליציאת הכבל.

מחורץ או מלא, מגולוון וצבוע בתנור, עובי תעלות חשמל ותקשורת חשופות יהיו מפח  .1.10

מ"מ, תלוי ע"ג מוטות הברגה מכוסים בצינוריות אלומיניום אנודייז בגוון  1.5דופן 

זהה לתעלות, תעלות חשמל ומנ"מ מופרדות, ותכלול גם את הכבלים וקופסאות 

 חיבורים, רמקולים לכריזה ושקעי שרות הכל עפ"י תכנית.

גדר בתכניות ובמסמכי הבטיחות יבוצעו עם כבלים  חסיני הזנות למערכות חרום כמו .1.11

שיותקנו ע"ג תעלות פח סגורות עם מכסה מחוזקות  NHXHX FE180 –E90אש 

 לתקרת הבטון עם מתלים מתועשים. 

. הקבלן אחראי DIN4102-12בתקן  E90כל התשתיות למערכות חרום יבוצעו ע"פ  .1.12

תשתיות למערכת החרום ע"פ תקן להציג בגמר ביצוע  אישור מעבדה מוסמכת לכל ה

DIN4102-12. 

ממ"ר עם  35CUצוברי גז יחוברו למערכת הארקה ע"י מוליך נחושת שזור בחתך  .1.13

מ"מ ביציקה מפס השוואת פוטנציאלים ועד  36מושחל בצינור מריכף  PVCבידוד 

 לצובר כולל חיבור לבורג הארקה מרותך שיוכן ע"י ספק הצובר וכולל שילוט מתאים.

לציוד מ"א, אינסטלציה ותאורה בגג עליון בכל בניין יבוצעו ממיקום פיר עליית  הזנות .1.14

כבלי חשמל ועד לכל צרכן ע"י תעלת פח מחורץ עם מכסה, מוגבהת מעל הגג ומעוגנת 

לגג. יציאת כבלים מתעלה ע"י ביצוע חור בדופן בהתעלה ודרך מחבר אנטיגרון תקני 

עד לכל צרכן. במקרים בהם מיקום מ"מ ביציקת הגג  25וצנרת מריכף בקוטר 

המעבים/צרכנים נמצאים בסמוך לפיר עליית כבלי חשמל תבוצע צנרת ביציקה בלבד 

 מהפיר ועד למיקום הצרכן. 

 

 אספקת  החשמל: .2

צנרת כניסה ראשית לחברת חשמל תהיה מסוג "פוליאתילן כפיפה ורציפה" לפי תקן  .2.1

 160מ"מ עבור מ"ג ובקוטר  225בקוטר   S.D.R 16.2/20, דגם פקסגול  דרג 1519-1תי 

 " עבור מ"ג.PVC 8מ"מ או צנרת 

– PVC-6צנרת מלוח ראשי במבנה קיים ללוח ראשי מגרשי טניס מקורים תהיה מסוג  .2.2

SN32 .בקווים ישרים ו/או פקסגול כנ"ל היכן שתידרש צנרת כפיפה 

עפ"י  מ"מ למוליכי הארקה תקשורת ומנ"מ, כמות צנרת 100בנוסף צנרת בקוטר  .2.3

 תכנית. 

כל הגומחות למעבר כבלי חשמל וללוחות חשמל בחניון וגרעינים יסגרו בגבס אדום  .2.4

 כפול כנדרש בנספח הבטיחות של הפרויקט.

כל המעברים בין הבניין לפיתוח יבוצעו בשרוולים בקירות עם איטום למניעת חדירת  .2.5

. באחריות הקבלן מים למבנה כולל איטום בין הצינור לקיר ואיטום בין הכבל לצינור

לבצע ע"פ פרטים שיוגשו על ידו לאישור יועץ האיטום ורק לאחר אישורם. הקבלן 

 אחראי לאטימות מוחלטת של כל תשתיות החשמל בפרויקט.
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 מ"מ לפחות. 8כל הצנרות יצוידו בחבלי משיכה שזורים בקוטר  .2.6

ל הקבלן אחראי למערכת הארקות ואיפוס בין חדר מיתוג אל תחנת השנאים כול .2.7

 מוליכי הארקה.

כל המתואר לעיל מבוסס עפ"י תאום מול חח"י לשלב המכרז אולם ייתכנו שינויים  .2.8

עפ"י הנחיות חח"י והקבלן אחראי להשלים את כל העבודות עפ"י הנחיות חח"י למועד 

 הביצוע.

 

 מערכות בטיחות: .3

בפרויקט יבוצעו מערכות חרום בהתאם לנספח הבטיחות וכמפורט בהמשך פרק  .3.1

מפרט הטכני. הקבלן אחראי לבצע מערכות גילוי אש, מערכת כריזת חרום, חשמל ב

מערכת אינטרקום לאזורי מחסה, טלפון כבאים, פנל כבאים ראשי, פנל כבאים משנה 

 רכזת גילוי אש בכל כניסה לכל בניין.

 פירוט טכני של כל מערכות החרום ראה בסעיפים הספציפיים בהמשך מסמך זה. .3.2

בכל דרישות הבטיחות כמפורט בנספח הבטיחות של הפרויקט. הקבלן מחויב לעמוד  .3.3

הקבלן ידאג לאישור המערכות שהתקין ע"י מכון התקנים ומעבדות בדיקה ככל 

שיידרש ע"י שירותי הכבאות במהלך מסירת הבניין ואישורו על ידם, כולל בדיקות 

 ואינטגרציה והתשלום עבור הבדיקות . 1001, 1220תקנים 

 

 :תשתיות תקשורת .4

 כללי : .4.1

"מתקני  –סימן א  חלק י , העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, .4.1.1

  .תקשורת"

, תשתיות התקשורת במבנה, בזק וטל"כ יחוברו לפרויקט באמצעות חפירה .4.1.2

 וכבלים מתא בזק מועתק / ארון / עמוד קיים עד לחדר תקשורת ראשי. צנרת

יותקנו ארונות תקשורת ראשיים, את הארונות יספק וימקם הקבלן במבנה  .4.1.3

תעלות פח סגורות ע"ג  יועברו הכבליםמראש עבור בזק וטל"כ, מארונות אלו 

העלייה בפירים של כל אחת מהכניסות  .כניסה\עד לפיר תקשורת בכל גרעין

  טלוויזיה.\לטלפונים תהיה באמצעות תעלות פח נפרדות 

סת חיבורים לכל סוג תקשורת )בזק, הוט, אינטרקום, בכל קומה תהיה קופ .4.1.4

YES.וכן גילוי אש להסתעפות קומתית ) 

צינורות  תיבת הסתעפות קומתית ע"י בכל קומה יעברו כבלי התקשורת דרך .4.1.5

 .אזוריתביציקה לתיבת הסתעפות 

( YES\HOTהקבלן אחראי לתאם עם חברות הטלפונים )בזק( והטלוויזיה ) .4.1.6

טלוויזיה מהפיתוח דרך \תשתיות החיבור לרשת טלפוןאת כל הדרוש לביצוע 

 מבנה ועד לסיום בנקודות קצה.הנקודת הכניסה הראשית לכל 
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 בזקתשתיות  .4.2

עבודת הקבלן כוללת את הכנת התשתית הראשית של צנרת וחיבורה לשוחות של בזק  

עבור בזק ובנוסף צנרת ותיבות והשחלת כבלי  A1או   Pו/או הקמת תאי מעבר דגם 

. בכל תיבת טלפון במבנה הטלפון  מארון  תקשורת ראשי בבניין לתיבות תקשורת

 מ"מ לפחות. 20'( בעובי ץסנדווייותקן גב עץ )

גב עץ הקבלן יתקין ארון בזק ראשי למבנה מפוליאסטר, עם סידור נעילה ו .4.2.1

 תקן בזק של יקיר תעשיות בע"מ. וקרונות עפ"י 

ס"מ. בגב הארון תהיה פלטת עץ  60/40/20הארון יכיל שלושה תאים לפחות,  .4.2.2

ס"מ. על גבי הפלטה יורכבו תעלות פלסטיות מחורצות   2' בעובי 'ץסנדווי

לכבלי התקשורת. הארון יכלול בתוכו בית תקע לחשמל ונקודת הארקה. 

 וחיווט. הובלה, אספקה, התקנה, חיבורהתקנת הארון כוללת 

פיר תקשורת עד לארון  /מחדר תקשורת יועברו הכבלים ע"ג תעלות רשת .4.2.3

 תקשורת בכל בניין. 

 5מוליכים ) 10יהיו בני  ארון תקשורת אזורילמארון תקשורת קומתי הכבלים  .4.2.4

 .ויסופקו ע"י הקבלן 1155בתקן בזק  X5ממ"ר( 2x0.5) זוגות(

בכל חדר יותקנו לפחות שתי תיבות לאבזרי תקשורת המכילים שקע  .4.2.5

 טלוויזיה ולוויין.לתקשורת וכן ב"ת משותף לאותות רדיו, 

 2x0.5זוגות ( ) 2מוליכים ) 4הכבלים לנקודות הטלפון )דרופים( יהיו בני  .4.2.6

 .ויסופקו ע"י הקבלן 1155בתקן בזק  2Xממ"ר(

 בכל בניין תותקן נקודת טלפון לרכזת גילוי אש ולכל מעלית בקומה עליונה. .4.2.7

התאם בור ביסיסים לחבכל תיבת טלפונים תכלול טרמינל מהדקים )קרונות( ו .4.2.8

 .וכבלי היציאות המחוברים אליה למספר הזוגות בכבל ההזנה

ינים בהתאם יבבנ הקבלן אחראי במסגרת עבודה זו להשלמת מתקן הטלפונים .4.2.9

 .במפרט או בתכניותלתקנות גם אם חלק מהעבודות לא צוינו במפורש 

 

 :הלטלוויזיתשתיות  .5

תקשורת עד לארון מחדר תקשורת יועברו הכבלים ע"ג בצנרת ותעלות רשת / פיר  .5.1

תקשורת בבניין. בנוסף הכבלים יגיעו לגג המבנה ויאפשרו חיבור לאנטנות וצלחות 

 לוויין.

במידות  HOTתקן  גב עץ עפ"י מפוליאסטר עם סידור נעילה ו HOTהקבלן יתקין ארון  .5.2

6080 (     ס"מWH  ע"מ, הארון יותקן של יקיר תעשיות ב 0/850( כדוגמת

 ס"מ.  2בתליה על הקיר. בגב הארון תהיה פלטת עץ סנדביץ' בעובי 

 עבודת הקבלן כוללת את הכנת התשתית הראשית של צנרת וחיבורה לשוחות של  .5.3

HOT ובנוסף צנרת ותיבות והשחלת כבלי הטלויזיה מארון תקשורת ראשי בכל בניין

 .אזוריות TVקומתיות ודרכן לתיבות  TVלתיבות 
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עם חוט משיכה אל הגג והכנה לחיבור אנטנה  מ"מ 50בקוטר  התשתית תכלול צנרת .5.4

עם  15X40X40 בגג בתוך ארון פוליאסטר CU10ונקודת הארקה  YESחיצונית או 

 . YESבהתאם לכללי  V220שקע 

לכל בניין  יותקן מפצל המתאים לחיבור הכבלים הנכנסים אל התיבה. TVבכל תיבת  .5.5

 במידות   HOTראשי מפוליאסטר עם סידור נעילה וגב עץ עפ"י  תקן  TVיבוצע ארון 

60X40 ס"מ כדוגמתMIP 65  מ"מ ויהיה עם  20של יקיר תעשיות בע"מ שיכלול גב עץ

 .HOT/YESדלת ומנעול רב בריח חצי צילינדר מידות וסידור הארון ע"פ דרישות 

 ממ"ר. 16ונקודת הארקה   16Aבארון יותקן שקע 

 .HOT/YESע"פ הנחיות  RG6או      RG59יהיו מסוג TVודות הכבלים לנק .5.6

 .HOT/YESע"פ הנחיות    RG11או     RG59הכבלים הראשיים בפיר יהיו מסוג .5.7

עם  CIסיום בתיבת  באמצעות צנרת ביציקה מהפיר,YES בגג כל בניין תבוצע הכנה ל  .5.8

 .YESנקודת שקע חשמל ונקודת הארקה הכל בתאום ואישור חברת , מכסה

בהתאם לתקנות  מבנהב ההטלוויזיקבלן אחראי במסגרת עבודה זו להשלמת מתקן ה .5.9

 .ובתאום עם חברת הכבלים

 

 הוראות טכניות 08.00.05

 צינורות פלסטיק: .1

מתחת , תבוצע בהתקנה סמויה ביציקות ו/או בחציבה בקירות העבודה, רובה ככולה, .1.1

 N2XYובתוך מחיצות בלוק שחור או מחיצות קלות )גבס וכדומה(  ע"י כבלים  לריצוף

מהלוח ו/או  בתוך צינורות פלסטיים כפיפים חלקים מסוג כבה מאליו  )לא שרשוריים(

  הקצה. תיבת החיבורים ועד נקודת

 מיד עם הנחתה. ,תבוטן לכל אורכהצנרת שתונח במילוי רצפה או בחציבות  .1.2

משיכה מניילון שזור. לצינורות עד  ו ע"י הקבלן יצוידו בחוטיכל הצינורות שיותקנ .1.3

 4מ"מ  חוטים בקוטר  63עד  מ"מ 42מ"מ, לצינורות  2מ"מ חוטים בקוטר  36קוטר 

עם טבעת  הצינור סיום החוט בקצה מ"מ.  8בקוטר  חבלומעלה  3מ"מ, לצינורות "

 "בריחת" החוט לתוך הצינור.  את )קטע צינור( שתמנע

 מש בצנרת שרשורית.אין להשת .1.4

 ס"מ. 220אין לבצע צנרת חשמל אופקית או אלכסונית מתחת לגובה  .1.5

ס"מ בין  40צנרת בחלל תקרה תחוזק לתקרת בטון במרחקים קבועים שלא יעלו על  .1.6

 ס"מ בין חבק לקופסת חיבורים. 20חבקים או 

 

ייסגרו ו מ' לפחות מפני הריצוף  2.20של קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד  .2

 בברגים.

 

 בתחום החנייה יבוצעו תעלות כבלים ע"פ הפירוט להלן: .3
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סולמות מתועשים מטיפוס "כבד", עובי  –תשתיות חיבורים והזנות חשמל בפירים  .3.1

 ס"מ, רוחב ע"פ תכנית ו/או ברוחב הפיר . 6מ"מ, גובה דופן  2דופן 

מ"מ,  4.8תעלות רשת מגולוונות, חוטים בעובי  –חשמל שרות באזורי תקרה מונמכת  .3.2

 מידות התעלות ע"פ תכנית.

מ"מ, מידות התעלות ע"פ  1.5תעלות פח מגולוון עם מכסה, עובי דופן  –חשמל חרום  .3.3

 תכנית.

מ"מ  1.5פח מחורץ או מלא, מגולוון וצבוע בתנור, עובי  –תעלת כבלים לשרות בחניון   .3.4

מ"מ תלויה מהתקרה באמצעות מוטות  4.8בעובי או תעלות רשת מגולוונות, חוטים 

הברגה מושחלים בצינוריות אלומיניום אנודייז בגוון זהה לתעלה. מידות התעלה עפ"י 

 תכנית.

תעלות פח מחורץ או אטום, מגולוון עם  –מחסנים \אינטרקום\טלוויזיה\טלפונים  .3.5

מ"מ מידות  4.8מ"מ, או תעלות רשת מגולוונות, חוטים בעובי 1.5מכסה, עובי דופן   

 התעלות ע"פ תכנית. לכל מערכת תעלה נפרדת.

 

 מובילים מתכתיים: .4

 כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבניין )תעלות, סולמות, צינורות .4.1

הם יהיו מגולוונים. לאחר כל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד'  ( ותמיכותיוכדו'

 בצבע יסוד.  את אזור העבודה כולויש לצבוע  

לתעלות  לסולמות, מ"מ. התמיכות 4.8מחוטים בעובי  מגשי הרשת יהיו מגולוונים .4.2

ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זוויתנים מרותכים )ללא ניטים( 

 של הסולם/תעלה עם הכבלים.  המרבימו לעומס ויתאי

מטר לכל היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל  1.2מרחק ההתקנה בין התמיכות  .4.3

 התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. 

המתלים וכל חומרי העזר הדרושים התמיכות, החיזוקים, את  כולל העבודהמחיר  .4.4

 .קומפלט ה להתקנ

לכל רוחב הפיר, מחולקות לפי סוגי  החשמל והתקשורת יותקנו תעלות רשתבפיר  .4.5

 המערכות, 

צביעה: חלק מהמובילים )תעלות כבלים, סולמות( יצבעו בגוונים ע"פ פרט בתכנית.  .4.6

 האדריכלים.  שיקבעו ע"י

( וצבע סופי WASH  PRIMEהצביעה תעשה על הגילוון, בצבע יסוד מתאים לגוון  ) .4.7

 , לפי הוראות יצרן הצבעים , שתי שכבות צבע סופי לפחות.סופרלק של טמבור

 

 :כבלים .5

 . (XLPE)מטיפוס או אלומיניום יבוצעו על ידי כבלי נחושת סופייםקווי הזנה ומעגלים  .5.1

קווי הזנה למערכות חרום יהיו כבלי חשמל מנחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד  .5.2

( במשך FEבדוד מעטה חיצוני )מעלות צלזיוס  שמירת  800בפני שרפה בטמפרטורה  

 90במשך   VDE 4102-12( עפ"י תקן גרמני Eדקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים ) 180
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צורת ההתקנה, תמיכת תעלות וחיזוקן  .90E 180 FE   NHXHXדקות מטיפוס 

 .VDE 4102-12לתקרת הבטון ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת לפי תקן 

בצנרת  N2XYם יבוצעו באמצעות כבלים תשתיות הכנה לחיבור מזגנים ובוילרי .5.3

. הכבל יסתיים במנתק פקט מתאים לגודל ההזנה עם ניתוק אפס ביציקה "מריכף"

 .לוח ומספר מעגל ממנו מוזןושילוט חרוט עם ציון 

טלוויזיה יהיו בהתאם להנחיות ספק השרות \טלפון \כבלים למערכות תקשורת  .5.4

 באתר.

 

 קופסאות חיבורים: .6

קופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים רלבנטיים שיותקנו חיבורים יבוצעו ב .6.1

 בחלל תקרה  או שקועים במחיצות / תקרות.

חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה ולא יאושרו  .6.2

 קופסאות עם מכסים גלויים.

 כל הקופסאות עם מכסה מחוזק בברגים ואמצעי קשירה למניעת נפילתו. .6.3

 יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה.שילוט  .6.4

 

 שילוט:  .7

כבלים ויתר הציוד החשמלי שיבוצע  תעלות וסולמות, פסי הארקה, כל האביזרים, .7.1

 ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל.

כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון  .7.2

מטר. שילוט הכבלים בקצוות  2קבועים של עד הארקה במרחקים \אפס \פאזה 

יציאה מלוחות( ייעשה באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון, כבלי \)כניסה

 הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה.

מופע, אפס, הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח והפנימיים בתוך )כל המוליכים  .7.3

סימונים  באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים.הלוח(, ישולטו בכל קצה של המוליך, 

 למוליכי מעגלים יישאו את מספרי המעגלים וסימול המופע.

שכבות  3שלטי הסימון, אם לא נדרש אחרת, יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל  .7.4

)סנדוויץ'( ועליהם חרוט נוסח הכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר, או 

 ידי המפקח.-ה שתסופק עלהנוסח אשר יפורט ברשימ

 מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין. .7.5

 נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים. .7.6

 3סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על  תשתיות, .7.7

 מטר.

 נפרד.השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם ב .7.8
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 ארונות שליטה ע"י כבאים: .8

בכניסות הראשיות לכל למבנה יבוצעו ארונות כבאים / פנל כבאים כולל כל הציוד בתוכם 

 כמפורט להלן:

או פנל משנה של המערכת בכפוף לאישור יועץ הבטיחות \רכזת גילוי אש מקומית ו .8.1

 ושירותי הכבאות.

 לחצן חרום לניתוק החשמל בשטחים הציבוריים. .8.2

 חרום לניתוק גנרטור עם בורר + מפתח. לחצן .8.3

 מיקרופון כריזת חרום. .8.4

 טלפון כבאים .8.5

 .אזורי מחסהיחידת אינטרקום מחסה ושילוט הכוונה מואר ל .8.6

מצב מתח  \מצב כמות שמן \מד סולר \חוסר דלק \תקלה \)פעולה  פנל חיווי גנרטור .8.7

ה ברכזת אש מצב טעינת מצבר(. בכל תקלה או בעיה תינתן התרא \מתח גנרטור \רשת 

 .NFPA110ו  5000בהתאם להוראות ת"י 

מצבים(  3מקום שמור עבור פנל הפעלה / מתגי הפעלה/שליטה במפוחי שחרור עשן ) .8.8

 ויכלול בצמוד אליו נוריות בקרה עבור כל אחד מהמצבים.

 מקום שמור לפנל הפעלה / מתגי הפעלה למערכת דיחוס אויר בחדרי מדרגות .8.9

 בעשן בכל הבניין. מקום שמור לסידורי השליטה .8.10

 ציוד נוסף כמפורט בהנחיות הבטיחות של הפרויקט. .8.11

העבודה כוללת חיווט מושלם בכבלים חסיני אש וחיבור למערכות וללוחות הפיקוד  

יש להגיש תכנית ארונות  כבאים לאישור יועץ  השונים בבניין. שלהם במקומות

 החשמל, יועץ בטיחות, אדריכל  ונציגי המזמין  לפני הביצוע.

 

 הערות: .9

ציוד מרכזי למערכות חשמל, טלפונים וטלוויזיה יבוצע בהתאם להנחיות במפרט זה  .9.1

 ולתיאור בתוכניות.

החיבור,  התקנת נקודות החשמל והתקשורת כוללת את חלקן בקו ההזנה, קופסאות .9.2

 קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי, כולל גם חציבות וסיתותים עפ"י הצורך.

תשתיות לנקודות תקשורת יש לבצע ע"פ תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  .9.3

. בכל מקרה של סטייה בין התקנות ותכניות 2010 –(, התש"ע 3)תיקון מס'  אגרות(

או שיתעדכן ולתקנות ולבצע מתקן במללהכין הצעתו בהתאם  למכרז על הקבלן

 בתכניות "לביצוע".

לכבלי חשמל  יםאיטום פתחלאחר התקנת כבלי החשמל והתקשורת בפירים יש לבצע  .9.4

ותקשורת למעבר אש ועשן במשך שעתיים באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר 

ציאה . כבלי חשמל בישל אבצום או ש"ע FS 1900כדוגמת  ע"י שרותי כבאות ירושלים

 מטר לפחות. 1מלוח ציבורי יש למרוח בחומר מעכב בעירה לאורך 

כל הדלתות של ארונות מוני חח"י, לוחות ציבוריים, לוחות חרום והפיר האנכי יהיו  .9.5

 דלתות אש עמידות לשעתיים )או ע"פ דרישות יועץ הבטיחות(.
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אקרילי נקודות שקעים, תאורה ותקשורת במרחבים מוגנים ייאטמו בקצוות עם חומר  .9.6

 מתאים לדרישות פיקוד העורף.

 

 חומרים וציוד 08.00.06

 בצבעים הבאים:, כל הצינורות יהיו  פלסטיים, כפיפים, כבים מאליהם בהתקנה סמויה  .1

 ירוק –חשמל  .1.1

 כחול  -טלפונים .1.2

 חום –טלוויזיה  .1.3

 אדום –גילוי אש +כריזה משולבת .1.4

 צהוב  –כריזה נפרדת  .1.5

 לבן  –ביטחון  .1.6

 מ"מ. 25מ"מ. צינורות התקשורת יהיו בקוטר מינימום   20מינימום  קוטר הצינורות יהיה .2

או  Nisko feelאו   bticino lightאביזרי החשמל והתקשורת )שקעים ומפסקים( יהיו מסדרת .3

Gewiss Chorus  עם קופסאות ומסגרות בהרכבים, בכפוף לאישור היזם. גוון המסגרת לבן או

 בהתאם לבחירת האדריכל והנחיית המפקח.

השקעים יותקנו במכלולים של  כל השקעים יצוידו בתריס פנימי למניעת מגע מקרי. .4

 קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות "משולבות" ע"פ המתואר בתכניות.

 .PALAZZOLIשל  CEEהאביזרים לחיבורים ושקעים תלת פאזיים  יהיו מטיפוס  .5

 .  IP67÷IP65עמידות ברטיבות  IK-07עמידות בהלם מכאני  .6

קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו תיבות מלבניות אורגינליות המיועדות  .7

לאביזרים שאופיינו. האביזרים יחוזקו לתיבות באמצעות ברגים, למניעת שליפת השקע מן 

 הקיר.

או   EATON  או ABB או SCHNIDER ELECTRICיהיה מתוצרת  הציוד בלוחות החשמל .8

HAGER  אוLegrand אחידות הציוד בלוחותל ידאגהקבלן  .בלבד. 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  .9

 ,IECישאו תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: יהישראלי. אביזרים מתוצרת חוץ 

NEC, UL, VDE, BS . 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש )גם אם הם  .10

( לאישור המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי בתוכניותמדגם שהוגדר במפרט ו/או 

להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהווה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או 

 ם ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.חומר שיימצאו לקויים ו/או פסולי

 

 והגנה בפני ברקים  הארקות 08.01

 הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:  08.01.01

תקנות החשמל )הארקת  4271צוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי יב .1

 יסודות( התשמ"א. 



58 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

 הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.  .2

 הגדרות:  .3

הארקת יסוד: המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוטנציאלים, יציאות  .3.1

 חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.

אלקטרודת הארקת יסודות: חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים  .3.2

 . ךריתוביניהם ע"י 

גישור: ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה, מחבר את טבעת  .3.3

האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת 

 סגורה בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפות חשמלית.

פס השוואת פוטנציאלים: פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל  .3.4

מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס באורך המאפשר לחבר  שטוח

 אל כל מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים. 

יציאות חוץ: פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור והקצה  .3.5

השני יוצא אל מחוץ לבנין לתוך קופסה משוריינת שקועה בקיר עם מכסה מחוזק 

 בברגים ושלט הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ. 

תוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור לשני יאלקטרודות הארקת היסוד יכללו ר .4

, יש ליצור היקפית בדוברה )רפסודה( אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור מוטות

מ"מ לפחות. שנים מהם ירותכו  8ול בקוטר  קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עג

 לטבעת הגישור.

מ"מ טמון ביסוד ו/או ביציקת  12טבעת הגישור תהיה מברזל עגול חלק )לא מצולע( בקוטר  .5

וברזלי הזיון של המבנה/רצפה כל  תהרצפה התחתונה אשר ירותך לברזלי הזיון של הכלונסאו

 מ' לפחות. 5

ו ע"פ הנחיות חח"י האיפוס יבוצעמערכת הארקות ואיפוס: המתקן יוגן בשיטת האיפוס.  .6

שיותקנו בצנרת או בתעלות    PVCממ"ר עם בידוד  150ויכללו מוליכי הארקה מנחושת בחתך 

 בין חדר מיתוג לפה"פ ראשי של המבנה.

מטבעת הגישור יבוצעו ע"י החוץ  ייצאו יציאות חוץ. כל יציאות במקומות המסומנים בתכנית .7

 מ"מ שירותך אל טבעת הגישור. 30x4 ברזל מגולוון

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילים, קונסטרוקציות מתכת, לוחות חשמל, גריד  .8

תקרה אקוסטית, צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות, ובהתאם להוראות הביצוע 

בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא 

 מסמכי המכרז.פורטו ב

 ממ"ר בתוך צינור ביציקה. 35CUצוברי גז יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים ראשי בכבל  .9

 שלטי הארקה: .10

 .באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכיתוב בלבן ישולטוכל פסי הארקה במתקן  .10.1

ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג  5X5 השלט יבוצע במידות .10.2

 .הלקוח
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החיבור של הארקה ישולטו באופן בולט מתחת לתקרה וע"ג הציוד  כל נקודות .10.3

 המוארק.

כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת  .10.4

פוטנציאלים ישולטו באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג חבקי פלסטיק 

 )אזיקונים( למוליך הארקה.

באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל. כל מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו  .10.5

 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 

 מערכת הגנה בפני ברקים 08.01.02

מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים תבוצע לכל אחד מהבניינים ותחובר למערכת הארקת  .1

יסודות במרתף הבניין. מערכת ההורדה תעבור דרך כל אחד מהבניינים אל מערכת הורדה 

"מערכות הגנה מפני  1173משותפת בקומות המרתף. המערכת תבוצע בהתאם לתקן ישראלי 

פגיעות ברק למבנים ומתקנים". מטרתה של מערכת ההגנה להטות את הברק אליה ולהביא 

 התפרקותו לאדמה בנתיב הרצוי כדי למנוע פגיעה בנפש ונזק לרכוש.

 מערכת ההגנה כוללת את המרכיבים הבאים: .2

תפקידה לקלוט את הברק. מערכת זו תבוצע עפ"י התקן ע"י פסים  -מערכת קליטה  .2.1

 מטר. 5x5מגולוונים מותקנים על המעקות ועל הגגות בגריד של 

מחברת את מערכת הקליטה אל מערכת הארקה. מערכת זו תבוצע  -מערכת הורדה  .2.2

מ"מ  12 מלאים ומגולוונים בקוטר חלקים, עפ"י התקן  ע"י מוטות פלדה עגולים,

 מ"מ.   36שיונחו ביציקה בתוך מובילים בקוטר 

מחברת את כל מוליכי ההורדה האנכיים בהיקף המבנה. תבוצע ע"י  –טבעות גישור  .2.3

 מ"מ .  04x4מ"מ או ע"י ברזל מגולוון  12ברזל עגול  מגולוון בקוטר 

חלקים  ,מגולוונים מוליכי הארקה ייעודיים ביסודות יבוצעו ע"י מוטות פלדה עגולים .2.4

 מ"מ. 19ומלאים בקוטר 

תפקידה לפזר את זרם הברק לאדמה. לצורך זה תשמש מערכת  –מערכת הארקה  .2.5

בתוך  מ"מ 19ת מוליכים ייעודיים מברזל עגול מגולוון בקוטר ספהארקת יסודות בתו

 הכלונסאות.

 

 חשמל ותלוח 08.02

 הגדרות 08.02.01

1. ASSEMBLY -  ,אחד או יותר, יחד עם ציוד תואם צרופים של אביזרי מיתוג לזרם נמוך

 -( הפנימייםinterconnectionsלבקרה, מדידה, איתות , הגנה, וויסות, עם כל החיבורים )

 וחלקים מבניים. -חשמליים ומכאניים

2. ASSEMBLY SYSTEM ( להלןSYSTEM )–  מכלול שלם של אביזרים מכאניים וחשמליים

יו"ב(, כפי שהוגדרו על ידי יצרן מקורי , )מעטפות, פסי חלוקה, יחידות פונקציונאליות וכ

 שונים. ASSEMBLIESהניתנים להרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי, לשם ייצור 
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, תיעד אותו בשרטוטים, חישובים, ASSEMBLYמי שעסק בתכן המקורי של  -יצרן מקורי .3

 קטלוגים ובמסמכים דומים וביצע את האימותים הדרושים בהתאם לתקן .

 מי שמרכיב לוחות חשמל ממערכות שפותחו ע"י יצרן מקורי אחד. -יצרן מרכיב .4

 

 כללי 08.02.02

ולחוק החשמל. הלוחות ייוצרו   61439הלוחות יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י  .1

  . 61439מאושר בתקן מרכיב,  -ע"י יצרן

וזאת כדי  ק"מ 50הלוחות ייוצרו במפעל לוחות שמיקומו ביחס לאתר הפרויקט אינו עולה על  .2

 הפעלה, שרות ותחזוקה בעתיד.\להבטיח זמינות ושירות מהיר במהלך ההקמה 

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי  -היצרן .3

מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי,  -מרכיב. היצרן -להעביר את הידע הנ"ל ליצרן

חיותיו, לא יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל יעבוד אך ורק בהתאם להנ

 השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי.

 הבאות בלבד :תוצרת החברות ציוד שיאושר לשימוש יהיה  מ .4

4.1. Schneider  

4.2. ABB 

4.3. EATON 

 

 קטלוג יצרן מקורי 08.02.03

מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי, הכולל נתונים של הלוח  -ברשות היצרן .1

מרכיב לייצר ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג החומרים ודגמי  -שאותו בכוונת היצרן

 ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח. 

פסי צבירה, התאמה  כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, .2

לתקנים, שיטות מידור, הוראות הובלה, אחסנה וטיפול לאחר האספקה, טבלאות עליית 

 טמפרטורה, תוספת ציוד עתידית, נתונים מכאניים וצבע וכן רשימת בדיקות ואישורים.

 

 הגשת תוכניות לאישור 08.02.04

  -יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע". על יצרן המזמיןתוכניות החשמל שאותן מספק  .1

מרכיב להכין תוכניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני. התוכניות 

 .3Aיוגשו בגיליונות בגודל 

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה של הציוד בו  .2

ועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן להתחיל הוא משתמש. רק לאחר אישור הי

 לייצר את הלוחות.

באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם לשטח  .3

משורטטים  3Aעותקים מתוכנית העדות בגודל  3שבו יותקנו. עם גמר ביצוע ימסרו למזמין 

 .זיכרון ניידבהתקן  PDF + AUTOCAD במחשב  בתכנת

 יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור את הנתונים הבאים: .4
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 דיאגרמה חד קווית. .4.1

 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב. .4.2

 תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח. .4.3

 מבט חזית הלוח עם דלתות. .4.4

 תרשים זרימה על חזית הלוח. -דיאגרמת "מימיק" .4.5

 תוכנית העמדה על הרצפה. .4.6

 מבט מלמעלה. .4.7

 תוכנית מהדקים. כולל סימון גוון מהדקים שונה לכל פונקציה. .4.8

 שילוט .4.9

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. .4.10

 סימון חוטים. .4.11

 כניסת כבלים .4.12

 מידע שיש לצרף עם התוכניות: .4.13

 . lccאו  lcwכושר עמידה בזרם קצר  .4.14
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 בניית הלוח 08.02.05

מבנה הלוח, התקני המיתוג, התקני ההגנה, ציוד בקרה . הלוחות יבנו מלוחות מודולאריים .1

ותקשורת, פסי הצבירה, אביזרים וכלל מערך הציוד יסופק על ידי יצרן מקור יחיד כדוגמת 

Schneider Electric - prizma  או תמח"ש אוx-energy או ABB – Artu הלוחות יכללו  .בלבד

 .דלתות, נעילת חזית ודיאגראמת מימיק )תרשים זרימה( בחזית 

הסיסטם יהיה מודולארי. כל יחידות התפקוד . 61439 ישראלי תקן ייבנה לפי מסד הלוח  .2

. בעלות אותה מודולאריות יהיו ניתנות להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים

 אחור יבוצעו דלתות אחוריות עם ציר ,מנעול ושילוט אזהרה.בלוחות בהם מתוכננת גישה מ

הציוד יחובר למגשי ההתקנה  בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן המקורי. הלוח יהיה בנוי 

 מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים, תרמיים, חשמליים וסביבתיים.

ממערך לל כל חלקי הלוח , כו 61439( יהיה בנוי לפי ת"י Assembly Systemהלוח סיסטם ) .3

ציוד/בקרה/ תקשורת/אביזרים חשמליים ומכאניים מושלם, כגון: מסד ומבנה הלוח, פסי 

צבירה, ציוד הגנה ומיתוג, ציוד בקרה ותקשורת חיווטים וכו'.  כלל מערך הציוד יהיה ניתן 

להרכבה בתצורות שונות בהתאם לדרישות המתכנן ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן 

 י. המקור

מבנה לוחות החשמל יהיה מפח צבוע אבקה אלקטרוסטטית, מיובש בתנור, בדרגת אטימות  .4

IP55 להעמדה על הרצפה או לתליה על הקיר, עם פנלים בחזית הניתנים לפירוק ועם דלתות ,

פח עם מנגנון נעילה. פסי האפס וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך 

 יו בתאים נפרדים של הלוח, עם בורג נפרד לכל מוליך.הלוח. כל המהדקים יה

הכנות ליציאת כבלים בתקרת הלוח יבוצעו באמצעות אביזרים אורגינאליים של יצרן המבנה  .5

 ,לא יתקבל פתרון חיתוך במפעל או באתר לצורך יציאת כבלים .

ה כולל הכנות לגלאי עשן ומערכת כיבוי אש יבוצעו עם האביזרים המקוריים של יצרן המבנ .6

 תיבת הגנה מחוררת בתקרת הלוח להתקנת גלאי עשן ותחזוקתו מחוץ ללוח .

יסופקו ע"י יצרן הלוח לוחות עם פתחים -עבור לוחות המתוכננים לעמוד מעל רצפה כפולה  .7

אורגינאליים ליציאת כבלים , לאחר הרכבת הלוח באתר יאטמו כל הפתחים המיותרים 

בפני כניסת מכרסמים כלול במחיר העבודה ולא  למניעת כניסת מכרסמים .איטום הלוח

 ישולם בנפרד.

 דלתות בחזית הלוח יכללו מנגנון שמאפשר פתיחה ללא מפתח ומנגנון נעילה נפרד. .8
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ל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות, יהיו בעלי חוזק מכני מספיק שיאפשר לעמוד כ .9

גן מפני קורוזיה בהתאם לתקן המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר. הלוח יהיה מו בפני

 . IEC 61439-1ע"פ התקן הבינלאומי ו 62208 -הישראלי ת"י

לפחות, ועבור לוחות  IK=7)הלם מכני( עבור לוחות להרכבה פנימית:  IKדרגת ההגנה  .10

 .IK= 10להרכבה חיצונית: 

ללוחות באזורים רטובים/ לחות  IP40ת( ללוחות בהתקנה פנימית ורטיב\)אבק IPדרגת הגנה  .11

55IP ללוחות באזור מטבחים ,IP66 ,  66ללוחות חיצונייםIP  ס"מ  50כולל גם גגון בולט

 מחזית הלוח.

 .45º C, טמפרטורה מקסימאלית רגעית 38º Cשעות  24 -טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל .12

)גוף חימום, תרמוסטט  באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי יצוידווחות להרכבה חיצונית ל .13

 .ופיקוד    הכלולים  במחיר המבנה(

לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים שבתכניות מידות  .14

 .30%הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים ועוד מקום שמור 

נית יקנו בטיחות הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה ובו זמ .15

 מרבית. לצורך הגנה מפני התחשמלות.

ההגנה תעשה בעזרת בידוד מלא על החלקים או ע"י מחיצות ומחסום )כיסוי, פנלים, דלת(.  .16

פתיחת מחיצות, דלתות ופנלים המעניקים הגנה לחלקים חיים, תעשה בעזרת כלי או מפתח 

 או באמצעות אינטרלוק או ע"י הפסקת מקור המתח.

שבהם קיימים אביזרים הנועדים להפעלה ע"י אנשים לא מיומנים, תהיה הגנה בפני בלוחות  .17

 כל מגע עם חלקים חיים.

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לבצע בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים והגנות,  .18

חיבור וסימון חוטים, כוונון ואתחול ממסרים, הגנות ומכשור אלקטרוני, החלפת נתיכים, 

 ת נורות, מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח.החלפ

 הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה להחלפה נוחה בין היחידות הפונקציונאליות. .19

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים, מחיצות ודרגות מידור. .20

 תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית בכניסת הכבלים מהשטח. .21

רה, אפס, הארקה, מהדקי מפסקים, לשות, מהדקים כל האביזרים בלוח ימוגנו כולל פסי צבי .22

 וכד'.

 6-דלת עם ציר,  תהיה מוארקת בעזרת מוליך המותאם לזרם הפאזות אבל לא פחות מ .23

 ממ"ר.

. המבנה יכלול IEC 60364-4-41המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם לתקן הבינ"ל  .24

יהם ולמקור הארקה של הלוח. מעגל הגנה )הארקה(. כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו בינ

 רציפות הארקה לא תפגע כאשר פורקים חלק מהלוח.

 :  2B דרגת המידור המינימאלית תהיה דרגת המידור .25
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יבוצעו מחיצות פח מחורר בכל גובה (  UPS\ב. חיוני \עבור לוחות מחולקים לשדות )חיוני  .26

ס מופרדים וספקי הלוח להפרדה מלאה בין התאים כולל שדות מהדקים מופרדים ,פסי אפ

 . הארקה מגושרים עם מוליך מבודד בין התאים

 

 התקנת פסי צבירה, פס אפס, חיבורים וחיווט הלוח 08.02.06

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי הצבירה יסודרו  .1

 באופן שלא ייווצר זרם קצר.

ע"י יצרן מקורי כשהם מבוטאים בקילו אמפר פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים  .2

 במשך שנייה אחת.

מרכיב ישתמש במערכות פסי צבירה, במוליכים ובחיבורים, שהדגמים שלהם נבדקו  -היצרן .3

 בזרם קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה לוח היצרן המקורי. 

 10%בהיקף של היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה לחיבור מוליכים נוספים  .4

 מהמוליכים המתוכננים.

קוטביים, פס אפסים יחד עם פסי פאזות  4מערכות פסי הצבירה הראשיים ופסי חלוקה יהיו  .5

 בכל הלוחות. ובחתך זהה. כדי להקטין את השדות האלקטרומגנטיים.

מיקום פסי הצבירה והאפס בלוח יקבע ע"י המתכנן במהלך הביצוע )בחלק העליון או  .6

 מבנה(. התחתון של ה

הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר , הנ"ל כלול במחיר  .7

 העבודה ולא ישולם בנפרד.

מהדקים, פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח, גודל  .8

 התאים יאפשר מרחב נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה.

כל  דרישה בתכנית יתוכנן הלוח לכניסת כבלים מהחלק התחתון.בחלק מהלוחות וע"פ  .9

יותקנו על סולם/תעלה בצידי יציאה ללוחות משנה  המעגלים כולל קו ההזנה וכולל כבלי

 -לוח יותקן על סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כההלוח ויכנסו אל הלוח מלמטה. אי לכך 

מתכת כלול במחיר מבנה הלוח ולא  ס"מ בכדי לאפשר מעבר נוח לכל הקווים. הפרופיל 30

 ישולם עבורו בנפרד.  

 

 מוליכים מבודדים 08.02.07

 .המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול .1

רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר. המוליכים  .2

חלקים יהיו שלמים וללא חיבורי ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו במגע עם 

חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים שקיימת לכך דרישה מפורשת. לכל מהדק 

 יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת מספר מוליכים.

מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט  .3

 אזהרה.

צמוד ,מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה  .4

 לדופן הלוח .
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פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם  .5

 לכבלים מחוברים בלוח.

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ודיסקיות פליז,  10מוליכים שחתכם  .6

ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים אמפר  250מפסקים של 

ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום / נחושת או 

ממ"ר  50לשות מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדיסקיות. כניסות כבלים בחתך 

 .MOLLERשל  3KAומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת 

ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון  )כח ,פיקוד, בקרה ,חיבור לפס"צ וכד'( כל המוליכים .7

 דגלון .\דיסקית פלסטית \

 

 מעגלים לא מוגנים 08.02.08

בסעיף זה, מעגל לא מוגן הוא מוליך המחובר בין פסי צבירה ראשיים, או פסי חלוקה, לבין  .1

מוליכים אלא יוגדרו על ידי יצרן מקורי ויתועדו בקטלוג מפסק זרם או אביזר מיתוג אחר. 

 היצרן.

המוליכים במעגל לא מוגן יעברו בדיקה בתוך הלוח לפי זרם הקצר המוצהר של הלוח במשך  .2

 שנייה. 1

בתנאים הבאים תבוצע הבדיקה לאחר אביזר מיתוג )מפסק, נתיך( ובמקרה זה יצהיר היצרן  .3

ליכים מופרדים אחד מהשני ומגוף הלוח. בעזרת מבדד על זרם קצר מותנה של המעגל.   המו

מרווח.   המוליכים יוכנסו בתוך שרוול או צינור. המוליכים יהיו בעלי בידוד מוגבר, בעלי 

 חוזק מכאני גבוה מאוד, או בידוד כפול.

 

 ושילוט ניסות כבליםכמהדקים  08.02.09

נחושת או אלומיניום או שניהם. היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור  .1

המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור 

 צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל. 

מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה )על מנת  .2

 השדות האלקטרומגנטיים(. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות. להקטין את

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י  .3

ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון 

 .UPS -עתודה, כחול -אדום רגיל, -מספר המופיע בתכנית. צבעי השלטים יהיו: שחור

כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל.    .4

השילוט יותקן בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה, פסי אפס והארקה, 

 מפסקים, אמצעי פיקוד, מהדקים, וכד'.

 לתיאור תרשים הזרימה של הלוח.השילוט בחזית הלוחות יכלול דיאגרמת מימיק  .5

 ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח/סגור". .6

שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח,  .7

 השילוט יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.
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 בניית הלוחות  08.02.10

 חשמל:הוראות כלליות ללוחות  .1

סלקטיביות: באחריות הקבלן לוודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטיחים  .1.1

סלקטיביות מלאה בין ההגנות בלוח, הן בזרם יתר והן בזרם קצר ולהגיש חישובים 

 לאישור המתכנן.

  SCHNEIDER ELECTRIC, ETON, ABBהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  .1.2

 בלבד.

 . IEC-898בקצר. לפי תקן בינלאומי  10KA  מא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק .1.3

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות פליז בורג נפרד  .1.4

לכל מוליך. העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו 

נעלי ממ"ר ומעלה עם בורג להתחברות ע"י  35ממ"ר מהדקי מסילה,  25במהדקים. עד 

 כבל.

הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו ע"י פנל פלסטי שקוף משולט בחץ.  .1.5

כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע 

 מקרי.

פנלים יחוזקו באמצעות ברגים בעלי ראש גדול עם אבטחה המונעת שחרור הבורג  .1.6

 מהפנל.

מטר מחזית הלוח ובאמצעים למניעת  1ידו בגגון בולט לוחות להרכבה חיצונית יצי .1.7

 הצטברות מי עיבוי )גוף חימום ,תרמוסטט ופיקוד הכלולים  במחיר המבנה(.

כל האביזרים בלוח ימוגנו עם מחיצות פח או פרספקט שקוף כולל פסי צבירה, אפס,  .1.8

 הארקה, מהדקי מפסקים, לשות, מהדקים וכד'.

לחיבור מוליכים אפס והארקה \ם על פסי הצבירה היצרן יספק אמצעי חיבור שמורי .1.9

 .כולל חורים וברגים .מהמוליכים  20%נוספים בהיקף של 

כל אחד מהלוחות שייצר, עבור  70%בעומס הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי  .1.10

 הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

לרוחב כל חזית הלוח,  מהדקים, פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד .1.11

 גודל התאים יאפשר מרחב נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה.

מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט  .1.12

 אזהרה.

כל הלוחות יצוידו במגני מתח יתר. מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר  .1.13

 ויותקן בתוואי נפרד, צמוד לדופן הלוח.מוליכי הלוח 

פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח  .1.14

 בהתאם לכבלים מחוברים בלוח.

כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום / נחושת או לשות  .1.15

ממ"ר  50בחתך  מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדיסקיות. כניסות כבלים

 .MOLLERשל  3KAומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת 
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ציוד מיתוג אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מהסוג שעבר בדיקת דגם עם  .1.16

 המבנה. אין להשתמש בציוד מיתוג אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח.

 מבנה.מ' מרצפת ה 0.2מהדקים יותקנו בגובה מינימאלי של  .1.17

מ' מרצפת  2.0מ' ל  0.5ידיות המפסקים יותקנו בהתאם לחוק החשמל בגובה של בין  .1.18

 מ' מרצפת המבנה. 1.6-מ' ל 0.8הלוח. מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין 

יהיו מטיפוס מפסקי אויר נשלפים, ממונעים עם הגנות  A800המפסקים מעל  .1.19

 כמפורט בהמשך.אלקטרוניות, 

אם לא צויין  IEC 60073מנורות סימון: צבע מנורות הסימון יהיה לפי התקן הבינ"ל  .1.20

 להתקנה בחזית ע"ג דלת/פנל. LEDאחרת. כל מנורות הסימון יהיו מטיפוס 

עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת  .1.21

על הקבלן לבצע  5%ר מ הפאזות. במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביות

 איזון פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.

 כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים. .1.22

 

 :התקני הגנה, מיתוג, מדידה, בקרה, תקשורת, צגים ואביזרים נלווים בלוח .2

 .IEC60947ם הנלווים יעמוד בתקן כלל התקני ההגנה, המיתוג והאביזרי .2.1

הלוח יסופק כמערכת אחת עובדת ומושלמת לאתר הפרויקט ויכלול מערכת משולבת  .2.2

כלל התקני ההגנה, המיתוג, הבקרה ,התקשורת . סיסטמטית על פי הוראות יצרן ציוד

או שוו"ע מאושר על ידי  Schneider Electricוהאביזרים הנלווים יהיו מתוצרת 

 המתכנן.

או שוו"ע  Micrologic 5.0/6.0 E/H( יסופק עם יח' הגנה )כדוגמת ACBאויר ) מפסק .2.3

 מאושר( 

אמפר,  400-630תוצרת שניידר אלקטריק(,  NSX)כדוגמת  MCCBמפסקים יצוקים  .2.4

או שוו"ע מאושר(. המסך  Micrologic 5.3/6.3 E/Hיסופקו עם יח' הגנה )כדוגמת 

  של המפסק. 5%In המובנה יציג את המדידות על המסך מערך של

הכולל תצוגת נתונים,  LCDעם צג  .  LSIיחידת הגנה תהיה עם עקומת ניתוק מסוג  .2.5

 צג עבור כל מדידות האנרגיה,  הכוללת רב מודד מתקדם עם Energyהגנה   יחידת

 ביחס לכיול המפסק, הפאזות 3תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של   יחידת ההגנה

מפסק ללא צג   יתר, קצר, וקצר לאדמה, לא יאושרעומס  לדים לסיבת תקלה של

LCD .דוגמת יחידת ההגנה תהיה Micrologic 5.0E /   או שווה ערך מאושר. 

 

 סלקטיביות והגנה עורפית 08.02.11

 בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר. .1

 קצר.כל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם  .2

חישוב )בעזרת תוכנת מחשב( יצרן הלוח אי לכך, לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו יערוך  .3

של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין, יגיש אותה לעיון היועץ ויוודא שימוש 



68 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

הכנת חישובי זרמי  במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה עורפית.

 דה ולא תשולם בנפרד.קצר כלולה במחיר העבו

 

 לוחות בדיקות 08.02.12

 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. .2

 מרכיב. להלן בדיקות שיגרה שיש לבצע: -שיגרה יבוצעו לפי התקן, על ידי יצרןבדיקות  .3

 בדיקה ויזואלית -דרגת ההגנה .3.1

 בדיקות כלליות: .3.2

 בדיקה ויזואלית ואימות טבלה. -מרחקי בידוד וזחילה .3.2.1

 בדיקה ויזואלית ובדיקת רציפות הארקה. -הגנה מפני התחשמלות .3.2.2

היצרן המקורי או ספק  בדיקת התאמה להוראות -הרכבת אביזרים בלוח .3.2.3

 הציוד.

בדיקה מדגמית )אקראית( של סגירת ברגים, בעזרת מד  -חיבורים בלוח .3.2.4

 מומנט.

 בדיקת סימון ובחירת הגודל. -מהדקים .3.2.5

בדיקת יעילות של חלקים דוגמת חיגור מכאני, נעילות  -הפעלה מכאנית .3.2.6

 וחלקים פעילים.

תאם למתח הבדיקה תעשה במתח הנדרש בתקן ובה - בדיקה דיאלקטרית .3.2.7

 ך שנייה אחת.שהבידוד המוצהר או הנדרש על ידי הלקוח. הבדיקה תעשה במ

 בדיקה על ידי חיבור מתח. -בדיקה פונקציונאלית .3.2.8

 

 גילוי וכיבוי אשהכנות ל 08.02.13

הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנית.  .1

 למידור הלוח. ההכנות יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס

הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח. באחריות יצרן הלוחות  .2

לתאם עם קבלן גילוי אש את כמות ההכנות וכמות חריצי האוורור בלוח לצורך קביעת כמות 

הגז הדרושה לכיבוי . כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר 

לא יתקבלו -ההכנות בתקרת הלוח יבוצעו באמצעים אורגינאליים של ספק המבנה  .הכבלים

 -חיתוכים במפעל או בשטח. איטום הלוח למניעת בריחת גז כיבוי כולל איטום ברצפות הלוח

 כלול במחיר המבנה ולא ישולם בנפרד.

 

 ציוד לטיפול בכופל הספק והרמוניות 08.02.14

 .0.92 -הקמפוס, תשופץ באופן שתבטיח ערך מאושר חברת חשמל  של מערכת לשיפור כופל הספק 
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 הכנות בלוחות חשמל עבור בקרת מבנה 08.02.15

 מערכת בקרת מבנה תסופק ע"י  קבלן בקרה של הפרויקט מטעם קבלן החשמל.  .1

עבודות קבלן חשמל ויצרן הלוחות כוללות את התקנת הציוד בלוחות החשמל או בלוחות  .2

בתאום ובהדרכת קבלן הבקרה. התקנת ציוד בקרה וייצור לוחות בקרה נפרדים לבקרה 

 תכלול את העבודות להלן:

תאום עם קבלן הבקרה, העברת תכנית הלוח לקבלן הבקרה וקבלת תכנית מנחה  .2.1

 מקבלן הבקרה ליצור לוח בקרה.

הכנת תכנית ייצרן כחלק מתכנית הלוחות כולל פרוט סוג בקר, כמות כניסות, יציאות  .2.2

 רן ותכנון סכמות פיקוד, מהדקים וחיווט בלוחות החשמל.ותאו

ייצור הלוח ע"ב תכנית שתואמה ואושרה ע"י קבלן הבקרה ,התקנת הגנות ,ספקי כח  .2.3

,שנאי פיקוד וכל הדרוש לפעולה מושלמת של הציוד ,התקנה, חיווט, חיבור של הבקר 

 בלוח, הבקר יסופק ע"י קבלן הבקרה.

תר לוח מושלם כולל בקרה בהתאם לאמור לעיל ובתאום באחריות קבלן החשמל לספק לא .3

 מלא עם קבלן הבקרה.

מחיר "התקנת נקודת ציוד בקרה" ומחיר "מבנה לוח בקרה" כוללים את כל העבודות, חומרי  .4

 העזר, תכנון ותאומים הדרושים לצורך ייצור לוחות בקרה.

כנית הבקר כחלק ייצרן הלוח יתאם עם קבלן הבקרה את תכנית הבקר בלוח ויציג את ת .5

 מתכנון הלוח שמוגש לאישור המתכנן והלקוח.

 

 בקרת מבנה  08.03

 כללי 08.03.01

 מרכיבים )העקריים( הבאים :בפרויקט תכלול את המערכת הבקרה 

 בפרויקטמבנה הבקרת תקשורת ייעודית לחיבור כל ציוד   רשתמערכת בקרה מרכזית ו .1

 .איסוף נתונים ממערכות מתממשקות\ולחיבור

מכשירי מדידה )זרם, מתח, כופל הספק(, תקלות,  – מתח נמוךולוחות חשמל ציוד בקרת  .2

 מצב מפסקים.

 השלת עומסים. .3

 במבנה לפי לו"ז. ניהול משטר הדלקות –בקרת מבנה  .4

, טיפול במים , ביוב וכיוב'בקרת ציוד מערכות אלקטרומכניות: אינסטלציה :משאבות ,  .5

 ניים, מעליות.מ"א, מעליות, גלאי הצפה בחדרים טכ

 גנרטור: תקלות, חום מנוע, מד מד דלק, שמן, גלישת דלק, מצב מצבר וכו'בקרת  .6

 איסוף נתונים נבחרים ממערכות מנ"מ והצגתם במסגרת התראות בקרת מבנה. .7

 על קבלן הבקרה לקחת בחשבון את היבטי הביצוע הבאים : .8

כחלק ביל בכל אזור ובמקשיכולה לתפקד כיחידה עצמאית הקמת מערכת בקרה  .8.1

 מרשת הבקרה הכללית.

צוות הפיקוח והתפעול של מערכת הבקרה מול השטח ביחד עם והרצה בדיקה סופית  .8.2

 של המזמין
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באמצעות עץ תקלות המאופיין לפי תחום ומיקום מנגנון דיווח תקלות מושלם יצוע ב .8.3

 .התקלה

הוכחות ביצוע העבודה תבוצע ע"י קבלן בקרה מנוסה בביצוע עבודות בסדר גודל דומה שיציג  .9

 למערכת בקרה שבוצעה על ידו בשלוש שנים האחרונות טרם ביצוע הפרויקט.

 

 דגשים לביצוע בקרה למערכת החשמל 08.03.02

 לוביים .1

 אזור ללא אור טבעי  .1.1

 התאורה תבוצע בשתי רמות הדלקה  

 בשעות היום תבוצע הדלקה ע"פ לו"ז כפי שיוגדר ע"פ תכנות. 

בשעות הלילה )מעבר לשעות הפעילות( תבוצע הדלקה לרמת מינימום, באמצעות  

לחצני תאורה עם מנורות סימון שימוקמו בקצוות המסדרון. ההדלקה עם הלחצנים 

 תבוצע לפרק זמן קצוב ניתן לכיוון. 

 אזור עם אור טבעי .1.2

 ,תלוי בגודל השטח המואר.רמות הדלקה  שתיים או שלושהתאורה תבוצע ב 

 קנו גלאי רמת אור יות 

תבוצע הדלקה ע"פ  תיבדק באופן רצוף רמת האור הטבעי ובכפוף לכך בשעות היום 

  לו"ז כפי שיוגדר במוקד האחזקה.

באמצעות לרמת מינימום ,בשעות הלילה )מעבר לשעות הפעילות( תבוצע הדלקה  

הלחצנים לחצני תאורה עם מנורות סימון שימוקמו בקצוות המסדרון . ההדלקה עם 

 ניתן לכיוון  תבוצע לפרק זמן קצוב,

 גרמי מדרגות .1.3

 בשעות היום תבוצע הדלקה ע"פ לו"ז כפי שיוגדר במוקד האחזקה. 

באמצעות לחצני תאורה עם  בשעות הלילה )מעבר לשעות הפעילות( תבוצע הדלקה, 

 מנורות סימון. ההדלקה עם הלחצנים תבוצע לפרק זמן קצוב ניתן לכיוון.

 ים במצב פעולת גנרטורהשלת עומס .1.3.1

שליטה על מגענים בלוחות חשמל ,קבלת אינדיקציה מלוח ראשי על מצב   

 פעולת גנרטור וניתוק מגענים להשלת עומסים. 

החזרת עומס בצורה מדורגת לאחר חזרת מתח ובהפרשי זמן שייקבעו במהלך   

 הביצוע.

 תאורת חוץ .1.3.2

ע"פ לו"ז כפי שיוגדר במוקד שעון אסטרונומי ,כיבוי \הדלקה תבוצע ע"י בקרה  

האחזקה, חלוקה לרמות תאורה בהתאם לגודל האזור המואר וכמות 

 המנורות.

 

 תכולת עבודה 08.03.03

הקבלן יספק ויתקין מערכת בקרת מבנה מלאה, כולל כל החומרה הנדרשת וכל תוכנות  .1

 .ויישומי ההפעלה הנדרשים לביצוע תהליך הבקרה והתפעול  בהתאם למוגדר במפרט זה 
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כהגדרתו בתקן  BACnetתתבצע באמצעות פרוטוקול –התקשורת בין כל רכיבי המערכת  .2

ASHARE 135-2007  או תקןEIA 709.1וטוקול , פר™Lontalk  או פרוטוקולModbus לא .

וכן גם לא יורכבו  יבוצע שימוש במתאמים לתקשורת בין הבקרים שסופקו תחת פרק זה

 כרטיסי תקשורת להרחבה על הבקר אלא כול התקשורת יהיו חלק אינטגלי מהבקר . 

כולל  קבלן מערכת בקרת המבנה יסקור, יעיין וילמד את כל תוכניות לוחות החשמל במבנה .3

מערכות המיזוג אויר  כולל תוכניות חשמל ואינסטלציה ואת המפרט כולו לצורך היכרות עם 

הציוד ועם הפעלת המערכת וכדי לאמת את הכמויות והסוגים של כל הציוד הנדרש לבקרה 

 ולהתראות וכד' שאותם יש לספק.

 

 תיאור המערכת 08.03.04

אינטרנט, שיאפשר למפעיל גישה מיידית לכל מערכת על המערכת לספק ממשק הפעלה גרפי מבוסס 

 ,, צפייהתכנותלצורך  טבלתמבוססת  המכל מקום באמצעות דפדפן סטנדרטי. על הקבלן לספק עמד

בקרים מובנים המאפשרים תכנון מודולרי גמיש, ויכולת שימוש נכון ומותאם נוסף שליטה ובקרה  ו

עיבוד/בקרה לצורך שימוש עתידי  ת לבקר ופונקציותלצרכים, כולל הרחבה עתידית של כניסות ויציאו

 המערכת תכיל את הרכיבים הבאים: עבור פרויקט זה, 

 לצורך בקרה ושליטה. ועבודה  לניהול המערכת  ולתכנותה  תעמד .1

עמדות עבודה מבוססות אינטרנט למפעילים:  קבלן מערכת בקרת המבנה יספק רישיונות  .2

שתמשים בו זמנית באמצעות דפדפן אינטרנט. למערכת בקרת המבנה עבור )כמות( מ

למשתמשים באמצעות האינטרנט תהיה גישה לכל הנקודות והממשקים הגרפיים של 

המערכת, והם יוכלו לקבל ולאשר אזעקות, ויוכלו לבקר את הערכים  הרצויים  ואת 

 הפרמטרים הנוספים. 

