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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 פרטי קשר

 יזם:
 חברה  מוריה

 בע"מ ירושליםלפיתוח 

 02-6297777 טל:

  מייל:

 ניהול פרויקט:
 ארד ד. הנדסה בע"מ

 איתמר פרוז, יוסי דראי

 02-5346559 טל:

 arad.eng@gmail.com מייל:

 אדריכלאלדד נתן  אדריכלות:
 02-6259292 טל:

 eldadoffice@natanarch.com מייל

 אדריכלות נוף:
 מילר בלום תכנון סביבתי

 אמיר בלום

 סנאית  04-8339970 טל:

 blum.co.il-amir@miller מייל:

 קונסטרוקציה:
 חננאל כפיר

 מהנדס בנין

 02-5375098 טל:

 Ckfir2006@gmail.com מייל:

 בטיחות:
 אבני אפרת חברה 

 להנדסה אזרחית בע"מ

 סבין  02-5690700 טל:

 מייל:
office@avefrat.co.il 

EfratK@avefrat.co.il 

 פלד רולי תנועה:
 02-6734472 טל:

 roshfeld@gmail.com מייל:

 עמוס בלנק עדי לרר מהנדסים קרקע:
 03-6496004 טל:

 lehrer.co.il-office@blank מייל:

 אדריכלית וולקוףדליה  נגישות ומת"וס:
 02-5795716 טל:

 delia@volcoff.com מייל:

 דורי הנדסת חשמל חשמל ומנ"מ:
 מיה  02-5866038 טל:

 gmail.com@5866038 מייל:

 האחים רזניקוב תברואה:
 02-6523518 טל:

 b.co.il-igal@reznikov מייל:

 האחים רזניקוב מיזוג אויר:
 02-6523518 טל:

 b.co.il-igal@reznikov מייל:

 אלישיב מדידות בע"מ   מדידות:
 02-6793012 טל:

 office@elyashiv1.co.il מייל:

 כמאות

 ועריכת מכרז:

 מודלית הנדסת

 מבנים בע"מ

 08-6566897 טל:

 it.co.il-office@model מייל:

 פניה אל המתכננים תיעשה באמצעות המפקח בלבד.

  



 

 

2 

 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 רשימת המסמכים
 

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

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

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

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

 צירופם בפועל לחוברת המכרז. תוקף לאותם המסמכים בשל אי 

 

 הערות

 המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור באתר

 www.online.mod.gov.ilהכניסה לאתר חופשית לכולם. 

 

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

צוות המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך 

 האמור על להוסיףהקבלן מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן בא 

. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה מוריה של הקבלנים וזהבח

או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת 

 חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן. 

 

 

 

 

 

        ___________________ 

חותמת וחתימת הקבלן       
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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 2-מך ג'מס

 מפרט טכני מיוחד
 
 

בניה, העבודות לחוזה הקבלנים של מוריה מובהר כי  65מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   00.01

פורטות להלן כלולות במחירי היחידה של מבטיחות וכד' ההמערכות, התאמה, הה

 העבודות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהוא:

 

לרבות סיתותים, חציבות, הריסות, הדרושים לביצוע הפרויקט או עבודות בניה  -

 הדרושים להתאמת הבניה החדשה למבנה הקיים.

 .ניתוק וסילוק מערכות קיימות -

 .חיבור מערכות קיימות לחדשות -

 .התחברות למערכות קיימות -

 .העתקה זמנית או קבועה של מערכות -

 .(1-מך גסידורי בטיחות )מעבר למוגדר בכה"כ ובמס -

 תיקונים והשלמות בניה מקומיות למיניהן )אבן, בלוקים, טיח, צבע, ריצוף וכו'(. -

 .שינויים בהתארגנות ובסידורי הבטיחות -
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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

  בודות עפרע  01פרק 

 כללי 01.01
 לעבודות עפר.  01פרק  –כל העבודות תבוצענה על פי המפרט הכללי הבינמשרדי 

להדגיש, להוסיף או לשנות את האמור במפרט הכללי.  עם זאת, מפרט מיוחד זה מטרתו בסעיפיו
 במקרה של סתירה מפרט זה גובר על המפרט הכללי.

 
 עבודות העפר -פרוט כללי  01.02

עבודות החפירה תכלולנה את כל עבודות החישוף הנדרשות. על הקבלן לקחת בחשבון במידת  .א
 החפור. הצורך עלויות עבודת החישוף כחלק מעלויות החפירה והפינוי של החומר

שיחים, עשבים ושכבת עפר העליונה יפונו לאתר פסולת מורשה בהתאם להנחיות הרשויות, המפקח 
 ומזמין העבודה.

עבודות החפירה תבוצענה בשיפועים בהתאם לדרישות והנחיות יועץ הקרקע וכל דין. במידה  .ב
סגרת תכולת ונדרשים תמיכות זמניות בהיקף החפירה, הקבלן ידאג לתכנון וביצוע התמיכות במ

העבודה הפאושלית. הקבלן ייקח בחשבון כי בגבולות החפירה קיימים קירות ועל הקבלן לדאוג 
 לשמור על תקינותם של הקירות והאלמנטים הקיימים בגבולות החפירה. 

 
 התחלה בעבודות חפירה 01.03

פקח עבודות העפר יחלו אך ורק לאחר גמר הקמת הגדרות ושילוט האזהרה הנדרש לשביעות רצון המ
 והרשות המקומית.

 
 מתקנים גלויים וסמויים 01.04

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

' לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג מזמין העבודה אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב .ב
 קרקעית.-הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל במגרש ו/או במגרשים הגובלים  .ג
 ו/או בשטחי ציבור בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.

יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר  .ד
הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב 

לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו 
 כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 
 
 

 דיוק וסטיות בביצוע עבודת העפר 01.05
 5-העבודה וחלקיה יבוצעו בכפוף לסטיות המותרות במפרט הכללי ואולם לא תיוותר סטייה של יותר מ

 ס"מ בעבודות החפירה.
 

 סילוק פסולת ומפגעים 01.06
על הקבלן לסלק כל פסולת, אבנים והפרעות המצויות בשטח העבודה ובמגרשים הגובלים כפי שיקבע 

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

 
 חפירה מיותרת 01.07

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור יותר מהמפלס הנדרש ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא הקבלן את 
 עודף החפירה באחת משתי האלטרנטיבות שלהלן, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

 שר ע"י המפקח.מילוי בבטון מאו .א
ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני  15מילוי במצעים מאושר ע"י המפקח בשכבות של  .ב

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

 
 ותשלום אגרותאתר שפיכה מאושר  01.08

הקבלן יבדוק מבעוד מועד תשלומים שעליו לשלם לרשות מקומית ולאתרים מורשים לשפיכה בגין 
 עודפי החפירה. תשלומים אלה ישולמו ישירות לרשויות. 

 הקבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים מורשים לשפיכה ע"י   
כן התשלום לאתר פינוי פסולת מוטלים על הקבלן ורק עליו וכלולים הרשות המקומית. האחריות לכך ו

 .במחיר היחידה סעיף זה גובר כל סעיף אחר המצויין במסמכי המכרז
 על הקבלן לספק תיעוד שוטף של שפיכת פסולת/עפר למקום שפיכה מאושר.

 תעודת גמר.ו 4ריכוז האישורים של השפיכה יוצג גם בפני הרשויות מעת לעת וכן בתהליך טופס 
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 מדידות 01.09

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן תכנית מדידה של מצב קיים באמצעות מודד מוסמך 
שאושר מראש ובכתב על ידי המזמין. תכנית זו תועבר למפקח אשר יבדוק אותה ויעיר את הערותיו. על 

 למדידות ולהמשך העבודה.הקבלן יהיה לתקן את התכניות בהתאם להערות ותכנית זו תהווה בסיס 
 
 
 

 סילוק מים מחפירות 01.10
באם יצטברו מים בחפירה ולרבות במגרש ובמגרשים הגובלים עקב גשמים, שיטפונות או מקורות 

אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו באמצעים יעילים ומהירים לפי הוראות המפקח. במידת 
הצורך על הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם ועל כך לא תשולם תוספת כספית 

 לקבלן. 
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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 כללי 02.01

 סוגי הבטון 02.01.1

-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב 
30 . 

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

 תנאי בקרה 02.01.2

 הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.תנאי הבקרה  

 הכנות ליציקה 02.01.3

בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט באמצעים להגנת  
 הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כדי למנוע סדיקה פלסטית.

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

 שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון. 

 קצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך זמן היציקה. 

לס יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום ובמפ 
 שנקבע בתכניות.

 בדיקת חוזק הבטונים 02.01.4

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

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

 על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע. 02.01.5
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 טפסות 02.02

 התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה, חדשים, בתאום עם המפקח. 02.02.1

 .904הישראלי מס' הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן  

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

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה  02.02.2
וקדם של המהנדס והאדריכל, אך ובממדים הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המ

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

 הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי אישור המהנדס.  02.02.3

סקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל הקשור כל העבודות הקשורות להפ 
 להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה וכתב הכמויות. 

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

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

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

להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון לא יאבד הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון  02.02.5
 מחוזקו. 

 

 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 02.05

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

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

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

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

 מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו של הקבלן.

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.06

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

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור בכתב ממבצעי  
 המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם. 

ים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידור 
הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות ובמידה 

 וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.

לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר עם כל  
 קשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש. הנוגעים בדבר את כל הפרטים ה
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מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום המערכות,  02.06.2
חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות. המהנדס יכין תוכנית מפורטת של החורים, 

ם. התכנית תועבר שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטוני
 לאישור המהנדס לפני הביצוע. 

 מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.  

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן, מכל סיבה  
הנחיות המפקח שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור הבטונים לפי 

 בשימוש במסור יהלום. כל ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון הקבלן.
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 אשפרה 02.07

על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה לתנאי  0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  02.07.1
 האקלים. 

ות המים מתוך ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם התאד 7על כל השטחים, טרם חלפו  02.07.2
 " צבעוני. CURING-COMPOUNDהבטון "

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

 . CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  

 ימים נוספים לפחות. 18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -קירות התתה 02.07.3

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

9ASTM-C30 גר' למ"ר. 500-בשיעור של כ 

 הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.  02.07.4

 

 ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה 02.08

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

ים עקב הפסקת יציקה חלות על במפרט הכללי ביצוע מישק 02045בנוסף לאמור בסעיף  
 הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.

בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה נוספים  02.08.2
הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם לכן יטופל בהתאם 

 ת היציקה.להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסק

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

 הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון. -

חיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו', כל עוד הבטון טרי ו/או בנקוי  -
כולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, 

 הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל.

הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם לפני היציקה  -
 עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.

 דלעיל. 02045ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02.08.4

 

 משקופיםביטון  02.09

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות, בעת יציקת קירות,  
קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות המשקוף, גלוון המשקוף 

 וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.

  

 שימוש בבטונים מיוחדים 02.10

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

בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש 
פ"י שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים ע

 בטון מאושר ע"י המפקח.
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 פלדת הזיון 02.11

 

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/פלדה מצולעת רתיכה/רשתות פלדה   02.11.1
מרותכות, כמצוין בתכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא 

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

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

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לצורך   02.11.3
הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל  התחשבנות. על

 הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה   02.11.4
ובאופן כללי ייעשו  המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן

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

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

 תוספת מיוחדת על כך.

 על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.  

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

ה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, כמפורט חפיפות ברזל חלוק  02.11.6
 במפרט הכללי.

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה   02.11.7
 במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

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

 התכניות, עלות השינויים תחול על הקבלן.

 

 תכולת העבודה 02.13

 

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

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

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם. ב.

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כמפורט לעיל. ג.

 שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל. ד.

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

הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע' אינסטלציה  ו.
 מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי הוראות המפקח.

 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים. ז.

וכן ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צנרת וכו',  ח.
החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים לביצוע עבודות 
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הגמר והמערכות. לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים של כל קבלני 
המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן סידור וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל 

נם או לבצע הכנות הפריטים הדרושים למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעג
 לעיגונם בבטון. 

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.

 הכנת רשימות ברזל. י.

 סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת. יא.

 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.

 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע. יג.

 .ןלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקלא תהיה תוספת תש יד.       
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 04פרק 

 עבודות בניה

   

 סוגי הבלוקים 04.01

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

 ע"י המפקח. מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש 

 

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 04.02

 

תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות חשמל, צינורות, מעברים  04.03
ת מפורטות של וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות השונות ועל פי הנחיו

 מהנדס הקבלן לתאום מערכות.

במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות, תוך הקפדה  
 על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים ו/או סיתות  
 לפי הגדלים הנדרשים.בבלוקים 

 

כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אלא אם יורה אחרת  04.04
 המפקח.

 

 .1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05

. חגורות מתחת למחיצות בחדרים רטובים ובספי 466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  
 לתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.ד

החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין קוצים בשעת  
 שיקדחו לאלמנטים כולל דבק אפוקסי. 466היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 
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 תכולת העבודה      04.06

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

כל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות, שטרבות וכו'( לרבות זיון כנדרש, קוצים עם דבק  א.
 אפוקסי וכו'. הכל יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים.

 ביטון משקופים. ב.

 בניה במעוגל. ג.

 ת הבטון.בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקר ד.
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 05פרק 

 עבודות איטום

 

 כללי 05.01

 שכבות האיטום יהיו כדלקמן:

 קרקעיות -רצפות תת א.

גר'  300-של חברת "פזקר" בכמות של כ 474מריחת פריימר ביטומני מסוג גי.אס.  .1
 שעות לפחות. 24למ"ר עם יבוש במשך 

במפרט  05042בהתאם לסעיף  מ"מ 5מערכת איטום חד שכבתית מיריעות בעובי  .2
הכללי. היריעות יהיו מצופות בשבבי אבן לבנים. )קרקע מסוג א' בהתאם לסעיף 

05040.) 

 

 קרקעיים-קירות תת ב.

 עיבוד רולקות בין הקירות לבטון הרזה. .2

גר'  300-של חברת "פזקר" בכמות של כ 474מריחת פריימר ביטומני מסוג גי.אס.  . 3
 שעות לפחות. 24למ"ר עם יבוש במשך 

במפרט  05042מ"מ בהתאם לסעיף  5מערכת איטום חד שכבתית מיריעות בעובי  .4
 (.05040הכללי. )קרקע מסוג א' בהתאם לסעיף 

ס"מ לרבות מריחת אספלט חם  5בעובי  P-30הגנה בלוחות פוליסטירן מוקצף  .5
 ס"מ. 7במפרט הכללי+בלוקי בטון חלולים בעובי  050413בהתאם לסעיף 

 

 איטום גגות /מירפסות ג.

 במפרט הכללי. 0502האיטום יהיה בהתאם לסעיף  

 במפרט הכללי  05010הכנת השטח לאיטום בהתאם לסעיף  .1

 300או שווה ערך במינון של  GS 474מחסום אדים הכולל פריימר ביטומני מסוג  .2
שעות לפחות ושכבת ביטומן חם מסוג "אלסטקס  24גר'/מ"ר עם יבוש במשך 

ק"ג/מ"ר  1שכבות בכמות של  2ק"ג/מ"ר, יש למרוח  2" או ש"ע בכמות של 75/25
 כל אחד. 

 מריחות אספלט חם.  2ס"מ מודבק באמצעות  3בעובי  P-30לוח קלקר  .3

ק"ג/מ"ק בעובי משתנה כולל  1,200קל" במשקל מרחבי שיפועים מבטון קל "בט .4
 במפרט הכללי. 050122החלקה בהתאם לסעיף 

 050141מ"מ בהתאם לסעיף  60/60רולקות בטון במפגשי מישורים שונים במידות  .5
 במפרט הכללי.

גר'/מ"ר עם  300או שווה ערך במינון של  GS 474מריחת פריימר ביטומני מסוג  . 6
 שעות לפחות. 24יבוש במשך 

מ"מ כ"א לרבות איטום הרולקות  5מערכת איטום דו שכבתית מיריעות בעובי  .7
במפרט הכללי. בגגות בהם לא תבוצע רצפה צפה, היריעות  05021בהתאם לסעיף 

 העליונות יהיו מצופות בשבבי אבן לבנים.

קיבוע היריעות למעקות עם פרופיל אלומיניום במילוי מסטיק אלסטמרי  .8
 קפלקס"."סי
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 כללי -יריעות האיטום  05.02

 

יריעות האיטום יהיו יריעות ביטומניות משוכללות, תוצרת גרמניה או צרפת או ישראל  05.02.1
, משווקות ע"י "ביטום" ו/או "פזקר" ובעלות הסמכה U.E.A.T.Cבעלות תו תקן ארופאי 

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

 לשני הכיוונים. 80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  

 

פוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ועל הקבלן לספק למפקח בכל מקרה החי 05.02.2
מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות כולל פרוספקט וקטלוג 

 יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראליים.

 

קרעים, חתכים,  היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: 05.02.3
 נקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון בולטים לעין וכד'.

 

גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. על מנת למנוע פגיעה בגלילי  05.02.4
 היריעות בהובלה והן באחסנה. 

 שוב לגלילים לפני השימוש. גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו 

 

 אופני מדידה מיוחדים 05.03

 

מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא ימדדו  05.03.1
 שטחים אנכיים.

 מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון, נטו. 

 ם לא ימדדו.חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיי 

 

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

 

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

 

איטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר. התשלום עבור  05.03.4
 מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד

 
  



 

 

16 

 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 06פרק 
 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה

 
 

 כללי 06.01
 
 

פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים כאשר הדרישה  .א
 המחמירה קובעת. 

ימדדו על ידי הקבלן לפני התחלת הייצור. הקבלן יעדכן את המפקח בכל סטיה  –מידות הפתחים  .ב
בין מידות הפתחים בתכנית לבין מידות הפתחים בפועל. האחריות על התאמת המוצרים 

 הקיימים חלה על הקבלן בלבד. לפתחים
 

( לכל האלמנטים ולקבל את אישור המפקח Shop Drawingsעל הקבלן להכין תכניות סדנא ) .ג
 והמתכננים.

 
לאחר קבלת האישורים מהמפקח ומהמתכננים, ייצר וירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל פריט,  .ד

 גמור על כל חלקיו לאישור המפקח והמתכננים.
בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות ואספקת התעודות הנדרשות  הקבלן לא יחל     

 בגין עמידות וסטנדרט המוצר.
 
 מוצרי נגרות ומסגרות יבצעו אך ורק בנגריה/מסגריה שאושרה מראש על ידי המפקח.  .ה

המפקח רשאי בכל עת לבקר בנגריה/מסגריה על מנת לבדוק קצב התקדמות הייצור, טיב 
 נדרט העבודה.החומרים וסט

 
מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם. אין להשתמש  .ו

במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים או חלקים שימצאו 
 פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.

 
 מ"מ.  2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  .ז

 חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. -ריתוכים 
 הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.

 

, כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות, אחת מכל סוג .ח
 שיסופקו ע"י הקבלן.

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

כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. המצורים יבוצעו בהתאם למפרט הכללי והמיוחד לצבע  .ט
 (.11)פרק 

 באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד. 
 

כפי שמופיע  –עגולים, אלכסונים או מוקשתים  בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של פריטים .י
 בתכניות וללא תוספת תשלום. על כן הקבלן יתמחר את מחירי היחידה בהתאמה.

 
 רב מפתח 06.02

נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות וכו'(  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
מותאם לכל הדלתות במבנה. כמו כן, יקבעו אזורי קי  -( של קוד MASTER KEYיותאמו לרב מפתח )

 משנה בהתאם להנחיות המפקח.
 מחיר רב המפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד. 

 
 אקוסטיקה  06.03

 כל הדלתות תעמוד בדרישות יועץ אקוסטיקה/ אדריכל.  
 המפרטים האקוסטיים של הדלתות יעברו לאישור היועצים.

 
 דלתות אש 06.04

עלות  ובאישור היצרן ומכון התקנים לאחר שהדלת הורכבה.ל דלתות האש תהיינה בעלות תו תקן כ 
 בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת בנפרד.

 
 אטימות 06.05
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יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות והדלתות  
 החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. 

 החללים מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.
  

ים מפרופילי פלדה, ייאטמו במסטיק המרווחים שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכב
פוליסולפידי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד 

 למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש.
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 מסגרות במרחבים המוגנים     06.06

לתכניות, דרישות ומפרטים של פקע"ר דלתות, חלונות וצינורות אוורור יבוצעו בהתאם  .א
 למרחבים מוגנים מוסדיים במהדורה העדכנית ביותר.

 כל המוצרים יעמדו ברישות ויישאו את תו התקן הישראלי. .ב
 יש לאשר את סוג ותוצרת אטמי הגומי מול המפקח ופקע"ר.

 הדלתות והחלונות תהיינה אטומות לחלוטין.  .ג
צע בבית המלאכה באמצעות השריה בבריכות הדלתות תעמודנה בבדיקת אטימה אשר תתב

 מים ובחינת המצאות דליפות.
 הבדיקה תוסרט מתחילתה ועד סופה.

 במידה ותתגלה דליפה בדלת היא תוחלף לאלתר.

הברגים והדיסקיות יצופו קדמיום לפי דרישות פיקוד העורף, תוצרת "הבורג" או מפעל  .ד
 באותו סטנדרט.

 אישורו ישנע הקבלן המוצרים לאתר.  המפקח יבדוק המוצרים המפעל ולאחר .ה
 אחסנה ושמירה מפגיעה במוצרים באחריותו של הקבלן.

טרם יציקת הקירות, המשקוף יותקן במקום המתוכנן, כאשר הדלת מותקנת על גבי  .ו
 המשקוף ומחוברת למשקוף בריתוך נקודות זמני.

 לאחר שבוע ימים ניתן יהיה לפרק את הריתוך הזמני ולפתוח את הדלת.

עלות ופרופילי הגומי יחוברו בברגים ודבק מיוחד לפרופילי הפלדה. הכל לפי דרישות ת .ז
 פקע"ר.

 העבודה תבוצע על ידי קבלן מאושר פקע"ר והמפקח.

 
 צביעה   06.07

 
 הגמר לכל חלקי הפלדה המגולוונים:

שכבות צבע סינטטי "פוליאור" או "סופרלק" או שוו"ע בגוונים לפי בחירת האדריכל, על  2 .א
מיקרון" או "מגינול מיוחד אפור" מתוצרת  40גבי מערכת צביעה לפלדה מגולבנת "אפוגל 

 "טמבור" או שו"ע. 

צבע יסוד מסוג "ווש פריימר" כאשר היישום לפי הוראות היצרן ובאישור האדריכל  .ב
מחירי היחידה כוללים ניקוי יסודי של המתכת והכנתה לצבע, לרבות ניקוי והמפקח. 

 בהתזת חול במקומות בהם נדרש. 

 אין להשתמש בתמיסות כלשהן להרחקת חלודה.  .ג

בפריטים שאינם מגולבנים, במידה ויהיו, תבוצע צביעת המתכת לפי אלטרנטיבה א' בסעיף  .ד
" מתוצרת "טמבור" EA - 9"אפיטמרין  שכבות צבע יסוד מסוג 2של המפרט הכללי,  11061

שכבות צבע סינטטי "פוליאור" או "סופרלק" בגוונים שונים לפי  2או שו"ע + צבע עליון 
 בחירת האדריכל.

 
 

 תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה 06.07
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות להלן:
 
 ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה )משקופים(  .א

 בבטון ועיגונם. 

 כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בהתאם לפרטים ולרשימות. .ב
 הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות אחרות.  .ג
בדיקת דלתות אש כולל התיקונים לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד

 הדרושים.
 שילוט רגיל/מחזיר אור על דלתות, מסגרות מרחבים מוגנים וארונות הידרנטים. .ה
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. .ו
 מפקח.הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור ה .ז
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כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות בהרכבת חלקי הנגרות  .ח
והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, 

 שניזוקו בעת ההרכבה.
 גילוון וצביעה במפעל וגם תיקונים באתר. .ט
 והמאושר על ידי האדריכל.כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות  .י

 כל האטמים והגומיות הנדרשות. .יא
 מנעול רב מפתח )מאסטרקי( וג'נרל מסטרקי. .יב
 מעצורי רצפה או מעצורים עליונים, בהתאם לדרישת האדריכל. .יג
 משני הצדדים. –מגני אצבעות  .יד
 סוגר דלת הידראולי עם/בלי מנגנון השהיה, בהתאם לדרישת האדריכל. .טו
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 פרק 07 

 עבודות תברואה

 כל העבודות יעשו בהתאם למסמכים הבאים

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

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

 בהוצאת משרד הפנים –הוראות למתקני תברואה  –הל"ת  .2
 של מכון התקנים על כל פרטיו ונספחיו. 1205תקן  .3
 תקנים ישראלים אחרים הקשורים לביצוע העבודה, בהעדרם תקנים בינלאומיים. .4
 המפרט המיוחד, כתב הכמויות והתכניות. .5

 
 מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות:

 אספקת מים קרים וחמים. •

 הנחת צנרת דלוחים ושופכים. •

 ביוב בשטח המגרש. •

 התקנת כלים סניטריים. •

 והמגרש.ניקוז מי גשמים מבניין  •
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 :כללי .ג
 

 בטיחות 

כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות לרבות 
בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם, וכן הנחיות משרד הבריאות או כל גוף 

וכל תקן אחר הקיים  755על כל חלקיו  1001מוסמך אחר לעניין זה, וכן בהתאם לדרישות ת"י 
 . לגביהם

הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות, וכל החוקים והתקנות החלים על 
 נושא הבטיחות בעבודה, וכן על פי נוהלים אחרים אשר יש למזמין, לעבודות מסוג זה.

כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימה על גבי כל החלקים הנעים ,על מנת להבטיח מפני 
נשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של פגיעה בא

 כל רשות שעניינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית.

 חומרים וביצוע

כל החומרים, המוצרים המוכנים, הכלים הסניטריים , הצנרת למיניה האביזרים וכו' אשר יסופקו על 
ר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים  ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביות

 העדכניים. כמו כן, הם יתאימו לדוגמאות אשר נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם.

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

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים 
הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא 

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

 מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.

 דוגמאות

הקבלן יספק לפי דרישות המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, כלים סניטריים, 
יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או  אביזרי ניקוז, צנרת למיניה וכו', בטרם

 30-בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ
 יום לפני התחלת הביצוע. 

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

המפקח אחרת .לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות, על מנת לוודא התאמת 
החומרים והציוד לתקנות, לחוקים ולתקנים, הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכים וההוצאות יחולו 

נו הסופי.בכל מקרה של תוצאה שלילית יחויב מערך חשבו %0.3על הקבלן בסכום שלא יעלה על 
 הקבלן במלוא ההוצאות.
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 פיקוח וביקורת העבודה 

הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר 
 את העבודות המבוצעות.

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

 :אספקת מים קרים וחמים .ג
 

מ'  0.6שחור, במילוי או מונח בקרקע בעומק עד  UVמוגן  קווי מים במגרש יהיו מצינורות פולירול 
 עם עטיפת וריפוד חול, בקוטר מתאים בהתאם לתוכניות ומפרט היצרן.

 הנחת הצינור בתעלה תתבצע לפי מפרט הוראות היצרן.

ים תבוצע אחר יישור שטח ופיתוח כולל עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי, עומק צנרת הנחת קוו
מ' ממפלס סופי של הקרקע, במקום הצטלבות בין קווי המים וקווי הביוב יונח  0.5-יהיה לא פחות מ

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

 חיבור הצנרת יתבצע מחוץ תעלה. צע באמצעות אביזרים שאושרו ע"י היצרן.חיבור הצינורות מתב
 כיסוי ראשוני של הצינור ע"י חול אדמה ללא אבנים חדות. מבחן לחץ ייעשה על פי הנחיות היצרן.

חיבור אספקת המים למתקני כיבוי האש יהיה עשויים מצינורות פלדה עם עטיפה חיצונית של 
-ASTM 53עם עטיפת חוץ חרושתית, לפי תקן  40פוליאתילן שחול, צנרת הפלדה מגולבנת סקדיול 

 ובהתאם לתוכניות ומפרט היצרן.

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

 ביצוע הצינור יהיה לפי מפרט הוראות היצרן והתוכניות.

. הברגת 255צינורות יחוברו בריתוך או בהברגה ע"י מופות מגולוונות מיציקת חשילה בהתאם לת"י 
 רות בתוך הספחים תהיה לכל אורך הברגת הספח.הצינו

האיטום יעשה בפישטן ומריחת צבע מיניאום, תוך הקפדה שלא יבלוט פישטן לתוך הצינור או מחוצה 
 לו.

מ"מ, כל קווי המים  19צנרת מים חמים בתוך רצפות, קירות וחריצים תהיה עטופה בבידוד "ענביד" 
ל ובתוואים המפורטים בתוכנית. חיבור הצנרת לכלים בתוך הבניין יהיו מורכבים מצנרת פולירו

חיבור צנרת למיניהם כגון: פלדה   הסניטריים )קבועות( יעשו באמצעות אביזרי פליז מתאימים.
לפקסגול, פקסגול לפקסגול, פולירול לפקסגול יעשו באמצעות אביזרים מתאימים ומאושרים ע"י 

 המהנדס ומקומות החיבור יהיו ניתנים לגישה.

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

חדירת הצנרת האנכית דרך הגגות תעשה באמצעות שרוולים מצינור פלסטי בקוטר גדול במידה אחת 
מקוטר הצינור המתעל. צינור השרוול יסתיים בזויות לכיוון המשך תוואי צנרת הפקסגול, המרווח 

 לצינור המתעל יסתיים במסטיק.בין צינור השרוול 

קווי המים המונחים חופשי על הגג יהיו עשויים מצנרת פולירול העומדת בתנאי הקירנה כדרוש ע"י 
 מ"מ. 19ועטופים בידוד ענביד עובי  UVהתקן עם הגנת 

 מערכת למדידת מים:

 המערכת למדידת מים תותקן בהתאם לתכנית המפורטת.

 :  כללי מערכות מים .ד
 

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

מערכות המים תהינה שלמות ומושלמות ותספקנה את המים בכמויות, בלחצים ובטמפרטורות  .2
 הנדרשות.
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לשם אבטחת איכות המים, מניעת מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים  .3
זיהום חוזר וכן לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי האספקה טמפרטורות האספקה וכל מאפיים 

 אחר הנדרש ע"פ התכנון.
מערכות המים למיניהם תכלולנה את כל הצינורות לאביזרי הצנרת, מהחומרים הסוגים  .4

 וקים.ובקטרים הנדרשים, את הבידוד  התרמי הנדרש, המתלים והחיז
במסגרת עבודה זאת חלה על הקבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום חיבור אספקת המים  .5

לאתר הבניה עם מחלקת המים של העירייה, ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים. 
הקבלן יטפל ויוודא קבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים והרשויות לביצוע מושלם של 

 כנדרש.החיבור ע"פ התכנון ו
מהדורה  07כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה ע"פ ההנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק  .6

, הל"ת ויתר התקנים שבעניין זה וכל ההנחיות ודרישות 1205"מתקני תברואה", ת.י. מס'  -1990
 מפרט זה, התוכניות וכמויות.

 :כללי בבניין ושופכין דולחין קווי מערכת .ה
 

( למערכת השפכים החמים HDPEויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן )הקבלן יספק ירכיב  .1
 והקרים.

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

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

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

 וך לחיבור הכלים.בצנרת יותקנו פתחי ביקורת ליד כל שינוי כיוון וסמ

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

מודגש בזאת במפורש, כי הקבלן חייב להיות בעל ניסיון וידע מוכחים בשימוש והרכבה וחיבור  .6
של צנרת זו, עליו לקבל את אישור נציג היצרן כי הינו קבלן מורשה ועבר את הקורסים 

 .שתלמויות הנדרשיםוהה
 

בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסרו נציג היצרן של הצנרת למזמין תעודות אחריות לתקופה 
 שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה. 10של 

הזמנת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות הקבלן והוא יכסה את הוצאות היצרן לעניין זה 
 במלואו.

. 500( מולחמים גברית לפי ת"י HDPEפוליאתילן עם צפיפות גבוהה )קולטנים יותקנו מצינורות 
  SILENTצינורות העוברים דרך כיתות יהיו עטופים בבידוד אקוסטי או גברית 

 בכל קומה על הקולטנים יותקנו חיבורים עם עין ביקורת.

 מעלות. 45-כמו כן, יותקנו עין ביקורת בכל שינוי זרימה גדול מ

 יקורת תהיה גישה נוחה.לכל פתח ניקוי והב

 כל קולטן ביוב יוארך בצינור אוורור שקוטרו בקוטר הקולטן.

 קווי אוורור יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה. 

 ס"מ מעל לגג. 30 -קווי אוורור יבלטו כ

 על צינור אוורור יותקן ברדס מתאים.

 

ות  מפוליאתילן עם צפיפות גבוהה חיבורי קולטנים לקו ביוב בחצר מתחת לבטון יהיה מצינור
(HDPEמולחמים עם עטיפת בטון מזוין ב )-שיפוע קווי דלוחים ושופכים יהיו לא פחות מ30 ,-

%2 . 

 

צינורות שופכין אופקים יונחו מעל הרצפה ויותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה 
(HDPE מולחמים גברית לפי ת"י )500. 
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( למערכת השפכים החמים HDPEיותקנו מצינורות מפוליאתילן ) 2קווי דולחין בקוטר "
 והקרים.

 חיבור לקולטנים יהיה בהתאם להוראות היצרן.

 צינורות דלוחין יונחו במילוי הרצפה בעטיפת בטון.

 

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

 ברונזה או כרום )ע"פ הנחיות אדריכל/יזם( תוצרת "מפה" או ש"ע.

 

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

 

קית גלויה יש לתלות באמצעות פרופיל תמיכה מגולבן מתחת לצינור עם סרטי חביקה צנרת אופ
 קטרים בהתאם להוראות היצרן. 15ס"מ ותליות לתקרה כל  50כל 

 לכל צינור אופקי יש להתקין אביזר התפשטות בהתאם להוראות היצרן.

 "פ הנחיות היצרן.צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכול ע

 

בכל צורת תליה יש לאפשר התפשטות תרמית של הצנרת הגלויה ע"פ הנחיות היצרן ובתיאום עם 
 המתכנן.

 

חיבורי צנרת למינהם כגון פלדה )יציקת ברזל( לפלסטיק פלסטיק לפלסטיק יעשה באמצעות 
 והתכניות. 1205אביזרים המתאימים בהתאם להוראות היצרן התקן הישראלי ת"י 

 

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

 ס"מ מסביב. 10X10או להתנהגות קשיחה עם עטיפת בטון מזוין 
 ( ע"פ הנחיות יצרן הצנרת.AZמיוחד )חיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול  .2

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

 לצנרת אחרת יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים.  HDPEבחיבורי צנרת  .3
 ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים.

 

כה כנדרש, מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו ע"פ הנחיות היצרן, יותקנו עם האר .4
 וע"פ הפרטים והנחיות היצרן.

 

הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או בתכניות והן תותאמנה במדויק לגובה הרצפות 
 ושיפועיהן.

 

העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקנת המערכות 
 השונות.

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

 ביוב בשטח המגרש .ו
 

 .884קווי ביוב בחצרות יונחו מצינורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לפי ת"י 

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

 חפירה ו/ או חציבת התעלות תבוצע ע"י כלים מכנים מתאימים.
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 ס"מ. 30ס"מ וייעטפו בחול בעובי  30הצינורות יונחו על מצע חול בעובי של 

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

 מכסי התאים יתאימו לפני הקרקע הסופיים.

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

 

 קבועות תברואיות  .ז
 

קבועות תברואיות כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקנתה באופן מושלם כולל חיבורי מים 
)חומר שחור(, עבודות נלוות הדרושות וביוב, אספקת והתקנת חומרי עזר שונים הדרושים להתקנה 

להתקנה לרבות חציבות, קידוחים, מעבר קירות/תקרות מסוגים שונים כולל קירות/תקרות בטון, 
חיבור הקבועה למערכות חוץ ראשיות. עבודת הקבלן כוללת לפיכך, ביצוע עבודות הצנרת והחיבורים 

ן ברזים, קטעי צינורות, ספחים וכו' הדרושים להתקנת הכלים, אספקת האביזרים וחומרי העזר כגו
ע"י הקבלן, אספקת והובלת הכלים ממחסנים לאתר, אחסון באתר, שמירה והבטחת שלמותם, 

התקנה במקום וכל העבודות הנלוות שתידרשנה להתקנתם המושלמת. מודגש בזאת, כי הקבלן יהיה 
א לבדו ישא בעלויות אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים במקרה של אובדן, מסיבה כלשהיא והו

 נוספות שידרשו להשלמתם.

 

 אפיון הכלים הסניטרים יהיה לפי דרישות המופיעות בתכב הכמויות/דרישות היזם:

 

 .1205כל הכלים יותקנו בהתאם לתקן הישראלי  להתקנת מתקני תברואה מס' 

 

 מערכת ניקוז מי גשם במגרש .ח
 

מ"מ וצינור  300בקטרים עד   884"עבה" לפי ת"י  קווי ניקוז בחצרות יונחו מצינורות פי.וי.סי. קשיח
 מ"מ. 400ניקוז "פלדקס" לצנרת בקוטר 

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

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

 ס"מ. 30ס"מ וייעטפו בחול בעובי  30הצינורות יונחו על מצע חול בעובי של 

 

מ"מ בהתאם לתוכניות.  110קווי ניקוז יסודות במגרש יהיו מצינור שרשורי עטוף בד גאוטכני  בקוטר 
החיבורים בין הצינורות הינם באמצעות אביזרים מברזל יציקה עם חיבור בנד נירוסטה, ביצוע הקו 

 לפי הוראות היצרן ובהתאם לתוכניות.

 

מונוליטים, הפתחים יוכנו לפי הזמנה בהתאם לתוכניות ולדרישות  -תאי הניקוז יצוקים מבטון מזוין
 היצרן.

 יש לבצע איטום סביב חיבור הצינור על ידי בטון צמנטי.

 )בטון בלתי מתקוץ + אטם עוצר מים מגומי(

 הביצוע בהתאם לתוכניות הוראות הרשות המקומית והמתכנן(

 

 

והכלים הדרושים להתקנת המערכות  העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים
 השונות.

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה, חציבה, סיתותים, יציקות וכל העבודות הדרושות 
 הכמויות. -להתקנת המערכות השונות כמפורט במפרטים, תוכניות וכתבי
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 (:כלליות)דרישות מיוחדות  .ט
 

 

 תליות ותמיכות צנרת: 

את מרחקי וצורת תמיכת הצנרת יש לבצע כמפורט במפרט הטכני. יעשה שימוש בתמיכות תוצרת 
MVPRO  או יוניסטרט אוHYDRA  בלבד. סוג התליה יהיה בהתאם לסוג המערכת או הצינור

 הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה תמיכה )כגון לצנרת פלסטית( תמיכה רצופה.

  התפשטות, תליות גמישות וכד' יותקנו לפי סוג המערכת והצנרת הנדונה. נקודות קבע, מחברי 

 

 תמיכת צנרת:

 צנרת תיתמך באופן הבא:

הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות: לפי המרחקים בטבלה בתמך חופשי לתנועה סביב צירו,  .א
 החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו לייסדו בטון.

 

 צנרת פלדה

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

 4.2  3.6                      3                      2.4מרחק מ':                  

 

 .P.V.Cצנרת 

 D25    D32  D40  D63  קוטר:           

 1.3  1.00  0.90  0.75     מרחק מ':

 

 צנרת גברית:

 הוראות ההרכבה של היצרן.תיתמך לפי 

 בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים יתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה הקצר ביותר הנדרש.

 

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש להימנע לחלוטין  .ב
נים מעירוב חומרים )בעיקר מתכות(, אלא אם נדרש הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכ

מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים, באישור 
 מראש של נציג המזמין.

 

 חדירת דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש. .ג
ס"מ מכל צד של אלמנט הבניה במצבו הסופי  2 -. השרוולים יבלטו כHDPEהשרוולים יהיו 

האלמנט כגון טיח(. פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבניה בזמן ביצועו.  )כולל צפוי
 ס"מ(. 2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  2הפתחים יצוידו במסגרת עץ בעובי 

חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה משוכללת נגד 
. התקנת איטום למידת הצינור  LINK- SEALדוגמת  חדירת מים ורטיבות, ע"י אוטמים

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

 

ת בטון מזוין במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת ו/או סימון בתכונית תבוצע סביב הצינורות עטיפ .ד
 ס"מ, בעלת חתך ריבועי, לרבות ברזל זיון. 15תבניות. בעובי מינמלי של 30-ב
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רשתות הצנרת תכלולנה צפוייה וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון התואם לזה  .ה
הנהוג בביה"ח כיום ללא תוספת מחיר, כולל ציפויים חרשתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון 

 במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים 
 

צנרת תחת לרצפות תעשה לאחר הנחת הבטקל. על הקבלן לסמן ע"י קרש או אמצעי זהה דומה  .ו
את תוואי הצינור ואת העומק שהוא תופס לפני הבטקל וכל זאת על מנת למנוע סיטוטים 

 ולאפשר החלקה נאותה על הרצפה.
 

מותקן. צנרת אספקות תעמוד בבדיקה בלחץ כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב  .ז
מטר  3שעות. צנרת שפכים וניקוזים תעמוד בבדיקה בלחץ של  48מלחץ העבודה למשך  1.5של פי 

 עמוד מים למשך שעה אחת.
 

מהלחץ הנדרש תעשה  10%במידה ובדיקות הלחץ של הצנרת מרותכת יראה הבדל של מעל  .ח
 ור וחיבור.בדיקת ריתוכים ע"ח צילום רנטגן של כל חיב

 בדיקת לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה

עם גמר התקנת מערכות התברואה, מערכות הצנרת לאספקת מים, לסילוק שפכים ויתר 
העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא 

 תוספת תשלום.

 

 בדיקת לחץ הצנרת  .1
 

 צנרת המים הקרים, החימום לשימוש, וכל צנרת אחרת 

 פעמים לחץ 2במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי מזערי של 

 אטמוספרות. 10העבודה המרבי של המערכת אך לא פחות מאשר 

דודים ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה יש לתת 
 ות הקבועות ואביזרי ההתפשטות.תשומת לב לתקינותם של התליות, הנקוד

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

 שעות לפחות. 24המערכת תושאר תחת לחץ למשך 

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

 לכלוך במים.

 כל יתר הדרישות יהיו ע"פ המפרט הכללי.

 

 בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין

 1(, תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף בלחץ מים של 63) 2כל צנרת הדלוחין בקטרים עד "
 מטר מעל הנקודה הגבוהה ביותר )מוצאי כיורים(.

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

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

 נזילות יותקנו ותיערך בדיקה חוזרת.

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

 מטר. 10אשר גובה הקו לא יעלה על לנקודה הגבוהה ביותר של הקו, כ

 הצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסניטרים.

יש לוודא שהזרימה חופשית, ויש לנקות מקומות כגון מחסומים ומלכודות למינהם מכל 
 פסולת בנייה.

 בדיקת כלים סניטרים ואביזרי מים

ן האסלות לצנרת הביוב, כל הכלים הסניטרים יפעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באזורי החיבור בי
 ומחסומי כיורים.
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יש לווסת את זרימת המים בכלים ע"י סגירה/ פתיחה ברזי הניתוק למינהם עד לקבלת זרם מים 
 סביב ללא התזה

 

 .שטיפת קווי ביוב וניקוז חיצוניים

יש לשטוף בזרמי מים חזקים וע"י מוטות עם מברשות ניקוי לאסוף ולנקות את כל פסולת הבניה של 
 מערכת צנרת הביוב והניקוז החיצוניים. כל

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

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

ולפני המסירה יש לנקות את מסגרות הפתחים לתאים, ולגרז בשכבה נדיבה את  בגמר העבודה
 מסגרת המכסה.

 .שטיפה וחיטוי מערכת אספקת מים ראויה לשתיה

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

 שות הרשות המקומית והתקן הישראלי.על עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרי

 
 אחריות ושירות למתקני תברואה

חודש מיום הקבלה הסופית של  24תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של 
 המתקן ע"י המזמין )גם אם הופעלה המערכת קודם לכן(.

 ASכחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין תכניות עדות מדויקות ומפורטות )תוכניות 
MADE.) 

 

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

 ה ומחייה נאותים ובטוחים.עבוד

 

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

 

 

 :אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן .י
 

הצנרת הצנרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים, ללא מדידת אורך האביזרים עצמם. מחיר  -
 כולל  את החומר ההלחמות, התליות המיוחדות וכל יתר הנדרש.

אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים רוכבים, אוגנים וכו' ימדדו בנפרד רק בקטרים של  -
 ( כולל ומעלה.2.5מ"מ )" 75

ללים מחיר אביזר כולל את החומר והריתוך שלו לצנרת משניים או שלושה צדדים כנדרש. אוגנים כו -
 במחירים ריתוך לצד אחד בלבד.

