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מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי מס' 216/2021
לביצוע עבודות להקמת בית ספר בשכונת ואדי קדום,
ירושלים

מסמך ג' - 2מפרט טכני
ניסן התשפ"א  -מרץ 2021
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רשימת מתכננים
מנה"פ:

זמיר-גת הנדסה וניהול  -נועם גת ,אורי כהן
קרית ענבים
טל 052-4498738 :טל 054-4714012 :מיילori@zg-eng.co.il :

אדריכלות ופנים:

רוזנהיים מקום אדריכלים  -אוריאל רוזנהיים ,דבורי סלר
האומן  21א.ת .תלפיות ירושלים
טל02- 6231041 :מיילdvory@makomarc.co.il:

יועץ קונסטרוקציה:

אמי מתום מהנדסים  -יהב ניסן ,דודו אלימלך
יבנה  3חיפה
טל 04-8681111 :מיילdudu-e@amymetom.co.il :

יועץ איטום:

ביטלמן אדריכלים  -נטלי יענקלביץ'
המלאכה  4א.ת .צפוני רעננה
טל 073-3243332 :מיילoffice@bitelman.com :

יועץ קרקע:
בארי  74הרצליה

דורון אשל מהנדסים יועצים
טל 052-2513884 :מיילesheld@zahav.net.il :

אדריכל נוף:

שדה ועיר נוף ותיק  -תומר גודלשטיין
הר יעלה  2116מסילת ציון
טל 054-4241315 :מיילtomer@si-landscape.co.il :

אינסטלציה ומיזוג אוויר:

דיסקינד-רוזנטל הנדסה ויעוץ  -חגי רוזנטל
שערי תורה  17בית וגן ירושלים
טל 02-6420948 :מיילoffice@handasa1.com :

יועץ חשמל:

ג.איטקין ע.בלום  -שגיב יעקב ,תומר בריק
יד חרוצים  4א.ת .תלפיות ירושלים
טל 073-2466371 :מיילsagiv@e-blum.co.il :

יועץ בטיחות ונגישות:

אבני אפרת  -אלי פרקל ,אפרת וייסקופף ,תמר גרוסמן
מרכז הקונגרסים שד' שז"ר  1ירושלים
מיילedratw@avegrat.co.il :
טל',02-5690700 :
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תנועה וחניה:

 - PGLדב הופמן ,אוריה זילברצוויג
העלייה השנייה  43אזור
טל' 03-7914111 :מיילpgl@pgl.co.il :

מעליות:

ש .לוסטיג מהנדסים יועצים
באר-טוביה  5תל-אביב
טל'03-5236633 :

אקוסטיקה:

תו"פ יועצים והנדסה  -יוסף סוקר
יפו  210ירושלים
טל' 02-5002255 :מיילyossisoker1@topcons.co.il:

מודד:

מדבא מדידות והנדסה  -שמעון ורזגר
הברזל  3רמת החי"ל תל-אביב
טל' 03-6244010 :מיילmedva@medva.co.il :

:BIM

א.מ.ווי בים  -אריק שיבי ,מוטי וקנין
יגאל אלון  53ת"א
טל' 03-6363518 :מיילariks@webimit.com :

קרינה אלמ"ג:

רזאור הנדסה ויעוץ  -אבירם תמם
ת.ד 1028 .קרית שדה התעופה נתב"ג
טל' 03-6022210 :מיילaviran@razore.co.il :

כמאות ועריכת מכרז:

נתיב הנדסה וניהול  -ליאור שחורי ,יובל סאס
עקיבא  1רעננה
טל' 077-3088411 :מיילoffice@nativ-eng.co.il:
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פרק -01עבודות עפר
 01.01הקדמה
כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  -פרק  01לעבודות עפר  -של הועדה הבין משרדית
המיוחדת של משרד השיכון  -מע"צ ,משרד הביטחון (ההוצאה לאור) אם לא סומן אחרת
במפרט .המפרט המיוחד או פירוט נוסף בא לצורכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין משרדי.
למקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יקבעו המפרט המיוחד והתוכניות.
 01.02כללי
▪

תחום עבודות עפר אשר נדרש בהם לבצע את חפירה ו/או חציבה ,מילוי חוזר ו/או מילוי בחומר
גרנולרי ,מצעים סוג א' מהודקים חפירה ו/או חציבה מקומית לצורך קורות יסוד ,דוברות,
פירים ,רצפות ,גרעינים וכו' הינם בתוך תחום המיגרש .

▪

על הקבלן לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו לתוכניות ,את מפלסי ומידות החפירה ואת
אנכיות ומירכוז הביסוס והדיפון ,ויציבות דפנות החפירה.

▪

במידה והחפירה והביסוס שבוצעה איננה מתאימה מאיזו סיבה שהיא ,על הקבלן להודיע זאת
למפקח ולקבל הוראותי ובכל מקרה לבצע את כל הדרוש על חשובונו לפי הוראות המפקח.

▪

עם סיום עבודות השלד ידרש הקבלן לפנות על חשבונו את מילוי הרמפה/ות לאתר שפיכה
מאושר ע"י עיריית ירושלים.הרמפה תהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן ויתחזקה עד
לפינוייה.

▪

במידה והקבלן ירצה לבצע גריסה של עודפי החפירה ו/או חציבה באתר ,הקבלן יטפל
בכל הדרוש לקבלת רישיון גריסה באתר וכן יביא על חשובונו אישור של מכון התקנים
כי החומר הגרוס עומד בתנאי דו"ח יועץ הקרקע לשימוש למצעים סוג א' ולמילוי
גרנולרי/נברר מאחורי קירות ולמילוי בעבודות הפיתוח לפי החלטת המפקח.
מחיר החפירה ו/או החציבה כוללים את מחיר הגריסה .לא תשולם כל תוספת מחיר
בגין הגריסה באתר.

▪

01.03

תיאור עבודות עפר

▪

חפירה ו/או חציבה כללית בכל גבולות המגרש עד לתחתית ריצפה תחתונה לפי תוכנית חפירה.

▪

חפירה/חציבה משלימה לראשי כלונסאות ,קורות קשר ,קורות יסוד ,פירים ,גרעינים ,ארגזי
פוליביד,בטון רזה ומצע לביצוע קורות הקשר,פירים ,גרעינים,מדרכות,יסודות,בסיסים לעמודי
הצללה ומתקנים,קווי ביוב וניקוז,קווי חשמל ותקשורת וכד'

▪

מילוי בשטח במילוי מובא ו/או במצעים לפי הנחיות היועצים והמפקח באתר  -להבאת מפלסי
חפירה למצב מתוכנן.

▪

כל עבודות העפר,חציבה ו/או חפירה,חפירה ו/או חציבה לקורות ,יסודות,פלטות ,פירים וכד'
מילוי גרנולרי,מצעים מהודקים ,כלולים בתכולת העבודה של הקבלן.

▪

חפירה ו/או חציבה לתשתיות ומערכות כגון :צנרת ביוב,מים,ניקוז חשמל ותקשורת ותאים להן
כולל לחיבור המבנה לתשתיות עירוניות (מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ותקשורת ,גז ראדון)

▪

הידוק שתית
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▪

הנחת מערכות לניקוז יסודות עפ"י תוכניות היועצים.

▪

הנחת מערכות לגז ראדון ע"פ תוכנית היועצים

▪

מילוי חוזר ע"י חומר מוברר ונקי ומהודק

▪

הכנת רמפות גישה לעבודות הקבלן ופינוים מתחום האתר למקום שפיכה מאושר ע"י עיריית
ירושלים
יציבות

▪

בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יחשב הקבלן כאחראי ליציבות כל העבודות
המתבצעות על ידו .במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבלן אתהנ"ל במומחיות
ובמקצועיות תוך שימת לב לנושא הבטיחות הקבלן יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בין
אם נתמכה הקרקע לפני המפולת ובין אם לא נתמכה .הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים
שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנם בהקדם.

▪

הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו ועד תום תקופת
האחריות .הכוונה היא לשמור על שלמות הסלע לכל גובה המדרון (מצוק החפירה) .כמו כן ,עליו
לשמור ולנקוט צעדים כנגד הידרדרות לא מבוקרת של אבנים וגושי קרקע וסלע מהמדרון לתוך
החפירה .כדי למנוע תופעה זו ,על הקבלן לדרדר מדפנות החפירה בצורה מבוקרת אבנים או
סלעים רופפים .עבודה זו תעשה באופן מקצועי בכלים מכניים ומכשירים מתאימים מטיפוסים
מאושרים ע"י המפקח המאפשרים ביצוע העבודה בתנאי המגרש הקיים ו/או בעבודת ידיים.
שיפועי חפירה עפ"י יועץ הקרקע

01.04

 01.06שלבי ביצוע ומעבר בביצוע משלב אחד לשני
▪

קבלת תוכניות מצב קיים ( )AS MADEשל העבודות אשר בוצעו באתר העבודה.

 01.07חפירה ו/או חציבה במגרש
▪

העבודה הנדרשת כוללת :חפירה וחציבה ליתרת ראשי כלונסאות יסודות עוברים בצמוד לכביש
קיים ,קורות קשר ,קירות פיתוח וכו' לפי הגבולות והעומקים המסומנים בתכנית.

▪

החציבה תבוצע בכלים שונים על פי בחירת הקבלן.

▪

החפירה בשטח כוללת גם חפירה ו/או חציבה לבורות ניקוז ,וביוב ,צנרת מים כבלי חשמל
וכיו"ב הכל כמפורט בתכניות.

 01.08תאור חפירה /וחציבה ,לקורות יסוד ,לראשי כלונסאות,פירים/גרעינים,דובורות בבניין
הקבלן יבצע חפירה ו/או חציבה לראשי כלונסאות בסלע ,לקורות יסוד וקורות קשר למסדים וכן
לפלטות יסוד ,ליסודות עוברים ,פירים,ופינוי הרמפה  -בכלים ובאמצע שיאושרו ע"י המפקח .במידה
ותהיה דרישה של מהנדס הביסוס להגביל את גודל הכלי על מנת שלא לסדוק סלע הנמצא בסמוך
לאזורי החציבה וחייב להשאר יציב ,אזי יעבורהקבלן לעבוד בכלים קטנים על פי ההוראה ,וזאת ללא
דרישה כספית או אחרת.
▪

מודגש בזאת כי הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות במהלך חפירה לראשי כלונסאות ,וידאג
לשלמות הכלונסאות אשר בתחומם מתבצעת החפירה .לא יורשה כיפוף זיון כלונסאות בשום
אופן במהלך החפירה.
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▪

סיתות כלונסאות הבולטים מתחתית המפלס המתוכנן של ראש הכלונס ,ייעשה בזהירות
מירבית ובאמצעות כלי ידני .הקבלן ינקוט בכל האמצעים ,ובהתאם לדרישות המפקח ,על מנת
למנוע פגיעה מיכנית בכלונס ,וכן על מנת לוודא שאכן גובה הכלונס לסיתות ייעשה על פי
המצויין והנדרש בתוכנית ,או בהתאם לדרישות המפקח .סיתות בכלי כבד יפסול את
הכלונסאות .הקבלן במקרה כזה ישא בכל העלויות התיקון לרבות הוספת כלונסאות על
חשבונו.

▪

סתות ו/או השלמות בכלונסאות לגובה ראשי הכלונסאות במידה וקיים.

▪

כל עבודות החפירה והחציבה יבוצעו על פי מידות תיאורטיות המצויינות בתוכנית יסודות ,על
מנת לאפשר יציקת יסודות כנגד הסלע.

▪

החציבה תבוצע כמפורט בתוכניות.

▪

עומק הביסוס ליסודות בודדים ,יסודות עוברים לקירות הבנין יקבע סופית על ידי המהנדס.

▪

בעת ביצוע החציבה ליסודות עוברים יש לסלק כיסים של חרסית ושכבות גיר קרסטי.

▪

תחתית ודפנות החציבה ינוקו מכל שברי אבן וחלקי סלע רופף וישטפו היטב במים או ינוקו
בלחץ אויר לפני יציקת היסודות.

▪

עומק החציבה המינימלי מפני החפירה הכללית יהיה בהתאם לרשום בתוכניות ובכל מקרה לא
יפחת מהרשום להלן:

▪

ביסודות עוברים  -עומק החציבה לא יהיה פחות מ 40 -ס"מ בתוך סלע קשה ,ביסודות בודדים -
 60ס"מ בתוך סלע קשה ,למעט בקירות הפיתוח ובחצרות המגרשים שבהן עומק
החפירה/החציבה יבוצע על פי תכניות האדריכלות והקונסטרוקציה.

▪

על הקבלן לסלק כל פסולת ,אבנים והפרעות המצויות בשטח העבודה .סילוק הפסולת ומפגעים
אחרים אל מקום שפך מאושר על ידי הרשויות

▪

עבודות החפירה כוללות את חשיפת קירות הדיפון וניקויים על ידי התזת חול או מים בלחץ מכל
שיירי עפר עד קבלת פני בטונים חשופים לשביעות רצונו של המפקח דהיינו ,מתאים להשלמת
הרקע עליו יבוצע האיטום.

▪

קידוחי דריל מתחת ליסודות לעומק הדרוש לפי הנחיות יועץ הקרקע במידת הצורך

▪

הקבלן מודע לקיום קירות ומבנים ו/או חלקי מבנים הקיימים באתר ,על הקבלן לעבוד
בזהירות תוך נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה בקירות ובמבנים אלה .כל נזק שייגרם
למבנים ולקירות אלו יהיו באחריות הקבלן וכי הוא ישא בכל ההוצאות בגין נזקים אלה.

01.10

חפירה ו/או חציבה מיותרת

א.

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התוכנית ימלאהקבלן את
עודף החפירה באחת משני האלטרנטיבות כדלהלן הכל לפי שיקול דעתוהבלעדית של המפקח.
מילוי עודף החפירה יהיה לפי אחת משתי האלטרנטיבות:

▪

מילוי בבטון מאושר ע"י המהנדס.

▪

מילוי במצע סוג א' מאושר ע"י המפקח בשכבות של  15ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש
ויברציוני לצפיפות של לפחות  98%לפי מודיפייד א.א.ש.הו .ולפחות לארבע מעברים של כלי
מהדק .לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה נוספת.

ב.

6

7

 01.11אתר שפיכה מאושר ותשלום אגרות
▪

הקבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים מאושרים
לשפיכה ע"י עירית ירושלים .האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו.

▪

המזמין רשאי להורות לקבלן לשמור ולהשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצרכי
מילוי בעתיד .סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תלקח ייקבע
ע"י המפקח.

 01.12מערכת ניקוז:
▪

מערכת ניקוז המורכבת משכבות חצץ ,תעלות מלאות בחצץ ,צנרת שרשורי ,עטיפת חצץ ,תאים
לניקוז מים וכו' תבוצע על פי תוכניות והנחיות מהנדס אינסטלציה,קונסטרוקציה ויועץ קרקע.

▪

על הקבלן להתכונן לחורף ולבצע את כל ההכנות הנדרשות לחורף.במידה וימצאו מים ע"פ
הוראות המפקח הקבלן ינקז את המים ע"י משאבות ללא כל תמורה נוספת.

 01.13מילוי כללי
▪

כל עבודות המילוי הנדרשות במבנה דורשות הידוק מבוקר ,או הידוק במעברי מכבש לפי
הנחיות יועץ הקרקע

▪

עובי שכבת המילוי לא יעלה על  20ס"מ ,והידוק יעשה ע"י  5-6מעברים של מכבש .עד להשגת
צפיפות של  92%ממודיפייט ולא פחות מ 6 -מעברי מכבש.

▪

סוג המילוי החוזר יהיה מהטוב ביותר מסוגו ,נקי מחרסית תופחת ,מאבנים אשר גודלן למעלה
מ 30 -ס"מ ,משיירי עצים ,פסולת וכד' ,חומר אינרטי מאושר ע"י המפקח.

▪

החומר יכיל אבנים בגודל  20-10ס"מ בנפח של  80%לפחות.
מילוי מתחת לרצפות תלויות ו/מונחות ומילוי מאחורי קירות

01.14

א.
ב.
ג.
ד.

תאור העבודה :הספקת חומר למלוי חוזר לתחום אתר העבודה ופיזורו בשכבות
מאחורי קירות המרתפים מתחת לרצפות תלויות ובכל מקום שבו מצויין בתוכניות.
מתחת לרצפה המונחת יידרש לבצע הידוק שתית והשלמת מצעים סוג א' בשכבות
שעוביין לא יעלה על 20-ס"מ
העבודה כוללת הספקת חומר מקומי הקיים בשטחי איכסון או חומר מובא שימלא
אחר התנאים הבאים:
החומר בקלאג' מובחר המיועד למילוי המגרשים ,הבקלאג' הוא מילוי סלעי הנוצר
מפיצוצים ו/או מחציבה לאחר נפוי האבנים הגדולות .הבקלאג' המובחר יכיל אבנים
בקוטר מכסימלי של  10ס"מ ועד  25%עובר נפה  200ויענה לדרישות הבאות:
"4

"3

# "3/4

"4

# "10

200#

נפה
אר

100

-

-

-

7

-

25-0
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▪ גבול נזילות מירבי .35% -
▪ אינדקס פלסטיות  -מקסימום 12%
▪ מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של  2%לפחות  -מינימום .15%
▪ החומר יהודק בשכבות של  20ס"מ ובתכולת הרטיבות האופטימלית לעיבוד.
▪

דרגת הצפיפות הנדרשת  93% -ממודיפייד א.א.ש.הו.

 01.15מערכת ניקוז וגז ראדון :
ביצוע מערכת ניקוז המורכבת משכבות חצץ ,תעלות מלאות בחצץ ,צנרת שרשורי ,עטיפת חצץ,
תאים לניקוז מים וכו' תבוצע על פי תכניות והנחיות מהנדס אינסטלציה,ויועץ קרקע.
 01.16ניקוי קירות הדיפון
עבודות החפירה כוללים חשיפת חלק מזערי מקירות הדיפון וניקויים על ידי התזת חול או מים
בלחץ מכל שיירי עפר עד קבלת פני בטונים חשופים לשביעות רצונו של המפקח,חיתוך ברזלים
וכל בליטות ,התזת בטון ,המתאים להשלמת הרקע עליו יבוצע האיטום.

 01.17עיקרי דו"ח הקרקע
מצ"ב בחוברת הנספחים עיקרי דו"ח הקרקע.
הקבלן נדרש לקרוא את דו"ח הקרקע לפני הגשת הצעתו וכן לבקר במקום ולראות את
אופי האתר והשלמת ביצוע החפירה הנדרשת במקום.
במידת הצורך ולפי הוראות המפקח ,הקבלן יבצע קידוחי דריל לבדיקת קיומם של חללים
באזורים הנדרשים.
בכל מקום בו ימצא חלל או מערה היא תמולא בבטון הכול לפי הנחיית יועץ הקרקע.
כל העבודה הזו נכללת בפאושל ועל הקבלן לתמחרה בהצעתו

8

9

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.1כללי
א.

בנוסף למפורט להלן ,כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  -פרק 02
ו/או כל פרק רלוונטי אחר ,תקנים ישראליים במהדורתם האחרונה והנחיות פיקוד העורף
העדכניות.

ב.

הקבלן יוודא עם מנהל הפרויקט לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו
האחרונה של המתכנן.
על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

ג.

לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים
אחרים ,יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה .אישור היועצים בנדון לא פוטר
את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל ,טעות או קלקול
בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

ד.

כל אלמנטי הבטון היצוקים הגלויים לעין יהיו בגמר נקי ומוכן לעבודות גמר.
אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או
תיקוני סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון.
כל אלמנטי הבטון הדורשים איטום יהיו בגמר נקי וחלק המתאים לעבודות איטום.

ה.

כל פני הבטון ברצפות ,בתקרות ובגגות יהיו מוחלקים בעזרת הליקופטר כמפורט במפרט האיטום.

 02.2תיאור שלד המבנה
הפרויקט מורכב מבית ספר ואולם ספורט הממוקמים בסמוך לצומת ואדי קדום בשכונת ראס אל עמוד
בירושלים המזרחית .בית הספר ואולם הספורט מבוססים על מערכת של כלונסאות קדוחים ויצוקים
באתר אשר יבוצעו בשילוב מכונות ,סיבובית חזקה והקשה במידות ובעוביים כמפורט בתכניות .מפלסי
היסודות יהיו בהתאם לנדרש בתכניות ויונמכו באזור פירי המעליות וכד'.
רצפת המפלס התחתון הינה רצפה תלויה ,יצוקה על גבי ארגזי פוליביד בעובי  20ס"מ.
כל התקרות במבנים הינן תקרות מקשיות בעוביים שונים יצוקות באתר ע"ג מערכת של קורות היקפית,
קורות פנימיים" ,פטריות" ,קירות ועמודים .ככלל קירות ועמודי המבנה יבוצעו בגמר בטון חלק ,נקי
ומוכן לעבודות גמר (אבן ,טיח וכד').
קירות החוץ יהיו קירות קונבנציונאליים מבלוקים ו/או מבטון בעוביים שונים כמפורט בתכניות.
יתכן ושלבי ביצוע השלד יחייבו השארת חלק מהתמיכות למשך זמן ארוך מהמקובל על-מנת ליצור
קורות גבוהות בגובה של יותר מקומה ובכדי להתאים לסכימת תכנון האלמנטים המבניים.

להלן תיאור טכני לרכיבי השלד העיקריים:
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02.2.1.1

ראשי כלונסאות וקורות קשר

יציקת ראשי כלונסאות וקורות הקשר תבוצע כנגד תבניות כמפורט בפרק  .01הבטון ביסודות יהיה ב-
 40עם שקיעה " ,6כמפורט בתכניות .אין לחזק את הטפסות כלפי פנים הקורה.
ראשי הכלונס יוצקו על גבי בטון רזה בעובי מינימאלי של  5ס"מ לפילוס התחתית ולשמש כשתית
לסידור מוטות הפלדה.
קורות הקשר יוצקו על גבי ארגזי פוליביד .הקורות יוצקו בבת אחת לכל גובהן ושטחן עם הרצפה
הסמוכה להן ללא הפסקת יציקה.

02.2.1.2

רצפת קומת המרתף  /אולם הספורט

א.

הרצפה בקומת המרתף ואולם הספורט תבוצע כרצפה תלויה בעובי כמופיע בתכניות ,יצוקה ע"ג
ארגזי פוליביד בעובי  20ס"מ בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

ב.

פני הרצפה יהיו בהתאם למפלסים ולשיפועים המתוכננים ויוחלקו בהליקופטר.

ג.

תחילת ביצוע הרצפה יהיה לאחר גמר יציקת ראשי הכלונסאות ,הכנת כל התשתיות והאינסטלציה
מתחתיה והשלמת עבודות העפר.
טיב ואיכות התשתית לרבות הידוקה ושלמותה הינה באחריות הקבלן .בדגש על איכות ההידוק
לאחר גמר ההטמנה של המערכות והמילוי החוזר.

02.2.1.3

תקרת אולם הספורט

א.

תקרת אולם הספורט מורכבת מקורות אאשטו טרומיות דרוכות בדריכת קדם ,ביניהן קורות רוחב
ותקרה בעובי של כ 20 -ס"מ.

ב.

הנפה והנחת הקורות הטרומיות הדרוכות .מובהר כי קירות אולם הספורט יוצקו עד למפלס תחתית
הקורות הדרוכות ורק לאחר הגעת בטון הקירות והתושבת-לקורות (זיז השענה) לחוזקם הסופי
ניתן יהיה להניף את הקורות הדרוכות .על הקבלן לבצע טפסות ,מגדלי התמיכה ותמיכות אופקיות
עבור הקורות הדרוכות ועבור הקירות ההיקפיים .פירוק הטפסות יבוצע אך ורק לאחר התקשותה
המלאה של תקרת קומה ( 2התקרה העליונה לתקרה זו).
התמיכות הזמניות יתוכננו על ידי מהנדס מומחה ומנוסה בנושא .המהנדס הנ"ל יפקח על ביצועם
ועל הרכבתם באתר .על מתכנן הקבלן לקחת בחשבון עומסים אקסצנטריים ודינמיים הפועלים על
התמיכות הזמניות בעת הנחת הקורות הדרוכות .הנפתן ומיקומן של הקורות הדרוכות על גבי
קורות הרוחב .על הקבלן לייצב את הקורות עד להשלמת יציקת התקרה וקורות הרוחב כנגד
זעזועים בלתי צפויים כגון מכת כלי הנדסי ,כוחות רוח ,רעידת אדמה ,או זעזועים אחרים מכל
סיבה שהיא.

ג.

ביצוע יציקת הקירות ההיקפיים (מגובה תחתית הקורות הדרוכות) ,קורות הרוחב והתקרה .לא
תותר הפסקת יציקה בין הקורות לקיר .על הקבלן להבטיח בעזרת ריטוט מתאים את חדירת הבטון
לכל גובה הקורות.
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02.2.1.4

קירות בטון ועמודים

א.

המשטחים החיצוניים של הקירות והעמודים יעובדו בטפסות מלבידים ו/או תבניות פלדה ,בגמר
חלק נקי ומישורי כמפורט במפרט הכללי ,ובפרק זה.

ב.

העמודים/קירות יהיו יצוקים עד למפלס המדויק של תחתית הקורות או התקרות ,הכל בהתאם
למיקומו של העמוד ולקשר שבינו ובין רכיבי התקרה .יציקה עודפת בגובה תסותת לפני המשך
העבודה .יציקה נמוכה מהנדרש תושלם יחד עם התקרה או הקורה .יציקה זו תעשה בתבנית
משוכללת ומקום החיבור יתוקן כדי שיראה עמוד מושלם בהתאם להנחיית המתכנן.

02.2.1.5

קורות בטון יצוקות באתר

א.

קורות הבטון תבוצענה בחתכים שונים כמפורט בתכניות .יציקת הקורות תבוצע בשלבים בהתאם
לשיטת הביצוע.

ב.

קורות קשר יוצקו ע"ג ארגזי פוליביד בעובי  20ס"מ ויאטמו לפי הנחיות יועץ האיטום.

ג.

בכל מקרה בו יציקת הקורות תבוצע בשלבים יש לתמוך את הקורה עד להתחזקות הבטון בתחום
השלמת היציקה .אין לשחרר ו/או לדלל תמיכות מתחת לקורות לפני הגעת הבטון לחוזקו המלא.

ד.

יש להקפיד על קיטום פינות בשפות הקורה ע"י משולשים במידות  1.5/1.5ו/או  2/2ס"מ.

02.2.1.6

תקרות

תקרות הבטון עשויות מטבלות בטון מקשיות מבטון ב ,40-היצוקות על גבי תבניות פלדה או עץ מסוג
טגו.
התקרות יוצקו במפלסים כמסומן בתכניות העבודה .במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות יציקה שאינן
מסומנות בתכניות ,יהיה עליו לקבל לכך את אישור מנהל הפרויקט והמהנדס המתכנן בכתב.
במקרה זה עלות כל התוספות הנדרשות להבטחת המשכיות האלמנט ,כפי שיידרש על ידי מנהל
הפרויקט ,תהיה על חשבון הקבלן (כולל הזיון) .עיבוד הנמכות והגבהות בתקרות יהיה כלול במחירי
התקרות.
ציפוף הבטון ייעשה ע"י מחט מרטטת (ויברטור) .גמר הבטון יהיה ע"י החלקה סופית ידנית עם יישור
לפי סרגל באורך  5.0מ' בשני כיוונים ובאמצעות "הליקופטר".

02.2.1.7

מהלכי מדרגות ומשטחים

מהלכי המדרגות יבוצעו בתבניות פלדה .כשהמשולשים יצוקים ביחד עם המשטח .פני המשטח,
התחתית והצד יתקבלו חלקים.

 02.2.2הבטון
א.

סוג הבטון ב 40-אלא אם מצוין אחרת בתכניות.
סוג הבטון בחגורות ב .20 -בטון רזה ובטון הגנה יהיו בחוזק ב.15-

ב.

הרכב הבטון בקומות המרתף/אולם הספורט ובקומה ראשונה מעל הקרקע יתאים לדרגת חשיפה 3
לפי טבלה  6.3בת"י  ,466/1תקן  118החדש ותקן  .1923מקומה שניה ומעלה הבטון יתאים לדרגת
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חשיפה .2
הצמנט בבטון יהיה או " CEM" 2או " CEM" 1או " ."R1 CEM
תכולת הצמנט המינימאלית תתאים לדרישות התקן ,לא כולל שימוש במקדם  Kלפי ת"י  .118יחס
אפקטיבי מקסימלי של המים-צמנט יהיה .0.45
יעשה שימוש בסופר פלסטיסייזר דוגמת  LP 340המפחית מים לפחות ב.20% -
לאלמנטים אנכיים יוכנס חומר מצמג -משפר לכידות .למניעת הפרשת מי תערובת.
לאלמנטים אנכיים תתוכנן תערובת בטון ובה מספיק חומרים דקים למניעת סגרגציה מכל סוג.
בבדיקת שרוע לאלמנטים אנכיים יגיע הבטון ל 550-מ"מ לפחות.
ג.

תכנון מפורט של התערובות הבטון יבוצע ע"י טכנולוג מומחה מטעם הקבלן ,בהתייחס לתנאי האתר
ולאופי היציקות .תכן התערובות יוצג למנהל הפרויקט.

ד.

בכל יציקה גדולה או ראשונית במהותה (בפעם הראשונה שיוצקים אלמנט מן הסוג שמופיע
בתכניות) תהיה בשטח נציגות בכירה של יצרן הבטון מצוידת בקונוס לבדיקת החמיטה ונספחיו,
במאזני שקילה ובדלי לבדיקת משקל מרחבי של הבטון .האמצעים יופעלו על פי הצורך.

ה.

תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.

 02.2.3כיסוי בטון על ברזל
א.

כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד למוט הפלדה הקרוב ביותר לפני הבטון.

ב.

הכיסוי הנקי (נטו) המזערי של שכבת הבטון על מוטות הפלדה ,לרבות החישוקים ,יהיה כדלהלן:

ג.

 5ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם האדמה ובמאגר המים.

ד.

 3ס"מ ביתר רכיבי הבטון.

ה.

במידה והוגדרו עוביי כיסוי בטון בתוכנית יועץ הקונסטרוקציה ו/או יועץ האיטום ,הם יהיו
הקובעים והמבוצעים.

ו.

יצירת הכיסוי הנדרש תהיה תוך שימוש באביזרים סטנדרטיים תקניים מבטון סיבי שיאושרו ע"י
מנהל הפרויקט .באלמנטים אופקיים כמו קורות ,תקרות ורצפות יחויב הקבלן להשתמש באביזרים
רציפים דוגמת סרגלי תמיכה מסוג  DOMASLAB-Uתוצרת חברת דומא או ש"ע מאושר.
שומרי המרחק לכל סוגי היציקות ,קירות ו/או תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של המתכנן
ושל מנהל הפרויקט לגבי החומר ,הכמות והצורה.

 02.2.4דיוק בביצוע
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות
הסימון השונות כולל העמדת קירות ,עמודים ותקרות .עלות המודד כלולה במחירי הפאושל ולא ישולם
בגינה בנפרד.
כל קומה תסומן במדוייק -ע"י המודד מטעם הקבלן ולא יגררו סטיות מקומה לקומה.
המדידות יכללו לפחות את מרכזי העמודים  +קצה תקרות לפי תכנון  +מיקום הקירות.
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 02.2.5סטיות מהמידות המתוכננות
ערכי הסטיות המותרות בעבודות הבנייה יהיו בהתאם למפורט בת"י .798
לא תורשנה צבירת סטיות!
בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל ,יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות
בתיקון ,כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.
מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של פירי המעליות .היציקה תהא ללא
"בטנים" ובדיוק של  15מ"מ לכל גובה הפיר! הקבלן מתחייב בזאת לבצע מדידת אנכיות הפיר ומיקום
הקירות בכל קומה באמצעות מודד מוסמך .כמו כן אחראי הקבלן שלא ייווצר פיתול בגיאומטריה של
הפיר ומיקום הפינות לא יחרוג מהמיקום המתוכנן ביותר מ 10 -מ"מ מהאנך ומהתכנית לכל גובה הפיר.
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר ,היומן ימולא ויחתם ע"י מודד מוסמך אשר ימצא באתר
והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים ,מיקומם ,המפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות
כמתואר לעיל.
כמו-כן ,על הקבלן באמצעות מודד מוסמך לבדוק את קצוות התקרות והסטיות בין מפלס למפלס בקו
האופקי והאנכי בקירות מחופים ולתקן את הסטיות בכל מפלס בטרם תחל העבודה של המפלס הבא.
התיקון לפי הנחיות מנהל הפרויקט ע"ח הקבלן.

 02.2.6הכנות ליציקה
על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו ,לפחות  48שעות לפני מועד
היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו מועד.
נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע"י המזמין.
בכל מקרה ,רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למנהל הפרויקט כי
היציקה מוכנה.

 02.2.7הפסקות יציקה
אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס המתכנן.
השיטה ,הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס המתכנן .הקבלן יגיש
למנהל הפרויקט  3שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה ,כולל תכנון מפורט של שיטת
הבצוע .המהנדס המתכנן יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן ,ואם
לא יהיה מוכן ,יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת מנהל
הפרויקט.
לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות מנהל
הפרויקט ,גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן .הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה
מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י מנהל הפרויקט גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות
מראש ,וזאת ללא כל תוספת תשלום .בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה ,ויוצאו
קוצים לחיבור המשך היציקה .מומלץ לקבלן (אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או
בתכניות העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם
את מוטות הפלדה להמשך העבודה .בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באיזור ההתחברות עד
לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.
כל האמור בהקשר להפסקת יציקה ,כלול במחיר ולא ישולם בנפרד.
בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט ,מריחת פריימר לשיפור הדבקות
בין בטון חדש לבטון ישן באישור המתכנן.
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יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים במחיר הפאושל ולא תעשה מדידה נפרדת
למרות האמור במפרט הבין משרדי.

 02.2.8חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
א.

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של כל החורים ,הפתחים,
החריצים ,השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש .על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות
במחיר הפאושל.
לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המהנדס המתכנן וקבלת אישורו בכתב.

ב.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק גם את תכניות האדריכלות  +המערכות ולברר עם מנהל
הפרויקט וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר  -את כל ההכנות הנדרשות להם
ובין היתר גם לבדוק את התאמת תכניות הבנין לתכניות מערכות התברואה ,החשמל ,המעליות,
מיזוג אויר וכו'.
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או
האדריכלות ויש לבדוק גם את תכניות המערכות של המתכננים והקבלנים.
על הקבלן לקבל את אישור המהנדס המתכנן בכתב לביצוע פתחים ו/או מעברים שאינם מפורטים
בתכניות הקונסטרוקציה .למען הסר ספק ,לא יותרו ביצוע חורים בקורות הטרומיות הדרוכות.
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים ,שרוולים ,חריצים ,שקעים וכו' כדי שיוכל
להכינם מראש ,ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכניות וכל שאר הנוגעים בדבר את כל
הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.
הכנת כל השרוולים ,השקעים ,החריצים ,פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן בתכניות והן
מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היציקה ,יהיו כלולים במחירי הפאושל
ולא תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא.

ג.

כל חור ,מעבר ופתח אשר לא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהיא ,יבוצע על ידו לאחר היציקה ע"י
קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס המתכנן .כל ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה ע"ח הקבלן.

 02.2.9פירוק תבניות ותמיכות מיוחדות
א.

כל התמיכות והפיגומים הזמניים שיוזכרו להלן או המוזכרים בסעיפי המפרט ,כמו גם התמיכות
והפיגומים הנחוצים ליציקות הרגילות ,יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן .הנחיות אלו הן בנוסף לאמור
לעיל בסעיף ( 02.02.03תקרת אולם הספורט) ובמפרט הכללי בפרק  02תת פרק  .0206כמו כן ,יידרש
ביצוע תמיכה אופקית של קירות הבטון התומכים את הקרקע ,הכול כמפורט בתכניות
הקונסטרוקציה ,או בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט בעת הביצוע.

ב.

יתכן צורך בתמיכה של תקרות לפרק זמן ארוך יותר עד להתחזקות תקנית של שתי תקרות נוספות
מעל המפלס שנוצק .הקבלן יקח זאת בחשבון בתכננו את כמות התמיכות ואופן שלבי הביצוע .הכול
עפ"י ההנחיות בתכניות הקונסטרוקציה ו/או הנחיות שיינתנו באתר ו/או טלפונית תוך כדי
התקדמות העבודה .לא תינתן תוספת מחיר בגין זאת.

ג.

בנוסף לתמיכות ולפיגומים הנחוצים ליציקות הרגילות של רכיבי השלד ,נדרש הקבלן לתכנן ולבצע
פיגומים ותמיכות שישאו חלקי מבנה שאינם מתוכננים לשאת את עצמם עד אשר יחוברו לחלקי
מבנה יציבים או כאלו שהעומס עליהם בזמן הבניה גדול מאשר הם מתוכננים לשאת.
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ד.

במקרה של יציקת קורות או תקרות שמשקלן גדול מהעומס הנ"ל ,על גבי תקרות קיימות ,יש
לתמוך את התקרות הקיימות במפלסים נמוכים יותר בפיגומים שישאו את המשקלים העודפים
מעל אלו שהן מסוגלות לשאת ,ולעיתים עד למפלס רצפת המרתף.

ה.

הקבלן ירתק תבניות בקורות בטון ,אשר היציקה בהן תעשה בשני שלבים ,עד למועד המצוין
בתכניות .יש לכלול את תקופת הריתוק במחירי היחידה של עבודות הבטון המתאימות.

ו.

הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון לא יאבד את
חוזקו ,וכן לבצע אשפרה מתאימה כמו שימוש בתנורים בכדי לזרז את התקשות הבטון .לא תשולם
כל תוספת מחיר בגין השימוש בערבים כנ"ל .הקבלן יהיה רשאי להשתמש בסוג בטון בעל חוזק גבוה
מהנדרש בתוכנית העבודה על מנת לפרק את הטפסות מוקדם יותר ,עד הגיע הבטון הנ"ל לחוזק
הנדרש ע"פ התקן .לא תשולם כל תוספת בגין השימוש בבטון ה"חזק" יותר.

 02.2.10אשפרה
בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  ,02תת-פרק  0205על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאים כמפורט
להלן:
לגבי משטחים אנכיים בלבד שתבניותיהם פורקו טרם מלאו  7ימים ליציקה ,על כל השטחים הנמצאים
עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא CURING-COMPOUND
צבעוני ,הכל לפי מפרט והוראות היצרן.
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה) עליהם יש
לפרוס יריעות אשפרה מסוג אשפרית או ש"ע ספוגות במים ולהחזיק את משטח הבטון במצב רטוב
באופן רצוף למשך  7ימים.
על משטחי הפסקות יציקה אין להתיז .CURING-COMPOUND
אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביריעות אשפרה עד לראש העמוד אשר תישמר רטובה באופן
רצוף במשך  7ימים.
אשפרת התקרות תעשה ע"י כיסוין ביריעות אשפרה מסוג אשפרית או ש"ע ספוגות במים ולהחזיקן
במצב רטוב באופן רצוף למשך  7ימים.
הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה .אין לבצע הרטבה לא רציפה
הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 02.2.11צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות
ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת
רטיבות .אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות ,או יצירת בריכה על גגות למשך  72שעות,
ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום.
בכל מקרה של חדירת מים ,יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את המקום
הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב" "ZYPEXאו ב "VANDEX" -וזאת לאחר קבלת אישור
המהנדס המתכנן בכתב .הקבלן יוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון .עם זאת
אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה .הערבים
לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון .לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.
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 02.2.12עיבוד פני הבטון
פני התקרות ,הרצפות והמעקות יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות.
הבטונים בשטחים המוחלקים במידת הצורך ,יהיו עם אפר פחם להורדת החום ,הכל עפ"י יעוץ של
טכנולוג בטון מוסמך.
חוסר פילוס יתוקן ע"י מדה מתפלסת ו/או ליטוש התקרה ע"י וע"ח הקבלן.

 02.2.13החלקת פני הבטון בתקרות וברצפות השונות
א.

כללי

פני הבטון בכל התקרות המקבלות איטום וברצפות יוחלקו כמתואר בסעיף זה ,אלא אם נכתב אחרת
באחד ממסמכי החוזה (לרבות בפרק  50שבמפרט הכללי) .דיוק הפילוס יהיה  3מ"מ לגבי הגבהים
והמפלסים הנדרשים .בכל השטחים המוחלקים ,פני הבטון יעובדו בדיוק עד  3מ"מ לאורך סרגל של  3מ'
(לא מצטבר).
ב.

פילוס ,הידוק והחלקה ראשונית

עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים ממתכת.
לצורך קבלת משטח מפולס לפי שיפועים וגבהים בתכניות ,יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים
המרוחקים אחד מהשני כ 3 -מטר ומפולסים במדויק.
הסרגלים יהיו מצינורות פלדה רבועים חלולים  30/30מ"מ שייוצבו לתבנית עם רגליות ממתכת .סרגל
היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה.
לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון .כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל עודף בטון יוסר.
יש להכין תכנית  AS MADEשל פני הסרגלים לפני היציקה כל  X33מ' לבדיקת הדיוק.
ג.

החלקה סופית

על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן וניסיון וכי עליה להיעשות על ידי צוות מאומן
היטב ,מספר שעות לאחר סיום היציקה .לאחר ההחלקה ,כמתואר לעיל ,יש לדחות כל פעולה נוספת עד
למועד בו יעלה הברק של המים המופרשים ,מפני הבטון ,אך בטרם הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את
ההחלקה הסופית .ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת יישור והחלקה מסתובבת ("הליקופטר") ע"י
בעלי מקצוע שאומנותם בכך.
אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידות בזמן ההחלקה.
ד.

אשפרה

לאחר גמר ההחלקה ,כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון על ידי הרטבה במים בלבד.
ה.

הגנה על השכבה המוחלקת

הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהיא באמצעות פריסת יריעת פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ
על פני כל שטח.

 02.2.14תיקונים שונים
במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר ,יתקנה הקבלן על חשבונו בהתאם
להנחיות המהנדס המתכנן.
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 02.2.15פלדת הזיון
א.

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת פ ,500-כמצוין בתכניות .הפלדה תתאים לדרישות התקנים
הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים
בהחלט.

ב.

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

ג.

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה .על הקבלן
לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות
הוא באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

ד.

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים
בתכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המהנדס המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד
החיבורים לסירוגין.
חל איסור מוחלט על ביצוע כל סוג של ריתוך מוטות פלדה באתר ,הן לצורך חפיה והן לצורך
הארכה .על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 12 -מ' עד
 24מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך .במידה ולא ניתן
יהיה להשיג מוטות זיון באורך המפורט לעיל ,יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי
מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט .חיבורים אלו יבוצעו
על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

ה.

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים
ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

ו.

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי מבטון סיבי וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את
כיסוי הבטון בכל השטח .אין להשתמש בשומרי מרחק מעץ ו/או בשברי אבן.

ז.

על הקבלן להתארגן להזמנת מוטות הפלדה לפי תכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו לביצוע .תכניות
לביצוע הכוללות את תכנון הזיון לכל אחד מרכיבי השלד יועברו לא יאוחר מחודש ימים לפני ביצוע
בפועל של אותו רכיב .לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן בגין הספקת תכניות במועד זה.

 02.2.16זיון רשתות הפלדה
המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות.
כאמור באחריות הקבלן ועל חשבונו הכנת רשימות מוטות הפלדה.

 02.2.17בדיקת בטונים טריים
א.

תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים.

ב.

ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס' .118

אחריותו של הקבלן לתאם עם מבדקת הבטונים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה מראש של 24
שעות לפני מועד היציקה בפועל ,ע"י וע"ח הקבלן ,לרבות בדיקות חוזרות וכו'.
17

18

בכל מקרה של בטון שלא הגיע לחוזק הנדרש יפעל הקבלן בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ,הוצאת
מדגמים של בטון קשוי מהמבנה טעונה באישור מוקדם של מנהל הפרויקט .כל הנדרש לביצוע עקב
מציאת בטון שלא הגיע לחוזק הנדרש יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 02.2.18חיבור בטון חדש לבטון ישן
התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים ,סיתות השענות
באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.
כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה במחירי היחידה.

 02.2.19חיבורים לבניה
בזמן הקמת השלד יותקנו קוצים בכל מקום בו קירות או מחיצות בנויים יתחברו אליו .הקוצים יהיו
לפי הוראות סעיף  04.04של המפרט הכללי לעבודות בניה.

 02.2.20טיפול בהפסקות יציקה באלמנטים תת-קרקעיים
בכל מקום של הפסקות יציקה אופקיות ו/או אנכיות ,באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע ,יש לשים
ולקבע בבטון עצרי מים מתנפחים מסוג המאושר ע"י מנהל הפרויקט ,הנ"ל כמפורט בפרטי האיטום
וכלול במחירי היחידה.

 02.2.21שימוש בבטונים מיוחדים
יש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה תרמית כגון :בטון  -מיקה (ללא
פוליה) ,עם שקיעה " 6" ,5במקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר
פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו
של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י מנהל הפרויקט.
שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלול במחירי היחידה.
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פרק - 04עבודות בנייה
4.01

כללי
העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ,04או כל חלק רלוונטי אחר בהתחשב
בהוראות הנוספות דלהלן:
א .כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה בהתאם למצוין
במפרט הכללי ,יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה
של קוצים עבור "שטרבות" בטון ו/או אלמנטי חיזוק עבור בלוקי איטונג/גבס לפי
הוראות היצרן.
ב .כל הקירות והמחיצות בבניין ייבנו מבלוק שחור בעוביים שונים ומתאימים לתוכניות
האדריכל,הנחיות יועץ אקוסטיקה,תקנות התרמיות הכל בהתאם להחלטת המזמין.
ג .כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקו.
ד .לא יותר השימוש בשברי בלוקים.
ה .לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.
ו .הטיט במישקים יהיה מלא (על כל שטח הבלוק).
ז .כל קיר שאורכו מעל  5מ' ללא עמוד בתווך ,תינתן בו חגורה אנכית בגודל  20/30ס"מ
עם  6מוטות מצולעים בקוטר  12מ"מ וחישוק מתאים ,מעוגנת ברצפה ובתקרה.

 4.02תיאור עבודות הבנייה באזורים השונים בבניין:
כיתות/מנהלה/שירותים/חדרי שירות/מחסנים וכו'
א.
במקומות שלא מבוצע מבטון יבוצע מבלוקי בטון בעוביים לפי תוכנית אדריכלית
קיר איזולציה במעטפת הבניין
ב.
יבוצע מבלוקי איטונג בעובי  6ס"מ לפי תכנית אדריכלית
 4.03חומרים
א.

ב.

ג.

בלוקי בטון חלולים
הבניה תבוצע בהתאם להנחיות היצרן ובפיקוחו .ולפי ת"י רלוונטי
בניה בבלוקי איטונג
הבניה תבוצע בהתאם להנחיות היצרן ובפיקוחו.
בלוקים מלאים
בהגדרת בלוקי בטון "מלאים"  -כלולות האפשרויות העומדות לשיקול ובחירת הקבלן:

 oשימוש בבלוקים מלאים מיוצרים במפעל.
 oמילוי כל החללים של בלוקי בטון חלולים לבניה על ידי בטון
מודגש בזאת שייתכן והקבלן יתקשה בביצוע הבניה לפי סעיף א' לעיל  -כך שיהיה עליו
לבצע את העבודות עפ"י אלטרנטיבה ב' שלעיל.
במקומות המסומנים בתוכניות ו/או כנדרש ע"י המפקח ,יהיה על הקבלן לבצע הבניה,
באישור מהנדס הקונסטרוקציה בשימוש בלוקי בטון מלאים .בהעדר בלוקים כאלה,
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יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה בשימוש בלוקי בניה חלולים עם מילוי טיט בטון
בחללים ,ליצירת בלוקים מלאים.

4.04

הפסקות בניה
כל ההפסקות בבניה יחייב אישורו המוקדם של המפקח .על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של
שיבושים והפסקות בעבודות הבניה עקב תיאום העבודות עם קבלני המערכות.

4.05

חגורות בניה
חגורות הבניה יהיו מבטון ב .30-הזיון יהיה כפי שיפורט בתכניות .בהעדר ציון כנ"ל
א.
נקבע בזאת שכל חגורה תכלול  4מוטות פלדה בקוטר  8מ"מ עם חישוקים בקוטר 6
מ"מ במרחקים של  20ס"מ (בחגורות בניה לקירות עד וכולל  10ס"מ ,יש צורך ב2-
מוטות בקוטר  8מ"מ).

4.06

ב.

מידות החגורות תהיינה כמצוין בתכניות אולם בהעדר ציון הנ"ל תהיינה מידות החתך:
עובי הקיר  20 Xס"מ (תוך השארת מקום לבידוד הטרמי) .בחגורות אנכיות בקווי
חיבור של בניה ובטונים תהיינה מידות החתך כנ"ל ובתוספת שנני קשר באותם
המקומות בהם נדרשים.

ג.

בקירות ו/או מחיצות באורך מעל ל 3-מטר (ללא אלמנטים מקשיחים
קונסטרוקטיביים או אלמנטים בנויים ניצבים) יש לצקת חגורת בטון אנכית .כמו כן,
יש לבצע חגורה אנכית בכל מקרה של שינוי כיוון בבנית הקירות והמחיצות (בפניות,
במפגש של קירות בצורת " "Tוכדומה) וכן בקצוות חופשיים של קירות ומחיצות.

ד.

חגורות אופקיות תבוצענה על קירות ומעל פתחים בגובה משקופי הדלתות (אלא אם
צויין אחרת) .מתחת לחלונות ופתחים יש לצקת חגורת בטון כנ"ל שאורכה כמידת
רוחב החלון או הפתח בתוספת  40ס"מ לפחות לכל צד (אלא אם צויין אחרת) .במידת
הצורך ולפי ראות עיניו של המפקח ,רשאי הוא לדרוש יציקת חגורות בטון אופקיות
נמשכות במפלס תחתית החלונות ולא רק בקטעים כאמור לעיל .בקירות ומחיצות
איטונג יבוצעו החגורות בבלוקי תעלה ומעל פתחים בלינטלים של איטונג.

ה.

כמו כן יש לצקת חגורות נוספות ו/או אחרות כפי שימצאו המהנדס
המתכנן מטעם המזמין ו/או המפקח לנכון תוך מהלך העבודות עצמן.

ו.

ביציקת חגורות הבטון בקירות הבידוד (קרי :קירות מבלוקי בטון בחזיתות הבנין)  -יש
לוודא ניתוק מלא בין החגורות לבין האלמנטים הטרומיים למניעת יצירת גשרים
תרמים.

ז.

בקירות איטונג  -יש לבצע גם "חגורות" מעל ומתחת לפתחים בשימוש בלוקי תעלה
(לינטל) מיוחדים לענין זה ,עם מילוי בטון ב -30וכן זיון כנדרש.

סיבולות
סיבולות לעבודות בניה  -ראה פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר.
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4.07

בידוד לקירות בניה (נדבך חוצץ רטיבות)
תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל המקומות של מגע הקירות עם קירות
חוץ יש ליישם נדבך חציצה כגון נייר טול תלת שכבתי לאיטום נגד מים קפילרים או ש"ע.

4.08

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

4.09

א.

בפתחים בתוך קירות בנויים ,יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע במשקוף
תוך הקפדה על מילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.

ב.

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם מיושרים על מוט ואנך,
תמוכים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח
יישאר רווח לפחות  15מ"מ אם לא צוין אחרת בתוכניות.

ג.

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט .בכל מקרה שמילוי המשקוף
לא יהיה מלא ,יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

ד.

בדלתות בהם מוגדרת פתיחה חשמלית או קידוד הקבלן יבצע הכנות חשמליות בהתאם
ביציקת המשקוף לקבלת חיווט מתאים לביצוע הנ"ל

עבודות הקשורות במערכות אלקטרומכניות
א .על הקבלן לבצע עבודות בניה הקשורות בצנרת ובמערכות אלקטרומכניות ובכל מקום
שיידרש ,אפילו אם עבודות אלה באות להשלים עבודות קבלנים אחרים.
ב .עבודות הבניה למיניהן ,יכללו גם ביצוע כל הפתחים והחורים (ללא הגבלה במידות
ובצורות) הדרושים מסיבה כלשהי וכן יכללו גם את מילוי הפתח בבטון ב 30-לאחר קביעת
הצינור ו/או השרוול.
ג .הבניה בחדרי מכונות ,פרוז דורים ,וכו' תתחשב בהכנסת הציוד של המערכות המכניות כולן.
לא תשולם כל תוספת לבנייה במקומות בהם הבניה עוכבה בגלל הכנסת הציוד של מערכות
המכניות.
ד .הבניה ליד שכטים למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו לא מחוברות המערכות והשכטים
ייבנו בשלמותם רק לאחר גמר העבודות של המערכות וביצוע הבדיקות למיניהן וכל זאת
בתיאום עם קבלני המערכות והמפקח.
ה .כל ההפסקות בבניה יחייבו אישור המפקח ,אולם לא תשולם כל תוספת למחיר עבודות
הבניה בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור החזרה לבניה מחדש.
ו .הבניה מסביב לשכטים ,לוחות חשמל ,צינורות מעברים וכו' ,תבוצע בשלבים לפי התקדמות
ותאום עם קבלני המערכות השונות ,במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה ,תותאם
הבניה לצנרת או הדקטים הקיימים תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאים.
במקרה והצי נורות ו/או הדקטים יבוצעו אחרי עבודות הבניה ,יש להכין פתחים מתאימים
לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות.
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מפרט טכני לאיטום
מוריה  -קרית חינוך בואדי
קדום ירושלים
למכרז
כללי:
מתוכנן מבנה בית ספר בארבעה מפלסים.

מזמין  /יזם

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

ניהול פרויקט

זמיר גת מהנדסים וניהול פרויקטים

אדריכלים

מקום אדריכלות

קונסטרוקטור

אמי מתום סניף חיפה
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רשימת סעיפים

Error! Bookmark not

מערכת אוורור גז ראדון ברצפות במגע עם קרקע-מפרט עקרוני
1.
defined.
איטום ראשי כלונסאות בתחתית רצפות Error! Bookmark not defined.
.2
Error! Bookmark not defined.
איטום קורות תחתונות ועמודי יסוד
3.
Error! Bookmark not defined.
איטום רצפות תלויות במגע עם קרקע
.4
איטום רצפת מונחות של בורות ניקוז ,ביוב וכד' Error! Bookmark not defined.
.5
איטום קירות תת"ק של מבנה כולל פיר מעלית,בורות ניקוז,ביוב,קירות תומכים וכד'
6.
Error! Bookmark not defined.
איטום קירות מרתף וקירות תומכים יצוקים ללא מרווח עבודה (מפרט עקרוני-אופציונלי)
7.
Error! Bookmark not defined.
איטום במעברי צינורות וכבלים דרך קירות תת קרקעיים  -מפרט עקרוני !Error
.8
Bookmark not defined.
איטום פנימי בבור שאיבה/ניקוז Error! Bookmark not defined.
.9
Error! Bookmark not defined.
איטום פנימי בבורות ביוב
.10
Error! Bookmark not defined.
איטום תקרת מרתף במפלס פיתוח
11.
!Error
איטום מעקות שונים ,גגוני פתחי איוורור ,גדרות וכד' במפלס פיתוח
.12
Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
איטום תפרים בקירות תומכים וכד' במפלס פיתוח
.13
Error! Bookmark not defined.
איטום פני רצפת חצר מקורה במפלס כניסה
14.
Error! Bookmark not defined.
איטום רצפת חדרי שרותים
.15
Error! Bookmark not defined.
איטום קירות חדרי שרותים
.16
!Error
איטום פני רצפת מעבר מקורה פתוח בקומה ראשונה וכד' (מרפסת מעל חלל)
.17
Bookmark not defined.
Error! Bookmark not
איטום מרפסות גג כולל מגרש כדורסל מעל כיתות לימוד וכד'
18.
defined.
Error! Bookmark not
איטום מדרגות במפלס פיתוח ,מדרגות במעבר מקורה-פתוח
19.
defined.
Error! Bookmark not
איטום גגות עם ציוד טכני מעל חדרי לימוד ,ביתן שומר וכד'
20.
defined.
!Error
איטום גגות ללא ציוד טכני של פירי מעלית ,חדר מדרגות ,חדרים טכניים וכד'
.21
Bookmark not defined.
איטום גגוני פירי אוורור ,פירי מערכות צנרת ,בסיסי בטון קונסטרוקטיביים לציוד טכני בגג
22.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
איטום גגוני בטון בחזית הדרומית
.23
איטום קירות חוץ בחיפוי אבן ,טיח וכד' Error! Bookmark not defined.
.24
Error! Bookmark not defined.
איטום גג קל בחיפוי אלוקובונד או כד' -מפרט עקרוני
.25
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פרק  - 05עבודות איטום
 .1מערכת אוורור גז ראדון ברצפות במגע עם קרקע-מפרט עקרוני
ראה פרטים 4146/1-15 ,4146/1-14 ,4146/1-13
הערה :מערכת לאוורור גז ראדון תבוצע ברצפות התחתונות מתחת לחדרים מאוישים ,הכול לפי
להנחיות ותכניות יועץ האינסטלציה בכפוף להנחיות עיריית ירושלים.
ההנחיות שלהלן הינם כלליות:
.0.1

צינור שרשורי
בתחתית ארגזי הפרדה תבוצע תעלת חצץ עם צינורות שרשורים לאוורור גז ראדון.
התעלה תבוצע במידות מיני' של כ 30X30-ס"מ בשיפוע.
תבוצע לולאת צינור שרשורי אחת לכל  180מ"ר של השטח ותחובר לצינור אוורור
העולה לגג.
על גבי תחתית התעלה יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" במשקל של
 300ג"ר/מ"ר .שולי הבד יבלטו מעבר לתעלה על מנת לעטוף אותה לאחר מילוי החצץ.
הצינור השרשורי יהיה עטוף בבד גאוטכני ויונח במרחק של כ 30-ס"מ מהיקף
הקירות (כלפי פנים) או בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
הצינור יונח בשיפוע של  1.5%בהתאם להנחיות של יועץ האינסטלציה ולתקן ישראלי
.1205.2
יש להניח את הצינור כך שיעבור מתחת לכל החללים המתוכננים ברצפה במגע עם
הקרקע.
במבנים המתוכננים עם מספר מפלסים של רצפות במגע עם הקרקע ,יהיה צורך
במספר מערכות ) צינור שרשורי וצינור עולה( .

הצינור יהיה מסוג "וולטה קיז" או שו"ע בקוטר " 5"-3לקליטת גז הראדון .כל שתי
קצוות צינור שרשורי יחוברו ביציאת " "Tאחת לצינור אוורור קשיח מ P.V.C-אטום
"עולה" עד לגג.
מיקום התעלות ,גודלם ,סוג הצינור השרשורי ,קוטרו וכד' יקבעו ע"י יועץ
האינסטלציה בתאום עם האדריכל והקונסטרוקטור.

.0.2

מעבר בין קורות תחתונות
במקומות בהם יש צורך לחדור דרך קורה תחתונה על מנת להעביר את הצינור
לאוורור גז הראדון ,יש להכניס לתוך הקורה חתיכה של צינור  P.V.Cקשיח ולחבר
אליו משני צידיו את הצינור השרשורי.
סביב הצינור ,במעבר דרך קורת הבטון ,יש לסתום במסטיק ביטומני מסוג
"פזקרול  "18או שו"ע .המסטיק יצור רולקה עבה סביב הצינור.
במקומות בהם הקורה מבוצעת בצורת ווטה יעבור הצינור השרשורי מתחת לקורה
באופן רציף בתוך שכבת החצץ.
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.0.3

צינור  P.V.Cקשיח "עולה" לאוורור הגז
הצינור הקשיח לפליטת הגז יהיה מ P.V.C.-בקוטר  3-4אינטש .יציאת האיוורור של
הצינור העולה תהיה בתוך הקיר ההיקפי התת קרקעי .מיקומו הסופי יהיה בתאום
עם האדריכל ,יועץ אינסטלציה והקונסטרוקטור .קצה הצינור יהיה בגובה של 135
ס"מ מעל פני הגג ויכוסה בכובע "סיני" בקוטר של  20ס"מ ובגובה של  20ס"מ מעל
קצה הצינור ויכוסה ברשת למניעת חדירה וקינון ציפורים.
יש להקפיד על חיבור אטום בין חוליות הצינור ועל שלמותו .כל החיבורים בין חלקי
הצינורות יהיו ע"י מופות ,בנדים ,חבקים וכד' ויסגרו בברגים לאטימה מושלמת -
הכול לפי הנחיות יועץ אינסטלציה.
הצינור ימוקם בגג במרחק של  3מטר לפחות מפתחי חלונות ,דלתות ,פתחי איוורור
וכד'.
על גבי הצינור העולה יש לציין באופן ברור ובולט" :צינור לפינוי גז ראדון  -לא לפגוע
בשלמותו ולא להתחבר אליו".
סמוך לנקודת היציאה יש להכין נקודת חשמל ,על מנת לאפשר חיבור מפוח יניקה
לצינור במידה ויהיה צורך לשאוב דרך מערכת זו.
נקודת החשמל ,סוג ועוצמת המפוח יקבעו בהתאם להנחיות היועצים המתאימים.
כל המערכת לאוורור גז הראדון תעשה בכפוף להוראות המפרט הכללי למניעת
חדירת גז ראדון של עיריית ירושלים.

איטום ראשי כלונסאות בתחתית רצפות
ראה פרטים

4146/1-08A ,4146/1-02

הערה :משטח האטימה יכלול את פני ראשי הכלונסאות והיקפה עד לעומק של  50ס"מ.
 .1.הכנת השטח
את החלק העליון של כלונסאות בודדים בהם לא תוכנן ראש כלונס ,יש לצקת בתבנית
לקבלת שטח מתאים לביצוע איטום עד לעומק של כ 30-ס"מ .יציקת ראשי כלונסאות
תבוצע בהתאם לתוכנית של קונסטרוקטור .יש לנקות את פני הבטון מכל חומר רופף,
לכלוך ,אבק ,וכו'.
במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא .יש לחתוך את כל
הקוצים (לא קונסטרוקטיביים) הבולטים מהשטח כ 2 -ס"מ בתוך הבטון ולמלא את
החורים בתערובת מוכנה מסוג |"סיקה רפ" או "סיקה רפ פאואר" או שו"ע.
.1.1.

איטום צמנטי -אלטרנטיבה א'
על פני הבטון יש לבצע  2הברשות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ
סיל  "107או שו"ע בכמות של  1.5ק"ג/מ"ר כל אחת( .הכמות הכללית תהיה 3
ק"ג/מ"ר).

לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון .יש
לערבב את החומר עם מערבל חשמלי בעל מהירות סיבובים נמוכה (עד 600
סל"ד).
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יש להשתמש בשני גוונים של חומר איטום (לבן ואפור) על מנת להבטיח כיסוי
מושלם של פני השטח בכל שכבות האיטום המתוכננות.
לאחר ייבוש מינימאלי של שכבת האיטום יש להתחיל באשפרה שתבוצע
במשך יומיים ,כ 3-פעמים ביום.
.1.2.

יציקת ראשי כלונסאות עם תוסף אטימה גבישי-אלטרנטיבה ב'
יציקת חלק עליון ( 20ס"מ לפחות) של ראשי כלונסאות תבוצע עם ערב
קריסטלי מסוג " "SIKA WT -200או שו"ע בהתאם להנחיות היצרן
והקונסטרוקטור.

איטום קורות תחתונות ועמודי יסוד
הערה :סעיף אופציונלי -למקרה ויציקת קורות יסוד תבוצע לא בשלב אחד עם יציקת רצפה.
 .1.איטום קורות תחתונות עד לגובה של כ 40-ס"מ
על גבי תשתית הבטון ודפנות התבנית (בתוך תבנית) יש לפרוס יריעה ביטומנית
הנדבקת לבטון מסוג " "Pre-Bאו שו"ע בעובי  5מ"מ.
 .2.איטום תחתית קורות תחתונות בגובה של יותר מ  40 -ס"מ
על גבי תשתית הבטון ו 20ס"מ התחתונים של דפנות התבנית (בתוך תבנית) יש
לפרוס יריעה ביטומנית הנדבקת לבטון מסוג " "Pre-Bאו שו"ע בעובי  5מ"מ.
בהמשך ,לאחר יציקת הקורות יבוצע איטום ביטומני בהתזה.
 .3.הכנת השטח
לאחר גמר יציקת הקורות יש לנקותם מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד' .במקומות עם
סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא .יש לחתוך את כל הקוצים (לא
קונסטרוקטיביים) הבולטים מהשטח כ 2 -ס"מ בתוך הבטון .יש למלא את החורים
בתערובת מוכנה מסוג |"סיקה רפ" או "סיקה רפ פאואר" או שו"ע.
 .4.פריימר
על פני בטון נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע
בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
 .5.איטום ביטומני
על גבי הפריימר יש לבצע מריחות איטום ביטומני מסוג "אלסטופז " או שו"ע עד
לקבלת השכבה היבשה בעובי בעובי  4מ"מ בכמות של  8ק"ג/מ"ר.
 .6.גמר האיטום
האיטום יבוצע בכול שטח הדפנות עד תחתית הקורות.
על גבי עמודי יסוד יבוצע איטום עד לעומק  50ס"מ מתחתית הרצפה.
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 .7.הגנת האיטום
על גבי האיטום יש להדביק לוחות פוליסטרן מוקצף של "קלקר  "F30או שו"ע בעובי
של  3ס"מ להגנת האיטום.
 .8.מילוי
ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.

איטום רצפות תלויות במגע עם קרקע
ראה פרטים

 4146/1-01עד  4146/1-12 ,4146/1-03עד ,4146/1-15
4146/2-05 ,4146/2-04 ,4146/2-03

סעיף כולל לאיטום רצפות תלויות במפלסים שונים כולל רצפת פיר מעלית ,רצפת מעבר מקורה
פתוח בקומת כניסה ,בורות ניקוז וכד'
על גבי ארגזי הפרדה או מצע מהודק ,בהתאם לתכניות קונסטרוקציה ,יש לבצע:
 .1.יריעת פוליאטילן
יש לפרוס יריעת פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ בחפיפות של  10ס"מ.
 .2.בטון רזה
יש לבצע יציקת שכבת בטון רזה לקבלת האיטום בעובי  5ס"מ.
פני הבטון הרזה יהיו חלקים ללא בליטות בטון או אגרגט חדות ,נקיים ויציבים לקראת
קבלת האיטום.
שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקונסטרוקטיבית ותשמש משטח
לביצוע האיטום.
יש להמתין לייבוש הבטון לפחות  48שעות לפני תחילת עבודות האיטום.
במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים ,קירות פיר מעלית ,קירות
קומה תחתונה ,ראשי כלונסאות או חלק עליון של כלונסאות ,בורות ניקוז וכד' -תבוצע
הנמכה במפלס הבטון לגובה של כ 15 -ס"מ ולרוחב של כ 30-ס"מ על מנת ליצור חפיפה
גבוהה יותר בין איטום הרצפה לדופן האנכית .מפלס פני הבטון הרזה ,באזור ההנמכה,
יהיה בגובה של כ 15-ס"מ מתחת למפלס תחתית הרצפה.
במקרה של יציקת קורות בשלב אחד עם הרצפה ,תבוצענה לאורך הקורות ווטות על ידי
בטון הרזה בהתאם לפרט איטום ואישור של הקונסטרוקטור.

 .3.הכנת השטח
יש לנקות היטב את פני תשתית הבטון מכל לכלוך ,אבק ,חומרים רופפים וכד' לקבלת
יריעת האיטום .אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פני השטח .בכל במקומות שיתגלו יש
לסתת את פני הבטון ולתקן באמצעות
בתערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט) .על
השטח להיות חלק ורציף.
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יש להכין שרוולים למעברי צינורות או כבלים ברצפה המרחק המינימאלי בין
השרוולים יהיה  50ס"מ.
יש להרכיב תבניות בהיקף הרצפה לצורך קיבוע קצה האיטום המיועד לחיבור עם
מערכת האיטום בקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה .בקצה האיטום יעלה עד
מפלס כ 5-ס"מ נמוך יותר מפני רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית.

 .4.איטום
על גבי תשתית הבטון יש לפרוס יריעה ביטומנית הנדבקת לבטון מסוג " "Pre-Bאו
שו"ע בעובי  5מ"מ.
חיבור בחפיפות בין היריעות וחיבור ביריעות לשטחים אנכיים ,בהם לא קיים איטום
ביטומני ,כגון ראשי כלונסאות וכד' יהיה בהלחמה מבוקרת.
במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים בהם בוצע איטום ביטומני,
כגון קירות קיר מרתף ,בורות ניקוז ,קורות תחתונות ,יש לקבע את קצה היריעה על גבי
השטח האנכי באמצעות סרגל אלומיניום שטוח במידות  2X30מ"מ ,הפס יקבע ע"י
ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
בהיקף של קצה הרצפה תעלה היריעה בצורה אנכית על גבי התבנית עד למפלס של 10
ס"מ מעל למפלס פני הרצפה המתוכננת.
לאחר יציקת הרצפה ופירוק התבנית יש לנקות היטב את קצה היריעה הביטומנית
לצורך חפיפה עם מערכת האיטום בשלב הבא.
בכל הפסקת יציקה תמשך יריעת האיטום לפחות  30ס"מ מעבר לקוצים שהוכנו
להמשך יציקת הרצפה.
יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות לוחות דיקט
בעובי  8מ"מ מונחים מעל יריעות האיטום ,מחוברים רק אחד לשני על מנת למנוע את
תזוזתם.
לקראת המשך עבודות האיטום יש לפנות את לוחות ההגנה ולנקות את החלק החשוף
של היריעות.
לאחר קשירת הברזל ולפני יציקת הרצפה יש לנקות היטב את היריעה מלכלוך,
פסולת וכד'.

 .5.טיפול במעברי צינורות
מסביב למעברי צינורות בודדים דרך יריעת האיטום ,יש להרכיב אביזרים לאטימה
מסוג "דלמר דלביט" או שו"ע בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית שתולחם לתשתית
האיטום שברצפה.
יש להדק את האביזר על גבי הצינור ע"י חבק נירוסטה.
מעברי כבלי חשמל יבוצעו דרך שרוולים שהוכנו מראש לפי הנחיות שבסעיף  4.3לעיל.
האיטום יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מתועשים " "P-Cableאו שו"ע.
בחיבור למקבץ צינורות שרשוריים של חשמל ,יש לבצע את יריעת האיטום ,קרוב ככל
שניתן לגוף הצינורות.
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על גבי יריעת האיטום ,יש לבצע תבנית ליציקת חומר איטום בשפיכה ע"י התקנת זויתן
בגובה  3ס"מ סביב הצינורות.
לתוך תבנית היציקה שנוצרה ע"י הזויתנים ,יש לצקת חומר פוליאוריטן-ביטומני
בשפיכה מסוג " " LASTOFLEX PB 2Kאו שו"ע.
יש לוודא כי חומר האיטום מתפלס היטב בין הצינורות ,ובחפיפה ליריעת האיטום
האופקית של הרצפה.
 .6.שומרי מרחק להגנת האיטום
יש לפזר על גבי היריעה בצורה מבוקרת ,שומרי מרחק עשויים בלטות בטון או בלוקי
בטון במידות של כ 10X3X3 -ס"מ .המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ 1-מטר לכל כוון.
פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק כ 30-ס"מ מדפנות של קירות אנכיים וכד' תבוצע
בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום.
 .7.מערכת להגנה זמנית מעבר לקצה הרצפה ובהפסקות יציקה
מעבר לקצה רצפת מרתף ,ב 30 -ס"מ הבולטים ,יש להניח על גבי האיטום לצורך הגנה
זמנית ,יריעת פוליאטילן  0.3מ"מ ולוח קלקר בעובי  3ס"מ ,לצורך פרוק וגילוי האיטום
לחיבור עם האיטום שבקירות בשלב מאוחר יותר.
 .8.עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה-קיר יש להניח רצועת עצר מים
מתנפח מסוג " "S SIKA SWEL 2510או שו"ע במידות של  25 X 10מ"מ.העצר יודבק
על גבי מסטיק מסוג " " SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צינורות הפס ילופף סביב הצינור באמצע עובי היציקה.
 .9.יציקת רצפת בטון
יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה.

איטום רצפת מונחות של בורות ניקוז ,ביוב וכד'
על גבי מצע מהודק בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור יש לבצע:
 .1.בטון רזה
יש לצקת בטון רזה בעובי של  5ס"מ על כל השטח .הבטון הרזה ילווה את צורת הרצפה
הקונסטרוקטיבית ויהיה בגמר חלק ורציף ללא אגרגטים הבולטים מפני השטח.
הבטון הרזה ילווה את צורת הרצפה ויבלוט כ 30-ס"מ מעבר לקצה רצפה לצורך חיבור
איטום הרצפה לאיטום הקירות בשלב הבא.
במקומות בהם קיימת ווטה ברצפת הבטון ילווה הבטון הרזה את צורת הווטה .בקורות
תחתונות יצור הבטון הרזה ווטה מתחת לקורה לביצוע האיטום בצורה המשכית ללא
הפסקה.
 .2.הכנת השטח
לפני תחילת עבודת האיטום יש לסיים את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים
שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :צינורות החודרים לאיטום :בורות ,הנמכות ,פינות
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וכו' .יש להכין את השטח לקבלת האיטום חלק ורציף ,לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים,
שומן ,חוטי ברזל וכו'.
 .3.פריימר
ראשית ,יש לבצע שכבת פריימר ל"רפידפלקס" או שו"ע.
הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר.
בשכבת פריימר זו ,סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.
השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.
שכבה זו ,צריכה להתייבש תוך דקות ספורות.
זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג האוויר.
יש להדגיש ,שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר ,צבעו יהיה
בצבע חום.
מיד לאחר הקרישה ,החומר הופך לצבע שחור ודביק .במצב זה ,יש לעבור לשלב הבא.
במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות ,יהיה צורך לבצע שכבת
פריימר נוספת.
 .4.שכבת איטום
על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "רפידפלקס" או שו"ע
באמצעות אקדח ריסוס דו ראשי ,עד לקבלת עובי שכבה הנדרש.
לפני יישום החומר יש לערבב את האמולסיה הביטומנית כ 5-דקות.
יש להמתין לייבוש שכבת האיטום כ 5-ימים לפני ביצוע שכבות הגנה.
יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של הקיר .זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על
הקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון.
יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים.
יש לקחת בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים
מהשכבה הביטומנית.
ברצפת בורות ניקוז  -עובי כולל של שכבת האיטום יהיה  4מ"מ שכבה יבשה.
האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויבלוט מעבר לקירות היצוקים כ 30 -ס"מ לצורך
חיבור עם איטום הקירות בשלב מאוחר יותר.
 .5.גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויבלוט מעבר לקו הקירות היצוקים
כ 30 -ס"מ לצורך חיבור עם איטום הקירות בשלב מאוחר יותר.
במעבר צינורות דרך האיטום מסוג " "GEBERITEיש להשתמש במסטיק מסוג
" "EASY-GUMאו שו"ע .בצינורות  P.V.Cאו אחרים יש למרוח מסטיק מסוג
"פזקרול  "18או שו"ע בצורת רולקה עבה.
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 .6.מערכת להגנה זמנית מעבר לקצה הרצפה ובהפסקות יציקה
מעבר לקצה רצפת מרתף ,ב 30 -ס"מ הבולטים ,יש להניח על גבי האיטום לצורך הגנה
זמנית ,יריעת פוליאטילן  0.3מ"מ ולוח קלקר בעובי  3ס"מ ,לצורך פרוק וגילוי האיטום
לחיבור עם האיטום שבקירות בשלב מאוחר יותר.
 .7.מדה להגנה
יציקת מדה להגנת האיטום  B-20בעובי של  5ס"מ .המדה תבוצע בתערובת נוזלית
למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.
שכבת המדה תכלול את האיטום ב 30-ס"מ הבולטים מעל המערכת להגנה זמנית.
 .8.עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה-קיר יש להניח רצועת עצר מים
מתנפח מסוג " "S SIKA SWEL 2510או שו"ע במידות של  25 X 10מ"מ.העצר יודבק
על גבי מסטיק מסוג " " SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צינורות הפס ילופף סביב הצינור באמצע עובי היציקה.
 .9.יציקת רצפת בטון
יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה.

איטום קירות תת קרקעיים של המבנה כולל פיר מעלית ,בורות ניקוז ,ביוב ,קירות תומכים
וכד'
ראה פרטים

 4146/1-01עד 4146/2-02 ,4146/2-01 ,4146/1-17 ,4146/1-05

 .1.עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה-קיר יש להניח רצועת עצר מים
מתנפח מסוג " "S SIKA SWEL 2510או שו"ע במידות של  25 X 10מ"מ .העצר יודבק
על גבי מסטיק מסוג "  " S SIKA SWELLאו שו"ע.
סביב צינורות הפס ילופף סביב הצינור באמצע עובי היציקה.
 .2.הכנת השטח
יש לנקות ולהכין את שטח פנים הבור מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד' .לחתוך את כל
הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מפני השטח בעומק של  2ס"מ .יש לסתת
ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל החורים עד
להחלקת השטח ,בתערובת של  1צמנט 3 ,חול ,מים
ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט) ,על השטח להיות חלק ,נקי ורציף
לקבלת האיטום.
יש לסתום את חורי הדווידגים באמצעות פקק מתועש מסוג " "KP3ומעליו ע"י מילוי
בתערובת לשיקום בטון מסוג "סיקה רפ פאואר" או שו"ע .המילוי יבוצע מעל הפקק
מצדו החיצוני של הקיר .עומק המילוי יהיה לא פחות מ 2-ס"מ.

יש להסיר את הקלקר ומדה להגנה הזמנית ,לצורך חיבור איטום הקיר לאיטום
הרצפה .יש לגלות את איטום הרצפה בזהירות ללא פגיעות.
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 .3.רולקה
בחיבור עם האיטום הבולט מעבר לרצפה ובחיבור הרצפה הבולטת עם הקיר (במקרה
כשה יריעה לא הורכבה בתוך תבנית) יש להצמיד רולקה ביטומנית מתועשת מסוג
" "PAZ-ROLKAאו שו"ע במידות של  4X4ס"מ על גבי יריעת האיטום הקיימת.
 .4.ויריעת חיזוק (בכל ההיקף הרצפות התחתונות)
מעל הרולקה ויריעת האיטום של רצפה/קורה יש להלחים יריעת חיזוק מסוג "פוליפז
 "R4או שו"ע בעובי  4מ"מ .רוחב היריעה יהיה כ 45-ס"מ ( 20ס"מ על גבי שטח אופקי
ו 20-ס"מ על גבי שטח אנכי).
 .5.פריימר
ראשית ,יש לבצע שכבת פריימר ל"רפידפלקס" או שו"ע.
הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר.
בשכבת פריימר זו ,סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.
השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.
שכבה זו ,צריכה להתייבש תוך דקות ספורות.
זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג האוויר.
יש להדגיש ,שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר ,צבעו יהיה
בצבע חום.
מיד לאחר הקרישה ,החומר הופך לצבע שחור ודביק .במצב זה ,יש לעבור לשלב הבא.
במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות ,יהיה צורך לבצע שכבת
פריימר נוספת.
 .6.שכבת איטום
על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "רפידפלקס" או שו"ע
באמצעות אקדח ריסוס דו ראשי ,עד לקבלת עובי שכבה הנדרש.
לפני יישום החומר יש לערבב את האמולסיה הביטומנית כ 5-דקות.
יש להמתין לייבוש שכבת האיטום כ 5-ימים לפני ביצוע שכבות הגנה.
יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של הקיר .זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על
הקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון.
יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים.
יש לקחת בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים
מהשכבה הביטומנית.
בקירות פיר מעלית וקירות מרתף  -עובי כולל של שכבת האיטום יהיה  5מ"מ
שכבה יבשה.
בקירות בורות ניקוז ,ביוב ,שוחות חשמל ,קירות תומכים וכד' -עובי כולל של
שכבת האיטום יהיה  4מ"מ שכבה יבשה.
ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות  24שעות.
32

33

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה
הביטומנית באופן רצוף .במידת הצורך ,תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 20
ס"מ.
יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום ,להכין גם את רצועת השטח המיועדת
לחפיפה שנעשתה בשלב קודם .רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם
ללא כל פגם.
במידת הצורך ,יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של
חומר האיטום מסוג "אלסטומיקס" עד להשלמת השכבה.
אין להשאיר איטום חשוף יותר מ 7-ימים .במידת הצורך יש להגן על החלקים
החשופים באופן זמני ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.
 .7.גמר האיטום
בחיבור עם רצפת המבנה יבוצע האיטום על גבי יריעה ביטומנית שבולטת לאורך
הקיר.
בחלקן התחתון של קירות המרתף יבוצעו עבודות האיטום עד תחתיתם.
בחיבור לחלק העליון של קיר הכלונסאות יבוצע האיטום על גבי שטח של קיר
כלונסאות עד לעומק של לפחות כ 50-ס"מ מתחת לראש הקיר.
בחלקן העליון של הקירות יעלה האיטום עד לקצה העליון של הקירות לחיבור עם
איטום רצפת המבנה או מפלסי הפיתוח בהתאמה.
במקומות בהם ממשיך הקיר התת קרקעי לקיר חיצוני ימשיך האיטום על גבי דופן
הקיר עד לגובה של  10ס"מ מעל מפלס הפיתוח הסופי.
 .8.בדיקת האיטום
-

בדיקת כמות החומר :לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד
את השטח המיועד לביצוע איטום .יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע
איטום בשטח זה .יש לקחת בחשבון כי נדרש  1.75ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ
לקבל עובי שכבת האיטום היבשה  1מ"מ .כלומר על מנת לקבל שכבת האיטום
היבשה בעובי  4מ"מ נדרש  7ק"ג\מ"ר חומר אטימה טרי .יש לוודא כי כל
הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה.

-

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

-

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

-

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

-

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני .במידה
ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  5בדיקות נוספות.

-

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהנדרש על הקבלן
לבצע שכבת איטום נוספת עד לקבלת העובי הנדרש.

-

אין לאשר חורים בשכבת האיטום.

 .9.הגנת האיטום
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יש להמתין לפחות  5ימים לייבוש סופי של שכבות האיטום לפני הדבקת לוחות הגנה.
על גבי האיטום היבש יש להדביק לוחות "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  5ס"מ.
הדבקת הלוחות תבוצע בצורה נקודתית ע"י דבק קלקר או מסטיק ביטומני מסוג
"פזקרול  "18או שו"ע.
.10.

מילוי
ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.

איטום קירות מרתף וקירות תומכים יצוקים ללא מרווח עבודה (מפרט עקרוני-אופציונלי)
 .1.הכנת השטח
יש לנקות את שטח פני החפירה (סלע) מכל החלקים הרופפים והלכלוך.
על גבי פני החפירה נקיים ,תבוצע שכבת החלקה או תבנה תבנית לתליית יריעת
האיטום .שכבת ההחלקה תבוצע על ידי שכבת טיט צמנטי ידני או התזת בטון
"שוטקריט" ,על גבי רשת לולים או רביץ או כד' בתאום עם הקונסטרוקטור.
בקצה הקיר ללא מרחק עבודה להמשך הקיר היצוק עם מרחק עבודה יש להכין את
השטח ברוחב מינימלי של  30ס"מ לביצוע החפיפה בין איטום הקירות הנ"ל.
 .2.איטום
על גבי קיר המיישר או התבנית תקובע זמנית יריעה ביטומנית מסוג "פזקר "PRE-B
על בסיס  SBSבעובי  5מ"מ או שו"ע .היריעה נדבקת לבטון בזמן היציקה.
חיבור בחפיפות בין היריעות וחיבור ביריעות לשטחים אנכיים ,בהם לא קיים איטום
ביטומני ,כגון ראשי כלונסאות וכד' יהיה בהלחמה מבוקרת.
היריעה תבוצע בחפיפה לאיטום רצפה ואיטום אלמנטים אחרים הצמודים לקירות.
האיטום יבוצע בהתאם להנחיות של יצרן/ספק היריעות.
 .3.עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה-קיר יש להניח רצועת עצר מים
מתנפח מסוג " "SIKA SWEL 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.
העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג " " SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צינורות הפס ילופף סביב הצינור באמצע עובי היציקה.

איטום במעברי צינורות וכבלים דרך קירות תת קרקעיים  -מפרט עקרוני
ראה פרטים

4146/1-11 ,4146/1-10

סעיף זה מהווה מפרט כללי ועקרוני לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות/קורות תת
קרקעיים בפרויקט.
המפרט מהווה הנחיות לסוגי צינורות ו/או כבלים שונים ,יש להתאים את המפרט ספציפית לכל
מעבר צינור /כבל באופן פרטני.
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 .1.איטום במעברי צינורות מבוטנים בקירות
בזמן הרכבת הצינורות לפני יציקת הקיר ,יש להקפיד כי המרחק בין הצינורות יהיה לא
פחות מ 10-ס"מ.
לאחר פרוק התבניות יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים סביב הצינורות ולבצע שיקום
בטון באמצעות תערובת "סיקה רפ" או שו"ע.
לאחר ייבוש הבטון יש לבצע סביב הצינורות מריחות של חומר איטום ביטומני דו רכיבי
" " EASY GUMאו שו"ע בעובי  4מ"מ ,בשתי שכבות תוך כדי יצירת רולקה
ביטומנית עבה סביב כל צינור וצינור בחיבור לקיר.
יש להמתין לייבוש האיטום לפי הוראות היצרן לפני המשך עבודות האיטום בשטח
הקיר.
במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר ,יעלה האיטום החדש על גבי שכבות
האיטום שבוצעו סביב הצינורות.

 .2.איטום מעבר כבל/כבלי חשמל או צינור בודד דרך שרוול או קדח
במעבר של כבל /כבלים או צינור בודד יש להרכיב בזמן יציקת הקיר שרוול מסוג
 CSDאו שרוול פלדה מגולוון שהוכן לפני יציקת הקיר.
במידה ומבוצע קדח דרך הבטון לאחר יציקתו ,יבוצע הקדח על ידי מקדח יהלום בצורה
מדויקת.
המרווח הנדרש בין שרוולים או קידוחים לא יפחת מ  -10-20 -ס"מ.
סביב השרוול יש להצמיד פס של עצר מים מתנפח מסוג " "PC ELASTOSWELLאו שו"ע
במידות של  20 X 10מ"מ.
העצרים יודבקו על גבי סרט הדבקה מסוג " "PC LEAKMASTERאו שו"ע.
העצר יודבק במרכז עובי הקיר (כיסוי בטון כ 8-ס"מ לפחות).
לפני הרכבת השרוול יש לברר את כל הנתונים הנדרשים לגבי הכבל או הצינור העובר
דרכו :סוג ,מידות ,קטרים וכד' על מנת לבחור את אביזרי האטימה המתאימים ולפיכך
לקבוע את מידות השרוול דרכו יעבור הכבל או הצינור כפורט להלן:
.2.1.

חלופה א'  -לאיטום במעבר צינור או כבל בודד ,או מספר כבלים דרך
שרוול או קדח:
איטום המעבר יבוצע ע"י הרכבת אביזר אטימה מתועש מסוג
" "P-PIPE BASICאו " "P-PIPE CABLEאו שו"ע המתאים לקוטר הכבל
או הצינור העובר דרכו .הלבשת האביזר לתוך השרוול או הקדח תבוצע
בהתאם להוראות יצרן האביזר.
במהלך ביצוע עבודות האיטום בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי האביזר.

.2.2.

חלופה ב'  -לאיטום במעבר צינור או כבל בודד ,או מספר כבלים דרך
שרוול או קדח:
לאחר השחלת צינור/כבל/כבלים דרך שרוול או קדח יש לבצע מערכת איטום
מסוג " "NOFIRNOאו שו"ע בקצה החיצוני של כל שרוול .המערכת מורכבת
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מצינוריות גיבוי " "RESWATTלמילוי החלל ומילוי חומר אטימה משחתי.
יש לעבוד בהתאם להנחיות היצרן.
.2.3.

חלופה ג'-לאיטום במעבר צינור בודד דרך שרוול או קדח
לאחר הכנסת צינור לשרוול או לקדח יש לדחוס במרווח הנוצר בניהם מוט
של ספוג פוליאתילן בקוטר כ 1-ס"מ יותר גדול מהרווח ולסתום במסטיק
מסוג " "EASY GUMאו שו"ע.
על גבי הצינור מצידו החיצוני של הקיר יש להרכיב אביזר אטימה
מסוג " "DALLMER DELBITאו שו"ע בעל צווארון ביטומני לחיבור עם
מערכת האיטום .יש לרתך את הצווארון על גבי דופן הבטון של הקיר המרוח
בפריימר ביטומני.
את האביזר יש להדק לצינור בעזרת חבק נירוסטה.
פרט זה יבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקירות.

 .3.מעבר קבוצות של צינורות /כבלי חשמל  -דרך כוורת מתכת (חלופה א')
בשטח הקיר יש להכין פתח משותף במידות מתאימות למספר הצינורות ו/או הכבלים
הנדרשים למעבר.
לאחר יציקת הקיר יש להרכיב בצדו החיצוני של הפתח כוורת למעבר כבלים עשויה
מתכת אל חלד ,בעלת שרוולים מרותכים כמספר הכבלים או הצינורות המיועדים
לעבור דרכה .עובי הפח לא יפחת מ  4 -מ"מ וגודל הכוות יהיה כ 10 -ס"מ גדול יותר
מגודל הפתח הנתון.
מידות הכוורת יקבעו בהתאם לגודל הפתח הנדרש ,למספר ומידות הכבלים האמורים
לעבור דרכה.
קיבוע הכוורת על גבי הדופן החיצונית של הקיר יעשה באמצעות ברגי ג'מבו
קוטר  10מ"מ כל  20ס"מ ,על גבי מצע של מסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע על גבי פריימר מסוג " "EP-Wאו שו"ע.
אין להעביר יותר מצינור אחד דרך כל שרוול .יש להקפיד על כך כי לאחר השחלת כל
צינור לשרוול הנתון ,יישאר רווח בין השרוול לצינור של  2.5ס"מ לפחות בכל ההיקף.
איטום סביב צינור/כבל/כבלים בתוך שרוולים יבוצע בהתאם לסעיפים 8.2.2 ,8.2.1
לעיל.
בקו החיבור בין הפלטקה לקיר הבטון ,לפני יישום האיטום המתוכנן בכל שטח הקיר,
יש לבצע רצועת איטום היקפית בין קצה היקף הכוורת לקיר הבטון .האיטום יבוצע
באמצעות מריחה של חומר איטום ביטומני דו רכיבי "אלסטומיקס" או שו"ע בעובי 4
מ"מ וברוחב כ 20-ס"מ ( 10ס"מ על גבי הפח ו 10-ס"מ על גבי הקיר).
בין שכבות האיטום יש לשלב רשת "אינטרגלס" ברוחב  20ס"מ ובמשקל  60גר/מ"ר.
יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקיר.
במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר ,תבוצע מערכת האיטום בחפיפה
לרצועה הנ"ל שבוצעה.
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במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר ,יכסה האיטום החדש את כל שטח
הכוורת כולל רצועת האיטום שבוצעה מסביבה.
 .4.איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל  -דרך כוורת ( PVCחלופה ב')
בחלופה זו תורכב כוורת PVCמוכנה בתבנית הקיר לפני יציקת הקירות ,לצורך מעבר
כבלי החשמל דרכה.
בחירת הכוורת תהיה בתאום עם יועץ חשמל בהתאם לכמות ומידות הכבלים
האמורים לעבור דרכה.
איטום סביב הכוורת יבוצע לפי סעיף  7.3לעיל.
איטום סביב צינור/כבל/כבלים בתוך השרוולים יבוצע בהתאם לסעיפים 8.2.2 ,8.2.1
לעיל.
 .5.סתימת קדח  /שרוול שאינו בשימוש
במידה ובוצע קדח בבטון שאינו בשימוש ,יש למלא את הקדח בבטון גראוט בלתי
מתכווץ מסוג "ספיר רוק  "600או שו"ע עד למילוי כל עומק הקדח והחלקת פני הבטון.
מערכת האיטום תושלם על גבי המילוי הנ"ל עד לקבלת שכבת איטום הומוגנית.
במידה וקיים שרוול  PVCאו אחר ביציקה שאינו בשימוש ,יש לסגור את הקדח
בעזרת פקק מתועש מסוג "פקק מכאני  "37BAILEY ENGLANDאו שו"ע מצידו
הפנימי של הקיר .יש להתאים את קוטר הפקק לקוטר השרוול הקיים .יש להדק את
הפקק היטב לסתימת השרוול.
מצידו החיצוני של הקיר יש למלא את השרוול בבטון בלתי מתכווץ כמפורט לעיל .על
גבי הבטון הנ"ל בזמן השלמת מערכת האיטום של הקיר יש להטביע רשת אינטרגלס
במידות של כ 10 -ס"מ גדול מהיקף הקוטר הנתון של השרוול .יש לוודא כי מריחות
האיטום מכסות לחלוטין את הרשת.