עובדו כגון  גרפים, ניתן יהיה לצפות באמצעות ממשק דפדפן האינטרנט בכל הנתונים ש .3

דו"חות מגמת שינוי, מסכים  גרפיים וכד' אשר בוצעו ויושמו  מעמדת השו"ב, ללא כל 

שינויים נוספים. לא יהיה צורך בחומרת מחשב נוספת כלשהי כדי לתמוך בממשק המשתמש 

 מבוסס האינטרנט.

עצמאים  DDCתקשורת לבקרי עבור    Web Serverו/או בקר)י(  Ethernetנתב רשת מבוסס  .4

 ו/או לכניסות/יציאות אחרות.

כמות הנדרשת והסוגים הדרושים של הבקרים העצמאיים  ביסופקו  :עצמאים DDCבקרים   .5

על מנת לספק מענה לדרישות הפרויקט לבקרת ציוד המכני הכולל יחידות טיפול אוויר, או 

יר יירכשו ע"י )בקרים למיזוג אוו וחשמל  מפוחי נחשון או כל ציוד הנדרש למיזוג האוויר

 . קבלן מ"א(

כל יחידת בקר עצמאית  תפעל באופן עצמאי לחלוטין, ותכיל את התוכנה הנדרשת כולל את  .6

הכניסות והיציאות  הנדרשות לבקרת הציוד המקושר אליה. כל בקר עצמאי  יסופק עם 

 .BACnetשל  B-AACאשר יהיו תואמי פרופיל התקן       BACnetפרוטוקול 

-שתומכת ב 100Mpbsאו  10Mpbs Ethernet( תהיה רשת LANמקומית )רשת התקשורת ה .7

BACnet ,Modbus, Java, XML, HTTP וב-IIOP  שלCORBA  לצורך גמישות מקסימלית

ולצורך אינטגרציה של נתונים שהתקבלו מהמבנה עם מערכות מידע ארגוניות  ולצורך מתן 
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ודה למשתמש ולמערכת המחשוב (, לעמדות העבNSCsהמרובים ) Web Serverתמיכה לבקרי 

 המקומית. 

הפתוחים של מערכות ים המערכת תאפשר ארכיטקטורה פתוחה שעושה שימוש בפרוטוקול .8

HVAC  .כדי להפחית עלויות תחזוקה, שדרוג והרחבה בעתיד , 

המערכת תאפשר ארכיטקטורה שעושה שימוש בפרוטוקול המשותף לתקשורת בין כל  .9

טגרלית כדי להבטיח יכולת פעולה הדדית של כל רכיבי הבקרים ובפונקציונליות האינ

דרוש כדי להבטיח  ANSI/ ASHRAE™ 135-2008בתקן  BACnetהמערכת.פרוטוקול 

כדי  HVACשהפרויקט נתמך במלואו על ידי הפרוטוקולים הפתוחים המובילים של מערכות  

 להפחית עלויות תחזוקה, שדרוג והרחבה בעתיד.

רה המבנה חייב הקבלן  לספק את כל כלי  התוכנה הנדרשים במסגרת מסירת  מערכת בק .10

. BACnet  ANSI / ASHRAE™ 135-2008ופרוטוקול  LonMark ™לצורך ניהול פרוטוקול 

 RTU-ו Modbus TCPהמערכת כולל הבקרים והתוכנה  תתמוך בקוד מקור בפרוטוקולים 

 ללא צורך במתאמים.  

מערכת בקרת המבנה אמורה לבצע תקשורת איכותית וחלקה בכל רחבי המבנה, ללא קשר  .11

לסוג תת המערכת, כלומר: הפעלה בו זמנית באותו ערוץ תקשורת של משנה מהירות לכל 

חשמליים, רבי  מגענייםאביזר במערכות מיזוג האוויר כולל מערכות תאורה במתח נמוך, 

 מודדים  וכו' 

המערכת שתסופק חייבת להיות בעלת גישה לכלל הנתונים באמצעות דפדפנים  .11.1

וללא צורך בהתקנת תוכנות מיוחדות לצורך  HMI, ללא צורך בממשק XTMLמבוססי 

 קביעת תצורת המערכת . 

 כל הנתונים יאוחסנו בשרת שהתקין הספק וכל מאגרי הנתונים בו יהיו נגישים. .11.2

הבטיח זמני תגובה סבירים של המערכת וכדי לנהל נדרשת טופולוגיה היררכית כדי ל .11.3

את זרימת הנתונים ושיתופם ללא העמסה מיותרת של רשת האינטראנט הפנימית של 

 הלקוח.

בכל העבודות המתוארות בפרק זה יתקינו, יחווטו, יבחנו ויכיילו טכנאים מוסמכים  .12

  .שרומאושרים לעבודה זו המועסקים דרך קבע בסניף הקרוב של הקבלן המאו

הפיקוח, ההנדסה של התוכנה והחומרה, הכיול ובדיקות הקבלה יבוצעו על ידי קבלן הבקרה  .13

המאושר ע"י היצרן ולא יימסרו לקבלני משנה של קבלן הבקרה . לקבלן הבקרה יהיה מרכז 

מהאתר, שיהיו בו טכנאים ומהנדסים מאושרים על  נסיעה של עד שעהשירות מקומי בטווח 

לאי חלקי חילוף וכל פריטי ציוד הבדיקה והאבחון הנדרשים עבור המערכת ידי יצרן הציוד, מ

 המותקנת. 

 שעות ביממה. 24ימים בשבוע,  7לקבלן הבקרה  יהיה  שירות חירום זמין  .14

על הקבלן לספק כלים אשר ביכולתם ניתן יהיה לבצע  הטמעה, קביעת תצורה המערכת   .15

אישי בעל צג צבעוני, תוכנה וממשקים ואבחון מצב המערכת  בנוסף הקבלן יספק  מחשב 

שייתמכו טעינת או בגיבוי הקבצים מתוך הבקרים אשר הוטמעו והותקנו  במערכת הבקרה, 

הבקרים יהיו מכל סוג אשר אושר ע"י המתכנן  בקרים עצמאיים בתקשורת  וכד', לתצוגה  



73 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

סות והיציאות , ולתצוגת כל  האילוצים הידניים של כל הכניBACnetשל כל האובייקטים של 

 של הבקרים ולעריכה של לוחות זמנים הקיימים בבקרים.

 

 הצגת נתונים, התראות והפעלות:  08.03.05

 הצגת נתונים ע"ג מסך בקרה :  .1

 הדרישות המפורטות בהמשך הן דרישות מינימום: 

בכל מגען או בורר יותקן מגע עזר לחיווי מצב האביזר )עפ"י המופיע בתכניות( ע"מ  .1.1

חיווי מצב למערכת בקרת המבנה. בורר אשר הועבר למצב ידני בלוח, יסומן להעביר 

 באור אדום במסך הבקרה.

במקרה של סתירה בין פקודת הפעלה / ניתוק מהבקרה לבין חיווי מצב המגען תופיע  .1.2

 שורת תקלה במסך התקלות שבחדר הבקרה עד לתיקון המצב.

 המפעיל ( שעות.)ניתן לשינוי ע"י 5התראת תקלה "תקפוץ" כל  .1.3

 

 עקרונות בניית מסכים :  .2

כגון: סכמה אנכית –יש לסמן את כל לוחות החשמל ומספריהם ע"ג תמונה כללית  .2.1

 פיזי של כל לוח. המציגה מיקום 

לחיצה על משבצת של לוח מסוים תפתח את טבלת ההדלקות שלו. ללוחות ראשיים  .2.2

 מצב מפסקים וכו'.קומתיים יבנה גם מסך עם סכמה חד קווית כולל ציון  וחלוקה 

 ובקר מדידה עם הצגת פרמטרים נמדדים ואפשרות  ELNETהכוונה למסך  .2.3

 כניסה לתצוגות גרפיות של מתחים , זרמים כופל הספק, הרמוניות ואנרגיה. .2.4

 

 טבלת הדלקות של לוחות חשמל תכלול את הנתונים הבאים: .3

 שם הלוח ומיקומו .3.1

 שמות המעגלים ומספרם בלוח .3.2

 לו"ז, מאולץ, לחצן אזורי וכו' –מספר /שמות המגענים ואפשרויות ההפעלה  .3.3

 גלאי נוכחות ומצב הקריאה  שלהם. .3.4

 אפשרות שינוי לו"ז לכל קבוצת הדלקה .3.5

 חיווי על מצב עומס שיא וניהול עומסים .3.6

 

 תחומי אחריות 08.03.06

תכנית הבקרה קבלן הבקרה יספק את הציוד ליצרן הלוחות של הפרויקט ויסייע בהכנת  .1

 במסגרת תכנית ייצור הלוח . כל תכנית לוח שתוגש לאישור תכלול את תכנון הבקרה בלוח .

יצרן הלוחות ירכיב ויחווט את הבקרים בלוחות החשמל ו/או בלוחות בקרה נפרדים בהתאם  .2

 לתכנון ובתיאום עם קבלן הבקרה .

ן קבלני משנה בתוך מערכת הבקרה משרתת ומשיקה למערכות רבות . אחריות לתאום בי .3

הראשי , והוא האחראי היחיד על ביצוע המתקן . הקבלן רשאי  הפרוייקט תהא על הקבלן



74 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

קבלן בקרה .מכאן ,קבלן הבקרה מחוייב  לבחור קבלן חשמל אשר ישכור את שירותיו של

להיות קבלן משנה של קבלן החשמל . קבלן החשמל יהא אחראי על חלוקת העבודה בניהם 

יצוע והאחריות של קבלן הבקרה ומבלי לפגוע באחריותו הכוללת על מערכת ועל תחומי הב

 הבקרה . הקבלן יקח בחשבון את נקודות ההשקה הבאות :

 . ביצוע ע"י קבלן חשמל -הבין לוחות חשמל ללוח בקר פיקוד ותקשורת הנחת כבלי .3.1

שמל ביצוע ע"י קבלן חשמל בלוח ח לוח בקר ולוח חשמל –י קצוות נחיבור הכבלים בש .3.2

וע"י קבלן בקרה בלוח בקרה ,קבלן חשמל יעביר לקבלן בקרה רשימת גידים ע"פ 

 . תכנית מהדקים 

 קבלן חשמל ובקרה . –בדיקת מערכת משותפת  .3.3

העבודה כוללת גם איסוף נתונים מלוחות של מערכות תבאורה ,משק חום,אנרגיה  .3.4

ם מושלם עם שמבוצעים ע"י קבלן אינסטלציה. באחריות קבלן החשמל והבקרה תיאו

קבלן האינסטלציה לצורך התחברות לציוד שלו בממשקים פתוחים ותקניים . קבלן 

חשמל יהיה אחראי על התחברות לציוד אינסטלציה ,כתיבת הפרוטוקול \הבקרה

 הדרוש ,העברת הנתונים לבקרת מבנה והצגתם ע"ג המסכים. 

מערכות שי טמ"פ , , רגשי הצפה ,רגמעליות  –כנ"ל אולם עבור מגעים ממערכות עזר  .3.5

 גילוי וכיוב' .

 

 נקודות רזרבה 08.03.07

נקודות רזרבה אשר יחווטו אל פס מהדקים בתחתית לוח ויסומנו  %25יסופקו עם הבקרים  .1

בתוכניות כנקודות שמורות. במידה ומסופק בקר אוניברסלי אשר בתוכנה ניתן לתכנת נקודת 

 20%בשינוי תוכנתי בלבד יסופקו כניסה שתתאים למדידת זרם, מתח, התנגדות וזאת 

מקום שמור לכרטיסי הרחבה  20%כמו כן השארת מקום בלוח לתוספת של כ  נקודות רזרבה

 ומהדקים בעתיד .

 התקנה .2

. בהתאם לתוכניות בלוחות החשמל בתאים נפרדים או בלוחות נפרדים הבקרים יותקנו

קבלני החשמל והמיזוג יספקו חיווט מפורטות שיספק קבלן הבקרה עפ"י תכניות המהנדס. 

מפקח וכן ישלח חיווי \בה יידרש ע"י המתכנן  ידני( בכל יחידת קצה 0מצבים )אוטו  3מפסק 

. במצב ידני מערכת הבקרה לא תשלוט אוטו\מכל בורר למערכת הבקרה כל מצב הבורר ידני

בעת  על יחידת הקצה. באם באותה יחידה קצה מותקן חיווי מצב הפעלה כמשוב אל הבקר,

קון הבקר יאו ידני תדווח מערכת הבקרה על תקלה ביחידת קצה זו. ת 0ניסיון הפעלה במצב 

 .צריך לאפשר החלפת הבקר במידת הצורך בצורה קלה ופשוטה

 

 Web serverבקרי  08.03.08

ישלבו את פונקציות ניתוב האינטרנט, פונקציות הבקרה ופונקציות השרת  Web Routerבקרי  .1

 ליחידה אחת.

 Web'מקורי' שתומך בפרופיל בקר  BACnetיסווגו כהתקן   BACnetשל  Web serverבקרי  .2

server  שלBACnet B-BC בקרים שתומכים בפרופיל פחות מחמיר כגון .) )B-SA  אינם
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( BTL) BACnetיבחנו ויאושרו על ידי מעבדת הבחינה של  Web Serverמאושרים.  בקרי 

 .BACnet  ((B-BCשל Web Serverכבקרי 

ובין התקני הבקרה בשטח  WANאו  LANיספק את הממשק בין רשת  Web serverבקר  .3

 ויספק פונקציות פיקוח ובקרה על התקני הבקרה המחוברים אל נתב הרשת.  

בקרים אלה אחראיים גם לניטור ובקרה של ציוד מיזוג האוויר שלהם עצמם כגון יחידת  .4

 טיפול באוויר או טיפול מערכות חימום. 

קרים אלה יכללו גרפיקה, דו"ח מגמת שינוי  גרפים שלדו"ח מגמת שינוי, תצוגה של ב .5

התראות ותצוגות דומות של אובייקטים שמשמשים עמדות עבודה או ממשקים לאינטרנט.  

כדי לענות במלואן על הדרישות של מפרט זה  Webserverיסופק מספר גדול מספיק של בקרי 

 ושל רשימת הנקודות המצורפת.

 בקרים יוכלו להפעיל את תוכניות הבקרה כדי לספק:ה .6

 פונקציות יומן .6.1

 לוחות זמנים .6.2

 דו"חות מגמת שינוי .6.3

 ניטור התראות וניתובן .6.4

 סינכרון בזמן באמצעות אתר אינטרנט, כולל סינכרון אוטומטי .6.5

סוגי תקשורת שונים בהם המפעיל יחליט בתצורת הבקר  על התצורה הנדרשת  3הבקר יכלול  .7

Lonworks   וBacnet  במקביל קיים עוד ערוץ תקשורת לבקר שלModbus 

 BACnetאו שילוב של נתוני בקר   Modbusעם נתוני בקר   LonWorksשילוב של נתוני בקר  .8

 ,Modbusעם נתוני בקר  

 LonWorksפונקציות ניהול רשת לכל ההתקנים מבוססי  .9

 

 מפרט חומרה 08.03.09

   GB  4זיכרון .1

מערכת ההפעלה של הבקר, התוכנה וחלקים אחרים של בסיס נתוני התצורה יאוחסנו  .2

((. השרתים והבקרים יכילו זיכרון גדול מספיק ליישום הנוכחי ועוד Flash memoryבזיכרון 

 נפח פנוי של זיכרון.  20%נפח זיכרון שדרוש לרישום ההיסטוריה ביומן ועוד לפחות 

 רה לתקשורת:יכלול חומ server Webכל בקר  .3

 Web serverלתקשורת אל עמדות העבודה, ואל בקרי  10/100bT Ethernetשני כרטיסי רשת  .4

 האחרים ולאינטרנט.

 לבקר  CPUשני מעבדים  .5

 טורי )ניתן לתיכנות( Modbusאו  BACnet MSTPלתקשורת אל אפיק  RS-485שתי יציאות  .6

 .LonWorksלתקשורת אל התקני  TP/FTיציאה אחת מסוג  .7

  USBאת התקן יצי .8

   Host USBשתי יציאות  .9
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 יכולת הרחבה מודולרית 08.03.10

תכלול  כרטיסי כניסה/יציאה מודולרים עם מספר קומבינציות כדי לאפשר  המערכת, .1

כניסות  464כרטיסי הרחבה קיבולת הבקר תהיה לפחות עד  32עד  הרחבה. של קיבולת הבקר

 . יציאות /

מסוגים שונים. ניתן  plug-inיציאות יסופקו באמצעות יחידות \כרטיסי ההרחבה כניסות .2

יהיה לשלב כרטיסי הרחבה של  כניסות/יציאות כמבוקש לצורך מתן מענה לדרישות ליישומי 

 מטר בין שני פסי דין  1.5כולל כבלי הרחבה עד , מערכת הבקרה בצורה פרטנית

 

 מיתוג עקיפה בחומרה 08.03.11

ל היציאות הדיגיטליות יכללו אופציונלית מתגים לעקיפה ידנית בעלי שלושה מצבים, כ .1

'אוטומטי'. מתגים אלו יורכבו בכרטיסי ההרחבה  -שיאפשרו מצב יציאה של 'פעולה', 'כיבוי' ו

 באמצעות התוכנה.   Override-ויספקו משוב לבקר כך שניתן יהיה לקבל את מצב ה

יותקן פוטנציומטר עוקף כדי לאפשר כוונון ידני של אות היציאה בנוסף, בכל יציאה אנלוגית  .2

 יימצא במצב 'פעולה'. Overrideהאנלוגית על פני כל תחום העוצמות כאשר מתג 

 

 נוריות חיווי מצב מקומי 08.03.12

, מצב רשת CPU-על מצב ה LEDיספקו בתצורה מינימאלית חיווי מנוריות  Web serverבקרי  .1

 .  field busאתרנט, ומצב 

יתמוך  LEDשל הערך בנקודה )הפעלה/כיבוי(.  חיווי  LEDלכל כניסה או יציאה יהיה חיווי  .2

מתאימה למצב הפעלה או  LEDבתוכנה כך שניתן יהיה בתוכנה לקבוע אם תאורת חיווי 

 כיבוי או אם צבע החיווי אדום או ירוק.

 

 (RTCשעון זמן אמיתי ) 08.03.13

 שניות ביום.   10לול שעון זמן אמיתי, מגובה בסוללה, בדיוק של יכ Web serverכל בקר  .1

 שעון זמן אמיתי יספק את השעה, יום בחודש, חודש, שנה והיום בשבוע.  .2

 שלו, בהתאם לאזור הזמן.  UTCיאפשר היסט של שעון  Web serverכל בקר  .3

ון לתאורת ישמור את הזמנים שבהם יבוצע חיסכ Web serverכאשר נקבע אזור הזמן, בקר  .4

 יום.

 

 אספקת חשמל 08.03.14

וואט לבקרים ולכרטיסי ההרחבה השייכות  30הספק של  Web serverוולט יספק לבקרי  DC  24ספק

 .להם. המערכת תתמוך בשימוש ביותר מספק אחד אם יידרש להוסיף מספר רב של כרטיסי הרחבה 

 

 אתחול אוטומטי מחדש לאחר הפסקת חשמל:  08.03.15

יעדכנו את כל פונקציות הניטור,  Web serverש אספקת החשמל לאחר הפסקת חשמל, בקרי עם חידו

יחדשו פעולה בהתבסס על ערכים נוכחיים, יסנכרנו זמן ומצב ויפעילו תהליכי אתחול מיוחדים אם 

 יידרשו, כל זאת באופן אוטומטי וללא התערבות אדם. 
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 סוללות לגיבוי 08.03.16

. הסוללה תספק כוח לגיבוי RAMיכללו סוללת גיבוי מוכנה לפעולה, לגיבוי זיכרון  Web severבקרי 

יום. במקרה של הפסקת חשמל,  30ושל השעון במשך לפחות  RAMכולל של כל הפונקציות שבזיכרון 

. אם זיכרון זה ניזוק ואינו ניתן לשימוש RAM-ינסו תחילה לבצע אתחול מזיכרון ה Web serverבקרי 

 שלו.         FLASH memoryיבצע אתחול מהיישום ששמור בזיכרון  Web serverקר יותר, ב

 

 SERVER-WEBבתוך הבקר  מפרט תוכנה 08.03.17

תוכנת היישום וחלקים אחרים של בסיס נתוני  מלא .  HMIמערכת ההפעלה של הבקר .1

. FLASH memoryהתצורה כגון גרפיקה, מגמות, התראות, תצוגות וכד', יאוחסנו בזיכרון 

יוכל לבצע  Web serverלא תהיה כל מגבלה שהיא על תוכנות היישומים במערכת.  כל בקר 

עיבודים מקבילים שבהם כל תוכניות הבקרה פועלות בו זמנית.  כל תוכנית תוכל להשפיע על 

של הבקר.  ביצוע  I/Oפעולתה של כל תוכנית אחרת.  כל תוכנית תהיה בעלת גישה מלאה לכל 

נקציית הבקרה לא יופרע עקב פעולות תקשורת רגילות של המשתמש כולל שילובים זה של פו

בין בתוכנות השונות בבקר או, כניסה של תוכנית חדשה לפעולה, הדפסה של התוכנית לצורך 

 שמירה וכד'.  

ליישום  2GB -. זיכרון זה יורכב ממובנה   4GBיהיה זיכרון זמין של  Web serverלכל בקר  .2

 .שמיועדים לאחסון בגיבוי GB2-היסטוריים וולנתונים 

 

 שפת תיכנות של המשתמש 08.03.18

המשתמש יוכל לתכנת את תוכנת היישום. יכולת זו תכלול את כל האסטרטגיות, תהליכי  .1

 הפעולה, אלגוריתמי הבקרה פרמטרים וערכי סף. 

תוכנת המקור תיכתב כטקסט מובנה או כבלוקים גרפיים של פונקציות, והמשתמש יוכל  .2

לתכנת אותה במלואה. השפה תהיה בנויה כך שתאפשר קביעת תצורה של תוכניות בקרה, 

לוחות זמנים, התראות, דוחות, טלקומוניקציה, תצוגות מקומיות, חישובים מתמטיים 

 .ות בכל מקום בגוף התוכנה והיסטוריה.  המשתמש יוכל להוסיף הער

 

 רישום ההיסטוריה  08.03.19

יוכל לבצע רישום  מיקום של כל כניסה או יציאה , ערך מחושב או  Web serverכל בקר  .1

דקות או  1440משתנה מערכת אחר הן בפרקי זמן שהגדיר המשתמש החל משנייה אחת ועד 

ערכים בכל אחד  1000על בסיס שינוי ערכים בתצורה שביצע המשתמש.  יישמרו לפחות 

ם הבאים: רגעי, הממוצע, המינימום מסוגי רישומים אלו.  כל רישום יתעד את אחד מהערכי

ברמה  web serverאו המקסימום בנקודה.  ניתן יהיה להוריד את הנתונים ביומן לבקר 

גבוהה יותר שמקיים ארכיון של טווח זמן גדול יותר על בסיס פרקי זמן שהגדיר משתמש, או 

 בפקודה ידנית.

בטיח את דיוק הרישום של יוכלו לבצע החלפת מד צריכת חשמל כדי לה Web serverבקרי  .2

 צריכת החשמל.
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לכל נקודת כניסה ויציאה של החומרה קיימת היכולת לבצע דו"ח הצגת מגמות שינוי באופן  .3

אוטומטי ללא צורך בעיבוד ידני, ובכל יומן יבוצע רישום של שינוי בערכים. יישמרו לפחות 

 דגימות מגמה לפני החלפת הדגימה הישנה ביותר בנתון חדש. 500

בצורה של  Web serverצגה של נתוני הרישום תהיה מובנית בתצוגות של השרת של בקרי הה .4

רשימה לפי זמן או בתבנית עקומות שניתן להגדיר בהם באופן מלא את הצבעים, המשקלים, 

 קנה המידה ומרווחי הזמן.

 ניהול התראות  .5

שוואה לערכי בכל נקודה במערכת ניתן ליצור התראות על בסיס חסמים נמוך/גבוה או בה .6

והתוצאה תוצג  Web serverנקודות אחרות.  כל ההתראות ייבדקו בכל סריקה של בקר 

 באחת או יותר הודעות התראות או בדוחות.  

 אין חסם על מספר ההתראות שניתן ליצור בכל נקודה שהיא. .7

 ניתן להגדיר יצירת התראה על בסיס תנאי יחיד מערכת או מספר תנאים. .8

על בסיס הערכת התנאים להתראות והן יוצגו למשתמש בסדר שניתן  ההתראות ייווצרו .9

במלואו להגדרה, בחתך עדיפות, שעה, קטגוריה וכד'. תצוגות התראה אלו הניתנות להגדרה 

יוצגו למשתמש עם הכניסה שלו למערכת ללא קשר אם הכניסה התבצעה לעמדת עבודה או 

 עמדת אינטרנט.

ת ליצור הודעות על הסיבות ועל הפעולות שננקטו ואלו מערכת ניהול ההתראות תתמוך ביכול .10

ייבחרו וישויכו לאירוע התראה. ניתן יהיה להציג רשימות של מטלות לביצוע כדי להציג 

למפעיל הצעות לפתרון בעיות. כאשר ניתן אישור להתראה, ניתן יהיה להקצות אותה 

י לפתרון הבעיה למשתמש במערכת עם הודעה למשתמש על ההקצאה ועל כך שהוא אחרא

 שגרמה להתראה.

בעלת תאימות  BACnetחייבת להיות יכולת לנתב את ההתראה לעמדה עבודה כלשהי של  .11

 .BACnet/IPומשתמשת בפרוטוקול  B-OWSלפרופיל התקנים 

יוכל להוציא דפי אינטרנט שמכילים את המידע שזמין בעמדת העבודה.   Web serverכל בקר  .12

לא יצריך כל עבודה הנדסית נוספת מעבר לדרוש להצגתם  הפיתוח של המסכים הנדרשים

 בעמדת העבודה עצמה.

 דרישות מעמדת הניהול ותיכנות  .13

 .GB 4של  RAMעם זיכרון  GHz3מעבד  .13.1

 .Microsoftשל  Windows 10או    SP3 bit 128 XP Windowsמערכת הפעלה  .13.2

 .USBיציאה טורית, יציאה מקבילה, יציאת  .13.3

 מגה ביט לשנייה.  Ethernet 10/100כרטיס רשת  .13.4

 TR 1דיסק קשיח של  .13.5

 .CD-RWצורב  .13.6

 (. x 1080 1920מסך שטוח בעל רזולוציה גבוהה )לפחות  .13.7

 עכבר אופטי ומקלדת בתפקוד מלא. .13.8

 כרטיס קול ורמקולים. .13.9
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 רישיונות לכל התוכנות הישימות.  .13.10

 

 תיאור הציוד המבוקר .2008.03

 :מכניקה-מערכות החשמל והאלקטרו .1

 .חיוויים לבקרה על  פעולות ותקלות  – חשמללוחות  .1.1

 מזגנים או תאורה.שליטה מהבקרה על המגענים של  .1.2

 בתיאום עם קבלן מ"א.  VRFשליטה בתקשורת מלאה מול מערכות מיזוג  .1.3

, חוסר מתח וכד' tripאתראות כופל הספק, זרם אפס, תקלות ממפסקים, מצבי  .1.4

 כמפורט בתכניות החשמל .

 

 מערכות תאורה .2

 התאורה  למצבי פעולה ותקלה .פיקודי חיוויים מכל חיבור  .2.1

 או אין נוכחים .\מערכת הפעלות לתאורות ולכיבויים בשעות שאין פעילות ו .2.2

הפעלות שליטה בכל המרחבים הציבוריים בכל שעות היממה ובכל ימות השנה כולל  .2.3

 והפסקות לפי שעון קיץ וחורף ובהתחשבות בשבתות וחגי ישראל .

 

 גנרטור  .3

 בתקשורת מול בקר ההפעלה של הגנרטור ,ם ואינדיקציות ממערכת הגנרטור חיוויי .3.1

 מצבי פעולה ותקלה , רישום 

 .או חוסר דלק , שמן , חום, מנוע ומצבו , טמפ' סביבה ועבודה \מצבי תדלוק ו .3.2

 

 on lineקבלת חיווי מלא בתקשורת של מצב רבי מודדים , -בתקשורת  –מערכות מדידה  .4

 . אנרגיה רגעית ,הרמוניות וכד'\אנרגיה מצטברת \כופל הספק\הספק\זרם\ורישום נתוני מתח

 

 תצוגה רגישים/מחשב חדרי  .5

  –מערכות גילוי וזיהוי הצפה ונוזלים  .5.1

מתוכננים להיות מספר רגשים לזיהוי הצפות ודליפות  בפרויקטבמערכות הבקרה  

 נוזלים תת ריצפתיים, חדירות נוזלים מתקרות, ממי גשם, מצנרת מיזוג אוויר וכו' .

 גשים אלה יחוברו למערכות בקרת המבנה ויעבירו תקלות לגורמים המתאימים .ר 

 מערכות אינסטלציה מים וביוב : .5.2

מערכות האינסטלציה  קבלןחיוויים ללוחות הבקרה ממגעי עזר, שיסופקו ע"י  

  – בפרויקט

 פעולה, תקלת משאבה.  תקלת תדירות, תקלה כללית ,לחץ, –מערכת משאבות .5.2.1

 התרעה על תקלת פרסוסטט במדחס אוויר. – PRE-ACTIONמערכת  .5.2.2

 התרעות מכל גלאי הזרימה , מצב שריפה .  –מערכת ספרינקלרים  .5.2.3
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לווסת מהירות , פעמון תקלות  4-20maממד ספיקה , יציאת  4-20maסת כני .5.2.4

 ונורה .

 

 קבלנים אחרים הכנה לבקרה ע"י עבודת .2108.03

קבלן מערכת בקרת המבנה יעבוד בשיתוף פעולה עם קבלנים אחרים שבפרויקט כדי להביא  .1

 לסיום מושלם ומוצלח  וללא תקלות של המערכת באופן מוסדר ומושלם .

להשגת יעד סופי זה, קבלן יבחן את התוכניות ואת המפרט בהיבט של עבודות אחרות ויקבע  .2

 ויעלה זאת במפגש הקבלנים השבועי באתר .טיב התאמתן לדרישות הבקרה בפרויקט את 

השונים כל רכיבי הבקרה בחן ויאשר את אפשרות החיבור של קבלן מערכת בקרת המבנה י .3

ברזי פיקוד ממונעים, רגשים, מדי ספיקה וכל הציוד ההיקפי מול קבלני המערכות ) בפרויקט 

  (בלנים השונים המסופקים ומותקנים ע"י הק

הפריטים  קבלני המערכות את כל הנדרש עבור חיבור קבלן מערכת בקרת המבנה יתאם מול  .4

למערכת הבקרה כולל :לוחות חשמל מבוקרים ,ציוד היקפי למערכות החשמל ולמערכות 

 תקשורת מול מערכות צד שלישי כגון אל פסק גנרטור וכו'  מיזוג אויר ,

 

 תיאום .2208.03

לתאם  מיקומים של תרמוסטטים, רגשי  לחות ורגשי בקרה אחרים  באחריות קבלן בקרה .1

 החשופים לאחרים עם תוכניות ופרטי חדר לפני התקנה.

וי פריצה ", אחרות כולל "גילממערכות לתאם  את כל הציוד שמגיע  באחריות קבלן בקרה .2

",  "בקרת כניסה ", ו"גילוי אש" ועוד מערכות אשר מסופקות ע"י  DALI"בקרי תאורה 

 אחרים כדי להשיג תאימות עם ציוד בעל ממשקים עם מערכות אלו.

לתאם אספקת הזנות חשמל )מעגלים חשמליים( מותאמים ליחידות  באחריות קבלן בקרה .3

 בקרה השונות ולעמדות עבודה למפעיל.

 

 אתחול מערכת והטמעתה - בדיקות בקרה .2308.03

כל נקודה במערכת תיבדק הן בהיבט תוכנה והן בהיבט חומרה.  בנוסף, יבחן תיאור פעולת  .1

מערכת הבקרה וכל חוגי הבקרה  שהוגדרו לכל המערכת המכניות והחשמלית שמבוקרת על 

בהצלחה תהווה את ידי מערכת בקרת המבנה בהתאם למפרט זה.  השלמת בדיקת המערכת 

תחילתה של תקופת האחריות. יוגש דו"ח כתוב ללקוח או למתכנן מטעמו  ובדו"ח יצוין 

 שפונקציות המערכת שהותקנו מתאימות לתוכניות ולמפרט.

קבלן מערכת בקרת המבנה יספק טכנאי למשך הזמן הנדרש עבור ימי עבודה ושירותי הנדסה  .2

ההתאמות הוויסות  והאינטגרציה של   לצורךולקבלן החשמל   HVACלסיוע לקבלן 

המערכות במבנה.  וכמו כן יכלול את כל העבודה והחומרים הנדרשים להביא לוויסות 

 ופעולת המערכת באופן מושלם ומותאם לדרישות המפרט וצרכי המערכת 

קבלן בקרת המבנה  יזום ויבצע רישום מלא  לכל מטלה ברשימת הבדיקות של בדיקות  .3

סיום הבדיקה  יירשם תאריך הבדיקה  וכן יצורפו כל הנתונים שתועדו בעת  המערכת . במועד
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הבדיקה   כגון מתחים חשמליים ופרמטרים של קיזוזים וכוונונים.  בנוסף  יש לתעד כל 

 סטייה מתוכנית ההתקנה שהוגשה למתכנן ואשר אושרה על ידו .

 את כל המערכות המבוקרות בפרויקט.בבדיקות ההרצה יכללו  .4

 הבדיקות  יסופקו דו"ח בדיקות הרצת המערכת ודו"ח בדיקת ואימות ביצועים. בתום .5

 

 הדרכה .2408.03

קבלן מערכת בקרת המבנה יספק הן באתר והן בזמן  הדרכת המערכת  לנציגי הלקוח ולצוות  .1

 התחזוקה את ההכשרות הבאות:

המערכות.  ( שעות הכשרה מעשית המתמקדת בהפעלה של 10) עשר הדרכה באתר של לפחות .2

 ההדרכה תכלול:

 סקירה כללית של המערכת .2.1

 תוכנות המערכת והפעלתה .2.2

 גישה למערכת .2.3

 סקירה כללית של תכונות התוכנה .2.4

 שינוי )סט פוינט( ערכי סף  ותכונות אחרות .2.5

 לוחות זמנים .2.6

 עריכה של משתנים מתוכנתים .2.7

 תצוגות של גרפיקה צבעונית .2.8

 דו"חות שוטפים .2.9

 תחזוקת עמדות עבודה .2.10

 ת של יישומיםצפייה בתיכנו .2.11

 תפעול הבקרה כולל הפעלת  מערכת, כיבוי, התאמה וויסות. .2.12

 תחזוקת ציוד. .2.13

 

 LED גופי תאורה 08.04

 כללי 08.04.01

כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו אישור של  .1

 על כל חלקיו. 20מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

 .2.22חלק  20יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י  , לרבות שלטי יציאת חירום,חרוםציוד תאורת  .2

 באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו בפרויקט. .3

גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים. באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת  .4

 יותקנו גופים שקועים.

יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה תעשה ללא התאורה  גופי .5

 בכלים. ששימוצורך בפתיחת ברגים או 

יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק לצרכי  כיסוי\הלובר .6

 תחזוקה.
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גו כל גופי התאורה יאושרו ע"י האדריכל, המתכנן, המפקח ונציג המזמין, לאחר שיוצ .7

 בפניהם.

שנות  אחריות לפחות ליציבות צבע אור, עוצמת הארה וכל חלקי   7גופי התאורה יסופקו עם  .8

 הגוף.

גופי תאורת חרום להתמצאות והכוונה בתחום המאוכלס של המבנה יהיו עם אורך חיים של  .9

שנות אחריות של הקבלן, בתחום רמת מעטפת יותקנו ג"ת חרום בסיסיים בעלי  8שנים  ו 10

 .2.22חלק  20י ת"

 אישורים בסיסית לגופי תאורה שיש להציג עם כל גוף:\להלן רשימת בדיקות .10

 . IPדרגת אטימות  .10.1

 .IKעמידות בהלם  .10.2

 .סעיפי בטיחות חשמלית -20ת"י  .10.3

 (  -risk groupקבוצת סיכון )כולל הגדרת   62471ת"י  .10.4

 . CRI>  80מסירת צבע  .10.5

 .טמפ' צבע   .10.6

  אורך חיים .10.7

  L\Fדעיכת שטף  .10.8

  בידוד כפול  ספק כוח\דרייבר .10.9

  )אבזרי הפעלה ובקרה לנורות( 2.13חלק  61347אישור ת"י  .10.10

  תאימות אלמ"ג EN55015או תקן  - 2.1חלק  961אישור ת"י  .10.11

  IEC 61000-3-2)הרמוניות(    או    2.13+2.15חלק  961אישור ת"י  .10.12

 .בדיקת בטיחות חשמלית - COTהצהרת יצרן ל  .10.13

 BINNINGהצהרת יצרן לתהליך  .10.14

 ספקי כוח:\פרמטרים חשמליים לדרייברים .10.15

 .EN61000-3-3:2013 מתח ישר קבוע במוצא עם אישור תקן  .10.15.1

-EN61000-3מגבילי זרמים הרמוניים חוזרים לרשת החשמל עם אישור תקן  .10.15.2

2:2014. 

 .EN61000-4-8:2010חסינות אלקטרומגנטית עם אישור תקן  .10.15.3

 

 הוראות טכניות כלליות 08.04.02

של גופי  וחיבור כולל ציוד אלקטרוני ונורות מושלמת אספקה, התקנהמחיר העבודה כוללת  .1

התאורה לרבות כל החיזוקים, המתלים, בורגי החיזוק, קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות 

 עד להפעלה מושלמת. וחומרי העזר הדרושים

בהרכבתו בפרויקט הן  קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או .2

 בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים.

 הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת ניסיונות תאורה. .3
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 הקבלן יבצע כוון גופי תאורה, עפ"י הנחיות המתכנן, במשך או בתום העבודות. .4

 ולא ישולם עבורם בנפרד. העבודהכלולים במחירי  ניסויי התאורה וכוון הגופים .5

לצורך אישור ציוד יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה  .6

ולידו שווה ערך אם הקבלן רוצה להציג ש"ע ( וירכיבו לבדיקה או  שאופיין בתכניות)מקורי 

יאושר הציוד ע"י המתכננים  להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום בו יקבע המפקח. רק אם

בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה לבצע הזמנת הציוד. ציוד שיבחן ויאושר, יישאר בידי 

 המזמין כדוגמא להשוואה עד שיותקנו, יופעלו ויאושרו כל הפריטים בבניין מאותו הסוג.

כשהן יום מצו התחלת העבודה  30הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור תוך  .7

 מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה.

לאחר האישור הראשוני יותקנו אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה ויופעלו  .8

למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה למוצר שבכוונת הספק/ים לספק 

פקט האדריכלי של ולהתקין והאישור הסופי יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והא

המוצר. המזמין או המתכנן שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי 

 ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.

הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה  שאופיינו בתכניותאספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים  .9

תהה באספקת הדוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק,  ובאם החליט המתכנן שהספק/ים מש

 רשאים הנ"ל לפסול את הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת מוצר חליפי ש"ע.

הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך, לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו. ההצעה   .10

ום, נתונים החלופית תוגש למתכנן באופן מסודר ומלא ותכלול שם יצרן, מס' קטלוגי וציל

סוג הציוד, נתונים  סוג דרייבר, טכניים לגבי גודל פיזי, סוגי חומרים וכו', סוג הנורות,

פוטומטרים. ללא חומר זה המאפשר בדיקת ההצעה, לא תילקח ההצעה בחשבון. המתכנן 

רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק של הספק או מכל סיבה 

 י שיקול דעתו.אחרת, הכל לפ

 חשמליים הצעות ש"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה ע"י ניתוח פרמטרים פיזיים .11

 ופוטומטרים ע"י הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.

 הצגת ש"ע תתאפשר רק יחד עם הציוד המקורי המתוכנן בחוזה. .12

 

 הרכבת גופי/ ציוד התאורה:  08.04.03

 .LEDכל גופי התאורה בפרויקט יהיו בטכנולוגית  .1

 ספקי הכוח של גופי התאורה יועמסו באופן מלא למניעת עומסים קיבוליים בלתי רצויים. .2

, במקרה של חריגה מעבר ל 10%ספקי הכוח לגופי התאורה יגרמו לעיוות הרמוני מרבי של  .3

 ספקי הכוח יוחלפו על חשבון הקבלן. 10%

בטון או בקרקע יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם, גופי תאורה שקועים ב .4

 והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.

הקבלן אחראי להתקנה יציבה ובטוחה  - הנחיות היצרנים פ"הרכבת הציוד תהיה ע .5

 המאפשרת תחזוקה נאותה.
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ומוטות  סרט פלדהע"י  אל תקרת הבטון, כל גופי התאורה השקועים בתקרה מונמכת יוחזקו .6

ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע  נקודות לפחות, 2-, בהברגה

יחוזק גם הוא אל התקרה  LED מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. ציוד הדלקה לנורות

 המונמכת. תקרהה הגוף או על קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח עלה

 .Hz  50  /V220-230אליים כל הציוד יתאים למתח ולתדר הישר .7

 לומן פלט מהגוף תאורה לוואט חשמלי נצרך מהרשת. 100לא תפחת מ  LEDנצילות ג"ת  .8

, משנקים קופסאות ביטון,ההתקנה כוללת גם את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון: .9

 , נורות, מפזרים, אלמנטים קישוטיים וכו'. וכוללת גם חיבור לנקודת המאור.דרייברים

 ופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם אחרת.ג .10

 באותו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה באותו כיוון. יםסוג הנמצאהמאותו  גופי התאורהכל  .11

כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף. חיבורים  .12

 IP68מופה אטומה לאבק ומים  ע"י –ר. חיבורים בתנאי חוץ חיבור מהי -חיצוניים לגופים  

 .UVעמידה לקרינת 

איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון. נקודות מגע וחיבור  .13

 של המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.

לת אישור תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קב עדשות\הרכבת רפלקטורים .14

המפקח. ההרכבה אך ורק עם כפפות. אם יהיו סימני לכלוך על הרפלקטורים הם ינוקו עפ"י 

 הוראות היצרן לפני קבלה סופית.

לחירום ובדיקתם, יעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח  גופי תאורהחיבור  .15

 הקבועה, זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.

אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת להיות. למשל,  זליגתן יקפיד שלא תהיה הקבל .16

 בין טבעת  הגוף לתקרה, מתוך חורים בתקרה האקוסטית, מעל קרניזים וכד'.

 ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל האביזרים. .17

 

 רכיבי הציוד: נורות / מקורות אור 08.04.04

 )אלא אם צוין אחרת בתכנית(.    3,000ºK הנורות יהיו בגוון חםכל  .1

 נורות לד:/LEDעבור ג.ת  .2

, יאושר ציוד רק של חברות ודרייבר  LEDכולל מכלול ,מערכת  שנים אחריות 8נדרש  .2.1

. יצרן הנורות יהיה גם יצרן PHILIPS ,OSRAM , CREE, CITIZEN: איכותיות כגון

 הדרייבר.

הדרייבר יחובר לגוף  לא יאושר דרייבר משותף. –יהיה דרייבר משלו LEDלכל ג.ת  .2.2

קיר . בכל מקרה אין \תאורה ע"י יצרן הגוף או יותקן בתיבה נפרדת מחוזקת לתקרה 

 להניח את הדרייבר ע"ג גוף התאורה .

נורות דיודה  - 62560המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות: ת"י  .2.3

וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים  50-( במתח גדול מLEDפולטת אור )

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות  13.2חלק  61347דרישות בטיחות ות"י  -
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( והמוזן LEDמיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור )

 בזרם ישר או בזרם חילופים.

 .80%שעות, בשטף אורי של  50,000-חת מאורך חיים של נורת לד, לא יפ .2.4

 פעמים לפחות. 50,000ניתן יהיה להדליק ולכבות את הנורה  .2.5

 לפחות. 80יהיה  CRIמקדם מסירת הצבע  .2.6

 בנורת לד לא יהיה שימוש במרכיבים המכילים כספית, עופרת, קדמיום, או כרום. .2.7

 

 גופי התאורה 08.04.05

 ת לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים.גוף תאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדו .1

 לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין. בתוך כל גוף יהיה רישום מוטבע עם שם היצרן. .2

צבע: בכל מקרה בו תידרש תוספת צביעה לגוף קיים יעברו חלקי התוספת את כל תהליכי  .3

הצביעה המקובלים כולל טיפול נגד חלודה )בונדריזציה(, סילוק פסולת ושומנים, צבע יסוד 

 .180ºמונע חלודה ולשכבה כפולה של צבע סופי סינתטי אפוי בתנור בחום של 

 

 לחרום חד תכליתיים LEDגופי תאורת  08.04.06

 2.22חלק  20כל שלטי יציאת חרום מוארים וגופים לתאורת חרום יהיו מסוג  בעלי תקן ת"י  .1

 (. 2.7) 61347לתאורת חרום.  לממירים  ת"י 

גופי תאורה לחירום והכוונה בתחום המבנה המיועד לאכלוס יהיה עם סוללות טיטניום בעלי  .2

 שנים. 10אורך חיים של 

 תקן בגופי התאורה ע"י ספק הציוד כולל חיווט ושילוט.ציוד החרום יו .3

דו תכליתי, ויכללו מצברי ניקל קדמיום )או ניקל  LEDשלטי יציאת החרום יהיו מסוג  .4

דקות לפחות  180מטאל(, לחצן בדיקות ונורית ציון תאורה, ממיר ומטען לפעולה של  

 בהפסקת חשמל.

 למיקום ההתקנה.השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי בהתאם  .5

 שלטי יציאת החרום יכללו את הכיתוב לפי הוראות יועץ הבטיחות מטעם המזמין. .6

 שלטי יציאה ימוקמו בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות מטעם המזמין. .7

המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה ונורת  .8

י יציאת החרום יהיו עם שילוט מתאים על גוף ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(. שלט

 התאורה ויותקנו על הקיר או על התקרה, בהתאם להנחיות האדריכל ומנהל הפרויקט.

חד תכליתי עם נורית חיווי בצבע ירוק/אדום לציון טעינה  LEDתאורת חרום תתבסס על ג"ת  .9

אלית על תקלה, אינטגר LEDתקלה, מערכת מבדק אוטומטי ועצמי תתריע באמצעות נורית /

דקות לפחות ובעוצמה מכסימלית  180ממיר וסוללות אשר יבטיחו את פעולת הנורה למשך 

 בעת ניתוק זרם החשמל.
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 עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח 508.0

 כללי 01508.0.

עבודות החשמל בפיתוח יכללו מערכות תת קרקעיות לחשמל ולתקשורת, תאורת חוץ, הזנה  .1

בקרה, צנרת פלסטית, תשתית למתקני תאורת חוץ: חפירות, צנרת, למחסומים,  תאי 

 הארקות, תאי מעבר ויסודות לעמודים וכל הדרוש לביצוע מושלם ע"פ תכנית.

העבודה כוללת ביצוע תאורת שפ"פ בכל השטח הפתוח בתחום גבול העבודה של הפרויקט,  .2

 כולל תאורת שבילים ומדרגות ולוחות תאורה בפיתוח.

כוללת מערכת תאורת חוץ מושלמת בשטחי הפיתוח כולל יסודות לעמודי תאורה, העבודה  .3

תשתיות קרקעיות מלאות, תאורת שבילים ומדרגות בין הבניינים ע"י גופי תאורה שקועים 

 ברצפת הפיתוח.

מערכת התאורה בשטחי הפיתוח תחובר ללוח חשמל ציבורי, כולל פיקוד ובקרה להדלקות  .4

ה ולו"ז. עמודי תאורה, פנסים וגופי תאורת פיתוח יסופקו ויותקנו מבוקרות ע"פ תנאי סביב

 ע"י קבלן החשמל כחלק מעבודות בפרויקט זה.

 

 תשתיות תת קרקעיות  02508.0.

  חפירות .1

באופן שעומק קצה עליון ס"מ  120-ל ס"מ 100שבין  החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק .1.1

 .בכביש מ ס" 100במדרכה או  ס"מ 80 -של צינור לא יקטן מ

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט בו מוזכרת חפירה,  .1.2

 פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

 ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת 10החפירה תרופד בשכבה של   .1.3

להניח סרט סימון לאחר הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש 

במצע סוג מון "כבלי חשמל" כנדרש, לסתום את החפירה בעפר ולהדק יפלסטי עם ס

 פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. א' . 

בזק, ח"ח, הגיחון, מקורות, מחלקת על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות ) .1.4

 אי החפירה לפני הביצוע. ו( לתובעירית ירושלים וכד' המאור

דא תוואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת, האחריות להימנע ועל הקבלן לו .1.5

מפגיעה במערכות תת 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.  .1.6

 כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים במכרז. .1.7

 

 צינורות 03508.0.

 . 12דרג  PVCלחשמל יהיו מטיפוס "כבד " הצינורות  .1

 . 13.5 , י.ק.ע HPDEחלק" פוליאתילן מוצלב –הצינורות לתקשורת יהיו מטיפוס "כפיף  .2
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" דו מגנום" עם תו תקן מסוג "קוברה" או  יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק הצינורות לתאורה .3

הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים  .מ"מ 50 חיצוני בקוטר גמיש שכבתי

 בקווים ישרים רצופים ושלמים ללא חיבורים או מופות. 

כבישים יונחו צינורות פלסטיים  תבחצייטון. ס"מ מפני יסוד הב 50קצוות הצינורות יבלטו   .4

 .4ריביב" בקוטר "" מכדוגמת  כבדים  קשיחים

 . 753מ"מ ,עשוי פוליפרופילן ע"פ  תקן  8בכל הצינורות יושחל חבל משיכה בקוטר  .5

לצנרת  858לצנרת י.ק.ע  ו/או ת"י  1531הצנרת תהיה מאושרת תקנים ישראליים :ת"י   .6

PVC. 

על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל  –ידי פקקי איטום   קצות הצנרת יאטמו על .7

הצינור. שימוש בפקקים תקניים בלבד. לפני התקנת הפקקים יבצע הקבלן בדיקת מנדריל 

מ"מ המותאם לכח משיכה של  8ויתקין בכל הצינורות חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 

ביחס לאורך הקנה במצב  8%ף של ק"ג.  חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עוד 1000

 .פריסה ישר

קרקעית שבוצעה עבור  באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת .8

, עם מידות ממבנים יסומן ע"י הקבלןובשטח  אקיימהסימון יהיה בר  .חצית כבישים

 .שיכיןבתכניות העדות  קיימים,

כל קטע וקטע. הדוח יכלול רשימת הקנים לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור  .9

בהתאם לתכנית ותוצאות בדיקת הצנרת. בדיקת מנדריל תכלול העברת משחולת בקוטר 

מתאים דרך כל הצינורות וסיום הבדיקה ע"י התקנת פקקים בקצוות הצנרת שנבדקה. הנ"ל 

 כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם בנפרד.

 רי הנחיות לביצוע הנחת צנרת:קעי .10

 נחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים.לפני ה .10.1

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות. .10.2

 תאמות ללחץ נשיפה.וצנרת יעשו במופות תקניות בלבד המ יחיבור .10.3

 על מנת למנוע חדירת חול וגופים –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   .10.4

 זרים לחלל הצינור. .10.5

 

 אטמי צנרת  04508.0.

 באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין:שימוש  .1

1.1. COMFIT -    מ"מ )צבע "המוצץ" אדום(. תוצרת  50שימוש בפקקי צנרת לקוטר

 פלסים.

1.2. JACKMOON –  אטמי צנרת תקניים. –יצרן אמריקאי 

את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדריל(, בנוכחות  .2

 המפקח בשטח.

ס"מ מכל צד של חיבור,  50 –לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ  .3

 עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.
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 הכנות עבור חברת חשמל 05508.0.

מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית עבור חברת החשמל להנחת צנרת,  .1

 ור  כבלי  חברת החשמל.וביצוע  תאי מעבר עב

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי הבטיחות  .2

 המקובלים והמתאימים לביצוע עבודות תשתית חברת החשמל  מסוג החפירה הנדרש.

מפקח מטעם חברת החשמל  ו/או המפקח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודות,  .3

מהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות  בין בראשיתן ובין ב

על הקבלן לעבוד עפ"י ההיתרים והרישיונות שקיבל   האחרות של הקבלן לפי מפרט זה.

החשמל כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל  ואישור של חברת מהרשויות, ולפי תכנון 

 קבל אישור בכתב לביצוע השינוי.ול סיבה, יש לעדכן את הרשות המתאימה ואת המפקח

לתשומת לב הקבלן: בשטח קיימים קווים ומתקנים תת קרקעיים. כל נזק שייגרם עקב  .4

  פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות  .5

 ת.הנ"ל, כלולות במחירי סעיפי החפירו

חברת  החשמל  רשאית  לקבוע  את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות, והיא רשאית  .6

להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר ללא תוספת 

לא יבוא )קבלן ראשי וקבלן משנה( הקבלן  תשלום  עבור העברת הכלים ממקום למקום.

הצעת הקבלן  הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת.בתביעות כספיות בגלל עיכוב או 

 אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקה, ניסוי והפעלה, אלא אם כן מצוין במפורט אחרת.תכלול 

 עבור חברת חשמל חפירה .7

 הכנות בשטח לפני ובסמוך לעבודות החפירה: 

 סימון את תוואי החפירות. .7.1

)בעזרת מפות של התשתיות קרקעיים -איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת .7.2

הקיימות, סריקה עם גלאים, בירורים עם נציגי רשויות( וסימון חציות או קירבה 

 לתשתיות אחרות על התוואי.

קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא להזיק  .7.3

 לתשתיות אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.

לים הניידים כגון רכבים עגלות, חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב סילוק המכשו .7.4

 את ביצוע קטע התשתית בזמן המוקצב.

 הסרה בשלמות של כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודה. .7.5

הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י העירייה   .7.6

 ו/או המשטרה.

ת הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים, כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה, באחריו .7.7

 מרצפות, תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.

חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות  

ובהפרעה מינימלית לסביבה ולעוברי אורח,}בהתאם להנחיות המפקח{ בכל מקום 
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יש להחליפה באבן שפה זהה חדשה על  -אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא 

 חשבון הקבלן.

 י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח. עבודות החפירה יבוצעו בקטעים, ועפ" .7.8

 לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה. .7.9

יצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך, בלאחר  .7.10

 אין לפזרן במקום. כמו כן, יש לנקות את השטח. 

 הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי העירייה והנחיות .7.11

 המשטרה.

 תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים.  .7.12

שינויי התוואי לא יהיו חדים, יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת  .7.13

יבוצעו חפירות  לחצים על  הצנרת. החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.

 שטח או לפי הוראות המפקח.ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב ה

באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי, לאתר בעזרת גלאים מתאימים את  .7.14

 התשתיות הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.

סימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המודד ובאחריות הקבלן הביצוע לשמר ולקבע את  .7.15

 הסימונים.

סימונים באחריות קבלן הביצוע, במידה והקבלן יצטרך ממועד מסירת הסימון כל ה .7.16

סימון נוסף בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות, עלות הסימון 

 הנוסף יהיה על הקבלן. 

במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות/ תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה זהירות  .7.17

שול ויפעל לפי הפרטים בטווח המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכ

 שבמפרט בלבד.

)חפיר( לתעלה ו/או למקום פינוי אחר כלולים במחיר  החזרת ו/או פינוי החומר החפור .7.18

 החפירה.

 רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה. .7.19

הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא  .7.20

 מעצמים שונים. שהתעלה נקייה

הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי  .7.21

 העבודה הקודמים בוצעו עפ"י המפרט.

ס"מ לפחות, לאחר יישור החול  30מעל הצינורות ימולא שכבת חול ים בעובי של  .7.22

מילוי השכבות  הקבלן יפרוס סרט סימון סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה.

 פות שמעל לשכבת המילוי הראשונה, בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה ובין אם הנוס

הוחזרה אדמה מקומית, תעשה בשלבים תוך כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, 

 הרשויות השונות ו/או של המפקח. ובהתאם  לדרישות 

 החפירה תבוצע ברוחב  הדרוש לפי כמות  הצינורות/כבילה .7.23

ס"מ. או לפי הנחיית  100ק הצנרת העליונה לפחות  עומק החפירה יהיה כך שעומ .7.24

 המפקח.
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ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני   5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  .7.25

 הנחת  צנרת.

ס"מ מעל קנה עליון מעל  30לאחר הנחת הכבלים והצנרת, ימלא הקבלן חול בגובה  .7.26

ס"מ ועליו להניח סרט  20מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של  הצנרת לאחר 

 סימון בגובה אחיד.            

הקבלן יבצע הרטבה  מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע. .7.27

 ויחזיר את השטח לקדמותו. 98%והידוק עד לצפיפות של  

 

 עבור חברת חשמל צנרת 06508.0.

לצינור נזקים כתוצאה מחבטות יש לשמור בזמן העמסה, הובלה ופריקה שלא ייגרמו - הובלה .1

 מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ. או

ובעלי  ISO 9001:2000כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  -בדיקות איכות .2

 . 1531לסמן תקן לפי ת"י  היתר 

 לחברת חשמלהתקנת צינורות  .3

 חתוך בחלקו.מעוך או  בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע, .3.1

 יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים. .3.2

 אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח. .3.3

 החיבורים יתבצעו ע"י מחברים תקינים. .3.4

יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת הצינורות יש  .3.5

 לבצע בדיקת צנרת כהכנה להשחלה.

מ"מ העשויים  8הם מושחלים עם חבל משיכה בעובי כל הצינורות יסופקו ש .3.6

 מפוליפרופילן .

 מחיר צינורות ריקים כולל  את חוט  המשיכה. .3.7

 קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. .3.8

 ס"מ מעל לפני 20 -יש לאטום את קצה הצינור ולסמן את הצינור. הסימון ימוקם כ .3.9

 הקרקע.

 מטר ולפי התרשימים בתוכנית.  2 -ל 1.5הקנים הוא  בעומק  עומק טיפוסי של הנחת .3.10

  לחברת חשמל:בדיקות ומסירות  .3.11

לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור כל קטע וקטע. הדוח יכלול  .3.11.1

רשימת הקנים בהתאם למספורם בתכנית. הדוח יכלול תוצאות בדיקת 

את שם הבודק הצנרת שתערך בנוכחות מהנדס בודק חיצוני. הקבלן יגיש 

 לאישור לפני ביצוע הבדיקות.

בדיקת מנדריל תכלול העברת משחולת בקוטר מתאים דרך כל הצינורות  .3.11.2

 וסיום הבדיקה ע"י התקנת פקקים בקצוות הצנרת שנבדקה.

מסירת התשתית וכל ההכנות המתוארות לעיל כלולות בעבודה ולא ישולם  .3.11.3

 שולם בנפרד.עבורן בנפרד גם התשלום לבודק כלול בעבודה ולא י

 



91 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

 רתאים ושוחות מעב 07508.0.

 התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בתכניות.  .1

טון.  25טון, במקומות אחרים בעומס של  40שדרה יעמדו בעומס של \תאים שבשטח הכביש .2

 כל סוגי התאים יישאו אישרו מכון התקנים הישראלי. 

מהרצפה לצורך  50%ס"מ וברצפתם יבוצע פתח בשטח  20בעובי התאים יוצבו על שכבת חצץ  .3

ס"מ מתחת לפני הפיתוח הסופיים ומעליה יבוצע  50תקרת התאים תותקן בעומק  ניקוז.

לגובה הפיתוח הסופי. באחריות הקבלן  להתאים את המכסה לפני המשטח  וארון" עד ו"צ

 העליון של המדרכה ו/או פני הכביש.

 תקע. -לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע החיבור בין הצינורות .4

מכסי התאים לתאורה עירונית יהיו מכסים ייעודיים ממתכת עם חותמת "המחלקה למאור  .5

 לפי הנחיית מפקח מחלקת המאור.  –עיריית ירושלים" 

יהיו מכסים ייעודיים ממתכת, עם כיתוב מתאים "חשמל" לחשמל ותקשורת מכסי התאים  .6

להתקנה בשטח גינון או אספלט יהיו עגולים ,מכסים להתקנה בשטח  תקשורת". מכסים\

 מרוצף יהיו מרובעים או מלבניים ויתאימו לסידור הריצוף.

 מידות התאים שבתוכניות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד.  .7

 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.  .8

 עמיד בפני שחיקה. PVCטיפוס מברזל מגולוון ומצופה  כל תא יצויד בסולם או שלבי .9

 אלקטרודת הארקה: שוחות עבור  .10

 . בתוך השוחה יש להכניס אתס"מ נטו 80בקוטר תהיה שוחת בטון לאלקטרודה השוחה 

מטר. השוחה תהיה בעלת  3מ"מ ואורך   19אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

 . בתכניותלפי הפרט  הכל ,ס"מ חצץ 20מכסה בטון ותמולא בתחתיתה  

 

 יסודות בטון לעמודים: 8.0508.0

 מידות היסודות שבתכנית הן מידות מינימום לאינפורמציה.  .1

באחריות הקבלן לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר את עמידת היסוד  .2

התכנית תוגש השטח ובהתאם לעמוד המתוכנן. התכנית תסופק לכל סוגי היסודות.  בתנאי

לאישור הפיקוח, למתכנן החשמל ולמתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט. אין לבצע לפני קבלת 

 אישור.