על הקבלן לכלול במחיר הצנרת ו/או האביזרים את כל ההוצאות לחיתוך, עיבוד הקצה, ריתוך וכל  -
 יתר הנדרש להתקנתה המושלמת ולא תשולמנה כל התוספת.

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

מחסומים למיניהם, קופסאות איסוף, מסעפים )לכל מספר יציאות (, אביזרי  אביזרים כגון -
התפשטות, מסעף  מונע גישות, אביזרי בקרה וכו'. ישולמו בנפרד.עם זאת כלולים במחיר הצנרת 
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נקודות הקבע, פקקים למיניהם מצמדים למיניהם, אביזרים מונעי שליפה, אטמים,  -וללא תוספת
תאימים, כיסויים סביב מחסומים, תמיכות ותליות, תעלות פח לתמיכה וכל שבכות, מכלולי חיבור ומ

 יתר הנדרש להשלמת העבודה.

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

 מטר 1 –מעלות  90קשת  -
 מטר 2 –או "צלב" מכל סוג וזוויות  Yהסתעפות  -
 מטר 2 -ניפל עם ביקורת -
 מטר 1-מעבר -
 מטר 0.5 –מכלות  45קשתות  2 -
 מטר 0.5 –מעלות  45קשת  1 -
 מטר 1.5-אביזרי התפשטות  -
 מטר 1 -פקק ביקורת בקצה קו -

 
 
 

 רשימת תוכניות התברואה .יא
 

מערכת התוכניות והמפרטים המצורפים למפרט זה הינם למרכז בלב ומהווים אינדיקציה   .1
 ותיאור כללי של המערכת במבנה.

של מהלכי הצנרת לאספקת מים, לסילוק שפכים, ניקוז , כיבוי אש מיקום כלים  התוואי הסופי
סניטרים, הציוד הראשי והמשני , תאי בקרה וכו' יקבעו ע"פ אפשרויות ההתקנה ומגבלות 

 המבנה או הפיתוח בעת הביצוע .

 

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

 

שינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים ציוד ראשי או משני, אביזרי צנרת או 
 אביזרים אחרים לא יהיו עילה לדרישה כספית כלשהי .

המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מהתכוניות באחרות, להוסיף תוכניות, סקיצות  .3
 פרטים, ומתן הוראות ביצוע באתר.ו

 

 הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תוכנית אשר אושרה במפורש לביצוע. .4
 

 

העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקנת המערכות  .5
 השונות.

 

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה, חציבה, סיתותים, יציקות וכל העבודות הדרושות 
הכמויות, המפרט הכללי לעבודות  -להתקנת המערכות השונות כמפורט במפרטים, תוכניות, כתבי

 משרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון.   –בנין שבהוצאת הועדה הבין 
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 08פרק 
 עבודות חשמל

 
 תיאור המבנה

המפרט וכתב הכמויות להלן מתייחסים לבצוע עבודות חשמל, תקשורת, מתח נמוך, טלפונים, מסופים וכל  .1
 עבודות הלוואי  הדרושות לכך לבית ספר ממד חיי טייב הר נוף ירושלים.

 לוח חשמל ראשי קיים בקומה תחתונה , לוח זה יזין לוחות משנה. .2
 יתאם את כל עבודות החשמל, התשתיות והיתחברות למבנה בתאום מלא עם המזמין.הקבלן  .3
עבודות הקבלן כוללות ביצוע כל העבודות הנדרשות להתחברות למערכות הקיימות כולל התמשקות  .4

 ואישורים לאיכלוס המבנה הקיים והחדש ולא ישולם עבורם תוספת מחיר.
חציבות, אטימה פרוק תקראות מונמכות והחזרתם וכל הקבלן יקח בחשבון פתיחת מעברים, קידוחים, 

הדרוש לחיבורי חשמל ותקשורת וטלפוניה למערכות הקיימות וכל בתאום ובאישור נציג בית הספר ולא 
 ישולם עבורם תוספת מחיר.

עבודות הקבלן שיבוצעו בבית הספר הקיים יבוצעו לאחר שעות הפעילות של בית הספר ובתאום עם  .5
 מנהל בית הספר.

עבודות הקבלן כוללות טיפול והשמשת מערכות החשמל והתקשורת בבית הספר הקיים ולא ישולם  .6
 עבורם תוספת מחיר.

 בכל בית הספר הקיים והחדש יותקנו מערכות גילוי אש וכריזה תקניות חדשות. .7
 

 היקף העבודה

 העבודות הכלולות במפרט זה )אספקה והתקנה(: .א

 לוחות חשמל. .1

 מושלמת למאור וכוח.אינסטלציה חשמלית  .2

 הספקה והתקנה של גופי תאורה. .3

 תאורת חוץ . .4

 מערכת הארקות. .5

 מערכת גילוי  אש כולל חלונות שחרור עשן מסוג טלפייר. .6

 מערכות כיבוי אש בלוחות חשמל. .7

 + צלצולים 3חלק  1220מערכת כריזת חרום משולבת לפי תקן  .8

 תשתיות חשמל ותקשורת .9

אחודה כולל התקנת כבלי תקשורת וארונות ע"י קבלן מערכת מחשבים, תקשורת וטלפוניה  .10
 תקשורת מאושר

 הזנות חשמל למעליות, משאבות וכד' .11

 הגנה בפני קרינה מרשת החשמל. .12

 מערכת מולטימדיה והקרנה בכיתות כולל הספקה ותקנה של ציוד קצה. .13

 הכנות בלבד למערכות הבאות:  .14

 מערכת אזעקה  •

 טמ"ס. •

 

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

 על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/ או בתכניות.
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לקבלן רק  המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור ג.
 חלק מהעבודות המפורטות, לספק חלק מהחומרים, הציוד, גופי 

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

 שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים 

 בהצעת הקבלן.

  

 באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג לחיבור חשמל זמני לצורכי בניה ככול שידרש. .ד 
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 הוראות כלליות

 יבוצעו ויאושרו מראש ע"י המזמין או בא כוחו. כל אביזרי יח' הקצה .1

אצל המתכנן את כל העובדים שלו ואת כל קבלני המשנה לפני  לאשר מראש בכתבעל הקבלן  .2
–העסקתם. על הקבלן להעסיק קבלני משנה מומחים בהתקנות מתח נמוך ומערכות בקרה . 

אין להעסיק קבלני משנה/עובדים שאינם מאושרים ואין להעביר שום ביצוע עבודה או חלקה 
 לצד ג' ללא אישור המזמין  והמתכנן בכתב.

 או בא כוחו רשאי לא לאשר קבלן כל שהוא ללא נימוק או צורך בהסבר.המזמין   

 עובדי הקבלן שאושר או באי כוחו יהיו מקצועיים ועם ניסיון בעבודות מסוג הפרויקט הנ"ל.

במידה ויאושרו קבלני משנה לצורך ביצוע העבודה , יחשבו הם כפועלי הקבלן ותחולנה עליהם 
 הקבלן.כל ההוראות החלות על פועלי 

נציג המזמין/המפקח רשאי לפסול כל עובד ו/או קבלן משנה גם לאחר שאושר מבלי לנמק את 
 דרישתו.

3.  

כל עבודות התקשורת כולל הכבילה ועבודות המולטימדיה וההקרנה יבוצעו ע"י קבלן 
 תקשורת יעודי

ן ויאושר ע"י המזמי יועץקבלן התקשורת יהיה אך ורק מקבלני התקשורת המאושרים ע"י ה
  לפני הביצוע.

 :אך לא מחייבים קבלני תקשורת מאושרים

 חברת בינת ישום

 חברת מגלקום

 חברת שמרד

 חברת קמפוס

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

 העבודות יבוצעו בשלבים. .5

 במחירי החוזה.כל התיאומים והבדיקות יבוצעו כל שלב בנפרד וכלולים  .6

 כל העבודות יבוצעו לפי דרישות המועצה וכפי שמופיע באתר המועצה. .7

בכל שלב ידאג הקבלן לבדיקת תקינות כל המתקן שביצע ויסמן כל חלקי המתקן כך שבנקל  .8
 יזהה הממשיך את המתקן מהי מטרת כל חלקי המתקן שכבר בוצע ע"י קודמיו.

נות הנ"ל ויתייחס אליהם כמשלימים זה את הקבלן יבצע את עבודתו עפ"י המסמכים והתק .9
 זה:

 חוק החשמל ותקנותיו העדכניות. ✓

 התקנים הישראלים העדכניים לחשמל ותקשורת. ✓

 חברת חשמל. ✓

 המפרט הטכני הנ"ל, כתב הכמויות והתכניות. ✓

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

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

 .1419תו תקן ישראלי ליצור לוחות מס'  ✓

 + הנחיות מנכ"ל משרד החינוך. 08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק  ✓
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 חשמל ותקשורת. תקנות מנכ"ל החינוך לעבודות ✓

 דרישות עיריית ירושלים. ✓

 

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

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

בתכנית. הקבלן ידאג שאביזרי החשמל או צנרת החשמל לא יתנגשו או יופרעו ע"י מערכות 
 אחרות כגון: גז, מים וכד'. הצנרת לחשמל תהיה בצבע ירוק.

ד בלוחות החשמל הקיימים יבוצעו בנוכחות ובאישור עבודות החשמל הכוללות התקנת ציו  .11
 מהנדס חשמל מוסמך.

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

 ן.אקוסטית בגובה אחיד. אין להשתמש בתיבות מרירו

ס"מ בדרגת  10*10מעלות צלזיוס מרובעות במידות  850תיבות מעבר יהיו מתוצרת גוויס תקני  .13
 סגירה ע"י ברגים )אין להשתמש בקופסאות שוודיות(.   IP65אטימות 

: בכניסה ללוחות הקבלן יחזק את כל הכבלים והצינורות בעזרת אזיקונים ויסמנם ע"י שילוט .14
ח יסומנו ע"י "חרוזים" מושחלים למוליך או ע"י שילוט דיגלונים. כניסות המוליכים ללו

מחוזק בלחיצה של מספר המעגל. לכל האביזרים לרבות תיבות חיבור או מעבר יותקנו שלטים 
 סנדוויץ' חרוט עם מספר המעגל והלוח.

: כל החומרים והאביזרים יהיו בעלי  תו תקן ישראלי )במידה ואין ת"י ישאו אביזרים  .15
( האביזרים יהיו חדשים  VDE,NEC, UL,IECהחומרים והאביזרים אחד מהתקנים הנ"ל 

על הספק לצרף אישורים. הקבלן יגיש דוגמא לאישור המפקח מכל  – 2000עם אימות לשנת 
י הרכישה. כל הדוגמאות המאושרות ישארו החומרים והאביזרים בהם ישתמש במתקן לפנ

אצל המפקח עד לסיום העבודה. על הקבלן להחליף מיד ועל חשבונו כל אביזר פגום או לקוי 
 או שהותקן ללא אישור או שהמפקח או המתכנן ידרשו להחליפו.

 אישור האביזר הוא אך ורק עבורו.   

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

 העבודה ולחלקה לשלבים ללא תוספת מחיר.

לבד הכתוב בכתב הכמויות עצמו את כל התנאים מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים מ  .17
הכתובים בתכניות ובמפרט הטכני וכן כוללים: אספקה, הובלה, התקנה , חיבור והפעלה 
מושלמים כולל כל חומרי העזר הדרושים כולל כל סוג המיסים, ביטוח, בטיחות, בלאי וכד'. 

צבע, חציבה ביציקות  כולל את כל כלי העבודה והמכשירים הדרושים, וכן כולל ריתוכים,
ובקירות כולל הרכבה, עיגונים, פיגומים בכל גובה ומקום שיידרש לשביעות רצונו המלאה של 

 המזמין או בא כוחו ולא תשולם בגינם תוספת למחיר הסעיף.

: על הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את המידות. בכל מקרה של טעות או סתירה מידות  .18
 א לבצע דבר.במידות עליו להודיע למפקח ול

הקבלן יעסיק במקום בכל זמן ביצוע עבודתו חשמלאי מנוסה בעל רישיון חשמל מתאים לגודל   .19
החיבור הגדול ביותר במתקן. כמו כן יעסיק הקבלן עובדים בכמות כזו שיוכל לסיים את 

 עבודתו בקצב ובזמן שנקבע.

ן על כל חלקיו על הקבלן למסור את המתקן לאחר סיום עבודות החשמל והתקשורת במתק  .20
בשלמות לשביעות רצון המזמין גם עבור עבודות שלא מצאו את ביטוין בתכניות, במפרט  

 הטכני או בכתב הכמויות או שנדרשו בשלב מאוחר יותר.

המתכנן הוא הפוסק היחיד והסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים   .21
 המתקן.והאביזרים, מחירם,טיב העבודה ואופן ביצועה בכל 

 עבודות הקבלן כוללות תאום עם חברת החשמל וחברת בזק עבור כל שלב. .22
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 הוראות טכניות

 מעל לתקרות המונמכות תחוזק הצנרת לתקרת בטון כל מטר.  .1

לכל גוף תאורה המותקן בתקרה המונמכת תותקן קופסאת חיבור )ראה סעיף תיבות מעבר  .2
 לעיל(.

 מקדחת יהלום והכנסת שרוול וביטונו.מעבר חורים דרך הקירות יבוצע רק ע"י  .3

 תעלות: .4

 יותקנו תעלות כבלים נפרדות לחשמל. ✓

מטר עבור הכבלים  5שלט סנדוויץ' חרוט של מס' הלוח ומיקומו יותקן על התעלות כל  ✓
 המונחים בתוך התעלה.

 התעלות יותקנו על מתלים וקונזולות במרחק של מטר אחד בין מתלה למתלה. ✓

 –התעלות, המתלים וכל החיבורים, הזויות, ההתפצלויות וכד' יהיו מחברת "לירד"  ✓
MFK .או ישראלוקס ויהיו מפלדה מגולוונת 

 התעלות יותקנו בקוים ישרים. ✓

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

 פוי קדמיום.מ"מ עם צי 6תעלות רשת יהיו מחוטים מגולוונים בעובי  ✓

 יש להשאיר מקום שמור בתעלות לתוספת כבלים בעתיד. ✓

 התעלות יהיו בנויות לשאת פי שניים ממשקל הכבלים שעליהן. ✓

 כל הנ"ל כלול במחיר התעלה.

 כל האביזרים המתכתיים לרבות ברגים, זוויות, חיזוקים, שלות וכד' יהיו מגולוונים.  .5

 איטום מעבר אש ועשן בפתחים למעבר כבלים:  .6

האיטום בפתחים למעבר כבלים יהיה מחומר בעל ת"י מאושר ע"י יועץ בטיחות, מכון  ✓
דקות ושאינו גורם להפרעות חשמליות  150אש ועמיד בפני אש למשך -התקנים ומכבה

 (. PSB1)כגון טיט 

 תהיה אפשרות להוספה והחלפת כבלים מבלי שהחומר יינזק. ✓

דקות  150בחומר עמיד באש למשך  בנוסף, יש לצפות את הכבלים משני צידי המעבר ✓
 מטר. 1.2באורך של 

הקבלן יתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים במתקן, וכן שהמערכות השונות לא   .7
  יופרעו זו מזו הן מבחינה חזותית והן מבחינת התקן.

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

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

ן אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו וציוד, בי
 באי כוחו או קבלני משנה ובאי כוחם, אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה.

 

 הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות: 

תקנות החשמל )הארקת  4271ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  .א

 ע"י חשמלאי או בפיקוחו. יסודות ( התש מ"א . הארקת היסודות תבוצע
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 :הגדרות .ב

מ"מ   12מ"מ או ברזל עגול בקוטר  30X4פס ברזל שטוח  טבעת גישור:  

 המותקן בקורות היסוד של המבנה.

מחבר את האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של 

היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה, 

 תוך שמירה על רציפות חשמלית.

   

פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח  פס השוואת פוטנציאלים: 

 מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה.

מ"מ, באורך המאפשר לחבר את כל מוליכי  40X4מידות הפס   

 ההארקה ועוד שני מקומות שמורים.

 

טבעת פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך ל יציאות חוץ: 

הגישור והקצה השני יוצא אל מחוץ לבניין ומאפשר התחברות 

 להארקת היסודות מבחוץ.

 

חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים ביניהם ע"י  אלקטרודות הארקת יסודות: 

 ריתוך.

 

מערכת הכוללת את טבעת הגישור, פה"פ ,  אלקטרודות הארקת  הארקת יסודות: 

 ת מוליכי ההארקה המתחברים ביניהם.יסודות, יציאות חוץ וא

 

אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחיבורה לשני  ג.  

 מוטות אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור.

מ"מ לפחות,  8בכלונסאות יש ליצור קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר 

 ירותכו לטבעת הגישור.שניים מהם 

מ"מ בקורות היסוד, תוך כדי  30X4טבעת הגישור תבוצע בעיקרה באמצעות פס ברזל  ד. 

שמירת רציפות ההארקה. הגישורים הדרושים שמירת הרציפות, יבוצעו גם הם ע"י פס ברזל 

30X4  .מ"מ שיחובר ע"י ריתוך 

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

מ"מ לפחות, שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך   4X30להתקין פס מגולוון 

 תחום הבטון. בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור.

 בנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבניין. ו. 

מטר מטבעת  10א במבנה, תהיה רחוקה יותר מאשר תפקידם למנוע שנקודה כל שהי

 הגישור, כל הכללים הנוגעים לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו.

 חפירות
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 .08העבודה תבוצע בכפיפות למפרט         .א

 

 ב .  -סעיפי משנה א  ו    - 6בנוסף לאמור בסעיף   ב. 

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

 חשבון הקבלן.

 

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

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

 שונים בתוואי החפירה כגון:

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

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

 בתנאים אלה.

 

 10קי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת של ס"מ חול ים נ 10החפירה תרופד בשכבה של   ד. 
ס"מ מתחת לפני הקרקע  30ס"מ לאחר הנחתה, ולהוסיף שכבות אדמה מהודקות, כאשר 

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

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

תבוצע חפירת ידיים בלבד, באישור   -בנוסף לנאמר באזורים שבהם יש לגלות צנרת קיימת  ה. 
 ובפיקוח.

 צינורות כללי עבודות בפיתוח:

 

 המפרט הכללי ובהתאם להנחיות הבאות:  08ת תבוצע לפי הדרישות בפרק הנחת הצינורו

 

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

 כל החומרים וחומרי העזר יהיו על פי מפרטי בזק. 

 

ברו בשיטת תקע שקע האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך הצינורות יחו ב.
החריץ ותלחץ על קצה הצינור וכן יש למרוח את הקצוות בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות 

 מוחלטת.

 

 ס"מ. 10ס"מ ויכוסו בשכבת חול נוספת בעובי  10צינורות יונחו על ריפוד חול בעובי  ג.

 

 ישרים.הצנרת תבוצע בקווים  ד.

 

בהצטלבויות צנרת חשמל עם צנרת של מערכות אחרות כגון: מים, ביוב, תקשורת ובחציית  ה.
 כבישים יונחו צינורות החשמל בתוך צינור נוסף עבה.
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 ס"מ בין המערכות. 50יש לשמור על מרחק 

 

 בדיקה וכיסוי: 

   

הבדיקה תעשה ע"י לפני סתימת החפירה כל הצינורות ייבדקו שהם חופשיים מגופים זרים,  .א

 השחלת חוט משיכה.

 

 מ"מ. 8בכל צינור יושחל חוט משיכה מניילון  ב.

 

ס"מ  15לאחר השחלת הכבל יש לאטום את הצנרת בפקקים עשויים מצמר זכוכית לעומק  ג.

 בין קומות ובלוחות החשמל. RTVובמבנה בחומר 

 

 :גופי תאורה

 הבניין וכו', לרבות כל הדוגמאות הדרושות.תיאום הגופים עם המהנדס , הספק, המפקח, תוכניות  .א

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

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

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

 העברת בקורת חברת החשמל לפעולה תקינה עד מסירת המתקן וכן תוך שנות האחריות.

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

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

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

 לתקרה המונמכת.

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

 עם אום ודיסקיות קפיציות. 3/8כל גוף תאורה ממתכת יכלול בורג הארקה מפליז "  .ו

 . 0.94כל המשנקים יהיו למקדם הספק  

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

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

יקות אשר מסופקים ע"י הקבלן או המזמין. המחיר שקועים בתקרות מונמכות או שקועים בקירות וביצ

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

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

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

 כל גופי התאורה יהיו מסוג לד וכוללים דרייברים . .ח

 סוג הלד יהיה תוצרת קרי

 דרייברים דגם מינואל, פילפס או אוסרם
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 דרישות טכניות

 גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגרלית .א

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

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

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

 ם מתח הרשת.החשמל ובכל תחו

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

 10%מותרת ירידת שטף האור במקסימום מעלות צלזיוס,  40

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

 הצבע שלו אינו עונה לדרישת המזמין ואינו אחיד.

 ג"ת המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת החשמל.  .ה

 מפרט חשמלי:   

 30%עד  100%לפחות  עמעום •

 VAC, 47~63 Hz 264~90 מתח כניסה אוניברסלי •

 PF>0.9 מקדם הספק •

 מפרט אופטי:

 >85% יעילות חשמלית •

 מחוץ לגוף Lm/W 110גדול מ   יעילות אור מינמלית)לומנס / לוואט( •

 Lm 1000< עוצמת אור ראשונית •

 k~5,300k 4,000 צבע אור •

 כיסוי מלבני או אליפסי. זוית תאורה •

 התקנה ותנאי סביבה:

 החיצוניהדלקה וכיבוי בהתאם לרמת האור  בקרת אור •

 בקרת טמפרטורת לדים •

 Hr 50,000< אורך חיים •

 35°C to 65°C- טמפרטורת פעולה •

 40°C to 85°C- טמפרטורת אחסנה •

 99%– 0 לחות •

 IP65 (IPתקן הגנה ) •
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 באתר לקוח שנים  5אחריות נדרשת לכל גופי התאורה מסוג לד יהיה   .ו

 הקבלן יידרש להמציא למזמין תיק מוצר לרבות אחריות מלאה.

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

 הפגום והתקנת החדש. 

 ימים.  3תוך  הקבלןן כל ג"ת שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות יוחלף על חשבו

 יחידות חרום חד תכליתי  .ז

 יחידת חרום תכלול ממיר ומטען במבנה משותף ומצברים במבנה נפרד. 

 מצברים ניקל קדמיום. 

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

לסימון טעינה ולחצן בדיקת  LEDליחידת החרום תהיה הגנה בפני פריקת יתר של המצבר, נורית  

 נורה.

 כל יחידות החרום יבוצעו ע"י גוף נפרד יעודי לחרום   

 לא יותקנו יחידות חרום משולבות בגוף התאורה.  

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

 שלטי יציאת חרום מוארים 

כל שלטי יציאת החרום יהיו עם נורות לד רב תכליתיים או חד תכליתיים  עם מצברי ניקל קדמיים  

 דקות לפחות בהפסקת חשמל. 90ומטען לפעולה של 

חצן המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויועץ הבטיחות ויצוידו  בל 

 בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(.

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

 שלטי יציאה יותקנו מעל הדלתות או שקועים בתקרה מונמכת לפי החלטת המפקח.  

גש פתיחת כנף הדלת עם שלט באחריות הקבלן לתאם התקנת שלטי יציאה מעל לדלתות בהם מתנ  

 היציאה.

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

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

 ויאושרו ע"י יועץ בטיחות.

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

 חיבור / מעבר תוצרת "גוויס".

 אין להשתמש בקופסאות שוודיות. 

 מערכת תקשורת בבתי ספר ומוסדות חינוך 

 מערכות תקשורת, מחשוב וטלפוניה אחודה

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

 הקבלן חייב לאשר את קבלן מבצע עבודות התקשורת
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התשתית האחודה הינה למעשה תשתית כבילה המיועדת הן לתקשורת מחשב והן לתקשורת טלפוניה   .1

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

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

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

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

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

או  CAT-7מסוככים העומדים בתקן  RJ-45מסוג  KEYSTONEהקצה יונחו שקעי מחשב בנקודת  .2

CAT6E   .לפי הצורך למחשוב או לטלפון או לשימוש אחר 

בארונות התקשורת ינותבו השקעים ללוחות ניתוב לפי ייעודם ובתאם לייעוד ציוד התקשורת. כל  .3

 מסוככים. RJ-45בעלי מבואות  CAT-7לוחות הניתוב יעמדו בתקני  

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

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

 ניתוב ושילוט

 

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

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

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

 סמוכים.

 הכיתוב יהיה קריא, ברור ובלתי מחיק. .3

 הפריטים אשר אותם ישלט הקבלן הם: .4

 ארון התקשורת. ➢

 לוחות הניתוב. ➢

 הכבלים לשקעי הקצה בשני צידיהם. ➢

 שקעי הקצה. ➢

 המוקדים.כבלי הנחושת בין  ➢

 הכבלים האופטיים בין המוקדים. ➢

 שילוט ארון התקשורת:  .5

ישולט בחזיתו באמצעות שלט בקליט שחור, עליו יירשם ייעודו בחריטה  19ארון '' ✓

 ”.מוקד תקשורת...“לבנה. לדוגמא: 

 מ לפחות.”ס 10X4גודל השלט יהיה  ✓

 שילוט לוחות הניתוב:  .6

יש לשלט את המקומות שבהם קיימים מחברים המייצגים את  RJ-45בלוח הניתוב  ✓

 שקעי הקצה.

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

 לחריטה בשחור.
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 תוכן השלט במייצג שקע קצה ישקף את מסר הקומה והחדר. ✓

 שילוט הכבלים לשקעי הקצה: .7

 צותיו על גבי הכבל.כל כבל הפרוס לשקע קצה, ישולט בשני ק ✓

 הידוק השילוט לכבל יבוצע באמצעות שרוול מתכווץ. ✓

 ”.שילוט לוח ניתוב“הכיתוב יהיה זהה לשלט כמפורט בסעיף  ✓

 שילוט שקעי קצה: .8

כל שקע קצה ישולט באמצעות שלט פלסטי לבן, עליו ירשם בחריטה בצבע שחור  ✓

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

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

 שקיים מקום לשקע נוסף באותה קופסה אותו יש לשלט.

 הסימון והשילוט הם חלק בלתי נפרד ממערכת התשתית. .9

 ארון תקשורת   

 כללי

 ארון התקשורת מיועד להתקנת ציודי תקשורת אקטיבים ואביזרי תשתית פסיביים.

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

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

 שילדת הארון

למניעת קורוזיה. חירוץ  ANODIZEDשילדת הארון תהיה מפרופילי אלומיניום משוכים מטופלים 

. שילדת הארון SPRING NUT M5אשר יאפשר התקנת אומים קפיציים  Tהפרופיל יהיה חירוץ 

 .N 4000תעמוד בכוחות עד 

 

 מסגרות התקנה

המאפשר התקנת  Tבארון יותקנו מסגרות התקנה נוספות עשויות אלומיניום בעלות חירוץ 

, לצורך התקנת ציוד שקוע. המסילות הנוספות יהיו מסילות SPRING NUT M5אומים קפיציים 

 נעות, אשר יותקנו בהתאם לצורך.

 דפנות צד

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

 התחתון.

הדפנות יעברו טיפול נגד קורוזיה לפני צביעתן. על כל חלקי המתכת של הארון תינתן אחריות 

שנים נגד חלודה. גימור הדופן יהיה בכיפוף פינתי צבוע אלקטרוסטטי בתנור. פתיחת  5 -ל 

רון תתאפשר גם לאחר התקנתו ובתכולה מלאה, שיחרור דפנות הצד יעשה באמצעות צידי הא

 .BAYONETברגי 

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

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

 .db 40ר יהיו שקטים ועוצמת הרעש לא תעלה על אביזרי האיורו

 דלתות

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

שנים לדלת הזכוכית, לנזקים הנובעים ממאמצי חיסום.  3טיפול הרפיה. תינתן אחריות של 

 הדלת תוקף במסגרת מתכת להגנתה.

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

 פינתי ותחורץ תריסי איורור. הצביעה תהיה אלקטרוסטטית בתנור.

 דלתות הארון יהיו ניתנות להתקנה ימנית ושמאלית בהתאם לצורך.

נעילת הדלת הקדמית והאחורית תהיה באמצעות ידית נעילה סיבובית דקורטיבית וסגירה 

 ם צילינדר משונן. מפתחות כל הארונות יהיו זהים ותואמים. באמצעות מנעול מדג

 הזנת חשמל

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

 .16A Cהמיועד להתקנה בארונות תקשורת. כניסת המתח תוגן ע"י מאמ"ת 

 10והגנת שינוי מתח. כבל הזנה יהיה באורך של עד  SPIKESבפס השקעים יותקן התקן למניעת 

 מ' בסיומת תקע סייקון.

 

 מידות הארון

 .44Uגובה 

 מ"מ בהתאם לצורך.  800עומק 

 מ"מ.  540-584.2רוחב חיצוני בין  19);מ"מ )"  482.6 רוחב פנימי

 כניסות כבלים

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

ימוגנו באופן אשר ימנע פציעת הכבלים. פתחי הכבלים יהיו בגודל גמיש, עם אביזרי סגירה 

 לפתחים לא מנוצלים.

 אביזרי ארון

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

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

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

 בסיסי 

 ה ע ר ו ת אופציה

     X שילדת ארון עשויה אלומיניום

   X דפנות צד מתפרקות

   X גג ארון כולל מגשי כניסות כבלים

   X בסיס ארון

    X פטריות התקנה או גלגלי הובלה

   X מסילת צג מתכווננת

    X  דלת אחורית מתכתית

   X ערכת ברגי התקנה

 הכמות בהתאם לנדרש      X חרור  30%מדף קבוע 

 הכמות בהתאם לנדרש       U3 ,U2 ,U1 Xפנל "עיוור" 

 בהתאם לנדרש  X מערכת איורור 

   X שקעים  12פס 

 בהתאם לנדרש  X מגירות שירות טלסקופיות

   X מדף טלסקופי

   X תעלות להובלת כבלים פנימיים

   X אביזרי חיזוק ומוטות רוחב  

   X אביזרי חיזוק ומוטות אנכיים 

          X ו/או אחר  BTשקעי   12פס שקעי 

   X ערכת התקנה לרצפה באופן קשיח

 הכמות בהתאם לנדרש  X אביזר הובלת מגשרים משני צידי הארון

  X   טלסקופימדף כתיבה 

  X   תאורה פנימית אוטומטית 

לאומי  19פסי התאמה להתקנת ציוד "

 החלקה קפיציים לכל אורך הארון  

X   

 

 הזנת הארקה

 כללי
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כל ארונות ואביזרי התקשורת יוארקו על מנת למנוע מצבי השראות מתחים כתוצאה מהפרעות 

 אלקטרומגנטיות או נזקי ברק. 

, קובץ הארקות יסוד ממאי 2112, ק"ת תשנ"ב עמ' 1173פי התקנים הרלוונטים ת"י  ביצוע הארקות יבוצע על

78. 

חיבור ההארקה יהיה עשוי באופן קשיח ורציף. התנגדות ההארקה בין ריכוז התקשורת לנקודת ההארקה 

 .OHM1 הראשית לא תעלה על 

שורשרת וזאת על מנת למנוע חיבור הארקה יעשה בצורת כוכב כלומר, לא יחוברו ארונות להארקה בצורה מ

השראות בין ארונות התקשורת. לכל ארון יפרש חוט הארקה בדיד לכוון נקודות ההארקה.  קוטר קווי הארקה 

 מ"מ לפחות.25יהיה 

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

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

 נחושת גמישה שזורה.

 דרישות חשמליות

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

 .V AC1  במידה וקיים קשר גלווני בין שני ריכוזי תקשורת, המתח בין שני ארונות התקשורת לא יעלה על 

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

3.5. 

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

 

 תקשורת טלפוניה:

זוג תקני מתיבת  50עבודת הקבלן כוללת בנוסף לצנרת ותיבות גם השחלת  כבל הטלפון הראשי ג'ל  .א
 בזק ראשית בגבול המגרש לארון טלפונים ראשי במבנה.

 

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

60x42 .מ"מ לאורך הדופן התחתונה ואחד מהדפנות הצדדיות 

 

 מ"מ  25בארון הטלפונים הראשי יש להניח מוליך הארקה בחתך  ג.

 שיסתיים בבורג הארקה בתחתית התיבה.    

 

זוג או סיס אופטי בין ארון בזק ראשי לארון תקשורת ראשי כולל קורונות  50יבוצע קו טלפון ראשי  ד.
 ם.וכל החיבורים הנדרשי

 

של טלדור  GIGAהכבלים לנקודות הטלפון והתקשורת והמחשבים יהיו כבלי תקשורת אחודה מדגם  ה.
1200MHZ  כולל שקעי תקשורתRIT  מדגםRJ45  . ויסופקו ע"י הקבלן 
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 מטר 70כבל רשת ניתן להתקין עד אורך  ו.

 ממ"ר ובצבע סגול בלבד 25צנרת לנקודות התקשורת והטלפוניה יהיו בקוטר  

 

 מפרט תקשורת מיוחד

 

 תקשורת מחשבים כללי:
תתוכנן ותבוצע תקשורת מחשבים ותקשורת אלחוטית כולל חיווט ,כולל ציוד אקטיבי)מתגים ומשדרי 

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

 ביה"ס(.

מ"מ  25ע ע"י המתכנן. כל נקודת קצה תקושר באמצעות צינור מריכף  הכבילה תגיע לארון ריכוז כפי שיקב

עד לארון תקשורת בכל נקודה יותקן אביזר  20*8בתוך צינור  על גבי תעלת רשת  CAT7כבלים  2ומקסימום 

 קצה כולל לחיצה בשני צדדיו.

רת להתקנת משדר בכל כיתה ,חדר עזר ומעבדה, תתוכנן ותבוצע נקודת תקשורת לעמדת מורה ונקודת תקשו

 אלחוטי )מיקום מפורט בהמשך(.

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

 עמדות בנוסף לתשתית למקרן. 10בשאר חדרי מדעים וטכנולוגיה יש לבצע נקודות תקשורת + חשמל עבור 

נקודות  7נקודות רשת בכל עמדה ,ובחדר מורים  3,מזכירות 3נהל יש להתקין עמדות תקשורת וחשמל :חדרי מ

 רשת.

 בכל כיתת לימוד כולל חינוך מיוחד תהיה נק' תקשורת עבור המקרן.

 בחדרי מחשבים, מעבדות וחדרי טכנולוגיה יותקנו מפסק חירום חשמל בסוד "פטריה" בצבע אדום.

 אין להתקין ציוד תקשורת בארונות חשמל.. יעודיםציוד תקשורת )מתגים,נתבים( יותקנו בארונות 

 "כוכב"  אין לשרשר ארונות תקשור מאחד לשני.הרשת הבית ספרית תהיה בתצורת 

 .צבע צינורות עבור תשתית תקשורת סגול

 

 .ס"מ גובה 145ס"מ עומק ו60ס"מ רוחב , 120נדרשת גומחה במידות  – ארונות תקשורת

 כללי

מטר , מעבר לכך יש ליצור ריכוז קומתי ע"י התקנת ארון תקשורת ,מתג  70. כבל רשת ניתן להתקין עד אורך 1

 וגישור לארון תקשורת ראשי. 

 .cat6a( בתקן KEYSTONEבכל התקנה ,יש להשתמש בשקעי רשת )  cat7aיש להשתמש בכבלים 

 בלי הרשת בתעלות נפרדות.. אסור להעביר כבלי רשת יחד עם כבלי חשמל, יש לשים את כ2

,בכל קומה של ביה"ס יש לעשות ארון תקשורת מרכז עבור אותה קומה. מיקום הארונות הקומתיים יהיה 3

 במרכז הקומה ,כך שהכיתות המרוחקות יהיו במרחקים שווים מהארון

ישרים לארון בשני ערוצים כך שכל ארון מחובר  בצורת כוכב.עבור כל הארונות בבית הספר יש לבצע חיבור 4

 ( .WIFI)ערוץ עבור רשת פדגוגית וערוץ עבור רשת ראשי

.יש לוודא כי קיימים מעברים ייעודיים בין הקומות עבור הערוצים בין הארון ראשי לארונות משנה, מעבר זה 5

 צול וצמוד ככל הניתן  למיקום הארונות תקשורת הקומתיים. 3יהיה ברוחב של 

 לארון תקשורת עם מפסק חצי אוטומט. N6+ פס שקעים  N2ל . לכל ארון יש להכין נק חשמ6
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( , יש להכין ארון נפרד ולרכז 8.בחדרי מחשבים, מעבדות, ספריה אשר יש ריכוז של מספר נק' תקשורת )מעל 7

 ביחס למספר הנק'( 6/10Uאת הנק' לארון תקשורת בחדר זה )

 .WIFIוגית ופנל עבור רשת בארון ראשי יהיה פנל עבור רשת מנהלתית ,פנל עבור רשת פדג

 בארון משני יהיה פנל עבור רשת פדגוגית ופל עבור רשת מנהלתית .

 סימון הנק בארון ובנק' קצה יהיה בצבעים שונים בהתאם לסוג הרשת.

 : ארון ראשי

 עבור טלפוניה. 6Uעבור תקשורת אינטרנט וארון  50x60x50, שמידותיו הם 10Uגודלו 

 מיקום מזכירות ביה"ס או בחדר נפרד. 

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

 אין להתקין בארון התקשורת ציוד שאינו עבור תקשורת מחשבים  .

ת ואחד עבור רשת מתגים אחד עבור הרשת המנהלתית ,אחד עבור הרשת הפדגוגי 3בנוסף, יהיה בארון זה 

WIFI(POE שני המתגים יהיו .)פורטים גיגה דוגמת  24HP 1920  1920מנוהל אחריות לכל החיים מתג שלישי 

POE ריכוז תקשורת ראשי שעליו יש להכין תעלות רשת /צנרת מריכוזי  תקשורת משניים  וארון סף של בזק .

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

זוגות של בזק מהקופסא הראשית של בזק במבנה לארון ראשי, באחריות  20לארון זה יש להשחיל כבל 

 כולל המחשבים לייצוג CAT7a STP כמספר המתגים ניתוב דגם רייט  בכל ארון יותקן לוח חשמלאי באתר .

 .חרוט PVC מבואה כל וןוסימ שילוט כולל לשקעים כל  הכבלים וחיבור התקנה כולל CAT7a RJ45 שקעי 24

 מטר. cat 7a   0.5כל נקודות מחוברות למתגים ומחוממות בכבל רשת 

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

 ארון משני: 

 50x60x50, שמידותיו הם 10Uיהיה בגודל 

 אנכיבכל קומה של בית הספר. רצוי במרכז קומה סמוך לפיר  -מיקום 

יש לעשות ארון תקשורת מרכז עבור אותו קומה. כמות  ארונות )ריכוזי( תקשורת משניים תלויה בכמות 

 מבניים אמורים להתחבר לאותה רשת / כמות קומות במבנים

יש צורך בשני גישורים לכל  AWG 1000MHZ 23*2*4קישור בין ריכוזי תקשורת יבוצע בקבל תקשורת 

, במידה שמרחק בין ריכוזים לא עובר מעל WIFIפדגוגית ואחד עבור רשת ארון משני ,אחד עבור רשת 

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

 תקשורת וחימום הסיב.

)בהתאמה  מינימום POE  HP  1920והשני  HP 1920פורט גיגה  24בארון משני יותקנו שני מתגים אחד 

 מספר הנקודות למספר המתגים( 

 CAT7a RJ45 שקעי 24 כולל המחשבים לייצוג CAT7a STP כמספר המתגים ניתוב בכל ארון יותקן לוח

 חרוט  . PVC מבואה כל וסימון שילוט כולל לשקעים כל  הכבלים וחיבור התקנה כולל

 מטר cat7a  0.5כל נקודות מחוברות למתגים ומחוממות בכבל רשת 
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 מובילי תקשורת

 מעבר בין קומות המבנה:

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

הצינורות בין הקומות  ימוקמו ככל שניתן אחד מעל השני, במידה ואין התכנות למקם אחד מעל  -
 מטר.  2השני יש לנסות להצמיד את המעברים כך שלא יהיו במרחק גדול מ 

 ציר מרכזי בכל קומה: 

  –מעל תקרה אקוסטית        

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

  המסדרון בכל קומה.

  –מעל תקרת גבס 

הכין תשתית צנרת קבועה מכל חדר אל הארון תקשורת במידה וישנה תקרת גבס במסדרונות יש ל -
 משני הקומתי.

 מ"מ, צינורות מסוג  "מריכרף" חסני אש בלבד. 25קוטר כל צינור יהיה  -

 סגול בלבד. -צבע צינורות יהיה עבור תשתית תקשורת   -
 בכל צינור יהיה קבל השחלה מוכן.

 

 תשתיות פיזיות: 

 :קישור עמדות קצה לציר המרכזי

 בהתאם לתכנון  מ"מ,25בקוטר הקישור ייעשה באמצעות צינורות "מריכרף" חסני אש, 

 צבע צינורות עבור תשתית תקשורת סגול בלבד.

 :תעלות היקפיות בחדרים

תבוצע הפרדה ביחס  120/60מ"מ. בתוך תעלות  60/60-מ"מ  ו 120/60בגדלים של  PVCיש להניח תעלות 

. קישור התעלות לציר הראשי ייעשה באמצעות צינורות "מריכרף" )"כבה מאליו"( חסיני אש, 80/40של 

 מ"מ.  42-מ"מ ו 36בקוטר 

 צבע צינורות עבור תשתית תקשורת סגול בלבד.

 כיתה מתוקשבת:

מ"מ )קוברה( שיסתיים מעל תקרה אקוסטית עבור  50מורה בכיתה יש להכין צינור  מכל עמדת עבודה של

 תשתית מולטימדיה.

( ,שעוני נוכחות , יש להכין צינור ACCESS POINTלצורך חבור לרשת נקודות גישה אל חוטיות )

עד תעלת רשת מרכזית)ציר   DEVICE)"כבה מאליו"( חסיני אש  ממיקום התקנה  25"מריכרף"  "

 רכזי(.מ

 .צבע צינורות עבור תשתית תקשורת סגול

 

  עקרונות תכנון נק' רשת

 נק' רשת 

 נק' רשת עבור כל עמדת עבודה. 3עבור כל משרדי המנהלה, יש להכין  -מנהלה  .1
 עמדות אלו כוללות: מנהל/ת, סגן מנהל/ת, יועץ/ת, מזכירות, מנהלן.
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 לארון טלפוניה)סימון בצבע שונה(  1נק' מחוברות לרשת המנהלה ונקודה  2

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

R310 בלבד 
אחת עבור עמדת מורה, בצד הלוח  נק' רשת. 2בכל כיתה, חדר עזר, חדר מורים, ספריה  יש להכין   .3

 D20רשת שניה באותו מיקום  או באותו גובה לפי תקן. נקודה D17הרחוק מהדלת. נק' זו תהיה  בתוך 
 בלבד RUCKUS R310משדר האלחוטי יהיה מדגם ס"מ מהתקרה עבור משדר אלחוטי.  30

 לפחות. Cat6a( בתקן KEYSTONEברו עם מחברי )וחו  cat7aנק' רשת יהיו עם כבל בתקן  .4
 יש להכין צינור השחלה עבור כל נק' רשת  מהמיקום של הנק' ועד לתעלת הרשת בציר המרכזי.  .5
 חרוט בהתאמה בארונות . PVC מבואה כל וסימון שילוט כולל לשקעים כל  הכבלים וחיבור התקנה .6
 cat7aמטר  0.5מטר ועבור אקסס פוינט  2לכל נקודה תקשורת בקצה יש לספק כבל רשת באורך  .7

 
 

 עמדת מורה :מקרנים, רמקולים ועמדת מחשב

עד למיקום   D20כולל חיווט כבלים מיש לבצע הכנה למקרן במיקום על פי החלטת המתכנן והרשות המזמינה 

 PLכולל אביזרים וכולל אביזר  VGAו  HDMIהמקרן 

בתכנון מיקום המקרן יש להתחשב בזווית ההקרנה על גבי מסך/לוח כיתה למניעת חציצה בין המקרן למסך 

 בתקרה  .  N2הקרנה למניעת סנוור. בסמוך למיקום מתקן תליה תתוכנן ותבוצע נקודת חשמל 

 .מ"מ 50מכלול מורה באמצעות צינור בקוטר –יש לתכנן הכנה מנקודת המקרן לנקודת קצה 

מ"מ במיקום על פי החלטת המתכנן  16לתכנן ולבצע הכנה לשני נקודות רמקול עבור המקרן צינור בקוטר יש 

 והרשות המזמינה.