איטום פנימי בבור שאיבה/ניקוז
 .1.הכנת השטח
יש להכין את שטח הבור ,ולדאוג שיהיה ללא אבק ,לכלוך ,שומן וכו' .כמו כן יש לגרד
את כל החומר הלא מודבק (כמו :חול).
במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא .יש לחתוך את כל
הקוצים (לא קונסטרוקטיביים) הבולטים מהשטח כ 2 -ס"מ בתוך הבטון .יש למלא את
החורים בתערובת מוכנה מסוג |"סיקה רפ" או "סיקה רפ פאואר" או שו"ע.
יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות החודרים דרך קירות הבור.
לשם כך יש ללפף מסביב לצינור ,במישור פני הדופן הפנימי של קיר הבור ,רצועה של
מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ 2X2-ס"מ.
לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך ,אבק,
חומרים רופפים וכד'.

 .2.איטום
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על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  3מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג
"סיקה טופ סיל  "107או שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל אחת( .הכמות הכללית תהיה 3
ק"ג/מ"ר).
האיטום יכלול את כל שטח פנים הבורות ,רצפה ,קירות ותקרה.
 .3.איטום מעברי צינורות
יש למלא את החריצים שהוכנו מסביב לצינורות לצורך מילוי בחומר אטימה (ראה
סעיף  5.1לעיל) ,באמצעות מסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SIKAFLEX PRO 3WFאו שו"ע על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו
שו"ע.
במקרה של מעבר צינורות "גבריט" יש למלא את החריץ במסטיק מסוג " EASY
 "GUMאו שו"ע.
איטום במעברי צינורות דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון יבוצע באמצעות
אביזרי אטימה מסוג "  "P-PIPEאו שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמתנפחים
בעת הרכבת האביזר.

איטום פנימי בבורות ביוב
האיטום יכלול את כל שטח הפנימי של בורות ביוב כולל רצפה ,קירות ותקרה.
 .1.הכנת השטח
יש לנקות את שטח הפנימי של קירות ,רצפה ותקרת הבור מכל לכלוך ,אבק ,שומן,
חומרים רופפים וכד'.
יש לסתת כיסי סגרגציה קיימים בשטח הפנימי של הבור עד לקבלת פני בטון יציבים.
יש לחתוך את קוצי הברזל הגלויים הלא קונסטרוקטיביים לעומק של כ 2-ס"מ בתוך
הבטון.
יש לסתום את החורים ,כיסי סגרגציה וכד' באמצעות שפכטל אפוקסי מסוג "סיקה
גארד  "EC 720או שו"ע .במידת הצורך יש לבצע שכבת החלקה בכל שטח הפנימי של
הבור באמצעות אותו שפכטל.
 .2.מערכת איטום אפוקסית
בכל השטח הפנימי של הבור יש לבצע ציפוי אפוקסי דו רכיבי מסוג
"סיקה גארד  "N 63או שו"ע בשתי שכבות ,בכמות כוללת  800ג"ר/מ"ר .הציפוי יכלול
את כל השטח של קירות ,רצפה ותקרת הבורות.

מסביב למעברים של צינורות בדפנות הבור יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג
" "SIKAFLEX PRO 3 WFאו שו"ע ,על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
איטום במעברי צינורות דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון יבוצע באמצעות
אביזרי אטימה מסוג " "P-PIPEאו שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמתנפחים
בעת הרכבת האביזר.
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איטום תקרת מרתף במפלס פיתוח
ראה פרטים

 4146/2-01עד 4146/2-04

מערכת הניקוז תתואם עם אדריכל פיתוח ויועץ האינסטלציה.
 .1.הכנת השטח
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא:
מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד'.
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי
ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים.
בספי הדלתות יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל שכבת
האיטום הכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת .גובה החגורה משתנה בין הדלתות וניתן
לקביעה בהתאם לתוכניות האדריכל.
לחגורת הבטון יש לקבע פח שטוח אל חלד או משקוף עיוור ,כמתוכנן בפרטי יועץ
אלומיניום ,על מנת לקבל את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של
מערכת האיטום באזור הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת
הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
לאורך קירות תבוצע חגורת בטון ועל גביה יבוצע סיום האיטום של מפלס פיתוח או
קירות תת קרקעיים ,כך שהאיטום יעלה כ -15-ס"מ מעל פני ריצוף או מילוי באזור.
 .2.מחסום אדים
על פני רצפת הבטון:
.2.1.

יש לבצע רולקות במידות  6 X 6ס"מ סביב הגג.

.2.2.

יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "  "GS 75או שו"ע בכמות של 300
ג"ר/מ"ר.

.2.3.

לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג "אלסטקס
 "105/25או שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר ,יש למרוח  2שכבות בכמות של
 1ק"ג/מ"ר כל אחד.

.2.4.

יש להצמיד על גבי הביטומן ,יריעה ביטומנית עם שכבת אלומיניום מסוג
" "FRAGMATGVAL1או שו"ע .חפיפה לאורך  10ס"מ ולרוחב 20
ס"מ ,הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי
למנוע חריכת החומר.

.2.5.

מחסום האדים ,יכלול את כל שטח התקרה ,הקירות ,העמודים וכו' עד
לגובה קצה האיטום .מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות
וכו'.
לצינורות
לעמודים,
למרפסת,
מסביב

 .3.בידוד תרמי
הנחת לוחות בידוד תרמי מסוג "קלקר  "30-Fדגם " "Lאו שו"ע בעובי של מיני'  5ס"מ
תרמי.
לבידוד
יועץ
של
להנחיות
בהתאם
אחר
או
 .4.שיפועים
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על גבי בידוד תרמי יש לבצע שכבת שיפועים בעזרת מדה בטון ב 20בעובי מינימלי של 4
ס"מ בשיפוע לפחות של .1%-1.5%
במקומות בהם הניקוז מתבצע בעזרת נקזים ,מסגרת המרזב תמוקם בנקודה הנמוכה
ביותר כך שיתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון
השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו.
השיפועים יבוצעו באופן רציף כך שיתאפשר ביצוע האיטום בהמשכיות וללא הפסקות
כך שכל מפלס הפיתוח ,אזורי גינון ,אדניות אזורי ריצוף וכד' ינוקזו לנקזים או תאי
ניקוז בהתאם לתוכניות האינסטלציה .קווי הרכס של השיפועים יהיו באזורי המעקות,
אבני השפה וכד' התוחמים את אזורי הגינון.
 .5.מערכת ניקוז
במידה ומפלס הפיתוח מנוקז למרזבים מקומיים  -שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו
בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף
והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג " "DALLMER" ,"HARMERאו שו"ע בעלי מסגרת
מוברגת או שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים
לקלוט מים ממפלס האיטום ומשכבת הגמר.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
 .6.הכנת השטח
לפני תחילת עבודת האיטום יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים
שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :מעקות חיצוניים ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים
או צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד' .צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום,
לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו'.
 .7.רולקות ו/או קיטומים
יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של  6 X 6ס"מ .הרולקות לקראת שטחים
אנכיים יבוצעו בתערובת של  1צמנט 2 ,חול ומים בתוספת
"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
קיטומים יבוצע בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון :קפיצה בין מפלסים,
חיבור פינת קיר החניון (תת קרקעי) לרצפת מפלס פיתוח וכד'.
 .8.פריימר
על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474בכמות של
 300ג"ר/מ"ר.
 .9.שכבת ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "105/25או שו"ע
בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  2ק"ג/מ"ר).
.10.

בדיקת השיפועים
על גבי הביטומן החם יש להזרים מים לבדיקת השיפועים .יש לסמן את כל המקומות
בהם מים יעמדו ללא מוצא כמיועדים לתיקון השיפועים.
יש לסמן רק את המקומות בהם עומק שלוליות המים יהיה יותר מ 10-מ"מ.
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בכל המקומות בהם עומק השקעים יהיה יותר מ 3-ס"מ ,ולמלא אותם באמצעות
תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע
( 15%מכמות הצמנט).
אם עומק השקעים יהיה פחות מ 3-ס"מ ,ניתן למלא אותם בביטומן חם מסוג "
אלסטקס  "105/25מעורבב עם חול דק ,עד להחלקת השטח.
.11.

יריעת חיזוק
בהיקף התקרה לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת
חיזוק .היריעה תהיה ברוחב מינימאלי של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על
גבי הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי
השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

.12.

יריעה ראשונה לאטימה
על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי
 4מ"מ .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה
ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות
פחות
לא
יהיו
הסמוכות
מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

.13.

יריעת חיפוי תחתונה
בהיקף התקרה לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של
יריעת חיפוי תחתונה .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה
הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה
בהמשכיות עד לגובה של  8ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

.14.

יריעה שנייה לאטימה
על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית שנייה מסוג "פוליפז  " R4על בסיס S.B.S
בעובי  4מ"מ .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות
תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי
מעלה עם השיפוע.

.15.

יריעת חיפוי עליונה
בהיקף התקרה לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של
יריעת חיפוי .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה
הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של
 8ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה "פוליפז  " 4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

הערות:
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באזורי הגינון ,אדניות וכד' תוחלף היריעה השנייה לאטימה ליריעה ביטומנית נגד
שורשים מסוג "פוליפז  4נגד שורשים" או שו"ע בעובי  4מ"מ על בסיס .S.B.S
על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי
יריעה.
.16.

גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח אזור הפיתוח ,אזורי גינון ריצוף וכד' מעל חניון .חיבור
האיטום לאלמנטים שונים יבוצע באחת מהאפשרויות הבאות:
בחיבור לקירות המבנה ,מעקות היקפיים ,פתחי איוורור או כל שטח אנכי אחר יש
לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ 10-ס"מ מעל פני גמר סופי עם פס
אלומיניום ( 50 X 3מ"מ) ,החלק העליון של הפס יהיה מכופף ,כדי לסתום עם מסטיק
פוליאוריטן מסוג " " SIKA HYFLEX250או שו"ע במידה כ 10-מ"מ .המסטיק יחבר
בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר .את הפס אלומ' יש לקבע ע"י
מסמרים או ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
מעל קצה האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים של קירות ומעקות יש להרכיב רצועה
של רשת לולים לקבלת גמר טיח ,אבן ,גרנוליט או אחר המכסה את קצה האיטום .קצה
העליון של הרשת יהיה מחובר בשטח הקיר מעל קצה האיטום ע"י ברגים מגולוונים
וקצה התחתון שלה ירד עד לפני האיטום האופקי.
סביב עמודי תאורה יופסקו היריעות הביטומניות סביב הגבהת הבטון .על גבי כבלי
התאורה יולבש שרוול מפח מגלוון בעל שוליים לחיבור עם האיטום .לחיבור שולי
השרוול לשכבת האיטום הכללית (היריעות הביטומניות) יבוצעו מספר מריחות איטום
ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של כ 5-מ"מ .המריחות
יחפפו ליריעות הביטומניות לרוחב של כ 20-ס"מ ויעלו על גבי שולי השרוול בצורת
רולקה עבה.
בסף הדלת תבוצענה היריעות הביטומניות על גבי השטח האופקי ,בחיבור לפס המתכת
בדלת או למשקוף העיוור יש לבצע מריחות איטום ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע
עד קבלת עובי של מ"מ  5השכבה היבשה של כ ,בין המריחות תוטבע רצועת רשת
אינטרגלס .המריחות יבוצעו בחפיפה על גבי קצוות היריעות לרוחב של כ 20-ס"מ ועל
גבי פס המתכת או המשקוף העיוור בחפיפה.
בקצה מפלס הפיתוח בחיבור לקירות יצוקים תת קרקעיים של המרתף ,יש לבצע
ירידה של איטום מפלס הפיתוח על גבי הקירות לגובה של כ 50-ס"מ .יש לבצע רצועה
של איטום ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע בעובי של כ 4-מ"מ שכבה יבשה בחיבור
בין היריעות הביטומניות ואיטום הקירות התת קרקעיים.
רוחב הרצועה ,יהיה כ 50-ס"מ ( 25ס"מ על גבי היריעות הביטומניות ו 25ס"מ על גבי
האטום הביטומני שעל גבי הקירות).
בקצה מפלס הפיתוח בחיבור לקיר הכלונסאות של המרתף ,תרד שכבת האיטום של
מפלס הפיתוח כ 50-ס"מ מתחת לראש של קיר הכלונסאות על גבי שכבת החלקה.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב
באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת
הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.
באזור הגינון ,לאחר הרכבת הסבכה לנקז ,יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני
מסוג "אורים" במשקל  500ג"ר/מ"ר למניעת סתימה וכניסת המילוי הגנני לנקז.
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הן במהלך עבודות האיטום והן בסיומם ,יש לוודא כי מערכת האיטום מבוצעת ללא כל
הפסקה ,כך שנוצרת מעטפת אטומה ורציפה.
שכבת האיטום של מפלס הפיתוח תחובר לאיטום של השטחים הסמוכים.
.17.

בד גאוטכני
על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 400
ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

.18.

הגנת האיטום
בשטחים האופקיים:
בשטחים מרוצפים יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ.
באזורים עם מילוי גבוה ,בהם ישנה דרישה "לקשור" את המעקות וכד' לשכבת המדה,
תבוצע המדה בעובי  6ס"מ משוריינת ברשתות
קוטר  6כל  20 X 20ס"מ.
המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.
הנחת הרשתות תעשה באופן זהיר במיוחד על גבי שברי בלטות למניעת פגיעה במערכת
האיטום.
מעקות לתחימת אזורי הגינון ,אדניות וכד' יבנו על גבי המדה להגנת האיטום או יריעת
הניקוז בהתאם לתכנון ,בשום אופן לא יופסק רצף האיטום.
בשטחים האנכיים:
יבוצע טיח להגנת האיטום בעובי של  3ס"מ עם רשת מגולוונת לולים או רביץ.

.19.

שכבת ניקוז
שכבת ניקוז תבוצע באזורי גינון.
על גבי המדה להגנה יש להניח יריעת ניקוז מסוג
" "GUTABETA STAR DRAINאו שו"ע ,העשויה יריעת פוליאטילן
" "HIGH DENSITYבעלת חללים בצורת קונוס קטום ומכוסה בבד גאוטכני ,עובי
היריעה כולל הבד הגאוטכני כ 9-מ"מ .הנחת היריעה תהיה כך שהבד הגאוטכני יהיה
מצידו העליון ,כלפי המילוי ,היריעה תכלול את כל שטח אזור מפלס הפיתוח ,קפיצה
בין מפלסים.
היריעות יונחו האחת בצמוד לשנייה ,ללא חפיפה של יריעת הפוליאטילן .חפיפה תבוצע
רק בין שולי הבד הגאוטכני .יש לוודא שכל קצוות היריעה יהיו עטופות בבד גאוטכני על
מנת למנוע את כניסת המילוי הגנני פנימה לתוך היריעה.
יש לוודא כי היריעה נמצאת מתוחה ללא בליטות או שקיעות שיפריעו לזרימת המים
בצורה חופשית ולכן יש להניח אותה בצורה משופעת עם כיוון זרימת המים בצורה
חלקה.
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אבני שפה יונחו על גבי שכבת הניקוז ללא הפסקתה .במקומות בהם יצוקות אדניות,
מעקות וכד' על גבי שכבת הניקוז ,יש להניח יריעת פוליאטילן לפני הנחת ו/או יציקת
האדנית לאפשר מעבר מים באופן רציף.
הנחת שוחות ניקוז יונחו על גבי יריעת הניקוז על מנת לאפשר מעבר מים חופשי דרך
יריעת הניקוז לנקז.
.20.

יריעה  HDPEלהגנה נגד שורשים
באזור עצים:
על גבי מדה להגנה ,יש לפרוס יריעת פוליאטילן  High Density Polyethyleneבעובי
של  1מ"מ .חפיפות בין היריעות יהיו כ 10-ס"מ.
היריעות יונחו בחפיפה של  10ס"מ ביניהן .לאורך החיבורים תבוצע הדבקת יריעה
להדבקה עצמית בוטילית בגמר אלומיניום מסוג  SCAPATAPE SC-316ALאו שו"ע
ברוחב של כ 15-ס"מ.

.21.

גמר
ביצוע ריצוף ומילוי גנני בהתאם לתכניות אדריכלות פיתוח.

איטום מעקות שונים ,גגוני פתחי איוורור ,גדרות וכד' במפלס פיתוח
ראה פרט 4146/2-06
 .1.הכנת השטח
יש להכין את שטח החיצוני של הקירות ,מעקות וכד' .השטח יהיה נקי מלכלוך ,אבק,
שאריות חומר לא מודבק וכד' .יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' משטחי
בטון בעומק של  2ס"מ ,לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים .יש לסתום
את כל החורים ,אזורי סגרגציה וכד' בתערובת של  1צמנט 3 ,חול ומים בתוספת "סיקה
לטקס  "Mאו שו"ע.
.2.

איטום צמנטי
במעקות בלוקי בטון -
האיטום יעשה ע"י הרבצה צמנטית בתערובת של  1צמנט 3 ,חול ומים בתוספת "סיקה
 "1או שו"ע ( 3%מכמות הצמנט) .עובי מינימלי של השכבה כ 8-מ"מ.
במעקות בטון -
על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  2מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג
"סיקה טופ סיל  "107או שו"ע בכמות כוללת  2ק"ג/מ"ר.
לביצוע גמר טיח כנגד שכבת האיטום ,תבוצע שכבת "שמנת הדבקה" בהתאם להנחיות
יצרן חומר האיטום.
בחיבור בין אלמנטי בטון כמו :קורות  ,עמודים ,חגורות וכד' לקירות בלוקי איטונג וכד'
יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס במשקל  60ג"ר/מ"ר .רוחב הרצועה יהיה 10
ס"מ והיא תוצמד  5ס"מ מכל צד של קו החיבור .על גבי הרשת תבוצע ההרבצה
הצמנטית כמתוכנן.
סביב עוגנים לתליית אבן וכד' יש למרוח
"  " 250 SIKAHYFLEXאו שו"ע בצורת רולקה עבה.
44

מסטיק

פוליאוריטן

מסוג
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 .3.איטום סביב פתחי אוורור
סביב פתחי אוורור יש להדביק יריעת " "SELF ADHESIVEמסוג " SCAPA
 "TAPES SC-318Wאו שו"ע ברוחב של כ 20-ס"מ ( 10ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו-
 10ס"מ על גבי המשקוף העיוור).
 .4.השלמת איטום ביטומני
לאורך בחיבור לאיטום הקירות התת קרקעיים תבוצע השלמת איטום ביטומני מסוג
"אלסטופז" או שו"ע בעובי  4מ"מ של שכבת איטום יבשה וברוחב של כ 30-ס"מ.
האיטום יבוצע בחפיפה של  15ס"מ לאיטום הביטומני התת קרקעי ולאיטום הצמנטי
שעל גבי המעקות/גדרות ,ויעלה  10/15ס"מ מינימום מעל פני הריצוף /מילוי במפלס
הפיתוח.
 .5.גמר
ביצוע גמר אבן או טיח כמתוכנן.

איטום תפרים בקירות תומכים וכד' במפלס פיתוח
האיטום יבוצע בתפרים האופקיים והאנכיים בקירות חוץ/מעקות.
 .1.הכנת השטח לאורך התפרים
יש לבצע קיטום בקצוות התפר במידות של  2X2ס"מ.
יש לנקות היטב את שולי התפר.
 .2.איטום תפר
לאורך התפר בין מעקות וקירות של מבנים הקיימים ,יש לגרד את הקלקר עד לעומק
של  10ס"מ.
יש לקבע  2יריעות  E.P.D.Mמסוג " "TRELLEBORGאו שו"ע ברוחב של כ 30-ס"מ,
על גבי דבק משחתי מסוג " "SILIRUBאו שו"ע .הדבקת היריעות תבוצע בצורה
ממורכזת לכל אורך התפר .היריעה הראשונה תודבק תוך השארת עודף היריעה בצורת
"אומגה" אל תוך התפר .לאחר הדבקת היריעה הראשונה יש לדחוס לגובה התפר מוט
גיבוי מפוליאטילן בקוטר של כ 1-ס"מ גדול מרוחב התפר הנתון.
יריעה השנייה תודבק תוך כדי השארת עודף יריעה בצורת "אומגה" כלפי חוץ.
קיבוע קצוות היריעות יבוצע ע"י סרגלי אלומיניום במידות  3X50מ"מ וברגים
מגולוונים.
כיסוי התפר יבוצע לכל אורכו באמצעות אביזר לתפרים או פח לפי הנחיות האדריכל.
לחילופין ,בתאום עם האדריכל ,ניתן להרכיב שני זוויתנים לאורך התפר וביניהם לבצע
סתימה במסטיק לפי סעיף הבא:
 .3.סתימת תפר התפשטות בפני חיפוי בין זוויתנים או כד' (רוחב עד  4ס"מ)
בקצה התפר ,יש לגרד את הקלקר לעומק של כ  8 -ס"מ ,לנקות את שולי התפר ולדחוס
בלחץ מוט ספוג פוליאטילן בקוטר של  1ס"מ גדול מרוחב התפר.
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את קצה התפר יש לסתום במסטיק פוליאוריטן מסוג " "SIKA HYFLEX 250או
שו"ע על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
המסטיק יהיה שקוע כ 0.5-ס"מ מפני האבן.

איטום פני רצפת חצר מקורה במפלס כניסה
ראה פרטים

4146/2-07 ,4146/2-06 ,4146/2-05

 .1.הכנת השטח
יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות לא בוצע חיפוי עד מפלס  20-ס"מ מעל פני
הריצוף הסופי במרפסת .השלמת החיפוי במקום זה תבוצע לאחר סיום עבודות
האיטום ברצפת המרפסת.
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום ,לדוגמא:
מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד'.
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי
ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת האיטום.
בכל ההיקף המרפסת כולל בתחתית קיר מסך ודלת ,יש לצקת חגורת בטון.
בספי יציאה למרפסת יש לקבע זוויתן אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על מנת לקבל
את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור
הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה
חלק בלתי נפרד ממנה.
 .2.שיפועים
על גבי רצפת הבטון יש לצקת מדה בטון ב 30-בשיפועים לא פחות מ 1.0%-ובעובי
מינימאלי  3ס"מ ליד הנקז .פני המדה יהיו חלקים ,יציבים ,נקיים ויבשים לקראת
קבלת האיטום.
 .3.מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים
סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני
לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס
האיטום וממפלס המדה להגנה.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
 .4.רולקה
בחיבור בין שטח הרצפה לשטחים אנכיים של קירות ,מעקות וכו' יש לצקת רולקה
במידות  6X6ס"מ בצורת משולש ,באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו"סיקה
לטקס  "Mא ושו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
 .5.פריימר
על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474בכמות של
 300ג"ר/מ"ר.
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 .6.שכבת ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "105/25או שו"ע
בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  2ק"ג/מ"ר).
 .7.יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על גבי
הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק .היריעה תהיה ברוחב מינימאלי של 30
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על
גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
 .8.יריעה ביטומנית לאטימה
על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי
 4מ"מ .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .החפיפות הצדדיות לאורך
היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של
היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י אש
מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי
מעלה עם השיפוע.
 .9.יריעת חיפוי
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על גבי
הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי .היריעה תולחם בצורה ממורכזת
על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי
בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  8ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
.10.

גמר האיטום
לקראת שטחים אנכיים כמו :קירות המבנה ,מעקות וכד' יש לקבע את דפנות היריעות
הביטומניות בגובה של כ 10-ס"מ מעל פני ריצוף או מילוי גנני עם פס אלומיניום
במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו העליון ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SIKA HYFLEX 250או שו"ע על גבי פריימר מסוג ""SIKA PRIMER 3N
או שו"ע.
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר.
הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
מעל קצה האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים של קירות ומעקות יש להרכיב רצועה
של רשת לולים לקבלת גמר טיח ,אבן או אחר המכסה את קצה האיטום .קצה העליון
של הרשת יהיה מחובר בשטח הקיר מעל קצה האיטום ע"י ברגים מגולוונים וקצה
התחתון שלה ירד עד לפני האיטום האופקי.
בחיבור לסף דלת או וויטרינה יציאה לחצר תבוצע השלמת האיטום ע"י מריחות של
חומר איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע
בעובי  4מ"מ ,החפיפה כ 20-ס"מ ליריעה הביטומנית המולחמת ברצפת המרפסת.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור האיטום לשולי המרזב באופן אטום ביחד
עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור
שלוליות מים עומדים.
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סביב הנקז מתחת לריצוף ,יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני מסוג "אורים"
במשקל  300ג"ר/מ"ר למניעת סתימה.
.11.

בד גאוטכני
על גבי האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל  200ג"ר/מ"ר
בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

.12.

מדה להגנה
על גבי האיטום יש לצקת מדה בטון ב 20-להגנת האיטום בעובי של  4ס"מ .גמר המדה
יהיה חלק בסרגל לשני כיוונים .המדה תבוצע בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע
שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

.13.

ריצוף
ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

איטום רצפת חדרי שרותים
ראה פרטים

 4146/3-01עד 4146/3-04

סעיף זה מתייחס לאיטום רצפות חדרים רטובים כגון חדרי שירותים ,חדרי מקלחות ,חדרי
אמבטיות וחדרי שוט אשפה קומתיים.
על גבי רצפת הבטון לפני בניית הקירות ,יש לבצע בהיקף החדר הרטוב חגורת בטון ,לצורך יצירת
"אמבטיה אטומה" .רוחבה של החגורה יהיה בכ 1-ס"מ קטן יותר מרוחב הקיר על מנת להטביע
רשת להחזקת הטיח במקום.
פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ 10 -ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.
באזור דלת הכניסה ,פני החגורה יהיו בגובה של כ 1 -ס"מ מתחת לתחתית הריצוף.
 .1.הכנת השטח
לפני תחילת עבודות האיטום ,יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים
המשפיעים על האיטום ,לדוגמא :צינורות ,פינות ,שרוולים ,קירות וכו' .יש לבצע מראש
את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום .לנקות את השטח מאבק ,לכלוך,
 .2.ביטון צינורות
יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם בשכבת בטון,
כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ 2-3 -ס"מ .פני מעטפת הבטון יהיו יציבים
וחלקים.
בחדר מקלחות ללא אגנית ,בו יבוצע ריצוף בהדבקה ללא מילוי ,יבוצע מילוי בטון
מפולס בכל שטח החדר.
מפלס פני הבטון יהיה נמוך כ 3-ס"מ מפני הריצוף.
 .3.רולקות
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יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של  6 X 6ס"מ .הרולקות לקראת שטחים
אנכיים יבוצעו בתערובת של  1צמנט 2 ,חול ומים בתוספת
"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
 .4.פריימר
יש לבצע מריחת פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס פוליאוריטני מסוג " "EP-Wאו
שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
 .5.איטום פוליאוריטן ביטומני
על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום פוליאוריטן ביטומני מסוג
"ספיר "PU-Bאו שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של  3מ"מ.
בחדר מקלחון ללא אגנית ,בו יבוצע ריצוף בהדבקה ללא מילוי ,לאחר יבוש של החומר,
יש להוסיף שיכבה נוספת של האיטום ועל גביה יש לפזר אגרגט קוורץ לצורך יצירת
שכבת קישור.
האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של כ 10-ס"מ מעל פני
הריצוף הסופי ,כלומר על כל גובה חגורת הבטון.
בסף הדלת יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון ברצף.
לפני ביצוע ריצוף החדר ,יודבק על האיטום סרגל אלומיניום על גבי מסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע ,על גבי פריימר מסוג " "SAPIRאו שו"ע.
גובה הסרגל יהיה מפני ריצוף חוץ של החדר עד לחפיפה של  2-3ס"מ לפחות עם מערכת
האיטום.
 .6.חיבור סביב מחסומי רצפה וצינורות
במקומות בהם תוכננו מחסומי רצפה לניקוז כפול מסוג " "DALLMERאו שו"ע בעלי
שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים,
האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איטום עד לפתח הניקוז.
סביב מחסומים רגילים (לא כפולים) יבוצע עיבוי של מריחות האיטום בצורת רולקה
עבה.
סביב צינורות שונים מסוג "גבריט" או שו"ע החודרים דרך איטום יש לבצע מריחה של
מסטיק מסוג " "EASY GUMאו שו"ע בצורת רולקה עבה.
במקלחות ללא אגנית סביב מחסומי הרצפה לא כפולים יש להלביש רצועה של יריעה
גמישה מסוג "סיקה בנד" או שו"ע .הרצועה תהיה במידות של  30 X 30ס"מ .יש לבצע
במרכזה חור בקוטר של כ 1-ס"מ קטן יותר מקוטר הצינור הנתון ולהלבישו בלחץ.
מריחות האיטום יבוצעו על גבי היריעה ויכסו אותה באופן מושלם.
 .7.נייר טול להגנה
על גבי האיטום יש להניח יריעת נייר טול מס'  C350במשקל  350גר/מ"ר להגנת
האיטום.
 .8.מילוי חול מיוצב/מדה להגנה
יש למלא שכבת חול מיוצב ,התערובת תהיה בעלת תכולת צמנט של  100ק"ג צמנט ל1-
מ"ק חול ,יש להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת שכבה יציבה לפני
הדבקת הריצוף.
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במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.
מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת הריצוף.
פני המילוי יהיו חלקים ,יציבים ,מפולסים ויבשים לקראת הריצוף.
בחדר מקלחות ללא אגנית לא יבוצע מילוי ,הריצוף יודבק על גבי האיטום בעזרת דבק
קרמיקה או טיט.
 .9.גמר ריצוף
ביצוע ריצוף בהדבקה כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

איטום קירות חדרי שרותים
ראה פרטים

 4146/3-02עד 4146/3-06

סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים :חדר אשפה ,שרותים ,מקלחות וכד'.
קירות בטון ,קירות בלוקי בטון ,גבס ,וילה בורד וכד' ,לכל קומות המבנה.
לאחר בניית קירות הגבס ,וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון היקפית של החדר
יש לבצע על גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן:
 .1.קירות בלוק ו/או בטון
.1.1.

הכנת השטח
יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק ,לכלוך ,שומן וכד' ולגרד את כל
החומר הלא מודבק (כמו חול) .יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים ,בין
בלוקים ועמודים ,חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' באמצעות תערובת
 1צמנט 3 ,חול ,מים ותוסף על בסיס  S.B.Rמסוג " "SAPIR M-140או
שו"ע ,מדולל במים ביחס .1:3

.1.2.

איטום
בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית מסוג "ספיר הרבצה צמנטית אטומה"
או שו"ע .עובי השכבה יהיה כ  8 -מ"מ.
יש להרטיב את שטח הבלוק לפני תחילת העבודה.
יש ליישם את ההרבצה ע"י מלג' חלק על מנת לקבל את הקרמיקה בהדבקה.
בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש
להטביע רשת אינטרגלס משקל  60ג"ר/מ"ר ברוחב של  10ס"מ .על גבי הרשת
האיטום הצמנטי עד לכיסוי מושלם של האיטום הביטומני.
האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של  2מ'.
סביב צינורות וכד' יש למרוח מסטיק
"  " 250 SIKAHYFLEXאו שו"ע בצורת רולקה עבה.

 .2.קירות גבס
.2.1.

הכנת השטח
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מסוג
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יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק ,לכלוך ,שומן וכד' לגרד חומר
שאינו דבוק ולנקות את שטח הקירות היטב לקבלת האיטום.
לפני תחילת עבודות האיטום יוכנסו כל הצינורות הדרושים ,מעברים וכד'.
.2.2.

פריימר
בכל שטח הקירות יש לבצע מריחת פריימר מסוג " "GISOGRUNDאו שו"ע
בכמות  150-200ג"ר/מ"ר.

.2.3.

איטום
סביב הקירות ,בחיבורים שבפינת מפגש קירות ,מפגש בין רצפה לקירות,
בחיבור בין בלוקי גבס לאלמנט אחר בטון או בלוקי בטון ,חיבור בין לוחות
גבס או כל חיבור אחר ,יש להצמיד בין מריחות האיטום רצועות של יריעה
פלסטית מסוג
" "PCI-DICHTBAND-OBJEKTאו שו"ע ,בעלת ציפוי פוליאסטר לכל
אורכה בשני צדדיה.
סביב הצינורות היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית
מסוג" "PCI-WANDאו שו"ע במידות של  10X 10ס"מ.
על גבי כל שטח הקירות ביצוע  2מריחות של חומר אקרילי מסוג "PCI-
 "LASTOGUMבכמות של  0.75ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  1.5ק"ג/מ"ר).
המריחות יכסו באופן מושלם את כל שטח הקירות ועל גבי הסרטים
בחיבורים יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי הסרט באופן מושלם.
האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של  2מ'.

 .3.גמר
ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל.
ניתן לבצע את חיפוי הקרמיקה בעזרת דבק קרמיקה מסוג " "SAPIR BOND 225או
שו"ע המתאים לסוג חומר האיטום שבוצע על הקירות.

איטום פני רצפת מעבר מקורה פתוח בקומה ראשונה וכד' (מרפסת מעל חלל)
ראה פרטים

4146/4-04 ,4146/4-03 ,4146/4-02 ,4146/4-01

 .1.הכנת השטח
יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות לא בוצע חיפוי עד מפלס  20-ס"מ מעל פני
הריצוף הסופי במרפסת .השלמת החיפוי במקום זה תבוצע לאחר סיום עבודות
האיטום ברצפת המרפסת.
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום ,לדוגמא:
מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד'.
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי
ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת האיטום.
בכל ההיקף המרפסת כולל בתחתית קיר מסך ודלת ,יש לצקת חגורת בטון.
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בספי יציאה למרפסת יש לקבע זוויתן אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על מנת לקבל
את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור
הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה
חלק בלתי נפרד ממנה.
 .2.שיפועים
על גבי רצפת הבטון יש לצקת מדה בטון ב 20-משופרת בשיפועים לא פחות מ1.0%-
ובעובי מינימאלי  1ס"מ ליד הנקז .פני המדה יהיו חלקים ,יציבים ,נקיים ויבשים
לקראת קבלת האיטום.
 .3.מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים
סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני
לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס
האיטום וממפלס המדה להגנה.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
 .4.רולקה
בחיבור בין שטח הרצפה לשטחים אנכיים של קירות ,מעקות וכו' יש לצקת רולקה
במידות  5X5ס"מ בצורת משולש ,באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו"סיקה
לטקס  "Mא ושו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
 .5.פריימר
על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474בכמות של
 300ג"ר/מ"ר.
 .6.שכבת ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "105/25או שו"ע
בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  2ק"ג/מ"ר).
 .7.יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על גבי
הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק .היריעה תהיה ברוחב מינימאלי של 30
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על
גבי השטח האופקי וכ 15-ס"מ על גבי השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  "5Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
 .8.יריעה ביטומנית לאטימה
על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  "5Rעל בסיס  S.B.Sבעובי
 5מ"מ .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .החפיפות הצדדיות לאורך
היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של
היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י אש
מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי
מעלה עם השיפוע.
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 .9.יריעת חיפוי
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על גבי
הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי .היריעה תולחם בצורה ממורכזת
על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי
בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  8ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה "פוליפז  "5Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
.10.

גמר האיטום
לקראת שטחים אנכיים כמו :קירות המבנה ,מעקות וכד' יש לקבע את דפנות היריעות
הביטומניות בגובה של כ 10-ס"מ מעל פני ריצוף או מילוי גנני עם פס אלומיניום
במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו העליון ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SIKA HYFLEX 250או שו"ע על גבי פריימר מסוג ""SIKA PRIMER 3N
או שו"ע.
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר.
הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
מעל קצה האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים של קירות ומעקות יש להרכיב רצועה
של רשת לולים לקבלת גמר טיח ,אבן או אחר המכסה את קצה האיטום .קצה העליון
של הרשת יהיה מחובר בשטח הקיר מעל קצה האיטום ע"י ברגים מגולוונים וקצה
התחתון שלה ירד עד לפני האיטום האופקי.
בחיבור לסף דלת או וויטרינה יציאה לחצר תבוצע השלמת האיטום ע"י מריחות של
חומר איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע
בעובי  4מ"מ ,החפיפה כ 20-ס"מ ליריעה הביטומנית המולחמת ברצפת המרפסת.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור האיטום לשולי המרזב באופן אטום ביחד
עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור
שלוליות מים עומדים.
סביב הנקז מתחת לריצוף ,יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני מסוג "אורים"
במשקל  300ג"ר/מ"ר למניעת סתימה.

.11.

בד גאוטכני
על גבי האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל  200ג"ר/מ"ר
בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

.12.

מדה להגנה
על גבי האיטום יש לצקת מדה בטון ב 20-להגנת האיטום בעובי של  4ס"מ .גמר המדה
יהיה חלק בסרגל לשני כיוונים .המדה תבוצע בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע
שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

.13.

ריצוף
ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.
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איטום מרפסות גג כולל מגרש כדורסל מעל כיתות לימוד וכד'
ראה פרטים

 4146/4-05עד 4146/4-10

 .1.הכנת השטח
יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות לא בוצע חיפוי עד מפלס  20-ס"מ מעל פני
הריצוף הסופי במרפסת .השלמת החיפוי במקום זה תבוצע לאחר סיום עבודות
האיטום ברצפת המרפסת.
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום ,לדוגמא:
מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד'.
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי
ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת האיטום.
בהיקף המרפסת כולל בתחתית קיר מסך ודלת ,יש לצקת חגורת בטון.
בספי יציאה למרפסת יש לקבע זוויתן אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על מנת לקבל
את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור
הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה
חלק בלתי נפרד ממנה.
 .2.מחסום אדים
על פני רצפת הבטון:
.2.1.

יש לבצע רולקות במידות של  3 X 3ס"מ סביב הרצפה.

.2.2.

יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות של 300
ג"ר/מ"ר.

.2.3.

לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג "אלסטקס
 "105/25או שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר ,יש למרוח
 2שכבות בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל אחד.

.2.4.

יש להצמיד על גבי הביטומן ,יריעה ביטומנית עם שכבת אלומיניום מסוג
"ביטוגלס אלו" או שו"ע .חפיפה לאורך  10ס"מ ולרוחב  20ס"מ ,הדבקת
החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכת
החומר.

.2.5.

מחסום האדים ,יכלול את כל שטח התקרה ,הקירות ,העמודים וכו' עד
לגובה קצה האיטום .מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות
מסביב למרפסת ,לעמודים ,לצינורות וכו'.

 .3.בידוד תרמי
על גבי מחסום האדים יש להדביק לוחות "קלקר  "30-Fדגם " "Lאו שו"ע בעובי  5ס"מ
או אחר לפי ההנחיות של היועץ לבידוד התרמי.
 .4.בטקל בשיפועים
על גבי הבידוד התרמי יש לבצע שכבת שיפועים על ידי בטון ב( 30רצוי) או בטקל בעובי
מינימלי של  4ס"מ בשיפוע לפחות של  .1.5% -1%פני הבטון/הבטקל יהיו חלקים
לקבלת האיטום .משקל סגולי של בטקל יהיה לא פחות מ  1200ק"ג/מ"ק עם תכולת
צמנט של  350ק"ג/מ"ק .חוזק ללחיצה של  40ק"ג/סמ"ר.
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 .5.מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים
סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני
לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס
האיטום וממפלס המדה להגנה.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
 .6.רולקות וקיטומים
לקראת מעקות ,קירות ,עמודים וכד' יש לבצע רולקות  6 X 6ס"מ בתערובת  1צמנט3 ,
חול ,מים ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במידות של כ4 X 4-
ס"מ.
 .7.פריימר
על גבי שטח נקי ומוכן לקבלת האיטום יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג " GS
 "474או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
 .8.שכבת ביטומן
ביצוע  2מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטקס  "105/25או שו"ע בכמות של 1
ק"ג/מ"ר (סה"כ כמות כללית  2ק"ג/מ"ר).
 .9.יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק .היריעה
תהיה ברוחב מינימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך
שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
.10.

יריעה ראשונה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  "R4על בסיס  S.B.Sבעובי
 4מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י
אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות
יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו
לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם
השיפוע.

.11.

יריעת חיפוי תחתונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי
תחתונה .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית
הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד
לגובה של  8ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז  "R4על בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
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.12.

יריעה שנייה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  " R4או שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש
מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו
לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא
פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

.13.

יריעת חיפוי עליונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת החיפוי.
היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית
ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  8ס"מ מעל יריעת
החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה "פוליפז  " R4על בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

הערה:
על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.
.14.

גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח המרפסות מעל חדרים .חיבור האיטום לאלמנטים השונים
יבוצע כמפורט:
לקראת שטחים אנכיים יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ 10-ס"מ
מעל פני גמר סופי עם פס אלומיניום במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו העליון,
כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג
" "250-SIKAHYFLEXאו שו"ע במידה כ 10-מ"מ .המסטיק יחבר בצורה אטומה את
היריעות הביטומניות עם הקיר .הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל 25
ס"מ.
בסף הדלת תבוצענה היריעות הביטומניות על גבי השטח האופקי ,בחיבור לפס המתכת
בדלת או למשקוף העיוור יש לבצע מריחות איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או
שו"ע בעובי כולל  4מ"מ ,בין המריחות תוטבע רצועת רשת אינטרגלס .המריחות יבוצעו
בחפיפה על גבי קצוות היריעות לרוחב של כ 20-ס"מ ועל גבי פס המתכת או המשקוף
העיוור בחפיפה.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב
באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת
הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.

.15.

בד גאוטכני
על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 300
ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

.16.

מדה להגנה במרפסות
יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ.
המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.
גמר המדה יהיה חלק בסרגל לשני הכיוונים לקבלת הריצוף בהדבקה.
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.17.

ריצוף במרפסות
ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

.18.

יציקת בטון במגרש כדורסל
על גבי בד גאוטכני תבוצע יציקת בטון בהתאם להנחיות האדריכל והקונסטרוקטור.
יש לנקוט צעדים למניעת פגיעה באיטום בזמן הנחת הרשתות.

איטום מדרגות במפלס פיתוח ,מדרגות במעבר מקורה-פתוח
הערה :האיטום במדרגות במעבר מקורה-פתוח יבוצע כולל ממפלס רצפת אולם הכדורעף עד
למפלס מרפסת-גג.
ראה פרטים

4146/2-09 ,4146/2-08 ,4146/1-16

 .1.מדה בשיפועים (בפודסטים)
על גבי רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית יש לצקת מדה בטון ב 20-בשיפועים לכוון הנקז,
בעובי מינימאלי  4ס"מ .פני המדה יהיו חלקים ,נקיים ויבשים לקראת קבלת האיטום.
 .2.הכנת השטח
יש לנקות היטב את שטח המדרגות מכל לכלוך אבק וכד' .יש לגלות ולסלק חלקים
רופפים באזורי סגרגציה וכד' ,לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' היוצאים
משטח הבטון בעומק של  2ס"מ .יש למלא את החורים בתערובת מוכנה מסוג |"סיקה
רפ" או "סיקה רפ פאואר" או שו"ע.
בסוף עבודות הכנת השטח פני הבטון יהיו נקיים ,יציבים ,חלקים ויבשים לחלוטין.
.18.3

ניקוז
המרזב יהיה מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי מסגרת מוברגת או שוליים של
צווארון ביטומני לקבלת האיטום .האיטום יחובר בצורה הרמטית למרזב כך שימנע
אפשרות של חדירת מים חוזרים.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.

 .4.פריימר
על פני משטח הבטון המיועד לקבלת האיטום יש לבצע מריחה של פריימר מסוג "
ספיר  "EPאו שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
 .5.איטום
על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום פוליאוריטן-ביטומני מסוג
" PU-Bספיר" או שו"ע עד קבלת שכבת איטום יבשה בעובי  3מ"מ.
לאחר ייבוש שכבות האיטום ,יש להוסיף שכבת איטום נוספת ועל גביה כאשר טרם
יבשה יש לפזר אגרגט קוורץ לצורך יצירת שכבת קישור.
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האיטום יכלול את כל שטח המדרגות ופודסטים ויעלה על גבי קירות או על גבי שטחים
אנכיים אחרים הצמודים למדרגות עד לגובה של כ 10-ס"מ מעל פני הגמר הסופי
במדרגות.
 .6.מדה להגנה
על גבי האיטום יש לצקת שכבת מדה בטון להגנת האיטום וקבלת הריצוף .עובי שכבת
המדה יהיה כ 5-ס"מ ,והיא תבוצע בצורה נוזלית למחצה על מנת למנוע שימוש בכלים
וגרימת נזק לאיטום.
גמר המדה יהיה חלק בסרגל לשני כיוונים לקבלת הריצוף בהדבקה.
 .7.גמר
ביצוע חיפוי לפי הנחיות האדריכל.

איטום גגות עם ציוד טכני מעל חדרי לימוד ,ביתן שומר וכד'
ראה פרטים

 4146/5-01עד 4146/5-08

 .1.הכנת השטח
לפני תחילת העבודה יש לסיים את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים
שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או
צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד' .יש להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו
מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום
האדים.
בספי יציאה ל גג יש לקבע פח שטוח אל חלד או משקוף עיוור שיקובע לחגורת הבטון על
מנת לקבל את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת
האיטום באזור הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכנת
השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
 .2.מחסום אדים
על פני רצפת הבטון:
.2.1.

יש לבצע רולקות במידות  3 X 3ס"מ סביב הגג.

.2.2.

יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "  "GS 75או שו"ע בכמות של 300
ג"ר/מ"ר.

.2.3.

לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג "אלסטקס
 "105/25או שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר ,יש למרוח  2שכבות בכמות של
 1ק"ג/מ"ר כל אחד.

.2.4.

יש להצמיד על גבי הביטומן ,יריעה ביטומנית עם שכבת אלומיניום מסוג
" "FRAGMATGVAL1או שו"ע .חפיפה לאורך  10ס"מ ולרוחב 20
ס"מ ,הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי
למנוע חריכת החומר.

.2.5.

מחסום האדים ,יכלול את כל שטח התקרה ,הקירות ,העמודים וכו' עד
לגובה קצה האיטום .מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות
מסביב למרפסת ,לעמודים ,לצינורות וכו'.
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 .3.בידוד תרמי
הנחת לוחות בידוד תרמי מסוג "רונדופאן" דגם " "Lאו שו"ע בעובי של מיני'  5ס"מ או
אחר בהתאם להנחיות של יועץ לבידוד תרמי.
 .4.בטון/בטקל בשיפועים
יש לבצע בטון ב 20-או בטקל משופע בעובי מינימלי של  4ס"מ בשיפוע לפחות של 1.5%
פני הבטקל יהיו חלקים לקבלת האיטום.
משקל סגולי  1200ק"ג/מ"ק עם תכולת צמנט של  350ק"ג/מ"ק .חוזק ללחיצה של 40
ק"ג/סמ"ר.
 .5.מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים
סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני
לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס
האיטום וממפלס המדה להגנה.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
 .6.רולקות
יש לבצע רולקות  5 X 5ס"מ לקראת מעקות ,קירות ,עמודים וכד' בתערובת של 1
צמנט 3 ,חול ומים בתוספת "סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
 .7.פריימר
על גבי שטח נקי ,יבש לחלוטין ומוכן לקבלת האיטום יש למרוח שכבת פריימר ביטומני
מסוג " "GS 475או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
 .8.שכבת ביטומן
ביצוע  2מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטקס  "105/25או שו"ע בכמות של 1
ק"ג/מ"ר (סה"כ כמות כללית  2ק"ג/מ"ר).
 .9.יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק .היריעה
תהיה ברוחב מינימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך
שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג " פוליפז  "R4על בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
.10.

יריעה ראשונה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  "R4על בסיס  S.B.Sבעובי
 4מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י
אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות
יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו
לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם
השיפוע.
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.11.

יריעת חיפוי תחתונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי
תחתונה .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית
הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד
לגובה של  8ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג " פוליפז  "R4על בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

.12.

יריעה שנייה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  "R5או שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש
מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו
לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא
פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
יריעת חיפוי עליונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת החיפוי.
היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית
ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  8ס"מ מעל יריעת
החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה "פוליפז  "R5על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.

הערות:
על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.
באזורים ללא מדה להגנה היריעה העליונה תהיה בגמר אגרגט לבן עמידת .UV
.13.

איטום מעברי צינורות
סביב מעברי כבלי חשמל ,צנרת מיזוג אוויר וכד' יש להלביש שרוול בצורת "מקל סבא"
עם פלנג' להתחברות האיטום .סביב הצינור בחיבור היריעות הביטומניות יש למרוח
מסטיק ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע.
במעברי צינורות בודדים דרך שכבות האיטום בגג יש להרכיב אביזר אטימה מסוג
"-DALLMERדלביט" בעל אטם גומי וצווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום.
הרכבת האביזר תבוצע ע"י הלחמת הצווארון הביטומני על גבי היריעה הביטומנית
התחתונה מהאיטום הכללי של הגג .היריעה העליונה תעלה בהלחמה על גבי הצווארון
הביטומני ,בחפיפה לא פחות מ 10-ס"מ .בזמן הלחמת היריעות על גבי הצווארון אין
לפגוע באטם הגומי של אביזר האיטום.
סגירת האטם מסביב לצינור תבוצע ע"י חבק נירוסטה.
במעברי תעלות מיזוג אוויר דרך פתחים בתקרת הבטון יש לצקת מעקות בטון מסביב
לפתחים בהתאם להנחיות של יועץ קונסטרוקציה .גובה המעקות יהיה לפחות  20ס"מ
מעל פני המדה להגנה בגג.
במעברים דרך תקרת בטון או קירות יבוצע כיסוי פח מגלוון מעל בטונדה היצוקה
מסביב לפתח .הכיסוי יבוצע בצורת "פעמון" למניעת כניסת המים ,בהתאם להנחיות
יועץ מיזוג אוויר.

.14.

גמר האיטום
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לקראת שטחים אנכיים של קירות ,מעקות עמודים וכד' יש לקבע את דפנות היריעות
הביטומניות בגובה של כ 10-ס"מ מעל פני גמר סופי עם פס אלומיניום ( 50 X 3מ"מ),
החלק העליון של הפס יהיה מכופף ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג
" "SIKAHYFLEX 250או שו"ע על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע
במידה של כ 10-מ"מ .המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם
הקיר .הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
בסף הדלת יציאה לגג יש לבצע בחיבור למשקוף העיוור או לפס המתכת ,לצורך המשך
האיטום מספר של מריחות איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע עד לקבלת
עובי של כ 4-מ"מ .המריחות יחפפו ליריעה הביטומנית לרוחב של כ 20-ס"מ ויעלו על
גבי המשקוף בחפיפה.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב
באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת
הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.
.15.

בגגות עם ציוד טכני -בד גאוטכני
על גבי האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" במשקל  300ג"ר/מ"ר בחפיפות של
 10ס"מ .יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

.16.

בגגות עם ציוד טכני -מדה להגנה
על גבי הבד יש לצקת מדה ב 20-להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ .על גבי שכבת מדה
להגנה יש לצקת בסיסים לקבלת ציוד טכני.
באזורים של בסיסים לציוד טכני המדה תבוצע בעובי  6ס"מ משוריינת עם רשת ועם
קוצים לקשירת בסיסי בטון בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.
על גבי המדה להגנה יונחו קולטי השמש ,מזגנים וכד' כמתוכנן.

.17.

יריעת ניקוז באזור הבסיסים ה"צפים"
מתחת לבסיסים ה"צפים" יש לפרוס יריעת ניקוז מסוג " GUTTABETA STAR
 "DRAINאו שו"ע ,העשויה יריעת פוליאטילן " "HITGH DENSITYבעלת חללים
בצורת קונוס קטום ומכוסה בבד גאוטכני ,עובי היריעה כולל הבד הגאוטכני כ 9-מ"מ.
הנחת היריעה תהיה כך שהבד הגאוטכני יהיה מצידה העליון.

איטום גגות ללא ציוד טכני של פירי מעלית ,חדר מדרגות ,חדרים טכניים וכד'
ראה פרטים

4146/5-09

 .1.שיפועים
יש לצקת בטון ב 20-בשיפועים בעובי מינימלי של  3ס"מ בשיפוע לפחות של  1.5%פני
שכבת השיפועים יהיו חלקים לקבלת האיטום.
 .2.מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים
סביבו.
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אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני
לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס
האיטום וממפלס המדה להגנה .דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה
בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה.
 .3.הכנת השטח
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום ,לדוגמא:
מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד'.
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי
ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת האיטום.
 .4.רולקה
יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של  6 X 6ס"מ.
הרולקות לקראת שטחים אנכיים יבוצעו באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים
ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
 .5.פריימר
על פני הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות
של  300ג"ר/מ"ר.
 .6.שכבת ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "  "105/25או שו"ע בכמות של 1
ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  2ק"ג/מ"ר).
 .7.יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על גבי
הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק .היריעה תהיה ברוחב מינימאלי של 30
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על
גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  " R5על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
 .8.יריעה ביטומנית לאטימה
על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  R5בגמר אגרגט" על בסיס
 S.B.Sבעובי  5מ"מ .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .החפיפות
הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי
הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .ההלחמה וההדבקה תהיינה
ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך
כלפי מעלה עם השיפוע.
 .9.יריעת חיפוי
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על גבי
הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי .היריעה תולחם בצורה ממורכזת
על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי
בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  8ס"מ מעל יריעת החיזוק .יריעת החיפוי תהיה "
פוליפז  R5בגמר אגרגט " על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.

62

63

.10.

גמר האיטום
לקראת שטחים אנכיים כמו :קירות המבנה וכד' יש לקבע את דפנות היריעות
הביטומניות בגובה של כ 10-ס"מ מעל פני ריצוף או מילוי גנני עם פס אלומיניום
במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו העליון ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SIKA HYFLEX 250או שו"ע על גבי פריימר מסוג "סיקה פריימר  "N3או
שו"ע.
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר .הפס יקובע ע"י
ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור האיטום לשולי המרזב באופן אטום ביחד
עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור
שלוליות מים עומדים.

איטום גגוני פירי איוורור ,פירי מערכות צנרת ,בסיסי בטון קונסטרוקטיביים לציוד טכני
בגג
ראה פרטים

4146/5-09 ,4146/5-08 ,4146/5-07

על גבי פני גג הבטון המשופע של הגגונים:
 .1.הכנת השטח
יש לנקות היטב את שטח הגגון מכל לכלוך אבק וכד' לחתוך את כל הקוצים ,חוטי
קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של  2ס"מ .יש למלא את החורים בתערובת
מוכנה מסוג |"סיקה רפ" או "סיקה רפ פאואר" או שו"ע.
 .2.רולקה
יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של  6 X 6ס"מ.
הרולקות לקראת שטחים אנכיים יבוצעו באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים
ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
 .3.איטום פולימרי על בסיס צמנטי
על פני הבטון יש לבצע מריחות של חומר אטימה פולימרי על בסיס צמנטי מסוג
"מולטיטייט  "MB2Kאו שו"ע עד קבלת שכבה יבשה בעובי  3מ"מ.
איטום יבוצע בהתאם להנחיות היצרן.
 .4.איטום מעבר תעלת מ.א.
סביב תעלת מ.א יש להדביק יריעת  E.P.D.Mבעזרת מסטיק מסוג " "SILIRUBאו
שו"ע .המסטיק יחבר בצורה אטומה את יריעת ה  E.P.D.M -לקיר האטום.
 .5.צינורות וקבלים דרך קירות של הפיר
למעבר מספר כבלים יש להרכיב שרוול מפח מגולוון מחובר בשוליים לקירות של הפיר,
ראה פרט  .4146/5-09השרוול יבוצע בצורה שלא תאפשר כניסת מי גשם .בחיבור בין
שוליו לקירות הפיר תבוצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג " סיקפלקס פרו "HP 2
או שו"ע.
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איטום גגוני בטון בחזית הדרומית
על גבי פני גג הבטון המשופע של הגגונים:
 .1.הכנת השטח
יש לנקות היטב את שטח הגגון מכל לכלוך אבק וכד' לחתוך את כל הקוצים ,חוטי
קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של  2ס"מ .יש למלא את החורים בתערובת
מוכנה מסוג |"סיקה רפ" או "סיקה רפ פאואר" או שו"ע.
 .2.רולקה
יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של  6 X 6ס"מ.
הרולקות לקראת שטחים אנכיים יבוצעו באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים
ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ( 15%מכמות הצמנט).
 .3.איטום פולימרי על בסיס צמנטי
על פני הבטון יש לבצע מריחות של חומר אטימה פולימרי על בסיס צמנטי מסוג
"מולטיטייט  "MB2Kאו שו"ע עד קבלת שכבה יבשה בעובי  3מ"מ.
איטום יבוצע בהתאם להנחיות היצרן.

איטום קירות חוץ בחיפוי אבן ,טיח וכד'
סעיף זה כולל את כל שטח הקירות החיצוניים בטון ו/או בלוקים שיבוצעו בשיטה רגילה בחיפוי
אבן ,טיח וכד' כולל דופני פתחים ,המעקות משני הצדדים ,עמודים וכד'.
ראה פרטים

,4146/4-06 ,4146/4-05 ,4146/4-04 ,4146/2-06 ,4146/2-04

4146/5-01 ,4146/5-07 ,4146/5-01 ,4146/4-10 ,4146/4-09
4146/6-01 ,4146/5-08 ,4146/5-07
 .1.הכנת השטח
יש להכין את שטח החיצוני של הקירות ,מעקות וכד' .השטח יהיה נקי מלכלוך ,אבק,
שאריות חומר לא מודבק וכד' .יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' משטחי
בטון בעומק של  2ס"מ ,לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים .יש לסתום
את כל החורים ,אזורי סגרגציה וכד' בתערובת של  1צמנט 3 ,חול ומים בתוספת "סיקה
לטקס  "Mאו שו"ע.
 .2.איטום צמנטי
בקירות בגמר טיח או בקירות בנויים מבלוקי בטון-
יש לבצע הרבצה צמנטית בתערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו"סיקה  "1או שו"ע (3%
מכמות הצמנט) .עובי שכבת האיטום יהיה כ 8 -מ"מ.
בקירות בגמר אבן (תליה עם עוגנים)  -על גבי קירות הבטון יש לבצע  3מריחות של
חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל  "107או שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל
מריחה (סה"כ  3ק"ג/מ"ר).
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בחיבור בין אלמנטי בטון כמו :קורות ,עמודים ,חגורות וכד' לקירות בלוקי איטונג וכד'
יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס במשקל  60ג"ר/מ"ר .רוחב הרצועה יהיה 10
ס"מ והיא תוצמד  5ס"מ מכל צד של קו החיבור .על גבי הרשת תבוצע ההרבצה
הצמנטית כמתוכנן.
סביב עוגנים לתליית אבן וכד' יש למרוח
"  " 250 SIKAHYFLEXאו שו"ע בצורת רולקה עבה.

מסטיק

פוליאוריטן

מסוג

 .3.חיבור למשקופי החלונות ,סקיילייט וקונסטרוקציות של גגות וקירות קלים
במידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת  ,E.P.D.Mיש להצמידה לשטח הכללי של
הקירות ,לאחר גמר האיטום ,בעזרת דבק מסוג " "SILIRUBאו שו"ע .המסטיק יחבר
בצורה אטומה את יריעת ה  E.P.D.M -לקיר האטום.
במידה ולא קיימת יריעת  E.P.D.Mסביב משקופי החלונות יש להצמיד יריעת " SELF
 "ADHESIVEמסוג " "SCAPA TAPES SC-318Wאו שו"ע ברוחב של כ 20-ס"מ
( 10ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו 10-ס"מ על גבי המשקוף העיוור).
הערה :האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה במסטיק
פוליאוריטן מסוג " "SIKAHYFLEX 250או שו"ע ובהתאם להנחיות
יועץ האלומיניום.
 .4.השלמת איטום ביטומני
לאורך בחיבור לאיטום הקירות התת קרקעיים תבוצע השלמת איטום ביטומני מסוג
"אלסטופז" או שו"ע בעובי  3מ"מ של שכבת איטום יבשה וברוחב של כ30 -ס"מ.
האיטום יבוצע בחפיפה של  15ס"מ לאיטום הביטומני התת קרקעי ולאיטום הצמנטי
שעל גבי המעקות ,ויעלה  10/15ס"מ מינימום מעל פני הריצוף /מילוי במפלס הפיתוח.
 .5.בידוד תרמי
הדבקת לוחות בידוד תרמי מסוג "רונדופן"
כ 3-ס"מ או אחר בהתאם להנחיות של אדריכל ויועץ תרמי.

דגם

" "L

בעובי

של

 .6.גמר
ביצוע גמר תליית אבן בעזרת רשתות ,קוצים וטיט כמתוכנן.

איטום גג קל בחיפוי אלוקובונד או כד' -מפרט עקרוני
בכל שטח הגג העשוי פנלים מבודדים ,על גבי לוחות סופרבורד או שו"ע לפי תכנית אדריכלות
וקונסטרוקציה יש לבצע:
 .1.הכנת השטח
יש לנקות את פני הלוחות מכל לכלוך ,אבק ,חומרים רופפים וכד' .יש להשלים את כל
הפרטים המשפיעים על עבודות האיטום כגון :שרוולים למעבר צינורות ,פרופילים לתפיסת
אלמנטים שונים בגג וכד'.
 .2.פריימר
על פני לוחות סופרבורד יש למרוח פריימר מסוג " "SC-Pאו שו"ע בכמות של  200גר'/מ"ר.
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 .3.יריעת להדבקה עצמית
בכל שטח הגג ,כולל תעלות ניקוז וכד' ,יש להדביק יריעות להדבקה עצמית מסוג " RESY
 "AL Bאו שו"ע ,בחפיפות של כ 10-ס"מ בין היריעות.
האיטום יכלול את כל השטחים המיועדים לקבלת האיטום ויעלה על גבי שטחים אנכיים
של מעקות פח ,קירות ,תעלות ,צינורות וכד' עד לגובה לפחות כ 15-ס"מ מעל פני האיטום
האופקי ובחפיפה של כ 15-ס"מ לאיטום של הקירות או/ו בהתאם לפרטי איטום.
 .4.איטום לאורך קליפונים לחיבור חיפוי "קל זיפ" או כד'
לאחר הרכבת קליפונים מתכת על גבי יריעת האיטום ,יש לבצע לכל אורכן משני צידיהן
סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג " "sikahyflex250או שו"ע בצורת רולקה במידת
 15X15מ"מ.
 .5.בידוד תרמי
בידוד תרמי יבוצע לפי הנחיות של אדריכל /יועץ לבידוד תרמי.
 .6.חיפוי
ביצוע חיפוי לפי אדריכל ויועץ אלומיניום.

רשימת תכניות

שם הגיליון

מס' הגיליון

פרטי איטום רצפות וקירות ,תכנית סימון במפלס -4.84

WP-4146-01-01

פרטי איטום רצפות וקירות ,תכנית סימון במפלס -4.84

WP-4146-01-02

תכנית סימון ופרטי איטום בקומת כניסה +-0.00

WP-4146-02-01

פרטי איטום חדרים רטובים

WP-4146-03-01

פרטי איטום מרפסות תכנית סימון במפלס +3.67

WP-4146-04-01

פרטי איטום גגות ,תכנית סימון במפלס +7.28

WP-4146-05-01

פרטי איטום מרפסות ,גגות וקירות חוץ

WP-4146-05-02
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נספח1
אחריות הביצוע
הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  10שנים החל מתאריך קבלת העבודה כללית או
חלקית) ע"י המזמין .קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה ,אחריות
זו תכלול:
 .1.תיקון האיטום באזור הנפגע.
 .2.תיקון האזור הנפגע (כגון :טיח ,צבע וכו').
 .3.כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.
אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן ,והמזמין אינו יכול מסיבות שונות
לספק את התנאים הדרושים לביצועם ,יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר
ולא יאוחר מ  7ימים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין .אחריות הקבלן תכלול הן את
החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים.
לוח זמנים
הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים ,כח האדם מיומן ומספיק ,כלים וכו' הנדרשים להשלמת
עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב .דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של חומרים
מיובאים ,כדי למנוע מחסור כלשהו.
ביקורת על הביצוע
 .1.אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום .בכל
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
ברצפות ,קירות ,שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם.
סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:
ע"י גשם טבעי
ע"י הרטבה מלאכותית (התזות מים).
ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח (בריכת מים).
 .2.כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה.
 .3.על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.
מספר הצפות במכלי המים ,מאגרים ,בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח ובהתאם למצב
בשטח.
הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום .בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי ביטוי
בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה ,באחריות הקבלן לעצור
את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ האיטום/המפקח ,אשר יקבעו כיצד לנהוג .רק לאחר
קבלת הנחיות ובהתאם להן ,ימשיך הקבלן בעבודתו.
קבלן האיטום יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו .לצורך זה הוא
יפקח על ביצוע עבודות אלו ,ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו להבטחת
דרישה זו.
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כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה ויקבל את אישורו
לפני שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום .לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי
קבלת אישור המפקח על שלב קודם.
לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח (לספק ולאחסן באתר) את כל
החומרים הנדרשים לביצוע עבודות איטום.
על קבלן האיטום לקבל אישור בכתב מהמפקח מטעם מזמין העבודה על התחלת העבודה.
על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות בענף הבניה
ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה .לפני תחילת העבודה יש לבצע את כל
ההכנות הנדרשות לכך לרבות :סולמות ופיגומים תיקנים ,מטף כיבוי אש במקרה של עבודה
עם חומרים דליקים ,רתמות ,קווי חיים ,ציוד הגנה אישי וכד'.
כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו בכתב.
במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות בחללים הפנימיים על הקבלן לבצע את כל
תיקוני האיטום הדרושים בהתאם להנחיות מתכנן האיטום ,וזאת מבלי להפחית את
אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום.
עבודות בתקופת החורף
באופן כללי יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם בתקופת 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.
כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני המתנה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה צורך להתאים
את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים.
התאמות אלה עשויות לכלול :החלפת חומרים ,תוספת של שכבות שונות ,שימוש באלמנטים
לאוורור וכד'.
עלות התוספות והתאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום.
הערות כלליות
 .1.העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי ,אשר יקבל את אישורו של יועץ האיטום לפני
תחילת העבודה.
לפיקוח ו/או למזמין ו/או למתכנן ישנה הזכות לא לאשר את קבלן האיטום ללא מתן
הסבר כל שהוא והנמקות.
על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת קבלן רשום בתוקף ,תעודת קבלן אוטם מוסמך
בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת .1752
 .2.עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים ,בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע
האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר.
כמו כן על הקבלן להעסיק מנהל עבודה באופן קבע עבור האתר .על מנהל העבודה לנהל
רישום לפרוגרמת בקרת איכות עצמית לכל עבודות האיטום הנעשות באתר.
 .3.מחובתו של קבלן האיטום ,מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום ,לסגור את השטח
ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום ,בדיקת איטום ע"י הצפה או
כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה.
 .4.מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות לפגיעה.
אם לא יתאפשר הדבר ,נציג קבלן האיטום חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע
ההגנה.
.5.

על הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור ,לדאוג לשלמותו ותקינותו של
האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת השלב הרלוונטי ,וינקוט בכל
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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.
לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של יועץ האיטום.
.6.

בסיום כל שלב של עבודת האיטום ,תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות
מטעמו והמפקח בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה ,גמר או ריצוף.
זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח  2שלהלן.

.7.

מודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת למערכת האיטום המתוכננת.
כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך ,פסולת ואבק.

.8.

כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים:
-

מפרט טכני לאיטום
ת"י  ,1752/2 ,1752/1 ,1430/3ות"י  1547חלקים3,2,1
פרק  05במפרט כללי לעבודות בניה (ספר כחול)
הוראות היצרנים של חומרי האיטום

במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני
לאיטום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.
.9.

מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה :לרבות פריימר ,רולקות ואיטומן ,תגבור האיטום ברולקות ,איטום
מסביב למוצאים מפני הגג ,עיבוד פינות ,אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע ,כל
עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן ,עיבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים,
מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות
להגנות האיטום לרבות מדה ,קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון
וכד' הכל כנדרש במפרט הטכני לאיטום.

 .10.מערכות האיטום המתוכננות ,תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של יצרני
החומרים.
 .11.פרטי ביצוע ,נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.
אופני מדידה
אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:
.1.

עבודות לפי יחידת קומפלט  -בהתאם למחיר קומפלט המוסכם .עבודה זו תימדד
ביחידת קומפלט.

 .2.עבודות לינאריות  -בהתאם למחיר למ"א המוסכם .עבודה זו תימדד במטר אורך.
 .3.עבודות שטח  -בהתאם למחיר למ"ר המוסכם .עבודה זו תימדד בפריסה כלומר תכלול:
שטחים אופקיים ,אלכסוניים ,אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום.
שיטות מדידה
היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.
מנהל העבודה שיועסק על ידי קבלן האיטום יהיה בהיקף מישרה מתאים על מנת להבטיח הכנת
דפי מדידות של השטחים שטופלו באיטום וכמו כן יאשרם באותו יום ולפני ביצוע ההגנות על
שטחי בטון.
מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות ,הגליפים והשטחים הנסתרים של האיטום תתבצע אך
ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות.
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דפי המדידה של העבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא ניתן יהיה
לראות את השטח שכוסה בשכבת איטום  -לא ייבדקו ולא ישולמו .האחריות לקיום נוהל
המדידה השוטף ( ברמה יום יומית) מוטלת על כתפי הקבלן.
 .1.איטום רצפות במגע עם הקרקע נמדדות במ"ר בפריסה ,כלומר :כולל שטחי איטום בולטים
לצורך התחברות עם מערכות איטום אחרות ,איטום בווטות ,איטום בשיפוע וכד'.
 .2.תשתיות לאיטום כמו :בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.
 .3.איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה .המחיר יכלול בתוכו עיבוד פינות,
חיבור לשאר האיטומים בחפיפה (כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד') עיבוי האיטום
סביב צנרות ,קיטומים וכד'.
 .4.איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל שטחים אלכסוניים ,עליה על שטחים אנכיים
וכד' .מחירי היחידה יכללו בתוכם :חפיפות ,בדיקת אטימות הגגות וכד'.
 .5.קיבוע היריעות בעזרת סרגלים ,פרופילים או אלמנטים אחרים יימדד בנפרד במ"א.
 .6.בדיקת האיטום ע"י הצפות ,המטרות וכד'  -אינו כלול במחיר היחידה של האיטום ,באחריות
הקבלן הראשי.
 .7.שיפועים בבטון ו/או בטקל ו/או מדה  -יימדד בנפרד במ"ק.
 .8.בידודים תרמיים  -יימדדו בנפרד במ"ר.
 .9.הגנות איטום  -יימדדו בנפרד במ"ר.
.10.

איטום רצפות חדרים רטובים  -יימדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל עליה על גבי שטחים
אנכיים ,חפיפות וכד'.

.11.

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

.12.

בדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר תימדד ביחידת מדידה אחת לכל מאגר -
אלא אם צוין אחרת.

.13.

איטום הקירות החיצוניים יימדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל שטח הקיר ,שטחים צרים,
רצועות ,דפנות פתחים ,מעקות משני צדם ,חפיפות לשאר האיטומים וכד'.

.14.

מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש ,בגלל ביצוע לקוי
או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כתבי
הכמויות.

.15.

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר ,הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד
לשלמותה .שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה.

.16.

מחיר ביקור מכון התקנים או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום  -יתומחר
בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום ,באחריות הקבלן הראשי.

.17.

מחיר בדיקות המטרה מכון התקנים או גורם מוסמך אחר  -יתומחר בנפרד ואינו כלול
במחיר היחידה של האיטום ,באחריות הקבלן הראשי.

.18.

המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב
הכמויות.

.19.

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום ,אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע
עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים  -עבודה זו תימדד בנפרד ,בכפוף
למחירון המוסכם בחוזה ,כגון :דקל או אחר.
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נ ס פ ח  - 2פיקוח עליון
מבוא
 .1.לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו בשטח
להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.
 .2.בעת ביצוע עבודות האיטום באתר ,יבדוק המפקח הצמוד באתר ,כל שלב משלבי העבודה
וייתן את אישורו לפני תחילת השלב הבא של עבודות האיטום.
 .3.לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי שקיבל את אישור המפקח על השלב
הקודם.
 .4.שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות האיטום
יהיו בהתאם לאזור בו מבוצע האיטום ,גודל האזור שנאטם ,שיטת עבודת
האיטום ,סוג החומרים וכד'.
 .5.תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה ,לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות השטח,
ואישורו של המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן.
 .6.לפני ביצוע כל שלב של עבודת איטום הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים
הנדרשים לאיטום אותו אזור ,לאחסנם במקום ראוי ,ולקבל אישור מהמפקח על
התחלת העבודה.
 .7.באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  48שעות מראש.
 .8.לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים כגון :סולמות,
פיגומים ,רתמות ,תאורה ,חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשרים בדיקת
העבודות בצורה בטיחותית ויסודית .יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני הגעת
המתכנן לאתר.
 .9.באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם כל
הגורמים הרלוונטיים.
.10.

בכל ביקור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול (מפקח באתר) ,נציג
קבלן ראשי ונציג קבלן האיטום.

.11.

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

.12.

באחריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום
המתוכננים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך
בדיקת המצב הקיים על ידי המתכנן.

.13.

גמר עבודות הכנת השטח לקראת קבלת האיטום באלמנטים המיועדים לקבלת
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
ומרפסות ,קירות חיצוניים ,שטחים פנימיים של בורות ,מאגרים ,בריכות או כל אלמנט
אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.
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.14.

במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת
האיטום ולפני ביצוע בדיקות הצפה ,המטרה וכו' ,לפני כיסוי שכבות האיטום ע"י
שכבות הגנה וגמר.

.15.

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

.16.

לצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש ,באחריותו של המזמין ו  /או מי מטעמו להודיע ליועץ
מבעוד מועד ,ובהתראה סבירה על סיום השלבים העיקריים של העבודות כמתואר
בסעיף  2שלהלן.

מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון  -על פי החלטת המפקח
 .1.גמר עבודות הכנת השטח ברצפת מרתף לפני יישום איטום.
 .2.במהלך עבודות איטום בכל השטח של רצפת מרתף.
 .3.גמר עבודות הכנת השטח בקירות דיפון ובקירות יצוקים במרווח עבודה
 .4.במהלך איטום קירות דיפון וקירות יצוקים במרווח עבודה
 .5.גמר עבודות הכנת השטח בתקרת מרתף
 .6.במהלך איטום תקרת מרתף
 .7.הכנת השטח ברצפה וקירות חדרים רטובים לדוגמא
 .8.במהלך איטום רצפת חדרים רטובים לדוגמא
 .9.הכנת השטח במרפסות לדוגמא
.10.

במהלך איטום מרפסות לדוגמא

.11.

הכנת השטח בגגות

.12.

במהלך איטום גגות

.13.

הכנת השטח בקירות חיצוניים

.14.

במהלך איטום קירות חיצוניים
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פרק  -06עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
6.01

כללי לנגרות ומסגרות

א .כללי:
 כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  06ופרק  11בהוצאתם המעודכנת,
ולתקנים הישראלים המתאמים ולמפרטי האדריכל המצורפים לרשימות פרטי מסגרות ונגרות.
 לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר ויתאימם
לתכניות העבודה .הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים ויודיע על כל
אי התאמה.
 בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות ,יש לפנות לאדריכל.
זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב .כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות ,המפרט הכללי
והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של הקבלן ייעשו על-ידו
ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.
 כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות אומן ולהיפך.
 הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל ניסיון של  5שנים לפחות בעבודות
דומות במבני מגורים .האדריכל או המפקח רשאים לפסול ,לפי ראות עיניהם ,כל קבלן שלדעתם
הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.
 הקבלן יבדוק ,לפני תחילת הייצור ,את כל מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתכניות ובמקום,
יודיע לאדריכל ולמפקח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות לבין התכניות ויקבל הוראות
בכתב לגבי ההחלטה הסופית .לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן  -תחול עליו כל האחריות .הקבלן
אחראי גם להשארת מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון ,אפשרויות הפתיחה והניקוי של
פריטי הנגרות ו/או המסגרות ושילובם במערכת הכוללת .כל שינוי שיידרש לפתרון יבוצע ע"י
הקבלן.
 האדריכל והמפקח יהיו רשאים בכ"א מהפריטים להורות על צורת פתיחה או חלוקה שונה מזו
המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת במחיר בהתאם לאמור בחוזה.
 הקבלן יכין ,תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור (בקנ"מ  .) 1:10תכניות אלו ,בתוספת
דוגמאות הפרופילים והפרזול ,יובאו לאישור האדריכל ,שיורה לקבלן על התיקונים והשינויים
שיידרשו לצורך אישור התכניות .לא תבוצע שום עבודה לפני שהאדריכל אישר סופית את כל
פרטי התכניות .במקרה של תכנון אלטרנטיבי מצד הקבלן יפעל כאמור במפרט המיוחד סעיף
.06.01
 על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי הנגרות ו/או המסגרות לפני
הייצור הסדרתי או ,לחילופין ,פריט שייבחר ע"י בחירה אקראית של המפקח.
 לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מטיפוסי הפריטים בהתאם
לסעיף  12013במפרט הכללי .הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור אב הטיפוס וצורת
הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליט עליהם האדריכל.
 כל דוגמאות הפרזול ,הציפוי ,הגוונים ,הפורמייקות ,הלוחות ,הדיקטים וכד' יובאו לאישור
האדריכל לפני הביצוע.
 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה.
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 כל המעקות ואלמנטי המסגרות בפרויקט יהיו מגולוונים וצבועים בתנור.
 מגן אצבעות-בכל הדלתות יבוצע אלמנט מגן אצבעות כדוגמת חב' מגן אצבעות של חב' שהרבני
 שילט דקורטיבי למבנה  :במהלך המסירות הקבלן יספק ויתקין שילוט דקוטיבי לכל
חדר/כיתה/חלל בבניין לפי שלטים מעוצבים שיאושרו ע"י המזמין ולפי רשימת שמות שינתנו
לקבלן בעת המסירה ע"י משתמש המבנה.
ב .בחירת אלטרנטיבות ,גווני צביעה וכד'
 בכל הנוגע לבחירה בין חלופות (אלטרנטיבות) ,בחירת צבעים ,גוונים ,אפיוני גמר של המוצרים,
בחירת סוגי חומרים וכו' ,יהיה המזמין הקובע והפוסק הבלעדי ועל הקבלן לבצע את העבודות
בהתאמה מלאה לדרישות המזמין .על הקבלן להציג למזמין מגוון דוגמאות לפני הביצוע הכללי
של העבודות .רק חומרים שיקבלו אישור המזמין יהיו מותרים במסגרת עבודות הסכם זה.
ג .מידות המוצרים וסטיות אפשריות
 כל המידות של המוצרים הינם תאורטיים ועל הקבלן לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות
ולבצע את העבודות לאחר מדידה מדויקת באתר ,בהתאמה מלאה למבוצע ולמתוכנן שטרם
בוצע.
ד .איטום בין מוצרי נגרות ומסגרות לקונסטרוקציה
 עבודות הנגרות והמסגרות יאטמו בחומרי איטום מאושרים על ידי האדריכל לסגירת מרווחים
בין משקופים (מכל הסוגים) לבין קירות ותקרות הבניין (דוגמת קומפריבנד) ,מסטיק מסוג
סיליאקריל וכו' וכלולים במחירי היחידה
 מודגש בזאת שחומרי איטום כנ"ל יבוצעו מסביב לכל המשקופים ללא יוצא מן הכלל וכלולים
במחירי היחידה
ה .הובלה לבניין ,אחסנה וטילטול
 יש לחזק חלקי המסגרות והנגרות כדי למנוע עיקום בעת המשלוח והטלטול.
 יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים ע"י עטיפתם בחומר מגן יציב וחזק .המוצרים יישלחו
לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר תבטיח הגנה מפני שריטות ,פגיעות פיזיות ו/או הכתמה.
 היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים שאין בהם כדי לגרום נזק
למוצרי המסגרות והנגרות.
ו .עבודות זכוכית וזיגוג
 הזכוכית והזיגוג בעבודות הנגרות והמסגרות למיניהן יהיו כלולים בייצור של המוצרים עצמם
ויבוצעו בהתאם לתקן ישראלי ובהתאמה ליעודם ,למפרט הטכני הכללי  -ראה להלן מפרט טכני
מיוחד ל"זיגוג" כנתון במפרט המיוחד שלהלן.
ז .פרזול ואביזרים נלווים
 עבודות הנגרות והמסגרות למיניהן ,יכללו גם את כל הפרזול הדרוש לפי דרישת ובחירת
האדריכל  -ראה להלן מפרט טכני מיוחד ל"פרזול" כנתון במפרט המיוחד שלהלן.
ח .מלבנים סמויים
 בכל הפתחים יבוצעו במידת הצורך מלבנים סמויים מפח מגולוון בעובי  1.5מ"מ לפחות,
מבוטנים בכל שטח המגע בין המשקופים וקירות בטון ו/או בניה או מחוברים ע"י ברגים
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למסלולים ולאלמנטי הפח השונים במחיצות גבס -ראה להלן מפרט טכני מיוחד ל"למלבנים
(משקופים) " כנתון במפרט המיוחד שלהלן.
ט .פלדה בלתי מחלידה  -פלב"ם (נירוסטה
בכל מקום בו מצויין בתוכניות ובפרטי האדריכלות והיועצים השונים.בכל מקום בו מצויין פלב"מ
הכוונה היא כי סוג הפלב"ם יהיה  316אלא אם צויין אחרת בתכניות

י .דלתות "מתועשות"
 דלתות "מתועשות" (מייצור של מפעל המתמחה בכך) תסופקנה לבנין רק ממפעלים שקיבלו את
אישור המוקדם של האדריכל .סוגי הדלתות ,מידות ,פרטי האפיון והגמר ,הפרזול וכדומה  -כל
אלה ייקבעו וייבחרו על ידי האדריכל בהסתמך על דוגמאות שיציג הקבלן של המפעל שקיבל
את אישור האדריכל וכן בהתאם לאמור לעיל במפרט טכני זה.
 במידת הצורך ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האדריכל והמזמין ,יהיה רשאי האדריכל לדרוש
ביצוע שינויים (שאינם מהותיים) ככל הנראה לו  -וזאת בהסתמך על העובדה שמדובר בהזמנה
של כמויות מסחריות המאפשרות ביצוע השינויים.
יא .דוגמאות
 )1מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי ההסכם ,על הקבלן לבצע שתי דוגמאות

מושלמות לכל פרטיהן ,האחת באולם התצוגה של היצרן והשנייה באתר(כגון
בכיתה,מסדרון ) מהפריטים הבאים (וזאת לפני הביצוע הכללי של העבודות) .את טיפוסי
הפריטים לביצוע הדוגמאות יקבע האדריכל.
▪

מערכת ארונות למטבחים מטיפוס לפי קביעת האדריכל והמזמין

▪

דלת ומשקוף כניסה לכיתה/חדר

▪

דלת ומשקוף לכל סוג שמתוכנן בכיתה.

▪

חלון ומשקוף לכל סוג שמתוכנן בכיתה

▪

חלון ומשקוף לכל סוג שמתוכנן בלוביים/חדרי מדרגות

▪

דלת אש לחדרי מדרגות ובכל מקום אחר

▪

דלת ומשקוף במחסנים

▪

ארונות לפירים קומתיים

▪

דלתות לחדרים טכניים,חדרי אשפה ,פירים וכד'

▪

מאחזי יד

▪

מעקות למרפסות

▪

מעקות וגדרות בבניין ובפיתוח

▪

פרגולות,הצללות

▪

רפרפות

▪

רפרפות אוורור

▪

סבכות
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)2
)3

)4
)5
)6
)7
)8

כל דוגמא תכיל את כל דרישות האדריכל כפי שיתבטאו בתכניות,במפרטים ו/או לפי
הנחיות ותכלול שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי של האדריכל.
אין להתחיל בייצור הכללי של המוצרים ,אלא רק לאחר אישור התכניות והרכבת הדוגמא
בבנין וקבלת אישורו הסופי של האדריכל ,המפקח והמזמין לגבי אותה דוגמא .הדוגמא
תושאר במקומה בבנין עד תום העבודות לצורך השוואה עד לקבלה סופית
לפי דרישת האדריכל יחליף הקבלן דוגמאות לא מאושרות בדוגמאות אחרות על חשבון
הקבלן.
הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון ,הביצוע וטיב החומר.
במידה והדוגמא לא תקבל אישור מאת המפקח ,על הקבלן להכניס בה כל שינוי שיידרש על
ידי המפקח.
כל הדוגמאות תבוצענה תוך  4שבועות מהתאריך בו יקבל הקבלן הודעה בכתב כי עליו
להתחיל בעבודה או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי המפקח.
הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם.

יב .בדיקות
בנוסף לאמור לעיל ,כל המוצרים יבדקו על ידי המפקח תוך שלבי היצור השונים .הקבלן יזמין
את המפקח במועדים הבאים:
 לבדיקת החמרים (לפני היצור).
 בתום היצור ולפני הצביעה ,הציפוי וכו'.
 לפני המשלוח לאתר הבניין.
הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור המפקח או בא כוחו
במקום היצור וההרכבה לשם פיקוח .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות שיטות הייצור ו/או
ההרכבה שלא מתאימות לתקנים קיימים ,פרטי האדריכל ולמסמכי המכרז האחרים .כן רשאי
המפקח לפסול את החומרים אשר לפי ראות עיניו אינם מתאימים לביצוע העבודה .המפקח
ימציא לקבלן את הערותיו במכתב.
בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים .המפקח רשאי לפסול את כל חלקי המוצרים שאינם
מתאימים לדוגמא המאושרת או כל פריט שאינו מתאים למסמכי המכרז .לא יתקבלו מוצרים
שנפסלו על ידי המפקח או חומרים שנפסלו על ידו .כל אישור ,פסילה או הערות מטעם המפקח
יינתנו לקבלן בכתב על ידי המפקח.
יג .שמירה על המוצרים
 מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית של הקבלן לשלמות מוצריו ותקינותם תפקע רק לאחר
שיקבל אישור למסירת העבודות ע"י המזמין.
 על הקבלן להגן ולשמור (ולאחר ההרכבה) על המוצרים בכל האמצעים הדרושים ולשביעות
רצונו של המפקח .אחריותו של הקבלן בנושא זה אינה ניתנת לחלוקה ,והיא בלעדית אך ורק לו.
יד .פתיחה
 כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עבודה אדריכליות.
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טו .שינויים ,התאמה
 הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו השינויים נחוצים
לצורך פישוט העבודה ,קבלת חוזק נוסף ,התאמה לפרופילים סטנדרטיים וכד'.
 עבודת התכנון לפרטים הנ"ל כלולה בהצעתו של הקבלן .במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את
דעתו של האדריכל ,יהא על הקבלן לתקנם ולבצעם לפי התכנון המקורי.
 שינויים במידות פריטים של עד  10%בכל מידה ,כמו כן גם שינוי רוחב המשקופים כלפי המידות
בתוכניות ובפרטים לא מהווה עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.
כללי לעבודות נגרות

6.2
א.

סוגי עץ לעבודות נגרות

 כל העץ יהיה חדש ,יבש ,בריא וללא תולעים ,מחלות ופגמים מכל סוג אפשרי .הקבלן חייב
לוודא שהעץ בא ממקור אשר דאג לטפל טיפול כימי מוקדם על מנת למנוע כל אפשרות של
הימצאות מזיקים ו/או תולעים בעץ.
 לפי דרישת המפקח יהיה חייב הקבלן להוכיח בצורה ברורה שאכן העץ ללא תולעים ו/או
מזיקים אחרים כנ"ל.
 עצים החשופים לרטיבות יטופלו בהתאם.
 אין להשתמש בלוחות שבביים ("סיבית") אלא אם צויין אחרת במפורש ו/או אושר מראש על
ידי האדריכל בכתב.
 סוג העץ לשימוש ביצור הפריטים השונים יעמוד בדרישות ת"י  35ייקבע בהתאם לתוכניות
ופרטיהן לגבי כל פריט ופריט.
 יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן ליצור המוצר יהיו יבשים לגמרי ,חופשיים
מבקיעים ,מרקבון ,מעובש ,מתולעים ומכל סימני מחלה ומזיקים אחרים .אין להשתמש בעץ
שמידת לחותו עולה על .14%-10%
 כל חומרי העץ פרט לעץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים .סיקוסים בעץ לבן או בעץ אורן פיני
מותרים בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה סיקוסים על מטר רבוע של חומר .גודל הסיקוס
אסור שיעבור על  2סמ"ר לכל אחד מהם וחומרי עץ שגודל הסיקוסים שבהם יעברו על  2ל
סמ"ר יפסלו על ידי המתכנן.
 סיקוסים מתים קטנים ,מעורערים ,יש להרחיק לפני תחילת העבודה .את החורים יש לסתום
בחפים .סיבי החפים צריכים להיות בכיוון סיבי העץ.
 אין להשתמש בעץ המזיל או המכוסה שרף ושמקום השרף עולה על  2סמ"ר .קומות קטנים יש
לנקות משרף ולסתום בחפים בדומה לאמור בסיקוסים קטנים.
 פרטי נגרות יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט מטה ולפי פרטים מאושרים ע"י האדריכל והמפקח.
ב.

פרזול

 אלא אם צויין אחרת בפירוט הדלתות או עפ"י דרישת האדריכל; הידיות ,המנעולים ,לרבות
מפתחות ושיניים ורוזטות בדלתות לחדרי השירותים יהיו תוצרת "אלבה" מסוג" אפולו" ניקל
מוברש או מט לבחירת האדריכל באישור המזמין ,שלושה צירי פייפ תואמים למשקוף ומשקל
הדלת.
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 בנוסף בחדרי שירותים בלבד פרזול דלתות ,יהי באמצעות מנעול סיבובי "תפוס/פנוי" בדגם לפי
בחירת האדריכל.
ג.

עיבוד וחיבורים

 העץ יהיה מעובד ומהוקצע מכל צדדיו .חיבורי העץ יהיו עשויים לפי מיטב העבודה המקצועית
ועל הק בלן להשתמש בחיבור זיז וחריץ ,סין וגרז שיניים ,זנבון וכד' .החיבורים יעשו כך שיהיו
סמויים ויודבקו בדבק נגרים מעולה או בהתאם להוראות המפקח ,אך בשום פנים ואופן לא
ישתמש המבצע במסמרים ,למעט סרגלי הלבשה או קונסטרוקציות במסמרים ,למעט סרגלי
הלבשה או קונסטרוקציות סמויות .כל ההדבקות לרבות משטחים  -יודבקו באמצעות דבקים
P.V.Aאוריאה ובכבישה חמה בהתאם לחומרים.
ד.

הרכבה

 הקבלן יבדוק את הבניה עליה ואליה הוא יצטרך לחבר את המוצר בטרם יוגש לביצוע ולא
תתקבל שום טענה שאכן לא ידע לאיזה סוג של חומר עליו יהיה לחבר את המוצר.
ה.

סנדוויץ''MDF ,

 לוחות סנדוויץ' או לוחות  MDFיסופקו רק מיצרני בעל תקן ,סוג ועובי הלוחות יקבע ע"י
המפקח.
ו.

אחריות לטיב המוצר

 במשך תקופה של שלוש שנים ( 3שנים) אחרי מסירה של המבנה אחראי הקבלן לטיב המוצרים,
ובכל מקרה בהתאם לאמור בחוזה ,כגון:
 .aיציבות הציפויים (מכאנית).
 .bשינויים במידות וצורה גיאומטרית של המוצרים (התנפחויות ,ותים וכו').
 .cתפקוד תיקני של הפרזול.
ז.

פורמאיקה

 הפורמאיקה לציפויים השונים תהיה מהסוג המעולה ביותר המיוצרת בארץ לפי ת"י 507
בגוונים ובגמר לפי בחירת האדריכל .לוחות הפורמאיקה על כל אלמנט יהיו שלמים ללא
חיבורים ,ללא חפיות ,ללא בקיעים וכו' .עובי הפורמאיקה יהיה  1.0מ"מ לפחות.
 הדבק לשימוש בהדבקת הפורמאיקה יהיה מעולה ומתאים לתפקידו ,ויהיה ניתן להסרה
בקלות משטחי פורמאיקה שהתלכלכו בדבק הנ"ל בצורה שלא תקלקל או תשנה את אופי
משטחי הפורמאיקה מהם הוסר הדבק.
ח.