 לכל יסוד בטון ייחפר בור המתאים לגודל היסוד.  .3

לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך.  300-היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב .4

 ס"מ.  5תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח. היציקה

ס"מ מפני  70לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור 

 היסוד. 

 ס"מ מתחת למפלס הסופי.  28גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  .5

העליון יבלטו מיקרון. בחלק  50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  .6

ס"מ. הברגים יחוברו ביניהם בשתי מסגרות מרותכות  18היסוד מעל היסוד בגובה  ברגי 

אומים ודיסקית מצופה באבץ  3ס"מ. לכל בורג יותקנו  40x4ברזל שטוח  ומקבילות של 
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-מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ועילה כ 40x4תעשה ע"י ברזל מגולוון  כנ"ל. הארקת יסוד

 היסוד.  ס"מ מעל 60

 מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.  .7

באחריות הקבלן לקבל את אישורי מחלקת המאור ליסוד לפני סגירת הבור ולהציג אישור  .8

 .300-ב לבטון 

 

 ותשתיות אביזריםשילוט  9.0508.0

ציון מספר חרוטים עם ם ישולטו בשלטי , כבלים ויתר הציוד החשמלי  שיבוצעכל האביזרים .1

 .המעגל

הארקה בכל \אפס \כבלי הזנה ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון פאזה  .2

יציאה מלוחות ( ייעשה באמצעות \כניסה ויציאה משוחה . שילוט הכבלים  בקצוות )כניסה

 שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון. 

בתוך  והפנימיים אל הלוח המחוברים ופיקוד הארקה ,אפס ,מופע(המוליכים בלוחות   כל .3

 סימונים .פלסטיים מסומנים שרוולים באמצעות , המוליך של קצה בכל ישולטו, הלוח(

 המופע. וסימול המעגלים מספרי את יישאו מעגלים למוליכי

שכבות )סנדוויץ(  3 בעל פלסטי מחומר עשויים יהיו ,אחרת נדרש לא אם ,הסימון שלטי .4

 יפורט אשר הנוסח או ,מעגל ומכשיר כל לגבי בתוכניות המופיע הכתובות נוסח חרוט ועליהם

 המפקח. ידי-על שתסופק ברשימה

 מנורות חרום  ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין. .5

 נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים. .6

 עבודה ולא ישולם בנפרד.בהשילוט כלול  .7

 

 תאורה עמודי 10.508.0

ריבועי או עגול מודרג או עגול יהיו עשויים פלדה מגולוונת בחתך הפיתוח העמודים לתאורת  .1

באחריות הקבלן להגיש חישובי קונסטרוקטור ובדיקת מכון התקנים  .אחיד או עגול קוני

מטר לשנייה. העמודים יסופקו ממפעל בפיקוח מכון  47לעמידות העמוד ברוח מצויה של 

 שאו תו תקן. יוי 812ת"י  –ישראלי  התקנים לפי תקן

 החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.  .2

זרועות . הזרועות יהיו מטיפוס זרוע פנימית זוויתית מפלדה מגולוונת  ויתאימו לראש העמוד .3

כפולות או משולשות יבוצעו לפי דרישה עם זויות שונות בין הזרועות . הקבלן יכין \יחידות 

 תכנית לאישור עבור כל טיפוס של זרוע.

כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח ציוד יותקן מגש ציוד עם   .4

להגנה על כל פנס בנפרד שבראש  6A+N 10k A/Cמהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת  

 העמוד. פתח יותקן בעמוד ובכיסוי הדקורטיבי לפי המפרט העירוני.

ת הקבלן כוללת התקנת מספרים לעמודים לפי מפרט העירייה. המספור כולל שינויים עבוד .5

 בכל העמודים הקשורים למרכזייה ושהמעגלים שלהם שונו בעקבות העבודה ברחוב.
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מחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה, צביעה, תכנית יצרן , בורג הארקה, הכנה  .6

ט ,חיזוק מכסים וכל העבודות וחומרי העזר להתקנת מגש חיבורים, אומים, דסקיות, שילו

 בנפרד.  דיימדהדרושים. מגש הציוד 

 לעמודים לפני התקנתם. פיקוחעל הקבלן לקבל אישור ה .7

 פתח ציוד נוסף, חלק מהעמודים יכללו הכנות להתקנת מצלמות ביטחון כולל מחיצה פנימית, .8

וכן ע"י יצרן העמוד לאישור קדח וצינור הכנה למצלמה ,הכל ע"פ פרט עקרוני ופרט ביצוע שי

 הפיקוח והמתכנן .

 

 גופי תאורה 1.1508.0

אישור של  ויישאכל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט  .1

באחריות הקבלן לספק אישור  על כל חלקיו. 20מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

  ויותקנו בפרויקט.מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו 

 

 הפעלה ראשונית וניסוי תאורה: .2

בגמר בצוע מתקן התאורה יכוונו כל הפנסים לזווית הנכונה בהתאם לחישוב תאורה  .2.1

ע"י ספק הגופים עד לקבלת תוצאות אופטימליות למתקן התאורה שבוצע. הבדיקות  

 יעשו בשעות החשיכה בנוכחות הפקוח המתכנן ונציג המזמין. 

ע"י הקבלן באמצעות מכשיר פוטומטרי מכויל עם אישור מעבדה  הבדיקה תבוצע .2.2

בתוקף  ע"י הקבלן לצורך הבדיקה. עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים 

והכיוונים הדרושים עד לקבלת תוצאות טובות. מחיר הבדיקה כלול במחיר העבודות 

 ולא ישולם בנפרד.

 

 לעמודי תאורה: יםאפיון טכני של הפנס .3

 התאורה שיסופק יהיה אורגינלי שיורכב בארץ הייצור .גוף  .3.1

 תחזוקה ללא כלים. CLASS IIדרגת בדוד  .3.2

 מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור באבקת פוליאסטר. .3.3

 החופה מחוברת לג"ת ע"י ציר וננעלת ע"י סוגר הנפתח ללא כלים. .3.4

  ייז עם כיסוי זכוכית פטי יהיה מרפלקטור אלומיניום טהור מצופה אנודותא א .3.5

 תא בית הנורה מתכוונן אנכי ואופקי. 66IP  מחוסמת

         ציוד הפנס יהיה אינטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפנס ונשלף ללא כלים  .3.6

 .פתיחת החופה תנתק את הזנת החשמל לפנס

 .CUTOFFכל הפנסים יהיו מטיפוס  .3.7

 לפנס לפני התקנתו. המתכנןהפיקוח ובאחריות הקבלן לקבל את אישור  .3.8

, ואת קטע הכבל המחבר ותנור , דרייבר\מחיר גופי התאורה כולל גם את ציוד ההצתה .3.9

 בין פתח הציוד בעמוד לפנס כולל חיבורו במגש החיבורים שבעמוד.
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 LEDגופי תאורה מבוססי  2.1508.0

 :ןגופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להל

 LEDיסופקו גופי תאורה שאושרו ע"י מחלקת המאור עם אחריות לגוף תאורה + מכלול  .1

 שנים מיום קבלת המתקן ע"י מחלקת המאור. 10למשך 

בטמפרטורות  לעבודה םויתאי 2.3חלק  20ישראלי  ןלכל דרישות תק םהתאורה יתאי ףגו .2

 +(, יש להציג תעודת בדיקה מלאה.35( עד )104סביבה של )

ממקורות  המופק םה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החוהתאור ףגו .3

 האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

 התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית גוף .4

 םבהתא ההתקנה תתבצע –(Driverתאורה ) גוף ךאינטגרלית ייעודית המותקנת בתו

תאפשר תאורה  . מערכת ההפעלה האלקטרוניתןלהוראות ההתקנה המקוריות של היצר

 ± . %10של  םבמתח הרשת בתחו םקבועה ויציבה, ללא תלות בשינויי

 םליישו התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, גוף .5

 ההתקנה.לתאורה עבור כל סוגי  ןדרישות התק

לדרישות ם )בידוד כפול( בהתא 2חשמלי מסוג  םיהיה בעל דרגת הגנה מפני הל התאורה גוף .6

 ישראלי  ןתק

 לפחות. IP-65התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  גוף .7

 .10KV/10KAהגנה מנחשולי מתח בסיווג של  ןהתאורה יכלול התק גוף .8

ם לפחות בהתא IK-08 םמכאני וזעזועי םהתאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הול גוף .9

 .IEC62262 ןלדרישות תק

 .לפחות בהעמסה מלאה  0.92הספק של  םהתאורה המוצע יהיה בעל מקד  גוף .10

 .ךאו שווה תכונות, איכות וער CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  .11

 לפחות. 80%מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  .12

 . 2700K-3000Kשל  םמקור האור יהיה בתחו ןגוו .13

 50,000 התאורה, יהיה ףהתאורה( וגו ף)כאשר היא מותקנת בגו LEDחיי מקור האור  ךאור .14

 .(Driver 4שעות לפחות )מתייחס למקור האור ולמערכת ההפעלה 

 :הישראלי םהתקני ןיש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכו .15

קיימות  סביבה, טמפרטורת ם, לרבות תחו2.3חלק  20ישראלי  ןבדיקה מלאה לתק .15.1

 61347ישראלי  ןלדרישות תקם מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברי ןמג

 . 2.13חלק 

 2.1חלק . 961ישראלי  ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .15.2

לסוג  םביולוגית(,בהתא )בטיחות פוטו 62471ישראלי  ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .15.3

 הרלוונטי. ןהתאורה המוצע כהגדרתו בתק  גוף

 (. LED)דרישות בטיחות מנורת ה  IEC 62031 ןה להתאמה לתקתעודת בדיק .15.4

  IK-08 מכאני ם)דרגת הגנה מפני הול IEC62262 ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .15.5
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מגנטית לציוד  )תאימות וחסינות אלקטרו IEC61547 ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .15.6

 תאורה(

רדיו  הפרעות משודרות בתדר – RFI ) EN-55015 ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .15.7

 מציוד תאורה(.

יסופק ף ,ובנוסISO17025פיזור אור ממעבדה מוסמכות  םדו"ח פוטומטרי מלא ועקו .15.8

מוצע. המדידה  תאורה ף,עבור כל סוג גו LUMDATאו  IESדיגיטלי בפורמט  ץקוב

 .LM-70 ןלדרישות תק םתתבצע בהתא

 . IES TM21 ןולתק IESLM-82 ן לתק םבהתא םחיי ךעודת בדיקה לאורת .15.9

 .IESLM-79 ןלתק םהתאורה בהתא ףתעודת בדיקה ליעילות גו .15.10

 

 כבלים והארקות לתאורת חוץ בהתקנה תת קרקעית 3.15.080

 (. TNSשיטת הארקה לתאורת חוץ תהיה איפוס ) .1

מ"מ מיסוד העמוד ועד למגש  4X40בכל יסוד של עמוד תאורה יצא פס ברזל מגולוון  .2

 ישמש כפס הארקה של העמוד.האביזרים. פס זה 

מוליך הארקה אופקי ייכנס אל תוך היסוד של כל עמוד, יחובר לפס הארקות של העמוד  .3

 וימשיך בצינור נפרד בתוך החפירה דרך כל העמודים הבאים.

שיושחלו  5X16N2XYייעשה שימוש בכבלי נחושת תת קרקעיים עם חמישה מוליכים  .4

 עמודי תאורה . בצינורות תת קרקעיים בין שוחות ו/או

חיבור לגופי תאורה בקירות או בקרקע ייעשה בכבלי נחושת גמישים "נאופרן" בחתך  .5

 בתוך צינורות תת קרקעיים . 3X2.5 HO7RN-Fמינימום 

הסתעפות מעמוד תאורה או תיבת חיבורים לגופי תאורה בקרקע או בקירות תתבצע במגש  .6

 .  30mA  2x10Aציוד עם הגנה דו קוטבית משולבת פחת 

  .UVעמידה לקרינת   IP68כל ההסתעפויות יבוצעו ע"י מופה אטומות  .7

 

 הכנות למערכות שיוספו ע"י אחרים 4.1508.0

תשתיות עבור מערכות אלקטרומכניות שבביצוע קבלנים אחרים: מעליות, אינסטלציה,  .1

 מ"א, מערכת פניאומטית לפינוי אשפה, תקשורת, ג"א, אינטרקום וכיו"ב: 

קבלן החשמל יספק תשתיות צנרת, כבלים, הארקות ומפסקים לחיבור מערכות  .1.1

 אלקטרומכניות שיבוצעו ע"י אחרים. 

קבלן החשמל אחראי לתאם עם קבלני המערכות את גודל ההזנה הדרושה ומיקומה  .1.2

 טרם ייצור לוחות החשמל וטרם ביצוע התשתיות.

וחיבור למערכות בטיחות אש בקרה \קבלן החשמל אחראי גם לביצוע ההכנות לפיקוד  .1.3

כולל כבלים חסיני אש לחיבור מעליות, מפוחי שחרור עשן, דמפרים, ספרינקלרים 

 וכד'. החיבור ייעשה בתוואי מוגן אש מהציוד ועד לרכזת גילוי אש או לוח ניהול עשן.
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 הכנות למערכות בטחון: .2

ע"י ת יבוצעו במבנה יבוצעו מערכות בקרת כניסה, ביטחון, מצלמות וכד'. העבודו .2.1

 אחרים בהתקשרות ישירה של המזמין מול ספק המערכת שגם יתקין את הציוד.

ככל  COמערכות בקרת חנייה וביטחון, גלאי עבודות הקבלן כוללת ניהול ותיאום ספק  .2.2

 הדרוש ועד לגמר פעולה מושלמת של המערכת. 

 קבלן החשמל אחראי לתאם עם ספק המערכת את ביצוע כל ההכנות הנדרשות .2.3

 כולל תעלות כבלים, צנרת, חוטי משיכה ותיבות הסתעפות.למערכת שתבוצע 

ת בכל הנוגע ללוחות הזמנים של והמערכ יספק עםם וקבלן החשמל אחראי לתא .2.4

 הביצוע ושילובו במהלך הביצוע.

קבלן החשמל יהיה נוכח בשלבי ההפעלה וההרצה של המערכת עד לאישור המערכת  .2.5

 ע"י המזמין.

 

 ותכולת מחירים מדידה אופני 5.1508.0

העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם את  מחירי .1

ההוצאות לצביעה, בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים כמפורט 

 ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות. 

צוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או הפרעות ים מיוחד או פלא ישולם לקבלן שום תשלו .2

 לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. 

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:  .3

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם  .4

 נציגי מכון התקנים או הטכניון.  בדיקות ע"י

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .5

 הוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכבלים. יסימון ז .6

 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.  .7

 וון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'. הרכבת החלקים וכי .8

 ניים של הציוד המותקן. אכל החבורים החשמליים והמכ .9

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  .10

הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות וחומרי העזר הדרושים הצעת הקבלן תכלול  .11

 להשלמת העבודה.

רה ו/או חציבה של תעלה, חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים, חפי .12

ריפוד חול, סרטי סימון, מחזיקי מרחק, מוטות עיגון, מדידות, מילוי מצע סוג א' ,  כיסוי 

 ע"פ הצורך .   CLSMוהידוק ,בטון  או 

יסודות הבטון כוללים חפירה, טפסנות, בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר לכבלים. בנוסף  .13

 היסוד ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן .גם את תכנון הצעת הקבלן  תכולל
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את הצינור עפ"י דרישות המפרט, חבל המשיכה , מופות חיבור )אם  הצעת הקבלן כוללת .14

יאושר השימוש בהן(, איגוד הצנרת לפני הנחתה , בדיקת הצנרת והעברת המושחל )מנדריל( 

 רת.לפני מסירתה ועודפי חבל משיכה לקשירת האטמים, ופקקים תקנים לאטימת הצנ

התחברויות תאומים עם  את כל הדרוש לביצוע בשלבים כולל ניתוקים,הצעת הקבלן תכלול  .15

 תאומים עם הסדרי ביצוע והסדרי תנועה, עבודה בשעות לא שגרתיות וכדו'. רשויות,

בדיקות הארקה לכל עמוד  כל הבדיקות כולל בדיקות בשלבים,הצעת הקבלן תכלול את  .16

 לכל עמוד, מדידת רציפות הארקה ואישור חיבורים שבוצעו במתקן. LTועמוד, כולל מדידת 

כל העבודות שידרשו לביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב במגבלות האתר   .17

ברוחב הדרכים ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן. בכל מקרה לא תשולם שום 

כפל תשלום עבור חפירה מסוימת. תוספת ו/או פיצוי עבור שיטת העבודה/חפירה ולא יהיה 

מתח \התשלום לתעלות יהיה רק לפי נפח )במ"ק( של תעלה סופית לכבלי חשמל מתח גבוה 

לפי הרוחב שבחתך הטיפוסי והתיאורטי או  -שבוצעה לפי הוראות הממונה  -נמוך, וכו' 

י הוראת המפקח בשטח ולפי עומק הביצוע בפועל, וללא קשר לכמות ו/או רוחב ו/או שלב

החפירה / חציבה והעבודה, וגם אם בפועל החפירות יתבצעו מספר פעמים, בקטעים, בחפירה 

חוזרת וכו'. כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, פחת חומר, חפירה חוזרת, עודפי פינוי, 

 .במחירמילוי, קשיים, העתקות וכו' נכללים 

בטחת הסדרי תנועה תמורה לעבודות הבאות: עבודות ההצעת הקבלן תכלול גם את ה .18

ובטיחות, עבודות הכנה ופרוק, חפירות גישוש, גילוי, תמיכת תשתיות צנרת, וכו', פרוק 

דרכים, מדרכות, ריצופים, אבני שפה, קירות, גדרות, הגנה על דפנות התעלה, , דיפון ותימוך, 

פריצת חורים בגדרות, קירות תמך, סילוק ופינוי עודפי חפירה למקום מאושר על ידי 

הרשויות,  החזרת המצב לקדמותו, וכל פריט ורכיב נוסף או אחר החיוני לביצוע העבודות, 

 בין שהוזכר בחוזה או בנספחיו ובין שלא הוזכר. 

לא תשולם כל תוספת עבור הרחבת והעמקת החפירה, תחזוקת התעלה לאחר חפירתה, גם  .19

)"מופה"(, ועבור עיכוב  ובעת שעובדי החברה עובדים בה, והמתנה לצורך ביצוע תיבת חיבור

 הכיסוי עד להנחת הכבלים או השחלתם בצנרת.

 

 ןחשמל זמני לבני .0608

 הזנת חשמל זמני תבוצע במתח נמוך.  .1

עבודה זו מבוצעת בנפרד שלא במסגרת הפרויקט וכוללת חיבור וסיום בלוח חשמל ראשי  .2

 במתח נמוך.

באחריות הקבלן לבצע את כל החיבורים וההזנות מהלוח הראשי במתח נמוך ועד לכל  .3

הצרכנים והלוחות הנדרשים במהלך העבודות, לרבות הזנות למנופים ומבני עראי לצוותי 

 ניהול ופיקוח הפרויקט, ו/או ציוד אחר שיוצב באתר באופן קבוע  או זמני. 

ופירוק של מערכת החשמל הזמני בתיאום עם בתום העבודות באחריות הקבלן לבצע ניתוק  .4

 הפיקוח ובתיאום עם הקבלן שביצע את החיבור הזמני כולל העברת הציוד חזרה לבעליה.  

. תקן זה חל על IEC 439-4כל לוח חשמל המותקן באתר בניה צריך להתאים לדרישות תקן  .5

ממסר זליגה  לוחות שנבדקו בדיקת טיפוס המיועדים לשימוש באתרי בניה. הלוח יכלול

 ראשי.
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-IPמארון מפוליאסטר משוריין עם מנעול ועם דלת, מוגן מים   61439-4הלוח ייבנה לפי תקן  .6

 של "יקיר תעשיות בע"מ", כולל כל הדרוש להתקנה מושלמת.  65

מיתקן החשמל באתר בניה יצויד בלוח מ"נ ראשי אחד בלבד. לוח זה יזין את לוחות חשמל  .7

 משניים ודרכם את מיתקן החשמל הזמני בשלמותו. 

כל היציאות מהלוח הראשי וכן מלוחות המשנה לצורך הזנת חלקי המתקן צריכות להתבצע  .8

 באמצעות בתי תקע. מותר להשתמש בבית תקע משוקע בדופן הלוח

להתקין אך ורק תקעים ובתי תקע בעלי חוזק מכני ועמידות תרמית גבוהה העומדים יש  .9

 .ההעוסק בתקעים ובתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשיי 1109בדרישות ת"י 

   

כל מתקן חשמל ארעי באתר בניה צריך להיות מוגן בפני חישמול באמצעות אחד מאמצעי  .10

ות חוק החשמל )פרק הארקות ואמצעי הגנה ההגנה בפני חשמול המותרים בהתאם לתקנ

 וולט(. 1000בפני חשמול במתח עד 

ע"פ התקנות בנוסף להגנת המתקן הארעי באתר בניה בפני חשמול צריך כל בית תקע במתקן  .11

להיות מוגן בפני חשמול בהגנה נוספת, באמצעות אחד משלושת אמצעי ההגנה בפני חשמול 

 הבאים:

 הנומינלי שלו אינו עולה על: פחת( שזרם ההפעלה(מפסק מגן  .11.1

 32אמפר או  16אמפר להגנה על בית תקע חד מופעי לזרם נומינלי של  0.03 .11.1.1

 וולט 230במתח  אמפר,

אמפר או בית  32אמפר להגנה על בית תקע חד מופעי לזרם העולה על  0.5 .11.1.2

 תקע תלת פאזי.

 אחד.קיימת אפשרות להגן בפני חשמול על מספר בתי תקע באמצעות מפסק מגן  .11.2

יש להתקין מפסק פחת ראשי עם אפשרות כיול זרם ההפעלה הנומינלי ולכייל אותו  .11.3

 בודק מוסמך. עפ"י התנגדות לולאת התקלה שתימדד ע"י

וולט בזרם ישר בין  60וולט בזרם חילופין  24מתח שאינו עולה על  –מתח נמוך מאוד  .11.4

 שני מוליכים כלשהם באותה שיטת אספקה.

צעי זה כהגנה בפני חשמול נחייב עמידה בנדרש בתקנות שימוש באמ -הפרד מגן  .11.5

וולט(. אמצעי זה  1000החשמל )פרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 

 מאופיין בהעדר הארקת שיטה ובזינה בו זמנית למכשיר צריכה אחד בלבד.
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ם כבלים ע –הזנה של קווים ושל מעגלים סופיים באתרי בניה תבוצע באמצעות פתילים  .12

מוליכים שזורים גמישים בלבד. בידוד המוליכים שבפתיל צריך להיות מגומי העמיד במתח 

 וולט לפחות. 750של 

המעטה החיצוני של הפתיל צריך להיות מגומי או נאופרן. את הפתילים יש להתקין באופן  

 שלא יגרום להיווצרות מאמץ מכני בקצוות.

פני הפעלתם הראשונה כדי לוודא שתכנונם מתקני החשמל באתר הבניה ייבדקו ל -בדיקות  .13

 וביצועם נעשו בהתאם לדרישות שבתקנות החשמל ולדרישות הספציפיות שבתקנות הללו.

בנוסף ייבדקו המתקנים בבדיקות תקופתיות כמפורט בטבלה שלהלן. תוצאות הבדיקות  

 קן.יירשמו על ידי בודק המיתקן וישמרו על ידי בעל המתקן או על ידי המחזיק במית

 

 

 תנאים מקומיים ומניעת תאונות .14

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לביצוע העבודה  .14.1

ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את 

כל התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל 

 תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה על הקבלן לדאוג ב .14.2

ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה 

מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים 

על ידי פועליו,  כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו

שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא 

 מהעבודה. 
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 אומים אישורים ובדיקותית .15

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע  .15.1

יעה לתשלום מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תב :כגון ,העבודות

 נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 

הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי התקשורת  .15.2

 והחשמל.

כבלים. על הקבלן הלהנחת  וחציבה עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה .15.3

ולקבל את   מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע.לתאם מראש את עבודות החפירה, 

 אישור הקונסטרוקטור לחציבות.

הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות לביצוע החבור, יגיש לחברת  .15.4

החשמל את כל המסמכים, פרטי הציוד והתכניות שידרשו וישתתף בתאומים עם 

 חברת החשמל הנוגעים לאופן ביצוע העבודה.

 (: AS MADEתכניות עדות  ) .15.5

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו  .15.5.1

 לעומת התכנון המקורי.

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי  .15.5.2

 שבוצע )תכניות עדות(.

. הקבלן AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .15.5.3

 תכניות העדות שהכין.עם  התקן זיכרון ניידסטים ו 3   ימסור למזמין

(  _____הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י ) .15.5.4

 "____בתאריך 

 הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו.  .15.5.5

עם השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן שביצע ע"י מהנדס חשמל בעל רישיון  .15.6

ויעביר דו"ח בדיקה מפורט כולל רשימת הליקויים  הדרושים  3דק סוג חשמלאי בו

תיקון. על הקבלן להיות נוכח בזמן ביצוע בדיקת מתקן החשמל ולהגיש כל סיוע 

 שיידרש על ידם. עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן את כל הליקויים המצוינים בדו"ח.

ים וייתקן מיד כל לאחר מכן יזמין הקבלן את חברת החשמל לבדיקת המתקן שהק .15.7

ליקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י חברת החשמל. על הקבלן 

 להיות נוכח בזמן ביצוע בדיקת מתקן החשמל ולהגיש כל סיוע שיידרש על ידם. 

בדיקת הבודק המוסמך וחברת החשמל אינה באה במקום בדיקת המתכנן או/ ו  .15.8

ות את הקבלן מבצוע כל התיקונים הנדרשים על הפקוח או/ו נציג המזמין ואינן פוטר

 חשב גמורה רק לאחר אישור המתכנן, המפקח ונציג המזמין.יידם העבודה תתקבל ות

עבודת הקבלן כוללת קבלת אישור ממכון התקנים למערכות גילוי וכיבוי אש, כריזה,  .15.9

, ובנוסף אישור מכון התקנים למערכות ניהול עשן 1220טלפון כבאים לפי תקן 

ובדיקות אינטגרציה ככל הנדרש עד  1001ואינטגרציה, כולל השתתפות בבדיקות תקן 

 לקבלת האישורים, כולל תשלום עבור הבדיקות.
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כל התיאומים והבדיקות הנ"ל, כולל תשלום לבודק, כלולים במחיר העבודה  .15.9.1

 .ולא ישולם עבורם בנפרד

 

 אחריות .0708

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   .1

תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע. הגדרת קבלה סופית  .2

מתייחסת לאישור בכתב של המפקח והמתכנן של המתקן, המאשר שהמתקן הושלם 

 לשביעות רצונו המלאה.

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות  ציוד אביזרים וכבלים  .3

 שסיפק. 

צא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. כל חלק מהמתקן שימ .4

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

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. .5

גילוי אש  \ות למערכות אינטרקוםהעבודה כוללת טיפולים ושרות במהלך תקופת האחרי .6

לוחות חשמל. הטיפולים ייעשו בהתאם להנחיות ומפרטי אחזקה של  יצרני \גנרטור \כריזה \

הציוד וכוללים החלפת ציוד מתבלה ותקול במשך כל תקופת האחריות . הקבלן ידאג לקבל 

יון ולהציג את אישורי מכון התקנים ומעבדות מוסמכות ככל הדרוש לצורך חידוש רש

 ואישורי נציבות הכבאות .

 

 לנקודות אופני מדידה .0808

 הנקודות כפי שמופיעות בתכניות: תכולת .1

 Niskoאו   bticino lightאביזרי החשמל והתקשורת )שקעים ומפסקים( יהיו מסדרת .1.1

feel  אוGewiss Chorus  עם קופסאות ומסגרות בהרכבים. גוון המסגרת לבן או אחר

 בהתאם לבחירת האדריכל והנחיית המפקח.

 כל השקעים יצוידו בתריס פנימי למניעת מגע מקרי. .1.2

לרבות מפסקי בהתקנה סמויה   3x1.5 (N2XY)וכבל 20Øצינור מריכף נקודת מאור רגילה:   .2

 עם נורית תפעול. N.Oלחצן , לרבות מפסקי מאור או תחה"ט או לחצנים\ו מאור

 .במוליך פאזה נוסף לא ממותגתכליתית יש להשתמש -הערה: עבור תאורה דו 

בהתקנה סמויה מלוח   4x1.5 (N2XY)וכבל 20Øבקרה: צינור מריכף \פיקוד\לחצן תאורה .3

החשמל ועד הנקודה. סיום בלחצן תחה"ט עם נורית סימון במתח ע"פ סוג המערכת 

230V\24V\12V. 

בהתקנה סמויה מלוח חשמל.   3x2.5 (N2XY) וכבל 20Øצינור מריכף : 16Aנקודת ח"ק  .4

 תחה"ט או עה"ט עם תריס פנימי בגובה עפ"י המצוין בתכניות. 16A/230Vסיום בשקע 

בהתקנה סמויה. סיום בשקע   3x2.5 (N2XY) וכבל 20Øצינור מריכף  :מזגן חד פאזי .5

16A/230V  בריטי" או מנתק פקט"IP55 מוך למזגן, בתאום עם קבלן מ"א.ס 
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תלת פאזי,  CEE 16A . סיום בשקע  5x2.5 (N2XY)וכבל 25Øמזגן תלת פאזי: צינור מריכף  .6

או  IP55או ש"ע  PALAZZOLI עם מנתק )אינטרלוק( בהתקנה שקועה או גלויה דוגמת 

 ליד יחידת מ"א. בתאום עם קבלן מ"א. IP65מוגן מים  4X16Aמפסק פאקט 

תחה"ט עם  2x16Aלמפסק דו קוטבי   3x2.5 (N2XY) וכבל 20Øצינור מריכף  :אמבטיהתנור  .7

עם מכסה  תחה"טמודול  3+ חוט משיכה לקופסא  20Øמנורת תפקוד וממנו צינור מריכף 

 אטום ע"פ המיקום המופיע בתכנית.

בהתקנה סמויה מלוח חשמל עד למפסק   3x2.5 (N2XY) וכבל 20Øצינור מריכף : דוד חשמל .8

2x16A  20עם מנורת תפקוד ושעון קוצב זמן וממנו צינורØ 3 וכבלx2.5 (N2XY)  עד למנתק

מותקן סמוך לדוד החשמל בתחום לובי קומתי או בגג המבנה  IP65 מוגן מים  16Aדו קוטבי 

 וחיבור הדוד.

בהתקנה סמויה מלוח   3x2.5 (N2XY) וכבל 20Øצינור מריכף : נקודה למנוע חשמלי לתריס .9

 ומוליכים מבודדים או כבל 20Ø)דו קוטבי( וממנו צינור  2x16Aמצבים  3ד ללחצן חשמל ע

4x2.5 (N2XY) .עד למנוע וחיבור ישיר למנוע דרך מהדק זכר נקבה דו קוטבי 

מ"מ בהתקנה  32בצינור  5X6 N2XY: ע"י כבל NPLמקבץ שרות בקופסת שקעים מתועשת  .10

 16A CEE  +2הכוללת שקע תלת פאזי  NPLסמויה מלוח החשמל, סיום בקופסת שקעים 

 .1X16A, ומא"ז 3X16A, מא"ז 4X40A 30mA. כולל פחת 16Aשקעים ישראלים חד פאזיים 

 מיזוג אווירמיחידת  בהתקנה סמויה חוט משיכהו 20Øצינור מריכף תרמוסטט מזוג אויר:  .11

ופסא מודול תחה"ט )מיקום מדויק וסוג הק 3או קופסא  55בקופסא ועד לנקודה. סיום 

 .בתיאום עם קבלן מיזוג אוויר(

. לרבות H=235בהתקנה סמויה   4x1.5 (N2XY) וכבל 20Øצינור מריכף  :אוורורחיבור מפוח  .12

 בכניסה, בתאום עם קבלן מ"א. 2x16Aמפסק הדלקה דו קוטבי 

מ"מ לכל שרות,  25Ø, תקשורת בין מחשבים וטלפוניה: צינור מריכף הנקודת מקבץ טלוויזי .13

מקום שקועה בקיר כמפורט. בחדרי ממ"ד דירתיים כנ"ל אך ללא נקודת  3ה סיום בקופס

 מחשב.

בהתקנה סמויה מריכוז תקשורת   (2x0.6)2-זוג   2+ כבל  20Øצינור מריכף נקודת טלפון:  .14

דירתי. סיום בשקע טלפון כפול תחה"ט עם מעגל מודפס בתקן בזק בגובה עפ"י המצוין 

 בתכניות.

בהתקנה סמויה  BENDEL-TFC-RG-6+ כבל  20Øצינור מריכף  :)טל"כ( הטלוויזינקודת  .15

  -TV בתיאום עם ספק   TV – .FMמריכוז תקשורת דירתי. סיום בשקע תחה"ט עם יציאות 

YES/HOT. 

מ"מ  25בצינור מריכף  CAT-7נקודת תקשורת בין מחשבים: ע"י כבל מחשב מסוכך מסוג  .16

 תחה"ט. RJ45כבה מאליו בהתקנה סמויה מארון תקשורת ועד הנקודה, סיום בשקע מחשב 

מבודד נקודת חיבור הארקה מפס הארקות קומתי/ראשי: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת  .17

, מפס הארקות ועד לאלמנטים מתכתיים מ"מ( CU10)קוטר ע"פ המופיע בתכנית, מינימום 

ת ביוב, ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, מים חמים, פסי הארקה בארונות תקשורת, צנר :כגון

חיבור . כולל כיו"בו צובר גז, משאבות גריד מתכת של תקרה אקוסטית, תעלות מ"א,
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כולל שילוט  ברגי פליז, נעלי כבל, דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים.לאלמנט המתכתי עם 

 .סמוך לנקודת החיבור ומתחת לתקרה

מהרכזת )או תיבת ריכוז  ממ" Ø20לאביזר במערכת גלוי אש: ע"י צינור מריכף אדום  נקודה .18

ודרישת  1220דו גידי שזור ומסוכך, בידוד עפ"י תקן  כבל גילוי אש+  קומתית( ועד הנקודה

 ספק המערכת כולל כבלים חסיני אש למערכות עפ"י תקן, כולל אספקה והתקנת האביזר,

מעליות, מנעולים  י, נורת סימון אש, לוח התראות משני ,לחצן, צופר,גלאיחידת כתובת, )

 .גז וכו'(אוטומטי בים לדלתות, כיבוי ימגנט

מהרכזת )או תיבת ריכוז קומתית( ועד  ממ" Ø20 אדוםע"י צינור מריכף נקודת כריזה:  .19

 ע"פ תקן ודרישת ספק המערכת,תקני  מ"מ לפחות 0.8כריזה מסוכך בקוטר כבל +  הנקודה

 כולל רמקול כריזה כמוגדר בפרק כריזה.

 ,מתוצרת חב' טלפייר לגילוי TPB-800ASRלחצן חרום: לחצן ניפוץ כתובתי אדום כדוגמת  .20

 .מהרכזת ממ" Ø20 אדוםצינור מריכף ב כבילה אדומה ע"י, תשתית כולל כתובת אינטגרלית

מהרכזת )או תיבת ריכוז  ממ" Ø25 ע"י צינור מריכף אדוםנקודת אינטרקום מחסה:  .21

ע"פ תקן ודרישת ספק המערכת כולל תקני  מסוכך כבל גילוי אש+  קומתית( ועד הנקודה

 55כבלים חסיני אש למערכות עפ"י תקן, כולל אספקה והתקנת האביזר, סיום בקופסה 

 תחה"ט

 ת )או תיבת ריכוז קומתית(זמ"מ מהרכ Ø25 נקודת טלפון כבאים: ע"י צינור מריכף אדום .22

ע"פ תקן ודרישת ספק המערכת כולל בחתך תקני ומסוכך חסין אש ועד הנקודה + כבל 

סיום בקופסא מלבנית או עגולה שקועה בקיר בהתאם כבלים חסיני אש למערכות עפ"י תקן, 

 .להנחיות ספק המערכת

מפס  ממ"ר 10/16 חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת: 10CU/16CUנקודת חיבור הארקה  .23

לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, מים חמים, פסי  ועד הארקות קומתי

הארקה בארונות תקשורת, גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד. כולל ברגי פליז, נעלי כבל, 

 דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים.

ום מארון ריכוז עד לנקודה, סי 25נקודת הכנה למערכות בטחון/תקשורת/מנ"מ: ע"י צינור  .24

מקום עם מכסה תחה"ט )מיקום הנקודה והצורך בקופסה  3או קופסה גוויס  55בקופסה 

 בתיאום עם מתקין הציוד(.
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 עבודות טיח – 09פרק 

 

 כללי  09.01

 של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 

 הכנת השטחים לטיוח  09.02

המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על עבודות בכל המקומות שידרשו על ידי  . 1 

 שכנות לפני ביצוע עבודת הטיח.

מחוזקת X.P.M  מפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה יכסה הקבלן ברשת . 2 

מ"מ ועובי החוטים  12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  25במסמרי פלדה. רוחב הרשת 

 מ"מ. 0.7

עד ליישור פני השטח. במקומות  1:3יסתום הקבלן במלט צמנט חריצים לצנרת סמויה  . 3 

ס"מ מעל  15הנ"ל ברוחב X.P.M  ס"מ, יכסה החריץ ברשת  15שרוחב החריץ עולה על 

 רוחב החריץ לכל כיוון.

 יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח. . 4 

 ומעברי צנרת בבטון בגראוט.    10ההכנה כוללת בין השאר סתימת חורים עד קוטר "  .5 

 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03

פינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל קנטים והגילופים יהיו חדים  

-. יבוצעו מגיני קירות מוישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות

P.V.C  501לפי פרט בתכנית. 

 מ"מ. 5-10מ"מ וברוחב  10רות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ בעומק בין הקי 

בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטויחים או   שטחי  

 מ"מ. 10מ"מ ובעומק  3-5רביץ ושטחי בניה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי 

 

 תיקונים והשלמות טיח  09.04

ע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, יבוצע ע"י הקבלן כל תיקוני הטיח שנפג 

במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות 

 וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון.

 יהיו במישור הטיח ללא עגלות.חיפויים תיקוני טיח מעל פנלים ומעל  

 

 פנים רגילטיח   09.05

מ"מ לפחות. הטיח  15טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות כמפורט במפרט הכללי בעובי  

 גמר לבד. -יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

טיח פנים על קירות מעוגלים יעובד בסרגל קשת ישר ובדיקנות בשני כיוונים עפ"י הקשת  

 ו/או המישור המתוכננים.

 כך ליישם את השכבה השניה.-ימים ורק אחר 2תונה יש לאשפר את השכבה התח 

 ימים לפחות. 3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  

 המפקח רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצעה האשפרה כנדרש. 
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 פינות מתכת  09.06

 כמופיע בפרטי בתכנית. P.V.Cיתני ופינות מתכת יבוצעו להגנת פינות טיח מזו 

 

 צמנט מיוחד כמצע להדבקת אריחים טיח פנים  09.07

, במקומות שיקבעו על ידי גרניט פורצלן טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחי 

 המפקח.

 

 אופני מדידה מיוחדים 09.08

 ובמפרט המיוחד הזה: מחירי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 דרש.יטיח על חשפי פתחים בכל רוחב שי . 1 

 טיוח במשטחים צרים לרבות ברצועות טיח בשטחים קטנים ובכל מקום שידרש. . 2 

 .09.02הכנת השטחים כאמור בסעיף  . 3 

תיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על השטחים  . 4 

 המטויחים.

 דבקים ומוספים. . 5 

במסגרת עבודות חיפוי הקירות שכבת טיח פנים צמנט כהכנה להדבקת אריחים כלול  . 6 

 ולא תשולם בנפרד. באריחים

וחריצי הפרדה לא ישולמו בנפרד והם נכללים   P.V.Cעבור פינות מתכת / אלומיניום  .7 

 במחיר הטיח.

המדידה של עבודות הטיח תהיה במ"ר ולא יעשה הבדל במחיר בין ביצוע עבודה  .8 

 בקירות/תקרות בטון ו/או בבניה.

 עבודות טיח כולל ביצוע הגנה על איזורי בטון חשוף ובטון חשוף חזותי.מחיר  .9 

 בידוד טרמי של קירות פנים וחוץ ימדד במ"ר ויכלול את כל האמור בפרטים בתכניות. .10 

 וימדד במ"ר. ףטיח בממ"מ יבוצע עלפי הנחיות פיקוד העור .11 
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 עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

 

 כללי 10.01

ם ינתקה לי, כדרינמשבבמפרט הכללי ה 10חיפוי יבוצעו לפי פרק הריצוף והעבודות  .1 

( 921,2279פמ"כים הרלבנטיים במהדורתם המעודכנת )כדוגמת ת"י ליים והמהישרא

 ט דלהלן."י המפורועפ

כל עבודות הריצוף באריחי גרניט פורצלן יבוצעו בהתאם למפרט הבינמשרדי והת"י  .2 

 . 3חלק  1555

מצוינים עקרונית  בכיוצ"ולסים פמהת, העיבודים, ואמהדוג בההנחה, שילוצורת  .3 

 לל שעבפו צועיו סופית בתכניות עבודה שיימסרו לקבלן לפני הבעיקביבתוכניות ו

 חיפוי.ף/וצריה

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הנחה בדוגמאות, שילובים, עיבודים, ביצוע בתוואי   

 אחרת במפורש בכתב הכמויות. קשתי וגלי  וכד', אלא אם  צוין

    

 חומרים 10.02

יצרן החומר.  כאשר על  וריות וסגורות שלקמ זותיארתר באלו קהחומרים יסופ .1

 ם.ירוזאצרים הלגבי המוופרוט טכני  ןרהאריזה מצוינים שם היצ

דוגמאות לאישור של כל סוגי מוצרי הריצוף המוצעים.  לא יאוחר  יש להציג למזמין .2

בלת ם לקדו לספק לאתר אריחים קואע.  אין לייצר ו/.מועד בצ.ההודש מח ךמאשר תו

 וגמאות הנ"ל.דל שוריהא

 קיפסתשיצור ותה סידרת יאמ ת כמות מספקת של אריחיםפקאסלוג דאעל הקבלן ל .3

עבור  3%בנוסף כמות של  חת(.בות פר)ל צוע כל חלקי המבנה באותה סידרת ייצוריבל

 קונים בעתיד.המזמין לצורך תחזוקה ותי

לאחר אישור החומרים  יבצע הקבלן דוגמאות בשטח של הרכבת כל סוגי הריצוף  .4

והחיפוי לצורך בצוע בדיקות, לרבות בדיקות חוזק הדבקות. יש לקחת בחשבון כי 

יום. אין להתחיל בעבודות הריצוף/חיפוי טרם אישור  28יבוצעו  בדיקות גם כעבור 

ות נוספות מזדמנות בכל שלב ושלב ולדרוש החלפת המפקח. המפקח רשאי לבצע בדיק

 חומרים. הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת. כל הבדיקות על חשבון הקבלן.

 

 ניקוי כללי .0310

בגמר הריצוף על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת  . 1

משאריות טיט, צבע וכל  מכונת שטיפה וניקוי, וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות

 חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.
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 TOLERANCES  -סיבולות  410.0

  

 סטיה מהניצב

 שלומהצירים 

  )במ"מ(  קירות

 מ' 3.0ולאורך 

 הפרש גובה 

 )במ"מ( בין 

 אריחים

 סטיה )במ"מ(

 במפלס המתוכנן

 סטיה )במ"מ(

 במישוריות 

 מ' 3.0לאורך 

 העבודהתאור 

2 0.25 2 2  ,אריחי קרמיקה

 )ריצוף(ג.פ ואבן 

2 0.5 0 אריחי קרמיקה   2 באנך

 בחיפויג.פ ואבן 

 

 קרמיקה/גרניט פורצלן חיפוי קירות באריחי  510.0

 יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. ם אריחיה . 1

 4מסוג א' לפי טבלה יהיו ם אריחיה( סוג א'. 1) 314האריחים יתאימו לדרישות ת"י   

 .1353. מידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן ההדבקה לפי ת"י 314 (2בת"י )

 אטום מים. R11אריחים יעמדו בדרישות נגד החלקה מסוג  .2 

במפרט  090212מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף  . 3

מחיר שכבת ההרבצה והשכבה הכללי ושכבה מיישרת צמנטית מעובדת בלבד. 

 המיישרת כלול במחיר החיפוי.

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  . 4

האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים 

 בשל גודל, גוון או פגם.

" תוצרת "שחל" או 215לי מסוג "טיט אקריל הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרי . 5

 או שו"ע. SAPIR BOND 225דבק קרמיקה מסוג 

 ים ישרים עוברים אנכית ואופקית.ובהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקו . 6

לבין אלמנטים היוצאים  הקרמיקה יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי  . 7

על ידי אטימה אלסטומרית בחומר אנטי בקטריאלי נורות וברזים, ימהקירות כגון צ

באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורות האריחים 

 התחתונה לבין הרצפה.

ספק נגב  MAPEIרובה אקרילית מתוצרת חברת מילוי מישקים )"רובה"( יבוצע ע"י  . 8

  קרמיקה  בגוון לפי בחירת  האדריכל.

 המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.הרכב חומר  .9

 

 קרמיקה/אבן/ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.06

 ) באם הריצוף על מצע מיוצב( חול לתשתית .1 

התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמנט )טיט(  עשויה משכבת חול שעובייה נקבע   

)הרכב: אחד מ"ק חול בתוספת  לפי דרישות התכנון ומעליה שכבת חול מיוצב בצמנט 

ס"מ. ערבול החול בצמנט עבור שכבת החול  5 –ס"מ  3ק"ג צמנט( ועובייה  100
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המיוצב בצמנט ייעשה בערבל נפרד ורק לאחר מכן יפוזר החול המיוצב על שכבת החול 

 הנקי.

 התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט( .2 

 התקנה        2.1                          

בנפח  1התקנת האריחים  בהדבקה נעשית באמצעות תערובת: צמנט חלק    

 15%" בכמות של   460חלקים בנפח בתוספת ל"טקס  2וחול סיליקה נקי  

"  460ממשקל הצמנט בתוספת מים לקבלת עבידות מתאימה.  "לטקס 

 מסופק ע"י נגב קרמיקה או שוו"ע.

 מריחת גב האריח   

ת. נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של "דבק יש לפזר את הטיט על התשתי   

 פורצלן" ללא סירוק,על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.

 יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.   

אפשרות נוספת: למרוח את  גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה    

 סעיף זה."המפורטת ב 460צמנט, חול ו "לטקס 

 הנחת האריחים 2.2  

שעות מעת הערבול  6יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך    

לא יתערבב  וההשמה של שכבת החול המיוצב. יש להקפיד שהחול  המיוצב

עם החול הנקי במהלך ההנחה. יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט 

מקומות בהם נקבעו מישקי תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות , ב

ביניים יש לחרוץ את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה, לכל עומקה וברוחב 

המישק, יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש גומי, עד שיגיעו למפלס 

המתוכנן, ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים. יש לנקות את שאריות הטיט 

 הרובה. מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של 

 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.   

 מ"מ 5-8מ"מ ועבה בעובי  3-5התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי  .3 

 התקנה 3.1  

התקנת האריחים בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים "דבק פורצלן" או     

 "גרנירפיד" המסופקים ע"י נגב קרמיקה או שוו"ע.

 מריחת התשתית וגב האריח 3.2  

 יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה".    

יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית, שכבת דבק    

 מ"מ, כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. 1 -ראשונה, שעובייה אינו גדול מ

יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה.    

 יש לסרק באופן אחיד בעזרת מרית משוננת במידה המתאימה.

נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח , לשיפור    

 ההיצמדות ולמילוי החריצים.

יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים  כל עוד הדבק    

 טרי.
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באמצעות פטיש גומי ,יש להצמיד תוך יש להצמיד את גב האריח למקומו    

לחיצה, כדי להבטיח שטח מגע מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך 

 שמירה על מישק אחיד במידות הנדרשות.

 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.   

 התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה .4 

 (שכבת המלט צמנט )הטיט 4.1  

ס"מ. לא יהיו  3 –ס"מ  1.5עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה    

 אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט.

 התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט( 4.2  

 , לעיל.1כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף    

 מריחת גב האריח 4.3  

פורצלן" חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק    

 המסופק ע"י נגב קרמיקה.

יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת "דבק    

 מ"מ . כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. 1 -פורצלן" שעובייה אינו גדול מ

 יש למרוח על הדבק הטרי שכבת  טיט בעובי הנדרש.   

של "דבק פורצלן" ללא בנוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה    

 סירוק, לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.

 יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על  רטוב.   

קיימת אפשרות נוספת: יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות    

 " המפורטת בסעיף זה.460תערובת הטיט העשויה  צמנט חול ו"לטקס 

 חיםהנחת הארי 4.4  

 , לעיל.2כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף    

 הערות כלליות להנחת האריחים  .5 

ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת"   

, אין צורך םאריחיהישורם. לפני הנחת יהאריחים לשכבה שמתחת, תוך כדי 

להשרותם במים. עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד 

מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח, המידה  4או ספוג רטוב. רוחב הפוגות יהיה לפחות 

תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע 

 הרובה. 

 תפרים  .   6 

לכל כיוון. היחס האופטימלי למידת תפר  'מ 7 -טות יבוצעו כל כתפרי התפש  

 2:1בין רוחב לגובה, אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על  1:1התפשטות הוא  

מסטיק גמיש על בסיס פוליאוריטן חד קומפוננטי,  -חומר מילוי התפר יהיה גמיש 

חב' "ווקר", היבואן  מתוצרת 410אלסטוסיל  סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת 

 . נגב קרמיקה  או שוו"ע
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 מילוי מישקים  .7 

. מילוי מישקים יעשה ברובה ולכלוךדבקים המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת   

מ"מ.   4)יבואן: נגב קרמיקה( או שו"ע, ברוחב מינימלי של  MAPEIאקרילית מתוצרת 

 מגוונת לפי בחירת האדריכל.

הביצוע בהתאם להוראות היצרן. )הערה: רוחב המישקים, באם לא צוין אחרת בכתב                        

  מ"מ. רוחב המישקים ישמר ע"י אביזרים שומרי מרחק(. 4הכמויות יהיה 

 

 מסמרות פלב"מ לכניסה למבנים 10.07

 תוצרת יעד נגיש או ש"ע ממסמרות פלב"מ . .1

 התכנון יהיה בהתאם להוראות והנחיות הנגישות. .2

 ההתקנה תהיה בהתאם להוראות היצרן.  .3

 יש לקבל אישור יועץ נגישות. 

במידה וההתקנה לא תבוצע לפי התקן והנחיות יועץ הנגישות, הפירוק והתקנה מחדש  .4

 תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 

 מדרגות 10.08

לבחירת ס"מ( בהתאם  3ס"מ והרום בעובי  3מדרגות יבוצעו מלוחות אבן )שלח בעובי  .1 

 האדריכל.

 בקצה השלח יבוצע חירוץ נגד החלקה בהתאם לפרט בתכנית. .2 

 

 משטח מגרשי טניס 10.09

 

 יישום שכבת חיזוק ויריעת איטום 10.09.01

 הערכות לקראת יישום הפריימר האפוקסי  .1

יש להמתין תקופה של ששה חודשים לפחות ממועד היציקה של הטופינג ועד  .1.1

האיטום. במהלך תקופה זו יש למנוע ככל האפשר  למועד ביצוע יישום שכבת

 מצבים של הרטבת משטח הבטון.

לפני תחילת ביצוע האיטום של שכבת הטופינג יש לבצע בדיקות של לחות  .1.2

( המבוטאת ASTM F 1869-03הבטון תוך שימוש בבדיקת קלציום כלוריד )

 24רגל מרובע של שטח במשך  1000 -במספר ליבראות של לחות הנפלטות מ

מ"ר  250שעות. יש לבצע את הבדיקות בצפיפות שלא תרד מבדיקה אחת כל 

 של משטח המיועד לציפוי. 

בדרך כלל יצרני הציפויים דורשים לא להתחיל בביצוע ציפוי במקרים שבהם  .1.3

ליבראות. בכל מקרה יש לקבל אישור של ספק  3 -פליטת הלחות עולה על כ

 יטום. פריימר האפוקסי למוכנות השטח לביצוע הא

 ASTM Fבדיקת לחות נוספת אפשרית בהקשר זה הינה בדיקת לחות יחסית ) .1.4

(. במקרה זה דרישה מקובלת הינה ללא להתחיל בביצוע ציפוי כאשר 2170

 . 70%הלחות היחסית עולה על 



111 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

 יש לקבל אישור של המתכנן לפני תחילת יישום הפריימר האפוקסי. .1.5

לפני ביצוע יישום הפריימר יש לבצע  - גיישום פריימר אפוקסי על פני שכבת הטופינ .2

( וחלקים רופפים תוך Laitanceהכנת השטח, כולל סילוק מוחלט של הקרום הצמנטי )

שימוש בחיספוס עדיין של פני השטח )או אמצעי מכני אחר שיאושר על ידי מנהל 

הפרויקט( וניקוי מכל חומרים זרים. יש למלא חורים בדייס צמנטי מושבח 

 XL-100לאחר השלמת עבודות ההכנה יש ליישם פריימר אפוקסי מסוג בפולימרים. 

גרם למ"ר. הפריימר ייושם בהתאם  250של חברת פזקר, או שווה ערך, בכמות של 

 למפרט השימוש של הספק.

על פני שכבת הפריימר האפוקסי יש ליישם  – יישום ממברנה ביטומנית אלסטומרית .3

של חברת פזקר, או שווה ערך.  795טוגום ממברנה ביטומנית אלסטומרית מסוג אלס

מעלות  175-195מ"מ ובטמפרטורת יישום של  2 -הממברנה תיושם בעובי של כ

 צלסיוס.

מ"מ של חברת פזקר  3בעובי  SP 3/250היריעה תהא מסוג  – פריסת יריעה ביטומנית .4

 – 51.08/02או שווה ערך. החומר יעמוד בדרישות המפורטות במפרט הכללי, טבלה 

מ"מ. בנוסף, גב היריעה יכלול  3רישות טיב ליריעות ביטומניות בעובי ממוצע של ד

חומר הדבקה המשפר את האחיזה הראשונית לתשתית. פריסת היריעה תעשה 

בהתאם להנחיות היצרן ולמפרט כרמל או שווה ערך. תהליך הפריסה יכלול ביצוע 

אוויר וכן לפחות  הלחמה מלאה של היריעה לתשתית תוך מניעת השארה של כיסי

שלשה מעברים של מכבש פנאומטי )במגבלות המשקל של הציוד, כמפורט להלן( על 

 גבי היריעות.

 

 סלילת השכבות האספלטיות 10.09.02

עקב מגבלות העומס של ציוד הסלילה, יותר שימוש של ציוד סלילה  – ציוד הסלילה .1

בעל משקל מוגבל בלבד. בהתאם, ניתן יהיה לעשות שימוש בפינישרים בעלי משקל 

. LeeBoyמתוצרת חברת  1000Gטון )כולל האספלט(, כדוגמת מודל  10מירבי של 

בי שאינו שאר הציוד ובעיקר המכבשים שבהם יעשה שימוש יהיו בעלי משקל מיר

טון. כמו כן מודגש שלא תותר הפעלת ויברציה בעת הידוק תערובת  8עולה על 

האספלט ועל כן תהליך ההידוק יעשה תוך שימוש במכבשי פלדה ובמכבשים 

 פנאומטיים, הכל ללא ויברציה.

על הקבלן לקחת בחשבון את הצורך להעלות את כלל הציוד  – תפעול תהליך הסלילה .2

ספלט ושאר החומרים, ממפלס הגישה לאתר ועד לקומת וכן את תערובות הא

המגרשים. העלאת הציוד והחומרים תעשה באמצעות מנופים, או בכל דרך אחרת 

שתאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים, 

על מנת להבטיח פעולה בטוחה לאורך כל תהליך העבודה. לצורך תפעול התהליך, 

 קצו לקבלן שטחי התארגנות במפלס הגישה לאתר, כמו גם בקומת המגרשים.יו

סלילת השכבות האספלטיות תבוצע בהתאם לדרישות  – סלילת השכבות האספלטיות .3

, בשינויים המתחייבים בהקשר למגבלות העבודה 51המפרט הכללי הבינמשרדי, פרק 

 פי המפורט להלן:בפרויקט הנוכחי. יבוצעו בסך הכל שתי שכבות אספלטיות על 
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ס"מ מתערובת אספלטית צפופה, עם אגרגט מקסימלי  5שכבה מקשרת בעובי  .3.1

 .PG-10-68מ"מ ועם ביטומן  19

ס"מ מתערובת אספלטית צפופה, עם אגרגט מקסימלי  3שכבה עליונה בעובי  .3.2

 .PG-10-68מ"מ ועם ביטומן  9.5

 דגשים הנוגעים לעבודת הסלילה  .4

שנים  10יהיה קבלן בעל ניסיון של לפחות  הגורם שיבצע את עבודת הסלילה .4.1

בביצוע עבודות סלילה אספלטית, כולל בפרויקטים שבהם נעשה שימוש 

בציוד דומה לזה הנדרש בפרויקט הנוכחי. צוות הסלילה יהיה בעל ניסיון של 

שנים בעבודה עם כלים דומים לאלו שבהם נעשה שימוש בפרויקט  5לפחות 

 הנוכחי.

ספיקה, כולל כלים רזרביים שיבטיחו עבודה רציפה הבטחת כלים בכמות מ .4.2

ללא הפסקות. עבודה רציפה תעזור במניעת מצבים של ירידת טמפרטורת 

התערובת לפני גמר תהליך ההידוק. הפסקות או האטות בתהליך העבודה 

עלולות לגרום להווצרות נקודות קרות במשטח האספלט ולקבלת משטח סופי 

 .שאינו עומד בדרישות האיכות

יש להבטיח שטמפרטורות הפיזור והכבישה של האספלט יהיו על פי הנדרש.  .4.3

יש צורך לחשב את קצב הגעת האספלט לשטח בהתאם לקצב הסלילה 

האפשרי עם ציוד הסלילה, על מנת להבטיח עבודה בתחום הטמפרטורות 

הנכון. בהקשר זה יש לקחת בחשבון גם את כל תהליך השינוע של התערובת 

 ה לאתר, לקומת המגרשים, ועד לציוד הסלילה עצמו. ממפלס הכניס

הקפדה על כל תהליכי העבודה על פי המפרט, תוך שימת דגש לדיוק במפלסים  .4.4

מטר ולרוחב רצועת  5 -ועבודה עם כבלים ויתדות סימון בצפיפות שלא תרד מ

הסלילה )לפחות בצד החופשי של הסלילה, שבו אין סלילה כנגד רצועה 

 קיימת(.

ע חפיפה בין רצועות הסלילה בשתי השכבות, על מנת למנוע מצב של יש למנו .4.5

 רצועות חלשות לכל גובה הסלילה.

יש להקפיד על נוכחות של מודד לכל אורך תהליך הסלילה. המודד יבצע כל  .4.6

 הזמן מדידות של המפלסים המושגים ויוודא תיקון בעיות במידת הצורך.

 רמות הדיוק הנדרשות להשגה בפרויקט יהיו: .4.7

תבחן על פי הקריטריונים  –סטייה מקסימלית מהמפלסים הנדרשים  .4.7.1

של המפרט הכללי, בעבור  51בנספח פרק  1/1המופיעים בטבלה 

 שכבות אספלט, בשינויים המתאימים:

 מ"מ. ±5  –בשכבה מקשרת  .4.7.1.1

 מ"מ. 10עד פלוס  0 –בשכבה עליונה  .4.7.1.2

תבחן על פי הקריטריונים המופיעים  –מישוריות בשכבה עליונה  .4.7.2

של המפרט הכללי, בעבור דרישות  51בנספח פרק  2/1בטבלה מס' 

 לשכבה עליונה בריבוד בשתי שכבות:
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 מ"מ 4 –מישוריות אורכית  .4.7.2.1

 מ"מ 6 –מישוריות רוחבית  .4.7.2.2

הבדיקות וכן כללי הניכויים ותנאי הפירוק יבוצעו על פי הנחיות המפרט  .4.8

 . 2014משנת  51הכללי הבינמשרדי פרק 

 

 ביצוע הציפוי העליון 10.09.03

 דרישות הנוגעות למערכת הציפוי, יצרן החומרים והגורם המבצע .1

 – 3למגרש בקטגוריה  ITFמערכת הציפוי צריכה להיות מאושרת לפי דרישות  .1.1

 בינוני.

שנים בייצור חומרים  8יצרן חומרי הציפוי יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  .1.2

לציפוי משטחי טניס, מסוג דומה לאלו הנדרשים בפרויקט הנוכחי והמוכרים 

 .ITFעל ידי 

שנים ביישום  5לגורם המבצע בפועל את עבודות הציפוי יש ניסיון של לפחות  .1.3

לאלו הנדרשים בפרויקט  ציפויים של מגרשי טניס בעלי מאפיינים דומים

 הנוכחי.