ההכנה תבוצע באמצעות צינורות פלסטיים כבה מאליו .פריסת הצינורות תהיה בין מיקום המקרן , מיקום 

 צד המורחק מהדלת  .הרמקולים ונקודת קצה מכלול מורה אשר תותקן סמוך לעמדת מורה ב

 מיקום ההכנות כאמור יסומן בצורה ברורה על גבי תקרה האקוסטית

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

 מהדלת.
 ס"מ מהרצפה.150קופסא החיבורים חיצוני יהיה בצד הלוח המרוחק מהדלת בגובה  .5
 צול( בין המקרן ובין מיקום קופסת החיבורים. 2ממ')50יש להכין צינור השחלה, "קוברה"  .6
 ס"מ מהרצפה. 150בגובה  D20המחשב חשמל יש להכין עבור עמדת  .7
 צול עד למקרן )לגבי מיקום לפי תכניות האדריכל ( 2קוברה  -הכנה לעמדת מורה תת רצפתי .8
 מצד המרוחק מהדלת  FM.בכיתות אקוסטיות בבתי הספר יש להתקין חשמל לרמקולים במערכת 9

 

 

 כיתה 

 בכל כיתה יותקנו הפריטים הבאים

 

 חובה נקודת רשת לעמדת מורה

 חובה נקודת רשת לאקסס פוינט



 

 

51 

 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 רצוי מקרן +קופסת חיבורים

 רצוי רמקולים מוגברים

 חובה לעמדת מורה  n4נקודת חשמל 

 חובה לרמקולים  n2נקודת חשמל

 חובה למקרן  n2נקודת חשמל

 

 נקודות חשמל מחווטות ,הכנה למקרן הכנה 4נקודת קצה מכלול מורה תהיה מורכבת מקופסא הכוללת 

 לרמקולים , נקודת תקשורת מחוממת)פעילה ( לריכוז המחשבים הבית ספרי .

 

 רחבי בית הספר 

יותקנו בתוך ארון תקשורת ארון זה יוגדר ארון ראשי בכל ארון תקשורת יותקן נק'  MRVהמודם/ג'וניפר +

 חשמל +פס שקעים.

 ורת כוכב(מהארון הראשי יחוברו גישורים לכל שא הארונות התקשורת בבית הספר )תצ

יותקנו ארונות תקשורת נוספים בכל קומה , סמוך לפיר העובר בין הקומות .במקום שאין פיר , יותקן ארון 

 במרכז הקומה ויש להכין לתכנן ולהכין מעבר בין הקומות.

נק תקשורת ומעלה(, יותקן ארון תקשורת נוסף  8בקומה אשר קיים חדר מחשבים )או חדר "אחר" אשר יש בו 

 זה ללא תלות לארון הקומתי.בחדר 

ארונות תקשורת ברחבי בית הספר יהיו במסדרונות )ולא בכיתות(ע"מ להקל במציאתם ועל מנת שלא יהיו 

 הפרעות בכיתות במקרה של תקלה.

 צבע הצנרת לכל פתרון תקשורת יהיה בצבע סגול.

 

 

 בט אל הלוחמ
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מבט מלמעלה

 

 

 תכונות נדרשות לפריטים

 ארון תקשורת

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

 19גודל הארון יאפשר התקנת אביזרים וציוד בגודל סטנדרטי "-

 .DIN 41494הארון יותאם לתקן  -

 הדלת מגיעה עם מפתח נעילה -

 iec529או  din40050לפי  ip54הארון יהיה בדרגת מיגון  -

 אשר יותקן בגג הארון 45CFMרר בספיקה מאוו 1הארון יכיל  -

 למניעת קורוזיה. anodizedשילדת הארון תורכב מפרופילי אלומיניום  -

 " אשר יאפשרו התקנת אומים קפיציים.Tהפרופילים יהיו מחורצים בצורת " -

 דפנות הצד יהיו פריקות ויכללו פינים פנימיים למניעת פירוק דפנות ללא פתיחת דלת קדמית -

 הדפנות והדלתות יעברו טיפול נגד קורוזיה לפני הצביעה.כל  -

 גימור הארון יהיה ללא פינות חדות וצבוע בצבע אלקטרוסטטי בתנור. -

 דלת הארון תאפשר התקנה ימנית או שמאלית עפ"י צורך. -
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 הארון יאפשר הכנסת כבלים עילית ותחתית. דלת הארון תכלול מנעול וסט מפתחות  -

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

 חשמל לארון תקשורת

לכל ארון תקשורת כולל התקנת מאמ"ת  16Aחד פאזי  CEEבכל ריכוז תקשורת יותקנו  שקע חשמל מסוג 

 .16Aבארון 

 שמחוץ לארון. CEEאל שקע ה  CEEבמסגרת התקנת השקע, יחובר פס השקעים בארון, באמצעות תקע  -

 שקעי חשמל פנויים לצורכי התקשוב.  2בקרבת ארון התקשורת יותקנו  -

לכל ריכוז תקשורת בכל אגף יועבר כבל הארקה מריכוז הארקות ראשי במבנה ע"י מוליך נחושת חשוף  -

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

 לתעלה וארון החשמל.

 ל תקשורתכב

   Giga:CAT 7a 1000MHZכבלי  

 Cat-7A ANSI. הכבלים יעמדו בתקן 22/24AWGקוטר גידים  8W  s/stpכבל התקשורת יהיה מסוג 

568b ENA/TIA 1000. הכבלים יאפשרו תקשורת בקצב עבודה שלMbps  לא יבוצעו חיבורי הארכה .

 מטר. 70 עדבכבל. הכבל יהיה רציף לאורך התוואי משקע הקצה ועד לוח הניתוב. לשימוש 

  מטר  יהיה צורך פתרון  בסיב אופטי. 70במקרה שיעלה אורך הכבל מעל 

 ציוד אקטיבי 

  / HPשל  בהתאם לתנאים Lifetime Warrantyמנוהל אחריות  2SFP Switch-24G-HPE 1920S-(מתג1

 שווה ערך 

 Lifetime Warrantyמנוהל אחריות  HPE 1920S-24G-PoE+ (370W)-2SFP Switch( מתג מסוג 2

 שווה ערך/HPבהתאם לתנאים של 

 -   Lifetime Warrantyכולל רישוי לבקר    Ruckus ZoneFlex T310( נקודת גישה אלחוטית מדגם 3

 חובה פתרון זה משמש את כל בתי הספר     

 

 אחריות       .

 חודש מתאריך הנ"ל.  24  תקופת האחריות היאה, מובהר כי ימבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים של מור      א.

תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע. הגדרת קבלה סופית מתייחסת לאישור       ב.

 בכתב של המפקח והמתכנן של המתקן, המאשר שהמתקן הושלם לשביעות רצונו המלאה.

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

יות כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. תקופת האחר      ד.

 חודשים מיום ההחלפה.  24  לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך

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

 אופני מדידה       .2
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 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:  

הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון כל    (1)

 התקנים או הטכניון.

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.   (2)

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

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

 הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.   (5)

 כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.   (6)

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.    (7)

הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של ציוד, אביזרים      ח.

 וחמרים שידרשו לבצוע העבודה. 

העבודה תמדד עם השלמתה,נטו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חמרים שנפסלו. מחירי העבודה      ט.

כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא  המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את

 ישולם עבורם בנפרד.

 כבלים

 

וולט, בהתאם לתקן  1000המיועד להתקנה תת קרקעית ולמתח    N2XYכל הכבלים יהיו מסוג  .1
 " . DUTY HEAVYמסוג " 0271/4/60גרמני 

 ממ"ר יהיו עם גידים שזורים. 6כבלים בחתך מעל    

 כבלים למערכות בטיחות יהיו מוגני אש נטולי הלוגן.   

 

 הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא חיבורי ביניים. .2

 

הכבלים יותקנו בתעלות רשת לכבלים בחלל התקרה האקוסטית ו/ או מושחלים בצינורות, כמצוין  .3
 בתכניות.

 

אחת בלבד, פרושים וקשורים כל כבל כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב"קומה"  .4
 בנפרד, כ"כ תאופשר התקנה נוחה של כבלים נוספים בעתיד.

 

 ס"מ לאורך כל התוואי. 40יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל  .5

 

מ' בתוואים ישרים בדיסקיות מוטבעות עם מספר המעגל  5הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל  .6
 וייעודו.

 

 לוחות חשמל 

* עבודות יצור לוחות החשמל יבוצעו במפעל עם היתר ממכון התקנים ליצור לוחות חשמל ולסימון הלוחות בתו 
. על הקבלן לצרף תעודה מיצרן לוחות החשמל המעידה שלוחות החשמל המיוצרים במפעלו 1419תקן ישראלי 

 '.TTAמסוג 'ידו הם -וכן שהלוחות המיוצרים על 1419תואמים את דרישת התקן הישראלי ת"י 
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 FORM Bעם מידור  T4Pלוחות החשמל יהיו מסוג 

מידות סופיות של הלוח ייקבעו לאחר מדידה במקום בתיאום. באחריות הקבלן לדאוג להעברת  .1
המידות המדויקות של הלוח ליצרן הלוחות, ולהתאמת הלוח למקומו. יש לקבל את אישור המתכנן על 

 מהמידות בתכניות. 5% -סטיות הגדולות מ

לתלייה על הקיר. ללוח החשמל יותקן  מ"מ 2מפח פלדה מגולוון בעובי לוחות החשמל בכללותו, ייבנו  .2
 גב מפח.

דלתות( ולכל דלת יותקן  2ס"מ יכללו  60: לוח החשמל יכלול דלתות פח כנ"ל )תאים ברוחב מעל דלתות .3
יהיו מוסתרים חלד ו-זהה לכל הדלתות. צירי הדלתות יהיו מפלדת אל  K.Mמנעול פנימי דגם 

מעלות ללא תלות בשאר הדלתות. לתאי  180)פנימיים(. תהיה אפשרות לפתוח את הדלתות בזוית של 
 מהדקים יותקנו סגרים לדלתות עם מדבקות המראות את כיוון הפתיחה והסגירה ללא מפתח.

 תהיה אפשרות לחזק את הלוח לקיר מתוך הלוח. .4

 וחב הלוח.יותקנו מחיצות פח להפרדה בין השדות לכל ר .5

: פסי צבירה ומוליכים חיים יהיו עם כיסוי מגן פלסטי שקוף ושלט אזהרה למניעת מגע פסי צבירה  .6
מקרי. פסי הצבירה יהיו עשויים מנחושת אלקטרוליטית ויהיו מצופים בבדיל. פסי הצבירה יעמדו בזרם 

צות ותהיה אפשרות קצר ויהיו בחתך לפי התכניות. פסי הצבירה יופרדו מיתר הציוד בלוח ע"י מחי
טיפול מהחזית. כל החיבורים בין פסי הצבירה לציוד בלוח יהיו באמצעות מוליכי נחושת מבודדים לפי 

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז. )פסי  25התקן. מוליכים בחתך 
 צבירה לאפס והארקה יהיו רצופים עם בורג נפרד לכל מוליך(.

אחר ניקיון יסודי של הלוח משבבים ולכלוך, יש לצבוע את הלוח בשתי שכבות יסוד, לאחר מכן : לצבע .7
בגוון לפי בחירה. עוביין הכולל של  RAL-7032בצבע מקשר ולאחר מכן בשתי שכבות צבע אפוקסי 

 מקרון. 100 -השכבות יהיה גדול מ

: הלוח יבנה כיחידה שלמה בצורת ארון מחולק לתאים עם פנלים המכסים על הציוד בלוח מבנה  .8
ואפשרות פירוק כל פנל בנפרד ע"י בורג קפיצי ללא צורך בכלים. הלוח יכלול שדות נפרדים לכח, למאור, 
למיזוג אויר ולשעוני פיקוד.תהיה הפרדה בין מהדקים למתחים שונים. מהדקים לפיקוד יהיו בצבע 
שונה. כל מהדק ישולט ע"י חומר פלסטי. תא המהדקים יורכב בחלקו העליון של הלוח ויהיה מדגם 
נשלף )עם לחץ שטח(. לכל המעגלים יותקנו מהדקי מסילה. בדלת תותקן מחיצה עבור התכניות עם 

מקום פנוי להרחבות עתידיות. יותקנו פסי חלוקה מתאימים  30%שלט בחזית. יש לדאוג להשאיר 
 סת כבלים ראשיים ללוח. לכני

 .IP 44דרגת אטימות הלוח תהיה 

: כל האביזרים בלוח כגון מפסקים, מנתקים, שעונים וכד' ישולטו ע"י שלט סנדוויץ' חרוט שילוט .9
המתאר את ייעודם. גודל השילוטים יהיה שווה עד כמה שניתן ויחוזקו ע"י ברגים. בנוסף, יש לסמן 

פי התכניות. יותקנו שלטים לפי התקן כגון "הלוח מוזן משני באמצעות מדבקה את כל האביזרים ל
מקורות מתח" וכד'. כל המעגלים ישולטו ע"י חבק "דגל" עם ציון מספר המעגל. על הלוח יותקן שלט 

 עם נתוני היצרן, תאריך יצור, ערך המפסק הראשי ודרגת האטימות.

 חומרי הבידוד בלוח בכללותו יהיו מסוג כבה מאליו. .10

. כל הציוד ABBכל הציוד והאביזרים בלוחות יהיו מתוצרת שניידר, איטון או :ביזרים בלוחותציוד וא .11
)אלא אם כן כתוב אחרת( עם  IEC 898לפחות לפי  10KAוהאביזרים בלוחות יעמדו בזרם קצר של 

. כל האביזרים וציוד בלוחות יהיו מתוצרת YDE 0110 -ו IEC-974-2', ויעמדו בתקן Cדרגת בידוד '
 ה.זה

 מפסיקי הזרם יהיו לניתוק / חיבור בעומס בצורת מ"ז חצי אוטומטי. .12

הלוח ייוצר עפ"י התכניות. תכניות מפורטות של מיקומי האביזרים והציוד בלוח וכן פרוט יצרני הציוד  .13
ומידות הלוח יועברו לאישור המתכנן לפני התחלת יצור הלוחות. אין להתחיל את עבודת יצור הלוחות 

 העתקים מהתכניות הנ"ל(. 3מתכנן בכתב. )יש לצרף ללא אישור ה

לאחר ביצוע הלוחות יזמן היצרן את המתכנן לבדיקת הלוח במפעלו. אין לספק את הלוח לאתר ללא  .14
 .אישור המתכנן

מחיר הלוח כולל את כל הדרישות הנ"ל וכן הובלה, התקנה, חיבור, חיווט, שילוט והפעלה קומפלט.  .15
 לוחות בעל תקן ישראלי שמפעלו נמצא בירושלים ועוסק רק ביצור לוחות. לוח החשמל ייוצר ע"י יצרן
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עבודות התקנת הציוד בלוחות הקיימים תתבצע ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המתכנן וכוללות גם סידור  .16
 הלוח, חיווט, שילוט, חיבור והפעלה מושלמים קומפ'.

 

 

 

 מפסקים וח"ק

ת הטיח בגוון לפי בחירת האדריכל כל אביזרי החשמל והתקשורת יהיו להתקנה תח .א
 התקנת הקופסאות בקירות. לפניוהמזמין. יש לקבל אישור על סוג האביזרים והגוון 

 אביזרים סמוכים יהיו מסוג "הרכבים". .ב

 סיום עבודות הסיוד והצבע. רק לאחר הרכבת האביזרים תעשה  .ג

כראוי ומתאימות לפי החוק. בקירות גבס יותקנו קופסאות מסוג "כבה מאליו" מחוזקות  .ד
 לקירות גבס.

 כל אביזרי החשמל והתקשורת יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים, חברת חשמל ובזק. .ה

 ברגים לפחות. 2מפסקים ושקעים יחוזקו לקופסאות ע"י  .ו

לכל אביזרי החשמל בלי יוצא מן הכלל, הכוללים: שקעים, מפסקים קופסאות חיבור וכד',  .ז
 ט עם ציון מס' המעגל ומס' הלוח אליו מתחבר המעגל. יותקנו שלטים עשויים סנדביץ' חרו

השלטים יחוזקו באמצעות ברגים או מסמרות, כל קופסאות המעבר והחיבור יהיו עם מכסים 
 המחוזקים ע"י ברגים בלבד.  
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 תיאומים ואישורים

 מנהל עבודה .1

לשם ביצוע העבודה באופן יעל ושוטף, יעסיק הקבלן מנהל עבודה מוסמך בעל רישיון בר תוקף לתקופת  ביצוע 
 העבודה בהתאם לחוק החשמל תשי"ד.

כח  הרשמי   -מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות באתר ,כולל עבודות קבלני המשנה וישמש בר 
 קבלן.של ה

 כל הודעה בכתב ו/ או בע"פ שתמס ר למנהל העבודה תחייב ותחשב אילו נמסרה לקבלן.

יום מיום חתימת החוזה את שם מנהל העבודה, כתובתו ומספר  14הקבלן ימסור בכתב לאישור המפקח תוך 
 הטלפון בביתו. אין להחליף מנהל עבודה ללא אישור בכתב של המפקח.

 תאום וקבלת אישורים .2

מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו במקום תוך תאום עם  הקבלן
תנאי הפעילות הקיימים בשטח כפי שאלו יובאו לידיעתו ע"י המפקח, כמו כן עליו לוודא בעת סידור הטפסנות 

 כולל בהתאם לתכ'.ע"י קבלן השלד ולפני היציקה כי הוכנסו שרוולים או הובטחו חורים למעבר כבלים ה

 לא עשה כן, ידרש הקבלן לחצוב על חשבונו את כל החורים והחריצים הדרושים.

הקבלן לא יעשה שום סיתותים, שבירת או קידוחים באלמנטים יצוקים בבטון אלא לפי ההוראות המהנדס כולל 
 פרטים מדויקים בדבר מיקום מידות וכו'.

 ביקורת המתקן-מסירת העבודה .3

 יתאם בקורת של "חשמלאי בודק" מהנדס, לכל המתקן.הקבלן יזמין ו

 הקבלן יספק לבודק את עזרתו וכל מכשיר או אמצעי בדיקה ע"פ דרישתו, ללא כל תשלום נוסף.

 תיאומים , אישורים ובדיקות: .4

 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים  והעובדים באתר ולוודא מועדי יציקות,  .א

תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תיאום ו/או אי טיח, צבע, ריצוף וכו'. לא 

 ידיעת מועד התקנת תקרה, צבע וכד'.

 

הקבלן יתאם את הכניסות והחיבורים הראשיים של הטלפונים עם חברת בזק עבור כל שלב  .ב

 ויקבל את אישורם להכנות שביצע.

 

עבור כל שלב הקבלן יתאם את הכניסות והחיבורים הראשיים של חשמל עם חברת החשמל  .ג

 ויקבל את אישורם להכנות שביצע.

 

עם השלמת עבודתו יזמין הקבלן בדיקת "חח"י " עבור המתקן שהתקין עבור כל שלב בנפרד   .ד

ויתקן מיד ועל חשבונו כל ליקוי שיתגלה, עד לקבלה הסופית של המתקן על ידי הבודק. 

 ישולמו ע"י הקבלן. התשלום עבור בדיקות לכל שלב ובדיקות  נוספות )במידה וידרשו(

 

 בסיום העבודה יזמין הקבלן בודק מטעם חברת בזק לאישור צנרת הטלפונים.  .ה

בדיקות הבודק אינן באות במקום בדיקה על ידי המתכנן ו/או המפקח  ואינן פוטרות את  .ו

הקבלן מביצוע כל התיקונים שיידרשו על ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שהתקבלה 

 ע"י המתכנן והמזמין.  הן ע"י הבודק והן
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כל התיאומים והבדיקות המפורטים לעיל כלולים במחיר העבודה עבור כל שלב ולא ישולם  ז.

 עבורם בנפרד.

 הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין .5

 לפני מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:  

 במידת הצורך.בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים  ✓

 וולט. 500בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר  ✓

 בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר, הבדיקה תכלול את כל השקעים. ✓

 (.  LOOP - TESTERבדיקת התנגדות הארקה של המתקן )  ✓

 כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות. ✓

 בדיקת נכונות השילוט. ✓

 וב.בדיקת פעולה של המנועים כוון סיב ✓

 בדיקה מלאה של כל מתקן התאורה כולל התאמת המעגלים למסומן בתוכניות. ✓

 בדיקת הפעלה/ הפסקה ידנית. ✓

 בדיקה מלאה של כל השילוט. ✓

 הזמנת הביקורות והתשלום עבורן.  ✓

 סיוע לבודק המוסמך בבצוע הביקורת. ✓

 הכנת מתח בלוחות.  ✓

 בדיקת איזון פאזות. ✓

 בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה. ✓

 ( בשלושה העתקים. AS-MADEהכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל ) ✓

 

כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל התיקונים שידרשו בבדיקות 
 השונות וכן ישא בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש.

דו"ח על כל   הפעולות והבדיקות הנ"ל שימסר כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. הקבלן יכין 
 למפקח בחתימתו.

 

 כמויות .6

הכמויות רשומות ברשימה הכמויות הן באומדן בלבד והכמות הסופית המדויקת תקבע לפי המדידה 

של העבודה המבוצעות, כך שינוי בכמויות הסופיות המדודות, בתנאי שסה"כ השינויים ישאר בתחום 

 ם במחירי הסעיפים.המבנה, לא יגרום לשינויי

 מידות בתוכניות: .7

על הקבלן לבקר את התוכניות המידות והפרטים הנתונים בתוכניות לפני תחילת העבודה.  בכל מקרה 

של טעות או סתירה בתוכניות, שרטוטים , המפרט או ברשימת הכמויות, על הקבלן להודיע על כך 

וצע העבודה. לא תתקבל כל טענה של מיד למפקח שיחליט ודעתו תהיה קובעת לפי אלו נתונים תב

הקבלן על אי שימת לב למידות, אי התאמתם או סטיות מהם, מידה מסומנת במספר עדיפה על מידה 

הנמדדת מתוך התוכניות. במקרה ולא יפנה הקבלן את שימת לב המפקח , יישא הוא בכל האחריות 

 הוא.לתיקונים שיידרשו על ידי המפקח לפי קביעתו שתעשה בכל מועד ש
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 תקופת האחריות .8

חודשים מיום אישור קבלת המערכת  36קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתו התקינה של המערכות לתקופה של 
 ע"י המזמין והמהנדס היועץ.

הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה, פגם או פעולה לא תקינה של המערכות או חלק מהן, אשר יקרו בתקופת 
היא לא באשמת הקבלן ועקב הפעלה לקויה של המערכות שלא בהתאם  האחריות, אלא אם כן הוכח שהתקלה

 להוראות.

 שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה. 6הקבלן מתחייב לבצע התיקונים תוך 

זאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו הסדירה של המבנה וכדי למנוע הפסדים ועוגמת נפש למזמין. הקבלן 
 בחלק חדש ללא תוספת מחיר.מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום 

 חודשים נוספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו. 36תקופת אחריות של 

שעות מעת מסירת ההודעה, רשאי המזמין לבצע התיקון באמצעות טכנאים אחרים  6באם הקבלן לא יופיע תוך 
 שאינם עובדיו של קבלן אך על חשבון הקבלן.

ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן. ביקור באתר עקב  4ן המערכת לבצע במשך תקופת האחריות מתחייב קבל
תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות 
 הבאות: תאריך התיקון, שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו. מידי פעם תבוקר המחברת ע"י המזמין.

ת האחריות יזמין הקבלן את המהנדס היועץ והמזמין וימסור את המערכות לאחריותו של המזמין בתום תקופ
 ו/ או בא כוחו.

יום לפני מועד מסירת המערכת סופית, תוארך תקופת האחריות עד  30על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים 
 ץ.למועד בו ימסרו המערכות לשביעות רצונם המלאה של המזמין והמהנדס היוע

בנוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות אנשי האחזקה של המבנה לטיפול ותפעול של כל הציוד ללא תשלום 
 נוסף.

סטים ודיסקט של תכניות עדכניות של המתקן כפי שבוצע )תכניות  3עם השלמת העבודה ימסור הקבלן 
ASMADEבלן יסמן מבעוד מועד את כל ( לאחר כל השינויים. התכניות יבוצעו בשרטוט ממוחשב אוטוקד. )הק

 השינויים על התכניות שקיבל כדי שהשינויים לא ישכחו(.

 

 הקבלן מצהיר: –הצהרת הקבלן 

כי קרא והבין את תוכן המפרט, קיבל את כל ההבהרות וההסברים שביקש, ומתחייב לבצע את עבודתו   .1
 בהתאם לדרישות הכלולות בו. 

לאחר שבדק את שטח המבנה, התוכניות, כתב הכמויות כי הצעתו עונה לכל אחד מסעיפי המכרז,   .2
 והמפרט על כל דרישותיהם. 

כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי העזר, ציוד ואביזרים הדרושים להשלמת עבודתו וכי הוא   .3
יבצע את כל הדרישות המוגדרות במכרז זה בשלמותן עד שלב מסירת המערכת למזמין. לקבלן לא 

 ודה דרישות כספיות בגין עבודה זו.תהיינה במהלך העב

נמצאים  –כי כל החומרים, הציוד, מכשירים, כלי עבודה אשר עליו לספק או להשתמש במהלך עבודתו   .4
 ברשותו או שיכול להשיגם.

 כי עבודתו תתבצע ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לכללי המקצוע הטובים ויסיימה במועד שנקבע.  .5

 

 אופני מדידה ותמחור

 .עיין פרק הוראות כלליותהערה: 

וצנרת פ"נ   N2XYמחיר נקודה כולל התקנת קו הזנה החל מלוח החשמל עד לאביזר הסופי. כולל כבל   .1
ס"מ או צינור מרירון קשיח כבד. כולל כל קופסאות  3*2.5כמפורט לעיל, או תעלת פלגל במידות 

 ההסתעפות מרובעות דגם גוויס והאביזר הסופי.
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תעלות/צנרת וכד' המחיר כולל גם את החיצוב/קידוח/מעבר הדרוש להעברת /בכל סעיפי הנקודות
הצנרת בקירות, בתקרות, ברצפה, במחיצות ובכל דרך לאורך כל התוואי הדרוש עד לנק' הסופית וכן 

 כולל סגירה בטיח, ישור והחלקה של החריצים עד למצב של צביעה.

צמו לפני הגשת הצעתו וכן לאחר השלמת עבודתו. הכמויות נכתבו כאומדן ועל הקבלן למדוד ולספור בע .2
המזמין רשאי בכל עת ובכל שעה ללא תוספת  על מחירי הנקודות והאביזרים השונים לשנות את 

 מיקומן, לקצר או להאריך קווים וכן להוסיף או להוריד סעיפים וכמויות כראות עיניו.

 אושרו לפני הביצוע.עבודות חריגות יחשבו על פי בסיס מחירי החוזה ומחיריהן י .3

מתקן התאורה בכללותו יימדד לפי נקודות, כאשר כל ג"ת במעגל המותקן בתקרות/ בקירות ובעמודים  .4
נחשב כנקודה, אולם ג"ת הפלורוסנטים המותקנים צמודים אחד לשני נחשב ג"ת הראשון במעגל 

 נקודה.   1/2 -כנקודה יתר ג"ת במעגל נחשבים כ

מערכת טלפונים וכל מערכות מתח נמוך בכל שטחי המבנה והמשרדים  מתקן התקשורת למסופי מחשב, .5
 ימדד לפי נקודות.

 מתקן הכח הכולל:  .6

תעלות וכבלים ראשיים ימדדו לפי מטר אורך מותקנים הלכה  למעשה. במחיר התעלות כלול גם 
ורט הקשתות, הזוויות, הסופיות המחברים של היצרן וכן כל התמיכות והמתלים להתקנת התעלות כמפ

 במפרט, כולל האטימה בחומר נגד אש וציפוי הכבלים בחומר נגד אש.

הצנרת והכבלים מתקן כח לחיבורי קיר ותאורה והזנות חד פאזי ותלת פאזיים ימדדו לפי נקודות כאשר,  .7
מ"מ והצנרת כלולים במחיר   30X25לכל המעגלים החל מלוח החשמל עד לאביזר הסופי והתעלות  

 הנקודה.

 

 נקודות

האביזרים כגון: ח"ק לחשמל ותקשורת, מפסקים וכד' כלולים במחיר נקודה ויהיו תוצרת שובל תחה"ט תקן  כל
חדש או גוויס לפי בחירת האדריכל. יש להביא דוגמא לאישור האדריכל / המזמין לפני הרכישה. המזמין רשאי 

 לקבוע את סוג, תוצרת  וצבע האביזרים )מכל סוג שהוא( ללא תוספת מחיר.

 

 נקודת מאור רגילה .1

כל יציאה לגוף תאורה על הקיר ו/ או התקרה בכל גובה שיידרש, בתוך או מחוץ למבנה כולל צינור 
מ"מ טיפוס "פנ" או מרירון לפי הצורך,  החל  25מ"מ /  20פלסטי חסין אש כפיף כבד ) מריכף( בקוטר

כולל חציבות  IP 44ברגים   4-מלוח החשמל , כולל כל קופסאות מעבר דגם גוויס מרובעות עם מכסה ו
ממ"ר, כולל מהדקים וכל חומרי העזר   3X1.5  / 5X1.5בחתך  N2XYוסתימות החריצים, כולל כבל 

 והעבודות, הדרושים להשלמת הנקודה. 

 מחיר הנקודה יכלול את מפסקי הזרם  רגיל או כפול או חילוף.

 

 נקודת מאור ללא מפסק .2

 כמו נקודת מאור אולם ללא מפסק.

 

 ' לחצן תאורה מוארנק .3

 .1.5X5N2XYכמו נק' מאור אולם עם לחצן מואר תתה"ט וכבל 

 

 נקודת ח"ק כח כפול .4

מ"מ  שיותקן באופן סמוי  20אמפר, בכל גובה שיידרש, צינור חסין אש   16כל יציאה לבית תקע כפול  
, חציבות  IP 44ברגים   4 -החל מתעלת כבלים כולל כל קופסאות המעבר דגם גוויס מרובעות עם מכסה ו

ממ"ר החל מלוח החשמל כפי המופיע בתוכנית  3X2.5בחתך  N2XYוסתימת החריצים, כולל כבל 
אמפר  16החשמל וכל חומרי העזר והעבודות, הדרושים להשלמת הנקודה, כולל בית תקע כפול  

 בהרכבים תחה"ט מחוזקים עם ברגים לקופסאות. 
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 נק' חיבור קיר כוח יחיד  .5

 כמו נק' ח"ק כח כפול אולם במעגל נפרד או משותף עם ח"ק יחיד.

 

 ן חד פאזי כולל קו פיקוד ללוח כולל מפסק פקט  בגג וכולל תיבת הפעלה מזגניתנקודה מזג .6

 נקודה משולבת להפעלת מזגן והזנה למזגן כמופיע בתוכנית.

 מ"מ, מלוח קומתי ליח' הפעלה מזגן בכתה. 20מושחל בצנור "פנ" קוטר   N2XY 3X1.5הכוללת: כבל 

 תחה"ט בכתה. SM-2/Bאספקה , התקנה וחיבור יח' הפעלה דגם "מזגנית" 

 תחה"ט , החל מלוח החשמל עד ליח' המדחס בגג 29ממ"ר בצנור קוטר   N2XY 3X6כבל 

אמפר , מותקן ומחוזק בר קיימא על הקיר ליד יח'   IP-65  3X32סיום במפסק תלת קוטבי מוגן מים 

 המדחס.

 לתיבת מעבר ליד המאייד בכתה. 16התקנה של שקע תחה"ט עם צנור קוטר 

 ס"מ מותקנת תחה"ט בכתה.  15X20מחיר הנקודה כולל תיבת מעבר 

כולל את כל חומרי העזר והאביזרים כולל ביטון צנרת בגג איטום, שילוט, כולל תאום עם מתקין 

 מערכת מ"א.

 נק' מזגן תלת פאזי כולל קו פיקוד ללוח כולל מפסק פקט בגג כולל תיבת הפעלה מזגנית .7

 ממ"ר.  N2XY 5X4לל קו פיקוד כולל תיבת הפעלה מזגנית אולם עם כבל כמו נקודה מזגן חד פאזי כו

 

 נקודה למפוח שירותים .8

עם נורית וסיום בשקע מוגן  16Aכמו נקודה חיבור כח יחיד אולם במעגל נפרד כולל מפסק דו קוטבי 
 מים תחה"ט ליד המפוח.

 

 נקודה לטלפון  .9

תעלה או מההסתעפות הקרובה  )בהתאם מ"מ מארגז החלוקה הקרוב או  20הכוללת מוביל בקוטר 
זוג תיקני מושחל בצינור חיבור בתיבת טלפון סיומת הנקודה  3למקרה( עד אביזר היציאה , כבל טלפון 

 פינים מאושר ע"י חברת בזק. 6בשקע טלפון 

 

  RJ45נקודה למסוף למחשב סיום בשקע   .10

תעלה עד אביזר היציאה, חוט נילון  מ"מ לפי הענין מארגז החלוקה הקרוב או 25הכוללת מוביל בקוטר 
 תחה"ט.  CAT6E-RJ45" תחה"ט כולל שקע 55מ"מ מושחל בצינורו סיומת בקופסא " 3

 

 נקודה לטלוויזיה/טל"כ .11

מ"מ מתיבת החלוקה הקרוב עד אביזר היציאה, כבל קואקסיאלי תיקני  25הכוללת מוביל בקוטר 
 מ"מ תחה"ט ושקע טל"כ   תחה"ט. 55מושחל בצינור וסיומת בקופסא עומק 

 

 נקודת הכנה לשקעי מחשב בכתות .12
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מ"מ  3מ"מ מארגז החלוקה / ארון תקשורת עד אביזר היציאה, חוט ניילון  25הכוללת מוביל בקוטר 
מ"מ עם מכסה מרובע דגם גוויס עם ארבע ברגים בכל גובה  70מושחל בצינור סיום בקופסא קוטר 

 ר קימא על המכסה כגון "מחשב".שיידרש בהתאם לפרטים ושלט ב

 נק' ללחצן חירום ראשי .13

ממ"ר כולל לחצן הפסקה עם  N2XY 4X1.5כמו נק' לבית תקע אולם בקו נפרד מהלוח כולל צינור כבל  
בקופסה משוריינת עם חלון זכוכית ופטישון ומנעול כולל שילוט  XAS E25מגעים דגם טלמכניק  2

 תיקני.

 

 נקודה לדוד מים .14

אמפר עם נורת ניאון לסימון תוצרת דיג מודולקס צבע קרם  תחה"ט, צינור פלסטי  2X16כוללת מ"ז 
ממ"ר על יד הדוד. כמו כן הנקודה כוללת חיבור בין המפסק הנ"ל     3X2.5מ"מ , כבל   23כפיף כבד 

ל . הנק' בקו נפרד מהלוח. כול N2XYממ"ר   3X2.5משוריין גמיש גלנוע וכבל  P.V.Cוהדוד ע"י צינור 
  קטבים ליד הלוח. 2מפסק ביטחון 

 

 נקודה הכנה למתח נמוך)גלאי אש/כריזה וכד'( .15

מ"מ לפי העניין מארגז החלוקה הקרוב או תעלה או מההסתעפות הקרובה   20הכוללת מוביל בקוטר 
" תחה"ט עם 55)בהתאם למקרה( עד אביזר היציאה , חוט ניילון מ"מ מושחל בצינורו סיומת בקופסא "

ברגים ושלט בר קימא על המכסה כגון: "רמקול",  "הכנה  4ור ניסקו או מרובע מחוזק ע"י מכסה עיו
 אנטרקום" ,"גלאי אש" וכד' בהתאמה.

 

 CIMA M-460נקודת קו בזנה לחשמל בלבד לתיבת שקעים  .16

 CIMAכמו נקודת חיבור כח יחיד ללא אביזר כולל התחברות לתיבת 

 

 CIMA M-460נקודת קו הזנה טלפון ותקשורת בלבד לתיבת שקעים  .17

 ממ"ר ללא אביזר 20צינורות  2זוג אולם  4כמו נקודת טלפון עם כבל טלפון תקני 

 CIMAכולל התחברות לתיבת 

 

 נק' לחצן חרום לכיתת מחשבים  .18

 XAL  174 Jכמו נק' מואר אך סיום בלחצן פטריה , שיחרור על ידי סיבוב דוגמת 

 טלמכניק עה"ט, עם שלט אזהרה חרוט בצהוב. של

 

 

 נקודת למפסק מורה לעמדות עבודה בחדר מחשבים .19

 ממ"ר מהלוח סיום במפסק  5X1.5בחתך   N2XYכמו נקודת מאור אולם כולל קו פיקוד כבל 

 מואר דו קוטבי עם שילוט סנוויץ "לחצן הפסקת חשמל לשקעים"

 

 נקודת פעמון .20

 מוסיקולון ומפסק הפעלה.כמו נקודת מאור כולל פעמון 

 

   צל  -נקודת פוטו  .21

 כמו נק' מאור אך סיום בפוטוצל בתיבה אטומה כולל קו הזנה עבורו.
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 נקודה למנוע שחרור עשן .22

ממ"ר החל ממרכזת לפתיחת חלונות עשן עד  3X2.5 XNHXכמו נק' ח"ק אולם עם כבל חסין אש אדום 

 למנוע כולל חיבור קומפ' של המנוע בהתאם להוראות הספק.

 

 

 

 

 

 שם הקבלן ___________________

 ת.ז. _______________________

 חתימת הקבלן________________

       תאריך _____________________

 

 

 מערכות מתח נמוך

 משולבתמערכת גילוי אש וכריזה 

 (ADDRESSABLEמערכת גילוי אש ועשן  אנלוגית ממוענת )

 א. כללי.2

 המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת להתרעה של אש ועשן בכל המבנה .1

 כל אזור יכוסה בנפרד ובכל לולאה לא תותר העמסה של גלאים ואביזרים  .2

 ממקסימום האביזרים      80%מעל  

 מורשה של יצרן הציוד הגילוי.על החברה המספקת את הציוד להיות סוכן  .3

 המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גילוי אש/ועשן  .4

 .ADR-7000/3מסוג טלפייר דגם  

מסמך זה מפרט את הדרישות ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תכלול רכזת אזעקה מרכזית,  .5

 מושלמת.גלאים, ציוד התרעה )צופרים, זמזמים וכו' ( ואביזרי עזר לקבלת מערכת 

 כמות הרכזות תיהיה בהתאם לדרישת יועץ בטיחות בכל אופן לכל מבנה תותקן רכזת נפרדת. .6

 המערכת תחובר ותתמשק עם מערכת הכריזה ועם מערכת התרעה לרעידת אדמה.  .7

עבודות הקבלן כוללות בדיקת אינטגרציה של מערכות החרום ואישור מכון התקנים לכל המערכת  .8

 ללא תוספת מחיר.

 תקנים .9

 המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים. 
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. בנוסף לת"י ישא הציוד 1220רכיבי המערכת יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לפי ת"י  

 האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפרוט הבא:   U.Lלפחות תקן 

  U.L .864  -רכזת אזעקה          

  U.L 268  -גלאי עשן           

  U.L  321  -גלאי חום         

  U .L . 1481  -אמצעי התרעה     

כל ציוד אשר יוצע חייב לענות לדרישות שלעיל ועל הספק להוכיח שאכן הציוד המוצע על ידו עונה  

 לדרישות אלה.

 ומכון התקנים הישראלי. ULרכיבי המערכת ישאו אישור  

הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים, יהיו הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק,  

 תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.

המפרט מהווה השלמה לכתב הכמויות ותוכניות, עבודות צנרת ההזנות ומעברים תה"ט יבוצעו ע"י  .10

, לחצנים וכו' (. צנרת גלויה קבלן החשמל  לרבות הנחת צינורות עד מקומם של האביזרים ) גלאים

בתקרות  או קטעים מצנרת קבלן החשמל עד לאביזרים של המערכת יבוצעו ע"י קבלן מערכת הגילוי 

יח' הפעלת כיבוי וכול שידרש(  F.S .S . T ויכללו במחירי היחידה)גלאים אביזרים חיבורים ל

 המפורטים בכתב הכמויות.

החשמל ולבדוק באם בוצעו דרישותיו. עובדה זו לא תהווה  על קבלן המערכת ללוות את עבודות קבלן 

 עילה לעיכוב העבודה מכל סיבה שהיא.

 היקף העבודה .11

עבודות הקבלן במסגרת חוזה/ מכרז זה כוללות תכנון המערכת בכללותה ואישורה במכון התקנים   

אספקה, התקנה, חווט והפעלה של מערכת מושלמת לגילוי עשן ואש , התאמת המערכת לדרישות 

מכבי אש ולדרישות התקן הישראלי הפעלה באינטגרציה מלאה של כל המערכות מתזים ומשאבות, 

הוצאת עשן מפוחי על לחץ דמפרי אש וכול מערכת אחרת שתידרש בתאום מלא עם  חשמל, מפוחי

הקבלנים הקבלן יהיה אחראי להפעלת כל המערכות באינטגרציה כולל בדיקת אינטגרציה כללית עם 

מכון התקנים וכן כל הבדיקות הנדרשות ע"י מכון התקנים מכבי האש והראשויות השונות למע' 

לת אישור סופי למערכת ללא תקלות או הסתייגויות כולל כל ההתחברויות הגילוי והכיבוי עד לקב

למע' השונות מחיר הבדיקות הנ"ל כלול במחיר המערכת ולא תשולם כל תוספת לנ"ל . התקנת 

המערכת על כל פריטיה תתואם עם המזמין והמפקח באתר, על הקבלן להשתתף בכל הבדיקות 

וח וכל גורם אחר שיידרש וככל שיידרש והנ"ל כלול במחיר שידרשו מול מכון התקנים מכבי האש הפק

 המערכת 

ספק המערכת יבצע שרות ואחריות שהמערכת וכל פריט בה יפעלו וימלאו את תפקידם בצורה  

שנים לפחות  10מושלמת. הקבלן מתחייב לתת שירות למערכת כולל חלפים בתשלום לתקופה של 

מערך המערכת ללא כבילה ותשתיות   5לא יעלה על  % לאחר המסירה וגמר האחריות למע' והמחיר 

. 

הקבלן מתחייב למסור את המערכת למזמין, לספק הוראות הפעלה מושלמות, דפים קטלוגים  .12

 ולהדריך צוות של המבנה בהפעלת המתקן. כל התנאים הנ"ל הם תנאי לקבלת המתקן ע"י המזמין.

כולל הוראות בכתב לביצוע עבור המערכת הקבלן מתחייב למסור למהנדס סט תכ' מתוכנן ומושלם  .13

 (.1220לפני תחילת ביצוע ההתקנה וע"פ דרישות התקן הישראלי העדכני )
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מסירת התכ' הנ"ל היא תנאי הכרחי לתחילת בצוע המערכת ואין לאשר לקבלן תחילת עבודה ללא  

בי האש, תוכניות אלו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם על התוכניות ממכון התקנים ו/ או ממכ

הדרישה לקבלת אישור מוקדם תקבע ע"י המהנדס היועץ, מנהל הפרויקט או המזמין. הקבלן 

מחתימת החוזה, סט תכ' מושלם אשר יכללו את כל הדרישות  14מתחייב למסור למהנדס תוך 

לתשתית ופירוט חיווט, ציון מיקום וגודל תיבות מעבר, הוראות בכתב לביצוע כל חיזוקים וכל 

 ל הציודים השונים.הגדלים ש

במידה ולא ימסר פרט זה או אחר בפרק זמן הנתון לעיל יראה הדבר כי הפרטים המצוינים בתכ'  

מספקים את הקבלן. כל דרישה אשר תועמד לביצוע ע"י הקבלן לאחר פרק הזמן הנתון לעיל תבוצע 

 על חשבון הקבלן.

 תיאור המערכת .14

אש אוטומטי בעזרת גז יותקן בלוחות ראשיים ובלוחות גלאים יותקנו כנדרש בתקן הישראלי . כיבוי  

 משנה של המבנה.

כל קווי המערכת ורכיבי לוח הבקרה הראשי יפעלו בשיטה של בקרה עצמית וכל תקלה בהם תסומן  .15

 מיד בצורה קולית וחזותית בלוח.

ופינוי עשן המערכת תתריע גם בפריצת מים ממתזים ותפעיל את כל המערכות לכיבוי אש אוטומטית  

אוטומטי. מצב המערכת ידווח למערכת הבקרה המרכזית אשר תותקן במבנה בעתיד ויחד עם 

 המערכת יסופקו כל הפרוטוקולים הדרושים וציוד התקשורת לצורך זה.

 

 ב. מסמכים ישימים

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:

 לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה.מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים,  .1

 אישור הועדה לאנרגיה אטומית על כשירות הגלאים הרדיואקטיביים לשימוש במבנה. .2

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  .3

 

 ג. תיאור המערכת

 רכזת ממוענת אנלוגית  .1

( אנלוגית .לא תתקבל כל מערכת אחרת ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ) 

 שאינה מערכת אנלוגית.

כל סוגי הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת  

 כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.

רת אל המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת אשר יאפשר העברת מידע ברשת תקשו 

 (. G.C.Cמערכת תצוגה גרפית לשליטה ובקרה ) 

 

 מפרט טכני למערכת גילוי אש ממוענת
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 כללי 1.1

אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת -המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו 1.1.1

בראש כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה האינטגרלית של הגלאים תימצא 

 מעלות. 360הגלאי ותאפשר זווית ראיה של 

ערוצי אשר יכללו ממשק לגלאים -ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חד 1.1.2

 קונבנציונליים, מפסקים, אמצעי התראה, הפעלה ולוחות סינופטיים. 

 ( ובמרחב כתובות זהה.SLCהמעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים ) 1.1.3

 ULתקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת -המוצעת תישא תוהמערכת  1.1.4

 .EN-54או 

המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חירום אינטגראלית,  1.1.5

 ודואר אלקטרוני. SMSהודעות 

 

 לוח הפיקוד והבקרה.  1.2

נומריים, נוריות תצוגה, -פיקסלים ותווים אלפא 260X64גרפית של ( LCDצג גביש נוזלי ) ,תכילתצוגה  ה 1.2.1

 864UL, .EN-54, 1220ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י 

 כתובות של התקני מבוא ומוצא. 1016מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד  1.2.2

(. כל לולאה SLCלולאות בקרה ) 8 מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש עד 1.2.3

 התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא. 127תאפשר בקרה עד 

 CLASS-או חיווט ב CLASS A – STYLE 7-המערכת תאפשר עבודה בטופולוגיה חופשית, חיווט ב 1.2.4

B. 