פורניר

 משטחים המיועדים לציפוי פורניר יצופו בפורניר שתבחר על ידי האדריכל ואדריכל הפנים .באם
ייבחר אלמנט בגמר שאינו מייצור מתועש ,יש לבצע את ההדבקה בכבישה (.)PRESS
 דפי הפורניר יהיו אחידים באופיים ובגוונם ,שלמים וללא פיצוצים ו/או סדקים.
 6.3צביעת אלמנטי נגרות:
 )1כללי-בהתאם לסעיף  1105במפרט הכללי.
 )2צביעת עבודות נגרות במערכות "סופרלק"
כל מוצרי הנגרות שאינם בגמר פורניר ,או פורמאיקה או עץ טבעי ,ייצבעו במערכת "סופרלק"
כדלהלן.
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 שכבת יסוד (בבית המלאכה) של שמן פשתן מדולל  30אחוז טרפנטין ,החלקה ושיוף.
 שכבת דבק שפכטל עם שיוף קל והסרת האבק (בנגרות חוץ יש להשתמש במרק .)P.V.A
 שכבת צבע ראשון סינטטי לפי הוראות חב' "טמבור".
 גמר :שתי שכבות צבע "פוליאור" בגוון לבחירת האדריכל ,עם שפשוף עדין בין השכבות.
 האדריכל ואדריכל הפנים רשאים לבחור  3-גוונים לצביעת הנ"ל.
 )3צבע "דורלק" ו/או "הולצלזור  "2000על פורניר ועל עץ גושני טבעי
 כל מוצרי הנגרות המצופים פורניר ו/או עשויים עץ גושני טבעי (לרבות סרגלי גמר ,סרגלי זיגוג,
סרגלים סוגרים ,קנטים וכד') ייצבעו במערכת צבע "דור לק" ו/או "הולצלזור  "2000כדלהלן:
 הבחירה בין שתי האפשרויות הינה בלעדית לאדריכל ,ועל הקבלן למלא הוראותיו ללא ערעור.
מודגש בזאת שהצבע והצביעה כדלהלן (לרבות האפשרות הניתנת לאדריכל להורות על ביצוע
של כל אחת משתי המערכות).
 כל שטחי הצבע ייצבעו בשכבות צבע כנדרש לכיסוי מושלם ( 2שכבות לפחות) עם שפשוף עדין
בין השכבות .במקרה של שימוש ב"דורלק" רשאי האדריכל להורות על ביצוע שכבת צרב (בייץ')
ובמקרה של שימוש ב"הולצלזור  "2000רשאי האדריכל ואדריכל הפנים לבחור ב 3-גוונים של
צבע הרצוי לו.
 6.4תיאור עבודות נגרות אומן באזורים השונים:
א.

דלתות
אופני מדידה מיוחדים
מחיר היחידות יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה ,המפרט הכללי ,התוכניות ,הרשימות
והפרטים השונים גם את האמור לעיל:
 )1האלמנטים השונים כוללים במחירם את המוצר מושלם ,צבוע ,מזוגג ומורכב במקומות
המיועדים.
 )2מחירי היחידות לעבודות הנגרות והמסגרות כוללים את כל האמור במפרט הכללי,
במפרט מיוחד זה ולרבות:
❖ תכניות ייצור ודוגמאות ,של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.
❖ המלבנים וביטונם ,הכנפיים והרכבתם ,הזיגוג ,הצביעה ,האיטום וכו'.
❖ צביעה בגוונים שונים.
❖ כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים ,קביעתם ,וחיבורם
למבנה ,לרבות פרופילי פליז ,משקופי ופרופילי עזר וכד'.
❖ איטום למניעת מעבר מים ,רוח ,רעש ורעידות.
❖ הפרזול ,לרבות כל אביזרי הקביעה ,משקופים סמויים ,צירים ,מסילות לכל
סוגיהם ,מחזירי שמן ,מחזירים קפיציים ,צירים הידראוליים ,מעצורי
דיקטטור ,מנעולים (לרבות צילינדרים) ,עיני הצצה ,שילוט ,ידיות ,מברשות,
מעצורים ,בריחים ,רוזטות ,מנעול צילינדר ,תפוס/פנוי בדלתות שירותים,
ציפוי פסי אלומיניום ו/או נירוסטה וכו'.
❖ כל הדלתות במבנה יהיו עם מגן אצבעות לפי דגם מוסדות חינוך כדוגמת חב'
"שהרבני" שיאושר ע"י יועץ הבטיחות ואדריכלית הבניין.
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 6.5מפרט טכני מיוחד לרצפת העץ של האולם הרב-תכליתי  -לפי מפרט הטוטו המצורף לחוזה זה.
המחירים כוללים אספקה ,הובלה והתקנה של כל חלקי המערכת המפורטים במפרט זה על כל
חלקיו .וכן של כל חלק ,אביזר ,מתקן ,אלמנט וכו' אחר ,שאינו מופיע במפרטים הטכניים להלן,
אך דרוש לאספקה ,השלמה התקנה ושימוש מושלמים ותקינים של הרצפה  -ברוח הדברים
כמפורט במפרט זה על כל חלקיו וכן בתכניות ובפרטים המצורפים  -ללא כל תוספת מחיר.
לשביעות רצונם של המתכננים ,מנהל הפרויקט והמזמין.
 1.1תנאי סף לבחירת קבלן המשנה לביצוע הרצפה
קבלן המשנה הינו בעל ניסיון בייצור והתקנה של רצפות עץ לבמות אולמות מופעים מקצועיות.
על הקבלן להגיש לאישור המתכנן תיעוד לגבי  2רצפות לבמות מקצועיות כנ"ל לפחות שביצע ב
 3השנים האחרונות ,בצרוף המלצות ממנהל הפרויקט (מפקח) ו/או האדריכל.
טיב ההמלצות וכן בדיקת איכות הביצוע בפועל של הרצפות שביצע הקבלן בעבר -הינן
מהתנאים העיקריים לעמידת הקבלן בדרישות מכרז/חוזה זה.
כמו כן ימסור הקבלן המבצע לידי מנהל הפרויקט וכן אדריכל הפרויקט העתק של המפרט,
כאשר המציע חתום בחותמת רשמית וחתימת יד ,על כל אחד מדפי המכרז .עדות לאישורו את
קריאתו המלאה והבנת כל פרטו.
1.2

עמידה בדרישות הבטיחות:

 1.2.1כל חלקי העץ בהם יעשה שימוש בעבודות רצפות הבמה הכלולות במכרז/חוזה זה,
ללא יוצא מהכלל ,יקבלו טיפול נגד בעירה לעמידתם בדירוג  .C4.2על פי דרישות ת"י,
 921חלק " - 6תגובות בשרפה של חומרי בנייה :דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות
ציבורית" ,על כל תיקונו  .1-4ובפרט תיקון מספר  - 3וכן כל תקנה אחרת שתהייה קיימת
במשך ביצוע הפרויקט עד לסיומו .כולל עבודות הגמר והצביעה כמפורט להלן .כולל
בדיקות אישורים בכתב של מכון התקנים של דוגמאות מכל חלקי העץ השונים של רצפת
הבמה ,באחריות הקבלן  -כלול במחירי העבודות.
 1.2.2על הקבלן לקבל אישור יועץ הבטיחות לעמידת כל החומרים הנ"ל בתנאים אלו.
 1.2.3הקבלן אחראי לאספקת דוגמאות החומרים ליועץ הבטיחות ולאספקת כל
האישורים ,הבדיקות והדוחות מאת מכון התקנים ,אותן ידרוש היועץ .לקבלת אישור
היועץ בכתב .לפני הביצוע .וכן בחישוב לוחות הזמנים הנדרשים לביצוע.
 .2מפרט טכני מיוחד לרצפת העץ של האולם הרב-תכליתי
 2.1מרכב הבמה
 2.1.1רצפת הבמה תהיה מותקנת על גבי רצפת הבטון לאחר פילוסה המושלם באמצעות מדה
+מדה מתפלסת והנחת יריעות הפוליאטילן.
 2.1.2העבודה כוללת ניקוי רצפת הבטון מכל לכלוך וכן מכל שאריות בטון ,ברזלים ,אבנים וכו'
הבולטים מפני רצפת הבטון.
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 2.1.3שכבת הפרדה בין מרכב העץ של הבמה לבין רצפת הבטון על כל שטחה באמצעות יריעות
פוליאטילן בעובי מינימלי של  0.2מ"מ .כולל חפיפות ברוחב  50ס"מ לפחות בין היריעות.
 2.1.4כל חלקי העץ של הרצפה להלן :הקורות הנושאות ,לוחות הציפוי של הבמה וכו' יטופלו נגד
בעירה ,עפ"י המפורט לעיל לפני הרכבתם.
 2.1.5במידה ויהיו חיתוכים בזמן ההרכבה ,ימרחו פני החיתוך בצבע כנ"ל למניעת חלקי עץ
חשופים כל שהם.
העבודה כוללת בדיקת דוגמאות במכון התקנים לעמידות חלקי העץ לבעירה.
 2.1.6קורות העץ הנושאות של מרכב הבמה יהיו ברוחב "( 2אינטש) ובגובה של "( 4אינטש).
העץ יהיה מיובש באוויר לדרגה של  12%לחות למרב.
 2.1.7קורות המרכב יהיו מוקצעות ויונחו על גבי ריצפת הבטון במרווחים מדויקים
של  60ס"מ מציר לציר
 2.1.8הקורות לא יחוברו ישירות אל רצפת הבטון אלא יונחו עליה באופן חופשי.
החיזוק אל הבטון ,לפני חיבור משטח העץ העליון ,יעשה ע"י מספר מצומצם ככל האפשר
של זוויתנים ,אשר יפורקו אחר השלמת התשתית.
 2.1.9בין הקורות הנ"ל ובניצב להן ,תחוברנה קורות מאותו הסוג לסירוגין ,בצורת
סולמות ,כל  2.0מ' 2.1.10 .לתחתית הקורות הנושאות יחוברו במרווחים של  50ס"מ ,לפני
ההרכבה רפידות פוליאוריטן דו שלביות כדוגמת  NeoShockשל  Connorאו כריות
פוליאוריטן ש"ע אחרות בדרגת קושי של  D70בסולם שור עפ"י דוגמה לאישור המתכנן.
הרפידות /כריות אך ורק עפ"י דוגמה לאישור המתכנן.
על כריות אלה לגעת בפני רצפת הבטון ולתמוך באופן פעיל בקורות העץ ,במרווחים
האמורים.
 2.1.11במידה ולאחר הנחת הקורה נותרות כריות המרחפות מעל פני הבטון ,יש צורך לתמוך
אותן בעזרת לוחות עץ לבוד דק"( ,שימסים") זה על גבי זה .מידות לוחות אלה לא יקטנו מ
 15/15ס"מ כ"א ,והם יתמכו בכריות הגומי המחוברות לקורה המרחפת במרווחים שלא יעלו
על  50ס"מ.
לוחות העץ הלבוד יחוברו קבע אל רצפת הבטון ,וזה אל זה ,על ידי דבק פוליאוריטני
(לדוגמא .)Gorilla Glue
* הקבלן אחראי להזמנת המתכנן/האדריכל לביקורת באתר לאחר הנחת כל הקורות ותמיכת
כל הכריות .במידה והמתכנן לא יוזמן לבדיקה הנ"ל  -והקבלן ימשיך בעבודות רצפת העץ אשר
יסתירו את הנ"ל  -יפורקו כל העבודות הנוספות כדי לאפשר את הביקורת.
 2.1.12במרווחים בין הקורות הנושאות ,יונחו על ריצפת הבטון מזרוני צמר סלעים בעובי "4
ובמשקל מרחבי של  80ק"ג למ"ק .או מצמר זכוכית בעובי " ,4במשקל מרחבי של  24ק"ג/מ"ק
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המזרונים ימלאו את המרווחים בין קורה לקורה בדיוק .המזרנים יכילו חומר דוחה מזיקים
ע"פ הצורך .בהתאם למפרט היצרן ,או ביישום ע"י המבצע ,על פי תיעוד החומר.
 2.2משטח פני הרצפה
 2.2.1החומר למשטח פני הרצפה.
לוחות משטח הרצפה יהיו עשויים משתי שכבות של פלטות עץ לבוד  -מעץ ליבנה (בירץ') בעובי 20
מ"מ כ"א.
מידות הפלטות  120ס"מ  240 xס"מ.
הפלטות יהיו מונחות בשני כיוונים ניצבים ובהתקה בין שכבה לשכבה.
חומר הגלם לייצור הפלטות יהיה מיובש באוויר ל 8% -לחות למרב.
הפלטות יהיו שלמות ומושלמות משני צדדיהן ללא פיתולים ועיוותים ,ללא סדקים כל שהם
וללא שבירות בקנטים.
פני הלוחות יהיו מלוטשים וחלקים למשעי .ללא שום חספוסים חורים או פגמים.
על הקבלן לספק העתק תעודת המשלוח של העץ הנ"ל מעם ספק העץ ,בה מצוין סוג העץ ,וכן
תעודת בדיקת אחוז לחות העץ.
 2.2.2התקנת משטח פני הרצפה.
אין להשאיר רווחים בין לוחות משטח פני הבמה.
על קצות פלטות והלוחות להיות מונחים רק על גבי קורות העץ הנושאות  -במרכז הקורה ולהיות
מוצמדים זה לזה בחוזקה.
אין להשאיר עיוותים ,בליטות ,הפרשי גובה או סטיות אחרות בחיבורי הלוחות.
משטח הרצפה יותיר רווח חופשי של  10מ"מ מהקירות לכל אורך המגע ביניהם .על המרווח להיות
ממולא באמצעות
חומר אטימה אלסטי מתאים.
הפלטות יחוברו אל הקורות הנושאות ע"י "ברגי פטנט" מגלוונים מאיכות מעולה של יצרן ידוע.
הברגים יהיו בעלי ראש פאזה שטוח ,במימדים של  6X80מ"מ.
הברגים יותקנו באמצעות קדיחת חורים דרך שתי שכבות העץ הלבוד והברגת הלוחות אל
הקורות .הברגים יושקעו לעומק  5מ"מ מפני הלוח העליון ע"י קידוח בעומק זה בקוטר ראש
הבורג בדיוק .במגרעת מעל לבורג תיסתם בתערובת של נסורת דקה מאד מעץ ליבנה מעורבת
בדבק אפוקסי מיוחד  -או אחר באישור המתכנן .כל הסתימות יוחלקו וילוטשו עם פני הלוח
המקוריים ללא הכר.
על פני הרצפה להיות מפולסים לחלוטין ,בטווח שגיאה של  2מ"מ  .±על כל חריגה אחרת יש
לדווח נקודתית
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סבילות רצפת העץ
2.3
כושר הנשיאה של הרצפה יהיה  - 500 kn/m²על הקבלן להגיש תוצאות מבחן עמידה בעומס
ואישור מהנדס בכתב.

2.4

גימור פני הרצפה

 2.4.1על פני הרצפה להיות מוחלקים גם באתר ,לאחר ההרכבה ולפני הצביעה  -בעזרת מכשור
יעודי למטרה זו .גם במקומות הקשים לגישה.
 2.4.2כל חלקי העץ של הרצפה להלן :הקורות הנושאות ,לוחות הציפוי של הבמה וכו' יטופלו נגד
בעירה ,עפ"י המפורט לעיל לפני הרכבתם.
* במידה ויהיו חיתוכים בחלקי עץ אשר טופלו ע"י צביעה חיצונית (בהבדל מלוחות עץ לבוד
המכילים את הטיפול בתהליך הייצור המתועד ומאושר שלהם )  -בהרי זמן הרכבת הרצפה,
יצבעו פני כל חיתוך מסוג זה בחומר מעכב בעירה.
* העבודה כוללת בדיקת דוגמאות במכון התקנים לעמידות חלקי העץ לבעירה בכפוף לכל תקן
קיים ומחייב.
 2.4.3לאחר ההרכבה ,ימרחו פני הבמה העליונים והפנלים הסוגרים בגימור מיוחד לרצפות עץ,
עמיד שחיקה
במיוחד עפ"י הגדרת היצרן ובעל חדירות גבוהה לעץ ,בצבע שחור בגמר מאט .על הקבלן להגיש
הצעתו לצבע
וחומרי הגמר לאישור המתכנן והתיאטרון .כדוגמת:
 3שכבות צבע (לדוגמא :מתוצרת " "FLOODמסוג " + )"Sedona" "Spa'nDeckגיוון ע"י
פיגמנט שחור  +ליטוש עדין בין שכבה לשכבה  4 +שכבות לכה אקרילית עמידת שחיקה ,על בסיס
מים (לדוגמא :מתוצרת " - "Adlerאו שווה ערך ,באישור המתכנן בלבד) בגמר מאט + G10
פיגמנט שחור כנ"ל .כולל ליטוש עדין בין שכבה לשכבה.
היישום עפ"י הוראות היצרן לרבות מניעת שימוש ודריכה על הרצפה לאחר הצביעה למשך הזמן
הנדרש ע"י היצרן.
 2.4.4על הקבלן לוודא שהצבע הראשוני נגד בעירה אינו מונע או מפריע לתקינות צביעה זו.
 2.4.5דוגמת לוחות עץ  +הצבע  -לאישור האדריכלים ,המזמין והמתכנן לפני הביצוע.
 2.5קופסאות שקעי חשמל ותקשורת ברצפה
קופסאות השקעים ברצפה ימוקמו עפ"י המופיע בתכניות  -ויעשו מחומר הרצפה ובגימור כמפורט
לעיל ,כולל קופסה פנימית מפח מגולוון  -הכל עפ"י הפרטים.
על כל מכסי קופסאות השקעים שברצפה ,להיות עשויים משכבת עץ זהה והומוגני לזה של
המשטח העליון של הרצפה בסוגו ,איכותו וכיוון הנחתו.
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על שפת המכסים להיות מעובדת באופן כזה שיאפשר את פתיחה וסגירה באופן קל ונח  -להיות
אחידה מכל העברים  -ולהיות חתוכה באופן המאפשר התאמה מושלמת לפתחים להם משמשים
המכסים.
 2.6פנל עץ על הקירות במפגש של רצפת העץ והקירות
מעל המרווח בין משטח הרצפה לקירות סביב הבמה כמפורט לעיל ,יותקן פנל מעץ ליבנה בחתך
" 1"/ 3המחובר לקיר ע"י הברגה גלויה בברגים צבועים שחור מאט ודיבלים  -על-פי הפרט .גימור
פנל העץ  -כמו משטח הרצפה.
 2.7כיסוי מגן עליון
כיסוי מגן עליון למשטח הרצפה המושלם  -שלם ורצוף ללא רווחים לכל שטח רצפות העץ --
מלוחות  O.S.B.בעובי  8 - 11מ"מ ,מותקנים על גבי משטח הדריכה העליון של רצפת העץ בגמר
ביצועה וקבלתה הראשונה  -ומחוברים ביניהם ללא פגיעה כל שהיא בפני רצפת העץ שמתחתיהם.
הכיסוי להגנה מפני פגיעות מהעבודות הנמשכות בחלל האולם אשר יבוצעו לאחר גמר עבודת רצפת
העץ.
* לוחות הכיסוי יישארו רכושו של הקבלן ,ויפונו על ידו מהאתר לאחר הקבלה הסופית של
הרצפה ,שתתקיים
לאחר הסרת לוחות הכיסוי תיקונים והשלמות עפ"י הערות המזמין והמתכנן.

 6.6כללי מסגרות אומן ומסגרות מגן
א.

עבודות מסגרות אומן  -כללי
בהעדר הוראה אחרת בתכניות ,נקבעים בזאת גדלים ועוביים מינימליים בעבודות
מסגרות האומן:
 )1עובי פח פלדה למשקופים מכל הסוגים יהיה כמצויין בתכניות ,אולם לא פחות מ-
 2.0מ"מ (במסגרות הג"א  -לפי דרישות פיקוד העורף).
 )2עובי פחי פלדה לכל שאר עבודות מסגרות האומן ,ללא יוצא מן הכלל ,יהיה  2.0מ"מ
לפחות (במוצרי הג"א יהיה העובי כנדרש בתקנות ובתכניות רשויות הג"א).
 )3כל פרופילי הפלדה יהיו בעובי של  4.0מ"מ לפחות אלא אם צויין אחרת בתכניות.
 )4מידות הפרופילים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה ,ברמה מעולה ובאישור
האדריכל ,אולם בכל מקרה אין להשתמש בפרופילים שאחד או יותר ממידותיהם
קטנים מ 25-מ"מ ,אלא אם קיבל הקבלן אישור מראש מאת האדריכל.
 )5משקופי פח פלדה יסופקו בהתאם לרוחב הקירות ,וכן יש למלא בטיט צמנט מסביב
לכל אורכם לאחר הרכבתם באתר.
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 )6חלקי פרזול מאלומיניום המורכבים על מוצרי פלדה ,יופרדו על ידי חומרים
מאושרים לצורך ניתוק המגע בין הפלדה והאלומיניום.
 )7באם יידרש גלוון תעשייתי למוצר זה או אחר יש לבצע בהתאם לנאמר לעיל בפרק
זה.
 )8צביעת אלמנטי מסגרות תהיה בהתאם לחלופות הבאות לפי בחירת האדריכל:

ב.

▪

פריימר על גילוון

▪

צביעה בצבע המרייט ו/או סופרלק ו/או פוליאור הכל בהתאם לתכניות ולפרטי
אדריכל

דלתות מתכת
דלתות הפח תהי ינה חד או דו כנפיות עפ"י הרשימות במידות המצוינות ברשימות
ותכלולנה צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור או פתח אחר עפ"י המפורט ברשימות.
המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי  2.0מ"מ עפ"י פרט המופיע ברשימות (כדוגמת רב
בריח ,רשפים או ש"ע) באישור האדריכל .הכנפיים מפח מגלוון מכופף בעובי ( 1.5פח משני
עברי הכנף) ,כולל צמר סלעים בעובי " 80 2ק"ג/מ"ק .הגימור ,הפרזול וזיגוג הצוהר עפ"י
המופיע בסעיפים קודמים.

ג.

דגמים בסיסים לביצוע
▪ משקופי פח  -מתוצרת חברת "רשפים" או "פלרז"
▪ דלתות עמידות אש  -מתוצרת חברת "רשפים" או "פלרז"
▪ דלתות ארונות פירים -מתוצרת חב' "פלרז" או "שהרבני" או "רשפים"

ד.

הוראות ודרישות מיוחדות לייצור
 אלמנטים מפרופיל פח מכופף ייעשו תמיד מפח מכופף בעובי  1.5מ"מ לפחות אלא אם צוין
אחרת במפורש.
 החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זוויתנים מברזל שטוח  3מ"מ (אחד לכל מטר אורך מכל צד)
המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך המזוזות בקירות בנויים או קשורים לבטון באמצעות
זוויתנים לתוך הבטון בעומק של  3ס"מ לפחות וזאת על מנת להבטיח את 2כסויים על ידי
הטיח.
 פרופילים מפח מכופף אשר גובהם אינו עולה על  3.0מטר יבוצעו מחתיכה אחת .בכל מקרה
שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים מרותכים ,יש לקבל את אישורו של המפקח על מקום
החיבור ,צורת הריתוך והליטוש .כל המשקופים יבוצעו באופן מדויק וקפדני ע"פ השרטוטים
המפרטים את משקופי הפלדה.
 החורים עבור מנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד .את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח
מולחם.

ה.

סיבולות
 בייצור המשקופים לא תותר סטייה מעבר ל 1.5-מ"מ במידה האופקית ו/או האנכית ו/או
האלכסונית ביחידות.
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 ביחידות שאורכן גדול מ 1,830-מ"מ מזה לא תותר סטייה באנכיות מעבר ל ± 3 -מ"מ.
 כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה המקסימאלית בעת הטרחה
מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על  1 :300של מפתח אותו חלק המעוגן ונעול במסגרתו .לא
יותר עיוות תמידי לאחר ההטרחה.
ו.

דלתות עמידות אש
 במקום שמופיעה דלת אש ,הכוונה לדלת אש לפי תקן ישראל  .1212הדלת תהיה באישור מכון
התקנים הישראלי לפי רשימה  7המעבדות המופיעות להלן כפי שפורסם ע"י שר הפנים באפריל
.1984
 מחזירים הידראוליים ,מנעולי בהלה יורכבו כחלק ממערכת הדלת הנבדקת כיחידה אחת
בהתאם לתקן וכל הפרזול יהיה אוריגינאלי של יצרן דלת האש ,מחזירי דלת יהיו מחזירים
הידראוליים חיצוניים בלבד.
 צוהר זכוכית חסין אש בגודל ובצורה לפי בחירת האדריכל
 דלתות האש תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י המופיע ברשימות במידות המצוינות ברשימות
מתוצרת מוכרת ונושאי תו תקן ויכללו ,בין היתר ,משקוף פח מכופף מגולוון בעובי  2מ"מ ,כנף
פח דו צדדית בעובי  1.5מ"מ ,צלעות חיזוק ,בידוד תרמי ואקוסטי בין הדפנות ,אטמי גומי
בנקודות המגע של הדלת (לעשן קר) ,פס תופח בצידי הדלתות ,פרזול חסין אש תקני (עפ"י
בחירת האדריכל) .הקבלן ייקח בחשבון שינויים שיידרשו עקב החלטות כיבוי אש.
 פרטי ומספר קטלוגי של הפרזול אינם ניתנים במפרט זה מכיוון שהם כחלק ממערכת הנבדקת
ביחידות דלתות אש אך הכוונה לפרזול המקובל על ידי האדריכל ויהיה לפי בחירתו כאשר ניתן
לבחור כמה מערכות המתאימות לאותן דלתות אש.
 מנגנוני החזרת כנף ראשונה ואח"כ הכנף השנייה (קואורדינאטור) כלולים כקומפלקט הדלת.
 משך זמן העמידות של הדלת לפי הנחיות יועץ הבטיחות .הדלת כוללת המשקוף ,הפרזול וכל
שאר האביזרים הנלווים בהתאם לתקן ומאושרים לדלתות אש ועשן.
 על ספק דלתות האש להביא למשרד האדריכל את אישור מכון התקנים ותעודות אחרות
המאמתות התאמה לתקן.
 דלתות האש בחדרי המדרגות תהיינה ללא צילינדר וללא אפשרות נעילה

ז.

מלבנים (משקופים)
 כל המלבנים מפח מכופף בעובי ,בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטים.
 רוחב המלבן יהיה רחב ב 1.0-ס"מ לפחות מהעובי הכולל של הקיר ,כולל החיפוי.
 כל חיבורי הפינות במלבנים יעשו בחיתוך אלכסוני (גרונג) וירותכו לכל אורך החיתוך .הריתוכים
יושחזו וישאירו משטח חלק בצד החיצוני של המלבן.
 במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף  3 -חורים במזוזות ו 2-חורים או יותר
במשקוף .כ"כ יש להתקין קופסת מגן לכל כפתור.
 מלבנים יהיו מסוג המיועד לקירות בניה דוגמת תוצרת חברת "רשפים"
 יש לרתך את הצירים אל המלבנים מצידם הפנימי.
 בכל המלבנים עבור דלתות לפתיחה יש להכין חריץ נגדי עבור המנעול עם קופסת מגן עבור
לשונית מוברגת .הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.
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 כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים גלוון חם  80מיקרון לפחות ,לפני גיליון יש לבצע התזת חול קל
להורדת החלודה.
ח.

הזיגוג  -נא להוסיף מפרט אקוסטי
 הזכוכית תהיה חלקה ללא ליקויים ופגמים.
 עובי הזכוכית לא יפחת בשום אופן מהנדרש עפ"י תקנה ,תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת.
 הזיגוג בדלתות רגילות תהיה מזכוכית שקופה חלקה בעובי שלא יפחת מ 5-מ"מ בכפוף לתקנים
והנחיות הרשויות המוסמכות.
 הזיגוג בדלתות אש בזכוכית שכבות  3+3מ"מ לפחות ,בכפוף לתקנים והנחיות הרשויות
המוסמכות.
 הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם .ללא פינות חתוכות (חומרי
איטום קבוצה ג' סעיף  120333במפרט הכללי) .הרכבת הזיגוג בדלתות האש בהתאם להנחיות
התקנים הרשויות המוסמכות.

ט.

הפרזול

 )1באופן כללי ,כל חלקי הפרזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים ,לפי הוראות
היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים  -בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר) ,ולהיות באיכות
מעולה .לשם הבטחת פעולה תקינה ,נחה וקלה של חלקים הנעים ברכיב.
 )2כל מרכיבי הפרזול יהיו כמתואר להלן ,אלא אם צוין אחרת ברשימות הרכיבים (או אם
בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפרזול):

)3
)4
)5
)6
)7
)8

▪

כל הצירים הצידיים יהיו צירים חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונזה ,באיכות
מעולה.

▪

באם לא מופיע אחרת בסוג הדלת ,כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים ,כדגם של
"ירדני" ,שקעים לרבות כל מערכות הביטחון.

▪ כל ידיות המנוף תהיינה מנירוסטה לרבות רוזטות עם חיבור סמוי לכנף .לכל כנפי
הדלתות לפתיחה רגילה יורכבו מעצורי רצפה או מעצורי קיר לפי בחירת האדריכל
מ ,PVC -מתוצרת" ,ליפסקי" או שווה ערך.
הפרזול יכלול את כל חלקי ההנעה ,מסילות ,צירים ,ידיות מנעולים ,מחזיקי רוח3 ,
מפתחות ,בריחים עם צינורות פליז ,מחזירים הידראוליים ,רוזטות ושלטים.
כל הפרזול יהיה מסוג מעולה ,בהתאם למפורט בשרטוטים ,בכתב הכמויות והמחירים
וביתר מסמכי החוזה ,ובהעדר פירוט  -בהתאם להנחיות המפקח.
האישור להזמנת הפרזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות.
המנעול יותאם לצילינדר עין ארוכה ו/או עין אקסצנטרית ,לפי הצורך.
כל מנעול "צילינדר" של כל אלמנטי המסגרות ,הנגרות והאלומיניום יותאמו למפתחות
"מסטר" אחיד דו-צדדי( ,בחדרים טכניים בשטחים ציבוריים).
הצירים לדלתות ,באם לא צוין אחרת ,יהיו צירים רגילים"( ,פרפר" לא מתרוממים)3 ,
לכל דלת ,או צירים חרוטים לפי בחירת המפקח .צירים רגילים יהיו טיפוס כדוריים
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)9
)10

)11

)12
)13
י.

מצופים כרום עם מיסבים אוקלון .בדלתות בהם צוין "צירים מיוחדים" ,הצירים יהיו לפי
בחירת האדריכל.
דלתות לארונות תסופקנה עם תפס מגנטי.
דלתות שלא ניתן להרכיב בהם צילינדר (דוגמת דלתות לארונות) ,יורכב בהן צילינדר
ריהוט מתוצרת "ייל" עם אפשרות ל"מסטר" או לחילופים (אם אפשרות זו אינה קיימת)
מנעול צילינדר מותאם מראש לסידרת המפתחות.
לדלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה כרום בחזית ,תובא
דוגמא לאישור המפקח מראש .דרישה זו חלה גם לגבי דלתות כפולות לארונות מכל
הסוגים .התור לבריח בריצה יהיה מצינור פליז מבוטן.
לדלתות מרחבים מוגנים יסופקו בריחים אופקיים ברמה מעולה לפי בחירת האדריכל.
כל סוגי הפרזול טעונים אישור האדריכל.
צביעת אלמנטי מסגרות

 )1כללי:
 בהתאם לסעיף  1105במפרט הכללי.
 צביעת מסגרות ומשקופי פלדה ע"פ מפרטי חב' טמבור.
 עבודות הצביעה של מסגרות הפלדה לפי מיפרט הצבע המפורט בפרק " 11עבודת צביעה"
במיפרט הכללי ,או לפי מיפרט יצרנים לדוגמא כגון :שהרבני אך לא פחות מהמוזכר כאן.
 כל הפלדה תהיה מגולוונת למעט במקום שכתוב במפורש "ללא גילוון".
 צביעת פלדה המוגדרת "ללא גילוון " שאינה מגולוונת ,מסגרות אומן ,מסגרות מגן (הג"א),
מסגרות חרש וכל עבודות מסגרות גלויה לעין מערכת "סופרלק" או "פוליאור" (לבחירת
האדריכל).
 )2גילוון:
לרבות פרופילים ופחים ,פלטקות ,עמודים
 ככלל כל אלמנטי הפלדה
עגולים,מעקות,גדרות,מאחזי יד,רוזטות וכו' המופיעים בפרק זה ובפרקים  ,02,19יהיו
מגולוונים בגלוון חם או בגלוון אלקטרוליטי ובכל מקרה בהתאם לדרישות פרקים -19,02
הדרישת המחמירה.
 הגלוון יבוצע עפ"י דרישות ת"י  .918עובי הציפוי יהיה  80מיקרון.
 החלקים המיועדים לגלוון יתוכננו לתהליך זה .היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ
הגלוון ,אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".
 כל החלקים יישלחו לגלוון לאחר ניקוי חול ,מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי .ציפוי
האבץ יהיה רצוף וללא פגמים .טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר בהתאם לתהליך
הגלוון.
 בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגלוון בשטחים קטנים מ 1-סמ"ר יותר להשתמש בצבע
עשיר אבץ לתיקון הפגם .לא יותרו יותר מ 2-תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד.
 היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון התאמתו לתקן ואיכותו ,וכן
אחריות לטיב הגילוון לתקופה של  20שנה לפחות
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 )3לעבודות בתוך הבניין
 ניקוי יסודי של המתכות מחלודה ,לכלוך ,שמנים וכו' בטרפנטין מינרלי וצביעת כל השטחים עם
חלודה קבועה בממיר חלודה של טמבור (מח"ט).
 שכבת צבע "בזק" של טמבור בעובי כ 45-מיקרון (ביבש) שתבוצע מיד לאחר הניקוי כנ"ל.
 לפני ביצוע שכבות הגמר יש לחזור ולתקן שטחים שנפגעו על ידי צביעת יסוד כנ"ל.
 גמר  -שתי שכבות צבע "סופרלק" או "פוליאור" או "המרייט" במאחזי היד (לבחירת האדריכל)
בעובי כולל של  50-60מיקרון (ביבש) בגוון לבחירת האדריכל.
 )4לעבודות מחוץ לבניין
 ניקוי יסודי ושכבת "בזק" ,כנ"ל בעבודות בתוך הבנין (ס"ק א' לעיל).
 שכבת ביניים של צבע "מגן  309ביניים" בעובי  35מיקרון לפחות.
 הגמר  -שלוש שכבות "סופרלק" או "המרייט" בעובי כולל של  70-80מיקרון (ביבש) בגוון
לבחירת האדריכל.
)5

הכנה לצביעה
 לפי הוראות היצרן והמפרט הכללי.
 אין לצבוע את צידם הפנימי של מלבני הפלדה בשטחים הבאים במגע עם הבטון.
 אין לצבוע צירי "פרפר" מצופי קדמיום.

 )6צבע יסוד
 שכבה מקשרת ויסוד (לאחר חספוס השטחים המבריקים) תהיה מסוג "אופיטמרין אוניסיל" או
יסוד "בזק אדום".
 )7חלופות צבע עליון
 לפחות  2שכבות של צבע עליון "סופרלק" או "סופטמט" או "המרייט" בעובי  35מיקרון לכל
שכבה ,ו/או עד לכיסוי מלא ולשביעות רצון המפקח והאדריכל .או  2שכבות צבע עליון "איתן"
עם מדלל מתאים לצביעה בהברשה בעובי  35מיקרון לכל שכבה עד לכיסוי מלא .בחירת סוג
הצבע העליון  -ע"י האדריכל לפי לוח גוונים.
 בחירת החלופות רק על ידי המפקח.
)8

גוון
 לפי בחירת האדריכל.

 )9מערכת צבע "סופרלק מאט" או "פוליאור" על מוצרי פח מגולוון ו/או אבץ
 ניקוי יסודי של כל שטחי המתכת מלכלוך ,שמנים וכד' ,וניקוי במדלל  4-100של "טמבור".
 חספוס קל של כל פני המתכת בבד שמיר מס.80 .
 שכבת יסוד "אוניסיל  "ZNשל טמבור בעובי  40מיקרון (ביבש).
 שכבות צבע גמר "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע בעובי כולל של  60מיקרון לפחות ע"פ בחירת
האדריכל כולל בחירת הגוון.
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 בעבודות חוץ  -תכלול העבודה תוספת של שכבת צבע בגמר "המרייט" בעובי כ 350-מיקרון
בגוון ע"פ בחירת האדריכל
 )10צביעת ארונות פח לפירים לוביים קומתיים ,חדרי שירות ,פירים:
 ארונות בלוביים ראשיים יהיו בגמר עץ טבעי לפי תוכניות ופרטי מעצב פנים.
 ארונות בלוביים קומתיים באם לא מסומן אחרת בתוכניות האדריכל או מעצב הפנים הארונות
יהיו בגמר צבע בתנור ,הגוון יהיה בגמר  RALאו אחר לפי בחירת האדריכל ואדריכל הפנים
 )11צביעה בתנור על ארונות פח מגולוון לסגירת פירים ,לוביים קומתיים
 שטיפה בממיס "ארדרוקס  "551 Gאו ב" -דטרגנט  "70-BCמתוצרת כמתועש או שו"ע.
 שטיפה במים להסרת הממיס.
 ייבוש ב 150 -מעלות.
 איבוק.
 ביצוע קליעה וייבוש ב 200 -מעלות.
 הצביעה אלקטרוסטטית בתנור ,הצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת האדריכל ,עובי  70מיקרון.
 האדריכל רשאים לבחור  3-גוונים לצביעת הנ"ל.
 6.7תיאור עבודות מסגרות אומן באזורים השונים:
בהתאם למפורט ברשימת המסגרות ובהתאם לאמור במפרט זה
א.

עב' מסגרות שונים
עבודות מסגרות שונים יהיו מגלוונים וצבועים בתנור ויבוצעו בהתאם למפרט זה ובהתאם לתוכניות
ופרטי האדריכל ואדריכל הפיתוח הכל לפי התוכניות ובין היתר:
 רפפות ,ארונות ,סולמות ,גדרות מתכת
 דלתות
 פתחי אוורור /רפרפות אוורור
 מסגרות בחדרי משאבות ,בריכות מים ,חדר גנרטור.
 תעלות ניקוז מנירוסטה וסבכות על תעלות ניקוז.
 מסעדי יד
 דלתות ומשקופים מפח מגלוון וצבוע בתנור לנישות/פירים /ארונות בלוביים קומתים/ראשיים
 מעקות בצידי רמפות ומדרגות בבניין ובפיתוח.
 צינור מגן מגולוון מסביב לקירות חדרי אשפה.
 מסגרות ממ"ד
 כיסויים לצנרת גלויה מפח מגולוון בחום וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.
 מעקות ומכסים שונים בחדרי מכונות מעלית ,מיכלי מים וכו'.
 יציאות לגג.
 סולמות כולל אביזרי בטיחות לפי החניות יועץ הבטיחות
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 מפתח מאסטר (מחסנים משותפים ,דלתות כניסה לבנין וכד').
 רשתות לפתחי איוורור ולפתחים בחדר אשפה.
 דלתות מסגרות לנישת מערכת מים ראשית
 דלתות ,שערים וכו'
 דלתות רפרפות ושבכות להסתרת מערכת מונה מים ראשית.
 שבכות לקירוי ואוורור
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פרק  - 07תברואה
 07.01תיאור עבודה
העבודות בפרוייקט זה יבוצעו בהתאם לכל המפרטים ,התקנים ,התקנות והחוקים הרלוונטיים ,כולל
בין היתר:
-

המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו.
הוראות למתקני תברואה (הליית).
ת"י .120
מפכ"מ .34
חוק התכנון והבנייה.

על מבצע המערכות להיות בעל נסיון בהרכבת מערכות אלו .עליו ללמוד כל תכניות הבניין כולל
אדריכלות וקונסטרוקציה וחשמל בנוסף לתכניות המערכות .זאת ,עקב מורכבות המבנה והצורך
בתיאום הדוק בין כל המקצועות בכדי להגיע לביצוע מוצלח של המערכות.
במפרט המיוחד ,התכניות ,כתב הכמויות והמסמכים הכללים המוזכרים לעיל באים להשלים ולהוסיף
ולא לגרוע אחד את משנהו.
בכל מקרה של ספק ,שאלה ,או אי-הבנה על הקבלן לפנות למפקח ולקבל הבהרות .קביעת המפקח אחרי
התייעצות תהיה סופית.
עקב מורכבות המערכות והצורך בגימור מושלם מבחינה אסתטית ובחינה בריאותית ,אין אפשרות
לכלול כל המפרטים הדרושים .המחיר המוצע על ידיד הקבלן כולל כל עבודות העזר וכל האביזרים
הדרושים לגימור מושלם והפעלה יעילה של המערכות.
במסגרת מערכות האינסטלציה בפרוייקט ,יש לבצע את העבודות העקריות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מים  -חיבור חדש לקו ראשי ברחוב.
כיבוי אש  -הידרנטים חיצוניים ועמדות כיבוי אש פנימיות בהתאם לתכניות.
מתקני תברואה במבנים  -קבועות סניטריות ,רשת מים פנימית ומערכת דלוחין ושפכים
בהתאם לתכניות.
גשם  -מערכת קולטי גשם בגגות וצינורות גשם בבניין.
ביוב  -מערכת ביוב בכל השטח והתחברות אל קו ראשי קיים.
מתזים-במבנה  24כיתות יותקנו מתזים( -ראה מפרט מיוחד)

 .תנאים כלליים
א .אופני מדידה ותכולת מחירים.
 . 1אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי העבודה
הכלולים בכתב הכמויות ,אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת .כאשר אופן המדידה ותכולת
המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות ,תהא להגדרה זו עדיפות ,אם ובמידה ויש שוני או
סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.
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 .2תיאור היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד .רואים את מחירי
היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי העזר וכל הדרוש
לביצוע מושלם .מתן פירוט חומרי עזר ו/או בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.
 .3שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ,ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה
נתונה.
 .4לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום הדרוש.
 .5מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים המיוחדים.

ב .הזמנת פיקוח חיצוני
על הקבלן לתאם על חשבונו הזמנת ביקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה (מכון
התקנים ,הטכניון או גוף אחר שקבעה הרשות ,ועימה חתם המזמין הסכם לפיקוח).
מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר על הקבלן יהא לשאת
בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

ג .הזמנת התחברויות
על הקבלן לתאם עם מחלקת המזמין את הנושאים הבאים:
o
o
o
o

קבלת מד מים לבניה.
חיבור מים סופי.
חיבור ביוב.
חיבור ניקוז.

התיאום ייעשה במועד מתאים תוך התחשבות בזמן ביצוע העבודות על  -ידי הרשות
המקומית וזאת בכדי שלא לגרום כל עיכוב הן בתחילת הביצוע והן לקראת מסירת הבנין.
עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.

ד .תכניות שיכין הקבלן
הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח ,בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו ,את
התכניות ואת המסמכים הבאים:
 oרשימת ציוד כולל דפי קטלוג ואישורי תקן.
 oאמצעי תליה וחיזוקים.
 oמהלך צנרת (תכנית ,חתכים ופרטים) במקומות שידרוש המפקח.
 oתכניות ציוד נירוסטה.
 oתכניות תיעוד סופיות ( )AS MADEבשלשה העתקים.

 07.02תמיכות ומתלים
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 )1תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים  0701ובשאר הפרקים הרלוונטיים במפרט
הבינמישרדי.
 )2תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות כדוגמת "יונירסט"" ,רוקו" ,או" ,מופרו" וכל
סדרת האביזרים הנילווה .התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות,
בהתאם לתוואי הצנרת.
התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסרבטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת .במקומות בהם
נדרשים קונזולים לתמיכת מספר צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול .המרחקים
בין הקונזולים על פי המופיע בתכניות הפרטים.
צינורות אשר יש לתמוך כל מרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים יחוזקו עם מתלי
ביניים.
 ) 3צינורות גלויים על גבי קירות עם חפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות בודדות
(חבק ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום.
 )4צנרת נקזים מפוליאתילן ( )HDPEיש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע ,בהתאם למפרטים
הרלוונטים כולל מפמ"כ  ,34חלק  ,2שחלק מדרישותיו מובא להלן.
 )5כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים ,למניעת רעש ,על ידי גומי בעובי  3מ"מ.
 )6כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים.

 07.03צביעה
)1
)2
)3
)4
)5

הצנרת הגלויה לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תיצבע לכל אורכה ותסומן
בהתאם ללוח גוונים שיקבע המפקח.
תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.
עובי מינמלי של הצבע בכל המקרים  12מיקרון.
הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע.
כל עבודות הצביעה ,סימון ,שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה.

 07.04פתחים ושרוולים
 )1הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון :השארת חורים
ושרוולים ,התקנת צינורות לפני יציקות וכו' .כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי
נכונה לא תתקבלה .לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן
היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו' .חציבות לאחר יציקה
לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח .הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות
תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו .פתחים אלה אינם מופעים בתוכניות ,ועל הקבלן לערוך התאמה
בין תכניות המערכות לתכניות הקונסטרוקציה ,לתכנן הפתחים הדרושים ולתאם הכנתם עם
מהנדס הקונסטרוקציה ועם מבצע הקונסטרוקציה.

 ) 2כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים (מקלטים ,ממ"דים וכו') ייעשו על ידי הכנסת
הצנור ביציקה ,על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת  MCTאו LINK-
 ,SEALהכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.
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 )3מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש ייעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר
מעכב אש.
 )4מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש ייעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן
על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים(.קולר אש)
 )5במידה שההכנות הנ"ל לא נעשו בזמן ביצוע הקונסטרוקציה או במידה והכנתם אינה
מתאפשרת בגלל שיטת הקונסטרוקציה (לדוגמא  -ספנקריט) ,אזי על הקבלן לעשות ההכנות
הדרושות אחרי ביצוע הקונסטרוקציה וזאת בצורה נקיה דהינו תוך שימוש בקידוחי יהלום
וכדומה.
 )6כל הפעולות האלה כלולות במחירי היחידה השונים.

07.06

קבועות סניטריות

הקבועות הסניטריות יהיו לפי מפרט מוריה.
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

הקבלן יספק לשטח ,לצורך קבלת אישור המפקח ,האדריכל והמתכנן ,דוגמאות של כל
הקבועות הסניטריות ,לרבות הברזים והסוללות ,אותם הוא עומד לספק.
הקבלן ידאג לקבל נתוני חיבור מדויקים לכל קבועה לפני ביצוע ההכנות לחיבורה.
מרכזי הכלים על פי תכנית אדריכלית ,לפי מידה מסומנת .אין לקבוע מרחקים לפי מדידה
בתכניות.
כאשר הקבועות מותקנות על גבי מחיצות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות
מיוחדות ,חרושתיות ,הנשענות על הרצפה ועל מערכת תמיכו הקיר .יש להגיש לאישור את
פרט התמיכות הללו .לא תשולם כל תוספת עבור תמיכות אלו!
כיורים בהם מתוכנן להתקנה ברז עומד (פרח) ,יהיו עם הכנה חרשתית לקדיחת הפתח
המתאים .הרכבת הברז כולל אספקת  2ברזי סגירה על הקיר מתחת למשטח וצנרת
מקשרת.
אסלות תלויות יחוברו באמצעות אביזרי תמיכה חרושתיים מתאימים אל הרצפה והקיר.
מחיר האסלה קומפלט כולל את כל האביזרים הנדרשים לתמיכת האסלה בקיר גבס ו/או
בקיר רגיל.
כל הפעולות הרשומות לעיל והאביזרים הדרושים כלולים במחירי היחידה השונים של
הקבועות.

 07.07צנרת
א .כללי
)1
)2
)3

)4
)5

הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות ,מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך
כלל באופן סכימטי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.
כל הקוטרים הנתונים במידות אינץ' ,בתכניות ,במפרטים ובכתב הכמויות ,מתייחסים
לקוטר נומינלי של הצינור .קוטרי צינורות פלסטיק וקוטרי צנרת נחושת (לפי תקן
אירופאי) הנתונים במ"מ ,מתייחסים לקוטרם החיצוני.
יש להקפיד על נקיון צנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם
ולסתום קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה .הקפדת יתר יש להקפיד על
סתימת צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקי עץ מתאימים.
צנרת  HDPEיש לסתום על ידי פקק בריתוך.
בעת ביצוע בדיקות הלחץ להקפיד על ניתוק צנרת ,אביזרים וציוד (חדשים וקיימים)
העלולים להינזק בעת ביצוע הבדיקה.
לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על פי הנחיות
הל"ת העבודה כלולה במחיר הצנרת.
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 )6מדידה  -הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם ובניכוי אורך
האביזרים כגון ברזים ,מסננים וכו' הנמדדים בנפרד .צינורות גלויים ,סמויים או במילוי
נמדדים באופן זהה.
 )7תכולת המחירים ( -גם לצנרת בקטרים מעל ")2
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

כל הספחים ,כגון הסתעפויות ,זויות ,מעברים וכו' .אלא אם פורטו בסעיף נפרד
בכתב הכמויות.
כל אביזרי החיבור ,אמצעי הקביעה והתמיכה וחומרי העזר.
תיקוני בידוד ,צבע ,ציפוי ,איטום וכוק לצינורות שנפגעו.
חפירה וחציבות בקירות ,ברצפה ,מתחת לרצפה ,ובקרקע.
שרוולי מעבר.
התחברות למערכת הארקה.
צביעת צנרת ואביזרים.
עטיפת בטון לצנרת במילוי.
נישה בקירות בטון כהנה למעבר צנרת ביוב.

 07.08צינורות מגולוונים
)1
)2
)3
)4
)5
)6

צינורות פלדה מגולוונים ,ללא תפר סקדויל  ,40מחוברים בהברגות.
צינורות במילוי צבועים שתי שכבות לכה ביטומנית ועטופים בטון ,יצוק בין סרגלים ,לפי
פרט.
צינורות בקרקע עם עטיפת מגן עשויה מסרטי פוליאתלין כדוגמת מערכת סרטי " דנזוליין"
 R-20, R-20של מפעל אברות או ש"ע .עובי עטיפת המגן  1מ"מ .הצינור העטוף יסומן
כנדרש בהיתר סימון מס'  762של מכון התקנים.
הצנורות בקרקע עם עטיפת חול  10ס"מ מסביב.
צנורות גלויים צבועים יסוד מגינול אפור ועליון סינטטי.
בדיקת לחץ  12אטמ' במשך  24שעות.

 07.09צינורות פלדה
 )1קווי מים מפלדה יהיו עם עובי דופן לפחות  ,"5/32עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה חיצונית
פוליאתילן ושכבה נוספת מבטון דחוס(  APC4מבוטן פנים)
 )2קווי מים " / PE100פקסגול" (פליאתילן מצולב) בהתאם לדרג המצוין בתוכנית ולא פחות
מדרג 12
 )3בכבישים ומדרכות הצינור יעטף בחומר גרנולרי כגון סומסום ,וכיסו מצע סוג א מהודק
בשכבות .בשטח פתוח הצינור יעטף בחומר גרנולרי וכיסוי אדמה מקומית נקייה מאבנים
מעל "3
 07.10צינורות פקסגול
 )1צינורות לאספקת מים בתוך המבנה ובמגרש (פרט לצנרת מים חמים בקוטר מעל  50ס"מ)
יהיו מצנרת גמישה אל-מתכתית בהתאם לת"י  ,1519מסוג פקסגול (פוליאתילן מוצלב) ,דרג
 15ו ,24 -מושחלים בתוך שרוולים מצינורות פוליאתילן שרשורים " -צינור מתעל" מתאימים
לדרישות מפרט מכון התקנים .קוטר הפנימי של הצינור המתעל יהיה גדול לפחות בשתי
דרגות מקוטר החיצוני של הצינור המוביל מים שמושחל בתוכו .הצינור המתעל יאפשר כפוף
בקשת בעלת רדיוס השווה בגודלו לשמונה פעמים קוטרו הנומינלי ,הצינור לא יקבל נקע ולא
יתפחס ביותר מ  1/10 -מקוטרו .חיבורי הצנרת הגמישה יבוצעו על ידי אביזרים חרושתיים
בלבד (אום ועינית הידוק) מסגסוגת נחושת ,מאושרים להתקנה על ידי יצרן הצנרת
ומתאימים לדרישות ת"י  137ומפמ"כ  .292הצנרת תותקן בשיטה "מקבילית" בעזרת
מחלקים מותקנים בארונות  -בתי המחלק עשויים מעץ ,פלסטיק או מתכת צבועה קלויה
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בתנור .מספר היציאות של המחלקים זהה למספר נקודות הצריכה .אספקת החומרים
הדרושים וביצוע העבודות הנלוות לרבות אספקת והתקנת אביזרי החיבור והשרוולים עבור
מערכת קווי המים וכן הארונות המחלקים נחשבים ככלולים בהצעתו של הקבלן.
 )2התקנת הצנרת תהיה סמויה מותקנת בחריצים בקירות ,מחיצות או במילוי בעזרת הצינור
המתעל כאמור .תוואי הצנרת יהיה כזה שיאפשר כיפופים ברדיוס של לא פחות משמונה
קוטרי הצינור המתעל .אין להעביר צינור אופקי המיועד ליחידת צריכה כל שהיא בתחום של
יחידת צריכה אחרת .לכל מחלק יותקן שסתום סגירה נפרד בתחום בית המחלק .הצינור
המתעל וצינור אספקת המים יותקנו מבית המחלק עד נקודת הצריכה ללא אביזרי חיבור
בקו רציף אחד .המחלק הנמוך ביותר יותקן בבית המחלק בגובה של  50 40ס"מ לפחות
מהרצפה היצוקה בזוית של  30 0ביחס למישור הקיר בעזרת שלות מיוחדות .התקנת בית
הזווית בקיר עבור חיבור נקודת צריכה נעשית בעזרת תערובת של מלט .יש להקפיד שפני
הקופסה יבלטו כ  15 -מ"מ מפני הקיר ,בעת ביטון הקופסה יש להקפיד שפני הקופסה ימצאו
במישור המקביל לקיר .בזמן התקנת הסוללה יש להקפיד שפני שתי הקופסאות ימצאו
במישור אחד ,באותו גובה ובמרחק מדויק בהתאם לגודל הסוללה המתוכננת.
 )3חיבור לדוד מים חמים יהיה בעזרת קטע צינור פלדה סקדיול  40באורך של כ  50 -ס"מ (רק
לאחר מכן ניתן לעבור לצינור פקסגול) כנדרש לפי התקן.
 )4בדיקות ביצוע ודרישות למסירת המערכת  -במהלך ביצוע עבודות המים תבוצענה בדיקות
כדלקמן :בדיקה חזותית ,בדיקת פעולת המערכת (לחץ וספיקה בקוי האספקה) ,בדיקת לחץ
( 12בר לפני הרכבת הברזים למשך כ  15 -דקות) ,בדיקת אפשרות שליפה של צנרת מים מתוך
השרוולים (צינורות מתעל) בשני הקצוות.
 )5לאחר ביצוע הבדיקות יש להשאיר צנרת תחת לחץ מים עד השלמת העבודה בבניין.

 07.11צנרת פוליאתילן לשפכים
 )1מערכת צנרת מושלמת הכוללת צינורות וספחים עשויים מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה
(.)HDPE
 )2החומר וההתקנה בהתאם למפרט מכון התקנים מפכ"מ  34חלקים  1ו 2 -ועל פי הנחיות
היצרן .על המתקין להיות בעל תעודת הסמכה מיצרן הצנרת.
 ) 3הצינורות והספחים יהיו מאותה התוצרת .אין להשתמש בצנרת מתוצרת שונה מזו של הספח
אלא באישור יצרן הספח.
 )4החיבורים יבוצעו ברתוך קצה לקצה ע"י מכשיר רתוך/חמום חשמלי ,ע"י מופות חשמליות או
התפשטות (שקע תקע) הכל לפי הנחיות היצרן.
החיבור באתר בין קטעים טרומיים יבוצע אך ורק ע"יי מופות חשמליות ו/או אביזרי
התפשטות ולא בריתוך.
 )5העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י אנשים שהוסכמו לכך על ידי יצרן הצנרת או
נציגו בארץ ותחת פיקוחו .ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה
מתאימה לביצוא העבודה ,וכן לפסול שימוש בציוד רתוך לא מתאים או טת חיבור לא
מתאימה.
 )6צנרת גלויה מונחת על תמיכות בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי אחיד ללא
שקיעות.
תורכב נקודת קבע הכוללת מחבר שקוע התפשטות בכל מקום המסומן בתכניות ,ובכל
מקרה במרחקים שאינם עולים על  6מ' בין מחבר שקוע התפשטות למשנהו .מודגש בזה
הצורך בשימוש במחבר שקוע התפשטות למטרה זאת ולא מחבר שקוע רגיל .בנוסף
תיתמך הצנרת האופקית לכל אורכה על ידי כבקי החלקה .המרחק בין חבקי החלקה יהיה
 1.1עבור צנרת  11מ"מ ו 1.6 -מ' עבור צנרת  16מ"מ.
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 )7בדיקת לחץ כפי שמופיע בהל"ת לגבי צנרת ביוב.
 07.12צנרת פי.וי.סי .לביוב
הערה :לפני הנחת צנרת הביוב החיצונית ,על הקבלן לבצע מדידה מדויקת של גובה
התאים הקיימים וגובה התאים הקימים בנקודת החיבור ,להכין תוכנית ביצוע ולקבל
אישור המתכנן לפני הביצוע .יש לבצע איתור של התשתיות במגרש לפני הביצוע עבודה
זו (מדידה ,עדכון תוכניות) כלולה במחיר הנחת הצנרת ולא יתקבל תשלום נוסף.
צנרת מפי.וי.סי .קשיח לביוב תת-קרקעי לפי ת"י ( 884עבה).
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בשיפועים מעל  12.5%יונח צינור פולאתילן מסוג  100PEדרג  10לפחות.
מתחת למסלעות ומדרגות יונח צינור פוליאתילן  100PEדרג  10בעטיפת בטון מזוין
כנגד אדמה טבעית.
בעומקים מעל  3.75מ' יונח צינור PVC PN-10
חיבור הצנרת מסוג שקע-תקע וגומיה אוטמת.
כניסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים.
הצנרת מונחת בקרקע עם עטיפת חול  10ס"מ מסביב.
בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.

 07.13תאי בקורת

 .1תאי בקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י 651 .עם רצפה מגנו פלסט.
 .2התקרות והמכסים יהיו טרומים ,טיפוס ב.ב .לפי תקן.
.3האטימה בין החוליות ובין התקר ה והחוליה עליונה באמצעות אטם אלסטי על בסיס ביטומני
"איטופלסט" מתוצרת וולפמן.
 .4באזורי גינון יהיו התאים בגובה  10ס"מ מעל פנמי הקרקע הסופיים ,לפי הנחיות אדריכל
הפיתוח או המפקח.
 .5תאים במשטח אספלט יהיו עם תקרה  20ס"מ מתחת האספלט ורק המכסה יהא בגובה פני
האספלט.
 .6תאים במשטח אבן יהיו כנ"ל.
 .7תאים במשטח מרוצף יבוצעו עם תקרה  20ס"מ מתחת המשטח עם מכסה עליון עשוי
מיציקת ברזל הכולל מסגרת מרובעת  60X60ס"מ ופקק מרובע עם הכנה להנחת אבני הריצוף
בתוכו .המכסה כדוגמת דגם כרמל  66תוצרת וולפמן 2 .מופות " 1/2נירוסטה ירותכו למסגרת
ויעברו דרך אבני הריצוף בכדי לאפשר הרמת המכסה.
 .8הנחיות לקוטר התאים כפונקציה של עומקם (עומקם לא צויין אחרת בתכניות) יהיו כדלהלן:
אין תאים בקוטר  60ס"מ
 oקוטר  80עד עומק  120ס"מ ,מכסה  50ס"מ.
 oקוטר  100עד עומק  250ס"מ ,מכסה  60ס"מ.
 oקוטר  120מעל עומק  250ס"מ .מכסה  60ס"מ.
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 .9חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים כדוגמת "איטוביב" תוצרת וולפמן או
מופת חדירה מיוחדת עשויה פי.וי.סי.
 .10תאים בקוטר  100ו 125 -ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קונית עליונה.
 .11מפלים יעשו לפי הנחיות הבאות:
עד הפרש  40ס"מ  -על ידי עיבור הקרקעית (כלול במחיר התא).
מעל  40ס"מ  -מפל פנימי או חיצוני כמצוין בתכנית (משולם בנפרד).
 .12תאי ביקורת לניקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב ,אך לא יעשו בתוכם תעלות.
 . 13בגמר העבודה יש לבצע מדידה של מערכת הביוב והתיעול כבסיס להכנת תכנית "כפי
שבוצע".
 .14מדידה  -מחיר תאי הביקורת כולל בסיס ,חוליות ,תקרות בהתאם לעומס הדרוש ,מכסים,
אביזרים מיוחדים לכניסת צנרת הביוב/תיעול לתוך התא ,מדידה בגמר הביצוע ,קומפלט.
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פרק  - 07.100מערכת ספרינקלרים
מספר
תת-הפרק הנושא
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

כללי
היקף העבודה רמתה
תאור כללי למערכת המתזים
צנרת מתזים
מגופים
חיטוי ושטיפת מערכת המים לכבוי אש
צביעה ומניעת קורוזיה
זיהוי
קטלוגים פרטים טכניים ותכניות בצוע
צוות עובדים מקצועיים
אחריות לטיב העבודה והחומרים
הזמנת חומרים
קבלת העבודה וגמר העבודה
אופני מדידה ותשלום
ספר' מתקן וחומר טכני

 01כללי

במסגרת מערכות המתזים בפרויקט על הקבלן לבצע מערכת מתזים בבית הספר כולל
הגשת תכניות למכון התקנים וטיפול עד לקבלת אישור תכנון וביצוע.

המפרט הכללי לעבודות בנין הפרקים המפורטים להלן חלים על עבודה זו:
פרק  -07מתקני תברואה .1980
פרק  -08מתקני חשמל .1985
פרק  -11צביעה.
פרק  -16מתקני הסקה .1973
וכן ת"י  .1205כמו כן חלים על עבודה זו תקן ישראלי ת"י  ,1596והתקן
האמריקאי .NFPA-13
"המפרט" פירושו המפרט הכללי והמפרט המיוחד .הוראות המפרט
המיוחד עדיפות על הוראות המפרט הכללי .לתקן האמריקאי  NFPA -13יש עדיפות על
שאר הפרקים במקרה וקיימת סתירה כלשהי ביניהם .המפרטים והתכניות מהווים יסוד
לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין .הקבלן מתחייב לעמוד
בכל הדרישות הטכניות הכלולות ובתכניות וכן בכל הדרישות המשתמעות או הנובעות
מתנאי כלשהו הכלול בהם.
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המפרט מתאר את אופני המדידה והרכבה מחירי היחידה של העבודות ,אך אין הכרח כי כל
עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט.
בכל מקום במפרט הכללי בו נזכר המילה "אדריכל ו/או "מהנדס" ו/או "מנהל"-פירושה
"המפקח" לצרכי חוזה זה.

 02היקף העבודה ורמתה
העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים ,המוצרים ,אמצעי הלוואי והעזר וכל
יתר הדברים הדרושים להתקנת מתקן כמתואר באופן סכמתי בתכניות וכמתואר באופן כללי במפרט,
למעט העבודות אשר צוין במפורש כי יבוצעו ע"י החברה או קבלנים אחרים .המתקן על כל חלקיו
יבוצעו באורח מקצועי ונכון ,תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה.
העבודה עלולה להשתנות בפרטיה בהתאם לתנאי המבנה ,התכנון המפורט שינויים והשלמות בתכנון
ובביצוע בהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן .כל השינויים והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו כך
שטיב המתקן לא יפגע בשום צורה ואופן .כל שינוי וסטיה מהתכניות והדרישות ,יוגשו לאישור המהנדס
לפני הביצוע.
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תתבצע גם בשלבים ,ובשלב בו תימשך העבודה ביתר האגפים הנ"ל
יחייב הפעלת המתזים באותו שלב שהסתיים כולל ציוד שאיבה .לא תשולם כל תוספת בגין הפעלה
בחלקים ו/או בשלבים נפרדים.
 03תאור כללי למערכת המתזים
מקור אספקת המים
רשת המתזים ניזונים חיבור לרשת המחוברת למאגר מים.
המערכות בבנין
מערכת מתזים נפרדת ממערכת ההידרנטים ,המחוברת בצנרת נפרדת.
בכל אזור יותקן מגוף סגירה ובקר זרימה המחובר ללוח בקרה ראשי .כל הצנרת תותקן במפלס שמעל
תקרות התלויות או במפלס המסומן בתכנית בשטחים בהם אין תקרות תלויות.
אולם כ.LIGHT HAZARD -
שטחי שרות טכניים ושטחים אחרים מחושב כ . ORDINARY HAZARD-בהתאם וכפוף להנחיות
יועץ הבטיחות.
 04צנרת מתזים
 04.1קוטרים נומינליים
כל הקוטרים המסומנים בתכניות והמפורטים ברשימת הכמויות הינם קוטרים נומינליים
ומידותיהם ,כשהן המוגדרות ב"אינטשים" ,תואמות בקרוב לקוטר הפנימי של הצנור.
 04.2ניקיון ושלמות הצנורות
כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן נקיה מלכלוך וזיהומים מבעלי חיים זעירים ,כדי
להבטיח זאת יש להקפיד על:
-

אחסון נאות של הצינורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ושלא
יחדור לכלוך לתוך הצינורות.
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-

בדיקת וניקוי כל צינור לפני הרכבתו .צינור פגום לא יורשה להתקנה.
איטום קצות הצינורות מידי יום אחרי גמר העבודה ,על מנת למנוע חדירת בטון ובזמן
יציקת בטונים ,טיח או עבודות אחרות.

 04.3הרכבת צנרת גלויה
בחדרי מכונות ,בתקרות ביניים ובפירים תבוצע הצנרת כך שלכל צנור תהיה גישה לצרכי
תיקונים או החלפה מבלי לפרק צנורות אחרים של המתקנים וגם לא הצינורות של המקצועות
האחרים.
התיאום עם הקבלנים של המקצועות האחרים בהתאם לתנאים הכלליים ,מתייחס במיוחד
להרכבת צנרת גלויה.
 04.4מפרט הצנרת
הצינורות בקוטר " 1יהיו מגולוונים "סקדיול ,"40 -ללא תפר המתאים תקן אמריקאי 53
 ASTM-Aמחוברים בהברגה.צינורות בקוטרים " 6" - 1 1/4יהיו מפלדה שחורה "סקדיול  " 10עם קצוות מעורגלים ומתאימים
לחיבור בשיטת ה"קוויקאפ".
צינורות בקוטרים " 1 1/4ומעלה יחוברו ע"י מחברי וספחי "קוויקאפ".
המחברים לחיבור צינורות ולחיבור הספחים בכל הקטרים לא ימדדו כספחים ויכללו במחיר הצינורות.
מחבר הסתעפות בקוטרים עד " 2ועד בכלל לא ימדדו ויכללו במחיר הצינור ,קשתות בקוטר " 3ומעלה
יחשבו למדידה וימדדו נפרד כשווה ערך של  1מטר צינור בעל אותו קוטר .צינורות מגולוונים עד
" 1ועד בכלל יחוברו בתבריגים.

 04.5חיזוקים ומתלים
כל החיזוקים והתליות יהיו בהתאם לתקני  ULו/או .FM
יותקנו נקודות קבע לבלימת כוחות אופקיים של רעידת אדמה ,הנקודות ייקבעו בהתאם ל13 -
 .NFPA-המתלים יהיו עמידים בפני קורוזיה.

 04.6מתזים לכיבוי-אש
מתזים יהיו מטיפוס תגובה מהירה להפעלה בטמפרטורה של  68מעלות צלסיוס ,פרט למתזים
הממוקמים בחדרי הסקה וגנרטור או מקומות שיסומנו בתכניות שיהיו לפתיחה של  141מעלות
צלסיוס או יותר .כל המתזים יהיו עם ציפוי כרום-ניקל ,אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
באזור חדרי מכונות ,מחסנים וכו' ,יותקנו מתזים מטיפוס TYPE UPRIGHTאו PENDENT
 TYPEעשויים מברונזה ושניהם באותו המחיר גם אם לא צוין אחרת ,באזורים ציבוריים בכל
מקום שבו יש תקרה חלולה (כגון :תקרה כוורת) ,יותקנו מתזים מטיפוס PENDENT TYPE
מצופים כרום-ניקל .באזורי התקרות תלויות אטומות יותקנו מתזים מטיפוס TYPE
. RECESSED PENDENT

 05מגופים
 05.1המגופים במערכת המתזים יהיו פרפר מאושרים ע"י  FM /ULעם MICROSWITCH
חשמלי לקוטרים  2ומעלה.

 05.2המגופים יתאמו ללחצי העבודה במערכת.
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 05.3ברזי פיקוד ובקרה יהיו מתוצרת "ברמד" או שו"ע מאושר כמפורט.
 05.4אחידות המגופים.
. 1מכלול המערכת נדרשת לכלול ציוד תעשייתי הכולל אחידות באביזרים וביצרן וכן מגוף בסיסי
אשר עליו יותקנו יישומים שונים.
.2המגופים יהיו מאושרי מכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן ישראלי למגופים.
.3מגופי הוויסות ,מקטיני הלחץ ושומרי הלחץ וכן בקרת תהליך היצור יהיו לפי תקן 9000 ISO

 05.5עמדת הפעלה קומתי:
בכל ברז הפעלה קומתי יותקן :ברז פרפר עם מיקרו סוויטש ,אל חוזרים ,בקר זרימה ברז ניקוז "2
עם סידור לניקוז .המערכת תותקן כך שתהיה גישה נוחה להפעלה.

 05.6ברז הפעלה ואזעקה אוטומטי לספרינקלרים
ברז אוטומטי ללחץ עד  12אטמוספרות יכלול תא בילום ,ברזי בדיקה ,מנומטרים ,ברזי ניקוז,
יציאה לפעמון מים וכל שאר החלקים הדרושים.
הברז יצוייד באוגנים.
ברז אוטומטי ללחץ  12אטמ' יהיה תוצרת  GRINELLאו שו"ע מאושר דגם RISER CHECK
 F 517 VALVEמתאים ללחץ של 12אטמ .ויכלול ברזי בדיקה ,מנומטרים ,ברזי ניקוז ,יציאה
לפעמון אזעקה.

 05.7בקר זרימה FLOW SWITCH
בקר הזרימה יורכב בקו ראשי של כל תת-מערכת לאחר ברז האזעקה ואחרי כל מגוף קומתי.
במרחק של  60ס"מ לפחות מברז או אביזר הבקר ,יפעיל את האזעקה בלוח בקרה מרכזי של
המערכת וכן טלפון ישיר לתחנת מכבי-אש האזורית.

 06חיטוי ושטיפת מערכת המים לכיבוי אש
שטיפת הצנרת מלכלוך תבוצע בהתאם לתקן  NFPA -13דרך ברזים מתאימים ובכמויות
כנדרש בתקן.
שטיפת סופית תבוצע ע"י תמיסת מי כלור ,בהתאם לסעיף  2.11של הל"ת.
העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהשגחתו האישית של מנהל העבודה ומומחה
שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.
העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים ,לפני איכלוס הבנין ומסירתו לשימוש .אחרי
החיטוי יש לשטוף באותה הצורה את כל המערכת במים נקיים
כך שמכל שסתום ניקוז יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך  5דקות.
חיטוי ע"י תמיסת מי-כלור יבוצע גם למיכל האגירה הראשי לפי דרישת הוראות הל"ת ,ומשרד
הבריאות .לא תשולם כל תוספת לפעולת השטיפה .על הקבלן לכלול זאת במחיר הצינורות.

103

104

 07צביעה ומניעת קורוזיה
 07.1עבודות צביעה יבוצעו לפי פרק  ,11וסעיפים  16073 ,07091במפרט הכללי ,סעיפים
 .07 ,0.19 ,0.18,07והוראות פרק זה.
אלטרנטיבה לנ"ל :לספק צנורות צבועים במפעל בצבע  UNILACסידרת  7000מאושר ע"י
 GBC INTERNATIONALרשיון מס.12 SQ .

 07.2טיב הצביעה
עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים .הצוות המקצועי יכלול לפחות
צבעי אחד בדרג מקצועי א-א .על הקבלן לדאוג לכך כי נציג מקצועי מוסמך של יצרן הצבעים
יסייע למהנדס בבחירת הצבעים ופיקוח על הביצוע ,ידריך את הצבעים ביישום הצבעים,
יבדוק ויאשר את העבודות שבוצעו.
שכבת צבע נוספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשונה ולאחר ניקויה מאבק ושמן -
השכבה תבוצע בגוון שונה מזאת שמתחתיה.

 07.3צבע
חומרי הצביעה ירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות לשימוש ממפעל יצור צבעים מוכר,
שיאושר ע"י המהנדס .תוספת בצבע תעשה רק לפי הוראות של נציג יצרן הצבעים .חומר
הצביעה מתקלקל ,מתיישן מאחסון ממושך ,לכן יירכש ע"י הקבלן בכמויות תואמות לזמן
הביצוע .לעבודות שידרוש בהן שתי שכבות צבע יסוד ,הן תהיינה בגוונים שונים.

 07.4הכנת שטחים
הכנת השטחים ע"י ניקוי באופן מכני ,ינוקו שכבות החלודה שנוצרו ותורחק הקשקשת ,כתמי
שמן ינוקו בקפדנות בעזרת מדללים .האבק יוסר בעזרת סמרטוטים יבשים ונקיים.

 07.5מניעת קורוזיה במהלך הביצוע
תוך תקופת ביצוע העבודות ,על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כלהלן:
.1
.2
.3
.4

שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצנורות לתקן מיד לאחר הריתוכים את
המקומות הדורשים תיקון.
מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים ,יסופקו עם צבע יסוד שיבוצע
כמתואר לעיל.
למניעת מגע ישיר בין צנורות אל ברזלים וצנורות פלדה או חובקי פלדה יש ללפף את הצנור
במקום המגע בסרט  PVCמודבק או להשחילו בתוך שרוול מצנור פלסטיק
לאחר גמר הנסויים יש לנקז את הקוים.

 07.6שכבות הצבע הנדרשות
 07.6.1צינורות פלדה מגולוונים לאחר ווש פריימר:
 1שכבה אחת צבע בגוון אפור  40-מיקרון.
 2שכבות צבע לכה סינטטית  30-מיקרון כ"א סה"כ  60מיקרון.
 07.6.2צנורות פלדה שחורים:
 1שתי שכבות צבע יסוד  HB - 13של טמבור  30 -מיקרון כל אחת בגוון שונה.
 2שכבות צבע סופי  30-מיקרון אחת אדום בהיר ואחת אדום כהה.
104

105

 .08זיהוי המערכות
 08.1כללי
על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד ,הברזים ,הצינורות וכוון הזרימה בעזרת צבעי
שילוט על כל צנור או תפקידו ואת כיוון הזרימה .את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות
לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י המהנדס ,בכל החדרים ,שלטים ,חללים
בתוך ומחוץ לבנין.
מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים לקריא המאושרים ע"י המהנדס.
צבע השלטים בהתאם לצבע הצנורות ,הברזים או הציוד ,או לפי דרישת המהנדס.
קבלת העבודות או חלקו מותנת בין היתר בבצוע מושלם של דרישות בצוע וזיהוי לשביעות רצון
המהנדס.

 08.2זיהוי צינורות
לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי וחיצים לכיוון הזרימה למרחקים של  6מ' מינימום בקוישר,
אחד אחרי כל זווית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל .השלטים יהיו מודבקים או
מחוזקים היטב לצינורות .השלטים והחיצים לצינורות יהיו מסרט פלסטי מודבקים לצנור,
במידות  2 ¼ X7חלק מזה (חצי ,רבע או שמינית ) בהתאם לקוטר הצינור.
צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לטבלת צבעים ולפי הדרישה.

 08.3זיהוי לציוד וברזים
לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה .השלט
יהיה במידות  5X5ס"מ עם מספרים בגובה  3ס"מ.
השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו עגולים בקוטר  7ס"מ עם מספרים
בגובה  5ס"מ .השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים .במקרים מסוימים בהתאם לאישור
המהנדס ,תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת פליז.
השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי  3מ"מ צבוע בצבע אפוקסי אפוי בתנור או סנדוויץ'
חרוט לפי אישור המהנדס .צבע רקע אדום עם אותיות בשחור.

 .9קטלוגים פרטים טכניים ותכניות בצוע
על הקבלן לקבל אישור המהנדס לכל פריט אותו הוא מתכוון לספק ולהרכיב במערכת.
הקבלן יגיש במועדים מוקדמים ,קטלוגים ופרטים אחרים מפורטים של כל הציוד הנ"ל לשם בדיקה
ואישור ,לא יוזמן ויסופק כל פריט שלא קבל אשורו של המהנדס.
הקבלן יכין תכניות בצוע מפורטות של כל הצנרת והציוד בחדר המשאבות ,לאשורו של המהנדס.
הקבלן יכין פרטים של כל טיפוסי החיזוקים והתליות לאשורו של המהנדס.
עם סיום העבודה ,הקבלן יגיש למהנדס שלוש מערכות של תכניות  AS MADEמפורטות ,כאמור
בפרק  22במפרט זה.

.10צוות עובדים מקצועיים
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הקבלן יעסיק במקום בקביעות מהנדס ביצוע מנוסה  10שנים לפחות בהקמת המתקנים מסוג
זה .יחד עם מנהל עבודה מיקצועי בעל ותק של  10שנים יחד עם ופועלים מקצועיים א-א
מעולים בתור ראשי קבוצות .על העובדים הנ"ל חייבים כולם להיות בעלי ידע וניסיון בביצוע
המלאכות בהקמת המתקנים.
החלפת מנהלי העבודה תעשה בהסכמת המפקח.
מנהל העבודה הראשי יתאם באתר את ביצוע המתקנים עם מנהלי העבודה הראשיים של הקבלן
הראשי ושל הקבלנים של המקצועות האחרים.
התקנה ,בדיקה והפעלת לוחות החשמל יבוצעו ע"י מתקין מוסמך ובהתאם להנחיות .NFPA

.11אחריות לטיב העבודה והחומרים
תקופת הבדק
תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד ,לטיב העבודה והפעולה התקינה של
המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידו תהיה לפחות במשך שנה אחת מיום קבלת
המתקנים ע"י המהנדס אלא אם נאמר אחרת בתנאי החוזה.

הסתייגויות
העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם לתכניות המתכנן ,תוכניות העבודה של הקבלן ,לא מורידה
מהקבלן את האחריות לפעולה תקינה של המערכת.
הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאות בתכניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן,
לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות ולדרוש מהמפקח את כל ההסברים
עד שתהיה ברורה לו פעולת כל המתקנים .לכן חשיבות עליונה בהכנת תוכניות עבודה אשר יוחתמו ע"י
מהנדס.
העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן ,או שאישר את
העבודה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה ,לא משחררת את הקבלן מאחריותו.

 .12הזמנת החומרים
אישור המפקח להזמנת אביזרים ומוצרים
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים ,בהתאם למפרט ורשימת כמויות טעונים אישור המפקח
לפני הזמנתם אצל אחרים ,או לפני מסירתם לביצוע לפני מתן האישור ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן
או מיצרן או מספק הציוד,תכניות ,הסברים ותאורים טכניים.
שם היצרן
שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות ,נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן
מסויים כלפי אחרים .תינתן לקבלן אפשרות ,באישור המפקח לספק מוצרים שווי ערך יצרנים אחרים,
שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר ,ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר.

הבטחת אספקת החומרים והציוד
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על הקבלן להזמין את הח ומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק ,עדי לא לגרום לפיגורים
בלוח הזמנים.
הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים ע"י שיבוש בלוח הזמנים .בגלל אספקת חומרים
וציוד במועדי מאוחרים.

ביצוע העבודה
אורח מקצועי
כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וכן לפי
תכניות אשר תסופקנה לצורך הסברה והשלמה ,או בגלל שינויים אשר המפקח רשאי להוראות
ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
עבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה ,גם אם לא מצאה את ביטוייה בתכניות או במפרט .על
הקבלן לבדוק את נכונות קוטרי הצנורות והאביזרים והמסומנים בתכניות ולהודיע למפקח בכל
מקרה של ספקות.

כלי עבודה
הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה מעולים ומתאימים ,שיבטיחו ביצוע
העבודה ברמה הדרושה ובמועד הדרוש .הקבלן ירחיק כלי עבודה פגומים מהאתר.

הרכבת ציוד או התקנתו
בכל מקום בו מצויין בסעיפי הכמויות " הרכבה בלבד" יכלול המחיר את פריקת המשאית בה
מובא הציוד לשטח ,אחסנת הציוד עד ההרכבה ,הובלתו למקום ההרכבה ,הרכבה והתקנה כולל
כל חומרי העזר והגנה על הציוד לאחר ההרכבה ע"י כיסוי דיקט עם עטיפת יריעות פוליאטילן.

רום אבסולוטי ורום יחסי (למפלסים)
הקבלן יסמן את רום פני הרצפה הגמורה בכל חדר ובכל קומה .הנ"ל ישמש לו גם לשם הרכבת
הצנרת לפי התכנית.

 .13קבלת העבודה וגמר העבודה
קבלה סופית של העבודה
העבודה תאושר סופית רק לאחר הפעלת כל המערכות לשביעות רצונם של המפקח ,המתכנן ,יועץ
הבטיחות ,מכבי-אש ומכון התקנים.

בדיקת לחץ
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הבדיקה תעשה בלחץ הידראולי של  16אטמוספירות במשך  48שעות .לא תורשה נפילת לחץ
כלשהו במשך תקופה זו .בדיקה בלחץ תעשה בנוכחות המפקח ובאישורו ע"י רישום
.14

אופני המדידה והתשלום
כללי
א.

מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות
בחוזה ,במפרט המיוחד ,במפרט הכללי ,בתקנות ובתכניות כל עוד לא נאמר
אחרת במפורש.

ב.

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים את כל ההוצאות לקיום
הדרישות המפורטות במפרט ,ביחס לאותו סעיף ,פרט להוצאות לקיום
דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד ,על הקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי
היחידה לעובדה שתיאור הסעיפים בכתב הכמויות הוא תמציתי ביותר ועליו
להתחשב בתיאורים המלאים במפרט ובדרישות המלאות בחוזה ,ולכלול אותם
במחירי היחידה.

ג.

אי הבנת כל תנאי שהוא ,או אי התחשבות בו ,לא תאושר על ידי המפקח
כסיבה לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג
שהוא.

ד.

מחירי הצינורות כוללים התאמת הספרינקלרים לתקרה מונמכת ,אקוסטית,
מגשים או כל סוג של תקרה אחרת.

מחירי היחידה
א.

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את כל המפורט במסמכי החוזה ולרבות את
ערך-:
.1

כל החומרים ,בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים
בעבודה ושאינם נכללים בה ,הפחת שלהם ,שבר ,הובלה ,איחסון,
הוצאות בדיקתם ואחריות לטיבם ותקינותם.

.2

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.

.3

השימוש בציוד ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,תמיכות ,פיגומים.

.4

כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות ,כמפורט.

.5

כל האמצעים הדרושים לשם מניעת מעבר רעידות ורעשים מציוד,
צנרת ושאר המוצרים הגורמים לרעידות.

.6

הובלת והזזת כל החומרים ,המוצרים ,הציוד ,כלי העבודה וכו'
כמפורט ובכלל זה העמסתם ופריקתם והעברתם בתוך הבניין .הובלת
עובדים למקום העבודה וממנו.

.7

אחסנת החומרים ,המוצרים ,הכלים ,המכונות ושמירתם וכן הגנה
ושמירה על עבודות שבוצעו.

.8

המיסים הסוציאליים ,הוצאות הביטוח ,מסי קניה ,דמי שחרור ,בלו,
מכס היטלים ומיסים אחרים ,למעט מס ערך מוסף.

.9

הוצאות כלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) לרבות תכנון
הביצוע והכנת תוכניות לאישור מכון התקנים וחישובים הידראוליים
הנילווים להגשה חל על הקבלן והוצאות הנובעות מהכנה והספקה של
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תכניות עבודה ומפרט ,הכנת דיאגרמות ,חישובים הידראולים,
תוכניות התקנה ,הוראות הפעלה ואחזקה ,קטלוגים ,רשימות ציוד על
כל פרטיו ורשימות חלקי החילוף הדרושים התחברות לרשת אינטרנט
להעברת נתונים וכן כל הוצאות מוקדמות ומקריות.

ב.

ג.

.10

כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה ,כיוון ,וויסות ,הרצת המתקן,
הדרכת המהנדס ,עובדי החברה וחברת האחזקה ,בדק ותיקונים,
אחריות ושירות למשך שנה לפחות מיום קבלת המתקן והפעלתו או
לתקופה ארוכה יותר כמופיע במסמכי החוזה.

11

הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי החוזה מחייבים אותם.

.12

רווחי הקבלן.

.13

בדיקות ,הזמנת בדיקת מכון התקנים ואשור ,תיקונים מכל סוג שהוא
בהתאם לצורך ללא תמורה נוספת עד למסירת המתקן.

מחירי היחידה יחשבו ככוללים גם את ערך כל עבודות העזר:
.1

כל עבודות הגנה ניקוי וצביעה לפי המפרט וכן שלטי וחיצי זיהוי
הצנרת.

.2

חומרי איטום ,מחברי "קויק אפ" לחיבור הצנורות ובין הספחים,
ברגים ,קונסולים ,מתלים ,תמיכות ,תליות ,כולל גם תליות מאושרות
ע"י  ULו/או  ,FMשרוולים ,ווים ,ריתוכים ,הלחמות ,חיבורים,
חומרי בנין וכיו"ב'.

.3

ביצוע מראש או ע"י חיתוך וחציבה של כל הפתחים ,חללים ,חורים,
הנמכות ,חריצים ,מעברים וכד' שלא הוכנו מראש.

.4

סתימת הפתחים ,חללים ,חורים ,הנמכות ,חריצים ,מעברים וכו' ,בין
שבוצעו ע"י הקבלן או ע"י אחרים והחזרת המצב לקדמותו כפי שהיה
לפני התקנת העבודות.

.5

פיגומי תמיכה וגישה באותם מקרים שלא ניתן להשתמש בפגומים
הקיימים .לכל גובה שיידרש ובכל מקום.

.6

טיפול בהזמנות כל המוצרים והציוד לרבות אלו המסופקים ע"י
אחרים.

מחירי היחידה לא ישתנו כתוצאה משינוי בהיקף עבודות העזר ,כמות ספחים
וכמות מוצרים הכלולים במחירי היחידה ואשר אינם נמדדים בנפרד.

אופני מדידה
א.

ב.

פרט למקרים שלגביהם צוין במפורש אחרת להלן ,תימדד כל עבודת מדידה
נטו כשהיא גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסקי
חיתוך פחת ,שבר וכיו"ב .המחירים כוללים את ערך כל הספחים אביזרי העזר
ועבודות הלוואי ,אשר לא נמדדו בסעיפים נפרדים אך הדרושים לשם הבטחת
שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר ,התקין והשוטף.
אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה במפרטים הכלליים ובמפרט
המיוחד ,במקרה של סתירה עדיפים הוראות המפרט המיוחד.
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ג.

למען הסרת ספק רק קשתות וזויות בקוטר מעל " 2ימדדו כתוספת  1מטר
ויתווספו לצנרת בקוטר מתאים.

מוצרים וציוד
א.

מוצרים ,מכשירים או ציוד שלגביהם צוין במפרט או בכתב הכמויות ,דגם ו/או
שם היצרן נעשה הדבר למטרת קביעת טיבו וסוגו בלבד ,ומחיר היחידה לא
ישתנה באם החברה תזמין או תספק בעצמה או באמצעות מוצרים אחרים,
מכשירים וציוד מטיב וסוגים דומים של אותו יצרן ו/או של יצרנים אחרים -
הכל לפי בחירת המהנדס.

ב.

בכל מקרה שאביזר הוא מוצר או חלק ציוד ,תוזמן תחילה הדוגמא וישולם רק
בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע ,רק במידה והיא מהווה חלק מהציוד
הדרוש .אם לא כן לא תשולם עבור הדוגמה ,והיא תיכלל במחירי היחידה.
הדוגמה תהיה ברשות המפקח.

מדידה לפי יחידות אורך
צנרת  -לכל סוגיהם ולפי הקוטרים ימדדו לאורך ציריהם כולל רקורדים ושסתומי
הברגה .אורך השסתומים ואוגנים יופחת מהאורך הנמדד .מחיר צינורות עד קוטר "2
ועד בכלל יכלול את כל הספחים כהגדרתם בסעיף  07.00.11במפרט הכללי.
מחברים בין צינורות כלולים במחיר הצנרת.
מחיר הצינורות מקוטר "  3ומעלה לא יכללו קשתות וזוויות אשר ימדדו בנפרד .כל
החיבורים לצנרת הראשית בכל קוטר שהוא עם חבקים קידוח וכו' כלולים במחיר
הצנרת.
הסתעפויות מטיפוס "קוויק -קאפ" בכל קוטר לא ימדדו ויכללו במחירי הצנרת.
לא תשולם כל תוספת בגין התאמת מתזים לתקרה אקוסטית ,מונמכת ,מגשים או כל
סוג אחר של תקרה.

מדידה לפי יחידות
א.

כלים ,מכשירים ,ברזים ,מגופים ,שסתומים למינהם ,ללא רקורדים ,ללא
אוגנים וללא ספחים אחרים הם הנמדדים כיחידות כוללות ,והם ימדדו לפי
מספר היחידות המורכבות.

ב.

לא ימדדו בנפרד ליחידות האביזרים הנכללים מחירי יחידות ציוד כגון ברזים,
אלחוזרים ,מגופים וכדומה.

בדיקות לחץ
מחירי העבודות כוללים את בדיקות הלחץ .הבדיקות כוללות את כל הנדרש במפרטים לרבות -
ציוד הבדיקה ,אביזרי העזר הזמניים הדרושים לסגירת הקווים וכל הסידורים לאפשר בדיקה
חלקית ובשלבים כמו כן את כל הסידורים לניקוז מים והגנה על עבודות אחרות.

כמויות
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הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד ,החברה רשאית לשנות את
הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה ,הקטנה ,בכל יחס וגודל בהתאם לחוזה וכן לבטל סעיפים
בכללם .העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל למעשה לפי אופני
המדידה ולפי מחירי היחידה שנקבעו מראש הכמויות בעת חתימת החוזה.
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ספרי מתקן וחומר טכני
א.

תכולת ספרי המתקן
הקבלן ימסור למזמין ,עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת התפעול
והתחלת תהליכי קבלת המתקנים ,חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן .ספרי
המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות ,המתקנים והאביזרים .כמערכת יחשב מכלול
יחידות המתקנים והציוד הפועלים במשולב.
ההנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל התניה אחרת הרשומה במכרז ,במסמכיו,
בפרקיו ובסניפיו השונים.
ספר המתקן יכללו את כל המפורט להלן:
פורמט ההגשה
הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות ,סכמות ,קטלוגים ,הוראות תפעול ואחזקה,
בשני פורמטים:
א.

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי
כריכה קשה ,כמפורט להלן.

ב.

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בורסיה אחידה
כפי שהוכן בעת התכנון ,צרובים על סי .די .רום והקטלוגים וכל החומר
המודפס במדיה סרוקה ,אף הם ע"ג סי .די .רום.

החומר המודפס ,הקטלוגים ותוכניות מודפסות ,יוגשו כשהם מתוייקים בקלסרים
בעלי כריכה פלסטית קשה .הקלסרים יערכו באופן הבא:
א.

הקלסרים בהם נכלל חומר הקשור למערכות מים לצריכה יהיו בגוון אחיד -
כחול ,הקלסרים בהם נכלל חומר הקשור למערכות מים לכיבוי אש יהיו בגוון
אחיד  -אדום .הגוון המדויק יוגש ע"י הקבלן לאישור המזמין.

ב.

על גב הקלסר יודפס סמל פרוייקט בית אבות -מערכת מים לצריכה או לכיבוי
אש ,בהתאמה " -הנושא המפורט" .הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל
הניתן.

ג.

על כריכת הקלסר בצידה פנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת .הדף יהיה
תמיד בגוון ורוד.

ד.

אחד הקלסרים בכל מקצוע יהווה מסטר ובו תכלל רשימה של כל הקלסרים
ותוכן העניינים בהם .הגוון של קלסר זה יהיה כחול כהה או אדום כהה יותר
מגוון יתרת הקלסרים העוסקים באותו נושא.

ה.

בתחילת כל קלסר ימצא דף ובו תוכן הקלסר .רמת פרוט תוכן העניינים
תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר
המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.
כל חומר הדפים שיתוייק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות .בכל
שקית פריט אחד ,תוכנית ,קטלוג ,הוראת

ו.
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ז.

הפעלה ,הוראת אחזקה ,רשימת חלפים וכדומה .על כל שקית תודבק מדבקה
ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא.
המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

ז.

כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות.

כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במיכלים קשיחים מתאימים .עותק נוסף של מדיה
מגנטית ,הכולל את הנכלל בקלסר ,יצורף לכל קלסר בכיס מתאים.
סכמות הפעלה למיכל האיגום ,למערכת המשאבות ,לצנרת ואביזריה ולמערכות חשמל
ופיקוד יסופקו ממוסגרות עם כיסוי זכוכית .הקבלן יקבע את התוכניות הממוסגרות
לפי דרישת המזמין.
-

פרוט התכולה בספר המתקן
בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו ,רצוי על הכריכה הפנימית ,דפים
מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן .הנחיות הבטיחות
יכללו אזהרות והנחיות לגבי השימוש והטיפול במערכת.
תכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות ותוכניות סופרפוזיציה
שיכללו את כל המערכות שהותקנו ע"י הקבלן ואת סימון המקומות השמורים
בקרבתם לאחרים .התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת .המידות
יתייחסו למרכיבים קשיחים קבועים באתר.
התכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות של המזמין.
תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך הצנרת החל מכניסת המים והחיבור לרשות
המקומית ,הסניקה וההולכה מגופי סגירה הנדרשים לטיפול בחלקי המערכת השונים,
מוני מים וכדומה .התרשימים יפרידו בין מערכות המשמשות למטרות שונות ,אך כל
תרשים יכלול את מרכיבי החפיפה בין המערכות .תרשימי הזרימה שישמשו להבנת
תפקוד המערכת יהיו חד  -קוויים ,צבעוניים ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים
הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה ,הכיול והאחזקה ,חיצים לסימון כיווני
הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורטטים ע"י כל תת מערכת ועד לנקודות הקצה.
תרשימי הזרימה יכללו מידע על ספיקות מים ולחצים מירבים מתוכננים בכל קטע וכי
שנמדדו בעת ההרצה ואישור הקבלה .הצבעים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות
מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים .ליד ציוד
המוצר כרזרבה יצויין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.
תיאור מילולי מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן .התאור ילווה בסכמות
המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות .על הסכמות יסומנו כל
נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות .התאור ידגיש
נושאים הקשורים בבטיחות ובכיבוי אש.
כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים
לרבות כתובות וטלפונים ,נתונים טכניים ,פיזיים ותפעוליים המתאימים לו .דף
הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינלים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני
העבודה אליהם כוייל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.
לכל יחידת ציוד יצורף איפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי
שנמדדו בפועל במהלך ההרצה ,בעומסים שונים .הנתונים יהיו תואמים לנקודות
העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.
הקבלן יידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד ,מתקן
ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים .המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין
יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.
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קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המירבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד
ומרכיב הנכללים במערכות .הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג,
הוראות התקנה ,הוראות תפעול ואחזקה ,איתור תקלות ,הנחיות לשיפוץ המכלולים
השונים ,תוכניות הרכבה ופרוק כולל צילומים ואיורים המתארים כל שלב בתהליך
הביצוע ,רשימות חלפים וחומרים מומלצים ,רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה
בטיחותיים.
רשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת ,מתקן או ציוד ,אשר נבחרו והורכבו ע"י
הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים ,אביזרי תמיכה,
אביזרי חיוץ וכדומה.
רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות .הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג
המתאים ,שמות ספקים ופרטיהם ,זמני אספקה ותנאי אספקה.
אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם ואישורים של בודקי
המערכות הכוללות.
כל המערכות ,המתקנים ואביזריהם החשובים לתפעול ואחזקה ,יהיו ממוספרים בשיטה
אחידה ומסומנים ,כנדרש במפרטים הטכניים ,הן בתוכניות ובתרשימים והן ע"ג
האביזרים באתר בפועל.
הנחיות תפעול מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת .ההנחיות יכללו הדרכה
לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה מערכת .ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את
המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע
הפעולות .הנחיות ההפעלה ,במיוחד לגבי מערכות לכיבוי אש ,יצויינו את כל שלבי
הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה .הנחיות ההפעלה יפנו את
המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים .ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות
כדלקמן:
א.

הפעלה ראשונה של המערכת.

ב.

הפעלת מערכת חליפית ו/או מעבר להפעלה ידנית.

ג.

הפעלת המערכת במצבי חירום ,לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל ובעת ולאחר
שריפה

הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכות כמכלול ולמתקנים הבודדים לרבות
ציון מספרי ושמות האביזרים המטופלים .ההוראה תפורט לפעולות חודשיות ,תלת
חודשיות ,חצי שנתיות ,שנתיות ורב שנתיות .כל הוראה תכלול הנחיות למדידות
הנדרשות לקיום ההוראה ,לרבות ציון ,בסוגריים ,של הנתון או הטווח הרצוי .ההורה
תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה .ההוראות תנחנה גם
לבדיקות טרמוגרפיות מצולמות של כל לוחות החשמל וחיבורי החשמל הקשורים
למערכת ,לפחות פעם בשנה.
הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן .ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת ,המתקן
והציוד .הנחיות לגבי המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן .הנחיות לגבי ציוד יכללו
לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית .ההנחיות יתייחסו למצבים שונים
בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות (להלן " -החומר הטכני") לאישור המתכנן
ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה.
המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו
הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.
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הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש ,על בסיס ההערות העקרוניות של המתכנן ,ויתקן כל
הנדרש .בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למתכננים לבדיקה חוזרת.
היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות ,על החומר שהוגש לבדיקה ,תוטל עלות הבדיקות החוזרות
על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי.
המזמין יהיה רשאי ,במידה ויוכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר הטכני
הנדרש ,להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה
לרבות איסוף ,בדיקה והתאמת החומר לקיים ,יוטלו על הקבלן כאמור לעיל.

16

אחריות ושירות
הקבלן יהיה אחראי למערכות ולמתקנים שהותקנו על ידו במשך תקופת הבדק .הקבלן ייתן
שירות אחזקה למערכות ולמתקנים במשך תקופת הבדק.
הקבלן יהיה אחראי וייתן שירות כולל עבודה ,חלקים וחומרים למערכות ולמתקנים במשך
תקופות נוספות מעבר לתקופת הבדק .תקופות הזמן תקבענה ע"י המזמין בלבד.
הקבלן יוודא כי אופן התקנת המתקנים על ידו תבטיח את פעולתם התקינה והרצופה ,תאפשר
מתן שירותי אחזקה בנגישות גבוהה וכי המתקנים יאפשרו הפעלה חלקית באופן שתמנע
השבתת המתקנים והפסקת הענקת השירותים.
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פרק  - 08עבודות חשמל
תוכן העניינים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

כללי
היקף העבודה
תיאור המתקן
הוראות טכניות כלליות
חומרים וציוד
תיאומים אישורים ובדיקות
תנאים מקומיים ומניעת תאונות
הארקת יסודות
עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח
לוחות חשמל
תאורה
מערכת גילוי אש וכריזה משולבת
מערכת חלונות שחרור עשן(במידה ויידרש)
מערכת אינטרקום מחסה
הכנות למערכות שבביצוע אחרים
אחריות
מדידה ומחירים

 .1כללי
א .המפרט להלן מתייחס לבניית בית ספר בן  24כיתות ומעבדות בוואדי קדום במזרח ירושלים
הכולל עבודות חשמל תאורה תקשורת ותשתיות למבנה החדש.
ב .קבלני חשמל יהיו בעלי רישיון ממשלתי מתאים ,בעלי ניסיון מוכח בפרויקטים בסדר גודל
דומה ושנמצאים ברשימת הקבלנים המאושרים לעבודה מסוג זה בחברת מוריה.
ג .העבודה תבוצע בהתאם לחוקים ,התקנות ,ההוראות והמפרטים כמפורט להלן (בכל מקרה של
סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה העדיפות למסמך המחמיר):
•

חוק ותקנות החשמל

•

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי ,מוליכים ,כבלים ,צינורות למתקני
חשמל ותקשורת.

•

ת"י  1220מערכות גלוי אש ומפרט  160של משטרת ישראל לכריזת חרום.

•

תקנות פיקוד העורף למ"ממ.

•

תקנות והוראות חברת החשמל.

•

תקנות והוראות המשרד לאיכות הסביבה.

•

תקנות והוראות בזק לקוי טלפון וחברות הכבלים והלווין (.)YES/HOT
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•

התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.

•

המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות.

•

המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה.

•

הנחיות והוראות מחלקת אחזקה של העיריה.

•

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשכ"ו .1966
המציע חייב שיהיו ברשותו כל המסמכים הנ"ל.

 .2היקף העבודה
א .העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:
 .1מערך חלוקת חשמל ולוחות חשמל במתח נמוך (עד )1000V
 .2אינסטלציה חשמלית מושלמת לחשמל תאורה ותקשורת.
 .3מערכת הארקת יסודות וברקים
 .4אספקה התקנה וחיבור של גופי תאורה.
 .5תשתיות פיתוח כבלי הזנה ומובילים לתקשורת ומתח נמוך.
 .6מערכת גילוי אש וכריזה משולבת.
 .7מערכת חלונות לשחרור עשן( .במידה ויהיו)
 .8תשתיות הכנה למחשבים ,טלפונים ,מערכת  ,A/Vומערכות בטחון.
 .9מערכת אינטרקום מחסה.
ב .אין זה מן ההכרח ,שהעבודה כולה תמצא את ביטויה בתוכניות .על הקבלן להשלים את
המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט בתכניות.
ג .הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות ,האביזרים והציוד הדרושים
להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות.

 .3תיאור המתקן
א .המבנה המתוכנן בן  5קומות ,קומת המרתף שתשמש אולם ספורט ואירועים קומה כניסה
ובה לוח חשמל ראשי באותה קומה יוקם מערך מחשוב ותקשורת עם כיתות מרחבי לימוד
ואדמיניסטרציה.
קומה ראשונה כיתות מעבדות וספריה ,קומה שניה מעבדות ומגרש ספורט פתוח .קומת גג
טכנית.
ב .בכל קומה ימוקם לוח קומתי עם לוחות משנה יעודים למעבדות ספריה וכו'
ג .שיטת האספקה:
הזנה חדשה משנאי על עמוד שנמצא בקרבת המגרש -ע"פ הנחיות חברת החמל מזרח ירושלים
העדכניות לקראת הביצוע.
ד .המתקן יוגן בפני חשמול בשיטת  TNS/TTובעל השוואת פוטנציאלים מלאה וזאת על פי
הממצאים שיהיו בשטח במהלך הביצוע.
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ה .תשתיות תקשורת ,בזק והוט יחוברו מתאים/עמודים קיימים בקרבת המבנה ,ע"פ אישורי
הרשויות והנחיות חברות התקשורת הרלוונטיות בזמן הביצוע .כלל הבדיקות והתיאומים
יהיו כחלק מהצעת המחיר ולא תשולם תוספת לכך.
ו .כלל תשתיות התקשורת למבנה יתואמו עם יועץ התקשורת מטעם עירית ירושלים וממונה על
בית הספר מטעם העיריה.
הוראות טכניות כלליות
א .כבללי הזנה ומוליכים

.4
•

במסדרונות ללא תקרה מונמכת ,יותקנו כבלי חשמל מבודדים  ,N2XYבתעלות פח מגולוון
מחורץ .קופסאות הסתעפות יותקנו בצורה נסתרת צמוד לתעלה .חדירה לחללים ללא תקרה
מונמכת ,תהיה באמצעות פתח בקיר ומעבר של תעלות פח כנ"ל אל תוך החלל.

•

כבלי חשמל להזנת חרום יהיו מנחושת עם בידוד חסין אש ל  180דקות .הכבל ואופן התקנתו
יהיו לפי תקן .VDE DIN 4012-12

•

נקודות גלויות יבוצעו באמצעות כבלים כנ"ל בצינור מרירון בצבע ע"פ אדריכל .התקנת הצינור
וצביעתו כלולים במחיר הנקודה .הצינור יותקן בקו ישר ויחוזק במרחקים של עד  60ס"מ .חיבור
הצינור לקופסת חיבורים\ הסתעפות וקופסת אביזרים באמצעות אנטיגרון  -הנ"ל כלול במחיר
העבודה.

•

במסדרונות עם תקרה מונמכת ניתן להתקין תעלות רשת מגולוונות במקום תעלות פח מחורץ.
קופסאות הסתעפות יותקנו באזור תקרה פריקה צמוד לתעלות.

•

נקודות סמויות יבוצעו באמצעות כבלים כנ"ל או מוליכים מבודדים בצינורות מריכף כבים
מאליהם.

• קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד של  2.2מטר לפחות מפני הריצוף ,קופסאות
הסתעפות שידרשו בגובה נמוך מ 2 -מטר ייסגרו בברגים.
שילוט  -כל האביזרים ,קופסאות החיבורים ,והתשתיות במתקן ישולטו.
ב.
•

שילוט הכבלים בקצוות (כניסה\יציאה מלוחות) ייעשה באמצעות שלט פלסטי מחוזק
לכבל עם אזיקון .כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה.

•

כל המוליכים )מופע ,אפס ,הארקה ופיקוד) המחוברים אל מהדקי הלוחות ישלטו בכל
קצה של המוליך באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים עם מספרי המעגלים וסימול
המופע ()RST

•

שלטי הסימון יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל  3שכבות (סנדוויץ) ועליהם חרוט נוסח
הכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר ,או הנוסח אשר יפורט ברשימה
שתסופק על-ידי המפקח.

•

בתי תקע ומפסקים ישולטו באמצעות מדבקות שקופות עם הדפסת משי.

•

מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה.

•

נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט.

•

תשתיות ,סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על 10
מטר.
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•

הסימון ,אם לא נדרש אחרת ,יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל  3שכבות (סנדוויץ) ועליהם
חרוט נוסח הכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר ,או הנוסח אשר יפורט
ברשימה שתסופק על-ידי המפקח.
•

מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה.

•

נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים.

•

השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

אביזרים וקופסאות בשדה חיוני  -לבן על רקע אדום ,בשדה רגיל לבן על רקע שחור ,שדה
•
מ"א לבן על רקע כחול ,שדה  UPSכחול על רקע לבן .בתי תקע המוזנים ממערכת UPS
ישולטו בנוסף בשלט "מוזן ממערכת אל פסק".
ג.צינורות וקופסאות חיבורים
• כל הצינורות שיותקנו במתקן ,כהכנה למערכות אחרות ,או צנרת שמורה ,יצוידו בחוט משיכה
מניילון שזור .צינורות בקוטר עד  36מ"מ בחוט  2מ"מ ,צינורת בקוטר עד  63מ"מ בחוט 4
מ"מ ,צינורות מעל  63מ"מ בחוט ניילון שחור בקוטר  8מ"מ .סיום החוט בשתי קצותיו,
בטבעת בקוטר הצינור ,אשר תמנע את "בריחת" החוט אל תוך הצינור.
• צינורות יהיו בקוטר של לא פחות מ  20מ"מ (תקן חדש).
• כל הצינורות שיותקנו בתוך המבנים יהיו פלסטיים ,חלקים ,כפיפים כבים מאליהם .אין להשתמש
בצינורות שרשורים.
• צינורות שיונחו במילוי רצפה ,יכוסו מיד עם הנחתם ,בשכבת בטון או טיט של  20מ"מ לפחות.
• צינורות בפיתוח יהיו  PVCקשיח או שרשורי מחוזק רב שכבתי ,או י.ק.ע בקוטר של  50מ"מ
לפחות.
• כל האביזרים לחיבור מזגנים או מקבצים לציוד מולטימדיה בחלל תקרה יותקנו ע"ג תמיכות
מתועשות כגון פרופיל  Uאו תומך מתועש של תעלות כדי להתקין את האביזר בגובה סביר
מעל תקרה מונמכת ולא גבוהה מידי .התמיכות/קונזולות לאביזרים המותקנים בחלל תקרה
כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עליהם בנפרד
• קופסאות חיבורים יותקנו באזור תקרה פריקה או פתחי גישה .בתקרה לא פריקה יונחו צינורות
מחוזקים כל  150ס"מ בתקרה או בתעלה  +צינורות שמורים עם חוטי משיכה ע"פ התוכנית.
אין להתקין קופסאות חיבורים במקום שאין אליו גישה .במקרה של התקנה לא תשולם כל
תוספת על העתקה בכל שלב שהוא.
ד .תעלות כבלים
• כל התעלות והתמיכות לתעלות ,עבור כבלי חשמל ותקשורת בבניין ,יהיו מגולוונות.
• התמיכות יהיו מתועשות ,מפרופילים מכופפים או זוויתיים מרותכים (ללא ניטים) ויתאימו לעומס
המרבי של הסולם/תעלה עם הכבלים .התמיכה תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה אחת.
• במסדרונות ללא תקרה מונמכת יותקנו תעלות פח מחורץ .התעלות יהיו צבועות ע"פ דרישות
האדריכל.
• תמיכות תעלות תבוצע בצורת  Lכך שתתאפשר הנחת כבלים על התעלה ללא צורך בהשחלה (לא
יתקבלו חיזוקים לתעלות ע"י מוטות הברגה או מתלים שאינם קשיחים).
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• מרחק ההתקנה בין התמיכות  120ס"מ לכל היותר .באחריות הקבלן להגיש חישוב למרחקי
התמיכות על בסיס נתוני היצרן לציוד שיבחר לספק .הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות
שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע.
• מחיר תעלות הכבלים בכתב הכמויות כולל גם את הארקתם ע"י מוליך נחושת חשוף  16ממ"ר
וחיזוקו ע"י מהדק קנדי עם אום לכל חלק של תעלה ולא יעלה מעל  3מטר.
• צביעת תעלות פח מגולוון ותעלות רשת תהיה בתנור באבקה אלקטרוסטטית .בכל מקום שבו
יצבעו התעלות  -יש לצבוע באופן זהה גם את המתלים וכל האביזרים וחומרי העזר
המשמשים לתליה של התעלה .עבור הצביעה ישולם בנפרד( .סעיף צביעת תעלה כולל את
צביעת המתלים ,האביזרים וכל חומרי העזר).
• תשתיות להולכת כבלים יבוצעו מאלמנטים חרושתיים כולל אמצעי תלייה אורגינאליים של יצרן
התעלות\סולמות .מחיר התעלות\סולמות כולל שימוש באביזרי הסתעפות אורגינאליים כולל
קשתות להתקנה בפניות או הסתעפויות להתקנה בצמתים.
ה .חשמל זמני לבניה
 .1הזנת חשמל זמני תבוצע באחריות ועל חשבון קבלן חשמל המבצע ע"י כניסת רשת חשמל
קיימת לאחר בדיקת בידוד או ע"י הזמנת חיבור חשמל זמני לבניה מחמ"י.
 .2העבודה כוללת ביצוע שוחה זמנית/קבועה ,חפירות ,צנרת וכבל עד למיקום לוח חשמל זמני
לאתר בנייה .כל עבודות חשמל זמני כלולות במחיר העבודה כולל לוח חשמל והסדרים
זמניים ליציאת כבל הזנה .עבור מפסק סופי וחלק מקו ההזנה הסופי ישולם במדידה ע"פ
סעיפי חוזה של פרק ההזנה הקבועה(במידה ויוחלט לעשות שימוש בתוואי המתוכנן כתוואי
קבוע לחשמל זמני לבניה).
 .3לוח חשמל המותקן באתר בניה צריך להתאים לדרישות תקן  .IEC 439-4תקן זה חל על
לוחות שנבדקו בדיקת טיפוס המיועדים לשימוש באתרי בניה .הלוח יכלול ממסר זליגה
ראשי
הלוח ייבנה לפי תקן  61439-4מארון מפוליאסטר משוריין עם מנעול ועם דלת ,מוגן מים IP-
 65של "יקיר תעשיות בע"מ ,כולל כל הדרוש להתקנה מושלמת.
 .4מיתקן החשמל באתר בניה יצויד בלוח ראשי אחד בלבד .לוח זה יוזן במישרין ממקור
האספקה ויזין את מיתקן החשמל בשלמותו.
 .5כל היציאות מהלוח הראשי וכן מלוחות המשנה לצורך הזנת חלקי המתקן צריכות להתבצע
באמצעות בתי תקע .מותר להשתמש בבית תקע משוקע בדופן הלוח
 .6יש להתקין אך ורק תקעים ובתי תקע בעלי חוזק מכני ועמידות תרמית גבוהה העומדים
בדרישות ת"י  1109העוסק בתקעים ובתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה.
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 .7כל מתקן חשמל ארעי באתר בניה צריך להיות מוגן בפני חישמול באמצעות אחד מאמצעי
ההגנה בפני חשמול המותרים בהתאם לתקנות חוק החשמל (פרק הארקות ואמצעי הגנה
בפני חשמול במתח עד  1000וולט).
 .8תקנות אלה קובעות שבנוסף להגנת המתקן הארעי באתר בניה בפני חשמול צריך כל בית
תקע במתקן להיות מוגן בפני חשמול בהגנה נוספת ,באמצעות אחד משלושת אמצעי ההגנה
בפני חשמול הבאים:
▪

מפסק מגן )פחת) שזרם ההפעלה הנומינלי שלו אינו עולה על:
 0.03 oאמפר להגנה על בית תקע חד מופעי לזרם נומינלי של  16אמפר או 32
אמפר ,במתח  230וולט
 0.5 oאמפר להגנה על בית תקע חד מופעי לזרם העולה על  32אמפר או בית תקע
תלת פאזי.
 oקיימת אפשרות להגן בפני חשמול על מספר בתי תקע באמצעות מפסק מגן אחד.
 oיש להתקין מפסק פחת ראשי עם אפשרות כיול זרם ההפעלה הנומינלי ולכייל
אותו עפ"י התנגדות לולאת התקלה שתימדד ע"י בודק מוסמך.

▪

מתח נמוך מאוד  -מתח שאינו עולה על  24וולט בזרם חילופין  60וולט בזרם ישר בין שני
מוליכים כלשהם באותה שיטת אספקה.

▪ הפרד מגן  -שימוש באמצעי זה כהגנה בפני חשמול נחייב עמידה בנדרש בתקנות החשמל
(פרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד  1000וולט) .אמצעי זה מאופיין
בהעדר הארקת שיטה ובזינה בו זמנית למכשיר צריכה אחד בלבד.
 .9הזנה של קווים ושל מעגלים סופיים באתרי בניה תבוצע באמצעות פתילים  -כבלים עם
מוליכים שזורים גמישים בלבד .בידוד המוליכים שבפתיל צריך להיות מגומי העמיד במתח
של  750וולט לפחות.
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.10
.11
.12
.13
.14

המעטה החיצוני של הפתיל צריך להיות מגומי או נאופרן .את הפתילים יש להתקין באופן
שלא יגרום להיווצרות מאמץ מכני בקצוות.
מומלץ להתקין מפסק פחת ראשי עם אפשרות כיול זרם ההפעלה הנומינלי ולכייל אותו עפ"י
התנגדות לולאת התקלה שתימדד
תכנון וביצוע הלוח באחריות קבלן החשמל בלבד ולא תשולם כל תוספת מחיר לעבודה.
בדיקות  -מתקני החשמל באתר הבניה ייבדקו לפני הפעלתם הראשונה כדי לוודא שתכנונם
וביצועם נעשו בהתאם לדרישות שבתקנות החשמל ולדרישות הספציפיות שבתקנות הללו.
בנוסף ייבדקו המתקנים בבדיקות תקופתיות כמפורט בטבלה שלהלן .תוצאות הבדיקות
יירשמו על ידי בודק המיתקן וישמרו על ידי בעל המתקן או על ידי המחזיק במיתקן.

 .5חומרים וציוד
א .כל הצינורות יהיו פלסטיים ,כפיפים ,כבים מאליהם בהתקנה סמויה ,מטיפוס כבה מאליו
בצבעים הבאים:
חשמל  -ירוק
טלפונים -כחול
תקשורת מחשבים  -סגול
אזעקה -לבן
טלוויזיה  -צהוב
גילוי אש וכריזה -אדום
קוטר הצינורות יהיה מינימום  20מ"מ (חיצוני) .צינורות התקשורת יהיו בקוטר מינימום 25
מ"מ.
קוטר הצינורות המינימלי נקבע לפי דרישות החוק והתקנות השונות במועד ביצוע העבודה.
ב .תיבות החבורים והמעבר "על הטיח" יהיו כבים מאליהם ,יותקנו בצורה סמויה (בחלל תקרה,
ריהוט ,וכי"ב) ויהיו מתוצרת  ,LEGRAND ,GEWISSניסקו ,ע.ד.א פלסט או קופסה
"שוודית" .לכל הקופסאות יותקן מכסה מחוזק בברגים.
אין להשתמש בקופסאות "מרירון" בפנים המבנה.
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ב.

ג.
ד.

ה.

ו.
ז.
ח.

ט.

י.

יא.
יב.

יג.

.6
א.

קופסאות האביזרים להתקנה שקועה (תחה"ט) יהיו תיבות מלבניות אורגינליות המיועדות
לאביזרים שאופיינו .האביזרים יחוזקו לתיבות באמצעות ברגים ,למניעת שליפת השקע מן
הקיר.
קופסאות ברצפה או משולבות בריהוט יתאימו לכמות אביזרים ודרגת אטימות כמפורט
בתוכנית ,מתוצרת  OBO BETTERMANNאו ש"ע.
האביזרים יהיו מסוג  BTICINO MATRIXאו  GEWISS SYSTEMאו NISKO BEE
 SWITCHESעם תריס פנימי  .השקעים יסופקו בגוון לבן.שקעים בגוון כחול  -יסופקו
למעגלים עם גיבוי  -אל פסק ללא תוספת מחיר צבע השקע יהיה מקורי מהיצרן ,לא תתקבל
צביעה מקומית .קופסאות ומסגרות בהרכבים ,בגוון לבחירת אדריכל .המקבצים יהיו מתוצרת
ע.ד.א פלסט או ניסקו  OFFICEאו שווה תכונות עם מסגרון בגוון זהה לאביזרים בקיר או כפי
שייקבע במועד הביצוע.
כל המובלים בממ"מים יאטמו למניעת חדירת מים \ גזים .בממ"מים עם תקרה מונמכת תהיה
חדירת תשתיות לחשמל ותקשורת באמצעות מערכת מודולרית  .MCTע"פ מפרט  08של משרד
הביטחון.
חיזוק גופי תאורה במרחבים מוגנים באמצעות  4מוטות הברגה ע"פ הנחיות פיקוד העורף.
המקבצים יהיו מתוצרת ניסקו אופיס ,ע.ד.א פלסט או ש"ע ,עם מסגרת בגוון ע"פ בחירת
אדריכל.
התמיכות (קונזולות) לסולמות הכבלים ולתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת מולק
לפידות או ש"ע בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המרבי של הסולם  +הכבלים (לא יתקבלו
קונזולות עם ניטים).
כל מעברי תעלות חשמל ותקשורת מהמסדרון לחדרים יבוצעו עפ"י "פרט מניעת מעבר רעש
בחדירת תעלות לחדרים" המופיע בתכניות תשתיות חשמל ,הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא
ישולם עליו בנפרד.
היכן שמתוכננת תעלה משולבת -תותקן תעלה גלויה משולבת לחשמל ותקשורת .התעלה עשויה
 ,PVCתהיה עם מחיצה ושני מכסים נפרדים .מידות התעלה  200מ"מ גובה 65 ,מ"מ עומק.
אביזרי חשמל ותקשורת יותקנו בתעלה בקופסא  55מ"מ ,אשר תחוזק לגב התעלה .תעלות
דוגמת ( GGKקשטן)( OBO BETTERMANN ,אמבל) או ש"ע.
תעלות פלסטיות יהיו חסינות אש דוגמת פלגל או  IBOCOאו ש"ע.
כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים
הישראלי .אביזרים מתוצרת חוץ יישאו תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאיםIEC, :
.NEC, UL, VDE, BS
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש (גם אם הם מדגם
שהוגדר במפרט ו/או בכתב הכמויות) לאישור המפקח והמתכנן .אישור הדוגמה הוא תנאי
להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהווה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת .כל אביזר או
חומר שיימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.
תיאומים אישורים ובדיקות:
על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי ביצוע של עבודות
כגון -יציקות ,קירות ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,ריצוף ,הריסה ,פרוקים וכד' .לא תוכר כל
תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.
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הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכיו"ב עבור תשתיות חשמל,
תקשורת ,גילוי אש ,בטחון וכו'.

ב.

ג .בדיקות:
א .כל הבדיקות כלולות במחיר העבודות כמפורט במפרט הכללי ,פרק  08כולל בדיקות בשלבים
וע"פ קצב האכלוס של הפרויקט ,כולל בדיקות למתקני חשמל שיבוצעו עבור מערכות
אינסטלציה \מעליות \מיזוג אוויר וכד'.
ב .בדיקת לוחות חשמל תכלול גם התאמה לתקן ישראלי ת"י  ,61439יצרן הלוח והקבלן יחתמו
על טופס הצהרה " התאמת לוח מתח נמוך לתקן ישראלי ת''י - " 61439נספח מצורף.
ג .בדיקת המתקן תבוצע לכל שלב לפני אכלוס .עם השלמת העבודה או לפני חשמול מתקנים
חלקיים בכל שלב ושלב יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד כל לקוי
שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק .הבדיקות יעשו בשלבים לכל
חלק שיושלם ויהיה מוכן לחשמול ,וע"פ דרישת המזמין או המפקח מטעמו.
בדיקת הבודק תכלול את כל המתקנים ולא רק יציאות מלוחות :

ד.
ה.
ו.
ז.

ח.

•

בדיקת בידוד המוליכים.

•

בדיקת התנגדות לולאת התקלה.

•

בדיקת התנגדות בין פס הארקות ראשי לבין המסה הכללית של האדמה.

•

בדיקת חיבור המוליכים (פאזה ,אפס והארקה).

• אופן התקנה ובצוע והתאמתם לתקנים
באחריות הקבלן לקבל את טופס הבדיקות של מתקני חשמל שבביצוע קבלנים אחרים ( מ"א\
אינסטלציה \מעליות).אין לחבר הזנה למערכות אלקטרומכניות ללא אישור בודק.
קבלן החשמל יהיה אחראי למתקני החשמל במהלך ההרצה של המתקן ,כל חיבור חשמל
לחלק מהמתקן יחויב בבדיקה ואישור בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן.
בהשלמת מערכת גילוי וכיבוי אש יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים למערכת שהכין ויקבל
אישורם למתקן גלוי אש שביצע.
בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג המזמין
ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים ,שידרשו על ידם .העבודה תחשב כגמורה רק
לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין
כל בדיקות בודק מוסמך כלולות במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד כולל בדיקה בשלבים
לצורך
אכלוס בשלבים ,בדיקות לטובת אינטגרציית בטיחות וכד'.

ט .בדיקת בודק מוסמך ,אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ,המפקח ,המזמין או נציג
מטעמם ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים ,שידרשו על ידם .העבודה תחשב
כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים והן ע"י המתכנן והמזמין.
י .עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה להנחת כבלים .על הקבלן לתאם מראש
את עבודות החפירה ,מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע עם כל הגורמים הרלוונטיים.
יא .תכניות עדות (:)AS MADE
 .1במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת
התכנון המקורי.
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 .2עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי
שבוצע (תכניות עדות).
 .3תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .AUTOCAD -הקבלן
ימסור למזמין  3סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.
 .4הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י ().............
בתאריך".......
.5
.6

הכנת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.
הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו.

 .7תנאים מקומיים ומניעת תאונות
א .על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואפשרויות
הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע
למכשולים ,קושי בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה
להתעורר בקשר לכך.
ב .על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה ,לשמירה מתאונות במקום העבודה ולמנוע
בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו.
הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה
מפעולותיו ,מחדליו ,עבודותיו וציודו בין אם יבוצע על ידו או על ידי פועליו ,שליחיו ,באי
כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה.

 .8הארקת יסודות וברקים
א .המבנה יוגן בשיטת האיפוס  TNS/TTהנ"ל יקבע המהלך העבודה ע"פ ממצאים בשטח ועל
פי ההגנה בפני חישמול המצויה במבנים הסמוכים והחלטת בודק מטעם חמ"י ע"פ ערכי
לולאת התקלה.
ב .הוראות טכניות לביצוע הארקת יסוד:
 .1בצוע הארקת היסוד כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  4271תקנות החשמל (הארקת
יסודות) התשמ"א.
 .2הארקת היסוד תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.
 .3הגדרות:
•

הארקת יסוד :המערכת הכוללת את טבעת הגישור ,פס השוואת פוטנציאלים,
אלקטרודות הארקת יסוד ,יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.

•

טבעת גישור חיצונית (מבנה קיים) :פס ברזל מגולוון  40X4מ"מ לפחות מותקן
במרתף בגובה  5ס"מ מהרצפה ומחוברת ברתוך לזיון היסוד ,מחבר את האלמנטים
השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות ,תבעת הגישור של התוספת למבנה,
יציאות חוץ וכדו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה ,תוך שמירה על רציפות
חשמלית

•

טבעת גישור(תוספת למבנה) :ברזל עגול חלק (לא מצולע) בקוטר  12מ"מ עגול חלק
לא מצולע המותקן בקורות היסוד ו/או ברצפה ראשונה של המבנה ,מחבר את
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האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות ,טבעת גישור חיצונית
למבנה קיים ,יציאות חוץ וכדו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה ,תוך שמירה על
רציפות חשמלית.
•

פס השוואת פוטנציאלים :פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל
שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה .מדות הפס הראשי 50x5מ"מ
באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים.

•

יציאות חוץ :פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור
והקצה השני יוצא אל מחוץ לבניין לתוך קופסה משוריינת ,שקועה בקיר ,עם מכסה
מחוזק בברגים ושלט הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ.

• אלקטרודת הארקת יסודות :חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים
ביניהם ע"י ריתוך.
 .4במבנה תבוצע הארקת יסוד באמצעות טבעת גישור חיצונית במפלס הנמוך ביותר,
שתרותך לזיון היסודות והרצפה הקיימים .כל רכיבי טבעת הגישור הטמונים בבטון יהיו
מברזל עגול ,לא מצולע ,בקוטר  12מ"מ .הטבעת תותקן בקורות היסוד של המבנה
ותרותך לברזל הזיון כל  5מטר לפחות ,אורך כל ריתוך  3ס"מ לפחות .הגישורים
הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם ע"י ברזל  12מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך.
 .5באזור בו תהיה תוספת בניה יבוצע הנ"ל בתוך יסודות המבנה ויתחבר לזיון המבנה
הקיים בריתוך.
 .6בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון (יציאות חוץ ,מעברי תפר וכו') יש
להתקין פס מגולוון  40X4מ"מ לפחות ,שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך
תחום הבטון .בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור.
 .7אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור לשני
מוטות אנכיים לפחות ,אלו ירותכו אל טבעת הגישור ,בכלונסאות ,יש ליצור קשר גלווני
בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר  8מ"מ לפחות .שנים מהם ירותכו לטבעת
הגישור
 .8פס השוואת פוטנציאלים יהיה מנחושת בעובי  5מ"מ ,רוחב  50מ"מ ואורך שיספיק לכל
היציאות ועוד  30%שמור .כל יציאה תחובר בנפרד עם נעל כבל בורג ,אום ודסקיות.
 .9פס הארקות קומתי יהיה מנחושת במידות  4X40מ"מ ובאורך שיספיק לכל היציאות
ועוד  20%שמור .הפס יותקן בפיר חשמל בכל קומה.
 .10הקבלן יאריק את כל השולחנות והכיסאות משולבי שקעים באמצעות שרשור של מוליך
הארקה בחתך  6ממ"ר עד לפס הארקות קומתי.
 .11הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי במבנה :מובילים ,כבלים ,קונסטרוקציות מתכת,
לוחות חשמל ,מסילות מעלית ,ארונות תקשורת ,גריד תקרה אקוסטית ,צנרת וכו' הכל
בהתאם לדרישות התקנות ,ובהתאם להוראות הביצוע בתכניות .הקבלן אחראי
להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז.
ג .מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים
מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים למבנים תבוצע בהתאם לתקן ישראלי " 1173מערכות הגנה
מפני פגיעות ברק למבנים ומתקנים" .מטרתה של מערכת ההגנה להטות את הברק אליה
ולהביא התפרקותו לאדמה בנתיב הרצוי כדי למנוע פגיעה בנפש ונזק לרכוש.
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• מערכת ההגנה כוללת את המרכיבים הבאים
מערכת קליטה  -תפקידה לקלוט את הברק .מערכת זו תבוצע עפ"י התקן ע"י פסי פלדה
מגולוונים מותקנים על המעקות ועל הגגות בגריד של  5x5מטר.
מערכת הורדה  -מחברת את מערכת הקליטה אל מערכת הארקה .מערכת זו תבוצע עפ"י התקן
ע"י מוטות פלדה מלאים ומגולוונים בקוטר  10מ"מ שיונחו בהיקף המבנה ביציקה או בעמודים
פנימיים בתוך מובילים בקוטר  36מ"מ שיונחו ביציקה כמפורט בתוכניות.
טבעות גישור  -מחברת את כל מוליכי ההורדה האנכיים בהיקף המבנה .תבוצע ע"י ברזל עגול
מגולוון בקוטר  10מ"מ.
מערכת הארקה  -תפקידה לפזר את זרם הברק לאדמה .לצורך זה תשמש מערכת הארקת
יסודות בתגבור מוליכי הארקה ייעודיים  19מ"מ מגולוונים.

 .9עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח
א .כללי:
ב .עבודות החשמל בפיתוח יכללו מערכות תת קרקעיות חדשות לחשמל מעמוד חשמל קיים
בגבול המגרש לתוך המבנה ע"פ תכנית וע"פ הנחיות רלוונטיות מטעם חמ"י בזמן העבודה.
ג .תשתית לתקשורת תבוצע מעמוד בזק קיים הסמוך למבנה דרך שוחו חדשות ע"פ תכנית וע"פ
הנחיות בזק וחברות התקשורת
ד .חפירות ,שוחות ,צנרת פיתוח ויסודות:
•

החפירות עבור צינורות לתשתיות יהיו בעומק משתנה ע"פ התוכנית באופן שקצה עליון של
צנרת יהיה בעומק  100ס"מ לפחות .אין הבדל בין חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב
הכמויות בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.

•

החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצינורות ובשכבה נוספת לאחר
הנחתה .יש להדק את החול .מעל שכבת החול העליונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון
"כבלי חשמל" כנדרש ,לסתום את החפירה בחומר מצע מובא ולהדק עד להשגת צפיפות עפ"י
הנחיות מתכנן הפיתוח.
פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני הפיתוח.

•

על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי החפירה לפני הביצוע .על הקבלן לוודא תוואי ומהלך של
צנרת תת קרקעית קיימת .האחריות להימנע 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.

•

צינורות:
•

הצינורות לחשמל יהיו מטיפוס "כבד "  PVCדרג . 12

•

הצינורות לתקשורת יהיו מטיפוס "כפיף -חלק" פוליאתילן מוצלב  ,HPDEי.ק.ע .13.5
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•

•

הצינורות לתאורה (אם ידרש) יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק עם תו תקן מסוג "קוברה" או
"מגנום" דו שכבתי

•

גמיש בקוטר חיצוני  80מ"מ .הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים
ישרים רצופים ושלמים ללא חיבורים או מופות.

•

קצוות הצינורות יבלטו  50ס"מ מפני יסוד הבטון .בחציית כבישים יונחו צינורות פלסטיים

•

קשיחים כבדים כדוגמת " מריביב" בקטרים המצוינים בתכנית.

•

בכל הצינורות יושחל חבל משיכה בקוטר  8מ"מ ,עשוי פוליפרופילן ע"פ תקן .753

•

הצנרת תהיה מאושרת תקנים ישראליים :ת"י  1531לצנרת י.ק.ע ו/או ת"י  858לצנרת
.PVC

•

לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור כל קטע וקטע .הדוח יכלול רשימת הקנים
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.

עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת:
• לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.
• הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות.
• חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה.
• קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום -על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל
הצינור.

•

הובלה -יש לשמור בזמן העמסה ,הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות
או מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.

•

בדיקות איכות -כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  ISO 9001:2000ובעלי
היתר לסמן תקן לפי ת"י .1531

•

התקנת צינורות:
א .בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע ,מעוך או חתוך בחלקו.
ב .יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים.
ג .אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח.
ד .החיבורים יתבצעו ע"י מחברים תקינים.
ה .יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת הצינורות יש לבצע
בדיקת
צנרת כהכנה להשחלה.
ו .כל הצינורות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  8מ"מ העשויים מפוליפרופילן.
ז .מחיר צינורות ריקים כולל את חוט המשיכה.
ח .קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה ,למניעת כניסת חול ואבנים.
ט .יש לאטום את קצה הצינור ולסמן את הצינור .הסימון ימוקם כ 20 -ס"מ מעל לפני הקרקע.
אטמי צנרת
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י .קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום  -על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל
הצינור .שימוש בפקקים תקניים בלבד.
יא .לפני התקנת הפקקים יבצע הקבלן בדיקת מנדריל וניקוי הצנרת .לאחר מכן יתקין בכל
הצינורות חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ המותאם לכח משיכה של  1000ק"ג.
יב .חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של  8%ביחס לאורך הקנה במצב פריסה ישר
או  50ס"מ לפחות ,מכל צד של החיבור .עודף זה יחובר לצידו הפנימי של האטם .את פעולת
האיטום יבצע בנוכחות המפקח בשטח.
יג .שימוש באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול וסתימת הצנרת ,כדוגמת המצוין:
יד.

 - COMFITשימוש בפקקי צנרת לקוטר  50מ"מ (צבע "המוצץ" אדום) .תוצרת פלסים.

 - JACKMOONיצרן אמריקאי  -אטמי צנרת תקניים.
טו.
ה .תאים ושוחות מעבר:
 .1התאים ישמשו כתאי מעבר ,תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בתכניות.
 .2תאים שבשטח הכביש\שדרה יעמדו בעומס של  25טון .כל סוגי התאים יישאו אישרו מכון
התקנים הישראלי.
 .3התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי  20ס"מ וברצפתם יבוצע פתח בשטח  50%מהרצפה לצורך
ניקוז .תקרת התאים תותקן בעומק  50ס"מ מתחת לפני הפיתוח הסופיים ומעליה יבוצע
"צווארון" עד לגובה הפיתוח הסופי .באחריות הקבלן להתאים את המכסה לפני המשטח
העליון של המדרכה ו/או פני הכביש.
 .4החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע-תקע.
 .5מכסי התאים לתאורה עירונית יהיו מכסים ייעודיים ממתכת עם כיתוב מתאים  -לפי הנחיית
האוניברסיטה.
 .6מכסי התאים לחשמל ותקשורת יהיו מכסים ייעודיים ממתכת ,עם כיתוב מתאים "חשמל"
\תקשורת" .מכסים להתקנה בשטח גינון או אספלט יהיו עגולים ,מכסים להתקנה בשטח
מרוצף יהיו מרובעים או מלבניים ויתאימו לסידור הריצוף.
 .7מידות התאים שבתוכניות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד.
 .8עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.
 .9כל תא יצויד בסולם או שלבי טיפוס מברזל מגולוון ומצופה  PVCעמיד בפני שחיקה.
ו .שוחות עבור אלקטרודת הארקה:
השוחה לאלקטרודה תהיה שוחת בטון בקוטר  80ס"מ נטו .בתוך השוחה יש להכניס את
אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  19מ"מ ואורך  3מטר .השוחה תהיה בעלת מכסה
בטון ותמולא בתחתיתה  20ס"מ חצץ ,הכל לפי הפרט בתכניות.
ז.

יסודות בטון לעמודים תאורה (במידה וידרש):
• מידות היסודות שבתכנית ובמפרט העירוני הן מידות מינימום לאינפורמציה.
• באחריות הקבלן לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר את עמידת היסוד בתנאי
השטח ובהתאם לעמוד המתוכנן .התכנית תסופק לכל סוגי היסודות .התכנית תוגש לאישור
בשני עותקים לנציג האוניברסיטה ,למתכנן החשמל ולמתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט .אין
לבצע לפני קבלת אישור.
• לכל יסוד בטון ייחפר בור המתאים לגודל היסוד.
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• היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב 300-לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך .היציקה
• תבוצע רק לאחר אישור המפקח .היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ.
• לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור  70ס"מ מפני
• היסוד.
• גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  28ס"מ מתחת למפלס הסופי.
• בכל יסוד יש לעגון  4ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  50-60מיקרון .בחלק העליון יבלטו ברגי
היסוד מעל היסוד בגובה  18ס"מ .הברגים יחוברו ביניהם בשתי מסגרות מרותכות ומקבילות
ברזל שטוח  40x4ס"מ .לכל בורג יותקנו  3אומים ודיסקית מצופה באבץ כנ"ל .הארקת
של
יסוד תעשה ע"י ברזל מגולוון  40x4מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ועילה כ 60-ס"מ מעל
היסוד.
• מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.

 .10לוחות חשמל
א .הגדרות:
•  -ASSEMBLYצרופים של אביזרי מיתוג לזרם נמוך ,אחד או יותר ,יחד עם ציוד תואם לבקרה,
מדידה ,איתות הגנה ,וויסות ,עם כל החיבורים ( )interconnectionsהפנימיים -חשמליים ומכאניים-
וחלקים מבניים.
•  ASSEMBLY SYSTEMלהלן ( - )SYSTEMמכלול שלם של אביזרים מכאניים וחשמליים
(מעטפות ,פסי חלוקה ,יחידות פונקציונאליות וכיו"ב) ,כפי שהוגדרו על ידי יצרן מקורי ,הניתנים
להרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי ,לשם ייצור  ASSEMBLIESשונים.
• יצרן מקורי -מי שעסק בתכן המקורי של  ,ASSEMBLYתיעד אותו בשרטוטים ,חישובים ,קטלוגים
ובמסמכים דומים וביצע את האימותים הדרושים בהתאם לתקן.
• יצרן מרכיב -מי שמרכיב לוחות חשמל ממערכות שפותחו ע"י יצרן מקורי אחד.
ב .כללי:
א .כל הלוחות בפרויקט יבוצעו במפעל לוחות לפי תקן ישראלי ת"י  .61439מפעל היצרן יהיה
במרחק סביר מירושלים או בתוך ירושלים כדי לאפשר זמינות ושרות מהירים במהלך
הביצוע ולאחר מכן במהלך השרות .לא יאושר יצרן\מפעל במרחק גדול מ  100ק"מ מאתר
הפרויקט.
 .1היצרן  -מרכיב יהיה בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן.
 .2היצרן -מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי
להעביר את הידע הנ"ל ליצרן -מרכיב .היצרן -מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי,
יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו ,לא יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל
השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי.
 .3קטלוג יצרן מקורי
ברשות היצרן -מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי ,הכולל נתונים של הלוח שאותו
בכוונת היצרן -מרכיב לייצר ולספק .הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג החומרים ודגמי ציוד
המאושרים להתקנה במבנה הלוח .כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה ,הוראות
הרכבה ,חיווט ,פסי צבירה ,התאמה לתקנים ,שיטות מידור ,הוראות הובלה ,אחסנה וטיפול
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לאחר האספקה ,טבלאות עליית טמפרטורה ,תוספת ציוד עתידית ,נתונים מכאניים וצבע וכן
רשימת בדיקות ואישורים.
 .4הגשת תכניות לאישור
תכניות החשמל שאותן מספק היצרן ,יהיו תכניות ברמת "תכניות ביצוע" .על יצרן -מרכיב להכין
תכניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני .התוכניות יוגשו בגיליונות
בגודל  . A3חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה
של הציוד בו הוא משתמש .רק לאחר אישור היועץ בכתב לתוכניות הנ"ל ,רשאי היצרן
להתחיל לייצר את הלוחות .לא תשולם תוספת עבור שרטוט התוכניות לאחר תיקונם ע"י
היועץ.באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם
לשטח שבו יותקנו .עם גמר ביצוע ימסרו למזמין  3עותקים מתוכנית העדות בגודל A3
משורטטים במחשב בתכנת  PDF+AUTOCADכולל .CD
.5

יצרן הלוח (המרכיב) יגיש לאישור את הנתונים הבאים:

-

דיאגראמה חד קווית.

-

תכניות מעגלי משנה ,פיקוד וכיו"ב.

-

תכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח.

-

מבט חזית הלוח עם דלתות ובלי דלתות.

-

דיאגראמת "מימיק" -תרשים זרימה על חזית הלוח.

-

תכניות העמדה על הרצפה.

-

מבט מלמעלה.

-

תכניות מהדקים .כולל סימון גוון מהדקים שונה לכל פונקציה.

-

שילוט לכל אביזר כולל גודל פס"צ

-

רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן ,נתונים טכניים.

-

סימון כלל החוטים במספרי מעגלים בלי יוצא מן הכלל :פאזות ,אפס ,הארקה פיקוד וכו.

 כניסת כבלים .6מידע שיש לצרף עם התכניות:
-

כושר עמידה בזרם קצר  lcwאו .lcc

-

מתח עבודה ותדירות.

-

מתח אימפולס ( Uimpמתח הלם).

-

מתח בידוד .Ui

-

זרם נומינלי של כל אביזר.

-

דרגות ההגנה .IP\IK

-

מידות.

-

משקל.

-

דרגת המידור.

-

חתכי כבלים המתחברים ללוח.
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-

 -RDFמקדם העמסה.

-

דרגת הזיהום.

-

ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.

-

תנאי שרות מיוחדים ,אם יש צורך.

-

חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח.

-

אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע.

.7

תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן -המרכיב.
מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין

-

דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן.

-

ניתוח שדה מגנטי ללוח שיוצר ומחושמל.

-

הוראות אחסנה והובלה.

-

טבלאות מומנטים לסגירת ברגים.

-

ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות .בהוראות ההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב על
מנת לשמור על דרגת ההגנה  IPגם לאחר ההרכבה.

-

תכניות סופיות כמבוצע (.)As Made

 מכתב התחייבות להתאמה לתקן -הצהרת יצרן.ג .בניית הלוח
הלוחות יבנו מלוחות מודולאריים מפח צבוע בתנור כדוגמת  - ABBתמח"ש ,ריטל או
.1
ש"ע מאושר .הלוחות יכללו דלתות ,פנלים ,נעילת חזית ודיאגראמת מימיק (תרשים
זרימה) בחזית (ע"פ פרוט בכ"כ ובתוכניות).
לוחות אשר נדרשת עבורם הגבהה  -יונחו על סוקל מפרופיל מתכת של  30ס"מ .הסוקל
.2
כלול במחיר הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.
מסד הלוח יתאים לתקן ת"י 62208 -או לתקן הבינ"ל  IEC 61439-1הסיסטם יהיה
.3
מודולארי .כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ניתנות להחלפה .הגישה
לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים ,אלא אם קיימת גישה מאחור .הציוד יחובר למגשי
ההתקנה בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן המקורי .הלוח יהיה בנוי מחומרים היכולים
לעמוד בפני מאמצים מכאניים ,תרמיים ,חשמליים וסביבתיים.
 בלוחות עם גישה מאחור יבוצעו דלתות ציר בלבד לא יאושרו פנלים. בי ן הדלת לציוד בלוח יותקנו אמצעי הגנה ע"י לוחות פלסטיים שקופים מבודדים למניעתמגע מקרי .הגנות הנ"ל יבוצעו מאלמנטים מחולקים לשלושה חלקים לפחות ביחס לגובה
הלוח.
-

כל המבנים ,כולל אמצעי נעילה ,צירים ,דלתות ,יהיו בעלי חוזק מכני מספיק שיאפשר לעמוד
בפני המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר .הלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה בהתאם לתקן
הישראלי ת"י 62208 -או ע"פ התקן הבינלאומי .IEC 61439-1

-

דרגת ההגנה ( IKהלם מכני) עבור לוחות להרכבה פנימית IK=7 :לפחות ,ועבור לוחות
להרכבה חיצונית.IK =10 :
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-

דרגת הגנה ( IPאבק \ רטיבות) ללוחות בהתקנה פנימית  IP40ללוחות באזורים רטובים /
לחים  .IP55ללוחות חיצוניים  IP66כולל גם גגון בולט  10ס"מ מחזית הלוח.

-

טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל 24 -שעות  ,38°Cטמפרטורה מקסימאלית רגעית .45°C

-

לוחות להרכבה חיצונית יצוידו באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי.

-

לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים שבתכניות מידות
הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור
.30%
הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ,תחזוקה ובטיחות .ההגנה תעשה
בעזרת בידוד מלא על החלקים או ע"י מחיצות ומחסום (כיסוי ,פנלים ,דלת) .פתיחת מחיצות,
דלתות ופנלים המעניקים הגנה לחלקים חיים ,תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות
אינטרלוק או ע"י הפסקת מקור המתח .בלוחות שבהם קיימים אביזרים הנועדים להפעלה ע"י
אנשים לא מיומנים ,תהיה הגנה בפני כל מגע עם חלקים חיים.

.4

-

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לבצע בדיקה ויזואלית של מפסקים ,כוונון ממסרים והגנות,
חיבור וסימון חוטים ,כוונון ואתחול ממסרים ,הגנות ומכשור אלקטרוני ,החלפת נתיכים,
החלפת נורות ,מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח.

-

הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה להחלפה נוחה בין היחידות הפונקציונאליות.

-

יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים ,מחיצות ודרגות מידור.

-

תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמו גרפית בכניסת הכבלים מהשטח.

 כל האביזרים בלוח ימוגנו כולל פסי צבירה ,אפס ,הארקה ,מהדקי מפסקים ,לשות ,מהדקיםוכד'.
 .5הגנה בשעת תקלה
דלת עם ציר ,תהיה מוארקת בעזרת מוליך המותאם לזרם הפאזות אבל לא פחות מ 6-ממ"ר.
המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם לתקן הבינ"ל  .IEC 60364-4-41המבנה יכלול מעגל
הגנה (הארקה) .כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח .רציפות
הארקה לא תפגע כאשר מפרקים חלק מהלוח.
 .6דרגת המידור
דרגת המידור המינימאלית תהיה  2Bכלומר ,פסי הצבירה ואפס יהיו מופרדים מאביזרי המיתוג.
עבור לוחות מחולקים לשדות (חיוני \ב .חיוני \ ) UPSתקבע דרגת מידור  3Bלפחות ,הפרדות
אופקיות (בתוך תא אנכי אחד) יבוצעו ממחיצות פח מחורר לאפשר מעבר עשן מכל תא אל
הגלאי שבתקרת הלוח.
.7

התקנת פסי צבירה ,פס אפס ,חיבורים וחיווט הלוח

-

פסי צבירה יהיו לפחות דרגה אחת מעל גודל מפסק ראשי.

-

פסי צבירה ,חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי .פסי הצבירה יסודרו
באופן שלא ייווצר זרם קצר.

-

פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים ע"י יצרן מקורי כשהם מבוטאים בקילו אמפר
במשך שנייה אחת.
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-

היצרן -מרכיב ישתמש במערכות פסי צבירה ,במוליכים ובחיבורים ,שהדגמים שלהם נבדקו
בזרם קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה לוח היצרן המקורי.

-

היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה לחיבור מוליכים נוספים בהיקף של 30%
מהמוליכים המתוכננים.

-

מערכות פסי הצבירה הראשיים ופסי חלוקה יהיו  4קוטביים ,פס אפסים יחד עם פסי פאזות
ובחתך זהה .כדי להקטין את השדות האלקטרומגנטיים.

-

מיקום פסי הצבירה והאפס בלוח יקבע ע"י המתכנן ויועץ מיגון אלמ"ג במהלך הביצוע (בחלק
העליון או התחתון של המבנה) .ויהיו צמודים ככל הניתן.

-

הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר ,הנ"ל כלול במחיר העבודה
ולא ישולם בנפרד.

.8

מהדקים ופסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח ,גודל
התאים יאפשר מרחב נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה.
מוליכים מבודדים

-

המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול

-

רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר .המוליכים יהיו
שלמים וללא חיבורי ביניים .מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו במגע עם חלקים חשופים.
הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים 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
אזהרה.

-

מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד ,צמוד
לדופן הלוח.

-

פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם
לכבלים המחוברים בלוח.

-

מוליכים שחתכם  10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז,
מפסקים של  250אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים
ומהדקים מ תאימים .כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום  /נחושת או
לשות מתאימות לפי גודל הקו .אין להשתמש בדסקיות .כניסות כבלים בחתך  50ממ"ר
ומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת  KA3של .MOLLER

 כל המוליכים ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון \ דסקית פלסטית \ דגלון. .9מעגלים לא מוגנים
בסעיף זה ,מעגל לא מוגן הוא מוליך המחובר בין פסי צבירה ראשיים ,או פסי חלוקה ,לבין
מפסק זרם או אביזר מיתוג אחר .מוליכים אלא יוגדרו על ידי יצרן מקורי ויתועדו בקטלוג
היצרן.
-

המוליכים במעגל לא מוגן יעברו בדיקה בתוך הלוח לפי זרם הקצר המוצהר של הלוח במשך
 1שנייה.
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-

בתנאים הבאים תבוצע הבדיקה לאחר אביזר מיתוג (מפסק ,נתיך) ובמקרה זה יצהיר היצרן
על זרם קצר מותנה של המעגל.

-

המוליכים מופרדים אחד מהשני ומגוף הלוח .בעזרת מבדד מרווח.

-

המוליכים יוכנסו בתוך שרוול או צינור.

 המוליכים יהיו בעלי בידוד מוגבר ,בעלי חוזק מכאני גבוה מאוד ,או בידוד כפול. .10היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם.
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
להקטין את השדות האלקטרומגנטיים) .חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.
.11

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י
ברגים או מסמרות (לא דבק) .בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון
מספר המופיע בתכנית.
כל החיווט הפנימי בלוח (כוח ופיקוד) ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל .השילוט
יותקן בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה ,פסי אפס והארקה ,מפסקים,
אמצעי פיקוד ,מהדקים ,וכד'.
ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח/סגור".
שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ' חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח,
השילוט יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.
ציוד מיתוג
ציוד המיתוג יתאים לתקן הבינ"ל  IEC 60947-1כל האביזרים בלוח יהיו מאותה תוצרת/
יצרן ככל האפשר .תהיה תאימות בין האביזרים (קואורדינציה) כדוגמת מגען וההגנה שלו ע"פ
המלצת היצרן והתאמה לתקן  IECהרלוונטי.

-

ציוד המיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד -קווי ויכולת המיתוג הנדרשת בצד העומס .הציוד
יורכב בהתאם להנחיות הסיסטם .הגישה לציוד תהיה מלפנים.

-

עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר גמישות (אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונים)
של הרכבת ציוד עתידי.

-

ציוד מיתוג אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מהסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה.

-

מהדקים יותקנו בגובה מינימאלי של  0.2מ' מרצפת המבנה.

-

ידיות המפסקים יותקנו בהתאם לחוק החשמל בגובה של בין  0.5מ' ל  2.0מ' מרצפת הלוח.
מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין  0.8מ' ל 1.6-מ' מרצפת המבנה.
המפסקים האוטומטיים בלוחות ראשיים ,יהיו מטיפוס  MCBויצוידו בהגנות אלקטרוניות
ומגעים כדלקמן:

.12

.13
.14
ד.
.1

.2
-

מגע תקלת עומס יתר.

-

מגע תקלת זרם קצר.

.3

 4מגעי עזר.
המא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק של  10KAבקצר ע"פ תקן בינלאומי  IEC -898ויצוידו בדגלון
בחזית לחיווי ויזואלי של מצב המא"ז.
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.4

מנורות סימון :צבע מנורות הסימון יהיה לפי התקן הבינ"ל  IEC 60073אם לא צוין אחרת .כל
מנורות הסימון יהיו מטיפוס  LEDלהתקנה בחזית ע"ג דלת/פנל עם לחצני הפעלה.
סלקטיביות והגנה עורפית:

-

בין הגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר.

-

כל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר.

.5

 אי לכך ,לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו ,הקבלן יערוך חישוב (בעזרת תוכנת מחשב) שלזרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין ,יגיש אותה לעיון היועץ ויוודא שימוש במפסקים
בעלי אופייניים המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה עורפית.
 .6איזון פאזות :עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת
הפאזות .במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ  5%על הקבלן לבצע איזון
פאזות .איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.
ה .בדיקות וכיולים
 .1בדיקות על ידי יצרן מקורי
יצרן מקורי יערוך את הבדיקות על פי דרישות התקן .מספר הבדיקות יאפשר לכסות את
מגוון האפשרויות לבניית לוחות שונים ,כפי שהם מופיעים בקטלוג היצרן המקורי .היצרן
המקורי יציג תעודות בדיקה.
.2

בדיקות שיגרה
בדיקות שיגרה יבוצעו לפי התקן ,על ידי יצרן -מרכיב .להלן בדיקות שיגרה שיש לבצע:

-

דרגת ההגנה -בדיקה ויזואלית

-

מרחקי בידוד וזחילה -בדיקה ויזואלית ואימות טבלה.

-

הגנה מפני התחשמלות -בדיקה ויזואלית ובדיקת רציפות הארקה.

-

הרכבת אביזרים בלוח -בדיקת התאמה להוראות היצרן המקורי או ספק הציוד.

-

חיבורים בלוח -בדיקה מדגמית (אקראית) של סגירת ברגים ,בעזרת מד מומנט.

-

מהדקים -בדיקת סימון ובחירת הגודל.

-

הפעלה מכאנית -בדיקת יעילות של חלקים דוגמת חיגור מכאני ,נעילות וחלקים פעילים.

-

בדיקה דיאלקטרית -הבדיקה תעשה במתח הנדרש בתקן ובהתאם למתח הבידוד המוצהר
או הנדרש על ידי הלקוח .הבדיקה תעשה במך שנייה אחת.

 בדיקה פונקציונאלית -בדיקה על ידי חיבור מתח. .3כיול מפסקים
לאחר התקנת הלוחות על יצרן הלוחות/בודק לבצע כיול של המפסקים ע"פ לולאות התקלה
המתקבלות בשטח .על יצרן הלוחות לבצע שילוט בהתאם לכיול המתקבל.
כל בדיקות בודק מוסמך וכיול מפסקים כלולות במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד כולל בדיקה
בשלבים לצורך אכלוס בשלבים ,בדיקות לטובת אינטגרציית בטיחות וכד'.
ו .גילוי וכיבוי אש בלוח
הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנית .ההכנות
יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס למידור הלוח.
הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח.
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כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים.
ז.

 - FILTER BOARDלוח לשיפור כופל הספק ,וסינון הרמוניות ( :14% / 7%לוח ראשי 125A
ומעלה)
מערכת המיועדת לשיפור כופל ההספק ולמניעת בעיית תהודה העלולות להיגרם עקב נוכחות
הזרמים ההרמוניים במתקן  -מניעת מצב של פגיעה ופיצוץ בקבלים.
ה FILTER BOARD -מושתת על מערכת ריאקטורים וקבלים מתוצרת החברות המובילות
בפתרונות של סינון הרמוניות כדוגמת ( .EPCOS/SIEMENSמסופק ע"י "ניסקו")
מבנה מערכת ותכונות:
הקבל :דגם הקבל במערכת מיועד לספיגת הזרמים ההרמוניים ונקבע בהתאם לתוצאות חישובי
הסתת מתח ( )525V, 480V, 440Vוהספק ,כנדרש לפי נתוני המתקן .מבנה הקבל מותאם ומוגדר
ע"י היצרן לעמידה בסיבולת הנדרשת עקב "ספיגת" הזרמים ההרמוניים תוך שמירה על אורך
חיים ואמינות .הקבל מיועד להעמסת זרם  ,inrush 200IN, 1.5INכולל הגנה בפני פיצוץ ובעל
תכונת ריפוי עצמי.
מהדקי חיבור וכיסוי בפני נגיעה מקרית ,בורג חיבור להארקה ומיועד לעבודה בטמפרטורת
סביבה מוגדרת לפי תקן  IEC CLASS Dלטמפרטורות שונות ממוצעות ביממה ,ובשנה.
הריאקטור :הריאקטור בנוי מחומר פרו מגנטי ברמה גבוהה וכולל מספר רב של מרווחי אוויר,
מבנה המבטיח שמירה על ליניאריות גבוהה ,הגברת יעילות וצמצום הפסדי הספק וחום.
הריאקטור כולל מפסק  N.Cאינטגראלי מחווט למהדקים להגנה בפני עליית טמפרטורה .תקן
 IEC 76, IEC 76/3, VDE 0532הריאקטור בנוי לעבודה בטמפרטורת סביבה של  50מעלות .
מסנן :ריאקטור  -קבל ,תאימות מכסימלית האפשרית בין ההשראות והקיבוליות הנדרשים
לפעולה משותפת כמסנן בהתאם לנתוני המתקן .המסנן  -קבל  +ריאקטור ,מתוכנן ובנוי ל 7% -
סינון  189 HZו  14%סינון  .135 HZהגנות  -דרגות הקבלים יכללו הגנות עפ"י חוק בהתאם
להספק של כל קבל בנפרד.
נתונים טכניים לקבל:
אורך חיים

 115,000שעות עבודה

מיתוגים  5,000לכל שנה לפי תקן .IEC 831
זרם חיבור

INRUSH 200In

מתח יתר OVERVOLTAGE 30%למשך דקה מעל המתח הנקוב (  440וולט  520 ---וולט).
כושר ריפוי עצמי SELF HEALING -
טמפרטורת סביבת עבודה  55ºc -מקסימלית ,תקן IEC CLASS D
הפסדי חום מזעריים DIELECTRIC < 0.2W/kVAR -
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TOTAL <0.45W/kVAR
תקניםIEC831+2, VDE560-46+47, EN60831+2 :
נגדי פריקה מהירה קרמים מותקנים כחלק אינטגראלי במהדקי החיבור של הקבל.
יחידות ניתוק פנימית באמצעות ניתוק.OVERPRESSUR TEAR OFF FUSE :
מהדקי חיבור  -מוגנים מפני נגיעה מקרית.
בורג חיבור אינטגראלי להארקה.
נתונים טכניים לריאקטורים :
הריאקטור מיועד לחיבור טורי לקבלים כמערכת מסנן ,לתדרי תהודה המקובלים ברשת
החשמל ,ומתאים לרמת סינון  .14% +7%מבנה הריאקטור מבטיח מינימום הפסדי חום,
מקסימום ליניאריות ועמידה בעומס יתר .כמו כן ,הקטנת סיכון הסתת תדר עקב גלישה לתחום
לא ליניארי .LOW RISK OF REACTOR TILTING
ליבת הריאקטור עשויה מחומר  GRAIN ORIENTED CORE -וכוללת מספר רב של מרווחי
אוויר AIR GAPמבנה זה מיועד לגרום להנחתה מכסימלית של הפסדי מגנטיות ,להקטנת
הפסדי היסטרזיס וחום והגדלת יעילות ויכולת עומס יתר של הריאקטור ,וכן שמירה על
ליניאריות גבוהה למניעת מצב ".”TILTING
הריאקטור כולל מפסק תרמי  MICROSWITCH N.Cלהגנה בפני עליית טמפרטורה.
•

מתח עבודה  - 400Vמתח בידוד  3KVלמשך שנייה לפי תקן IEC

•

הספק  -כנדרש בהתאם לגודל הקבל.

•

סינון הרמוניות  189 - 7% -הרץ  132 - 14% +הרץ

•

קירור  -טבעי.

•

טמפרטורת סביבה CLASS H - 150ºc ,50ºc, -

תקניםVDE 0532, IEC 76 + 76/3, DIN 46206 :
•
מערכת סינון הרמוניות וקבלים ,תיבדק בשלושה שלבים :
 .1במפעל היצרן.
 .2באתר לאחר הרכבה.
 .3באתר לאחר הפעלה ע"י בודק איכות חשמל  -כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
כל בדיקות בודק מוסמך כלולות במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד כולל בדיקה בשלבים לצורך
אכלוס בשלבים ,בדיקות לטובת אינטגרציית בטיחות וכד'.
ח .ציוד אלקטרוני ומדידה בלוחות
 .1מערכת ההחלפה תבוצע מדגם אמדר בלבד
 .2מערכות המדידה יבוצעו ע"פ הדגמים המפורטים בתכנית .לכלל המערכות תהיה יציאת
 TCP/IPאורגינלית ללא תוספת תשלום.
 .3חיווט של ציוד בקרה יבוצע במפעל הלוחות ועל יצרן הלוחות להיות בתיאום ולקבל את אישור
קבלן הבקרה לתכנון בקרים בלוחות.
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במידה וציוד מולטימדיה ישולב בלוחות החשמל ויבוצע במפעל הלוחות ועל יצרן הלוחות
להיות בתיאום עם קבלן המולטימדיה ולקבל את אישורו לתכנון בקרים בלוחות.
ציוד בקרת תאורה ישולב בלוחות על יצרן לוחות החשמל לתאם עם ספק מערכת בקרת
התאורה את הספקת הציוד חיווט וכלל האישורים הנדרשים לביצוע המערכת בלוחות.
כלל היציאות מכל מערכות בקרה ,מדידה ,החלפה וכו' יסתיימו במהדקים בפס מהדקים
לצורך חיבור עתידי בלוחות.
כל שינוי או תוספת בלוחות בשטח הנובעים מחוסר תיאום בין קבלנים או מדחיית עבודה
לשטח יבוצעו על חשבון הקבלן ולא תשולם כל תוספת בגין עבודות חריגות
גופי תאורה:
הוראות טכניות כלליות:
כל גופי התאורה (תוצרת הארץ ו/או מיובאים) שיותקנו בבניין יהיו עם תו תקן של מכון
התקנים הישראלי.
באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו בפרויקט.
כל גופי התאורה יאושרו ע"י האדריכל ,המתכנן ,המפקח ונציג המזמין ,לאחר שיוצגו בפניהם.
ציוד תאורת חרום ,לרבות שלטי יציאת חירום ,יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י  20חלק .2.22
אספקת גופי תאורה:
מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה ,התקנה וחיבור כולל ציוד
אלקטרוני ונורות .כמו כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה ואת כל
העבודות וחומרי העזר הדרושים עד להפעלה וגימור מושלם.
לכל גופי התאורה יסופקו נתונים פוטו-מטריים ואופטיים הכוללים דיאגראמות פולאריות
לעוצמת האור ,נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מוכרת .כמו כן ,הנתונים הפוטו-מטריים
יועברו בפורמט IESאו  LDTהמיועדים לחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגון:
DIALUX/RELUX
קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו בפרויקט הן
בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים.
הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות ,בעיקר בעת ניסיונות תאורה.
לצורך אישור ציוד יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה
(מקורי שאופיין בתכניות ולידו שווה ערך אם הקבלן רוצה להציג ש"ע ) וירכיבו לבדיקה או
להשוואה עם ציוד אחר בכל מקום בו יקבע המפקח כמו כן יצרף את כלל התקנים בדיקות
ואישורים הקיימים לגוף .רק אם יאושר הציוד ע"י המתכננים 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.
לאחר האישור הראשוני יותקנו אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה ויופעלו למשך
תקופה שתקבע ע"י המהנדס .הדוגמא תהיה זהה למוצר שבכוונת הספק/ים לספק ולהתקין
והאישור הסופי יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר.
המזמין או המתכנן שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות
עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.
אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שאופיינו בתכניות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה
ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת הדוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק,
רשאים הנ"ל לפסול את הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת מוצר חליפי ש"ע.
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 .8גוון האור (טמפרטורת הצבע) של כל הנורות וג"ת יהיה  4,000°Kאלא אם תהיה הוראה אחרת
ע"י המפקח /אדריכל וע"פ הנחיות מנח"י עיריית ירושלים העדכניות .לפני הספקת הגופים על
הספק/קבלן לוודא צבע אור נדרש בכל מקרה גם אם צויין במפורש צבע האור ולקבל אישור
מתכנן או אדריכל.
 .9הרכבת גופי/ציוד התאורה:
 .1כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית/מונמכת יחוזקו ע"י סרט פלדה ומוטות הברגה
אל התקרה הקונסטרוקטיבית ב 2-נקודות לפחות ,ללא תוספת תשלום .בכל מקרה אין
להתקין גוף שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון .ציוד הדלקה לנורות פריקה יקבל אף הוא
תמיכה קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על התקרה.
 .2גופי תאורה במרחבים מוגנים יהיו סגורים ויחוזקו לתקרת הבטון באמצעות ארבעה מוטות
הברגה ע"פ הנחיות פיקוד העורף.
 .3גופי תאורה שקועים בבטון או בקרקע יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם,
והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.
 .4הרכבת הציוד תהיה ע"פ הנחיות היצרנים  -הקבלן אחראי להתקנה יציבה ובטוחה המאפשרת
תחזוקה נאותה.
 .5ציוד הדלקה עבור תאורה נסתרת בקרניזים  -הציוד ירוכז בלוח חשמל או בתיבת שרות מעל
לוח חשמל בחלל תקרה כולל שילוט כל דרייבר לאיזה קטע תאורה שייך .הקבלן יבצע תשתית
מתאימה בין הדרייבר לגופים בהתאם לחישוב מפלי מתח שיקבל מספק הגופים .הנ"ל כלול
במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 .6גופי התאורה על קירות יותקנו עם ברגים ודיבלים  8מ"מ בשלוש נקודות עיגון לפחות.
 .7כל הציוד יתאים למתח ולתדר הישראליים .220-230V / 50 Hz
 .8ההתקנה כוללת גם את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון :משנקים ,דרייברים ,נורות,
מפזרים ,אלמנטים קישוטיים וכו' .וכוללת גם חיבור לנקודת המאור.
 .9כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף .חיבורים
חיצוניים לגופים  -חיבור מהיר .חיבורים בתנאי חוץ  -רק בתוך קופסאות אטומות מים עם
ציפוי סיליקון בנקודות פתיחה וחדירה.
 .10איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון .נקודות מגע וחיבור
של המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.
 .11חיבור גופי תאורה לחירום ובדיקתם ,יעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח
הקבועה ,זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.
 .12הקבלן יקפיד שלא תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת להיות .למשל,
בין טבעת הגוף לתקרה ,מתוך חורים בתקרה האקוסטית ,מעל קרניזים וכד'.
 .13ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל האביזרים.
 .14הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות ,בעיקר בעת ניסיונות תאורה.
 .15הקבלן ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה .הסיוע יכלול התקנת גופים
לפני או בעת ביצוע הניסוי עפ"י הנחיות המתכנן ,חשמלאים שיימצאו בשטח בזמן הניסוי ,כלי
עבודה נדרשים לביצוע שינויים תוך כדי הניסוי (סולמות ,מתקני הרמה ,כפפות ,כבלים
חשמליים ,מברגים וכו') מכשירי קשר או פלאפונים .כמו כן תאום עם קבלנים אחרים
שעבודתם תידרש לצורך הניסויים (כגון קבלני תקרות) .הדבר אמור הן לגבי תאורת פנים והן
לגבי תאורת חוץ.
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 .16הקבלן יבצע כוון גופי תאורה ,באם יהיו גופים מתכוונים ,עפ"י הנחיות המתכנן ,במשך או עם
תום העבודות הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם כל תוספת בכל שלב שהוא.
 .17ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי התקנת גופי התאורה (בהתאם להצעת הקבלן)
ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .18הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים (או ש"ע במידה ולא ניתן להשיג את המקוריים)
לציוד התאורה תוך זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה של לפחות  8שנים אחרי
ההזמנה או  6שנים אחרי תחילת התפעול המלא.
 .19גוף תאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים.
 .20לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין.
 .21כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף .חיבורים
חיצוניים לגופים  -חיבור מהיר .חיבורים בתנאי חוץ  -רק בתוך קופסאות אטומות מים עם
ציפוי סיליקון בנקודות פתיחה וחדירה.
 .22איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון .נקודות מגע וחיבור
של המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.
 .23בכל מקרה בו תידרש תוספת צביעה לגוף קיים יעברו חלקי התוספת את כל תהליכי הצביעה
המקובלים כולל טיפול נגד חלודה )בונדריזציה) ,סילוק פסולת ושומנים ,צבע יסוד מונע
חלודה ולשכבה כפולה של צבע עליון.
ג .מערכות משולבות לדים
 .1ספק לדים יהיה בעל ניסיון של  5שנים לפחות עם מערכות לדים דומות להרכבה ,אספקה
ותחזוקה ויספק רשימת פרויקטים שבוצעו בארץ ב  5שנים האחרונות מבוססי מערכת לדים
דומה.
 .2כל גופי התאורה על כל חלקיהם וציודם ,מבוססי לד ,ספקים ודרייברים יהיו בעלי תקן ישראלי
 CE ,IEC ,ULויענו על דרישות ת"י  ,2000ובהעדרם בתקנים הגרמניים .DIN\VDE
 .3כל גופי התאורה יעמדו בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו ,לרבות :ת"י  - 62560נורות דיודה
פולטת אור ( )ledבמתח גדול מ 50-וולט ,בעלות נטל עצמי ,לשימושי תאורה כלליים -דרישות
בטיחות ות"י  61347חלק  13.2אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות מיוחדות לציוד בקרה
אלקטרוני המיועד למודול דיודה פולטת אור ( )ledוהמוזן בזרם ישר או בזרם חילופים.
 .4קרינה פוטו ביולוגית תיבחן לפי התקינה האירופאית . EN 62471נדרש סימון  RG=0מגדיר את
המוצר ללא סכנת קרינה פוטו ביולוגית.
 .5רמת הסנוור תהיה נמוכה מ  UGR ≥ 19לפי תקן  UNI-EN 12464-1המגדיר את רמת הסנוור.
 .6אורך חיים של נורת לד ,לא יפחת מ 50,000-שעות ,בשטף אורי של 70%
 .7ניתן יהיה להדליק ולכבות את הנורה  50,000פעמים לפחות.
 .8מקדם מסירת הצבע  CRIיהיה  90לפחות בגופים בתוך המבנה ו 80לפחות בגופים מחוץ למבנה.
 .9בנורת לד לא יהיה שימוש במרכיבים המכילים כספית ,עופרת ,קדמיום ,או כרום.
 .10בנוסף יעמדו גופי התאורה בכל הדרישות של פרק  ,08עדכונים מאפריל  2016שבמפרט הכללי
בהוצאת משרד הביטחון.
 .11על הספק להמציא אישור מכון התקנים הישראלי על התאמה לתקן מלא לכל סוגי גופי
התאורה ,ספקים ובקרים.
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 .12לכל הלדים יסופקו נתונים פוטו מטריים ואופטיים הכוללים דיאגראמות פולאריות לעוצמת
האור ,נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מוכרת .כמו כן ,הנתונים הפוטו מטריים יועברו
בפורמט IESאו  LDTהמיועדים לחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגון.DIALUX/RELUX :
 .13לכל ה-לדים יסופקו כל הנתונים החשמליים ,המכאניים והתרמיים.
 .14כל ה-לדים יהיו בעלי בהיקות ,עוצמה וגוון זהים (התחייבות היצרן ל .)binning
 .15היצרן יספק אחריות ל  5שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה  -בהתאם לנתוני היצרן
(כדוגמת טבלת .(lumen depreciation
 .16על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים ,יצרן הלדים ,בדיקת אורך חיי ה LED-בתוך הגוף
כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ ,50%-ע"י מעבדה חיצונית.
 .17כל ה-לדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור ,לא יתקבלו
לדים מיצרנים שונים.
 .18לכל ה-לדים ,ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה.
 .19לכל ה-לדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם.
 .20ספק כוח יהיה בעל בידוד כפול ,כל ספקי הכוח יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר
במעגלי המבוא והמוצא .וכן ,מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.
 .21כל חיווט ה-לדים יהיה חיווט טפלון ,ללא הלחמות .המחברים (חיבור אטום) יהיו כדוגמת
 scotch lockתוצרת חברת .3M
 .22כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה או קצר
חשמלי ,גם בעת ההתקנה.
 .23כל ספקי הכוח יכללו מערכת לתיקון כופל הספק במעגל המבוא ל  0.92לפחות.
 .24על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת לתנאי חום סביבתי אשר מראים את
שינויי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת היצרן ולא יותר מ.50%-
 .25נצילות ה-לד ללא קיצור אורך החיים 90 lm/Wלפחות.
 .26להלן רשימת בדיקות\אישורים\נתונים בסיסית לגופי תאורה שיש להציג עם כל גוף:
 דרגת אטימות .IP עמידות בהלם .IK ת"י  -20סעיפי בטיחות חשמלית. ת"י ( 62471כולל הגדרת קבוצת סיכון ) risk group- מסירת צבע .CRI טמפ' צבע . אורך חיים דעיכת שטף L\F סימון דרייבר בידוד כפול אישור ת"י  61347חלק ( 2.13אבזרי הפעלה ובקרה לנורות) אישור ת"י  961חלק  - 2.1או תקן  EN55015תאימות אלמ"ג אישור ת"י  961חלק ( 2.13+2.15הרמוניות) או IEC 61000-3-2 הצהרת יצרן ל  - COTבדיקת בטיחות חשמלית. אישור קרינה RG141
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 הצהרת יצרן לתהליך  BINNINGבהיקות ,עוצמת אור וגוון זהה.תאורת חרום  -שלטי הכוונה
שלטי חרום מוארים וגופים לתאורת חרום יהיו בעלי תקן ת"י  20חלק  2.22לתאורת
חרום .לממירים ת"י .) 2.7( 61347
•

ציוד החרום יותקן בגופי התאורה ע"י ספק הציוד כולל חיווט ושילוט.

•

שלטי החרום יהיו דו תכליתי  ,LEDויכללו מצברי ניקל קדמיום (או ניקל מטאל)
ממיר ומטען לפעולה של  180דקות לפחות.

•

השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי עם או בלי חץ בהתאם למיקום ההתקנה.

•

המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה
ונורת ביקורת (ללא מתג לניתוק היחידה) .שלטי יציאת החרום יהיו עם שילוט מתאים
על גוף התאורה ויותקנו על הקיר או על התקרה ,בהתאם להנחיות האדריכל מנהל
הפרויקט ויועץ הבטיחות.

• שלטי יציאת החרום יכללו את הכיתוב לפי הוראות יועץ הבטיחות מטעם המזמין.
יחידות לתאורת חרום
( )1היחידות יהיו בעלות תקינה כמתואר עבור שלטי ההכוונה.
( )2תאורת חרום תתבסס על ג"ת  LEDחד/דו תכליתי עם מערכת מבדק ופריקה
אוטומטי ,ממיר וסוללות אשר יבטיחו את פעולת הנורה למשך  180דקות לפחות
ובעוצמה מכסימלית בעת ניתוק זרם החשמל .מערכת מבדק אוטומטית תתריע
באמצעות נורית  LEDאינטגראלית על תקלה.
( )3חיבור מערכת החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת במתח
קבועה ,זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.

מערכת גילוי אש ועשן ממוענת ( )ADDRESSEABLEאנלוגית ומערכת כריזת חרום
.12
משולבת
א .כללי
•

בפרויקט יבוצעו מערכות חרום בהתאם לתכנון ונספח הבטיחות וכמפורט בהמשך פרק חשמל
במפרט הטכני .הקבלן אחראי לבצע מערכת גילוי אש ,מערכת כריזת חרום ,מערכת אינטרקום
לאזורי מחסה ,פנל כבאים ראשי בכניסה לבניין.

•

מערכת תהיה משולבת גילוי אש כריזת חרום וטלפון כבאים .ציוד שיסופק יהיה מתוצרת
חברה שמאפשרת מתן שרות למערכת ע"י מגוון רחב של נותני שרות  -פרוטוקול פתוח

•

חברה המציעה תהיה בעלת ידע וניסיון של  10שנים לפחות בתכנון ,התקנה ושירות של
מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש משולבות כריזה ושאינן משולבות .טכנאי החברה
המתקינה יהיו בעלי הסמכה ואישור בתוקף מטעם היצרן להתקין את המערכת .כמו כן תהיה
החברה מוסמכת מטעם מכון התקנים לתחזק מערכות גילוי וכיבוי אש.

• החברה בעלת תו תקן ISO 9001 ,ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקנה שרות
ואחזקה .הציוד המוצע יישא תקן  ULומכון התקנים הישראלי.
החברה ביצעה ב  5 -השנים האחרונות  10פרויקטים בהיקף של לפחות  1500גלאים ומעלה.
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•

רכיבי המערכת יישאו אישור  ULומכון התקנים הישראלי ,תקן  1220על ארבעת חלקיו.
ואישור לעבודה משולבת ביניהם.

•

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק ,הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים
האחרים ,יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.
החברה המציעה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז.

•

התקנת כל מערכות בטיחות תבוצע על-פי התקן הישראלי  1220על כל חלקיו ועל פי
דרישותNFPA.

•

הקבלן מחויב לעמוד בכל דרישות הבטיחות כמפורט בנספח הבטיחות של הפרויקט .הקבלן
ידאג לאישור המערכות שהתקין ע"י מכון התקנים ומעבדות בדיקה ככל שיידרש כולל בדיקות
אינטגרציה ע"י שירותי הכבאות ,במהלך מסירת הבניין ואישורו על ידם .באחריות הקבלן
להשתתף ולספק את כל הסיוע הדרוש במהלך הרצת מערכות SYSTEM INTEGRATION/
כפי שיידרש ע"י נציג המ זמין בכל שלבי הפרויקט .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם
בנפרד.
תאור המערכת

•

מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ( )ADDRESSABLEאנלוגית ומשולבת למערכת
כריזה לחרום נושא תקן של מכון התקנים בעלת  512כתובות לפחות.

•

בכניסה לבניין  -יותקן פנל כבאים ,לפי תכנית בטיחות וע"פ פרט עקרוני בתוכניות .על קבלן
גילוי האש להציג פרט עבודה לפני יצור הפנל.

•

כל סוגי הגלאים יהיו מסוג אנלוגי עם בסיס זהה שיאפשר החלפת סוגי גלאים ע"פ הצורך.

•

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,לצרף מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע
וקטלוגים ,לרבות הוראות הפעלה ,בדיקה ,ניסוי ואחזקה .וכן תעודות בדיקה המעידות כי
הציוד עונה לדרישות  ULומכון התקנים הישראלי.
לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש

•

מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן בעלת תו תקן
 .ULהמרכזייה תהיה מסוג  ADDRESSABALEאנלוגית .וניתנת להרחבה את המערכת עד
ל 508 -יחידות קצה ממוענות (גלאים ,לחצנים וכו') ולחבר מרכזיות נוספות במידת הצורך.
המערכת תכלול עד  4חוגי בקרה ,כאשר בכל חוג ( )LOOPיחוברו עד  127אביזרי כתובת
(גלאים ,לחצנים ,צופרים וכדומה) .החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד.
בנוסף ,ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש ,אזורי גילוי קולקטיביים ,כאשר החיווט
לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.

ב.

ג.

• לוח הבקרה יחובר ליחידת שליטה של מערכת כריזת חרוםמשולבת עם תקן למערכת גילוי
האש .מערכת כריזה תדווח על תקלות למרכזית גילוי אש ומרכזית גילוי אש תפעיל הודעות
ע"פ תכנות מוקדם .מערכת כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה ,אשר בה יאוחסנו
מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות .במקרה של התראת אש ,המערכת תאפשר שליפת
ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים הרלוונטיים.
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.
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המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש ,בהספק המתאים לכמות הרמקולים המפורט בכתב
הכמויות ורזרבה של  50%לפחות .חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן לפני
תחילת הביצוע .כמו כן ,תכלול המערכת  TONE-GENARATORוגונג שיופעל עם הפעלת
המיקרופון המקומי.
•

לוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז באמצעות כרטיסי כתובת.

•

לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה וניתן להתקנה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י
המתכנן או המפקח.

•

יחידות הבקרה יהיו מודולאריות ,בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על
כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות המתכנן.

•

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו ,ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של "בקרה
עצמית" מתמדת למקרה של נתק ,קצר או תקלה אחרת.

•

קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית-חזותית ברורה על הלוח ,שתבדיל בין תקלות ברכיבי
המערכת השונים :גלאים ,קוים ,טעינה וכו' .לדוגמא:
מערכת בפעולה.
השתקת צופרים.
הפסקת פעולת נצנצים לאחר RESET
תקלה במערכת הכריזה.
תקלת מגבר ,בקרת קו רמקולים.
תקלת טלפון כבאים.
תקלה באביזר גילוי אש.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
•

תצוגת  LCDאלפאנומרית בעברית ואנגלית של  2שורות ו 80 -תווים לציון ההתראות
והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים .השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה
התחתונה תציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.

•

מרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  BUILT-INשבעזרתם ניתן יהיה
להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך ,של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות
הנדרשות מהמערכת ,ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.

•

מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  VERIFICATION ALARMלמניעת התראות שווא.

•

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית ,לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה
השונים.

•

ניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  TESTבלי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות מאזורים
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 הבקרה
הראשי .כל לוח משנה יכלול תצוגת  LCDאלפא נומרית בעברית ואנגלית של  2שורות ו80 -
תווים.

•

מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו :מערכות כיבוי ,חייגן
אוטומטי ,צופרים ,מדפי אש ,מגנטים לסגירת דלתות וכיו"ב.

•

בנוסף לתצוגת  ,LCDתכלול המרכזייה נורות בקרה למתח הפעולה ,אזעקה במקרה של
שריפה ,סימון תקלה וכיו"ב .וכן מפסקים להדממת צופר ,מצב בדיקה RESET ,וכיו"ב.
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•

מרכזית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען ,עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש .טעינת
המצברים תהיה רציפה ואוטומטית .כשהמערכת פועלת על המצברים ,תופיע בלוח התצוגה
אזהרה קולית וויזואלית .ליחידת ספק הכוח תהיה הגנה מפני מתחי יתר .במקרה של הפסקת
חשמל ,יספקו המצברים את הנדרש לעבודה של  72שעות בהספק מלא .בתום זמן זה ,על
המערכת להפעיל אזעקה ל 30 -דקות נוספות .לאחר פריקה מלאה של מצברים תהיה למערכת
היכולת להטעין  80%מקיבול המצברים תוך  24שעות .מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת
המצברים.

•

יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח .חייגן זה יחייג בשיטה
אוטומטית למינויים אשר יקבעו ,וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון .ההודעה
תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני.

•

המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  600האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה של
האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן ,אירועים שטופלו בציון מועד
וזמן ,מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן ,תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד
מועד וזמן.

•

סדר פעולות המערכת יימסר במהלך הביצוע ע"פ לוגיקה שתקבע ותוגדר ע"י יועץ הבטיחות
של המבנה.

•

תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחשב לפי מפות גראפיות.

•

כל הגלאים יהיו בעלי תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי {מת"י} .הגלאים
ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה .נורית אינדיקציה תהבהב בזמן
פעולת הגלאי .תהיה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה.

•

המערכת תכלול אופציה לחיבור טלפון כבאים כחלק אינטגראלי דוגמת .TFP 3000

• לחצני אזעקה וכיבוי יהיו מאושרים ת"י  1220חלק  ,6הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.
במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז ,יותקנו לחצנים מכותבים להפעלה ידנית של מערכת
הכיבוי .הלחצנים יהיו מדגם משיכה ,מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג ,ויותקנו עם שילוט
מתאים (בעברית) להפעלת הלחצן.
• בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור ,ארון ,לוח חשמל ,חלל תקרה ,חלל רצפה צפה וכיו"ב
תותקן נורית סימון חיצונית .הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.
נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.
•

הצופרים יהיו מאושרים ת"י  1220חלק  .10הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת (עם
יחידת כתובת) ויהיו צופרים אלקטרוניים .עוצמת הצופרים תהיה  90דציבלים לפחות במרחק
של  3מטרים מהצופר .הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה
ל"השתקת צופרים".

•

כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצופר ויפעל במקביל
להפעלת הצופר .קצב ההבהוב  60פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק 30
מטרים לפחות .גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עד שיעשה
 RESETלמערכת.
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בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן ,בנוסף לצופר האזעקה ,גם צופר פינוי (בטון
שונה) ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן" :צופר פינוי ,מערכת כיבוי אש הופעלה ,יש
לפנות את החדר מידית" ,במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר" :בחדר הופעלה מערכת כיבוי
בגז".
ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז .תחת
הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן" :צופר שחרור גז  -מערכת כיבוי אש הופעלה
בארון חשמל".
•

יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל 4 -מנויי טלפון וסידור מתאים למסירת
הודעה מוקלטת כולל שמירת קו .נקודת הקצה של החייגן תהיה בקו טלפון נפרד בתוך מוביל
נפרד משאר התקשורת .מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.
חייגן הטלפון לא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם.

חייגן הטלפון יחייג לשרות מכבי האש  -קו מבצעי ועוד שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים
במקום.
•

יחידות כתובת אנלוגיות יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש .יחידת כתובת יכולה
לקבל התראות ב 3 -רמות( ,גבוה ,בינוני ,נמוך) ובכל רמה אחד מארבעת המצבים אש,
בטיחות ,בקרה ,תקלה .כל הנתונים נשמרים בזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את
הנתונים בצורה גראפית בתקשורת למערכות אחרות .מערכת גילוי האש תאפשר חיבור
אינטגראלי של גלאים לגילוי גז ואחרים דרך יחידות אנלוגיות מכותבות .המערכת תהיה
מאושרת  ULלחיבור גלאי גז.