הגורם המבצע/הספק יגיש את המסמכים הבאים הנוגעים למכלול החומרים  .1.4

 שבהם יעשה שימוש:

1.4.1. TDS - Technical Data Sheets –  בעבור כל מרכיב של המערכת

 המבוצעת, כולל טבלת גוונים

1.4.2. Material Safety Data Sheets (MSDS) –  בעבור כל אחד ממרכיבי

 המערכת

 חריות יצרן ומבצע העבודה לתקופה של לפחות שנתיים.א .1.4.3

 אישור הסמכה של היצרן לגורם המבצע בשטח .1.4.4

כל אחד מצוות העובדים שיועסקו בפרויקט יהיה בעלי ניסיון והכשרה של  .1.5

לפחות שנה אחת ביישום ציפויים דומים. מנהל העבודה בשטח יהיה בעל 

 שנים לפחות בעבודות דומות. 5ניסיון של 

 מקדימות לפני ביצוע תהליך הציפוי העליון: דרישות .2

יש להמתין תקופה לאחר הסלילה, לפני ביצוע הציפוי העליון, על מנת לאפשר  .2.1

לביטומן לעבור תהליכים מסויימים של אשפרה והתייבשות. נדרשת המתנה 

של לפחות שלשה שבועות בקיץ ושלשה חודשים בתקופת החורף. על מנת 

שפרה מספקת של האספלט, שופכים מעט מים לבדוק אם המגרש עבר כבר א

נקיים על המשטח ובודקים האם המים לא מראים סימנים של שמן או 

חומרים אחרים. בכל מקרה, הספק הנבחר לביצוע עבודת הציפוי ידרש לאשר 

מראש את מוכנות משטח האספלט לתחילת הציפוי. כל ליקוי כתוצאה 

ת הספק המבצע את עבודות מתחילת עבודה מוקדמת מידי יהיה על אחריו

 הציפוי.

 אין ליישם ציפויים כאשר:  .2.2
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מעלות צלסיוס בעת  12 -טמפרטורת האוויר הצפוייה נמוכה מ .2.2.1

 השעות שלאחר היישום.  24היישום או במהלך 

שעות שלאחר מכן, אלא  24כאשר צפוי גשם בעת היישום או במהלך  .2.2.2

 אם כל כל השטח מקורה ומוגן מגשם או מנתזי גשם.

 מעלות צלסיוס. 45טמפרטורת פני השטח עלוה על כאשר  .2.2.3

 דרישות הנוגעות לביצוע הציפוי .3

כל עבודת הציפוי תעשה תוך הקפדה מלאה על כל דרישות ספק החומרים.  .3.1

כמו כן הקבלן יקבל אישור מראש של מנהל הפרויקט באשר לגוונים השונים 

 של הציפוי ושל הסימונים השונים.

 לט ינוקו מכל ליכלוך או זיהום בפני השטח.לפני תחילת העבודה פני האספ .3.2

תבוצע מדידה מדוייקת בפני השטח לצורך זיהוי אזורים נמוכים הדורשים  .3.3

 טיפול. אין לבצע הצפה של משטח האספלט לצורך זיהוי אזורים נמוכים.

שקעים במשטח יכולים להיות מתוקנים תוך שימוש בחומרי מילוי יעודיים  .3.4

יים. יש להקפיד על מניעת יישום חומרי המילוי שמסופקים על ידי ספק הציפו

בעובי העולה על המקסימום האפשרי לפי הנחיות היצרן. במקרים מסוימים 

יש צורך לבצע שכבה שנייה של חומר מילוי, לאחר שהשכבה הראשונה 

 התקשתה.

במידה שנעשה שימוש בחומרי מילוי, יש לבצע החלקה של השטח לאחר  .3.5

וש סיבובית. יש להקפיד על החלקה מלאה של היבוש באמצעות מכונת ליט

החומר, שכן אם נשארות בליטות או שקעים, יהיה הרבה יותר קשה להפטר 

 מהם בהמשך.

הציפוי יכלול שכבות בסיס ושכבות צבע עליון, על פי מפרט ספק הציפוי. בין  .3.6

שכבה לשכבה יש להמתין לפי הנחיות היצרן ובהתאם לתנאי מזג האוויר. לא 

( במסגרת העבודה בפרויקט הנוכחי. Cushion coatsכבות שיכוך )יבוצעו ש

 זאת, על מנת לשמור על מידה מסויימת של חדירות לגזים של שכבות הציפוי.

על הקבלן לשמור על מספרי האצווה של כל החומרים שייושמו בשטח, לאורך  .3.7

כל תקופת האחריות. כמו כן, השכבות העליונות הצבעוניות צריכות להיות 

ותה אצוות ייצור, על מנת לוודא שאין הבדלי גוון בין אזורים שונים מא

שכבות צבעוניות עליונות לפחות )חוץ משכבות  2במגרשים. על המגרש יבוצעו 

 המילוי(.

כפעולה משלימה לעבודת הציפוי של כלל המגרש, יבצע הקבלן את הסימונים  .3.8

 השונים הנדרשים, בחומרים המאושרים ובגוונים שסוכמו.

ל שלב משלבי העבודה של עבודת הציפוי יחל רק לאחר אישור בכתב של כ .3.9

 המפקח בשטח.

שעות  24אין להתיר כל עלייה על השטח הצבוע )כולל בני אדם( במהלך לפחות  .3.10

שעות לאחר השלמת היישום, ובתלות במזג  72ועליית כלים במשך לפחות 

 יום. 30האוויר. כמו כן, תהליך האשפרה של החומר מסתיים לאחר 
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דרישות הגימור של המגרש לאחר  – דרישות הנוגעות לפני המשטח לאחר הציפוי .4

 ביצוע הציפוי כוללות:

פני השטח לאחר הסלילה יהיו כאלו שבשום נקודה על פני המשטח לא תהיה  .4.1

כל בליטה, שקע, תפר, או שינוי בטקסטורה, באופן כזה שיוכל בהערכה 

שלו. כמו כן לא יראו כל כתמים סבירה לגרום להסטה של הכדור מהמסלול 

 או שינויי גוון הנראים לעין, על פי קביעת מנהל הפרויקט.

 3.6מבחינת מישוריות המגרש, יש לבצע בדיקות מישוריות עם סרגל באורך  .4.2

מ"מ.  6מטר, כאשר הדרישה הינה לסטייה מקסימלית מהמישוריות של 

 6 -יה תהיה יותר מנקודות שבהן הסטי 4מותר עם זאת, שבכל מגרש יהיו עד 

מ"מ. גם באותן נקודות, נדרש שהסטייה במדידה  9מ"מ, אבל לא יותר מאשר 

 מ"מ. 5מטר באותה נקודה, לא תעלה על  1בסרגל של 

 

 ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים .1010

 - 10מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  

 עבודות ריצוף וחיפוי, גם את העבודות הבאות:

 ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל  . 1

 וללא כל הבדל במיקום, בגודל ובצורת השטח.ומשופע 

מילוי המישקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברובה" בגוון שיבחר על ידי  . 2

האדריכל והברקה לפני מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" בתוספת 

 או שווה ערך. קרמיקה חומר נגד סדיקה כמו "תוספרובה" של נגב 

 עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף. . 3

 גבי קירות בטון, גבס, ללא כל הבדל, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.חיפוי על  . 4

בצורות שונות בזויות שונות, לרבות חיתוך עיגולים  הריצוף והחיפוי חיתוך אריחי  . 5

 בקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים.

 .גמר שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם . 6

 לפי דרישת המפרט והמפקח.והחיפוי נת דוגמאות לסוגי הריצוף הכ . 7

 עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט. . 8

עיבוד סביב פתחים של צינורות, מעקות, שרוולים וכל פתח אחר ע"י חיתוך מדויק של  . 9

לאחר  ףריצו/, הכל לפי אישור המפקח , וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפויהאריח 

 הרכבת האלמנטים השונים.

 עיבוד מסביב לשקעים לאביזרים שונים . .10

שכבת הרבצה מטיט צמנט וישור מטיט כנ"ל מתחת לחיפויים השונים כתשתית  .11

 להדבקה.

 פרופילי/ספי פליז, אלומיניום במקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף שונים. .12

 הביצוע.הגנה על שכבות הריצוף לאחר  .13

 שילוב גוונים, גדלים וצורות. .    14

מ"מ בין  10מחיר הריצוף כולל גם פרופיל "רונדק" מנירוסטה או שו"ע מאושר,  .15

 .501בתכנית  23איזורים יבשים לרטובים על פי פרט 
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מדרגות יימדדו במטר אורך צירם הכולל רום + שלח. במחיר המדרגות כלול חרוץ נגד  .16

 לח.החלקה בקצה הש

מכל חומרי הריצוף והחיפוי לרשות המזמין בסיום העבודה, לשימוש  2%אספקה של  .     17

 עתידי, בצורה מסודרת ומבוקרת ושינוע למקום שיורה המפקח.

ריצוף דק סינטטי יבוצע כדוגמת פישבון ע"ג קונסטרוקצית פלדה וימדד במ"ר  .18

 )קונסטרוקציה תימדד בנפרד(.

 או ש"ע. "STERN"ירותים ימדדו לפי יחידות ויהיו תוצרת אביזרים לחדרי ש .19

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט  .20

 הכללי.
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 עבודות צביעה – 11פרק 

 

 כללי 11.01

שבמפרט  11כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני המיוחד, לתוכניות המצורפות ולפרק  . 1

 הכללי לעב' בנין. המציע יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לעבודה הנ"ל.

 הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. . 2

צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח  . 3

 לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

הצביעה ייעשו לפי ההוראות המקצועיות של היצרן )חברת "טמבור" או ש"ע  כל עבודות . 4

 באישור המפקח(.

 הפניה לתכניות האדריכל, הכוונה לאדריכלית השילוט והכוונה )עליזה שינזון(. . 5

 

 הגנה על הקיים 11.02

ים, מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודות הנגרות, ציפוי . 1

יש לדאוג לציפוי העבודות הגמורות  -התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים 

לרבות הרצפות ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה של צבע על פני העבודות 

המושלמות. ההגנה כוללת את הדבקת הפוליאטילן והנחת סרטי הדבקה על כל מקום שיש 

 למנוע את לכלוכו.

שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו. כל נזק שיגרם  בכל מקום . 2

למוצרים הגמורים עקב עבודת הצביעה יחול על הקבלן עצמו, לרבות החלפת המוצר 

 בשלמותו, הכל בהתאם להחלטתו של המפקח.

 

 או שו"ע מאושר צביעה בסופרקריל 11.03

 הצביעה תבוצע בצורה הבאה:

 וך שומנים ואבק.ניקוי השטח מלכל . 1

טרפנטין, או לחילופין שכבת "טמבורפיל" רק  -30%צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב . 2

 על גבי שכבות טיח חוץ.

 שעות. 24המתנה לייבוש  . 3

עד לקבלת  נים מתוך קטלוג "טמבורמיקס"צביעת שלוש שכבות לפחות של סופרקריל בגוו . 4

 כיסוי מלא ואחיד.

 

 ושילוט מקלטיםסימון  11.04

 הביצוע יהיה על פי הנחיות פיקוד העורף.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 11.05

 צביעה כללי .1

מ"ר כ"א יעשו על ידי  5ביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של  1.1 

 הקבלן ללא כל תשלום נוסף והוא כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
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צביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד שכבות נוספות של כל ההוצאות הכרוכות ב 1.2 

כדרוש לקבלת כיסוי מלא גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל 

 שום תוספת.

שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים, מעוגלים  -המדידה של סעיפי הצבע השונים  1.3 

 ובגבהים שונים.

 צביעת קירות כולל הכנת גלופות ואישור דוגמאות ע"י המפקח. מחיר 1.4 

כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט  1.5 

 המיוחד.

המחיר יהיה אחיד לצביעה על קירות ו/או תקרות מטוייחים ו/או קורות ותקרות בטון  1.6 

 ו/או מחיצות גבס.

 ימדד כיחידה קומפלט לממ"מ.תוסימון צביעת ממ"ד  1.7 
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 
 הנחיות כלליות 12.01

 במפרט הכללי הבינמשרדי. 12העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק  .1

על הקבלן לתכנן את האלומיניום, כולל פרטים, על ידי יועץ אלומיניום מטעמו ועל חשבונו.  .2

, לרבות התייחסות לדוחות הרלוונטיים כגון בניה בתכניותהתכנון יתבצע על פי מבטים 

 ירוקה וכו'.

מחיר הפרטים כולל תכנון וביצוע, לרבות הכנת תכניות ואישורם על ידי האדריכל והמפקח  .3

 לפני הביצוע. SHOP-DRAWINGSוהכנת תכניות 

 בכתב הכמויות. 12כל האמור לעיל נכלל במחירי היחידות השונות בפרק  .4

 בפרמטרים להלן: דמערכת הזיגוג תהיה מסוג בידודית ותעמו           .  5

 :הגדרות מאפייני זיגוג לחלונות                

 ערך מאופיין לפרויקט פרמטר

U-VALUE 2.35 )מקסימאלי( 

SHGC 0.30 )מקסימאלי( 

TV 40% )מינימאלי( 

 טרם רכישה ויישום.יש להעביר לאישור היועץ התרמי אפיון מערכות זיגוג  .6
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 עבודות בטון דרוך – 13פרק 

 

 כללי 13.01

 ות חלולות בדריכת קדם אשר שימושן בתקרות.דרוכא העבודה הינו פלטות טרומיות נשו .1

העומסים הנוספים לתכנון בית המלאכה של הלוחדים, מצויינים בכל תכנית קונסטרוקציה.  .2

העומסים הנוספים הינם העומסים הקבועים והשימושיים שמעבר למשקל העצמי של 

 הפלטות והטופינג.  

 ו.ה זעבודכח, לפן מו, באוןמהמיו תלו צוואת וק למטרת ייצור והרכבת  פלטהעסיהקבלן ל על .3

 . סדנהמה רושיאת א דרשוייבפלטות וך או חציבה שיבוצעו יתח כל .4

 

 עוצביוצור ות יידריש 13.02

(. 466טון )ת"י הבוקת ולח ות בטון דרוך,עבודדה תבוצע בהתאם למפרט הכללי להעבו .1

 .3;4;5 יםלקח 466י "תתן לתנדת חוימלב  תומשת

 .50 -ן  ב וטבהסוג  .2

 .םדק כתיטת דרישי פח לקפהמ ידי על רפעל מאושבמו כנות יוהפלט .3

מלווה חשבון  תוטהמתכנן תכנון מפורט של הפלשור יגיש לא ןלהבצוע החרושתי, הקב לפני .4

בק.מ בה הרכ ניתכן תוכבמפרט ו ומסים כנדרש בתכניתן העובבחש ולקחסטטי המוכיח שנ

 וןשבבחקחות ול רשוא רצמייה למפעל תמויאמתשפי כות, נהשו טותלני הפעם סימו 1:100

 .נהמבה רכותעמ לש םייהאנכ םבריעהמ את

ה באתר בפלטות אלא במקדח ביצתורשה ח שלאחשבון קח בקבלן יה, הרכבת ההיונתכב .5

נסו וכי םייכאנהים רבעל המן ככ ד. עללבב יםילגדה בין 3של "מקסימלי ל גודלו יהלום

 . טותהפלי ידל ויינשאו עת הפלטו ןציקה ביית מלשה עותלרצו

 .בתס בכנדמהה ורישות ללא אלטא בפהוגדיל כלש חלט לנתקיסור מוחל א .6

 לבדוק את יום 10ם יהיה יננכתמלש ךכ םיאתעד מות הקבלן יימסרו למתכננים במותכני .7

קבלת  עם ףת הקבלן יקבלו תוקכניות המבנה. תכורעבמת בושחהתו יתטטהסת רכמעה

 .םלולים במחיר הלוחדיכ בלןהקהמתכננים. תכניות  וראיש

 אישור בכתב מהמהנדס. ב אאת עובי הלוחד המתוכנן אלת נולש טלחומ רויסא לח .8

היה ואושר שינוי לוחד על פי הצעת הקבלן, יתאים הקבלן בעצמו את מפלס שן ההשענה 

 ללוחד החלופי.

 . היקצוכניות קונסטרן בתסוממהי פל םידחול יעומס .9

בחשבון  תאז תחקל. יש ההצמודים ליציקהלוחדים  2שלימות יינשאו ע"י המת קוציהיל כ .10

 ה.ימשלהמה יקמחצית היצל ספת שוות דחוהל ים ולחשב לפי העומסחדלוה בעת תכנון

 ידי אחד היצרנים המפורטים להלן:על  וצרותהמילוח"דים,  לטות טרומיותפק פלס יתןנ .11

 .ב"ש –סיבוס רימון  11.1 

 אשקריט מוצרי בטון בע"מ.  11.2 

 ע"מ.ן בובט כלל 11.3 

 יותומת טרולטפ ות ליצורדריש .12

 רש.כנד 50 -י בטון בבלג וגדרק המהחוזמ חתיפלא  בטוןה קחוז 12.1 
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 היציקה או  קרום הנוצר ממהלךו/או פטינה ו/או  רר זמיסיר כל חו ןקבלה 12.2 

 ל. והתזת חבמוש יש ללכו, קותבע להידפרימוה רוסינה

קה ת עם היציוקבהידיב הרת טלהגב יםסוספחמ והיי תפלטובים נהבטון העליופני  12.3 

  .4חלק  466"י ת פיל 3 מהרבה, ימהמשל

ים מנופים ה ועיגונם, קורות מאזנות, סלינגהרמ י ההרמה וההרכבה כגון וויעצמאכל  12.4 

 ן.הבלעדית של הקבלו מלאהחריותו הבאוכו' יהיו  תומכות

נע יצירת קמרים מישך כ העשוי ןרצהי תויהנח לפי יהיה תרובאל עמפת בטוהפלן אחסו 12.5 

 .נטמרים באליותים ומוספנ

 ת. דקו 120היה של הלוחד"ים  תאש  ותעמיד 12.6 

 טולרנסים תולסיב .13

 .5;4ם חלקי 466ת"י  לת ייצור: לפיוסיב 13.1 

 רכבהה לתבוסי 13.2 

 מ.מ" 2ל ות לא תעלה עהפלטשל  ה מהמקום המתוכנןהסטי 13.2.1  

רה מחולק ב: קוה תחה על מפתעל לטות( לאפה תוממות )התריכאנה היהסט 13.2.2  

 .הטופינג קתציי ילפנ, 350

   ישרים ורצופים. םיבקוהיו י םשהמישקי תעשה כך הפלטות תבהרכ 13.2.3  

 ת פלטות טרומיותבדיק .14

 2של גמה דון כילההקבלן על ומיות. הטר פלטותה ף שלצור השוטהיהתחלת  לפני 14.1 

 .תרוקשיאושר לבצוע הת ןרצמהי הנבות המטללפ תוהזהדות במי לטותפ

 ותלטהפי. וניצהח םארמו תלובסיה יאנבת םתדמיע גביו לות שבדגימה יבדקטהפל 14.2 

הבדיקה רת על ידי המפקח. בהרס למעבדה מוסמכת ומאוש ת חוזקקידשלחו לבי

 כני.העד 252ישראלי ת"י ה לתקןבכפיפות ה תעש

, כל 252י "ת ןקת נאיבת ודעמת ת לאודגימהת מאם אחש שרופמב תאזב שדגומ 14.3 

 ותפיהכס תואצוהה וכל ושמורשו בשולא י לוספה יהפלטות שיוצרו עד למועד הבדיק

 דיקות על חשבון הקבלן.בה ן. עלויותכך יחולו על הקבלב ותוככרה

 הכבות הרדריש .15

 . נגפיוטה תקיצי םרטב םי"דחוהל ןוח שביהמרו תתערובת מתאימה אב דייסלש י 15.1 

 מס" 20 חברובת ולבנגמ X.P.Mדים, רשת וחהלן להצמיד לתפר שבי ישס, יוהדב שלב 15.2 

 .יסדיב סהכות מ. הרשת"ס 30לוחד, עם חפיה אורכית של הרך וא ללכ

ל , ע X.P.M ולט זיון מבין הפוגות, יבוצעו חיתוכים אורכיים ברשתב הםב ותוממקב 15.3 

 (. םרותבייים חיתוכור התפר. )אס אותו עלח נילהת מנ

 י"ל לפנה ולם עלשי יםוחד"להן שבי חווזיון אל המרת טומודה ויוכנסו במי 15.4 

 .שהםת כלוספות לאל 02 בפרקן יוהזף עיס

צע מ גע" תצוו"ג תבניות פלדה( יונחו בקע וקיםיצה להכאגם ים, )גד"ים מכל הסולוח 15.5 

 .דהייחחירי המבל המוכמ, ס" 1 יובעבטיט 
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 אופני מדידה ותכולת מחיר 13.03

ון יוחד לרבות זיהמ טהמיפר ות שלרישדם גם כל היללוכ קפרהרי יחמ לילהכרט פלמי ףנוסב .1

תאום  יפם ליפתח וכים וייצובתחים, ריתפימת סתה, כבהרו כהריד ריתוך האלמנט, אביזב

 זמניות. כותותמיה רכבלהרשים דהנ יםרמוביזרים והחאהמפקח, כל ה םע

 .שאנוה נטלמל האע ענהשה ללוכ, טויימדדו לפי שטח נם ח"דיוהל .2

 ירתדלח "דחולה ס"מ מקצוות 40יק בעומק פלסטה בפקקי ל סתימלכו, וח"דיםיר הלמח .3

 עומק זה.בבטון, 

 דים.חולה רבמחי לכוו מרנמדד בנפרד ומחי אינו מ"ס 40 קמוהבטון לע תרידח .4

     ם.יוחדלר היבמח כלמון ירמחנפרד וב תומדדנ אינן X.P.Mפוגות ורשת ה תמיתסת ולפע .5

ד פרבנם דימדנד עליונים וניקיון הלוחד מחומרים מונעי הידבקות אינם  וחל ניפ וסספח .6

 ם.וחדיליר הומחירם במח

 יץחרה מתתיס וש במסור יהלום וכןמשי לרה כוליזגזיון  תפלל הלוחד להוסבחץ ריח וריסנ .7

ק רבפון זיהחוד לפי מחירי ללם ומש אפוג הזיון , מוכל במחיר הלוחדים,40 -ב איכותבס דייב

02 . 

 גמר פני בטון חשוף חזותי כלול במחיר הפלטות ולא ישולם בנפרד. .8
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 חיפוי אבן – 14פרק 

 

 קירות עם גמר אבן מנוסרת 14.01

 בפרויקט זה קימים קירות בניה מאבן מנוסרת, קירות בטון אדריכלי וקירות עם גמר טיח.  .1

כל עבודות האבן ואופני המדידה יהיו כפופים למפרט הכללי הבינמשרדי )בהוצאת משרד  .2

ולמפרטים המיוחדים. מפרט מיוחד זה הינו  378למפמ''כ  -  02,14,40הביטחון( פרקים 

 תוספת למפרט הכללי.

לקירות גדר,  המפרט המיוחד מתייחס לעבודות חיפויי אבן לקירות בטון מזוין ואבן, .3

 .ולקירות ישיבה

יהיה כנאמר במפרט הכללי. למפקח הזכות לדרוש לכל העבודה את אספקת  טיב האבן 3.1 

 האבן מן הסוג הטוב    ביותר הקיים בשוק.

צוינות לאישור המפקח. לגבי לכל סוג אבן ולכל סוג בניה תבוצע דוגמא במידות המ  

סוג האבן ולגבי סוג הבניה בדוגמא שתאושר. תהיה עדיפות לביצוע על ההוראות 

 והתכניות למיניהן.

 הקבלן יספק דוגמא בהתאם לפרט, ולסוג האבן הנדרש, לאישור המפקח והאדריכל.   

 .יש להקפיד על ניקיון האבנים לפני הבניה ויש לנקותם מחרסית ולשטפם היטב  

 נזילות בטון על פני האבנים ינוקו ביום היווצרותן.  

צינורות ניקוז יחתכו לאורך הסופי לפני הטבעתם בבטון ויוסתרו אחרי חזית האבן כך  3.2 

שבחזית הקיר יראו פוגות פתוחות בלבד. מיקום הנקזים יהיה עפ''י התכניות והנחיות 

 המפקח. לפי הנחיות קונסטרוקטור.  

יקוז מיותרים תעשה באבן טבעית זהה לאבני החיפוי של הקיר סתימת פתחי נ  

שתותאם במידותיה למידות פתח הניקוז. סביב התיקון יש לפרק את הכיחול הקיים, 

לחתוך את הצינור, למלא את הפתח בבטון לכל עובי הקיר, להשלים את האבן ולבצע 

 כיחול מחדש.

ויונח רק בתוך גב הבטון. בחזית קלקר בתפרים יחתך לצורתו הסופית עם היציקה  3.3 

 האבן יבוצע מישק מכוחל בגוון האבן והקלקר לא ייראה.

 

 קיר תמך עם גמר אבן נסורה 14.02

בניית קירות גדר וקירות תמך מחופים באבן טבעית מנוסרת מסוג ביר זית בעיבוד תלטיש,  .1

 09 פרט ס"מ מינימום. לפי  4האבן בעובי 

 ותכניות קונסטרוקציה.בנית הקירות לפני הנחיות  .2

ס"מ.   אורך האבנים  34, 29, 24האבנים בחזית בסידור שורות בשלושה מידות גובה שונות:  .3

 ס"מ.  33-65משתנה בין 

יש  -ס"מ עם כוחלה. 1ס"מ. פוגות ברוחב  15בפינות הקיר אבני פינה ברוחב מינימאלי של  .4

סמ,  25ס"מ  ו  15בנים בגודל חזית צידית של הקיר, תהיה משולבת בא –להקפיד שקצה קיר 

 ובכל שורה סדר האבנים משתנה כך שמתקבלת חזית צידית במצב בניה. 

 40ס"מ מפני האבן, גון הכיחול בגון האבן יאושר ע"י אדריכל. עובי הקיר  3כיחול שקוע  .5

 ס"מ.
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יש להקפיד על בניה בשורות אבן אופקיות. שורת האבן הראשונה תהיה מתחת למפלס  .6

 תאם לפרט. הריצוף, בה

 ביסוס ומידות הקיר לפי הנחיות קונסטרוקטור. .7

העבודה כוללת את כל עבודות העפר הדרושות לביצוע הקיר, יסוד בטון, נקזים,  תפרים, זיון  .8

 וכל הדרשו לגמר מושלם. הכל לפי פרטי הקונסטרוקטור התוכניות האדריכליות והפרטים.

ריכל. הדוגמא המאושרת  תשאר בשטח עד מ"ר  לאישור האד 2יש לבנות דוגמת קיר בגודל   .9

 גמר עבודות הבניה.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .10

מדידה לתשלום לעבודות האבן: מחירי היחידה כוללים תמיד אה כל החומרים  .10.1

והמלאכות הכרוכים באספקת האבן בביצוע מושלם עפ''י המפרט הכללי. המפרט 

 המיוחד והתכניות. 

 פוי מושלם כלול במחירי היחידה ולא ימדד בנפרד.מחיר דוגמאות אבן ודוגמאות חי .10.2

 

 גמר בטון אדריכלי -קירות תמך 14.03

קירות תמך עם גמר בטון אדריכלי יבנו עם תבנית העשויה מלוחות חלקים על מנת לקבל גמר  .1

   11 פרט מוחלק, הכל לפי 

על  -החיבור בין הלוחות יהיה באופן שאינו משאיר חריץ המקבל את הבטון בשלב ביציקה .2

  -אופקי–. כיוון הלוחות יהיה קיר חלק, ללא סימנים של תבניותמנת לקבל 

 תערובת הבטון תקבע לפי הנחיות קונסטרוקטור.  .3

 קירות תמך גמר אדריכלי מופיעים בשלושה מצבים שונים: .4

 מבטון אדריכלי לצד טריבונות קיימות )ללא שינוי( קיר תמך .4.1 

 צד אחד אבן נסורה, צד שני בטון אדריכלי.  -קיר דו פני .4.2 

מכיוון צד בטון אדריכלי ממוקמים שתי שורות ספסלי ישיבה מבטון  -קיר דו פני .4.3 

 אדריכלי. 

יש להקפיד על קיר בטון במישור  -קיר תמך מבטון אדריכלי לצד טריבונות קיימות .4.4 

ללא בליטות של שאריות בטון המפגשים בין לוחות תבנית. במידה ויש שאריות  -אחד

נדרש לשייף ולייצר מישור אחיד ללא בליטות. אבן קופינג בראש הקיר תהיה במישור 

במישור המשך הקופינג יהיה   -לטריבונותצד הפונה  -קיר הבטון. מצד שני של הקיר

 12פרט  ראה  . אחד עם ריצוף השביל

צד שני בטון אדריכלי. יש להקפיד על בנית תבנית עם  -קיר דו פני צד אחד אבן נסורה .4.5 

דופן אחת של פלטות חלקות, מונחות באופן אופקי, אשר לאחר פירוקן מתקבל קיר 

נדרש לשייף ולייצר מישור אחיד ללא בליטות.  חלק ללא בליטות. במידה ויש שאריות

ללא הקפדה  -יהיה עם תבנית גסה -הצד השני של הקיר שמקבל חיפוי אבן נסורה

אבן קופינג תהיה במישור אחד עם חזית בטון אדריכלי וחזית אבן  -יתרה. בראש הקיר

 13 פרטמנוסרת, הכל לפי פרט. ראה 

מכיוון צד בטון אדריכלי ממוקמים שתי שורות ספסלי ישיבה מבטון  -קיר דו פני .4.6 

ספסלי ישיבה מבטון אדריכלי יהיו  -אדריכלי. כל האמור בסעיף ב כלול כאן. בנוסף

מישור אופקי של ספספלי ישיבה יהיה מפולס  -לפי הנחיות שהוזכרו לעיל. מפלס עליון
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הכל לפי פרט  –שור האנכי תהיה קטומה ומוחלק , והפינה בין החלק האופקי למי

 אדריכלי. 

 מ לאישור האדריכל.  2 -לפני כל ביצוע של אחד הקירות יש לבצע דוגמא באורך של כ .4.7 

 

 קיר דו פני מאבן פוליגונית עבה 14.04

 קיר דו פני הממוקם בהמשכו של קיר קיים ללא שינוי.  .1

ס"מ,  10-15עובי האבן  \הקיים, מאבן פוליגוניתצידו הפונה לרחוב יהיה בבניה לפי דוגמת  .2

יש להקפיד על . ס"מ 3-5ס"מ. המישקים יהיו במרווחים של  40ס"מ , מקס'  15 -גדלים מינ'

 ס"מ במפגש עם ריצוף מדרכה.  35בגודל של לפחות בתחתית הקיר אבנים 

אות , כל פיאה אבני פינה במקומות בהם הקיר משנה זוית יש למקם אבן פינה בעלת שתי פי .3

 19פרט  תואמת את זוית הקיר. הכל לפי פרט. ראה

 ראש הקיר יהיה בהתאם לקיים. בהתחשב ברוחב הקיר שנבנה.  

לפי הנחיות של ביצוע קיר עם טיח ראה סעיף   –צידו הפונה לחצר ג יהיה בגמר טיח  .4

43.01.903 

מ"ר לאישור לפני תחילת  2 -יש לבצע דוגמא של קטע הכולל גימור קיר עליון בשטח של כ .5

 הבניה. 

 

 קיר דיפון עם גמר טיח 14.05

פירוט קיר דיפון לפי הנחיות קונסטרוקטור. גמר הקיר יהיה  –קיר דיפון התומך קיר קיים  .1

מרקם גס " מתוצרת נירלט או ש"ע.     EXTRA M200עם טיח אקרילי  מסוג "שליכט צבעוני 

הכל לפי הנחיות היצרן. יש לצבוע שכבת  -העבודה כוללת הכנת השטח, והוראות יישום

 . 14פרט . ראה לפי הנחיות היצרן -פריימר

 שעות.  72אין ליישם שליכט צבעוני כאשר צפוי גשם תוך  .2

 . גוון לפי בחירת אדריכל נוף .3

 

 "ג קיר קייםעבודות גמר טיח ע 14.06

 טיח יבוצע רק לאחר הנחת אבן קופינג.  .1

יש להסיר שאריות טיח או חיפוי צבע מהקיר  -לצורך הכנת שטח לטיח ע"ג קיר קיים .2

יש לעבור עם מטאטא גס או לחילופין  -באמצעות מטאטא כביש. במידה והשטח נשאר חלק

 קלטית הטיח. מסרק מתכת על מנת לייצר פני שטח עם חריצים המגדילים שטח פנים ל

 לאחר גירוד הקיר יש לשטוף ולייבש לפני יישום הציפוי.  .3

מרקם גס "     EXTRA M200גמר הקיר יהיה עם טיח אקרילי  מסוג "שליכט צבעוני  .4

הכל לפי הנחיות היצרן.  יש לצבוע  -מתוצרת נירלט או ש"ע. הכנת השטח, והוראות יישום

 לפי הנחיות היצרן -שכבת פריימר

 שעות.  72שליכט צבעוני כאשר צפוי גשם תוך איו ליישם  .5

 גוון לפי בחירת אדריכל נוף .6
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 קופינג  -נדבכי ראש 14.07

 40ס"מ, רוחב  10קופינג תהיה מאבן ביר זית, עיבוד תלטיש ,מידות האבן: עובי  -אבן ראשה  .1

 ס"מ.  הקופינג יהיה במישור הקיר.   40-60ס"מ. אורך במידות משתנות מינימום 

עיבוד צידי של האבן: אבנים במרכז הקיר יקבלו עיבוד תלטיש בשתי פיאות צידיות, ופיאה  .2

 עליונה. אבנים בקצה הקיר יקבלו עיבוד תלטיש בשלוש פיאות צידיות, ופיאה עליונה. 

 בהנחת האבן בראש הקיר יש להקפיד על מישור אחד של הקיר האבן קופינג.  .3

 אבן קופינג מופיעה בשלושה מצבים: .4

 יר תמך עם גמר אבן נסורהק .4.1

 )בתיחום מגרשי אימון( -צד אחד אבן נסורה וצד שני בטון אדריכלי -קיר דו פני .4.2

 קיר תמך גמר בטון אדריכלי.  .4.3

 12, פרט 11, פרט 10פרט  ראה .5

 

 עמודים מאבן ביר זית   14.08

בניית עמודים בקצה קיר מגרש אימונים  וכחלק אינטגרלי מהקיר תהיה מחופית באבן  .1

 ס"מ מינימום.  4טבעית מנוסרת מסוג ביר זית בעיבוד תלטיש, האבן בעובי 

 בנית הקירות לפני הנחיות ותכניות קונסטרוקציה. .2

, ויחד הם יהוו ס"מ 25או  15אבנים במידות של  4כל האבנים יהיו אבני פינה, בכל שורה יהיו  .3

סמ וכו'.  הכל  25סמ תהיה אבן  15מעל אבן ברוחב  -חזית של העמוד. סידור השורות בבניה

 שיסופק לעת ביצוע. 19פרט לפי 

ס"מ. לא ניתן לבצע עמוד במלואו ללא אישור  75יש לבצע דוגמא של עמוד בגובה של כ .4

 דוגמא. 
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 מתקני מיזוג אויר – 15רק פ

 

 כלליותהנחיות  15.00

 

 תנאים כלליים 15.00.01

המתקן והמערכות אשר  מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי

הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות  על הקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחוייב לעמוד בכל 

 מתנאי כלשהו הכלול בהם. וכן בכל הדרישות הנובעות 

 

 היקף המפרט 0.0215.0

עבודה המתוארת בתכניות  המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות. לפיכך אין זה מן ההכרח שכל

 תימצא ביטויה במפרט זה.

 

 עדיפות בין מסמכים 15.00.03

שבמסמכים  בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות .1

ההצעה או ביצועה של עבודה  השונים, על הקבלן להסב תשומת ליבו המפקח, לפני הגשת 

 כלשהי ולקבל הוראות המפקח.

 המסמכים כדלקמן: מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות  .2

 פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד. .2.1

 המפרט הכללי.פירוט במפרט המיוחד עדיף על  .2.2

והתכניות על  בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית", עדיף הפרט .3

הצמודים למפרט זה, אלא אם  האמור בכתב הכמויות או המתואר "בתכניות הסטנדרטיות"

 צוין אחרת במפורש.

 

 בדיקת התכניות והמקום 15.00.04

ת ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין והמערכו .1

שיקבל על עצמו לבצע. עליו להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות בשטח הבנייה ולקחת 

 בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.

יום  14עם הגשת ההצעה, רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו להודיע למפקח תוך  .2

מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות מידות הפתחים, 

 אפשרויות גישה וכו', ולקבל את הנחיות  המפקח בנדון.

לרבות לגבי  תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע, -לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל  .3

למבנה, למידות הפתחים או  אמה שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים עקב אי הת

 לאפשרות גישה.
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 תנאי המבנה 15.00.05

בתכניות, אינו  מיקום הציוד הראשי או המשני, התעלות, האביזרים, הצינורות וכו' כמצוין .1

  שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. מדויק ויהיה ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או

הבנין,  המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב עם תכניותעל הקבלן יהיה להתאים את  .2

התברואה, מיזוג האויר, החימום, החשמל ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים 

וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור  אשר יווצרו עקב שינויים או סטיות מהתכניות האלה, 

 דיוק הביצוע.

 

 חציבות ותיקונים 15.00.06

צורך בהם  כל החציבות וביצוע הפתחים דרך קירות, רצפות, תקרות וכיו"ב, במידה ויהיה  .1

למטרת ביצוע המתקנים המכניים, התקנת התעלות והצנרת על כל סוגיה וכן התיקונים 

לעבודות הבנין הכרוכים באותן חציבות, יבוצעו על ידי קבלן המערכות, תוך תיאום עם 

אישורו. מחיר עבודות החציבה והניסור כלול במחיר היחידה הקבלן הכללי, ו/או המפקח וב

 עבורם תוספת.  ולא תשולם

קבלן המערכות יסתום את הפתחים, סביב השרוולים, חריצי צנרת וכו', והקבלן הכללי יבצע  .2

 את תיקוני הטיח, צבע, סיד וכו'.

בר במפורש עבודות החציבה, הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק במדה וצוין הד .3

 בהיקף העבודה והתיאור הטכני.

קידוחים וחציבות למעברי צנרת בתקרות או דרך קורות יבוצעו ע"י קבלן המערכות לשם  .4

התקנת השרוולים. המעברים יבוצעו במקדח יהלום, ובמיקום אשר יתואם מראש ומבלי 

 לפגוע במבנה התקרות או הקורות.

 

 שרוולים 15.00.07

יתקבלו( עבור כל  קם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )שרוולי פח לאקבלן המערכות יספק, ימ .1

 הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות. 

 מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף 6בקוטר מתאים אשר יבטיח מרווח של  השרוולים יהיו .2

 מ"מ לפחות מעל פני הריצוף. 50הצינור על בידודו. שרוולים ברצפה יבלטו 

קירות או  תוך כדי בניית הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה שלהשרוולים יותקנו  .3

 תקרות קיימות. 

 

 חוקים, תקנות ותקנים 15.00.08

ותקנות מטעם  לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל החוקים הוראות  .1

 רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.

ההוראות  ות התקנים הישראליים העדכניים, וכןכל החומרים והמוצרים יתאימו לדריש .2

של משרד הבריאות, מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת  AC-1למתקני מזוג אויר 

 אחרת.
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בהעדר תקן ישראלי הם יתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי  .3

אמריקאיים המתייחסים או לתקנים  ( במהדורה אחרונהASHRAEחימום קירור ואורור" )

 לנדון.

במפרט זה, יביא  נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות .4

  הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה. 

 המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת. .5

 

 בטיחות 15.00.09

הבטיחות העדכניות  כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות  .1

השימוש בהם. חומרים דליקים מכל  לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב 

וכל תקן אחר הקיים  755על כל חלקיו,  1001ת"י  סוג, יהיו נושאי תו ת"י, בהתאם לדרישות

 לגביהם.

והתקנות  לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות, וכל החוקים  הקבלן מתחייב .2

המזמין או על פי  החלים על נושא הבטיחות בעבודה, וכן על פי "נוהל עבודה בחום" של 

 נוהלים אחרים אשר יש למזמין, לעבודות מסוג זה.

מנת  על כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים, .3

יהיו בהתאם לדרישות  להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה 

 הבטיחות העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית.

 

 חומרים וביצוע 15.00.10

מפוח, הצנרת למיניה, האביזרים וכו' -כל החומרים, המוצרים המוכנים לרבות יחידות סליל .1

ופקו על ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות אשר יס

התקנים הישראליים העדכניים ו/או לדרישות יצרן הציוד. כמו כן, הם יתאימו לדוגמאות 

 אשר נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם. 

ו ממקום העבודה על ידי יסולק -חומרים, מוצרים, אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל  .2

 כאמור יובאו במקומם. המתאימים לדרישות ולדוגמאות -הקבלן ועל חשבונו, ואחרים 

בכפיפות לדרישות  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון,  .3

אשר הפיקוח על העבודות  התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת,

סמכותה הרשמית. המפקח רשאי לדרוש  ושא לעבודות מכרז זה, הוא במסגרתהמשמשות נ

התאמת העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב  שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על 

 מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש. של אותה רשות, והקבלן 

 

 דוגמאות 15.00.11

ואביזרים, אביזרי  הקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה  .1

צנרת למיניה, בידוד לתעלות ולצנרת, תעלות רשת עבור צנרת גז קירור וכו', בטרם יזמין את 

 המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית המלאכה. 

יום לפני התחלת  30-אך לא פחות מ הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה .2

 הביצוע.
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הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו/או המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו  .3

הדוגמאות יהיו רכוש  להשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. כל 

 המזמין אלא אם הורה המפקח אחרת.

על מנת לודא התאמת החומרים  לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות, .4

 .והציוד לתקנות, חוקים ותקנים, הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת

 בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות. .5

 

 אישור חומרים וציוד 15.00.12

 לוחות זמנים )אבני דרך(: .1

הציוד הקבלן מתחיב עם חתימתו על ההסכם/חוזה לביצוע העבודה, להגיש את כל  .1.1

יום ממועד החתימה על ההסכם, אלא אם  21לאישור תוך פרק זמן אשר לא יעלה על 

 הקודם מבין כולם.-הסכים לעשות זאת קודם לכן ו/או ממועד צו התחלת העבודה

פרק הזמן יהיה קצר יותר אם הנחה המפקח את הקבלן לעשות כן, משיקולי לו"ז  .1.2

  כללי של הפרויקט.

לא  -ות המתכנן ולהגיש מחדש את החומר לאישור הקבלן מתחיב לתקן את הער .1.3

 ימי עבודה, מיום שקיבל את הערות המתכנן ו/או המפקח. 5 -יאוחר מ

הקבלן מתחיב להכין עבור מתכנן החשמל מסמך עם ריכוז כל עומסי החשמל  .1.4

הנדרשים בלוחות החשמל השונים, לרבות פירוט בין הזנה רגילה/רשת להזנת חרום. 

 ימי עבודה ממועד האישור הסופי לציוד. 3 -יאוחר מ מסמך זה יועבר לא

ימי עבודה מיום  7הקבלן מתחיב להגיש לאישור את כל לוחות החשמל והבקרה תוך  .1.5

האישור הסופי של הציוד המכני )לרבות יחידות עבוי, יחידות טיפול באויר, מאיידים, 

ערכות פיקוד מפוחים מכל סוג ולכל מטרה, מדפים ממונעים מכל סוג ולכל מטרה, מ

 ובקרה וכל הנדרש(.

 ימי עבודה כמצוין לעיל. 5תיקון ועדכון החומר יעשה תוך  .1.6

 

 חומרי עבודה וציוד: .2

כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה, יהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה.  .2.1

מיד עם חתימת החוזה ועל פי לו"ז המצוין לעיל ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם, 

א הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש. ימצי

רשימה זו, תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים נוספים כגון: השם המסחרי של כל 

תכניות ומפרטים  -פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי 

מאות וכיו"ב. המידע טכניים של היצרנים, נתוני פעולה המחייבים את היצרנים, דוג

אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה 

 פירוט של שמני סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'.

הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור, בכל דפי הקטלוג  .2.2

 המצורפים.
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היחידות  מות יספק הקבלן את כלבכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דו .2.3

 מאותו סוג ומאותה התוצרת, זאת באם לא הורה המפקח אחרת.

רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן בו. כל ציוד  .2.4

ואביזרים אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. 

משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה  יחד עם זאת, אישור הציוד אינו

של הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת 

 בשלמותה.

ויודיע  הקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לרשיונות יבוא, הכל לפי הצורך, .2.5

חרים שיש א למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי הציוד העיקריים או כל פריטים 

 בהם כדי להשפיע על מועד סיום העבודה.

 

 השגת חומרים 15.00.13

החומרים  הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן, כי כל .1

או שהוא יכול להשיגם  הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו

עבודתו בזמן, לפי התקנות הקיימות  ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת

 בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה.

במידה והכלים  לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר .2

  החומרים או הציוד לא יהיו ברי השגה, או שיידרש לייבאם במשלוח מיוחד.

   

 תחליפים 15.00.14

רשאי הקבלן  של הסעיף המתאים המלים: "שווה ערך"רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו  .1

שהתחליף הינו באמת "שווה"  להציע תחליפים מתאימים. המפקח יהיה מוכן לאשרם בתנאי 

אופי זהה )כגון יעילות ביצוע, מקדמי  או בעל איכות שווה לפריט המפורט, מבנה זהה, 

זהים ו/או מאפיינים  זהים, עקומות פעולה ורעש יעילות, מחליפי חום זהים, מדחסים 

מיוחדים אחרים וכו'(, שהם מתאימים לסטנדרט המזמין ו/או לציוד הקיים אשר ברשותו 

 תקין, ו/או שיש הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות. ואשר פועל באופן 

את כל הפרטים  במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו .2

 וג התוצרת, מקורה וכיו"ב.הנוגעים לס

אף אם הותר  לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור, או אם לא הוצע תחליף על ידו  .3

 הדבר, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט.

הצעת הקבלן  רק למפקח ו/או למזמין העבודה תהיה הזכות הבלעדית להחליט האם לקבל  .4

 החלטתו ללא עוררין. סק היחיד בענין זה והקבלן יקבל לתחליף והוא יהיה הפו

 

 הגנה, ניקוי וצביעה 15.00.15

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הציוד הראשי  והמישני, התעלות, הצנרת או  .1

תוך כדי ביצוע העבודה ע"י  המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם

מים אחרים. על הקבלן חלה באותה מידה האחריות, להגנת הציוד הקבלן עצמו ו/או גור

הבניה. בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי  המותקן או המאוחסן באתר בזמן
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לחלוטין כתמי טיח, סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים.  מתאים על מנת למנוע

 יודו לרבות השפעות מכניות, אחריות הקבלן מתיחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לצ

 טרמיות, כימיות או אחרות.

הקבלן, קבלני  כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו )ע"י עובדי .2

 ע"י אחרים. המשנה שלו, ציוד או חומרים שסופקו על ידו(, לעבודות שבוצעו

חשבונו, כל  הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו, על  .3

 לו עפ"י הוראות המפקח. פסולת, לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר, או מחוצה 

מתאימים  שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנין, בתנאים חיצוניים  .4

 ובאויר יבש וחופשי מאבק.

למפקח, כאשר  עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו/או .5

  הם במצב נקי, מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות.

 

 מניעת רעש ורעידות 15.00.16

ולרעידות בלתי  הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש .1

ר על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף במטרה לשמו. סבירים במבנה

 "רמת רעש" במפרט.

המקובל, יתקין  אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או  .2

בידוד אקוסטי, משתיקים וכו'  הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות, חיבורים גמישים, 

 והרעידות לרמה בהתאם לנדרש. נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש 

 

 פתחי גישה 15.00.17

 הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות.  .1

דרך פתחי  כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים, .2

גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל 

ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות אך בכל מקרה לא יחרגו מהגבולות 

 הארכיטקטוניות של האזור. 

 

 פיגומים ודרכים 15.00.18

סולמות וכיו"ב,  עברים מורמים, הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תימוך, דרכים, מ .1

  הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה.

העומסים אשר  מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת  .2

להחליפם, תוך התחשבות עם  להם נועדו, יש להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם או

הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני  על ההוראות דרישות הבטיחות בעבודה ושמירה

ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות  תוקף. הקבלן ישא באחריות מלאה

הנזקים, הן הישירים והן העקיפים. התשלום עבור פיגומים ודרכים  אחרות כלשהן יתקן את 

 כלול במחירי העבודות והציוד. הנ"ל
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הדרושים להובלת  ל אמצעי ההנפה, הרמה, שינוע, הובלה וכו' כמו כן, הקבלן יספק את כ .3

 הציוד וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן.

 

 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע 15.00.19

בעל נסיון  לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר .1

בשטח וישמש בא כוחו  עבודות וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל ה

שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת  הרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן בכתב

 התחייבויותיו לפי מפרט זה. לקבלן ותחייב אותו במסגרת

ומנהל  יום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי  14הקבלן יודיע למפקח, תוך  .2

 זמין להעסקתם בפרויקט זה.העבודה באתר, לשם קבלת אישור המ

ו/או המפקח  החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור. המזמין  .3

הקבלן, באם יתברר כי אין הוא  רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם 

אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות  מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או 

 רצונו של המזמין ו/או המפקח. 

 על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים. .4

 

 עובדים וקבלני משנה 15.00.20

מקצועי ונסיון מלא  לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים, עובדים וקבלני משנה בעלי ידע  .1

מספיק של פועלים לשמירה על קצב  מבצעים. צוות העובדים ימנה מספרבסוג העבודה שהם 

 עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים.

 30באתר, לפחות  המלאכה ובין -הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה, בין בבית .2

 יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו.

משטח העבודה  פועל או קבלן משנה  המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד, .3

 והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו.

 עלול להגיש. הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו .4

 

 פיקוח וביקורת העבודה 15.00.21

בשטח ויסייע  הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע העבודות  .1

 בידיו לבקר את העבודות המבוצעות.

שידרשו לשם  הקבלן יעמיד לרשות המתכנן ו/או המפקח את כלי העבודה וכח העבודה  .2

 ביקורת טיב העבודה והחומרים.

 

 מסירת העבודות והמתקנים, ותקופת האחריות                                                                            15.00.22

אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ"א מכל סוג, אלא אם התקבל לכך  .1

 אישור המפקח ו/או המתכנן או המזמין.
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 קבלה מוקדמת .2

לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות והמתקנים, וויסת,  .2.1

קבלה בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח, יתאם המפקח פגישת 

 מוקדמת של העבודות והמתקנים. בועדה  ישתתפו המתכננים, נציג המזמין והמפקח.

טמפרטורות האויר,  לקראת פגישה זו, יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות האויר, .2.2

 תפוקת קירור, תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת השלמת המתקן כנדרש.

בדיקה, דו"ח מסכם עם הערותיו לקבלן לאחר הבדיקה יעביר המפקח למשתתפים ב .2.3

על תיקון פגמי ביצוע, או השלמת העבודות והמתקנים, או החלפת ציוד פגום או כל 

עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות והמתקנים עפ"י המפרט, התכניות 

 וכנדרש.

לקבלה סופית  בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, וקביעת תאריך  .2.4

 של המתקנים.

 

 קבלה סופית .3

אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ"א מכל סוג, אלא אם התקבל  .3.1

 לכך אישור המפקח או המזמין.

סופית.  עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן, תערך ועדת קבלה .3.2

או במדה הראשונית,  במידה ולא הושלמו/בוצעו התיקונים הרשומים בדו"ח הבדיקה

והחלפות, ירשם דו"ח הערות חדש.  ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים השלמות/

המתקנים/מערכות ותיבדק אופן פעולתם,  בבדיקה זו תערך הפעלה כללית של כל

 תכניות. ועמידתם בתנאי המפרט/

לרבות רשום  בקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופי ומדויק של תנאי פעולת המתקנים,  .3.3

הזרם, וכל נתון הנדסי אחר  הכוח של מנועי החשמל השונים, כוון מגיני יתרת צריכת 

 הדורש רישום.

תשלומים  אי ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב .3.4

 וההשלמות על חשבון הקבלן. לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים 

הקבלן על  עד תחילת תקופת האחריות שלאי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מו .3.5

יפעיל הקבלן את  המתקנים והמערכות אשר סיפק, עד למסירה הסופית. עם זאת,

למזמין נזקים והפסדים  המתקנים והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב

 האחריות לא החלה. וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת

דו"ח  מפרט/תכניות, וימלא אחרי כל הערותבמדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות ה .3.6

כקבלה סופית ומסירת  תראה קבלה זו  -הבדיקה הראשוני, ולא יתגלו לקויים נוספים 

עבודה זו, ותחילת מועד תקופת  המתקנים למזמין, וירשם דו"ח מתאים המאשר 

 האחריות.

 לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל, יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה סופית. .3.7

במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה/קבלות נוספות ועד 

 למסירה הסופית.
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 הדרכה והרצה .4

והרצה של כל  עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה וויסות

ותוך שיתוף פעולה מלא, את נציג  המתקנים והציוד אשר סיפק, וכן להדריך באופן מפורט

הכרתם, אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של  בהפעלת המתקנים והציוד,המזמין 

מסר  הקבלן האמור לעיל, יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא יום. לא יבצע 14

 סופית המערכות/מתקנים למזמין.

 

 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים 15.00.23

עקרוני מערכת  ערכת מסמכים הכוללת באופן הקבלן יספק למפקח לפני מסירת המתקן, מ .1

ודפים קטלוגיים עבור כל  תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ואחזקה 

 פריטי ואביזרי הציוד.

 

 מערכת תכניות: .2

המערכת "כפי  עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של 3-הקבלן יספק ב .2.1

עבודותיו במתקן ויכללו  ן לאחר סיום כלשבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבל

את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכנית המקורית. שרטוטים אלה 

יכללו במפורט מערכת הצנרת, מערכת החשמל, הפיקוד וכו', יופיעו בהם התעלות, 

המפזרים והשבכות,  כל צינור, שסתום, אביזרי עזר וחיווט חשמלי אשר יהיו קיימים 

 ן בסיום ביצוע המתקן והפעלתו.בבני

 המזמין. שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י  .2.2

כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה משורטטות במחשב בתכנת  .2.3

 "אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז.

 תוספת. ולא תשולם עבורם כלכל העבודות המפורטות לעיל, כלולות במחירי העבודה,  .2.4

 

 ספר אחזקה: .3

במעטפה  עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר יהיה כרוך 3-הקבלן יספק ב .3.1

 יכלול בין השאר: קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם. ספר האחזקה

 המערכות. תיאור המתקן, עקרונות פעולתו, מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני .3.1.1

 "כפי שבוצע" כמפורט לעיל.מערכת תכניות  .3.1.2

 תכניות הייצור המאושרות לכל פריטי הציוד, לרבות כל הנתונים הטכניים .3.1.3

 והמשקל.

 רשימת הציוד המותקן, בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו  .3.1.4

הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי התקנה, הפעלה 

 ואחזקה.
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 והשרות תקופת הבדק 15.00.24

חודשים או יותר,  24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של  .1

במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך, מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר 

לעיל. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם 

וי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו כן נגרם הפגם או הליק

שעות ממסירת ההודעה  על  24-על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ

התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן 

ת על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להורו

 חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

פריט שלם אשר  תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או .2

למשך תקופה מלאה נוספת מיום  התגלה כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות

 פתם.החל

במסגרת חוזה זה  האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן  .3

 ספקי הציוד ומפרט זה. וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות

במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, ישא  .4

, ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת הקבלן באחריות מלאה לפגמים

 האחריות כמפורט לעיל.

תקין מכל  עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח במצב פעולה  .5

 הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה וידרש.

נמצא ו על הקבלן להודיע בכתב למפקח ו/או למזמין על כוונתו למסור המתקן. במידה  .6

האחריות עד למועד  המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה, ידחה מועד גמר 

 בו ימסר המתקן למפקח ו/או למזמין לשביעות רצונו המלאה.

 

 

 מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר 15.01

 

 כללי 15.01.01

 המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות מזוג אויר ואורור במבנה הנדון.  .1

משרדית ומשרד  כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין .2

"מתקני  16מיוחד זה, פרק  , מפרט1996"מתקני מזוג אויר" מהדורה  15הבטחון, פרק 

, 1001מערכות מ"א של משרד הבריאות, ת"י  AC-01 -מערכות חום ו H-01הסקה", נוהל 

וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל הנמצאת בתוקף, בתאריך תחילת  755תקן 

 העבודה.

קבלן מיזוג האויר והחימום )להלן "קבלן מיזוג אויר" או "קבלן המערכות"( יקפיד לבצע כל  .3

יעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל עבודותיו במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ"ל. אי יד

 לא ישמשו עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש.
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כמו כן, אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד, מהלכי תעלות או פרטי ביצוען או  .4

פריטים אחרים אשר הוגדרו במפרט ו/או בתכניות ו/או בכתבי הכמויות מבלי לקבל אישור 

 לכך מראש, מהמתכנן.

כמפורט  לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות בנוסף .5

 בהמשך.

 

 היקף העבודה וטיבה 15.01.02

העבודות, אספקת  העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי .1

 הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן:

 מאווררי תקרה תעשייתים.אספקה והתקנה של  .1.1

 .IN LINEמפוחי אוורור בתיבה אקוסטית ומפוחים מסוג אספקה והתקנה של  .1.2

 .אספקה והתקנה של תעלות אספקת אויר, , מפזרים ושבכות .1.3

אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לוחות הפעלה מקומיים,  .1.4

טרמוסטטים, כל החיווט החשמלי למערכות הנ"ל, כבלי תקשורת ויתר הנדרש, כמו כן 

 מושלמת של כל מערכות האורור ומ"א, לרבות הציוד התעלות, הצנרת וכו'.הארקה 

 ושירות, הדרכת המזמין ותיקי מסירה. עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות .1.5

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. .1.6

פיגומים ואמצעי  בנוסף למפורט לעיל קבלן מיזוג האויר יספק את כלי העבודה, חומרים,  .2

עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע הרמה, 

המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או 

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

 

 עבודות שתבוצענה ע"י אחרים 315.01.0

שמקומות אלה  הכללי ישאיר ו/או יבצע בכל מקום שהדבר ניתן לביצוע ובתנאיהקבלן  .1

מתאימים את הפתחים, החללים,  יפורטו באופן ברור ע"י קבלן מיזוג האויר בשלבי ביצוע 

 האורור ומזוג האויר. החורים וכיו"ב הדרושים עבור מערכות 

לעבודות הבנין  התיקונים פתחים שלא ידרשו במועד הנכון, יבוצעו ע"י קבלן המערכות ו

ו/או הפתחים לצנרת או  הכרוכים בהם יבוצעו על חשבונו ע"י הקבלן הכללי. החריצים

לתעלות או לאינסטלציה חשמלית ופתחי מעבר בקירות או תקרות קיימים עבור צנרת או 

אינסטלציה חשמלית, יבוצעו ע"י קבלן המערכות בתאום עם הקבלן הכללי, כולל סתימת 

 וסגירת הפתחים.  החריצים

קבלן המערכות לא יקבל שום תשלום נוסף עבור סיתות החריצים, פתיחת  הפתחים, הסגירה 

 והאיטום.

הקבלן חייב  בכל מקרה בו יש לבצע פתח בקיר בטון, תקרה או אלמנט קונסטרוקטיבי אחר,

 המעבר. לקבל מראש ובכתב את אישור המזמין ו/או המפקח לביצוע 

בבנין לניקוז ציוד או יחידות מזוג אויר בהתאם  לתברואה יספק חיבוריםקבלן המשנה  .2

 להוראות קבלן המערכות.
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קבלן המשנה לחשמל יספק ויתקין קוי הזנה מתאימים ללוחות המשנה עבור יחידות טיפול  .3

באויר, ליחידות סליל/מפוח, קוי הזנה למזגנים מפוצלים, קוי הזנה למפוחי אורור בעלי 

 וכנדרש.הפעלה מקומית 

והוא ישא  כל העבודות האמורות תבוצענה בכפיפות להוראות קבלן המערכות ובהשגחתו .4

פעולתם של המתקנים  באחריות מלאה ובלעדית עבור כל פגם או לקוי העלול להשפיע על

קבלן המערכות שבוע לאחר קבלת  באחריותו. כל התכניות עבור דרישות הנ"ל יסופקו ע"י

לרבות מכתב עם פירוט כל עומסי החשמל עפ"י  סופק על ידו, האישורים עבור הציוד שי

 רשימת הציוד.

 

 אספקה והתקנה של מאווררי תקרה תעשייתים. 415.01.0

+    לבטיחות חשמל UL 507תקן  -המאווררים יעמדו בתקני בטיחות בינ"ל למאווררי ענק .1

 לחוזק ועמידות המאוורר. C 22.2תקן 

 בלבדהמאוורר יונע ע"י מנוע וגיר  .2

 BIGASSFANSמתוצרת  POWERFOIL 8מאוורר כדוגמת דגם  .3

, המאפשרת לראות את שטחי הכיסוי של CFDיש לספק סימולציית זרימת אוויר  .4

 המאווררים והשפעתם בשטח

 כנפיים מאלומיניום חלול עם מבנה אווירודינמי לגריפת אוויר מקסימאלית. 8 .5

 . dBA 55המאוורר לא יעלה על  .6

 מאלומיניום ללא ריתוכים למניעת שברים וחלודה.מבנה הטבור יהיה  .7

 כנפונים ומחוללי זרימה בכל כנף להגברת זרימת האוויר. .8

 מעלות לזריקת אוויר מעל מכשולים. 45 -אופציה לסיומת הכנף עם כנפון ב .9

 

 אספקה והתקנה של מפוחים ציריים 515.01.0

" EBMתוצרת " או  DCDQאבג" דגם -מפוחים להרכבה בקיר או בחלון, יהיו תוצרת "זיאל .1

 שווה ערך תוצרת "סיסטמאייר".או  S&Pאו 

המבנה, יועץ  המפוחים יהיו חד או תלת פאזיים כנדרש, ולרמת רעש נמוכה, עפ"י מגבלות .2

 האקוסטיקה או המתכנן, ורמות הרעש הנדרשות.