ושליטה על כלל ( תוך תצוגה Peer-to-Peerרכזות ברשת שוויונית ) 32המערכת תאפשר חיבור של עד  1.2.5

 המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם. 

לוח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן האוטומטי ושינוי רגישות הגלאים  1.2.6

 במשטר יום/ לילה בהתאם לשעות העבודה במשך היממה,בהתאם לחגים ולימי השבוע )שישי/שבת(.

וסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה, תקלה, ביצוע פעולות שעון הזמן משמש בנ 1.2.7

כגון: השב, השתקת צופרים, ביצוע תכנות ועוד. המערכת תאפשר חיבור למחשב שבו מותקנת תוכנת בקרה 

 לשליטה כללית.

וי התוכנה כוללת תצוגה גרפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי של נקודות האזעקה ובליו 1.2.8

טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת אזעקה, תכנות המערכת, שליטה 

 מרחוק וניהול אירועים.

ניתן יהיה להפיק במערכת דו"חות אירועי מערכת כגון אזעקה, תקלה וכו'. הדוחות כוללים את נתוני  1.2.9

ים. אירועים אלה ניתנים להצגה במסך המערכת האירוע, זמן האירוע, סוג ההתקנים, הכינויים ופרטים נוספ

 או לחילופין ניתנים להדפסה.

 

 (LOOP SLCלולאות הבקרה )  1.3

סוג ומספר ערוצי, הכולל יחידת עיבוד עצמאית. -לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו 1.3.1

 את מבצעים הקו כרטיסיכרטיסי הקו, יקבע על פי מספר ההתקנים )מסוג כתובתי( והתצורה של המערכת. 

 ההתקנים. אל כיוונית-הדו והתקשורת הבקרה פעולות

מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את הלולאה במצב קצר ויחזור לפעולה  SLCמעגל הקו האנלוגי  1.3.2

 רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי.

 מצבי העבודה השונים. לבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין LEDמעגל הקו יכלול נוריות  1.3.3

 כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג חוטים יחיד. 1.3.4
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. Broadcast)כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות ) 1.3.5

 Fire Alarmאימות אזעקה )שניות, כולל ביצוע  3 -הכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מ

Verification.) 

 

 (C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ). 1.4

מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה, ספק הכוח, מטען המצברים וכל הציוד  1.4.1

המקושר לרכזת ובכלל זה צגים, ממשקים וכו'. תקלה ניתוק או הוצאה של אחד המרכיבים הנ"ל תאובחן 

 ותדווח מידית.

מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה, בין לולאות, בין  1.4.2

 כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת.

מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון לא מחיק ממנו ניתן  1.4.3

 וכם לתאריך.יהיה לדלות דיווחים עפ"י שי

( לאירועי אזעקה ותקלה בנפרד. כל זיכרון אירועים יכיל HISTORYמערכת העיבוד תכלול זיכרון ) 1.4.4

 -אירועים אחרונים במערכת. נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת ותצוגת ה 250לפחות 

LCD .או להדפסה באמצעות מדפסת 

( להצגת הפרמטרים האנלוגיים של ההתקנים, MONITORי )המערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוג 1.4.5

 לרבות נתוני קריאה עכשוויים, ספי יחוס, ספי אזעקה ופרטי ההתקן.

 

 ארון 1.5

לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלסטי "כבה מאליו" דקורטיבי וניתן יהיה להתקנה על הקיר או בתוך  1.5.1

 הקיר, בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.

 יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים.הארון  1.5.2

בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתראות החזותיות. שימוש במקשים יוגבל באמצעות קודי  1.5.3

 גישה ברמות שונות.

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. 1.5.4

עתידית של גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה  1.5.5

 .50%לפחות 

 

 פלט –קווי קלט   1.6

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 בצורת קולית וחזותית ברורה על הלוח שתבדיל 

 גלאים, קוים, טעינה וכו'.בין תקלות ברכיבי המערכת השונים: 

 רמות גישה 1.7

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים  4למערכת יהיו 

ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה קולית 

 חזותית על הניתוק הקיים.

 םאזורים לוגיי 1.8

אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש באמצעות  499המערכת תאפשר הגדרה של עד 

 התוכנה, לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות.

 לוח הבקרה 1.9
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-אלפאפיקסלים ותווים  260X64( גרפית של LCDצג גביש נוזלי ) מכילים ולוח המקשיםתצוגה ה 1.9.1

רכזת הגילוי  .1220נומריים, נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י 

שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים  IN – BUILTתכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה

בעת הצורך של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או 

 תכנה כלשהם.

למניעת התראות שווא וכמו כן תכלול  ALARM VERIFICATIONמרכזיית הגילוי תכלול מערכת  1.9.2

 רך זיהוי מהיר במידה ומתפתחת שריפה.לצו (PRE-ALARM)התראה -קדם

 .מרכזיית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים 1.9.3

מבלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות מכרטיסים  TESTניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב  1.9.4

 אחרים. 

שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן  מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות 1.9.5

 אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות, הפעלת ושליטה על מפוחים וכו'.

המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את הגדלת הספקי  1.9.6

ספקים אלו יאפשרו הספקת אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים,  המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום.

 תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים.

להתקני ההפעלה בשטח.  24Vהספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא  1.9.7

המרכזית באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד 

 הסטנדרטיות.

מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית של הרכזת. הבקרה  1.9.8

תכלול את בדיקת יכולת הסוללות להספקת הזרמים הנדרשים לכלל המערכת. המרכזייה תכלול סידור 

 רים ולהפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת.להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצב

, אשר יאפשרו את חיבור המערכת RS-232מרכזיית גילוי האש תאפשר חיבור אופציונלי של יציאת  1.9.9

 למחשב, להדפסת אירועים ולצג גרפי.

אשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות  TCP/IPמרכזיית גילוי האש תאפשר חיבור אופציונלי ליציאת   1.9.10

 אינטרנט. /רשתות אינטראנט 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:  1.9.11

 פעולת המערכת במצב תקין. •

 הצגת אירועי אזעקה. •

 הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה )אבחון אוטומטי ע"י מעבדי המערכת(. •

ובדיקות. יוצג האירוע הראשון הצגת כמות אירועי האזעקה, פיקוחים, סטטוסים, תקלות, נטרולים  •

 והאירוע האחרון שהתרחשו. כל הנ"ל יופיע על גבי התצוגה הראשית בחלון אחד.

ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או המחוברים לרכזת אחרת  •

 המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.

זעקה ניפרד לכל גלאי. כמו כן ניתן יהיה להגדיר מועדי חגים א-קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם •

 אשר בהם המערכת תעבוד במשטר רגישות לילה לאורך כל היממה.

 תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים. •

 כך.קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים מ •

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-אבחנה בין קדם •
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 (.Compensation Driftעדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים ) •

 (.Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה ) •

 שניות כולל אימות אזעקה. 3 -תגובה מהירה לאזעקה  •

שים וצג המערכת או לחילופן, באמצעות תוכנה תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המק •

 .RS-232 -מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה

המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד/ ברמת האזור/ ברמת הקבוצה/ מוצאי המעגל  •

 הראשי ברכזת.

שימוש בהתקנים מכניים כגון ( ואינה עושה Soft Programmingכתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ) •

 מפסקים או מנופים מכניים.

כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המבוא/מוצא, ספק כוח כתובתי ומבודדה הלולאות  •

 מחשב.-יהיו מבוקרי מיקרו

( המאפשרת את Automatic Filed Programming Featureהמערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ) •

 כת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות.הפעלת המער

בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה ובנוסף ניתן יהיה להפעיל  •

 ".walk testבדיקה יזומה באמצעות הרכזת, או על ידי מפסק מגנטי עבור "

 התקנים .2

 גלאי עשן אנלוגי ירוק  2.1

 כתובתי ירוק המיועד לפעול עם הרכזת. גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי 2.1.1

 הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה. 2.1.2

מקלט אינפרא אדומים המגלים החזרות אור מחלקיקי העשן אשר -הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר 2.1.3

 נכנסים אל תוך המבוך )נפיצה(.

חשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך ביצוע מ-הגלאי יבוקר ע"י מיקרו 2.1.4

 אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת.

באופן אוטומטי עם היווצרות משקעי  (DRIFT COMPANSATION)גלאי העשן יבצע תיקוני סטייה  2.1.5

תתקבל התרעת תקלת ניקוי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים. בנקודה זו 

 לגלאי.

הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוספת אישור מת"י להתקנה ועמידה של המערכת  2.1.6

 .1220בדרישות ת"י 

 נתונים חשמליים

 מאופנן.  21Vdcעבודה -מתח •

 אמפר ממותג.-מיקרו 290זרם עבודה  •

  ממותג. ללא נורית סימון. -לערך  2.6mAזרם עבודה באזעקה  •

 C060עד  -C010 -תחום טמפרטורה לעבודה מ  •

  ניתנת לכיוון מלוח הבקרה. feet / 2% - 0.8 -רגישות  •

  50mAזרם מיתוג מקסימאלי לעומס חיצוני •
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 גלאי עשן עבור תעלות מיזוג 2.2

 המאופיין במפרט טכני זה.גלאי העשן עבור תעלת מיזוג יהיה גלאי עשן כתובתי הזהה לגלאי העשן  2.2.1

 . 1220הגלאי יותקן בתוך קופסא עם בסיס לגלאי אשר יש לה אישור התאמה של מכון התקנים הישראלי  2.2.2

 התקנת הגלאי עשן עבור תעלות המיזוג תבוצע בהתאם להנחיות היצרן. 2.2.3

 גלאי חום 2.3

, 1220גלאי החום יהיה מטיפוס אנלוגי כתובתי המיועד לפעול עם הרכזת ויהיה מאושר לתקן הישראלי  2.3.1

 .ENאו   ULולתקן יונברסלי נוסף כגון 

 טמפ' קבועה וקצב שינוי עליית טמפ'. -הגלאי יישלב שני אופני גילוי 2.3.2

ותקשורת דו כיוונית  הגלאי יכיל מקרופרוססור המאפשר בקרה מדוייקת של חיישן החום, עבוד האות, 2.3.3

 בין הגלאי והרכזת.

מעלות, מהבהבת בכל פניה של הרכזת אל הגלאי ודולקת  360-על גבי הגלאי תופיע נורית הנראית מ 2.3.4

 באופן קבוע באזעקה.

 הגלאי מנטר את הטמפ' באמצעות חיישן הנותן הספק יחסי לטמפ' הסביבה. 2.3.5

פת אישור מת"י להתקנה ועמידה של המערכת הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוס 2.3.6

 .1220בדרישות ת"י 

 נתונים חשמליים

 מאופנן.  21Vdcעבודה -מתח •

 אמפר.-מיקרו 200זרם עבודה  •

  . ללא נורית סימון.2.6mAזרם עבודה באזעקה  •

 .C01בקפיצות של  C090עד  -C050 -תחום טמפרטורה קבועה לכיוונון מ  •

 .C060לדקה  C013עד  -C07 -תחום קצב עליית טמפרטורה לכיוונון מ  •

 . 50mAזרם מקסימאלי לנורות התראה •

 צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות 2.4

יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת אש, נורית סימון בעלת עוצמת  2.4.1

 אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.

 היחידה תהיה פשוטה וקלה. התקנת 2.4.2

לצורכי הפעלת  DC V24וזוג למקור מתח  SLCזוג להזנת הקו האנלוגי  –גידים  4הצופר יוזן באמצעות  2.4.3

 הצופר, מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי.

 במצב עבודה רגיל, מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה. 2.4.4

 יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.  הצופר יהיה מאושר ע"י 2.4.5

 גלאי גז  2.5

 הנפלט בחדרי מצברים. H2גלאי המימן יהיה רגיש לפליטת מימן  2.5.1

 גלאי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפות של גז הבישול. 2.5.2

 הגלאי יכלול ממסרים לחיבור למערכת גילוי האש. 2.5.3

 .LEL 0-100%אפשרות גילוי של  2.5.4

 גלאי למימן יהיה מוגן התפוצצות. 2.5.5

 .IP-65גלאי הגז יהיו בעלי דרגת אטימות מינימלית של   2.5.6
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 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 2.5.7

 ו/או ש"ע אשר נבדקו  SENSITRONכלל גלאי הגז יהיו תוצרת חברת  2.5.8

 .1220תאימים לדרישות התקן הישראלי 

 

 גלאי קרן.  2.6

כאשר ממול ליחידה זו יותקן רפלקטור פאסיבי )ללא הגלאי יפעל בעקרון של משדר מקלט מובנה ביחידה אחת 

 חיווט(.

 הגלאי יפעל על עקרון הפחתת עוצמת הקרן אשר תגרם ע"י העשן.

 

 גלאי קרן יפעל על פי העקרונות הבאים: 2.6.1

 מטר. 18טווח הגילוי הרוחבי של גלאי הקרן יהיה עד  2.6.1.1

 .מטר 8-100גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים באורך של  2.6.1.2

 ס"מ מהתקרה למעט אם נקבע אחרת בתכנון המפורט. 50 -על הקיר כ - התקנה 2.6.1.3

 מעלות צלסיוס. 55+ -ו -25טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת: בין  2.6.1.4

 .1220יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י  ולתקן  2.6.1.5

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי . 2.6.1.6

 

 גלאי קרן ממונע יפעל על פי העקרונות הבאים: 2.6.2

 מטר. 15וי הרוחבי של גלאי הקרן הממונע יהיה עד טווח הגיל 2.6.2.1

 הגלאי יכיל מנוע סרבו אשר יתכוונן וייתקן אוטומטית ובאופן רציף את הקרן בין המשדר למקלט. 2.6.2.2

 מטר. 5-100גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים באורך של  2.6.2.3

 הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן אשר תגרם ע"י העשן. 2.6.2.4

 מעלות צלסיוס. 55+ -ו -10מינימלית נדרשת: בין טמפרטורת עבודה  2.6.2.5

 . 1220יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י   2.6.2.6

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 2.6.2.7

הפעלת גלאי בהתאם לתכנון תגרום, מידית או לאחר השהייה )עם אפשרות ויסות זמן ההשהיה(, לפעולות       2.7

 הבאות:

 בלוח הבקרה הראשי והמשני ובכל יתר הצופרים שבמערכת.צפירה עולה ויורדת  •

 סימון האזור בלוח הבקרה הראשי ובלוח המשני. •

 סימון הגלאי שפעל ע"י נורית סימון בגלאי. •

 הפעלת נוריות הסימון המקבילות לגלאי שפעל )אם ישנו(. •
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חיוג אוטומטי,  הפעלת כל פעולות החירום, כגון: הפסקת מערכות המזוג אויר, הפסקת מערכת החשמל, •

אזעקת אש באמצעות מערכת רמקולים, "פיקוד הכבאים" למעליות, מדפי עשן, כיבוי אוטומטי אזורי ועוד 

)אופציה(, הפעלת מפוחים להוצאת עשן, במידה ויהיו כאלה, הפסקת חשמל בלוח ראשי במידה ונדרש, שחרור 

 דלתות מגנטיות.

לצורכי מתן שרות אחזקה, תדלק נורית סימון, שתיכבה  בכל מקרה בו תופסק ידנית אחת מפעולות החירום •

 עם החזרת המצב לקדמותו.

 הפעלת לחצן יד תגרום מיד לכל הפעולות כפי שצוינו לעיל, או חלקן אם נקבע אחרת. •

 גלאי כבל       2.8

גלאי הכבל יהיה מסוג טמפרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל נושאי זרם המופרדים ע"י בידוד  2.8.1

 .FM/ULרגיש לחום. גלאי הכבל יהיה מאושר 

כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים, ארון חיבורים, נגד סוף קו או כל אלמנט אחר  2.8.2

 המהווה חלק ממערכת גילוי האש.

 ל תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת אש.ניתן להשתמש בקטעים ש 2.8.3

 טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה: 2.8.4

 טמפ' הפעלה גלאי כבל טמפ' סביבה מרבית

 °C37.8                                         °C 68.3 

 °C 65.6                                         °C 87.8 

 °C 93.3                                         °C 137.8 

 מ'. 1,200האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על   2.8.5

יש להשתמש בכבל נושא המסופק עם  –בכל מקום בו נדרשת תמיכה של גלאי הכבל כשהוא באוויר  2.8.6

 גלאי הכבל.

 ובאמצעות אביזרי התקנה מקוריים שלו.התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן  2.8.7

הנמדדת בנפרד  ADDRESSABLEאש, ע"י יחידת כתובת -מעגלי גילוי LOOP-גלאי הכבל יחובר ל 2.8.8

 מגלאי הכבל.

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 2.8.9

 יחידת מבוא ממוענת 2.9

, מגע יבש או .F.Sיחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון: גלאי גז, גלאי כבל, 

וחיבורם  ADDRESSוכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי  LOOP-ל COLLECTIVEקבוצת גלאים מטיפוס 

 למעגל הגילוי הממוען.

 יחידת הפעלה ממוענת 2.10

אש והפסקות חירום -ע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוייחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר מג

 להזנות חשמל.

 ספק כח כתובתי אנלוגי 2.11

מגובה סוללות, כולל בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנה מזרמי יתר ע"י הגנה  V 24מאפשר הפצת 

 אלקטרונית.

 נוריות סימון גלאים 2.12

הקיימות בתושבת הגלאי. הנורית תתחבר מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות  2.12.1

 במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית.
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מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח,     או מותאמת לשילוב  2.12.2

 בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל.

 תוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו.נוריות סימון עבור גלאים ב 2.12.3

 נורית הסימון תהיה מאושרת ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 2.12.4

 

 לחצנים לאזעקת אש/הפעלת כיבוי 2.13

 מ' מהרצפה. 1.6לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של   2.13.1

 או קצר. לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק  2.13.2

הפעלת אזורי גילוי/כבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח הגילוי/כיבוי שתציין   2.13.3

 את אזור ההפעלה והגילוי.

 הלחצן יהיה מסוג "ממוען".  2.13.4

אשר יש צורך לשברו או  לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכסה שקוף  2.13.5

 בשוגג, ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית. את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתולהסירו כדי לבצע 

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.  2.13.6

 החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך.  2.13.7

 הלחצן יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.  2.13.8

 

 דיאגנוסטיקה .3

 צמית.למערכת תהיה בדיקה ע 

בעת הפעלה הבדיקה העצמית תבצע המערכת סימולציה ותבדוק את מצבם של כל האלמנטים  

 המחוברים למערכת.

עם השלמת הבדיקה העצמית יוצג דו"ח מסכם של תוצאות הבדיקה על הצג הדיגיטלי וכן תשלח  

 התוצאה למדפסת ולמסוף.

המקומי, בתום הבדיקה תחזור המערכת בבדיקת נוריות יבדקו כל הנוריות, הצג הדיגיטלי והצופר  

 למצבה הרגיל.

 תכנות

תכנות המערכת שינוי קונפיגורציה, הרחבות וכו', יבוצעו כולם ברמת השדה ללא צורך בכלים  

 מיוחדים, מתכנתים, או החלפת רכיבים.

 כל התכנות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף. 

 לא מחיק.כל הפרמטרים המתוכנתים יאוחסנו במערכת זכרון  

 איבוד מתח ראשוני ומשני לא יצריכו בשום מקרה תכנות מחדש של המערכת. 

( של טכנאי בלבד, הסיסמא תינתן  PASSWORDתכנות ושינוי נתונים יחייבו שימוש בסיסמא ) 

 לשינוי בשדה ע"י טכנאי בלבד.

 

 בדיקת קבלה .4

 בתום התקנה ולפני ההפעלה המבצעית יבוצעו בדיקות קבלה. 
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הקבלה יכללו אישור כל הפרמטרים שפורטו לעיל וכן בדיקות פעולה לפי הנדרש ובהתאם  בדיקות 

 לתכנות שבוצע.

בדיקות הקבלה יחלו לאחר קבלת אישור מכון התקנים למערכת בצורה מושלמת ללא כל הסתייגות                 

ערכת ללא הסתייגות או הערה,מיד לאחר מכן יתבצעו קבלות ע"י הפקוח והמתכנן עד לאישור כל המ

או ליקויים במע' בתום הבדיקה הנ"ל וקבלתה ללא הסתייגות תחל תקופת אחריות מלאה כולל 

חודש בתקופת האחריות והשרות ההגעה למתן שרות לתקלה חמורה תבוצע תוך  36חלפים למע' של 

חלטה שעות מהמועד הנ"ל הה 24שעות מקבלת ההודעה במוקד השרות של הקבלן ולתקלה רגילה  4

 על חומרת התקלה תהיה בידי המפקח והמזמין  

בתום הבדיקות תחובר המערכת למדפסת למשך שבעה ימים בהם יבוצע מעקב על ביצועי המערכת.  

בתום שבעת הימים ובמידה ולא נתגלו תקלות ואזעקות שווא, תאושר המערכת ותמסר ללקוח. לפני 

הודפס ע"י המערכת תנאי זה הוא תנאי הכרחי מסירת המתקן יספק הקבלן דו"ח מצב המערכת כפי ש

 למסירת המערכת.

  

 

 כבלים .5

 CLASS Aכל הגלאים והאביזרים המכותבים יחוברו באמצעות כבל מסוכך לכל אורכו בלופ סגור ) 

ממ"ר בכל קומה תותקן לפחות יחידת  1.5 -(. חתך הכבל יהיה לפי הוראות היצרן אבל לא פחות מ

ניטרול קצר על קו הגילוי )בכל אזור תותקן תיבה עם מהדקים אשר ירכזו את כל החיבורים 

 מהלולאות השונות של הגלאים הנ"ל יושולט ויסומן עפ"י הלולאות וכו'( .

 

 מערכת שליטה וניהול עשן:  .1

הישראלי ותתאים או תישא את  המערכת המוצעת תישא את אישור מכון התקנים לעמידה בתקן 1.1

 .NFPA70, NFPA72,NFPA92, UL864האישורים הבינלאומיים העדכניים ביותר של התקנים 

 גידים למערכת גילוי האש, לצורך פשטות ונוחות. 4ההתקנה תכלול חיבור של עד  1.2

  NFPA-92המערכת תבצע בדיקה שבועית אוטומטית מובנית על פי דרישות  1.3

הצורך במצבה האוטומטי אך השליטה הידנית של הכבאי בבורר תיהיה בעדיפות המערכת תופעל בעת  1.4

 עליונה מהמצב האוטומטי כך שהכבאי תמיד יוכל לשנות את סטטוס העבודה של המפוחים כרצונו.

 לוחות ניהול עשן ברשת. 9ניתן יהיה לחבר עד  1.5

 

 מבנה כללי

 בשילוב גרפיקה המבטיח קשיחות ועמידות.מבנה פנל ניהול העשן יהיה ממארז אחיד ועשוי מתכת קשיח  1.6

 

 תיהיה בפנל נעילה עם מפתח כך שתאופשר שליטה ידנית בפנל רק לאדם מוסמך. 1.7

עבור כל מפוח בנפרד או קבוצה  SCM ((SMOKE CONTROL MODELפנל ניהול העשן יכלול כמות  1.8

מפוחים במקרה והם באותו איזור אש כהגדרת יועץ הבטיחות כאשר כל בורר יתפוס כתובת אחת  20של עד 

נורה עבור מצב אוטומטי,  מצב ידני  -נורות הממחישות את מצב הפעולה של הבורר 3בלבד, ליד כל בורר יהיו 

ON מצב ידני ,OFF.   
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 ייםנתונים חשמליים ומכאנ

במידה והמפוח אמור להכנס לעבודה אך הוא לא מצליח מכל סיבה שהיא ייתקבל דיווח ברכזת ולא  1.9

 תדלק הנורה שליד הבורר.

מיליאמפר ותאפשר עבודה ללא תלות בספק כוח  50-פנל ניהול העשן יהיה בעל צריכת זרם נמוכה מ 1.10

 חיצוני.

 וזליגה לאדמה.קצר, נתק  -תיהיה בקרת קוים מלאה על מערכת ניהול העשן 1.11

 .V24מתח העבודה יהיה  1.12

 מעלות צלזיוס. 49°-0°תחום טמפ' עבודה:  1.13

 .93%-10%תחום לחות יחסית )ללא עיבוי(:  1.14

מערכת ניהול העשן מוגדרת כמערכת מצילת חיים, על כן כל הכבילה הקשורה למערכת זו )מהפנל ניהול  4.15

בצבע כתום אשר   NHXHFE180E90 מסוגעשן עד לרכזת ומהרכזת עד למפוחים השונים( תהיה כבילה 

 דקות. 90עמידה לאש עד 

 

 חייגן   .2

 מספרי טלפון לכל ערוץ והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים. 10תכנות של עד  2.1

ספרות לכל מספר טלפון אשר יופיעו על גבי תצוגה ספרתית המכילה בנוסף  15החייגן יכיל לכל היותר  2.2

 נות וההפעלה.סימני בקרה לפעולות התכ

 (DTMFהחיוג יבוצע בשיטת פולס או טונים ) 2.3

 תכנות החייגן והקלטה יאובטחו באמצעות סיסמא. 2.4

 לצורך קיום בקרת קו טלפון מתמדת יוזן החייגן ממקור מתח קבוע מגובה סוללה מהרכזת. 2.5

 אירועי החייגן

 וברכזת אליה הוא מחובר.קו הטלפון וקווי כניסת האירועים יכללו בקרת קו וחיווי על גבי החייגן  2.6

כאשר ההודעה תהייה מורכבת משני  Bאו ממבוא   Aהחייגן יכיל הודעות לאירוע המופעל ממבוא  2.7

קטעים הראשון יהיה תאור האירוע והשני אשר יהיה משותף לכל הכניסות הוא מיקום האירוע ומספר טלפון 

 לאימות.

 או שלילי.ברמת מתח חיובי  Bאו  Aהפעלת האירועים תתבצע מכניסה  2.8

 

  227ea-227) HFC-200/FE-(FMמערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג  .4

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי החלל המוגן או בארונות החשמל בריכוז המתאים ובכמות  –מטרת המערכות 

 .NFPA 2001/  1597הנדרשת על פי תקן, ת"י 

כדוגמת המכלים  HFC-227ea( FM-200/FE-227) - מערכות הכיבוי תתבססנה על מכלים ועל גז כיבוי מסוג

 .12094UL /ENמארה"ב אשר נושאים את התקנים  FIKE -מאיטליה ו SAFE  מתוצרת החברות

 על המערכת להיות בעלת תו תקן ישראלי.

המערכות תותקנה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכנות לשימוש. המערכות תכלולנה את כל החלקים, החומרים 

הדרושות עפ"י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב ייעודית/ הוראות היצרן למכלים והעבודות 
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. כמו כן יידרש הקבלן להציג תעודה על היותו מורשה  להתקין ולתחזק מערכות PRE ENENERINGמסוג 

או  ULו מסוג זה ועל היותו מורשה לתחזק ולמלא את מכלי הכיבוי ושברשותו מתקן למילוי גז בפיקוח מת"י א

 מעבדה מאושרת אחרת. 

 ארגון והפעלת המערכת 4.1

 המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב. 4.1.1

 2001/  1597המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש על פי תקן, ת"י  4.1.2

NFPA .ומאושרים בהתאם 

על פי המפורט בתכנית המחשב/ הוראות היצרן  HFC-227ea (FM-200/FE-227)מיכל גז המיועד לגז מסוג  4.1.3

 .1597נושא תו תקן ישראלי 

 מפעיל חשמלי )סולונואיד( או ע"י נוקר הפורץ דיסק. 4.1.4

 חבק לעיגון המכל. 4.1.5

 מגולוון או נחושת, בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת המחשב/ הוראת היצרן. 40צנרת פלדה מטיפוס סקדיואל  4.1.6

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  6 -הגז תוך פרק זמן של לא פחות מנחיר פיזור שיאפשר פריקת  4.1.7

 .1597נושא את אישור מת"י להתקנה בהתאם לתקן ת"י  4.1.8

 צופר התרעה באזור )החלל( המוגן. 4.1.9

התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור המוגן באמצעות מערכת גילוי   4.1.10

 העשן ו/או פיקוד ידני.

 ט מואר "כיבוי הופעל" בעל תאורת לד באזור המוגן.של  4.1.11

 המערכת תופעל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות:  4.1.12

(עם או בלי השהיית  CROSS ZONINGעל ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת ההצלבה ) •

 זמן, לפי דרישת הרשות המזמינה.

 עם או בלי השהיית זמן כפי שיידרש על ידי הרשות המזמינה.על ידי הפעלה חשמלית באמצעות לחצן ידני  •

 על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן על המכל. •

המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע"י סולללות מערכת גילוי   4.1.13

 העשן והן באופן מכאני על ידי מנוף ידני המותקן על מנגנון המפעל.

 יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן.  4.1.14

ששני גלאי העשן או יותר )מוצלבים בתכנון המערכת בלוח הבקרה( ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר   4.1.15

 המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את ההוראה להפעלה בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן.

שעות  24הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום מאויש   4.1.16

 שעות ביממה )מוקד(. 24יהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש ביממה או ש

 .1597המכל יהיה כנדרש ע"י פי ת"י   4.1.17

 מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב או בהתאם להוראות היצרן.  4.1.18

 מעלות צלזיוס. 30אטמ' בטמפ' של  25 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ  4.1.19
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המכל יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. ויישא אישור של תאימות חשמלית לרכזת של היצרן   4.1.20

 ומת"י.

כל האביזרים )מכלים, צנרת ונחירי פיזור( יהיו בעלי נתונים הידראוליים שיאפשרו שפיכת הגז תוך פרק זמן   4.1.21

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  6 -שלא פחות מ

 שניות. 10ישאר באזור המוגן לפחות הגז צריך לה  4.1.22
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 שילוט וסימון

שילוט לוח הבקרה ולוחות משנה ייעשה באותיות דפוס קריאות ונראות היטב בתאום עם המנהל. שילוט   4.1.23

 האזורים יעשה על פי סדר האזורים במתקן ובתאום ואישור מנהל המתקן. השילוט יהיה מלא וברור להבנה.

 יימא.השלטים יהיו מחומר פלסטי בר ק  4.1.24

שילוט חיבורים בלוח הבקרה ייעשה באופן שכל המהדקים בלוח הבקרה יהיו מסומנים כך שניתן יהיה לזהות   4.1.25

בצורה ברורה את כל המוליכים המתחברים אליהם. שילוט גלאים, נוריות סימון לחיצים, ישולטו עם חומר 

 קיימא.-פלסטי בר

 

 ותחזוקתן התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטית על ידי גז 5.1

. בגמר ההתקנה, תיבחן המערכת ע"י מבדקה מאושרת ותוגש תעודת 1597המערכת תותקן על פי תקן, ת"י  5.1.1

 הסמכה למערכת. 

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר, שתפעל בשילוב עם מערכת גילוי האש  5.1.2

 משולבת".הקיימת בבניין או הצפויה להתקנה, להלן "מערכת 

 מערכת הגילוי והכיבוי תכלול ארבעה אלמנטים עיקריים להלן: 5.1.3

 .CROSS ZONINGגלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב  •

 מיכל גז כיבוי. •

 צנרת לזרימת הגז. •

 נחירי פיזור. •

 המערכת תופעל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות: 5.1.4

(עם או בלי השהיית  CROSS ZONINGההצלבה )על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת  •

 זמן, לפי דרישת הרשות המזמינה.

 על ידי הפעלה חשמלית באמצעות לחצן ידני עם או בלי השהיית זמן כפי שיידרש על ידי הרשות המזמינה. •

 על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן על המכל. •

 פעולות הבאות:הפעלת כיבוי תגרום ל 5.1.5

 שחרור הדלתות מידית על ידי קפיצים הידראוליים באמצעות ניתוק מגנטים. •

 הפעלה מידית של השלט המואר "כיבוי מופעל". •

 פתיחת חלון לשחרור עשן. •

 סגירת תריסי עשן )דמפרים(. •

 ניתוק מידי של חשמל בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל גנרטור. •

שחרור גז כיבוי לאחר  כיבוי מידי בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל גנרטור.שחרור גז  •

 שניות בשאר המקומות. 30 -ל 20השהיה מינימאלית בין 
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 שעון הלחץ מעל מיכל הגז יורה על נפילת לחץ. •

 :חיווי תקלות במערכת הכיבוי יופיעו במקרים הבאים 5.1.6

 ולונואיד/הנפץ.נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו הס •

  התרעה על נפילת הלחץ במיכל הכיבוי. •

  נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו מגנטים לשחרור דלתות. •

 נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו חלון לשחרור עשן.  •

  נתק, קצר, או זליגה לאדמה בקו תריסי עשן )דמפרים(. •

או שווה ערך, בארונות חשמל, בארונות ציוד תקשורת,  FM-200המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז, 5.1.7

 בחדרים או בכל חלל סגור אחר.

שנים לפחות בשטח הגילוי והכיבוי  20המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון של  5.1.8

 האוטומטי בגז.

ביותר בשטח כל הציוד, החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו  מהמשובחים ביותר והחדישים  5.1.9

אירופה המאשרים עמידות הפריטים עם תו תקן ישראלי  ENארה"ב/  U.Lהכיבוי אוטומטי ויישאו תו תקן של 

 הקבלן ימציא את אישורי הבדיקה לכל פריט. הקבלן ימציא אישור מת"י לעמידה בדרישות התקן. . 1597

 .NFPA 2001/  1597תקן, ת"י איכות גז הכיבוי תהיה על פי דרישות  5.1.10

  1597מכלול מיכל הגז: מיכל, ידית הפעלה מכאנית ומנגנון ההפעלה, יהיו בנויים על פי תקן, ת"י  5.1.11

 / והוראות היצרן. 1597אטמוספרות, הכל על פי על פי תקן, ת"י  24-25המכל ימולא עם חנקן לתוספת לחץ של  5.1.12

ולמתן שרות אחזקה. המכל המכל ימוקם במקום בטוח מחוץ לחלל המוגן, נוח לגישה, להפעלה ידנית מכאנית  5.1.13

 לא יפריע לפעילויות השוטפות במתקן.

מנגנון ההפעלה והחיווט המוליך אליו יהיו מבוקרים ומוגנים )שמירת קו( כנגד קצר, נתק או זליגה לאדמה. כל  5.1.14

 תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.

 בלבד.קדחים בנחירי הפיזור יבוצעו על ידי יצרן הציוד  5.1.15

מערכת הכיבוי האוטומטי תותקן "כמערכת משולבת", פעולתה לא תפגע ולא תפריע לפעולת מערכת גילוי האש  5.1.16

 הכללית הקיימת במתקן.

 בכל מקרה על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה. 5.1.17

 צנרת הגז תהיה בהתאם להוראות יצרן מערכת הכיבוי. 5.1.18

שניות, מדקה אחת  5שניות בקפיצות של  55שניות ועד  5-משך הפולס שבו יפעל הכיבוי מניתן יהיה לתכנת את  5.1.19

 דקות בקפיצות של דקה או עד לביצוע "השב" ברכזת. 239-ועד ל

שניות. שלט מואר "כיבוי הופעל"  60-20במקרה של שימוש בסולונואיד ינותק זרם החשמל סולונואיד לאחר  5.1.20

 רות לד.יהיה גוף תאורה מוגן מים עם נו

 קפיצים הידראוליים מחזירי דלתות מותאמים לגודל ומשקל הדלת. 5.1.21

 מגנטים לשחרור דלתות מותאמים למשקל הדלת. 5.1.22
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עם מכסה אטום למים, במקום נוח להפעלה, מחוץ  CIלחצן כיבוי ידני חשמלי להתקנה חיצונית יותקן בקופסת  5.1.23

 לחלל המוגן ובמרחק שיאפשר הפעלתו גם שיש דליקה בחלל המוגן.

 לחצן הכיבוי החשמלי יפעיל ישירות את הסולונואיד או הנפץ ללא שימוש במערכת הצלבת האזורים. 5.1.24

מכלי הכיבוי שיותקנו מחוץ למבנה יוגנו על ידי כלוב עמיד ויציב שיורכב מרשת מתכת, דלת, גגון פח גלי או  5.1.25

 פלסטי גלי, משטח בטון, הכל בצורה מתאימה ונאה.

ונות חשמל יותקן על ידי הקבלן. זרם ההפעלה לממסר הפיקוד יהיה למשך זמן ממסר פיקוד )טריפ קויל( באר 5.1.26

 קצר בלבד המספיק להפעלת ממסר הפיקוד.

. או פתרון אחר כפי שמאושר 1597הקבלן יגיש תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה על פי תקן, ת"י  5.1.27

 על ידי יצרן הציוד. 

רכת, אישור של מבדקה מאושרת על ביצוע ההתקנה על פי דרישות הקבלן ימציא, בסיום ההתקנה, תיק מע 5.1.28

 התקן.

 :מערכת לכיבוי אוטומטי בגז תותקן על פי ההנחיות שלהלן 5.1.29

 הוראות ההתקנה של מערכת כיבוי האש כפופות לכל הנאמר במפרט זה. •

 הפריקה.חבקי המכלים יהיו מחוזקים לקיר או לתמיכה בצורה שתבטיח חוזק מתאים ועמידה בלחצי  •

 המכלים יותקנו על גבי משטח מוגבה משטח הרצפה למניעת מגע עם מים. •

 צנרת הגז תהיה מחוזקת בצורה שתבטיח עמידה בלחצי הפריקה. •

 מ"מ מקוטר מחבר הנחיר. 1קוטר המעבר בתקרת ארון מוגן של נחיר פיזור לא יעלה על  •

 נחיר הפיזור יהיה מחוזק היטב לתקרת הארון המוגן. •

 ם צנרת נחושת. אין להלחי •

העבודה עם צנרת נחושת: חיתוכים, כיפופים, קונוסים ועניות, תעשה אך ורק עם מכשירים מיועדים לכך. אין  •

 להשתמש בחומרי אטימה.

 מ"מ. P.V.C 20 X 20צנרת גז כיבוי מנחושת תעבור בתעלות  •

 ל פי דרישות היצרן.עובי החיווט אל הסולונואיד או הנפץ יהיה כזה שיאפשר מעבר זרם חשמל הפעלה ע •

 .N.P.Tמחברים ודיזות יהיו קוניות לפי. 40כל ההברגות בצנרת סקדואל  •

עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדינמיים שיופעלו בנקודות  •

 העיגון בעת הפעלת המערכת.

 צנרת המתכת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. •

 מטר לפחות.1רת יבוצע לאחר כל ברך בכיוון זרימת הגז, ובקטעים ישרים כל עיגון הצנ •

יהיו בעובי ובפרופיל הנדרש. הקבלן יאטום פתחים בארונות חשמל למניעת  40חבקים לחיזוק צנרת סקדואל  •

 בריחת גז כיבוי.

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:  5.1.30
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 . FM-200מכל /מכלי גז  ▪

 חשמלית.מערכת הפעלה  ▪

 הפעלה מכאנית ידנית. ▪

 שסתום לפריקה מהירה. ▪

 חבק לעיגון המכל. ▪

 1597נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בהתאם להוראות היצרן ודרישות ת"י  ▪

 מד לחץ. ▪

 צנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור. ▪

 קבלת אות ללוח הבקרה בעת פריקת הגז. ▪

 לחצן כיבוי. ▪

 "הופעל כיבוי".שלט על דלת הכניסה אשר יואר על ידי תאורת לד ובו יהיה כתוב  ▪

 

 הנחיות להתקנת מערכת גילוי אש 6.1

 הקבלן יבקר באתר ויתאם את עבודתו כך שלא תופרע הפעילות השוטפת במתקן. 6.1.1

לניקיון הקבלן ישמור בשלבי התקנת המערכת, על הניקיון בשטח כפי שידרוש מנהל המתקן. הקבלן ידאג  6.1.2

ויפנה מהאתר את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים, בגמר כל יום עבודה וכן באופן יסודי לפני מסירת 

 המערכת.

על הקבלן לבצע את קדיחותיו וחציבותיו תוך שימוש בשרוול גומי המותקן על המקדחה וכן יכסה ביריעות  6.1.3

 רצון המנהל ומנהל המתקן.פלסטיות את הציוד, הכל כדי למנוע פיזור אבק, לשביעות 

קיימא, בצורה טובה -כל מעבר וחציבה דרך קירות מחיצות וכד', יאטמו מחדש עם חומר איטום מתאים ובר  6.1.4

 ונאה, ויצבעו בצבע ובגוון הרקע, הכל לשביעות רצון המנהל ומנהל המתקן.

ד לאחר סיום התקנת המערכת כל שינוי במבנה שיעשה על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודותיו, יוחזר לקדמותו מי  6.1.5

 ולפני מסירתה.

 

 טיב ביצוע ומיומנות

 הקבלן מתחייב שכל העבודות, לרבות חיווט והתקנה יבוצעו על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה הנאותה.  6.1.6

תותקן בצורה ישרה ונאה. צנרת המחירון תותקן באמצעות -P.V.Cתעלת ה  -על הקבלן לבצע גימור טוב ונאה   6.1.7

מילימטר מכל אביזר במערכת 5טפסי מתכת מגולוונת. קצה הצינור ו/או התעלה יותקנו במרחק שלא יעלה על 

או צנרת המחירון תותקן על קו הסימטריה מכל פריט  P.V.Cהגילוי. החיווט הגלוי יצופה בשרוול בידוד. תעלת 

 160ס"מ מהרצפה ובסיס הלוח. לחיצים יותקנו בגובה של  1.50לוח הבקרה יותקן בגובה של מפרטי המערכת. 

ס"מ מהם. נוריות הסימון בגלאים או בבסיסי הגלאים יפנו לכיוון שבו יראו בצורה טובה מכיוון הכניסה 

, אלא אם ס"מ מהתקרה 50המקובלת לחדר או לאולם וכן מכיווני הגישה. צופרים יותקנו בדרך כלל במרחק 

 נאמר אחרת. כל המערכת תותקן בצורה הטובה והמושלמת ביותר.



 

 

83 

 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 הקבלן יוודא שמידות הציוד על כל פרטיו מתאימים למקום המיועד להם במתקן.  6.1.8

 התקנת גלאים

התקנת גלאים בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר, וכן בחדרי מדרגות, יותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה   6.1.9

ירות אחזקה או לצורך טיפול בתקלה. יש לתאם עם המפקח ונציג הרשות המזמינה אם אליהם לצורך מתן ש

 נוצר קושי בהתקנה או במיקום.

 התקנת הגלאים תהיה במרכז המכסה העליון של ארון החשמל, ככל שניתן.  6.1.10

די קידוח החור עבור הגלאי יבוצע באמצעות מקדח "כוס". יש להכין לפני הקידוח יריעה או לוח קרטון, כ  6.1.11

מ"מ מקוטר הגלאי. הגלאי ייתמך על ידי פח  3 -לאסוף את השבבים. קוטר הקדח עבור הגלאי לא יהיה גדול מ

 בפרופיל "ח".

גלאים מתחת לרצפה צפה יתמכו על ידי פרופיל מתכת יציב בצורת "אומגה" באישור מראש ובכתב, בגובה   6.1.12

 ס"מ מתחת לרצפה הצפה. 5 -שלא יעלה ולא יפחת מ 

 

 צופרים

 ס"מ מהתקרה אלא אם נאמר וצוין אחרת. 50 -כל הצופרים יותקנו במרחק של כ  6.1.13

 לחצן  

 ס"מ מפני הרצפה. 160גובה התקנת לחצני היד יהיה   6.1.14

 

 חיווט תעלות וצנרת

 כל החיווט יעבור בצורה סמויה אלא אם נאמר במפורש אחרת.  6.1.15

 החיווט, התעלות והצנרות יועברו בדרך הקצרה ביותר, במינימום קשתות זוויות וקופסאות חיבורים.  6.1.16

 כל התעלות והצנרות המותקנות על קיר יותקנו על הקיר בצמוד לתקרה.  6.1.17

 כל החיווט כולל הכבלים בין כל פריט ופריט שבמערכת יהיה רציף ללא חיבורים חשמליים. 6.1.18

 רה קונסטרוקטיבית ובכל מקרה לא תונח על תקרה תלויה.צנרת הפלסטיק תוצמד אל תק  6.1.19

 התעלות, הצנרת והחיווט יישאו תו תקן ישראלי.  6.1.20

כל קופסאות החיבורים, נוריות הסימון, הלחיצים וכו', יותקנו בצורה ישרה אסתטית וחזקה ללא שימוש   6.1.21

ום בת קיימא, או יצבעו בתעלה או בצנרת נוספת. מכסי קופסאות החיבורים יהיו מכוסים במדבקה בצבע אד

בצורה אסתטית בצבע אדום ויוחזקו בסרט משונן על קופסאות החיבורים. קופסאות החיבורים יאטמו בפקק 

 מיועד.