• התשתית תבוצע באמצעות כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של CLASS-A AWG 18
בצינורות מריכף בצבע אדום וקופסאות מעבר תקניות כבות מאליו .הקבלן יאטום את כל
הפתחים והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה.
כל החיבורים בגלאים ,בלחצנים ,בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים .לא יהיו
חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת בלבד.
בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים.
• ניתן יהיה לשלב עד  5פורטים ממשק  RS-232דו כיווני להתחברות מערכות בקרת מבנה
ביפרים מדפסות.
ניתן יהיה לרשת את כל מערכות גילוי אש ועשן לצורך העברת אינפורמציה ברשת תקשורת אל מרכז
שליטה ובקרה ,ניתן יהיה להוסיף ולהרחיב את המערכת בכל שלב ולשלבה ברשת התקשורת
הקיימת.
הרשת תאפשר שילוב של מערכות ברשת תקשורת בארכיטקטורת .LONE WORK
תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון :דו גידי ,כבילה אופטית.
ד .פנל כבאים:
בכניסה ראשית יותקן -פנל כבאים כולל כל הציוד בתוכו כמפורט להלן:
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( )1פנל משנה של רכזת גילוי אש.
( )2לחצן חרום לניתוק החשמל כללי -חיוני +בלתי חיוני
( )3לחצן חרום עם מפתח לניתוק חשמל ( UPS-במידה ויהיה)
( )4לחצן חרום לניתוק חשמל חרום  ,עם בורר  +מפתח.
( )5מיקרופון כריזת חרום.
( )6מקום למערכת שליטה בעשן בתיאום עם קבלן מ"א
( )7פאנל חיווי גנרטור מרחוק (פעולה \תקלה \חוסר דלק \מצב מתח רשת \מתח גנרטור) במידה
ויידרש גנרטור.
( )8אינטרקום לאזורי מחסה.
( )9ציוד נוסף ככל שיידרש בהנחיות הבטיחות של הפרויקט.
העבודה כוללת חיווט מושלם בכבלים חסיני אש וחיבור למערכות וללוחות הפיקוד שלהם
במקומות השונים בבניין .יש להגיש תכנית -פנל כבאים לאישור יועץ החשמל ,יועץ בטיחות,
אדריכל ונציגי המזמין לפני הביצוע.
ה .חיווט בין מערכות
חיווט בין מערכות חירום כגון :מפוחי עשן ,הורדת מעליות ,מדפי אש ,חלונות עשן ,כריזה ,טלפון
כבאים וכו למערכת גילוי אש יתבצעו בכבל חסין אש תקני למשך  90דקות לגילוי אש.
ו .גלאים
כל הגלאים יתאימו לעבודה עם מרכזית גילוי אש המוצעת .יש לצרף אישור מכון תקנים המאשרת את
הנ"ל .בידי הספק ,יהיו במלאי בארץ מגוון של גלאים ולא פחות מאשר  -גלאי עשן פוטואלקטרי,
גלאי משולב ,גלאי חום ,גלאי קרן ,גלאי קרן עם כיוון אוטומטי ,גלאי קרן  ,OSID -גלאי עשן
להתקנה בתעלות מ"א ,גלאי יניקה ,גלאי להבה .להלן פירוט טכני קצר של חלק מהגלאים.
• גלאי אופטי אנלוגי
 הגלאי יהיה נושא תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי. הגלאי יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות ,תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאיהסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו :יום/לילה וכדומה.
 הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי ,עם מקור קבוע של אלומת אור המופק מפוטודיודה.
 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור. הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק. המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך ,על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן בלוחותחשמל או בקרבת מוליכים חשמליים.
 הגלאי מוגן מפני הפרעות  RFIהעשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא במקום. הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של  57מעלות צלזיוס ללא כלקשר לעשן.
 בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג  ADDRESSABLEעםמנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח.
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• גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי
 הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של  57מעלות צלזיוס .בנוסף לכך ,יגיב הגלאי לעלית טמפרטורהשל  6.7מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.
 בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג .ADDRESSABLE הגלאי יהיה נושא תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי.• גלאי משולב אופטי/חום
 הגלאי יכיל  2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2כתובות ברכזת. רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  0.2%/FTעד ( 3.7%/FTחלון .)UL רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  58°cקבוע ,בנוסף לכך ייתן התראה לעליית טמפ' של 10°cמעל הטמפ' הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.
 דרגת הגנה  IP 65ללא בסיס. הגלאי יהיה נושא תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי.• גלאי עשן פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר
 הגלאי יהיה נושא תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי. היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה ,מעבירה אותה לתוך תא שבו ממוקם הגלאי,במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה התראה חזותית בעזרת נורת
אינדיקציה שתחובר במקביל אליו ותותקן בצורה חיצונית ונראית לעין ,וכן התראה ללוח
הבקרה .גלאים אלו יכילו אמצעי לכיוון רגישות .ליד כל גלאי תותקן יחידת כתובת.
 מחיר הגלאי כולל גם צינורית דגימה מתוך תעלת מ"א מתח עבודה .18-36VDC טווח מהירות אוויר  122-1220מטר לדקה. טווח טמפ' עבודה .0°C - 50°C• גלאי קרן
 הגלאי יהיה נושא תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי. גלאי אקטיבי מטיפוס קרן אשר כולל משדר ומקלט .המשדר קרן מסוג אינפרא רד .הקרןתהיה רגישה לעשן ,אולם לא לאבק מצטבר או חומר אחר .במידה ותהיה הצטברות של אבק
או לכלוך על המשדר או המקלט תשודר אות תקלה .הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן בין
המשדר למקלט אשר תגרם ע"י העשן.
 התקנה  -על הקיר כ 50 -ס"מ מהתקרה (למעט אם נקבע אחרת בתכנון המפורט). עמידות  -לפחות  .IP 56טמפרטורת פעולה :בין .+60°C - -25°C הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).• גלאי מצלמה תרמי-דינמי
 הגלאי יהיה נושא תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי. גלאי מצלמה המוצע יהיה כדוגמת  TBD-OSIDשל חברת טלפייר. גלאי זה מיועד להתקנה באזורים שמעל הבמות בהם מופעל ציוד פירוטכני .יכולת הגלאילהבדיל בין עשן חם  /קר ובכך למנוע התראות שווא .וכן
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 טווח גילוי של הגלאי המרבי  150 -מטר. חיווי מידע על מצב המערכת (אזעקת שריפה ,תקלה ומצב דלוק/כבוי) נעשה בעזרתנוריות  LEDוממסרים יעודיים לתקלות ולאזעקות וממשק לחיווי מרחוק .מצבי תקלות
ספציפיים מזוהים בעזרת קוד הבהוב של הנוריות.
• גלאי יניקה (כללי)
 הגלאי יהיה נושא תו תקן  ULוכן אישור מכון התקנים הישראלי. גלאי זה מיועד לחללים מיוחדים בעלי החלפת אויר גבוהה או חללים המצריכים רמת רגישותמיוחדת לגילוי עשן  -כדוגמת ,ארכיאולוגיה תיאטראות וכד'.
 הגלאי עובד באופן אקטיבי ורציף ע"י דגימה של אוויר מהאזור המוגן באמצעות רשת צינורותדגימה .האוויר הנדגם נבדק במטרה לגלות האם יש בו חלקיקי עשן וכך מתאפשר גילוי עשן
בצורה מהירה ומוקדמת.
 עבודות טיפול ותחזוקה מבוצעת ביחידת היניקה עצמה בלבד ,ולכן יחידת היניקה תותקןבמיקום נגיש ונסתר בחלל תקרת האולם.
 טמפרטורת פעולה :בין .+50°C - -10°C אורך מקסימאלי לערוץ יניקה  -עד  100מטר• בסיסי הגלאים:
הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני .הבסיס יהיה
מתאים לגלאים אנלוגיים ממוענים עם התראת אמת ANALOG) ADDRESSABLE
 .)TRUE ALARM DETECTORSכל גלאי יהיה עם כתובת .הגלאים ימוספרו בכתובות
מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.
הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי .תהיה אפשרות חיבור נורית
אינדיקציה מקבילה.
ז .מערכת כיבוי אש FM-200
• מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן .המערכת תתוכנן ,תותקן,
תיבדק ותתוחזק בהתאם ל .NFPA-2001 -מפרט טכני זה ,משלים את המפרט הטכני למערכת
גילוי וכיבוי אש ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
• הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:
אוטומטית  -באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד.
ידנית  -באמצעות לחצן חשמלי.
ידנית  -באמצעות פעולה מכאנית.
• גז הכיבוי יהיה מסוג  ,CLEAN AGENTמאושר  NFPA-2001כדוגמת גז .FM-200 -
חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי .FM-200
• הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  SCHDULE 40בהתאם להרצת המחשב אשר תבוצע ע"י הקבלן
ותוגש לאישור המתכנן.
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הצנרת ונחירי הפיזור ,יחושבו ויותאמו לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב .הצנרת המגולוונת תיצבע
בצבע יסוד ובצבע עליון אדום .מכלי הכיבוי יהיו מאושרים  ULו .FM
• המערכת תכלול מיכל/מיכלי גז  FM-200בכמות המפורטת בכתב הכמויות ,מערכת הפעלה
חשמלית ,שסתום לפריקה מהירה ,צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי ,נחירי פיזור
אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  10שניות ובריכוז של  7%לכיבוי והצפת חלל החדר או
לוחות החשמל ,מד לחץ רגיל  +מד לחץ אלקטרוני עם יציאת פיקוד לדווח בבקרה בעת ירידת
לחץ במיכל מתחת ל 70% -ואת כל האביזרים וחומרי העזר הדרושים.
בדיקה ואישור:
ח.
באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון התקנים.
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גלוי אש ,על כל
חלקיה (גלאי עשן ,כיבוי אוטו' בלוחות ,מנדפים וכיו"ב) ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת
האישור הסופי ע"י מכון התקנים.
ט .מדידה ,מחירים ,אחריות ושרותי אחזקה:
 .1מחיר המערכת המסופקת כולל אספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור ,הפעלה ניסיונית ,הרצה
והדרכת המשתמש .הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי
חברת השרות של המערכת ,שרטוטי המערכת וקטלוגים מלאים.
 .2מחיר המערכת כולל הכנת תכניות ביצוע לאישור מכון התקנים ולהעברת הנחיות תשתית
לקבלן החשמל.
 .3עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו לתת שרותי אחזקה
למערכת שהתקין .העבודה תבוצע ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של
המערכת המפורטת במכרז זה.
 .4עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי  1220חלק " - 11מערכות גילוי אש:
תחזוקה".
 .5עבודות האחזקה כוללות בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של
היצרן ,תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח ,אחזקת מלאי חלפים מקוריים ,ניהול רישום מדויק
של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת.
תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מידית עם קבלת ההודעה ובכל מקרה תוך פרק זמן
שלא יעלה על  24שעות.
.6

.7
.8

י.

עם השלמת המערכת ולאחר קבלת אישור ממכון תקנים על תקינות המערכת .יבצע המתקין
בדיקה למערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן ,המפקח ונציגי היזם ,הבדיקה תכלול גם תדרוך
מלא לאנשי האחזקה.
הקבלן אחראי לטיב העבודה ,לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעות רצון המזמין
למשך  36חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר.
הצעת הקבלן למערכת תכלול מפרט טכני של המערכת הכולל את כל הנתונים של הרכזת
ואביזרי הקצה ,קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה ,רשימת מקומות בהם הותקנה
מערכת מהסוג המוצע.
מערכת כריזה משולבת עם תקן:
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•

מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות לפי חלוקה לאזורים.
ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות הרמקולים .המערכת
מיועדת לפעולה רצופה של  24שעות ביממה .שידור ההודעות בכל הבניין יעשה באמצעות
מיקרופון מדלפק מרכזי במזכירות או ממכשיר טלפון דרך מרכזיית הטלפונים .המערכת
תאפשר עדיפות כריזת חרום על פני הודעות שוטפות .המערכת תוזן ממתח הרשת 230VACוכן
ממתח ישר  24VDCכגיבוי .ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית ,ללא צורך
בפעולה ידנית כל שהיא.

•

תותקן מערכת כריזה משולבת עם רכזת גילוי אש בעלת תקן מכון התקנים להשתלבות עם
מערכת גילוי האש .מערכת זו תהיה עצמאית ובהספק המתאים לכל הרמקולים המתוכננים
ועוד  50%שמור .מספר אזורי הכריזה יהיה  4לפחות וכל קומה תהיה אזור נפרד.

•

המערכת תותקן על מסד " .19מסגרת המסד תהיה מאלומיניום או ברזל מגולוון בעובי  2מ"מ
לפחות .גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע ,כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו שלבי
אוורור .הדפנות עשויות אלומיניום או פח  -ניתנות להסרה .כל חלקי המתכת יעברו טיפול נגד
קורוזיה וחלודה  -צבע יסוד  2שכבות ושכבה סופית  -צבע על בסיס אפוקסי .בגב המסד תותקן
דלת עם צירים ומנעול .לתחתית המסד יחוברו  4גלגלים מותאמים ל  150%מהעומס הצפוי.
המסד יכלול מערכת מוניטור ,שתכלול רמקול " ,5שנאי קו ,וסת עוצמה ,בורר מגברים ומד
עוצמה ,מסך בגודל ".3

•

המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול MAINTENANCE FREE ,,אשר יאפשר הפעלת
המערכת במשך  60דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל ,וכן מטען ,אשר יטען את המצברים
ברשת החשמל ,בטעינת טפטוף וטעינה מהירה ,לפי הצורך.

•

המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת CONSTANT VOLTAGEבמתח של .100V

•

מגבר ההספק יקבע ע"פ הספק הרמקולים בשטח ולא יקטן מ  500wפלוס  50אחוז רזרבה.
המגבר יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים ,בזיווד המיועד להתקנה
משולבת ברכזת גילוי אש .הספק היציאה הכולל יהיה מתאים לכל כמות הרמקולים בפרויקט
ועוד  50%מקום שמור בכל רוחב תחום ההיענות ,עכבת העומס תהיה  8אוהם או מוצא קבוע
 .100Vלמגבר יהיה מעגל בדיקה עצמית אינטגראלי ,המעגל יבדוק ברציפות את תקינות המגבר
בחוג סגור על ידי שידור אות כניסה בתדר בלתי נשמע של  20KHZלפחות ודגימתו בקביעות
במוצא ללא תלות באותות הרגילים המועברים דרך המגבר .תקלה תיתן התרעה קולית (זמזם)
ותדליק נורה .עבור הזמזם יותקן לחצן השתקה.

• מתחי האספקה  .24VDC 50HZ 230VACעכבת הכניסה  100Kאוהם לפחות .תחום הענות
לתדר  60-20Khzבניחות של .3db
אחוז עיוותים :מתחת ל 1 % -בתדר  1Khzבהספק מוצא מלא.
רעש מוצא 85db :לפחות ביחס להספק יציאה מלא.
תחום טמפרטורת עבודה 45 :מעלות עד מינוס  20מעלות צלסיוס.
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים ,לצורך חבור וניתוק המערכת בזמן
השרות.
כל חלקי המתכת במגבר ,יהיו מוגנים בפני איכול וחלודה.
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• בתקרות אקוסטיות יותקנו רמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק לבן שיחוזק לטבעת
מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית .הרמקול יהיה בקוטר " 8או " 6מטיפוס FULL
RANGEבעל משפך כפול ,באחוז עיוותים נמוך.
לרמקול מגנט קרמי קבוע ,במשקל שלא יפחת מ 142 -גרם
עכבה 8 :אוהם.
תחום הענות.75Hz-15Khz :
קיבול הספק2 ÷ 10W :
זווית פיזור 120 :מעלות.
• שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו קומפקטיים ,אטומים ומוגנים בפני רטיבות ,לחות,
מליחות ותנאי אקלים אחרים ,שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.
הספק .RMS 8 ÷ 30W
תחום הענות לתדר  275Hz-15Khzבנקודות .± 3db
אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.
זווית פיזור  110מעלות.
שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים .30W ,15W ,7.5W, 4W, 2W, 1W,
שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול.
מבנה הליבה 97% :ברזל  3%סיליקון.
• וסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה V.C.T.הספק השנאי המשתנה יהיה  75Wבהתאמה
לעומס הנצרך ,הנחתה כללית  ,30dbכמות הדרגות להנחתה של  10dbבתוספת מצב מופסק.
הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל .OFF-
ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום.
בעמדת הפעלת כריזה ראשית ועמדות נוספות ע"פ דרישת יועץ בטיחות וכיבוי אש יותקנו
מיקרופונים.
בעמדה ראשית מיקרופון דיגיטלי שולחני דוגמת  .VLE-006במקומות אחרים דוגמת ESM-
.020H
• יחידת ניטור קו ( )SURVEILANCEתהווה חלק אינטגרלי ממערכת השליטה במערכת כריזה
המשולבת עם רכזת גילוי אש דוגמת  ESC-012תוצרת .RCS
• המערכת תהיה בעלת תקן של מכון התקנים המתאים למערכת גילוי האש.

.13

מערכת לפתיחת חלונות עשן (במידה ותידרש)
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א .מבנה המערכת
המערכת לפתיחת חלונות עשן תכלול את הרכיבים הבאים :
• יחידת פיקוד ובקרה מקומית השולטת על החלונות הכוללת מצברים ומטען .פעולה אוטומטית
ללא אפשרות ניטרול באמצעות מפסק או מפתח.
• מנועים לפתיחה וסגירה של החלונות (אורך מהלך פתיחת המנוע יאפשר פתיחה מלאה לכל שטח
פינוי העשן הנדרש).
נתונים טכניים :
אורך מהלך פתיחה מינימאלי  600מ"מ.
כח דחיפה 800 N:
מנועים מסדרת  - KA22/350-600-700-800מתח עבודה24 V DC :
זרם המנועים 0.5 A - A 3 :מקסימום
• עמידות אש  300מעלות  30דק'  ,תקן  EN12101/2תוצרת  SIMONגרמניה.
• לחצן הפעלה מקומי לשעת חרום שימוקם ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות בתאום עם האדריכלית.
• אינסטלציה חשמלית (כולל כבלים ותשתית) בין יחידות הבקרה המקומית לבין המנועים ולחצני
ההפעלה.
• המערכת על כל מרכביה תהיה בעלת תו תקן ישראלי או תקןEN12101 -2-10 -
א .שיטות הפעלה
ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות:
( )2קבלת אות מגע יבש ממערכת גילוי אש.
( )3לחצני הפעלה מקומיים לחרום.
( )4ממפסק תרמי ביחידת הפתיחה.
ב .סגירת המערכת
באמצעות לחיצה על לחצני ההפעלה המקומיים.
ג .תכונות מערכת הבקרה
• הזנה ליחידת פיקוד ובקרה .230V
• רכיבי המערכת יפעלו במתח של  24Vויגובו במצברים למשך  150שעות לשלושה מחזורי פתיחה
וסגירה מושלמים לפחות.
• המערכת תדע לבדוק באופן שוטף :
•

התרעה על חלונות פתוחים.

•

מצב מצברים.

•

התרעה על בעיה במנועים

•

אופציה לקבלת אינדיקציה למצב מערכת מגילוי אש.

•

אופציה לסגירת חלונות במצב  RESETממערכת גילוי אש
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במקרה של תקלה כדוגמת הנ"ל תופיע התראה אופטית ביחידות הבקרה המרכזית.
תותקן מערכת כדוגמת מטלד פרס או ש"ע ושווה איכות באישור יועץ בטיחות וחשמל.

 .14מערכת אינטרקום לאזור מחסה
א .המערכת תענה לדרישות
 IBC-international building code NFPA-national fire protection association ADAAG- amerins with disabilities act accessibilities guidelinesב .תיאור כללי:
•

מיקום רכזת השליטה ויחידות הקצה.

-

רכזת השליטה תמוקם במקום גישה מרכזי בקומת הכניסה ליד עמדת הכבאים הראשית של
המבנה.

-

יחידות קצה יותקנו בכל הקומות בהתאם לתוכניות ודרישות יועץ בטיחות וסמוך ליציאה
לחדר מדרגות.

-

תכנון המערכת יהיה על פי הנחיות  NFPAוחוק התכנון והבניה.

-

יחידות הקצה תהיינה מאושרות ע"י ה .ADAAG

-

יחידות הקצה תהיינה מותאמות לשימוש של אנשים עם מגבלת ראיה.

ג.

מיקום עמדת המילוט ומיקום יחידת הקצה יאושר ע"י רשות הכבאות.
רכזת שליטה מרכזית.

•

היחידה תאפשר מענה וטיפול בכל יחידות הקצה במבנה על פי הנחיות .NFPA

•

היחידה תכיל לחצן ייעודי לכל יחידת קצה.

•

רכזת השליטה תהיה מודולרית ותאפשר שליטה עד  112יחידות קצה.

•

אופן קבלת התקשרות מיחידת קצה:
 היחידה תכיל תצוגה ויזואלית של כל מיקום יחידות הקצה. בביצוע התקשרות של יחידת קצה ,תידלק אוטומטית נורית ליד הלחיץ הרלבנטי ליחידתהקצה המתקשרת.
 מיד עם הרמת השפופרת ולפני קיום הקשר הדו כיווני ,תושמע פעמיים הודעה מוקלטתברורה המזהה את מיקומה המדויק של עמדת הקצה המתקשרת.
 ההודעה תושמע אף ביחידת הקצה על מנת שהמשתמש יידע את מיקומו.•

היחידה תאפשר קיום שיחה ישירה עם כל יחידת קצה.

•

היחידה תאפשר ביצוע שיחה עם מספר משתמשים בו זמנית לפי סדר כניסת ההתראות.

•

היחידה תאפשר קיום שיחה עם גורם חיצוני מחוץ למבנה.

•

היחידה תאפשר קיום שיחה באמצעות שפופרת וגם באמצעות מיק/רמקול ללא שימוש
בשפופרת.

•

היחידה תאוחסן במארז מתכת אנטי ונדאלי עם דלת שקופה ומנעול.
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•

ניתן יהיה להתקין את היחידה על הטיח ו/או באופן שקוע.

•

גובה התקנה יהיה  120ס"מ מחלקה התחתון של היחידה.

•

תכונות הפעלה:

-

היחידה תכיל זיכרון "היסטוריה" של התקשורת.

•

שיחות נכנסות.

•

שיחות יוצאות.

•

שיחות שלא נענו.

•

פקודות העברה שונות.

-

היחידה תחייג לגורם חיצוני מוסמך כאשר (תכונה מתוכנתת):

•

ישירות בקבלת חיוג ראשון.

•

אין מענה ברכזת השליטה.

-

היחידה תאפשר חיוג לעד  5גורמים חיצוניים כאשר אין מענה ברכזת השליטה.

-

היחידה תבקר את כל יחידות הקצה ותתריע על מצב נתק של יחידת קצה.

-

היחידה תאפשר זיהוי מפעילים תוך שימוש בקוד משתמש.

 היחידה תאפשר העברת השיחות לעמדת משנה.ד .לאחר ביצוע ההתקשרות מיחידת הקצה ולאחר שאין מענה ברכזת השליטה המרכזית,
תתבצע שיחה לגורם חיצוני אל מחוץ לאתר .הגורם החיצוני יטפל בקריאה ויוכל להזעיק
לאתר כוח חילוץ .עם הגעה לאתר של כוח החילוץ יתאפשר לקיים התקשרות מרכזת השליטה
המרכזית ליחידת הקצה ולקיים התקשרות בתוך המבנה עם הגורם המזעיק ביחידת הקצה.
ה .יחידות קצה.
•

יחידות הקצה יהיו זהות בפעולתן.

•

יחידות הקצה יהיו אנטי ונדאליות.

•

על כל יחידת קצה יהיה כתב ברייל לשימוש עבור מוגבלות ראיה.

•

על כל יחידת קצה יהיה שילוט ברור של עמדת חיוג המעיד על שימושן.

•

יחידות הקצה יהיו מאושרות ע"י ה (.ADAAGאגוד הנכים והמוגבלים).

•

יחידות הקצה יהיו מסוג תקשורת דו-כיוונית כאשר הדיבור חופשי .HANDS FREE

•

ניתן להקליט בכל יחידת קצה הודעה ייחודית המזהה את מיקומה המדויק במבנה.
ההודעה תושמע פעמיים לפני קיום התקשרות.

•

יחידת הקצה תאפשר השמעה של ההודעה שנית.

•

ניתן להוסיף לחצן מסוג פטרייה.

•

הפעלת יחידת קצה תדליק נורית חיווי קבועה .קבלת התקשרות תגרום לנורית להבהב.

•

ניתן לתכנת בכל יחידת קצה שני מספרי טלפון לחיוג חיצוני כאשר אין מענה ברכזת
השליטה הראשית( .או בעמדות המשנה).

•

סוגי יחידות קצה.
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 יחידת קצה להתקנה עה"ט מפלדת אל חלד בצבע טבעי .כולל קופסא אחורית מפלדת אלחלד בצבע טבעי.
 יחידת קצה להתקנה עה"ט מפלדת אל חלד בצבע אדום .כולל קופסא אחורית מפלדת אלחלד בצבע אדום.
 יחידת קצה להתקנה תה"ט מפלדת אל חלד בצבע טבעי .כולל קופסא אחורית לשיקועמפלדת אל חלד בצבע טבעי.
 יחידת קצה להתקנה חיצונית ,NEMA 4 ,עה"ט מפיברגלס בצבע אדום .כולל קופסאאחורית פיברגלס בצבע אדום.
הכבל בין חלקי המערכת יהיה חסין אש  -זוג גידים מסוכך .22 AWG
ו.
שילוט בהתאם לדרישות הכבאות
ז.
• בכל עמדת מילוט שבה מותקנת יחידת קצה ומיועדת לכיסא גלגלים יותקן שלט על הרצפה
עם ציור של כיסא גלגלים.
• בכניסה לאזור מילוט יותקן שלט מואר  -הכוונה עם חץ  -מוזן ממעגל תאורת חירום ועומד
בדרישות התקן לתאורת חרום.

ח.
ט.
י.
יא.

• שלט מואר עם ציור של כיסא גלגלים כיתוב "אזור מילוט" יותקן בסמוך לכניסה לאזור
המילוט .השלט יוזן ממעגל תאורת חרום ויעמוד בדרישות התקן.
רכזת השליטה תכלול מטען וסוללות גבוי לארבע שעות במצב עבודה מלאה ,כחלק
אינטגרלי מהמערכת.
רכזת השליטה כולל יחידות הקצה יכילו יחידת זיכרון בלתי נדיף.
ניתן לחבר עמדות משנה לרכזת הראשית זהות בפעולתן לחלוטין לרכזת השליטה
הראשית.
הנחיות תכנון וביצועIBC ,ADAAG ,NFPA :

הכנות למערכות שבביצוע אחרים
.15
א .תשתיות עבור מערכות אלקטרומכניות שבביצוע קבלנים אחרים :מעליות ,אינסטלציה ,מ"א,
בטחון מולטימדיה תקשורת ובקרה :קבלן החשמל יספק תשתיות צנרת ,כבלים ,הארקות
ומפסקים לחיבור מערכות אלקטרומכניות שיבוצעו ע"י אחרים.
קבלן החשמל אחראי לתאם עם קבלני המערכות את גודל ההזנה הדרושה ומיקומה טרם ייצור
לוחות החשמל וטרם ביצוע התשתיות .שינויים בשטח עקב אי תיאום יבוצעו על חשבון הקבלן.
קבלן החשמל אחראי גם לביצוע ההכנות לפיקוד \בקרה וחיבור למערכות בטיחות אש 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.
ב .עבודות הכנה לתקשורת ,ביטחון ומולטימדיה:
קבלן החשמל אחראי לתאם עם קבלני תקשורת \ביטחון ומולטימדיה ועם ספקי המערכות את
ביצוע כל ההכנות הנדרשות כולל גודל הזנה נדרשת והתאמתה למתוכנן ,מיקום מדוייק של
הנקודות ,אופן סיום צנרת בקופסא או ללא קופסא ,חוטי משיכה ותיבות הסתעפות.
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קבלן החשמל יהיה נוכח בשלבי ההפעלה וההרצה של כלל המערכות עד לאישור המערכת ע"י
המזמין.
ג .על קבלן החשמל מוטלת האחריות המלאה לתיאום בין כלל המערכות שהוא מספק להם תשתית
בין אם נמצאות בתכנית ובין אם לא .כמו כן מוטלת האחריות לוודא מיקום הזנות ותשתיות
מעודכנות ע"פ המערכות המסופקות בפועל .לא תשולם תוספת מחיר לקבלן בגין חוסר תיאום בין
קבלנים שמספק להן תשתית.
ד .קבלן החשמל אחראי לכל התשתיות למערכות בטיחות אש לחיבור מעליות ,מפוחי שחרור עשן,
דמפרים ,ספרינקלרים וכד' .התשתית תבוצע בתעלות פח נפרדות בתוואי מוגן אש מהציוד ועד
לרכזת גילוי אש או לוח ניהול עשן.
ה .מערכת טלוויזיה וכבלים -על קבלן החשמל ליצור קשר עם חברת הכבלים נותנת השירות בשדה
בוקר ולקבל את הנחיות לנושא התשתיות וחלוקה במבנה.
 .1למבנה תוכננה הכנות צנרת לתקשורת ראשית לצלחת אנטנה ולווין.
 .2תכנון לנקודות קצה לנקודות הכבלים .על הקבלן לוודא סוג כבל מתאים לספק הכבלים
להשחילו ולדאוג לכל מערכת הטלוויזיה בכבלים בצורה מושלמת.
.16

אחריות:
תקופת האחריות היא כמוגדר במסמכי החוזה.
א.
תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע .הגדרת קבלה סופית
ב.
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
ג.
שסיפק.
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל
ד.
חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים מיום
ההחלפה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת
ה.
האחריות.

.17

אופני מדידה:
ההתחשבות עם תנאי הצעה:
א.
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצעתו ,בכל התנאים המפורטים במפרט ובתכניות .מחירי
ההצעה להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים
באותם המסמכים ,על כל פרטיהם.
אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר
הנקוב ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא .כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את
הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה .כל התנאים הכללים
המצוינים במסמך זה ,באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת
הועדה הבין משרדית ,המתייחסים לאופני המדידה והמחירים.
ב .המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התכניות כאלטרנטיבה
למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחינת
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הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוגו צורתו ואופיו של המוצר "שווה
ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן וניהול הפרויקט.
במחיר היחידה נכללות כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודה כגון :ברגים,
שילוט ,מהדקים ,כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם תשלום נוסף או בנפרד .תעלות כבלים
ישולמו בנפרד.
ג .מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור ,האספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור וכו' ,וגם את
ההוצאות לצביעה ,בדיקות תיקונים ,מבחני אטימות ,שילוט ,סימון ,הכנת חישובים כמפורט
ותכניות על סוגיהן ,כולל תכניות בית מלאכה ,תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות.
ד .מחירי היחידה ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל התנאים .בין אם
עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים ,בכמויות
גדולות ו/או בחתיכות בודדות.
ה .בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע
העבודה ,פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין.
ו .לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין :פיצול העבודה ,הפסקות או הפרעות
לביצוע ,בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.
ז.
.1
.2
.3

רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירים שהציג את הנושאים הבאים:
כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים ,כולל
תשלום עבור בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.
התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות ,תיבות המעבר והסתעפות ,סימון
לכבלים.
פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.
הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.
כל החיבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.
תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים.
העבודה תימדד עם השלמתה ,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חמרים

.4
.5
.6
.7
ח.
שנפסלו
הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה .הקבלן אחראי לקביעת הכמויות
ט.
המדויקות של
ציוד ,אביזרים וחומרים שידרשו לבצוע העבודה.
י .מחירי עבודות חריגות יחושבו בהתאם להוראות החוזה.
העבודה כוללת את כל השחלת כבלי התקשורת הראשיים לחלוקה וארונות התקשורת
יא.
הנחוצים לחלוקה אל נקודות קצה ומנקודת החיבור הראשית שיסופקו ע"י קבלן תקשורת.

כללי:
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הגדרת הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל ועד לנקודה וכן את קופסאות
ההסתעפות והאביזר הסופי .לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור כבה מאליו ,או צינור
פלסטי קשיח .גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון (במידה וידרשו) כלולים במחיר הנקודה ולא
תשולם עבורם כל תוספת.
בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים או גופי תאורה צמודים (עד  30ס"מ מרחק) יחושב רק
הראשון כנקודה ,היתר כתוספת.
כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית.

הגדרת הנקודות כפי שמופיעות בתכניות:
.1
.2

.3
.4
.5

במידה וע"פ תכנית ישתנה שטח חתך הכבל יחושב ע"פ מטר אורך עם קיזוז מחיר כבל של
הנקודה המקורית.
למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת עבור נקודת מרוחקות מהלוח או נקודות בעלות
דרייברים מפוצלים או ריכוז דרייברים ועל קבלן החשמל לקחת זאת בחשבון בזמן הצעת
המחיר במכרז.
האביזרים(שקעי חשמל ,תקשורת ומפסקי מאור) להתקנה שקועה יהיו מדגם המפורט בפרק 5
חומרים וציוד ובאישור המתכנן ,האדריכל ונציג המזמין.
במידה ובמקבץ יתווסף נקודת תקשורת נוספת תחושבן כנקודת תקשורת בודדה
במידה ובמקבץ יתווסף צינור למולטימדיה  32מ"מ יחושב ע"פ מטר אורך בין הנקודות.

נקודת מאור :ע"י כבל  3  1.5 N 2 XYממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור מריכף  20מ"מ
בהתקנה סמויה לרבות מפסקי מאור או לחצן  N.O.עם נורית תפעול תחה"ט.
נקודת מאור למתח נמוך מאוד :ע"י כבל 𝑌𝑋3 × 2.5𝑁2ממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור
מריכף  20מ"מ בהתקנה סמויה לרבות מפסקי מאור או לחצן  N.O.עם נורית תפעול תחה"ט.
נקודת חיבור קיר  :16Aע"י כבל  3  2.5 N 2 XYממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור מריכף 20
מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה לרבות שקע  16 Aחד פאזי עם תריסי הגנה פנימי ,תחה"ט.
נקודת חיבור קיר  25Aע"י כבל  3  4 N 2 XYממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור מריכף  25מ"מ
כבה מאליו בהתקנה סמויה לרבות שקע  CEEחד פאזי ,תחה"ט.
נקודת חיבור קיר תלת פאזית : 3X16Aע"י כבל  5  2.5 N 2 XYבצינור מריכף  25מ"מ כבה
מאליו בהתקנה סמויה ,מלוח החשמל ועד לנקודה .סיום בשקע תלת-פאזי  CEE 5  16 Aעם
אנטרלוק או מפסק פקט  4x16Aעם קופסה שקועה.
נקודת חיבור קיר תלת פאזית : 3X32Aע"י כבל  5  6 N 2 XYבצינור מריכף  25מ"מ כבה מאליו
בהתקנה סמויה ,מלוח החשמל ועד לנקודה .סיום בשקע תלת-פאזי CEE 5X32Aעם אנטרלוק
או מפסק פקט  4x32Aעם קופסה שקועה.
נקודת חיבור קיר תלת פאזי  63Aכבל עד  15מטר :כבל  5X16 N2XYבצינור  40מ"מ מלוח
חשמל לנקודה .סיום בשקע  5X63 CEEעם מנתק (אינטרלוק) או מפסק פאקט  IP65ארבע
קטבים ע"פ תכנית.
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נקודת חלונות שחרור עשן חסין אש למנוע/לחצן פתיחה :כבל 4 X1.5 NHXHXFE-180E-90
בצינור מריכף כבה מאילו מרכזת חלונות לנקודת מנוע ,סיום בקופסא שקועה בבטון או סמויה
עה"ט כולל צינור  PGשרשורי ממתכת ומחברים אורגינל מהנקודה למנוע החלון.
נקודת וילון/תריס חשמלי/מסך :כבל  4X1.5 N2XYבצינור מריכף  20מ"מ או מוליכים מלוח
חשמל או מלחצן לנקודה מנוע עם ניתוק מהיר ליד המנוע ,לרבות מפסקי הרמה הורדה .סיום
בקופסא שקועה בבטון או עה"ט
נקודת מקבץ שקעים לחשמל ותקשורת ( 8מודול) :קופסת  NISKO OFFICEעבור חשמל
ותקשורת עם מחיצות להתקנה תחה"ט הכוללת אביזרים פנימיים כדוגמת אביזרי החשמל
שנבחרו בהתקנה תחת הטיח או משולבת בתעלות מעבדות הכוללות:
• נקודת חיבור קיר -ע"י כבל  3x2.5N2XYממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור  20מ"מ כבה
מאליו בהתקנה סמויה סיום ב 6-שקעי חשמל עם תריס פנימי 16A
• נקודת תקשורת עד  2נקודות קצה -שתי צינורות מריכף  25מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה
מריכוז תקשורת מחשבים ועד לקופסת השקעים ,כולל השחלת כבל  -CAT7סיום בשקע
מחשב  (cat-6A - RJ-45הכל ע"פ הנחיות יועץ תקשורת)
• מקום שמור
נקודת מקבץ שקעים לחשמל ותקשורת ( 6מודול) :קופסת  NISKO OFFICEעבור חשמל
ותקשורת עם מחיצות להתקנה תחה"ט בהתקנה תחת הטיח או משולבת בתעלות מעבדות
הכוללות:
• נקודת חיבור קיר -ע"י כבל  3x2.5N2XYממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור  20מ"מ כבה
מאליו בהתקנה סמויה סיום ב 4-שקעי חשמל עם תריס פנימי 16A
• נקודת תקשורת עד  2נקודות קצה -שתי צינורות מריכף  25מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה
מריכוז תקשורת מחשבים ועד לקופסת השקעים ,כולל השחלת כבל  -CAT7סיום בשקע
מחשב  (cat-6A - RJ-45הכל ע"פ הנחיות יועץ תקשורת)
נקודת מקבץ שקעים לחשמל ותקשורת ( 4מודול) :קופסת  NISKO OFFICEעבור חשמל
ותקשורת עם מחיצות להתקנה תחה"ט בהתקנה תחת הטיח או משולבת בתעלות מעבדות
הכוללות:
• נקודת חיבור קיר -ע"י כבל  3x2.5N2XYממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור  20מ"מ כבה
מאליו בהתקנה סמויה סיום ב 2-שקעי חשמל עם תריס פנימי 16A
• נקודת תקשורת עד  2נקודות קצה -שתי צינורות מריכף  25מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה
מריכוז תקשורת מחשבים ועד לקופסת השקעים ,כולל השחלת כבל  -CAT7סיום בשקע
מחשב  (cat-6A - RJ-45הכל ע"פ הנחיות יועץ תקשורת)
•  .הערה :שילוב צנרת מולטימדיה במקבץ מכל סוג וצורת התקנה יחשב כנקודה אחת של
מולטימדיה  +הצינור המאופין.
נקודה לדוד מים חמים חשמלי :ע"י כבל  3 2.5 N 2 XYבצינור מריכף  20מ"מ .כולל מפסק דו
קטבי  216 Aעם שעון אינטגרלי להתקנה תחה"ט בגובה 180ס"מ כדוגמת וויסבורד .עם נורת
סימון וחיבור לדוד ,כולל מפסק פקט  IP-55 , 216 Aליד הדוד בחלל תקרה מונמכת -בתיאום
עם קבלן אינסטלציה
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נקודת וונטה :ע"י מוליכים מבודדים  3x1.5ממ"ר (או כבל  )3x1.5 N2XYבצינור מריכף  20מ"מ
בהתקנה סמויה כולל מפסק (כסוג האביזרים המאופיינים) דו קוטבי  2x10Aתחה"ט וחיבור
לוונטה.
נקודת פיקוד ראשית למאור/מ"א :כבל  4X1.5 N2XYבצינור מריכף  20מ"מ או מוליכים מלוח
החשמל ועד הנקודה .סיום בלחצן תחה"ט או עה"ט עם נורית סימון.
נקודת גלאי נפח\נוכחות\תנועה :ע"י כבל  4X1.5 N2XYמלוח החשמל לנקודה סיום בקופסת
חיבורים בחלל תקרה ,או קופסא  55תה"ט וכן בורר 3מצבים :עוקף גלאי ,עוקף מפסק ומנותק.
כולל את הגלאי ,כולל כבל  2X1 NYYבצינור  20מ"מ ליחידת מ"א וכל האביזרים וחומרי העזר
הדרושים. .היחידה כוללת פיקוד ובקרה -שני ממסרים למיתוג תאורה ומגע יבש לחיווי יחידת
מיזוג .כולל גם ספק כח ותושבות מקוריות.
נקודת טלפון :נקודת טלפון אחודה  -הכוללת השחלת כבל  -CAT7בצינור מריכף  25מ"מ כבה
מאליו בהתקנה סמויה מריכוז תקשורת מחשבים ועד לקופסת השקעים .סיום בשקע מחשב cat-
 (6A - RJ-45הכל ע"פ הנחיות יועץ תקשורת)
נקודת הכנה לנקודת מחשב :נקודת מחשב אחודה  -השחלת כבל  -CAT7בצינור מריכף  25מ"מ
כבה מאליו בהתקנה סמויה מריכוז תקשורת מחשבים ועד לקופסת השקעים .סיום בשקע מחשב
 (cat-6A - RJ-45הכל ע"פ הנחיות יועץ תקשורת)
נקודת ( T.Vטל"כ) :צינור מריכף  20מ"מ כבה מאליו ,בהתקנה סמויה ,מתיבת ריכוז טל"כ עם
כבל קואקסיאלי (RG-6במרחק מעל  90מטר כבל ,)RG- 11בתיאום עם ספק .YES/HOT - TV
סיום בשקע  FM/TVתחה"ט באחריות הקבלן לוודא סוג כבל לפני השחלה.
נקודת תרמוסטט ליחידת מיזוג אויר :ע"י צינור מריכף  20מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה ,עם
חוט משיכה מיח' מ"א ועד לנקודה בחדר .סיום בקופסא  55Øאו מלבנית (גוויס 3-מודול אנכית)
עם כיסוי דמה-בתיאום עם קבלן מ"א.
נקודת מולטימדיה/מתח נמוך /ביטחון ע"י צינור  25מ"מ :ע"י צינור בקוטר  25מ"מ מארון ריכוז
עד לנקודה ,סיום קופסא גוויס  3מקום עם מכסה תחה"ט( .מיקום הנקודה והצורך בקופסא
בתיאום עם מתקין הציוד בנקודה).
באחריות קבלן החשמל לתאם עם קבלן הביטחון/מנ"מ את סוג הציוד והתאמתו לקופסאות
שסיפק
נקודת גילוי אש :ע"י כבל גילוי אש תקני ( 2זוג או  4זוג בהתאם לסוג הרכזת) מסוכך בצבע אדום
למערכת ממוענת משולבת בצינור מריכף  20מ"מ ,כבה מאליו ,בהתקנה סמויה מרכזת ג"א ועד
ליחידת הקצה (גלאי ,נורת סימון אש ,לוח התראות משני ,לחצן ,צופר ,הפעלת מערכת מ.א,.
מעליות ,מנעולים מגנטים לדלתות ,כיבוי אוטומטי בגז וכו') .סוג כבל ומיקום מדויק של הנקודה
בתיאום מול קבלן גילוי אש
נקודת כריזה :ע"י כבל גילוי אש תקני ( 2זוג או  4זוג בהתאם לסוג הרכזת) מסוכך בצבע אדום
למערכת משולבת בצינור מריכף  20מ"מ ,כבה מאליו ,בהתקנה סמויה ממסד כריזה ועד ליחידת
הקצה .סוג כבל ומיקום מדויק של הנקודה בתיאום מול קבלן גילוי אש וכריזה.
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נקודת אינטרקום :כבל חסין אש עמידות ל 180דקות תקני לגילוי אש ) 2 )2x0.8זוג מסוכך בצבע
אדום ,בצינור מריכף אדום  20מ"מ מתיבת ריכוז קומתית ועד הנקודה .סיום בקופסא בהתאם
לסוג האביזר בתאום עם ספק המערכת
נקודת רגש הצפה :ע"י כבל  2 TWISTED 18 AWGזוג מסוכך בצבע אדום .בצינור מריכף אדום
 16מ"מ או בתעלת כבלים מהרכזת ועד ליחידות הקצה כולל יחידת הקצה.
נקודת לחצן חרום :ע"י כבל 𝑌𝑋(4 × 1.5𝑁2בפנל כבאים כבל חסין אש) צינור מריכף  20מ"מ
כבה מאליו בהתקנה סמויה ,סיום בלחצן חרום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ
כדוגמת GEWISS-RV42עם זוג מגעים פתוחים.
נקודת חיבור הארקה  :16CU/10CUחיבור הארקה ע"י מוליך נחושת  10/16ממ"ר מפס
הארקות קומתי ועד לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת ביוב ,ניקוז ,צנרת גז ,מים חמים ,פסי
הארקה בארונות תקשורת ,גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד .כולל ברגי פליז ,נעלי כבל,
דיסקיות ,מהדקים קנדיים ואומים .כולל שילוט נראה לעין.
נקודת מקבץ שרות בקופסת שקעים מתועשת  :NPLע"י כבל  5X6 N2XYבצינור  32מ"מ ,כולל
מהדקים וקופסאות הסתעפות .סיום בקופסת שקעים  NPLהכוללת שקע  CEE/16Aתלת פאזי
ושני שקעים חד פאזיים 16Aישראלי .כולל פחת  ,4X40A 30mAמא"ז  3X16Aו 2מא"זים .16A
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פרק  -09עבודות טיח
 09.01כללי
א.

כל העבודות כפופות לתנאי פרק  09של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט להלן:
כל עבודות הטיח בבנין לרבות טיח מיוחד כגון בגר ואלמנטים נלווים כמו הגנת פינות.
ב .האזורים שבהם יידרש שימוש בטיח או בכל מקום אחר שיורה המפקח יכלול:
 מחסנים  -קירות  -טיח
 חדרי מדרגות  -באגר  /או טיח
 אלמנטי בטון חיצוניים
 חדרים טכניים וחדרי שירות-טיח לבן ושחור
 כיתות/מטבחים/חדרים /מנהלה-טיח לבן ושחור
 מבואות ומסדרונות  -במידה ולא יבוצע חיפוי -השלמת טיח עד גובה תקרה.
 בתקרה מתחת ריצפת מרפסות/תקרה זיזית-גמר טיח באגר
 מעקות גג -בצידו הפנימי-גמר טיח שחור ולבן
 חדרים רטובים -חיפוי והשלמת טיח שחור ולבן עד גובה תקרה.
 ממ"מ  -טיח טרמי או טיח לממי"ם (ראה מפרט).
 תשתית טיח לפני הדבקת חיפוי קרמיקה
 זויתנים מגולוונים להגנת פינת תוצרת "" SCHLUTTERמסוג מאושר ע"י
המפקח.
 בכל אזור אחר שבהם רמת הבטונים החשופים לא תעמוד בדרישות האדריכל
ו/או המפקח.
 ובכל מקום בו לא מצויין חומר גמר אחר
 ובכל מקום בו יידרש בהתאם לתוכניות האדריכלות

09.02

הכנת השטחים
א.

במקומות בהם מבוצע טיח באזורים שבהם רצפה מוחלקת או מקום שיידרש יש להניח
על הרצפות יריעות פוליאתילן כהגנה לפני ביצוע עבודות הטיח.

ב.

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים ,כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום הפגישה
ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה .רוחב הרשת יהיה  15ס"מ לפחות .גודל החור
יהיה  12מ"מ ועובי החוט  0.7מ"מ.

ג.

חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט ביחיד  1:3ויכוסו לפני השטח במקומות
שרוחב החריץ עולה על  15ס"מ ,יש לכסות את החריץ ברשת לולים הנ"ל ברוחב 10
ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון.

ד.

עם התחלת עבודת טיח כלשהיא ,יש להרטיב היטב את המשטח המיועד .ישום דגש על
הרטבת קירות האיטונג לפני ביצוע הטיח.
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 09.03פינות וחריצי הפרדה
א.

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות .כל הקנטים והגליפים יהיו
חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים.

ב.

בין קירות והתקרה ,יש לעבד חריץ בעומק  10מ"מ וברוחב  5-10מ"מ ,לפי פרט מאושר
ע"י המפקח.

ג.

בין קירות גלויים ותקרות טיח וכן בית שטחים מטויחים מאלמנטים שונים (כמו
תקרות רביץ או תקרות בטון) ,יש לבצע חריץ בעובי  3-5מ"מ ובעומק  10מ"מ.

תיקונים
ד.
תיקון עבודות הטיח שבוצעו אחרי בעלי המקצוע השונים (כגון :נגרות ,מסגרים,
רצפים ,חשמלאים ,שרברבים ,מיזוג אויר) ,יבוצעו ע"י הקבלן .כל תיקון כזה ייעשה
בצורה שלא יהיו שום שינוי מישור ,התנפחויות ,סדקים וכד' ,כך שלא יובחן מקום
התיקון.
תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.
 09.04דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ 5.0 -מ"ר לפחות מכל סוג טיח
לאישור האדריכל והמפקח ,את הדוגמא המאושרת על ידי המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר
הבניין וקבלתו.
 09.05טיח פנים רגיל
טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות ,כמפורט בסעיף  ,090232במפרט הכללי בעובי  15מ"מ
לפחות .הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  -גמר לבד.
יש לאשפר את השכבה התחתונה  2ימים רק אח"כ ליישם את השכבה השנייה .את הטיח הגמור
יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות ,יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח רשאי
לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות .עבודות הטיח יכללו בין היתר עבודות
בשטחים קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח ,וכן עיבוד השטחים המעוגלים.
 09.07טיח חוץ רגיל
טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף  090244במפרט הכללי ,לרבות שכבת הרבצה
של טיח מלט כולל ערבין נגד רטיבות כגון "בי.ג'י .בונד" או "אהידרול" של כרמית או שווה ערך
באשור המפקח .כולל גם עבודות בשטחי קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח.
הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכוונים.
 09.08פינות מתכת
פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים ,תוצרת גרמניה ,הכול
כמפורט בסעיף  09.061של המפרט הכללי .גובה הפינות מעל הפנלים  2.4מ'.

164

165

09.10

טיח למממ"ים
ע"ג שאר קירות ותקרת הממ"מ (שאינם מקבלים טיח טרמי) ,יש לבצע טיח כדוגמת  770של
כרמית.
תכולת שק  40ק"ג מעורבב עם  7.2ליטר מים.
יש לבצע נקיון תשתית מלכלוך ושומנים ושטיפת הקיר.
יש ליישם שכבת "טיח לממ"דים  "770בעובי כ 6-מ"מ ,להטביע בשכבה הטריה רשת שריון לפי
הנחיות מפרט פיקוד העורף ולבצע שכבה שניה של "טיח ממ"דים  "770בעובי כ 4-מ"מ ,ולאחר
ייבוש ראשוני לשפשף בעזרת שפשפת מס'  2לקבלת פני שטח חלקים.

09.11

טיפול בסדקי קיר

סדקים שיתגלו עד למסירת הבית יטופלו כדלהלן:
 סדקים שיתגלו בקירות הבנויים ,יטופלו כמפורט בסעיף  09.02לעיל.
 סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה ,יטופלו כלהלן:
אם בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -תבוצע סתימת החריץ בפוליפילה או שו"ע מאושר
ע"י המפקח ויבוצע צבע על גבי התיקון.
אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -יוסר הטיח ,תבוצע חבישה ותיקון הטיח.
 9.12תכולת העבודה -עבודת הטיח למדידה ,והם כוללות בין היתר ,בכל גובה שיידרש,פינות,צורות לא
רגולריות ,גוונים שונים,תחבושות,רשתות,פינות,טיח לבן,טיח שחור,הרטבתו סתימת
חורים/פתחים וכל עבודות הטיח הנדרשות בהאם לפרק זה.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.1הנחיות כלליות לעבודות ריצוף וחיפוי-כללי
.1

כל העבודות כפופות לתנאי המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן.

.2

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים פרט
אם צוין אחרת בתכניות.

.3

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים
והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח .בכל מקרה של מילוי חול ,החול יהיה מעורב
בצמנט (מילוי מיוצב).

.4

התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים .במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי
מרצפות או אריחים ,או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים ,ייעשה החיתוך במשור
וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו.

.5

הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בשטח של  5מ"ר לפחות
מכל סוג .את הדוגמה המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין
וקבלתו.

.6

שקעים ופתחים בתוך ריצוף במרצפות יעובדו בחיתוך במכונה לפי צורת הפתח
ולחילופין בחומר יצוק במקום ומותאם לגוון הריצוף שבסביבה .לפי הצורך יבוצע
העיבוד בשיפועים (ליד מחסומי רצפה ,תעלות ניקוז בוץ וסבכות) .את התערובת מומלץ
לרכוש אצל יצרן המרצפות .לא תורשה הכנת התערובת היבשה באתר .התערובת
היבשה תובא לאתר ארוזה בשקים ותאוחסן במקום מוגן מפני רטיבות עד לשימוש.

.8

כל עבודות הריצוף והחיפוי יכללו בין היתר משטחי טרצו ,חיפוי מדרגות ,אלמנטים
נלווים (סרגלי סף ,פינות הגנה ,דפנות סגירה של אמבטיות וכו') .כלולות בעבודה.

 10.2תיאור עבודות ריצוף וחיפוי באזורים השונים
 )1להלן תיאור כללי לחלק מהאזורים שבהם יונחו הריצופים והחיפוי לפי הטבלה
חומרי הגמר בפרק 00
 )2פיתוח ,חצרות פיתוח ופיתוח חצרות גנ"י -לפי תוכניות ופרטי אדריכלית הפיתוח
10.03

מקורות הספקת החומר
▪

הקבלן מתחייב לבצע עבודות ריצוף וחיפוי לפי דרישת רוכש ומזמין בכל מקום לפי אחת
החלופות מוצגות להלן.
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▪

הקבלן יאשר אצל המפקח ספק לאספקת ריצופים חיפויים ם לאתר שבנדון.הכל באישור
המזמין והאדריכל .
▪

בטבלאות שבפרק זה מתוארים הדגמים הנבחרים הכוללים את דגם הריצוף  /חיפוי ומחיר
יסוד אם נקבע.

▪

דגמי הריצוף/חיפוי שיונחו באתר יבחרו מתוך הרשימה המצורפת עבודות הריצוף והחיפוי,
אולם במקרה והמזמין ירצה לשנות את דגמי הריצוף והחיפוי לסוג אחר (מעבר לרשימות
המצורפות) ,ישמשו המחירים המפורטים בהצעות הספקים "מחיר יסוד" וניקוי מסה"כ
החוזה עפ"י המוגדר בחוזה ,כאשר הבסיס למחיר היחידה לריצוף/חיפוי הינו המחיר הגבוה
שהציע הספק לכל אזור ,מחיר היסוד לצורך התחשבנות בין המזמין לקבלן.

▪

המזמין שומר לעצמו אפשרות לנהל באופן חופשי במהלך הפרוייקט משא ומתן עם
הספקים או ספקים אחרים (לצורך רענון דגמי הריצופים /חיפויים) ,להורות לקבלן להזמין
את הדגמים החדשים עפ"י המחיר שסוכם בין היזם לבין הספק.

▪

המזמין יקבע את מקורות ההספקה ,סוגים ומידות אריחי גרניט פורצלן ו/או קרמיקה ו/או
טרצו לפי טבלה שבסעיף זה ,הכול בהתאם לבחירת הדייר.

▪

העובדה שהמזמין הוא שקבע את מקור ההספקה לא משחררת את הקבלן מאחריות
מקצועית לטיב העבודה לרבות מאחריות הבדק.

 10.06הנחיות ליישום ריצוף וחיפוי
א .כללי
▪ הריצוף והחיפוי יהיה מסוג גרניט פורצלן ע"פ בחירת האדריכל ,ריצוף באריחי קרמיקה/גרניט
פורצלן יהיה בגדלים שונים.
▪ דוגמה וסידור הנחת הריצוף והחיפוי ייעשה לפי תכ' ריצוף של האדריכל שתימסר לקבלן במהלך
העבודה .המרווח בין האריחים יהיה  3מ"מ או לפי הנחיות האדריכל.
▪ סתימת המישקים (רובה) תעשה עם רובה אקרילית בגוון הקרמיקה .או בגון אחר שיבחר על ידי
האדריכל .כל  3מ"א יש לבצע מישק אנכי מרובה אפקוסית
▪ שורת חיפוי ראשונה תונח כך שהמרווח בין הרצפה יהיה 3מ"מ
▪ שיפולים לנ"ל יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפת ויבלטו  5מ"מ מפני הטיח
הכל בהתאם לתוכניות ופרטי האדריכלות ובכל צורה כפי שיורה על כך האדריכל והמפקח ,הכל
בהתאם לתכ' סידור הריצוף של האדריכל.
▪ הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות ריצוף של  5מ"ר לפחות לאישור האדריכל לפני תחילת בצוע
העבודה.
ב .ריצוף על גבי מלוי מיוצב
▪ הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור  .1:5מילוי זה יונח
ישירות על גבי רצפת הבטון .המילוי יפוזר על גבי שטחים קטעים יחסית לפי מידת ההתקדמות
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של הנחת הריצוף .התערובת תיעשה בערימה מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי .כמות המים
שתתווסף למילוי זה היא קטנה ביותר כך שמתקבלת תערובת יבשה יחסית (לחה) .מיד לאחר
פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט .הרכב הטיט יהיה על פי הנחיות ספק
חומר ריצוף ובאישור המפקח לרבות תוספת ערב למניעת חדירת רטיבות.
▪ גובה המילוי יהיה בהתאם למסומן בתכניות ,ויונח ע"ג שכבת בידוד אקוסטי "פלציב דגם - GA
 "400בעובי  6מ"מ.
ג .מדה בטון מוחלק (מצע לאריחי קרמיקה) גרניט פורצלן
▪ המצע לריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן יהיה שכבת מדה (בטון חצי יבש) ,מורכב ממלט חול צמנט
ביחס  1+3בתוספת ערב מסוג בי.ג'י.בונד או שווה ערך .המצע בחדרי מקלחות/אמבטיות יבוצע
בשיפועים קלים לכוון נקזי הרצפה .פני המדה יהיו מוחלקים ומוכנים להדבקת אריחי קרמיקה
ואו גרניט פורצלן.
▪ מדה מוחלק ישמש כמצע לריצוף במרפסות ובכול מקום אחר שיבחר ע"י המפקח.
ד .ריצוף בהדבקה (רק במקומות שיבחר ע"י המפקח)
▪ הנחת הריצוף תבוצע על מצע בטון מוחלק בהליקופטר ו/או בכף פלדה עפ"י מפרט היצרן.
הדבקת האריחים על מצע הבטון תהיה באמצעות דבק סינטטי מסוג "נגב בונד" מהול
ב"תוספלסטיק" עפ"י מפרט היצרן או שווה ערך מאושר .השיטה וסדר הנחת האריחים יהיו
עפ"י מפרט היצרן (כגון שימוש באריחים ממספר קופסאות וכו').
ה .ריצוף באריחי פורצלן  /קרמיקה
 )1מידת כל האריחים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים .יש
למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל ,גוון או פגם.
 )2הכנת השטח-הקבלן ינקה היטב את השטח המיועד לריצוף מלכלוך עד לניקיון מוחלט.
 )3חומרי הדבקה
▪ הדבקה תבוצע ע"י "קרנירפיד" מתוצרת ( MAPEIיבואן :נגב אלוני) או שו"ע .הביצוע בהתאם
להוראות היצרן.
 )4יישום/הנחת האריחים
▪ ה ביצוע בשיטת המצע הדק .טיט ההדבקה ייושם ע"ג המשטח ע"י כף משוננת בלבד .עובי שכבת
הדבק בהתאם לפילוס הנידרש ולהוראות היצרן.
 )5הערות כלליות להנחת האריחים
▪ ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת" האריחים
לשכבה שמתחת ,תוך כדי ישורם .לפני הנחת אריחי פורצלן ,אין צורך להשרותם במים.יש למרוח
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בדבק את גב האריחים בהתאם להוראות הספק .עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי
התקדמות העבודה ,ע"י בד או ספוג רטוב.
 )6מילוי מישקים
▪ המישקים ינוקו משאריות טיט ,פסולת דבקים ולכלוך.
▪ מילוי מישקים יעשה ,באם לא צוין אחרת ,ברובה אקרילית מתוצרת ( MAPEIיבואן :נגב אלוני)
או שו"ע ,ברוחב מינימלי של  4מ"מ (אלא אם צוין אחרת בתכניות) בגוון לפי בחירת האדריכל.
הביצוע בהתאם להוראות היצרן( .הערה :רוחב המישקים ישמר ע"י אביזרים שומרי מרחק).
▪ לאחר גמר הנחת/הדבקה יש למרוח שטח מרצוף/מחופה ב"רובה" הדליל כך שימלאו את כל
המרווחים בצורה טובה .גוון הרובה לבחירת האדריכל .לאחר התייבשות החומר יש לנקות את
האריחים ב"קאוסטיק סודה" או בחומצת מלח מדוללת  15%-10%עד לניקוי .בכל מקרה הקבלן
חייב לקבל אישור המפקח לחומר ניקוי.
▪ הרובה יהיה מסוג " "DEVCON 120של חברת "פקורה" או שווה ערך מאושר לפי מפרט הספק
"כמאדיר" או רובה מסוג אולטרקולור מתוצרת  MAPEIאו שוו"ע במישקים בריצופים
קרמיים.הרובה תמלא את החריצים לכל אורכם .לאחר מריחתו ינוקה עודף הרובה היטב עד
שלא ישאר כל עודף על פני האריח .פני המשיקים יהיו רצופים

ו .חיפוי קירות באריחי פורצלן  /קרמיקה
מצע מטיח עשיר צמנט  -לחיפוי באריחים בהדבקה
▪ על מנת להגיש לרמת היישור הנדרשת ,בשום אופן אין להשתמש ב"גלגל טייחים" ליישור הטיח
אלא במשור טייחים באורך  1.80מ' לפחות וכן להשתמש בספייסרים מרווחנים ושבלונות
(מייקים) לקבלת טיח בעובי אחיד וישר.
▪ שכבת המצע חייבת להיות ישרה ,מוחלקת ומישורת (הסטיה המותרת למשל בתקן אמריקאי
אינה עולה על  L/ 360של המישור) המינימום הדרוש להדבקת פסיפס הוא סטייה של לא יותר מ-
 3מ"מ אורך בכל כיוון.
▪ על שכבת המצע להיות נקייה משמנים ,לכלוך ואבק לפני הדבקת הפסיפס.
▪ אין להרשות הדבקת אריחים על טיח סדוק רופף או "חלול".
▪ אין להדביק אריחים לפני התייבשות הטיח ובאישור המפקח.
▪ אופן ההדבקה לפי ת"י .1353
▪ מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט או בדבק להדבקה ע"ג גבס כמפורט במפרט
הכללי.
▪ מידות כל האריחים תהינה זהות .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים.
יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי (הריצוף) ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל,
גוון או פגם.
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▪ הטיט להדבקה יהיה מסוג גרנירפיד מתוצרת חב'  MAPEIיבואן "נגב אלוני" או ש"ע.
▪ בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקווים ישרים עוברים אנכית ואופקית ובכל מקרה
לפי תוכניות ופרטי אדריכלות.
▪ יש להק פיד על סתימת מרווחים בין האריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון צינורות
וברזים ,על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח .כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין
שורות האריחים התחתונה לבין הרצפה.
▪ מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י רובה אקרילית מתוצרת חברת  MAPEIיבואן "נגב אלוני",
או תוצרת "כרמית" או ש"ע ,בגוון מתאים לגוון האריחים או אחר לפי בחירת האדריכל מתוך
קטלוג היצרן .הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
▪ המישקים יעשו בצורה מסודרת ע"י אביזרים שומרי מרחק ,רוחב המישקים ,באם לא צוין
אחרת בתוכניות  4 -מ"מ.
▪ בכל הפינות יש להתקין פינה לחפוי עשויה רשת מגולוונת עם פינת פי.וי.סי בגוון תואם לגוון
החפוי.
ז.

ריצוף במרצפות טרצו

▪

בחדרים הטכניים ,במחסנים ,ובחדרי מדרגות יונח ריצוף טרצו במידות  30/30ס"מ פרט ודגם
"אלוני  "152סוג א' או לפי בחירת האדריכל ובהתאם להנחיות אדריכל ותוכניות אדריכלות.

▪

שיפולי הטרצו יהיו מסוג המרצפות ,ובגובה של  7או  10ס"מ ,כמצוין בתוכנית .השיפולים יונחו
כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו  5מ"מ מפני הטיח ,בפינות יבוצע חיתוך
ב"( 45-גרונג")

 10.11ריצוף מעליות ציבוריות
 הריצוף יהיה משיש של חב' המעליות לפי בחרית האדריכל ובעובי  3ס"מ
 הביצוע בהדבקה עם דבק אפוקסי ללא פוגות ע"נ רצפת הפח של המעלית.
 הרצוף יבוצע לפי הנחית אדריכל הפנים ,ביצוע הפנל מסוג הריצוף בגובה  10ס"מ יעשה לפני
ביצוע הריצוף.
 10.12הגנה על ריצוף
 הקבלן הראשי יהיה אחראי להגנת משטחים מרוצפים באבן  -לאחר קבלת עבודת ריצוף האבן
על ידי המפקח.
 הגנת הריצוף תתבצע בשיטה ובאמצעים המאושרים על ידי המפקח.
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 10.13משטחי שיש במטבחים /שירותים/פינות נט"י:
א .משטחי עבודה מעל ארונות מטבח תחתונים /שירותים/פינות נט"י/חדר אחות מאבן קיסר בעובי
 2ס"מ עם קנט לבחירת האדריכל .הדגמים יוצגו לאדריכל לאישורו הסופי.
ב .המשטחים לפי מידות הארונות ולפי אורכי השי המצוינים בתוכניות האדריכל וברשימת הנגרות
והתוכניות .כולל ביצוע הפתחים לכיורים ,לכיריים ,חורים לצנרת/ברזים וכדומה ,ולרבות פינות
מעובדות בקצה החופשי של לוח השיש/אבן/גרניט.
ג .המשטחים יבוצעו מחלקים .החיבור בין החלקים יותר רק במרכז הפתח המיועד לכיור ו/או
במרכז הפתח המיועד לכיריים.
ד .עיבוד סביב פתח לכיור מטבח :בהתקנה שטוחה.
ה .עיבוד קנטים לבחירת האדריכל בעובי  2ס"מ מתוך  3סוגי עיבודים לפי המפורט בתוכניות
האדריכל.
ו .הכל לפי פרטים ותכניות של האדריכל ופרטים מאושרים ע"י המפקח ,לרבות קנטים ,הגבהות,
פתחים לכיורים וברזים,הכנות למערכות מערכת תמיכה מפרופילי פלדה מגולוונים.
ז .התאמת גובה סופי של משטח השיש שגובהו מפני הריצוף לא יקטן מ 90-ס"מ למעט בגנ"י ששם
משטח העבודה יהיה בהתאם למופיע בתוכניות האדריכל.
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פרק - 11עבודות צבע
 11.01כללי
א.

ב.

ג.

כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי  -פרק  11לעבודות צביעה אם לא צוין אחרת
במפרט .עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים ויש להשתמש
בקופסאות צבע חתומות ומסומנות .צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות
מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה ,ובמקומות שיורה המפקח במפורש .כל עבודות הצביעה
יעשו לפי הוראות היצרן (חברת "טמבור" או שווה ערך מאושר על ידי המפקח).
כל עבודות הצביעה יבוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים וכוללות בין היתר :
▪

הגנה נגד קורוזיה על כל מוצרי ואביזרי עץ ומתכת.

▪

גוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של  5מ"ר כ"א

▪

צביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד לדרוש לקבלת גוון.

▪

צביעה במספר גוונים ולפי צורות גיאומטריות שונות ,הכל לפי הוראות המפקח.

▪

צביעת שטחים מעוגלים ובכל גובה שיידרש.

▪

צביעה בכל צורה שהיא לרבות צורה לא רגולרית.

▪

צביעת אלמנטים ממסגרות אומן או חרש מפורטת בפרקים אחרים המצורפי למיכרז זה.

▪

צביעה בהתאם לאמור בפרקים אחרים במפרט.

סוגי הצבע לפי מיקום:
▪

כל המבנה ייצבע בצבע סופרקריל 2000

▪

מעקה פנימי בגג ובמרפסות -ייצבע בצבע סיד סינטטי

 11.02הכנת שטחים לצביעה
▪

בנוסף לאמור בפרק  - 09עבודות טיח ,יש לנקות את השטחים היטב מגרגירי חול ,זנבות,
מלט ,פריחות ,אבק ,לכלוך וכיו"ב ,ולסתום חורים ,סדקים ופגמים אחרים ,ולנקות את
השטחים מכל חומר רופף ,הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע וע"פ הנחיית יצרן הצבע

 11.03דוגמאות
▪

על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר ,חומר ועבדוה לאישור האדריכל מכל סוג
/חומר וצבע ,שבועיים לפני תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר .על המבצע לתקן
הדוגמאות ולהחליף הפריטים לפי הנחיות המפקח .דוגמאות מאושרות יישארו באתר/בידי
המפקח ,עד לגמר העבודות.

 11.04הנחיות לבצוע
א.
▪

גימור וגוון
הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל ואדריכל הפנים .הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד,
בהתאמה לדרישות האדריכלים.
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▪

הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע
ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה.

▪

האדריכלים יהיו רשאים לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע
הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש יוכל
הקבלן להמשיך בצביעה.

ב.
▪

מספר השכבות
מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק  ,11הוא מספר מינימלי נדרש של
שכבות צבע .בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח .שטחים שגוון
הצבע בהם לא אחיד ,ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות עד לקבלת גוון אחיד .מודגשת
בזאת כי דעתו של המפקח לענין זה קובעת .כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת
גוון אחיד ,יהיו על חשבון הקבלן.

 11.05עבודות צביעה
▪

על כל התקרות (גמר טיח ו/או גבס) צביעה בסופרקריל  2000או ש"ע עד כיסוי מלא (שלש
שכבות לפחות) ,כולל הכנת השטח על ידי מילוי חורים וסדקים.

▪

סדקים עובדים יאוטמו ע"י "רב מרק אקרילי  "242של טמבור או שו"ע ,כולל צביעת
בונדרול על דפנות הסדק.

▪

סדקים שאינם עובדים יאטמו ע"י טיח צמנט עם דבק אקרילי מסוג "שפיר  "9של טמבור
או "בי.ג'י.בונד" בשיעור של  10%מכמות הצמנט.

▪

חורים וחריצים יתוקנו ע"י "טיח נוי" של טמבור או שו"ע.

▪

יש לבצע שפשוף וניקוי מאבק.

▪

הגוונים לפי בחירת האדריכל.

 11.06עבודות צבע בחדרים רטובים (חדרי שירותים /חדרי אשפה):
▪

על כל התקרות והקירות באזורים "רטובים" (בקירות באזורים שמעל החיפויים) בבנין
(טיח וגבס) בצבע נגד עובש כדוגמת אקרינול או ש"ע עד כיסוי מלא ( 3שכבות לפחות) ,כולל
הכנת השטח על ידי מילוי חורים ,שפשוף וניקוי מאבק.

▪

הגוונים לפי בחירת האדריכל.

 11.07צביעת פירי מעליות:
▪

סיוד פנים פירי מעליות  2 -שכבות סיד סינטטי כולל הכנות לצבע.
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 11.09סיוד קירות ותקרות (מטויח ו/או גלוי)
▪ סיוד קירות ותקרות יעשה בפוליסיד בשלוש שכבות לפחות ,הכל בהתאם להוראות היצרן
או עד לקבלת כיסוי מלא ,וקבלת גוון אחיד.
 11.10צביעת קירות
▪ צביעת קירות מטוייחים או גבס ייעשו בסופרקריל בשלוש שכבות ,הכל בהתאם להוראות
היצרן ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.
 11.11צביעת משטחי טיח (קירות ותקרה)
▪

הצביעה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי בסעיף .1103

▪

מודגש בזאת הצורך להכין את פני הקיר לפני התחלת הצביעה ע"י נקיון פני הטיח ,סתימה
ותיקון של כל החורים הקיימים באמצעות מרק.

▪

צ ביעת התקרה תבוצע אף היא לאחר סתימת החורים ונקיון פני התקרה אולם הצביעה
עצמה תהיה בהתאם לאמור כאשר מודגש הצורך לשפשף את פני התקרה בנייר לטש לפני
יישור שכבות הצבע השונות.

▪

הצביעה תהיה באמצעות צבעים סינטטיים ואז יש למרוח לאחר ההכנה צבע יסוד ,עליו יש
לבצע שכבות דקות של מרק בהתאם לצורך ולהחליקן .על שכבות המרק יש לבצע שכבת
ביניים ומעליה שכבת גמר עמום (מט או משי לפי דרישות האדריכל).

▪

הצביעה תהיה באמצעות צבעי תחליב (אמולסיה) ואז יש לדאוג להכנת פני הקיר בהתאם
לסעיף  1דלעיל .ולאחר מכן יש לבצע מריחה בצבע יסוד ,לצבוע בצבע תחליב או צבע
אקרילי בין  3 -2שכבות ,הכל לפי הוראות היצרן.

 11.12צביעת משטחי בטון (קירות ותקרה)

▪

יש לבצע הכנה בהתאם למצויין בסעיפים  11.02כאשר הסתימה תהיה בטיט צמנט עם ערב
להדבקה .יש לדאוג לסתימה וכיסוי של ברזלים גלויים.

▪

לאחר מכן יש לשטוף את פני קיר הבטון ורק לאחר עבור  24שעות יש להמשיך בביצוע
עבודות הצביעה כמצויין בסעיפים 11.04-11.05

▪

מודגש הצורך ללטש באמצעות דיסק ולהוריד "גרדים" מבטון בחיבור בין התבניות לפני
ביצוע שלב א' דלעיל.

 11.13צביעת משטחי גבס (קירות ,תקרה והנמכות למינהם)
▪

צביעת הקירות תבוצע לאחר גמר עבודות ההכנה גבס (הנחת סרטים ,שפכטל) והתזה או
מריחה סופרקריל בהתאם להוראות היצרן.
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הגנה על הקיים

11.14

▪

מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה ,עבודות הנגרות ,ציפויים,
התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים  -יש לדאוג לציפוי העבודות הגמורות
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.

▪

בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו .כל נזק שיגרם
למוצרים הגמורים עקב עבודתו של קבלן הצביעה יחול על הקבלן עצמו ,לרבות החלפת
המוצר בשלמותו ,הכל בהתאם להחלטתו של המפקח.
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פרק  -12עבודות אלומיניום
 12.01כללי
▪

תכולת עבודת האלומניום כלולה בעבודה זו למדידה

▪

על הקבלן חלה אחריות מלאה ומושלמת לעבור על תוכניות האדריכל לספור ולבדוק ותמחר
את כלל הפריטים האלומניום ,זיגוג,איטום סביב חלונות המעקות וחיפויי הפחים

 12.02מהות העבודה
א .ביצוע עבודות האלומיניום מתייחס לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך,
(במפרט המיוחד ותאור הפריטים) ,כדלהלן;
▪

הגשת תכנון כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום.

▪

הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים.

▪

הצגת כל הדגמים לסוגי הפריטים והחומרים השונים ,כנדרש.

▪

ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות.

▪

ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג.

▪

ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים והמפורטים
בתכניות האדריכלות ,במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים.

ב.

תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לפני קבלת צו התחלת עבודה.

▪

פרטים מוקדמים ועקרוניים לבצוע של כל פריטי האלומיניום במפרט.

▪

אישורי תקנים ישראליים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם.

▪

דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים.

▪

דוגמאות בכמות ולפי דרישת המנהל/האדריכל בקנ"מ  1;1מותקנות במבנה לאישור.

ג.

תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת צו התחלת עבודה.

▪

תכניות ביצוע () SHOP DRAWINGSשל הקבלן שיתארו את כל הנדרש

▪

לייצור והתקנה של הפריטים בשלמותם בבניין ,כדלהלן;
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▪

תכניות כלליות עם מידות לבצוע.

▪

תכניות בקנה מידה של יפחת מ  ,1 :2לכל פריט המהווה יחידה שלמה,

▪

תכניות ייצור והרכבה לפריטים לרבות פרטים המתארים את החבורים השונים ואיטומם
למבנה.

▪

חישובים סטטיים של הפריטים ערוכים ע"י מהנדס רשוי ,לאישור מהנדס הקונסטרוקציה
לפרוייקטלרבות חיבורים למבנה ואבזרי החיבור.

▪

תעודות בדיקה המאשרות עמידות מוצריו בתקן.

▪

רשימת התקנים הרלוונטית.

▪

כל הנ"ל לאישור האדריכל ,היועץ ומהנדס המבנה.

ד.

כללי.

▪

כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן ,ייבדקו ע"י האדריכל ,היועץ
והמנהל/מזמין לפני הייצור.

▪

הקבלן יתקן ו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע"י המנהל באמצעות האדריכל ו/או
היועץ.

▪

התכניות המתוקנות שתחתמנה ע"י האדריכל ,היועץ והמנהל תהוונה אסמכתא להתחלת
היצור.

▪

לאחר אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור ,על ידי האדריכל היועץ
והמנהל ,אסור יהיה על הקבלן לשנות בהן ובמוצרים ,מאומה.

 12.03הנחיות כלליות לביצוע.
א .דוגמאות.

▪

במסגרת הכנת תכניות הבצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבי מעטפת ומוצרים
שלמים

▪

בכמות ובמידות הנדרשות לאשורו המוקדם של המנהל למשל:

177

178

▪

דוגמאות של פרופילים ,סוגי זכוכית ,דוגמאות גימור של האלומיניום ,קטעי חלונות ,קטע
לדוגמא של קיר המסך ,ויטרינות ,דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצע ,אביזרי פרזול,
וכו'.

ב .דגמים מושלמים

▪

הקבלן יתחיל ביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים ,בדיקתם ואישורם.
ההקבלן יבצע על פי דרישה וללא תמורה ,דגמים מושלמים בגודל מלא ( (FULL-SIZE
 MOCK UPמכל יחידת מוצר טיפוסית ,כדוגמת יחידה חוזרת של ויטרינה מזוגגת ,חלון
טיפוסי וכו'.

▪

ייצור הדגמים והרכבתם ,יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע ע"י האדריכל
והיועץ.

▪

הקבלן ירכיב את הדגמים ,במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט ,לפני ייצור הסדרה
כולה.

ג .בדיקות.

▪

הקבלן יבצע בדיקות הנדרשות עפ"י התקנים וזאת ,על מנת להבטיח את טיב המוצרים.

▪

כל החומרים ושלבי הייצור וההתקנה ,כפופים לזכות הבדיקות כנ"ל ועל הקבלן להמציא
לבדיקה כל פריט או מוצר כפי שיידרש .ייבדקו במיוחד דגמים בגודל מלא (באתר או
במבדקה) לבדיקת אטימותם למים ,לחדירת אויר ועמידות לכוחות אופקיים ואנכיים.

▪

בדיקות באתר הבנייה של דגמים שיספקו על ידי היצרן ו/או לכל פריט או מוצר אחר,
תהיינה בדיקות לא הרסניות בלבד( .בדיקות הרסניות יבוצעו במעבדה)

▪

הבדיקות תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים ,דרישות המפרט
הטכני,הוראות האדריכל והיועץ ו/או הגופים המוסמכים המבצעים את הבדיקות.

▪

המוצרים והדגמים ימסרו לבדיקה בזמן ,כך ,שלא ישבש את לוח הזמנים המתוכנן לביצוע
המעטפת כולה.

▪

בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש ,תחייבנה את הקבלן להחליף ,על חשבונו,
את סדרת המוצרים שממנה נבנה הדגם או הופרשו הדוגמאות.

▪

האדריכל ו/או המפקח רשאי לבקר ,בכל עת ,בכל מפעל או מקום ,בו מתבצעת פעולה
הקשורה בביצוע המעטפת (מפעל המוצרים ,מפעל הגימור ,וכד').
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▪

כל הבדיקות כנ"ל יהיו ע"ח הקבלן ,לרבות בדיקת המטרה בגמר ביצוע החלונות

ד .תקנים נדרשים.

▪

כל הפריטים ייוצרו ,יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים
העדכניים והרלוונטים לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התקן הישראלי 1068
לחלונות אלומיניום ורמת התקן הנדרשת וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 12.00
למסגרות אומן (אלומיניום)
 oתקן  324לציפויים אנודיים.
 oתקן  414לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה.
 oתקן  938לזיגוג.
 oתקן  265לציפוי מתכות ברזיליות.
 oתקן  1142לבטיחות ומעקות.
 oתקן  1099זיגוג חלונות ודלתות בבנינים.
 oתקן  918לגלוון מתכות.
 oתקן  931 ,921 ,755עמידות באש.
 oתקן  1034לאקוסטיקה.
 oתקן  1045לבידוד מבנים.
 oתקנים רלוונטים למיגון אש.
 oתקן  4402לצביעה.
 oתקן .785
o

.1

תקן .1068

הוראות ביצוע משקופים עיוורים ודוגמאות
א .משקופים עוורים יורכבו בתאום עם המפקח באתר .חומר המלבן הוא פח פלדה
מגולוון בעובי  2מ"מ והם ייוצרו ויורכבו בהתאם לתוכניות קבלן האלומיניום.
העוגנים יהיו מפח פלדה ברוחב  40מ"מ מינימום ובעובי שלא יפחת מ 2.5 -מ"מ.
העוגנים חיבור העוגנים למלבן הסמוי יהיה בריתוך .את המלבנים יש לעגן
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ב.

.2
א.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.

.3
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

בברגים לעומק שלא יפחת מ 50 -מ"מ ,במרחקים של  30ס"מ בין בורג לבורג.
המרחקים בין העוגנים יהיו כ  25ס"מ .יש להציב את המלבן הסמוי לפי פלס
ובמיקום על פי דרישת האדריכל .כל הריתוכים או הפגמים בציפוי יעשו באתר
ע"י צביעה בצבע עתיר אבץ משני צידי המלבן הסמוי .לא יאושר עיגון המלבנים
אל הבטון ע"י בורג "דיבל" ללא "בית פלסטיק".
משקופים העיוורים יהיו מבוטנים לשלד המבנה ,הביטון יעשה בצורה חלקה
לקבלת האיטום.

איטום וחומרים
הקבלן יאטום סביב כל החלון /דלתות ביריעות EPDMבין המשקוף העיוור לשלד הבניין.
לפני ביצוע האיטום ,הקבלן ימרח סביב החלונות  2מריחות של פריימר לשיפור הידבקות
יריעות  EPDMלשלד הבניין.
האטמים בפרויקט כולו יהיו עשויים מ .EPDM -שימוש בכל חומר אטימה יהיה בהתאם
להוראות היצרן של כל חומר ובהתאם לת"י  .1542הקבלן ימציא למנהל הפרויקט
לאישורו .את המפרטים של חומרי האיטום שבהם הוא משתמש.
בתפרי איטום בין חלקי האלומיניום לכל חלק או הבניה או המלבן הסמוי :יש להשתמש
בסיליקון ניטראלי ,סוג הסיליקון שהקבלן החליט להשתמש יאושר ע"י מנהל הפרויקט.
בתפר האיטום בין חלקי האלומיניום לאבן :יש להשתמש בסיליקון ניטראלי המיועד לאבן,
(אשר לא משאיר כתמי שומן על האבן) .את הסיליקון יש למשוח בשכבה אחידה ,שטוחה
וחלקה .רוחב תפר האיטום לא יקטן מ 6-מ"מ לכל תפר יהיה גב שלא יקתן מעומק של 5
מ"מ.
איטום החריצים הצרים שבין חלקי האלומיניום ,גרונגים ,פינויים ,חורים ושחרורים :יהיה
חומר מיוחד לאטימה לסדקים צרים ,בשאר הפינויים סיליקון נוזלי.
עובי יריעת  EPDMתהיה מינימום  1מ"מ ,לפני יישום סרט ה ,EPDM -יש להשתמש
בפריימר המתאים לפי הוראות הספק.
בחלונות/דלתות מונובלוק יש לבצע איטום נוסף מישור החיצוני ,יש לבצע איטום חלק
הפנימי מתחת להלבשה הפריקה כולל בחלק הפנימי של הארגז תריס הגלילה  -גם בחלקו
הפנימי וגם בחיצוני.
מפרט טכני:
פרטי האלומיניום יבוצעו ע"פ תוכניות האדריכל ובהתאם לתקן.
יש לקראו מפרט טכני זה ביחד עם חוברת פרטי אלומיניום המצורפת למסמכי ההסכם.
כל האלומיניום -גוון צבעוני בצבע ע"פ בחירת האדריכל.
פרופילי האלומיניום תוצרת חב' "קליל" או ש"ע  -ע"פ מפרט טכני יצרן האלומיניום ובהתאם
לתוכניות האדריכל.
בממ"ד -חלון "גזים" אלומיניום תוצרת חב' "מיפרומאל" נושא תו תקן .דור ב' (נגרר כנף)
הזכוכית  -זיגוג כפול ,בידודית  4+6+5מ"מ ,בחלקן התחתון ,הזיגוג יהיה זכוכית מחוסמת לפי
תקן ובכל מקום הנדרש ע"פ התקן.
בחלונות חדרים רטובים -זכוכית חלבית  4מ"מ או לפי המופיע בתכניות
בויטרינה סלון ובויטרינה פינת אוכל  -מחוסמת עם תו תקן ,ע"פ הנדרש בתקן.
רשתות  -בכל החלונות בכנף נגרר כולל ממ"ד! בכל החלונות הרשת תהיה כזו הניתנת לפירוק
180

181

טז .רשת בויטרינה חדר דיור -בויטרינה הרשת תהיה על מסילה נגררת "דלת רשת"
יז .תריסים  -בכל החלונות אלומניום ממולא פוליאורטן מוקצף.
יח . .עד כמה שאני מכיר אין תריים חשמליים בפרויקט .נא להוריד
יט .לאחר התקנת האלומיניום ,הקבלן יבצע בדיקת המטרה על הפריטים שיבחר המפקח.

ה .הרכבה.
▪

הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות
אלומיניום מסוג העבודות נשוא בקשה זו.

▪

ציוותי ההרכבה יהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי
מדויקים של העבודות.

▪

קבלן האלומיניום ,יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים
אחרים ,במהלך עבודתו הוא ,כגון :חציבה בבטון ,פגיעות בצבע ,פגיעה בחיפוי אבן ועוד.

▪

חוזק ויציבות הפריטים ,לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו באחריותו הבלעדית
של הקבלן.

▪

מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה
השונים ,יפורקו עם תום העבודה בכל שלב ושלב ,על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות
אחרות.

▪

הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים ,למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים.

▪

באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר ,בצורה נאותה ,כאשר
הם מוגנים מפני פגיעות אפשריות .מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף.

▪

לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר.

ו .איטומים בפריטי אלומיניום וזכוכית.
▪

אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח ,אבק ומים ,הנה דרישת ביצוע בסיסית.

▪

דרישות המינימום הן לפי תקן ישראלי  1068במהדורתו האחרונה ,המיוחד לדרישות
העמידות לחדירות אויר ומים.

▪

מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם ,בינם לבין שלד
הבניין .וככלל במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים.

▪

הקבלן יביא לאישורו בכתב של המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים כמו כן יציג
הקבלן בפרטים ,את החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם.
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▪

האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן.

▪

כל האלמנטים המתוכננים לתפעול ,יאטמו עם אטמים רציפים ( WEATHER
),STRIPSמהחומרים המעולים ביותר .האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים מתוכננים
מראש בפרופילים,ובשום מקרה לא בהדבקה.

▪

כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנין ,לקונסטרוקצית עזר למלבן סמוי או כל אביזר אחר
לחיבור,ייאטם בהתאם להנחיות היועץ.

▪

תכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים) WEEP SYSTEM(,העלולים להצטבר
בחלקים הפנימיים של המוצרים ,כגון מי-גשם ומי-עיבוי.

▪

בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן ואריחי קרמיקה יש לאטום את המפגש בין
המלבן הסמוי לבין קיר הבניין ,עם יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן.

▪

בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת ,כולל חלונות ,פינות וחיבורים ,תעשה על ידי הקבלן
ובאישור היועץ .הבדיקה תעשה בהתאם למפרטי מכון התקנים הישראלי:.

▪

בזמן הבדיקה ,יותזו מים בצינור גן בקוטר  20מ"מ דרך פית ריסוס ,בספיקה של  2.5מ"ק
לשעה ובלחץ של  4אט .בקו האספקה.

▪

המים יותזו ממרחק של  45ס"מ מהקיר ,קוטר השטח המותז יהיה  20ס"מ בקירוב ,פית
הריסוס תכוון לקו ההשקה הנבדק וניצב לפני הקיר .ההתזה תיעשה תוך כדי תנועה איטית,
הלוך וחזור ,במשך  5דקות בכל מצב ,מכוון ההתקדמות יהיה כלפי מעלה.

▪

התגלתה בבדיקה חדירה של מים ,יתוקן האיטום ויבדק שנית.

▪

ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.

▪

בנוסף לבדיקה עצמית של הקבלן כמוגדר לעיל ,יזמין הקבלן גם בדיקה של מכון התקנים
וידאג לקבלת תעודה מתאימה של המכון.

▪

חומרי האיטום יהיו כמפורט להלן:עיסת איטום מתוצרת  SIKAמסוג  .11 FCאיטום
חציוני במפגש עם חיפויי אבן בעיסת איטום מתוצרת  OTTO CHMIEמסוג OTTO .
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ז .חומרים.

▪

כל מוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים מסגסוגת מתאימה וכפי שיפורט בהמשך.
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▪

כמו כן יעברו הפריטים תהליך להגנה אנטי-קורוזיבית ,ע"פ אחת מהשיטות שיפורטו
בהמשך.

▪

פרופילי אלומיניום למיניהם ועל פי הגדרתם בתיאור הפריטים יהיו מסגסוגת באיכות
מעולה כדוגמת  ,T- 6063לפי דרישות ת"י  1068ובסגסוגת המתאימה לסוג הגימור הנדרש.

▪

אין להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא.

▪

הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור ,אילגון ,הובלה וכו'.

▪

כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות .עובי הסופי של דופן הפרופילים הקונסטרוקטיביים
בקירות המסך יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים.

▪

כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים ,כדוגמת קבוצת הסגסוגת AL-MAG 3

▪

בעלת עמידות אנטי  -קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש .עובי פחי האלומיניום
בפינות ,בקופינג וכד' ,יהיה ע"פ המפורט במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים.

▪

פחי האלומיניום לשימוש לא קונסטרוקטיבי ,יהיו בעובי של  2מ"מ לפחות( .שפולים
לויטרינות וכד')תהליך כפוף פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית.

▪

לא ייווצר מגע ישיר ,בשום מקרה ,בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות אחרות ,שטחי
המגע יופרדו על ידי חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי ( ,P.V.Cניאופרן או אחרים)

▪

חלקי הפלדה במעטפת (קונסטרוקציה נושאת ,אביזרים ואמצעי חיבור) יקבלו הגנה
אנטיקורוזיביות כמפורט להלן:
 oטבילה חמה באבץ בשיעור של  270גר'/מ"ר ( )HOT-DIP GALVANIZINGבהתאם
לת"י .918
 oחלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים ,לאחר כל פעולות החיתוך ,קידוח וריתוך.
 oחלקים שנפגעו באתר ,בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי שכבות.
 oעובי מינימלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  2מ"מ או לפי דרישות
החישובים הסטטיים ,הגבוה מביניהם.
 oבנוסף לאמור בת"י  ,1068 ,1099ו  938על כל נספחיהם יחולו על סוגי הזכוכית
המפורטים

▪

בתיאור הפריטים גם הדרישות המפורטות בסעיפים דלהלן:
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 oהזכוכית תהיה מאיכות מעולה ,מיוצרת בשיטת  ,FLOATובתכונות הנדרשות מכל סוג
וסוג של זיגוג,כמפורט בהמשך.
 oכל חלקי הזכוכית יזגגו בשיטה יבשה בלחיצהGLAZING PRESSURE SYSTEM ,
 DRYעל פי מפרטוהנחיות ייצרן הזכוכית ועל פי התכנון המפורט.
▪

אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י  ,1099מהדורה  8/2000ות"י  938בכל
האמור לעובי וסוגי הזכוכית באזור סכנה ,גם אם נרשם אחרת בתכניות האדריכל ובמסמכי
מפרט זה ואי לכך יחולו הדרישות המחמירות יותר.

▪

כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם מאושר בכתב על ידי המנהל ולפי המפרט.

▪

אביזרי פרזול מאלומיניום ,יהיו בגימור דומה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין או מחומר
אחר,שאינו מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על ידו .האביזרים יהיו מקוריים לשיטה שנבחרה.

▪

במקרים מסוימים יורשה השימוש בחומרים פלסטיים כדוגמת אוקלון.

▪

גוון אביזרי הפרזול  -לבחירת האדריכל.

▪

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של מוצר האלומיניום.

▪

כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים.

▪

החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה.

▪

גלגלונים ,מסבים וכו' ,יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול נגד
קורוזיה.מנגנוני דרה-קיפ ומערכות אחרות לרבות מגבילי פתיחה יהיו מפלב"ם .316

ח.

גימור מוצרים.

▪

כל מוצרי האלומיניום יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות על ידי אילגון או לחילופין
צביעה בצבע ,כמפורט בתיאור הפריטים בהמשך ,ויקיימו את דרישות התקנים כמוזכר
לעיל.

▪

גוון האילגון ו/או הצביעה יהיה כמפורט בתיאור הפריטים ו/או ע"פ בחירת האדריכל.

▪

כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה ו/או טיפול שטח לפני האילגון או
הצביעה.