  במדה ויידרש, יסופקו המפוחים עם ווסתי מהירות רציפים, או דרגתיים. .3

מסגרת היקפית אשר  עם SVKחוזר דגם -המפוחים יורכבו בקירות או בחלונות, עם תריס אל .4

 המפוח. תמנע לחלוטין חדירת אויר חיצוני בזמן הפסקת פעולת

החיווט יסופקו ע"י הקבלן  כל מערכת החשמל והפיקוד למפוחים כולל החיווט וצנרת עבור .5

והחיווט החשמלי אשר יותקן ( ליד המפוח) למזוג אויר. החיבור למפוח לרבות מנתק הבטחון

ס"מ לפחות, יסופקו ויותקנו  50מצופה פי.וי.סי. באורך של  בתוך צנור שרשורי )מגולבן( גמיש

 אף הם ע"י הקבלן למזוג אויר.
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 מפוחי איוורור בתיבה אקוסטית 615.01.0

 סטית.הקבלן יספק ירכיב ויחבר לתעלות היניקה הפליטה, ולחשמל תיבת איוורור אקו .1

של "אלקטרה" או ש"ע  AWשל "אוריס" או  EWמפוחים בתצורת "מדף" יהיו כדוגמת  .2

 מאושר בלבד.

התיבה תהיה בנויה משלד פרופילי אלומיניום מאולגן ופנלים כפולים מבודדים, פתח יניקה  .3

עם צוארון והכנה לחיבור גמיש, פתח פליטה עם צוארון והכנה לחיבור גמיש, פנלים כפולים 

 ופנל גישה לפתיחה, ואזני תליה. קבועים

פנלים כפולים יהיו במבנה של קופסה סגור, ללא אפשרות תזוזה של החלק הפנימי או  .4

 החיצוני, עשויים באופן מתועש, כאשר שני צידי הפנל מחוברים בריתוכי נקודה.

 עובי וסוג הפח  המגולבן של הפנלים יהיה כדלקמן: .5

 מ"מ. 1.25הפח החיצוני: בעובי  .5.1

 .50%מ"מ, מחורר בכמות של  0.8הפנימי: בעובי הפח  .5.2

ק"ג/ממ"ק  40מ"מ וימולאו בבידוד אקוסטי במשקל סגולי של  45עובי הפנלים יהיה  .5.3

 לפחות.

הפנלים הקבועים יקבעו לשלד עם ברגים ע"ג אטמים בהיקף, הפנל לפתיחה יהיה צירים  .6

 "כבדים" וידיות סיבוביות, טיפוס "כבד". 

פתוח את הפנל לפתיחה ע"ג צירים )לאחר בדיקה במקום, ותיאום עם רק במידה שלא ניתן ל .7

לפחות( וידית  4תפסי פלסטיק בפינות ) 4האדריכל ומנהל הפרויקט(, הפנל לפתיחה יהיה עם 

 אחיזה נוחה.

בתוך התיבה, במקום שיקבע עפ"י תכנון הקופסה, יותקן ויחובר לחשמל, מפוח איוורור  .8

 .ECמנוע " עם EBMטיפוס "פלג", תוצרת "

 חיבור החשמל למפוח יעשה דרך קדח שיבוצע במפעל, שרוול מתאים, ומחבר אנטיגרון. .9

" או ABBסמוך לפתח הגישה הקבלן יספק יתקין ויחבר מנתק בטחון איכותי, תוצרת " .10

 "סימנס" או "שניידר אלקטריק" בלבד.

מהירות בלוח החשמל אשר יזין את המפוח, יותקן פוטנציומטר אשר באמצעותו תווסת  .11

המפוח )וספיקת האויר(. המכשיר יהיה איכותי על פי המלצת ספק המפוח ובאישורו, ועם 

 אפשרות סימון ברור למצב אשר יקבע לאחר הוויסותים.

התיבה תיוצר במפעל ייצור יחידות טיפול באויר כגון "מתכת ווקס", "אביגל", או ש"ע  .12

 לן.מאושר מראש בלבד. לא יאושר שום ייצור עצמי של הקב

 מחיר כל תיבת איוורור אקוסטית כולל את כל האמור לעיל, וכל יתר הנדרש. .13

 

 מערכות פיזור אויר                                                                      715.01.0

 ., ובמפרט מיוחד זהשל המפרט הכללי 1505מערכות פיזור האויר תהיינה כמפורט בפרק  .1

גר'/מ"ר לפחות, בעובי דופן כמפורט  220תהיינה מפח מגולבן עם צפוי אבץ של התעלות  .2

במפרט, או על פי הפרטים הסטנדרטים המצורפים )ובהתאם לדרישה  150511בסעיף 

החמורה מבין כל ההנחיות(. בכל מקרה, המדידה תהיה ללא הבדל בעובי הפח, ובניגוד 

 של המפרט. 1500.06למפורט בסעיף 
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 קאסט" מ.פ.".-תאטמנה בתפרים באמצעות שכבה כפולה של תחבושות ו"דק כל התעלות 

 1“חיצוני בעובי  ג' )גרעין חוט פלדה( עם בידוד 15.53תעלות גמישות תהיינה כמפורט בסעיף  .3

דרגה  755ועמידות בתקן  1001 " )משווק ע"י "מטלפרס"( עם ת"יDEC" או "ATCOתוצרת "

3.3.V .או ש"ע מאושר בלבד 

 ס"מ. 60תתלינה עם תליות רכות וריפוד, כל  התעלות 

ובפרטים, גם  מחיר התעלות מכל סוג כולל בנוסף לתליות ולחיזוקים עפ"י הנדרש במפרט .4

ווסתי חלוקה, חיבורים גמישים לציוד או ליחידות טיפול באויר/מזגנים, וזאת בניגוד 

 של המפרט.  1500.08למפורט בסעיף 

בתנור ובגוון  מפזרי האויר והשבכות למיניהם יהיו מאלומיניום משוך צבועים בצבע שרוף  .5

יהיו עם חיבור מגירה בלבד. מחיר  עבור המפזרים והשבכות שיקבע האדריכל. הצוארונים

 מפזרים ושבכות אויר חוזר כולל ווסת אלא אם צוין אחרת.

 בכתב הכמויות. המפזרים יהיו תוצרת "יעד" על פי הדגמים המפורטים 

כאשר יש לחבר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות, לכל מפזר/שבכה תסופק 

 קופסת פיזור/יניקה מבודדת, וצוארון בקוטר התעלה הגמישה.

המפזרים יחוברו לקופסאות הפיזור באופן אטום ושניהם יתלו באופן יציב מתקרת הבטון 

 )ואין להניחם על התקרות המונמכות(.

הנדרש בפועל,  מפזרים ושבכות יהיו לפי מ"ר, כאשר הקבלן יספק ויתקין את הגודל מחירי

 מ"ר. 0.085כאשר השטח הקטן ביותר )מינימלי( הוא 

כאשר יש לספק גם קופסאות פיזור, יכלול המחיר גם את הקופסה המבודדת ויתר הפרטים 

 כמתואר לעיל.

בנה אוירודינמי עם גלגלי שיניים במפרט, במ 150542מדפי ויסות ידניים יהיו לפי פרק 

מאלומיניום, כמיוצר ע"י "יעד" או ש"ע בלבד, עם חיבורי אוגנים ואוגנים נגדיים וידית 

 הפעלה עם מראה מצב. המדפים ישולמו לפי מ"ר 

 מ"ר. 0.25דוגמת מפזרים ושבכות, והשטח המינימלי הוא 

צבע שחור מט וכל  כולל קיבוע, מ"ר(,  0.085אקסטרקטורים ישולמו לפי שטחם נטו )מינימום 

 יתר הנדרש.

במידה והקבלן יידרש לצבוע התעלות שאינן מוסתרות מעל לתקרה אקוסטית, מערכת הצבע  .6

 תכלול את הפעולות והמרכיבים כדלקמן:

 ניקוי יסודי של הפח והמתלים בממיס "ארדירוקס" )תוצרת "כימתכת"(. .6.1

 מיקרון. 40-50ובי שכבה אחת של צבע יסוד "צינקוט" של "טמבור" בע .6.2

 35בעובי של  שתי שכבות צבע עליון "איתן" או "סופרלק" של "טמבור", כל שכבה .6.3

 מיקרון, גוון הצבע יקבע ע"י האדריכל.

 כל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפות אויר מכל סוג. .7

 אדים אינטגרלי, בידוד טרמי חיצוני לתעלות מ"א יהיה מתוצרת "סרטנטיד" עם מחסום  .8

 בלבד. , או ש"ע מאושר V.3.3דרגה  755ועומד בתקן  1001נושא ת"י 

 (.159פאונד/רגל מעוקב )טיפוס  1.5ובמשקל סגולי של  2הבידוד יהיה בעובי " 

מסביב בסרטי  הבידוד יודבק לתעלות בדבק בלתי דליק של "ורוליט" )דבק ירוק( עם הידוק 

 לוחות "ענביד".ס"מ. והגנה על הפינות עם  60פוליאסטר כל 
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ועומד בתקן  1001בידוד אקוסטי פנימי לתעלות מ"א יהיה תוצרת "סרטנטיד", נושא ת"י  .9

 , או ש"ע מאושר בלבד.V.3.3דרגה  755

פאונד/רגל מעוקב  1.5)או כמצוין בכתב הכמויות( ובמשקל סגולי של  1הבידוד יהיה בעובי "

 (.150)טיפוס 

)דבק ירוק(,  עלות בדבק בלתי דליק של "ורוליט"הבידוד יודבק לדפנות הפנימיות של הת

מגולבן מכופף בזוית לאורך  ס"מ לכל כוון, ופס חיזוק מפח  30ובנוסף יותקן "פין" חיזוק כל 

 כל התפר הפנימי של שמיכת הבידוד.

הבידוד הטרמי או האקוסטי יהיו עם הדפסה רציפה לכל האורך, עם נתוני החומר. חומר  .10

 פעל, לא יתקבל.ללא הדפסה מקורית במ

 להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע: .11

אינם נמדדים  האורך ימדד לאורך הציר )כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר .11.1

 בנפרד(.

 ההיקף ימדד בניצב לציר. .11.2

 ההיקף ימדד לפי המידה הגדולה. -בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה  .11.3

 שוליים, חיפויים וכו'. השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף, ללא תוספת בעד פחת,  .11.4

לאורך הציר.  מטר לאורך הנמדד 1ומעלה יש להוסיף  450לקשת או כיפוף בזוית  .11.5

 ובכוון זרימת האויר. הזויות תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה 

 מטר לאורך. 0.5יש להוסיף  440-ל 150לקשת או כיפוף בזוית של בין  .11.6

וההיקף יהיה לפי  מטר לאורך הנמדד,  1.5למעבר מחתך מרובע לעגול יש להוסיף  .11.7

 החתך המרובע.

כפות הכוון,  לזוית ישרה עם כפות כוון כפולות ואקוסטיות, תשולם רק תוספת למחיר .11.8

 לקשת מעוגלת(. מטר כמו 1על פי שטח המישור בו הן מותקנות )וללא תוספת 

מטר  1יש להוסיף  מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר, 2לחיבור עבור "מכנסיים"  .11.9

 לאורך הנמדד, עבור כל "רגל".

התעלה אשר  מטר לאורך  0.5עבור "נעל" )לדוגמה ביציאה למפזר( יש להוסיף  .11.10

 בתחילתה )או בסופה( הותקנה ה"נעל".

של  אורך/רוחב מים, או עם יחסי מידות  2.5עבור תעלות ללחץ גבוה/נמוך מעל " .11.11

 , יכלול המחיר את ההקשחות האוגנים וכל הנדרש.1:5-למעלה מ

 וכל הנדרש. תעלות עם אוגנים תכלולנה את האוגנים, כל האביזרים לחיבור, אטמים .11.12

 בידוד טרמי או אקוסטי לתעלות מלבניות ישולם על פי אופני המדידה של התעלות. .12

 

                    ויסות, מבחני פעולה והרצה למתקני מ.א. 815.01.0

עם סיום התקנת המערכות ולפני קבלתן ע"י המתכנן ו/או המפקח והמזמין, חייב קבלן מ.א.  .1

לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י מפרט זה, וכל כיוון 

ן ויסות ובדיקה נוספת אשר עשויים להדרש ע"י המתכנן ו/או המפקח במשך העבודה. קבל

מ.א. יבצע גם מבחנים נוספים שיידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים, משרד 

 העבודה, חברת חשמל וכו'.



142 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

כל יחידות מזוג האויר, החימום, מערכות פיזור האויר והמפזרים, מערכות האורור ושבכות  .2

דרשת, היניקה,  יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרט, בטמפרטורה הנ

 תוך קיום הויסות הנכון בין אויר חיצוני לאויר חוזר. 

 במפרט. הקבלן יוודא פיזור אויר נאות אשר ייצור חלוקת טמפרטורות נכונה כנדרש

המדידה תהיינה  כמו כן תמדדנה )באמצעות מכשיר מדויק ומקצועי( כל רמות הרעש. נקודות .3

 מפקח.ה באזורים הממוזגים ובמקום אשר יקבע המתכנן ו/או 

לנדרש בתכניות  כל מערכות האיורור הפליטה והיניקה יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו  .4

 ובמפרט.

דרישה, שינויים  לאחר תום הויסותים ואישורם, על קבלן המערכות להיות מוכן לבצע עפ"י .5

את המתקן למצב פעולה תקין  בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות, על מנת להביא

 שות המפרט והתוכניות.בהתאם לדרי

יקבע תאריך  רשום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד המתכנן ו/או המפקח. לאחר מכן  .6

. םובו יערך מבחן ביקורת בנוכחות , המזמין והקבלן,כמוסכם ע"י המתכנן ו/או המפקח

במידה ובעת המבחן עם המזמין, המתכנן ו/או המפקח ימצאו סטיות מהאינפורמציה 

ת מבחני הקבלן ו/או זו שנדרשה במפרט זה, וידרשו ויסותים נוספים, קבלן הרשומה בתוצאו

 בהוצאות המתכנן או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ"ל. המערכות ידרש לשאת 

את המתקן  לאחר מסירת המתקן למזמין למתכנן ו/או למפקח, על קבלן המערכות להריץ  .7

זמן זה על קבלן המערכות  יום. תוך פרק  14במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות מאשר 

 להפעלתו ולאחזקתו של המתקן. להדריך את המפקח ו/או נציג המזמין בכל הנוגע

 

 שילוט וסימון 915.01.0

יזרי שלטים ברורים עבור כל אב -ובכל מקום נדרש הקבלן יספק ויתקין על הגגות ובבנין  .1

המזגנים, יחידות עבוי, רגשים, מנועי מדפים מכל סוג, אביזרי פיקוד ובקרה מכל סוג  דהציו

 וכו'.

בהתאם ליחידות  מזגנים מפוצלים ישולטו באופן שהמעבים ישאו את אותו מספר או פירוט .2

 הפנימיות.

שכבתי, חרוטים בפנטוגרף, בגודל האותיות  -יהיו מפלסטיק רב הפנימיים בלבד השלטים .3

 המצוין.

 השלטים החיצוניים יהיו שלטים צבועים ע"ג פח/אלומיניום, בידי עושה שלטים מקצועי. .4

ס"מ, אלא אם צוין אחרת בפרקי  10X20השלטים עבור פריטי ציוד יהיו בגודל מינימלי של  .5

ספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר המפרט וכל שלט ישא את שם היחידה ואת מ

 מ"מ. 10הפרטים העיקריים של היחידה, בגודל אותיות מיזערי של 

יסומנו כנ"ל ע"י שלטים  -השלטים עבור כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו' .6

 מ"מ. 5ס"מ, בגודל אותיות מיזערי של  X 10 10בגודל 

או נציג המזמין,  ו עם מנהל האחזקה של המתקןנוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד יסוכמ .7

 לא יתקבלו. ובאישור המתכנן. שלטים אשר יסופקו שלא בהתאם לנ"ל
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צנרת לא מבודדת או בידוד הצנרת למערכות השונות יצבעו בגוונים שונים לפי טבלת הגוונים  .8

 של המזמין וכן מקרא בו יצויין כל צבע את סוג הצינור ותפקידו.

הזהוי לפי ת"י  מיוחדות לגבי הצבע מטעם נציג המזמין, יהיו הגוונים וצבעיבהעדר הנחיות  .9

659. 

 
 אחריות ושירות למתקני מזוג אויר                                        .1015.01

של המתקן ע"י  חודש מיום הקבלה הסופית 24תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של  .1

 קודם לכן(. המזמין )גם אם הופעלה המערכת

במפרטים  הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש  .2

 ובתוכניות, ועפ"י הערות המתכנן.

עדות  סטים מושלמים של תוכניות 5כחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין  .3

 במחשב, בתוכנת מדויקות ומפורטות. תוכניות העדות תעשינה במתכונת תכניות התכנון

השרטוטים עם הוראות הפתיחה  ". כמן כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם2000 -"אוטוקד 

 והשימוש )ראה פרק "תכניות עדות"(.

ולקראת  בגמר תקופת העבודה )עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין( .4

מ לאפשר על כל חלקיה ע" איכלוס המקום ע"י המזמין, הקבלן יפעיל את מערכת מזוג האויר 

 תנאי עבודה נאותים. 

והאחריות תהיה  המערכת תופעל גם אם טרם התקבלה סופית, ותחילת תקופת השירות .5

 כמצוין לעיל.

 עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים למערכת. .6

המערכות, ולא  תקופת האחריות, תכניות העדות ועבודות השירות השונות, כלולים במחירי .7

 תשולם כל תוספת עבור ביצועם.

 
 שימת התכניותר 115.01.1

אינדיקציה  מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד , ומהווים  .1

 ותיאור כללי של המערכות במבנה.

המישני  התואי הסופי של מהלכי הצנרת והתעלות, כבלי חשמל ופיקוד , מיקום הציוד  .2

הביצוע, ועל פי הנחיות  שרויות ההתקנה ומגבלות המבנה בעת וכדומה, יקבעו על פי אפ

 המפקח.

תוספת אביזרים  לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי, עקיפת מכשולים, .3

 וכו' , אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכות  .

אביזרים אחרים,  אושינויים בכמויות של צנרת, תעלות, ציוד ראשי או משני , אביזרי צנרת  .4

 הכמויות ומחיר היחידות. לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי, אלא על בסיס כתב

תכניות,  המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות, להוסיף .5

אך ורק בכתב  סקיצות ופרטים, ומתן הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים ינתנו

 המזמין. והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או 

 הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע. .6
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 מעליות – 17פרק 

 

 תנאים כלליים 17.00

 

 כללי 17.00.01

לצורך בצוע אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי  .1

העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכנון מפורט ובעבודות הרכבה ותאום 

 שיהיו באחריות הקבלן.

בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד, הכוונה היא לכך שאיזכור  .2

ע"י הקבלן הנ"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע עבודה מושלמת 

 ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.

 בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן המעלית. .3

 כוח היזם.-בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס", הכוונה לבא .4

לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני בכל המקומות בהם מוזכר "מזמין", הכוונה  .5

 תוכנית אב לתחבורה. -ירושלים

 

 תכניות 7.00.021

עותקים לאישור. תכניות אלו  בשניעל הקבלן להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות  .1

תכלולנה את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה. לאחר 

 בדיקתן ואשורן יוחזר עותק אחד מתכניות אלו לקבלן לצורך תיקון.

יוחזרו למהנדס לבדיקה ואשור נוספים. פעם נוספת, עותקים נוספים עם התיקונים,  שני .2

עותקים מתוקנים לפי  שלושה יוחזר לקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס 

 העותק המאושר האחרון.

אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפני קבלת התכניות  .3

 המאושרות.

 וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.כל התיקונים, תוכניות  .4

 נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן: .5

 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים. .5.1

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  .5.2

 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  .5.3

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  .5.4

 שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניות. .5.5

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. .5.6

 הוראות אחזקה מפורטות. .5.7

 הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום. .5.8
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. לפי דרישת המזמין )וללא שני עותקיםכל החומר הנ"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין וב .6

 תוספת במחיר( החומר הנ"ל, יועבר גם במדיה מגנטית. 

כמו כן, מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת צורת  .7

 הדלתות, משקופים, גוונים, לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.

 

 מידות 17.00.03

 ולא להוציאן מהתכניות.על הקבלן למדוד את מידות הבנין במקום, כפי שהנן במציאות 

 

 דו"ח מהלך העבודה 17.00.04

 הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.

 

 וווי הרמה עבודות בנין 17.00.05

 לפי התכניות המצ"ב. חומר הבידוד עבור יסוד המכונה יסופק ע"י הקבלן. הפיר המעלית יבנ .1

 כל העבודות האחרות כגון סבלות, חציבת חורים וסתימתם, תעשינה ע"י הקבלן.  .2

ידי -כל החיזוקים לפסים, דלתות ומשקופים יעשו באמצעות ברגי פיליפס על חשבון ועל .3

 הקבלן.

 ווי הרמה בראש הפיר יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן. .4

 

 והטלפון עבור הספקת החשמל וטלפון מכשירי חשמל אינסטלציה 17.00.06

קבלן המעלית נדרש למשוך קווי חשמל וטלפון מלוח ראשי עד למתקן המעלית. לרבות חיבורים, 

מחברים, מפסק זרם ראשי עם בטחונות, כל הנדרש בין לוח ראשי של המבנה ובין חלקי המעלית כל 

כל  הנדרש להפעלת המעלית ומסירתה, בהתחשב בכך שלא יהיו קבלנים אחרים מלבד קבלן המעליות.

 העבודות, החומרים, והחלקים יסופקו ויבוצעו ע"י ועל חשבון קבלן המעלית.

 

 אחריות ושרות 17.00.07

התחלת תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו. תקופת  .1

מהתאריך הנ"ל ותחילתה במועד הנקוב בטופס תחילת תקופת  חודש 12 -ל האחריות היא

המצ"ב. כל החלקים, המכשירים והחומרים אשר  -נספח א'  -למעלית  האחריות והשרות

יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ומבוססים על הטכניקות החדשות ביותר. הקבלן אחראי 

 לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה.

ן ונקי. הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקי .2

את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא, לכל 

שעות לאחר ההודעה. בדיקת התכניות וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או בא כוחו,  24המאוחר 

שניה של המעלית  אינם משחררים את הקבלן מאחריותו. לאחר גמר האחריות תיעשה קבלה

ולהחליף חלקים שנפגמו וכדומה וכמו כן לתקן את כל הליקויים  והקבלן חייב לתקן פגמים

 שנתגלו לאחר השמוש. 
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באורך תקופת האחריות לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת  .3

. האחריות הנ"ל לא תחול על נזקים כתוצאה מפעולת כח עליון, שמוש שאינו המקורית

 מתאים והפרעות חשמל.

מעלית ועלות שרות זה תהיה כלולה לשרות ההקבלן את  יבצעיות הנ"ל בתקופת האחר .4

במחיר המעלית. בנוסף, על הקבלן לבצע גם את השרות מתחילת השימוש במעלית עד תחילת 

תקופת האחריות )קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו( וגם מחיר זה יהיה כלול במחיר 

 המעלית. 

 מכון התקנים/נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמךעל חשבונו הקבלן מתחייב לשלוח  .5

אשר יוזמן על ידי המזמין. כמו כן הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת בקרת 

 השרות שתבוצע ע"י נציג משרד לוסטיג )היועץ לבקרת שרות(.

 פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק, .6

בו  -לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות. בחדר המכונה ימצא ספר "שרות" 

ירשמו כל הקלקולים, עבודות וזמני העבודות. בספר יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את 

 שלושה חודשיםקון או השרות. הרשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י המזמין, או בא כוחו, כל יהת

בזה להחזיק במחסנו חלקי חילוף אוריגינליים למתקן ותאושרנה על ידם. הקבלן מתחייב 

המעלית בכמות סבירה. כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת 

 ההצעה.

לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה שוטפת מתחייב  .7

 6המירבי בשנה לא יעלה על הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר התקלות 

תקלות המשביתות את פעולת המעלית. לשם כך ינהל מחזיק המעלית יומן תקלות שיפרט 

במדויק את מהות התקלה ולצד זה ימלא איש השרות של הקבלן את סיבת התקלה ופתרונה. 

 תקלות קובעות לא תחשבנה תקלות הנובעות מהסיבות הבאות: 6בתור 

 המשתמשים.שימוש לא נכון ע"י  .7.1

 תקלות בגין לכלוך. .7.2

 תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה. .7.3

 תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים. .7.4

 תקלות הנובעות מבלאי כגון נורות שרופות. .7.5

 ע"י המשתמשים.שנגרמו תקלות במעלית  .7.6

 תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא. .7.7

 תיקונים שבוצעו בתורנות לילה. .7.8

 ת בשעת חרום.תקלו .7.9

היועץ, לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן, יפסוק מהן התקלות הרלוונטיות  .8

 לא נאותים. להשבתת המעלית והנובעות ממתן שרות ו/או ציוד פגום ו/או הרכבה והפעלה

מסירה סופית המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא שישה חודשים לאחר  .9

 של המעלית למזמין.
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 צביעה 17.00.08

וסופי פעמיים, לפי דרישתו  פעמיים כל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד

 של המזמין.

 

 שלטים 17.00.09

, בתא ובלוחות )גם שלטי האזהרה והוראות בכל המקומותהקבלן יספק את כל השלטים הדרושים 

 השמוש(. כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.

 

 הרכבת ומסירת המעלית 17.00.10

הרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבת מעליות. בזמן ההרכבה  .1

יהיה במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה. הקבלן יספק את כל חומרי העזר, העבודה 

ים ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום את כל החור

הדרושים להרכבת המעלית. כמו כן על הקבלן לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות 

 בהרכבה.

לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיקה מטעם חברת החשמל וכן בודק  .2

מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה על חשבון 

 בור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן, הן על חשבונו. הקבלן. אף ההוצאות ע

לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן, באם  .3

 יידרש ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או המהנדס.

במידה והבדיקה הראשונה ו/או השניה, תתבצע ע"י מכון התקנים, גם היא תהיה על חשבון  .4

 הקבלן.

בדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית, תבוצע ע"י המזמין. תוצאות הבדיקות  .5

חייבות לקבל אשור המזמין. במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים לאחר בדיקת 

 המזמין ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבונו הוא.

 , לרבות הדרכת חילוץ.וחרום הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל .6

 

 טיב העבודה 17.00.11

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או המקובלים. עליו 

להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו לסיום מתקן המעלית במועד, בכדי למנוע עכובים 

מהמקום פועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה  בגמר הבנין. למזמין הזכות לבקש להרחיק

 מקצועית או אישית.

 

 קבלני משנה 17.00.12

על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהנדס, את כוונתו למסור איזה חלק שהוא 

מהעבודה לקבלן משנה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן משנה זה, באם לדעת 

אינו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי המזמין להפסיק עבודתו של כל קבלן משנה המזמין 

 באם לפי דעתו אינו מבצע את העבודה לפי הדרישות.

 



148 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

 זמן ההספקה 17.00.13

ד לרשות וחודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלית יעמ 8מעלית יהיה הזמן ההספקה והפעלת 

קופה הנ"ל. במידה ומסירת הפיר תתאחר מסיבה כל שהיא, יתארך זמן חודשים לפני תום הת 4הקבלן 

חודשים כנזכר, מיום העמדת הפיר  4ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת המעלית ישאר 

 לרשות הקבלן.

 

 הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה 17.00.14

 חנהכל יום עבודה, המעלית ת במהלך הרכבת המעלית וכל עוד לא נדרש אחרת יוודא הקבלן כי בתום

עליונה. מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח" את המעלית מקומה התחנה ב

 ומחנה אותה בתחנה העליונה המשורתת על ידי המעלית. תחתונה

 

 תנאי שרות לאחר תקופת האחריות 17.00.15

  ן.כפי שמקובל אצל המזמיהמזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות 

 

 (11.05.2020-0-8057תאור טכני ) 17.01

 כללי .1

 מקרא/הסבר  .1.1

 בתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי לפרקים שונים. 

 בטבלות אלה, קיימים סימנים שפירושם כדלקמן: 

 סימן "+" מציין שהתאור כלול בהספקה. .1.1.1

 סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד. .1.1.2

 אין לכלול את התאור בהספקה.כשאין כל סימן בטבלה,  .1.1.3

במקום שיש תאור במפרט ואין תאור לכך בטבלות, יש לכלול את הדרישה  .1.1.4

 בהספקה.

פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה המתאימה  .1.1.5

 )בתאור שבגוף המפרט, מופיע המבנה שלהם בלבד(.

אינדיקטורים בכל מקרה, תוכניות הקבלן לתא, דלתות, טבלות, לחצנים,   

וכו', יועברו לאדריכל והן תהיינה ע"פ דרישותיו וביצוען יהיה רק לאחר 

 אישורו בכתב.

 רמה ואופי השימוש במעלית .1.2

רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה  והמעלית צריכה להתאים לכך. כמו כן  .1.2.1

תא המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי, ז"א לא יהיו בהם אביזרים 

 בעלי פינות העלולים לגרום לפגיעה במשתמשים. "תלישים" ו/או

 בלבד. HEAVY DUTY לתשומת הלב, תתקבל מעלית המתאימה לשימוש  .1.2.2
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 תאור טכני כללי .2

 

 מעלית                      

 

 תאור

   MRL 

 נוסעים    שימוש

 800    כושר הרמה )ק"ג(

 10    מספר נוסעים

 1.0    מהירות )מ/ש(

 V.V.V.F    שיטת הנעה

GEARLESS 

 5    אי דיוק בעצירה )מ"מ(

 180    הנעות לשעה

 2:  1    יחס תליה

למעלה, בתוך     מיקום חדר מכונות

 הפיר

 10.7    גובה הרמה )מ'(

 בעתיד( 4) 3    מספר תחנות

 בצד אחד 3( 4)    מספר פתחים

 1.95×2.00    מידות הפיר )מ'(

 1.35×1.4×2.4    גודל התא )מ'(

 0.90×2.10    גודל הדלתות )מ'(

אוטומ.     סוג הדלתות

 טלסקופיות

 HEAVY DUTY    רמת השימוש בדלתות

 2.7    זמן סגירת דלת )שנ'(

     נעילה בין הקומות

 89×62×16    גודל פסי תא )מ"מ(

 70×70×9    גודל פסי מ.נ. )מ"מ(

מאסף מלא,     סוג הפיקוד

 סימפלקס

 B    אנרגטידירוג 
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 תאור תמציתי  לפיקוד והפעלות .3

 

 מעלית                                            

 תאור

       MRL 

 +        עומס מלא

 +        עומס יתר )עם זמזם ונורית בתא(

מראה קומות וכוון בתא )מעל כל 

 דלת(
       + 

         ראשיתמראה קומות וכוון בתחנה 

מראה קומות וכוון בתחנות 

 נוספות
        

 +        מראה קומות וכוון בכל התחנות

 +        גונגים בכל התחנות

 +        דלת מוטרדת עם נורה וזמזם בתא

 +        ביטול סגירת דלתות )מפתח(

         ישיר )מפתח(

         העמסה )מפתח(

 +        אוטומטית LEDתאורת 

         ע"י מתג LEDתאורת 

 +        ע"י מפתח LEDתאורת 

 +        טבלת לחצנים גבוהה )בתא(

         קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים

 1        כמות טבלות הלחצנים בתא

 +        פתיחה מוקדמת

 +        לחצן "פתח דלת"

 +        לחצן "סגור דלת" 

 +        למפלס הקומהפלוס מחדש 

 +        כיבוי  אש )הפעלה תלת מצבית(

 +        מתג מפתח למאורר

         דלתות נשארות פתוחות במנוחה

         פתיחה סלקטיבית של הדלתות

 לחצני התא והקומות, עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדליים. - 

מחיר, יהיו מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לדרישת המזמין וללא תוספת  - 

 קריאה באמצעות מתג מפתח(. לחצנים )ראה רישום
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 תאור תמציתי  למתקן החשמל .4

 

 

 מעלית                                                   

 תאור
       MRL 

         מוניטור ראשי לבקרה/מודיעין

         פסיבי(-מוניטור נוסף )משני 

 +        אינטרקום/ קשר

         מרכזת נוספת לאינטרקום

 +        הפסקת פקוד

         פקוד הפעלה ע"י גנרטור

 +        התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות 

         מ"מ 50X 50לחצנים בגודל  

         מ"מ 75מראי קומות בגובה  

 +        זיהוי מקום המעלית

 +        EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי  

 +        MRLחילוץ חשמלי במעלית 

         פקוד שבת

         מראה קומות "רץ" )ממוחשב(

         פקוד סניטרים

         הפעלה ע"י כרטיסים מגנטיים

         סדורים  למעלית כבאים

         רישום קריאה באמצעות מתג/מפתח
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 תאור תמציתי  למתקן המכני .5

 מעלית                                   

 תאור
       MRL 

לפלוס  תמנוע/משאבה הידראולי

 מחדש
        

         מתקן לצינון השמן

         גוף חימום לשמן עם טרמוסטט

 +        מפוחים לאוורור התא

 +        משקופים עוורים

 +        משקופים חיצוניים ) "עוטפים"( 

 +        התקן תפיסה הדרגתי לתא

         התקן תפיסה מיידי לתא

         התקן תפיסה למשקל נגדי

         קורות ורשתות להפרדה

 +        ווים/ קורות בראש הפיר

 +        מניעת רעידות בתא 

 +        ורעידות כללי מניעת רעש

         משטח עבודה בראש הפיר 

 +        פיגומים להרכבה

         משטח עבודה וסולם בבור

         איתור מעלית באזור ללא תחנות

         הגנות מפני רעידות אדמה

 +        הגנות מפני שטפון
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 תמציתי לחומרי/פרטי גמרתאור  .6

 

 מעלית                     

 

 תאור

   MRL 

 פלב"ם    טבלות לחצני תא

 פלב"ם    טבלות לחצני קומות

 פלב"ם    מראי קומות בתא

 פלב"ם    מראי קומות בתחנות

     

 פלב"ם    דלתות בקומות

משקוף עיוור 

 בקומות

 פלב"ם   

משקוף חיצוני 

 בקומות

 פלב"ם   

 צבע    פחי כיסוי בין דלתות

     

     תא המעלית

 אריחי אבן/ גרניט/שיש    רצפה

 פלב"ם/עץ    "סוקל"

 פלב"ם/עץ    מעקים

 פלב"ם/עץ    מגיני קירות

 RIGIDפלב"ם+    קירות

 אנכיים    פנלים לקירות

 +    תקרה גבוהה

 +    תקרה מונמכת

 +    לובר מעוצב

 ישירה + עקיפה    התאורהצורת 

 +    מראות קריסטל בלגי

 RIGID    חזית התא )מבפנים(

 פלב"ם    דלת התא )מבפנים(

     פתח חרום
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 המערכותתאור  17.02

 

 תאור מערכת החשמל 17.02.01

 

 פקוד מאסף מלא לשני הכיוונים, סימפלקס .1

 הפיקוד מאסף מלא לשני הכוונים. .1.1

לחצנים בכל ארגז, לחצן אחד לקריאה לכוון מעלה שני ארגז לחצנים עם  הבכל מבוא .1.2

 ושני לקריאה לכוון מטה. בקומה העליונה והתחתונה ארגז לחצנים עם לחצן אחד.

קול ומיקרופון לקשר עם -ארגז מורכבים רםכל לחצנים. בחלק העליון של  ארגז, בתא .1.3

 ולוח הפקוד.המודיעין 

 כפי שמתואר. י אש, וכולל גם פיקוד כב המעלית פיקוד .1.4

אלקטריים. במקרה -הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו .1.5

זמזם  לא תסגר אולםונוסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת, הדלת 

 עם נורית יופעלו לאזהרה. 

 

 מראה קומות בתא .2

לפי דרישת המזמין( ומראה כווון  DOT MATRIXיורכב מראה קומות דיגיטלי )או  .2.1

נסיעה )מהבהב כשהמעלית בנסיעה(. רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה 

 מ"מ לפחות.  50אות או ספרה 

 מ"מ לפחות. 4בעובי יהיו המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות  .2.2

 

 בקומות וגונג איתות .3

)או המשך כיוון נסיעה לפי דרישת  במראה קומה )כמו בתא( ומראה כוון מהבה .3.1

 המהנדס וללא תוספת מחיר(.

 לכוון בכל קומה בנפרד. כ"כ,  ניתנת שלו הצליל שעוצמת מוסתר גונג אלקטרוניה .3.2

 הגונג יהיה בעל שני סוגי צליל  )שונה בכל כיוון( שניתן לישמם בקומות שונות.

מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת  50 ,גובה אות או ספרה במראה הקומות .3.3

 האדריכל.

 

 פיקוד כיבוי אש .4

אספקת המעלית תכלול גם פיקוד לחרום מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית  .4.1

 לצורכיהם בלבד.

הפעלת הפיקוד תבוצע על ידי מתג מפתח תלת מצבי הנמצא בקומת הכניסה הקובעת   .4.2

גלאי עשן או מפסק זרימה לבניין או לחילופין באופן אוטומטי באמצעות שני 

 המחוברים למרכזת לגילוי אש/עשן )במידה וקיימת(.

שים לב, במידה והתראות האש מגיעות מקומת הקרקע, המעלית תגיע לקומה  .4.3

 הראשונה.
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מתג המפתח יותקן בכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית. עם הפעלת הפיקוד  .4.4

 תתאפשרנה פעולות אלה:

ת בדרכה אל הקומות העליונות וחזרתה לקומת הפסקת עלייתה של המעלי .4.4.1

הכניסה הקובעת לבנין, או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי 

 הכבאות.

בהגיע המעלית לקומת הקרקע, יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי ומכאן  .4.4.2

ואילך לא תתאפשר הפעלתה, אלא מתוך המעלית כל עוד ומפתח אש נמצא 

 בשקע המיועד לו.

פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור לפעולתה עם סיום  .4.4.3

 התקינה.

בנוסף, בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלתו המעלית מפסיקה את עלייתה  .4.5

לקומות העליונות וחוזרת לקומת הכניסה הקובעת לבנין, או לקומה הקרובה ביותר 

פתחו דלתותיה באופן לדרך הגישה של שרותי הכבאות. בהגיע המעלית לקומה זו י

 אוטומטי ומכן ואילך לא תתאפשר הפעלתה עד להגעת הכבאים.

 לתשומת הלב: .4.6

 .8888המפתח יהיה מדגם מפתח נישא יחיד )מנ"י( בהתאם לת"י  .4.6.1

 IPX הארגז שבתוכו יותקנו המפסק והמפתח יהיה מוגן מים בדרגת אטימות .4.6.2

 .EN-60529-1991לפחות לפי תקן 

 

 לוח הפיקוד .5

מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכניקות -בנוי בטכניקת מיקרו .5.1

החדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי, ללא אחזקה 

 מיוחדת. הרכיבים, והמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר זרם. 

 א אשור מראש. אין להשתמש בציוד לל .הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים .5.2

המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה  .5.3

קומות דיגיטלי, מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות, מגע יבש לחיווי תקלה ומערכת 

 לפחות )במידת הצורך(. 0.92 -קבלים לשיפור כפל ההספק ל

חיצוניות, השים לב, "המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכות פקוח או בקרה  .5.4

הדפנות ויותקנו בצורה יציבה, מלוח על אחת היהיו באמצעות שורת מהדקים בתוך 

 בולטת ומוגנת, עם ציון מודגש )שישמר לאורך זמן( לסוג החיווי או המגע.

 וביו כפול לפחות מעובי הפח.הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רעידות שע .5.5

 

 הגנת המנועים .6

יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי  .6.1

 והבטחונות.
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המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת ההגנה הטרמית, המעלית  .6.2

ממשיכה לתחנה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, היא מפסיקה את פעולתה. רק 

 , ניתן להפעיל את המעלית מחדש.RESETת לאחר הפעל

 

 תאורת התא .7

ע"י מתג מפתח ותאורה לשעת  LEDקבועה, תאורת  LEDתותקנה נורות עבור תאורת  .7.1

 .LEDחרום המפעילה תאורת 

יש להבטיח כי הטיפול בתאורה )החלפת נוריות וכו'( יהיה קל ומהיר ללא צורך בפרוק  .7.2

 פנלים ו/או פעולות מורכבות.

 

 חשמליתה אינסטלצי .8

תיעשה בפיר ובתא, בצנורות משוריינים או פלסטיים, לפי דרישת המהנדס וחברת  .8.1

 החשמל. אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.

מתוצרת מוכרת מארה"ב,  DUTY HEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת  .8.2

הספקת הקבלן תכלול גם חווט לטלפון,   גרמניה או שוויץ באישורו של המזמין.

 כריזה ולמוזיקת רקע עד ארגז הלחצנים בתא.למערכת 

 כאמור, הספקת הקבלן תכלול גם חיווט חשמל וטלפון מלוח ראשי. .8.3

 

 קשר/אינטרקום .9

 ומזכירות/הנהלה, תא לוח הפקוד, מוקד שרות ארציתותקן מערכת אינטרקום בין  .9.1

ליתר התחנות(. המערכת תכלול מטען אוטומטי  לכל )עם קשר מכל תחנת אינטרקום

וחייגן אוטומטי  לשלושה מנויים  ים ניקל קדמיום, לרבות מגבר נפרד בתאומצבר

 המאפשר "דילוג" ביניהם במקרה של "תפוס" או שאין מענה.

, תכלול גם נורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על האזעקה זכירות/הנהלההמרכזת במ .9.2

 מופסקת.וכן שפופרת טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם 

 ו בנוי פנל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המזמין.מידות והחומר ממנ .9.3

 הקבלן., תותקן ע"י ללוח הפקודעד  מזכירות/הנהלהצנרת וחווט מה .9.4

 לתשומת הלב, מערכת האינטרקום תותאם גם לנגישות משתמשים בעלי מוגבלויות. .9.5

 

 הפסקת פקוד  .10

יותקן בטבלת הלחצנים מתג מפתח לביטול פעולת המעלית. הפעלת מתג  בקומת הקרקע

 המפתח "תמשוך" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות. 

 

 לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות ותהתאמ .11

, 2481-70הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י  .11.1

ניה, דרישות הרשויות המקומיות והארגונים הרלוונטיים , חוקי התכנון והב1918לת"י 

 ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל.
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יותקנו בצורה גדולה ומובלטת ליד לחצני  , סימנים מיוחדים וחיצים , מספרי הקומות .11.2

 )בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים(. ההפעלה 

את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי, בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת  .11.3

כינויי הקומות, הודעה על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל עת 

שהמעלית חולפת על קומה. המערכת אלקטרונית, עם קול נשי או גברי )להחלטת 

 , עם אפשרות כוון עוצמת הצלילהמזמין( הניתנת לתכנות בצורה קלה ומהירה

לפני הגעת המעלית לקומה. הקלטת הכריזה, תתבצע באולפן וההכרזה תתבצע עוד 

 ע"י קריין מקצועי.

סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור, יהיו  .11.4

 מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1בתחום שבין 

 

12. FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 

הדרוש לכל מעלית על הקבלן לפרט, במקום המתאים ברשימת הציוד את הזמן  .12.1

לנסיעה מקומה לקומה. הזמן הנ"ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית 

 מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת. 70%כל שהיא, ועד לפתיחת 

הזמן הנ"ל יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא  .12.2

 נומינלית ובשני הכיוונים.

 

 קום המעליתיזיהוי מ .13

המופעלת בכל עת שהמעלית  )בולטת ומאירת עיניים( פיקוד של המעלית תותקן נוריתבלוח ה

בתחום הקומה. הנורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל )לצורך זה, תותקן גם 

סוללה מתאימה מסוג ניקל קדמיום שאינה דורשת טיפול ובעלת אורך חיים גדול כולל מטען 

 מתאים(.

 

 חילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל   .14

על הקבלן לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו )בהפסקת חשמל/תקלה( תא המעלית ינוע 

אוטומטית עד לקומה  ויפתח את דלתותיו. הפעולה ניתנת לבצוע גם באמצעות לחצנים מלוח 

שים הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים ניקל קדמיום יב

 )ללא טיפול( לרבות מטען מתאים. 

 

 תהמכני מערכתתאור ה 17.02.02

 

 MRL - ללא תשלובת חלזונית F.V.V.V-תאור המכונה ב .1

 מכונת הרמה .1.1

 .40למנוע, גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי  .1.1.1

 המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי. .1.1.2
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המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו". בזמן  .1.2

הפסקת הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית. הבלם צריך להבטיח 

עבודה שקטה ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד יוצא מכלל פעולה, 

 יכול הגשש השני לשאת את כל העומס. 

לפי הצורך(, מותאם לתדר משתנה  -יוחד למעליות )עם מאוורר חיצוני מיוחד המנוע מ .1.3

הפעלות לשעה. התאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרים ועם התנעות  -180המתאים ל

 ועם פלוס מחדש. APPROACH DIRECTרכות. העצירה הסופית חשמלית עם 

רעשים המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע הכנסת  .1.4

חשמליים והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין 

 )לרבות פעולה תקינה של הדיזל גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים.

 הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המכונה. .1.5

ת או מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלו 10%המכונה יכולה לשאת  .1.6

 הפרעות בפעולה התקינה של המכונה ושל המעלית כולה.

והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת המכונה,  המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות .1.7

 יבודדו מהמבנה.

 

 (UCMמערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת ) .2

פיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תנועה לא מבוקרת של תא המעלית סביב הקומה  .2.1

(UCM ) 2481-20ועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י. 

התקנת המערכת נועדה למנוע בלאי מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל במערכת  .2.2

 פתיחה וסגירה של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את הכשל.

( מזהה כשל, תנועת המעלית Unintended Car Movement) UCM -כאשר מערכת ה .2.3

 ת תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת.תופסק, דלתו

החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכנאי השירות בלבד. ניתוק זרם החשמל  .2.4

 והפעלתו מחדש על ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית.

 

 הנעת התא ביד .3

המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה. לצורך חילוץ במקרה של  .3.1

החשמל או קלקול, יספק הקבלן את כל המכשירים הדרושים. פעולת הפסקה בזרם 

  החילוץ תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו' מהמכונה.

תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילוץ )מלוח הפקוד( תהיה קלה,  .3.2

 מהירה ובטוחה.

 

 מובילי התא ומשקל נגדי .4

 " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה.Tמיוחדים למעליות, פרופיל " .4.1

 את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. .4.2
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 משקל נגדי ונעלי הובלה .5

 קבלן.המכושר ההרמה ויבנה כולו מפלדה ע"י ועל חשבון   50%המשקל הנגדי יאזן  .5.1

התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי נעלי החלקה בעלות מקדם חיכוך נמוך או נעלי  .5.2

 לכוחות המופעלים.גלגלים המתאימים 

 

 כבלי התליה .6

. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית 12, עם מקדם בטחון פי 3מספרם: מינימום  .6.1

 "סיל" עם פנים פשתן. הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה.

 יותקנו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה.כן  .6.2

 

 גלגלי תליה והטיה .7

כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך שלא יהיה בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים 

 צורך לטפל בהם.

 

 סוגי הפלב"ם .8

, הכוונה לפלב"ם עם RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או  .8.1

או  RIGIDטקסטורה בגוון טבעי )או צבעוני לפי דרישה ובתוספת מחיר( מתוצרת 

)דגם הטקסטורה יקבע  או ש"ע והמבנה יהיה כדלקמן FSCאו  POLIGRATתוצרת 

 ע"י האדריכל(:

מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם( בעובי  1.5פח פלדה  -דלתות  .8.1.1

 מ"מ לפחות. 0.8

מ"מ  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  2.0פח פלדה  -תאים  .8.1.2

 לפחות.

 מ"מ עובי. 2.0במקרה של פלב"ם, קירות התא יהיו מפלב"ם מלא,  .8.1.3

 מ"מ לפחות. 2.0ם מלא, עובי פח פלב" -משקופים  .8.1.4

 

 שיש ברצפת התא .9

  30שעוביו יהיה עד  את משקל השיש אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית, יש לקחת בחשבון

השיש וההכנות עבורו, יסופק ויותקן ע"י הקבלן, ומחירו יהיה כלול במחיר המעלית, מ"מ. 

 גימור סופי לרצפת התא, ייבחר ע"י המזמין/אדריכל.

 

 טבלת לחצנים גבוהה  .10

הכוונה לטבלה לכל גובה התא, הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה מיושרים 

 עם פני הקיר שאליו מחוברת.
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 מפוחים לאוורור התא .11

 : מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים שנייותקנו  

 תחלופות אויר בשעה )במהירות הגבוהה(. - 70 60ספיקתם תבטיח כ .11.1

תהיינה שתי מהירויות עם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות נמוכה עם למפוחים  .11.2

 מהספיקה. -50%כ

רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה תהיה  .11.3

45dB(A) .כאשר התא והדלתות במנוחה 

להפחתת רמת הרעש, על הקבלן להעזר בצנורות/תעלות אקוסטיות מיוחדות בין  .11.4

שבתא המעלית. הצנורות ו/או התעלות יהיו מוגנים בפני פגיעה מקרית המפוח לפתח 

 ידי הטכנאים.-על

הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח )או עם רשום קריאה( והפסקתם לאחר  .11.5

 דקות. 105השהיה של 

מבנה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר  בצורה קלה ומהירה  .11.6

 פתחים בתא יהיו מרוחקים זה מזה.ללא עבודות מורכבות וה

 

 משקופים "עוורים" .12

סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י המזמין.  .12.1

ותהיה על  מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל 2.0המשקוף העיוור יהיה מפלב"ם בעובי 

 .פי דרישותיו

 חצית גובהו כדי למנוע עיוותו.למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במ ,שים לב .12.2

 

  )"עוטפים"( משקופים חיצוניים .13

במסגרת המתכתית של הדלת )מראש( המשקופים ה"חיצוניים" יותקנו ויחוזקו  .13.1

 כדי למנוע תזוזה ביציקתם.מ'  1.0 -בתחתיתם ובגובה של כ

 יציקתם. אופןהקבלן להדריך את המזמין על  באחריותהמשקופים ימולאו בבטון ו .13.2

על"פ מדידת קיר החזית בכל תחנה  ויבוצעועומקם קופים החיצוניים רוחב המש .13.3

 .וצורתם תקבע ע"י האדריכל באופן נפרד

במידה ולוח הפקוד ימוקם ליד דלת המעלית, המשקופים יחד עם לוח הפקוד, יכסו  .13.4

 את כל רוחב הפתח בבניה . 

 

  וקורות להפרדה קורות הרמהווים,  .14

וכן  הפיר קורות הפלדה להרמה בתקרתהווים ועבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל 

  .ההפרדה בפיר לחיזוק הפסיםואמצעי את כל קורות 
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 מניעת רעידות בתא .15

 הסידורים הבאים: יבוצעו 

הדפנות( שתי קירות וגג התא, כנפי דלתות התא )במקום שאפשר( ודלתות הפיר )על  .15.1

מעבי הפח שעליה היא  בולע רעשים. עובי השכבה  כפול )לפחות( ימרחו בשכבות חומר

 מרוחה.

 הנגדי. יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף .15.2

 יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה: .15.3

 התא יורם לאמצע הפיר ונעליו יוסרו. .15.3.1

תהיה אופקית  יתווסף משקל בתא )בתחתיתו בתוך סל מיוחד( כך שרצפתו .15.3.2

 והמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי המתוכנן.

 תחוזקנה.המשקלות הנוספות  .15.3.3

עם גמר ביצוע האיזון, יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות של הקבלן בדבר  .15.3.4

 ביצועו.

 

 מניעת רעש ורעידות .16

 הסידורים הבאים: יבוצעו

רעידות ע"י מריחת שכבת חומר  דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון .16.1

פז" או שווה ערך בעובי כפול מעובי -" מתוצרת "אסקר54ביטומני כדוגמת "פזופון 

 הפח.

 המנוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבנה )ע"י הקבלן(. .16.2

 הבצוע יותאם גם לדרישות יועץ האקוסטיקה. .16.3

שר המאוורר כא A))dB 48רמת הרעש בתא בעת תנועת המעלית, לא תעלה על  .16.4

 והדלתות אינם בפעולה.

שים לב, הציוד שיוצע, יתאים לרמות הרעש המותרות והקבלן צריך לעמוד ברמות  .16.5

 .3חלק  1004רעש מותרות לפי הנדרש ע"י מכון התקנים בת"י 

 

 פיגומים להרכבה .17

 הקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש המזמין בו לצרכיו.  .17.1

 ובאישור המזמין, הקבלן יפרק את הפיגום ויפנה אותו מהאתר.בתום השימוש בפיגום  .17.2

 

 הגנות מפני שטפון .18

בפיר )בבור(, יותקן "רגש" לבדיקת הופעת רטיבות. עם הופעת התראה על רטיבות, הפקוד  

עוצר את המעלית לאחר הגעתה לתחנה תוך כדי הפעלת נורה וזמזם בלוח הפקוד ובבקרה )צג 

ם עזבו את התא, התא נשלח אוטומטית לתחנה עליונה ומפסיק פקוד מרכזי( ולאחר שהנוסעי

 של טכנאי.   RESETאת פעולתו. הפעלת המעלית תתאפשר רק לאחר פעולת 
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 תאור הדלתות והתא 17.02.03

 

 אוטומטיות אופקיותדלתות  .1

 הדלתות אוטומטיות. .1.1

 .מ"מ 1.5הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימלי של  .1.2

מותזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי. עבי החמר נגד רעש יהיה כפול הדלתות   .1.3

 לפחות מעבי הפח לכנף.

דלתות הפיר נפתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחד לפתיחה וסגירה.  .1.4

הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה עשוי ב"מתיחה קרה" או 

עשויים גומי ותצויידנה במנעול אלקטרומכני לפי מלוטש. הדלתות בעלות "בופרים" 

התקן והדרישות. בכל דלת פתח קטן )עם טבעת פלב"ם( למפתח מיוחד לפתיחתה 

בשעת הצורך. סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת ויותקן על חיזוקים המתאימים 

 לנשיאת העומס הנדרש גם בלי צורך ביציקתו.

 עצמית.ה עם חבור מכני עם סגיריהיו אגפי הדלת  .1.5

האשור הסופי למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה ינתן ע"י המזמין רק לאחר  .1.6

 הגשת התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל.

הקבלן יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של  .1.7

פחי כיסוי בתוך הפיר ולכל גבהו הדלתות וכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות. כן יותקנו 

 וסולם ירידה לבור. ובין הדלתות

 

 א לנוסעיםת .2

התא בהתאם לתכניות. התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל.  .2.1

תפיסה, נעלי התא, מנגנון העל המסגרת מורכבים: מנגנון התליה של הכבלים, מתקן 

 .הדלת האוטומטית, מנגנון השקילה ועקומה נעה

 .מ"מ לפחות 2.0פלדה דקופירט בעובי קירות התא בנויים מפח  .2.2

תאורת  ה,תאורהובתוכה תותקן  תתאים לנשיאת שני אנשים לפחותתקרת התא  .2.3

מפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על גג וחרום ה

 התא.

בנויה,יקבעו ע"י מתחת לתקרת התא, תותקן תקרה מונמכת שצורתה והחומר ממנו  .2.4

 האדריכל.

 מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה. .2.5

הנורות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה ניתנת  .2.6

 לפרוק בנקל.

 מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו. 4.0מפח פלדה בעובי רצפת התא  .2.7

 .סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה .2.8
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התא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה  .2.9

כאשר הדלת  לתא )רגישותו ניתנת לכוון( שתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס

 אלקטריים.-נסגרת. בכניסה, על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו

עולת הסגירה מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מנוע חשמלי. פ .2.10

 והפתיחה הסופית איטית יותר, כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את  .2.11

 הדלת ביד מהתא.

 

 תקנים, מתקני בטחון ומקדמי בטחון 17.02.04

 תקנים .1

 המצוינים.)האחרון( ותקני הנגישות  2481המעלית תיבנה לפי תקן  .1.1

הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר, גדורים, רשתות הפרדה, )בין מעליות, בין  .1.2

תא למשקל נגדי( וכו', יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, גם אם לא צוין 

 במפורש במפרט.

 

 מפסיק זרם סופי .2

בתחתונה. מופעל ע"י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או 

 הזרם יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי תקני.

 

 מ"ז פיקוד .3

מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית. יתר על כן 

מטר  1.8יותקנו לחצנים לשרות על גג התא. הלחצנים הנ"ל פועלים במכסימום עד מרחק של 

 פסיקי זרם סופיים במעגלי הפיקוד.מגג התא לבין תקרת הפיר. כן יותקנו מ

 

 פגושות .4

 דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על יסוד פלדה. .4.1

יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה, ניתן יהיה להנמיכם מבלי  .4.2

הצורך לקצר את כבלי ההרמה )קיצור הכבלים בפעם הראשונה, בין אם בוצע בתקופת 

 חשבונו(.-וצע ע"י הקבלן ועלהאחריות ו/או אחריה, יב

 

 מנעולי הדלתות .5

המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. הלשונות  

מפלדה. המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלת 

דלת אפשר שמאחוריה חונה התא נתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים ע"י עקומה נעה. כל 

 לפתוח בשעת חרום ע"י מפתח מיוחד.
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 פעמון אזעקה .6

לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא. הפעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב  .6.1

מחוץ לפיר ע"י הדלת או במקום אחר אשר ידרש ע"י המזמין. לחצן האזעקה מפעיל 

 את מערכת האינטרקום.

. למגעון יהיו לוח הפקודל מגעון בשים לב ! לחצן האזעקה יכיל מגע נוסף המפעי .6.2

בניהם לבין מערכת בקרת "מגעים יבשים" נוספים שהמזמין יוכל להתחבר שני לפחות 

 המבנה.

 

 ווסת המהירות .7

יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה למהירות  .7.1

 הפעלתו לפי התקן.

 את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה. .7.2

 לווסת, נעיץ נוסף מיוחד לבדיקה. .7.3

 

 מתקן תפיסה .8

בנוי בהתאם לתקן. מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות הפעלתו  .8.1

 לפי התקן.

 המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. .8.2

 

 מקדמי בטחון .9

לפחות מעבר לזה  10%בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה של 

 של יצרני המערכות. DUTY TABLES -טבלות ההמצוין ב
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 למעלית תחילת תקופת האחריות -נספח א' 

 

 

 

 

תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות )לאחר אישור מכון  .1

התקנים/משרד העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח 

 ( הוא: _________ .תהסתייגושהמעלית נמסרה ללא כל 

 

"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי   8בהתאם להוראות סעיף  .2

 חודשים . 12וזאת לתקופה של  התאריך הנ"להמעלית הנ"ל הינו בתוקף החל מ 

 

 

 

 תאריך: _________

 

 

 _____________        _____________ 

 הקבלן    המזמין      
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 רשימת ציוד –נספח ב' 

 

 ידו.-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת

 שים לב

 על הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש. לוסטיג לפני תחילת התכנון.

ל אינג' ש. סיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, לא יתקבל ותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו הבלעדית ש

 לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.

 

 MRL 2:1ק"ג,  800מ/ש,  1.0, ללא כננת  F.V.V.V -ב נוסעיםמעלית  .1

 

   שם היצרן  וארץ היצור טיפוס החלק

    

 א. מכונת הרמה )דגם והספק( ______________ _________

 ב. טכודינמו ______________ _________

 ג. אינדוקטור ______________ _________

 ד. מווסת מהירות ______________ _________

 ה מתקן תפיסה   ______________ _________

 ו. פסים לתא ______________ _________

 ז. פסים למשקל הנגדי ______________ _________

 ח. ואביזרי דלתותמנעולים  ______________ _________

 ט. אלקטריים-טור תאים פוטו ______________ _________

 י. דלת הפיר ______________ _________

 יא. תא ______________ _________

 יב. מפוחים לאוורור התא ______________ _________

 יג. לוח חשמל ופיקוד ______________ _________

 יד. פגוש ______________ _________

 טו. מראה קומות ______________ _________

 טז. מפעיל הדלת האוטומטית ______________ _________

 יז. אינטרקום ______________ _________

 יח. אביזרים, לחצנים וכו' ______________ _________

 יט. מערכת שקילה ______________ _________

 כ. F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________ _________

 כא. זמן נסיעה לפי התאור ______________ _________

 כב. משקל נגדי ______________ _________

 כג. דירוג אנרגטי ____________________________
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 מסגרות חרש – 19פרק 

 

 שוא העבודהנ 19.01

 םייעוצקמ והרכבת עמודים, קורות, מיסגרות, ואגדי פלדה מפרופיליםר ועבודה כוללת ייצה .1

 ודדים בגג ובקירות.בפנלים מב םשים וקירויייומר, לים בחםגרועמ

 Fe-360ל פלדות המבנה כ .2

 הנושאים סימון בראשם. 8.8ג ול ברגי המבנה מסכ .3

 ול.רגים אחרים מחשש בלבב ולדה אפב שהואלא יורשה שימוש כל .4

 

 יים מחייביםרשימת מסמכים טכנ 19.02

 ורפים:צהמסמכים שאינם מ .1

בהשתתפות משרד הבטחון,  תהמיוחד תעדה הבין משרדיוצאת הוהכללי שבה המפרט 1.1 

 - 00כולל פרק , 2000 -ש רעבודות מסגרות ח 19פרק  -וי והשיכון ומע"צ נמשרד הבי

 "ל.נל תומוקדמ

 (.1225)דה לתקן הישראלי לפה 1.2 

 לקביעת הפלדות. ISO-630-1980התקן הבינלאומי  1.3 

 הברגים. תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הבינל 1.4 

 לקביעת האומים. 2-1980/150-898ומי אן הבינלקהת 1.5 

 

 כניות הקבלןת 19.03

כל האלמנטים במבנה  לשלאכה מ תגרת עבודתו, להכין תכניות ביסל קבלן הפלדה, במע .1

לאחר קבלת כל פרטי  ,ית במבנהופהסם בתרכלהד האלמנטים הבודדים, ועמשלב ייצור 

ד ומחירם רפנם בלושי אל ותמורת תכניות אלחיפוי הגג ופרטי קצה הגג מקבלן החיפויים. 