לצנרת הפלסטית, יעשה דרך קופסאות הסתעפות. פתחים וסדקים יאטמו על ידי  -P.V.Cהחיבור בין תעלות ה   6.1.22

 חומר סיליקון.

לתכניות  -או הצנרת שהותקנה ע"י אחרים -P.V.Cההתאמה של תעלת ה הקבלן יבדוק לפני ההתקנה את   6.1.23

 הביצוע שבידו.

לתכניות  -הקבלן יבדוק לפני ההתקנה את האפשרות של השחלת חוטים ו/או הצנרת שהותקנה ע"י אחרים   6.1.24

 הביצוע שבידו.
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הקבלן יעיר את תשומת לבו של המזמין לכל סטייה או סתימה של צנרת קיימת לאחר הבדיקה שביצע ולפני   6.1.25

 התחלת ההשחלה, כדי לאפשר את תיקון התכניות במועד מוקדם ככל האפשר.

 .1220/3כל פעולות החיווט יעשו בהתאם להוראות חוק החשמל ותקן   6.1.26

 

 יומן עבודה

 

מן עבודה וינהלו באופן שוטף תוך פירוט העבודה במתקן. ביומן ירשמו בסוף הקבלן יחזיק באתר העבודה יו  6.1.27

כל יום עבודה, כמויות מדויקות של תעלות, צנרת וחיווט באופן ברור על פי אזורים, קומות חדרים וכו'. למפקח 

 ו/או נציג הרשות המזמינה הזכות לבדוק בכל עת את פירוט הרישום ביומן זה.

 גילוי וכיבוי אש אוטומטיתבדיקה וקבלת מערכת  .7

 

על הקבלן להודיע על סיום מלא של עבודות ההתקנה. ההודעה תימסר לאחר שהמערכת נבדקה על ידי  7.1

מבקר איכות מטעם הקבלן ונמצאה במצב תקין ללא דופי וללא צורך בתיקון כלשהו, הופעלה לתקופת ניסיון 

 תפעול רגילים, מושלמת ומוכנה למסירה.ימים לפחות, ללא תקלות ו/או אזעקות שווא, ובתנאי  7של 

 על הקבלן להמציא אישור מבדקה מאושרת לאחר ביצוע ההתקנה ולפני קבלתה הסופית.  7.2

 הקבלן ימציא בעת המסירה חמישה תיקים )אוגדנים( כנדרש בסעיף תיעוד טכני כמפורט להלן. 7.3

חיצים, צופרים, חיווט, הקבלן יערוך טבלת רשימת ציוד שהותקן עם ספירת כמויות הציוד גלאים, ל 7.4

תעלות, צנרת וכל פריט אחר שהוזמן על פי הזמנת העבודה. צוות זה יאשר ויחתום על גבי הטבלה שכל הציוד 

 אשר מופיע בטבלה אכן הותקן. בעת ספירת מלאי זו תיערך גם בדיקת תפקוד מקצועית של כל פרטי המערכת.

למערכת. הבדיקות יכללו בדיקות טיב ההתקנה לאחר גמר עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות יסודיות   7.5

ובדיקות תפעוליות. הבדיקות יערכו על ידי מבקר איכות מטעם הקבלן, על פי המפורט לעיל ובחתימת ידו של 

המבקר מול כל סעיף. רק לאחר שהקבלן יודיע שהמערכת נבדקה ונמצאה מושלמת ופועלת ללא דופי ותקלות 

 ים, לאחר תאום, מסירת המערכת למזמין.במשך יומיים רצופים לפחות, תתקי

המערכת תימסר כשהיא גמורה, מושלמת ופועלת כנדרש לפי המפרט והתכניות המאושרות. עם מסירת   7.6

המערכת ימסור הקבלן תיעוד טכני מושלם כמפורט להלן. הבדיקה תעשה בהתאם להוראות היצרן, כל גלאי 

 דה שלמה.ייבדק בנפרד וכל מרכיב אחר במערכת והמערכת כיחי

 לא תתקבל מערכת אם נמצא שיש פריטים וחלקים בה שאינם פועלים כנדרש.  7.7

 עם המסירה תיערך הדרכת צוות המזמין על אופן פעולת המערכת ותפעולה השוטף.  7.8

 תיעוד טכני למסירה עם המערכת.  7.9

יהיה  -אוגדן  -עם מסירת המערכת לידי ימסור הקבלן חמישה עותקים )אוגדנים( כאשר בכל עותק   7.10

 החומר התיעודי כמפורט מטה:

7.11  

 קובץ שרטוטים מעודכנים של כל מרכיבי המערכת כפי שהותקנו בפועל. •

 הוראות הפעלה, בדיקה וניסוי של כל מרכיבי המערכת. •
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הוראות בדק ואחזקה תקופתית לכל פריטי המערכת וציוד העזר כולל מצברי החירום עם ציון מרווחי הזמן  •

הוראות פעולה אחזקה יומית, שבועית, חודשית או שנתית לפעולה לצד כל פעולות המומלצים בין פעולה 

 מקומי או ע"י טכנאי(. -האחזקה, יצוינו דרכי הביצוע 

רשימה מלאה של הציוד ממנו מורכבת המערכת )מספר הגלאים וסוגיהם, מספר המנורות או נוריות הסימון,  •

 לחיצי אזעקה וכדומה(.

 רטים של היצרן עבור כל הפריטים של המערכת.קטלוגים ופרוספקטים מפו •

 על כל חלקיו. 1220אישור מעבדה מוסמכת לאישור התאמת המערכת לדרישות ת"י  •

 תזרים ביצוע מערכות גילוי וכיבוי •

דרישה, יעוץ, תכנון, אישור מבדקה מוסמכת לתכנון, כתב כמויות, ביצוע, אישור מת"י על ביצוע, אישור כיבוי   •

 ין.אש ומסירה למזמ
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  1220מערכת כריזה משולבת לפי תקן 

 (3חלק  1220)לרבות ת"י 

 כללי א.

המערכת מיועדת לשידור הוראות במצבי חרום ומוסיקת רקע לשטחי מעבר ציבוריים  .1

 בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות .

 על החברה המספקת את הציוד להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד.                           

 המערכת תהיה מתוצרת טלפייר.

 .3חלק  1220מערכת הכריזה תיהיה מערכת משולבת וכחלק ממערכת גלוי אש לפי ת"י 

הציוד יסופק ויותקן במסד שיותקן בעמדות ויכלול מערבל צליל, עם כניסות למיקרופונים  .2

ולמנגנון סרט או הודעות מוקלטות, מגבר הספק, מערכת מיתוג ובדיקת אזורים, מערכת 

ספקת חירום כולל מצבר ומטען לפעולה בעת הפסקות חשמל, מערכת מוסיקה. המערכת א

 תבוצע בהתאם למפרט מיוחד זה ובהתאם להוראות מכבי אש והמשטרה.

חודש כולל חלפים מקבלתה בצורה מושלמת וללא הסתייגויות ע"י   36אחריות למערכת תהיה  .3

 המתכנן והפיקוח.  

עו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר בהתאם הכריזה וההודעות המוקלטות ישמ .4

 לדרישות התקנים.

מערכת כריזת החירום תיהיה מונוליטית משולבת, המובנית במארז יחיד ומכילה יחידות של  .5

 מערכת כריזה קולית, ספק כוח וסוללות גיבוי.

 מוצא קווי הרמקולים יהיו מבוקרים כנגד קצר ונתק. .6

שיבטיחו את פעילותה למשך חצי שעה לפחות ללא חשמל במערכת יהיו מצברים נטענים  .7

 בשידור בהספק מלא.

 תיהיה בקרה על תקינות המצברים. .8

 הכריזה תהיה בשפה העברית. .9

 

 תקנים .10

 המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים. 

. בנוסף לת"י ישא 1220רכיבי המערכת יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לפי ת"י  

 EN54-16האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי ולתקן   U.Lהציוד לפחות תקן 

כל ציוד אשר יוצע חייב לענות לדרישות שלעיל ועל הספק להוכיח שאכן הציוד המוצע על  

 ידו עונה לדרישות אלה.

 

 ומכון התקנים הישראלי. ULהמערכת ישאו אישור  רכיבי 

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.
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אש ) כבלים כל הצנרת והחיווט למערכת הכריזה יהיו תקניים כדוגמת מערעת גילוי 

 אדומים בצנרת ותיבות מעבר אדומים(

 

 

 היקף העבודה ב.

 מערכת הכריזה תותקן קומפ' תכלול ביצוע המתקנים הבאים: 

 אספקה, התקנה וחיבור של מע' הגברה קומפלט, לרבות מערכת מוסיקה וצילצולים. .1

 השחלת מוליכים. .2

 אספקה, התקנה  וחיבור של רמקולים. .3

 עמדות כריזה חרום ורגילאספקה, התקנה וחיבור של  .4

 

 מטרת המערכת ופירוט הדרישות התפעוליות ג.

המערכת מיועדת לשידור הוראות במצבי חרום בטחוניים ובטיחותיים הודעות שוטפות, בכל  .1

 האזורים ומוסיקת רקע.

 ההודעות יישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה. .2

וחדר הבקרה וכל מקום אחר שידור ההודעות ייעשה באמצעות מיקרופון מפנלי הכבאים  .3

 שיידרש.

צלילים וישודר  2-3לפני שידור ההודעות יישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .4

 .P.T.Tאוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה 

בקרת העוצמה לכל אזור תבוצע בעמדת הקבלה באמצעות שנאי משתנה בעל מתג הבורר את  .5

 ר בהספק מקסימלי של האזור.יחסי ההספקים הרצויים, או פוטנציומט

המערכת תאפשר דילוג על ווסתי העוצמה בהעברת הודעות חירום ודילוג למוזיקת רקע  .6

לקבלת צלצולים)במצב חירום המערכת תשדר במקסימום עוצמה בצורה אוטומטית ללא 

 צורך בוויסות המערכת(.

 יעודית(.הרמקולים יותקנו  עם שנאי קו בגריל בתקרה אקוסטית)בתוך קופסא  .7

 וולט. AC  220המערכת תוזן ממתח רשת  .8

למערכת תותקן מערכת מצברי חרום ) ללא טיפול( מסוג ניקל קדמיום אטומים אשר יאפשרו   

דקות שידור רצופות ללא רשת חשמל. וכן מטען אשר יטעין את  90הפעלת המערכת במשך 

המערכת לעמוד בכל  המצברים ברשת חשמל בטעינה מהירה וטעינת  טפטוף לפי הצורך על

 דרישות כבוי אש המשטרה וכל גורם שידרש.

 מערכת הכריזה תחולק לאזורים כגון קומות שונות ואגפים לפי דרישת המזמין.             .9

ספק המערכת יבצע שרות ואחריות שהמערכת וכל פריט בה יפעלו וימלאו את תפקידם בצורה  .10

שנים  10ל חלפים בתשלום לתקופה של מושלמת. הקבלן מתחייב לתת שירות למערכת כול
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מערך המערכת ללא   5לפחות לאחר המסירה וגמר האחריות למע' והמחיר לא יעלה על  % 

  כבילה ותשתיות .

 

 

 רשת חלוקה ד.

 .70, 7וולט או  100המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת "מתח קבוע" , במתח של  .1

 תקשורת ראשי.הציוד יותקן במסד סטנדרטי  בתא מיוחד בארון  .2

 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת ה.

 ארון ציוד מרכזי .1

ארון המסד יכלול כל הציוד המרכזי ויהיה ניתן להוצאתו מתוך ארון ההגנה  ❖

 בשליפה.

מ"מ לפחות כולל  2מסגרת הארון תיבנה מפרופילים אלומיניום או ברזל בעובי  ❖

 דפנות הארון דלת הארון בחזית תהיה מזכוכית עם אטימה.

גובה הארון המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות הגברה   ❖

ס"מ ועוד תוספת  4-5יותקן שלב אוורור מודולריים מחורצים או מחוררים בגובה 

רזרבה בתקרת הארון יותקנו מאוררים עם מסננים לאוורור   25%מקום פנוי של 

 הארון  .

פח ותהיה אפשרות להסירם בשעת דפנות הארון "המסד" יהיה מאלומיניום או  ❖

הצורך. כל חלקי המתכת בארון יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה. כל חלקי 

המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה 

 נוזלית או באבקה.

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוחות לציון אספקת   AC/DCהארון  המסד יכלול פנל  ❖

תחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר המ

 למערכות המיתוג והבקרה.

הארון יכלול מערכת מוניטור, רמקול, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים ומד  ❖

 . 3עוצמה בגודל " 

 מגברי הספק .2

 מגבר הספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים. ❖

 8ווט בכל רוחב תחום ההענות עכבת העומס תהיה  RMS  150הספק היציאה יהיה  ❖

 . V  70.7או  V  100אוהם או מוצא במתח קבוע 

 המגברים יהיו מוגנים בפני עומס יתר ו/ או קצר ביציאה וכן נתק ביציאה. ❖

המגברים יהיו זהים וסטנדרטים על מנת שאפשר יהיה בכל עת לשנות את החיבורים,  ❖

 ף ביניהם או להוסיף עליהם מגברים נוספים.להחלי

 המגברים יהיו מורכבים מיחידות מודולריות נשלפות המאפשרות שרות מהיר. ❖
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 .  DC / 24  -ו   AC /  220מתח הפעלה   ❖

 . 30%בחישוב העמסה תילקח בחשבון רזרבה של  ❖

 אוהם לפחות.  K  100עכבת הכניסה   ❖

  V  100,   D.B 1.5, ביציאת קו  OUT PUT REGULATIONיציבות בשינוי עומס   ❖

 הפרש בין עומס מלא בעומס בריקם.

 . 3DBבניחות עד  KHZ  15  - 50תחום הענות לתדר  ❖

 בהספק מוצא מלא. KHZ 1לפחות, בתדר  0.2%אחוז עיוותים  ❖

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא. DB  85רעש מוצא  ❖

 מעלות צלסיוס. 45עד    20  -תחום טמפ' עבודה מ  ❖

הכניסות והיציאות יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור וניתוק כל  ❖

 המערכת בזמן שרות.

מתג טרמי להפסקת פעולתו במקרה התחממות יתר מותקנים   DC / ACמבטיחים    ❖

 על פנל.

כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של אנודיזציה  ❖

 נגד איכול וחלודה.

 לכריזת חרום ערבל קול .3

 כניסות מודולריות הניתנות להחלפה. 4ערבל קול מודולרי שיכלול עד  א.

 לכל כניסה תהיה האפשרות להגדיר את העדיפות במערכת.   

 כניסה  עם עדיפות מירבית תפסיק כל פעילות בעדיפות נמוכה במערכת.   

שהראשון שיכנס תהיה אפשרות להגדיר עדיפות זהה בין מספר מיקרופונים כך    

לשידור, מיקרופונים אחרים לא יוכלו להפריע )אינטרלוק( למעט מיקרופון עם 

עדיפות מירבית.  כל כניסת מיקרופון תהיה מאוזנת באמצעות שנאי. כל כניסת 

 מיקרופון תפעיל גונג לפני כריזה עם שניים עד שלושה צלילים.

 יחידת הגונג תסמן לכורז מתי להתחיל לכרוז.   

 אוקטבה לתחום הדיבור. 1/3ערבל הקול יכלול משוון גרפי    

. כל וסתי המשוון יהיו מוסתרים   VDC 24המשוון הגרפי יוזן ממתח מצברים    

ומוגנים משינוי ע"י אחרים. בערל יותקנו  יחידות דיבור צרובות מודולריות להודעות 

 חרום המוקלטות מראש )ללא חלקים נעים מכנית(.

 לשנות את ההודעות מפעם לפעם באמצעות מיקרופון מקומי.יהיה ניתן    

  ערבל קול למוסיקת רקע אכותית ב.

 כניסות לפחות. 3ערבול קול מודולרי עם    

כניסה עבור כל ערוץ מוסיקה. לכל ערוץ וסת עוצמה, ווסת צליל לתדר גבוה ווסת    

מקור המוסיקה צליל לתדר נמוך בערבל יותקן בורר ערוצים כך שניתן לברור את 

 הרצוי.
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 נתונים טכניים  

 .- 3DBבניחות עד   30H2 – 20KHZ –תחום הענות לתדר  ❖

 . 1KHZבתדר  0.1% -אחוז עיוותים פחות מ  ❖

 . 85DB –יחס אות לרעש טוב מ  ❖

 מאוזן שנאי. ODBעוצמת מוצא   ❖

 . 10KHZ -וב  100HZ  -ב   -+ /   10DBווסתי צליל  ❖

 כל הכניסות מאוזנות. ❖

 נתוני כניסות המיקרופון  .4

 מיקרו  וולט. 200רגישות כניסה מקסימלית של  ❖

 . KHZ 1או אוהם בתדר  K 1עכבת כניסה של  ❖

 . - DB 3בנקודות  HZ - 18 KHZ 30תחום הענות לתדר  ❖

 . HZ 100בתדר   DB 6אפשרות לניחות של  ❖

 לפחות ברגישות מקסימלית.  DB 55יחס אות לרעש  ❖

 במתח מוצא נומינלי. KHZ 1בתדר     0.1% -אחוז עיוותים הרמוניים  ❖

 .MV 250  -מתח יציאה  ❖

 (. OVERLOAD MARGINלפחות ) DB   30 –יתרת מתח בכניסה  ❖

 אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים. ❖

 עמדת הפעלת כריזה .5

קרדיואידית על בעמדת הפעלת כריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה   ❖

באופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק  GOOSE – NECKגבי צואר גמיש  

 ס"מ(. 5-10קרוב ככל האפשר ) 

 מאוזנת עם שנאי. 200-600עכבת  ❖

 . KHZ  12  -  HZ  50תחום הענות:   ❖

 . MV 0.2רגישות: מיקרו בר/   ❖

 לפחות.  - V   600מתח יציאה:  ❖

 בארון הציוד. מתג הפעלה ראשי להפעלת המערכת ❖

העמדה תכלול  לחצנים מוארים עבור כל איזור בנפרד ומפסק הפעלה ראשי לכריזה  ❖

 כללית כל האזורים.

 מוניטור לבקרת שמע שיכלול שנאי קו, ווסת עוצמה. ❖

( אשר עם לחיצה יפעיל צליל גונג )סירנה(  P.T.Tלחצן רגעי להפעלת המיקרופון )  ❖

 לפני שידור.
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 רמקולים .6

ירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה, על גבי ק ❖

עשויות פח צבועה אפוקסי, אפוי בתנור או תיבה עשויה פלסטיק קשיח  במידות 

25X25X12 .'ס"מ. צבע לפי בחירת אד 

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גריל אקוסטי מפלסטיק לבן  ❖

 מעל התקרה האקוסטית.שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן 

בעל אחוז עיוותים נמוך עכבה  PULL RANGEמטפוס   8הרמקול יהיה בקוטר "  ❖

 אוהם. 8

וולט. שנאי הקו יאפשר שינוי הספקי  100/70  -הרמקול יצוייד בשנאי קו מתאים ל  ❖

 ואט. /0.5/1/2/4/6הרמקול בין 

 -ואט  הרמקול עם  מגנטי קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ  6-15הספק הרמקול  ❖

 (. 50Zגרם ) 142

 הרץ. 50-15,000תחום תדרים:  ❖

 מעלות. 120  -זווית פיזור  ❖

 ואט יותקנו על זרוע צמוד לקיר. 20רמקולים דגם שופר בהספק  ❖

 שנאי משתנה  -וסת עוצמה  .7

  VOLTAGE CONTROL TRANST  V.C.Tווסת העוצמה יהיה מטיפוס שנאי משתנה:   

 עם בורר לבחירת יחס הספקים רצוי. ווסתי עוצמה לכל איזור יותקנו בארון תקשורת קומתי.

 כבלים  .8

 כבל רמקולים

כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מוזהב קוטב בעל מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של   

 מ"מ לפחות. 0.8

 כבלי גילוי אשבצבע אדום כדוגמת  1220הכבל יהיה תקני לפי ת"י 

  

 כבל מיקרופון

 7X0.25ממ"ר כל אחד בהרכב   0.35מוליכים שזורים בחתך של  4-מיקרופון יהיה מורכב מ כבל  

מ"מ, בידוד המוליכים פי וי סי בצבעים שונים, סכסוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב 

 ניות ופנימיות.המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי. וי. סי אפור המתאים להתקנות חיצו

 באחריות הקבלן להתאים את חתך הכבל לאורך המותקן.  

 בצבע אדום כדוגמת כבלי גילוי אש 1220הכבל יהיה תקני לפי ת"י   
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 כבל רב גידי לפיקוד

מ"מ לפחות , בעלי  0.1מוליכים חד תיליים או שזורים, מנחושת מורפית ומבודלת, בקוטר של   

בידוד פי וי סי, כאשר הפתילים בצבעים שונים, שזורים בזוגות סביב עצמם, מעטה מפי וי סי 

 אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.

   בצבע אדום כדוגמת כבלי גילוי אש 1220הכבל יהיה תקני לפי ת"י   

 

 . מערכת כריזת חירום משולבת בעלת מוזיקה רקע:9

 

מודולים  2)עם אפשרות הרחבה לעוד  W600הכריזה תיהיה משולבת ומודולארית בהספק של עד  מערכת  1.1

כל אחד(ותכלול הודעות חירום בעברית וצלילי התרעה תקניים בהתאם לדרישות  300Wנוספים בהספק 

UL ו-NFPA. 

 ומכון התקנים התקנים הישראלי. EN-54המערכת תיהיה מאושרת  1.2

ובעת קבלת אזעקה במערכת גילוי  SD µהמוקלטות יהיו שמורות על גבי כרטיסהודעות האזעקה והפינוי  1.3

האש תושמע הודעת הפינוי באופן אוטומטי. ניתן יהיה לכרוז באופן ידני באמצעות מיקרופון אינטרגלי או 

 באמצעות מקרופון מרוחק, העדיפות הגבוהה יותר תנתן להודעה מהמקרופון. 

 ודעות בהתאמה אישית אשר יאכוסנו בזכרון במערכת הכריזה תהיה אפשרות לה 1.4

 היחידה ויושמעו בעת סגירת מגע יבש ממערכת אחרת.

  וצימוד שנאי.  V100מתח קו של הרמקולים הוא   1.5

למערכת הכריזה יהיו גם מבואות עבור מקרופון לא מבוקר לצורכי שירות, מבוא להשמעת מוזיקת רקע,   1.6

 . Ethernetוכן יציאת  485RS מגעים להשמעת הודעות כלליות, יציאת

ומתח גיבוי  V230, יחידת אספקת כוח על בסיס מקור מתח רשת של  CLASS D -מגבירי הספק יהיו ב   1.7

 .V48בסוללות של 

 מגעים לא מנוטרים להפעלת הודעות כלליות והודעות שירות.  8המערכת תכיל לכל היותר   1.8

ישנה הזנה לקו רמקולים ראשי ומיתוג מימוש חלוקת הרמקולים יתאפשר בשיטה הכתובתית כאשר   1.9

  ההפעלה בשטח מתבצע באמצעות כרטיס.

 במידה וישנה מוזיקת רקע, המערכת תאפשר עדיפות לכריזת החרום.  1.10

  Hz 18,000-100. תחום הענות לתדר  1.11

 

 חיווט והתקנה .11

המערכת תותקן עפ"י הסטנדרטיים המקובלים באולפני קול על מנת להבטיח ביצועים גבוהים   

 באיכות השמע. כיסוי אקוסטי ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות.

המערכת תמסר לידי המזמין כמתקן מושלם ויש להתחשב בכל הצרכים שעשויים להתעורר   

בשטח. על המבצע לקחת בחשבון את כל מרכיבי חומרי העזר והאביזרים הדרושים או עשויים 

 להדרש על מנת שהמערכת תמסר בצורה מושלמת.

 עבודות החיווט וההתקנה יבוצעו עפ"י הנחיות חוק החשמל תשי"ד. כל  
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החיווט יעשה בחתך עפ"י דרישות המפרט ו / או צרכי המערכת בהתאם להוראות היצרן כל   

החיווט יבוצע בארונות חלוקה לפי אזורים ובחדר הציוד יותקן ארון מרכזי מפח או פלסטיק 

 ו כל הכבלים אשר יסומנו וישולטו עפ"י האזורים עפ"י החלטת המתכנן והפקוח אשר בו ירוכז

כל הכבלים יסומנו בקצותיהם באמצעות דגלוני שילוט עליהם יירשם יעודו של הכבל באופן   

 בלתי ניתן למחיקה.

 בידוד הכבלים יהיה בצבעים שונים על מנת לאפשר הבחנה בין הגידים השונים.  

 בעלי צבע מעטה זהה.למטרות ושימושים שהים יעשה שימוש בכבלים   

חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בלוחות סעף מסודרים או קופסאות הסתעפות סגורות ומוגנות.   

 קצותיהם יחוברו ישירות לרמקולים ברחבי האתר.
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 מערכת אינטרקום טלויזיה

 

המערכת צריכה לענות על כל הדרישות והתקנים להפעלת מערכת אינטרקום כולל מנעולים  .1

 בדלתות הכניסות לפי דרישת קבט העיריה.חשמליים 

 

 עבודות הקבלן .2

 הקבלן יבצע את העבודות ללא תשלום נוסף ממסגרת המחירים הנקובים בכתב הכמויות:

התקנת חיווט, ציוד העזר ומכשירי הקצה וכל חומרי העזר הדרושים להשלמת  .א

 המערכת.

 שלטים להפעלה  2הספקת  .ב

נת מערכת, הפעלתה והרצתה, מתן אספקת הציוד למערכת אינטרקום, התק .ג

 שנים לפחות. 5אחריות ושרות לאחר מכן לתקופה של 

 התקנת מנעולים חשמליים בדלתות הכניסה הראשיות.  .ד

 מסירת  תיעוד טכני מלא לנציג המזמין וליועץ עם מסירת המתקן.  .ה

 

 מפרט טכני .3

 

 המערכת שתסופק תהיה מתוצרת "איפיון" או שווה ערך ותכלול:  

 

עם קידוד ספרתי לפתיחת המנעול לאנשי המשרד   IP55לוח כניסה בדלת מוגן  .א

 כולל:

 לחצן קריאה. .1

 מיקרופון. . 2

 רמקול. .2

  2Mמצלמה צבעונית עם רזולציה  .3

 מפסק ניתרול המערכת .4

 לחצן פתיחה .5

 קודן .6

 

שפופרת מיקרופון/ רמקול להתקנה בתוך המשרדים )בהתאם לתוכניות ובהתאם  ב.

 מהסוג המשובח ביותר(. 1149לדרישות ת"י 

 " ציבעוני7כולל וסת לויסות עוצמת הצלצול כולל מסך    
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 מנעול חשמלי מתאים לדרישות תקן ישראלי באיכות טובה. ג.  

הפעלת מנעול חשמלי תעשה מתוך המשרד בלבד ועם אפשרות לביטול פנימי של 

 המנעול עם כלי עבודה בלבד.

 

 הצעת הקבלן ד.  

 

 תכלול:הצעת הקבלן    

  

 תכנון המערכת. .1

 פרוט הציוד המוצע כולל קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה.  .2

רשימת כמויות מפורטות עם מחירי יחידה. הרשימה תכלול כל הציוד  .3

האביזרים הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם וכל העבודות הדרושות 

 להשלמת המערכת.

 

 

                           חתימה                                   בתכתו                         שם הקבלן

              

 תאריך ___________
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 מפרט טכני למערכת התרעה בפני רעידות אדמה למוסדות חינוך

  

"מרכז אקדמי מוכר", ייחשבו ככאלו על פי קביעת מנהל האגף  -"מעבדה מוכרת" ו –במפרט זה  .1
 במכון הגיאופיסי לישראל.הסייסמולוגי 

  

מערכת התרעה לבית ספר תהא מערכת המבוססת על גלאי או מספר גלאים לרעידת אדמה, הפועלת  .2
באופן רציף, והמגיבה לחיווי רעידת אדמה ומפעילה מערכת כריזה מקומית, המותקנת או עשויה להיות 

יונים הסייסמולוגיים והכלליים חיווי חוזי(, בהתאם לאפ -מותקנת בבית ספר )ובמקומות הרלוונטיים
 המפורטים להלן.

 

 איפיון סייסמולוגי 

 

או יותר, בתחום תדרים  G0.005המערכת תספק חיווי קולי ברור ומובחן בהתרחש תאוצת קרקע של  .3
 הרץ. יכולת זו תוכח בניסוי מאושר על ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכרים. 8-0.5של 

 

תאוצת קרקע, כמפורט למעלה, במקום בו מותקנת המערכת, במקרה של רעידת אדמה המתורגמת ל .4
תפעל המערכת עד שנייה לאחר התרחשות תאוצה כאמור. יש להעדיף מערכת התרעה בעלת זמן תגובה 

 ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכרים.-קצר יותר. זמן תגובתה של המערכת יוכח בניסוי מאושר על

 

קרקע שמקורה אינו רעידת אדמה )התרעת שווא(. גלאי  מערכת ההתרעה לא תספק חיווי בגין תאוצת .5
 המערכת לא יספקו התרעת שווא כתוצאה מכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 מ' מנסיעת כלי רכב ובכלל זה משאיות ורכבות; 4הצבת גלאים במרחק של עד  .א

 טריקת דלת בחוזקה בסמיכות לגלאים, בהפרש של מס' שניות בין טריקה לטריקה; .ב

 ק"ג בסמיכות לגלאי; 10-משקלם כנפילת חפצים ש .ג

 הפעלת מכשירים חשמליים או מכשירים המפיצים קרינה אלקטרומגנטית או אקוסטית; .ד

 (;0.5 – 1ק"ג( בסמיכות לגלאים ) 3מכות פטיש ) .ה

 

 כל הבדיקות המפורטות לעיל בסעיף זה יוכחו בניסוי מעושר על ידי מעבדה או מרכז אקדמי מוכרים.

ידי מנהל האגף -די מעבדה או מרכז אקדמי מוכר, יכולים להיות מאושרים עלקיומם של ניסויים על י
 לסיסמולוגיה במינהל המחקר למדעי האדמה והים.

 

 

 

 

 אפיון כללי
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המערכת תכלול לפחות גלאי רעידת אדמה אחד, אשר דגם ממנו עבר ניסויים מאושרים כמפורט בסעיפים  .7
 וזאת לצורך קבלת אמינות גבוהה יותר.. יש להעדיף מערכת המכילה מספר גלאים, 3-5

 

על המערכת להפיק אזעקה קולית ייעודית ומובחנת, הכוללת את הדיבור: "רעידת אדמה". האזעקה  .8
 ידי חיבור מערכת ההתרעה למערכות הכריזה המצויות במוסדות החינוך.-הקולית תהא ניתנת להגברה על

 

ללא קשר למערכות אחרות, ולא תהא קשורה  מערכת ההתרעה תהא בעלת יכולת לתפקד באופן עצמאי, .9
 למערכות אחרות, זולת לחשמל, וחיבור מקובל למערכות הכריזה.

 

 מערכות אחרות לא תוכלנה להתערב, או לפגוע, או לשנות את פעולתה של מערכת ההתרעה. .10

 

ופן המערכת תהא סגורה, כך שלמי שאינו מוסמך לטפל בה, לא תהא גישה או אפשרות לערוך שינוי בא .11
 פעולתה, זולת ניתוקה ממקור חשמל או ממערכת הכריזה.

 

 בכל מקרה של העדר מתח חשמל הדרוש לפעולתה של המערכת, תספק המערכת חיווי על כך. .12

 

 7לתקופה של -המערכת חייבת להכיל מצבר או סוללה, אשר יאפשרו פעולתה גם לאחר ניתוק זרם החשמל .13
בעזרת סוללות בלבד, חייבת להיות פעולה תקינה של ימים לכל הפחות. במקרה שהמערכת מופעלת 

 המערכת במשך חודש ברציפות.

 

ההתקנה במקום, החיווט המחבר בין כל הרכיבים ומערכת הכריזה, בדיקות ההתקנה והתקינות וכן הפעלת  .14
 יהיו באחריות הרשות המקומית. –המערכת 



 

 

98 

 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 חיווט והתקנות, שילוט וסימון, עמידה בתקנים

 כל התקנה תחייב תכנון מוקדם וקבלת אישור המזמין. .1

כל עבודות החשמל יעשו בהתאם לחוק החשמל וע"פ מפרט כללי לעבודות חשמל בהוצאת משהב"ט  .2

 י המפרט הטכני של הדיור הממשלתי.”במהדורתו האחרונה ועפ

או מבנה או  כל נזק שייגרם ע"י הקבלן או עובדיו, כולל קבלני משנה )המופעלים על ידו(, למתקן .3

 חלק השייך לאתר, יהיה באחריות הקבלן.

 ביצוע העבודה יעשה בעזרת כלים המתאימים לייעודם ולפי תקני ההתקנות המקובלות. .4

כל פסולת או שאריות, אביזרים וכבלים, יפונו מיידית בתום העבודה מהמתקן או מהשטח בו  .5

 הסתיימה ההתקנה באזור המסויים.

ס"מ מקסימום. במקומות סמויים יעשה שימוש  50חיזוק צנרת לקירות יעשה ע"י חבק מתאים כל  .6

 זעירות. PVCבתעלות  -בצנרת מסוג מריכף, ובגלויים 

 כל המיכשור יוארק ע"פ התקן. .7

כל מוליך יסומן בקצותיו ע"י סימוניות עמידות לתנאים חיצוניים, בשחיקה ובנוזלים ממיסים. סוג  .8

 או שווה ערך. התקנת הסימוניות בצורה מאסיבית. FLEXIMARK -הסימוניות 

 בסימון/שילוט כל נקודות חיבור, מחבר, מהדק או נקודה בלוח חלוקה, יסומנו ו/או ישולטו .9

 עמיד בשחיקה.

 וולט. 50 -ובין חיווט שמתחו הנומינלי נמוך מ VAC 230תהיה הפרדה מוחלטת בין חיווט מתח גבוה  .10

 לטו ויסומנו.כל מרכיבי הציוד ישו .11

 עברית.    -ניסוח השילוט יובא לאישור המזמין. שפט השילוט  .12

יבוצע ע"י הדבקת שילוט חרוט וממולא בצבע או  -סימון הציוד המותקן בתוך מבנה  .13

 בעל שני צבעים. PVCשימוש בלוח  

 כל קופסת מעבר ו/או ארונית חיווט, תשולט חיצונית לגבי יעודה. .14

שימוש, יהיו חדשים מטיב מעולה ובעלי תו תקן. )לאותם חומרים להם כל החומרים בהם יעשה    

 קיים תו תקן(.

ככלל, לא יורשה הקבלן לבצע קידוחים בעמודים או זרועות בשטח, אלא יביא אותם  .15

 כשהם מוכנים ומגולוונים. 

 כל הסימונים בשטח יתאימו למשורטט בתוכניות שיוגשו עם ספרות המערכת. .16

מעלות  50 -ל 10ם בתוך מבנים, יעבדו בתקינות טמפרטורת סביבה שבין חלקי המערכת המותקני .17

 צלזיוס.

 .RFI -ו  EMIהמערכת תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות  .18

כל מרכיבי הציוד יוארקו ויכילו נתיכים להגנה בפני שינויי מתח וזרם. ביצוע הארקה ע"פ תקן  .19

 ישראלי.

 ת המבוצעת.לא יעשה שימוש בחומרים דליקים במערכ .20

 50תמנע האפשרות לנגיעה מקרית בחלקים אשר מידת חומם בזמן פעולה תעלה על   .21

 מעלות צלזיוס. 
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כל חלקי המתכת מכל סוג, למעט פלדת אל חלד, יעברו תהליך ציפוי והגנה כנגד תהליכים  .22

 קורוזיבים.

 ובעובי ע"פ המוגדר בתקן. 918גילוון חלקי המתכת יבוצע ע"פ תקן ישראלי מס'   .23

מבנה המערכת יהיה כזה שיאפשר גישה נוחה לצורך שרות למרכיבים השונים, ללא צורך בפירוקים  .24

 מסובכים.

 תתאפשר שליפת כרטיסים חלקה ונוחה מהקופסאות בהן הם יותקנו. .25

 המתייחס לציוד אלקטרוני המופעל מרשת חשמל. 250כל הציוד האלקטרוני יעמוד בתקן מס'   .26

 מתאימים ליעודם ומאיכות מעולה.כל המחברים שיותקנו יהיו  .27

 בהתאם לצורך. RG-11Uאו מסוג  RG-59Uיעשה שימוש בכבלי וידאו מסוג:  .28

 

 חודשים מיום מסירה סופית של המערכות 36שרות ואחריות למשך  

הקבלן מתחייב לתקן ולהחליף כל חלק על חשבונו, מבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים של מוריה,  .1

מאישור המערכת, וזאת  חודשים 36במשך )כולל נסיעות ושעות עבודה( כל ליקוי שיתגלה במערכת 

כשהליקוי הינו של המערכת ולא נגרם ע"י מפעילי המערכת. אישור המערכת פירושו הוצאת תעודת 

 גמר למערכת.

עם ובהסכמת המזמין,  במקרה של אי הסכמה, קביעת  החלטה על סיבת הליקוי תתקבל בתאום .2

 המזמין היא סופית.

הקבלן מתחייב להחליף כל התקן שיתגלה כפגום, על חשבונו, כולל נסיעות ושעות עבודה וזאת  .3

 חודשים מאישור המערכת. 36במשך 

. שעות מרגע  קבלת ההודעה 48בתקופת האחריות והתחזוקה מתחייב הקבלן לתקן כל ליקוי תוך  .4

 לצורך סעיף זה, הודעה טלפונית למשרד הקבלן תחשב כמספקת ומחייבת.

הקבלן מתחייב להעביר למזמין מספר טלפון בו ניתן יהיה להשאיר הודעות בשעות ובימים בהם  .5

 סגורים משרדי הקבלן.

שנים מתום תקופת האחריות וזאת על  8הקבלן יגיש הצעת אחריות ושרות  למערכת לתקופה של  .6

 רות שנתי,  בהצעה תוגש עם הצעת המחיר. ההצעה תהיה אחוז מערך המערכת המוצעת.בסיס של ש

אחריות הקבלן לביצוע העבודה הינה אחריות לייצור, אספקה, חיבור והפעלת המערכת במלואה,  .7

 כולל הרצה ועמידה בביצועים.

שהעתקו ימסר בכל פעם שיוזמן איש שרות לטיפול בתקלות או בטיפול שיגרתי, ימולא דו"ח מפורט  .8

 למזמין.

במידה ובמהלך הזמן יסתבר כי המערכת או חלק ממנה לא עמדו בדרישות שבמפרט הטכני, אך  .9

תופעה זו לא התגלתה במהלך בדיקות הקבלה, יתקן הקבלן ליקוי זה, על מנת שהמערכת תעמוד 

 בדרישה המקורית.

מבצע  הקבלן תחזוקה זכות זו תהיה ניתנת למימוש בכל שנת האחריות ובכל שנה נוספת בה  .10

 במערכת.
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 תיעוד והדרכה

 לפני תום ההתקנה וביצוע בדיקות הקבלה, ימסור הקבלן למזמין טיוטת תיעוד טכני.  .1

 התיעוד ייכתב בשפה העברית ויכיל: .א

 תיאור המערכת ועקרונות פעולתה. ❖

 ספר הפעלה. ❖

 ספר תחזוקה ❖

 .AS MADEתכנית  ❖

 ממוחשבות(.תיעוד והוראות הפעלה לתכנות )למע'  ❖

 מפרטים טכניים מקוריים של הציוד המותקן )כולל מס' קטלוגים(. ❖

התיעוד יכלול תיאור מפורט של המערכת המותקנת על מכלוליה, תכניות מפורטות, חבורים,  .ב

 מעברים, תכניות אלקטרוניות של מרכיבי הציוד העיקריים.

ים כולל צבעי גידים, רשימת הוראות התחזוקה יכללו מיקום מרכיבי הציוד השונים, מהלך כבל .ג

חווט וחבורים בין המרכיבים השונים, איתור תקלות, מפרט אחזקה מונעת, תיעוד תוכנה )כולל 

 תחזוקת תוכנה(.

עותקים של  4ימים,  10לאחר גמר ביצוע בדיקות הקבלה וקבלת הערות המזמין, יוגשו למזמין תוך  .ד

 ימסרו למזמין. 3-תיעוד מעודכן. עותק אחד ימסר ליועץ ו

 מסירת התיעוד מהווה תנאי לקבלה. .ה

ההדרכה תכלול בנוסף לתפעול המערכת, זיהוי תקלות. ההדרכה תתבצע ללא הגבלת משתתפים  .ו

 וללא הגבלה בימי ההדרכה, במשך כל תקופת ההרצה והאחריות.

ירסת חודשים לפחות מתום תקופת ההרצה. כל ג 36הקבלן מתחייב לעידכוני תוכנה שוטפים למשך  .ז

תוכנה חדשה תותקן ללא תמורה באופן מיידי באתר הנידון, כולל הסבת גירסה ממערכת הפעלה 

 למערכת הפעלה חדשה.

 התיעוד ימסר בסדר ובפירוט הבא: -פירוט מרכיבי התיעוד  .ח

 רשימת תפוצה ועידכונים של תיעוד. ❖

 סכמת מלבנים אודות המערכת המותקנת. ❖

כולל מיקום נגדי סוף קו. לכל קומה תוצא  AS MADEתוכנית חווט ומיקום רכיבים  ❖

 תוכנית נפרדת. לכל נושא )כגון: פריצה, בקרת כניסה, או אש( תוצא תוכנית נפרדת.

 תוכניות אלקטרוניות ומכניות של מרכיבי הציוד. ❖

 בשפה העברית. -הוראות תפעול המערכות  ❖

 מומלצים., תחזוקה מונעת, חלקי חילוף איתור תקלות -הוראות תחזוקה למערכות  ❖

כולל כמויות שהותקנו בפועל, כולל מס' קטלוגי, שם יצרן,  -רשימת מרכיבי הציוד  ❖

 תצלומים ופרוספקטים של הציוד.

 בתיק האתר. -ספר "היסטוריה" אודות המערכת  ❖

 בתיק האתר. -דוחות טכנאים  ❖
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 צב"ד ייעודי נדרש, לתחזוקת המערכות. ❖

 בדיקות קבלה

 לבדיקת קבלה ע"י הקבלן.בגמר ביצוע ההתקנה תוגש המערכת  .1

 בדיקות הקבלה תכלולנה: .א

 אשר תכלול:בדיקה חזותית 

 התאמה לכתב הכמויות ❖

 שלמות מרכיבי המערכות ❖

 מהלך הכבלים וצורת התקנתם ❖

 שילוט וסימון ❖

 הלחמות ❖

 בידוד ❖

 איכות הביצוע הכוללת ❖

 בדיקת עמידה בדרישות המפרט:

 בדיקה פונקציונלית של מרכיבי המערכות השונות ❖

 בתקניםעמידה  ❖

 עמידה בדרישות ההתקנה ❖

 עמידה בדרישות תוכנה ומערכות ממוחשבות )במידה וקיימות( ❖

 בדיקת ביצועים:

 אספקת תיעוד כנדרש ❖

 עמידה בגלוי )למע' התרעה( ❖

 איכות תמונות מתקבלות )מע' טמ"ס( ❖

 קצב התרעות שווא )כשמוגדר ונדרש במפרט( ❖

 עמידה בביצועים נדרשים )לשאר המערכות( ❖

 שמיעה ודיבור )למערכות שמע(איכות  ❖

 אמינות מערכת

 כשמתבצעת הרצה לפני קבלת מע' סופית:

 כמות תקלות ❖

❖ MTBF 

❖ MTTR 

 RFIהשפעות  ❖

במידה ותוצאות כל הבדיקות יניחו את דעת המפקח והמערכת תעמוד בכל הדרישות והביצועים,   .ב

)אלא במקרה תיערך תקופת הרצה בת מספר ימים. בתקופה זו לא תהיה לקבלן גישה למערכת 
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ויוזמן ע"י נציגי המזמין במקרה ותהיה תקלה מהותית(. בתום ההרצה שבמהלכה יערך מעקב על 

ביצועי המערכת, תיערך בדיקה נוספת ואז במידה ולא תהיינה תקלות או בעיות, יוכרז על קבלת 

 המערכת וממועד זה תחל תקופת האחריות.

ל המזמין ו/או נציגיו והיא תבוצע על בסיס ההחלטה על עמידה בביצועים נתונה בלעדית לשיקו .ג

 מקצועי נטול שיקולים זרים.

לבדיקת הקבלה ימציא הקבלן טופס  בדיקות מפורט חתום על ידו ובו פירוט הבדיקות שיעשו   .ד

 למערכות על ידו.

 

 תנאים כלליים לכל מערכות מתח נמוך

הדרושים לביצוע הצעתו וכי בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בחן את התוכניות והשרטוטים  .א

הצעתו מבוססת על בדיקת התוכניות כאמור, מתאימה לתוכנית המקום ועונה על דרישות המזמין 

 דרישות הג"א מכבי אש והמשטרה.

בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי העזר , האביזרים  .ב

עת המחיר שלו הינה מושלמת עד שלב מסירת וציוד אחר הדרושים להשלמת  עבודתו וכי הצ

המערכת ללקוח ולמציע לא תהיינה תוך כדי עבודה כל תביעות כספיות נוספות להוציא תביעות 

 כספיות בגין דרישות המזמין לתוספות או שינויים במפרט הטכני.