▪

כל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות מכניות ,כימיות וקרינה.,U.V.
כיסוי המגן יישאר על גבי המוצרים לפי הוראות ספק חומר הגלם.
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▪

האדריכל רשאי לבחור בגוונים שונים לאילגון או צביעה של המעטפת ,ללא שינוי מחיר
היחידה.גוון הצביעה יבחר על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי מק"ט  .RALוע"פ
לוחות גוונים לאילגון.

▪

על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד.

▪

בחירת הגוון הסופי לפרוייקט תעשה לאחר אישור הדוגמא כנ"ל.

▪

גימור עבודות האלומיניום (אילגון ו/או צביעה) יהיה כמפורט ברשימת האלומיניום

▪

אילגון יבוצע בצבע על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות אילגון.

▪

עומק האילגון יהיה  20מיקרון  -/+הסטיות יהיו על פי התקן.

▪

לאחר תהליך האילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין ,משריטות ,קוים או פגמים
אחרים ,בגוון אחיד ,כל פריט בפני עצמו וכל הפריטים ביחד.

▪

ו/או צביעה באבקה ו/או צביעה בצבע מסוג  PVDFאו ש"ע ע"פ הגדרת המפרט המיוחד
וכמפורט להלן;

▪

צביעה באבקה  -עובי ממוצע לשכבת הצבע  60 -מיקרון ,כולל שכבת בסיס (פריימר).

▪

צביעה מסוג  - DURANAR / PVDFוצביעה בצבע מטאלי .עובי שכבת הצביעה ע"פ
השיטה.

▪

הצביעה תעשה בשיטות ,תהליכים וחומרים מוכרים העומדים בכל דרישות התקנים
הרלוונטיים ,כולל שיטות בקרת איכות.

ט .חיבורים למיניהם.
▪

חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת ובתנאי
שיהיו מסגסוגת מתאימה ובעלת חוזק מתאים ועמידות גבוהה נגד קורוזיה.

▪

כל החיבורים המכניים ו/או בין הברגים לתבריג ,יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר
אטימהבשיטה "רטובה" .יש להסיר מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים.

▪

לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים לאקלים בחוץ.

▪

חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון
ואומים עם דסקיות אוקולון .חיבורים אלה ,כולל פרט חיבור ,דרושים אישורו המוקדם
של האדריכל.

▪

חיבורי הפינות יעשו באמצעים מכניים ,אביזרי פינה סמויים ומקוריים לשיטה.
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▪

בכל מקרה ,הפינה תהיה מחוברת בחיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה ,שיטת
החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק ,יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או מכל
סיבה אחרת.

▪

חיבור מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין ,יאפשרו כוונון נוח מתוך הבניין.

▪

הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה ,הדרושים להרכבת הפריטים .האביזרים
יהיו מגלוונים בטבילה חמה ,כנדרש במפרט זה ,לרבות פלטות ,ברגים וכד'.

▪

הקבלן יספק ויתקין משקופי עזר כנדרש במפרטי התכנון.

▪

משקופי עזר יבוצעו בפחים מגולוונים בעובי שלא יפחת מ  2מ"מ ומכופפים ע"פ החתך
הנדרש יעוגנו לבניין ע"פ הנחיות התכנון ,היועץ והמנהל.

▪

לא יבוצע חיבור משקופי עזר לבניין באמצעות מסמרי אקדח אלא אך ורק באמצעות
ברגיםבגודל וחוזק כנדרש .כל ריתוכי הפינות ו/או ריתוכים אחרים במשקופי העזר יצבעו
בצבע עשיר אבץ משני צידי המשקוף לפני התקנתם .צפיפות חיבורי המשוף לחלקי הבניין
לא תהיה גדולה יותר מ  50ס"מ בין נקודת חיבור אחת לשניה.

▪

הזכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז ,במרחק מהפינה של
רבע מהאורך.אורך המייצבים  30 -מ"מ לכל מ"ר זכוכית .עובי המייצבים יהיה  3.0מ"מ
לפחות.

▪

מרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת ,יאפשרו התפשטות טרמית של הזכוכית
וימנעו מגע בין הזכוכית למתכת.

▪

אטמי הזיגוג יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש ,ובטיב מעולה ,עמידים לאורך שנים בתנאי
מזג אויר קיצוניים וקרינת  .U.Vמסוג  ,EPDMניאופרן ו/או סיליקונים.

י .ניקוי סופי ,הוראות אחזקה.

▪

הקבלן מתחייב לנקות ,באופן יסודי ,את כל פריטי הביצוע במועד שייקבע על ידי המזמין
וסמוךלמסירת הבניין ,לרבות ניקוי הזיגוג וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו.

▪

הקבלן יצרף תכניות עדות ( )AS MADEהוראות תחזוקה שוטפת לפריטים ,ובמיוחד תאור
סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור ,בזיגוג ובאטמים.

▪

הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין ,על כן ,ימדוד את הבניין לפני תחילת
הייצור וישמור על התאמת המידות של המוצר למבנה.

 12.04תכולת מחירים ( -כולל אך לא מוגבל ומבלי לגרוע מהאמור בפרק  12.00למפרט הכללי)
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▪

פריטי האלומיניום השונים כמופיע ברשימת האלומיניום יכללו את כל הדרוש לקבלת
הפריטים כשהם גמורים ומוכנים מכל בחינה שהיא ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור.

▪

עלות חומרים ,פחת ,תקורות ,מסים ורווח

▪

מדידות המבנה.

▪

התכנון המפורט (תכניות פרטים ומסמכים טכניים) ,החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט
הכללי והמפרט המיוחד ,לרבות פקוח מצד מתכנני הקבלן והקבלן עצמו.

▪

משקופי עזר ומשקופים סמויים ואיטומם אל הבניין.

▪

פרופילים ,פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום.

▪

זיגוג לסוגיו השונים.

▪

פרזול לסוגיו השונים.

▪

גימור מוצרי האלומיניום בצבע או אילגון.

▪

אטמים ,חומרי איטום ובדיקות אטימות.

▪

חומרי בידוד.

▪

הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר.

▪

הובלה ואחסון כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה והשלמתה.

▪

גלוון מוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט לעיל.

▪

התקנת פריטי האלומיניום במבנה ,בהתאם לסיבולת הבניין.

▪

הכנת תכניות עדות () AS MADEע"פ דרישת היועץ והמפקח.

▪

כמו כן ,יכלול מחיר פרטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת
הפריטים על פרטיהם ,כשהם מותקנים במקומם ,מושלמים ומתפקדים כהלכה.

▪

בידוד אקוסטי.

▪

הרמה ופיזור המוצרים בבניין.

▪

ניקיון יסודי והוראות אחזקה.
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פרק  - 13עבודות בטון טרום ודרוך
 13.1קורות טרומיות דרוכות
 13.1.1תיאור
תקרת אולם הספורט עשויה מקורות טרומיות אששטו ודרוכות דריכת קדם ,כמתואר בתכניות .הקורות
מיוצרות בהתאם לפרטים ולמידות הנתונים בתכניות ובכפיפות לדרישות הכלליות של המפרט .הקורות
תיוצרנה בהתאמה מלאה לדרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים.

 13.1.2אספקת הקורות
ייצור הקורות ,הובלתן והרכבתן על קירות אולם הספורט נכללים במסגרת חוזה זה.
על הקבלן יהיה להציג תוך  14יום מתאריך צו התחלת העבודה ,לאישור המפקח ,פרוט מלא של תכנית
התארגנותו לייצור הקורות.
על הקבלן יהיה לתאם מראש עם יצרני הקורות הטרומיות את מועדי האספקה של הקורות ואת קצב
הובלתן לאתר ואת פרטי שיטת הרכבתן של הקורות וכן להביא בחשבון את ההפסקות ו/או ההפרעות
האפשריות ,אשר עלולות להיגרם לו בגין אלה בביצוע עבודותיו האחרות הכלולות בחוזה זה.
התמורה עבור טרחתו והוצאותיו הכרוכות בכל אלה ,יכלול הקבלן במחיר בית הספר אשר בהצעתו,
מאחר ולא ישולם עבורם בנפרד.
אין לבצע תיקונים כל שהם אלא באישור מראש של המתכנן והמפקח.
אין לבצע כל עבודה הקשורה בייצור הקורות (כגון :דריכה ,סגירת תבניות ,יציקה ,שחרור וכו') אלא
בנוכחות המפקח.
יש לשנע את הקורות בזה ירות ובאיטיות וכן להוביל אותן קשורות היטב .על הקבלן לפעול למניעת
קריסה אופקית של הקורות בזמן הובלתן ובזמן הרכבתן.

 13.1.3אישור מפעלים לייצור קורות טרומיות ודריכתן בדריכת קדם
לצורך יצור הקורות רשאי הקבלן להתקשר עם מפעל ליצור רכיבים טרומיים דרוכים אשר מקיים
במלואן את כל הדרישות הבאות גם יחד:
ג.

ניסיון מוכח בייצור קורות טרומיות דרוכות מהסוג המתוכנן.

ד.

יכולת לבצע דריכת קדם ע"י שחרור כל הגדילים בקו הדריכה באופן סימולטאני.

ה.

למפעל תהיה בקרת טיב בטון צמודה מטעם מבדקה מוסמכת.

ו.

למפעל יכולת לבצע אשפרה גם במשטחי האחסון וגם על קו הייצור.

ז.

המפעל מקיים מערך בקרה שוטף לייצור תחת מערכת איכות  ,ISO - 9002או מערכת שוות ערך
שתאושר ע"י מנהל הפרויקט.

ח.

המפעל אושר ע"י מנהל הפרויקט.

מודגש בזה כי מנהל הפרויקט רשאי לפסול את המפעל שבחר הקבלן מתוך הנ"ל ,אם יתברר לו כי
המפעל אינו עומד בדרישות הטיב והבקרה הנדרשים ,וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית ומבלי שלקבלן תהיה
זכות ערעור על כך.
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 13.1.4דרישות הביצוע
ט.

חוזק הבטון של הקורה הטרומית יהיה מסוג ב ,60-דרגת חשיפה  ,4כרשום בתכניות .הבטון חייב
לענות לדרישות החוזק כמתואר במפרט הכללי בסעיף (.0.4.2 )2

י.

בשעת שחרור גדילי הדריכה (הפעלת כוח הדריכה על הבטון) ,יהיה החוזק המינימלי של כל קובית
בטון לא פחות מ 51-מגפ"ס .יש לבדוק  3קוביות לפחות.
השחרור לא יהיה לפני  72שעות ממועד יציקת הקורה.

יא .ייצור הקורה ועיבודה-התבניות עבור הקורות יהיו מפחים בעובי  4מ"מ לפחות ,מוקשחים בפרופילי
פלדה .פרטי התבניות כולל החיזוקים ,נקודות ריטוט ,התקנים להרמה והרכבה וכו'  -יקבעו ע"י
הקבלן ויובאו אישור המפקח.
יש להקפיד על אטימות התבניות ובמיוחד בפינות התחתונות של התבניות .פרטי החיבור יהיו
טעונים אישור המפקח.
כל פני הבטון הבאים במגע עם השלמות יציקה באתר יחוספסו לדרגת חספוס  3לפי ת"י  466חלק4-
(פני הקורה העליונים ,צידי הקורה באיזור הקורות הרוחביות ,קצות הקורה) .החספוס ייעשה מיד
בתום היציקה .תוך כדי חספוס פני הקורה  -יסולקו מי הצמנט מפני הבטון ,וכן שיירי בטון .אין
הקורה .מיד לאחר היציקה ,יש
להשאיר על פני הבטון אגרגטים שאינם דבוקים היטב לפני
לנקות את הזיון הבולט משיירי טיט צמנט ע"י מברשת פלדה או בכל דרך אחרת מאושרת ע"י
המפקח .במידת הצורך תכלול התבנית הכנות לתפיסת אביזרי העיגון המיועדים לייצובה של
התבנית שתשמש ליציקת הזיזים שלאורך שפות המיסעה .יש להקפיד על מיקום מדויק של החורים
שבדופן הקורה  -כדי שלאחר הרכבת הקורה יהיו כל החורים על קו ישר אחד.
הקורה תהיה בעלת גוון אחיד ,ללא כל סימני נזילה של בטון וקיני חצץ ,נקיה לחלוטין מכתמים
כלשהם ,כולל כתמי חלודה ושמן.
אין לבצע תיקונים כלשהם אלא באישור מראש של המזמין.
הקורות תיבדקנה על ידי המפקח ,ואין להוציאן מן המפעל בטרם ניתן אישור בכתב על ידי המפקח.

יב .פלדת הדריכה
עבודות דריכה תבוצענה בכפיפות לנאמר במפרטים.
הקורות תהיינה דרוכות בדריכת קדם .פלדת הדריכה תהיה מסוג ( ,”T 0.5חתך הגדיל0.9871
סמ"ר) ,משוכה בקר ,רפויית מאמצים ,בעלת חוזק אופייני של  1860מגפ"ס ותכונות רלקסציה
ברמה ( 2הרפיה נמוכה) ,מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י  ,1735חלק .4
על הקבלן יהיה להמציא למפקח תעודות בדיקה מקוריות של יצרן הפלדה המתייחסות לטיב הפלדה
של כל סליל וסליל המיועד עבור יצור הקורות הדרוכות נשוא מכרז/חוזה זה.
התעודות תכלולנה:
יג.

שם היצרן וארץ הייצור ,סימון וסוג הפלדה ,כולל שיטת הייצור והטיוב.

יד .תעודות בדיקה של תכונות הפלדה כפי שנערכו במסגרת בקרת האיכות העצמית של היצרן במידה
וזו מאושרת ברמה של  ISO 9000או לחילופין בתעודות בדיקה אשר נערכו עבור המשלוח המסויים
על ידי מכון התקנים הישראלי או על ידי מבדקה אשר הוסמכה על ידי הרשויות הממלכתיות בארץ
הייצור לערוך הבדיקות הנדרשות על פי ת"י  .1735תנאי הקבלה ומספר המדגמים לבדיקה יהיו על
פי נוהלי בדיקה המוגדרים על ידי מכון התקנים .בכל מקרה  -חייב יהיה כל משלוח של פלדת דריכה
בבדיקה מדגמית לקבלת אישור של מכון התקנים הישראלי או של המבדקה לחומרי הבנין אשר ליד
הטכניון בחיפה ,כי הפלדה ממלאת את כל דרישות ת"י .1735
טו .הצהרת היצרן על תכונות הפלדה המפורטות להלן ,מלווה בתעודות בדיקה הנערכות במהלך הייצור
והבדיקות.
הניסויים
נערכים
פיהם
שעל
התקנים
פרוט
השוטף,
מועד ביצוע הבדיקות לא יעלה על  6חודשים לפני מועד אספקת הפלדה.
הרפיית מאמצים ( )Relaxationמכסימלית בדוקה במשך  1000שעות תחת מאמץ תחילי של
 70% ,60%ו 80% -מחוזק המתיחה בעליל ,ובטמפרטורה של  C20בהתאם לתקן האמריקאי
.ASTM-E328-86
עמידה בפני התעייפות הפלדה (.)Fatigue Resistance
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עמידה בפני קורוזיה של מאמצים (.)Stress Corrosion
בהעדר תעודות בדיקה מספקות ומפורטות כנדרש לעיל ,או אם לפי שיקול דעתו של המפקח,
נמצאו סתירות או סטיות בין הנאמר בתעודות לבין תכונות הפלדה שנתגלו בעת הביצוע  -יהיה
המפקח רשאי לדרוש ביצוע בדיקות כנ"ל או בדיקות חוזרות במעבדה מאושרת כנדרש בסעיף
 .13024השימוש בפלדות אלו יורשה רק לאחר שיוכח על סמך תעודות המעבדה המאושרת כי
הפלדות מתאימות בכל תכונותיהן לדרישות שפורטו לעיל.
טז .פלדה מצולעת
הפלדה המצולעת תתאים לדרישות ת"י  .3/4466כסוי הבטון מעל לחשוקים יהיה  3ס"מ ,פרט אם
צוין אחרת בתכניות המאושרות .דרישות משלימות  -ראה פרק .02
יז.

נטרול הגדילים בקצוות הקורות
נטרול הגדילים יבוצע בהתאמה מלאה לדרישות המפקח .האפקט של נטרול הידבקות הגדילים יושג
על ידי הכנסת הגדילים לתוך צינורות פלסטיים גליים בצבעים שונים ,באזורים המסומנים בקצות
הקורות .את קצוות הצינורות הפלסטיים יש לאטום בחומר מתאים על מנת למנוע חדירת מי-
צמנט אל תוך המרווח שבין הגדיל לבין הדופן הפנימית של הצינורות.

יח .סדר יציקת הקורה
לגמרי.
ומפולסת
חלקה
להיות
חייבת
הקורה
ליציקת
הדריכה
מיטת
יש לקבל אישור בכתב של המזמין לסדר היציקה של הקורות וללוח הזמנים .במידה והקורות
נוצקות במיטת הדריכה כל אחת בנפרד  -נדרש זמן של  24שעות לפחות בין יציקה ליציקה.
ביום היציקה הראשון ניתן לצקת קורה אחת בלבד או שתיים (בתנאי ששתי הקורות נוצקות
ברציפות!!) .ביום היציקה השני ניתן לצקת שתי קורות ,כל אחת מצידה האחר של הקורה שנוצקה
ביום היציקה הקודם .יש להבטיח מניעת ויברציה נוספת על קורה שנוצקה מוקדם יותר ואשר לא
הגיעה עדיין לחוזק בטון דרוש.
יט .פירוק תבניות
במידה והקבלן מעוניין בפירוק מוקדם של צידי התבניות ייעשה הפירוק לא לפני  12שעות בקיץ ו-
 24שעות בחורף ממועד גמר היציקה  -בתיאום מראש עם נציגי המזמין ולא לפני שהבטון יקבל
חוזק של  80ק"ג/סמ"ר לפחות.
חוזק הבטון ייבדק על ידי  3קוביות לפחות הנמצאות על קורת הבטון באותם תנאי אשפרה .כל
הקוביות יהיו בחוזק מעל  80ק"ג/סמ"ר.
בכל מקרה ,האחריות לנזקים שעלולים להיגרם מפרוק מוקדם כלשהו חלה על הקבלן.
כ.

שחרור הגדילים
שחרור הגדילים יהיה סימולטני (בו זמנית) משני צידי מיטת הדריכה ,ויבטיח הזזה מינימלית של
הקורות בזמן השחרור .השחרור ייעשה תוך שימוש בטבעות שחרור בעובי של  20ס"מ לפחות מכל
צד .האורך החופשי של מיתרי הדריכה בקו אחד ,כולל הקטעים המנוטרלים בתוך הקורות ,לא
יעלה על כ 60 -מטר וזאת כדי לאפשר שחרור מלא של כל כוח הדריכה שבקו.
כאשר במיטת הדרי כה יוצקים קורה בודדת או מספר קורות המותירות אורך חופשי העולה על
הנקוב לעיל ,יהיה על היצרן להפעיל מערכת שחרור מותאמת לאורך החופשי הגדול ,או לקצר את
מיטת הדריכה באמצעות נציב עיגון ביניים זמני ,כך שניתן יהיה לבצע את שחרור כוחות הדריכה
באמצעות טבעות השחרור כנקוב לעיל.
החיתוך הסופי של הגדילים ייעשה לאחר שחרור כל הגדילים באופן מכני בלבד .סדר שחרור
הגדילים וסדר חיתוכם (במיוחד במקרה של הכנת מספר קורות בקו ייצור אחד) יובא לאישור נציגי
המזמין.
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כא .סטיות מותרות (טולרנסים)
לכל הסטיות המותרות בייצור קורות:
א.

אורך הקורה:

1מ"מ למטר ,אך לא יותר מ 16-מ"מ.

ב.

רוחב האגפים:

 3מ"מ.

ג.

גובה כללי:

 5מ"מ.

ד.

עובי הדופן:

 5מ"מ.

ה.

עובי האגפים:

 6מ"מ

ו.

סטיה פלנימטרית מקו ישר:

 10מ"מ.

(הסטיה מקו ישר מקביל לציר האלמנט)
ז.

הפרש מההתרוממות המתוכננת  1מ"מ למטר ,אך לא יותר מ 5-מ"מ.

ח.

הפרש התרוממות בין קורות סמוכות  1מ"מ למטר מפתח ,אך לא יותר מ 5-מ"מ.

ט.

מוטות חישוקים  -הבלטה מעל הקורה  10מ"מ.
הקבלן אחראי לנכונות המדידה ולדיוקה.
אימות דיוק ייצור הקורות בכפיפות לדרישות סיבולת הייצור יהיה ע"י המפקח במהלך שחרור
הגדילים וכן לפני משלוח הקורות לאתר .לא תשלח לאתר קורה שהמפקח לא אישר אותה
כמתאימה.
הקבלן ידווח למפקח בכתב ובצורה מסודרת על ממצאי המדידה בעוד מועד ,בצורה שתאפשר זיהוי
קל של הנתונים ושל הקורות הנוגעות בדבר.
אין לרדת ממידה זאת בשום מקרה ,כלומר במידה ומסיבה כלשהי הקורות הטרומיות קצרות
מהמתוכנן ,יידרש הקבלן להכין קורות חדשות.
ההוצאות הנוספות והנזקים שייגרמו למזמין עקב התאמה לקויה של האלמנטים ,יהיו על חשבון
הקבלן.
בכל מקרה של סטיות גדולות מהמותר ,הן של הקורות או של הסטייה המצטברת בין שתי קורות,
רשאי המפקח לנקוט באחד מהאמצעים הבאים:
א .פסילת הקורות.
ב .אישור המשך הביצוע ללא נקיטת אמצעים.
ג .אישור הקורה תוך נקיטת אמצעים לביצוע תיקונים.
כל ההוצאות הנובעות מהתיקונים שיידרשו יהיו על חשבון הקבלן ועל הקבלן לפצות את המזמין
לגבי הנזקים שייגרמו עקב תקלות כנ"ל.

כב .אשפרה
משך האשפרה יהיה עד הגיע הבטון לגיל  7ימים לפחות לאחר פרוק התבניות .בכל תקופת האשפרה יש
התייבשות חלקית  -עד
להרטיב את פני הקורה כולה ודפנותיה היטב ולהחזיקה במצב לח  -ללא
לגמר תקופת האשפרה.
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כג .ציפוי קצוות כבלים
יש לצפות בבטון אפוקסי (בחומר מאושר ע"י המפקח) את אזורי הקצה של הכבלים כהגנה מפני
קורוזיה .הצפוי יכסה את כל השטח שבו נמצאים הכבלים כולל  10ס"מ נוספים לפחות ,לכל כיוון
מהגדיל האחרון.
כד .שינוע ואחסון
הרמת הקורות ,שינוען והשענתן לאחסון תעשה לפי המיקומים של הסמכים הסופיים שצויינו
בתכניות או לפי מיקומים שאושרו מראש על-ידי המתכנן .יש לאחסן את הקורות בשטח מיוצב
ומנוקז היטב להבטחת יציבות אנכית של הקורות עד להוצאתם מהמפעל לצורך הרכבה .במידה
ויוחלט על כך ע"י המפקח ,ועל מנת להקטין את הכפף האנכי ,תועמסנה הקורות במהלך האחסון,
על פי תרשים שיוכן למטרה זו ע"י המתכנן.
פרטי אביזרי ההרמה ומיקומן של נקודות הרמה יתוכננו על ידי הקבלן ויובאו לאישור המתכנן
והמפקח .אולם מודגש במפורש כי אישור כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית
לשלמות הקורות או לכל נזק העלול להיגרם.
כה .עבודה בנוכחות המפקח
עבודות הדריכה ,היציקה והשחרור ייעשו בנוכחות מהנדס האחראי על בקרת האיכות מטעם
המפעל ובנוכחות המפקח מטעם המזמין ,אשר יחתמו על טופס מתאים הכולל את פרטי הפעולות
כפי שבוצעו( .ראה גם סעיף בקרת איכות על ידי הקבלן  -לעיל).
כו .אופני מדידה
המדידה לתשלום ייצור הקורות הטרומיות תמדד ותשולם לפי נפח במ"ק .המדידה לפי הכמויות
שבתכניות היצור ,ללא כל תוספת פחת ותכלול בין היתר את הבטון ,הזיון הרך ,הפלדה המקצועית
(פרופילים ,מוטות פלדה עגול ופחים) ,פלדת הדריכה ,אינסרטים ,אלמנטי פלדה לעיגון כרכובים,
פעולות הדריכה ,הדייס ,וכל יתר החומרים והמלאכות הדרושים לקבלת הקורה בהתאם לפרטים
המופיעים בתכניות המאושרות ,גמורה ומושלמת במקומה הסופי במבנה וכולל גם הובלה ,שינוע
והרכבה.

 13.1.5הובלה ,שינוע והרכבה של הקורות הטרומיות
כז .הובלה ושינוע
הקורות הטרומיות תובלנה מבית החרושת אל אתר הביצוע כשהן תמוכות אך ורק במקום הסמכים
שצוינו בתכנית ,או שאושרו על ידי המתכנן.
בהובלה של כמה קורות על עגלה אחת ,על הקבלן לקשור את הקורות אחת לשניה תוך העמדת
לוחות עץ או בולי עץ בתוך המרווח שנוצר בין הקורות .הובלת הקורות והנפתן יהיו על אחריותו של
הקבלן .כל נזק שייגרם לקורה עקב אחסנה ,הובלה לא נאותה ,יתוקן על חשבון הקבלן וזאת אך
ורק במידה והמזמין יסכים להשתמש בקורות שניזוקו.
על אף האמור לעיל ,יהיה המהנדס המפקח באתר רשאי להורות על פסילה מוחלטת של הקורה
ולדרוש החלפת הקורה שניזוקה בקורה אחרת.
כח .הרכבה
הקורות יונחו במקומן על גבי מצע אפוקסי סיקדור  41או ש"ע מאושר ,בהתאם למופיע בתכניות .על
הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להשיג הנחת קורות במקומם המדויק לפי המסומן
בתכניות .כן ינקוט הקבלן זהירות מרבית כדי למנוע ערעור או הזזה של קורה כלשהיא בזמן
הרכבתן ,ולמנוע שבירת בטון בקצוות הקורה.
על הקבלן לבצע טפסות ,מגדלי התמיכה ותמיכות אופקיות עבור הקורות הדרוכות ועבור הקירות
ההיקפיים .מובהר ,כי פירוק הטפסות יבוצע אך ורק לאחר התקשותה המלאה של תקרת קומה 2
(התקרה העליונה לתקרה זו) .התמיכות הזמניות יתוכננו על ידי מהנדס מומחה ומנוסה בנושא.
המהנדס הנ"ל יפקח על ביצועם ועל הרכבתם באתר .על מתכנן הקבלן לקחת בחשבון עומסים
אקסצנטריים ודינמיים הפועלים על התמיכות הזמניות בעת הנחת הקורות הדרוכות .הנפתן
ומיקומן של הקורות הדרוכות על גבי קורות הרוחב .על הקבלן לייצב את הקורות עד להשלמת
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יציקת התקרה וקורות הרוחב כנגד זעזועים בלתי צפויים כגון מכת כלי הנדסי ,כוחות רוח ,רעידת
אדמה ,או זעזועים אחרים מכל סיבה שהיא.
הקבלן ייקח בחשבון כי באתר נמצאים מספר מטרדים אשר יכולים להשפיע על סדר וצורת הרכבת
הקורות ,וכן כי הנפת הקורות מבוצעת בסמוך לעמודי וכבלי חשמל .הקבלן יתכנן מראש את הרכבת
הקורות ובמקרה הצורך יחלק לשלבי ביצוע .על הקבלן לקבל אישור מראש מהמתכנן לתכנון זה.
מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהפרעות או בחלוקה לשלבים ,לרבות ,הפסקות זרם חשמל
וכדומה יהיו על חשבון הקבלן ,והוא יכלילם במחיר בית הספר שבהצעתו.
על הקבלן לתאם מראש את ביצוע הרכבת הקורות הטרומיות עם כל המוסדות והגורמים הנוגעים
בדבר ,כגון:
א .המפקח על התעבורה
ב .משטרת ישראל
ג .חברת החשמל ,בזק ,מקורות ,חברת הדלק וחברת הכבלים.
ד .רשות הניקוז
ה .רשויות מקומיות
ו .חברת נתיבי ישראל
ז .רכבת ישראל
הוא יסכם עם גורמים אלה את המועד והסדורים הדרושים להרכבת הקורות ,ויקבל על כך מראש
את אישורו והסכמתו של המפקח .כל ההוצאות והעיכובים שיגרמו בשל כך יהיו על חשבון הקבלן.
זמן סביר לפני הביצוע של ההרכבה יבקש הקבלן אישור מידי המפקח לגבי כל אמצעי הרכבה ,אשר
בכוונתו להיעזר בו על מנת להשיג הנחה מדויקת של הקורות .אישור זה ע"י המפקח לגבי תהליך
הרכבה או אמצעי עזר להרכבת הקורות ( -בין שאישור זה ניתן כהצעה רעיונית של הקבלן או
כתהליך שאושר סופית לביצוע)  -לא יפתור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לגבי בטיחות העבודה
והשגת הדיוק הנדרש .בין היתר הקבלן יגיש תכניות וחישובים לאישור המפקח לפי הפרוט שלהלן:
-

תכנית סימון נקודת התפיסה של הקורות וקביעת ווי ההרמה.

 תכניות וחישובים של תמיכות זמניות שיבטיחו את היציבות האופקית נגד סיבוב ,קריסהוהיפוך של האלמנטים בזמן ההרכבה ולאחריה עד השלמתה המלאה של התקרה.
הקבלן ייחשב כאחראי הבלעדי ליציבות הקורות ולאלמנטים שהן נושאות במהלך הביצוע ,וינקוט
בכל האמצעים הדרושים למניעת נזקים ותאונות.
הקורות הטרומיות תונחנה על הנציבים ,כמפורט בתכניות.
יש להקפיד על שמירת קוים ישרים של קצוות הקורה.

כט .המדידה והתשלום
סעיף זה לא ימדד בנפרד ומחירו כלול במחיר יצור הקורות.
על הקבלן לכלול במחירים את כל הוצאותיו עבור שרותים ,חומרים ,עבודה ,ציוד ,כוח-אדם וכו'
הדרושים לביצוע הובלה ,שינוע והרכבת הקורות ולסידורים הקשורים בזה ,לרבות בין היתר:
תיאורת לילה ,גדרות זמניות ,שילוט זמני ,תכניות להעברה זמנית של התנועה ,כוח-אדם להכוונת
התנועה (כולל שוטרים בשכר) ,עבודה בשעות הלילה ובזמנים חריגים ,וכן כל האמצעים והאביזרים
הדרושים לייצוב הקורות ולמניעת תאונות ונזקים לאורך כל מהלך ביצוע התקרה.
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פרק  -14עבודות אבן
 14.01חיפוי אבן  -כללי
העבודות בפרק זה מתייחסות לחיפוי קירות פנים וחוץ ,ריצוף באריחי אבן ,טבעית נסורה ו/או
טבעית נסורה מסותתת ,שילוב של חיפוי אבן בסיתותים ועיבודים שונים יבוצע לפי תכניות
האדריכל ,והפיתוח והנחיות המפקח.
מפרט זה הינו השלמה לדרישות המפרט הכללי ,פרק  - 14עבודות אבן ולדרישות המפורטות
בתכניות לרבות הפרטים השונים.
כמו כן ,חיפוי קירות בלוחות אבן הנתמכים ע"י עוגנים ,חיזוקים ואמצעים אחרים המחוברים
לקירות יבוצע על פי המפורט במפרט מכון התקנים מפמ"כ ( 378פברואר  )1994וע"פ ת"י 2378
חלק  1דרישות כלליות וחלק  2קירות מחופים בקיבוע רטוב ובמהדורתו האחרונה אשר מתעדכן
ויתעדכן מעת לעת .בכל מקרה של אי התאמה בין דרישות המפרט ודרישות התקנים הרלוונטיים
יגבר המחמיר מבין השניים.
כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט הכללי ובמפרטי מכון התקנים הישראלי והמתייחס
לעבודות המתוארות במפרט זה ,חל גם על המפרט הזה.
א .תכנון מפורט ע"י הקבלן לחיפויי האבן בקיבוע רטוב:
 לפני תחילת העבודה ,יגיש הקבלן לאישור האדריכל והמפקח ,תכנון מפורט לחיפויי אבן,
אשר יוכן על יסוד תכניות ופרטי האדריכלות ועל סמך ההנחיות הכלליות המפורטות במפרט
הכללי והמיוחד .התכנון יכלול תכניות עבודה ומפרט משלים עם תיאור החומרים ,האביזרים
והעבודות המיוחדות .תכניות העבודה יהיו מותאמות למידות בפועל בבניין ויכללו מידות,
חתכים ופרטים בקנה מידה גדול ,פריסות וגבהים ,פרטי הרכבה ,פרטי שילוב רכיבים
ואביזרים שונים ,פרטי חדירות ופרטי חיבור ועיבוד סביב אלמנטים סמוכים .התכנון המפורט
יכלול גם הגשת חישובים סטטיים על ידי מהנדס רשוי על חשבון הקבלן ,לחיפוי הקירות
כנדרש על פי התקנים.
 הקבלן אחראי שתכנון האלמנטים יהיה תואם את החוקים ,התקנות והתקנים הישראליים
והבינלאומיים הרלוונטיים המחייבים .התכנון יאושר ע"י האדריכל הקונסטרוקטור והמפקח
על כל פרטיו ויהווה עם אישורו ,חלק בלתי נפרד מהחוזה .אישור המפקח ,לא יהיה בו כדי
לגרוע במאומה מאחריות הקבלן לטעות ,אי-התאמה וכו' .אישור האדריכל והמפקח לתכנון
המפורט אינו מהווה אסמכתא להתאמת התכניות לחוקים ,לתקנות ולתקנים המחייבים.
 התאמת התכניות לחוקים ,לתקנות ולתקנים המחייבים היא באחריותו המלאה והבלעדית
של הקבלן .עבודות חיפויי אבן לסוגיהם ,בפנים ובחוץ ,בקיבוע רטוב או ביבש תבוצענה
בהתאם לתכנון המפורט של הקבלן שאושר ע"י האדריכל והמפקח.
ב .דוגמאות:
 יש להעביר לאישור האדריכל דוגמאות מ 3-מחצבות שונות .הקבלן יודא כי כל אבן המוצעת
כדוגמא שו"ע לקיים קיימת במלאי בכמויות מספיקות לביצוע העבודה.
 כל דוגמה תכלול  3אבנים לפחות במידות שיוגדרו על ידי האדריכל הצמודות זו לזו.
הדוגמאות יתלו בשטח .לא תתבצע הזמנה סופית של האבן עד אישור בכתב מהאדריכל
והמפקח.
 כמו כן יוגשו דוגמאות של מוצרים ואביזרים כגון אביזרים לעיגון הלוחות ,כפי שיידרש,
בצירוף מפרטים ופרוספקטים של ספקים .הדוגמאות יתאימו לדרישות המפורטות במפרט
מיוחד זה.
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ג.

מפרט זה מתייחס לעבודות הבאות
 חיפוי מעטפת הבניין .החיפוי יבוצע בקיבוע רטוב אשר ייושם על גבי שכבת בידוד טרמי חיצוני
ושכבות איטום לרבות חשפים ,ספים ואדני חלונות ,כרכובי (קופינג) במעקות,וקצה קירות
פנימיים בגגות הבניין ובהתאם למפורט בתוכניות ופרטי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה.
 ריצוף/וחיפוי קירות פנים (מבואות ,מעברים,ארקדות) לרבות חשפים ואדני חלונות ,כרכובים
(קופינג).
 ריצוף שטחי פיתוח בגבולות הפאושל לרבות ביצוע מדרגות ,ציפוי קירות תמך וקופנגים וכל
אלמנט אחר בהתאם לתוכנית אדריכל הפיתוח ואדריכל המבנה.
 שיטת החיפוי וכל יתר ההוראות במפרט המיוחד להלן מחייבות את הקבלן והן עדיפות על
האמור במפרט הכללי.
 כל העבודות תבוצענה בהתאם לת"י  2378במהדורתו האחרונה וע"פ עדכונים מעת לעת ככל
שיחולו ,והוא מתקן הנחיות הנוגדות לו במפרט המיוחד.
 הקבלן יורשה לצקת מאחורי אבן רק לאחר שהמהנדס בדק את השורה וחתם על טופס בקרת
בנית האבן.
 ביצוע עבודת חיפוי האבן תעשה ע"י הקבלן האבן בהתאם למדידות הצירים שיסומנו לו
באתר ע"י הקבלן הראשי.
 חיפוי האבן במעטפת הבנין
 העבודה תבוצע בשלבים במידת הצורך הכולל דיוק ועבודה בשלבים.

ד .אופני מדידה-עבודות חיפויי האבן יכללו בין היתר את העבודות הבאות :
 את כל החומרים והעבודה ואת כל הדרוש לקבלת עבודות חיפוי מושלמות ,ע"פ דרישות
המפרט ,התכניות והפרטים ובין היתר :הכנה ,פריסה ומיון של הלוחות ,עיבוד מלוטש מט
( ) HONEDאו בצריבה ( ,)FLAMEDמילוי במלט או בטון בגב האבן ,מלט ,הדבקה ,חומרי
הדבקה ומוספים ,עיבוד מישקים ,חיתוכים ,התאמות ועיבודים לפי הצורך ,קדחים ותעלות,
חיתוך בצורות גיאומטריות לא מוגדרות ,עיצוב חורים לצינורות ואביזרים ,בנייה בשטחים
קטנים או צרים ,בנייה בזווית בלתי ישרה ,בניה לגובה כל שהוא ,פיגומים ,אמצעים וחומרי
עזר ,אשפרה והגנה על העבודות בפני פגיעות לאחר גמר הביצוע עד למסירתן למזמין;
 שכבת הרבצה על הרקע קירות בלוקים;
 חירוץ מכונה של הלוחות ,לשיפור ההידבקות בין הלוחות לבטון מילוי בגב;
 טיח מיישר כשכבת ביניים להדבקה דקה;
 הדבקה בשכבה דקה;
 כל סוגי המקשר שצוינו בתכניות ובמפרט מיוחד זה;
 אמצעים ואביזרים לתמיכה ,חיזוק ,קביעה ועיגון הלוחות כגון רשתות מרותכות ,זוויתנים,
שטוחים ,דיבלים ,פינים ,עוגנים ,מסילות וווי חיבור ,מפלדה מגולוונת ומפלב"ם ,בחיפוי ברטוב
וביבש;
 סיתות הלוחות להתאמת מידות ולהתאמה לחלקי קונסטרוקציה ,לרכיבים משתלבים
ולרכיבים צמודים;
 תכנון מפורט כמפורט לעיל;
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 דוגמאות כמפורט לעיל;
 קטעים לדוגמא כמפורט לעיל כולל הריסתם וסילוק מן האתר.
 על הקבלן למדוד גובה שורות האבן לפי הפרטים בכל מקום ולא רק לפי גיליון שורות האבן,על
כל סטייה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל אישורו להמשך העבודה.
 יש חשיבות רבה לשמור על קווי הפינות הפנימיות וחיצוניות לכל הגובה ולקבל קו אחיד.
 העבודה כוללת ביצוע פיגומים נדרשים למשך כל תקופת הביצוע בכל גובה שיידרש.
 העבודה תכלול ביצוע תפרי התפשטות בהתאם למפרט.
 העבודה כוללת הכנת תכניות למערכת נושאת לאישור המפקח .מחירי חיפוי הקירות ופנלים
כוללים ביצוע חיבורי גרונג.
 העבודה תכלול ניקוי ,סתימות לוחות האבן וביצוע שכבת מגן "סילר" בכל שטחי החיפוי
והריצוף
 העבודה כוללת את כל עבודות העזר בהתאם לאמור במפרט ו/או הדרושות לביצוע עבודה
גמורה ומושלמת.
 הקבלן ישתמש גם בלוחות במידות שונות ,גם במידות שונות מהמצויין בתכניות ושילוב של
לוחות בגדלים וסוגים שונים .מידות ריבועיות של לוחות האבן יקבלו את אישורו של האדריכל
לפני הביצוע.
 מחיר החיפוי יכלול ביצוע פרטים ספציפיים לחיבורים בין חיפוי השיש לחיפוי האלומיניום של
קירות מסך ,ויטרינות,דלתות וחלונות ,לרבות ,השלמות בשיטת הרכבה רטובה עפ"י פרטים
שיאושרו אצל הפיקוח.
 הסימון המיוחד של עבודות האבן לקבלת דרגת הדיוק כמפורט לרבות מיפוי הקירות
המיועדים לחפוי .המדידה תכלל סימון מדויק של הפתחים וסטיות מהאנך.
 את הפיגומים לבניה ,את התמוכות לבניית אבן בפתחים ישרים ועגולים וכד' את כל אמצעי
ההרמה לפיגום ,את הגנת העובדים .הפיגום יותקן בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים.
 כל העבודות הדרושות להכנת האבן ,עיבודה כמפורט לכל סוגי העיבוד והסיתות ,הובלתה,
הספקתה לבניין ,הרמתה על הפיגום ובנייתה ,הכנת דוגמאות אבן ודוגמאות העיבוד לסוגיו.
 הדבקת שברי אבן או פסי אבן בדבק אפוקסי לצורך השענתה על זויתנים או לצורך חיבורה
לנדבך התחתון ובכל קומה כמופיע בתוכניות ,חירוץ גב אבן והתזה צמנטית לשיפור אחיזתה.
 כל עבודות יציקת גב הבטון ,לכל גובה הבנין ,רשתות הפלדה ,זויתני חיבור הרשת לקיר ,ברגי
פיליפס לחיבור הזויתנים לקיר ,איטום מסביב לעיגונים ,תיקוני בידוד ,חוטי נירוסטה ,קידוח
חורים וחריצים באבן לצורך תמיכתה וכל חומרי העזר הדרושים .כל האביזרים והעבודה
לעיגון אבנים במשטחים אופקיים במשקופים ובקונזולות ובכל מקום שיידרש ובכל שיטה
שתיבחר כלולים במחירי האבן ולא תשולם כל תוספת.
 חיתוך פתחים באבן לשתילת אביזרי חשמל ,גופי תאורה ,אביזרי אינסטלציה ומעליות ,אפי
מים וכו'.
 ניקוי מישקים ,כיחול איטום במסטיק אלסטומרי במקומות הנחוצים.
 נ יקוי החזיתות ,הגנה על עבודות האבן הגמורות עד למסירתן ,לרבות ניקוי פני האבן במהלך
העבודה ,לפני הכיחול ואחריו.
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 מחירי האבן יהיו אחידים לכל גובה ושטח הקיר ,בין פנים לבין חוץ ,כולל בשטחים קטנים
וצרים.
 זויתנים מגולוונים לתמיכת האבן בכל קומה ,בין הקומות ומעל פתחים לרבות ברגי החיבור
לבטון.
 התזה בחומר דוחה מים .המחיר כולל עבודה ,חומר ,פיגומים וכל הדרוש לקבלת עבודה
מושלמת.
 אספקת אבנים נסורות  +עיבוד פני גמר בעובי  40מ"מ ו 30 -מ"מ עפ"י פרטי האדריכל.
 חיתוך ועיבוד פני האבן.
 ביצוע כל הקידוחים וההכנות בקירות הבניין .לצורך חיפוי קירות ,כולל ביצוע קידוחים
חיצובים וחיתוכים למעברי צנרת ותעלות למיניהם כגון :מים ,חשמל ,תקשורת וכד' ולפי
תכניות מתכנן הבניין.
 התאמת כל פתחי הבניין והרצפות והרכבת פרזולים ומסגרות ומסילות לצורך חיפוי הקירות
וריצופם.
 ביצוע/חריטה/כירסום שקעים ,חורים ,אפי מים וכיו"ב עפ"י הפרטים שיאושרו לביצוע.אין
לבצע אף מים וחרטיה באתר ,אלה רק במפעל.
 כל הפירזולים ,עוגנים ,מסילות ,רשתות וחוטי קשירה למיניהם עפ"י שיטת הביצוע שתיבחר
כולל הגנה בפני קורוזיה ועפ"י הפרטים לביצוע ,הפרזולים יהיו כדוגמת חברת ,LUTZ
 FRIMEDA ,HALFENו/או שווה ערך.
 ביצוע תמיכות זמניות למיניהן תוך כדי העבודה לחלקי קירות וחיפויים למיניהם בקירות
ובפתחים.
 התקנת פיגומים למיניהם לצורך חיפוי הקירות למשך כל זמן הביצוע כולל הגנות וכיסויים
עפ"י דרישות הבטיחות ועד למסירה הסופית.
 הגנה על לוחות האבן בחיפוי הקירות ולהגנתם עד לגמר הבניה.
 כל עבודות ההגנה של חיפוי קירות חוץ מפני פגיעות מכניות וקורוזיביות למיניהם ,פיגומים
וכיסויים בלוחות עץ/יריעות פוליאתילן מחוזק וכפי שיידרש ע"פ הוראות המפקח ,המתכנן
ויועץ הקונסטרוקציה.
 הסרת כל הכיסויים/הגנות על חיפוי הקירות כולל ניקוי ו/או סיתות מחדש וניקוי הפסולת
לאתר פסולת כפי שיורה לקבלן המפקח בבניין.
 כל העודפים של לוחות האבן בגדלים השונים שיימסרו למזמין יהיו חתוכים ומותאמים
במקום ,ובמיוחד האבנים התחתונות שיבוצעו לאחר הריצופים ועל קבלן האבן להתחשב בכך.
 כל העודפים של לוחות האבן במחצבה/הספק בחו"ל ,כולל מיון מקומי באתר הבניה .המיון
כולל מימון הוצאות הנסיעה והשהייה של נציג המזמין ונציג הקבלן כולל הוצאות נסיעה של
המזמין ,הקבלן והמתכנן למחצבה ,שתיבחר לבחירה סופית של האבן כולל כל הוצאות
השהייה.
 כל הוצאות התכנון המפורט של התכניות והפרטים לביצוע  SHOP DRAWINGSשל קבלן
חיפוי הקירות ,בכל קנ"מ כפי שנדרש במפרט המיוחד ,וכולל כל החישובים הסטטיים לכל
החומרים והפריטים וכפי שיידרש ע"י המתכנן עד לאישור הסופי לביצוע ע"י המתכנן והמפקח,
כולל כל ההוצאות של ביצוע העתקי שמש ,צילומים ,דמי משלוח התכניות וכיו"ב ,וכן כיסוי
הוצאות תכנון מחודש/עדכונים של המתכנן עקב שיטת הביצוע של קבלן חיפוי הקירות.
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 כל ההוצאות הכרוכות בפיתוח המחצבה/חלק מהמחצבה בחו"ל שבה יכרו את גושי האבן
שייבחרו לחיפוי קירות וריצופים.
 כל הוצאות המימון והמשלוח למיניהם ,הביטוח לסוגיו וכל הוצאה אחרת של האבן וכל
הפריטים מהיצרן /ספק ועד לביצוע בתא והבניה ,ועד למסירה סופית של העבודה בשלמותה
למזמין לאחר האישור הסופי של המתכנן והמפקח.
 כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות מעבדה והגשת דוחות הבדיקה.
 קבלן חיפוי הקירות מאשר בחתימתו כי הבין את כל התכניות והפרטים והמפרטים כפי
שנדרשים במכרז ועפ"י כל דרישות החוק התכנון והבניה ,מפרטי מכון התקנים ודרישות כל
רשויות התכנון.
 נדבכי ראש.
 מזוזות ,משקופים ואדני חשפי פתחים ,כולל עיבוד האבן ,כולל תוספת עבור אבני פינה.
 14.02דרישות איכות כלליות
א .איכות החומרים והאביזרים:
 יש לספק חומרים ממקורות מוכרים בעלי יכולת לספק אותו סוג ,גוון ואיכות אבן ושיש העונים
על דרישות המפרט ,עד גמר העבודה ותוך כדי עמידה במועדי האספקה.
 הקבלן אחראי לבחירת מקורות אספקה אשר יספקו את האבן מהסוג הנדרש לעיל בכמויות
ובעיתוי הנדרשים תוך סיכון מינימאלי של הפרעות בהספקה בין גורמים שמחוץ לשליטתו .רצף
האספקה לא יהיה נתון להשפעות חיצוניות כל שהן ,ולא יהיו עילה לפיגור.
 הקבלן רשאי להציע ולספק חומרים אך ורק מהדוגמאות המאושרות ומהיצרנים והספקים
המומלצים ,אשר קובעים את האיכות הנדרשת לאבן.
 החומרים והאביזרים יתאימו לדרישות התקנים .חומרים והאביזרים אשר לגביהם קיימים
תקנים ישראלים ,ישאו תו תקן .חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ אשר לגביהם לא קיימים
תקנים ישראלים ,יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים מחמירים .חובת ההוכחה על התאמת
תכונות החומרים והאביזרים לתקנים ,חלה על הקבלן .מוצרים שווי ערך של יצרנים אחרים
יתקבלו כפוף להגשה של אישורים כתובים של היצרן המעידים להיות המוצרים שלהם שווי ערך
למוצר ה"סטנדרטי" וכפוף לבדיקתו ואישורו של המפקח לגבי היותם שווי ערך.
 שמות מותגים אשר נועדו לציין מוצרים אין בכוונתם לשלול מוצרים שווי ערך של יצרנים
אחרים.
ב .דרישות ביצוע כלליות:
 הקבלן יבצע מראש פריסה ומיון של הלוחות ,כדי להבטיח אחידות טובה של האבן בחיפויים
השונים .על האבן להיות ממוינת לפי הוראות האדריכל .זכותו של האדריכל/מפקח להורות על
הסרת לוח אבן לאחר תליתו באם ימצא פגום מכל סיבה שהיא ,כולל סיבה אסתטית.
 הקבלן יבדוק את המידות בפועל על ידי מדידה מדויקת בשטח לפני תחילת העבודה וישיג את
כל האינפורמציה הדרושה להתאמה מדויקת לעבודות אחרות .הקבלן יתאם ויבצע את כל
ההכנות הדרושות לשילוב כל פריט ואביזר נוסף המתוכנן להיות משולב בעבודות.
 הקבלן אחראי לתאימות בין האבן בה הוא משתמש לבין הרקע ,התשתית וחומרי ההדבקה,
המלט והמוספים ,בתנאי השימוש והיישום המומלצים ע"י היצרנים והמאושרים ע"י המפקח.
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 הקבלן יבצע את העבודות בצורה מפולסת וישרה ,ללא עיוותים .שיטות הביצוע דורשות אישור
המפקח.
 הקבלן אחראי בעת בצוע העבודות על פגיעות בשלמות חלקי בניין שונים ועל שלמות רכיבי
הבניין שהושלמו .הקבלן יגן על העבודות במשך תקופת הביצוע ,כך שהן יהיו נקיות ללא פגמים
וסימני נזק.
 הקבלן אחראי על עמידות עבודות האבן לאורך שנים רבות ובתנאיי שימוש רגילים.
 הסטיות במידות הלוחות ובהרכבה לא תחרוגנה מתחומי הסטיות המרביות המותרות ,כמפורט
במפרט הכללי ובמפרטי מכון התקנים הישראלי
 14.03האבן
 )1כללי
לפי תכנית חיפוי האבן תבוצע בשורות אופקיות בהן המישקים המשכיים ורציפים בעוד
המישקים האנכיים נקטעים בכל שורה במישק האופקי.
 )2מקורות האבן
 המקורות לאספקת האבן חייבים להיות מקורות אספקה מוכרים ומהימנים .המפקח רשאי על
פי שיקול דעתו לפסול מקורות אספקה שאינם עומדים בדרישות המפרטים ו/או שקיים ספק
סביר באשר ליכולתו של ספק האבן לספק את סוגי האבן הנדרשים ו/או את הכמות הנדרשת
ו/או רמת הטיב והאפיון הנדרשים ודוגמאות סיתות ותעודות מעבדה לצפיפות האבן ולספיגות,
וכן התחייבות המחצבה לאספקה של כל הכמויות הנדרשות.
 במקרה דנן ,יהיה חייב הקבלן להחליף לאלתר את מקור אספקתו באתר שביכולתו לעמוד בכל
הדרישות ואשר קיבל את אישורו המוקדם של המפקח.
 על הקבלן להציג בפני המזמין לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק כל האבן הדרושה
לביצוע העבודות .על הקבלן לוודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידו יוכלו לעמוד
במועדי האספקה וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות האבן ,טיב וגוון האבן העונים על
דרישות המפרט .על מנת לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן על ידי הקבלן ,על הקבלן
להשלים את כל דרישות המפקח ,לבנות את דוגמאות האבן ,להמציא את תעודות המעבדה
לתכונות הפיסיקליות של האבן וכן התחייבות המחצבה לאספקה סדירה של כל הכמויות
הנדרשות.
 כמו כן ,רשאי המפקח לפסול (לפי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו בלבד) כל סוג אבן וכן לפסול
גם במהלך העבודות כל א בן שדוגמתה נבחרה ואושרה לביצוע ,אולם אינה עונה לדרישות
האדריכל בהשוואה לדוגמא שאושרה ו/או שהיא פגומה ו/או בעלת אפיון (טקסטורה ,גוון,
מידות וכו') שונים מהנדרש .כל אבן שתפסל על ידי המפקח ,תורחק מהאתר ללא דיחוי ועל
הקבלן יהיה להחליפה באחרת.
 לוחות האבן יהיו שלמים לגמרי ,מחומר הומוגני בלתי שכבתי וללא גידים .לא יהיו ניכרים
סימני משור כלשהם על פני האבן החשופים.
 בכל מקרה (אלא אם צויין אחרת) יהיו הלוחות מלבניים לאחר עיבודם .לא תורשה סטיה
העולה על  1.0מ"מ מהמידות הנומינליות על הלוח ו/או מאורך ו/או רוחב השורות.
 לא תורשה סטייה מזווית ישרה שתעלה על הפרש של  1.0מ"מ במידות של  2פאות מקבילות.
 לא תורשה סטייה של איזה שהוא חלק של הלוח מפני מישור הקיר ביותר מ 1.0-מ"מ.
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 )3פינות חשפים ופרטי אבן אחרים
 פינות האבן מסביב לחשפי החלונות ,בפינות של הבנין ופרטי אבן אחרים יבוצעו לפי פרטים
מאושרים ע"י האדריכל והמפקח.
 )4טיב האבן
 פינות אבן חוץ מסביב לחשפי החלונות בפינות קירות וכו' יבוצעו בהדבקה (רק לאחר קבלת
אישור המפקח לרמת ההדבקה) ,וללא הדבקה סביב פתחי המעליות והמשקופים.
 עובי האבן כ 5 -ס"מ ,חיתוך האבן יהיה בניצב לגידים .מידות האבן לפי פריסות באדריכלות.
האבן תהיה הומוגנית לחלוטין ,שלמה ,בגוון אחיד ללא כתמים ,גידים או פגמים ,נקייה
מחללים ,חורים ,מסדקים או נקודות חולשה .הקבלן ימציא למפקח תעודות בדיקה של מעבדה
מוסמכת ומוכרת המעידה על עמידתם של האבן בתכונות הפיזיקליות הנדרשות בתקנים.
 האבן תהיה במצב יציב וחזק וללא סתימות בחומר זר כל שהוא.
 האבן תהה בעובי נומינלי  4ס"מ .האבן ותעמוד בדרישות מפמ"כ " 378חיפוי קירות באבן
טבעית" ,בקריטריונים הנדרשים ל"אבן קשה" כדלקמן:
 משקל סגולי מרחבי מזערי  2,600ק"ג למ"ק.
 ספיגות מרבית.0.5% :
 חוזק ללחיצה מזערי 60 :מגפ"ס.
 חוזק לכפיפה מזער 5 :מגפ"ס.
 שחיקה ע"פ מבחן תקן של  1מ"מ.
 אישור האבן מותנה בקבלת תוצאות בדיקות האבן על ידי מעבדה מוסמכת ועל פי המפמ"כ
והתקנים .בכל מקרה של החלפת מקור האספקה של האבן ומעת לעת על פי החלטת המפקח,
ילקחו דוגמאות אבן לבדיקות מעבדה .כל הבדיקות על חשבון הקבלן.
 האבן הנדרשת לעבודות החיפוי הפנימי והרצוף בפרוייקט תהייה בעלת תכונות דומות לאבן
הנ"ל לכל הפחות.
 אבן החיפוי בפנים הבניין ואבן הריצוף תתאים לדרישות ת"י  6לגבי שעור השחיקה בבנייני
ציבור.
 )5הכנת האבן:
 מידות הלוחות תהיינה כמתואר בתכניות אדריכלות לחיפויים .כל הלוחות יהיו נסורים במסור
בפאותיהם בזוויות ישרות .הלוחות ימוינו באתר לפני תחילת העבודות ,אחת אחת ,כדי
שבשטחים מוגדרים יישמרו גוון ומרקם אחידים .הלוחות ייבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת
העבודות .כל לוח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות ייפסל.
 כל הלוחות יהיו שלמים ,בלתי פגומים והמקצועות יהיו חדים גם לאחר חיפויים
 )6מידות האבן
 מידות האבן ככלל יהיו בהתאם לפרטי הבניין ולגיליונות סידור האבן שבתוכניות האדריכלות.
 עובי האבן הנומינלי  4ס"מ.
 גובה שורות האבן הטיפוסי בבניין הנו  27ס"מ ,בכל קומה שורה אחת בגובה  32.5ס"מ.
 גובה שורות האבן שבעבוד במילואות ,במילאות שבין קשתות הארקדה 38 ,ס"מ.
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 אורך האבן יהיה במימד חופשי וינוע בין  150%ל 250% -מגובה האבן ,היינו בשורות הטפוסיות
בין  40ל 65 -ס"מ תוך הקפדה על כך מישקים האנכיים אינם המשכיים ואינם קרובים זה לזה
משורה לשורה.
 בפרטים ובמקומות מסוימים בבניין נדרשות אבנים בגדלים שונים ובמידות אורך ורוחב
מוגדרות.
 במקומות מסויימים בבניין נדרשות אבנים גושניות בעובי  10או  12ס"מ כגון בספי חלונות או
כאבן ראש בקירות ומעקות (קופינג) - .לבדוק .לא בטוח שאכן מצויין כך בתכניות
 בפינות הבניין (בזויות  90 ºואחרות) יבנה פרט הפינה מאבנים מודבקות שארך הצלע הקצרה
הבן  15ס"מ לפחות .ההדבקה תעשה מראש על הקרקע באמצעות דבק שייש בעבודה זהירה
ומדויקת תוך הקפדה רבה .לאחר ההדבקה יסותת "עובי" האבן הגלוי עד לטשטוש גמור של קו
ההדבקה.
 )7עיבוד האבן
 מירב שטחי קירות הבניין בחיפוי אבן בעיבוד של סיתות תלטיש בינוני .כל חלקי האבן
החשופים יהיו מעובדים כך שלא יופיעו כלל שרידים של פניה המנוסרות של האבן לפני
שעובדה .הסיתות ועיבוד האבן יגיעו עד לשוליים ללא רצועה בלתי מסותתת " -זמלה" .לא
תהיה "זמלה" בהיקף כל אבן וגם לא בפינות הבניין .פני האבן ישרים וללא כרס .הסיתות יהיה
ללא כיוון מוגדר .אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים ע"י המפקח ,תפסל לבניה.
 בחשפי הפתחים בקשתות שבארקדה ובמקומות אחרים ,כמתואר בפרטים ,עבוד האבן יהיה
עבוד מוטבה.
 מירב פינות האבן מבוצעות בהדבקה כאשר לאחר ההדבקה קו ההשקה של האבנים המודבקות
מסותת על מנץת לטשטש ולהעלימו מן העין ככל שניתן.
 חלק מפינות האבן יבוצעו מאבנים גושניות ולחלק מהאבנים נדרשת צורה ומידות יחודיים הכל
בהתאם למפורט בתוכניות ופרטי אדריכל.
 אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים ע"י המפקח תפסל לבנייה.
 )8פסילת אבנים
 כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט זה ,יפסלו ויסולקו מיד מהאתר על
ידי הקבלן ,ועל חשבונו וללא תמורה כל שהיא.
 זכות המזמין ,המפקח והאדריכל לפסילת אבנים שאינן עונות לדרישות ,אינה מוגבלת לשלב כל
שהוא בתהליך ההספקה וההרכבה הבדיקות והאישורים כאמור לעיל אינם מבטלים או פוגעים
בזכות זו .המפקח והאדריכל רשאים לפסול אבנים גם אחרי הרכבתן ובניתן בקירות או
באלמנטים אחרים.
 )9חיתוך האבן  -מידות וצורות
 גודל האבנים על פי התכנית.
 חיתוך סביב פתחי ניקוז ,גופי תאורה וכו' ,יהיה מדויק ומוקפד.
 14.04סוג האבן
א .האבן תהיה מסוג כמתואר בסעיף  4בפרק  00שתאושר ע"י האדריכל והמפקח מראש ועמידה
בחוזק ובפני ספיגה בהתאם להוראות התקן ,בלא שינויי גוונים ובלא חריצים ע״פ המפורט
בתוכניות האדריכליות ובהתאם להוראות המפקח.
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ד.
ה.
ו.

העבודה תהיה בציפוי אבן ופינות  4ס"מ לאישור הפיקוח.
ציפוי חזיתות הבניין יבוצע מסוג האבן כמוגדר לעיל ובעיבודים שונים כמוגדר בתוכניות ופרטי
האדריכל.
סביב הפתחים ובחשפים יבוצע בעיבוד "מוטבה" כמפורט בתוכנית ופרטי אדריכל.
האבן תהיה מסוג אבן משקע צפופה ,דקת גרגרים וקשה ,בעלת מבנה הומוגני ללא שכבות,
גידים ,התקלפויות ,סדקים ,חורים ו/או נקודות התפוררות ואזורי חולשה.
האבן תהיה במצב יציב וחזק וללא סתימות בחומר זר כלשהו.

 14.05סיתות האבן
א .כללי
 אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים ע"י המפקח לא תועלה על פיגום העבודה.
 אבן אשר נבנתה כבר במקומות בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים ,סיתות האבן יתוקן
במקומה בקיר אם הדבר יהיה אפשרי .במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן ותוחלף
באחרת.
 למען הסר ספק ,אישור וקבלת עבודות האבן יעשו ע"י המפקח והאדריכל לגבי חזיתות שלמות
של בניין ,בכל זמן עד לקבלת העבודה ,כאמור ,רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות ,פסילת
אבנים או החלפתן.
ב .מישקים
 כל המישקים האופקיים יהיו ישרים ועוברים לכל אורך הבניין כולל חשפי חלונות בעובי אחיד
של  10מ"מ.
 כל המישקים האנכיים יהיו ישרים וברוחב אחיד  8מ"מ.המישקים האנכיים לא המשכיים.
 הסטייה ברוחב המשיקים המותרת  1מ"מ ובתנאי שהסטיה המצטברת לקומה לא תעלה על 1
מ"מ.
 הכיחול המישקים יהיה במישור שקוע מפני האבן כ 2-מ"מ .פני האבן ,כתפי האבן וצידי האבן,
שנחשפים ע"י הכיחול המושקע לסוגיו,ינוקו היטב מכל לכלוך ואבק.
 14.06אישור האבן ודוגמאות
תנאי הכרחי לקבלת אישור להתחלת ביצוע עבודות האבן הוא שהקבלן יכין דוגמאות של
)1
בניית אבן .הביצוע חייב להיות מושלם כולל כיחול מישקים .הדוגמא הנבחרת תשמש גם
כדגם להשוואה של כל עבודות הבניה בהמשך.
להלן הליך בחירת האבן ואישורה לבנייה:
)2
 oהקבלן יציג לבחירת האדריכל מספר דוגמאות של אבנים בודוות מסותתות ומעובדות
כנדרש,בכל סוגי הסיתות הנדרשים בבניין.
 oהקבלן יוודא היטב בטרם יביא אבנים לבחירה ,שכל הדוגמאות המוצגות על ידו עומדות
בדרישות לאבן כמפורט בסעיפים  14.2ו.14.1,14.3 ,-
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 oמהאבן שתבחר ע"י האדריכל יבנה הקבלן דוגמא בשטח של  20מ"ר נטו לפחות .הדוגמא
תבנה באתר הבניה על קיר בלוקים שיבנה ,או על מבנה משרדי הקבלן או הפיקוח ולא
על קיר הבניין עצמו.
 oהדוגמא תבנה בצורת האות  Lותכלול עיבוד פינות בניין ,קטע בעיבוד "טובזה"בשטח
של  4מ"ר לפחות וחלונות מטיפוס א' 1-ו-א' 2מושלמים
 oהקבלן יבצע תיקונים בדוגמא או לחילופין יבנה דוגמאות נוספות ככל שידרש עד לאישור
האבן כאבן לחיפוי הבניין.
 oהליך זה יחזור על עצמו במלואו בכל האמור לריצוף אבן.
 oבגין הכנת הדוגמאות ובדיקות טיב האבן לא תשולם לקבלן כל תוספת.
 14.07עיגון האבן  -נא לעדכן הפניה לתקן המעודכן
א .פרטי קירות האבן אל קירות הבטון המזוין יבוצעו בהתאם לפרטים בתכניות
האדריכלות והקונסטרוקציה כמפורט להלן:
ב .כל פרטי העיגון כולל רשתות הזיון ,פינים ,עוגנים ,זויתנים ופחים יהיו מגולוונים גילוון
עבה באבץ חם למעט אותם אביזרי עיגון אשר לגביהם תהיה דרישה שיהיו מפלב"ם
.316ברזל רגיל ,חוטי קשירה מכל סוג או חוטים שזורים פסולים לשימוש לקשירת האבן.
ג .מערכת עיגון האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים :
 .1זוויתנים  -זויתנים עשויים מפלדה מגולוונת בגילוון עמוק במידות  120/80/4או בכל
גודל אחר שידרש כתלות בעובי הבטון הנוצק מאחורי האבן והבידוד התרמי המיושם
על גבי קיר הבטון .בזויתן תבוצע מגרעת של חצי עיגול בקוטר  12מ"מ עבור תמיכת
רשת הברזל .על הקבלן להכין דוגמא לפרט הנ"ל ולקבל את אישור המפקח לפני
תחילת עבודות החיפוי .בכל מקרה על הקבלן להקפיד לעגן את הברגים בקיר הבטון
תוך חדירת שכבת הבידוד החיצונית.
 .2רשת זיון  -רשת זיון מגולוונת בקוטר  5מ"מ במשבצות של  10/10ס"מ תונח בתוך
מגרעות הזויתנים הנ"ל ותיקשר אליהם .החפיפה בין רשתות מרותכות סמוכות
תהיה משבצת אחת לפחות .הרשת תעוגן לבטון ברשת של  40/40ס"מ עם ברגי
פיליפס " . 1/2הרשת העליונה תכופף על מעקה הגג ברוחב של לפחות  20ס"מ
ותיקשר לקוצים היוצאים מהמעקה .יש להקפיד על כיסוי נאות לרשת הזיון ,משני
צידיה (פנימה והחוצה) ,בעזרת שומרי מרחק מפלסטיק .הידוק הברגים כך שהרשת
תוצמד לבידוד התרמי ללא שומרי מרחק ,אינו קביל .הרשת כלולה במחיר העבודה.
 .3ווי עיגון  -הווים לקשירת האבן אל הברזל יהיו ווי נירוסטה בקוטר  4מ"מ .הוו יוכנס
לקדח באורך  3ס"מ ובקוטר  4מ"מ אשר יקדח בדופן האבן וילופף לרשת הברזל.
הקדחים ימולאו בדייס לטקס לפני החדרת הוו .כל אבן תיקשר אל רשת הברזל
בעזרת שני ווים כנ"ל בפיאה הארוכה העליונה ושני ווים בפיאות הצדדיות (סה"כ 4
קשירות לכל אבן ) אלא אם נדרש אחרת על פי התקנים.

 14.08עיגון וחיפוי קירות הבטון ובמקומות השונים
עבודות הכנה
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 אספקת אבן בעובי נומינלי של  4ס"מ כולל הובלה ,שמירה ,פיזור ,מיון ,הרמה לפיגום ,פחת
וסילוק אבנים פסולות .יש להקפיד במיוחד על סוג הסיתות הנדרש ועל דיוק במידות האבן.
 ניקוי האבן במברשת ומים והטבלתה באמבט למשך  10דקות עד לספיגתה במים לכל עוביה.
 לאחר ניקוי האבן ,עבור אבן חול :יבוצעו שתי מריחות שתי וערב של תערובת איטום מוכנה
כדוגמאת "טורוסיל" או שווה ערך .עבור אבן חלילה :יבוצע כנ"ל בתוספת סומסום או חול גס
לשיפור ההידבקות.
 על מנת להבטיח אשפרה טובה תישמר האבן במצב לח לפחות  3ימים.
 לחילופין  -יחרץ גב האבן במהלך ייצורה או יחוספס בסיתות או התזת חול .בחירת החלופת
האשפרה תהיה בידי המפקח בלבד.
תמיכת האבן
 שורת האבן הראשונה תיתמך ישירות על זיז בטון בתחתית הקיר .שורות האבן הראשונות בהמך
הקיר תיתמכנה על זויתן פלדה כמפורט בהמשך.
 למעט בתחתית הקיר ,בו תהיה המשענת מבטון ,יעוגן זויתן פלדה מגולוון במידות 110/110/10
מ"מ (או אחר כמסומן בתכניות) במפלסי התקרות ובין מפלסי התקרות .מרחק אנכי מקסימלי
בין הזויתנים לא יעלה על  3.00מ' .הזויתן יעוגן לקיר הבטון עם עוגני פיליפס " 1/2במרחק של 25
ס"מ ביניהם הכל על פי המפורט בתוכניות .יש להקפיד לעגן את הזותין לקיר הבטון ולא על גבי
שכבת הבידוד .בנוסף יעוגן זויתן פלדה מגולוון מעל פתחים כמסומן בפרט הטיפוסי בתכניות.
 תושבת האבן על הזויתן תהיה  20מ"מ לפחות .במידה ויהיו סטיות בקירות המבנה על הקבלן
להגד יל את הזויתן בהתאם וכן להוסיף שימסים מפלדה ו /או דייס בטון כך שהזויתן יוצמד לכל
אורכו לקיר הבטון .לא תשולם כל תוספת עבור הנ"ל.
טריזים
 הטריזים החיצוניים ,האופקיים והאנכיים ,עליהם יונחו האבנים יהיו עשויים מעץ רך ויוצאו
למחרת יציקת גב הבטון .המישקים ינוקו מיד לעומק של לפחות  2ס"מ.
 אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על עובי המישקים.
 הטריזים יושרו ויוספגו במים לפני השימוש.
בנית שורות
 הקבלן לא יחל בבנית שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי המפקח.
 תיעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד.
 הקבלן יורשה להמשיך בבניית שורה נוספת רק לאחר חתימת המפקח על טופס הבקרה.
 למען הסר ספק אין בדיקה חלקית זו וחתימה על טופס המאשר לקבלן להמשיך בבניית השורה
הבאה מהווה אישור לקבלה סופית של העבודה.

קיבוע באזורים מיוחדים
 קיבוע האבן סביב חלונות (מזוזות ומשקופים) וכן בנקודות רגישות אחרות לפי קביעת המפקח,
יבוצע לפי המלצת ת"י  2378ומפמ"כ פרק ב' סעיף  .204כמות העוגנים ,אורכם וקוטרם יאושר
ע"י המפקח .במקרה שיבוצע קידוח דרך אבן ,יסתם הקדח בכפתור אבן ,לאחר חיבור האבן.
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שלבי עבודת חיפוי אבן :
 יציקת קירות הבטון עם הוצאת עוגנים לקשירת רשת הברזל.
 רשת הברזל תהיה מגולוונת בקוטר  5מ"מ גודל העין  10/10ס"מ.
 העוגנים יהיו מגולוונים ולפי מפרט הבטון.
 הכנת קירות לעבודות האיטום על פי מפרט יועץ האיטום.
 איטום קירות על פי מפרט יועץ האיטום.
 קבוע זויתנים מפלדה מגולוונת במידות  120/80/4מ"מ לקירות הבטון בגובה תחתית השורה
השנייה שבתחילת כל קומה עם עוגני פלדה בקוטר " ½ כל  60ס"מ .לרבות איטום בחיבור
הזויתנים לקיר ע"י סיקה פלקס או ש"ע לפי הנחיות המפורטות ע"י יועץ האיטום.
 הנחת יריעת איטום לפי מפרט על הזויתן לפי פרטי יועץ האיטום.
 הדבקת פלטות בידוד טרמי מסוג רונדופן בעובי  3ס"מ ,או חומר אחר המפורט בתוכניות היועץ
ובהתאם לכל תקני הבטיחות.
 סימון צירי המבנים וקווי הבניין לפני ביצוע עבודות האבן
 מיון ,ניקוי אבן מאבק ,הובלת האבן לאתר ומאתר לאזורי העבודה השונים.
 חיפוי קירות האבן מעל לזויתן.
 איטום משטחים אופקיים עד תחתית הזויתן כולל חפיפות איטום
 גמר ביצוע אבן מתחת לזויתן
 14.09שלבי עבודות חיפוי אבן בקירות מעל שן בטון
א .כללי
 יציקת קירות הבטון עם הוצאת עוגנים לקשירת רשת הברזל.
 רשת הברזל תהיה מגולוונת בקוטר  5מ"מ גודל העין  10/10ס"מ.
 העוגנים יהיו מגולוונים ולפי מפרט הבטון.
 הכנת קירות לעבודות האיטום על פי מפרט.
 איטום קירות על פי מפרט יועץ איטום.
 הנחת אבן ראשונה ע"ג שן הבטון.
 הנחת יריעת איטום לפי מפרט יועץ איטום
 הדבקת פלטות בידוד טרמי מסוג רונדופן בעובי  3ס"מ ובהתאם לכל תקני הבטיחות
 סימון צירי המבנים וקווי הבניין לפני ביצוע עבודות האבן
 מיון ,ניקוי אבן מאבק ,הובלת האבן לאתר והמאתר לאזורי העבודה השונים.
ב.

 חיפוי קירות באבן
בנית האבן
 בנית האבן נעשית כציפוי על קיר בטון.
 עיגון האבן יעשה (ללא יוצא מן הכלל) ע"י  4ווים מנירוסטה שיקשרו היטב לרשת הפלדה .קוטר
הווים 4 ,מ"מ .החורים באבן יהיו בעומק של  3ס"מ לפחות וימולאו בצמנט אפקוסי או דבק
שיש .החוטים יוכנסו לתוך החורים באבן ויש לדאוג שהחוט יהיה ארוך למדי כדי לקשרו לרשת
הפלדה היטב.
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 המישקים יהיו ישרים ובעובי אחיד 10 ,מ"מ האופקיים ו8-מ"מ האנכיים .הסטייה המותרת היא
 1 - +מ"מ .הטריזים החיצוניים עליהם תונחנה האבנים יוצאו למחרת והמישקים ינוקו מיד
לעומק של לפחות  1ס"מ.
 כל אבן תחוזק לא רק בראשה ע"י חוט נירוסטה  4מ"מ אלא גם בשני צידיה.

ג.

 חיזוקים אלו יעשו בעזרת פינים מגלוונים בעובי  6מ"מ אשר יעברו בין אבן לאבן ויחוזקו לרקמת
הפלדה ע"י חוט מגלוון שיתפוס את הפין .עומק החור בצד האבן יהיה לפחות  3ס"מ גם כאן
ימולא החור בצמנט אפקוסי לפני הכנסת החוט ,באופן .שהחוט יהיה קשור ודבוק לאבן.
חבורים יבשים של האבן
 במקומות הנדרשים תבוצע האבן בשיטת חבור יבש ע"י הברגה ישירה של האבן לקיר הבטון עם
ברגי נירוסטה וגב טיס לטקס ,או ע"י חבור מהצד בין אבן ובטון.
 ביצוע אבן בשיטה יבשה יאושר לביצוע רק במקומות הנדרשים ורק ע"י המפקח .שיטת החיבור
לרבות האביזרים תבוצע בשיטה שתאושר ע"י המהנדס /מפקח.

ד.

יציקת בטון
 גב הבטון ייעשה מתערובת של בטון עשיר צמנט ( 330ק"ג צמנט למ"ק בטון לפחות) .תערובת
הבטון תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג ,בגודל שיאפשר חדירת התערובת לכל החללים
הנדרשים .יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת לכל היותר ,תוך הידוק ידני מירבי
שיבטיח מילוי החלל ,הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת רשת הזיון .יש להבטיח מלוי מוחלט של כל
המרווח בין האבן והגב ללא חללים.
 יציקת הבטון מאחורי האבן תהיה בעובי נומינלי של  6ס"מ אלא אם צויין אחרת בפרטים ו/או
בתכניות.
 הרכב תערובת הבטון יהיה  1חלק חול 2 ,חלקים של סומסום ו 1-חלק צמנט .הכל לפי הנחיות
התקן הישראלי.
 יש לצקת מחצית גובה אבן ולא יותר בבת אחת ולהקפיד שהיציקה לא תדחף את האבן.
 יש לעשות הפסקה של כמה שעות בין יציקה ליציקה.
 לפני היציקה יש להשקות את האבן היטב מאחור ,את הבטון ואת הזיון.
 היציקה תבוצע ברצועות תוך הידוק מירבי שיבטיח מילוי החלל ועטיפת הזיון ובהתאם
להתקדמות הבנייה.
•

גובה של הרצועה לא יעלה על גובה נדבך האבן שלפניו.

•

אין לצקת יותר משתי רצועות לגובה באותו יום.

•

על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים באבן.

•

בין יציקה ליציקה יש להבטיח את חספוס הבטון.

•

השלמת פני הבטון היצוק תהיה בשיפוע קל החוצה כדי למנוע היקוות מי צמנט לאורך
האיטום.

•

פני היציקה יהודקו אך לא יוחלקו.

 לפני כל יציקה נוספת יש להרטיב היטב ולהספיג במים את כל אזורי היציקה ובכללם היציקה
הקודמת וזאת מבלי לפגוע בדרישה לאשפרת הקיר הבנוי והיצוק במשך שבוע לפחות.
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ה.
ו.
ז.

איטום ובידוד קירות בטון לפני חיפוי באבן
עבודות סעיף זה מפורטות ויבוצעו לפי המתואר בפרק " - 05עבודות איטום ובידוד"
בקורת אטימות החיפוי
 על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת אטימות החיפוי של המבנה ע"י "המטרת החזיתות" במים
אשר תבוצע באמצעות מכון התקנים הישראלי.
 תוצאות הבדיקה תימסרנה למפקח וכל התיקונים שיידרשו ע"פ תוצאות הנ"ל (אם יידרשו)
יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות בדיקה חוזרת .המונח "המטרת חזיתות" מתייחס לבדיקה
המבוצעת ע"י מת"י בבתי מגורים (רבי קומות) .התוצאות הנדרשות בבדיקה של המבנה נשוא
מכרז/חוזה זה ,תהיינה זהות לנ"ל.

 14.10חיפוי אבן בקירות ,משקופים עליונים או משטחים קונזוליים
 בנוסף לעוגני הצד שתוארו קודם ,יינתנו חיזוקים נוספים במשטחים אלה באמצעות עוגנים
מכאניים כמתואר להלן .העיגון יבוצע בברגי נירוסטה בקוטר  8מ"מ ובאורך כך שתתקבל חדירה
של  6ס"מ לשלד הבטון .בכל אבן יוחדרו  3ברגים כאלה אלא אם יאושר אחרת.
 קוטר חור קידוח באבן יהיה כ -2מ"מ יותר מקוטר הבורג (העוגן) .העוגן יוחדר בדפיקות לאחר
חיפוי האבן בהתאם להוראות המפקח.
 עיבוד הפקק יעשה בצורה מקצועית ולאחר הכנסתו לא יורגש במבט עין.
 14.11חיפויי אבן בלוביים -עבודות החיפוי בלוביים יבוצעו בהתאם לסעיפים בפרק  10לעיל
 14.12סימון חתוך באבן לקופסאות החשמל ומתח נמוך
 מיקום קופסאות ואביזרי החשמל שעל גבי קירות האבן החיצוניים יסומנו על ידי קבלן החשמל
באתר ,כנ"ל מיקום ברזי גן ויציאת טפטפות ע"י קבלן האינסטלציה והגינון כנ"ל מיקום אביזרי
תקשורת ביטחון שיסומנו ע"י הקבלן המיוחד אך באחריות מלאה של הקבלן הראשי .הכל תוך
כדי תיאום המיקום הגודל וצורת החיתוך ,עם המפקח ע"פ פרטי האדריכל ובאישורו.
 קבלן האבן  -יבצע את הפתחים לרבות חיתוכים.
 14.13כיחול
א .תערובת
 התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים .התערובת תוכן לפי
המינון להלן :שלושה נפחים של חול גס ללא חומר דק ונפח אחד של צמנט לבן בתוספת נוזל
תמהיל מים/סיקה  1עד לסומך המתאים לכיחול .תמהיל מים/סיקה  1יהיה ביחס  .1:1כמו כן
יש להוסיף לתערוב ת הכיחול ערב משפר הדבקה; לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון
האבן ,באישור האדריכל כמתואר בסעיף ב.
 עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב' להלן.
ב .נוהל הביצוע
 ניקוי הטיט לעומק  3ס"מ  -סמוך למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה ימים מעת הבניה.
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 חל איסור מוחלט לשימוש במסור אלא במקרה שהמפקח יאשר ,וזאת כדי למנוע חיתוך עוגני
הנירוסטה.
 ניקוי דפנות האבן לעומק  3ס"מ באופן מכני ע"י מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים.
 סילוק כל החתיכות ופרורי הטיט.
 ניקוי החלל הנזכר לעיל במים.
 הכנת החומר בצורה הנכונה  -הקפדה מינון נכון וקבוע .צמנט לבן ,קוורץ וחול (או ללא חול)
ומוספים כדלעיל .גוון הכיחול יקבע בהתאם לצבע האבן ע"י האדריכל ובאישורו ,לשם האישור
על הקבלן להכין דוגמא של לפחות  1.0מ"ר שטח כיחול האבן .רק לאחר התייבשות של  3ימים
תוצג הדוגמא לאישור .במקרה והדוגמא לא תאושר יש לסלקה ולבצע דוגמא נוספת לאישור
חוזר.
 הקפדה על ערבוב נכון  -רצוי במיקסר.
 מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.
 גמר הכיחול ע"י מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של מישטח ישר ולא בעיגול
מצד שני.
 לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את הכיחול (ולסתום סדקים אם נפתחו).
 אשפרה  5 -ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח ,ע"י התזה מתמדת של מים על פניה .מוצע
להקיף את הקירות בצינור  -טפטפות בהיקפם.
 לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.
 תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ובייחוד משיירי צמנט ובטון.
 המישקים והכיחול של הקיר המשוחזר בסמטת אנה טיכו /הרב קוק וכן חלונות מקומרים
משוחזרים יהיו כדוגמת המישקים של הקיר לפני שפורק ו/או ע"פ דוגמא שתאושר ע"י אדריכל
השימור.
 14.14טיב העבודה
תהיה הקפדה חמורה על רמת ביצוע האבן על כל סוגיה .מעבר משלב לשלב בביצוע חיפוי האבן
יעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור של המהנדס .תהיה הקפדה חמורה ביותר על הנושאים
דלהלן:
 איכות האבן ,איכות ודיוק החיתוך ,הסיתות האחיד תלטיש ו/או טובזה ו/או מוטבה.
 סיתות חלק (אם נדרש).
 אי שימוש באבן פגומה.
 העיגון והקשירה של כל אבן ואבן.
 היציקה המעולה מאחורי האבן
 הגימור  -כיחול וכו'.
 ניקיון האבן.
בפינות הבניין ,בחלונות ובעמודים קיימות אבני זווית .אבנים אלו יהיו חדות ,ישרות ושלמות.
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הקבלן ייקח בחשבון שהמהנדס יעבור ויסמן בצבע כל אבן פגומה בחומר ,בסיתות או בכל אופן
אחר .על הקבלן יהיה להחליפה ללא כל תמורה ,גם אם הסימון נעשה לאחר יציקת השורה או
לאחר שנבנו שורות אבן נוספות מעל השורה האמורה.
 14.15אחריות בלעדית של הקבלן
 מודגש בזה כי אישור המפקח כמותנה וכנדרש במסמכי החוזה אינו מסיר אחריות כלשהי מן
הקבלן והוא האחראי היחידי לאיכות ולקיים של עבודות החיפוי בלוחות אבן לתקופה של 10
שנים לפחות .ההוראות של המפרט הכללי ושל המפרט המיוחד והמתייחסות לאופני הרכבה,
חיבור ,עיגון האבן וכל יתר עבודות העזר והלוואי הדרושות (שכבת הבידוד והאיטום ,התזה על
גב האבן ו/או חספוסו ,מילוי בטון מאחורי גב האבן כמות העוגנים בכל לוח בהתאם לגודלו,
חיזוק בזוויתנים ,כיחול הפוגות וכיו"ב) הן מינימאליות ומנחות בלבד .על הקבלן לקחת בחשבון
בהצעתו עבודות עזר נוספות באם לדעתו ו/או לדעת מומחים לעבודות אבן יהיה צורך לבצען
לשם הבטחת טיב העבודה ,קיים החיפוי למניעת תזוזה ,סדיקה ו/או קילוף/נפילה של לוחות
האבן מכל סיבה שהיא לרבות בגלל תנאים אקלימיים ,רעידות וכיו"ב.

 14.16הוראות לריצוף באבן מנוסרת ו/או מסותת טבעית
א .כללי
 ריצופי האבן יבוצעו באזורים הבאים:
 oבשטחי הפיתוח בכל מקום בו מצויין בתוכניות האדריכליות והפיתוח (ראה גם פרק .)40
ב.

 oעובי האבן בפיתוח בעובי  5ס"מ ובהתאם לתוכניות ופרטי אדריכל והפיתוח.
דוגמאות

 על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי.
 על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח של כ-12
מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות מסביב לפתח טיפוס בהתאם
להוראות המפקח.
ג .עבודות הריצוף והליטוש תבוצענה עפ"י ההנחיות הבאות:
 את המילוי הקיים יש לנקות מחומרים זרים ולייצב ולהוסיף כנדרש חול וצמנט בשיעור  35ק"ג
למ"ק (מילוי מיוצב) העבודה תבוצע על טיט מלט לבן בכל השטח.
 המילוי יפוזר על פני שטחים קטנים יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הרצוף.
 מתחת לאריחי שיש חובה למלא בטיט ללא חללי אויר כך שלא יישאר שום חלק מהאריחים ללא
טיט מתחתיו.
 השטחים המרוצפים יהיו ישרים לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים פרט אם צוין אחרת בתכניות.
 חל איסור מוחלט על שימוש בסיד או בחול מחצבה.
 במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי אריחי שיש ,יעשה החיתוך במשור וקצוות האריחים
ילוטשו( .מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת הריצוף).
 שקעים ופתחים בתוך הריצוף יבוצעו במכשיר מיוחד ,לא יותר שימוש בחלקי אריח.
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 האריחים יונחו עם פוגות של  2מ"מ למילוי בדבק שיש מגוון בהתאמה לגוון האריחים.
 חורים בפני האריחים ימולאו אף הם בדבק שיש כנ"ל.
 יבוצע ליטוש אבן ברמה של  7אבנים או  5+2בשלבים לפי הנחיות האדריכל.
 ניקיון מלא של פני הרצפה ,יבוש מלא.
 מריחת סילרים תוך שמירה קפדנית של כל הוראות היצרן והנחיותיו .מריחה תכלול את הפנלים.
 הפנלים יודבקו עם דבק טיט.
 יש לטפל בתפרי התפשטות עם פרופיל פליז ברוחב  6עד  8מ"מ ובגובה  20מ"מ.
ד.

מדרגות ציבוריות

 בנוסף לאמור בפרק ( 40עבודות פיתוח) ,המדרגות לרבות כל אבני הקצה בכל חשפיהן הגלויים
יהיו עם עבוד "מסומסם" או "מוטבה" מעוגלות הכולל אף מים ופסים שקועים במדרגה נגד
החלקה.
 המדרגה מאבן מלאה שתונח ע"ג מצע טיט עם קשירה למשטח הבטון המשופע.
 לא יורשו אבני פינה בחיתוך בגרונג.
ה.

פודסט מדרגות משופע ,אופקי חיצוני -שלבי עבודה

 יציקת משטח בטון קונסטרוקטיבי בהתאם למפלסים שבתוכניות
 גמר עבודות איטום וחיפוי אבן בקירות ח.מדרגות.
 הרכבת פרופיל פח מכופף מגולוון במידות  60/80/4מ"מ לעגון אבן קצה ,מחובר לבטון
קונסטרוקטיבי ע"י ברגי פיליפס בקוטר " 3/8כל  300מ"מ
 הרכבת אבן קצה מסוג אבני הבניין לרבות חבור יבש עם דבק למשטח ועם  2ברגי פיליפס בקוטר
" 3/8לזוויתן  -ע" י קבלן האבן.
 יציקת רולקות בטון בחתך  5/5ס"מ
 איטום רצפת הפודסט בשכבת איטום על פי המפרט
 השלמת אבן ראשונה בחיפוי הקיר ע"ג הפודסט
 ריצוף אבן בפודסט בהתאם לשיפועים -
 הרכבת המעקה
ו .ריצוף על גבי חול מיוצב כבסיס לריצוף.
 חול מיוצב נעשה כדלהלן :מערבבים  15-20דליים חול+שק מלט אפור בתוספת קטנה של מים.
מקבלים תערובת לחה של חול ומלט.
 הכנת הטיט 1 :שק מלט לבן  2 +שקים חול זיפזיף (חול ים)  3 +ק"ג ב.ג'י.בונד חל איסור מוחלט
על שימוש בסיד או בחול מחצבה.
 לפני הנחת האריחים יש להכין בדלי תערובת כדלקמן:
 2 ק"ג חול זיפזיף ,להוסיף בי.ג'י.בונד ולערבב עד לקבלת סמיכה דלילה .לאחר מכן יש למרוח
בעזרת מברשת את גב האריחים ולרצף.
 חובה !! למלא את החלל מתחת לאריחים בטיט שלא יישאר שום חלק מאריח ללא מילוי טיט
מתחתיו.
 ריצוף בהדבקה יש לבצע רק אחרי יישור חומרי הדבקה ופרטי הכנת מצע ע"י המפקח.
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ז.