 ה.ל במחירי היחידכמו

בקנה מידה מתאים לכל אלמנט המהווה  ניותשל הקבלן תהיינה תכ הכניות בית המלאכת .2

, חירור מתאים, גם את גודל האלמנטים ראין השב ליצור והקמה, ויכלויחידה שלמה לצורכי 

מים ואהגים, רבה יגוס כניות הרכבה אשר יבהירו אתת כןו וךיתהרי הריתוך, עוב סוג

יה, צקרוטקבלת תמונה שלמה ומלאה לטיפול בקונסל הנדרש לכוות הנחוצים יסקוהדי

 לולכ יםנלופם ירתיום ציפרישת פחלדה יכין הקבלן תכניות פה סף לתכניות אלמנטיבנו

 וכיוב'. טמים אפלשונגים,  ה,צם סגירות קימחבר

פי כהם ביובאו לאישור מתכנן השלד, והקבלן מתחייב לבצע תיקונים  םבישוחיתכניות והה .3

 .דרשייש

 מתכנן השלד עליהן.א רק עם אישור נה אסמכתיכניות הקבלן תהית 

מוצר יהיה מתכנן הל סי שהנד טביכל הב ידעלבהוי דעות, הפוסק היחיד קכל מקרה של חילוב .4

 ד.בלבהשלד 

זמנית של הקונסטרוקציה בשלביה השונים של ההרכבה היא באחריות הל היבט היציבות כ .5

זר ייצוב או קורות עתו ולהוסיף אלכסוני בכרדרך הפי ל ות זכמער הקבלן. עליו לתכנן

 ש.דרהנתומכות לפי 
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דות עבויצוע סדיר של בו אפשרב וילש אותוב הדובעה יפורקו עם סיום ות עזר אלל מערכוכ 

 קציה.ורסטנחרות יותר בקומות שפונו מעבודות הקואומ

 

 יתסלוקת אחריות הנדח .6

 :רי,  ק4פרק , 1225קביעת ת"י  חלוקה תתבצע לפיה 

 ניות הכלליות ולקביעת הכוחות באלמנטים.כמתכנן השלד אחראי לת 

 רוצהיי תוינכתל המהנדס מטעם הקבלן והמהנדס האחראי לביצוע השלד, יהיו אחראים      

 בה.כהרהולתכניות 

 

 פתרון קונסטרוקציה חליפית .7

לפתרון קונסטרוקציית  הקבלן יכול להציע ע"י מהנדס מטעמו )להלן, מהנדס הקבלן( חלופה  

 הפלדה במבנה תוך הקפדה על הנקודות הבאות:

המרכזיים, גובה מינימלי  שינוי גאומטרי במידות המבנה, מיקום העמודיםלא יהיה  7.1 

היקף מעבר לגודל המסומן בתוכניות או שינוי  ומקסימלי בתוך המבנה, בליטת עמודי

 פונקציונלי בשערי המבנה או בדרכי פעילותו ודרכי הימלטות ממנו.

 המבנה החילופי יתוכנן בפרמטרים הבאים: 7.2 

 ק"ג/מ"ר. 50וע נוסף על הגג )מעבר למשקל העצמי( עומס קב 7.2.1  

 .412ק"ג/מ"ר או שלג על פי ת"י  20עומס שימושי  7.2.2  

 ק"ג/עומס נקודתי בדיד על כל רכיב. )במקום שימושי(. 100 7.2.3  

 המעודכן עם מכשולי רוח מפוזרים. 414עומס רוח לפי ת"י  7.2.4  

 הסולאריות ילקח על פי המפרט של המוצר הנבחר.עומס קבוע של המערכות  7.2.5  

 פתרון המבנה החלופי יהיה לפחות ברמת המבנה המתוכנן. ולא פחות ממנו. 7.3  

 מ"מ. 1.7עובי מרישים מינימלי  7.4 

 מ"מ. 2.9עובי צינורות מינימלי   

 קונסטרוקציה מרחבית תהיה כולה מגולבנת בחם.  

 בצמתים בלבד.קונסטרוקציה מרחבית תקבל עומס    

ונוהל עפ"י האמור  המבנה החליפי יקבל אישור ממהנדס הקונסטרוקציה תוך הגשה 7.5 

 לתוכניות בית המלאכה.

     

 לילכ - היצור והרכבי 19.04

קבלן ועל חשבונו אשר יוודא את המיקום הד מטעם דבצע בלווי מותל מהלך העבודה יכ .1

 המצוין ואת אנכיות ההרכבה.

נקודות קבע בריצפת קומת  4ע  בקלקבלן ה לת הקבלן בכל צורה שהיא, עומאחרי בלי לגרועמ .2

ה נבמה תויכהקרקע אשר תשמשנה הן את המבצעים והן את  מערכת הפיקוח לבדיקת אנ

 .בנהמה ולדה למניעת עיקידמו

 קוהאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות ספ םרגיברתך, ההל הפלדות, חומרי כ .3

 ינלאומית.בת וכר, מתימוגנות במערכת תקינה מקועהמ תדרוומס

של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות לביקורת ר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ 

 .המפקח ואישורו
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והתעודות הנדרשות, בדבר המסמכים , עהמיד לת כא ןיספק הקבל םריחומ נייתני קפל .4

 ור המפקח לכך.שאי תל אבולק, דה והעזרים אמורים להיקנותלפההמקור ממנו 

טים שפורקו לצורכי מנאלר חיבון, גואביזרים כ בבית המלאכה ורק וכנוי מנטיםלאהל כ .5

 םייועמקצ יםתכמסגרים ור ןבלק הקיעסי רתן באהו הכאלמההובלה ייעשו באתר. הן בבית 

 סוקם.יי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו

 ויידרש. ג הקבלן תעודות אלו במידהידרישות המפקח, יצל 

ע"י  רוושיאש יםיכהליב, עפ"י תוה בתהליכי ביקורת טולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ .6

 דה.ובעוע הציב ךלהמבהמהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח 

 במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס והמפקח.ביקורים ו עבציתים נטמאלמהלך ייצור הב .7

ל במפעל, ופירת הטוצ לדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה,קו מקורות הפדביקורים אלו ייבב 

 בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב.

לאפשר למזמין , ונטיים לנ"לולרם היכמסמה לכקראת ביקורים אלו את לעל הקבלן להכין  

וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל המידע וההסברים כו לבאי א

 קורותיו.מה ודהפל צוריבקשר לי

 בלעדית.ה תולטי החפ"ע ן או יוחלףקול דעת המפקח יתוקישי י, לפוקלל אלמנט כ .8

, וךיתוצר, קרי רמה לטיבוגע נב מפקחה י"ע ריבתית יתעורר חשש סומידה ובבדיקה חזב .9

הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה  בכל וכד' ישא הקבלן וף האלמנט, גיםברג

 על קולית וכד'. תיקודב - ירה, קתשנתגל

ם ע"י משרד העבודה ולנקוט בכל לי בטיחות הנדרשיד לפי כל כלוקבלן מתחייב לעבה .10

ן והבטח ימצעא יעבודתו, וכמה תוצאשי כילשצד  וא וידבועהאמצעים הנדרשים להגן על 

 רד.פנבלא ישולם עליהם דה ולים במחירי היחיהנ"ל מוכ

ולמות וכל הנדרש סת, שתו, ררזעבלן על חשבונו פיגומי קן הייתק, צורכי בטיחות עבודתול .11

 חרים.א אום ובדיבעה מניעת פגיעל

 . לכלוךו, , רתךעבצ תוירכשהוא נקי מכל שא ןשלד יימסר למזמיה .12

 

 ינפרט טכמ 19.05

 .1225 ת"יבכפי שמוגדר   Fe-360ג וי המבנה יהיה מסקוג הפלדה בכל חלס .1

 .1225ת"י בכמוגדר  8.8יהיה מסוג  וג הברגים במבנהס .2

 מוש בברגים אחרים ופלדות אחרות למניעת בלבול.יאסור לחלוטין הש 

 . 1225ת"י  תרדגהכ 8מים תהיה ורגת החוזק של האד .3

 ג.רהבו ת מקוטרולפח 80%ובה האום יהיה ג 

 יהיו מסומנים על גבן בדרגת החוזק שלהם.  םל הברגים והאומיכ .4

בורג מינימלי  "מ,מ 16 מבנה הינובאשי רי ביטלי לחיבור קונסטרוקמהמיניוטר הבורג ק .5

 מ"מ. 12מנטים משניים הינו לאל

 .לפחות יקרוןמ 50בעובי  אבץבם בגילוון ית יהיו מצופויקדיסהם וימואהל הברגים, כ .6

 ד המבנהלג ש"ם עיתוכיו בברגים בלבד. לא יותרו ריהיבין האלמנטים  הל החיבורים במבנכ .7

 או על פי התכנית. סדנאלא באישור המה

 רלנסים( בהרכבה כדלקמן:ואפיצות המותרת )טה .8

 .מ"מ 1 -בחורי ברגים  8.1 
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 .( מ"מ5-)מום י"מ מינמ( 25ם )+ומיס: מקןנכותמ סחס למפליפלס פני בורג במ 8.2 

 .-600גובה הקומה מחולק ב -חום הקומה תאנכיות עמודים ב 8.3 

 מ' קורה. 10מ"מ לכל  3 -קורות  לשסטיות אופקיות  8.4 

ו ייתר הברגים יהיצית , כל קפ ושייבה לכפו יקבלו אום הלכוחות מתיח דיםברגים אשר עוב .9

 לי קנה גזירה באורך לפי חיבור האלמנטים.עב

 65הם יהיו מגולוונים באבץ חם לעובי  םגאשר  רזעעם דיסקיות ופחי  ל הברגים יורכבוכ .10

 מיקרון לפחות.

 .םעבור הברגי תועשופמ המהתא תיקבלו דיסקיו -5%יותר מבישורים משופעים מ 

 קבלן.ה יבדקו ויסומנו כנעולים ע"י עובד אחראי לכך מטעםי ם במבנהיל הברגכ .11

 ודה.בעהאת יציקתו וירשם ביומן רלק סיפלמרת יסמתהליך יעשה בכל ה 

 ות קפיציות.ייסקדים יקבלו דבעמו י החיבוררגב  .12

החור  ךרדת אויממועד דופן החור לא יקטן  כיברה הצמק ירחק הנקמחורים מוארכים, הב .13

 כיוון פעולת הכח.ב ורהחורך א ציח ומפעם וחבניצב לכוון הכ

או  ןן אצטילצשור, מבער חממן: גליוטינה, וגכים תואנ םיעצבאמ היתוך הפלדה תיעשח .14

 .םשה לונקיים בלא פגמים ולקויים כיהיו ישרים חלקים תוך מבער פלסמה. משטחי החי

ירי עתם רגים דרוכיהמיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן סור לחתוך במבערא 

 .זקחו

 י זה.עמצם באחורי בילהרח רוסא ןכופלדה במבער חמצן אצטילן בסור לבצע חורים א .15

 בורג.כריכות של  3ות חלפ יחוץ לאום החיצונאיר משלהש יהברגים  כלב .16

 אחת מהשיטות הבאות:בריתוכים יבוצעו ה .17

 מצופה. הדולקטרבא תריתוך יד בקש 17.1 

 שת בתיל מילוי ואבקת מגן.קריתוך אוטומטי ב 17.2 

 .אלשת בתיל מילוי ממוקריתוך אוטומטי ב 17.3 

 גז.במוגנת  תומטי למחצה בקשטאו וך אוטומטי אורית 17.4 

 ם דקים.יריתוך בלהבה לפח 17.5 

יטוי ב ימתאימות אשר יובאו ליד תאזופוך תו בדם יהיו אחידים ויעוביל ריתוכי האלמנטכ .18

 קבלן.ניות בית מלאכה של הכתב

ות, מוגסר, ח יבוע אללא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט למומר הרתך צריך לח .19

 ות.יאו נקבוב

 -ולא יותר מ מעובי הרכיב הדק 10%ה על תעל טים המרותכים לאהאלמנ ניפ ןתאמה ביהי א .20

 מ"מ. 3

ות מעל 5 -לחת ר כאשר הטמפרטורה מתתאבוהן  הכאך הן בבית המלוא יתבצע שום ריתל .21

 לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח. ןלסיוס, וכצ

 ריתוכה. ילחמם לפנ שי ממ" 20 לעמ היבלדה שעופ 

 ביצוע קמר תחילי בשלב הייצור.ילו במחירי היחידה את עלות כל קורות המבנה יכ .22

ג הפלדה מס' היציקה של יצרן וס לגבי םינובאו לאתר כאשר הם מסומיל אלמנטי הפלדה כ .23

 .הבכרה יהפרופילים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס' האלמנט לצורכ
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 ה.יביעת הקונסטרוקצצ 19.06

 . I5C, ברמה ISO -12944, על פי תקן סביבה קורוזיבית גבוההל משופרת ת צבעמערכ 19.06.1

 חברת נירלט(.  :)יבואן, SIGMA-PPGמערכת צבע מתוצרת חברת  

ן, אם תתקבל חלופה לנ"ל היא תהיה רק מאיכות תוחתף ס נוהיל הנ" –ומת לב הקבלן שתל 

 ר.תוי תרפמשו

 הכנת שטח:  .1 

 אבק וזיהומים אחרים. יש לנקות את המשטח משומנים, 1.1  

בעומק פרופיל   ISO 8501-1לפי תקן Sa-2.5 יש לבצע ניקוי אברזיבי לרמת   1.2  

 מיקרון.30-40חספוס של 

 מערכת הצבע:  .2 

גוון  –מיקרון יבש   100( בעובי Sigmafast 213) 213סיגמפאסט  -צבע יסוד   2.1  

 דום/חום.א

גוון  – שמיקרון יב 100( בעובי sigmafast 213) 213סיגמפאסט  - כבת בינייםש 2.2  

 אפור. 

האדריכל, של צבע   לפי RALיבש, בגוון רוןקמי 50בי עוב -כבה עליונה ש 2.3  

 רכיבי בשתי אופציות לפי  דרגת הברק הנדרשת:  וד וריטןאילפו

 ".550 -" או "סיגמה דור520 -"סיגמה דור   

 מיקרון. 250בע: הצ"כ עובי שכבות סה 2.4  

 

 .I4C, בקטגוריה ISO-12944, על פי תקן סביבה קורוזיבית רגילהל בסיסית ת צבעמערכ 19.06.2

 מערכת צבע כדוגמת מערכת הצבע של נירלט.  

לנ"ל היא תהיה רק מאיכות  ן, אם תתקבל חלופהתוחתף ס נוהיל הנ" –ומת לב הקבלן שתל 

 ר.תוי תרפמשו

 הכנת שטח:  .1 

 וזיהומים אחרים.יש לנקות את המשטח משומנים ,אבק  1.1  

בעומק פרופיל   ISO 8501-1לפי תקן Sa-2.5 יש לבצע ניקוי אברזיבי לרמת   1.2  

 מיקרון. 30-40חספוס של 

 מערכת הצבע:  .2 

גוון   –מיקרון  50.  שכבה בעובי יבש של HB55יסוד אפוקסי  -שכבת יסוד  2.1  

 אדום  אוקסיד.

 – מיקרון 120אפוקסי רב עובי מסוג אפוקסיכל, בעובי יבש של  –שכבת ביניים 2.2  

 .7035גוון אפור 

 50צבע פוליאוריתן אליפטי מסוג אוניספיד, בעובי יבש של  -שכבה עליונה  2.3  

 .RALמיקרון בגוון עפ"י בחירת האדריכל לפי מניפת 

 מיקרון. 220סה"כ עובי שכבת הצבע  2.4  
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 וןטבהקצית ורטם וקשר לקונסיבעמודלטות בסיס פ 19.07

בעל התארכות  FE-360 יהיו מפלדה מסוג( H.D BOLTSי הפלדה )דרגי העיגון לעמוב .1

 .25% לש רבשמלית בימינ

 .םמחוזקי םו ככלוביררגי העיגון ייקשב .2

 לטות הבסיס שלהם ובין הבטוןפמקומם יוצק בין בהפלדה ופילוסם  ילאחר הרכבת עמוד .3

 " או ש"ע. SIKA" " תוצרת SIKA-GROUT 214מסוג," דייס צמנטי

 :ולנטייכונות לדייס אקות .4

 .וםי 28פ"ס, לאחר מג 90 -חוזק מינימלי  4.1 

 ת, ובלתי מתכווץ.ותקשהמהיר  4.2 

 לי.זעבירות כחומר נו 4.3 

 כדלקמן: סיצוע מילוי הדייב .5

עליונות רופפות שמקורן בהפרשת משאריות לכלוך, הסרת קליפות  ניקוי פני הבטון 5.1 

 .סס"מ מגודל פלטת הבסי -15ב לודגה קחרמים מפני הבטון עד למה

 מפלדה. םבמקומו ופילוסו ע"י שימסי ההעמדת עמוד הפלד 5.2 

 אוזל, והנ תחת בריעינבסיס ואטומה למהס"מ מגודל פלטת  -5ה בלקביעת טפסה הגדו 5.3 

 שקע בבטון.ד נגכ קהציי

יצוע בהקפדה על  ךות ות של פלטת הבסיסטי עד לפנים העליוננהדייס הצמיציקת  5.4 

 בסיס.הפלטת  דייס הצמנטי בהיקף כלשל הליה עציפות הרורים בפלטה לבדיקת ח

ישולם לפי מדידת נפח הדייס הצמנטי התאורטי לפי שטח טבלת  מחיר עבודות אלו 5.5 

 ס"מ לכל צלע. 5ת ספהוו סיסהב

 

 סיכוך גג תרמו אקוסטי 819.0

סיכוך הגגות יעשה במערכת תרמו אקוסטית המתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני  .1

 המסמכים באו להשלים אחד את השני. 2המצורף. למען הסר ספק, 

 או שו"ע. 03-5598541גג בע"מ -מערכת גג כזו מסופקת ומורכבת ע"י חברת אלום 

 

 הפח הנושא  .2

 מ"מ לפחות.  1.0-נושאות  לא יפחת מעובי הפח/ קסטות  2.1 

וצבוע בגוון שיבחר ע"י האדריכל בסוג  Z-275הפח יהיה מגולוון לפי דרישות תק"י  2.2 

מיקרון לפחות  30-מיקרון לפחות לגוונים המלאים ו 25צבע פוליאסטר בעובי של 

 לגוונים השקופים כך, שיתקבל משטח אחיד במראה ובטקסטורה.

מ"מ . על הקבלן להביא  600או  500ה מדגם פח קסטה ברוחב של הפח הנושא יהי 2.3 

מסמך רשמי של החברה המיצרת בארץ או בחו"ל המוכיח  -מסמך וטבלת עומס מותר

את כושר העמידות לעומס הנדרש על פי הנחיות מהנדס המבנה. העומס של הגג יחושב 

"י הקבלן לאישור ק"ג למ"ר ויוגש ע 30על פי תקן ישראל בתוספת  עומס שימושי של 

 מהנדס הפרויקט .
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 בידוד .3

על הקבלן להרכיב לוח לבידוד טרמי ולספיגה אקוסטית המורכב בתווך שבין הפח  3.1 

 הנושא לפח העליון.

ק"ג למ"ק או לחילופין צמר  60הקבלן ראשי להשתמש בצמר סלעים בצפיפות של  3.2 

פחת מהמצוין בכתב לא י R-ק"ג למ"ק ומלבד ומקדם ה 24זכוכית בצפיפות של 

 הכמויות

 .2"עובי הבידוד יהיה  3.3 

 

 פח עליון וטיפול ברעש  .4

לפחות וצבוע כדוגמת  AZ-150או  ZN-275פח טרפזי עליון מגולוון  -חלופה א' 4.1 

מ"מ נטו. בחלופה זו יוסיף הקבלן לוח גבס אדום  0.55-איסכורית שעוביו לא יפחת מ

מ"מ  12.0חסימה לרעש . עובי לוח הגבס יהיה הכולל מעכב בעירה המהווה שכבת 

 לפחות. משקלו יהיה על פי תק"י.

אונדוליט או שו"ע הכולל -פח עליון כולל שכבה מרסנת רעשים כדוגמת פח –חלופה ב'  4.2 

   ממ" 0.6-פח פלדה פנימי מגולוון לפי תק"י בעובי שלא יפחת מ

דרישת מינימום לאיכות הציפוי.  -קרמיהחלופות יהיו מצופים בציפוי  2-כל הברגים  ב 4.3 

קר או  -הבורג יהיה  כדוגמת בורג של חברת מיברג או שו"ע. ציפוי של הברגים בגלוון

-אפור ורחב כדוגמת שור EPDMציפוי אלקטרוליטי לא יתקבל. האטמים יהיו אטם 

. לפחי האונדוליט ישתמש הקבלן באביזרים היעודים של חברת אונדוליט או חברה 50

 רת שתאושר ע"י היועץ ו/או האדריכל  לרבות כיפות לברגים העליונים.אח

הקבלן יהיה אחראי לביצוע מושלם של פריטים כל האיטומים והפלשונגים תוך  4.4 

מ"מ ומגוולון וצבוע לפי  0.55-שימוש בחומרים מעולים ובעובי פחים שלא יפחת מ

 תק"י.

 

  SDפרטי ביצוע ותוכניות  .5

יום מצה"ע יגיש הקבלן  30-תוכניות מאושרות לביצוע ולא יאוחר ממיד עם קבלת  5.1 

של הגג ומרכיביו לאישור המפקח. התוכניות  SDלאישור מוקדם תוכניות ביצוע 

 .1:20ו  1:10ביצוע ופירוט החומרים בק.מ של -תהיינה משורטטות ויכללו פרטי

 

 פלשונגים .6

של כל הפלשונגים במבנה, פירוט מלא -SD הקבלן יגיש לאישור באמצעות חוברת ה 

הפלשונגים צריכים להתאים באופן מלא לגוון, לצבע, לאיכות החומר ודרישות המפרט 

מ"מ. בפרסיות גדולות  0.55-והאדריכל. הפלשונגים יעשו באמצעות פח שעוביו לא יפחת ב

הקבלן יכין על חשבונו וכלול במחיר היחידה תמיכות לפלשונגים רחבים או עמוקים ובכך 

 וע עיוות צורה או, שקיעה, או דופן חלשה .למנ
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 ירידות מים , צמג"ים וכ"ו -מזחלות מים .7

שטוצרים יורכבו  ע"י הקבלן ביציאה מהמזחלת לירידות המים .  -שטוצרים 7.1 

השטוצרים יהיו מפח עבה ומספיק לריתוכם בתחתית התעלה. קוטרם ומיקומם לפי 

 תוכנית.

ישראל ובהתאם לתוכנית  -מ"מ מגוולון לפי תקן 2.0ל המזחלות יעשו מפח בעובי ש 7.2 

 ,שתוגש עי הקבלן ותאושר עי המהנדס. SDהביצוע ותוכנית ה 

הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על איכות הריתוך בין התעלות,  -חיבור מזחלות בריתוך 7.3 

ההשחזה והטיפול אחרי הריתוך בתוך, מתחת וסביב התעלה. יש להסיר את כל 

ההשחזה של הריתוך תהיה עדינה לכל אורכו במצב שלא משאיר חורים ולו השלקה. 

הקטן ביותר לאורך קו התפר. יש לנקות לפני הצביעה מאבק ההשחזה ומהשומנים 

ולצבוע בצבע עשיר אבץ איכותי ובמברשת צבע בלבד ! את כל אורך התפר מבפנים, 

 מלמטה ומלמעלה.

 

הקבלן יידרש להגיש , לפי דרישה, אישורים גבי החומרים אותם סיפק ו/או עשה  חומרים: .8

בהם שימוש. הקבלן ידאג לרכוש את החומרים ו/או ייצר במקומות או אצל ספקים שיש להם 

 , ואישורי בקרת איכות לתהליך הייצור. COCתעודות טיב 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים .9

 המדידה במ"ר פריסת הגג. 9.1

ואישורם אצל  Shop Drawingהמחיר כולל את כל האמור לעיל, לרבות הכנת תוכניות  9.2

 האדריכל.

 המחיר כולל גם מספר גוונים לפי הנחיות האדריכל. 9.3

העבודה קומפלט כוללת את כל ההלבשות, אטמים, רוכבים ופלשונגים לקבלת גג או  9.4

במקומות בהם אין מזחלות קיר אטום ואסתטי, וכן כולל ביצוע הלבשות עגולות 

 בקצה הגג.

לפריסה ופרטי הגג לאישור  Shop Drawingכמו כן כוללים המחירים גם ביצוע  9.5

 האדריכל.

  

 מערכת "קו חיים" להגנה מפני נפילת בעבודה על גגות. 19.09

 כללי 19.09.1

 עבודות קו חיים להגנה מפני נפילה, תבוצע בתכנון וביצוע ע"י הקבלן.  .1

( של כל המערכת Shop Drawingsהעבודה כוללת בין היתר גם תכנון והכנת תרשימי עבודה ) .2

ואופן התקנתה,אספקה והתקנה של כל ציוד  מערכת "קו חיים" כמפורט בהמשך, ואספקה 

)רתמות, התקן סופג אנרגיה, אבזרים, טבעות, קובע מגן עם רצועת  של ערכות ציוד מגן אישי

אישור מהנדס מתכנן מטעם הקבלן ועל חשבונו, לעמידת המתקן בתקן וכיוב'( קבלת  סנטר  

EN 795  ושכירת שירותיו של מנחה מקצועי/מפקח מטעם יצרן הציוד שיותקן, כמפורט

  בהמשך. 
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 תכולת העבודה ופירוט הדרישות מקבלן הביצוע של מערכת "קו חיים" 19.09.2

הבאים לפני תחילת הביצוע. )תחילת הוראות כלליות: הקבלן יכין ויציג את המסמכים  .1

 העבודה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור המפקח(:

תוכניות לביצוע בהתאם להוראות יצרן הציוד ובהתאם לתקנים הרלבנטיים, חתומים  1.1 

 בידי מהנדס מתכנן מטעם הקבלן.

 לתהליך העבודה שלו. -JSA –סקר סיכונים  1.2 

 וראות הבטיחות בהן הוא ישתמש במהלך עבודתו בהתאם לסקר הנ"ל.                                      ה 1.3 

 הצעדים בהם הוא מתכוון לנקוט למניעת נפילת כלי עבודה.   1.4 

 תוכנית הדרכה הבטיחות לעובדיו.  1.5 

 שמות העובדים, ועותק של הסמכתם לעבודה בגובה. 1.6 

ת הגנה זמנית למניעת נפילה מגובה,בעת התקנת המערכת הקבועה. יש להקים מערכ .2

במיסגרת זאת העובדים יעוגנו לעוגנים הקבועים הראשונים של המערכת, וינועו על הגג 

כשעליהם רתמה אישית מלאה, התקן בלימת נפילה חופשית ומתקן גלילה אוטומטי לפריסה 

 ואיסוף כבל החיבור, כולל כל האביזרים הנדרשים. 

יהיו מצוידים  אורך הכבל האישי לא יאפשר קירבה מסוכנת לשפת הגג. עובדי ההתקנה 

כלי העבודה והחומרים יועלו  ותהיה להם הסמכה וכשירות לעבודה בגובה בצמ"א מתאים,

 או בעזרת סל אווירי חיצוני.  לגג בנפרד, ולא תוך כדי הטיפוס בפיר הסולם 

הקרקע שמתחת לאזור העבודה, כך שלא יהיה סיכון הקבלן יקפיד לגדר ולשלט את תחום  

להולכי רגל או כלי רכב, בעזרת גידור קשיח משתלב, כך שימנע לחלוטין מעבר באזורים אלו 

 )לא סרט סימון(.

במערכת ההגנה הקבועה, יתקין הקבלן כבל "קו חיים", בכל מקום בו הגג נדרש לתחזוקה,  .3

ה יתקין הקבלן קווי רוחב בין קווי האורך הנ"ל, כך כגון בצד מרזבים ומפוחים. באותה שיט

 שיתאפשר מעבר חלק ללא ניתוק טבעת ההחלקה אליה ייקשר הכבל האישי של כל עובד.  

כבלי ההגנה לא   לא יהיה מצב שבו עובד לא יהיה רתום כלל. הסעת טבעת האבטחה לאורך 

 תצריך התערבות ידנית של העובד וידיו תהיינה חופשיות.  

עמידה בתקנים: כל ציוד הבטיחות מפני נפילה יעמוד בדרישות "תקנות הבטיחות בעבודה  .4

 EN 795בדרישות תקן  והכבלים תעמוד )עבודה בגובה( המעודכן ביותר". מערכת העגינה

 .ISO 9001תקן אבטחת איכות  , וכן שהיצרן והמבצע יהיו בעליCוסיווג  A2סיווג 

היצרן ויזמין על חשבונו  ן המערכת ופרטי התקנה לפי הוראותהקבלן ימציא אישורים של יצר .5

 795מהנדס מתכנן לחישוב ולבדיקת המערכת, ולקבלת אישור על התאמה לדרישות תקן 

EN . 

נציג מומחה של יצרן הציוד, ינחה את הקבלן בביצוע העבודה, יבדוק אותה בסיום וייתן  

 אישור בכתב על עמידתה בדרישות היצרן.

 יתקין את המערכת על פי שרטוט התקנה שיאושרו ע"י המפקח. הקבלן .6

 ׂ (.As Madeבתום העבודה ימציא הקבלן למזמין תוכניות עדות ) 

צרפת, או ש"ע לנ"ל  VERTICגרמניה,  SOLLהציוד למערכת "קו חיים" יהיה תוצרת  .7

 המאושר ע"י המפקח, כולל מכתבי הסמכה, וכו'.
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 מערכת "קו חיים"הנחיות תכנון של  19.09.3

מערכת "קו חיים" צריכה ללוות את עובדי התחזוקה של הגג מרגע צאתם מסולם העלייה לגג  .1

או רדתם מסל ההרמה, לאורך הגג, כך שהעובדים לא יוכלו להגיע לשפת הגג )"מניעת נפילה" 

 ולא "בלימת נפילה"(.

בין שני עוגני ביניים, לא יעלה מספר העובדים המרבי שיהיו בו זמנית על קטע קו חיים אחד,  .2

. תכנון המערכת צריך לענות על האפשרות ששני העובדים ייפלו יחד ויגרמו להלם של 2על 

11kN (1.1 .לפחות, על קטע כבל הגנה אחד )טון 

 מטרים )בין עוגני קצה(.  100אורך מרבי של קטע כבל "קו חיים" יהיה  .3

מ'. ברגים יהודקו עם מד פיתול וכבלים יימתחו  12.5מרחק מרבי בין עוגני ביניים יהיה עד  

 באמצעות ציוד מיוחד של היצרן, באחריות הקבלן.

בקצות כל קטע קו חיים, ליד עוגני הקצה, יותקנו מותחנים תקניים של היצרן, התקני חיווי  .4

 לציון נפילה ומחווני מתח.

חלד למשל( תהיה -ק מפלדת אלבכל מקום שבו מתקיים מפגש בין מתכות שונות )בורגי הידו .5

הגנה מפני שיתוך ולא ייגרם לגג נזק כלשהו, הן בהתקנה או במרוצת הזמן, והן במקרה של 

 בעתיד. פירוק המערכת

במקרה שנדרש חיבור של העוגן דרך הפח הגלי באמצעות ברגים ו/או ניטים, הדבר מחייב  .6

ם מעל הבורג ו'או הניט. בכל בידוד ואיטום בין הפח לבין הניט ו/או הבורג וכן איטו

  מקרה,הקבלן יהיה אחראי לאיטום הגג בנקודות חיבור מערכת קו חיים.

      .        316כל החלקים המסופקים ע"י יצרן הציוד יהיו מפלב"ם  .7

 

 תריסי רפפה בהיקף קירות הטניס 19.10

 .202יבוצע בהתאם לפרט בתכנית  .1

 בפורט" מגולבנת עם ציפוי פי.וי.סי בהתאם לפרטים הבאים:כמו כן כולל ביצוע "גדר  .2

בגוון משתנה לבחירת האדריכל, עיניים עם ציפוי פי.וי.סי. גדר "ספורט" מגולבנת  2.1 

 מ"מ. 3.6-מ"מ, בעובי חוט שלא יפחת מ 50/50בצפיפות 

 ס"מ. 1.5-תחתית הגדר תהיה גבוהה מפני מפלסי המגרשים ב 2.2 

, מרותכים או 3משולבים בעמודי חזית הרפפות, לפחות בקוטר " –עמודי הגדר  2.3 

 מחוברים בברגים לפלטקות מגולבנות המעוגנות ברצפות הבטון.

 פרקי. Tלפחות, בחיבור אביזר  2צינור אופקי מגולבן בקוטר " –בראש הגדר  2.4 

מ"מ לפחות, המושחלים  5ע"י כבלים אופקיים כל מטר בקוטר  –מתיחת הגדר  2.5 

 –בלולאות מתאימות בעמודים וננעלים ע"י מצמדי מתיחה תקניים; ביצוע המתיחה 

ע"י מתקן מתיחת גדרות, כל המתיחות בכיוון אחד מנקודת התחלת הקשירה, אל מוט 

 מ"מ לפחות בעמודים. 12עגול אנכי מגולבן חלק בקוטר 

 גידי, כולל קיפול הקצה פנימה.-כל עין שנייה, ע"י חוט קשירה ארבע –קשירת הגדר  2.6 

כל חיבורי הגדרות והשערים יהיו בברגים ויאפשרו פריקות מלאה )למעט רק עיגון  2.7 

 העמודים הראשיים של הגידור אל בסיסי הבטון(.
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 ותכולת מחיראופני מדידה   .1119

זה כולל את החומר, אספקתו, הרכבתו, תקורת הקבלן ורווח מחיר היחידה הנקוב בחוזה  .1

הקבלן, קרי את מלוא התמורה הנדרשת ע"י הקבלן לביצוע העבודה הנ"ל מוכפלים בכמויות 

 המתוכננות.

יחידת המדידה לכל סעיפי הפלדה יהיו במשקל והם יהוו את מכפלת המשקל התיאורטי של  .2

של הקבלן והמאושר ע"י המהנדס, מוכפל במשקל נפח הפלדה המופיע בתכניות בית המלאכה 

טון/מ"ק, ללא התחשבות בריתוך, פחת, גילוון וכד', לפי רשימה אותה יכין  7.85סגולי של 

 הקבלן.

כל הפחים, הזויות, המחברים, פחי ההקשחה וכל אביזרי מרותך לאלמנטים הראשיים  .3

הראשיים, אליהם הם ישולמו לפי משקלם מוכפלים במחירי הסעיף של האלמנטים 

 מחוברים.

  בנפרד ומחירם מוכל במחירי הקונסטרוקציה השונים.ישולמו  לא הברגים והאומים .4

דיסקיות קפיציות, פלטות פילוס, דיסקיות התאמה וכל אביזרי העזר הנדרשים נכללים  .5

 .במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד, כמו כן משקלם אינו מצטרף למשקלי האלמנטים

 

מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד מטעם קבלן הפלדה וכמו כן הכנת תכניות  .6

מפורטות )תכניות בית מלאכה( כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא תשולם בגין שרותים אלו 

 כל תוספת.

בצד החיצוני של המישור המחופה הפחים הצורתיים נמדדים בשטח נטו ללא חפיות, מערכת  .7

ירו כל ההלבשות הנדרשות, הבידוד הטרמי הפחים הפנימיים, הקושרות כל ומכיל במח

 הנדרש קומפלט, לקבלת גג וקירות אטומים ואסטתיים.

אלכסוני ייצוב זמניים וכל אמצעי אחר המוסף לשלב הביניים לא ימדד ומחירם יהיה מוכל  .8

 במחירי הפלדה, וכמו כן על הקבלן להסירם כמבואר במפרט.

ויכללו והזמניים לא יימדדו בנפרד והיו כלולים במחירי כתב הכמויות, קבועים ה קוי חיים .9

 .את כל המתואר במפרט המיוחד

 תריסי רפפות נמדדים במ"ר ומחירם כולל גם את גדר הספורט. .10

  

 

 

 

 

 

 



178 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

 אלמנטים מתועשים בבניה – 22פרק 

    

 הנחיות כלליות  122.0

 כללי . 1

 22גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק  מחיצותתקרות וכל עבודות אספקת והרכבת   1.1 

, המחמיר מבין המסמכים הוא בהתאם להוראות היצרןו אלמנטים מתועשים בבנין -

 הקובע.

מחיצות, את גימורן ואת התאמתן לפריטים ציפויים ואספקת והתקנת העבודה כוללת  1.2 

חלונות או פתחים אחרים(, המורכבים בתוך קירות  של מסגרות ונגרות )כגון: דלתות,

 הגבס או נוגעים )גובלים( בהם או מהווים חלק מהם.

 

 תקרות תותבות 222.0

 כללי . 1

אלמנטים  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  

 מתועשים.

מ"א, גלאים, מערכות כריזה, מתזים ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי בתקרות  

 ומערכות אחרות.

 דרישות כלליות . 2

רותים הדרושים, להתקנת התקרה יעל הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, הש 

בעת ההתקנה על המתקין להשתמש בהתאם לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן. 

 בכפפות לשמירה על ניקיון האריחים.

מרים בהם הוא ול הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החעלפני ההתקנה  

עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות 

 התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, סוג גמר וגוון. )אש(,

 תוכניות עבודה ופרטים . 3

מר מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים ג 

צבוע, בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים 

 אחרים.

 שיטת הביצוע . 4

 -התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר  

 במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו.

תכניות, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה. הקבלן ילמד את ה 

או את הקונסטרוקציה עבורה בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה 

 בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה.

מוש ילש תרשת התליה בתמיסה מאושראת בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ו 

 ,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד.ע"י יצרן התקרה

ת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות והמוגמר ותפני התקר 

 .ותנודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או מוסרים
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תאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה על הקבלן ובאחריותו, לה 

הקונסטרוקציה,כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אויר,צנרת וכיוצא 

באלה, הקונזולים,ה"גשרים", או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את 

מעליה מבלי מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות 

 לפגוע בהן, כלולים במחיר.

 ית תקרת תותב מאריחיםתליל קונסטרוקציה . 5

תלייתה  ואופןמהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת  ייתכנן ע" הקבלן 

 התקרה על כל מרכיביה.  לטיבאו חיבורה לקונסטרוקציה. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי \ו

 אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים.הקבלן ימציא למפקח  

" CLIXצבוע בתנור מסוג "ו מגולוון מפח  Tהאריחים תעשה על גבי מערכת פרופילי  תליית 

 .עש" או ,"אורבונד" בשיווק"  ריכטרחברת " של

, מ"מ Ø4מוט הברגה או מוטות תלייה מגולוונים  באמצעות תעשה Tפרופילי  תליית 

 העומדים, ע"ש או, ריכטר' חב של  TWISTER מתכווננת תליה ממערכת חלק המהווים

 .ג"ק 40  של מותר תלייה בעומס

 התליה הבטחת כולל, באתר המפקח או היצרן הוראות לפי במרווחים ימוקמו המתלים 

 אביזרים תלויים בהם במקומות -( T-ה פרופיל לכוונון מחורר מתלה" )נוניוס" מתלי בעזרת

 . מ"מ 200 על יעלה לא מהקיר הראשון המתלה מרחק. התקרה על נוסף עומס או שונים

 אלא, היסוד קונסטרוקצית\מתקרת עצמאית תהא, אחרות מערכות או תאורה גופי התקנת 

 באמצעות תליה תותר לא.   התותב לתקרת ישירה תליה יאפשר התותב תקרות יצרן אם

 במרווחים המתלים את לקבוע אפשר אי אם.  כפיפים פח סרטי או דקים פלדה חוטי

 בשלד להשתמש יש, אחרים מכשולים בגלל או שרות ציוד של הימצאותו בגלל המומלצים

 .צידית תזוזה למנוע מנת על היטב שיתמוך, נאותים גישור ביצועי בעל משני נושא

 התותב תקרות את הנושאת המערכת לחיבור הקבלן י"ע תינתן מיוחדת לב תשומת 

 וכן התותב תקרות את הנושאות המערכות בין החיבור אמצעי. הבניין של לקונסטרוקציה

 חייבים בבניין הקונסטרוקטיביים האלמנטים לבין עצמה הנושאת המערכת שבין החיבורים

, למטרתם המתאימים ובצורה באורך"(,פיליפס" כדוגמת) עוגן של מבנה בעלי ממתכת להיות

 לפחות( בלוק או בטון) הקשה לבניה יוחדרו אשר התותבת לתקרה מתאים נשיאה כושר בעלי

 בהוראות כמפורט והחיבורים התליות כאשר, מפקחה באישור יעשה ל"הנ כל .מ"מ 40

 .היצרן

 באתר שמורכבות השונות המערכות לפי יותאמו התליה שנקודות בחשבון לקחת הקבלן על 

 המפקח, לאישור וחיזוקיו הנושא השלד של עקרונית תוכנית להציג הקבלן על. אחרים י"ע

 בין סטנדרטיים לא חיבורים ומניעת התקרה יציבות יבטיח זה תכנון. העבודות תחילת לפני

 .הפרופילים

 בהתאם יהיו הבניין של לקונסטרוקציה חיבורה או/ו תלייתה ואופן הנושאת המערכת פרטי 

 משום זה באישור אין אולם, ובאישורםמטעם המזמין  האדריכל או/ו המהנדס לתכניות

 כל על ויציבותה חוזקה, התותבת התקרה לטיב הקבלן של הבלעדית האחריות הסרת

 .מרכיביה

)אין לאפשר שימוש בפרופיל  מאלומיניום Z+L  פרופילי יהיו( התקרה בהיקף) הגמר פרופילי 

L+Z )יחוברו פינות חיבוריב. התקרה ומיקום לתכנון בהתאם העשוי מיחידה אחת 
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 עיבוי בהם יהיה וכן רווחים ללא, מדויקים בחיבורים(, גרונג) מעלות 45 בזוית הפרופילים

 .הפרופיל לחיזוק פינתי

 ".ירייה"ב הפרופילים את לחבר אין. העין מן סמויים יהיו החיבורים כל 

 פרופילי כל, התקרה ולפילוס לתמיכה הנדרשת הקונסטרוקציה כל את כוללת ההתקנה 

L+Z+T  של הביצוע יפרט פיל - הכל,  התכנית לפי קצה אריחי חיתוך וכוללת, הנדרשים 

 .היצרן

 חיזוקים כוללת, כנדרש אחר וציוד שילוט, חורים, תאורה תעלות/תאורה לגופי פתחים הכנת 

 '.וכו אויר מיזוג גריל כגון שונים לאלמנטים התאמה לרבות, כנדרש וגשרים

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' . 6

ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבות אמצעי כל אמצעי   6.1 

עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית 

אם הם נראים לעין.  מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל 

קבלן לבצע, לרבות והמפקח לגבי כל פרט חיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון ה

 צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו'.

 לא יאושרו  אמצעי חיבור כלשהן הנראים לעין. 6.2 

 פתחים וחורים בתקרות .7

ביצוע במחירי ביצוע היחידה את תכלולנה ע"י הקבלן  שמבוצעות עבודות תקרות התותב 

קשורת, כיבוי פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, מיזוג אויר, ת

 מכניות(.-וכל יתר המערכות האלקטרו ,רמקוליםאש

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים  

הכל  -כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' 

 כנדרש לביצוע מושלם של העבודות.

  תאורה יגופ . 8

  .בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכניות  8.1 

הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע  8.2 

 בתאום עם קבלן התקרות. החשמל

 דרישות כלליות: .9

 .       יש לבצע בדיקה תקנית ע"י מעבדה מוסמכתלאחר ביצוע התקרה  9.1 

 בתקן הישראלי ת"י 8.4,  8.3בסעיפים מופיע הסבר מפורט לאופן הבדיקה התקנית           

 זאת אסור שימצא כשל. . בבדיקה 3חלק   5103

 נדרש מקדם בטחון כלהלן: )מקבעים עליונים( לגבי המיתדים המעוגנים בתקרות 9.2 

   5-מיתד מתפצל מתכתי לא פחות מ .א

  6 -מיתד פלסטי )ניילון או פוליאמיד(  לא פחות מ .ב

 

 תקרות תותב שונות 322.0

תקרות תותב שונות בהתאם לסעיפי כתב הכמויות, הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל שימוש  באביזרי 

 גמר ותליות של היצרן , המתאימות לסוג התקרה.

, שיאשר בכתב את התאמת  ההרכבה ביצוע של כל תקרת תותב תלווה ע"י יועץ של יצרן אותה תקרה

 ואביזרי התקרה השונים לאלה המסופקים על ידו ומתאימים לדגם התקרה  הנדרשת.
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 תכנון ע"י מהנדס רשוי 422.0

ולאחריו  כל התליות והחיזוקים של מחיצות הגבס ,הציפויים ותקרות התותב יתוכננו ויבדקו בביצוע 

 המהנדס יהיה  מטעם הקבלן ועל חשבונו. שנות ניסיון לפחות, 5ע"י מהנדס רשוי בעל 

אישור   22הקבלן אחראי להעביר למפקח במעמד הגשת כל חשבון חלקי שבו עבודות הקשורות בפרק 

 בכתב שהעבודות תוכננו , נבדקו בפועל ואושרו ע"י המהנדס הרשוי מטעם הקבלן.

 המפקח רשאי לדרוש מפעם לפעם חישובים סטטיים של המהנדס , לעיונו.

 

 ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים 52.02

כולל את החיתוכים הדרושים, עיבוד  המדידה במ"ר קירות ותקרות. מחיר התקרות השונות . 1

הדרושה לחיבור לתקרות הבטון ולקונסטרוקציית  ית חיזוק ותימוךיפתחים, קונסטרוקצ

המתוכננת  )במיוחד במרתף, מלבד קונסטרוקציית הפלדה 19הפלדה המשולמת בפרק 

וכל , צביעת כל אלמנטי הפח הגלויים לעין פרופילי גמרפרופילי השענה, , ונמדדת בנפרד(

האמור בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות לאלמנטי תאורה, מיזוג 

 .Shop Drawingביצוע  רמקולים וכד'. אויר,

 .לצורך תלית גלאים, ספרינקלרים וגופי תאורה תותבחיזוק אביזרים בתקרת כמו כן  

פרופילי פח לחיזוק ולעיגון, סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועים בתוך תקרות מונמכות  . 2

כן, נכללים במחיר התקרות כל -כמו יכללו במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד.

 .עם הקבלןהחיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות המהנדס הרשוי מט

במחיר התקרות כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות  . 3

 במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים, עבור חיבור  . 4

 ועים.ים ישרים או אלכסוניים או שיפוובק

לא ישולם בנפרד ויהיה ובשטחים קטנים וברצועות  עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי . 5

 ., אלא אם מצוין אחרתהכמויות-כלול במחיר הסעיפים השונים שבכתב

כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל כהכנה לצביעה, כהגדרתו  . 6

 לצבע.קיר ו/או תקרה מוכנים  -

מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה  . 7

 כן, את עיבוד שולי הפתח.-ידרש, וכמויאויר ולכל פתח ש-לגרילים של מיזוג  לספרינקלרים,

, צינורות, שקעים ואיטומם כולל איטום נגד מעבר אש עיבוד פתחים למעברי כבלים, תעלות . 8

)כולל אלו שמעל המחיצות המתועשות( לא והמחיצות ות/מחיצות ובתקרות תותב בקיר

 יימדד בנפרד ויהיה כלול במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

 הערה: מיקומי הפתחים בתקרות במרכזי האריח/מגש. 

 לשלד המבנה.לתליה  בכל גובה , מחירי המחיצות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרוש . 9

במחיצות ו הן בתקרותאו שו"ע,  של "אורבונד" ”Jבפינות מתכת, או בפרופילי "הגנת פינות  . 10

 כלולים במחירי היחידה השונים.

 לא יימדד ויהיה כלול במחיר המחיצות. סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס, .11

בקצוות החופשיים של תקרות גבס כלול במחיר התקרות  TRIM Jשימוש בפרופילי מתכת  .12

 ולא יימדד בנפרד.
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מחירי התקרות השונות, המחיצות והרצפות הצפות כוללים הכנת דוגמאות לפי דרישת  .13

 מ"ר מינימום כל דוגמא(. 5המפקח לאישור האדריכל )בשטח 

לקירות, לעמודים  מחירי המחיצות השונות כוללים את כל האיטומים בחיבורים לרצפה, .14

 ולתקרה וכן איטום מעבר מערכות דרך מחיצות.

 מחירי התקרות כוללים העסקת מהנדס מוסמך לתכנון התליות של התקרות. .15

ערכת ״בנד רסטרס״, בהתאם למצוין בכתב ממחירי התקרות כוללים פרופילי פיין ליין ו .   16

 הכמויות.  

 כון תקינה כתנאי לאישור התקרות ע"י המפקח.מחירי התקרות השונות כולל בדיקת מ . 17

 מחירי תקרות פייבורד כוללים גם את הצביעה בגוון לפי בחירת האדריכל. .18

 הערה:  

 הקבלן חייב להחזיק באתר באופן קבוע את מפרטי וחוברות פרטי "אורבונד". 

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה. 
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 ביסוס עמוק, כלונסאות קדוחים וקורות ביסוס – 23פרק 

 

 הנחיות כלליות 23.01

 .23כל העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .1

 כלונסאות יימדדו באורכם לפי התכנית. .2

 הכלונסאות. במחירכלול קידוח נוסף ללא יציקה או כולל יציקה לא תימדד ומחירם  

שימוש במכונה סיבובית בגלל סוג הקרקע הקיים ו/או מילוי, המחיר כולל שילוב  אם יידרש .3

 מכונות הקידוח.

 התשלום יהיה לפי מטר אורך קידוח ומושלם ויצוק. .4
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 אש אוטומטית עם מתזים-מערכת כיבוי – 34פרק 

 

 אים.משולבת מערכת כריזת חרום, אינטרקום מחסה וטלפון כב מערכת גילוי אש ועשן 34.01

 

 כללי 011.034.

החברה המציעה תהיה בעלת מגוון רחב של ספקי משנה )מתקינים ונותני שרות( שעברו  .1

קבלני משנה  20הכשרה ע"י יצרן המערכת. תנאי לאישור הציוד הוא הצגת רשימה של לפחות 

 תחזוקת המערכת.\מאושרים להתקנה

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של  5של  ןוניסיוהחברה המציעה תהיה בעלת ידע  .2

טכנאי החברה  .משולבות כריזה ושאינן משולבותאוטומטיות לגילוי וכיבוי אש  מערכות

המתקינה יהיו בעלי הסמכה ואישור בתוקף מטעם היצרן להתקין את המערכת. כמו כן 

 תהיה החברה מוסמכת מטעם מכון התקנים לתחזק מערכות גילוי וכיבוי אש. 

ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקנה  ISO 9001בעלת תו תקן,  החברה .3

 שרות ואחזקה.

שנים האחרונות ה 5 -ב  ביצעההחברה  ומכון התקנים הישראלי. ULתקן  איישהציוד המוצע  .4

 גלאים ומעלה. 500בהיקף של לפחות   פרויקטים 10

 על ארבעת חלקיו. 1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULאישור  ויישארכיבי המערכת  .5

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד ואישור לעבודה משולבת ביניהם. 

יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים  האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים,

 האחרונים של מכוני תקינה אלו.

 בצע תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז.החברה המציעה הינה חברה מורשת ל .6

 דרישותועל פי  על כל חלקיו 1220פי התקן הישראלי -תבוצע על בטיחות תומערככל התקנת  .7

.NFPA 

 

 תיאור המערכת 021.034.

ומשולבת עם מערכות ( אנלוגית ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ) .1

 .וטלפון כבאים חרוםל כריזה

רכזת ראשית אליה יתחברו רכזות ו/או פנלים משנה מכל בניין, כל המערכות המערכת תכלול  .2

 יחוברו בתקשורת וידווחו לרכזת ראשית בחניון.

בכל בניין תותקן רכזת ג"א משולבת כריזה נפרדת שתחובר לרכזת הראשית בחניון ותדווח  .3

, כריזה, לה. הרכזת תמוקם בחדר תקשורת הראשי של כל בניין ותרכז את כל אביזרי ג"א

 צופר ונצנץ, לחצני ג"א וכיו"ב בכל שטחי הבניין.

 ארונות שליטה ע"י כבאים: .4

בכניסות הראשיות למבנה יבוצעו ארונות כבאים / פנל כבאים כולל כל הציוד בתוכם  

 כמפורט להלן:

או פנל משנה של המערכת בכפוף לאישור יועץ הבטיחות \רכזת גילוי אש מקומית ו .4.1

 ושירותי הכבאות.
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 לחצן חרום לניתוק החשמל בשטחים הציבוריים. .4.2

 לחצן חרום לניתוק גנרטור עם בורר + מפתח. .4.3

 מיקרופון כריזת חרום. .4.4

 טלפון כבאים .4.5

 .אזורי מחסהיחידת אינטרקום מחסה ושילוט הכוונה מואר ל .4.6

מצב מתח  \מצב כמות שמן \מד סולר \חוסר דלק \תקלה \)פעולה  פנל חיווי גנרטור .4.7

מצב טעינת מצבר(. בכל תקלה או בעיה תינתן התראה ברכזת אש  \מתח גנרטור \רשת 

 .NFPA110ו  5000בהתאם להוראות ת"י 

מצבים( ויכלול בצמוד אליו  3פנל הפעלה / מתגי הפעלה/שליטה במפוחי שחרור עשן ) .4.8

 נוריות בקרה עבור כל אחד מהמצבים.

 פנל הפעלה / מתגי הפעלה למערכת דיחוס אויר בחדרי מדרגות. .4.9

 שמור עבור בוררים לשליטה במפוחי שחרור עשן. מקום .4.10

 ציוד נוסף כמפורט בהנחיות הבטיחות של הפרויקט. .4.11

העבודה כוללת חיווט מושלם בכבלים חסיני אש וחיבור למערכות וללוחות הפיקוד שלהם  

יש להגיש תכנית ארונות  כבאים לאישור יועץ החשמל, יועץ  השונים בבניין. במקומות

 ונציגי המזמין  לפני הביצוע. בטיחות, אדריכל 

 החלפת סוגי גלאים ע"פ הצורך.אפשר יש זהה בסיסכל סוגי הגלאים יהיו מסוג אנלוגי עם  .5

מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע  על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף .6

תעודות בדיקה המעידות כי וכן  וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה.

 ומכון התקנים הישראלי. ULהציוד עונה לדרישות 

תוכן ע"י ספק המערכת תכנית –לפני ביצוע, לאחר אישור הציוד וכתנאי לאישור ביצוע  .7

שתוגש לאישור המתכנן והמפקח. התכנית תשמש את קבלן החשמל   shop drawingעבודה 

נים בשלב אישור המערכת. התכנית תעודכן לביצוע תשתיות ולאחר מכן תוגש למכון התק

 ( ותוכלל בתיק מתקן .as madeלאחר ביצוע )

 

 לוח פיקוד ובקרה  אנלוגי לגילוי אש 031.034.

 .54ENותקן  UL864, תקן 1220מערכת גילוי אש תהיה מאושרת התקנים הבאים: ת"י  .1

 של חברת טלפייר. ADR7000דוגמת מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה  .2

. ULוכן  בעלת תו תקן  מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי  .3

 508 -. ניתן להרחיב את המערכת עד לאנלוגית ADDRESSABALEתהיה מסוג  ההמרכזיי

 ולחבר מרכזיות נוספות במידת הצורך. המערכת קצה ממוענות )גלאים, לחצנים וכו'( ידותיח

אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים,  127עד  ( יחוברוLOOPחוג ) חוגי בקרה, כאשר בכל 4תכלול 

צופרים וכדומה(. החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה 

יבוצע  אזורלחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל 

שמור. בכל  30%בהתאם לתכניות ביצוע ועוד כמות כתובות בפועל  בעזרת שני מוליכים.

 כתובות כ"א. 127מקרה יותקנו לא פחות משני כרטיסים 
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של טלפייר.  TFVXדוגמת  כריזת חרום ליחידת שליטה של מערכת יחוברלוח הבקרה  .4

מערכת כריזה תדווח על תקלות למרכזית גילוי אש ומרכזית גילוי אש תפעיל הודעות ע"פ 

כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה, אשר בה יאוחסנו מספר . מערכת תכנות מוקדם

הודעות מוקלטות והתראות קוליות. במקרה של התראת אש, המערכת תאפשר שליפת 

ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים 

מגברים אולם לא  2אזורים, לכל אזור מינימום  7המערכת תבנה עם חלוקה ל  הרלוונטיים.

 .30%פחות מהספק הרמקולים ועוד 

כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו להעביר התראות 

 והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית, בצורה ידנית וסלקטיבית.

 בפרויקט רכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים המע

לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן לפני תחילת  30%ורזרבה של 

 הביצוע.

וגונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון  TONE-GENARATORכמו כן, תכלול המערכת 

 המקומי.

הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של כל קווי הקלט והפלט אל לוח  .5

 "בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק, קצר או תקלה אחרת.

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית .6

  המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'.

תווים לציון ההתראות  80 -שורות ו 2 של ואנגליתאלפאנומרית בעברית  LCD תצוגת .7

והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה 

 טוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.אהתחתונה תציין סט

שבעזרתם ניתן יהיה  BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  .8

בצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות להגדיר בשטח או ל

 הנדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.

 למניעת התראות שווא. VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  .9

ומרכיביה מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת  .10

 השונים.

בלי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות מאזורים  TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  .11

אחרים. ניתן יהיה לחבר למרכזיה  לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של שני 

מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח 

שורות  2של  ואנגליתאלפא נומרית בעברית  LCD. כל לוח משנה יכלול תצוגת הבקרה הראשי

 תווים. 80 -ו

מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: מערכות כיבוי, חייגן  .12

 ."בויאוטומטי, צופרים, מדפי אש, מגנטים לסגירת דלתות וכ

למתח הפעולה, אזעקה במקרה של  נורות בקרה , תכלול המרכזייהLCDבנוסף לתצוגת  .13

 "ב.ויוכ RESETמפסקים להדממת צופר, מצב בדיקה,  כןו. "בויתקלה וכ שריפה, סימון 
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טעינת  .ח ומטען, עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרשומרכזית הגילוי תכלול ספק כ .14

 שהמערכת פועלת על המצברים, תופיע בלוח התצוגה. כאוטומטיתופה יהמצברים תהיה רצ

במקרה של . הגנה מפני מתחי יתר היהח תויחידת ספק הכל .וויזואלית אזהרה קולית

. בתום זמן בהספק מלא שעות 72 יספקו המצברים את הנדרש לעבודה של חשמל, תהפסק

לאחר פריקה מלאה של מצברים תהיה  דקות נוספות. 30 -לזה, על המערכת להפעיל אזעקה 

מערכת הטעינה תברר את  שעות. 24המצברים תוך מקיבול  80%למערכת היכולת להטעין 

  .מצב טעינת המצברים

יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה יחייג בשיטה  .15

אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון. ההודעה 

 ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני.  רתימס

האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה  600פנימי את  ןבזיכרות תאגור המערכ .16

שטופלו בציון  םאירועישל האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, 

 שלא טופלו םואירועימועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן, תקלות במערכת 

 בציוד מועד וזמן.

יימסר במהלך הביצוע ע"פ לוגיקה שתקבע ותוגדר ע"י יועץ  פעולות המערכתסדר  .16.1

 הבטיחות של הפרויקט.

דוגמת  וכן אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ UL תו תקן בעלי יויה םהגלאיכל  .16.2

נורית  .הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרהטלפייר. 

בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה  תהבהבאינדיקציה 

 מקבילה.

 TFPהמערכת תכלול כניסות ומרכזיה לחיבור טלפון כבאים כחלק אינטגראלי דוגמת  .16.3

7000 . 

, הלחצנים יהיו בעלי יחידת 6חלק  1220לחצני אזעקה וכיבוי יהיו מאושרים ת"י  .16.4

 כתובת.

להפעלה ידנית  מכותבים ותקנו לחצניםבמקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, י .16.5

הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג,  של מערכת הכיבוי.

 ויותקנו עם שילוט מתאים )בעברית( להפעלת הלחצן.

חלל תקרה, חלל רצפה צפה  ארון, לוח חשמל, בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, .16.6

הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס  תותקן נורית סימון חיצונית. "בויוכ

 הגלאי.

 נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי. .16.7

הצופרים יתאימו לעבודה במערכת  .10חלק  1220הצופרים יהיו מאושרים ת"י  .16.8

 90עוצמת הצופרים תהיה  מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים אלקטרוניים.

הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי  מטרים מהצופר. 3חק של דציבלים לפחות במר

 העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת צופרים".

לי לצופר ויפעל אכל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגר .16.9

פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי  60במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב 
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חות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ מטרים לפ 30במקור ממרחק 

 למערכת. RESETשיעשה  דלהבהב ולא יפסיק ע

ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור  .16.10

מערכת  –הגז. תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז 

 כיבוי אש הופעלה בארון חשמל".

מנויי טלפון וסידור מתאים  4 -בעל אפשרות חיוג ל חייגן טלפון אוטומטיותקן י .16.11

 .כולל שמירת קו למסירת הודעה מוקלטת

 מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין. .16.12

 חייגן הטלפון לא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם. .16.13

שלושה מספרי טלפון של ועוד  קו מבצעי –מכבי האש  שרותל חייגן הטלפון יחייג .16.14

 ממלאי תפקידים במקום.