 מילוי ההצעה תתייחס  לכל המערכות  קומפ' ותכלול: .ג

 כתב כמויות ממולא כנדרש. ❖

 דויק של המערכות השונות על מרכיביהן השונים.תיאור מ ❖

 מפרטים טכניים מדויקים של פרטי הציוד שיסופק ע"י המציע.  ❖

המפורטים במפרט זה  תייחסות מפורטת למפרטים השונים או נוספים לאלה  ❖

והאפליקציות  חריגים  תוך ציון ההבדלים, השינויים מהנדרש, נתונים טכניים 

 של הציוד המוצע.

ים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל הבחינות לדרישות כל החומר .ד

התקנים הישראליים  המתייחסים אליהם, לדרישות חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל ומכבי 

  אש ולדוגמאות אשר נבדקו ונמצאו כשירות לתפקידם על ידי המפקח.
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 .מפרט טכני לעבודות חשמל, תקשורת בפיתוח

 תנאים מוקדמים .1

 המפרט ורשימת הכמויות להלן מתייחסת לביצוע עבודות חשמל לתאורת        

 חוץ והכנת תשתיות תת קרקעיות עבור בזק וחח"י .       

 העבודה תבוצע בשלבים כאשר המזמין ייקבע את השלבים וזמן ביצוע של כל שלב. .2

מחיר הסעיפים לא  –המזמין חלק מהעבודה הינה אופציה ויתכן שלא תבוצע על פי החלטת  .3

 ישתנה עקב הקטנת או הגדלת הקף העבודה.

עבודות הקבלן כוללות את כל התאומים והאישורים הדרושים לצורך ביצוע חפירות , חציית  .4

 כבישים והתחברות למערכת החשמל של המועצה ושאר  עבודתו כולל סידורי תנועה ובטיחות 

   

 שת עירית ירושלים ובהתאם למפרט הטכני של העיריהכל העבודות יתואמו ויבוצעו לפי דרי

 בסיום העבודה יאשר הקבלן את עבודתו עם נציג העיריה.

 כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי מהדורה חדשה בהוצאת הוועדה 

 הבינמשרדית למשרדי הביטחון, העבודה, השיכון ומ.ע.צ הכוללים: 

 .08 המפרט הכללי למתקני חשמל פרק .א

 .08המפרט הכללי לתאורת חוץ פרק  .ב

 .08מפרט אופני מדידה פרק  .ג

 כל ההוראות הכלולות בתקן ישראלי ומפרט בזק. .ד

 העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים ובתוקף בהתאם לתקנות. .ה

יש לראות במוקדמות, תנאים הכללים, המפרט הטכני הבינמשרדי, מפרט המיוחד,  .ו

 זה. הכמויות והתכניות כמשלימים זה אתתקנים ישראליים, כתב 

על הקבלן לבצע כל עבודה הנובעת מדרישות המפרטים הנ"ל ומחירה יהיה כלול במחיר  .ז

הצעתו, הקבלן לא רשאי לדרוש כל תוספת עבור עבודות והספקת חומרים וחומרי עזר 

שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתכניות במוקדמות ובמפרטים לעיל ואשר אינן 

ת בסעיפי רשימת הכמויות, כל המתואר במסמכים אלה משלימים את סעיפי רשומו

רשימת הכמויות, העבודה תבוצע בצורה מושלמת ומוכנה לשימוש ותכלול את כל 

 החומרים הדרושים אף אם לא פורטו.

טעות או  על הקבלן לבדוק את כל התכניות ואת המידות הנתונות בהן בכל מקרה שתמצא .ח

טים בשטח ובכתב הכמויות, על הקבלן להודיע מיד למפקח אשר סתירה בתכניות, בפר

יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה, החלטתו של המפקח בנדון תהיה סופית, לא 

 תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מסטיות הנדונות.

 הקבלן ילמד את התכניות והפרטים יחד עם המפרט הכללי וכל הפרטים שיש להם   .ט

חשיבות בביצוע העבודה הנדונה, הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי מחיר איזה           

שהוא, בגין  טענה שלא ידע מראש את כל הפרטים והתנאים בקשר לביצוע העבודה 

 הנדונה.
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המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/ או רשימת הכמויות כאלטרנטיבה למוצר  .י

רי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות מבחינת מסוים הנקוב בשמו המסח

הטיב ודרישות אחרות למוצר הרשום. טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואפיו המוצר "ש"ע", 

 טעונים אישורם המוקדם והבלעדי של המהנדס והמפקח. 

 ערך לציוד מוכתב במכרז. -הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה  .יא

מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד בכל  

 המוכתב במכרז.

ערך, לפי הצעת הקבלן, אם תהיה כזו, תמצא ביטוי בדף נספח  -ההצעה לציוד שווה  

למכרז בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק וכו' וכן 

 ונתונים פוטומטריים דגם המפנסים. קטלוגים מפרטים טכניים מקורים של היצרן,

המכרז, כמפורט  ערך לא תידון כלל, אלא אם כן הוצעה יחד עם -כל הצעה לציוד שווה  

 לעיל.

המפקח  ערך או לא, הינה בהחלטת -ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שווה  

 והמזמין בלבד.

ת כל תנאי מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים א .יב

המוקדמות, המפרטים והתכניות, חומרי העבודה, הרכבה, חיבורים, עיגונים, 

ריתוכים, צבע, חציבה בבי טונים להעברת צנרת בקירות ובכל מקום שידרש 

שימוש בציוד חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, 

ובטיחות, בלו, הוצאות  אספקה והובלה פיזור בשטח, כל סוגי המיסים, ביטוח

מראש, רווח וכו' שתדרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו 

 המלאה של המפקח. 

גופי תאורה המסופקים ע"י הקבלן יהיו מקוריים בתוך אריזות מקוריות עם מסמכים   .יג

 נלווים מקורים בתוך האריזות.

אישור שהוא למד את כל המסמכים חתימת הקבלן בסוף הצעת רשימת הכמויות, מהווה   .יד

וכל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה והוא מסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם 

 למפרטים ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומנוסים במספר הדרוש לשם קידום העבודה  .טו

 בקצב הדרוש. 

 

 הקף העבודה      .5

 

 ביצוע המתקנים הבאים:העבודה כוללת 

 חפירות.  .א

 לכביש גישה, וצנרת לבזק בחפירה משולבת. -הנחת צנרת הכנה להזנה עמודי תאורה  .ב

 יסודות בטון + עמודי תאורה + פנסים לתאורת כבישים.  .ג
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 כבל הזנה לעמודי תאורה.   .ד

 חיבור רשת התאורה לעמוד קיים של תאורת כביש ראשי.   .ה

)במידת       פירות, הנחת שרוולים בחציות כבישים הכנות לחח"י ובזק הכוללות: ח  .ו

 הצורך(.

בהתאם  תיאומים מוקדמים עם חח"י, בזק והרשויות המוסמכות ומשרדי הממשלה  .ז

לתקנות. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני שקיבל אישור מחב' בזק, אישור חח"י 

 ואישור מהמפקח. 

 

 

 תאור עבודות תאורה .6

 התקנת תאורה חדשה תת קרקעית לשצ"פ. 

 תאור עבודות תשתית בזק •

 תקן בזק. C.V.P 110התקנת תשתית תת קרקעית שתכלול צנרת מסוג י.ק.ע. וצנרת  .א

 P, A1, A2התקנת תאים מסוג  .ב

 העבודות יבוצעו לאחר תאום של הקבלן עם בזק וקבלת אישור לתחילת העבודה.   .ג

 הקבלן יזמין את מפקח בזק לאישור כל שלב בעבודה. 

 

 תנאים כללים .7

"מפרט כללי למתקני תאורה וחשמל", ב"חוזה" תחולנה על התנאים   08בנוסף לאמור בפרק  

 הכללים ההוראות הבאות:

כל עבודות העפר יבוצעו באישור המוסדות המוסמכים. על הקבלן לדאוג לקבלת  .א

 אישור זה. 

האספלט  על הקבלן להצטייד במשור מתאים לחיתוך אספלט ועליו לבצע את חיתוך   .ב

 עוד לפני חפירת התעלה, על מנת לקבל קווי חפירה ישרים.

 

יש להודיע בכתב למפקח על כל התחלת שלב בעבודה ולקבל את אישורו  בכתב   .ג

וריפוד לביצוע כל שלב ושלב כגון: סימון תוואי החפירה ותאי ביקורת, חפירות  

בחול ים, הנחת צנרת, ריפוד בחול. בטרם יתחיל הקבלן את מילוי התעלה מעל  

לדרוש  שכבת המילוי הראשונה, עליו לקבל אישור הנחת סרט סימון, המפקח רשאי  

מהקבלן לפתוח תעלות או בורות עבור יסודות שלא נמסרו לבדיקה. כל העבודות הנ"ל כולל 

 הקבלן. קה תבוצענה על חשבון כסוי התעלות והבורות לאחר הבדי

הבחינות  כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל  .ד

חשמל, בזק, משטרת  לדרישות התקנים הישראליים המתייחסים אליהם, לדרישות חברת 

 ישראל ומכבי האש ולדוגמאות אשר נבדקו ונמצאו כשירות לתפקידם על ידי המפקח.
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קבלן לקבוע במדויק את הגבהים ומיקום השוחות והצנרת. על פי פני באחריות ה .ה

 הקרקע הסופיים המתוכננים. 

 לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר ביצוע ו/ או תיאום כלשהו. .ו

 העבודה תיחשב כגמורה רק לאחר שהתקבלה ע"י המפקח והמזמין. .ז

העבודה ולא ישולם כל התיאומים והבדיקות המפורטים לעיל כלולים במחיר  .ח

 עבורם בנפרד. 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המתכנן ו/  .ט

 הקבלן ועל חשבונו. המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י או ה

המפקח הוא הפוסק היחיד והסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים  .י

 והאביזרים, טיב העבודה ואופן ביצועה.

 

 הצהרת הקבלן .8

הקבלן מצהיר כי קרא והבין את תוכן מכרז זה, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת   .א

 ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו.

הקבלן מצהיר כי בדק את השטח בו יותקנו המערכות המיועדות, בחן את התוכניות  .ב

העבודה הנדרשת במכרז זה.  והשרטוטים ובדק באופן יסודי את כל התנאים הדרושים לבצע

 הצעתו בהתחשב עם כך. לאחר שבדק את כל התנאים כאמור וביסס את 

הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שלו עונה במלואה ובמדויק לכל אחד מסעיפי מכרז זה,  .ג

יחייבו את הקבלן  ת הקבלן במקרה של סתירה מסוג כלשהו בין סעיפי המכרז להצע

 הנקובים בכתב הכמויות. הדרישות של המכרז והקבלן חייב לבצע אותם במחירים

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאין להגיש הסתייגויות, שינויים, אלטרנטיבות, תוספות,  .ד

הורדות וכד' במסגרת המכרז וכתב הכמויות המקורי, הקבלן רשאי יהיה להציע  אותם בפרק 

 פציות אשר תוספנה לכתב  המקורי אשר ימולא כנדרש.נפרד כאו

הקבלן מצהיר כי הצעתו כוללת את כל החומרים, חומרי עזר, אביזרים וציוד אחר  .ה

הדרושים להשלמת עבודתו, וכי במסגרת זו הוא יבצע את הדרישות המוגדרות במכרז זה 

ודה כל תביעות בשלמותן עד שלב מסירת המערכת למזמין. לקבלן לא תהיינה תוך כדי העב

 כספיות מסוג כלשהו בגין העבודה המוגדרת במכרז זה.

הקבלן מצהיר כי כל החומרים, הציוד, מכשירים, כלי עבודה ואמצעים אחרים  .ו

או  נמצאים ברשותו –לשם ביצוע הדרישות המוגדות במכרז זה  - אשר עליו לספק 

 באפשרותו להשיגם.
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 קןהוראות טכניות לביצוע המת .9

 חפירות:

 

 ופרקי משנה.  08העבודה תבוצע בכפיפות לפרק  .א

 ופרקי משנה. 08עבודות עפר יבוצעו בכפיפות לפרק  .ב

 הקבלן מתחייב להעסיק מפקח שיכוון וישגיח על עבודות החפירה, כל נזק  .ג

 שייגרם לצנרת מים ביוב ו/ או כבלים לחשמל וטלפון תת קרקעיים בגין  

 על חשבון הקבלן.עבודות החפירה יתוקנו מיד  

ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים. לצורך עבודה  110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק   .ד

זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום, במפרט או בכתב בכמויות, בו מוזכרת 

חפירה, פירושה חפירה ו/ או חציבה בכל סוגי הקרקע כולל סלע, אספלט, מעבר דרך קיר 

רים בבטון וכו'. כולל סילוק עודפי החפירות בפרק זמן שידרוש המפקח תומך, פתיחת חו

 והעברתם למקום מורשה לקבלת שטח נקי. 

 10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת של  10החפירה תרופד בשכבה של  .ה

ס"מ לאחר הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט 

תקני בצבע אדום עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש. לסתום את החפירה סימון פלסטי 

מוד לפחות. ולהחזיר את פני המילוי  97%באדמה רטובה ולהדק עד להשגת צפיפות של 

הסופיים לקדמותם. במקרה של עקירת צמחיה על הקבלן לשתול מחדש צמחים חדשים 

 על חשבונו בהתאם לדרישות המפקח.

רות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישים, מדרכות במקומות בהם יבוצעו חפי .ו

 וכו', חייב הקבלן לכסותם בחזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותות יום.

קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל הקבלן  .ז

ירות לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות וחפ

 בידיים.

החפירות בערוגות ובפי הירק תעשנה בידיים, תוך זהירות מירבית מפגיעה בשיחים,  .ח

בפרחים, בעצים וכו. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא להוציאו בעת ביצוע, יוצא בזהירות 

ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר המילוי. כל האמור לעיל כלול במחיר 

 זה בנפרד. החפירה ולא ישולם עבור

בכל נושא פתיחת הכבישים יתאם הקבלן את זמני הביצוע וצורתם עם המפקח וידאג  .ט

 לקבל אישור מראש מהרשויות המוסמכות, המפקח, המשטרה וכו'.

 

 צינורות כללי .10

 

 30  ס"מ ויכוסו בשכבת חול נוספת בעובי  10צינורות יונחו על ריפוד חול בעובי  .א

 ס"מ.

 הצנרת תבוצע בקוים ישרים.  .ב
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 צנרת לבזק:  

  

 קשיח תת קרקעי לפי תקן בזק. P.V.Cהצנרת תהיה מסוג  .א

 הצנרת תהיה מסוג פוליאטילן קשיח תת קרקעי מסוג י.ק.ע. .ב

תקינים לפי דרישת בזק מיוצרת ע"י חברה מוכרת, כולל מכסים, יציקת  A 2או  A1או  Pתאי  .ג

 UUKEI .לפי דרישת בזק 

      

 צנרת חשמל לחח"י:

         

 קשיח תת קרקעי לפי תקן חח"י. P.V.Cהצנרת תהיה מסוג 

 

 צנרת לתאורה:

       

 כבל מאור רחובות יושחל בצינור ולא יטמן בקרקע ללא צינור. .א

 הצנרת תהיה מסוג פוליאטילן "מגנום" דו שכבתי תת קרקעי. .ב

אטימות  הצנורות יותקנו בין העמודים  ברצף ללא חיבורים, כדי להבטיח  ג. 

 מוחלטת.

 הצנרת תבוצע בקוים ישרים. .ד

חניות,  בצמתים מתחת לכבישי אספלט, רחובות משולבים, גרמי מדרגות, משטחי בטון,  .ה

ס"מ כולל  120בעומק  מ"מ  3.5עובי דופן  4שבילים להולכי רגל וכו'. . . יותקן שרוול מפי.וי.סי.  "

שכבה של בטון בעובי  הצנרת להניח על מ"מ רצוף מחתיכה אחת ללא קשרים, יש  8חוט משיכה מניילון 

 ס"מ. 20

אל  מ' לפחות בתוך תחום המדרכה ויתנקז  1סיום השרוולים בכבישים יהיה  .ו

עם מכסה  מ'  1.2ס"מ נטו ובעומק  80שוחת בטון עגולה מבטון טרום בקוטר 

והכיתוב "תאורה" ,  טון מיציקת וולקן עם סמל העירייה טבוע במרכזו  5לעומס 

 לתאורה. )ראה פרט(.  2X4כמות השרוולים " 

לחיבור הצנרת בינה לבין עצמה יש חובה להשתמש במופות אורגינליות   .ז

 מתוצרת היצרן.

 לא יאושר כל אילתור למעט מופה אורגינלית. 

יחד  במעבר כביש יש להשחיל  4עם השחלת כבל מאור רחובות בתוך שרוול " .ח

לצורך מתן   עם הכבל חוט משיכה רזרבי במקום החוט ששימש להשחלת הכבל

 אפשרות עתידית לכבל נוסף.

 ס"מ.  10ס"מ ויכוסו בשכבת חול נוספת בעובי  10צינורות יונחו על ריפוד חול בעובי  
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 בדיקה וכיסוי   .11

 

  לפני סתימת החפירה כל הצנורות ייבדקו שהם חופשיים מגופים זרים,   .א

 הבדיקה תעשה ע"י השחלת חוט משיכה. 

 מ"מ. 8יכה מנילון בכל צינור יושחל חוט מש   .ב

 לאחר השחלת הכבל יש לאטום את הצנרת בפקקים עשויים מצמר זכוכית   .ג

 ס"מ.     15לעומק   

 

 עבודות חשמל לתאורת חוץ .12

 

רצופים ושלמים ללא חיבורים בהם וכן  XY2Nהזנת עמודי תאורה תבוצע ע"י כבלים  .א

 ממ"ר.  35ע"י מוליך הארקה מנחושת בחתך

קרקעית תיעשה לאחר סיום הנחת הצנרת וכיסוי השחלת הכבלים בצנרת תת  .ב

 החפירות.

ממ"ר, עובי גיד  35בחפירות יונחו צנרת חשמל ומוליך הארקה מנחושת גלוי בחתך  .ג

 מ"מ. 3.1

מטר מקו העמודים, מתחת ליציקות  0.5החפירות יבוצעו בקוים ישרים ובמרחק של  .ד

 עבור השבילים ) לא בגינון( .

בקידוח, בחפירה או בחציבה. לא יוחל בהעמדת הבורות לעמודי תאורה יוכנו  .ה

 העמודים לפני שהם יבדקו ויאושרו על ידי המפקח. העמדת העמוד תבוצע  

בעזרת הכלים הדרושים תוך הקפדה על שלמות העמוד בכל חלקיו. ייעשו כל  

 הסידורים הדרושים לשמירה על הקו הישר, על אנוכיות העמוד ועל הזוית  

 וד.הנכונה של ראש העמ 

 כל אביזרי הרשת, ברגים, חיזוקים וכד' יהיו מגולוונים.  .ו

 

 גופי תאורה  .13

 

את  הפנסים יהיו לתאורת כבישים עמידים בתנאים קשים על הקבלן לתאם  א.  

 זויות הפיזור של כל פנס בהתאם למיקומו בשטח.

של  המפרט  הכללי   08-065-08-060כל הפנסים יתאימו לדרישות כמפורט בסעיף   

אורת חוץ. הפנסים יתוקנו באמצעות זרועות לראש העמוד, מחיר הפנס כולל ת 

התקנה חיבור וכוון  הפנס בחשיכה. הפנסים יהיו עם מגש אביזרים בידוד כפול  

, מצת וסטרטר להפעלה  0.94 –אינטגרלי וקבל מתאים לשיפור כופל  ההספק ל  

 אמפר.   10" 0מתאים לבורג הנורה, מגש אביזרים ומאמ"ת עם ניתוק " 

, מהדקים לחיזוק הכבלים יותקנו 16/5ק"א יהיו בידוד כפול בלתי דליק, בורג " 

 ממ"ר. 2.5X3 NYYלתיבת חיבורים ע"י כבל  בפתח לציוד בעמוד, חווט מהפנס  
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תאורת כבישים ורחובות)יש  2.3חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות תקן ישראלי  ב.

 להציג תעודת בדיקה מלאה(.

גוף תאורה יהיה חייב להיות גוף מקצועי ובעל ליבה פוטומטרית )רפלקטור(  .ג

ממתכת )אלומיניום מלוטש( ומותאם לשטח ההארה אליו הוא מיועד ליישום 

 דרישות התקן לתאורה.

ת מתאם גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע באמצעו .ד

 " 1/4 2 -ל 3/4לרוע בקוטר שבין "

מעלות ביחס  45-ג"ת יחד עם המתאם לזרוע יאפשרו כוונון הפנס בטווח של + .ה

 פני הקרקע.

ג"ת יכלול מתאם לחיבור אנכי לעמוד התאורה על פי דרישת המזמין , לרבות  .ו

 מתאם לזרוע כפולה.

ניתן לשליפה  הציוד בגוף התאורה יהיה מותקן על מגש פריק בעזרת שקע תקע .ז

 נוח ומהירה.

בית הנורה לנורות נל"ג או מ"ה יהיה מחרסינה עם קפיץ המונע שיחרור הנורה  .ח

 . E-40  /E-27בגלל רעידות וזעזועים מסוג 

צריכה להיות אפשרות של אספקת הגוף בצבעים שונים, בהספקים שונים, עם  .ט

 זרוע.אפשרויות חיבור שונות כגון בתליה מהצד או מלמטה אל העמוד וה

גוון התאורה יהיה על פי בחירת המזמין וכל גוון שיבחר לא ישנה את מחיר 

 היחידה.

הציוד בגוף התאורה כגון משנקים, קבלים, מצתים וכו' . . . יהיו מאושרים  .י

 בהתאם לתקנים ישראליים או המבדקה שליד הטכניון בחיפה.

 2.5לומיניום  החיווט בפנס עצמו יהיה מותקן על מגש בעל בידוד כפול או א  .יא

מ"מ עובי לפחות ומחווט לפי כללי מקצוע טובים מחוטים מבודדים ועמידים 

מעלות צלזיוס לפחות, חיווט הציוד בגוף התאורה יבוצעו  105בטמפרטורות של 

 . ISO 2002ע"י יצרן מורשה בעל תו תקן איכות איזו 

לגבי כל אספקה והאישור יוצג  COCעם אספקת המגש יצורף אישור  

החיווט בין המגש לבית הנורה חייב להיות עמיד  -למפקח ולמתכנן  

 מעלות צלזיוס. 180בחום של  

 כל נורות תותאמנה לציוד המותקן בפנס ולרפלקטור לפי המלצת היצרן. .יב

לכל הנורות מסוג נל"ג או מ"ה יהיה מצת חיצוני, המצת יהיה עצמאי מסוג  .יג

שנק בליווי אישור מאת יצרן אלקטרוני  ללא מתנע )סטרטר( מתאים לנורה ולמ

הנורות או הסוכן המורשה שלו בארץ כי המצת המשנק והקבל המוצעים על ידו 

  MZM - 400/SUטורגי מק"ט   -אכן מתאימים לנ"ל כגון מצת תוצרת בג 

משנק תוצרת שיינגוד או ש"ע בעל תו   SM45/SUתוצרת שמ. יוניברס מק"ט 

 תקן ישראלי.

 נורות .יד
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-ווט( מסוג מ"ה, בעלות צבע משופר ו/או נורות נ.ל.ג גליליות 70-400ת )הנורות תהיינה בנו

אלקטריק" או "ווסטינגהאוז" ארה"ב, או -שקופות, בעלות מצת חיצוני. הנורות מתוצרת "ג'נרל

 "אוסרם" גרמניה.

 .20לפחות בהתאם לדרישת תקן ישראלי  IP65דרגת אטימות הגוף תהיה  .טו

ג'אול לפחות ובעמודים  10בעמודים גבוהים דרגת אנטי ונדליות של הפנסים  .טז

 ג'אול לפחות. 20נמוכים 

 רצוי שהחלפת הנורה תהיה ללא פתיחת החלק האופטי.  .יז

תנתן התחייבות בכתב של יצרן גופי התאורה למח' האחזקה של המועצה   .יח

לאספקת חלפי לגופי התאורה בחלפים בודדים ולא כקומפלטים וזאת למשך כ 

ן יצרף התחייבות זו מטעם היצרן בעת הצגת הגוף שנים לפחות הקבל 10 -

 לאישור.

מודגש שהגוף שיבחר יהיה הגוף המקורי שנקבע ואושר ע"י המועצה והמצויין   .יט

לא יתקבל כל חיקוי של גוף תאורה או גוף שאינו מצויין בכתב  בכתב הכמויות 

 הכמויות.

גם אם ישור חובה על הקבלן להציג לנציג העירייה גוף אחד לדוגמא לצורך א  .כ

הגוף אותו הוא מתכוון להתקין הוא הגוף המצויין בכתב הכמויות ותואם 

 לחלוטין את הדרישות בטרם רכישת שאר הגופים.

 

 

 

 גופי תאורה מסוג לד .14

 בנוסף לדרישות  שבסעיף הקודם:

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה   .א

ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות  –( Driver)אלקטרונית אינטגרלית יעודית 

ההתקנה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה 

 (.10%-קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת )+

לפחות בהעמסה מלאה,  0.90גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של      .ב

 ח הרשת.בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מת

שעות עבודה לפחות  50,000וגוף התאורה הנדרש  LEDאורך חיי מקור האור      .ג

מותרת ירידת שטף האור מעלות צלזיוס,  40בטמפרטורה סביבה של 

 10%במקסימום 

)גוון לבן( ובהתאם לדרישת  5300K -ל 4000Kגוון מקור האור יהיה בין       .ד

המזמין. על הקבלן להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע שלו אינו עונה לדרישת 

 המזמין ואינו אחיד.

ג"ת המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה      .ה

 לרשת החשמל.
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 מפרט חשמלי:     .ו

 56W< הספק לדים מינימאלי •

 30%עד  100%לפחות  עמעום •

 VAC, 47~63 Hz 264~90 מתח כניסה אוניברסלי •

 PF>0.9 מקדם הספק •

 מפרט אופטי:         

 >85% יעילות חשמלית •

 Lm/W 110< יעילות אור )לומנס / לוואט( •

 Lm 5000< עוצמת אור ראשונית •

 k~5,300k 4,000 צבע אור •

 כיסוי מלבני או אליפסי. זוית תאורה •

 התקנה ותנאי סביבה:         

 הדלקה וכיבוי בהתאם לרמת האור החיצוני אורבקרת  •

 בקרת טמפרטורת לדים •

 Hr 50,000< אורך חיים •

 35°C to 65°C- טמפרטורת פעולה •

 40°C to 85°C- טמפרטורת אחסנה •

 99%– 0 לחות •

 IP65 (IPתקן הגנה ) •

 שנים 10 אחריות •

 

 שנים 10אחריות נדרשת לכל גופי התאורה מסוג לד יהיה  ז.

 הקבלן יידרש להמציא למזמין תיק מוצר לרבות אחריות מלאה לשמונה  

 שנים. 

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

 ימים.  3תוך  

 יסודות בטון לעמודי תאורה .15
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מ' )לא  15ללא דבש עד לעמוד בגובה  B-300היסוד לעמוד תאורה יהיו מבטון   .ז

 כולל(.

 היציקות יבוצעו רק לאחר שהמפקח יאשר את הבורות. ב.   

 הבטון ישפך ישירות לתוך הבור ללא תבניות למעט החלק של היסוד שיהיה מעל לפני  ג.   

 הקרקע הסופיים, גמר היסוד יהיה חלק ומפולס. 

 ( ס"מ מתחת לפני הריצוף -) 20באזורים מרוצפים יהיה היסוד שקוע  ד.     

 ראה פרט(.  

 ורים שאינם מרוצפים כגון שצ"פים כגון שצ"פים ערוגות וכו' יבלוט הבסיס באז ה.

 )+ ( ס"מ מעל לפני הקרקע הסופיים.  20 -כ   

מכל מיקסר בטון יש לקחת דוגמת בטון לבדיקת מכון התקנים בעת  ו.         

 יציקת היסודות. 

כבד,  מ"מ כפיף  75או שרשוריים  80צינורות בקוטר  3בכל יסוד יהיו לפחות  ז.         

להתחברות רזרבות אחד כניסת כבל ההזנה, השני המשך הכבל לעמוד אחר והשלישי 

 בעתיד.

 

 ברגי יסוד לעמוד תאורה .16

 

ברגי היסוד לעמוד תאורה יחוברו וירותכו ביניהם כולל הוצאות פס מגולוון להארקת  .א

על פני היסוד העליונים ס"מ מ 15 –יסוד מברזל מגולוון מרותך לברגי היסוד בגובה של כ 

 )ראה פרט(.

 5 -ההברגה בברגי היסוד תהיה מגולוונת ע"י אבץ חם בטבילה לכל אורך ההברגה ועד ל  .ב

 לא יתקבל גלוון קר.ס"מ לפחות בתוך יסוד הבטון. 

העמוד יוצב על ברגי היסוד כאשר מתחת לפלטת העמוד יהיה בורג אחד כולל דיסקית וכן  .ג

קפיץ מעל לפלטת היסוד כאשר האום מוברג לכל עומקו על אומים וביניהם דיסקית  2

 בורג היסוד )ראה פרט(.

 עם סיום הצבת העמוד ופילוסו יוצקו הברגים בזפת חם בתוך שרוול צנור )ראה פרט(. .ד

מינימלי  לפחות ובאורך  1 1/2מ' גובה יהיו בקוטר "   10-12ברגי היסוד לעמוד  .ה

 מ"מ. )ראה טבלה בפרט(.  1100של 

לפחות ובאורך מינימלי  של  1 1/4מ' גובה יהיו בקוטר " 4היסוד לעמודים נמוכים ברגי 

 מ"מ, ראה טבלה בפרט יסודות לעמודים. 700

 כל הברגים יוטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריגים. .ו

דיסקיות רחבות ודיסקית קפיצית.  2אומים,  3על כל אחד מארבעת ברגי היסוד יותקנו  .ז

 והדסקיות מצופים "קדמיום" נגד חלודה או מגולוונים.כל האומים 

 בקטעים שבהם לא יבוצעו עמודים באופן מיידי, יבוצעו הסעיפים הבאים:

 על כל בורג, כולל האומים והדסקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכל גובהו. .ח



 

 

115 

 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

בכתבי מ"מ, במידות המצויינת במפרט ו 1.5כמו כן, תותקן פלטה מפח מגולוון בעובי  .ט

הכמויות, להגנה על היסוד, הצינורות, מוליכי הארקה וכו', וכל זה יכוסה באדמה, 

קיימא לזיהוי -אספלט וכו' ליישור המקום והחלקתו. הקבלן יבצע סימון ברור ובר

 היסודות בשלב שיגיע להשלמת המתקנים והצבת העמודים.

 

 עמודי תאורה .17

 

של המפרט הכללי לתאורת  08כל העמודים יתאימו לדרישות כמפורט בפרק  .א

 .812חוץ. וכן לפי ת"י 

ס"מ אשר יזופתו בזפת חמה לאחר  25כל העמודים יהיו בעלי שרוול זנד בגובה  .ב

 הצבת העמוד )ראה פרט(.

 מטר בשניה )סטנדרט מע"צ(.   47כל העמודים יהיו בנויים לעמידה ברווח   .ג

בכבל פלדה גמיש מצופה  ס"מ 50מכסה תא האביזרים יוצמד לעמוד באורך   .ד

 פי.וי. סי . )ראה פרט( וכן גם פלטת הבסיס.

על העמוד יקבע שלט מתכת ועליו טבועה אינפורמציה הרשומה בפרט   .ה

 המצורף.

 )ראה פרט( שילוט על העמוד. 

 הגילוון יעשה ע"י טבילה באמבט אבץ חם. .ו

 מיקרון. 60 הדורש 918מיקרון לפחות וזאת בניגוד לתקן  80הגילוון יהיה בעובי  

ולא יורשה הגילוון יהיה בעל גוון אחיד לא יתקבלו עמודים מגולוונים בגוונים שונים  .ז

 כל ריתוך לאחר הגילוון. 

במידה ותידרש גם צביעת העמודים )בנוסף לגלוון( יבוצע הדבר בתהליך ושיטת צביעה  .ח

( של חברת כפי שיצויין בכתבי הכמויות A109)או  109יבשה וקלייה בתנור על פי מפרט 

 "אפוקול בע"מ" אזור תעשיה קרית מלאכי או שווה ערך.

או בשיטה אלקטרוסטטית של  TRIBO (FRICTION)הצביעה ע"י איבוק בשיטת 

מיקרון לפחות. הצבע עומד  80בעובי  HBאבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

צבע תיבדק בדרישות התקנים הארופיים נגד דהייה. הגוון לפי דרישת המפקח. הדבקת ה

". כל החלקים הצבועים )עמודים, זרועות, 0ותאושר ע"י מכון התקנים לעמידות בדרגה "

מ"מ לפחות מודבקים  0.05פנסים וכו'( יארזו וישלחו לאתר בשרוולי פוליאטילן בעובי 

 ע"י סרטים בקצוות.

מספור עמודי התאורה בתוכנית ובשטח תהיה זהה לפי השיטה הבאה מ"ס מרכזיה/  .ט

 עגל/ מ"ס עמוד. )הכיתוב מלמעלה למטה(.מ"ס מ

 מ"ס מרכזיה. 20לדוגמא:   

 מ"ס מעגל. 3   

 מ"ס עמוד. 1   
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בעת הצבת העמוד יש להשתמש במנוף ולהרימו ע"י חגורות רכות למניעת שריטות  .י

 ופגיעה בגילוון.

לאחר ישור העמוד ומתיחה סופית של כל האומים, יעטפו הברגים והאומים  .יא

 זפת.ביוטה רוויה 

לאחר מכן תישפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד, כולל  .יב

הפלטות המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד. כמו כן יצופה העמוד בזפת 

ס"מ מעל פני הקרקע והפיתוח הצמודים. הכל  10בחלקו התחתון עד לגובה של 

 .יגמר בקו ישר, מקביל ונקי. )או עד קצה שרוול החיזוק הנוסף(

איחסון העמודים בשטח יהיה במקום מרוכז ובין שורה לשורה יותקנו אמצעים המונעים  .יג

 נזק לעמודים ולגילוון.

להציג תעודות המאשרות על כך שהעמודים שהוא הביא לשטח עברו   הקבלן חייב .יד

בקורת מכון התקנים את צילום התעודה יש למסור למח' החשמל מועצה מקומית מטה 

 בנימין.

 יוטבע אישור מכון התקנים.בכל עמוד  

אם תהיה דרישה לעמוד בעל בסיס דקורטיבי יצוק ביציקת וולקן יהיה הבסיס מיציקה  .טו

עם סמל העיר טבוע ביציקה והבסיס וצורתו יבחרו בתאום עם מהנדס העיר )ראה פרט 

 לדוגמא בלבד(.

 לפחות.מ"מ  4מ"מ לפחות ועובי דופן מכסה תא האביזרים  6עובי דופן של העמוד יהיה  .טז

 

 הארקות   .18

 

ממ"ר  35במקביל לצינור ההזנה בין עמוד לעמוד יונח גיד הארקה חשוף בחתך  .א

 טמון במישרין בקרקע.

גיד ההארקה יושחל לתוך בסיס הבטון של עמוד התאורה דרך צינור כפיף כבד  .ב

 ע"י קיפולו ללא חיתוכו. 1בקוטר "

 .בשום מקרה אין לחתוך את גיד ההארקה .ג

ף גיד ההארקה ויש לחברו להמשך הארקת מעגל התאורה, במקרה  שנגמר תו  .ד

נקודות+ מהדק  3 -יבוצע הדבר ע"י שרוולי לחיצה והלחיצה תהיה לפחות ב 

 קנדי כאשר נקודת החיבור תהיה בתוך תא האביזרים של העמוד.

 אין לחבר על בורג אחד בפס ההארקות יותר מגיד הארקה אחד. .ה

משך יש להתקין אלקטרודת הארקה בקצה כל מעגל או עמוד שאין ממנו ה  .ו

 בתוך שוחה טרומית )ראה פרט(.

יש לסמן את גידי ההארקה בשילוט בר קיימא בתוך המרכזייה ובתוך תא   .ז

האביזרים ולרשום יעודו של הכבל אל עמוד מעמוד מהארקת יסוד, אל פנס צד 

 ימין, אל פנס צד שמאל וכו'.
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ותך לשם כך בתוך התא הארקת העמוד תיעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שיר .ח

 4-אומים ו 3ויכלול  16/5ושלא יהיה קשור במגש האביזרים. הבורג יהיה ''

 דסקיות, הכל מפליז.

 

 תא אביזרים ומגש אביזרים .19

בכל העמודים יהיה מגש האביזרים עשוי מבידוד כפול תוצרת דפנג או אינטרפק או יורופאק  .א

 ממ"ר או ש"ע מאושר. 35לחתך   SOGEXI  BC-2 BC-3)ראה פרט( עם מהדקי  

המגש בתא האביזרים יכיל את כל האלמנטים הדרושים לחיווט כגון מהדקים מאמ"תים  .ב

 למניעת רעידות כולל מעצורים למאמ"תים. 1/4כולל חיזוק המגש לעמוד ע"י בורג "

  A10X2המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי אוטומטיים  .ג

מ"ז ח"א נפרד לכל נורה. מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי, כמו כן . יותקן B-AK10דגם 

 יותקן מ"ז ח"א כנ"ל לגיד פיקוד בכל עמוד.

 החיווט יהיה כזה שתשאר רזרבת כבל כדי לאפשר הוצאת המגש בנקל מתא האביזרים. .ד

המאמ"תים הזעירים והמהדקים יהיו מוגנים מחישמול ע"י נגיעה  

 מקרית. 

או רייקם  M 3סיום הכבל בתוך העמוד יהיה ע"י כפפה שרוול מתכווץ בחום תוצרת  .ה

 כולל שילוט יעוד הכבלים הכל לפי פרט )ראה פרט(

עם  לא יתקבל ביצוע עבודת התאורה ללא סיומת של כבלי הכניסה והיציאה  

 שרוולים מתכווצים בחום להגנה נגד חדירת רטיבות.

 

 זרועות .20

 א.      הזרוע תהיה מפלדה מגולוונת ברמת גימור של העמוד.             

 בעמודים נמוכים כנ"ל. .ח

הזרועות תהיינה מהדגמים, טיפוסים, ארכים וכו' כפי שמצויין ובכתבי הכמויות ופרטי  .ט

 התחנה.

הזרוע תורכב ותחוזק לעמוד באמצעות שרוול מתאים כמפורט. החיזוק של הזרוע אל  .י

 ות ברגי חיזוק כמפורט לעיל.העמוד באמצע

 לזרוע תושבת וסידור למניעת חדירת גשם וחרקים לעמוד, כנדרש. .יא

 הזרועות תורכבנה על העמודים בצורה אנכית ובהמשך ישיר של העמוד ותחוזקנה היטב. .יב
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 מערכת מובילים לתקשורת .21

מעברים דרך  עבודות הצנרת והמובילים למערכות התקשורת כוללות: חפירות, חציבות, .א

מדרגות, קירות מגן וכו', אספקות והתקנות של צינורות לסוגיהם, כולל מתאמים מחזיקי 

 מרחק )"לגו"(, תמוכות, חוטי משיכה, בנית תאים מושלמים לכבלים, ניקוזים לתאים וכו'.

כל העבודות הקשורות במערכת הטלפונים תבוצענה בהתאם לתכניות, לכתבי כמויות,  .ב

הטכניות ולהנחיות העדכניות של הנהלת אגף ההנדסה ותכנון של חברת בהתאם לדרישות 

"מפרטים טכניים לעבודות בינוי רשת", ובהתייחסות  –"בזק", וכן כמצוין בחוברת של בזק 

למפרטים ולתוספות המתאימות לכל סוגי העבודות שיש לבצע, המצוינים בכתבי הכמויות 

תו החוברת הנ"ל וכן מפרטים ותכניות והמסומנים בתכניות. על הקבלן להחזיק ברשו

סטנדרטיות של "בזק" לתאים השונים "תאים לכבלים ולמתקני תקשורת תת קרקעיים" 

 ולבצע הכל כנדרש.

ס"מ מעל לשכבת  30ס"מ ויכוסו בחול עד לגובה של  15הצינורות יונחו על שכבת חול בעובי  .ג

 הצינורות העליונה, הכל לכל רוחב התעלות.

 תחתיתן יהיה כדלקמן:רוחב התעלות ב .ד

ס"מ, לשלושה צינורות האחד ליד  55 –ס"מ, לשני צינורות האחד ליד השני  Φ"4x1 – 40לצינור   

ס"מ. הצינורות יותקנו במרכזי התעלות  120 –ס"מ, לארבעה צינורות האחד ליד השני  70-השני 

 כנדרש.

ולהודיע להם בכתב על הקבלן לתאם את כל הביצוע עם חברת "בזק", לעמוד תחת פיקוחם  .ה

לפני ביצוע כל שלב בעבודה. עם סיום העבודה ולפני מסירתה למפקח, יהיה עליו לקבל 

 אישור "בזק" על ביצועה התקין ועל קבלת העבודות על ידם.

בכל קטע יברר הקבלן עם המפקח מטעם "בזק" ויבצע החלפת קרקע בתעלות רק על פי  .ו

 ם.הנחיותיו, וכן הצורך בעטיפות בטון בקטעי

המכסים לתאי הכבלים הסטנדרטיים של בזק יסופקו לקבלן ע"י בזק ועל חשבונם. על  .ז

הקבלן לתאם איתם את קבלתם במחסניהם ואח"כ להובילם לאתר ולהתקינם. )המכסים 

והמסגרות של התאים העגולים יסופקו ע"י הקבלן כשהם תקינים ולעומס מתאים למקום 

 (. T8 -התקנתם אך לא פחות מ

החומרים יסופקו ע"י הקבלן, כולל כל הציוד וחומרי העזר, כולל מחברים, תמוכות יתר  .ח

)"לגו"(, מתאמים, מחזיקי מרחק, אטמים, קונוסים, חוטי משיכה, קשתות, מופות וכל 

 הנדרש.

 

 הכנות עבור תשתיות החשמל .22

כל ההכנות במעברים עבור תשתיות החשמל יבוצעו ע"י צינורות לסוגיהם של חברת  .א

 30ס"מ ויכוסו בחול עד גובה של  10, אשר יונחו בתעלות על שכבת החול בעובי החשמל

 ס"מ מעל לשכבת הצינורות העליונה.

הקבלן יספק את הצינורות, כולל כל החלקים והאביזרים הדרושים, המסופקים על ידם,  .ב

ל יובילם לאתר ויניחם כנדרש, וכן עליו לתאם עבודותיו עם מערכות אחרות, להודיע להם ע

ביצוע העבודות על ידו ולהזמין פיקוח שלהם, לדאוג לקבל אישורם על כל העבודות שביצע 

 עבורם ולמסור האישור למפקח.
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הנחת שכבות הצינורות על פי כמויות הצינורות בעלי הקטרים השונים וסידורם בתעלה.  .ג

ל המרווחים בניהם במישורים האופקי והאנכי, יעשו בתיאום מראש עם המפקח באתר בכ

 מקרה ובאישורם.

כל הצינורות יאטמו בקצותיהם עם פקקים / מכסים מתאימים למניעת חדירת אדמה,  .ד

מ"מ, הכלול במחיר הנחת ו/או  8לכלוך וכו. לאחר שיושחל בהם חוט משיכה מניילון 

 הספקת הצינור ולא ישולם עבור זה בנפרד.

, חוטי משיכה, עליות, כמו כן כלולים במחירי הצינורות השונים קשתות, זויות, מופות .ה

 אטימות, זויתנים וגושי בטון לחיזוק וכל הנדרש.

 5ס"מ וזויתן  40X40X40קיימא ע"י גוש בטון שקוע -קצוות הצינורות יסומנו בצורה ברת .ו

מטר מעל לקרקע ושילוט, וכן יצויינו בצורה ברורה וחד משמעית בתכנית  0.5ס"מ הבולט 

 ובשרטוטים שיגיש הקבלן לאחר הביצוע.( הממוחשבת ובדיסקים AS MADEהעדות )

בכל הגומחות יותקנו שרוולים לפי הצורך ועוד שני שרוולים שמורים. בגומחות חל"ב  .ז

מ"מ לכל יח"ד עד מחוץ לקיר  Φ75)מונים( המותקנות על קירות תומכים יותקן גם שרוול 

 ס"מ מפני קרקע סופיים. 80בעמק 

    

 הפעלה ניסיונית של המתקן .23

 ה ותוך כדי מהלכה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה ניסיונית. כל   בגמר העבוד

ליקויים אשר יתגלו בבדיקה יתוקנו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. בנוסף לכך תבוצע הפעלה  

 ניסיונית בלילה ויבוצע כיוון ובדיקת הפנסים ללא כל תשלום נוסף.

 

 שונות  .24

שהתכנון בוצע על סמך הנחיות העיריה / יש לקבל אישור מח' החשמל בעיריה על כך    .א

 המועצה המקומית.

 כל הבהרה או הנחיה נוספת או בדבר שאלות יש לפנות למנהל מח' החשמל בעיריה.  .ב

בגמר התכנון ולאחר קבלת כל האישורים מהרשויות כגון בזק, חברת הטל"כ, ח"ח על   .ג

המחלקה או בא המתכנן להשאיר סט חתום בעירייה מח' האחזקה ולקבל אישור מנהל 

 כוחו על תוכניות התאורה.