הגנה על ריצוף

 הקבלן הראשי יהיה אחראי להגנת משטחים מרוצפים באבן  -לאחר קבלת עבודת ריצוף האבן
על ידי המפקח.
 הגנת הריצוף תתבצע בשיטה ובאמצעים המאושרים על ידי המפקח.
 14.17ציפוי מגן עליון (יבוצע רק באישור האדריכל מראש)
 לאחר גמר חיפוי האבן ו"הרובה" ולא פחות כעבור שבועיים מגמר ה"רובה" לפי העיתוי שיתואם
עם המפקח יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל:
 שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של החיפוי.
 צביעה  -הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקסן רודורסיל  "H 224של חברת "סיקה" או חומר
שווה ערך אחר.
 את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.
 על הקבלן לבדוק ימים מספר לפני יישום שכבת המגן את ההשלכות על חומר החיפוי כל סוג של
חיפוי מגיב שונה וזאת אליו לעשות על הדוגמה המתוארת בסעיף  14.22להלן.
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פרק  - 15אוורור ומיזוג אוויר
המערכות המתוכננות הן:
מיזוג אוויר לכל המבנה מבוסס על מעבי אינוורטר.
בחדר תקשורת יותקן מזגן יעודי(מפוצל).
מערכות יניקה לשירותים ולשאר האזורים כמפורט בתוכניות.
באולם הספורט תותקן מערכת המבוססת על יחידת טפול אויר עם מסננים ,שיותקנו מחוץ למבנה,
למעבי  VRFשיותקנו בפיתוח.
תנאים כלליים
תכניות שיכין הקבלן
הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח ,בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו ,את התכניות ואת
המסמכים הבאים:
 רשימת ציוד כולל דפי קטלוג ואישורי תקן. אמצעי תליה וחיזוקים. מהלך צנרת (תכנית ,חתכים ופרטים) במקומות שידרוש המפקח. תכניות תיעוד סופיות (.)AS MADE15.1

יחידת טפול אויר ((AH

יסופקו יחידות בהתאם לטבלת הציוד.
היחידה תהיה בנויה מפורפילי פלדה מגולוונת בעובי  2מ"מ עם פנלים מתפרקים בעובי  1.25מ"מ מפח
מגולוון צבועים בהתאם לסעיף  1.21לעיל הפנלים יהיו מבודדים בבידוד אקוסטי פנימי בעובי " ,1כולל
חפס פלדה המכסה קצה הבידוד ליחידות להצבה בחוץ יהיה הבידוד " .2כל הפנלים יהיו ניתנים לפתיחה
באמצעות נועלי "קוסמוס" או ברגים מצופים קדמיום ,לפי בחירת המזמין לגבי כל פנל.
המפוח יהיה מטיפוס FCדגם DWDI,צנטריפוגלי .המרחק בין בית המאיץ לדופן היחידה יהיה 0.75
כפול קוטר המאיץ .המפוח יעבור איזון דינמי וסטטי ויצויד במיסבים כדוריים מטיפוס המתיישר בעצמו
מצוידים בנקודות סיכה ומתאימים ל 100,000 -שעות פעולה .הנע המפוח יהיה על-ידי מערכת תמסורת
הכוללת גלגלים משתנים לוויסות המהירות ושתי רצועות כל-אחד מחושבת לכפליים הספק המנוע.
הסלילים יחושבו למהירות אויר של FPM 500ויהיו מנחושת " 5\8עם  12צלעות אלומיניום לאינץ' 8
שורות עומק (אם לא צוין אחרת .סליל הקירור ימוקם מעל מגש ניקוז מבודד .העשוי משתי שכבות פח
מגולוון  1.5מ"מ עם לוח בדוד ביניהם בעובי  19מ"מ.
פתחי אויר צח יצוידו עם רשתות להגנה נגד זריקת גופים זרים לתוך היחידה
היחידה תחובר לתעלות על-ידי חיבורים גמישים.
היחידה תכלול מסננים בעובי " 2מAMERGLAS -עם מסגרת פח מגולוון.
הסידור לשליפת מסננים והגישה לסליל ,למנוע ולמיסבים ולשליפת הציר בעת הצורך יותאמו לאפשר
גישה נוחה .היחידה תורכב על בולמי רעידות מטיפוס קפיצי מחושבים לשקיעה של  25מ"מ.
15.2

עבודות חשמל ופיקוד
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עבודות החשמל בפרויקט זה כוללות תכנון ,אספקה והרכבה של לוחות חשמל ,מערכת חשמל ופיקוד
מושלמת ,כולל חיבורי חשמל (חיווט וצנרת) בין הלוח לבין כל חלקי המערכת.
הקבלן ידאג לקבלת אישור חברת החשמל לעבודות החשמל.
עבודות החשמל יבוצעו לפי המפרט פרקים  08ו -15תכניות עבודה יוגשו על-ידי הקבלן לאישור .סכמות
עקרוניות של מערכות החשמל והפיקוד כלולות בתוכניות המכרז הגדלים הממשיים של המנועים,
המתנעים ,ההבטחות ושאר האביזרים יהיו בהתאם לציוד שיסופק על-ידי הקבלן.
הקבלן יזמין את חברת החשמל לבדיקת המתקן ,ויהיה אחראי לקבלתו .עליו להודיע למפקח מטעם
המזמין לפחות
יומיים לפני תאריך הבדיקה על-ידי חברת החשמל.
הלוח עבור יחידה שתוצב בחוץ יהיה מוגן גשם דרג IP 54ויכלול גגון .הלוח יבנה מפח דקופירט בעובי
 2.0מ"מ .הלוח יצבע בשתי שכבות צבע יסוד וגמר קלוי בתנור .הוא יורכב על מסגרות עם חיזוקים
לבניין בהתאם למפרט שיאושר על ידי המהנדס.
הלוח יצויד בדלתות ועליהן המפסיקים ומנורות הסימון .הדלתות תהיינה עם ידיות פתיחה ומנעול.
המבטיחים יהיו אוטומטיים עם כושר ניתוק מזערי של  7קילו-אמפר מתוצרת "קלוקנר-מילר",
"סימנס" או
"א.א.ג".
הלוח יכלול קבלים לשיפור מקדם ההספק הכללי עד ל  0.94, -במידה ולציוד המתחבר ללוח מקדם
הספק נמוך מזה.
הלוח יכלול מקום שמור בגודל  30%מגודל הלוח כרזרבה לעתיד.
המתנעים יתאימו לסוגי המנועים השונים של היחידות ,ויכללו הגנה בפני זרמי קצר וזרמי יתר ויהיו
מתוצרת
"קלוקנר  -מילר"" ,סימנס" או " א.א.ג.".
הקבלן אחראי להתאמת מידות הלוח למקום ולתאומים עם שאר הגורמים בשטח.
בלוח יותקנו נרתיק מפלסטיק ובו יוכנסו תכניות הלוח והמתקן החשמלי כשהם מאושרים על-ידי
המהנדס.
הקבלן ימציא תרשים הלוח ומערכת החשמל לאישור המהנדס.
לוח החשמל ומתקן החשמל כולו יעברו בדיקת חברת החשמל ויקבלו אישורה לפני בדיקה ואישור
המתקן כולו על-ידי המהנדס.
לכל אביזר בלוח ,מבפנים ומבחוץ ,יהיה שלט מבקליט חרוט המגדיר תפקידו וסימונו בתוכנית החשמל.
עבודת הקבלן כוללת אינסטלציית חשמל מושלמת לכח ופיקוד( צנרת וחווט) בין לוחות החשמל אותם
הוא מספק לבין כל המתקנים ,כולל חיבור לקו הזנה.
אינסטלציית החשמל תבוצע בהתאם לפרק " 08מפרט כללי למתקני חשמל" ובהתאם לדרישות חוק
החשמל.
הלוח יכלול נורות סימון ואזהרה ,לחצן ניסוי נורות ,ממסר חוסר פזה .כל הנורות יהיו מסוג LED
התנעת המדחסים תהיה בעומס חלקי על ידי מנוע  PART WINDINGכל יחידה תצויד במפסק
מקומי
 15.3מערכת מיזוג אויר מסוג VRV
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כללי
מערכת מיזוג האוויר מסוג (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) VRVמבוססת על חיבור
מספר מאיידים ליחידת עיבוי כאשר האנרגיה עוברת באמצעות צנרת גז.
המערכת תהיה מיועדת לקירור או חימום .HEAT PUMP -
כל המדחסים במערכת יהיו מסוג לפעולה בתפוקה משתנה ורציפה.
המערכת תעבוד עם גז קירור מסוג .R-410A
המערכת תהיה מושלמת ותכלול יחידות מעבה ,יחידות מאייד עפ"י הנדרש ,מערכת צנרת ואביזרי צנרת,
גז קירור ,פיקוד ,חיווט ,ויסות וכל הנדרש לפעולה נכונה ותקינה של המערכת גם אם לא צוין במפורש.
כל ביצוע העבודה יהיה עפ"י הנחיות יצרן הציוד וכן החברת המשווקת את הציוד בארץ.
כל המתואר במפרט יהיה כלול במחיר הסעיפים של הציוד המתואר בכתב הכמויות גם אם לא צוין
אחרת במפורש ,אלא אם נכתב עבור תוספת מיוחדת שתשולם בנפרד.
יחידות מעבה
יחידת העיבוי תהיה מיועדת להתקנה חיצונית.
היחידה תהיה מושלמת ותכלול מדחסים ,מחליף חום ,מפוח ,לוח חשמל ופיקוד וכל הנדרש והמומלץ
מהיצרן למערכת הנדרשת עפ"י התוצרת והדגם המתואר בכתב הכמויות ובתוכניות.
היחידה תהיה חרושתית ומושלמת במפעל המייצר אותה ,כאשר לא יתבצעו ע"י הקבלן עבודות פנימיות
ביחידה מכל סוג שהוא ,אלא באישור המתכנן בלבד.
המדחסים יהיו מסוג .SCROLL
המדחסים יהיו לפעולה בתפוקה משתנה ורציפה (  )INVERTERו/או מערכת פיקוד למדחסים מסוג
פרופורציונלי  PIהמשלבים פיקוד  INVERTERופיקוד  ON\OFעל מנת לקבל פעולה רציפה ככל
האפשר עם שינוי דרישת הספקי הקירור חימום באזורים הממוזגים השונים.
היחידה תכלול ברז התפשטות אלקטרוני מסוג  PIDלפעולה רצופה על מנת לשלוט בספיקת הקרר
הנדרשת עפ"י דרישת הספקי הקירור/חימום באזורים הממוזגים השונים.
היחידה תכלול מערכת פיקוד למצב "פעולת לילה".
משך זמן "פעולת הלילה" יתוכנן ע"י קביעת שעת התחלה וסיום עפ"י החלטת המשתמש.
מצב "פעולת לילה" יקטין את רמת הרעש בכ ( A) dB 8מרמת הרעש המכסימלית של היחידה.
היחידה תכלול גרילי הגנה על הסוללה וכן על מפוח הפליטה.
היחידה תותקן על פסי בטון או הגבהה מפרופילים מגולוונים (עפ"י החלטת המתכנן) וכן ע"ג גומיות
מחורצות מתוצרת "מייסון" מסוג "( ”SUPER-W-PADSבכמות שתוחלט ע"י המתכנן בזמן הביצוע).
מחיר היחידה כולל אספקה והתקנה לרבות העמדה והתקנה במקום הנדרש ,חיבור לצנרת ,חשמל פיקוד
וכל הנדרש להפעלתה בצורה מושלמת.
יחידות מאייד פנימיות (יחידות לטיפול באוויר)
היחידות בעקרון יכללו מפוח ,סוללת קירור/חימום בהתפשטות ישירה ,מגש ניקוז ,מסנן אויר ,פנל
חשמל ופיקוד ,בידוד אקוסטי ופנלים לפירוק.
יותקנו מאיידים מהסוגים ובתפוקות הקירור והחימום עפ"י הנדרש והמתואר בכתב הכמויות
ובתוכניות.
התקנת המאיידים
 .1יחידות המאיידים יותקנו בצורה גלויה הכל עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות ובכתב הכמויות.
 . 2ניקוז היחידה הפנימית יבוצע ע"י צינור שרשורי ואשר כלול במחיר היחידה כולל סיפון מסוג נשם
במוצא מגש הניקוז עד לצינור הניקוז הקשיח שיותקן בקרבת היחידה צנרת גז
צנרת הגז תהיה מנחושת דרג " "Lלפי תקן .ASTM B-280
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קוטר צנרת
נומינלי

קוטר חיצוני של
הצנרת

עובי דופן
מינימלי

(אינטש)

(מ"מ)

(מ"מ)

"1/4

6.8

0.8

"3/8

9.52

0.8

"1/2

12.7

0.8

"5/8

15.9

1.0

"3/4

19.1

1.0

"1

25.4

1.3

1.5
28.6
"11/8
 .3קטרי הצנרת ותוואי הצנרת יבוצעו רק עפ"י תכנית אשר תהיה מיועדת לביצוע ותאושר
1.6
31.8
"11/4
אצל יבואן הציוד.
35.0מטיפוס רדיוס ארוך (1.75
13/8
 .4זוויות וקשתות "
 ) long radiusבלבד
ע"י קשתות מוכנות
יבוצעו
חיבורים בהלחמה.
1.9
38.1
"11/2
 .5הסתעפויות בצנרת הגז יהיו עם אביזר " "Tתקני במלחמה ובהתאמה לקטרי הצנרת.
 41.3או " "Tיהיו במישור2.1
 .6הסתעפויות בצנרת"15/8
אופקי.
הנוזל ע"י אביזרים ""Y
 .7כל הפיצולים (הכניסות והיציאות) מאביזר " "Tיהיו במישור אופקי.
 .8הכניסה לאביזר " "Tתהיה תמיד מאחד הקצוות אך לא מהאמצע ,מהאמצע של ה""T
היציאה תהיה תמיד אל החלק של המערכת בעלת התפוקה הנמוכה יותר.
 .10עפ"י הנחיות המתכנן יאושרו חיבורי צנרת מסוג "פלייר" עפ"י תאום בזמן הביצוע.
במקרה זה יש למרוח שמן מדחסים על שפתי ה" -פיילר".
 .11הלחמות של צנרת ואביזרים
כל חיבורי הצנרת והאביזרים עפ"י הנדרש יבוצעו הלחמה ע"י "סליפוס" עם  5%כסף ללא משחת,
הלחמה או חומרים אחרים.
במהלך כל ההלחמה יוזרם חנקן יבש ( )N2נקי ( )99.95%בלחץ נמוך  PSI 3דרך הצנתר באמצעות וסת
לחץ וצינורית גמישה תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא
מוזרק.
הזרמת החנקן נועדה למנוע התפתחות שכבת פיח בצנרת.
פיח בצנרת או צנרת מזוהמת תחייב פירוק הצנרת והתקנה חדשה עפ"י הנחיות המתכנן.
התקנת הצנרת
 .1במ הלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים מלבד נקודות בהן מתבצעת עבודות הלחמה
ו/או חיבור.
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. 2לפני התקנת הצנרת יש לוודא ניקיון פנימי של הצנרת וזאת בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה אשר
תועבר בתוך הצנרת (חוטר).
.12תליות/הנחת צנרת
 .1תלית צנרת:
א.
ב.
ג.
ד.

)1

)2
)3
)4
)5
)6
)7

הצנתר תתלה באמצעות פס תליה מגולוון מסוג
"יוניסטרט" עם חבקי צנרת ומוטות הברגה אל התקרה.
בצנרת מתחת לקוטר " 7/8ניתן להשתמש בחבקי תליה.
בגל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף כדי לשמור מפני
לחיצת הבידוד.
יש להקפיד על מרחקי תליה כך שלא תהיה שקיעה של
הצנרת.

צנרת אשר תותקן במילוי הריצוף או חיצונית למבנה תכוסה עם
הבידוד בתעלת פח מגולוון  1.2מ"מ לצורך הגנה מפני דריכה ומפגעים
חיצוניים .במקרה של צנרת חיצונית תעלות הפח יצבעו בצורה
מושלמת בגוון הנדרש.
במקרה של הנחה על הגג תיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל הגג כל
מטר אורך כמו כן תעלת הפח לכיסוי הצנרת תהיה צבועה בלבן.
כל אביזרי התליה כגון פרופילים ,מוטות הברגה ,חבקי תליה ,ברגים
וכו' יהיו מגולוונים.
בכל חדירת קיר של הצנרת יותקן שרוול בקוטר הנדרש.
הצנרת תתלה ,תיתמך ותחוזק במרחקים ובמקומות אשר יבטיחו את
יציבות הצנרת.
במידה ותידרש התקנת הצנרת בקירות ,העבודה תכלול סיתות וללא
תוספת מחיר.
אין לכסות צנרת להתקנה סמויה ללא אישור המתכנן/מפקח.

בידוד לצנרת
 .1בידוד הצנרת יהיה מסוג ארמופלקס או ווידופלקס.
 .2עובי הבידוד לצנרת פנימית במבנה וכן לצנרת חיצונית יהיו עפ"י המתואר להלן:
קוטר חיצוני של עובי בידוד צנרת עובי בידוד צנרת מחוץ
המבנה למבנה
בתוך
הצנרת
(מ"מ)
(מ"מ)
(אינטש)
12.7
"12.7 3/8" ,1/4" ,5/8" ,1/2
19
12.7
"7/8" ,3/4
25
19
"1 1/4" ,15/8",1 1/2
"1 1/8" ,1 3/8
 .3צנרת להתקנה פנימית יש לעטוף ע"י ליפוף סרטי פוליאתילן עם חפיפה של .50%
 .4צנרת להתקנה במילוי הרצפה וכן חיצונית למבנה תכלול סליפס וכן בד גאזה.
 .5תפרי הבידוד יחוברו ע"י פס הדבקה או דבק מתאים.
216

217

 . 6דרישות הבידוד כוללות את בידוד הצנרת וגן גם את בידוד כל אביזרי הצנרת דוגמת הסתעפויות,
זוויות וכו'.
 .7כל אביזרי הצנרת דוגמת הסתעפויות (מסעפים) וכו' יבודדו עם עטיפת בידוד מקורי של האביזר.
בדיקת לחץ לצנרת ()TEST
בסיום התקנת כל הצנרת וכן במהלך שלבי התקנתה עפ"י הנדרש במקומות בהן הצנרת מכוסה בצורה
קבועה ,כדוגמת צנרת בתוך הקירות או מתחת לריצוף תבוצע בדיקת הלחץ.
 .1אין לבודד את אזורי ההלחמה כל עוד לא בוצע ועברה בהצלחה בדיקת הלחץ.
 . 2ביצוע בדיקת הלחץ ניתן לבצע עם יחידות מורכבות או לחלופין עם קצוות סגורים ע"י מחברי "פליר"
ו/או מולחמים.
 .3עבור ביצוע בדיקת לחץ לכל המערכת יש לחבר את הצנרת אל היחידות הפנימיות והחיצוניות.
 .4התייחסות לחיבור הצנרת למעבה:
חיבור קו היניקה  -יש לבדוק ובידה וקיים אטם עיוור להחליפו לאטם מעבר.
חיבור קו דחיסה  -יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר (במקרה
שהחיבור הוא חיבור פלייר).
 .5ביצוע בדיקת הלחץ יעשה ע"י מילוי חנקן נקי  99.95%ללחץ של  30אטמוספרות (( 430psiלמשך 48
שעות.
 .6יש להצמיד שעון לחץ מתאים על הקווים למשך כל זמן הבדיקה.
 .7בדיקה תקינה היא ,כאשר לא הייתה ירידה כלשהי בלחץ החנקן בצנרת מתחילת הבדיקה.
.8במידה ויש ירידת לחץ אזי יש לבדוק את המערכת ,לתקן את הנדרש ולבצע בדיקה חוזרת.
ביצוע ואקום ומילוי גז קרר
יש לבצע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.
ביצוע הווקום יהיה באמצעות משאבת ואקום בעלת ספיקה של  CFM 3 (90ליטר דקה) כאשר המשאבה
תכלול אל-חוזר למניעת חזרת שמן משאב לצנרת.
הווקום יימדד באמצעות שעון בדיקת לחץ .TORR
יש להגיע לוקום של לפחות .TARR 1
במידה והווקום תקין יש להוסיף לפי הנדרש גז קרר עפ"י הנחיות יצרן הציוד.
תשתית תקשורת ופיקוד
 .1במקביל לתוואי הצנרת הקבלן יתקין כבל דו-גידי בין המאיידים לבין המעבים של המערכת.
 .2כמו כן הקבלן יתקין עבור כל יחידות המאיידים כבל דו-גידי בין המאייד אל פנל הפעלה קירי עבור כל
מאייד בהתאמה.
 .3סוג הכבל וכן קוטרו ובהתאמה לאורך הנדרש יהיה עפ"י המלצות היצרן.
לוחות/שלטי הפעלה
לוחות שלטי חדר
עבור כל מאייד או קבוצת מאיידים כפי שיוגדר יותקן לוח'שלט הפעלה ליחידה.
סוג הלוח/שלט דוגמת גלוי על הקיר ,שקוע בקיר או שלט רחוק וכן הדגם יהיה עפ"י הנדרש והמוגדר
בכתב הכמויות.
לוחות/שלטי הפעלה מרכזיים
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 . 1עפ"י הנדרש יוזמנו לוחות/שלטים עבור הפעלה מרכזית של הציוד הראשי והמאיידים אשר יותקנו
במבנה.
 . 2דגם הלוחות/שלטים עם הגדרת הפונקציות הנדרשות (צרות השליטה על המאיידים ,שעון הפעלה,
אפשרות גלישה מבחוץ וכו') יהיה עפ"י המתואר והנדרש בכתב הכמויות.
הלוחות /שלטים ישולמו בנפרד עפ"י הסעיפים בכתב הכמויות.
התחייבות הקבלן
לפני תחילת ביצוע העבודה הקבלן יקבל הדרכה לגבי אופן התקנת מערכת מיזוג אויר מסוג VRV
מהחברה המשווקת את ציוד מערכת מיזוג האוויר הנדרשת בארץ וכן יקבל אישור המוכיח על ההדרכה
שעבר (דרישה זאת הינה הכרחית לקבלת העבודה כאשר ההדרכה הנדרשת היא באחריות ועל חשבון
הקבלן).
הקבלן יבצע את כל התקנת מערכת מיזוג האוויר הנדרשת עפ"י הנחיות יצרן הציוד הנדרש ועפ"י
הנחיות החברה המשווקת את הציוד בארץ.
בזמן ביצוע העבודה ,בזמן סיום ביצוע התקנת הצנרת וכן בסיום העבודה כאשר היחידות מחוברות
לצנרת ,הקבלן יזמין את החברה המשווקת את ציוד מיזוג האוויר הנדרש לביקורת בזמן ההתקנה ,לפני
הפעלת המערכת וכן בזמן ההפעלה הראשונה .כמו כן בסוף העבודה הקבלן יעביר למתכנן אישור
מהחברה הנ"ל שהציוד הותקן עפ"י הנדרש והמומלץ על ידם( .הדרישות הנ"ל כלולות במחיר ציוד
המערכת ולא תשולם עבורן תוספת).
 15.4מערכת פיזור האוויר
מערכת פיזור האוויר תהיה עפ"י המתואר במפרט הכללי בפרק  1505כולל הדרישות המפורטות להלן:
תעלות מפח מגולוון
התעלות יהיו בעובי הנדרש בתקן.
מחיר התעלות יכלול תליות וחיזוקים כפות הטייה ווסתי זרימה עפ"י הנדרש במפרט ובפרטים.
בידוד אקוסטי פנימי בתעלות הפח למיזוג אויר יהיו משמיכות צמר זכוכית עם דופן אחת קשיחה
וחיבורו לת עלות הפח ייעשה ע"י מריחת דבק לדופן התעלה ובעזרת פינים מודבקים שכוללים משטח
תחתון עם דבק ,פין אנכי וטבעת לחיצה.
הבידוד האקוסטי יהיה בעובי " 1ובמשקל מרחבי  P.C.F. 1.5 (24ק"ג/מ"ק) הבידוד יהיה מסוג,
" ”DUCTLINERדגם ”  ,” ULTRALITEתוצרת " ,"CERTAINTEEDויהיה בלתי
דליק באישור מכון התקנים הישראלי.
עבור עבור קופסאות "פלינום" לאוויר חוזר או להכנסת אויר .וכן במעברים מתעלות עגולות למלבניות
כולל חיבורים למערכות לא תשלום תוספת כספית והתשלום יהיה עפ"י חישוב מדידת התעלות.
מחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד ,למפזרים ולתריסי אויר חוזר חוץ עפ"י הנדרש.
תעלות פח שחור
תעלות פח שחור יותקנו בהתאם לפירוט בתכניות.
תעלות גמישות
תעלות גמישות למיזוג אויר או אוורור יותקנו עפ"י הנדרש.
התעלות יכללו חוטי פלדה במבנה בורגי ,ציפוי פנימי ,בידוד חיצוני " 1ומחסום אדים אינטרגלי.
בידוד התעלות יהיה בידוד טרמי ואקוסטי.
התעלות יהיו מדגם  MIAתוצרת "( "SODIAMEXמשווק ע"י מ.נ .הנדסה ) או ש"ע מאושר.
ההידוק לצווארוני התעלות מפח יבוצע ע"י סרט פלב"ם ,או אזיקון מפלסטיק.
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מחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד ,למפזרם ולסריסי אויר חוזר עפ"י הנדרש.
מרחקי התליה לא יעלו על  80ס"מ כאשר התליה תהיה ע"י פס מפח מגולוון ברוחב  5מ"מ ועליו תותקן
רצועת בידוד אקוסטי ".1
מחיר התעלות יכלול את כל הנדרש לעיל ויימדד לפי מטר אורך.
מפזרי אויר ותריסי יניקה
כל המפזרים ותריסי היניקה (אלא אם צוין אחרת) היו מאלומיניום תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע מאושר
ע"י המתכנן ,ויהיו כעקרון מהדגמים הבאים:
מפזרי תקרה
מפזרי תקרה מרובעים
מפזרי התקרה יהיו עם מסגרת שטוחה במספר כיוונים עפ"י הנדרש עם וסתים במידות עפ"י הנדרש דגם
.TK/L
 .1דגם המפזרים ישמש גם כתריס אויר חוזר או תריס יניקה עפ"י הנדרש ואז הלהבים האופקיים יהיו
בהיסט  0מעלות וללא להבים אנכיים להסטת כיוון זרימת האוויר.
 .2תריסי יניקה עם וסתים במידות עפ"י הנדרש מדגם  RTעם להבים אופקיים מעוגלים בזווית של 60
מעלות.
 .3תריס אויר חוזר עם מסנן כולל וסתים עפ"י הנדרש מדגם .RTF-2000
 .4תריסי אויר חוזר עגולים עם אפשרות ויסות בקטרים הנדרשים מדגם VP-1
 .5תריס פליטה או הכנסת אויר חוץ כנגד גשם עם רשת נגד ציפורים דגם .RTP
בכל מקרה סוג דגמי המפזרים לאזורים השונים של המבנה יוגדרו במהלך הביצוע ע"י המתכנן ובתאום
עם האדריכל.
מפזרי הקיר ותריסי היניקה מותקנים במחיצות יותקנו בתוך מסגרת עץ בעובי ".3/4
כל המפזרים ותריסי האוויר יהיו להתקנה ללא ברגים נראים על השוליים ויהיו עם קפיצים פנימיים או
קיטים.
בצע כל סוגי המפזרים והתריסים הנדרשים יקבע ויאושר ע"י האדריכל ויהיה באחריות הקבלן ,הצביעה
תבוצע אצל יצרן המפזרים והתריסים.
השוליים של כל סוגי המפזרים ותריסי היניקה יהיו ברוחב מקסימלי של  2ס"מ ועפ"י הנחיות המתכנן.
לפני הזמנת המפזרים/תריסים יש לבדוק שוב את כל הגדלים הנדרשים של המפזרים/תריסים עם
האדריכל ובבית עצמו.
על קבלן מיזוג האוויר להציג דוגמה אחת של כל סוג מפזר/תריס לאישור האדריכל.
לפני הזמנת המפזרים/תריסים הדרושים.
מחירי המפזרים והתריסים ישולמו לפי יחידות או שטח עפ"י המתואר בכתב הכמויות ויכללו אספקה,
התקנה מושלמת ,ויסות וכל הנדרש לפעולה נכונה ותקינה.
 15.5מפוחי אוורור
מפוחי אוורור יותקנו לאוורור ו/או הכנסת אויר חוץ עפ"י הנדרש.
כל מפוח יחובר להזנת החשמל באמצעות מנתק בטחון אטום למים (וכן עומד בקרינת שמש במקרה של
התקנת מפוח חיצוני).
החווטים יהיו בתוך צינור שרשורי משוריין ומצופה .P.V.C
המפוח יחובר לתעלת האוורור ע"י מחבר גמיש בנאופרן מהודק בשני הצדדים.
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המפוח יסופק עם וסת רציף או בעל מספר מהירויות עפ"י המתואר בכתב הכמויות אשר יותקן במיקום
עפ"י המתואר בתוכניות והנדרש.
המנוע יהיה לאספקת זרם חד-פאזי (.)220/1/50
המפוחים יופעלו ע"י תאורת החדר אותו הם משרתים או ע"י פנל הפעלה  ON/OFמחוץ לחדר או פנימי
בחדר הכל עפ"י הנדרש (במקרה של חדר שירותים\אמבטיה) או ע"י פנל הפעלה בחדר (במקרה של
מטבחון או חדר כביסה) הכל עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות הפלעה בחדר (במקרה של מטבחון או
חדר כביסה) הכל עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות.
מפוחי אוורור חדרי שירותים/אמבטיות יכללו רלאי השהייה אשר יאפשר המשך פעולתם למשך של 10
דקות לאחר סגירת המפוח.
במצב בו יש מפוח המותקן בתחום תקרה מונמכת ומותקן עבורו וסת והמפוח מופעל ע"י פנל הפעלה
מחוץ לחדר או ע"י תאורת חדר עפ"י הנדרש אזי הוסת יותקן ליד המפוח בתחום תקרה מונמכת.
המפוחים יהיו מסוג " "IN LINEויותקנו בתחום תקרות מונמכות עפ"י הנדרש.
המפוחים יהיו מתוצרת ובדגמים המתוארים בכתב הכמויות ובתוכניות.
מחירי המפוחים כוללים את כל המתואר לעיל וכן הנדרש בכתב הכמויות ובתוכניות ,ויסות ,חיבור
להזנת החשמל ,לתעלות האוויר והתקנה מושלמת.
 15.6מערכת חשמל
א) הקבלן יבצע את כל מערכת החשמל למתקן מערכת מיזוג האוויר והאוורור כנדרש בתת פרק 1508
שבפרק  15ובפרק  18של המפרט הכללי.
ב) עבודות הקבלן יכללו בין השאר את חיבור הזנות החשמל (אשר יובאו עד למיקום היחידות ע"י
אחרים) ,לציוד מיזוג האוויר והאוורור וכן את כל הקווים לפיקוד ולהזנה שבין הציוד ללוחות ההפעלה
מרחוק.
ג) הקבלן יספק וירכיב את כל החיווט החשמלי עבור עבודות מערכת מיזוג האוויר כולל צינורות מעבר.
העבודה והחומרים יהיו לפי התקנים הישראליים ובהתאם לדרישות חברת החשמל.
קווי החשמל יהיו כבלים .NYY
ד)במסגרת עבודה זו הקבלן יבצע ללא תוספת תשלום:
 תיאום וטיפול בבדיקה של חברת החשמל על כל שלביה כולל הוצאות הבדיקה. מערכת הארקה חשמלית לכל ציוד מיזוג האוויר והאוורור ,כולל יחידות ,צנרת ,תעלות וכו'. כל העבודה והחומרים יהיו לפי התקנים הישראליים ובהתאם לדרישות חברת חשמל.הנחיות והבהרות כלליות
העבודה וטיב החומרים
 )1על הקבלן לספק את כל העבודה ,החומרים ,הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכת מיזוג
האוויר והאוורור או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל המובנים לשם הפעלה
וכל תוספת של חומר ועבודה הדרושים יסופקו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף מצג המזמין ,גם אם לא
הוזכרו במפרט או בשרטוטים במפורש ,אך דרושים לפעולתו התקינה של המתקן ,וראויים למסירה
למזמין לשביעות רצונו.
 )2כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ,עבור התפקיד לו יועדו ,ויצוידו בתעודות בדיקה של מכון
ה תקנים הישראלי ,או מוסד אחר שיאושר ע"י המתכנן ,המאשרות את תקינותן והתאמתם לתקן
הנדרש.
העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו של המתכנן .כל חומר פגם ו/או ביצוע לא ראוי
לשמו יסולקו או יפורקו מיד עם הוראת המתכנן ו/או המפקח ויושלמו ע"י חומר ובצוע בהתאם לנדרש
בתוכניות ובמפרט ,ללא כל תשלום נוסף.
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 )3הפתחים והקידוחים הנדרשים דרך מחיצות במבנה ,רצפה ,תקרה וכו' על מנת להעביר דרכם תכלות
אויר ,צנרת ,קווי חשמל וכו' יבוצעו באחריות הקבלן הראשי.
בכל מקרה עבור כל הפתחים הנדרשים קבל מיזוג האוויר יהיה חייב בסימון הפתחים הנדרשים במבנה.
בכל מקרה צנרת מים או חשמל תועבר דרך שרוולים מתאימים ,ותעלות אויר דרך מסגרות עץ ,את
המרווחים יש למלא בצמר זכוכית דחוס בעובי " 1ולאטום בחומר איטום מעולה מסוג סיליקון RTV
באחריות קבלן מיזוג האוויר.
אישורי ציוד ותוכניות ביצוע:
על הקבלן להגיש לאישור המתכנן תכניות ביצוע של מתקן מיזוג האוויר והאוורור ,צנרת ,פקוד ,חיווט
חשמלי ,חיבורי חשמל ,תכניות בסיסים ,דפי קטלוגים המתארים
את הציוד וכל פרטים אחרים כפי שידרשו על ידי המתכנן.
כל תכניות ,דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעודם ושימושים אינפורמציה
שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרויקט זה  -לא תתקבל.
אישור תכניות הביצוע של הקבלן על ידי המתכנן לא ישחרר את הקבלן מחובתו להבטיח תכנון נאות
וייצור ,הרכבה והתקנה נכונים .הקבלן יכין ויספק בהקדם ,ולשם מניעת עיכובים ,תכניות חשמל
דיאגרמטיות מפורטות לאינסטלציה החשמלית ,ללוחות החשמל ,לחיבור מנועים ,מתנעים ,אביזרי
ויסות ,נורות ביקורת וכו' ,וימסרם בצירוף רשימה המכילה את התוצרת והטיפוס של אותם מוצרים
שעליו לספק.
תכניות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.
העברת הציוד למקום ההתקנה:
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה ותנאי המקום ידרשו זאת,
יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר ,ארוז כיאות בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד
ולהרכיבו במקום התקנתו.
כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהבניה.
הקבלן יהי אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן ע"י המפקח.
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שיאושר ע"י המתכנן.
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק ,לכלוך
וכדומה.
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקנה טרם שנתקבל אישור להעברתו ע"י המפקח.
גישה לחלקי ציוד:
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו ,כגון:
מסננים ,מנועים ,מסבים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו' לשם טיפול ,אחזקה ותיקונים .בכל מקרה כאשר
מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד ,יודיע הקבלן על כך למתכנן ולמפקח
בטרם יתקין את הציוד.
לא יעשה הקבלן שינויים ללא אישור מוקדם מהמתכנן.
בדיקת לחץ לצנרת גז במזגנים מפוצלים /מיני מרכזיים (יותקנו בחלל העבודה)
.1לפני בידוד הצנרת המערכת תיבדק בלחץ של  1.5פעם מלחץ העבודה המרבי במערכת.
 .2הבדיקות יהיו למשך  24שעות לפחות ויחשבו למוצלחות במידה והלחץ הנ"ל לא ירד.
 . 3הקבלן אחראי לכל נזק כלשהו אשר יגרם כתוצאה מבדיקה זאת ,עליו לנתק כל ציוד רגיש במערכת
אשר יכול להיפגע מבדיקה זאת ,עליו לנתק כל ציוד רגיש במערכת אשר יכול להיפגע מבדיקה זאת.
ויסות
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 . 1הקבלן חייב בוויסות וכיוון כל הציוד במערכות מיזוג האוויר והאוורור ,דוגמת יח' מיזוג אויר ,יח'
לטיפול באוויר ,מפוחים ,מפזרי אספקה ,תריסי יניקה ואויר חוזר.
 . 2הקבלן חייב בבדיקת כל מערכות החשמל בציוד המערכות בזרם ובמתח הנדרש וכן בבדיקה לפעולה
תקינה של כל אביזרי הבטיחות והאזעקה.
 .3ויסות כל ספיקות המים ביחידות ובצנרת ובדיקת טמפ' .המים הדרושות.
 .4ויסות המשאבות.
 .5דו"ח ויסותים של כל האמור לעיל יוגש למתכנן עם גמר העבודה לבדיקה בצורה מסודרת.
הרצת המתקן
 . 1על הקבלן להביא את המתקן למצב עבודה מושלם ותקין עפ"י דרישות המפרט ,כתב הכמויות
והתוכניות.
 . 2הקבלן אחראי לנקות מלכלוך ומכל חומר זר אחר שנגרמו כתוצאה מעבודתו בבניין בצורה יסודית
לשביעות רצונו של המפקח לפני מסירת המתקן.
 .3עדכון תכניות  :עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין ,על הקבלן למסור למזמין תכניות
ושרטוטים מושלמים ומעודכנים של העבודה כפי שבוצעה למעשה .לצורך זה ישמור הקבלן באתר
מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי עבודה.
 .4סימונים ותוכניות :על הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת לכל ברז ולכל אביזרי הצנרת והפיקוד,
וכן יבצע את סימון הצינורות עצמם ואת כיוון הזרימה בתוכם.
הקבלן יספק תכניות חשמל ופיקוד בכל לוחות החשמל בנוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט
להלן.
 .5שילוט :לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של
המתקן .תקופת ההדרכה של  30יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן.
 .6הדרכה :לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של
המתקן .תקופת ההדרכה של  30יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן.
 .7תיקי הסבר לתפעול ואחזקה :לפני מסירת המתקן ימסור הקבלן למזמין שני תיקים ,לאחר אישורם
ע"י המתכנן ,המכילים כל אחד חומר הסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו .כל תיק יכיל
את החומר הבא כשהוא מודפס וכרוך:
 .8קבלת המתקן :קבלת המתקן ותחילת שנת האחריות תבוצע ותחל רק לאחר קיום התנאים הבאים:
 .1קבלת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה.
 .2הפעלת המתקן בשלמותו ,וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים
ממנו לשירות המזמין.
אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלתו הסופית,
במידה ויידרש לכך ,ולפני תחילת תקופת האחריות.
 .3הפעלתה התקינה של המערכת למשך תקופה של  30יום.
 .4אישור המתכנן/המפקח כי המתקן מבוצע ופועל עפ"י הנדרש.
תקופת האחריות והשירות:
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 .1תקופת האחריות והשירות הינה  24חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן ו/או המפקח.
.2האחריות תכלול אחריות מלאה לכל המתקן של מערכות מיזוג האוויר והאוורור.
 . 3במשך זמן תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או ליקוי במערכת על חשבונו אלא אם
נגרמו כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות ההפעלה.
 .4עבודות השירות כוללות בדיקת המערכת אחת ל 3 -חודשים החלפות תקופתיות של מסנני אויר,
מסנני שמן ,בדיקה ומילוי של גז הקירור ,בדיקה ומילוי שמן במדחסים ,ניקוי סוללות ,בדיקה וחיזוק
של ברגים ,אטמים ,ויסותים (כמויות אויר ,ספיקות מים וכו') ,ביקורת וכיול אביזרי פיקוד וכל המתואר
במפרט הכללי.
 .5עבור שירות יתאם הקבלן את מועדי הביקורת עם המזמין או נציגו .עבור תקלות במערכת הקבלן
מתחייב לטפל בכל הודעה בדבר תקלה במערכת תוך שעות (לא כולל שבתות וחגים) ממועד קבלת
ההודעה ,ולבצע את התיקון הנדרש באופן מידי ורציף עד לתיקן המלא .הקבלן יעמיד מערכת לקבלת
הודעות כאמור בכל מועד שהוא.
 .6האחריות תכלול במידת הנדרש "חלפים" (חומרים ,אביזרים ,חלקים ,מיסים ,ביטוחים וכו') וכן את
שעות העבודה .הקבלן יתקין "חלפים" מקוריים המתאימים למערכת בהתאם להוראות היצרן של
הציוד וזאת בכפוף לקבלת אישור המזמין.
 .7בתום כל ביקור במבנה הקבלן יגיש לאחראי מטעם המזמין ,דו"ח מפורט ביחס לשירותים שבוצעו
באותו ביקור .תקופת האחריות והשירות כלולה במחירי הסעיפים המופעים בכתב הכמויות ולא תשולם
כל תוספת עבודה.
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פרק  - 17מעליות
א.

תנאים כלליים

ב.

תאור טכני:

ג.

.1

כללי

.2

תאור טכני כללי

.3

תאור תמציתי לפקוד והפעלות

.4

תאור תמציתי למתקן החשמל

.5

תאור תמציתי למתקן המכני

.6

תאור תמציתי חומרי/פרטי גמר

תאור המערכות
.1

תאור מערכת החשמל

.2

תאור המערכת המכנית

.3

תאור הדלתות והתא

.4

תאור מתקני הבטחון

נספח א  -תחילת תקופת אחריות
נספח ב  -רשימות ציוד
מסמך ד  -כתב כמויות ()7960-0
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א.

תנאים כלליים
.1

כללי
א.

אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי
לצורך בצוע העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכנון מפורט
ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הקבלן.

ב.

בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד ,הכוונה היא לכך
שאיזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע עבודה
מושלמת ע"י הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.

ג.

בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן" ,הכוונה לקבלן המעלית.

ד.

בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס" ,הכוונה לבא-כוח היזם.

ה .בכל המקומות בהם מוזכר "מזמין" ,הכוונה לחברת מוריה.

.2

תכניות
על הקבלן להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות בשני עותקים לאישור .תכניות אלו
תכלולנה את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה .לאחר
בדיקתן ואשורן יוחזר עותק אחד מתכניות אלו לקבלן לצורך תיקון.
שני עותקים נוספים עם התיקונים ,יוחזרו למהנדס לבדיקה ואשור נוספים .פעם נוספת,
יוחזר לקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס שלושה עותקים מתוקנים לפי
העותק המאושר האחרון.
אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם ,לפני קבלת התכניות
המאושרות.
כל התיקונים ,תוכניות וכו' אשר ידרשו ,יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.
נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן:
 נתונים טכניים ,שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים. שרטוטי הרכבה .AS MADE תכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל .AS MADE תכניות חווט חשמלי .AS MADE שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניות. רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. הוראות אחזקה מפורטות.225
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 -הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום.

כל החומר הנ"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין ובשני עותקים .לפי דרישת המזמין (וללא
תוספת במחיר) החומר הנ"ל ,יועבר גם במדיה מגנטית.
כמו כן ,מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת
צורת הדלתות ,משקופים ,גוונים ,לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.

.3

מידות
על הקבלן למדוד את מידות הבנין במקום ,כפי שהנן במציאות ולא להוציאן מהתכניות.

.4

דו"ח מהלך העבודה
הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.

.5

עבודות בנין וווי הרמה
פיר המעלית יבנה לפי התכניות המצ"ב .חומר הבידוד עבור יסוד המכונה יסופק ע"י
הקבלן .כל העבודות האחרות כגון סבלות ,חציבת חורים וסתימתם ,תעשינה ע"י הקבלן.
כל החיזוקים לפסים ,דלתות ומשקופים יעשו באמצעות ברגי פיליפס על חשבון ועל-ידי
הקבלן.
ווי הרמה בראש הפיר יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן.

.6

מכשירי חשמל אינסטלציה וטלפון עבור הספקת החשמל והטלפון
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 הנדרש להפעלת המעלית ומסירתה ,בהתחשב בכך שלא יהיו
קבלנים אחרים מלבד קבלן המעליות .כל העבודות ,החומרים ,והחלקים יסופקו ויבוצעו
ע"י ועל חשבון קבלן המעלית.

.7

בטוח
הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשר יגרם לו או
כשהמזמין יהיה חייב בתשלום לפי החוק  -כתוצאה מבצוע עבודתו של הקבלן או כתוצאה
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מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו/או רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו ו/או
קבלני המשנה שלו .כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה
שלו ותקופת השרות על ידו ,לכסוי כל הנזקים .הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק
הפוליסה.

.8

אחריות ושרות
התחלת תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו .תקופת
האחריות היא ל 12 -חודש מהתאריך הנ"ל ותחילתה במועד הנקוב בטופס תחילת תקופת
האחריות והשרות למעלית  -נספח א'  -המצ"ב .כל החלקים ,המכשירים והחומרים אשר
יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ומבוססים על הטכניקות החדשות ביותר .הקבלן
אחראי לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה.
הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקין
ונקי .את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא,
לכל המאוחר  24שעות לאחר ההודעה .בדיקת התכניות וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או
בא כוחו ,אינם משחררים את הקבלן מאחריותו .לאחר גמר האחריות תיעשה קבלה שניה
של המעלית והקבלן חייב לתקן פגמים ולהחליף חלקים שנפגמו וכדומה וכמו כן לתקן את
כל הליקויים שנתגלו לאחר השמוש.
לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת באורך תקופת האחריות
המקורית .האחריות הנ"ל לא תחול על נזקים כתוצאה מפעולת כח עליון ,שמוש שאינו
מתאים והפרעות חשמל.
בתקופת האחריות הנ"ל יבצע הקבלן את השרות למעלית ועלות שרות זה תהיה כלולה
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.
הקבלן מתחייב לשלוח על חשבונו נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך/מכון התקנים
אשר יוזמן על ידי המזמין .כמו כן הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת בקרת
השרות שתבוצע ע"י נציג משרד לוסטיג (היועץ לבקרת שרות).
פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר ,חייב הקבלן ,לפחות פעם בחודש ,לבדוק,
לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות .בחדר המכונה ימצא ספר "שרות"  -בו
ירשמו כל הקלקולים ,עבודות וזמני העבודות .בספר יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את
התקון או השרות .הרשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י המזמין ,או בא כוחו ,כל שלושה חודשים
ותאושרנה על ידם .הקבלן מתחייב בזה להחזיק במחסנו חלקי חילוף אוריגינליים למתקן
המעלית בכמות סבירה .כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן
הגשת ההצעה.
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א .לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה שוטפת
מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר התקלות המירבי
בשנה לא יעלה על  6תקלות המשביתות את פעולת המעלית .לשם כך ינהל מחזיק
המעלית יומן תקלות שיפרט במדוייק את מהות התקלה ולצד זה ימלא איש השרות
של הקבלן את סיבת התקלה ופתרונה .בתור  6תקלות קובעות לא תחשבנה תקלות
הנובעות מהסיבות הבאות:

)1

שימוש לא נכון ע"י המשתמשים.

)2

תקלות בגין לכלוך.

)3

תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה.

)4

תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים.

)5

תקלות הנובעות מבלאי כגון נורות שרופות.

)6

תקלות במעלית שנגרמו ע"י המשתמשים.

)7

תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא.

 )8תיקונים שבוצעו בתורנות לילה.
 )9תקלות בשעת חרום.

.9

ב.

היועץ ,לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן ,יפסוק מהן התקלות הרלוונטיות
להשבתת המעלית והנובעות ממתן שרות ו/או ציוד פגום ו/או הרכבה והפעלה לא
נאותים.

ג.

המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא שישה חודשים לאחר מסירה
סופית של המעלית למזמין.

צביעה
כל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד פעמיים וסופי פעמיים,
לפי דרישתו של המזמין.

.10

שלטים
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הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בכל המקומות ,בתא ובלוחות (גם שלטי האזהרה
והוראות השמוש) .כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.

.11

הרכבת ומסירת המעלית
הרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבת מעליות .בזמן
ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה .הקבלן יספק את כל חומרי העזר,
העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה .יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום את כל
החורים הדרושים 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 מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה .הבודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה על
חשבון הקבלן .אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן ,הן על חשבונו.
לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן ,באם
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
הקבלן.
בדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית ,תבוצע ע"י המזמין .תוצאות
הבדיקות חייבות לקבל אשור המזמין .במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים לאחר
בדיקת המזמין ולפי דרישתו ,עליו לעשותם על חשבונו הוא.
הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרום ,לרבות הדרכת חילוץ.

.12

טיב העבודה
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או
המקובלים .עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו לסיום מתקן
המעלית במועד ,בכדי למנוע עכובים בגמר הבנין .למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום
פועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה מקצועית או אישית.

.13

פגיעות בבנין
הקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין ,למכונות המתקן או לאדם ,באם הם יגרמו באופן
ישיר על ידו ,או בעקיפין ע"י פועליו .הקבלן חייב לפצות את כל הנזוקים ,או הנזקים הנ"ל
בשלמותם .הקבלן אינו רשאי לחצוב במבנה ,בעמודים ,בקורות ובתקרות ,ללא אשורו של
המזמין.
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.14

בצוע עבודות נוספות או חלקיות
באם ידרש הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות ,יקבע מחיר העבודה ע"י
המזמין בהתאם להערכתו ,על יסוד העבודה והחומר שהושקע בבצועם של אותם החלקים.
כמו כן ,תהיה בידי המזמין האפשרות להזמין את כל העבודות המפורטות ,או חלקן בלבד,
במחיר המופיע בכתב הכמויות.

.15

קבלני משנה
על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה ,או בא כוחו ,למהנדס ,את כוונתו למסור איזה
חלק שהוא מהעבודה לקבלן משנה .הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן
משנה זה ,באם לדעת המזמין אינו מסוגל לבצע את העבודה .כמו כן הרשות בידי המזמין
להפסיק עבודתו של כל קבלן משנה באם לפי דעתו אינו מבצע את העבודה לפי הדרישות.

.16

ערבויות
הקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות ,לטיב הציוד ופעולת המעלית ,בהתאם לדרישת
המזמין.

.17

זמן ההספקה
זמן ההספקה והפעלת המעלית יהיה  8חודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלית יעמוד
לרשות הקבלן  4חודשים לפני תום התקופה הנ"ל .במידה ומסירת הפיר תתאחר מסיבה
כל שהיא ,יתארך זמן ההספקה בהתאם ,אך זמן ההרכבה והפעלת המעלית ישאר 4
חודשים כנזכר ,מיום העמדת הפיר לרשות הקבלן.

.18

הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה
במהלך הרכבת המעלית וכל עוד לא נדרש אחרת יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה,
המעלית תחנה בתחנה העליונה .מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח"
את המעלית מקומה תחתונה ומחנה אותה בתחנה העליונה המשורתת על ידי המעלית.

.19

תנאי שרות לאחר תקופת האחריות
המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כפי שמקובל אצל המזמין.
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ב.

תאור טכני ()7960-0-29.03.2020
 .1כללי
1.1

מקרא/הסבר

בתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי לפרקים שונים.
בטבלות אלה ,קיימים סימנים שפירושם כדלקמן:
*

סימן " "+מציין שהתאור כלול בהספקה.

*

סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד.

*

כשאין כל סימן בטבלה ,אין לכלול את התאור בהספקה.

במקום שיש תאור במפרט ואין תאור לכך בטבלות ,יש לכלול את
*
הדרישה בהספקה.
פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע ,מופיעים בטבלה
*
המתאימה (בתאור שבגוף המפרט ,מופיע המבנה שלהם בלבד).
בכל מקרה ,תוכניות הקבלן לתא ,דלתות ,טבלות ,לחצנים,
אינדיקטורים וכו' ,יועברו לאדריכל והן תהיינה ע"פ דרישותיו וביצוען
יהיה רק לאחר אישורו בכתב.

 1.2רמה ואופי השימוש במעלית
רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה והמעלית צריכה להתאים לכך .כמו כן תא
המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי ,ז"א לא יהיו בהם אביזרים
"תלישים" ו/או בעלי פינות העלולים לגרום לפגיעה במשתמשים.
לתשומת הלב ,תתקבל מעלית המתאימה לשימוש HEAVY DUTYבלבד.
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 .2תאור טכני כללי

מעלית
MRL
תאור
שימוש

נוסעים

כושר הרמה (ק"ג)

630

מספר נוסעים

8

מהירות (מ/ש)

1.0

שיטת הנעה

V.V.V.F
GEARLESS
5

בעצירה

אי דיוק
(מ"מ)
הנעות לשעה

180

יחס תליה

2 :1

מיקום חדר מכונות

למעלה,
הפיר

גובה הרמה (מ')

7.46

מספר תחנות

3

מספר פתחים

 3בצד אחד

מידות הפיר (מ')

1.70×1.90

גודל התא (מ')

1.1×1.4×2.3

גודל הדלתות (מ')

0.90×2.10

סוג הדלתות

אוטומ.
טלסקופיות
HEAVY
DUTY
2.7

השימוש

רמת
בדלתות
זמן סגירת דלת (שנ')

בתוך

נעילה בין הקומות
גודל פסי תא (מ"מ)

89×62×16

גודל פסי מ.נ( .מ"מ)

70×70×9

סוג הפיקוד

מאסף
סימפלקס
B

דירוג אנרגטי
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.3

תאור תמציתי לפיקוד והפעלות

MRL

מעלית
תאור
עומס מלא

+

עומס יתר (עם זמזם ונורית בתא)

+

מראה קומות וכוון בתא (מעל כל דלת)

+

מראה קומות וכוון בתחנה ראשית
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)
+

תאורת  LEDאוטומטית
תאורת  LEDע"י מתג
תאורת  LEDע"י מפתח

+

טבלת לחצנים גבוהה (בתא)

+

קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים
כמות טבלות הלחצנים בתא

1

פתיחה מוקדמת

+

לחצן "פתח דלת"

+

לחצן "סגור דלת"

+

פלוס מחדש למפלס הקומה

+

כיבוי אש (הפעלה תלת מצבית)

+

מתג מפתח למאורר

+

דלתות נשארות פתוחות במנוחה
פתיחה סלקטיבית של הדלתות
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 לחצני התא והקומות ,עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדליים. לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר ,יהיו מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לחצנים (ראה רישוםקריאה באמצעות מתג מפתח).

תאור תמציתי למתקן החשמל

.4
מעלית

MRL
תאור
מוניטור ראשי לבקרה/מודיעין
מוניטור נוסף (משני -פסיבי)
+

אינטרקום /קשר
מרכזת נוספת לאינטרקום

+

הפסקת פקוד
פקוד הפעלה ע"י גנרטור

+

התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות
לחצנים בגודל  50 X50מ"מ
מראי קומות בגובה  75מ"מ
זיהוי מקום המעלית

+

סדור להפעלה בשעת חרום לפי EN81

+

חילוץ חשמלי במעלית MRL

+

פקוד שבת
מראה קומות "רץ" (ממוחשב)
פקוד סניטרים
הפעלה ע"י כרטיסים מגנטיים
סדורים למעלית כבאים
רישום קריאה באמצעות מתג/מפתח

.5

תאור תמציתי למתקן המכני
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מעלית
MRL
תאור
מנוע/משאבה הידראולית לפלוס מחדש
מתקן לצינון השמן
גוף חימום לשמן עם טרמוסטט
מפוחים לאוורור התא

+

משקופים עוורים

+

משקופים חיצוניים ( "עוטפים")

+

התקן תפיסה הדרגתי לתא

+

התקן תפיסה מיידי לתא
התקן תפיסה למשקל נגדי
קורות ורשתות להפרדה
ווים /קורות בראש הפיר

+

מניעת רעידות בתא

+

מניעת רעש ורעידות כללי

+

משטח עבודה בראש הפיר
+

פיגומים להרכבה
משטח עבודה וסולם בבור
איתור מעלית באזור ללא תחנות
הגנות מפני רעידות אדמה

+

הגנות מפני שטפון
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.6

תאור תמציתי לחומרי/פרטי גמר

מעלית
MRL
תאור
טבלות לחצני תא

פלב"ם

טבלות לחצני קומות

פלב"ם

מראי קומות בתא

פלב"ם

מראי קומות בתחנות

פלב"ם

דלתות בקומות

פלב"ם
פלב"ם

עיוור

משקוף
בקומות
חיצוני
משקוף
בקומות
פחי כיסוי בין דלתות

פלב"ם
צבע

תא המעלית
"סוקל"

אריחי
גרניט
פלב"ם/עץ

רצפה
מעקים

פלב"ם/עץ

אבן/

מגיני קירות
קירות

פלב"םRIGID+

פנלים לקירות

אנכיים

תקרה גבוהה

+

תקרה מונמכת

+

לובר מעוצב

+

צורת התאורה

ישירה  +עקיפה

מראות קריסטל בלגי

+

חזית התא (מבפנים)

RIGID

דלת התא (מבפנים)

פלב"ם

פתח חרום
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ג.

תאור המערכות

 .1תאור מערכת החשמל

1.1

פקוד מאסף מלא לשני הכיוונים ,סימפלקס
הפיקוד מאסף מלא לשני הכוונים.

בכל מבואה ארגז לחצנים עם שני לחצנים בכל ארגז ,לחצן אחד לקריאה לכוון
מעלה ושני לקריאה לכוון מטה .בקומה העליונה והתחתונה ארגז לחצנים עם לחצן
אחד.

בתא ,ארגז לחצנים .בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רם-קול ומיקרופון לקשר
עם המודיעין ולוח הפקוד.

פיקוד המעלית כולל גם פיקוד כבוי אש ,כפי שמתואר.

הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו-אלקטריים .במקרה
ונוסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת ,הדלת לא תסגר אולם זמזם
עם נורית יופעלו לאזהרה.

1.2

מראה קומות בתא
יורכב מראה קומות דיגיטלי (או  DOT MATRIXלפי דרישת המזמין) ומראה כווון
נסיעה (מהבהב כשהמעלית בנסיעה) .רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין .גובה
אות או ספרה  50מ"מ לפחות.
המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות יהיו בעובי  4מ"מ לפחות.

1.3

איתות וגונג בקומות
מראה קומה (כמו בתא) ומראה כוון מהבהב (או המשך כיוון נסיעה לפי דרישת
המהנדס וללא תוספת מחיר).
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הגונג אלקטרוני מוסתר שעוצמת הצליל שלו ניתנת לכוון בכל קומה בנפרד .כ"כ,
הגונג יהיה בעל שני סוגי צליל (שונה בכל כיוון) שניתן לישמם בקומות שונות.
גובה אות או ספרה במראה הקומות 50 ,מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת
האדריכל.

1.4

פיקוד כיבוי אש
אספקת המעלית תכלול גם פיקוד לחרום מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית
לצורכיהם בלבד.
הפעלת הפיקוד תבוצע על ידי מתג מפתח תלת מצבי הנמצא בקומת הכניסה
הקובעת לבניין או לחילופין באופן אוטומטי באמצעות שני גלאי עשן או מפסק
זרימה המחוברים למרכזת לגילוי אש/עשן (במידה וקיימת).
שים לב ,במידה והתראות האש מגיעות מקומת הקרקע ,המעלית תגיע לקומה
הראשונה.
מתג המפתח יותקן בכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית .עם הפעלת
הפיקוד תתאפשרנה פעולות אלה:

א .הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות וחזרתה לקומת
הכניסה הקובעת לבנין ,או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי
הכבאות.

ב .בהגיע המעלית לקומת הקרקע ,יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי ומכאן
ואילך לא תתאפשר הפעלתה ,אלא מתוך המעלית כל עוד ומפתח אש
נמצא בשקע המיועד לו.

ג .עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור
לפעולתה התקינה.

בנוסף ,בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלתו המעלית מפסיקה את עלייתה
לקומות העליונות וחוזרת לקומת הכניסה הקובעת לבנין ,או לקומה הקרובה ביותר
לדרך הגישה של שרותי הכבאות .בהגיע המעלית לקומה זו יפתחו דלתותיה באופן
אוטומטי ומכן ואילך לא תתאפשר הפעלתה עד להגעת הכבאים.
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לתשומת הלב:
א.

המפתח יהיה מדגם מפתח נישא יחיד (מנ"י) בהתאם לת"י .8888

ב.

הארגז שבתוכו יותקנו המפסק והמפתח יהיה מוגן מים בדרגת אטימות
 IPX 3לפחות לפי תקן .EN-60529-1991

1.5

לוח הפיקוד
בנוי בטכניקת מיקרו-מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכניקות
החדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי ,ללא
אחזקה מיוחדת .הרכיבים ,והמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר זרם.
הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים .אין להשתמש בציוד ללא אשור מראש.
המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי .הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה
קומות דיגיטלי ,מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות ,מגע יבש לחיווי תקלה
ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל 0.92 -לפחות (במידת הצורך).
שים לב" ,המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכות פקוח או בקרה
החיצוניות ,יהיו באמצעות שורת מהדקים בתוך הלוח על אחת מהדפנות ויותקנו
בצורה יציבה ,בולטת ומוגנת ,עם ציון מודגש (שישמר לאורך זמן) לסוג החיווי או
המגע.
הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רעידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח.

1.6

הגנת המנועים
יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי
והבטחונות.
המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף .לאחר הפעלת ההגנה הטרמית ,המעלית
ממשיכה לתחנה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות ,היא מפסיקה את פעולתה .רק
לאחר הפעלת  ,RESETניתן להפעיל את המעלית מחדש.

1.7

תאורת התא
תותקנה נורות עבור תאורת  LEDקבועה ,תאורת  LEDע"י מתג מפתח ותאורה
לשעת חרום המפעילה תאורת .LED
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יש להבטיח כי הטיפול בתאורה (החלפת נוריות וכו') יהיה קל ומהיר ללא צורך
בפרוק פנלים ו/או פעולות מורכבות.

1.8

אינסטלציה חשמלית
תיעשה בפיר ובתא ,בצנורות משוריינים או פלסטיים ,לפי דרישת המהנדס וחברת
החשמל .אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.
הכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת  HEAVY DUTYמתוצרת מוכרת מארה"ב,
גרמניה או שוויץ באישורו של המזמין .הספקת הקבלן תכלול גם חווט לטלפון,
למערכת כריזה ולמוזיקת רקע עד ארגז הלחצנים בתא.
כאמור ,הספקת הקבלן תכלול גם חיווט חשמל וטלפון מלוח ראשי.

1.9

אינטרקום/קשר
תותקן מערכת אינטרקום בין לוח הפקוד ,מוקד שרות ארצי ,תא ומזכירות/הנהלה
(עם קשר מכל תחנת אינטרקום לכל ליתר התחנות) .המערכת תכלול מטען אוטומטי
ומצברים ניקל קדמיום ,לרבות מגבר נפרד בתא וחייגן אוטומטי לשלושה מנויים
המאפשר "דילוג" ביניהם במקרה של "תפוס" או שאין מענה.

המרכזת במזכירות/הנהלה ,תכלול גם נורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על האזעקה וכן
שפופרת טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם מופסקת.
מידות והחומר ממנו בנוי פנל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק ,יקבעו ע"י המזמין.

צנרת וחווט מהמזכירות/הנהלה עד ללוח הפקוד ,תותקן ע"י הקבלן.
לתשומת הלב ,מערכת האינטרקום תותאם גם לנגישות משתמשים בעלי מוגבלויות.

 1.10הפסקת פקוד
בקומת הקרקע יותקן בטבלת הלחצנים מתג מפתח לביטול פעולת המעלית .הפעלת
מתג המפתח "תמשוך" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות.
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 1.11התאמות לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות
הרכבת המעלית וכל חלקיה ,יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י ,2481-70
לת"י  ,1918חוקי התכנון והבניה ,דרישות הרשויות המקומיות והארגונים
הרלוונטיים ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל.
מספרי הקומות ,סימנים מיוחדים וחיצים ,יותקנו בצורה גדולה ומובלטת ליד
לחצני ההפעלה (בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים).
בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית ,כוון נסיעתה הצפוי,
כינויי הקומות ,הודעה על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל (צפצוף) בכל עת
שהמעלית חולפת על קומה .המערכת אלקטרונית ,עם קול נשי או גברי (להחלטת
המזמין) הניתנת לתכנות בצורה קלה ומהירה ,עם אפשרות כוון עוצמת הצליל
וההכרזה תתבצע עוד לפני הגעת המעלית לקומה .הקלטת הכריזה ,תתבצע באולפן
ע"י קריין מקצועי.
סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור,
יהיו בתחום שבין  0.9÷1.1מטר מעל רצפת התא.

FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 1.12
על הקבלן לפרט ,במקום המתאים ברשימת הציוד את הזמן הדרוש לכל מעלית
לנסיעה מקומה לקומה .הזמן הנ"ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית
כל שהיא ,ועד לפתיחת  70%מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת.
הזמן הנ"ל יובטח בכל עומס בתא ,זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא
נומינלית ובשני הכיוונים.

 1.13זיהוי מיקום המעלית
בלוח הפיקוד של המעלית תותקן נורית (בולטת ומאירת עיניים) המופעלת בכל עת
שהמעלית 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).

 1.14חילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל
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 הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל .המתקן יפעל על מערכת
מצברים ניקל קדמיום יבשים (ללא טיפול) לרבות מטען מתאים.
241

242

.2

תאור המערכת המכנית

2.1

תאור המכונה ב V.V.V.F-ללא תשלובת חלזונית MRL -

מכונת הרמה
למנוע ,גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי .40
המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי.

המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון .גשושי הבלם מצופים "פרודו".
בזמן 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.
המנוע מיוחד למעליות (עם מאוורר חיצוני מיוחד  -לפי הצורך) ,מותאם לתדר
משתנה המתאים ל 180-הפעלות לשעה .התאוצה ,הנסיעה וההאטה מבוקרים ועם
התנעות רכות .העצירה הסופית חשמלית עם  DIRECT APPROACHועם פלוס
מחדש.
המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים
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.
המכונה יכולה לשאת  10%מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או
הפרעות בפעולה התקינה של המכונה ושל המעלית כולה.

המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת
המכונה ,יבודדו מהמבנה.

מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת ()UCM
פיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תנועה לא מבוקרת של תא המעלית סביב
הקומה ( )UCMועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י .2481-20
התקנת המערכת נועדה למנוע בלאי מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל במערכת
פתיחה וסגירה של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את הכשל.
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כאשר מערכת ה )Unintended Car Movement( UCM -מזהה כשל ,תנועת
המעלית תופסק ,דלתות תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת.
החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכנאי השירות בלבד .ניתוק זרם החשמל
והפעלתו מחדש על ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית.

הנעת התא ביד
המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה .לצורך חילוץ במקרה
של הפסקה בזרם החשמל או קלקול ,יספק הקבלן את כל המכשירים הדרושים.
פעולת החילוץ תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו'
מהמכונה .תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילוץ (מלוח הפקוד)
תהיה קלה ,מהירה ובטוחה.

2.2

מובילי התא ומשקל נגדי
מיוחדים למעליות ,פרופיל " "Tמושחז ומלוטש או במתיחה קרה.
את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.

 2.3משקל נגדי ונעלי הובלה
המשקל הנגדי יאזן  50%מכושר ההרמה ויבנה כולו מפלדה ע"י ועל חשבון הקבלן.
התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי נעלי החלקה בעלות מקדם חיכוך נמוך או נעלי
גלגלים המתאימים לכוחות המופעלים.

2.4

כבלי התליה
מספרם :מינימום  ,3עם מקדם בטחון פי  .12עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית
"סיל" עם פנים פשתן .הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה.
כן יותקנו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה.

2.5

גלגלי תליה והטיה
בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך
שלא יהיה צורך לטפל בהם.
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2.6

סוגי הפלב"ם
בכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או  ,RIGIDהכוונה לפלב"ם עם
טקסטורה בגוון טבעי (או צבעוני לפי דרישה ובתוספת מחיר) מתוצרת  RIGIDאו
תוצרת  POLIGRATאו  FSCאו ש"ע והמבנה יהיה כדלקמן (דגם הטקסטורה
יקבע ע"י האדריכל):
דלתות  -פח פלדה  1.5מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או פלב"ם) בעובי  0.8מ"מ
לפחות.
תאים  -פח פלדה  2.0מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  0.8מ"מ לפחות.
במקרה של פלב"ם ,קירות התא יהיו מפלב"ם מלא 2.0 ,מ"מ עובי.
משקופים  -פח פלב"ם מלא ,עובי  2.0מ"מ לפחות.

2.7

שיש ברצפת התא
אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית ,יש לקחת בחשבון את משקל השיש שעוביו
יהיה עד  30מ"מ .השיש וההכנות עבורו ,יסופק ויותקן ע"י הקבלן ,ומחירו יהיה
כלול במחיר המעלית ,גימור סופי לרצפת התא ,ייבחר ע"י המזמין/אדריכל.

2.8

טבלת לחצנים גבוהה
הכוונה לטבלה לכל גובה התא ,הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה
מיושרים עם פני הקיר שאליו מחוברת.

2.9

מפוחים לאוורור התא
יותקנו שני מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים:
א .ספיקתם תבטיח כ 60  70-תחלופות אויר בשעה (במהירות הגבוהה).
ב.

למפוחים תהיינה שתי מהירויות עם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות
נמוכה עם כ 50%-מהספיקה.

ג.

רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה
תהיה ) 45dB(Aכאשר התא והדלתות במנוחה.

ד.

להפחתת רמת הרעש ,על הקבלן להעזר בצנורות/תעלות אקוסטיות מיוחדות
בין המפוח לפתח שבתא המעלית .הצנורות ו/או התעלות יהיו מוגנים בפני
פגיעה מקרית על-ידי הטכנאים.
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ה .הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח (או עם רשום קריאה) והפסקתם לאחר
השהיה של  510דקות.
ו.

מבנה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר בצורה קלה
ומהירה ללא עבודות מורכבות והפתחים בתא יהיו מרוחקים זה מזה.

 2.10משקופים "עוורים"
סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י המזמין.
המשקוף העיוור יהיה מפלב"ם בעובי  2.0מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל ותהיה
על פי דרישותיו.
שים לב ,למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למנוע עיוותו.

 2.11משקופים חיצוניים ("עוטפים")
המשקופים ה"חיצוניים" יותקנו ויחוזקו (מראש) במסגרת המתכתית של הדלת בתחתיתם
ובגובה של כ 1.0 -מ' כדי למנוע תזוזה ביציקתם.
המשקופים ימולאו בבטון ובאחריות הקבלן להדריך את המזמין על אופן יציקתם.
רוחב המשקופים החיצוניים ועומקם יבוצעו על"פ מדידת קיר החזית בכל תחנה
באופן נפרד וצורתם תקבע ע"י האדריכל.
במידה ולוח הפקוד ימוקם ליד דלת המעלית ,המשקופים יחד עם לוח הפקוד ,יכסו את כל
רוחב הפתח בבניה.

 2.12ווים ,קורות הרמה וקורות להפרדה
עבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל הווים וקורות הפלדה להרמה בתקרת
הפיר וכן את כל קורות ואמצעי ההפרדה בפיר לחיזוק הפסים.

 2.13מניעת רעידות בתא

יבוצעו הסידורים הבאים:
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א.

קירות וגג התא ,כנפי דלתות התא (במקום שאפשר) ודלתות הפיר (על שתי
הדפנות) ימרחו בשכבות חומר בולע רעשים .עובי השכבה כפול (לפחות) מעבי
הפח שעליה היא מרוחה.

ב.

מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל
הנגדי.

ג.

יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה:
-

התא יורם לאמצע הפיר ונעליו יוסרו.
יתווסף משקל בתא (בתחתיתו בתוך סל מיוחד) כך שרצפתו תהיה
אופקית והמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי המתוכנן.
המשקלות הנוספות תחוזקנה.
עם גמר ביצוע האיזון ,יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות של הקבלן
בדבר ביצועו.

 2.14מניעת רעש ורעידות
יבוצעו הסידורים הבאים:
א .דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע"י מריחת
שכבת חומר ביטומני כדוגמת "פזופון  "54מתוצרת "אסקר-פז" או שווה ערך
בעובי כפול מעובי הפח.
ב.

המנוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבנה (ע"י הקבלן).

ג.

הבצוע יותאם גם לדרישות יועץ האקוסטיקה.

ד.

רמת הרעש בתא בעת תנועת המעלית ,לא תעלה על ) 48 dB)Aכאשר המאוורר
והדלתות אינם בפעולה.

שים לב ,הציוד שיוצע ,יתאים לרמות הרעש המותרות והקבלן צריך לעמוד ברמות
רעש מותרות לפי הנדרש ע"י מכון התקנים בת"י  1004חלק .3

 2.15פיגומים להרכבה
הקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש המזמין בו לצרכיו.
בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין ,הקבלן יפרק את הפיגום ויפנה אותו מהאתר.

 2.16הגנות מפני שטפון
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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 פקוד מרכזי) ולאחר שהנוסעים עזבו את התא ,התא נשלח
אוטומטית לתחנה עליונה ומפסיק את פעולתו .הפעלת המעלית תתאפשר רק לאחר
פעולת  RESETשל טכנאי.

.3

תאור הדלתות והתא

3.1

דלתות אוטומטיות אופקיות
הדלתות אוטומטיות.
הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימלי של  1.5מ"מ.
הדלתות מותזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי .עבי החמר נגד רעש יהיה כפול
לפחות מעבי הפח לכנף.
דלתות הפיר נפתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחד לפתיחה
וסגירה .הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים .פס התליה עשוי ב"מתיחה
קרה" או מלוטש .הדלתות בעלות "בופרים" עשויים גומי ותצויידנה במנעול
אלקטרומכני לפי 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.
אגפי הדלת יהיו עם חבור מכני עם סגירה עצמית.
האשור הסופי למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה ינתן ע"י המזמין רק לאחר
הגשת התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל.
הקבלן יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון
של הדלתות וכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות .כן יותקנו פחי כיסוי בתוך הפיר ולכל
גבהו ובין הדלתות וסולם ירידה לבור.

3.2

תא לנוסעים

התא בהתאם לתכניות .התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה ,בהתאם לעומס
ולגודל .על המסגרת מורכבים :מנגנון התליה של הכבלים ,מתקן התפיסה ,נעלי
התא ,מנגנון הדלת האוטומטית ,מנגנון השקילה ועקומה נעה.

קירות התא בנויים מפח פלדה דקופירט בעובי  2.0מ"מ לפחות.
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תקרת התא תתאים לנשיאת שני אנשים לפחות ובתוכה תותקן התאורה ,תאורת
החרום ומפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על
גג התא.
מתחת לתקרת התא ,תותקן תקרה מונמכת שצורתה והחומר ממנו בנויה,יקבעו ע"י
האדריכל.
מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.
הנו רות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה ניתנת
לפרוק בנקל.
רצפת התא מפח פלדה בעובי  4.0מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו.
סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה.
התא ,עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר .הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה
(רגישותו ניתנת לכוון) שתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס לתא כאשר הדלת
נסגרת .בכניסה ,על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו-אלקטריים.
מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מנוע חשמלי .פעולת הסגירה
והפתיחה הסופית איטית יותר ,כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.
בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את
הדלת ביד מהתא.

.4

תקנים ,מתקני בטחון ומקדמי בטחון
4.1

תקנים
המעלית תיבנה לפי תקן ( 2481האחרון) ותקני הנגישות המצוינים.
הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר ,גדורים ,רשתות הפרדה( ,בין מעליות ,בין
תא למשקל נגדי) וכו' ,יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ,גם אם לא צוין
במפורש במפרט.

4.2

מפסיק זרם סופי
מופעל ע"י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או
בתחתונה .הזרם יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי תקני.
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4.3

מ"ז פיקוד
מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית .יתר
על כן יותקנו לחצנים לשרות על גג התא .הלחצנים הנ"ל פועלים במכסימום עד
מרחק של  1.8מטר מגג התא לבין תקרת הפיר .כן יותקנו מפסיקי זרם סופיים
במעגלי הפיקוד.

4.4

פגושות
דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על יסוד פלדה.
יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה ,ניתן יהיה להנמיכם מבלי
הצורך לקצר את כבלי ההרמה (קיצור הכבלים בפעם הראשונה ,בין אם בוצע
בתקופת האחריות ו/או אחריה ,יבוצע ע"י הקבלן ועל-חשבונו).

4.5

מנעולי הדלתות
המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי.
הלשונות מפלדה .המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך
ואבק .רק דלת שמאחוריה חונה התא נתנת לפתיחה .המנעולים מופעלים ע"י
עקומה נעה .כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום ע"י מפתח מיוחד.

4.6

פעמון אזעקה
לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא .הפעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב
מחוץ לפיר ע"י הדלת או במקום אחר אשר ידרש ע"י המזמין .לחצן האזעקה מפעיל
את מערכת האינטרקום.
שים לב ! לחצן האזעקה יכיל מגע נוסף המפעיל מגעון בלוח הפקוד .למגעון יהיו
לפחות שני "מגעים יבשים" נוספים שהמזמין יוכל להתחבר בניהם לבין מערכת
בקרת המבנה.

4.7

ווסת המהירות
יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה
למהירות הפעלתו לפי התקן.
את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה.
לווסת ,נעיץ נוסף מיוחד לבדיקה.
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4.8

מתקן תפיסה
בנוי בהתאם לתקן .מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות
הפעלתו לפי התקן.
המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.

4.9

מקדמי בטחון

בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית ,יש לקחת בחשבון רזרבה של  10%לפחות
מעבר לזה המצוין בטבלות ה DUTY TABLES -של יצרני המערכות.
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נספח א'  -תחילת תקופת האחריות למעלית
.1

תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות (לאחר אישור מכון
התקנים/משרד העבודה ,ביקורת בודק חשמל מוסמך ,אישור יועץ המעליות והמפקח
שהמעלית נמסרה ללא כל הסתייגות) הוא._________ :

.2

בהתאם להוראות סעיף " 8אחריות ושרות" ,הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי
המעלית הנ"ל הינו בתוקף החל מ התאריך הנ"ל וזאת לתקופה של  12חודשים.

תאריך_________ :

_____________

_____________

הקבלן

המזמין
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נספח ב  -רשימת הציוד

הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים ,את תוצרת

וטיפוס החלקים השונים המסופקים על-ידו.

שים לב
על הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש .לוסטיג לפני תחילת
התכנון.
סיכום ואישור הציוד ע"י אחרים ,לא יתקבל ותתכן פסילתו ,הכל על"פ החלטתו
הבלעדית של אינג' ש .לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת
מחיריו.
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.1

מעלית נוסעים ב V.V.V.F -ללא כננת 1.0 ,מ/ש 630 ,ק"גMRL 2:1 ,
שם היצרן וארץ היצור

טיפוס החלק

א.

מכונת הרמה (דגם והספק)

______________

_________

ב.

טכודינמו

______________

_________

ג.

אינדוקטור

______________

_________

ד.

מווסת מהירות

______________

_________

ה

מתקן תפיסה

______________

_________

ו.

פסים לתא

______________

_________

ז.

פסים למשקל הנגדי

______________

_________

ח.

מנעולים ואביזרי דלתות

______________

_________

ט.

טור תאים פוטו-אלקטריים

______________

_________

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.

מערכת ויסות V.V.V.F

______________

_________

כא.

זמן נסיעה לפי התאור

______________

_________

כב.

משקל נגדי

______________

_________

כג.

דירוג אנרגטי

____________________________
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המחירים המוצעים ע"י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את כל החלקים ,החומרים
והעבודות כולל הובלה ,הרכבה ,רווח הקבלן וכל יתר המיסים למעט מ.ע.מ.
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עבודות מסגרות חרש
 19.1כללי
על הקבלן לספק את כל החומרים ,העבודה והציוד הדרושים להקמת קונסטרוקציות הפלדה כפי
שמתואר להלן.
העבודה כוללת את כל הברגים ,האלקטרודות ,פחים ,חיזוקים ,סבכות ,קורות ועמודים מצינורות ו/או
מפרופילים שונים ,פלטות בסיס וראש לעמודים וכל יתר האביזרים הנדרשים להשלמת
הקונסטרוקציות.
הייצור ,ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון ,בכפיפות להוראות המובאות במפרט זה ובהתאם
לתקנים הנזכרים לעיל .לתשומת לב הקבלן מובהר בזאת שכל המבנה יורכב וירותך במפעל הפלדה טרם
הגעתו לאתר ,לא יותרו ריתוכים באתר אלא באישור מיוחד בכתב של המפקח והמתכנן.
על הקבלן ,במסגרת עבודתו ,להכין פרטי חיבור מפורטים ,תכניות בית מלאכה ליצור האלמנטים SHOP
 DRAWINGSוכן תכניות הרכבה המפרטות בהרחבה רבה את יצור ,הרכבה ,יציבות המערכת הבודדת
והמערכות הכלליות הן בשלבי ההרכבה והן בשלבם הסופי .הקבלן ימסור לאישור המתכנן את שם
המהנדס או המחלקה הטכנית אשר יכינו את התכ' הנ"ל.
כל אלמנטי הפלדה יהיו בעלי הגנה בפני קורוזיה ,כמפורט בהמשך במפרט זה ,בתכניות ובמסמכים
השונים.
תהליך ייצו ר והרכבת המבנה ילווה בבקרה צמודה על החומרים ,הייצור ,בחינת רמת העבודה ,קצב
העבודה ואופן העבודה ברכיבים .במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר בנוגע לטיב המוצר ,קווי
ריתוך ,ברגים וכד' ,הקבלן יישא בכל הוצאה לבדיקה ואישוש התופעה /פגם שהתגלה לרבות בדיקת
רנטגן ,אולטרה קולית וכדומה.
הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי וכללי הבטיחות הנדרשים ע"י משרד התמ"ת על מנת להגן על עובדיו
ו/או צד שלישי כתוצאה מעבודתו .כמו כן ,הקבלן יתקין על חשבונו פיגומי עזר ,רשתות ,סולמות
וכדומה.
הנפת אלמנטי הפלדה לרבות המבנה העליון ,תעשה בעזרת עגורנים מתאימים המאושרים ע"י כל
הגורמים הרלוונטיים.

 19.2מסגרות חרש
 19.2.1.1טיב הפלדה
סוג הפלדה יהיה  ST 37-2עבור כל אלמנטי הפלדה כגון :פרופילים ,צינורות ,פחים וכו' ,בהתאם לתקן
הגרמני ( DIN 17100דרגת חוזק  Fe 360בהתאם לת"י .)1225
כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה ,מיוצרת ללא למינציה ,חופשית מקליפת ערגול,
סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה .הקבלן חייב להמציא למפקח לפחות שבוע לפני השימוש
תעודות על סוג הפלדה ומקורה ,כמו כן ,על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים המסופקים על ידו.
בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה והתאמה מלאה לתקן
על פיו יוצרה.
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 19.2.1.2ברגים
כל הברגים יהיו מפלדה מעולה (דרגת חוזק  5.6לפי ת"י  )1225עם אומים כפולים.
כל אביזרי החיבור (ברגים ,אומים ,דיסקיות וכד') ,יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם ,לפי ת"י ,918
בעובי מינימלי של  45מיקרון.

 19.2.1.3חיבורים בריתוך
ל.

במקומות שדרוש חיבור בריתוך בין חלקי אלמנט ,יבוצעו החיבורים בעזרת ריתוך חשמלי.
הריתוכים וביקורת הריתוכים ייעשו בהתאם לנוהל כללי לריתוך ופרטי ריתוך המפורטים במפרט
הכללי.

לא .האלקטרודות תתאמנה לדרישות הנוהל הכללי והתקן הישראלי וכן לסוג הפלדה העומדת לריתוך.
הריתוכים יהיו מלאים ועוברים לכל אורך ולכל צידי המגע בין האלמנטים המחוברים ,אם לא
מסומן אחרת בתכניות ,עובי הריתוך יותאם לעובי הפחים המרותכים או כמתואר בתכניות ,אך לא
פחות מ 6 -מ"מ .יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם מלכלוך שומן ו/או חלודה לפני ביצוע עבודות
הריתוך.
הריתוך יהיה שווה ,נקי ,ללא הפסקות וללא חורים במקומות שרופים.
לב .בגמר הריתוך ,יש לנקות באופן יסודי את פני הריתוך מכל פסולת ,לכלוך ,חומר שרוף וכד' ובמידת
הצורך להשחיזם .במידה ויתגלו מקומות ריתוך פגומים (סדקים ,בועות אוויר וכו') ,יש לנקותם ע"י
הרחקת שכבת הריתוך הפגומה ולבצע ולרתך מחדש.
לג .יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני כמפורט להלן ,וברשותם תעודות
הסמכה  WPQבנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים ,אשר הם מוסמכים לבצע .העסקתו של
רתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה .המפקח יהיה רשאי להורות בכל זמן מן
הזמנים על הפסקת עבודתו של רתך ,אשר עבודתו אינה מניחה את דעתו של המפקח והקבלן ימלא
אחר הוראה זו ללא כל ערעור .הרתך שהעסקתו הופסקה כאמור ,יהיה רשאי להמשיך בעבודה זו רק
לאחר שעבר מחדש מבחן תקני כמפורט לעיל ,ועמד בו בהצלחה.
לד .המהנדס יהיה רשאי לבדוק את טיב הריתוך באמצעות בדיקות רדיוגרפיות ,רנטגן או כל בדיקה
אחרת ע"י מעבדה מוסמכת ,הן במהלך והן בסיום העבודה.
מאמצי הגבול של הריתוך לא יהיו נמוכים ממאמצי הגבול של הפלדה המרותכת.

 19.2.1.4הגנה בפני קורוזיה
(אלמנטים מפלדה מגולוונת באבץ בטבילה חמה וצבועים במערכת אפוקסי-פוליאוריטן)

 19.2.1.4.1מפרט גילוון חם לקונסטרוקציה חיצונית
הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון חם .יש להציג תעודות הרכב כימי של הפלדות והתאמה
לגילוון חם.
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גילוון חם יבוצע ככל האפשר לאחר השלמת כל הריתוכים במפעל .לא יורשה כל ריתוך אחרי השלמת
הגלוון.
מפעל הגילוון יהיה בעל מערכת אבטחת איכות מאושרת  .ISO 9001מפעל הגילוון יהיה בעל מחלקת
גימור לתיקוני גילוון.
הגילוון החם יבוצע לפי ת"י  918לעובי  85מיקרון לפחות.
יש לבצע קירור טבעי באוויר בלבד.
אין לבצע טיפול כרומטיזציה בטבילה באמבט לאחר הגילוון.
בגמר גילוון חם יש להשחיז נזילות אבץ ,להסיר תלחים ואפר אבץ ולהשחיז קלות באמצעים מכניים
מתאימים פני שטח גילוון מחוספסים המיועדים לצביעה.

 19.2.1.4.2מפרט צבע על גילוון חם
הכנת שטח הגילוון החם לפני צביעה
הכנת שטח פני האבץ לפני צביעה תבוצע לפי התקן האמריקאי .ASTM D 6386-99
שטיפה בקיטור וסבון להסרת כל הזיהומים ,שומנים ומלחים.
יש לבצע "שטיפת חול" לחספוס והסרת ברק מכל פני שטח האבץ לפני צביעה.
אין לצבוע על שטח מבריק שלא עבר חספוס מתאים או/ו שטח עם תחמוצות אבץ לבנות.
מיד בגמר חספוס פני שטח האבץ ,ובשום אופן לא יותר מאשר שעה אחת ( )1מגמר שטיפת החול ,יש
להתחיל בעבודות הצביעה.
מערכת צבע על גילוון חם (טמבור או שווה ערך)
הכנת השטח:
ניקוי בממסים
יש לנקות את שטחי הפלדה המגולוונת מכל לכלוך ,אבק ,שמן וגריז בעזרת ממיס מתאים שיאושר ע"י
המתכנן.
התזת גרגירים קלה ( לעמוק  30מיקרון) בהתאם לתקן SSPC-SP-7
שיטה זו תבוצע רק ע"י עובדים שהוסמכו לכך .ההסכמה תכלול מדידת עובי גילוון לפני התזת החול
ולאחריה .לא יותר פחת של יותר מ 10מיקרון .מבחן זה יהיה הקריטריון לבקרת האיכות בזמן העבודה
כולה.
צביעת משטחים:
שכבה ראשונה  -יסוד אפוקסי אפוגל בעובי  50מיקרון לפחות.
שכבה שניה  -צביעה בצבע אפוקסי מסוג "אקופוקסי" תוצרת טמבור שתי שכבות ובעובי כולל של 120
מיקרון בגוון לבן או אפור.
שכבה שלישית  -צבע עליון פוליאוריטן טמגלס ברק משי בעובי  50מיקרון ועד כיסוי מלא ואחיד .הגוון
הסופי ייקבע בהתאם להחלטת האדריכל.
עובי צבע יבש כולל מעל לשכבת האבץ :מינימום  220מיקרון בכל נקודה.
יש לזמן את יועצי חברת טמבור בעת יישום מערכת הצבע.
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הערות:
יש לעיין בעלונים הטכניים לפני יישום הצבעים ,ולעבוד לפי הוראות היצרן.
יש לחכות זמן המתנה בין השכבות השונות כולל המריחות במברשת לפי הוראות היצרן כמפורט
בעלונים.
עליון טמגלס ייושם בשכבה אחת או שתיים לקבלת גוון אחיד והומוגני וללא נזילות.
נזילות יש לשייף ולצבוע מחדש.

דרישות בקרת איכות
יש לזמן את המפקח למפעל הגילוון ולמפעל הצביעה בשלבי העבודה השונים.
המגלוון יגיש תעודת איכות לעובי הגילוון ואדהזיה לפי ת"י .918
מפעל הצביעה יהיה מפעל מסודר בעל מערכת אבטחת איכות מאושרת .ISO 9001
עובדי הצביעה יהיו מיומנים ובעלי ניסיון מוכח בעבודות הכנת שטח וצביעה על גילוון חם ,ובשימוש
בצבעי אפוקסי.
הצביעה תעשה במפעל הצביעה בשטח מקורה בלבד.
יש להגיש למפקח תעודות משלוח של כל הצבעים והמדללים לפי מספרי מנה של עבודה זו.
בנוסף ייערכו בדיקות של המפקח בתהליך הגילוון והצביעה לפי החלטתו .במידת הצורך ,המהנדס רשאי
לדרוש ביצוע בדיקות במעבדה מוכרת לפי דרישתו ,ועל חשבון הקבלן.

תיקוני גילוון וצבע
תיקוני גילוון חם יש לבצע במפעל לאחר שטיפת החול בשכבה אחת או שתיים של צבע אפוקסי עשיר
אבץ  SSPCתוצרת טמבור או שווה ערך מאושר ולעובי  100מיקרון.
תיקוני גילוון חם בשטח יש לבצע לאחר ניקוי מכני יסודי בשתי שכבות צבע אפוקסי עשיר אבץ SSPC
או סולקוט אלומיניום תוצרת טמבור או שווה ערך מאושר ולעובי  100מיקרון לפחות.
כל תיקוני הצבע מעל הגילוון ייערכו במערכת הצבע המקורית בלבד.

אחריות למערכת הצבע על גילוון
לפחות חמש ( )5שנים לכל נזק בצבע ,למעט פגיעות מכניות.

 19.2.1.5הקמת המבנה
על הקבלן להגיש לאישור פרוגראמה של ההקמה ,אשר תכלול בין היתר ,את הנתונים על מכשירי
ההרמה ,משקל האלמנטים ,סדר ההקמה ,פרטי החימום הארעי ,סידורי בטיחות וכו' .אישור
הפרוגראמה ע"י המפקח לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית להקמת הקונסטרוקציה
ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנה.
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 19.2.1.6בקרה בזמן ההקמה
בנוסף לבקרה במפעל המייצר ,תיערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה .אלמנטים שאינם
מתאימים לתכניות ו/או שהתעקמו ,או ניזוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה ,האחסנה ,הטיפול או תוך
תהליכי ההקמה עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים או לקויים ,אשר לא הובחן בהם במפעל המייצר  -יפסלו
לשימוש ויוחזרו למפעל האמור לשם תיקון או החלפה .לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה ,אלא
במקרים יוצאים מהכלל ,אשר לפי דעתו של המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב
הקונסטרוקציה .דעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את הקבלן.
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פרק  -22רכיבים מתועשים בבניין  -מחיצות גבס ותקרות תותבות
 22.01כללי
▪

כל העבודות מבוצעות לפי המפרט הטכני הכללי  -פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבניין
ככלל ובהתייחס לסעיפים  22030-22035ו ,220350-220358 -במפרט.

▪

לוחות-הגבס יהיו בהתאם לתקן הישראלי (ת"י  )1490ונושאים תו-תקן ישראלי בר תוקף,
או שווה ערך.

▪

כל העבודות תבוצענה עפ"י תכניות האדריכל ,הנחיות אקוסטיות ,הוראות הבטיחות,
ובכפיפות להוראות שתינתנה מדי פעם ע"י האדריכל /המפקח באתר ,או מי מטעמו.

▪

הקבלן יהיה אחראי למסירת העבודה באופן שלא יהיו בה כל פגמים שהם.

▪

פגמים ו/או נזקים שלדעת מפקח-הבנייה באתר אינם ניתנים לתיקון  -לא יתקבלו .על
הקבלן יהיה להחליף ללא דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעת רצונו
של מפקח-הבנייה באתר.

▪

על הקבלן להבטיח התאמה מלאה בין קירות הגבס לכל יתר חלקי הבניין ,כמפורט בתכניות
ובמפרטים.

▪ הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים.
▪ יש לקרוא פרק זה יחד עם פרק  -79הגנות אש
 22.01תיאור עבודות מחיצות גבס כללי :
▪

סגירה בלוחות גבס ובידוד אקוסטי (לרבות מזרוני צמר סלעים דחוס ככל שידרש להשגת
הבידוד כנדרש בת"י  ) 1418סביב צנורות ורטיקליים ואופקיים העוברים בדירה .יצירת
פתחים במקומות הדרושים לשם יצירת גישה אליהם וסגירתם בכסוי פלסטי לפרוק.

▪

מודגש בזאת שחלק ממחיצות ומציפויי הגבס יבוצע מלוחות מסוג " ,"TYPE Xמשמע,
גבס "עמיד אש" ולוחות גבס ירוק .את המיקום והעובי של המחיצות והציפויים הנ"ל ,יהיו
בהתאם לתוכניות האדריכל ,ויועץ הבטיחות בתכניות ובכל מקרה לפי הנחיות המפקח
באתר העבודה.

▪

עיבוי חלקי מחיצות לפי הצורך להרכבת לוח חשמל דירתי ו/או מערכות תקשורת.

 22.02אזורים בהם יבוצע לוחות גבס
עבודות גבס הכוללות בין היתר את האזורים הבאים בהתאם לפרטי האדריכל,יועץ אקוסטיקה ,יועץ
בטיחות ובין היתר:
▪

תעלות גבס אנכיות דו שכבתיות מבודדות להסתרת צנרת אינסטלציה ,תעלות ומערכות
אוורור מז"א הכול לפי פרטי האדריכל ומפרט אקוסטיקה.

▪

תקרות וסינרי גבס בלובי הראשי ובלוביים הקומתיים כולל פתחי גישה של חב' אורבונד.

▪

כיתות/מסדרונות/חדרים/מבואות  -תקרת גבס בשילובים ועיצובים שונים כולל סינרים
בשילוב תקרות מתכת/מינרלי בהתאם לתוכנית האדריכל.
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▪

מידע משלים יש לראות גם בפרק  79של מפרט זה ותכניות האדריכל לעיצוב פנים ,והנחיות
ומפרט אקוסטיות (בחוברת נפרדת)

▪

סגירת גבס בהיקפים (גליפים) בפתחים.

▪

אטימת מעברים של צינורות אינסטלציה ותעלות מזוג אויר וכן מסביב לצינורות ותעלות
חשמל ,מתח נמוך מכל סוג שהוא וכדומה בחומר מאושר על ידי המפקח( .פוליאוריטן או
שווה ערך) לרבות איטום נגד אש כנדרש.

▪

תיקוני שפכטל וצבע אחרי בעלי מקצוע שונים וכן החלפת פלטות לתיקרות אקוסטיות מכל
הסוגים שיפגעו על ידי קבלנים אחרים.

▪

ביצוע תקרות ותיקרת מגשים במספר גוונים לפי בחירת האדריכל

▪

גמר בשיפוע ו/או בתוואי מעוגל צידי או עילי.

▪

שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים ,עבור חיבור בקוים ישרים או
אלכסוניים או שיפועיים.