כתובת  ידתיח. יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש אנלוגיותכתובת  ידותיח .16.15

רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה אחד מארבעת  3 -יכולה לקבל התראות ב

של המערכת כך  ןבזיכרום נשמרים כל הנתוני המצבים אש, בטיחות, בקרה, תקלה.

מערכת  בתקשורת למערכות אחרות . תגראפישאפשר להעביר את הנתונים בצורה 

 ידותדרך יח ואחרים לי של גלאים לגילוי גזאגילוי האש תאפשר חיבור אינטגר

 לחיבור גלאי גז.    ULהמערכת תהיה מאושרת  . מכותבותיות אנלוג

 AWG CLASS-A 18כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של  התשתית תבוצע באמצעות  .16.16

יאטום את בצינורות מריכף בצבע אדום וקופסאות מעבר תקניות כבות מאליו. הקבלן 

 במהלך ההתקנה. תלהיעשוכל הפתחים והמעברים אשר ידרשו 

כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל  .16.17

 יבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת בלבד.תקניים. לא יהיו ח

  .יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים תחיצוניבכל מקרה של התקנת צנרת  .16.18

 

 גלאים 041.034.

כל הגלאים יתאימו לעבודה עם מרכזית גילוי אש המוצעת. יש לצרף אישור מכון תקנים  .1

גלאי  –המאשרת את הנ"ל. בידי הספק יהיו במלאי בארץ מגוון של גלאים ולא פחות מאשר 

עשן פוטואלקטרי, גלאי משולב, גלאי חום, גלאי קרן, גלאי קרן עם כיוון אוטומטי, גלאי קרן 

– OSIDהתקנה בתעלות מ"א, גלאי יניקה, גלאי להבה. , גלאי עשן ל 

 להלן תיאור בסיסי של חלק מהגלאים. ביצוע בפועל בהתאם לתכניות. .2

 גלאי אופטי אנלוגי  .2.1

 גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי .2.2

 גלאי משולב אופטי/חום  .2.3

 גלאי עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר  .2.4

 דינמי -גלאי קרן, גלאי מצלמה תרמי .2.5

 קה גלאי יני .2.6
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 גלאיםבסיסי ה 051.034.

הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס  .1

 ANALOG) ADDRESSABLEממוענים עם התראת אמת  אנלוגייםיהיה מתאים לגלאים 

TRUE ALARM DETECTORS .) 

לשיטה בלוח הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם  כל גלאי יהיה עם כתובת. .2

 הבקרה.

הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית  .3

 ה.אינדיקציה מקביל

 

 לחצני חרום 061.034.

לחצנים . לחצני אזעקת אש וביציאות מכל קומה לחדר המדרגות, ןילבני הבנוסף לגלאים, יותקנו בכניס

צאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים. הלחצן אלו יחוברו לאזור האזעקה בו הם נמ

יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני )"כלפה"( למניעת לחיצות 

מיקומי הלחצנים ייקבעו עפ"י יועץ  שווא , ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.

 הבטיחות והאדריכל.

 

 צופר אש 071.034.

 ערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה:מ

 Hz3000מטר בתדר   1במרחק של  dBA90 (: צופר בעל עוצמה שלקומהצופר פנימי )ב .1

 .עם כתובת כפולה )ללא ביטול אתראה לנצנץ( הבזקים בדקה V24. 90 משולב עם נצנץ

 הצופר יחובר לרכזת קיימת.

 להרכבה חיצונית בעל עוצמה של המיועד (: צופרןהבניי)על קיר חיצוני של  צופר חיצוני .2

dBA100    הרץ. 500-1000מטר, בתחום תדרים    1במרחק של 

 

 FM-200מערכת כיבוי אש  081.034.

והעשן. המערכת תתוכנן, תותקן, לי ממערכת גילוי האש אמערכת הכיבוי הינה חלק אינטגר .1

. מפרט טכני זה, משלים את המפרט הטכני NFPA-2001 -בדק ותתוחזק בהתאם לית

 למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: .2

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. - אוטומטית .2.1

 ן חשמלי.באמצעות לחצ -  ידנית .2.2

 נית.אבאמצעות פעולה מכ - ידנית .2.3

חובה  . FM-200 –גז  כדוגמת NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג  .3

 .FM-200להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי 

בוצע ע"י בהתאם להרצת המחשב אשר ת SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  .4

 המתכנן.הקבלן ותוגש לאישור 
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הצנרת המגולוונת  הצנרת ונחירי הפיזור, יחושבו ויותאמו  לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב. .5

 תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.

 .FMו  ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים   .6

ק"ג וע"פ הרצת מחשב של היצרן,  5מינימום בכמות  FM-200המערכת תכלול מיכל/מיכלי גז  .7

לצנרת  צינור יציאה גמיש בין המיכל, לפריקה מהירהשסתום , מערכת הפעלה חשמלית

 7% שניות ובריכוז של 10נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על הכיבוי, 

רגיל + מד לחץ אלקטרוני עם יציאת  מד לחץ, לכיבוי והצפת חלל החדר או לוחות החשמל

כל האביזרים וחומרי העזר  ואת 70% -פיקוד לדווח בבקרה בעת ירידת לחץ במיכל מתחת ל

 הדרושים.

 

 בדיקה ואישור 091.034.

 שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון התקנים.  אלוודבאחריות הקבלן  .1

, על עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גלוי אש .2

עד  ששיידרויתקן כל ליקוי  וכיו"ב(כל חלקיה )גלאי עשן, כיבוי אוטו' בלוחות, מנדפים 

 שור הסופי ע"י מכון התקנים. ילקבלת הא

 

 אחריות ושרותי אחזקהותכולת מחיר,  מדידהאופני  101.034.

הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה ניסיונית, הרצה  אספקה, מחיר המערכת המסופקת כולל .1

והדרכת המשתמש. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי 

 חברת השרות של המערכת, שרטוטי המערכת וקטלוגים מלאים.

מחיר המערכת כולל הכנת תכניות ביצוע לאישור מכון התקנים ולהעברת הנחיות תשתית  .2

 לקבלן החשמל.

בות על נכונותו ואפשרותו לתת שרותי אחזקה יעם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחי .3

ומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של ילמערכת שהתקין. העבודה תבוצע ע"י צוות עובדים מ

 .זה המערכת המפורטת במכרז

: "מערכות גילוי אש - 11חלק  1220עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי  .4

 תחזוקה".

בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של  עבודות האחזקה כוללות .5

ניהול רישום מקוריים,  אחזקת מלאי חלפים , קון תקלות לפי הזמנת הלקוחית, היצרן

 מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת. 

ת ההודעה ובכל מקרה תוך פרק קון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מידית עם קבלית .6

 שעות. 24זמן שלא יעלה על 

יבצע המתקין  ולאחר קבלת אישור ממכון תקנים על תקינות המערכת. עם השלמת המערכת .7

מערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי היזם, הבדיקה תכלול גם ל הבדיק

 תדרוך מלא לאנשי האחזקה.

 ולפעולה התקינה של המערכת לשביעות רצון המזמיןלטיב העבודה, לרכיבים הקבלן אחראי  .8

 .חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר 24למשך 
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מפרט טכני של המערכת הכולל את כל הנתונים של הרכזת  הצעת הקבלן למערכת תכלול .9

רשימת מקומות בהם הותקנה , טלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה, קואביזרי הקצה

 המוצע.מערכת מהסוג 

 

 מערכת טלפון כבאים משולבת במערכת גילוי אש: 2.034

 כללי 34.02.01

וכן אישור מכון  UL בהתאם לדרישות שרותי הכבאות, תו תקןמערכת טלפון הכבאים תהיה  .1

 . התקנים הישראלי

 24של חברת טלפייר לחיבור  TFP-7000דוגמת מערכת טלפון הכבאים המוצעת תהיה  .2

 לפי כמות הערוצים הסופית. TFP-24ערוצים בתוספת  הרחבות,

 כמות נקודות ומכשירי טלפון עפ"י תכניות. .3

ומאפשרת ,  7000ADRמערכת טלפון כבאים זו מוזנת ומבוקרת על ידי המערכת הכתובתית  .4

ת חרום בין נקודות כיוונית המיועדת לכבאים וכוחו-דו בנוסף לגילוי אש איתות ותקשורת

 .טלפון המותקנות ברחבי האתר

  :מערכתהתכונות  .5

 .מערכת מודולארית המאפשרת בקרה של עד מאות נקודות טלפון .5.1

 .נקודות טלפון כבאים כתובתיות לבקרה ואיתות נפרדים מכל שקע .5.2

 .כל קווי המבוא והמוצא מבוקרים .5.3

 .LCDתקלות מוצגות על ידי הרכזת על גבי צג ה .5.4

 רכזת ג"א.מצבי עבודה מוצגים באמצעות נוריות אינדיקציה על גבי  .5.5

 .נקודות טלפון עם יחידת השליטה 5זמני של לפחות -המערכת מאפשרת דיבור בו .5.6

 

 מערכת כריזה 3.034

 כללי 34.03.01

 טלפייר משולבת עם רכזת גילוי אש. TFVXהמערכת תהיה מתוצרת  .1

 הודעות שוטפות לפי חלוקה לאזורים.ומטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום  .2

ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות הרמקולים. המערכת 

יעשה באמצעות  ןהבניישעות ביממה. שידור ההודעות בכל  24מיועדת לפעולה רצופה של  

המערכת  .או ממכשיר טלפון דרך מרכזיית הטלפונים מזכירותמיקרופון מדלפק מרכזי ב

  230VACהמערכת תוזן ממתח הרשת .פני הודעות שוטפותחרום על  כריזתתאפשר עדיפות 

כגיבוי. ההעברה ממתח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא  24VDCוכן ממתח ישר 

 שהיא. צורך בפעולה ידנית כל

 שמור.  30%הרמקולים המתוכננים ועוד מערכת כריזה תבוצע בהספק המתאים לכל  .3

אזורי כריזה: מערכת הכריזה תאפשר כריזה באופן קולקטיבי לכל שטחי המבנה וסלקטיבי  .4

לכל חנייה בנפרד, כל בניין בנפרד, ולכל קומה בנפרד )בהתאם להנחיות הבטיחות(. כמות 

 גברים.מ 2המגברים תהיה לפי כמות האזורים והספק הרמקולים לכל אזור מינימום 
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הספק המערכת יהיה לפי כמות הרמקולים המחוברים בכל מגבר/אזור אולם לא פחות מ  .5

W100 .לאזור/מגבר 

אשר יאפשר הפעלת   MAINTENANCE FREE,המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול,  .6

דקות שידור רצופות ללא  רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטען את  60המערכת במשך  

 המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה, לפי הצורך. 

  .V100במתח של  CONSTANT VOLTAGE יפעלו בשיטת  םהקוויהמגברים ורשת  .7

או מעגלים משולבים, בזיווד המיועד  טרנזיסטוריםמגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס  .8

מתאים לכל כמות הספק היציאה הכולל יהיה  משולבת ברכזת גילוי אש. להתקנה 

, עכבת  העומס תהיה  תההיענובכל רוחב תחום  מקום שמור 50%הרמקולים בפרויקט ועוד 

ק , המעגל יבדויאינטגראללמגבר יהיה מעגל בדיקה עצמית  .V100  אוהם או מוצא קבוע 8

ברציפות את תקינות המגבר בחוג סגור על ידי שידור אות כניסה בתדר בלתי נשמע של  

20KHZ  לפחות ודגימתו בקביעות במוצא ללא תלות באותות הרגילים המועברים דרך

 המגבר. תקלה תיתן התרעה קולית )זמזם( ותדליק נורה. עבור הזמזם יותקן לחצן השתקה.

תחום הענות  .אוהם לפחות K100עכבת הכניסה   .24VDC  50HZ 230VACמתחי האספקה  .9

  .3dbבניחות של  60-20Khzלתדר  

 בהספק מוצא מלא.  1Khzבתדר   %1 -חוז עיוותים: מתחת לא 

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  85dbרעש מוצא:   

 עלות צלסיוס. מ 20מעלות עד מינוס   45תחום טמפרטורת עבודה :  

למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור וניתוק המערכת כל הכניסות והיציאות  

 בזמן השרות. 

 איכול וחלודה.יהיו מוגנים בפני כל חלקי המתכת במגבר,  

יותקנו רמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק לבן שיחוזק  אקוסטיותבתקרות  .10

   סמטיפו 6או " 8בקוטר "הרמקול יהיה  לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.

FULL RANGEרמקולים בתקרות מונמכות יכללו באחוז עיוותים נמוך.  ,בעל משפך כפול

 . NFPA72תיבת פח סגורה בתוך התקרה ע"פ 

 גרם  142 -קבוע, במשקל שלא יפחת מ יקרמלרמקול מגנט 

 אוהם.  8עכבה:  

 . 75Hz-15Khzתחום הענות: 

 W10 ÷ 2קיבול הספק: 

 מעלות.  120ית פיזור:  וזו

אטומים ומוגנים בפני קומפקטיים,  חיצונית יהיובחנייה או שופרי הקול מיועדים להתקנה  .11

הספק  .מרביתרטיבות, לחות , מליחות ותנאי אקלים אחרים,  שופרי הקול יהיו בעלי מובנות 

RMS 8 ÷ 30W . 

 . ± 3dbבנקודות  275Hz-15Khzחום הענות לתדר ת 

 מעלות. 110וית פיזור וז והאנכי. יהאופקבציר  להטיהזוק עם סדור יפשרות חא 

 .7.5W, 4W, 2W, 1W,  ,W 15 ,30Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול. 
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 W75נאי המשתנה יהיה הספק הש  V.C.T.פוס שנאי משתנה יוסתי העוצמה יהיו מט .12

בתוספת  10dBכמות הדרגות להנחתה של , dB 30הנחתה כללית, בהתאמה לעומס הנצרך

מסר מ  -OFF.הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל מצב מופסק. 

 לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום.

שת יועץ בטיחות וכיבוי אש יותקנו בעמדת הפעלת כריזה ראשית ועמדות נוספות ע"פ דרי

. במקומות אחרים VLE-006מיקרופונים. בעמדה ראשית מיקרופון דיגיטלי שולחני דוגמת 

 .ESM-020Hדוגמת 

תהווה חלק אינטגרלי ממערכת השליטה במערכת  ( SURVEILANCEיחידת ניטור קו ) .13

 כריזה המשולבת עם רכזת גילוי אש.

לבניין יותקנו מיקרופונים לכריזת חירום בתיבה מתכתית. בכניסות לחניה ובכל כניסה  .14

 בעמדת שומר תותקן עמדת כריזה ממותגת לכל אזור בנפרד + כריזה כללית.

 

 מערכת אינטרקום לאזור מחסה 34.03.02

 לדרישות: תענה המערכת .1

1.1. IBC-international building code 

1.2. NFPA-national fire protection association 

1.3. ADAAG- amerins with disabilities act accessibilities guidelines 

 

 :כללי תיאור .2

 .הקצה ויחידות השליטה רכזת מיקום 

 עמדת למרתף ליד הכניסה בקומת מרכזי גישה במקום תמוקם השליטה רכזת .2.1

 .המבנה של הראשית הכבאים

וסמוך יותקנו בכל הקומות בהתאם לתוכניות ודרישות יועץ בטיחות  קצה יחידות .2.2

 ליציאה לחדר מדרגות.

 .והבניה התכנון וחוק NFPA הנחיות פי על יהיה המערכת תכנון .2.3

 .ADAAG ה י"ע מאושרות תהיינה הקצה יחידות .2.4

 .ראיה מגבלת עם אנשים של לשימוש מותאמות תהיינה הקצה יחידות .2.5

 .הכבאות רשות י"ע יאושר הקצה יחידת ומיקום המילוט עמדת מיקום .2.6

 

 מרכזית: שליטה רכזת .3

 .NFPA הנחיות פי על במבנה הקצה יחידות בכל וטיפול מענה תאפשר היחידה .3.1

 .קצה יחידת לכל ייעודי לחצן תכיל היחידה .3.2

 .קצה יחידות 112 עד שליטה ותאפשר מודולרית תהיה השליטה רכזת .3.3

 :קצה מיחידת התקשרות קבלת אופן .3.4

 .הקצה יחידות מיקום כל של ויזואלית תצוגה תכיל היחידה .3.5
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 הרלבנטי הלחיץ ליד נורית אוטומטית תידלק, קצה יחידת של התקשרות בביצוע .3.6

 .המתקשרת הקצה ליחידת

 הודעה פעמיים תושמע, כיווני הדו הקשר קיום ולפני השפופרת הרמת עם מיד .3.7

 . המתקשרת הקצה עמדת של המדויק מיקומה את המזהה ברורה מוקלטת

 .מיקומו את יידע שהמשתמש מנת על הקצה ביחידת אף תושמע ההודעה .3.8

 .קצה יחידת כל עם ישירה שיחה קיום תאפשר היחידה .3.9

 כניסת סדר לפי זמנית בו משתמשים מספר עם שיחה ביצוע תאפשר היחידה .3.10

 .ההתראות

 .למבנה מחוץ חיצוני גורם עם שיחה קיום תאפשר היחידה .3.11

 ללא רמקול/מיק באמצעות וגם שפופרת באמצעות שיחה קיום תאפשר היחידה .3.12

 .בשפופרת שימוש

 .ומנעול שקופה דלת עם ונדאלי אנטי מתכת במארז תאוחסן היחידה .3.13

 .שקוע באופן או/ו הטיח על היחידה את להתקין יהיה ניתן .3.14

 .היחידה של התחתון מחלקה מ"ס 120 יהיה התקנה גובה .3.15

 :הפעלה תכונות .3.16

 .התקשורת של" היסטוריה" זיכרון תכיל היחידה .3.16.1

 .נכנסות שיחות .3.16.2

 .יוצאות שיחות .3.16.3

 .נענו שלא שיחות .3.16.4

 .שונות העברה פקודות .3.16.5

 (:מתוכנתת תכונה) כאשר מוסמך חיצוני לגורם תחייג היחידה .3.16.6

 .ראשון חיוג בקבלת ישירות .3.16.7

 .השליטה ברכזת מענה אין .3.16.8

 ברכזת מענה אין כאשר חיצוניים גורמים 5 לעד חיוג תאפשר היחידה .3.16.9

 .השליטה

 .קצה יחידת של נתק מצב על ותתריע הקצה יחידות כל את תבקר היחידה .3.16.10

 .משתמש בקוד שימוש תוך מפעילים זיהוי תאפשר היחידה .3.16.11

 .משנה לעמדת השיחות העברת תאפשר היחידה .3.16.12

 השליטה ברכזת מענה שאין ולאחר הקצה מיחידת ההתקשרות ביצוע לאחר .3.17

 בקריאה יטפל החיצוני הגורם. לאתר מחוץ אל חיצוני לגורם שיחה תתבצע, המרכזית

 לקיים יתאפשר החילוץ כוח של לאתר הגעה עם. חילוץ כוח לאתר להזעיק ויוכל

 המבנה בתוך התקשרות ולקיים הקצה ליחידת המרכזית השליטה מרכזת התקשרות

 .   הקצה ביחידת המזעיק הגורם עם

 קצה: יחידות .3.18

 .בפעולתן זהות הקצה יהיו יחידות .3.18.1

 .ונדאליות אנטי יחידות הקצה יהיו .3.18.2
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 .ראיה מוגבלות עבור לשימוש ברייל כתב יהיה קצה יחידת כל על .3.18.3

 .שימושן על המעיד חיוג עמדת של ברור שילוט יהיה קצה יחידת כל על .3.18.4

 .(והמוגבלים הנכים אגוד.)ADAAG ה י"ע מאושרות יהיו הקצה יחידות .3.18.5

 HANDS חופשי הדיבור כאשר כיוונית-דו תקשורת מסוג יהיו הקצה יחידות .3.18.6

FREE. 

 המדויק מיקומה את המזהה ייחודית הודעה קצה יחידת בכל להקליט ניתן .3.18.7

 .התקשרות קיום לפני פעמיים תושמע ההודעה. במבנה

 שנית. ההודעה השמעה של תאפשר הקצה יחידת .3.18.8

 .הפטריי מסוג לחצן להוסיף ניתן .3.18.9

 תגרום התקשרות קבלת. קבועה חיווי נורית תדליק קצה יחידת הפעלת .3.18.10

 .להבהב לנורית

 מענה אין כאשר חיצוני לחיוג טלפון מספרי שני קצה יחידת בכל לתכנת ניתן .3.18.11

 (.המשנה בעמדות או. )הראשית השליטה ברכזת

 .קצה יחידות סוגי .3.18.12

 אחורית קופסא כולל. טבעי בצבע חלד אל מפלדת ט"עה להתקנה קצה יחידת .3.18.13

 .טבעי בצבע חלד אל מפלדת

 אחורית קופסא כולל. אדום בצבע חלד אל מפלדת ט"עה להתקנה קצה יחידת .3.18.14

 .אדום בצבע חלד אל מפלדת

 אחורית קופסא כולל. טבעי בצבע חלד אל מפלדת ט"תה להתקנה קצה יחידת .3.18.15

 .טבעי בצבע חלד אל מפלדת לשיקוע

 כולל. אדום בצבע מפיברגלס ט"עה, NEMA 4, חיצונית להתקנה קצה יחידת .3.18.16

 .אדום בצבע פיברגלס אחורית קופסא

 . AWG 22זוג גידים מסוכך  –הכבל בין חלקי המערכת יהיה חסין אש  .3.18.17

 שילוט בהתאם לדרישות הכבאות .3.18.18

 יותקן גלגלים לכיסא ומיועדת קצה יחידת מותקנת שבה מילוט עמדת בכל .3.18.19

 .גלגלים כיסא של ציור עם הרצפה על שלט

 תאורת ממעגל מוזן - חץ עם הכוונה -שלט מואר  יותקן מילוט לאזור בכניסה .3.18.20

 . חירום ועומד בדרישות התקן לתאורת חרום

 בסמוך יותקן" מילוט אזור" כיתוב גלגלים כיסא של ציור עם מואר שלט .3.18.21

השלט יוזן ממעגל תאורת חרום ויעמוד בדרישות .  המילוט לאזור לכניסה

 התקן.

מלאה,  עבודה במצב שעות לארבע מטען וסוללות גבוי תכלול השליטה רכזת .3.18.22

 כחלק אינטגרלי מהמערכת.

 .נדיף בלתי זיכרון יחידת יכילו הקצה יחידות כולל השליטה רכזת .3.18.23

 לרכזת לחלוטין בפעולתן זהות הראשית לרכזת משנה עמדות לחבר ניתן .3.18.24

 .הראשית השליטה
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 מתזים )מרשל(מערכת  34.04

 

 כללי 01434.0.

מכרז זה מטפל בהתקנת מערכת מתזים )ספרינקלרים( הקבלן יספק, יתקין ויחבר מערכת  .1

כמפורט בתוכניות על כל ( בשטחי המבנה sprinklersמושלמת לכיבוי אש בעזרת מתזים )

 חלקיה ואביזריה.

המערכת תבוצע לפי המפרטים, התכניות, הנחיות רשויות הכבוי ומהנדס הבטיחות וכן לפי  .2

 (.Wet pipe system. המערכת תהיה מסוג רטוב )1596ותקן ישראלי   NFPA-13תקן 

להתקנה  – הקבלן מחויב במסגרת עבודתו וללא תשלום נוסף , להזמין בדיקת מכון התקנים .3

 בלבד ולבצע אתת כל הנדרש עד הבאת אישורם בכתב לביצוע המערכת.

המערכת תותקן בכל השטחים המפורטים בתוכניות ותתאים לרמת הסיכון כפי שרשום  .4

 בתכניות.

 

 חלקי המערכת 024.034.

 ראשי מתזים .1

 וכן טמפ' הפתיחה.UL-ו  FMראשי המתזים יהיו ויישאו עליהם אישור מוטבע של

דגם המתזים באזורים השונים יהיה בהתאם למפורט בהמשך. בכל מקרה יתאימו  .1.1

הדגמים בתכונות)קוטר נחיר , מקדם ספיקה וכדומה(, בשטח ההגנה ובטמפ' הפתיחה 

 .NFPA -13-לרמת הסיכון באזור ההתקנה כמפורט ב

 המתזים יהיו מתאימים לדרגת סיכון עם תגובה מהירה. .1.2

 

 צנרת .2

בגולבן מעל  10וסקדיול   1מגולבן בקוטר " 40היה מפלדה  סקדיול צנרת למערכת מתזים ת

 .4ועד קוטר" 1קוטר "

הצנרת תגיע צבועה חרושתית בצבע אדום. מחיר הצבע כולל במחיר הצנרת לרבות תיקונים 

 והשלמות, ככל שידרשו לאחר ההתקנה.

 חיבורי הצנרת יהיו כמתואר: .2.1

או   ASME/ANSIיעשו החבורים בהברגה לפי תקן   1לצנרת בקוטר " .2.1.1

 בריתוך.

איטום ההברגות יעשה בפשתן וצבע יסוד צינקכרומט. שיירי הפשתן יוסרו  .2.1.2

במלואם. יש לנקות באופן מושלם את שיירי החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני 

 של הצינור. יש לתקן צבע בחיבורים לאחר ריתוכים.

 .QUICK COUPיעשו החיבורים ע"י אביזרים  4ועד" 1בקטרים מעל" .2.1.3

 בדיקת צנרת  .2.2

שעות עד  2אטמוספרות למשך  13.8לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלחץ  

 נפילת לחץ וקבלת אישור המפקח. –למצב של אי 
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 שטיפת צנרת .2.3

לאחר ההרכבה ולפני חיבורה למערכת מדידה תישטף הצנרת באופן יסודי להוצאת כל  

מטר/  3-ובכל מקרה לא תקטן מ NFPAוך בכמות ובמהירות מים הנדרשת ע"י הלכל

שניה. הקבלן אחראי לחיבור המים לצורך השטיפה ולניקוזם אל מחוץ לאזור 

 ההתקנה למערכות ניקוז הסביבה.

 תלית צנרת .2.4

. אביזרי התלייה יהיו כדוגמת NFPA – 13-ב 2.6תליות הצנרת תתבצע עפ"י פרק  

או שווה ערך מאושר ובכל מקרה יוגשו אביזרי התלייה לאישור " TOLCOתוצרת "

 המתכנן לפני הביצוע.

 מרחקי התלייה המקסימליים המותרים יהיו כמתואר: 

 8      6     4      3    2-1/2     2     1-1/2    1-1/4       1קוטר הקו       

   4.5   4.5   4.5     4.5     4.5     4.5   4.5  3.6     3.6צנור פלדה     

 ס"מ. 30כן תמצא בנוסף לנ"ל תליה משני צידי כל מחבר במרחק שלא יעלה על  -כמו 

ס"מ תתימך. סוג התמיכה ימנע תנועת צנרת  40הסתעפות למתז באורך העולה על  

 עקב הפעלת המתז.

 צביעת צנרת .2.5

צבועה חרושתית בצבע אדום. השלמות ותיקונים יצבעו בצבע יסוד  הצנרת תהיה 

מאושר בשתי שכבות כדוגמת "ווש פרימר" של "טמבור" וצבע גמר סופי )גוון סופי 

זהה לגוון המערכת המרכזית( בשתי שכבות כדוגמת "סופרלק" של "טמבור" או שווה 

 ערך מאושר.

 פרטי התקנה .2.6

 -13 –ת ובהתאמה לדרישות המוצגות בתקנות פרטי ההתקנה יבוצעו בהתאם לתכניו 

NFPA. 

 תיעשה הקפדה יתרה על הפרטים הבאים: 

לא לעלות על המרחק המכסימלי בין המתזים בהתאם לרמת הסיכון הרשומה  .2.6.1

 בתכנית 

 NFPA 13  -מרחק מכשול אנכי ואופקי בהתאם ל .2.6.2

. NFPA -13מ"מ מתקרה חלקה ולפי הנחיות  305-25מיקום המתז במרחק  .2.6.3

 )למעט באזורי תקרה אקסוטית(.

 מ'. 1.8 -תוספת מכוונים במקרה שמרחק בין המתזים קטן מ .2.6.4

עם ברז מאושר כמתואר  2צינור לבדיקת מערכת התראה וניקוז בקוטר " .2.6.5

 SHURE-TESTבתוכניות להורקה ובדיקה תוצרת  

 

 אישור המערכת והשלמת הביצוע .3

 הקבלן יקבל אישור להשלמת הביצוע רק לאחר שסיים: 

 הבאת דו"ח בדיקת מכון התקנים מאושר וחתום ללא כל הערות לתיקון. .3.1

 החתמת טופס אישור בדיקות )רצ"ב( עבור המערכת. .3.2
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 טופס לאישור בדיקות .3.3

 החברה המבצעת: ________________ .3.3.1

 מהנדס אחראי מטעם החברה המבצעת _________________ .3.3.2

 חתימת המהנדס _____________________ .3.3.3

 הנבדקת ___________________תיאור המערכת  .3.3.4

 סוג הספרינקלרים: .3.4

 טמפ' פתיחה מקדם ספיקה קוטר נחיר שנת יצור דגם יצרן

      

      

      

      

      

 סוג צינור _________________ .3.5

 סוג אביזרים __________________ .3.6

 שסתום אלחוזר / אזעקה: .3.7

 מקסימום זמן נמדד עד התראה דגם יצרן

 מכנית                                            חשמלית                                           

   

   

 בדיקת לחץ: .3.8

 אטמ'(: ______________ 13.6לחץ בדיקה )לפחות  .3.8.1

 שעות(: _______________ 2משך הבדיקה )לפחות  .3.8.2

 אישור הפיקוח לביצוע הבדיקה: _____________ .3.8.3

 : _______ NFPA – 13אישור הפיקוח לביצוע שטיפת צנרת עפ"י  הנחיות  .3.9

 נמסר תיק מסירה, הוראות הפעלה ותוכניות עדות כנדרש: __________ .3.10

 הערות: _____________________________ .3.11

 ___________________________ 

 מאשר קבלה סופית למערכת ותחילת תקופת אחריות: .3.12

  

  

  

 

 אביזרי מערכת המתזים 034.034.

 כללי .1

 .NFPAכמוגדר בתקני  FM/ULכל האביזרים יהיו מאושרים  
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 שסתומים .2

 שסתומי ניתוק ראשיים .2.1

הן בחדר המכונות במערכת המרכזית והן בראש מערכת כמפורט בסכמות  .2.1.1

השסתומים   O.S. & Y   ובתכניות, יהיו שסתומי "שער" אינדוקטיביים מסוג

כוללים במחירם )בכל הגדלים( אינדיקציה חשמלית למצב השסתום ע"י בקר 

להתקנה על הברז בהתאם לקוטר  OSYSU -2" דגם GEMחשמלי, כדוגמת "

 הברז ועפ"י הנחיות היצרן.

 שסתומי ניתוק קומתיים .2.2

 FM/ULמאושרים  HEP 7700 ,PSI" דגם GEMיהיו ברזי פרפר כדוגמת " .2.2.1

 למצב הברז הן ויזואלית והן חשמלית לרבות חיווט. לרבות אינדיקציה

 ראש מערכת .2.3

 הכולל: F200" דגם GEMבראש מערכת יהיה אל חוזר / אזעקה כדוגמת " 

 (.WATER MOTOR ALARMפעמון אזעקת מים הידראולי ) .2.3.1

 (.PRESSURE ALARM SWITCHהתרעה חשמלית ) .2.3.2

 (.RETARD CHAMBERתא השהיה ) .2.3.3

רים האינטגרלים )מדי לחץ, שסתומי ניתוק, האל חוזר יכלול את כל האביז .2.3.4

 ניקוז כללי וכן ניקוז מפעמון האזעקה וכדו'(.

 רגש זרימה קומתי .2.4

ומותאם לקוטר הצינור לרבות  VSR-F" דגם POTTERיהיה כדוגמת תוצרת " .2.4.1

 חיווט חשמלי.

 שסתום בדיקה וניקוז קומתי .2.5

 במחירו:" ויכלול SHURETESTכמפורט בתכניות ובסכמות יהיה כדוגמת " 

 (.ORIFICEשסתום עם חריר ) .2.5.1

 שסתום ניתוק. .2.5.2

 מד לחץ )על קו ההזנה לקומה(. .2.5.3

 המכלול יהיה בקוטר המצוין אחרת בתכניות. .2.5.4

 )בנוסף ללוח הראשי( ALARM PANELלוח אתראות מרחוק  .2.6

 ידי המזמין, לרבות חיווט וכולל:-מותקן במרכז הבקרה או במקום שייקבע על 

 אספקת מתח. .2.6.1

 וחיםברזים סגורים/פת .2.6.2

 מתזים בפעולה באזור מסוים .2.6.3

 נפילת לחץ במערכת מים עירונית .2.6.4

 מד לחץ )כללי( .3

אפק" במילוי גליצרין -כדוגמת תוצרת "מגו 3.5מדי הלחץ יהיו בקוטר מינימלי " .3.1

 ".74אפק -" וברז תלת דרכי "מגו52אפק -לרבות צמצם מתאים "מגו
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 מתזים .4

באזור ללא  PENDENT" )מוסתר( באזור תקרות כפולות או RECESSEDמתז מסוג " .4.1

ומקדם  CENTRALתוצרת  F °135לטמפ'  SIDEWALL ,NPT- "1/2תקרה כפולה או 

5.6=K  באזוריםLH ו- OH .ועם תגובה מהירה 

 CENTRAL K=8של  EC-TY-FRLדגם  SIDEWALLמתז כיסוי רחב תגובה מהירה  .4.2

  HAZARD LIGHTלאזורים של סיכון 

עבור חנויות   CENTRAL k=11.2של  ELO SW 20דגם   SIDEWALLמתז כיסוי רחב  .4.3

 .OHבסיכון 

 

 לוחות חשמל 4.04.034

 כללי .1

לוחות החשמל יכללו את חיבורם של האלמנטים החשמליים הקושרים לעבודה זו הן  .1.1

 לכוח והן לפיקוד מנקודת הזנה שתינתן ע"י אחרים ועד פריט הציוד האחרון. 

לוח החשמל חייב לקבל את אישור מתכנן התברואה ואת אישור מתכנן החשמל של  .1.2

 הבנין. 

 תוצרת אביזרי הלוח תהיה זהה לאביזרים בהם בנויים כל לוחות החשמל של הבנין. .1.3

כל לוח חייב להיות מצויד בשני פסי צבירה ובקונטקטור על האלמנטים הבלתי  .1.4

ת לאמפרמטר לכל פזה, מנורות פעולה חיוניים כל לוח יכלול מנורות לפזות, יציאו

 תקלה לכל אביזר חשמלי ומנורות אתראה נוספות בהתאם למפורט לעיל. 

החווט בין הלוח לאביזרי הציוד השונים יעשה ע"י קבלן עבודה זו, בהתאם לכל כללי  .1.5

 המקצוע, באישור חברת החשמל והמתכננים.

 

 ביצוע לוחות חשמל .2

הקבלן יספק וירכיב לוחות חשמל להפעלה אוטומטית מלאה והפעלת יד של המתקנים  .2.1

בחדרי המכונות והחיצוניים. בניית כל לוח וביקורת תכניות יהיו לפי דרישת המזמין 

 או בא כוחו. 

כל לוח יכלול את המתנעים המפורט בפירוט לוחות חשמל, המפסיקים, אביזרי עזר,  .2.2

ם לנדרש בהמשך המפרט ובסכימות לאחר הפסקת הכל בהתא - מנורות ביקורת

 חשמל חיצונית וחידושה, תפעל המערכת מחדש באופן אוטומטי. 

 כל לוח יכלול מערכת נורות סימון כדלקמן: .2.3

 הפזות הראשיות. 3נורות עבור  .2.3.1

 נורות ירוקות לציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת, נורה לכל מנוע. .2.3.2

רכת כגון: עומס יתר בפעולות על מנוע נורות אדומות לציון הפרעות במע .2.3.3

 שמתנע מורכב על הלוח, נורה לכל מנוע.

בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זרם ליד מנוע תפעל המנורה הירוקה רק  .2.3.4

 כאשר המנתק סגור.
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 הלוח יצויד במפסק זרם ראשי. .2.3.5

כל מפסיקי העזר והפיקוד יהיו מתוצרת מאושרת מטיפוס מסתובב או טוגל  .2.3.6

 בהתאם לצורך.

שירי המדידה יכללו: וולטמטר כללי עם בורר. מכשירי המדידה יהיו עם מכ .2.3.7

 מ"מ כדוגמת תוצרת "ארדו". 96לוח קריאה מרובע במידות מינימום של 

+ עם ריסט  15%ממסר משולב נגד חוסר פאזה, היפוך פאזה ושינוי במתח של  .2.3.8

 אוטומטי ועם נורת בקרה על פני הלוח.

 לחצנים לניסוי נורות. .2.3.9

געים יבשים נפרדים ליציאת פעמון ונורת תקלה ראשית מחוץ לחדר זוגות מ 2 .2.3.10

 מכונות. 

 ממסר ריכוז תקלות עם אפשרות העברת אינדיקציה ללוח בקרה מרכזי. .2.3.11

 אמפ' 15בית תקע חד פאזי,  .2.3.12

 

 יסודות 5.04.034

 כללי .1

ציוד וכן עבור היסודות  -הקבלן יגיש שרטוטי עבודה מושלמים עבור חדר המכונות .1.1

לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד וכנדרש במפרט זה ובתכניות הדרושים 

 המצורפות.

קבלן הבנין יבצע את היסודות בהתאם לתכניות הקבלן אשר אושרו על ידי היועץ,  .1.2

פקח והמהנדס הקונסטרוקציה, אך ביצוע זה יעשה תחת השגחתו ועל אחריותו של מה

י הקבלן לאישור היועץ תוך הקבלן. הגשת תכניות העבודה של היסודות תוגש על יד

 שבועיים מיום קבלת ההזמנה של העבודה.
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 פיתוח נופי – 40פרק 

 

 הנחיות כלליות 40.00

 מפרט 40.00.01

"פיתוח האתר" במפרט הכללי )בהוצאת הועדה הבין  40כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם לפרק 

התקנים, לדרישות הרשות המקומית ובנוסף משרדית( לתקנות התכנון והבניה, לתקנים של מכון 

 כמפורט להלן:

 

 כללי 40.00.02

הקבלן יוודא שנעשה ע"י הפיקוח תאום מערכות תשתית בערייה. לפני תחילת העבודה יתאם  .1

 עם הגורמים ויקבל אישור בכתב לעבודה.

חשמל  עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה, .2

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו  –וטלפון, ריהוט גן וכדו' 

 ובאישורה.

 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע העבודה בסמוך למתקנים. .3

מערכת תת קרקעית )צנרת, כבלים( תסומן על פני השטח לפני תחילת העבודה, אופן ביצוע  .4

קן תת קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לא יהיה בו העבודה בתחום מת

כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת 

 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.

נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת קרקעי, יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו  .5

 ל אופן הטיפול בו. הוראות ע

הקבלן המבצע יכין פרטים קונסטרוקטיביים לכל פרטי הפיתוח. התכנון הקונסטרוקטיבי  .6

יסופק על ידי מהנדס קונסטרוקציה אשר יאשר בחתימתו את הפרטים על בסיס המלצות 

 יועץ הקרקע.

ופים , עץ, קבלני משנה לעבודות פיתוח שונות באתר, כגון: עבודות בטון, חיפוי אבן, ריצ .7

השקיה, גינון, מסגרות, יהיו בעלי מקצוע לעבודה הנדונה. קבלן המשנה לנושאי אבן 

 וריצופים יאושר בכתב על ידי הפיקוח.

 שווה ערך ) ש"ע ( .8

, חלות הדרישות הבאות לגבי אישור 0082, סעיף 008פרק -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת 

 ערך: –מוצר/רכיב/אלמנט שווה 

 אישור המתכנן בכתב. 8.1 

 כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים. 8.2 

 הגוון/צבע זהה לחלוטין. 8.3 

ערך" חלות על הקבלן, לרבות המצאת תוצאות        -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה 8.4 

 בדיקות/ניסיונות/אישורים וכו'.

ים על כל רכיב בנפרד וכן על אופן       לגבי פרטים מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיב/ 8.5 

הרכבתם/הצמדתם/עיגונם בפרט השלם. לדוגמא : ספסל משולב מרגלי פלדה יצוקה  

ערך" על כל הרכיבים וכן על אופן    –ולוחות עץ, יחולו הדרישות להוכחת "שווה 

 חיבורם/הצמדתם.
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חזוקה ושירות התחייבות כתובה של יצרן ו/או  ספק החלופה לאספקת חלפים, ת 8.6 

 שנים לפחות. 5נאותים   לתקופה של 

: על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו בדיקת תוכניות .9

והחתומות "לביצוע" העבודות, מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים, עליו להפנות תשומת 

התוכניות, המפרטים , כתב לב המפקח לכל שגיאה / החסרה/ סתירה / אי התאמה בין 

 הכמויות והמידע שסופקו ע"י המזמין, ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.

 
 עבודות הכנה 40.01

 בסביבת עבודה שימור עצים 1.0140.0

לפני תחילת כל עבודות הפיתוח ,על קבלן הפיתוח חלה החובה לסמן את גבול העבודה  ואת  .1

 העצים המיועדים לשימור .

 כלים מכאניים כגון : שופל , תותר עבודת מחפרון בלבד .לא תותר עבודת  .2

בגובה  קשיחה ואטומה )איסכורית(באחריות הקבלן להגן על העצים תוך הקפת העצים בגדר  .3

מ' מגזע העץ )קליפת הגזע( .הגדר תיוצב בעזרת יתדות  2.5במרחק של ובצורת ריבוע מטר,  2

 ברזל .

"גוזם מומחה " מטעם משרד החקלאות  בעל באחריות הקבלן להעסיק גוזם בעל תעודת  .4

יידע בעבודות מסוג זה ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות ,על הגוזם להחזיק באישור ביטוח 

נדרש ובאישור לעבודה בגובה ,גוזם זה יאושר ע"י המזמין טרם תחילת העבודות , למען הסר 

ודה .תפקידו של הגוזם ספק העסקת הגוזם ואישורו ע"י המזמין  הינו תנאי להתחלת העב

ללוות את כל שלבי הפרויקט לרבות גיזומי הכנה למניעת שבר ענפים עקב עבודות עם הכלים 

המכאניים עבודות סניטציה ,הרמת נוף ודילול נוף העצים להפחתת ההתאיידות וליצירת 

 איזון בין נוף העץ למערכת השורשים שנפגעה ,טיפול אורטופדי בפצעים או בפגעים שנוצרו

במהלך העבודה .הגיזום יבוצע באופן מקצועי ובהתאם להנחיות משרד החקלאות .בכל 

מנוף העץ ,כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת עצים  10%-מקרה אין לדלל יותר מ

  מהסוג "נקטק" או ש"ע .

כל העבודות לחיתוך השורשים ילוו ע"י הגוזם שיבצע חיתוך שורשים  נקי ללא קריעות , יש  .5

כל שורש  -וך שורשים עקשניים באמצעות משור שרשרת , השורשים יטופלו בדרך הבאה לחת

משמעותי שמתגלה ,יש לחשוף אותו ולנקותו בעזרת מברשת או לחץ מים או לחץ אוויר . 

חיתוך השורשים יבוצע באמצעות משור מכאני , יש להשאיר פצע חלק. לאחר ביצוע עבודות 

 באזור הפגוע.חיתוך השורשים יש לרסס ולטפל 

מיד בסיום החפירה /חציבה על הגוזם לרסס את אזור בית השורשים נגד פטריות בחומרים  

 0.1%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  1גרם אבקה ל  1דלסן + קוציד ביחס של  הבאים:

 5יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, חתכי שורשים בקוטר מעל 

 .ה יטופלו בנוסף לאמור מעלה גם במשחת גיזוםס"מ ומעל

 יש צורך ,לכךי א, עבודות החפירה המתמשכות בקרבת העצים עלולה ליצור מצב של עקה .6

 חיבור למקור מים מראשר בהשקיה סדירה לעומק בית השורשים ,על הקבלן לתאם ולהסדי

מצב העצים  פעיל לצורך השקיה סדירה של העצים תכנית ההשקיה תיקבע ע"י המפקח לפי

בשטח . מערכת ההשקיה תכלול את כל האבזרים לפיקוד ,הולכה ,סינון ,טפטוף הכול 

 בהתאם להוראות המזמין.
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 יינתנו הוראות בנפרד ע"י היועץ האגרונומי. במידה ונידרש טיפול לעץ ממשפחת הדקליים, .7

 
 
 שימור לעץ מסוג 'ארז אטלנטי' בסביבת עבודה 2.0140.0

 כללי: .1

 אטלנטי הינו עץ מחטני ממשפחת האורניים. עץ מסוג ארז .1.1

מתחדש מפצעי  עץ גדול, בעל צורת צימוח 'פרמידלית', בעל קצב צימוח איטי ואינו .1.2

 גיזום.

על קבלן הפיתוח חלה החובה לסמן את גבול העבודה  ואת  לפני תחילת כל עבודות הפיתוח, .2

 העץ המיועד לשימור.

באחריות הקבלן להגן על העץ תוך הקפת העצים בגדר איסכורית  בצורת ריבוע  במרחק של  .3

 מגזע העץ )קליפת הגזע( .הגדר תיוצב בעזרת יתדות ברזל .מ'  3.5

יועץ אגרונומי יפקח על ביצוע העבודה וייתן ייעוץ בשלבי הביצוע לגבי שמירת העץ מפגיעה  .4

 ץ במהלך הביצוע.מכאנית או מניעת כל נזק אחר שייגרם לע

באחריות הקבלן להעסיק גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה " מטעם משרד החקלאות  בעל  .5

יידע בעבודות מסוג זה ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות ,על הגוזם להחזיק באישור ביטוח 

 נדרש ובאישור לעבודה בגובה ,גוזם זה יאושר ע"י המזמין טרם תחילת העבודות.

ם לבצע את כל העבודות הנדרשות לעץ במהלך כל שלבי הפרויקט, במידה תפקידו של הגוז .6

ויישנו צורך בטיפול אורטופדי בפצעים או בפגעים שנוצרו במהלך העבודה, הגיזום יבוצע 

מנוף  10%-באופן מקצועי ובהתאם להנחיות היועץ האגרונומי .בכל מקרה אין לדלל יותר מ

 שחת עצים מהסוג "נקטק"  או ש"ע .העץ ,כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במ

כל העבודות לחיתוך השורשים ילוו ע"י הגוזם שיבצע חיתוך שורשים  נקי ללא קריעות , יש  .7

כל שורש  -לחתוך שורשים עקשניים באמצעות משור שרשרת , השורשים יטופלו בדרך הבאה 

ץ אוויר . משמעותי שמתגלה ,יש לחשוף אותו ולנקותו בעזרת מברשת או לחץ מים או לח

חיתוך השורשים יבוצע באמצעות משור מכאני , יש להשאיר פצע חלק. לאחר ביצוע עבודות 

 חיתוך השורשים יש לרסס ולטפל באזור הפגוע.

מיד בסיום החפירה /חציבה על הגוזם לרסס את אזור בית השורשים נגד פטריות  .7.1

 550ם + פוליקור ליטר מי 1גרם אבקה ל  1דלסן + קוציד ביחס של  בחומרים הבאים:

יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, חתכי  0.1%במינון של 

 ס"מ ומעלה יטופלו בנוסף לאמור מעלה גם במשחת גיזום . 5שורשים בקוטר מעל 

עבודות החפירה המתמשכות בקרבת העצים עלולה ליצור מצב של עקה , אי לכך יש              .8

ה לעומק בית השורשים ,על הקבלן לתאם ולהסדיר מראש חיבור           צורך בהשקיה סדיר

למקור מים פעיל לצורך השקיה סדירה של העצים תכנית ההשקיה תיקבע ע"י היועץ           

האגרונומי לפי מצב העצים בשטח . מערכת ההשקיה תכלול את כל האבזרים לפיקוד ,           

 אם להוראות המזמין.טפטוף הכול בהת הולכה, סינון,
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 ריצופים ומדרגות  40.02

 

 כללי 40.02.01

טיב אבן הריצוף יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' א. אין להשתמש באבנים פגומות או  .1

ס''מ. בשכבה אחידה וללא  4ע''ג מצע מהודק תפוזר שכבת חול ים נקי ויבש בעובי  שבורות.

 הידוק.

 התשתית ולבצע התיקונים הדרושים. לפני פיזור החול יש לוודא מפלסי .2

 החול לא יכיל חומרים אורגנים או פלסטיים או מליתיים. .3

 שכבת החול שנתהדקה לפני הנחת אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה. .4

 ס''מ בתוך החול. 1-יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים בכ .5

 מ''מ לצורך מילוי בחול. 3ל בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח ש .6

במקרה ויש צורך להשתמש באבנים חתוכות, חיתוך האבן ייעשה ע''י ניסור. חל איסור  .7

משטח אבן  30% -להשתמש באבנים משתלבות מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ

משתלבת סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את האבנים המשתלבות 

הוראות האדריכל. חל איסור על שימוש במילוי בטון/טיט להשלמת  הסמוכות והכל על פי

 שטחי ריצוף, אלא אם כן התקבל אישור האדריכל לכך מראש ובכתב.

 בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף. .8

 מ''ר. 0.5-0.3ההידוק יבוצע באמצעות פלסה ויברציונית בעלת שטח  .9

מעברים ע''ג הריצוף לפחות עד השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת  3 ההידוק יבוצע ע''י .10

 החול.

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא תוך הקפדה על  

מילוי כל המרווחים בין האבנים. לאחר מכן ייעשה הידוק באמצעות הפלסה בשלושה 

 מעברים נוספים.

מ' גבול העבודה )בכדי למנוע שקיעה מקומית של אבנים  1של ההידוקים ייעשו עד למרחק  .11

 בקצה(.

לאחר סיום עבודות ההידוק ייבדק המשטח המרוצף ע''י המפקח על מנת לוודא מפלסים  

 כמו שנכתב בתכניות. ומשטחים סופיים

מודגש שמפגש האבן המשתלבת עם קו תוחם ערוגה מסוג אספלט אדג יהיה כזה שפני האבן  .12

 (   51.02.900. )ראה פירוט בסעיף  ' " אספלט אדג"ס''מ מעל  1½  -בכיבלטו 

 המחיר כולל גם את כל האמור לעיל. המדידה והתשלום כמפורט בכתב הכמויות. .13

 לאישור האדריכל."  תיחום "אספלט אדג'מ' עם  2יש להכין דוגמת שביל באורך  .14

 

 ריצוף רחבה דרומית  02240.0.

 והרחבות יבוצע באבנים משתלבות כמפורט בתוכניות ובפרטים.רצוף השבילים  .1

סוג האבנים המשתלבות: אבן "ריבוע" מסדרת סיינה שקטה בגוון אפור בהיר במידות  .2

ס"מ  22.5/7.5/6תוצרת אקרשטין או ש"ע ואבן "יתד" בגוון אפור בהיר במידות  30/30/7

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 
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ריצופים. הנחיות למיקום התחלת הריצוף ינתנו עי אדריכל  סידור האבנים יהיה לפי תכנית .3

נוף / מפקח  לפני תחילת ביצוע הריצוף. על הקבלן לקבל הנחיות מדויקות.. ולבצע רק 

 מ"ר מקטע לאישור.  2באישורם. יש לבצע דוגמא של כ 

הריצוף יהיה המשכי לריצוף מצב קיים של מקטע הסמוך לרק"ל. יש לפרק אבנים חתוכות /  .4

מנוסרות מהריצוף הקיים על מנת להמשיך את דוגמת הריצוף. יש להקפיד על  רצף שורות 

ובתיאום עם  -האבנים באמצעות אבנים שלמות בלבד, ובהמשכיות לדוגמת הריצוף הקיימת

 . 01פרט ראה תכנית ריצופים. 

 

 ריצוף מתחם צפוני וחצרות 3.0240.0

 כמפורט בתוכניות ובפרטים. רצוף השבילים והרחבות יבוצע באבנים משתלבות .1

סוג האבנים המשתלבות: אבן "ריבוע" מסדרת סיינה שקטה בגוון אפור בהיר במידות  .2

 12פרט ראה  תוצרת אקרשטין.  30/30/7

סידור האבנים יהיה לפי תכנית ריצופים. הנחיות למיקום התחלת הריצוף ינתנו עי אדריכל  .3

ל הנחיות מדויקות.. ולבצע רק באישורם. יש נוף / מפקח  בעת תחילת הריצוף. על הקבלן לקב

  מ"ר מקטע לאישור.  2לבצע דוגמא של כ 

 

 משטח התראה   4.0240.0

 משטח התראה  יוגדרו ע"י שילוב של   מסמרות אזהרה מניירוסטה  ע"ג משטחי הריצוף. .1

פי ל - ס"מ. מרווחים של מסמרות 60 -רוחב מקטע הריצוף בו משולבים מסמרות ניירוסטה .2

 הוראות היצרן. 

 08ופרט  01פרט  ראה כולל אספקה והתקנה על פי הוראות היצרן. ,שילוב מסמרות נירוסטה .3

 

 מדרגות מרינה 40.02.05

 10/40/130של ולפמן תעשיות או ש"ע במידות   SEA PARKהמדרגות תהינה מדרגות מסוג  .1

  14 -ופרט  01פרט :  ס"מ..  מדרגות מרינה מופיעות בשני פרטים שונים

 מידות המדרגות לפי תוכנית ובהתאם לפרטי הפיתוח .2

 האבנים יונחו ע''ג פלטת בטון.ולפי הנחיות קונסטרוקטור.  .3

 ס''מ והכנת צורת דרך. 15העבודה כוללת משטח בטון מזוין בעובי  .4

חיתוך האבנים במקומות בהם גיאומטרית המדרגות משנה כיוון יעשו ע"י ניסור. לא יתקבלו  .5

שברים. חיבור האבנים בנקודת שינוי כיוון התנוחה צריכה להיות ע"י קו תפר נקי   אבנים עם

 על פרט. ותכנית אדריכלית.

מ'  2יבוצע קטע   של מדרגות הכולל שלוש שורות של מדרגות באורך  -דוגמאות של מדרגות .6

 לאישור אדריכל. 

עליונה במישור יש להקפיד על מדרגה  -מדרגות ברחבת הרקל -של מדרגות מרינה –פרט  .7

 ס"מ.   5השקע הפנימי בין אבן מדרגה ליסוד בטון לא יעלה על  -הריצוף, כל המדרגות

מדרגה   יש להקפיד על -של מדרגות מרינה משולבות ברחבות ריצוף של כניסה צפונית –פרט  .8

 במישור ריצוף הרחבה.   -שהיא קצה הריצוף
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 מדרגות טרומיות מבטון –מדרגות גושניות  640.02.0

המדרגות תהינה מדרגות גושניות מאבן מתועשת דגם מדרגה נגישה עם שקע תוצרת  .1

  08 לפי פרט .   ס"מ.   15/40/60אקרשטיין או ש"ע במידות 

 מידות המדרגות לפי תוכנית ובהתאם לפרטי הפיתוח .2

 האבנים יונחו ע''ג פלטת בטון.ולפי הנחיות קונסטרוקטור.  .3

 ס''מ והכנת צורת דרך. 15ובי העבודה כוללת משטח בטון מזוין בע .4

 יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות. לאישור האדריכל.  -דוגמאות של מדרגות .5

 

 אלמנט תיחום קצה ריצוף לערוגות מעגליות ברחבה דרומית 40.02.07

 .  03 פרט אלמנט תיחום לערוגה מעגלית, לפי  .1

שתהיה עיגול עם רדיוס לפי תכנית, בקו מעוגל ואורגני  - יש להקפיד על גיאומטרית הערוגה .2

 ללא כיפופים. 

 ס"מ מפני הריצוף.  2-גובה אלמנט  המתכת לא יבלוט מהריצוף, ויהיה נמוך בכ .3

 לפי הנחיות קונסטרוקטור.  -העיגון של אלמנט המתכת .4

 

 מצעים  340.0

 

 חפירה 01340.0.

הדרושה עד לגבולות/ מסלעות/ קירות תומכים/ על הקבלן לבצע חפירה ו/או חציבה  כללית  .1

שבילים/ כבישים/ מדרגות וכו', ממפלס קיים עד למפלס המתוכנן )כולל מרווחי עבודה(  

לביצוע תשתית מדרכות/ שבילים/ מדרגות/ קירות/ גדרות/ גינות ולרבות ביצוע השיפועים 

 המתוכננים. העבודה תבוצע בכלים מכניים או באופן ידני.

ס"מ מצע סוג א'  20אזורי ריצופים, מדרגות, שבילים, רחבות וכו' תבוצע שכבה של מתחת  .2

, עובי שכבת המצעים מתחת לריצוף המדרכות החניות והמיסעה  מחומר מחצבה מדורג

ס"מ לפי הנחיות מהנדס הכבישים. החומר יפוזר על פני תשתית מהודקת.  30 –במבואות 

הים שבתוכנית. השכבה תהודק ברטיבות פיזור החומר יעשה בהתאם לסימון ולגב

מודיפייד א.א.ש.ו. ועד שתפסק שקיעה ותזוזת חומר  98%אופטימלית עד לקבלת צפיפות של 

 מ'(.5ס"מ )לאורך  + 1מתחת גלגלי המכבש. דיוק פני השכבה יהיה 

 שכבת המצע חייבת להיות הומגנית וסגורה בחומר דק. .3

הדרושה עד לגבולות הפרויקט לרבות: קירות  על הקבלן לבצע חפירה ו/או חציבה  כללית .4

תומכים/ שבילים/ כבישים/ וכו', ממפלס קיים עד למפלס המתוכנן )כולל מרווחי עבודה(  

לביצוע תשתית מדרכות/ שבילים/ מדרגות/ קירות/ גדרות/ גינות ולרבות ביצוע השיפועים 

 חיות המפקח.המתוכננים. העבודה תבוצע בכלים מכניים או באופן ידני. לפי הנ
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 ס"מ 20מילוי כללי והידוק בשכבות של  02340.0.

המילוי הכללי המשלים הנדרש לביצוע עבודות הפיתוח ליצירת המפלסים המתוכננים יבוצע  .1

 20ס"מ. עובי השכבות להידוק יהיה  15מחומר מקומי לאחר סילוק אבנים בקוטר העולה על 

 ס"מ לפני הידוק.

לחשוף את הקרקע הטבעית ולסלק את הפסולת כגון: שורשים, בטרם יבוצע המילוי, יש  .2

 שרידי חומר אורגני, שפך אבנים או כל מילוי קודם או בולדרים.

 לפי הנחיות קונסטרוקטור ו/או יועץ קרקע. המילוי יעשה  .3

באזורי מילוי המבוצע ישירות על הקרקע הטבעית, יש להדק תשתית לאחר החישוף  .4

 כבד )למעט באזורים של משטחי סלע(. מעברים של מכבש 6באמצעות 

מ"ר, על מנת  לאשר את ההידוק ואת השגת  500יש לבצע בכל שכבה בדיקת הידוק אחת לכל  .5

 הצפיפות הנדרשת.

עבודות העפר והמילוי יבוצעו בפיקוח רצוף של מפקח מנוסה שתפקידו לוודא מילוי הוראות  .6

מפרט זה. למעט בדיקות הצפיפות והמעבדה שיבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י מהנדס 

 קרקע. 

מעובי המילוי הכללי, יש להביא נתון זה בחשבון  2%במילוי כנ"ל צפויה שקיעה של עד  .7

 נטים בפיתוח המונחים עליו.בתכנון המפלסים והאלמ

 

 אבני שפה 40.04

 

 מתחם צפוני וחצרות -אלמנט תיחום קצה ריצוף וערוגת גינון  40.04.01

של חברת   AsphaltEdgeתוחם לקצה שטח מרוצף במפגש עם ערוגת גינון יעשה ע"י אלמנט  .1

PERMALOC    מ"מ גובה, בגימור טבעי .  100או ש"ע.  גובה רכיב אנכי יהיה 

 מ"מ.  5.3השפה העליונה תהיה מעוגלת ובעובי  .2

 -הכוללות נאת התונים הטכניים הבאים: -יש להקפיד על תכונות המוצר לפי בהנחיות היצרן .3

, UVעמידים לקרינת  ,T-5 בקשיות  6005התוחמים יהיו עשויים מסגסוגת אלומיניום 

 היצרן. במפרט אדריכלי ארה"ב. ולפי הנחיות   Aלחמצון וקורוזיה לפי דרגה

יתדות לכל מטר אורך לפחות ומחברי לוחות וכל הנדרש  3אופן ההתקנה: ההתקנה כוללת  .4

 200-250מסמרי  פלדה ספירליים שאורכם  -בהתאם להוראות התקנה של היצרן. היתדות

יש להקפיד שהקצה העליון   של התוחם יהיה נמוך   06 פרט מ"מ.  ולפי  9.5מ"מ וקוטרם 

 מ, ובהחלט שלא יבלוט מגובה פני ריצוף. ס" 1-ממפלס ריצוף בכ

מ"מ,  1.52יבוצע באמצעות מחבר אלומיניום ייעודי של היצרן, בעובי  -חיבור בין התוחמים  .5

מ"מ בין התוחמים לאפשר  9מ"מ. יש להקפיד על מרווח של כ  60מ"מ ואורך  25רוחב 

 התפשטות בשינויי מזג אוויר.

ההתקנה תבוצע עפ"י הוראות ההתקנה, בהתאם לדרישות המתכנן, הוראות ההתקנה ופרטי 

 העיגון.  
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 דוגמא להמחשה

 

 אספלטעבודות  .0540

  

 מגרשי אימון חוץ  "מיני טניס"  אספלט  ריצוף .01.5040

הערה: על הקבלן ובאחריותו לתאם עם אגף ההנדסה מרכז הטניס את כל הנדרש כדי לבצע  .1

 את העבודה עד לשלמותה . 