 

 מערכות בזק

 היועץ יקבע את צד הבזק במדרכות בתאום עם בזק. .א

כל התכנון והבצוע יהיו על סמך סטנדרטים של בזק ויש לקבל את אישור חברת  ב.  

בעירייה / מועצה  הבזק היש"מ הרלוונטי על התכנון ולהציגו לנציג מח' החשמל

 מקומית.

 

 בדיקת המתקן .25
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המתקן יאושר לקראת קבלה סופית אך ורק לאחר שעבר בדיקת חח"י ובודק מוסמך  .א

 יאשר את תקינותו ויתיר את חיבורו למתח.

הקבלן יהיה אחראי על כל התקשרויות עם  חח"י או הבודק כולל העברת בדיקה    

 חח"י לרבות כל התשלומים בגין הבדיקה לצורך חיבור למתח. 

חראי על כל ההתקשרויות עם בזק וקבלת כל האישורים כמו כן הקבלן יהיה א    

 ממנה ועם כל רשות אחרת. 

 לא תתקבל כל תוספת מחיר עבור הנ"ל.    

עם סיום העבודה על הקבלן לספק תכניות מעודכנות עם המיקום המדויק של הציוד,  .ב

 פרטים, תאום טכני וכד'.

 

 תכנית עדות .26

שברשותו את כל השינויים שבוצעו לעומת במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכנית  .א

 התכנון המקורי.

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן "כפי שבוצע"  .ב

 )תכניות עדות(.

תכניות עדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב אוטוקאד. הקבלן ימסור למזמין  .ג

 סטים ודיסק מתכניות העדות שהכין. 3

"תוכניות עדות הוכן ע"י ...... בתאריך שדה הכותרת של התוכניות: הקבלן יציין ב .ד

."..... 

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

הכנת תכניות העדות ומסירתן למזמין למזמין כלולות במחיר העבודה ולא ישולם  .ו

 עבורם בנפרד.

 תנאים מיוחדים  .27

בעל נסיון רב בעבודות העומדות לביצוע בהתאם למכרז זה הקבלן מצהיר שהוא מומחה  .א

 וכי נמצאים ברשותו כל הכלים והמכשירים הדרושים לעבודה זו.

כל הציוד וחומרי העזר לביצוע העבודה האמורה יסופקו ע"י הקבלן. חומרי העזר כוללים:  .ב

הדרוש חומרי חשמל, חומרי מתכת, חומרי אינסטלציה, מלט, חצץ, חול או כל חומר אחר 

 להשלמת העבודה.

הקבלן מתחייב בחתימתו כי כל העבודה תוצא לפועל לפי חוקי המקצוע ובהתאם לחוק  .ג

 החשמל, לחוקים של משרד העבודה, משרד האנרגיה ודרישות חברת חשמל.

הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה, ההובלה והפריקה   .ד

 והוא מקבל את כל האחריות להובלתו התקינה. של כל הציוד המכני והחשמלי

 

 מניעת תאונות  .28

 על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה. עליו למנוע
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 בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו.

 הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו, 

 מחדליו, עבודותיו וציודו, בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני   

 משנה ובאי כוחם, אשר להם ימסר חלק כל שבהוא מהעבודה.

ביצוע העבודה לגבי צד ראשון, שני ושלישי. אין הקבלן ידאג להוצאת פוליסת ביטוח לכל תקופת 

המזמין אחראי לגבי תביעות העלולות לבוא מצד ראשון, שני או שלישי וכל זה באחריותו הבלעדית 

 של הקבלן המבצע.

סעיף זה מחייב את הקבלן בניסוחו המלא, אלא אם כן נושא הביטוחים כלול ומחייב על פי סעיפים 

 וזה זה.אחרים בפרקים קודמים של ח

  

 אחריות .29

 

 חודשים מתאריך מסירת העבודה. אביזר  24הקבלן יהיה אחראי למתקנים שהקים למשך  

 או חומר שהתקלקל או נמצאו בו ליקויים בתקופת האחריות, יוחלף על ידי הקבלן מחדש  

 ותינתן עליו אחריות מחודשת למשך שנה מתאריך ההחלפה. האביזר החדש יהיה מאותה  

 אותו הדגם של האביזר המקולקל.התוצרת ומ 

שנים. לא יראו במשך תקופה זו  3 -שנים ולציפויים המתכתיים ל 5האחריות לריתוכים תהיה למשך 

 ממ"ר. 10 -סימני חלודה על העמודים ששטחם גדול מ

 

 מדידה וכמויות .30

 

מחירי החומרים, האביזרים והמערכות אשר מופיעים ברשימת הכמויות כולל אספקה,  .א

 פיזור בשטח, התקנה קומפלט, חיבור והפעלה.הובלה 

 .08פרק  -העבודות ימדדו לפי אופני מדידה הרלוונטיים של המפרט הכללי  .ב

העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו.  .ג

מחירי העבודות המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר והעבודות 

 ת ולא ישולם עבורם בנפרד.הנלוו

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/ או החומרים לבטל או להוסיף  .ד

 עבודות ללא הגבלה, זאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של יתר הסעיפים.

 

 

 

  חתימת הקבלן__________________ תאריך__________________ 
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מפרט טכני להתקנת מיגון מפני קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל)תדר 
ELF)תדר נמוך  

 תאור הפרויקט

 במבנה קיים חדר שנאים בסמוך למבנה מאוכלס .1

 חדר השנאים עובר הרחבה 

יש למגן את חדר שנאים לאחר הרחבתו כך שלא יתקבלו עוצמות קרינה גבוהות מהמומלץ על ידי 

 המשדר להגנת הסביבה.

 במבנה המתוכנן מותקנים לוחות חשמל, ארונות מונים ותשתיות כבלי חשמל .2

יש למגן את לוחות החשמל ואת תשתיות כבלי הולכת החשמל כך שלא יתקבלו עוצמות קרינה 

 גבוהות מהמומלץ על ידי המשדר להגנת הסביבה ולא תיהיה סכנה לשימוש במבנה.

 מטרת העבודה והוראות

ידרש עד קבלת המתקן כשהוא עונה לדרישות והמלצת המשרד להגנת לבצע מיגון קרינה ככול ש .3

 הסביבה.

לביצוע המיגון ייבחר קבלן המוכר באיכות עבודתו , בעל ניסיון בעבודות דומות שיקבל את אישור  .4

צוות הניהול של הפרויקט בהתייעצות עם יועץ המיגון, נשמרת הזכות לפסול קבלנים שאינם 

 המיגון לפי שיקולי היועץ.מתאימים לביצוע עבודות 

 המיגון התקנת

 כדלקמן: שכבות בשלוש יותקן המיגון

 אלומיניום.  .א

  בידוד.  .ב

 פלדה מגנטית . .ג

 הבידוד ושכבת למיגון המיועד לאזור פונה המגנטית הפלדה ,הקרינה פונה לצד האלומיניום שכבת 

  .ביניהן

 על תותקן המגנטית הקרינה נדרש שהפלדה למקור הפונה הקיר על דופן מותקן שהמיגון ולכן באופן 

 האלומיניום ועליו הבידוד יותקן עליה ,הקיר

 יותקן עליו ,הקיר על יותקן האלומיניום ,למקום המוגן הפונה הקיר דופן על מותקן ובאופן שהמיגון 

 )והבידוד ביניהם( .המגנטית ועליו הפלדה הבידוד

לתגובה בשריפה של  755לבטיחות אש ובת"י  921 איטום לחות יהיה מחומר אטים לחות, העומד בת"י

 .חומרי בנייה

 

 :המגנטית הפלדה התקנת

או שווה ערך, מצופות לכה  RM או M47 או M15 מסוג oriented non הפלדת המגנטית תהיה .1

בעלות חדירות מגנטית , Processed Fully מ"מ מינימום, לאחר טיפול 1בשני הצדדים, בעובי 

 .5000גבוהה מ  initial relative magnetic permeability יחסית ראשונית 
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  בלחץ בהדבקה לזה זה יחוברו המגנטית הפלדה שכבות  .2

 .הפחים בין אוויר מרווחי למנוע נדרש 

 .התפר בנקודות המגנטית הפלדה לוחות בין מ"מ 100 לפחות של חפיפה ליצור יש .3

 .הכמויות לפי כתב מצטבר בעובי בשכבות תותקן הסיליקון פלדת .4

 

 :הבידוד התקנת

 בעובי דליק בלתי או פוליאתילן  PVC בידוד יותקן האלומיניום יריעות לבין המגנטית הפלדה יריעות בין

ומניעת  האלומיניום ללוחות המגנטית הפלדה יריעות בין ישיר מגע היווצרות מניעת לצורך מ"מ 2של 

 בלוחות. קורוזיה

 :האלומיניום התקנת

 .סנטימטר -אוהם    4𝑋10−6מרבית של סגולית התנגדות בעלות אלומיניום ביריעות להשתמש יש  .5

 .ערך שווה או O-1050 מסוג יהיו האלומיניום יריעות .6

 .הכמויות בכתב כמופיע המיגון למפרט בהתאם מצטבר בעובי תהיה האלומיניום שכבת .7

 .ערך שווה או Alodine  ב ציפוי י"ע קורוזיה ולמניעת להולכה יטופלו האלומיניום לוחות  .8

 .ובפינות פרמ בין יריעות האלומיניום בנקודות הת"מ 50יש ליצור חפיפה של לפחות  .9

 

 הוראות ביצוע

 ללוחות הסיליקון פלדת לוחות בין ישיר מגע ליצור לא ליצור הפרדה ע"י שכבת הבידוד כדי יש .10

 .האלומיניום

ובזויות  אלומיניום בזוויות להשתמש יש ,תקרה או מאונכים קירות לבין הקירות ובין בכל הזוויות .11

 .אלומיניום ושל שכבת פלדת הסיליקון שכבת של רצף אחיד פלדת הסיליקון כדי ליצור

 דיבל דרך ברגים באמצעות יעשה הקיר ואל הפלדה אל האלומיניום כל החיבורים לרבות חיבור  .12

 .הפלדה לוח לבין האלומיניום בין לוח גלווני מגע כדי שימנע פלסטי

 .היצרן הוראות פי על יבוצעו המגנטית הפלדה משטחי בין כל החיבורים .13

 4ר לכל "ממ  16 בחתך מבודד נחושת מוליך י"ע המבנה להארקת יחוברו והאלומיניום הפלדה לוחות  .14

 .מ"ר חיבור אחד ישירות

 בכל מקרה של פגיעה בלוחות או במיגון חובה להתייעץ עם יועץ הקרינה ולקבל   .15

 האלומיניום תמיד יהיו בכיוון הקרינה.לוחות  .16

 לוחות פלדת הסיליקון לכיוון הצד הממוגן.  .17

 שכבת הבידוד תיהיה קטנה ככול שאפשר. .18

יש לתכנן את התקנת פלטות המתכת כך שלא תהיה חפיפה בין חיבורי פלטות בשכבות סמוכות.  .19

פלטות.  4ס"מ לכל הפחות. אין להתיר חיבור עם פינה בין  50המרחק בין חיבורים כאלה צריך להיות 
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רצוי להשתמש בפלטות כמה שיותר גדולות כדי להקטין את מספר החיבורים הפוגמים ביעילות 

 המיגון

החיבור בין פלטות הפלדה יהיה בהדבקה בדבק מסוג ורוסטיק שאינו נדלק באש,  בלחץ להבטיח  .20

ס"מ מינימום. יש להניח את הפלטות כך שכיוון הערגול של כל שכבה יהיה  20צמידות, בחפיפה של 

 .בניצב לזו הסמוכה לה

הפלטות בנקודת בדיקת איכות התקנת מיגון אלומיניום נעשית באמצעות דף נייר המושחל בין  .21

 החיבור של מסמרה. אם הוא נכנס, החיבור לא תקין ויש להדקו

 עבודות הקבלן כוללות ביצוע ההגנה על לערכים הנדרשים לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה. .22

 

 

 מסירת העבודה

בסיום העבודה יבצע הקבלן מדידת קרינה של עוצמת השדה המגנטי בזמן עומס ע"י מודד מוסמך  .23

וימסור למזמין דוח מאושר העומד בדרישות והמלצות של המשרד להגנת הסביבה ולא יותר ממוצע 

 שעות במרחק הנדרש.  24למשך  4mGשל 

מהנדרש על פי המשרד להגנת במידה ועוצמות השדה הנמדדות לאחר ביצוע העבודה יהיו גבוהות  .24

 הסביבה , הקבלן יבצע מיגון נוסף עד לקבלת דוח מודד מוסמך תקין העונה לדרישות

מסירת העבודה תיהיה אך ורק לאחר קבלת דוח מאושר לאכלס את המבנה של בודק מוסמך ע"י  .25

  המשרד להגנת הסביבה.
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  09פרק 

 עבודות טיח
 דרישות כלליות  09.01

 
 הפנימיים לטיח )כלול במחירי היחידה(:הכנת השטחים  .א

בכל המקומות בהם יש סכנה לפגיעה ברצפה, או לפי דרישת המפקח, יש להניח על  .1
הרצפות יריעות פוליאתילן לפני ביצוע עבודת הטיח, במיוחד בשטחים המיועדים לריצוף 

 .בהדבקה

ום הפגישה במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מק .2
ס"מ לפחות. גודל  20מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMברשת 

 .מ"מ, או ברשת פלסטית המאושרת 0.7מ"מ ובעובי החוט  12החור יהיה 

. התערובת תכסה את כל פני השטח. 1:3חריצים יסתמו במלט צמנט )ללא סיד( לפי יחס  .3
 10ש לכסות את החריץ ברשת הנ"ל ברוחב ס"מ, י 15במקומות שרוחב החריץ עולה על 

 .ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון

 הטיח יוכן במפעל מורשה על ידי המפקח. לא תורשה הכנה של תערובת הטיח באתר. .4

 .עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את השטחים המיועדים .5

 

מגן פינה מפח מגולוון +  כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י .ב
" או ש"ע, לכל אורך וגובה PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-פינת הגנה מ

 הפינה.
 

לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל מכל צד  ישרים ומדויקיםקנטים וגליפים יהיו  .ג
 של הפניה.

 
ובאופן שהשיפולים  גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים .ד

 יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 
המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן טרם התחלת העבודה  .ה

 מ'. 2X2והדוגמאות תהיינה במידות של לפחות 
 

כפי  –בתוך מחירי היחידה כלול ביצוע של אלמנטים עגולים, אלכסונים או מוקשתים  .ו
 כלול במחירי היחידה.  –שמופיע בתוכניות וללא תוספת תשלום 

 טיח פנים   09.02
 

 מ"מ 15, במפרט הכללי בעובי 090232טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף 

 גמר בשפשפת לבד. -לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

יש לאשפר השכבה התחתונה במשך יומיים. רק לאחר גמר זמן האשפרה יש ליישם את השכבה 

 השנייה. 

ימים לפחות. יש לראות דרישה זו  3לאחר גמר השכבה השנייה הטיח יוחזק במצב לח במשך 

 סול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. כעקרונית ובסיסית ועל המפקח לפ

 יש להשתמש בחול שליכטה עדין המתאים לעבודה מסוג זו.

 15%שכבות הטיח יכללו תוספת ערב לשיפור העבידות וההדבקות דוגמת בי.ג'י.בונד בכמות של 

 ממשקל הצמנט, או ש"ע מאושר.

 ות יצרן החומרים ובפיקוחו.בהעדר מגבלה גיאומטרית הטיח יותז התזה במכונה לפי הנחי
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 טיח מרחבים מוגנים  09.03

" או שוו"ע 770טיח לממ"ד יהיה מתערובת מתועשת מוכנה לשימוש כדוגמת "טיח לממד"ים 

 .5075ו  -1920  -העומד בדרישות פיקוד העורף ותקן ישראלי 

" או אחר בהתאם להנחיות 760מתחת לטיח הנ"ל יש לבצע בהתאם למפרט טכני יצרן "טיח תרמי 

 דו"ח בידוד תרמי בפרויקט. 

 טרם היישום יש לנקות את הקירות להסיר אבק ולכלוך ולשטוף במים.

מ"מ ולהטביע רשת שריון למרחבים מוגנים  8יש להכין תערובת טיח ולמרוח במאלג' שכבה בעובי 

RTמ"מ לאחר ייבוש ראשוני 4מחרת יש ליישם שכבה שניה בעובי . ל . 

 בגמר הייבוש יש לשפשף בשפשפת ולהחליק את הקירות.

 האשפרה תתבצע במשך שלושה ימים. 

 

 טיח חוץ  09.04

שטיפה והכנת הקירות, ניקוי הקיר, קיצוץ חוטי קשירה, גופים זרים, הסרת שכבות חלשות  .א

 וכו'.     

מ"מ, אשפרה שלש פעמים ביום במשך  5" או שוו"ע בעובי 720שכבת הרבצה "הרבצה צמנטית  .ב

 שלשה ימים.

 מ"מ, אשפרה כנ"ל. 15-" או שוו"ע בעובי כ710שכבת טיח מיישרת "טיח חוץ  .ג

 מ"מ, גמר חלק. 3-4" או שוו"ע בעובי 741שכבת "שליכט חוץ  .ד

 מיסטר פיקס" או שו"ע. –כל חומרי הטיח מוכנים במפעל מתוצרת "כרמית  .ה

במידה ואין מגבלה גאומטרית הטיח יבוצע בהתזה עם מכונה, יש להתייעץ עם נציג הספק 
 ולפעול לפי הוראותיו.

 
 תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה  09.05

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  

 הסעיפים הבאים:

 כנת השטחים לטיח.ה .א

 טיח בחשפים וגליפים. .ב

 יישום במעוגל ובשיפוע. .ג

 חיזוק פינות כמפורט לעיל. .ד

 מגולוונת כמפורט לעיל.  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ה

 טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב( .ו

 מתוחה.כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת  .ז
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  10פרק 

 עבודות ריצוף וחיפוי

 

 כללי 10.01
 

של המפרט הכללי לעבודות בנייה( הידוע גם בכינויו"  10כל העבודות תבוצענה לפי פרק  .א
הספר הכחול בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה. במקרה של סתירה בין 

 המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד יקבע המחמיר. 
 

הקבלן לספק מפרטים טכניים וכן בדיקות מעבדה ואישור בכתב של כל יצרן על 
מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה 

 בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

  .ב
 ל ובאישור המפקח.סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לדרישות האדריכ .ג

 

( למניעת החלקה ובכל התקנים 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  .ד
הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטייה מהמידות למישוריות וכו'. 

 האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.
לים ובתקנים הח בתקנים הישראליים , בתקנות, בחוקים המפורטות ההוראות כל יחולו

 . הישראלי התקנים מכון אשר בגדר המלצה ובמפרטי
 

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון  .ה
התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף או החיפוי 

 הספציפי בכל התקנים הנדרשים.
 

לולים ריצופים/חיפויים של משטחים עגולים, אלכסונים או בתוך מחירי היחידה כ .ו
 כלולים במחירי היחידה.  –מוקשתים כפי שמופיעים בתוכניות וללא תוספת תשלום 

 

 מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה במידה וכך הוגדר הריצוף.  .ז
יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור )תאריך ייצור( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים 

גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש להקפיד על גוון אחיד לכל 
המרצפות/אריחים. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה 

 מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 
 

אם לא צוין בתוכניות רשאי האדריכל להנחות על סידור מיוחד של האריחים לרבות גם  .ח
 בהבדלה בגוון, סידור שורות, פס דקורציה, שתי וערב ועוד. 

 ס"מ ימדדו בסעיף נפרד. 5/5פסיפסים העשויים מקוביות שיש בגודל עד 
 

ף, בהעדר במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצו .ט
 מ"מ מעוגן היטב. 40/4הוראה אחרת, בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח 

 

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

ר לבצע הריצוף בהדבקה לפי הוראות היצרן באישור . מות1:5בצמנט )מילוי מיוצב( ביחס 
 המפקח וללא תוספת במחיר.

 

תפרים בריצוף יתוכננו בהתאם להנחיות המתכננים והמפקח, לרבות תפרי התפשטות  .יא
 ותפרים קונסטרוקטיביים. בתפר יותקן 

 

על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים/העדר שיפועים בהתאם לתקן ובהתאם להנחיות  .יב
 המפקח. 

 

מ"ר לפחות  5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שיידרש בגודל של  .יג
מכל סוג. את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר המבנה וקבלתו. 



 

 

128 
 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

הדוגמה תכלול  את סוג האריחים, אופן הכנת התשתית, הרובה וכל הדרוש לביצוע 
 העבודה.

 
 הגנה על שטחים מרוצפים .יד

על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס 
ו/או שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות 
במבנה ו/או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת 
 תשלום, אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

 
 
 
 

 הגנה על שטחים מרוצפים .טו
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס או 

 כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום. 
 בכל  מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לפגיעה במרצפות.

 
  TOLERANCESסיבולות  .טז

 כמפורט להלן:  314 י"לת בהתאם יהיו וחיפוי ריצוף לעבודות סיבולות

 

 סוג הסטייה
סטייה 

במישורית 
 לאורך מטר

סטייה במפלס 
 המתוכנן

הפרש גובה בין 
 אריחים

סטייה מהניצב 
ומהצירים 

בקירות לאורך 
 מ' 3.0

 ]מ"מ[ ]מ"מ[ ]מ"מ[ ]מ"מ[ מידה

ריצוף באריחי 
 גרניט פורצלן

3 ± 3 0.5 ±2 

חיפוי באריחי 
קרמיקה  או 

 פורצלןגרניט 
2 -- ±  0.5 ±2 

 
 אופני מדידה  .יז

המדידה לתשלום ובדיקת החשבון יהיו עפ"י מידות הבניה ולא עפ"י שטח 
   הריצוף או החיפוי בפועל.
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 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.02
 

( בגוון 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1
 בלבד. FULL BODYלפי בחירת המפקח. האריחים יהיו מסוג 

 
צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  10.02.2

 דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.
 

 להדבקה יהיה מסוג המאושר ע"י ספק האריחים ובאישור המפקח. הטיט  10.02.3
 

 הכנת האריחים להדבקה 10.02.4
יש לשטוף את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק 

 והלכלוך מגב האריח וכן כל הפאות ההיקפיות של האריח. 
 טרם ההדבקה האריחים יהיו נקיים ויבשים.

 
 ריצוף כללי  10.02.5

 זיפזיף ים/ )חול טבעי מחול אשר יורכב  מיוצב חול צוף יבוצע על גבי מילויהרי
 בחול להשתמש אין. מילוי ק"למ ג"ק150 של  בצמנט בשיעור נקי( מעורב

בהתאם  יחסית קטנים שטחים גבי על המילוי לפזר יש. כחול לריצוף מחצבה
 .הריצוף הנחת להתקדמות

 שתתווסף למילוי המים כמות. )טפלה( מכני מערבל באמצעות תוכן התערובת
 )לחה(.  יחסית יבשה תערובת שתתקבל כך, קטנה הינה זה

 .באמצעות טיט המרצפות את עליו להניח יש והידוקו המילוי פיזור לאחר מיד
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5
לעיל. יש לרצף על גבי  05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  

משופעת לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת  מדה
לדלת הכניסה ובאזור המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי 

לבצע את השיפועים לפי תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, 
 הכלולים במחיר היחידה.

 
 מילוי מישקים 10.02.6

 מ"מ. 10פסולת וחומרי בניה עד לעומק  תחילה יש לסלק מהמישקים 
הנחת הריצוף תהא בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים 

 מ"מ לפחות ובהתאם להנחיות האדריכל וספק האריחים.  3ברוחב 
" או MAPEIהמישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "

יושם תהיה בגוון לבחירת מ"מ. הרובה שת 10 –ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" 
 לא יותר שימוש בחומרי הגוונה לרובה. –האדריכל 

כדוגמת  סדיקה כנגד עמידה רובה תהיה חיצוניים שטחים לחיפוי הרובה
 .המפקח באישור, ע"ש ספק כימאדיר או 130  דבקון

מ"מ בין ריצוף לחיפוי,  10-8יש לבצע מישקי התפשטות מחומר גמיש ברוחב 
קירות ניצבים או בזוית, במפגש עם חלון או חשפים ובמפגש עם בין חיפויי 

 חומרים כגון טיח, גבס וכדומה..
מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות, יש  6.0/6.0בשטחים גדולים של  

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח  10-8-לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
קבע ע"י המפקח. התכנון של בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקון בגוון שי

 מיקום המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.
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 חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן 10.03
 

בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1
 ( בגוון לפי בחירת המפקח.2)314

 
במפרט הכללי. הדבקת האריחים  10065לסעיף  יישום האריחים יהיה בהתאם 10.03.2

במפרט הכללי בדבק מתאים  100651תבוצע ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף 
 המאושר ע"י ספק האריחים.

 
כלולה במחיר יחידה תשתית הרבצה צמנטית בין אם בסעיף נפרד או בסעיף 

 החיפוי עצמו(
 

 לעיל. 10.2יף ראה סע -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3
 

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים  10.03.4
מהקירות, כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, 

כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין 
 הרצפה.

 
אלומיניום/נירוסטה או כמפורט בתוכניות או בפינות יבוצע פרופיל גמר  10.03.5

 או אייל ציפויים של TR דגם כדוגמת ישר פינה לבחירת האדריכל.  פרופיל

 . ע"ש
 .אחת מחתיכה יהיה מ"ס 300 עד של באורך גמר סרגל

מ"מ בין ריצוף לחיפוי, בין  10-8יש לבצע מישקי התפשטות מחומר גמיש ברוחב  10.03.6
או בזווית, במפגש עם חלון או חשפים ובמפגש עם חיפויי קירות ניצבים 

 חומרים כגון טיח, גבס וכדומה..
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 ריצוף באריחי אבן או שיש 10.04
 

 הזמנת הריצוף והחיפוי א.
חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך לרבות  

 פנלים.
להכין דוגמאות מאבני בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן  

ריצוף, ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל 
 הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.

 
 עבודות ריצוף באבן או שיש ב.

 מבנה החומר ותכונותיו .1
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום  

 440-מ"מ ל 2.0-וד ברמת שחיקה לא מעבר לגידים חרסיתיים ואשר תעמ
 60, חוזק מיזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל 
 ק"ג/מ"ק. 2.600-, ומשקל מרחבי כ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס( 

 מידות וביצוע .2
מידות חומר הציפוי יהיו מדויקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיות  

זוית מדויקת בהתאם לדרישות, בלא כל מ"מ , בעלי  1מותרות עד 
 "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות.

 תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.  
 סיבולות .3

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן: 
 מ"מ 0.2אורך ורוחב  
 מ"מ 0.5עובי  
פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה  0.3חריגה מניצבות  

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25ממישוריות 
 ליטושים .4

הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא  
יורגשו כל סימני חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים 

האדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי בשתי אפשרויות לפי בחירת 
 .HONEDוהשני בגמר מט 

בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת  
ברק בליטושי האבן. הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי 

 לפי החלטת המפקח. 
 
 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5

+ תוספת ערב פולימרי מסוג  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 
 15%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIפלניקירט מתוצרת 

 מכמות הצמנט שבתערובת. הביצוע לפי הוראות היצרן. 
 
 מילוי מישקים ג.

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה 
או שו"ע, עודף  SP-100ר של נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, קולו

החומר ינוקה ע"י מים, עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי 
 בחירת האדריכל מקטלוג החברה.

 
 תפרי התפשטות ד.

 תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא. 
 או שו"ע. 570י ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל" מילוי תפר 

 
 סילר על לוחות שיש/אבן ה.

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על האבן  .1
 בריצוף, הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה.

 
  יישום הסילר לאחר התייבשות האבן מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי(. .2

 ית יצרן האבן ואישור המפקח.יסוג הסילר, בהתאם להנח
 
יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על  .3

 ימים. 3אריחי האבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 
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חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות  .4

 היצרנים.
  



 

 

133 
 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 
 הכלולה במחירי היחידהתכולת העבודה  10.05

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:
ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  .א

 הריצוף על בסיס מלט לבן.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים מיוחדים או מעוגלים,  .ב

 עיגול וכדומה.לרבות הנחה מיוחדת, סידור ב
 שילוב פסים צרים או פסי דקורציה. .ג
 הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון, בטון שיפועים. .ד
 הרבצה צמנטית כתשתית לחיפוי.  .ה
 התקנת פנלים חתוכים המפעל. .ו
עיבוד סביב מחסומי הרצפה וכדומה לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות  .ז

 במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת. 
 קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי מערכות וכיו"ב. .ח
 הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( משטחי אבן ומשטחי טרצו.-ליטוש .ט
 לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה  .י

 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. .יא
 מילוי מישקים ברובה אקרילית. .יב
 מילוי מישקים גמישים בחומר גמיש. .יג
ביצוע תפרי התפשטות ותפרים קונסטרוקטיביים לרבות מילוי חומר גמיש  .יד

 והתקנת סרגל מתאים בהתאם להנחיות המתכננים.
קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  איטום במסטיק דו .טו

 התברואה ברצפה ובקירות.
ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  .טז

 במצב נקי לחלוטין.
 5%מחירי היחידה של הריצופים והחיפויים לכל סוגיהם יכללו תוספת בשיעור  .יז

 ין בנוסף.לכמות הריצוף ויינתנו למזמ
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 11פרק 

 עבודות צבע

 

 כללי 11.01
 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.01.1
 המקורית.

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 
 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2
פריימר וחומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר 

שלוש  לפחותהשכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 
 שכבות(.

 
 והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח  11.01.3

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  .א
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  .ב

 שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
החוזרת במבנה מספר בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת  .ג

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4
 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 
קום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמ 11.01.5

 מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.
 

מ"ר, מכל  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6
 סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד  -גוונים כל ה 
 לקבלן הגוון המבוקש.

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 סניטאריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
 

 ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.מחירי היחידה יהיו זהים  11.01.8
 

 טיפול בצבעים 11.02
 

 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1
 

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם  11.02.2
 חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 
 ולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.כל צבע יד 11.02.3

 
מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 בשעת ערבובם.
 

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.02.5
 

  
 בטיחות 11.03

 
תקין. כן יש לצייד את העובדים כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב  11.03.1

 בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.
 

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או  11.03.2
 מדללים.
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 תיקוני צבע 11.04
 

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  11.04.1
 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30)טרפנטין טמבור( ברוחב 

 
צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי  11.04.2

 גוון אחיד.
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 ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.  10ד לגובה באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו ע 11.05

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי. במידה  
 והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.

 
 תכולת העבודה הכלולה במחירי היחידה 11.06

 
 ף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:בנוס 11.06.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים  א.
 ונקיים.

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות  ב.
וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, 

 חלונות וכו', בגמר העבודה.
 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון  ד.

 סופי.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.
 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. ו.
חר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י תיקוני צבע שידרשו לא ז.

 המפקח.
 צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד. 11.06.2
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  12פרק 

 עבודות אלומיניום

  הגדרות כלליות  12.01
קבלן האלומיניום, בחתימתו מאשר כי קרא והבין את כל המפרטים הטכניים  12.01.01

לפרויקט ולכל ההוראות המפורטות במפרט וברשימות האלומיניום, המתייחסים 
במידת הצורך יש להבהיר את כל הנקודות הדורשות הבהרה עם החברה המזמינה 

 את המכרז.
המציע מתחייב שיש לו את היכולת לבצע את כל הפרטים ע"פ דרישות המפרט תוך   12.01.02

 כדי עמידה בתקן.
ק לא יהיה פחות מהנדרש בתקן גם אם על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופ  12.01.03

 אינו מוזכר במפורש במפרט זה.
במידה ותמצא סטייה מדרישות התקן יעביר לתשומת לב האדריכל והיועץ ויוציא  12.01.04

חלופה מתאימה לאישור   האדריכל והיועץ לפני סגירת החוזה. במקרה הצורך יש 
 לצרף למכרז תיקונים או תוספות הגיוניות לאישור.

 מחירי קבלן האלומיניום כוללות:  12.01.05

 עלות תוכנית הגשה וביצוע. •

 עלות כל החומרים. •

עלות ייצור כולל של כל המכשירים והכלים הדרושים: מסורים ובמבלטים  •
 השונים.

 הובלות ושינוע באתר. •

ההרכבה כולל את אמצעי העזר לביצוע העבודה כגון: כלים, מעליות  •
 אישורים להפעילם.ומתקני הרמה לפי הצורך כולל 

שכר עובדים: עלויות שכר ומיסים, ביטוחים לעבודה באתר לביצוע מלא  •
של העבודה, ביטוח לאומי ותנאים סוציאליים, שיהיו תקפים ביום סגירת 

 המכרז, למעט ממס ערך מוסף.

 הצעות לייעול או לחיסכון כספי לפי אישור יועץ. •

 הצעות למוצרים שווה ערך לפי אישור היועץ. •
בלן האלומיניום מחויב להציג לוחות זמנים מתאימים ללוחות הזמנים של הקבלן ק  12.01.06

 הראשי. 
 לוחות הזמנים יכללו:

 הגשת תכניות עבודה. •

לוח זמנים ותוכניות ייצור כולל הזמנת חומרי גלם מבעוד מועד ובאופן שלא  •
 יגרמו להארכת לוח הזמנים לביצוע העבודה.

 תוכנית הרכבה. •

 ד מסירה סופית.לוח זמנים להרכבה ע •
 הכל בהתאם להוראות המפקח ובכפוף לתוכנית ההתקדמות של הפרויקט.

המזמין רשאי להגדיל, להקטין, או לבטל, כל פריט ברשימות האלומיניום, הדבר   12.01.07
 לא ישנה את מחיר היחידה של  הפריט הנדון.

כל השטחים הרשומים ברשימות האלומיניום הם שטחי הפנים החשוף של   12.01.08
המוצרים, והם אינם כוללים את השוליים ו/או כיפופים נדרשים בהיקף. מודגש כי 

 הקבלן איננו זכאי לכל תמורה בגין שוליים ו/או קיפולים אלה.
פרטי  על קבלן האלומיניום להגיש תכניות ביצוע מפורטות שיכללו: פרטי המוצר,  12.01.09

הרכבה, תשתיות, פריסות של הפריטים, חתכים אנכיים ואופקיים, פרטי איטום, 
 פרטי עוגנים, רשימת פרזול וכו'.

הקבלן  לא יתחיל בעבודות הייצור לפני שיקבל אישור מהמפקח, האדריכל ויועץ   12.01.10
 האלומיניום.

 

 :תקנים, חומרים ודגשים  12.02
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על עמידות המוצרים בדרישות קבלן האלומיניום יציג תעודות בדיקה המעידות  12.02.01
התקנים הרלוונטיים של הפרטים שבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת וגורמים רלוונטיים 

 נוספים. כל העלויות של בדיקות אלו כלולים במחיר העבודה.
 לכל  מוצר יגיש הקבלן תו תקן.  12.02.02
על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהנדרש בתקן גם אם   12.02.03

 זכר במפורש במפרט זה.אינו מו
 :חישובים סטטיים  12.02.04

הקבלן יבדוק שכל המוצרים המסופקים עומדים בדרישות החישובים הסטטיים 
ויוכיח שכל האלמנטים של חזית המבנה כולו עומדים בדרישות הסטטיים של 
המוצרים. הקבלן הוא האחראי הבלעדי להשלמת החישובים הסטטיים בנוגע 

מכרז, הקבלן מאשר שלקחו בחשבון את הצורה ואת למוצרים המותקנים. בהגשת ה
גובה הבניין,  עומסי הרוח )החיוביים והשליליים( וכל הכוחות הפועלים על הבניין 

לצורך החישובים הסטטיים. נדרש להגיש חישובים סטטיים המאושרים ע"י 
קונסטרוקטור על פי דרישות האדריכל ויועץ האלומיניום ולידע את הלקוח בכתב 

 שות קונסטרוקטיביים כנגד הביצוע המתוכנן בזמן הגשת המכרז.על חש

הקבלן יתקין בשטח פריטים ו/או דירה לדוגמא על פי דרישת הפיקוח ויועץ   12.02.05
 האלומיניום. לאחר ההתקנה של   

המוצרים לדוגמא, האדריכל רשאי לשנות את גוון פרופילי האלומיניום והחלוקה  
ידרוש הקבלן תשלום נוסף. עמידותו בבדיקה לא  המודולארית של הפריטים. על כך

 תהווה תנאי לאישור התקנה של שאר הפריטים.
 הרכבת החלונות והדלתות תתאים לדרישות: 12.02.06

 על כל חלקיו 1068חלונות ת"י  •

 4001ת"י  •

 1099זיגוג ת"י  •

 414עומסים ת"י  •

 938זכוכית ת"י  •

 על חלקיו 1509תריסים ורפפות לת"י  •

 על חלקיו. 4068ההתקנה תתאים לדרישות ת"י  •

 1568ביצוע והתקנת קירות המסך תתאים לדרישות ת"י  •

 .1142מעקה לת"י  •

 2חלק  4402גמור פרופילי אלומיניום לדרישות ת"י  •

 1045-1בידוד טרמי יתאים לדרישות ת"י  •

 ציפוי אנודייז על אלומיניום )אילגון( 325ת"י  •

 5280אנרגיה בבניינים ת"י  •
 

המוצרים לדרישות התקן. הקבלן יבצע )על חשבונו( את הקבלן יוכיח את התאמת  12.02.07
בדיקות תפקוד המוצר הנדרשות לעמידות בדרישות התקן. במעבדה מוסמכת אשר 

היועץ. מודגש כי  תאושר מראש ע"י המזמין והיועץ. הפריטים הנבדקים יבחרו ע"י
 במידה ויידרש ע"י יועץ האלומיניום, יעמיד הקבלן עוד שלושה רכיבים נוספים

בשלמותם ויבחן אותם בבדיקה מעבדתית על מנת לאשר כי המורכב עומד בדרישות 
התקן. הנ"ל יהיה כלול  בהצעת המחיר של הקבלן, ולא תשולם על כך כל תוספת 

כספית. אם כשלו המוצרים בבדיקה יבצע הקבלן במוצרים אלה את כל התיקונים 
הנזקים ת גם יתקן אוהשיפורים הנדרשים כדי שיעמדו בדרישות התקן. הקבלן 

העקיפים אשר נגרמו  בשל ליקוי במוצר או בשעת תיקון המוצר כגון טיח, ריצוף, 
ניקיון וכו'. הקבלן ישא גם בעלויות עקיפות כגון: הוצאת הדייר להוכחת הכשל 

במוצר, הוצאות משפטיות של המזמין, מוניטין ותדמית המזמין. הקבלן לא יוכל 
אל המתכננים או המזמין. הקבלן ישא לבדו בכל  לגלגל את האחריות שלו לכשל

 האחריות על ליקוי המוצרים  והנזקים והליקויים העקיפים, וכאמור לעיל.
מינימום. טיפול  6063סגסוגת  -פרופילי האלומיניום בהם ישתמשו הקבלן יהיו מ  12.02.08

 .T5טרמי 
 (AW5005A), חצי קשיח ALMg1פחי אלומיניום בהם ישתמשו יהיו מסגסוגת 

 יכות המיועד לגמר אנודייז.בא
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 הוראות לביצוע לפני התחלת ייצור המשקופים העיוורים, הדוגמאות והדגמים 12.03
 

לכל אחד ממוצרי  (Shop-Drawings)הקבלן יגיש חישובים סטטיים ותוכניות עבודה  12.03.01
פרופילים, האביזרים וחומרי  -האלמיניום ברשימה כולל מספרי קוד, שם יצרן/ספק ל

האיטום, ולכל אחד מהמוצרים יצוין מידותיו המדויקות על פי תכניות אדריכליות 
 מעודכנות.

התוכניות ימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות, המוגדרות במפרט ובתוכניות  12.03.02
יכלול את עלות עיבוד התוכניות, הכנתן והפקתן, במחירים האדריכל, הקבלן 

הנקובים על ידו בכתב הכמויות )מס' המהדורות אינו מוגבל והן ייעשו ככל שיידרש 
 עד לאישור המזמין האדריכל ויועץ האלומיניום(.

הקבלן יגדיר את פרטי ההרכבה, פרטי ההשקה עם חומרים השונים ע"י חתכים   12.03.03
 גדרות מראש של יועץ האלומיניום.בחלקים השונים לפי ה

שינוי במבנה, בתוכניות האדריכליות או בחומרי הבנייה השונים: באחריות הקבלן   12.03.04
לבדוק עם האדריכל, הקבלן הראשי והמפקח וזאת לפני תחילת תכנון על כל שינוי 
שחל מזמן חתימת ההסכם עימו ועד תחילת תכנון. זאת בכדי שפרטי האלומיניום 

תואמים את שרטוטי האדריכלות, דרישות המפרט הטכני ודרישות השונים יהיו 
המפקח וקבלן ראשי. הקבלן מחויב למדוד את כל הפתחים לפני תחילת יצור ולעדכן 
את האדריכל והמפקח על כל שינוי, לאחר אישור השינוי יעדכן הקבלן את התוכניות 

 ויעביר לאישור נוסף של יועץ האלומיניום והאדריכל.
בצע ו/או יגיש חישובים סטטיים לכל אחד ממוצרי האלומיניום המוצעים על הקבלן י  12.03.05

ידו, אישורי ובדיקות תו תקן ישראלי. הקבלן רשאי להציע פרטי מבנה שונים 
מהמוגדר ובלבד שיגובו בבדיקות מתאימות ושרמת איכותם לא תהיה נחותה 

 מהמוגדר. אישור החלופות ע"י יועץ האלומיניום והאדריכל.
תחיל הקבלן בייצור משקופים עיוורים אלא לאחר שיקבל את אישור האדריכל לא י  12.03.06

והיועץ על פרטי התוכניות ופרטי המבנה של המסגרות, אביזרי הפרזול וחומרי 
 האיטום.

 יש לאשר גוון אצל האדריכל לפני הזמנת חומרי הגלם. 12.03.07
ל רק לאחר שישלים בדירה לדוגמה את המוצרים הבאים: משקופים עיוורים כול 12.03.08

איטום מלא, חיבור לחשמל לתריסים וכיווני דלתות וחלונות לתפקוד מלא, הדירה 
לדוגמה תבחר ע"י האדריכל והמפקח ותקבל את אישורם לייצור המוני, מוצרי הדירה 

צבע האלומיניום הנבחר, גוון וסוג הזכוכית, סוג  SHOPDRAWINGS -יהיו על פי ה
ים ע"י היועץ והאדריכל. כל הוצאות המנוע שאושר והאביזרים המוגדרים והמאושר

הייצור ההרכבה והבדיקה של הדוגמאות הנדרשות בדירה לדוגמה יהיו כלולות 
במחיר הנקוב ע"י הקבלן בהצעתו. לאחר התקנת הדוגמאות, יתכן כי ידרוש הקבלן 

לעשות שינויים ותיקונים ברכיבים אשר הותקנו. הקבלן יבצע את התיקונים 
רצון מלאה של המזמין, האדריכל ויועץ האלומיניום. כל רכיבי הנדרשים עד לשביעות 

האלומיניום וזכוכית אשר יותקנו בדירות לדוגמא יומטרו כמוגדר להלן בפרק 
 האיטום לפי בחירת היועץ.

הקבלן ימדוד את כל הפתחים בבניין וייצר את מסגרות האלומיניום בהתאם  12.03.09
רטים הינם מידות מקורבות למידותיו באתר. המידות הנקובות בשרטוטים ובמפ

 בלבד ואין לראותן כהוראות ביצוע לעבודה.
 

 הוראות ביצוע פרופילי עזר ופרופילי תשתית  12.04
 

פרופילי תשתיות ופרופילי עזר יורכבו בתיאום עם המפקח באתר. הקבלן יציב את  12.04.01
בפתחים לפני שיעשה גמר כלשהו על פני הקיר, הקבלן המלבנים הסמויים ויעגן אותם 

את לוח זמני עגינתן ע"פ לוח הזמנים של עבודות הבניה  והגמר. הרכבת המלבנים יקבע 
 תעשה בתאום מתמיד ובהתאם להוראות המפקח באתר.

מ"מ וייוצר ויורכב בהתאם לתוכניות קבלן  2חומר המלבן יהיה מפח פלדה מגולוון בעובי  12.04.02
 2.5 -של פחות מ מ"מ מינימום ובעובי 40האלומיניום. העוגנים יהיו מפח פלדה ברוחב 

מ"מ. חיבור העוגנים למלבן הסמוי יהיה בריתוך. את המלבנים יש לעגן בברגים לעומק 
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ס"מ בין בורג לבורג. המרחקים בין העוגנים  30מ"מ, במרחקים של  50 -שלא יפחת מ
 ס"מ. 25 -יהיו כ

ו יש להציב את המלבן הסמוי לפי פלס ובמיקום על פי דרישת האדריכל. כל הריתוכים א 12.04.03
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".
 

 מפרט זכוכית ותקנים: 12.05
 

 .2-ו 1חלק  938הזכוכיות שיסופקו יהיו באיכות בהתאם לדרישות ת"י  12.05.01
 ות מהנדרש בתקן.הזכוכית שתתומחר ותסופק תהיה לא פח 12.05.02
, שיבוצע במפעל בעל 3חלק  938על פי ת"י  Aהזכוכיות המחוסמות יהיו ברמת חיסום  12.05.03

 תקן ישראלי, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי/אמריקאי מקביל.-תו
שמשת זכוכית מחוסמת המותקנת בבניין והנמצאת כולה או חלקה בגובה של לפחות  12.05.04

נועת אנשים, תעבור תהליך של טבילה בחום מ' מעל אזור של הימצאות אנשים או ת 4
(HST). 