▪

ובכל מקום אחר המופיע בתוכניות האדריכל

()4

בידוד אקוסטי/טרמי

▪

ציפוי הגבס לצנרת וקולטנים :הציפוי יבוצע ע"י לוח גבס כפול מסביב לצינור בין לוחות
הגבס והצינור יש להניח צמר זכוכית לכל גובה הציפוי בעובי של  1אינטש ובצפיפות של 12-
 24ק"ג/מ"ק ,הכל כמפורט בפרט של האדריכל והנחיות יועץ אקוסטיקה ויועץ תרמי
ובחוברת הנספחים המצורפת לנספח זה.

▪

את מזרוני הצמר זכוכית יש לחבר לשלד הנושא בדיוק ע"פי מפרט אורבונד ו"/תופסני
סרט" או "תופסני סיכה".

▪

בידוד טרמי יובצע בהתאם להנחיות יועץ התרמי בחוברת הנספחים המצורפת למסמכי
הצעה זו.

()5ביצוע וגימור המחיצות
▪

ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד".

▪

ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס ,קוטר מינימלי  8מ"מ,אורך הברגים  25ו35-
מ"מ.

▪

את המסלולים יש לחברת לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים  5X35עם ראש קוני "פיליפס"
ומיתדים (דיבלים) ללא ראש .7X35

▪

חיבור המסילות לקירות ,תקרות ורצפות יהיה על גבי פסי איטום והפרדה ("קומפריבנד").

▪

כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת מגן פינה קשיח מצופה נייר דגם אורבונבד או ש"ע
מכוסים מרק.

▪

ב אזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלים/ארונות וכד' ,בין הפרופילים יש למלא בלוח
עץ "קליר גושני " במידות "3X"2

▪

קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק מיוחד ,בגמר מוכן
לצבע מבלי לראות את קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.
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▪

גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף  220358שבמפרט הכללי .גימור המחיצות
והציפויים בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) יעשה באופן שיווצר ויושאר משטח אנכי רצוף
וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים .כמו כן ,יובטח איטום
מלא בין המחיצה  /ציפוי לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות הקשיחות ,בין מחיצה
למחיצה ובין מחיצה/ציפוי לתקרה ו/או רצפה.

( )6האיטום יבוצע בשלושה שלבים:
▪

שלב ראשון :איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים ,בין לוחות גבס ומשקופי
פתחים ובין לוחות והלוחות עצמם ,האיטום יעשה באמצעות מרק מתוצרת "אורבונד" או
שו"ע.

▪

שלב שני :לאחר ביצוע האיטום הנ"ל ,יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף
( (TYPEמיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן ,יש לשים לב שבפינות
חיצוניות יהיה מותקן סרט רציף מסוג המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין "פינת
טיח" עם מקצוע ממתכת.

▪

שלב שלישי :ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום" .התוצאה הסופית של ביצוע
שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע.

▪

המרק יהיה מרק מוכן מתוצרת  .S.R.CYPSUMיש לתאם את סוג המרק עם ספק
הצבע .יש לשים לב כי באזורים מיוחדים כדוגמת לובי ראשי ולובי בקומת הגלריה בתקרות
הגבס תבוצע שכבת שפכטל על כל שטח הלוח ולא רק בתפרי החיבור.

▪

(.)7

מודגש בזה כי כל חומר או פתח ,או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו באמצעות
ניצבים ומסילות מ 4-צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח ,חור וכו' ללוחות הגבס
יהיה מינימלי ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי.
אלמנטים לפינות

▪

בפינות בולטות (מחיצות ,ציפויים ותקרות) יש לקבוע מגיני פינה מחומר מתכתי בלתי חליד
(ולא סרטי נייר משוריינים) לכל גובה הקומה.

▪

סרטי נייר משוריינים רק ע"פ אישור המפקח.

▪

סוג האלמנטים הנ"ל יהיו לפי הוראות יצרן הגבס ומסוג שאינו פוגע בגבס ובקונסטרוקציה.

▪

בחירה ואישור החומרים המוצרים והפרטים

▪

בכל הנוגע לבחירת החומרים והמוצרים לרבות אישור החלופות יהיה המפקח הקובע
הבלעדי.

▪

את הבחירה והאישור ייעשה המפקח מתוך מגוון דוגמאות שיוגשו ביחד עם כל המסמכים
הדרושים (פרוספקטים ,תוצאות בדיקות וכו') לפני הביצוע במסגרת העבודות בהסכם זה.
שינוי בחלופות לעומת הקיים במפרט ובתוכניות לא ישמשו עילה לשינוי כלשהוא במחיר
האלמנט.

▪

אין להתחיל בעבודה לפני קבלת אישור החומרים ופרטים מהמפקח.
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תעלות אנכיות וציפויים בבניה יבשה

22.04

א .כללי
▪

מערכת הציפויים במסגרת פרק זה ,יש לראותה כחלק מכלל המערכת מחיצות/תקרות/
רצפות עפ"י מכרז/חוזה זה ואין באמור להלן לפגוע בחובת ההתאמה של התעלות
והציפויים עפ"י פרק זה לכלל המערכת מבחינת הדרישות הכלליות לגבי מודולציות,
התאמה ,מעברי רעש וכד' כפי שהם מפורטים ביתר מסמכי מכרז/חוזה זה.

▪

פרק זה כולל את הספקת והתקנת הציפויים ,את גימורן ואת התאמתן לפריטים של
מסגרות ונגרות (כגון דלתות חלונות) המורכבים בתוכן ומהווים חלק מהם ואת ההתאמה
והחיבור בין תעלות/הציפויים לבין אלמנטים הקיימים במבנה.

ב .ציפויי הגבס
▪

הציפויים לכל סוגיהן תענינה על דרישות החוזק והיציבות המפורטות להלן ,כאשר רואים
את הציפוי/תעלה כחייבת לעמוד בכל אחת מהדרשות המפורטות ובכולן גם יחד.

▪

הציפוי יבוצע על קירות מבנה היקפיים ע"י פרופילי קונסטרוקצית פח ובציפוי שני לוחות
גבס .הציפוי יבוצע על קירות המבנה ההיקפיים.

▪

ציפוי הגבס לצנרת וקולטנים :הציפוי יבוצע ע"י לוח גבס כפול מסביב לצינור בין לוחות
הגבס והצינור יש להניח צמר סלעים לכל גובה הציפוי בעובי של  2אינטש ובצפיפות של 80
ק"ג/מ"ק ,הכל כמפורט בפרט של האדריכל ,הנחיות ופרטי אקוסטיקה בהתאם לחוברת
המצ"ב

ג .מבנה הקונסטרוקציה.
▪

הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילי פח מכופפים או משוכים מפלדה מגולוונת
העונים על כל הדרישות דלעיל והעשויים מפח בעובי שלא יפחת מ -0.8מ"מ כל  40ס"מ .אין
באמור לעיל לגרוע מחובת הקבלן להגדיל את עובי הפח או את רוחב הפרופיל המינימלי
הנזכר להלן באם הדבר מתחייב ממילוי אחת מהדרישות האמורות לעיל לגבי הפריטים,
המחיצה ,התקנים וכד' .עבור מחיצות מעל גובה  3.0מ' יהיה רוחב המסלול  100מ"מ ורוחב
הניצב  98.8מ"מ.

▪

הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת לתקרה ,לרצפה ולקירות גם באמצעות פרופילי פלדה
מלבניים מגולוונים וצבועים בשני צידי כל משקוף ,דלת ,פתח או מעברו וכן בקצה של כל
קיר חפשי .מיקום ופירטי עמודונים הנ"ל לאישור המפקח .הקונסטרוקציה תכלול בכל
מקרה תעלה מחוזקת לתקרה ולרצפה מעל מצע מחומר גמיש בלתי דליק אשר מאפשר
מילוי כל הדרישות הנ"ל.

▪

עובי הגילוון יהיה  20מיקרו-מטרים לפחות ובדיקתו לפי ת"י  265ולדרישות עמידות אש
לפי המתואר בדו"ח יועץ בטיחות.

▪

צורת הפרופילים ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס מתוכנן בכפיפה מבלי
לעבור את המאמץ המותר או עיוות גדול מ .1/250 -הפרופילים לא יהיו מפותלים או
מכופפים.
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▪

הפרופיל הניצב יהיה באורך מלא של גובה המחיצה ולא יהיה מורכב משניים או יותר
חלקים.

ד .הקמת שלד
▪

על הקבלן למדוד את פני הרצפות והתקרות במקומות בהם תוקמנה המחיצות וזאת לאחר
שקבע באישור המפקח ,את קווי הקמת המחיצות ,המלבנים ,הפתחים וכו'  -הכול בהתאם
לקוי המודולציה של הבניין.

▪

הקבלן יגלה כל סטייה בפני הרצפות ותקרות או קירות בנין קשיחים ,אליהם מתחברת
מערכת ציפויים ותעלות ויתקן את הסטיות בשיטות שתאושרנה על-ידי המפקח ובתנאי
שלא יפגע בכך באף אחת מדרישות מפרט זה לגבי הציפויים והתעלות או כל חלק ממנה.

▪

הקבלן יחבר את הרצפה ואל התקרה פרופילי מסילה המתאימים לדגם המחיצה המאושר
ולפרט הגימור למעלה (חיבור לתקרת ביניים (קשיחה) ,גימור חופשי ,ולמטה (רצפה
קשיחה) .כל החיבורים ייעשו ,כאמור ,בקידוח והברגות בברגים בתוך דיבלים מסוג מאושר
ולא ביריות .בין המסילה לרצפה ולתקרה ייעשה איטום באמצעות סרט איטום עשוי
מחומר איטום מסיב מינרלי כגון אסבסט רווי באמפרגנציה העמידה בפני רטיבות ואש
המבטיח בידוד אקוסטי ובידוד נגד אש המתאימים לדרישות הנדרשות המחיצה עצמה.

▪

הפרופילים האנכיים יורכבו אל תוך המסילות במרחקים שלא יעלו על  41ס"מ בין ציר
לציר (,במקומות שיש על ציפוי קירות ,ציפוי/חיפוי מראות ,תלית מדפים וכדומה .על
הקבלן לתאם עם המפקח את גודל המרחקים בין הפרופילים האנכיים וכמו כן גם בין
הפרופילים האנכיים) שיותאמו כללית למערכת המודולציה בבנין ,לרוחב לוחות צמר הסלע
המיועד למילוי פני המחיצה במידה ונדרש במחיצה זו או אחרת ,ליד פינות מלבנים ופתחים
ובקצוות חופשיים  -הכל בהתאם לדוגמא שתאושר ,לדרישות דלעיל ולהוראות המפקח.
בנוסף לפרופילים אלה ,יותקנו פרופילים אופקיים בכל מקום המיועד לחיבור מגיני קיר
ולחיבור אלמנטים כבדים במיוחד ,כגון יחידות מיזוג אויר ,מראות ואביזרים כבדים או
בולטים אחרים .מכלול מערכת הפרופילים יהיה בנוי כך שתענה על דרישות החוזק הכללי
של המחיצה ,על הדרישות לעמידותה בפני אש ,על הגמישות למעבר צינורות מערכות
לסוגיהן זאת בנוסף לדרישות הספציפיות הנ"ל.

▪

כל הברגים המסמרים והאביזרים האחרים לחיבור הפרופילים השונים יהיו מהסוגים
המומלצים על-ידו יצרן המחיצה ,או לפי המלצת נספח א' לת"י  1490ובמקרה של סתירה
לפי הדרישה המחמירה.

ה .חיפוי קירות ותעלות
▪

חיפוי קירות ותעלות יהיה מלוחות גבס רגיל או ירוק דו קרומי  -הכל לפי הדרישות
התלויות באופי המקום/שטח ,או בהתאם להוראות המפקח ובכפוף לאמור במפרט זה
להלן.

▪

החיפוי ייעשה בלוחות גבס ורטיקלים שלמים לכל גובה המחיצה מהסוגים האלטרנטיביים
המפורטים במפרט זה .הלוחות יהיו שלמים ורצופים מהרצפה ועד גמר המחיצה וישענו
בתפריהם האנכיים בכל מקרה על מרכזי הפרופילים האנכיים.
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▪

חיבור הלוחות לפרופילים ייעשה באמצעות ברגים ובשימוש בכלים המומלצים על-ידי יצרן
המחיצה או לפי הוראות ה -BOOK HANDהעדכני של  G.S.Uובכפוף לטיפוס המחיצה
מבחינת דרישות החוזק והעמידות הנדרשת ממנה בנושאים אחרים.

▪

בכל פעולת החיפוי יש להשלים ולבצע את כל ההכנות ,החורים והמעברים לכל הצינורות
והאביזרים של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיהם.

▪

הלוח האנכי לא יגיע עד לפני הרצפה ולא יגע בתקרה ,אלא ינותק בחלל קטן ,מותאם
להוראות היצרן או להוראות G .S.Uכאשר חלל זה ימולא וייסתם בחומר מינראלי עם
קואורדינציה שיאפשר התפשטות והתכווצות של הלחות מבלי לפגוע בעמידות הכוללת של
המחיצה מבחינת הדרישות לבידוד אקוסטי ועמידות בפני אש.

ו .גימור ציפויים ,תקרות ותעלות
▪

בגימור המטרה היא להשיג משטח רצוף וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בתפרים
והחיבורים ולהביא לאיטום מלא בין המחיצה לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות
הקשיחים ,בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו/או רצפה .עקרונית יבוצע הגימור
בשלושה שלבים ,כשהשלב הראשון יכלול את איטום התפרים ואת איטום החורים
במקומות שיקוע הברגים .לרבות תפרים בין הלוחות והאביזרים ,בין הלוחות לקירות או
אלמנטי בנין קשיחים ,בין הלוחות לבין משקופי פתחים ובין הלוחות לבין עצמם במרק
בסיס ובשימוש בכלים המומלצים לפי סוג המחיצה ותפקידה על ידי היצרן או על ידי
 G.S.U HAND BOOKאו שווה ערך להם ,הכל לפי קביעת המפקח.

▪

בשלב השני ,לאחר איטום הבסיס הנ"ל ,יבצע הקבלן איטום כל התפרים לסוגיהם בטייפ
מיוחד המומלץ על ידי היצרן או על ידי  G.S.U HAND BOOKוכו' הכל כאמור לעיל
בשלב הראשון בפינות חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר
מעין פינת טיח עם מקצוע ממתכת דוגמת זה המיוצר על ידי  G.S.Uבשלב השליש והאחרון,
יבוצע מרק סיום מתוצרת המומלצת על ידי יצרן המחיצה או על ידי  - G.S.Uהכל כנ"ל,
כאשר סיום המחיצה לאחר מרוקה ,שייעשה בכלים המיועדים לכך עפ"י הוראות היצרן או
 G.S.Uכנ"ל ,יתן את המשטח הרצוי כאשר הוא מתאים לקבלת צבע פלסטי במברשת או
רולר .כל עבודות שפשוף הקיר לפני הצבע תחול על קבלן הגבס ,קיר שתסתיים הכנתו לצבע
יתקבל רק לאחר אישורו ע"י קבלן הצבע.

 22.05פרטים מיוחדים
▪ על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפרטים המיוחדים כגון :חיבור לעמודים וקורות,
חיזוקים מיוחדים בקטעים שבהם מורכבים חלונות ודלתות ,חיזוקים עבור אלמנטים
מיוחדים וכו'.
 22.06צמר זכוכית
▪

בכל מחיצות הגבס יונחו לוחות צמר סלעים בעובי " 3או " 2או " 1בצפיפות  80ק"ג/מ"ק,
הכל בהתאם להנחיות האדריכל ,המפקח והנחיות ופרטי אקוסטיקה בחוברת מצ"ב.
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 22.07תקרות תותבות כללי (גבס/מתכת)
א .כללי
▪

תקרות מונמכות /סינורי גבס /השלמות תקרה בגבס עשוי מלוח גבס בתחתית ומעליו
מערכת נושאת עשוי פרופילי פח מגולוון .מעל הפרופילים יונח לוח דיקט בעובי  12מ"מ
מחובר קבוע אל הפרופילים .במקרה של תקרה מונמכת בשירותים ,או בכל מקום לכיסוי
מתקני מיזוג אויר דירתי ותעלות למיזוג אויר אין צורך בלוח הדיקט .תחת מאיידי מיזוג
אויר יבוצעו פתחים עם מכסי גבס לפי פרט "אורבנד" לפירוק .באזורים כפי שייקבע ע"י
המתכנן יבוצעו פתחים עם שבכה פלסטית ומסנן לאוויר חוזר.

▪

לרבות שילוב של סינרים ,קרניזים וסגירות מגבס ,הכל לפי תכניות שיוכנו ע"י האדריכל
ואדריכל הפנים.

▪

שילוב גופי תאורה/אמבטיות לתאורה ספרינקלרים ,מערכות גלוי אש ועשן ,פתחי איוורור
ומעבר מערכות בתקרות התותבות.

ב .תקרות תותבות  -הנחיות טכניות
א.

כללי

▪

בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה ,גופי תאורה ,מפזרי מ"א ,גלאים ,מערכות כריזה,
מתזים ומערכות אחרות.

▪

תקרות תותבות תהיינה בלות עמידות אש כנדרש לפי ת"י .921 ,755

ב .דרישות כלליות
▪

על הקבלן לספק כל העבודה ,החומרים ,הציוד ,השירותים הדרושים ,להתקנת התקרה
בהתאם לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן .על הקבלן להגיש לאישור המפקח
והאדריכל דוגמאות החומ רים בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי
תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות (אש),התאמתם למפרטים ,סוג גמר וגוון.

ג .תוכניות עבודה ופרטים
▪

עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח
מגולוון צבוע לפי בחירת האדריכל ,בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי
תאורה ,מפזרי אויר ואביזרים אחרים.

▪

לאורך הקירות תסתיים התקרה בפרופילים היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה.T-
הפרופילים יהיו מסוג  Zו .L-פרופילי ה L-יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על 40
ס"מ.

▪

פרופילי ה Z-יהיו מונחים על פרופילי ה L-ללא חיבור לקיר.

▪

כל פרופילי הגמר הגלויים לעין יהיו צבועים בגוון לפי בחירת האדריכל.

▪

כל הפתחים בתקרה ,המיועדים להתקנת אביזרי חשמל ,מזוג אויר ,כיבוי אש ,וכיוצא
באלה ,יעובדו בפרופילי גמר  Lמותאמים למימדים ולצורת האביזרים ,כאשר חיבורי פינה
מבוצעים ב 45-מעלות ,או עפ"י המצוין בפרט.
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ד.שיטת הביצוע
▪

התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר -
במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו.

▪

תחילת עבודות התקרה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות המורכבות בחלל
התקרה הותקנו ונבדקו.

▪

הקבלן ילמד את התכניות ,ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה.

▪

בגמר ההתקנה ,על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התליה בתמיסה מאושרת לשימוש
ע"י יצרן התקרה.

▪

פני התקרות המוגמרות יהיו חלקים ואחידים .כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות
ותנודות כל שהן .המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או מוסרים,
על הקבלן לבצע בדיקת על-לחץ ולוודא שהתקרה עומדת בבדיקה.

▪

על הקבלן ובאחריותו ,להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה
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
מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי
לפגוע בהן.

ה.קונסטרוקציית התליה
▪

הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן
תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה

▪

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה .אמצעי החיבור לתקרות
חייבים להיות ממוטות פלדה בעלי מבנה של עוגן ("פיליפס" ,מייתדים מיוחדים וכדומה)
לא יורשה שימוש מאביזרים מפלסטיק באורך ובצורה מתאימים למטרתם בעלי כושר
נשיאה מתאים לתקרה האמורה ובהתאם להנחיות המפרט הכללי.

▪

גוון הפרופילים ייקבע ע"י האדריכל.

▪

לא תורשה תלית גופי תאורה ,מצלמות וכד' ישירות ע"ג פרופילי התקרה ,אלא באמצעות
חיזוקים נפרדים לתקרת הבטון.

▪

הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים

ו.אמצעי חיבור ,ברגים וכו'
▪

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל ,לרבות אמצעי עזר
אחרים .האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם
נראים לעין .מאידך ,מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל
פרט חיבור (כולל אמצעי חיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע ,לרבות צורת השימוש בברגים,
מסמרות וכו'.

▪

באזורים שונים יתכן וגובה החלל שבין התקרה המונמכת והתקרה הקונסטרוקטיבית גדול
ועל הקבלן לקחת בחשבון תוספת קונסטרוקציות פלדה לפי תכנון המהנדס מטעמו.

ז.פתחים וחורים בתקרות
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▪

בתקרות התותב יבוצעו פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש (לתאורה ,מיזוג
אויר ,תקשורת ,כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרו-מכניות).

▪

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים
וחורים כנ"ל ,לרבות העיבודים מסביב לפתחים ,חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום
וכו'  -הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות.

ח.גופי תאורה
▪

בתקרות ישולבו גופי תאורה ו/או תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כפי שיפורט בתוכניות
ובפרטי מתכנן החשמל.

ט.תכונות כלליות לתקרות
▪

תקרות תותבות במרחבים מוגנים תעשנה בהתאם לדרישות מפקדת פיקוד העורף.

▪

כל התקרות האקוסטיות יבטיחו מקדם בליעה אקוסטי של  NRC=0.75לפחות ובכל מקרה

בהתאם להנחיות ופרטי יועץ אקוסטיקה.
י .ביצוע דוגמאות
▪

העבודה תכלול ביצוע דוגמא לאישור המפקח והאדריכל בגודל של כ 5 -מ"ר .כולל דוגמא
אחת מכל סוג פתח וכולל פתח לראיית החלל בין התקרה התותבת לתקרת הבטון.מיקום
ביצוע הדוגמא תקבע ע"י המפקח.

▪

הדוגמא תכלול ביצוע התקנת כל האביזרים בתקרה התותבת הנדרשים להצגת דוגמא
מושלמת של התקרה לרבות מתזים (רגילים או נסתרים) ,גופי תאורה ,אביזרי מתח נמוך,
תריסי אוורור או מיזוג אויר שונים ,וכד'.

 22.08תקרות תותב מגבס
 .1התקרות יבוצעו בהתאם למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפנים.
 .2תבוצענה סגירות גבס אופקיות ו/או משופעות ו/או אנכיות ו/או מעוגלות בין תקרה לתקרה
תותבת ובמקומות אחרים כפי שיידרש ,כולל חיזוקים וחיתוכים ,הכל קומפלט לרבות הגנת
פינות ומילוי בשפכטל ,פרופילי "אומגה" בין תקרת גבס לתקרת אריחים ו/או מגשים ,וכולל
שילובים עם אלמנטי נגרות ,מסגרות ,זיגוג אבן וכיוצ"ב.
א.
▪

לוחות הגבס
תקרות תותב מלוחות גבס חד קרומי בעובי  12.5מ"מ לסגירות אופקיות ואנכיות כולל
מגיני פינות וזויתניים ( 15/15 CORNER BEAD )VSGמ"מ במפגש עם קירות .גמר
שפכטל ,הכל לביצוע מושלם עפ"י ת"י ומוכן לצבע עליון .הקונסטרוקציה תהיה ממסלולים
וזקפים מפח מגולוון מינימום  50מ"מ עפ"י הצורך.

▪

לוחות הגבס יהיו לוחות גבס סיבים או גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים לקבלה
ישירה של צבע בעובי  120מ"מ 4 ,פאזות.

▪

הלוחות יתאימו לדרישות התקנים  ASTM-C-36-85 ; ASTM473ו/או  DIN 8183בנוגע
לעמידה בפני העמסות וחסיני אש בהתאם לדרישות התקן;
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▪

תקרות תותב תכלולנה פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש (לתאורה ,מיזוג אויר,
כיבוי אש ,תקשורת וכו').

▪

בהיקף כל תקרות הגבס יותקן פרופיל הרחקה ,צבוע בתנור בגוון התקרה ,במידות 12.5
 12.5/מ"מ תוצרת אחים אביוני.

▪

בכל פינות סינרי הגבס יבוצעו פינות פח (ולא סרט נייר משוריין)

▪

עבודות הגבס כוללות ביצוע שפכטל עד גמר מושלם מוכן לצבע.

▪

בתקרות בגבס הקיימות בלובי הכניסה הראשי ובקומת הגלריה יבוצע שפכטל על כל שטח
התקרה ולא רק במישקי החיבור בין הלוחות.

▪

בתקרות הגבס ישולבו מס' גופי תאורה מסוגים שונים אליהם נדרש להכין בתוך -תקרות
הגבס חיזוקים לנשיאת הגוף וחיבורו אליו.

▪

עבודות תקרת הגבס כוללים את הקרניז ,סינר היקפי ,פרטי ניתוק וכד' הכול בהתאם
לתוכניות האדריכל ואדריכל הפנים

▪

סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטי האדריכל ואדריכל הפנים.

▪

סביב צנרת ,תעלות וכו' ,החוצים את התקרות והסינרים ,יבוצע איטום מושלם בהתאם
לפרטי "אורבונד".

▪

המרחק המקסימלי בין פרופילי המתכת הנושאים של קונסטרוקצית השלד יהיה  40ס"מ.

ב.

איחוד מישקים

▪

המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על גבי סרט שריון ,כמתואר בסעיף 16.1.2
ב'.

▪

פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולבן ,מצופה בסרט שריון שיכוסה
במרק.

▪

פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה.

ג.
▪

פתחים
בתקרות ישולבו פתחים מגבס בהתאם לפרט "אורבנד" לפי מיקום המופיע בתוכניות
האדריכל ואדריכל הפנים.

 22.09תקרת אריחי מתכת מחוררים או אטומים
▪

התקרות יבוצעו בהתאם למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפנים.

▪

תקרת מגשים מחוררים יהיו מפח מגולוון מכופף וצבוע.

▪

תקרות מגשים אטומות (ללא חירור) יהיו מפח אלומיניום ומעליו בידוד.

▪

עובי הפח  0.8מ"מ לפחות או  1.5מ"מ עפ"י הסעיף ובגמר צבע שרוף

▪

מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחתם.

▪

החירור יהיה מטיפוס מיקרופרפורייטד בשיעור של  20%או  ,30%לפי בחירת האדריכל
ואדריכל הפנים.

▪

הצבע  - PREPAINTED -סיליקון פוליאסטר בעובי  25מיקרון ,הגוון לבחירת האדריכל
מסטנדרט צבעי  ,RALאו טמבור.
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▪

מגשי הפח בתקרה יקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פרוק קל של התקרה התותבת ושל כל
מגש בנפרד בלי שיגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

▪

כל מגש חמישי יקובע.

▪

בתוך כל מגש מחורר יונחו לוחות צמר סלעים בעובי " 1ובמשקל מרחבי  50ק"ג/מ"ק עם
ציפוי פוליאטילן כשבתחתיתם אריג סיבמין קשיח בגון שחור.

▪

החיבורים בין המגשים יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה את פרופילי החבור או אמצעים
אחרים כשהמגשים צמודים אחד לשני.

▪

גמר ליד הקירות .L+Zקונסטרוקציית התקרה תבוצע בצבע בתנור בגוון לפי בחירת
האדריכל.

▪

מיקום התקרות יהיה בהתאם לתוכניות של האדריכל ואדריכל הפנים.

▪

הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע ועיבוד פתחים עבור אביזרי מערכות גופי
תאורה ,גלאים ,רמקולים גרילים למ"א וכד'.

 22.10תקרות מינראליות שונות
▪

התקרות יבוצעו בהתאם למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפנים.

▪

תקרות מינראליות שונות יבוצעו בהתאם להנחיות היצרנים ,לרבות שימוש בקונסטרוקצית
תליה המיוחדת לאותו סוג תקרה .כל חלקי הפח הגלויים לעין יהיו צבועים בגוון לפי בחירת
האדריכל ואדריכל הפנים

▪

קונסטרוקציית התקרה תבוצע בצבע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

▪

כל התקרות המינרליות יבוצעו על גבי מערכת פרופילי  L+Zבהיקף התקרה ויהיו חצי
שקועות

▪

לתקרות יהיה מקדם בליעה אקוסטי בשיעור של  NRC=0.80מינימום.

 22.11תקרות גבס אקוסטי מחורר
▪

התקרות יבוצעו בהתאם למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפנים.

▪

הלוחות מסומנים בצד אחד בפס אדום ובצד השני בפס כחול.

▪

ב עת ההרכבה יש לחבר תמיד את הלוחות כאשר הסימן האדום יהיה ליד הסימן הכחול,
המרווח בין הלוחות (הפוגות) יהיה ברוחב  2.5-4מ"מ ,חיבור הלוחות לקונסטרוקציית
התקרה הבנויה מפרופילי  F47גוון לפי בחירת אדריכל ,באמצעות ברגי גבס SN 3.5/30
מ"מ ,יש להקפיד על פילוס מושלם של התקרה.

▪

לאחר סיום הרכבת הלוחות יש לנקות את הפוגות עם מברשת ,למרוח שפכטל בהתאם
להוראות היצרן ע"י הזרקה ולהרחיק את החומר העודף בעזרת שפכטל.

▪

יש להשתמש בגלגלת מיוחדת לניקוי חומר המרק שנכנס לחורים.

▪

מיקום לפי תוכנית האדריכל ואדר' הפנים.

 22.12תקרות מתכת מחוררת
▪

התקרות יבוצעו בהתאם למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפנים.

▪

תקרת מתכת מחוררת במידות  60/60ס"מ,חירור מיקרו בקוטר  1.5מ"מ,אחוז חירור .22%
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▪

פח פלדה מגולוון,עובי פח  0.7מ"מ,צביעת אבקה בתנור בעובי  80מיקרון,אבקה אפוקסית
בתהליך אלקטרו סטטי לאחר הכיפוף,צביעה בגוון  RALלבחירת האדריכל.

▪

קונסטרוקציית התקרה תבוצע בצבע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

▪

כל התקרות המינרליות יבוצעו על גבי מערכת פרופילי  L+Zבהיקף התקרה.

▪

בידוד איזולתרם  Bברמת ספיגה  ,NRC= 0.85-0.80או גיזת ACOUTEXברמת ספיגה של
. NRC=0.80

▪

הפלטה בכיפוף  4צדדים להתקנה בגמר חצי שקוע או גלוי ע"ג פרופילי-24/T-15
.ULTRALINE/T

▪

התקרה תעמוד בתקנים האירופאיים  TLAMוכן .DIN 1541

 22.12תיאום עבודות חשמל ואינסטלציה ,מיזוג אויר ומערכות מתח נמוך
.1הקמת המחיצות ,ציפויים ותקרות משולבות עם ביצוע צנרת חשמל תקשורת ומעבר צנרת
אינסטלציה ,מזוג אויר וכיו'"ב.
.2סגירת המחיצה תבוצע רק לאחר שקבלני המערכות אישרו שכל הצנרת והתשתיות הנדרשות
הונחו במחיצה.
.3תשומת לב הקבלן מופנה לנושאים הבאים:
 oצנרת החשמל תותקן בתוך חלל המחיצה ודרך המעברים המיועדים לכך בזקפים.
 oקופסאות החשמל תותאמנה למחיצות הגבס.
 oחורים עבור הקופסאות ייקדחו במקדח פעמון (ע"י החשמלאי).
 oקופסאות חשמל משני צידי הקיר לא תהיינה זו מול זו ותופרדנה ע"י מזרוני צמר
סלעים.
 oהחיבור של צנרת חוטי חשמל יהיה באמצעות תושבת מחוברת בהברגה אל הלוח.
 oצנור מים העובר דרך זקף יעטף במקום זה בצנור פלסטי קשיח( .ע"י האינסטלטור).
 oחיבור צנרת מים על הלוח ייעשה באמצעות תושבת מתכת המבודדת מן הלוח ע"י
יריעת פוליאוריטן מוקצף.
 oאין לחבר בין ברזים בתוך חלל המחיצה.
 oעבור אביזרי תליה שונים כגון :כיורים ,מתקני תליה לאמבטיה ,שירותים וכד' ,תבוצע
הכנה בגבס לחיזוק הקירות לפני תליית האביזרים.
 22.13דרישות נוספות
▪

יבוצעו ההכנות והתליות הדרושות לאלמנטי תאורה ,מיזוג אויר,רמקולים וכד'.

▪

יבוצעו פרופילי פח לחיזוק ולעיגון ,סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועים בתוך תקרות
מונמכות .כמו-כן ,יבוצעו כל החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות מהנדס
הקונסטורקציה ,האדריכל ואדריכל הפנים.
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▪

במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה ,יבוצעו "גשרים" ,קורות
ותליות נוספות.

▪

ישולבו תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים ,יבוצעו חיבורים בקווים ישרים ו/או
אלכסוניים ו/או שיפועיים.

▪

לפי תכניות שיוכנו ע"י האדריכל יבוצע עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי.

▪

כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל כהכנה לצביעה,
כהגדרתו  -קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע.

▪

יבוצעו פתחים בהתאמה לגופי תאורה לספרינקלרים ,לגרילים של מיזוג-אויר ולכל פתח
שידרש ,וכמו-כן יעובדו שולי הפתח.

▪

יעובדו ויגולמו פתחים למעברי כבלים ,תעלות ,צינורות ושקעים.

▪

יותקנו פרופילי פלדה הדרושים מסביב לפתחים ובאזורי התליות של אלמנטים שונים.

▪

תבוצע הגנת פינות בזויתנים או בפרופילי " ”Jשל "אורבונד" או שו"ע הן בתקרות והן
במחיצות.

▪

הקבלן יבצע בדיקות מכון תקינה לתליית התקרות.

▪

הקבלן יכין דוגמאות בשטח של  5מ"ר מינימום לכל תקרה שונה ,לרבות אביזרי קצה.
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פרק  - 23עבודות כלונסאות דיפון וביסוס
 23.1כללי
כל עבודות קדיחת הכלונסאות ויציקתם יבוצעו עפ"י הנחיות פרק  23במפרט הכללי לעבודות סלילה
וגישור של חברת נתיבי ישראל בתוספת הוראות מפרט מיוחד זה .הבטון בכלונסאות ב 40-אלא אם
מצוין אחרת בתכניות.
ביסוס המבנים וקירות הדיפון (זמניים או קבועים) יבוצע בשיטה של כלונסאות קדוחים ויצוקים
באתר אשר יבוצעו בשילוב מכונות ,סיבובית חזקה והקשה ,בקטרים שונים ,ממפלסים שונים
ובמועדים שונים כמפורט בתכניות .על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לתכניות ולהוראות מנהל
הפרויקט ויהיה אחראי בלעדי לביצוע העבודה במיומנות מקצועית גבוהה.
הקבלן רשאי לקבל את דוח בדיקות הקרקע ,יחד עם זאת עליו לבצע על חשבונו את כל הבדיקות
הנוספות הדרושות לו לצורך הגשת המכרז וביצוע העבודה .דוח בדיקות הקרקע הוכן לצורכי תכנון
בלבד ואם הקבלן יסיק ממנו מסקנות לצורכי ביצוע ,יהיה זה על אחריותו המלאה.
ציוד הקדיחה של הקבלן צריך להיות מסוגל לעבור בכל שכבות הקרקע והבטונים הקיימים .לצורך
זה יחזיק הקבלן באתר מקדחים מסוגים שונים ככל הנדרש על מנת לבצע את העבודה כנדרש
ולקדוח את כל סוג הקרקע והסלע והבטון שימצאו באתר .לא תתקבל כל תביעה לתשלום בגין חתך
הקרקע.
על הקבלן להביא בחשבון כי בכל מקום בו עוברות מערכות תת קרקעיות חוצות או סמוכות
לכלונסאות וכן עמודי חשמל וטרנספורמציה עם כבלי חשמל עיליים אשר יחייבו הפסקת חשמל
קבועה או זמנית ,העתקות כבלים וכדומה וזאת בכדי שניתן יהיה לבצע את הקידוח ,יהיה עליו
לתכנן סידור מיוחד אשר יאפשר לו ביצוע מושלם של הכלונסאות כולל דילוג על ביצוע כלונסאות
מסוימים וחזרה למקום הקידוח בשלב מאוחר יותר לאחר העתקת המערכות או סילוקן לצורך
השלמת העבודה .מובהר כי עלויות העתקה ,הפסקות החשמל הזמניות ו/או הקבועות יהיו כלולים
במחיר היחידה של הכלונסאות.
במידה ויחולו מפולות מכל סיבה ש היא ,על הקבלן יהיה לעצור את הקידוח ולמלא את הקדח בבטון
רזה ב , 15-ורק לאחר שהבטון התקשה לחזור ולקדוח .יש לחזור על תהליך זה בכל עת שנתקלים
במפולת .לא תשולם כל תוספת בגין עבודה זו.
לא תוכר כל תביעה שהיא (תביעת כסף או תביעת זמן) הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת קרקע
כל שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי ,ו\או מהצורך בשימוש במספר מכונות ושיטות קידוח על מנת
להגיע לעומק הנדרש .למען הסר ספק התשלום עבור הקידוח יהיה למ"א כולל שימוש במספר
מכונות ושיטות קידוח וכל הנדרש לביצוע העבודה.

 23.2סימון
הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים ,נקודות גובה בתוך השטח ותכנית המאפשרת לאתר את מקומו
של כל אלמנט .הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה ויסמן על חשבונו
ואחריותו את מיקום מרכזי היסודות לפי התכנית .הן לפני תחילת הקידוח והן לאחריו על הקבלן לוודא
את גובה הקרקע ,גובה הכלונס לאחר סיתות ומיקום מרכזו.
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 23.2.1קידוח ויציקת כלונסאות
 23.2.1.1קידוח
לה .קידוח הכלונס יעשה לכל אורכו הסופי בצורה רציפה וביום אחד ,לרבות יציקת הכלונס באותו
היום .אין להשאיר בורות פתוחים .במידה והקבלן מתקשה בביצוע זה ,עליו להיערך מחדש עם ציוד
מתאים כנדרש.
לו.

אזורי הקידוחים המתוכננים בכל שטחי העבודה ,רוויים בחללי מערות תת קרקעיות וקיים חשש
לאיבוד ראשי מקדח כתוצאה מביצוע עבודות הקידוח.
במקרים של נפילת ראש המקדח לחלל שכזה -לא תוכר כל תביעה בגין הנזק שנגרם כתוצאה
מאיבוד ראש המקדח ועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי יחידתו.

לז .במקרה של גילוי חלל/מערה תת קרקעית יידרש הקבלן למלא את החלל ע"י בטון רזה ולהמתין
כיום עד יומיים להתקשות הבטון ולאחר מכן להשלים את הקידוח ויציקת הכלונס במיקום ובאורך
הסופי.
לח .יש לוודא כי מכונת הקידוח או המכונה הסיבובית אנכיות לפני תחילת הקידוח ובמהלכה .הקבלן
יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי .יש לוודא בעזרת פלס עם שנתות את
אנכיות ציר המחפר או מכונת הקידוח.
לט .החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות החפירה ואת יציבות
דפנות החפירה .יציאת המחפר או המקדח תהיה במהירות כזאת שאינה גורמת יניקה ומפולות.
מ.

סטיית ציר האלמנט לא תעלה על  3%מקוטר הכלונס ,אך לא יותר מ 3.0 -ס"מ .סטיית הציר
מהאנך (הרכנה) לא תעלה על  1.5%מאורכו (בתנאי שסטית מיקומו במפלס ראשי האלמנטים ,לא
תעלה על הסטיות שצוינו לעיל).

מא .מנהל הפרויקט באתר יוודא את עומק קידוחי הכלונסאות ,אנכיותם (בעזרת פלס) ומרכזיותם
בתחילת הקדיחה ובגמר המטר העליון.
מב .עומקי הקידוח יהיו כמפורט בתכניות ו/או כדרוש ע"י יועץ הקרקע במהלך הביצוע .לקבלן לא
תהיינה כל תביעות בסוגיות אלה ,לא בכסף ולא בזמן ,ועליו לתאם את עצמו בהתאם.
מג .צינור מגן  -בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה ,יוצמד בחלקו העליון של הבור צינור
(שרוול) מפלדה בקוטר גדול במקצת מקוטר הקדח .אורך הצינור (שרוול) יהיה כ 3 -מ' ( 0.7מ' מעל
פני השטח ו 2.3 -מ' בתוך הבור) .תפקידו של השרוול לשמור על צורת ראש הכלונס ובמיוחד
כאמצעי בטיחותי עבור העובדים הנמצאים באזור ראש הכלונס בזמן יציקת הבטון.
מד .בקיר הדיפון לא יקדחו שני כלונסאות אחד ליד השני .סדר ביצוע הכלונסאות יהיה כזה שבו זמנית
אפשר לקדוח כל כלונס שלישי ורק לאחר שהתקשה הבטון בכלונס ניתן לקדוח את הכלונס הסמוך.
המרחק בין הדפנות של כלונסאות הדיפון הוא  10ס"מ ,הכל כמפורט בתכניות הביצוע.
מה .להבטחת רציפות החפירה יבטיח הקבלן באתר מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות מספקת .אין
להתחיל בקידוח לפני שמובטחת רציפות העבודה עד לגמר היציקה.
מו .מידות המקדח או המחפר יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות .חריגה מדרישה זו תחייב את
הקבלן להוסיף על חשבונו עומק לאלמנט או כל תיקון אחר .על פי קביעת מנהל הפרויקט חריגה
חמורה תאפשר פסילת האלמנט.
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מז .לפני ביצוע הכלונסאות יש לוודא מיקום מערכות קיימות ,על מנת לא לפגוע בהן ,ע"י חפירת גישוש.

 23.2.1.2יציקת כלונסאות
מח .יציקת הכלונסאות תחל לא יותר משעתיים לאחר ניקוי תחתית הכלונס .היציקה תהיה ללא
הפסקות .אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה ,אלא באישור בכתב ממהנדס הביסוס .באם
עלול לחול עיכוב ביציקה ,יש לעכב את גמר הקידוח לפחות  1.0מ' עומק עד סמוך למועד היציקה.
באם חל העיכוב לאחר הכנסת הזיון ,יש להוציאו ,לנקות את הבור ,ולהכניס את הזיון מחדש.
מט .יציקת הבטון תעשה ע"י צינור טרמי (קוטר  20-25ס"מ) שירד עד  2מ' מתחתית הכלונס .היציקה
תבוצע ללא הפסקה עד לקבלת בטון נקי מעפר ,או כל פסולת אחרת ,בראש הכלונס .פירוק או
שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע בבטון הטרי.
נ.

יציקת הבטון בכלונסאות תעשה עד גובה  50ס"מ מעל המפלס המתוכנן עפ"י התכניות .יש להסיר
את הבטון עד למפלס המתוכנן על ידי סיתות .הסיתות ייעשה בזהירות בכלים ידניים עדינים מבלי
לפגוע במוטות הזיון המשמשים כקוצים בתוך קורת ראשי האלמנטים ויבטיח אי היווצרות סדקים
באלמנטים היצוקים .היה והזיון בכלונס ייפגע עקב הסיתות יהיה על הקבלן לתקן/להחליף את
הזיון בכל דרך בה יבחר המתכנן .התיקון יהיה על חשבון הקבלן ללא אפשרות קבלה תמורה נוספת.

נא .החפירה סביב ראש האלמנט והסיתות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן .הסיתות יחשוף בטון תקין
ועומקו של הסיתות לא יפחת מ 30-ס"מ .אם הסיתות לא הגיע למפלס ראש הכלונס או האלמנט
המתוכנן ,יבצע הקבלן את הנדרש לפי הנחיות מנה"פ :סיתות נוסף ,או יציקה משלימה ,עד למפלס
המתוכנן .בכל מקרה יבטיח הקבלן כי לאחר הסיתות יהיה בקצהו העליון של הכלונס בטון צפוף נקי
וללא סימני פסולת או קרקע.
נב .אי מילוי כל אחד מהתנאים דלעיל לשביעות רצון מנהל הפרויקט יגרור אחריו הפסקת העבודה בכל
שלב שהוא ,ופסילת היסוד הנדון.

 23.2.2כלוב הזיון
נג.

על הקבלן לוודא שכלוב הזיון קשיח וזאת על מנת למנוע את התכופפותו בעת הרמתו והכנסתו לבור
הקידוח .במידת הצורך ,בכדי לשמור על צורת כלוב הזיון ,נדרש להוסיף מוטות זיון אלכסוניים
לאורך היקף כלוב הזיון ולחבר לכלוב חישוקים מרותכים או חיזוקים נוספים כדוגמת חישוקים
פנימיים ,בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.

נד .לצורך ביצוע בדיקת רציפות הבטון בכלונס יש למקם צינורות פלדה בקוטר " 2.5עובי דופן 3.25
מ"מ במספר מקומות כמסומן בתכניות .הצינורות יחוברו על ידי ריתוכים אל כלוב הזיון ואנכיותם
ורציפותם תשמר בקפדנות.
כל חיבורי הצינורות לאורכם יהיו באמצעות מופות מוברגות ,וללא בליטות ושבבים .תחתית הצנור
תחסם על ידי פקק מוברג .כל החבורים יהיו אטומים וימנעו כניסת מים ו/או בנטוניט לתוך
הצינורות .הצינורות יובלטו  50ס"מ מעל פי הקידוח ויסתמו בפקקי גומי בעת היציקה.
נה .יש להשתמש בשומרי מרחק קשיחים מבטון או מזוגות של שומרי מרחק קשיחים מפלסטיק (או
שווה-ערך) בקוטר המפורט בתכניות וזאת בכדי להבטיח כיסוי נדרש של  7.5-10ס"מ בהתאמה.
שומרי המרחק ימוקמו כל  2.5מ' לאורך הכלוב .מובהר ,כי שומרי המרחק יורכבו בכלוב הזיון אך
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ורק כאשר הוא מונח ע"ג תמיכות זמניות במצב בו כלוב הזיון מאוזן טרם הנפתו ,ולא בעת הכנסת
כלוב הזיון לבור.
נו.

מנהל הפרויקט יבדוק את כלוב הזיון כשהוא תלוי בצורה חופשית באוויר ,וימנע את הכנסתו לבור
באם אינו עונה על הדרישות .במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן את כלוב הזיון לפני הכנסתו לחפירה.

נז.

הכנסת כלוב הזיון יתלה בראש הקידוח בעת היציקה כדי להבטיח אנכיותו בעזרת מנוף ,ללא פגיעה
בדפנות הקידוח.

נח .אורך כלוב הזיון יהיה בהתאם לפרטי המהנדס המתכנן.
נט .להבטחת הרווח בין כלוב הזיון לדופן החפירה יש להשתמש ב"ספייסרים" (שומרי מרחק) מצינורות
(שלושה בקידוח) בקוטר  7ס"מ ,צינורות אלה ישלפו בגמר היציקה .אורך ה"ספייסרים" לא יפחת
ממחצית עומק החפירה.
ס.

כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות .הכלוב יונח במרכז ובכיוון
הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שיבטיחו את מקומו גם במשך היציקה.
ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את אישור מנהל הפרויקט.

סא .אם יתבקש הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתכניות ,יהיה צורך לחבר לכלוב הזיון אביזרים שונים
לצורך התחברות הקונסטרוקציה ,או ביצוע תמיכות שונות ,יוכנו כל האביזרים הנדרשים ע"י
הקבלן וזאת ללא תשלום נוסף.
סב .פלדת הזיון להרכבת הכלובים תהיה מוטות מצולעים מפלדה רתיכה פ W500-לפי ת"י  4466חלק .3
הריתוכים יבוצעו ע"י רתכים מורשים ,על פי דרישות ת"י  ,127ויענו לנהלים מאושרים.
כלובים לכלונסאות אשר בוצעו בהם ריתוכים מבלי להקפיד על דרישות אלו יפסלו ויסולקו
מהאתר .הקבלן נדרש לספק מוטות ישרים עם וו בקצה הכלונס וכן טבעות עבור חישוקי הכלונס.
טרם הזמנת המוטות ,הקבלן ימסור לאישור המפקח תעודות מיצרן המוטות אשר מפורטים בהם
הערכים הבאים:
 סוג המוט קוטר המוטות חוזק מתיחה מובטח כוח מתיחה מכסימלי -מודול אלסטיות

 23.2.3איכות הבטון

בטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות ,בהעדר בלידינג (( BLEEDINGובהתקשרות
מאוחרת.
תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב ,אשר יבטיחו צפיפות הבטון ויחד עם זאת
עבידות טובה.
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הבטון בכלונסאות יהיה ב 40 -עם שקיעה " ,6תכולת הצמנט תהיה לפחות  400ק"ג/מ"ק .יציקת
הכלונס תהיה עם צינור טרמי בקוטר " 8או צינור משאבה .הבטון יהיה עם ערב להגברת צפיפות
הבטון דוגמת פלסטוקריט  Nבשיעור  1/2%ממשקל הצמנט.
יש לקחת דגימות בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי ולפחות אחת מכל כלונס ביסוס.
דגימות הבטון יילקחו מתוך הבטון הנוצק .תוצאות בדיקות קוביות הבטון יתאימו לבטון מסוג ב-
 . 40דרישת החוזק היא דרישת מינימום שאינה פוטרת ממילוי יתר הדרישות מהבטון ,המופיעות
במפרט .אם הדרישות האחרות במפרט זה הן לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי אותן
"דרישות אחרות".
תכנון התערובת ייעשה ע"י מעבדה מוסמכת.

 23.2.4בקרה ופיקוח

מעבדת שדה ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת מנהל הפרויקט ,ע"ח המזמין ותדאג
למילוי כל הוראות המפרט הנ"ל והנחיות יועץ הביסוס הקשורות לביצוע הכלונסאות.
על הקבלן לנהל יומן קידוח שיכלול:
-

שיטת הקידוח וקוטרו.

-

רום פני הקרקע בנקודת הקידוח.

-

שעת התחלת הקידוח.

-

שימוש בשרוול מגן.

-

שעת גמר הקידוח.

-

עומק השכבות השונות.

-

עומק הקידוח לאחר גמר העבודה.

-

עומק הקידוח לפני היציקה.

-

שעת התחלת היציקה.

-

סומך הבטון.

-

שעת גמר היציקה.

-

כמות הבטון הנכנסת לקידוח.

אירועים מיוחדים כגון הפסקות בזמן היציקה או הקידוח ,שקיעה או התרוממות כלוב הזיון.
הקריטריון לאיכות משביעת רצון של הכלונסאות יהיה סך כל המעקב על הביצוע ,ביקורת הקדיחה
והיציקה ,בחינת פני הכלונסאות בחלק הנחשף לאחר גמר הביצוע ,וכן תוצאות הבדיקות השונות
המפורטות להלן ("בקרת איכות").
תקינות כל הכלונסאות תבדק ע"י בדיקות סוניות .לפחות  50%מהכלונסאות יבדקו בדיקות
אולטרהסוניות.
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ביסוד בו ימצאו פגמי ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות בביקורת האיכות ,יבצע
הקבלן קידוחי גלעין על חשבונו עפ"י הוראת מנהל הפרויקט .קידוחי הגלעין יבוצעו לא פחות מ20-
יום לאחר יציקת הכלונס .רציפות של  100%בהחזר הקידוח ,שלמות הגלעין וחוזק כנדרש של
הגלעין ,יהוו הוכחה חלקית לאיכות הנדרשת של הכלונס.
תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים עפ"י שיקול דעת מנהל
הפרויקט לרבות פסילת הכלונס.
במקרה שהוחלט לפסול את הכלונס ,על הקבלן לקדוח ולצקת ,על חשבונו ,כלונס שווה ערך חדש,
במקום הכלונס הפסול ,או  2כלונסאות עם ראש מתאים.
מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מעקב חפירה ויציקה עפ"י הטופס הרצ"ב ,לרבות רישום שכבות
הקרקע  ,עומק החפירה טרם היציקה וכו' ,וכן תשמור דוגמאות קרקע ותדווח על משך הזמן שנדרש
למעבר השכבות השונות .המהנדס המתכנן יאשר בכתב כל סטייה מקוטר החפירה או העומק
המתוכנן.
בליטות בקיר דיפון מעבר לסטייה המותרת יתוקנו לפי הוראות מנהל הפרויקט על חשבון הקבלן.
הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לבא כוחו לבצע את בדיקות האיכות השונות הנדרשות במפרט,
כאשר הזמן וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש עילה לכל תביעות שהן מצד הקבלן.
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור ביטול זמן ,עלות בדיקות ,עלות כוח אדם או כל עלות אחרת
וכן לא להארכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות.
סג .תנאי מפרט זה יובהרו לקבלן ע"י מנהל הפרויקט והקבלן יקפיד על ביצועם המלא .הקבלן יהיה
אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות הביצוע של האלמנטים.
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מפרט מיוחד לעבודות פיתוח
בית ספר ואדי קדום

מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח
כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם לפרק " 40פיתוח האתר" במפרט הכללי (בהוצאת הועדה הבין
משרדית) לתקנות התכנון והבניה ,לתקנים של מכון התקנים ,לדרישות הרשות המקומית ובנוסף
כמפורט להלן:

כללי
הקבלן יוודא שנעשה ע"י הפיקוח תאום מערכות תשתית בערייה .לפני תחילת העבודה יתאם עםהגורמים ויקבל אישור בכתב לעבודה.
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה ,חשמל וטלפון,
ריהוט גן וכדו'  -תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע העבודה בסמוך למתקנים.
מערכת תת קרקעית (צנרת ,כבלים) תסומן על פני השטח לפני תחילת העבודה ,אופן ביצוע העבודה
בתחום מתקן תת קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה לא יהיה בו 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 הוראות על
אופן הטיפול בו.
הקבלן המבצע יכין פרטים קונסטרוקטיביים לכל פרטי הפיתוח .התכנון הקונסטרוקטיבי יסופק עלידי מהנדס קונסטרוקציה אשר יאשר בחתימתו את הפרטים על בסיס המלצות יועץ הקרקע.
 קבלני משנה לעבודות פיתוח שונות באתר ,כגון :עבודות בטון ,חיפוי אבן ,ריצופים ,עץ ,השקיה ,גינון,מסגרות ,יהיו בעלי מקצוע לעבודה הנדונה .קבלן המשנה לנושאי אבן וריצופים יאושר בכתב על ידי
הפיקוח.
 שווה ערך ( ש"ע )בנוסף לאמור במפרט הכללי תת-פרק  ,008סעיף  ,0082חלות הדרישות הבאות לגבי אישור
מוצר/רכיב/אלמנט שווה  -ערך:
*אישור המתכנן בכתב.
*כל המידות זהות לחלוטין ,לרבות חורים/נקבים.
*הגוון/צבע זהה לחלוטין.
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*כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה -ערך" חלות על הקבלן ,לרבות המצאת תוצאות
בדיקות/ניסיונות/אישורים וכו'.
*לגבי פרטים מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיב/ים על כל רכיב בנפרד וכן על אופן
הרכבתם/הצמדתם/עיגונם בפרט השלם .לדוגמא :ספסל משולב מרגלי פלדה יצוקה ולוחות עץ ,יחולו
*הדרישות להוכחת "שווה  -ערך" על כל הרכיבים וכן על אופן חיבורם/הצמדתם.
התחייבות כתובה של יצרן ו/או ספק החלופה לאספקת חלפים ,תחזוקה ושירות נאותים לתקופה של
 5שנים לפחות.
בדיקת תכניות :על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו והחתומות"לביצוע" העבודות ,מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים ,עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל
שגיאה  /החסרה /סתירה  /אי התאמה בין התוכניות ,המפרטים ,כתב הכמויות והמידע שסופקו ע"י
המזמין ,ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.
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פרק  40עבודות פיתוח
 -40.01חפירה כללית
על הקבלן לבצע חפירה ו/או חציבה כללית הדרושה עד לגבולות /מסלעות /קירות תומכים /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.

 -40.02מילוי כללי והידוק בשכבות של  20ס"מ
המילוי הכללי המשלים הנדרש לביצוע עבודות הפיתוח ליצירת המפלסים המתוכננים יבוצע מחומר
מקומי לאחר סילוק אבנים בקוטר העולה על  15ס"מ .עובי השכבות להידוק יהיה  20ס"מ לפני
הידוק.
2א .עבודות מילוי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

בטרם יבוצע המילוי ,יש לחשוף את הקרקע הטבעית ולסלק את הפסולת כגון :שורשים,
שרידי חומר אורגני ,שפך אבנים או כל מילוי קודם או בולדרים.
המילוי יעשה מחומר מקומי המכיל לפחות  50%צרורות אבן .בכל שכבות המילוי יש
לסלק אבנים שקוטרן עולה על  15ס"מ .עובי השכבות לא יעלה על  25ס"מ.
ההידוק יעשה על ידי מכשיר ויברציוני כבד מטיפוס "דיינפק" ,בומג או שו"ע בעל משקל
סטטי של  12טון לפחות וויברציה של  2000סל"ד.
הצפיפות הדרושה במילוי תהיה  93%ע"פ מודיפייד עם רטיבות גבוהה מהרטיבות
האופטימלית.
באזורי מילוי המבוצע ישירות על הקרקע הטבעית ,יש להדק תשתית לאחר החישוף
באמצעות  6מעברים של מכבש כבד (למעט באזורים של משטחי סלע).
יש לבצע בכל שכבה בדיקת הידוק אחת לכל  500מ"ר ,על מנת לאשר את ההידוק ואת
השגת הצפיפות הנדרשת.
עבודות העפר והמילוי יבוצעו בפיקוח רצוף של מפקח מנוסה שתפקידו לוודא מילוי
הוראות מפרט זה .למעט בדיקות הצפיפות והמעבדה שיבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י
מהנדס קרקע .המפקח ישגיח על מינימום  8מעברי מכבש על כל שכבה.
במילוי כנ"ל צפויה שקיעה של עד  2%מעובי המילוי הכללי ,יש להביא נתון זה בחשבון
בתכנון המפלסים והאלמנטים בפיתוח המונחים עליו.

 40.03קירות
כללי :עבודות אבן
כל עבודות האבן ואופני המדידה יהיו כפופים למפרט הכללי הבינמשרדי (בהוצאת משרד הביטחון)
פרקים  - 02,14,40למפמ''כ  378ולמפרטים המיוחדים .מפרט מיוחד זה הינו תוספת למפרט הכללי.
המפרט המיוחד מתייחס לעבודות חיפויי אבן לקירות בטון מזוין ואבן ,לקירות גדר ,לקירות כובד
ולקירות הגנה מעוגלים.
א .טיב האבן יהיה כנאמר במפרט הכללי .למפקח הזכות לדרוש לכל העבודה את אספקת האבן מן
הסוג הטוב ביותר הקיים בשוק.
לכל סוג אבן ולכל סוג בניה תבוצע דוגמא במידות המצוינות לאישור המפקח .לגבי סוג האבן ולגבי
סוג הבניה בדוגמא שתאושר .תהיה עדיפות לביצוע על ההוראות והתכניות למיניהן.
לצורך קביעה ובחירה של הסוגים והגוונים של האבנים לכל סוג של קיר יספק הקבלן לפחות 3
דוגמאות מכל סוג שמתוכן יבחר המפקח והאדריכל דוגמא אחת לביצוע.
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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 שבחזית הקיר
יראו פוגות פתוחות בלבד .מיקום הנקזים יהיה עפ''י התכניות והנחיות המפקח.
סתימת פתחי ניקוז מיותרים תעשה באבן טבעית זהה לאבני החיפוי של הקיר 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.
קלקר בתפרים יחתך לצורתו הסופית עם היציקה ויונח רק בתוך גב הבטון .בחזית האבן יבוצע מישק
מכוחל בגוון האבן והקלקר לא ייראה.
ב -.בניית קירות גדר מחופים באבן טבעית מסוג ביר זית בעיבוד תלטיש ,האבן בעובי  5ס"מ מינימום.
בנית הקירות לפני הנחיות ותכניות קונסטרוקציה.
האבנים בחזית בסידור שורות ברוחב  25ס"מ .אורך האבנים משתנה בין  35-50ס"מ.
בפינות הקיר אבני פינה ברוחב מינימאלי של  15ס"מ .פוגות ברוחב  1ס"מ עם כוחלה.
כיחול שקוע  3ס"מ מפני האבן ,גון הכיחול בגון האבן יאושר ע"י אדריכל.
עובי הקיר  40ס"מ.
ביסוס ומידות הקיר לפי הנחיות קונסטרוקטור.
בניית קירות גדר כו בד וקירות בטון מזויין מחופים באבן ביר זית בעיבוד תלטיש בנדבכים לפי פרטD-06
בנית הקירות לפני הנחיות ותכניות קונסטרוקציה.
עובי הקיר  40ס"מ.
העבודה כוללת את כל עבודות העפר הדרושות לביצוע הקיר ,יסוד בטון ,נקזים ,תפרים ,זיון וכל
הדרשו לגמר מושלם .הכל לפי פרטי הקונסטרוקטור התוכניות האדריכליות והפרטים.
יש לבנות דוגמת קיר בגודל  2מ"ר לאישור האדריכל .הדוגמא המאושרת תשאר בשטח עד גמר
עבודות הבניה.
ג .מדידה לתשלום לעבודות האבן :מחירי היחידה כוללים תמיד אה כל החומרים והמלאכות הכרוכים
באספקת האבן בביצוע מושלם עפ''י המפרט הכללי .המפרט המיוחד והתכניות .מחיר דוגמאות אבן
ודוגמאות חיפוי מושלם כלול במחירי היחידה ולא ימדד בנפרד.
נדבכי ראש (קופינג)
קופינג הקירות יהיה מאבן טבעית מסוג ביר זית בעבוד תלטיש משלושה צדדים ובעובי  8ס"מ .רוחב
 40ס"מ ואורך משתנה בין  35-50ס"מ .הכל לפי פרט .D-05
 40.4משטחים אבני שפה ומדרגות
אבן גן
אבן גן מתועשת דגם רמות במידות  12.5/18.75/50ס"מ.כולל אספקה ,הנחה ויסוד בטון תוצרת
אקרשטיין או שווה ערך והכל לפי פרט  .D-05יש להקפיד על קווים ישרים ורצופים בשיפועים
אחידים כולל השלמות ברדיוס ובסיום הקווים ע"י ניסור ואבני פינה.
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 ריצוף אבן משתלבתריצוף המדרכות ,השבילים והרחבות יבוצע באבנים משתלבות כמפורט בתוכניות ובפרטים.
סוג האבנים המשתלבות:
ריצוף השבילים והרחבות בשטח בית הספר יבוצע באבן "טבעון" בעובי  7ס"מ .גוון האבן כמפורט
בתוכנית ,בפרט  D-01ובדגמי הנחת הריצוף.
ריצוף המדרכות יבוצע באבן 'ריבוע'  20/20/6ס"מ ובאבן 'ריבוע'  10/10/6ס"מ לרצועת התשתיות .גוון
האבן כמפורט בתוכנית ,בפרט  D-02ובדגמי הנחת הריצוף.
טיב אבן הריצוף יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' א .אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות.
ע''ג מצע מהודק תפוזר שכבת חול ים נקי ויבש בעובי  4ס''מ .בשכבה אחידה וללא הידוק.
לפני פיזור החול יש לוודא מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים.
החול הנדרש הוא חול דיונות העובר נפת  4.25מ''מ ויכיל לא יותר מ -5%חומר העובר נפת .200
החול לא יכיל חומרים אורגנים או פלסטיים או מליתיים.
שכבת החול שנתהדקה לפני הנחת אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה.
יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים בכ - 1ס''מ בתוך החול.
ביצוע הנחת הריצוף יתחיל מאבני השפה באבנים שלמות .לעבר אבן השפה הנגדית.
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה.
כיוון הנחת שורות הריצוף בניצב לכיוון ההליכה או לפי המפורט בתוכנית.
בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח של  3מ''מ לצורך מילוי בחול.
במקרה ויש צורך להשתמש באבנים חתוכות ,חיתוך האבן ייעשה ע''י ניסור .חל איסור להשתמש
באבנים משתלבות מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ 30% -משטח אבן משתלבת סטנדרטית.
להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את האבנים המשתלבות הסמוכות והכל על פי הוראות
האדריכל .חל איסור על שימוש במילוי בטון/טיט להשלמת שטחי ריצוף ,אלא אם כן התקבל אישור
האדריכל לכך מראש ובכתב.
בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף.
ההידוק יבוצע באמצעות פלסה ויברציונית בעלת שטח  0.5-0.3מ''ר.
ההידוק יבוצע ע''י  3מעברים ע''ג הריצוף לפחות עד השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת 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.
ההידוקים ייעשו עד למרחק של  1מ' גבול העבודה (בכדי למנוע שקיעה מקומית של אבנים בקצה).
לאחר סיום עבודות ההידוק ייבדק המשטח המרוצף ע''י המפקח על מנת לוודא מפלסים ומשטחים
סופיים
כמו שנכתב בתכניות.
מודגש שמפגש האבן המשתלבת עם קו החגורה הסמויה או אבן השפה יהיה כזה שפני האבן יבלטו בכ-
½  1ס''מ מעל אבן השפה.
המדידה והתשלום כמפורט בכתב הכמויות.
יש להכין דוגמת שביל באורך  2מ' עם אבני שפה לאישור האדריכל.
*משטח התראה עשוי אבן סימון לעוורים תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע במידות  ,20/20/6בגוון לבחירת
האדריכל כולל אספקה והתקנה על פי הוראות היצרן .העבודה כוללת:שכבת חול בעובי  4ס"מ ,אספקת
האבנים וריצוף כמפורט וכל יתר העבודות המפורטות בפרק  4004של המפרט הכללי ולפי פרט .D-04
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 .40.5מדרגות אבן טבעית
המדרגות תהינה מדרגות אבן טבעית גושנית מסוג "ביר זית צהובה" .פני האבן העליונים יהיו מוטבה או
מוסמסם לפי בחירת האדריכל לפי פרט .D-08
מידות המדרגות רום 15שלח  32ס"מ ו/או רום  16שלח  30ס"מ בהתאם למצוין בתוכנית ,ובהתאם
לפרטי הפיתוח.
האבנים יונחו ע''ג פלטת בטון.
המישקים ברוחב  0.5ס''מ ,ימולאו במלט ויושקעו  1ס''מ מתחת לפני המדרגה.
העבודה כוללת משטח בטון מזוין בעובי  15ס''מ והכנת צורת דרך.
דוגמאות של מדרגות -יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות ,מכל סוג.
 40.6עבודות מתכת
כל עבודות המתכת מעקות וגדרות לעבודות פיתוח יבוצעו עפ''י פרק  06עבודות מסגרות במפרט הכללי
(בהוצאה הבין משרדית) .בהתאם לתקנות התכנון והבניה .לתקנים של מכון התקנים .לדרישות הרשות
המקומית ובנוסף כמפורט להלן:
כללי:
מודגש כי כל עבודות המסגרות יהיו ממתכת מגולוונת וצבועה בגוון לפי בחירת האדריכל.
המעקות והגדרות יבוצעו בתכנון ובפרוט על בסיס פרופילים  RHSאו פרופיל מלא לפי פרט.
כל המוצרים יתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני.
מידות הפרופילים ועוביים יקבעו לפי פרט מהנדס.
החיבורים יהיו ע''י חיתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתכניות.
בפרטים העשויים פרופילים חלולים .הפינות יחוזקו באמצעות מלויים.
הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע''י רתכים מומחים.
המראה החיצוני יהיה נקי .ללא הפסקות ללא חורים .שקעים ומקומות שרופים.
לא ישארו קצוות פתוחים ,בקצה כל פרופיל פתוח תרותך פלטה.
כל הריתוכים והחיתוכים יבוצעו בסדנא ,לא יבוצעו ריתוכים וחיתוכים בשטח.
האלמנטים יגיעו לשטח לאחר גילוון חם וצביעה ,ויורכבו שלמים באתר.
צביעת צינורות מתכת
הכל לפי מפרט הכללי פרק  11עבודות צביעה (הכנה ,צבע יסוד וצבע עליון).
צביעה :כנדרש בפרק  1905של המפרט הכללי הבינמשרדי וכן פרק .11
הגימור יהיה בצבע על בסיס אפוקסי בתנור ,עפ''י הדרישות במפרט הכללי הבינמשרדי פרק .1106
הגוון לפי בחירת האדריכל.
תוכן דוגמת מעקה צבוע באורך  2מ' לאישור אדריכל.
 40.7עבודות עץ
חיפוי ספסלי בטון בדק עץ מלוחות במבוק דגם  MOSO X-TREMEמידות לוח סטנדרטיות
1850X155X20מ"מ ,חיבורי זכר נקבה בקצוות הלוח ,חירוץ בצידי הלוח להתקנה נסתרת .גמר חלק
משני הצדדים.
.1לוחות חיפוי בהרכב מעל  92 %חומרים אורגניים.
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.2עמידות נדרשת בתקן אש :סיווג לפי תקן אש 755בדרגה: C4:4לשימוש אופקי IV, 4,3לשימוש אנכי.
בעל סיווג אש גבוה Bfl-s1במכון התקנים הישראלי על פי תקן אירופאי EN-13501-1
.3טמפרטורת שירות :עמיד עד ל- 300°Cמעלות ,מגובה בבדיקות.
.4סיווג אנטי סליפ (נוגד החלקה ):לצד החלק והמחורץ לאורך בדרגה של לפחותB;R12.
.5עמידות בבלייה :עמידות בשימוש דרגה  4לפי תקן אירופאי EN335עמידות של  - 25שנים בתנאי חוץ
במגע עם האדמה.
.6עמידות ביולוגית (מותאם לחומר טבעי) :דרגה 1על פי סטנדרט אירופאי 350 EN / 807 ENV
.7עמידות נגד פטריות/עובש :דרגה  0לפי תקן אירופאי 152EN
.8יציבות מימדית :התרחבות מקסימלית של %2.5.אורך: +, %0.1רוחב%0.9 .+ :
.9מידת קושי: > kg/mm2 9.5לפי תקן אירופאי- 1534 EN
.10חוזק מינימאלי בכפיפה: N/mm2 50,30לפי תקן אירופאי 408 EN
.11צפיפות: + - 1200ק"ג/מטר רבוע
.12חומר בעל "תו ירוק - Co2ניטראלי"
.13עמידה בעומסים :דק הבמבוק מסוגל לעמידה עד 500ק"ג למ"ר בלבד ,ההתקנה עפ"י המלצות יצרן
במרחק 46.2ס"מ מרכז בקורות הקונסטרוקציה.
 .14יש להציג תעודות רשמיות של הבדיקות הנ"ל העומדות בתקנים.

 40.8דשא סינטטי
משטח בטיחותי מסוג "סמרט פליי  "SOFTתוצרת דשא עוז או ש"ע ,בעל תו תקן מכון התקנים (ת"י
 , )1498הביצוע מתחת או מסביב למתקני משחק על גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון התקנים
למגרש כולו.
המשטח מורכב מבסיס תחתון של פלטות פוליאטילן מוצלב ממוחזר בגודל  1.5 X 1.14ס"מ ,בעובי
המתאים לגובה הנפילה לפי ת"י ( 1498ההתקנה ע"ג פלטות פוליאטילן בלבד).
חיבור והדבקת הפלטות בדבק פוליאוריטן ירוק מוקצף סביב שטח ההתקנה ובצמוד לעמודי מתקני
המשחק.
ציפוי עליון של מרבדי דשא סינתטי אלפא סופט סיב מתפצל ( .)FIBRILATEDהמאושר בתקן ע"י
מכון התקנים ,מינימום  35,000תפרים למ"ר ,גובה סיבי הדשא  20-24מ"מ.
גווני הדשא ודוגמת ההנחה יהיו לפי תכנית ולפי הנחיות אדריכל הפיתוח.
העבודה כוללת פיזור חול סיליקט בכמות מינימלית של  20ק"ג למ"ר שיוחדר לתוך סיבי הדשא ,הכל
לפי מפרט טכני המאושר בתיק המוצר במכון התקנים.
שלבי ההתקנה על גג:
• יש להניח את משטח הבטיחות מעל לריצוף הגג ללא פגיעה בשלמות הריצוף.
• הנחת פלטות בעובי מותאם לגובה נפילה ,המשך הנחת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק
פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן השפה/קירות היקפיים.
• שימוש בפאזות ייעודיות לצורך התאמה לגובה הריצוף הקיים.
• פריסת דשא סינתטי מסוג אלפא סופט בהתאם לתכנית ע"פ אופי המתקן וצורתו.
• חיתוך הדשא בצבעים שונים והתאמה בין המרבדים השונים.
• חיבור והדבקה בעזרת דבק דו רכיבי.
• פיזור חול סיליקט במשקל  20ק"ג ל  1מ"ר ,והברשתו לתוך מרבד הדשא.
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פרק  41עבודות גינון
כללי:
כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם לפרק '' 41גינון והשקייה'' במפרט הכללי (בהוצאת הועדה
הבינמשרדית) לתקנות התכנון והבניה .לתקנים של מכון התקנים לדרישות הרשות המקומית ובנוסף
למפורט להלן:
א .הכשרת קרקע לנטיעה.
העבודה כוללת ניקוי וחישוף השטח מכל פסולת והשמדת עשבי בר למיניהם ,בעיקר יבלית וגומא
הפקעות .לצורך הדברה והשמדת העשבים ירסס הקבלן מספר פעמים את השטח בחומרי הדברה .על
הקבלן לקבל אישורו של המפקח לגבי סוג חומרי ההדברה שיש בדעתו להשתמש.
עידור ביד לעומק של  30ס''מ ,כולל יישור סופי בתחום של  +2ס''מ בהתאם לגבהים נדרשים בתכניות.
יישור השטח ייעשה ע''י ריסוק הרגבים במגרפות יד ,עד לקבלת השטח מוכן לנטיעה.
כל פסולת ואבן הגדולה מ -5ס''מ אשר תתגלה מעל פני השטח במהלך העבודה .תורחק מהשטח.
על הקבלן לקחת בחשבון הימצאות צינורות וכבלים תת-קרקעיים ,עליו לסמן הקוים ולהיות אחראי
לשלמותם ובנוסף לדאוג להבטחת השבילים והמתקנים הקיימים בשטח.
ב .זיבול שטחי הנטיעה.
זיבול כל שטחי הנטיעה בזבל או קומפוסט .על טיב ומקור הזבל יש לקבל אישור מוקדם מהמפקח.
הזיבול יינתן בכמות של  20ליטר למ"ק.
הפיזור ייעשה במכונה או ביד .תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח.
הצנעת הזבל והדשנים ע''י הפיכה ביד לעומק  30ס''מ לפחות.
את הזבל חייבים להצניע ביום הפיזור .זבל שישאר חשוף בשטח יותר מיומיים ייפסל.
ג .סימון.
על הקבלן לסמן את מיקום הצמחים בהתאם לתוכניות ובהתאם למרחקי הנטיעות המפורטים בתוכנית.
ד .בורות נטיעה.
בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע לרבות חציבה בסלע .בגמר החפירה ו/או החציבה יש לפנות את
החומר החפור למקום מאושר ע"י המפקח.
לפני מילוי הבור באדמת גן יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור.
ה.זיבול בורות הנטיעה.
אם לא צוין אחרת יהיה הזבל זבל פרות רקוב או קומפוסט מעולה ומנופה ,ללא שברי זכוכית או כל
פסולת אחרת.
ערבוב הזבל באדמה לעבודות הנטיעה ייעשה לפני מילוי הבורות.
על הקבלן לקבל אישורו של המפקח על טיב הזבל וסוגו.
הזבל יסופק בשיעור של  20ליטר לעץ.
ו .טיב השתילים.
כל השתילים והעצים יהיו ממשתלה מאושרת על ידי משרד החקלאות ,הגדלים ואיכות העץ לפי תקן
שה"מ המצורף למפרט זה.
ז .נטיעה.
הנטיעה תבוצע ע"י בעל מקצוע ובצורה מקצועית נכונה ,בתנאי מזג אוויר מתאימים.
לא תורשה נטיעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה.
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השתיל יוצא מהמיכל תוך הקפדה על שלמות הגוש עם מקסימום שורשים ויועבר מהר ככל האפשר לבור
הנטיעה.
מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן ,הידוק ,יצירת גומה והשקיה.
ח .אחזקה וטיפול.
הקבל יטפל ויחזיק את כל הנטיעות לתקופה של  60יום מיום גמר העבודה.
העבודה כוללת :עישוב ,עידור השטח ,מלחמה והדברת מחלות ומזיקים ,השקייה בהתאם לצורך וכל
הגיזומים הנדרשים להבטחת התפתחות הצמחייה.
ט .אחריות לנטיעות.
הקבלן יהיה אחראי לקליטת כל הנטיעות בתקופת האחזקה והטיפול.
בתום תקופת האחריות והאחזקה יחליף הקבלן את על הנטיעות אשר לא נקלטו בצמחים חדשים וידאג
לשתילתם הנכונה.
טיב הצמחים אשר יוחלפו יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות.
נטיעות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול וימצאו במצב של קמילה ייחשבו כאילו לא נקלטו ויש
להחליפם.
לעצים מבוגרים (גודל  ) 8יהיה הקבלן אחראי שנה אחת מיום מסירת הגן ובתום השנה יחליף את העצים
שלא נקלטו באחרים .כל התיקונים הקשורים בהעברת העצים בתום שנת האחריות יחולו ע"ח הקבלן.
י .מצע שתילה בערוגות בנויות על גג/תקרה.
יש להשתמש במצע קל מסוג 'פרלייט  '4תוצרת חברת אגריקל או ש"ע .טווח גודל חלקיקים0.8-4.8 :
מילימטר .תאחיזת מים 30% :מנפח המצע .משקל סגולי 80-90 :גרם לליטר.
בתחתית הערוגה יש לעבד שיפועי ניקוז בבטון ולבצע שכבת איטום לפי יועץ איטום.
מעל שכבת האיטום .יש להניח יריעת הגנה מונעת חדירת שורשים  - WSF-40יריעה עשויה מפוליאתילן
מיוחד ,עמידה לקרינת  ,UVמותאמת כימית לאיטום הביטומני ,בעובי  0.4 -מ"מ ,משקל  330גר'/מ"ר,
מותאמת לעמוד בעומס של  20ניוטון/מ"ר לפחות.
מעל יריעת ההגנה יותקן מרבד אוגר רטיבות  /יריעת הגנה  .SSM-45עובי יריעה  5מ"מ משקל 470
גרם/מ"ר .מותאמת לעומס של  2400ניוטון/מ"ר .הנחת היריעות בחפיפה של  10ס"מ.
מעל למרבד אוגר רטיבות/יריעת הגנה יותקן אלמנט ניקוז פלורדריין  .FD-25אלמנט המיוצר
מפוליאתילן ממוחזר .גובה הלוחות  25מ"מ ,משקל  1.7ק"ג/מ"ר עמיד לעומס של  270ק"נ/מ"ר .יש
להניח את הלוחות זה לצד זה בצמידות.
מעל לאלמנט הניקוז תונח יריעת בד סינון  SFמפוליפרופילן מחוזק ,בלתי נרקב ,בעובי  0.6מ"מ ,משקל
 100גרם/מ"ר עמידה לעומס של  7000ניוטון/מ"ר .קצב מעבר מים אנכי  70ליטר/מ'/שניה .יש להניח את
יריעות הבד בחפיפה של  20ס"מ.
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פרק  - 51כבישים  -פיתוח
חפירה כללית
על הקבלן לבצע חפירה ו/או חציבה כללית הדרושה עד לגבולות /מסלעות /קירות תומכים /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.

מילוי כללי והידוק בשכבות של  20ס"מ
המילוי הכללי המשלים הנדרש לביצוע עבודות הפיתוח ליצירת המפלסים המתוכננים יבוצע מחומר
מקומי לאחר סילוק אבנים בקוטר העולה על  15ס"מ .עובי השכבות להידוק יהיה  20ס"מ לפני הידוק.
עבודות מילוי
בטרם יבוצע המילוי ,יש לחשוף את הקרקע הטבעית ולסלק את הפסולת כגון :שורשים ,שרידי חומר
אורגני ,שפך אבנים או כל מילוי קודם או בולדרים.
המילוי יעשה מחומר מקומי המכיל לפחות  50%צרורות אבן .בכל שכבות המילוי יש לסלק אבנים
שקוטרן עולה על  15ס"מ .עובי השכבות לא יעלה על  25ס"מ.
הצפיפות הדרושה במילוי תהיה  98%ע"פ מודיפייד עם רטיבות גבוהה מהרטיבות האופטימלית.
באזורי מילוי המבוצע ישירות על הקרקע הטבעית ,יש להדק תשתית לאחר החישוף באמצעות 6
מעברים של מכבש כבד (למעט באזורים של משטחי סלע).
יש לבצע בכל שכבה בדיקת הידוק אחת לכל  500מ"ר ,על מנת לאשר את ההידוק ואת השגת הצפיפות
הנדרשת.
עבודות העפר והמילוי יבוצעו בפיקוח רצוף של מפקח מנוסה שתפקידו לוודא מילוי הוראות מפרט זה.
למעט בדיקות הצפיפות והמעבדה שיבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י מהנדס קרקע .המפקח ישגיח על
מינימום  8מעברי מכבש על כל שכבה.
במילוי כנ"ל צפויה שקיעה של עד  2%מעובי המילוי הכללי ,יש להביא נתון זה בחשבון בתכנון
המפלסים והאלמנטים בפיתוח המונחים עליו.
מצעים
מתחת אזורי ריצופים ,מדרגות ,שבילים ,רחבות וכו' תבוצע שכבה של  20ס"מ מצע סוג א' מחומר
מחצבה מדורג ,עובי שכבת המצעים מתחת לריצוף המדרכות  30ס"מ לפי הנחיות מהנדס הכבישים.
החומר יפוזר על פני תשתית מהודקת .פיזור החומר יעשה בהתאם לסימון ולגבהים שבתוכנית .השכבה
תהודק ברטיבות אופטימלית עד לקבלת צפיפות של  98%מודיפייד א.א.ש.ט.ו .ועד שתפסק שקיעה
ותזוזת חומר מתחת גלגלי המכבש .דיוק פני השכבה יהיה  + 1ס"מ (לאורך 5מ').
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שכבת המצע חייבת להיות הומגנית וסגורה בחומר דק.
המצע יענה על הדרישות הבאות:
א .אינדקס הפלסטיות לא יעלה על .6%
ב .גבול הנזילות לא יעלה על .25%
ג .המצע יהיה בגבולות הדרוג הבאים:
נפח

"3

"3/4

מס' 4

מס' 200

%

100

100-60

70-35

15-0

ד .המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים.
ה .החומר יובא כשהוא מעורבב ומורטב מראש.
ו .צפיפות המצע לאחר הידוק תהיה לפחות  2100ק''ק/מ''ק.
פיזור החומר יבוצע ע''י מפלסת בהתאם למפלסים.
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פרק  - 79שונות (והנחיות בטיחות והגנה נגד אש)
 79.01נושא הפרק
 .1פרק זה מתייחס לביצוע הנחיות בטיחות והגנה נגד אש המחייבות לקבלן המבצע לביצוע .
 .2כל העבודות הנ"ל כלולות במחיר הפאושלי של העבודה ועל הקבלן לתמחרם במסגרת הצעתו.
יש לקרוא את פרק זה ביחד עם הנחיות של היועצים הרלוונטים.
 79.02עקרונות בטיחות אש
מבחינת תכנון בטיחות האש במבנה מבוססת על:
 מניעת דליקה והתפשטות אש ועשן  -שימוש בחומר גימור בעלי תכונות
דליקות נמוכות מאושרות ע"י המפקח.
 שחרור עשן  -יעשה באופן מאולץ או טבעי בחניונים וע"י פיר שחרור
עשן המשרת אזורי מחסנים ולובי קומתי בכל המפלסים וחלונות
ופתחים מחדרי מדרגות וחדרי חשמל.
 גילוי אש  -התקנת מערכת גילוי אש בארונות חשמל ראשיים ,חדר
מכונות וכן התקנת לחצני חירום ידניים וצופרי אזעקה בחניונים,
בקומת הכניסה ובלובי קומות מגורים בבית הכנסת ובגן הילדים וכן
במסחר .גילוי אש מתקבל גם על ידי מערכת מתזי המים האוטומטית
(ספרינקלרים).
 מערכת וציוד לכיבוי אש  -התקנת מערכת מתזי מים אוטומטית
(ספרינקלרים) בהתאם לתוכנית הבטיחות וכיבוי אש מעל .התקנת
מערכת כיבוי אוטומטי בגז בארונות החשמל ,כיבוי ידני יתאפשר
באמצעות מטפי כיבוי וגלגלונים שימוקמו בעמדות כיבוי האש בכל
קומה בבת הכנסת ובגן הילדים .ראה גם פרטים בתכניות.
 צביעה קונסטרוקציית/עמודי פלדה כנגד אש -צביעה של אלמנטי
קונסטרקוציה מפלדה (עמודי פלדה וכו') בצבע נגד אש לפי תקנות
הבטיחות ובאישור היועץ בטיחות מראש העומיד לזמן של  120דק'
ומוכן לגמר צבע.
 חסימות אש במעברי צנרת וכבלים (אופקיים ואנכיים בכל מקום
שידרש).
מפרט לביצוע חסימות  KBSאש במעבר צנרת וכבלים למניעת התפשטות אש ועשן

79.03
א.

כללי
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מסמך זה מכיל מפרט לאספקה והתקנה של חסימות אש  KBSבמעברי צנרת ,תעלות
וכבלים (אופקיים ואנכיים) החוצים תיקרות וקירות ,למניעת התפשטות אש ועשן.
ב.

דרישות

.1

חוסם האש יהיה בעל עמידות אש הזהה לעמידות האש של
התיקרות והקירות בהם הוא יותקן.

.2

החומרים מהם מורכב חוסם האש חייבים להיבדק ע"פ תקן ישראל
( 755סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה) וסיווג לפחות בדרגות
הבאות:
התלקחות ( V -חמש)
צפיפות עשן ( 4 -ארבע)
עוות צורה וטפטוף ( 4 -ארבע)
חום האש חייב להבדק ולעמוד בדרישות של לפחות אחד
מהתקנים הבאים:

.3

.DIN 4102
.DIN1479
BS 476
.4

חוסם אש המבוסס על תשתית של לוח צמר סלעים ,חייב להיות
מלווה באישור בדיקה של מכון התקנים הישראלי לפי תקן  751סעיף
 - 301בדיקת מידות ,ו - 302 -בדיקת צפיפות.

.5

לחוסם האש יהיה אישור בדיקה ממעבדה מוסמכת (ראה סעיף  3לעיל) ובו יצויינו הפרטים
הבאים:
א) מידות הפתח כפי שנבדק בחסימה אופקית ובחסימה אנכית.
ב) מספר הכבלים ומגשי הכבלים שעברו דרך הפתח החסום.
קוטר הכבלים שנבדקו.
ג)

.6

לחוסם האש יהיה אישור בדיקת מעבדה מוסמכת (ראה סעיף  3לעיל)
ובו תאושר התאמתו לשימוש עם :כבלי כוח ,כבלי בקרה ,טלפון,
סיבים אופטיים ,ולמגשי כבלים העשויים מפלדה ,אלומיניום,
פלסטיק ופיברגלס פסי צבירה מנחושת כמו גם לסוגים השונים של
מעטפת כבלים כמו PP ,PE ,PVC :ועוד.

.7

כל מרכיבי חוסם האש חייבים להיות עמידים למים( ,מחומר
 )ABLATIONולא מחומר תופח  )ITUMECENTלשינויים במזג
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האויר ,למזיקים ,לקרינה אולטרה סגולה ,לחות גבוהה ומתמשכת
ולמי ים.
.8

חוסם האש חייב להיות בעל אישורים לעמידות לאורך זמן
בכימיקלים תעשיתיים אופיינים.

.9

תוחלת החים ( )AGBINGשל חוסם האש וציפוי הכבלים תהיה
לפחות  10שנים בישום חיצוני ( )OUTDOORופנימי (.)INDOOR

.10

חוסם האש יהיה עשוי מחומרים המאפשרים שינויים עתידיים כלומר
תוספת וגריעה של כבלים בכל זמן לאחר ההתקנה הראשונית של
חוסם האש.

.11

חוסם האש חייב לעבור בהצלחה את מבחן זרנוק המים
(.)HOSE STREAM TEST

.12

חוסם האש חייב להיות בעל אישורי בדיקה להתקנה בקירות ותקרות
העשויים בטון ,בלוקים וגבס.

.13

אסור שחוסם האש יפגע כתואה מויברציות או רעידות אדמה
בעוצמות הבאות :בכיוון מאונך ,0.22KN :בכיוון מאוזן5.00KN :

.14

אסור שאף מרכיב ממרכיבי חוסם האש יכיל אסבסט או כל חומר
רעיל אחר לבני אדם בזמן ההתקנה כמו גם בזמן שריפה.

.15

אסור שציפוי הכבלים יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים
()CURRENT CARRING CAPACITY - AMPACITY

.16

ציפוי הכבלים יהיה בעל אישור המוכיח את יעילותו בציפוי כבלים
בודדים ,צמות כבלים ומגשי כבלים.

.17

כבל בקוטר  12מ"מ מצופה ניתן יהיה לכיפוף עד לקוטר של 3
ס"מ ללא היווצרות סדקים.

.18

ציפוי הכבלים יתבצע ,ללא צורך בניקוי ראשוני של הכבלים,
באמצעות ריסוס או הברשה עד לקבלת שכבה אחידה של ציפוי לפי
הוראות היצרן.

.19

אינדקס החמצן של חומר הציפוי לכבלים יהיה  95לפחות
(.)LOI 95
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א.

ביצוע

.1

ביצוע חסימת האש יעשה ע"י חברה שהוסמכה ע"י יצרן החומר
ובעלת ידע וניסיון בביצוע עבודות מסוג זה.

.2

החומרים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו לשטח כשהם סגורים
באריזתם המקורית הכוללת את שם היצרן ,סוג החומר ותאריך
הייצור או מספר אוצווה.

.3

בסיום העבודה יספק המבצע ,לפי דרישה ,כתב אחריות לטיב
החומרים ולביצוע העבודה.
מסמכים

ב.

להצעת הקבלן יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:
.1

הוראות היצרן ליישום שיטת חוסם האש.

.2

מפרט טכני.

.3
א)

אישורי מכוני התקנים הבאים:
מכון התקנים הישראלי תקן 755 ,751

ב)

לפחות אחד מהתקנים הזרים הבאים .BS-426 ,DIN-4102 ,UL-1479

.4

אחריות היצרן לתוחלת החיים של החומר למשך  10שנים
לפחות.

.5

אישור להולכת הזרם החשמלי בכבלים מצופים.

.6

אישור להתאמת חוסם האש לסוג מעטפת וכמות הכבלים
ומגשי הכבלים החוצים את המעבר.

.7

אישור לשטח הפתחים המכסימלי הניתן לחסימה.

.8

אישור לגמישות כבלי חשמל מצופים.

אישור לעמידות הציפוי במים ,רטיבות וכימיקלים תעשייתים
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מסמך ה'

רשימת תכניות (מצורפת בנפרד)
.1

אדריכלות

.2

קונסטרוקציה

.3

אינסטלציה ומיזוג אוויר

.4

חשמל ותקשורת

.5

פיתוח

.6

תנועה

.7

מעליות

.8

תכנית מדידה מצב קיים

.9

נספח בטיחות

.10

נספ"ח הג"א

.11

בקשה להיתר
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מסמך ו'
הוראות איכות הסביבה
אמצעים למזעור פליטות אבק והשפעות שליליות:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11

קצב העבודה ומספר הכלים באתר יהיה מירבי ככל הניתן ,במטרה לקצר את משך העבודות
מתחילת החפירה ועד המצב בו הכביש סלול.
תנועת משאיות ורכב כבד אחר אל האתר וממנו תבוצע מכביש הגישה המיועד.
כל העפר מן החפירות ישמש במידת האפשר כמילוי במסגרת הקו הכחול של התוכנית.
ארגזי המשאיות המגיעות עמוסות לאתר יכוסו כך שלא ייפלט מהם אבק בשעת נסיעה.
דרכי הכניסה לאתר כולל כביש בגין במרחק  50מטרים לכל כיון נסיעה מן הכניסה לאתר וכולל
אזור אחר שיושפע מפעולות החפירה .יטוטאו וישטפו בתום כל יום עבודה באמצעות רכב
טיאוט כבישים.
ערימות עפר לשינוע וערמות חומרי בניין חלקיקיים כגון חול ימוקמו במקום מוגן מרוחות,
בצורה שאינה מאפשרת פיזורו בסביבה( .כיסוי ,הרטבה)
כל חומרי הבניה והכלים יאוחסנו בתוך תחום האתר ולא יונחו בשום אופן בשטח ציבורי בסמוך
לאתר.
שבילי התנועה באתר יורטבו בהתאם למזג האויר ועומס התנועה כך שישארו רטובים במשך כל
זמן העבודה.
עבודות הקידוח והנישוף בקידוח כלונסאות ייעשו עם הרטבה רציפה סביב בור הקידוח ועם
כיסוי מלא של פתח פליטת החומר באמצעות ברזנט (אוהל).
הקידוח כהכנה לפיצוצים ייעשה רק באמצעות מכונת קידוח בעלת שואב אבק מיוחד המותקן
בה למניעת פיזור האבק.
ביצוע פיצוצי סלע באתר יהיה בתאום עם המחלקה לאיכות הסביבה.
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מסמך ז' דו"ח קרקע (מצורף בנפרד)
מסמך ח' סקר עצים (מצורף בנפרד)
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מסמך ט' -הנחיות בטיחות בעבודה

297

298

298

299

299

300

300

301

301

302

302

303

303

304

304

305

305

306

306

307

307

308

308

309

309

310

310

311

311

312

312

313

313

314

314

315

315

316

316

317

317

318

318

319

319

320

320

321

321

322

322

323

323

324

324

325

325

326

326

327

327

328

328

329

329

330

330

331

331

332

332

333

333

334

334

335

335

336

336

337

337

338

338

339

339

340

340

341

341

342

342

343

343

344

344

345

345

346

346