ריצוף מגרשי אימון  יהיה מאספלט עם צביעה ייחודית לפי תכנית אדריכלית של מגרשי  .2

 אימון. 

 שכבות המגרש יהיו כמפורט  

 לפי הנחיות קונסטרוקטור -מצעים מהודקים 2.1 

 ס"מ .  3-ס"מ ו 5 –* 3/8שכבות אספלט ברמת דחיסות    2 2.2 

 פרימייר מיוחד לאספלט 2.3 

 לפי גבהי תכנית,  1-1.5%יש להקפיד על שיפועי ניקוז  של  2.4 

 

 עבודות סימון 40.06

 

 יישום שכבת צבע ע"ג משטח אספלט במגרשי אימון    40.06.01

 למלא שנועד מיוחד מגב בעזרת תתבצע המריחהיש למרוח שכבת פריימר לפי הנחיות היצרן.  .1

 . שאפשר ככל אחידה בצורה חומר ולפזר המשטח את

תחום מגרש פנימי ותחום מגרש  -יש למדוד ולסמן את תחום הצביעה לפי שני איזורים .2

 חיצוני. בחירת צבעים לפי הנחיות נציגי מרכז הטניס. 

 

 פן מריחת הצבעים: או .3

 המתאימים הצבעים בחירת לאחר - צבעוני אקרילי ספורטקוט ציפוי מריחת 3.1 

 : חלקים בשתי הצבע שכבת של מריחה תתבצע למגרש

 . IN -ה שטח  זהו , הטניס מגרש של הפנימי בחלק הציפוי מריחת תתבצע - א בחלק  

 . OUT -ה שטח זהו , הטניס מגרש של החיצוני בחלק הציפוי מריחת תתבצע -ב בחלק  

 ובכמות אחידה בצורה חומר לפזר שנועד מיוחד מגב בעזרת תתבצע המריחה 3.2 

 . המתאימה

  המגרש. וסימון עבודה להמשך עד יבוש שעות 24 על להקפיד יש – והמתנה ייבוש .4

  טניס" למגרש בסיסי לציפוי ודרישות הגדרות" מפורט בנספח נוספות הנחיות .5
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 וגינוןהשקייה עבודות   – 41 פרק

 

 כללי 041.0

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  .1

 שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת התחלת הביצוע תהיה רק לאחר  .2

 ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר תכנית AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

כמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, כל הפרטים במפרט ה .4

 וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

קבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך ה .5

 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח ביצוע העבודה יעשה  .6

 על השלב המבוצע.

לעבודות גינון והשקיה הבינמשרדי מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי  .7

 .41.05-ו 41פרק  –שהוצא על ידי משרד הביטחון 

ה, אביזרי חיבור מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד עבוד .8

 הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.

 

 עבודות גינון 141.0

 

 כללי 01141.0.

''גינון והשקייה'' במפרט הכללי )בהוצאת הועדה  41כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם לפרק 

מכון התקנים לדרישות הרשות המקומית ובנוסף הבינמשרדית( לתקנות התכנון והבניה. לתקנים של 

 למפורט להלן:

 

 הכשרת קרקע לנטיעה 02141.0.

העבודה כוללת ניקוי וחישוף השטח מכל פסולת והשמדת עשבי בר למיניהם, בעיקר יבלית  .1

וגומא הפקעות. לצורך הדברה והשמדת העשבים ירסס הקבלן מספר פעמים את השטח 

אישורו של המפקח לגבי סוג חומרי ההדברה שיש בדעתו  בחומרי הדברה. על הקבלן לקבל

 להשתמש.

ס''מ בהתאם  +2ס''מ, כולל יישור סופי בתחום של   30חריש או עידור ביד לעומק של  .2

לגבהים נדרשים בתכניות. יישור השטח ייעשה ע''י ריסוק הרגבים במגרפות יד, עד לקבלת 

 השטח מוכן לנטיעה.

''מ אשר תתגלה מעל פני השטח במהלך העבודה. תורחק ס 5-כל פסולת ואבן הגדולה מ .3

 מהשטח.
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קרקעיים, עליו לסמן הקוים ולהיות -על הקבלן לקחת בחשבון הימצאות צינורות וכבלים תת .4

 אחראי לשלמותם ובנוסף לדאוג להבטחת השבילים והמתקנים הקיימים בשטח.

 

 זיבול שטחי הנטיעה. 03141.0.

קומפוסט. על טיב ומקור הזבל יש לקבל אישור מוקדם זיבול כל שטחי הנטיעה בזבל או  .1

 מהמפקח.

מ''ק לדונם. בנוסף לזבל האורגני: פיזור סופרפוספט בכמות של  20הזיבול יינתן בכמות של  .2

 ק''ג לדונם.  60ק''ג לדונם. גפרת אשלגן בכמות של  120

  הפיזור ייעשה במכונה או ביד. תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח. .3

 ס''מ לפחות.  30הצנעת הזבל והדשנים ע''י חריש או הפיכה ביד לעומק  .4

 את הזבל חייבים להצניע ביום הפיזור. זבל שישאר חשוף בשטח יותר מיומיים ייפסל. .5

 

 סימון 04141.0.

על הקבלן לסמן את מיקום הצמחים בהתאם לתוכניות ובהתאם למרחקי הנטיעות המפורטים 

 בתוכנית.

 

 בורות נטיעה 05141.0.

בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע לרבות חציבה בסלע. בגמר החפירה ו/או החציבה יש  .1

 לפנות את החומר החפור למקום מאושר ע"י המפקח.

 לפני מילוי הבור באדמת גן יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור. .2

ש למקם במרכז אדמה. י מ' עומק 1.5יש להקפיד בערוגות עצים על עומק בור של לפחות  .3

 41.03.905 אלמנט איוורור. פירוט על אלמנט איוורור   בפרק ----לפי פרט  - הערוגה

 

 זיבול בורות הנטיעה 06141.0.

אם לא צוין אחרת יהיה הזבל זבל פרות רקוב או קומפוסט מעולה ומנופה, ללא שברי זכוכית  .1

 לפני מילוי הבורות.ערבוב הזבל באדמה לעבודות הנטיעה ייעשה  או כל פסולת אחרת.

 על הקבלן לקבל אישורו של המפקח על טיב הזבל וסוגו. .2

 

 יב השתילים וטיב  הנטיעותט 07141.0.

כל השתילים והעצים יהיו ממשתלה מאושרת על ידי משרד החקלאות, הגדלים ואיכות העץ לפי תקן 

מ' לפחות, קוטר גזע  2ל ענף ראשון מתפצל בגובה ש, 9בגודל שה"מ המצורף למפרט זה. כל העצים יהיו 

 של משרד החקלאות.  9לפי הגדרות גודל  -מדוד בגובה מטר מפני הקרקע

 

 נטיעה 08141.0.

 הנטיעה תבוצע ע"י בעל מקצוע ובצורה מקצועית נכונה, בתנאי מזג אוויר מתאימים. .1

 לא תורשה נטיעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה. .2
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שלמות הגוש עם מקסימום שורשים ויועבר מהר ככל השתיל יוצא מהמיכל תוך הקפדה על  .3

 האפשר לבור הנטיעה.

 מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, יצירת גומה והשקיה. .4

 

 אליפסה   AIRMAX " 80מערכת אוורור שורשים מסוג   " -פרט איוורור  לעץ   09.141.0

בנויה מצינור שרשורי מפוליאתילן שקוטרו   , AIRMAX 80מערכות אוורור שורשים מסוג  .1

מ"מ הנתון בשרוול יריעת סינון ייעודית לבנה, עשויה מניילון שלם בצורת גרב, ללא  80

 הדבקות או תפרים, למניעת חדירת חומרים דקים מהקרקע שסביבו. 

ס"מ.  298 -ס"מ  295קטעי צינור שרשורי, ואורך כל אחד  2המערכת עצמה מורכבת מ  .2

ייעודיים ליצירת צינור בצורת אליפסה שאורכה כ  Tמחברי  2ורות יחוברו באמצעות הצינ

ס"מ או  90ס"מ. הצינור יונח על תחתית בור הנטיעה בעומק של כ  100ס"מ ורוחבה כ  250

 אחר לפי הנחיית המתכנן 

ס"מ  115קטעי צינור כנ"ל כזקיפים באורך של כ  2יחוברו  Tאל כל אחד מפתחי מחברי ה  .3

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים ויהיו "פקוקים" במכסה פלסטי שחור ייעודי.  2-4בלטו שי

 סמ"ר 5.6 -המכסה יהיה שמחורר בחורים ששטחם הכולל יהיה כ

יש למקם אלמנט איוורור בערוגת נטיעה לפני הנחת שתיל העץ. יש להקפיד על מיקום מרכזי  .4

בבור הנטיעה. יש להקפיד שהחלק העליון )המכסה השחור( יבלוט מעל פני האדמה בהתאם 

 03פרט  ראה להוראות היצרן. 

 

 

 תמונה להמחשה

 

 אחזקה וטיפול 10141.0.

 יום מיום גמר העבודה. 60לתקופה של הקבל יטפל ויחזיק את כל הנטיעות  .1

העבודה כוללת: עישוב, עידור השטח, מלחמה והדברת מחלות ומזיקים, השקייה בהתאם  .2

 לצורך וכל הגיזומים הנדרשים להבטחת התפתחות הצמחייה.
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 אחריות לנטיעות 11141.0.

 הקבלן יהיה אחראי לקליטת כל הנטיעות בתקופת האחזקה והטיפול. .1

האחריות והאחזקה יחליף הקבלן את על הנטיעות אשר לא נקלטו בצמחים בתום תקופת  .2

 חדשים וידאג לשתילתם הנכונה.

 טיב הצמחים אשר יוחלפו יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות.  .3

נטיעות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול וימצאו במצב של קמילה ייחשבו כאילו לא נקלטו  .4

 ויש להחליפם.

יהיה הקבלן אחראי שנה אחת מיום מסירת הגן ובתום השנה יחליף  (9לעצים מבוגרים )גודל  .5

את העצים שלא נקלטו באחרים. כל התיקונים הקשורים בהעברת העצים בתום שנת 

 האחריות יחולו ע"ח הקבלן.

 

 ביצוע מערכת השקייה   241.0

 

 הנחת צנרת  01241.0.

 סוגי צנרת לשימוש והרכבה בשטחי הגינון . 1

    תקן קוטר צנרת ודרג

 

 קשיח

 רך /

PE 

75/16 ,75/10 ,63/16 ,63/10  

50/10 ,40/10 ,32/16 ,32/10   

    4427   תקן

 5452מאושר מי שתיה   ת"י 

 PE100 קשיח

 PE 80 קשיח מאושר מי שתיה  4427   תקן 63/6, 50/6 ,40/6,25/10

 PE 63 קשיח השקיה   8779   תקן 16/10, 25/6, 32/6

 PE 32 רך השקיה   8779   תקן ,16/6

 

 

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים 41.02.02

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר להנחת השרוול  . 1

ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום 

 בנפרד. 

 לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן.על הקבלן  .2

תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה  .3

 כלול במחירי היחידה השונים.

 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .4

 במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע עמיד למים. יש לסמן .5

 .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים .6

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  6.1 

 המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 

עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות  6.2 

 אחרות.
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בהתאם לתכנית.  או 10מ"מ דרג  110בקוטר מינימלי  יהיה  מפוליאתילן ללחץ מים – שרוול .7

 ס"מ.   40ראש השרוול טמון בעומק  .8

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. .9

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית. .10

 אופני מדידה ותכולת מחיר .11

 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  11.1 

המחיר כולל: אספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה  11.2 

 ואת כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

 

 מחברים - צנרת פוליתילן  41.02.03

 למנוע חדירת לכלוך פנימה.יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  .1

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, לקווי טפטוף או מתחת לריצופים, כבישים  .2

 וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע. 

פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות   16Mחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " 

 צנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".ומחברי שן. חיבורים ב

 תכולת מחיראופני המדידה ו .3

 המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור. 3.1 

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור,  3.2 

 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  3.3 

תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות 

 בצנרת ובשלוחות הטפטוף.

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל  3.4 

 כלול במחיר היחידה.

 

 פרישת הצנרת וחיבורה 41.02.04

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא עוברת בשטח  .1

 צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני .  מגונן תעבור בשרוולים.

 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת. .2

 

 קווי טפטוף 41.02.05

 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  . 1

 יני לטפטוף.כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופי

ליטר/שעה.  2 מ"מ ספיקת הטפטפת 16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .2

 הטפטפת אינטגרלית בצינור.

 בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.  .3

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. .4
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ס"מ כשהם צמודים לשולי  30והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק הקווים המחלקים  

מ"מ, אם לא נאמר אחרת  32הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

 בתכנית.

במצמד  כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או  .5

ית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו + פקק, בהתאם להנחיות בתכנ

 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  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר  . 7

 "עומר" או ש"ע. 

 ם יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון.האביזרי 

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. 

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.  בשיחים . 8

קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. 

 גול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע.הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בס

מטר, הקו המחלק והמנקז יהיו  100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד  .9

מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין   ע"ג  100משלוחת הטפטוף. מעל 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32התכנית. )צינור בקוטר 

 טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.המרחק בין  

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל  .10

 מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30מ"מ בצורת ח באורך  6מגולוון 

 אופני המדידה ותכולת מחיר .  11

 מדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך. ה 11.1 

 מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  11.2 

 הכל בהתאם לנדרש. –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  

 במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו  11.3 

 כלול במחיר היחידה. ,טיפה על יד כל צמחתופס  

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.   -לעצים  11.4 

 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.  

לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע במרחק  15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת:   

 "ל.   יתדות כנ 3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.        

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח  11.5 

ע"י הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות. תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד 

 16וול. ממנו יצא צינור עיוור לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שר

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף  11.6 

המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב  11.7 

 העץ, חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.
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 ראש מערכת )ראש בקרה( 41.02.06

התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש, צורת מחיר  . 1

 הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

 מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. . 2

 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " . 3

 ל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית.מגופים הידראוליים יורכבו במקבי . 4

ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי  1מקוטר " 

 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 1/2ואקום  "

ויכיל  במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע  . 5

 ת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.מדכנים למדיד

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. . 6

 אופני מדידה ותכולת מחיר . 7

 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט  7.1 

המחיר כולל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש המערכת  7.2 

למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל העבודות המפורטות 

 הדרושות.

כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם צוין  .8

 אחרת בתכנית.

 

 ארון ראש מערכת  41.02.07

הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע בתכנית,  .1

 בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח. 

 ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש. .2

 10ת אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחו .3

 ס"מ מהדופן. 

 אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים. 

 

 .גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת .4

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש  

י שילוב ביניהם, על המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"

 חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.

-על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  .5

 בריח", בהתאם לדרישות מזמין העבודה.

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.  40 -הארון יהיה מרוחק כ .6

ס"מ. משני צידי שכבת  10שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי השטח     

החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם לתכנית 

 האדריכל.

מגולוון שיועגן בבטון   X 50 X 50 5זוית   –הארון יונח על גבי סוקל ויחובר אל מסגרת מתכת  .7

 קת הבטון עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח.בזמן יצי
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ס"מ עם ברזל  20ס"מ בולטים מעל פני הקרקע, ברוחב  10ס"מ ,  40עובי )גובה( יציקת הבטון  

ס"מ  20ע"פ הנחיות המפקח. המסגרת מיוצבת בבטון ע"י ווים או יתדות מולחמות באורך 

 הנחיות הפיקוח.סוג הבטון בהתאם ל –מינימום.  הבטון יהיה בצורת מלבן 

 ותכולת מחיר האופני מדיד .8

 מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  8.1 

    מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה,  8.2 

 ארון.מנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים ל

 

 בקר ההשקיה 41.02.08

מחשב המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה,  .1

 חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. 

 המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע. .2

לחץ ישיר  למי פיקוד הכולל ברז, מקטין 3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 

או יורכב מסנן  מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת( 150)גוף פליז( ומסנן 

 פומית ויציאה למי פיקוד במגוף ההידראולי הראשי.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות  -בקר השקיה  3.1 

שראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אספקה והתקנה של שקע י

 אחרים ובתאום עםעם קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 

 הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות.   

 יחידה.   ימדד לפי  –מדידה: סולונואיד  3.2 

המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס סולונואידים, הכלול   

 במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

 

 סיום עבודה 41.02.09

 חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום         6לאחר תקופה של  .1

קרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות   המפקח. את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת ה

במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים  שנעשו בשטח 

 בזמן הביצוע.

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש  הנתונים  .  2

 למתכנן או למפקח.

בדיסקט בתוכנת  AS MADEעל הקבלן להגיש תכנית  בנוסף לאמור בתנאים הכלליים .3

אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת 

 קרקעית ותאי ביקורת. 

 כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה. 

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ .4

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.   .5
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 אחזקת הגינון 41.02.10

 חודשים. 3במפרט הבינמשרדי, עם תום תקופת אחריות  45.5אחזקת הגינון על פי פרק 

 אחזקת הגינון תהיה לפי המפורט:

 חודשים לכל השטח ע"ח הקבלן, כלול במחיר היחידה. 3אחזקה של  .1

 החלק הצפוני יימסר לאחריות מרכז הטניס. –חודשים  3בתום  .2

ישולם על פי סעיף אחזקה בכתב הכמויות למשך תשעה  –רחבת תחנת ארנה  –לחלק הדרומי  .3

 חודשים .

 תהיה מסירה למחלקת הגינון של העירייה. –בתום שנה ממסירת הפרויקט  .4
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 ריהוט רחוב – 42פרק 

 

 אלמנטים של ריהוט רחוב לפי הפירוט הבא:בפרויקט משולבים  .1

 .מ' של חברת הדס  או ש"ע 3ספסל ערוגה גושני עגול בקוטר  .1.1

ספסל ישיבה דגם "תיכון" עם מסעד יד מעץ גושני ושלדת מתכת מגלוונת של חברת  .1.2

 .הדס או ש"ע

 .של חברת  שחם אריכה או ש"ע    1670מערכת ישיבה "מערכת  בר" מק"ט  .1.3

 .של חברת שחם אריכה או ש"עאשפתון דגם רותם  .1.4

 .ם סטנדרט עיריית ירושליםמתקן לקשירת אופני .1.5

 .מ' 1.2מ', גובה  2שער חד כנפי מגלוון ברוחב -שער כניסה  .1.6

 פרט יעודכן בתכנון לביצוע.  -שער למתחם מגרשי אימון .1.7

 כל העבודות הנדרשות למיקום והתקנה של אלמנטים קטלוגיים לפי הנחיות היצרן.  .2

לים את אלמנט הריהוט, התקנתו, פירוק והחזרת המצב לקדמותו ויימדד לפי המחירים כול .3

 יחידות.

 



220 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

 גדרות ומעקות – 44 פרק

 

 כללי 44.01

עבודות  06כללי:  כל עבודות המתכת מעקות וגדרות לעבודות פיתוח יבוצעו עפ''י פרק  .1

לתקנים מסגרות במפרט הכללי )בהוצאה הבין משרדית(. בהתאם לתקנות התכנון והבניה. 

 של מכון התקנים. לדרישות הרשות המקומית ובנוסף כמפורט להלן:

 מודגש כי כל עבודות המסגרות יהיו ממתכת מגולוונת וצבועה בגוון לפי בחירת האדריכל.. .2

 או פרופיל מלא לפי פרט.  RHS  המעקות והגדרות יבוצעו בתכנון ובפרוט על בסיס פרופילים  .3

 קן הישראלי העדכני.כל המוצרים יתאימו לדרישות הת

 החיבורים יהיו ע''י חיתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתכניות. .4

 בפרטים העשויים פרופילים חלולים. הפינות יחוזקו באמצעות מלויים.

 הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע''י רתכים מומחים. .5

 חורים. שקעים ומקומות שרופים.המראה החיצוני יהיה נקי. ללא הפסקות ללא  .6

 לא ישארו קצוות פתוחים, בקצה כל פרופיל פתוח תרותך פלטה. .7

 כל הריתוכים והחיתוכים יבוצעו בסדנא, לא יבוצעו ריתוכים וחיתוכים בשטח.  .8

 האלמנטים יגיעו לשטח לאחר גילוון חם וצביעה, ויורכבו שלמים באתר.

 צביעת צינורות מתכת  .9

 עבודות צביעה )הכנה, צבע יסוד וצבע עליון(.  11פרק הכל לפי מפרט הכללי  .9.1

 .  11של המפרט הכללי הבינמשרדי וכן פרק  1905צביעה: כנדרש בפרק  .9.2

הגימור יהיה בצבע על בסיס אפוקסי בתנור, עפ''י הדרישות במפרט הכללי הבינמשרדי  .9.3

 .  1106פרק 

 הגוון לפי בחירת האדריכל   .9.4

 לאישור אדריכל. מ' 2תוכן דוגמת מעקה צבוע באורך  .9.5

 

  סריג לפתח לעץ 44.02

קוטר חיצוני  לפי פרט של חברת מנשה ברוך או ש"ע במידות:מפלדה יצוקה סריג לפתח לעץ  .1

 ס"מ. דוגמת הסריג לפי פרט.  4ס"מ, עובי הסריג  80ס"מ, קוטר פנימי  180

 המרכיבות מעגל שלם אחד.   שתי יחידות -הסריג יהיה ממתכת יצוקה .2

 הנחה וקיבוע הסריג תהיה בהתאם להנחיות בפרט.  .3

 יש להקפיד על חיבור שני אלמנטים בצורת חצי מעגל למעגל שלם במפלס אחד.  .4

 כהמשך ישיר ובמישור אחד.  - גובה הסריג יהיה במפלס הריצוף .5

חיבור הסריג לפתח לעץ בהיקף החיצוני יהיה לאלמנט מתכת המהווה תוחם בין גינון  .6

    03י פרט. ראה פרט הכל לפ -לריצוף
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 שער חד כנפי מגלוון 44.03

 מיקום מדויק של השער יקבע עם מפקח ונציגי מרכז הטניס. עיגון היסוד לפי הנחיות היצרן. .1

עיגון היסוד יהיה נמוף מפני ריצוף, ויאפשר המשכיות של הריצוף באופן של יחשוף את יסוד  .2

 הבטון. 

חיתוך אבני ריצוף בסמוך לעמודי השער יעשו ע"י ניסור ובהקפדה יתרה על מנת ליצר חיבור  .3

 נקי של עמוד את הריצוף. 

 

 



222 
 

______________________________________________________________________________________ 
 מרכז הטניס – 2מסמך ג'

 

 סלילת כבישים ורחבות – 51פרק 

 

 למבנים  עבודות עפר 51.02

 

 מוקדמות 51.02.01

הבין משרדית של הועדה  -לעבודות עפר  01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  .1

מע"צ, משרד הבטחון )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת  -המיוחדת של משרד השיכון 

 במפרט וכתב כמויות זה.

 בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע". .2

 הקבלן מקבל את האתר בטרם ביצעו בו עבודות כלשהם.   .3 

  חס לעבודות הבאות:המפרט מתיי .4 

 חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. 4.1 

 חפירה מקומית לבורות ראשי כלונסאות קורות וכיוב'.              4.2 

 מילוי חוזר לאלמנטי בטון.  4.3 

עבודות  נוסף לאמור במפרט הכללי  והמפרט המיוחד מבלי לפגוע באמור כוללים מחירי ב .5

 וי את האמור להלן.החפירה והמיל

המונח חפירה מציין חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשר עשויים  5.1 

 להתקל בהם כולל חציבה, חפירה לקרקע רטובה וכו'.

 מהסביבה. סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים 5.2 

מרחבי עבודה, שיפועים מדרונות רמפות תימוך ודיפון מקומי בכל מקום שיידרש עבור  5.3 

יציאה וכו' וכל עבודה שהיא הדרושה לביצוע עבודות חפירה ו/או  המילוי, כולל סילוק 

 הרמפה עם סיום העבודה.

מחירי עבודות החפירה כוללים מיון החומר, עירום זמני,  טיפול כפול והעברת העפר  5.4 

 החפור מחוץ לגבולות האתר.

ת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום חשוד למבנים חפירה בעבוד 5.5 

 ומערכות תת קרקעיות כולל במחיר החפירה.

 יסוד וכד'. מילוי חוזר מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו בורות, קורות 5.6 

דו"ח יועץ  כל המחירים בפרק זה של כתב הכמויות מתייחסים לכל הדרישות של  5.7 

 שצורף למסמכי המכרז.קרקע, 

מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון לא יימדדו, החפירה תימדד עפ"י אלמנטי הבטון  5.8 

  .נטו

כלונסאות דיפון יימדדו וישולמו עפ"י האורך הנקוב בתכניות. לא תמדד חפירה  5.9 

ממפלס גבוה. המחיר כולל ניקוי כלונסאות הדיפון משאריות אדמה, בלחץ אויר וכן 

 בליטות מיותרות ואו טיפול בסתימת שקעים וסגרגציות. סיתות

במקרה של פגיעה פיזית במערכות תת קרקעיות, באלמנטי בטון, או באיטומם הקבלן  5.10 

 ישחזר האלמנט הנפגע על חשבונו כחדש, על פי החלטתו הבלעדית של המפקח.
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  פירהח 51.02.02

מקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שב .1

 .בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים

באם יש צורך בתמיכת החפירות בנוסף לעבודות הדיפון, יבצע הקבלן את כל התמיכות  .2

הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות 

 לתמיכות הנ"ל.

הקבלן אל מחוץ לשטח הבנין. החומר יסולק מהאתר למקום שפך את החומר החפור יוביל  .3

 מאושר, לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח.  

בכל ו/או חציבה ו/או חפירת ידיים בכל מקום שמופיע המושג "חפירה" הכוונה היא לחפירה  .4

 סוג קרקע שהוא.

 המחירים כוללים:בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי  .5

לכל מרחק שהוא, עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח,  5.1 

 תאום קוי ביוב, וכל מערכות קיימות שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה.

הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי החפירות  5.2 

לכל מרחק בהתאם להוראות  -נחוצים בשטח העבודה וחומרים אחרים שאינם 

 הרשות המקומית והוראות המפקח.

בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב,  5.3 

שמופיע בתכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתכניות, חל איסור 

נ"ל נדרש בתכניות. הקבלן יעצור את להתקרב בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשה

מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפירה  1.5העבודה במרחק 

  יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח.

 אנכי. 1אופקי ל  1.5בכל מקום נדרש, תבוצע חפירה בשיפוע  5.4 

 

 מילוי ועודפי חפירה 51.02.03

או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים, שברי בטונים  ופסולת אחרת  עודפי אדמת חפירה .1

 יסולקו אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפך מאושר. -שתמצא 

הקבלן ישתמש בעפר החפור לפי הצורך, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה יהיה  .2

שימושו יאושר על חופשי לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ו

 .ידי המפקח

עודפי החומר החפור, במקרה ולמזמין אין צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח, ייחשבו  .3

כרכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או לשפכם אל מחוץ לשטח בהתאם לחוקים 

 הכל על חשבונו ואחריותו.  -העירוניים 

 והדוקו נכלל במחיר החפירה.התשלום עבור עבודות המילוי החוזר  .4

 

 חפירה לבורות מתחת לרצפה 51.02.04

החפירה תבוצע בהתאם למידות הבורות ובתוספת מרווחי עבודה )שעלותם נכללת במחירי  .1

 היחידה( הנדרשים מסביבם.  
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בשום מקרה אין לחפור מתחת ליסודות קיימים או סלעיות קיימות, כך שקו הדיקור  .2

מ'  2אנכי ובקרבה של לפחות  1אופקי ל  3ת החפירה תהיה בשיפוע מתחתיתם ועד לתחתי

 נטו מהם. 

 החפירה לאלמנטי בטון תת קרקעיים תמדד נטו לפי גודל אלמנטי הבטון ללא מרווח עבודה. .3

 

 חפירה מיותרת 51.02.05

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכניות ימלא  .1

 , על חשבונו, כדלקמן:הקבלן את עודף החפירה

ס"מ עם הרטבה והידוק  15' בשכבות של אמילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג  1.1 

לפי מודיפייד א.א.ש.הו  ולפחות לארבע  100%במכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות 

 מעברים של כלי מהדק. 

ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע  מאושרתמבדיקה לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י  1.2 

 שכבה נוספת.

 

 ו/או אלמנטים תת קרקעיים  בשטח המגרשמילוי  51.02.06

, למקום הנדרש המאושר ע"י יועץ הקרקע עבודות המילוי כוללות הכנסת חומר המילוי .1

לפי  98%ס"מ עם מכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות  20פיזורו והידוקו בשכבות של 

עפר מהחפירה בשטח יכול  .מעברים ותיקון פני התשתית 4 -יד א.א.ש.הו ולפחות למודיפי

   .לשמש למילוי חוזר רק אחרי מיון, עירום זמני ואישור על ידי המפקח

 עבודות המילוי יבוצעו בכלים מתאימים כולל כלי הידוק עדינים המתאימים למקום ההידוק. .2

. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לכל מקום שהוא ריתרות העפר )אם נותרו( יסולקו מהאת .3

הדרושים למנוע פגיעה באיטום שבוצע  )אם בוצע( של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת 

 המילוי החוזר. 

על ביצוע המילוי החוזר לא ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו ככלולה במחירי  .4

 היחידה של עבודות החפירה.

 

 יועץ קרקע ויועץ ביסוס דו"ח 51.02.07

הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות 

למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב  ,העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף

 הכמויות. 

 

 דיוק העבודה 51.02.08

ס"מ הן לגבי הגובה המתוכנן וכן לגבי סרגל   4ודות הקבלן יהיה בגמר הסופי של עב -דיוק העבודות 

 מ' בכל כוון שהוא. 5ישר באורך 

 

 מצעים 51.03

 

 כללי 51.03.01

 של חברת נתיבי ישראל. 51.03כל העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור במפרט לסלילה וגישור פרק 
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 עבודות תמרור, שילוט וצביעה 51.08

 

 ומפרטיםתקנים  51.08.01

את העבודות יש לבצע על פי התקנים וההוראות במהדורתם העדכנית ביותר ובתוקף  .1

 כדלקמן:

 תקינה ישראלית קיימת של חומרי סימון: 

 : סימון דרכים; דרכי אספלט לסימון בצבע.1חלק   934ת"י  .1.1

 : חומרים לסימון דרכים; צבעים. 1חלק  935ת"י  .1.2

 .םדרכים: חומרים תרמופלסטיי: חומרים לסימון  2חלק  935ת"י  .1.3

 : חומרים לסימון דרכים: כדוריות זכוכית מחזירות אור.4חלק  935ת"י  .1.4

 : חומרים לסימון דרכים:צבעים  ויריעות לסימון אתרי עבודה 6חלק  935ת"י  .1.5

 : חומרים לסימון דרכים: צבעים  לסימון אבני שפה 7חלק  935ת"י  .1.6

 

 תקינה ישראלית חדשה לחומרי סימון: .2

 דרישות - קרים וחומרים תרמופלסטיים םפלסטייצבעים, חומרים  1871ת"י  .2.1

  תוספים בהפלה חופשית, כדוריות זכוכית, אגרגטים למניעת החלקה  1423ת"י  .2.2

 ותערובות של שניהם

 סימונים מוכנים מראש. עבור יריעות. 1790ת"י  .2.3

 דרישות. –חומרים שחורים להסתרת סימוני דרכים קיימים  7962ת"י  .2.4

 .חומרי סימון הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת - חומרים לסימון דרכים 934"י ת .2.5

 

 תקנים ומפרטים אחרים: .3

 .2014 יוני –: תמרורי דרך אנכיים  1חלק  12899ת"י  .3.1

 לוח התמרורים התקף הקבוע בתקנות התעבורה.  .3.2

 בהוצאת משרד התחבורה. –תקנות והנחיות להצבת תמרורים  .3.3

 בהוצאת משרד התחבורה.  –הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  .3.4

 בהוצאת משרד התחבורה. –הנחיות לבחירה והצבה של מעקות בטיחות זמניים  .3.5

 בהוצאת משרד התחבורה. –הנחיות לתכנון שילוט הדרכה עירוני  .3.6

 מפרט טכני של הרשות המקומית להתקנת צמתים מרומזרים חדשים. .3.7

 יות לתכנון מנהרות.הנח .3.8

במפרט הטכני לעבודות סלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל,  32-ו 31, תת פרק 51פרק  .3.9

 מהדורה אחרונה.

הנחיות לתכנון מערכת ניהול ובקרת  -הנחיות לתכנון בקרת נתיבים בישראל, חלק ה'  .3.10

 תנועה במנהרות.

 ומערכות. התכניות המצורפות למכרז, כולל בנושאי תנועה וכבישים, תאורה .3.11
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 תמרוריםעבודות  51.08.02

 כללי .1

 התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בתקנים ובמפרטים המוזכרים לעיל.  .1.1

 אם לא נאמר אחרת יהיו התמרורים במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית. .1.2

כמו כן, מופנית תשומת לב הקבלן באשר למידות הכתיב, הספרות,  הרווחים, והשפה  .1.3

 התחבורה.להנחיות משרד 

 

 עמודים לשלטים ותמרורים  .2

ובעובי דופן,   6או "  4או " 3העמודים יהיו עשויים  צינור פלדה מגולוונת בקוטר " .2.1

 גובה עמוד ושטח השלט המתאימים לדרישות התקן.

אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו גובה  .2.2

 התקנתם ועמקו ביסוד, הכל לפי התקנים.

מ"מ. הקופסה  תהיה  1עמוד יכוסה  בלחץ בקופסה עשויה מפח אלומיניום שעוביו ה .2.3

 בקוטר פנימי כזה שיולבש בכח על הצינור.

ס"מ ובעומק שיתאים לסוג הקרקע , גובה ושטח  50העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  .2.4

 .118, לפי ת"י 200-השלט וממולא בטון ב

 ס"מ. 20גובה הצבת העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון ב .2.5

 שעות לאחר יציקת היסוד. 24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  .2.6

 ביחידה.    דהתשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימד .2.7

 

 תמרורים  .3

כל תמרור ישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא  הכולל את שם  .3.1

 ך ייצור התמרור.היצרן )או סימולו המסחרי( ותארי

ס"מ מפני  60לשעבר( יוצבו בגובה תחתית של  49-)ב 214-לשעבר( ו 50-)ב 213תמרורי  .3.2

מ', אלא אם ייקבע אחרת  2.20המדרכה. תמרורים  אחרים יוצבו בגובה תחתית של 

 ע"י המפקח, והתמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת קולר. 

כל הפינות יעובדו ויקטמו. כל הרכיבים כל חלקי הקולר יהיו עשויים מפח פלדת פחמן.  .3.3

 יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו 

 תהליך צריבה בחומצה לפני כן. כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

המחיר לאספקת תמרור לרבות הובלה, התקנה ,אחזקה של תמרור מחומר מחזיר  .3.4

 הביצוע.אור, פרטי החיבור הנדרשים ופירוק התמרור בסוף שלב 

  דהתשלום לסעיף זה לשלב הסופי כולל בין היתר את כל האמור לעיל והוא   יימד .3.5

ביחידה. התשלום לסעיף זה לשלבי הביצוע כולל בין היתר את כל   האמור לעיל והוא 

 ביחידה כפול יממה . דיימד
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 סימון דרכים בצבע  51.08.03

וסימנים על פני מיסעות האספלט  המונח סימנים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים .1

 ומשטחי בטון )על גבי אבני שפה(, הכל לפי הנדרש בתכנית.

כתום או צהוב. הצבעים לסימון האספלט יתאימו  ,הצבע יהיה בגוון שחור, לבן, אדום, כחול  .2

", ויתאימו לשימוש עם 1חלק  –: "חומרים לסימון דרכים: צבעים 935לדרישות ת"י מספר 

 כדוריות זכוכית מחזירות אור או בלעדיהן.

חיצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנות מראש,  .3

 ובהתאם למצוין בתכניות הביצוע.  –ואשר צורתן כמתואר בהנחיות 

מ' לכל  1.0לבן, בקטעים של -חולאדום או כ-לבן, צהוב-לבן, אדום-אבני השפה ייצבעו בשחור .4

צבע. צביעה בצורה לא נכונה, או לא יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה לשביעות רצון המפקח, 

 תימחק על ידי קרצוף ותיצבע מחדש. 

במקום בו נדרש, תתקבל שכבה מחזירת אור על ידי הוספת כדוריות זכוכית על פני הצבע  .5

 גר' למ"ר. 150-170הרטוב, בכמות של 

פה של חמישה עשר יום לפחות תפריד בין סלילת פני האספלט העליונים לבין ביצוע תקו .6

 .934סימנים עליה, והצביעה תבוצע בהתאם לת"י 

באיים הצבועים: קווים עקומים ורצופים יבוצעו בעקומות אחידות. קצוות העקומות ישיקו  .7

אבני שפה, אלא אם למסלולי הנסיעה. לא תתקבלנה פינות בין קטעי פסים, או בין פסים ו

 צויין על כך בתכנית. סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה יימחקו ע"י קרצוף וייצבעו מחדש.

יש להסיר בצורה מושלמת, באמצעות מכונה מיוחדת את שכבות הסימון הקיימות מפני  .8

 המיסעה.

בקת לא יבוצע סימון זמני בצבע כבישים על גבי שכבות אספלט סופיות. כחלופה מותרת הד .9

 משרדית.-או שווה ערך המאושר על ידי הוועדה הבין 3Mפסי סימון מחזירי אור כדוגמת 

התשלום לסעיף סימון דרכים בצבע  כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא ימדד  כמפורט  .10

 להלן : 

נטו  םיחידת המידה לצביעת קווי הדרכה, הכוונה והפרדה תימדד על פי אורך הקווי .10.1

הקו וכולל את אספקת הצבע, הכנת פני השטח, קרצוף ומחיקת סימון ובהתאם לרוחב 

ותחשב כצביעה בצבע לבן . לא   ישן, הכל לפני האמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות

 ישולמו הרווחים שבין הקווים.

ס"מ(,  50יחידת המידה למעברי חציה תימדד לפי מ"א של הפסים הלבנים )ברוחב של  .10.2

לפי שטח מעבר החצייה  -דבקה. במעברי חציה מרוצפים כולל צביעה או אספקה וה

 המרוצף. הכל לפי המפרט הטכני, התכניות וכתב הכמויות.

יחידת המידה לצביעת אבני שפה תהיה מ"א של אבן השפה הצבועה, ותכלול אספקת  .10.3

 הצבע, וצביעה לפי הנדרש.
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 העלמת צבע 51.08.04

מיסעת הכביש האספלטית יהיה ע"פ "המפרט הכללי העלמת סימוני צבע ) או  אחר ( מעל פני  .1

 של החברה הלאומית לדרכים בישראל", מהדורה אחרונה. 51לעבודות סלילה וגישור/פרק 

 .התשלום לסעיף זה כאמור במפרט הכללי המצוין לעיל .2
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 עבודות משלימות בגשרים/תפרי התפשטות – 69פרק 

 

 כללי 69.01

 

 כללי 69.01.01

 של חברת נתיבי ישראל. 69וימדדו על פי האמור במפרט לסלילה וגישור פרק  כל העבודות יבוצעו
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 נספחים

 

 

 . המלצות גיאוטכניות1
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 . המלצות גיאוטכניות1

 

12.6.19 

 8.6.2020עדכון 

5110-0 

 

 

 לכבוד

 מהנדס נווה שחר

 נווה פתרונות הנדסה 

 באמצעות דוא"ל

 א.נ., 

 

 גיאוטכניותמתחם טניס מלחה, המלצות הנדון: 

 רכבת קלה /C1320סמך: תיאור קידוח ניסון 

 תכניות תנוחה ופרטים

 

 

 הקדמה .1

להלן מובאות המלצות לתכנון יסודות למבנים במתחם הטניס במלחה, אשר מתוכננים  

בעקבות מעבר קו הרכבת הקלה בתחום המרכז, המבטל מבנים ומחייב בניית מבנים 

 חליפיים.

מבוססת על תוצאות קידוח ניסיון יחיד אשר בוצע בתוואי הרכבת ההמלצות המובאות להלן  

 .218300/628800הקלה. המקום נמצא בסמוך לנ.צ. 

( 6( מבנים. במסגרת הבינוי החליפי יבנו ששה )8במסגרת תוואי הרכבת הקלה יהרסו שמונה ) 

מגרשי טניס מקורים חדשים. בנוסף, יכללו במגרשים המקורים שטחי ספורט ונופש 

 ימושים נוספים לרווחת באי המרכז. וש

מ"ר לשימושים  4,800 -מ"ר למגרשי הטניס, חלקם על גבי מבנים חדשים, כ 4,800 -מדובר בכ 

 מ"ר לשירותי תת"ק. 1,000 -נלווים וכ

הבנייה הינה רב מפלסית ובעבודות הפתוח מתוכננים מדרגים העשויים לחייב קירות  

 תומכים. 

 

 תנאי הקרקע  .2

( חפירות גישוש אשר בוצעו 2קידוח שבוצע בתוואי הרכבת הקלה וכן שתי ) בהתבסס על 

בתחום המתחם הקיים, אחת דרומית ואחת צפונית ובהעדר אפשרות לבצע קידוחים נוספים 

מ' )ואולי אף יותר( מילוי/עפר חרסיתי מעורב  1-3 -במתחם הקיים, מדובר בחתך המורכב מכ

סה מעל מסלע דולומיטי/גירי חזק בעל סיכויים עם צרורות ועודפי חפירה/חציבה, המכ

גבוהים לחללים קארסטיים. במקומות, בבורות, התגלו מים כלואים, ככל הנראה חלחלו דרך 

 המילוי ונעצרו על גבי הסלע.
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 75%מ' בקרוב ומעל  4עד לעומק  0, המעיד על איכות המסלע ורציפותו, שווה RQD -ה 

וזים( ביתרת העומק, דבר המאמת את תנאי הקרקע, , המבוטאת באח100-ל  0)בסקלה בין 

 מילוי בתחום המטרים העליונים וסלע בהמשך החתך. 

 

 המלצות לתכנון .3

 ביסוס מבנים .3.1

ס"מ לפחות אשר יתוכננו  45מבנים יבוססו על גבי כלונסאות הקשה )מיקרופיילס( בקוטר  

 מ' לפחות בסלע בריא ורציף.  6, לאורך שיבטיח  1378לפי ת"י 

-מ' בממוצע, מדובר על כלונסאות באורך כולל שאינו קצר מ 3בהתחשב בשכבת מילוי בעובי  

 מ'.  9

טון/מ"ר,  15עד  10ממדי הכלונסאות ללחיצה יתוכננו לפי מאמץ חיכוך מעטפת מותר השווה  

( המטרים העליונים יש להזניח בהקשר תרומתם לתסבולת. 3בסלע. את תחום שלושת )

 טון/מ"ר. 8עד  5במאמץ חיכוך מעטפת מותר השווה  למתיחה יש להתחשב 

 אין להתחשב בתסבולת קצה.  

ק"ג/סמ"ק  1.5( המטרים העליונים תילקח כשווה     3ספרת מצע אופקית, בתחום שלושת ) 

 ק"ג/סמ"ק. 5 –וביתרת העומק 

 מ'.  2 -פעמים הקוטר, בשום מקרה לא פחות מ 1.4עומק ריתום יחושב לפי   

 

 כנון  קירות תומכיםהמלצות לת .3.2

מ' בקרוב. כמו כן, קירות ניקיון ו/או קירות תומכים בגבה  5מדובר בקירות בגבה משתנה עד  

 מ' בקרוב. 1.5מוגבל עד 

 הקירות יתוכננו לפי הפרמטרים והעקרונות הבאים: 

הקירות התומכים יהיו מבטון מזוין או קירות כובד. במקומות מצומצמים שייקבע  .א

במידה  ולא ניתן לחפור לקירות קונבנציונליים, יבוססו קירות על גבי בעת הביצוע, 

 כלונסאות או יתוכננו קירות דיפון.

יסודות הקירות ייחפרו בתוך קרקע מוחלפת ממצע סוג א', אשר תותקן כך שמתחת  .ב

ס"מ. במידה ותוך כדי החפירה  60מפלס מתוכנן לתחתית היסוד יישארו לפחות 

לע, טרם הגעה למפלס תחתית החלפת הקרקע, יש לחצוב להחלפת קרקע מגיעים לס

ס"מ לפחות לתוך מסלע רציף, מעבר למילוי ו/או  עפר אשר יורחקו מהתוואי. יש  30

לבצע קודם את החלפת הקרקע ורק אחר כך לחפור, בתוך החלפת הקרקע )ממצע( את 

ה יהיו יסוד הקיר, על מנת להבטיח תאחיז בין היסוד להחלפת הקרקע. ממדי ההחלפ

כרוחה היסוד ועוד מרחק אופקי השווה לעובי ההחלפה, בכל אחד מצידי היסוד, מדוד 

במפלס תחתית החפירה להחלפת קרקע. במידה והחלפת הקרקע תבוצע מבטון רזה, 

נתן להסתפק בהחלפת קרקע ברוחב היסוד. בשום מקרה אין לבסס קירות בפסולת 

 ס תחתית החפירה.ו/או במילוי חלש, במידה וכאלה יתגלו במפל

 ס"מ לפחות מפני קרקע סופי. 80תחתית יסודות הקירות תהיה בעומק  .ג

 ק"ג/סמ"ר.  3ממדי היסודות יתוכננו לפי מאמץ מגע מותר של  .ד
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, 35% -חומר המילוי בגב הקירות יהיה גרנולרי, מתנקז חופשי, בעל גבול נזילות קטן מ .ה

, 35% -ס"מ ותפיחה חופשית קטנה מ 7מכס', גרגר מכסימלי של  6%מדד פלסטיות 

 מכס'.  5% - 200עובר נפה 

 -ס"מ בחלק התחתון )מדוד מקצה יסוד הקיר( ו 50החומר יותקן ב"טריז" אשר רוחבו  .ו

 ת בחלקו העליון. במפלס הקרקע בראש הקיר )מדוד מראש הקיר(.מ' לפחו 3

 יחושבו לפי הפרמטרים הבאים:, לרבות קיר דיפון, קירהלחצי עפר על  .ז

 Yt =    2.0 t/m3        מרחבי של הקרקע במצב יבש משקל 

 Ka=     0.30   מקדם לחץ עפר אקטיבי

 K0=     0.50             מקדם לחץ עפר במנוחה

  =      20 ת פעולה שקול כוחות                             זווי

   =    0.55מקדם חיכוך בתחתית )לפני מקדם ביטחון(            

 מ' כל כיוון. 2לפחות  יותקנו בקירות כל   4נקזים בקוטר " .ח

ס"מ או לחילופין מזרן גביונים  40בגב קירות תותקן שכבת אבן בבניה יבשה בעובי  .ט

 ס"מ. 20 בעובי

בגלל הסיכוי לקיום חללים במסלע בתוואי הקירות יש לתכנן את היסוד, גם של קירות  .י

כובד, כיסוד עובר עם זיון על מנת שיוכל לגשר מעל חללים. בנוסף, טרם ביצוע 

מ' לכל  5מ', יש לקדוח "דרילים" בהפרשי מרחק של  5היסודות של קירות בגבה מעל 

  2דרילים" אשר יבוצעו באמצעות "ואגון דריל" יהיה "היותר לגילוי חללים. קוטר ה"

 מ' לפחות. 5לפחות, עומקם פעם וחצי גובה הקיר,  

במידה ויתגלו חללים יהיה צורך לדייסם. מומלץ לשריין בכתב הכמויות סעיפים לנ"ל  

 )דרילים ודיוס חללים(.

ה הרחקה יש להביא בחשבון בעת הכשרת התוואי לקירות כי עבודות החישוף תכלולנ .יא

 מ' בקרוב. 2.5 – 1של מילוי ועפר בעובי  

 עומסי שירות ועומסי רעידות אדמה יילקחו בהתאם לתקנים עדכניים. .יב

. בשום מקרה לא  1.2 –מקדם בטחון לעומק חדירה מחושב בקרקע של קיר דיפון  .יג

 מ'. 3 -יקטן עומק חדירה בסלע, של קירות דיפון, מ

 פרמטרים לרעידות אדמה יהיו כדלקמן: .יד
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קירות תומכים מקרקע משוריינת יתוכננו לפי הפרמטרים הנ"ל, בכפוף לאמור בתקן  .טו

 .1630ישראלי ת"ק 

קירות בסמיכות למבנים קיימים יבוצעו באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר,  .טז

 וזאת במקומות בהם קיים חוסר אפשרות לחפור בסמוך למבנים קיימים. 

גבוה, יש להביא בחשבון כי יידרשו עוגני קרקע במקומות בהם גבה התמיכה יהיה  

קבועים או ברגי סלע או זוגות כלונסאות. כלונסאות יבוצעו באמצעות מכונת הקשה 

ס"מ לפחות. ממדי הכלונסאות יתוכננו בהתאם לפרמטרים  45)מיקרופיילס( בקוטר 

 לעומק הטמנה מחושב.  1.2לעיל תוך התחשבות במקדם בטחון 

ס"מ ומרווח  50צעו כך שבגב הקיר יוותר מרווח אנכי של לפחות קירות ניקיון יבו .יז

מ'. הביסוס יהיה על יסוד עובר כמפורט לעיל. קירות תמך  1אופקי של לפחות 

המשמשים גם כקירות ניקיון יבוססו על גבי רגל הפוכה במקומות בהם לא נתן לחפור 

 לתוך המדרון. 

גבי יסוד עובר, במידה ונדרשת  בסמוך לקירות קיימים, המבוססים ככל הנראה על .יח

חפירה עמוקה יותר, יש לתמוך את הקרקע באמצעות קירות דיפון, טרם ביצוע חפירה 

כלשהיא. בתכנון הדיפון יש להביא בחשבון את המאמצים המתפתחים תחת יסוד 

הקיר התומך הקיים, בנוסף לפרמטרים לעיל. בנוסף, יש להביא בחשבון צורך בביצוע 

מכונות סיבוביות לכלונסאות קטני קוטר )מיניפיילס(, על מנת להגביל  הקדיחה על ידי

ויברציות של מכונת מיקרופיילס בצמוד ליסודות קירות קיימים. ממדי המיניפיילס 

 יתוכננו בכפוף למאמצי המגע המותרים המפורטים בדו"ח זה.

 

 ופיתוח עבודות עפר -המלצות לתכנון  .4

 לליכ .4.1

 ( וכמפורט להלן. 2014)מרץ  51מפרט  לפיעבודות העפר תבוצענה  

 .1571ות"י  51.15עבודות ריצוף )חומרים וביצוע( למיסעות יעמדו בדרישות פרק  

 

 הידוק ועיבוד שתית  .4.2

טון לפחות עד הפסקת כל שקיעה, בכל  12שתית טבעית תהודק באמצעות מכבש במשקל  

 ( מעברי מכבש בכל תחום המיסעה. 8מקרה לא פחות משמונה )

מומלץ להימנע מוויברציה בקרבת מתקנים )כגון שוחות ביקורת( קירות תומכים קיימים  

 ומבנים.

 

 הידוק מצעים .4.3

ס"מ מכס' כ"א. דרגת  20המצע, המהווה חלק ממבנה המיסעה, יהודק בשכבות בעובי  

 "מודיפייד פרוקטור". 100%-הצפיפות לא תקטן מ

המעודכן, בגין מגבלות על  51רת במפרט במידה ולא ניתן להגיע לצפיפות הנדרשת, המוגד 

שימוש בוויברציה, יש להקטין את עובי השכבות עד לעובי בו ניתן להגיע לצפיפות הנדרשת 

ס"מ(. לצורך כל מומלץ לבצע קטעי ניסוי, לקביעת העובי האופטימאלי של  12 -)לא פחות מ

 השכבה המהודקת ומספר המעברים הדרוש.
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 חומרי מילוי והחלפות קרקע .4.4

מילוי להחלפת קרקע או בגין חפירת יתר ו/או לצרכי יישור שטח טרם התקנת מבנה המיסעה  

המעודכן.  חומר  51הנ"ל, יעשה שימוש בחומר שאינו נחות מ"חומר נברר" כהגדרתו במפרט 

מקומי ממקור חציבה בלבד, לאחר ניפוצו, גריסתו, ניפויו והתאמתו לדרישות, יותר אף הוא 

עביר ליועץ הקרקע את תכונות )בדיקות מעבדה( החומר המיועד למילוי, לשימוש. מומלץ לה

 לבחינת התאמתו טרם אספקתו לאתר.  

. מילוי 51דרגת ההידוק המינימאלית הנדרשת תיקבע בהתאם לסוג החומר, על פי מפרט  

 "מודיפייד פרוקטור" לפחות.  98%נברר יהודק לצפיפות  

יבש ו/או רטוב, למקומות   CLSMת גם מילוי באמצעות בנוסף, מומלץ לכלול בסעיפי הכמויו 

בהם לא ניתן לבצע מילוי והידוק לדוגמא מסביב לשוחות או בסמוך ליסודות או בסמוך 

 CLSM-לחלקי מבנה שביסוסם, אם בכלל, אינו ידוע וכד'.  בכל מקרה, ההחלטה על שימוש ב

 תתקבל על ידי המפקח, בכתב.

 

 תשתיות תת קרקעיות קיימותמילוי תעלות ומילויים מעל  .4.5

תעלות אשר תיחפרנה בתוואי המיסעה תמולאנה בחומר המקומי החפור, נקי מכל מזהמים,  

פסולת וחומרים אורגניים לאחר גריסתו, ניפוצו, ניפויו וכל האמצעים הנדרשים להתאמתו 

 לשמש חומר מילוי. במידה והחומר המקומי העומד בדרישות אינו מספיק, יבוצע המילוי

.  המילוי מעל לשכבה התחתונה )שכבת 51החוזר מ"חומר נברר" העומד בדרישות מפרט 

התושבת עמה בא במגע הצינור/ תשתית( ועד פני השתית יהודק בשכבות אופקיות בעובי של    

( צידי הצינור/תשתית, באופן שלא יגרמו תזוזות 2ס"מ מכס' כ"א, במקביל משני ) 15

 ו המלאה ומניעת היווצרות חללים העלולים לגרום לשקיעות.לצינור/תשתית ותובטח עטיפת

 המעודכן.  51במפרט  51.04.14דרגות ההידוק תיקבענה בהתאם לסעיף  

במקומות בהם יתגלו תשתיות תת קרקעיות הקרובות לפני קרקע קיים ו/או מפלס קו אדום  

ימוש במכבשים( מתוכנן, אשר אינם מאפשרים הידוק עפר בשיטות קונבנציונאליות )תוך ש

לאחר ניקוי החפירה והרחקת העפר הרופף. יש  CLSMתבוצענה עבודות המילוי באמצעות 

 ס"מ לפחות. 10קרקעית בעובי  -להבטיח כיסוי מלא מעל ומתחת לתשתית התת 

)יבש/ רטוב(, יעשה שימוש בתערובת המסופקת לאתר  CLSM-בכל מקום בו יידרש שימוש ב 

 51מגפ"ס לפחות( העומד בכל דרישות מפרט  2נוני לפחות, )ע"י מיקסר, בעלת חוזק בי

 יבש שלא נעשה בו שימוש באתר, לשימוש עתידי.  CLSM(. אין להתיר אחסנת 2014)

ס"מ ממפלס השתית או בהתאם לעומק שייקבע  60תחתית החפירה להחלפת קרקע, בעומק  

ות( עד הפסקת כל שקיעה, טון לפח 12בזמן הביצוע, תהודק באמצעות מכבש ויברציוני כבד )

 ( מעברי מכבש.8בשום מקרה לא פחות משמונה )

ס"מ למסלע, ע"מ לסלק  20במידה ותוך כדי החפירה מגיעים לסלע, יש לבצע חדירה של  

 שכבה בלויה ו/או רקובה.

 400יריעה גיאוטכנית, במידה ותידרש, תהיה לא ארוגה, ממוחטת, מפוליפרופילן, במשקל  

 גר'/מ"ר לפחות.
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 ניקוז .4.6

מומלץ לתכנן צערך ניקוז היקפי למתחם, להרחקה מסודרת ומבוקרת של מים אל מחוץ  

 למתחם. באחריות המזמין לקבל ייעוץ לנ"ל, ממומחה.

בקרקע חשופה ולפי  2%שיפועי ניקוז, בכפוף להנחיות תכנון המגרשים, יתוכננו לפחות לפי  

 בקרקע מצופה. 1%

 לכל כיוון. מ' 2נקזים יותקנו בקירות כל  

בגב קירות יש להתקין תווך מנקז כגון חצץ שטוף או בלוקים חלולים או כל אמצעי מאושר  

 אחר.

 

 קירות ניקיון וקירות פיתוח נמוכים .4.7

ס"מ מצע סוג א' ומפלס תחתית  40קירות נמוכים )פיתוח / ניקיון( יבוססו על גבי לפחות  

 -ס"מ לפחות מפני קרקע סופי. רוחב יסוד כלשהו לא יקטן מ 60היסוד שלהם יהיה בעומק 

 כמתואר לעיל עבור קירות תומכים. –ס"מ. ממדי היסוד וחומרי ההחלפה ושיטות הביצוע  60

 

 מבנה מיסעות .4.8

 ס"מ בהרכב השכבות הבא: 30ות להולכי רגל מאבנים משתלבות תהיינה בעובי מיסע 

 ס"מ, אבן משתלבת 6 

 ס"מ, חול 4 

 ס"מ, מצע סוג א' 20 

ס"מ  41מיסעות מאבנים משתלבות למעבר רכב יהיו בהרכב כנ"ל אולם בעובי כולל של  

 בהרכב הזכבות הבא:

 ס"מ, אבן משתלבת 8 

 ס"מ, חול 3 

 ס"מ כ"א 15שכבות,  2סוג א', ס"מ, מצע  30 

ס"מ בהרכב  61טון, תהיינה בעובי כולל של  3מיסעות מאספלט לחניות ו/או לרכב מסחרי עד  

 השכבות הבא:

 PG70-10, דולומיט, סוג א', ביטומן 19ס"מ, תא"צ  5 

 PG68-10, דולומיט/גיר, סוג א', ביטומן 25ס"מ, תא"צ  6 

 (15+15+20ס"מ, מצע סוג א', ) 50 

ס"מ קרקע מוחלפת מטיב שאינו נחות מ"מילוי  60כל המבנים הנ"ל יושתתו על גבי לפחות  

 נברר, כמפורט לעיל.

 

 שיפועי מדרונות  .5

 אופקי. 2.5 -אנכי ל 1יתוכננו לפי  –שיפועי מדרונות במילוי  .א

 1.5 -אופקי, בשום מקרה לא תלול   1-אנכי ל 1שיפועי מדרונות בחציבה יתוכננו לפי  .ב

 אופקי. 1 -אנכי ל

שיפועי מדרונות בחפירה זמנית, לרבות לצורך החלפות קרקע ליסודות, בחומר מילוי,  .ג

 אופקי. 1.5 -אנכי ל 1 -לא יהיו תלולים מ
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 יש להביא בחשבון צורך לטיפול מקומי במוקדי בלייה והתפוררות. .ד

 מ' לפחות. 1במעבר בין שיפועים יש להשאיר "כתף" אופקית ברוחב  .ה

 

 מעקב .6

העבודות תלווינה ע"י היועץ. לצורך כך יש לזמן את יועץ הקרקע לאתר מומלץ כי  .א

 בתחילת עבודות הביסוס.

במידה ומתגלים תנאים שונים מהמתואר בדו"ח זה, יש ליידע את יועץ הקרקע  .ב

 לקבלת הנחיות. 

 CLSM -ב מומלץ לשריין בכתב הכמויות סעיפים למילוי, החלפות קרקע ושימוש .ג

 הגיע לבצע הידוקים בגלל מגבלות נגישות בכמויות ניכרות. למקומות בהם לא ניתן ל

יש להביא בחשבון שינויים ו/או עדכונים להמלצות המובאות בדו"ח זה, עם פתיחת  .ד

 התוואי בתחילת העבודות, לאחר בחינה מחודשת של התנאים הגיאוטכניים. 

 . תחזית תנועהבנוסף, יש להביא בחשבון עדכון מבנה מיסעות לאחר קבלת  

 מומלץ להסדיר את השתית כך שעבודות עפר תתבצענה בשכבות אופקיות.  .ה

מומלץ לכלול בסעיפי העבודה כח מדובר באתר פעיל, הכולל מבנים קיימים, דבר  .ו

העלול להגביל שימוש בשיטות קונבנציונליות, הכוללות ויברציות, בעיקר בהתייחס 

י תידרשנה, במקומות, לפיזור והידוק שכבות מילוי כלשהו. יש להביא בחשבון כ

עבודות באמצעי כבישה ללא ויברציה, בשכבות דקות יותר ועל ידי מעברי מכבש רבים 

יותר. מומלץ לכלול בסעיפי הכמויות ביצוע קטעי ניסוי לקביעת מספר המעברים 

 ועוביי השכבות של כל אחד מהחומרים העשויים להידרש.

יש להביא בחשבון כי הפעילות  בביצוע מגרשי טניס על גבי תקרות, בתוך מבנים, .ז

עשוייה לגרום להטרחות ממוקדות בקנה מידה שאינו נכלל בטווח ההעמסה המותרת 

על המבנה. כמו כן הדבר עשוי לחייב אימוץ שיטות ביצוע שיאפשרו פיזור החומר 

 בצורה ממוכנת, ללא פגיעה בטמפרטורות היישום.

ריד ממיסעות וממגרשים, באמצעות ערוגות גינון המתוכננות בתחום העבודות, יש להפ .ח

 מ"מ, למניעת מעבר מים מהערוגה לשתית. 1.5, בעובי HDPE -יריעות אוטמות מ

 

 בכבוד רב, 

 דורון אשל

 

 

 

 

 

 לוטה: לוג של קידוח ניסיון
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