 האמור בסעיף זה אינו חל על זכוכית רבודה ששכבותיה מחוסמות.
מ"מ בכל מפתח  1.6בזכוכיות המחוסמות העיקוש המקסימלי )של הלוח( לא יעלה על  12.05.05

. סטיית העובי המקסימלית המותרת )בלוח 3חלק  938מ"מ, ובהתאם לת"י  300של 
. העיקוש והקימור המקסימליים 2חלק  938ת"י   2נקוב בטבלה אחד( בהתאם ל

 .3חלק  938ת"י  6בהתאם לנקוב בטבלה 
 הזכוכיות החשופות יעברו ליטוש יהלום בהיקף הזכוכיות, כולל הברקה. 12.05.06
הזכוכית בחלונות והדלתות תהיה בידודית או רבודה על פי המוגדר ברשימת  12.05.07

 .1068לפחות עפ"י ת"י  Cהאלומיניום העומדת לפי רמה 
, 3חלק  938הזכוכיות הרבודות ייווצרו במפעל בעל תו תקן לזכוכיות רבודות ע"פ ת"י  12.05.08

 או במפעל בעל אישור תקן אירופאי/אמריקאי מקביל.
עובי וסוג הזכוכית בהתאם לרשימות האלומיניום, מפרט אקוסטי, מפרט טרמי ויענה  12.05.09

ונים, בהתייחס לעומסי הרוח המחושבים על חלקיו הש 1099ות"י  1068לדרישות ת"י 
 (, המחמיר שביניהם.2008)משנת  414ע"פ ת"י 

הזכוכיות הבידודיות יודבקו בהדבקה קרה, הכוללת איטום בוטילי פנימי וחומר  12.05.10
 קומפוננטי.-הדבקה דו

 שנים לזכוכית בידודית. 10המפעל המדביק יספק אחריות בכתב ל  12.05.11
הזכוכיות יהיו בעלי תאימות מאושרת למגע עם חומרי האטימה שיבואו במגע עם  12.05.12

 זכוכית בידודית ועם זכוכית רבודה.
 על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחו מהנדרש בתקן. 12.05.13

 

 גמר פרופילים 12.06
 

, עובי 7700מסדרה  20צביעה בשיטת אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר סופר דור  12.06.01
. הצבע בעל עמידות חיצונית גבוהה, יעמוד מיקרון, של חברת ניר לט או ש"ע 60-80

. הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למנוע קורוזיה בפני 2חלק  4402בדרישות ת"י 
 השטח של הפרופיל.

מ"מ בקירוב.  500 -חותמת זיהוי תוטבע על הפרופיל הצבוע, ההחתמה תעשה אחת ל 12.06.02
מות זיהוי הצבע עד החותמת תזהה את שם המצבעה וסוג הצבע. אין להסיר את חות

למעמד קבלת עבודות האלומיניום ע"י המזמין. גוון האלומיניום יקבע ע"י האדריכל. 
האדריכל והיזם שומרים לעצמם לשנות גוון, או לבצע ציפוי אילגון במקום צבע 

 פוליאסטר.
שעות ועמידות של  2000הקבלן ימציא תעודת בדיקה של עמידות הצבע בתא מלח של  12.06.03

 .UVשעות  3000
הקבלן יקפיד להגן על הפרופיל מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות יריעה ביטונית וכמו  12.06.04

כן יקפיד שכל החתכים, הפינויים והחורים יהיו מוגנים. בחיבורים בין שני פרופילים 
יהיה חומר אטימה לסדקים צרים, בשאר הפינויים סיליקון נוזלי, כמו כן יש להקפיד 

 צור או בהרכבה.לתקן כל פגם בצבע שיוצר ביי
 האלומיניום יצבע ע"י מצבעה מאושרת ע"י מכון התקנים ובאישור יועץ האלומיניום. 12.06.05
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במידה ויבחר הגימור באילגון: גוון האילגון יבחר ע?"י האדריכל. האילגון יקיים את  12.06.06
גוון האילגון יהיה אחיד. חותמת זיהוי תוטבע על  AA20לסיווג של  325דרישות ת"י 

הפרופיל המאולגן. החותמת תזהה את שם המפעל האילגון ואת סוג האילגון. עובי 
 מיקרון. 15-20הציפוי יעמוד בשיעור של 
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 ייצור והרכבה: 12.07
הייצור ייעשה במפעל עם כוח עבודה מוכשר ומיומן. כל המוצרים יגיעו מוכנים לאתר  12.07.01

 איכות וניקוי, מוכנים להרכבה. לאחר בדיקת
פרטי גמר שונים יהיו לקירות הבניין בצד חוץ ופנים. סוג הגימור של הקירות נקוב  12.07.02

 בתוכניות האדריכלות, אף על פי כן הקבלן יאמת את הדברים באתר.
ההרכבות תהיינה ללא פגמים: ההרכבה תיעשה כך שלא תהיה קריסה, פתיחת  12.07.03

תיחת ריתוכים, רעשים בעת תפעול המוצר או מפרקים, לחץ חזק על מחברים, פ
 השפעות מזיקות אחרות.

כל החיבורים, אלא אם כן צוין אחרת, היו מדויקים ומאובטחים עם גדלים העומדים  12.07.04
 בתקנים וסטנדרט התעשייה.

פרטי גמר שונים יהיו לקירות הבניין בצד חוץ ופנים. סוג הגימור  של הקירות נקוב  12.07.05
על פי כן הקבלן יאמת את הדברים באתר, ויתאים את בתוכניות האדריכלות, אף 

 פעולותיו לצרכי הביצוע של הבניה בכל פתח לפי הנחיות המפקח באתר.
הקבלן יעטוף ויגן על מלבני האלומיניום המזוגגים בכל תקופת אחסונם ואחרי   12.07.06

הרכבתם בפתחים ,עד למסירתם לאחריות המזמין. יתר על כך , התקנת המוצרים 
השלמת עבודות הגמר בבניין, לפי כך על הקבלן להגן על המוצרים  תתבצע לפני

ברכיבים כדוגמת ציפוי של פלסטיק קשיח . במידה ונפגע רכיב אשר  לא היה מוגן 
 כמוגד לעיל ,יחליפו הקבלן ברכיב חדש מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין פעולה זו .

בקרה ובדיקה לפי הוראות במהלך הביצוע יסיר הקבלן את כיסויי המלבנים לצורך  12.07.07
 המפקח ובסיום הבדיקה יחזיר את הכיסויים עד למסירתו לידי המזמין.

במועד הסמוך ביותר לסיום העבודה ,ובאישור היועץ בכתב ינקה הקבלן את כל רכיבי  12.07.08
המוצרים הזכוכית והחיפויים שהותקנו על ידו ניקוי יסודי ומעמיק . בתום הניקיון , 

הניקיון ויקבל מן המזמין אישור כי הניקיון נעשה לשביעות יתעד הקבלן את השלמת 
רצונו. לא יוותרו שאריות צמנט או זיהום כלשהו בהן ניקוי הרכיבים יאפשר את 

 בדיקתם הסופית איתור פגמים מכני, תפקוד לקוי, כתמים או נזקים אחרים .
כלשהו על פני הקבלן יציב את מלבני האלומיניום ויעגן אותם בפתחים לפני שיעשה גמר  12.07.09

הקיר , הקבלן יקבע את לוח זמני עגינתן ע"פ לוח הזמנים של עבודות הבנייה והגמר 
.הרכבת המלבנים תעשה בתאום מתמיד עם הקבלן הראשי ,ובהתאם להוראות המפקח 

 באתר .
 

 איטום הפתחים וחומרים : 12.08
 

ובפני כל רכיבי האלומיניום ומסגרות העזר יורכבו בתוך הפתח בהרכבה אטומה  12.08.01
חדירת מים ורוחות ,והאיטום יהיה רצוף. עיסות האיטום יהיו מן הסוג הנדבק 

לקירות המבנה , ולפרופילי המלבן ואינו פוגע בהם ,אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש 
 שמנים או חומרים  המזהמים את קירות הבניין .

י יש בתפרי איטום בין חלקי האלומיניום לכל חלק של הבניה או המלבן הסמו 12.08.02
להשתמש בסיליקון ניטראלי ,סוג הסיליקון שהקבלן החליט להשתמש יאושר ע"י 

יועץ האלומיניום . בתפר האיטום בין חלקי האלומיניום לאבן יש להשתמש 
בסיליקון ניטראלי המיועד לאבן )אשר לא משאיר כתמי שומן על האבן (. את 

פר האיטום לא יקטן הסיליקון יש למרוח בשכבה אחידה , שטוחה וחלקה. רוחב ת
 מ"מ. 5מ"מ ולכל תפר יהיה גב גיבוי שלא יקטן מעומק של  6-מ

כל קווי התורפה למעבר מים יהיו חסומים ביריעות איטום מתועשות המותאמות  12.08.03
יריעה ביטומנית שתבוצע בכל מעטפת הפתח לפני  לייעוד זה כגון סרט בוטילי,

 ימה ותתנקז החוצה .הרכבת האלומיניום .כל טיפת מים שתכנס ,תלכד בחס
פריסת היריעות תיעשה קודם וסמוך להרכבת המלבן בפתח. יריעות האיטום לא  12.08.04

 1תהיה מינימום   EPDMיישארו חשופות וימנע כל נזק ופגיעה בהם. עובי יריעות 
, יש להשתמש בפריימר המתאים לפי הוראות EPDM-מ"מ , לפני יישום סרט ה

 הספק .
.שימוש בכל חומר אטימה יהיה  EPDM-שויים מהאטמים בפרויקט כולו יהיו ע 12.08.05

. הקבלן ימציא ליועץ 1542בהתאם להוראות היצרן של כל חומר ובהתאם לת"י 
 האלומיניום לאישורו את המפרטים של חומרי האיטום שבהם הוא משתמש .
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איטום החריצים הצרים שבין חלקי האלומיניום, גרונגים, פינויים , חורים  12.08.06
מיוחד לאטימה לסדקים צרים, בשאר הפינויים סיליקון  ושחרורים יהיה מחומר

 נוזלי .
בחלונות/דלתות מונובלוק  יש לבצע אטם נוסף למישור החיצוני , יש לבצע איטום  12.08.07

חלק במישור הפנימי מתחת להלבשה הפריקה כולל בחלק הפנימי של הארגז תריס 
 גם בחלקו הפנימי וגם חיצוני. –גלילה 

פילי הפלדה מפני תקיפת קורוזיה, באמצעות יריעה הקבלן יקפיד להגן על פרו 12.08.08
 ביטומנית וכמו כן יקפיד שכל החתכים, הפינויים והחומרים יהיו מוגנים.

 
 הכנת תכניות עבודה: 12.09

 
חישובים סטטיים יוכנו ע"י מהנדס רשום .הקבלן יציג לאישור את חישובי העומסים  12.09.01

 מהקונסטרוקטור.של הרכיבים בהתייחסות לעומסי רוח שקיבל 
תכניות והמפרטים של האדריכל מהווים את הצהרת התכנון הבסיסי בייחוס  12.09.02

האחריות הכוללת של עיצוב מערכת ועמידה בדרישות  לפרופילציה וטכניקה מועדפת.
התכנון מוטלת על הקבלן. המערכות תעבורנה תיקונים נדרשים עד שזו תשיג את כל 

 הנדרשים.הקריטריונים התכנונים והביצועים 
הקבלן אחראי לתכנון העיצובי והנדסי כולל חישובים סטטיים לכל האלמנטים ורכיבים  12.09.03

( מקובלים בשלמותם על האדריכל ויועץ shop drowingולהכנת שרטוטי ביצוע מלאים )
 האלומיניום.

כל העבודות המוצגות או המשתמעות מהמפרטים ומהתכניות , נועדים להיות  12.09.04
 עבודות הקבלן. רקריטריונים לעיצוב עבו

הקבלן יגדיר את פרטי ההרכבה ופרטי ההשקה עם חומרים שונים ע"י חתכים  12.09.05
 אופייניים בחלקים השונים של המוצרים.

הקבלן רשאי להציע פרטים שונים מהמוגדר במפרט זה, שרמת האיכות שלהם לא  12.09.06
 כל הצעה תיבדק ע"י יועץ האלומיניום והאדריכל. תהיה נחותה מן המוגדר.

במבנה , בתכניות האדריכלות או בחומרי הבנייה השונים: באחריות הקבלן שינוי  12.09.07
הקבלן הראשי והמפקח לפני תחילת תכנון , כל שינוי שחל מזמן  לבדוק עם האדריכל,

  חתימת ההסכם עמו ועד תחילת תכנון.
זאת בכדי שהפרטים השונים יהיו תואמים את שרטוטי האדריכלות, דרישות המפרט 

המפקח והקבלן הראשי. הקבלן מחויב למדוד את הבניין לפני תחילת  הטכני ודרישות
על כל שינוי , לאחר אישור השינוי יעדכן הקבלן את  יצור ולעדכן את האדריכל והמפקח

 התכניות ויעביר לאישור נוסף של יועץ האלומיניום והאדריכל.
סמכי בדיקת שרטוטי הביצוע מוגבלת להתאמת התכנון, והמידע שסופק במסגרת מ 12.09.08

 הפרויקט.
האישור לא מתייחס לכל עבודות ייצור ו/או ביצוע ההרכבה. האישור אינו משחרר את 

 לטעויות, מחדלים או אחריות למוצרים. הקבלן מאחריות
 
 
 

 פעולות שיש לבצע לפני תחילת העבודה: 12.10
 

 הקבלן יתחיל בייצור רק לאחר שקיבל את האישור בחתימה: 12.10.01
 תכניותיו.מהאדריכל והיועץ על גבי  •

 על המוצרים בהם הוא משתמש: סדרות, אביזרים, ספקים. •

 לאחר אישור הדגם •

 תוצאות מעבדה של המוצרים המאושרים. •
 

הקבלן ימדוד את הפתחים והחזיתות בכל מעטפת המבנה, לרבות האנכיות האופקיות  12.10.02
הקבלן יעדכן תכניות הייצור שלו. במקרה של סטיות מהותיות הקבלן  והמישוריות.

 יעדכן את מנהל הפרויקט, האדריכל והיועץ.
הקבלן לא יתקדם במלאכת הייצור ו/או ההרכבה לפני שיקבל הנחיות מהמנהל ביחס 

לסטיות ולאי ההתאמות שהתגלו. במקרה בו התקדם הקבלן ללא דיווח או אישור 
 והעקיפות של מעשיו. מהממונים, יהיה עליו לשאת בכל ההשלכות הישירות
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 14פרק 

 עבודות אבן
 

 חיפוי חזיתות האבן בשיטה הרטובה   .0114

 

 תאור העבודה 14.1.01

קירות הבטון בבנין, ע"פ החזיתות, יחופו מבחוץ באבן בשיטה ה"רטובה", כלומר הצמדת  א.
 האבן אל המבנה בעוגנים, רשתות זיון מגולבנות ויציקת בטון בתווך.

 הפתחים.העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של  

לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע כמפורט בכתב הכמויות   ב.
 . 05בפרק 

 .2378במפרט הכללי, ובהתאם לת"י  14כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י הנחיות פרק  ג.

 כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ.

כגון: אשפרה, גימור )ליטוש הוגנה( והגנה, תעשה העבודה לפי המפרט בכל שאר הנושאים  ד.
 .14הכללי לעבודות אבן בפרק 

 העבודה כוללת תכנון מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי. ה.

 

 הנחיות כלליות 14.1.02

 

הקבלן ימנה מהנדס רשוי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתאם לתכנון ולמפרט  א.
 המיוחד.

 

 אחריות כוללת של הקבלן ב.

האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט המיוחד להלן, לרבות 
איטום צמנטי, הינם דרישת מינימום. במידה והקבלן  - 05המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק 

להודיע על כך למפקח סבור שהמפרט אינו מספק או שדרושים שינויים/תוספות למפרט, עליו 
 בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.

 

 מפרטים באתר ג.

 הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:

  2378ת"י   .1

 .14מפרט כללי פרק  .3

 המפרט המיוחד.  .4

 

 קיר אבן טיפוס -דוגמא  ד.

קות בהתאם למפורט לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות בדי .1
. הדוגמא כוללת 2חלק  2378בת"י  5.1.1.1להלן, יכין הקבלן קיר אב טיפוס כמפורט בסעיף 

הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום צמנטי עד וכולל עשית המישקים וקבלת אישור 
המפקח. הדוגמא תבנה על קיר שיבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו. 

 .EPDMלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל התקנת סינור הדוגמא תכ
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 הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים. 

עוגנים לפני תחילת העבודה. העוגנים יעמדו בכוח  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2
 .4השליפה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם בטחון 

הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים ואישור החישובים ותכניות מפורטות רק לאחר אישור  .3
 שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל הקבלן להזמין את האבן.

 

 מדידת הרקע, סימון ה.

האבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי הפרוט בתכניות החזיתות. 
 ן בדייקנות גבוהה מהרגיל.לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה אב

ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים עוברים מתחת ומעל לחלונות, 
קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב פסי האבן כך שיתקבלו אבנים שלימות מתחת ומעל 

 לחלונות ואבנים שלימות מעל הדלתות.

ד מוסמך, על החזיתות את הצירים הראשיים, ימדוד את לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מוד
 המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב הקיים עם כל הסטיות בכל הכוונים.

. הסטיה המותרת ממישוריות הקירות לכל גובהם לא 02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 
מ"מ לכל  10±ל מ"מ, הסטיה באנכיות הפינות וקוי שפות הפתחים לא תעלה ע 10±תעלה על 

גובה הבנין. במידה והסטיות עולות על הנ"ל, יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע בסיתות או 
 תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.

המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי ואת מיקום קוי 
 המישקים לצורך בליעת הסטיות.

מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד ולא לצבור את השגיאה  הקבלן יידרש להתאים
 לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי המישקים.

אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת עלות, תחול כל העלות 
 הנוספת על הקבלן.

 

 ע"י הקבלן Shop Drawingsתכניות  ו.

 יכללו, בין היתר:תכניות הקבלן 

תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל ולאחר קביעת מיקום מישורי  .1
 פני האבן בהתאם לסטיות בפועל של הבניה.

קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן לחיתוך ויאפשרו לקבלן להכין  .2
 ות.רשימת אבן להזמנה לפי מידות חיתוך ועיבוד סופי

 פרוט מיקום הקדחים לעוגנים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור סופי במפעל. .3

 

 אחידות האבן, מיון ז.

בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה עבור כל חזית מאותם 
 גושי אבן.

הקבלן וברשימות בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין בתכניות 
 האבן.

לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני שיבטיח אחידות במראה לפי גוון 
וגיד ויקבל אישור המפקח למראה החיצוני של האבנים. אבינם שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד 

 מהאתר.

בלן לפרוש את האבנים הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב הק
 ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת החיפוי.
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 בדיקות האבן ח.

 כמפורט שם בפרק ו'. 1חלק  2378בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י 

הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור אבן לא יתבסס על תוצאות 
 ר האבן בלבד.בדיקות מוקדמות של מקו

תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו מחייבת את הקבלן להביא את 
האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן מספיק לקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר 

 ולא מדוגמאות מוקדמות בלבד.

 סימון צנרת בקירות ט.

לעוגני, יסומנו בצבע בולט )ספריי( בקוים מלאים, תואי לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח 
 צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו באבן.

 מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה, יקר ולפעמים בלתי אפשרי.

 סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.

 

 םעיגון פיגומי י.

מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות האבן כך שהחיפוי יבוצע 
 (.2חלק  2378בת"י  2.2ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי מאוחרת. )ראה דרישות סעיף 

אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי מתכת בין לוחות האבן. 
 .316קי המתכת שישארו במקומם יהיו מפלב"מ כל חל

 

 בדיקת אטימות יא.

, ע"י 1476לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימות בהמטרה, ע"פ ת"י 
מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו 

 היישום טעונים אישור מראש של המפקח.מחדש. אופן התיקון,החומרים ושיטות 

 

 

 לוחות האבן  יב.

 בהתאם לכתב הכמויות. סוג האבן:

 בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות. גמר:

 מ"מ. 1±בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת  מידות הלוחות:

מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני לוח האבן לא יעלה  סטיה במישוריות:
 מ"מ. 1על 

 כמפורט בפרטים בתכנית. עיבוד פינות:

קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור מסודר וע"פ שבלונה  קידוחים:
מ"מ במיקום  1±מ"מ בקוטר הקדח,  0.5±באתר, כך שיובטח דיוק 

 מ"מ בעומק הקדח. 2±-מרכז הקדח ו

 

 חישוב הנדסי יג.

חלק  2378הקבלן בהתאם לדרישות ת"י חישוב הנדסי מפורט יעשה ע"י המהנדס שמינה  .1
2. 
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כולל התחשבות מפורטת בתחומי יניקה מוגברת באזורי  414עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  1.1
 שפה .

 .412עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י  1.2

הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן יכלול פרטי הרכבה  .2
באבן, חיזוק בפינות, פרטי קיבוע סביב פתחים וכו'. אישור  וחיבור, מידות הקידוחים

החישובים והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן ולפיכך יוגשו ע"י הקבלן 
 במועד מוקדם ע"פ לוח הזמנים המאושר של הפרויקט.

החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח האמיתי שבין האבן לרקע ע"פ  .3
שנמדדו בפועל לפני תחילת החיפוי. למרווח מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים  הסטיות

 לשאת את העומס המוגדל. אישור החישוב המעודכן הינו תנאי להתחלת בצוע החיפוי.

 החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו בבדיקות האבן שסופקה לאתר. .4
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 דיוק יד.

 מ"מ. 0.5±שכנתה לא תעלה על  הסטיה בין פני אבן לפני

 מ"מ. 1.0±הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

הסטיה במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני המשטח( לא תעלה על 
 מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של  2.0±

 

 איטוםהכנת שטחי החיפוי,  טו.

 לעיל. 05ראה פרק  .1

 לאחר סיום האשפרה, ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן. .2

ימים לפחות, תוך מעקב צמוד אחר מצב רטיבות  5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ 
 הקיר.

 הכנת האבן יז.

לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי גב הלוחות התזת מלט  
מ"מ. למערכת זו  3-בעובי של כ -חלקים שומשומית נקיה, חלק חול וחלק צמנט  2ט בהרכב צמנ

 תהיה תוספת של סיקה לטקס.

 , תתואם עם הספק.1:1היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  

 ימים לפני הרכבתם. 3אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות  

 

 קידוחים בתוך האבן יח.

במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד לקידוחים, אשר יבטיח קידוחים לעיגון יבוצעו  
 ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל המתוכנן, ללא שבר מיותר.

מערכת זו תאושר על ידי המהנדס, לפני התחלת העבודה. לא יורשה קידוח חורים על הפיגום,  
 ללא בקורת.
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 בדיקות העוגנים יט.

האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם כל העוגנים לתלית  .1
 .4בטחון 

עוגנים לפני תחילת העבודה )ראה לעיל קיר  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2
 נסיון(.

מהעוגנים בפיזור אקראי. )דרישה זו  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל .3
 (.5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים  2חלק  2378ת"י  2חמורה מדרישות טבלה 

 

 הרכבה בשיטת הבניה הרטובה 14.1.03

 

הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הבניה לא תתחיל לפני הכנת דוגמא מאושרת. אישור  א.
 מהווה תנאי מוקדם להתחלת הביצוע. 2378הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 

כאשר לאחר השלמת בנית כל שורה, כולל ביצוע הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות,  ב.
קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל שנשאר עד לפני הקיר בבטון דליל. עובי שכבת הבטון 

 ס"מ, והיא תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספים אוטמי מים. 4-כ

רבוב מכני. לאחר השלמת בתוספת ערב פולימרי, יוכן בע 1:1תערובת קיבוע זו, מלט צמנט ביחס  ג.
 הערבוב היבש, מוסיפים מים עד לקבלת התערובת בסמיכות הרצויה.

 כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר, באמצעות ערבל מכני תקין. ד.

לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל להתפשט ולמלא את  
 החלל שבין לוחות האבן לשלד.

מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה, תוך הבטחת חדירת הבטון ומלוי כל  ה.
 החלל.

 בטון של הפאה האנכית והפאה התחתונה.-בניית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיט ו.

ן עוגנים מחזיקים וכ -עוגנים תומכים   2קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת  ז.
מ"מ בולטת  40-מ"מ ויתרת ה 30מ"מ בפאה הצדדית. הפין נכנס לתוך האבן רק  5הכנסת פין קוטר 

 הצידה.

 מסביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש, וקושרים אותו לרשת. 

האבן הבאה מובאת למקומה, ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין הבולט מעבר לאבן הקודמת  
ודם. מיקום העוגנים יהיה כזה ששניים ישמשו כעיגון תומך וששניים כעגון נושא. כל היתר, כמו ק

 עוגנים(. 4ס"מ מפינת יחידה )סה"כ  7עוגן ימצא 

 

 מישקים )פוגות( וכחולם 14.1.04

מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל, על פי הדוגמה המאושרת רוחב  א.
 מ"מ. 8"מ ועומקם מ 15-6המישקים יהיה במידות 

מ"מ, שניים לכל אבן,  10/10/35מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  10עובי  
 הניתנים לשימוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהנדס.

 

כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר שטיפה כללית  ב.
 עדים לעבודות הכיחול.על פני השטחים המחופים והמיו

 

 המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק כנדרש. ג.



 

 

151 
 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק. 

ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים  
 הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.

 הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן, ויגיע לגוון שבדוגמא המאושרת: ד.

 חלקים )בתוספת למלט האפור(. 1.5   מלט לבן 

 חלקים. 2  עדין -אבקת קוורץ  

 חלק. 1  בינוני -אבקת קוורץ  

 במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.   פיגמנט צבע 

"ע באישור מראש של המהנדס, כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו 
 לפי הוראות היצרן.

מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של מים. כמות  
התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר מכן אין להשתמש בחומר, אלא 

 להכין תערובת חדשה.

 תהליך העבודה יהיה כדלהלן: ה.

 קי לחלוטין וישטף במים.מרווח המישק יהיה נ -

 שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול. -

 יתאפשר ייבוש חלקי. -

שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול יהיה חלק ויבוצע  -
 ע"י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט לבן לגוון.

 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -

בודות הכיחול, יש לאשפר במים את פני החיפוי, ולהחזיקם במצב לח בתום ע 
 כשבוע ימים.

 יבוצעו לפי הנחיות התקן. -מישקי התפשטות, מישקי הרפיה  ו.

 מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתנים. 

מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי בחתך מתאים, הכל  10עובי המישק  
 נחיות המפרטים והמפמ"כ.על פי ה

 

 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים 14.1.05

 להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים בדוקים. 

נקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות החומרים(  
ו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולק

 קיטור וכיו"ב.

 כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 

במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן  
 באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.

 אופני מדידה 14.1.06

שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, לאחר הורדת הפתחים. המדידה תהיה של שטחים  
 עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים, אבן פינה, עמודים, קורות וכד'.

מחיר המ"ר כולל גם מדידת המזוזות, המשקופים )מעל הפתחים(, הספים והקופינג על  
 א ימדדו בנפרד.אלמנטים אלו ל -המעקות 
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 תכולת המחירים כדלהלן: 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל בין היתר גם: 

לרבות טיט, שכבת חספוס, רשת  2378את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  א.
, עוגנים, מיתדים, ברגים, חוטי  10/10מ"מ כל  6זיון מגולוונת בקוטר 

מגולוונים, ניקוי וסתימת פוגות, יציקת  נירוסטה, עוגנים מגולוונים, זוויתנים
בטון מקשר, מישקים גמישים, מישקים יבשים וכד', וחיפוי בקיבוע יבש יכלול 

 את כל אביזרי העיגון וקיבועם.

אספקת האבנים כנדרש לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה, סיתות  ב.
, עיגון כל האבן ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן

פרופילי הפלדה למיניהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי הדבקה נדרשים, 
 ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט )כולל קירות, עמודים, חשפים וכד'(.

ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר באמצעות אבן  ג.
 סופי. קרבונדום, הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי

 חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה. -עיבוד וחיבור אבנים לפינות  ד.

 חיתוך וגמר אלכסוני. ה.

 עיבוד פתחים, חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים בבנין. ו.

 מעל לפתחים. EPDMסינור  ז.

מ"ר. העבודה תאושר לביצוע רק  12ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  ח.
 חר אישור הדוגמאות.לא

באזור הפרויקט  2378הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י  ט.
 הנדון.

 חישוב הנדסי ותכנון מפורט. י.

 ניקוי, ליטוש והגנה. יא.
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 15פרק 

 עבודות מיזוג אוויר

 15.00כללי 

המפרט טכני מיוחד זה מהווה השלמה  .מפרט טכני מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזה
 1975),משנת  8פרק (ולמתקני חשמל  1996)משנת  15לנדרש במפרט הכללי למתקני מיזוג אויר )פרק 

 .ץ ומשרד הבינוי והשיכון"מע/משרד העבודה ,נ"אבו/ט"בהוצאת הועדה הבין משרדית של משהב

 

 היקף העבודה 15.00.1

 חומרי העזר ועבודה ביצור ,העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים   .א

 .ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם

 הפעלתה ואיזונה על ,מפרט זה כולל אספקה והתקנה של כל חלקי מערכת המיזוג והאוורור .ב

 .הנלוות אליו מנת למסרה כשהיא פועלת באופן סדיר ותקין כפי שנדרש במפרט ובתכניות

 :העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם  .ג

 

 VRF / VRVהפועלות  בשיטת   ,יחידות מיזוג  אוויר  מפוצלות  התפשטות  ישירה .1

 ערך מאושר. שווה או מיצובישי: כדוגמת ,קירור תפוקת שינוי המאפשרת
 

 .מפוחי אוורור    .2
 .תעלות אוויר     .3
 .פיקוד ובקרה     .4
 .עבודות חשמל     .5
 .הדרכה ויסותים והפעלה     .6
 .הוראות אחזקה     .7
 .שנים -3שרות ואחריות ל    .8

 
 תאור העבודה 15.00.2

הפועלת בשיטת משאבת חום. יחידות מיזוג נסתרת ויחידת  VRF מיזוג אויר מתוכנן ע"י יחידות מסוג
בכיתות ומשרדים. יחידת עיבוי טיפול באוויר צח יהיו עבור שטח רב תכליתי. יחידות מסוג "עילי" 

מתוכננת מערכת אוורור שירותים, חדר חומרים וכיתת  .בקרה תהיה ע"י פנל במשרדי ניהול .ממוקמת בגג
 מדעים.

 נתונים אקלימיים

  תנאי החוץ:

  
 בקייץ:

   c027טמפרטורת תרמומטר לח   c035טמפרטורת תרמומטר יבש  
 

 בחורף: 
  c03טמפרטורת תרמומטר לח    c04טמפרטורת תרמומטר יבש  

 
 המתקנים יתוכננו לפי "תנאי תכנון" ולא לפי תנאי קיצון.

 
הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים הממוזגים לא בהכרח  –בימים בהם שוררים "תנאי קיצון" 

  ישמרו, ואולד הציוד מיזוג אוויר ימשיך לפעול ללא תקלה.
 תנאי תכנון פנים: 
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 צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרתמעלות  ±22  1  בקיץ:  

 מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת ±21  1  בחורף:  

 Aדציבל בסקלה  35עד            רמת רעש בחדרי אירוח:  

 Aדציבל בסקלה  45עד     שטחי ציבורי:  

 

 עבודות ע"י אחרים .315.00

 
 ללוח ע"י הקבלן. החיבור הסופי  50/3/400אספקת הזנות חשמליות ללוחות החשמל  .א
 50/3/400או  50/1/230אספקת הזנות חשמליות ליחידות מפוצלות  .ב
  .אספקת אינדיקציות ממערכת גילוי עשן .ג
 אספקת זקפי ניקוז ומחסומי ריצפה .ד
 .ביצוע בסיסים לציוד. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס בהתאם לציוד שיאושר בפועל .ה

  .ביצוע לפיה יבצע קבלן הבניין את הבסיסים בהתאם לתוכנית זו יעבד מהנדס הבניין תכנית
  .פתחים, קידוחים ואטימתם .ו
 .ח. ביטון שרוולים בקירות ותקרות בהתאם למסומן בתוכניות .תריסי מעבר אויר בדלתות .ז

 
 תחום הפרק והתקנים 15.00.4

 הכולל בשם להלן הנקראים אויר ומזוג קירור ,חמום ,סינון ,אוורור לעבודות מתייחס זה פרק

 ".מזוג אויר עבודות"

 החומרים  והמוצרים  יתאימו  לפחות  לדרישות  התקנים  הישראליים  העדכניים  ,העבודות כל

 :הבאות לדרישות כן וכמו אלה( עבודות לביצוע )השייכים

 .פרקיו כל על (ASHRAE) אויר ומזוג קירור ,חמום מהנדסי של האמריקאית האגודה מדריך   1.

 (SMACNA).מדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח     2.

 (NFPA).הוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש   3.

 . 755 , 1001י "תקנים ישראליים העוסקים בבטיחות אש ת   4.

 דרישות של במקרה .תקן כל של האחרונה (REVISION) בהוצאה המופיעות לדרישות היא הכוונה

 .הקובע הוא יותר המחמיר התקן – ל"הנ התקנים בין סותרות

 

 

 

 פרקים אחרים במפרט הכללי 15.00.5

בהיותו השלמה למפרט הכללי שייכים לחוזה זה גם פרקים נוספים של המפרט הכללי נוסף על כל הנאמר 
 :בין יתר הפרקים שעל הקבלן לבצע עבודותיו על פיהם .במפרט טכני מיוחד זה

 ומסגרות פלדהנגרות אומן  - 06פרק 

 מתקני תברואה - 07פרק 

 מתקני חשמל - 08פרק 

 עבודות צביעה - 11פרק 

עם זאת יצוין שבכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט טכני מיוחד זה להוראות הפרקים של המפרט 
 .הכללי, הקובעות הן הוראות מפרט טכני מיוחד זה
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 פרקים אחרים במפרט הכללי 15.00.6

ם ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות המפרט, חדשים הציוד, החומרי
ומתאימים לתפקידם. הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני 

ההתייחסות בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט הזה לשמות יצרנים או מספר  .המיוחד, התכניות והחוזה
הקבלן  .סוים באה לציין את דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או החומריםקטלוגי או מודל מ

רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים, בעלי אותה רמת איכות ואותם פרטים 
 וביצועים אלא אם נדרש במפורש ציוד מסוים או חומרים מסוימים, או צוינה רשימת יצרנים מוגדרת אשר

אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה  .אליה על הקבלן להתייחס בהצעתו
דלעיל, עליו לפרט את ההצעה הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר של ציוד 

לשם קבלת קביעתו של המהנדס לגבי היות הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית.  .הנמצא ברשימה
 ,יגיש הקבלן אינפורמציה מספקת של הציוד. בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג ,האישור

 .פעמיים או יותר, הן יהיו מאותו סוג ומאותה תוצרת, אלא אם קיבל הקבלן הוראה אחרת מהמהנדס
 .הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות

 

 חוקים ותקנות 15.00.7

מתקנים והעבודות יבוצעו לפי דרישות החוק המקומי והארצי ולתקנות של הרשויות המוסמכות, כל ה
לפי דרישת המהנדס, יבצע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת החומרים  .בנוסף לכל הנדרש במפרט זה

והציוד לתקנות ולחוקים. הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המהנדס לצורך זה. 
וצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות יהיו בדרך כלל ע"ח המזמין אך אם יתגלה שהעבודה או החומר אינם הה

 .מתאימים לדרישות, ינוכה מחיר הבדיקה מהקבלן

 1001על הקבלן להזמין את מכון התקנים על חשבונו לעריכת בדיקת התאמת מערכות מיזוג האוויר לת"י 
 .יקה הנ"ל ללא תוספת מחיר. על הקבלן לתקן כל שיידרש בהתאם לבד

 

 טיב העבודה 15.00.8

כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה, נקיה ומקצועית ע"י בעלי מקצוע מנוסים 
בעבודתם. בדיקה סופית של העבודה והחומרים תיעשה בסוף העבודה. כל הבדיקות והביקורות האחרות 

 .משחררים את הקבלן מאחריותו הבלעדית כנדרש במסמכי המפרטהבדיקות והאישורים אינם הן זמניות. 

 

 תנאים מיוחדים 15.00.9

   :בנוסף לדרישות הסטנדרטיות, להלן דרישות מיוחדות לגבי ביצוע מתקני ועבודות מזוג אויר

כאשר מצוין במפרט או בתכנית המונח "קבלן" הכוונה היא לקבלן מזוג האוויר. הכוונה היא שכל  .א
  המתוארות במפרט זה יבוצעו ע"י קבלן העבודה הזו שהוא "קבלן מזוג האוויר"העבודות 

הקבלן חייב להרכיב את הציוד במהירות הדרושה בהתאם להתקדמות העבודה ע"י אחרים  .ב
ובצורה כזו שלא יגרמו עיכובים לשאר הקבלנים. מתפקידו של הקבלן לבוא בדברים עם הקבלנים 

  האחרים לצורך תאום העבודה
דה וישנה סתירה בין המפרט לבין השרטוטים ובין השרטוטים עצמם, מתחייב להודיע על כך במי .ג

למפקח ורק לפי הנחיותיו לבצע את העבודה. לא ראה הקבלן ולא הודיע על הסתירות, ישא הוא 
   .בכל ההוצאות הנובעות מכך

רוני שיש התכניות המלוות את המפרט הזה מראות את הסדור הכללי ואת היקף העבודה העק .ד
לבצע. תכניות מהלך תעלות וצנרת, מקום הציוד וכו' הנם תכניות "למכרז בלבד". אם צוין זאת 
בפרוש ואם לאו יבצע הקבלן תכניות סופיות לבצוע כנדרש. המקום המדויק והסדור של הציוד 

 צריך להיקבע בהתאם לצורה שתתאים ביותר למבנה ולציוד וזאת עפ"י תכניות הייצור של הקבלן
   .כפי שאושרו ע"י המפקח

 .התכניות המראות את צורת הרכבת הציוד הן מדויקות במידת האפשר עפ"י תכניות הבניין .ה
במקרה שצנרת, תעלות או ציוד עלולים להיתקל בצנרת אחרת, קווי חשמל או בהפרעות אחרות 

הצנרת כך שלא יודיע על כך הקבלן למפקח לפני הבצוע ולפי הוראותיו ישנה את מקום הציוד ו/או 
   .תהיה הפרעה. שינוי כזה גם יוכנס ע"י הקבלן לתכניות "כמבוצע" שעליו לערוך

 .תכניות התחברות ליחידות מיועדות בעיקרן להראות את הצורה העקרונית של ההתחברות .ו
מעבר  ,החבור המציאותי יצטרך להיעשות בצורה מתאימה בכל מקרה כדי לאפשר התפשטות

 .כנדרשאנשים והפחתה במקום 
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 חצות ותיקונים, מעבר צנרת ותעלות בקירות, תקרות ורצפות 15.00.10

הקבלן ילמד את תכניות הבניין ויאתר את הפתחים, החורים והמעברים עבור תעלות, צינורות וכבלים של 
  מערכות הכלולות בעבודתו. הקבלן יספק שרוולים, מסגרות והלבשות עבור מעברים כאלה.

יידרש ביטון שרוולים, מסגרות וכיו"ב, הקבלן יקבע את השרוול ו/או המסגרת במקומם במקרים בהם 
המדויק בצורה יציבה, הביצוע של עבודות הביטון יעשה ע"י קבלנים אחרים בהתאם להנחיות המפקח 

   .ובתאום עם הקבלן

שלא יגרום באחריות הקבלן לתאם עם הקבלנים האחרים התקנת האביזרים במקומם ובמדויק, ובלו"ז 
  עיכוב לקבלנים אחרים או לעצמו.

 .לא תשולם כל תוספת כספית עבור הנ"ל

 .מעברים בקירות בניה או גבס כלולים במחיר הצנרת או התעלות החוצים אותם

 תכניות עבודה, קטלוגים ומפרקי ציוד 15.00.11

דיוק לתכניות העבודה לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים ב
 .ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח

עותקים בצורה מסודרת ויגישם לאשור המפקח לפי - 4הקבלן יכין תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב
 .נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח

 :רמות- 3לאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ

 .ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים -מאושר 

ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות להערות הרשומות  -מאושר בהתאם להערות 
 .(אם אינן מפריעות לפעולות אלה) ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי

מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בביצוע שום עבודה הקשורה יש לערוך את המסמכים  -לא מאושר 
 !לחומר בלתי מאושר זה

התאמתו  ,אישור המפקח לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד
 .לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום שנת האחריות של המתקן

 :ניות העבודה שעל הקבלן להכיןלהלן רשימה מייצגת של תכ

תכניות עבודה של כל הצנרת וכל התעלות. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממנהל  .א
הפרוייקט (על חשבון הקבלן) דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים הדרושים, 

תחייבות המנהל לספק תכניות אלא יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה ה
כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל. היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל 

לרשות הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה 
 .כנדרש

 .ודרכי חיזוקם למבנהתכניות אלה יכללו את סדור התעלות, את התליות וההידוקים  .ב
שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד. שרטוטים אלה יערכו לאחר שהציוד השייך,  .ג

 .אושר -שהקבלן הגיש לאישור 
יועברו  ,תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות. תכניות אלה, לאחר שיאושרו .ד

 .עבור קבלן הבנייןלמתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע 
תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה. תכניות אלה יועברו למתכנן הבניין  .ה

 .וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין
תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן. תכניות אלה יכללו את כל הפרטים כנדרש בחוזה  .ו

 .לוקת הציוד לצורך שינועו למקוםויביאו בחשבון את ח
 .תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם יוצרים .ז
 .פרטים ,קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים .ח
 .ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם .ט
 .סכמות מפורטות של לוחות חשמל .י

 .תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות .יא
 .תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו .יב
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פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של  .יג
לאישור וישמש בסיס לכתיבת התוכנה לאחר  )חומרה ותכנה( לרבות תפ"מ שיוגש DDC -מערכות ה

 .אישורו
 .תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח .יד
 .קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד המוצע .טו

 

בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן את שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט 
 .פרטיו ובין היתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות

 

עם קבלת צו התחלה העבודה יעביר הקבלן לאשור רשימות של כל הציוד המיובא שזמן אספקתו ארוך 
 .ושלא נרכש ע"י המזמין

 

מסמכים לאישור, כולל בצוע תיקונים לפי  כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, של הכנת
 .דרישת המפקח, יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו

 

 

 דוגמאות 15.00.12

הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, בטרם יזמין את 
 .המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה

לצנרת, לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות ומושלמות  הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד
כמפורט, מפזרים ואביזרים נוספים כאמור לעיל. הדוגמאות יישמרו במשרד באתר עד לאחר גמר בצוע 

 .המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת

 

 בדיקות איזון, ויסות, הפעלה והרצות 15.00.13

 

כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו, יאוזנו, יווסתו, יופעלו ויורצו העבודות יחשבו 
לשביעות רצון המהנדס ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים. במצבה בעת המסירה יהיו כל המכשירים 

 .מכוילים כנדרש -בכל מערכות הבקרה, הנטור, האינדיקציה 

 

 בדיקות איזון וויסות 15.00.13.1

 .נת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשיםעם גמר התק

הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש מספר 
 .בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות, לאמור סתיו, חורף, אביב וקיץ, עד ארבע בדיקות

 

רו מראש על ידי המפקח. תוצאות הבדיקות ירשמו בטפסים סוג הבדיקות, סידרן ומועדי ביצוען יאוש
ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיקות. המפקח יאשר את הבדיקות 

 .בחתימתו

 

 :במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות

 

 א. יחידת מיזוג אוויר התפשטות ישירה

 

ע"י טכנאי מוסמך ע"י היצרן ולאחר שבדיקות אלה יסתיימו בהצלחה הן  מכונות יבדקו לפני הפעלה
בין יתר הבדיקות יבצע הקבלן בנוכחות הטכנאי הנ"ל בדיקות וירשום  .יופעלו ויבדקו אחרי ההפעלה

 :תוצאותיהן כמפורט להלן
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 רישום של כל נתוני היחידה ואלמנטי העזר שלה  •

  .שלהם 'וערכי הכיול של הלחץ, הטמפרטורה הזרם וכורישום של מכשירי ההגנה של היחידה  •

  .מדידה ורישום של ספיקות האוויר דרך המעבה של המכונה •

  .מדידת ורישום של טמפרטורות קרר במדחסים ואוויר במעבים •

  .רישום של כל נתוני המעבים, המפוחים אלמנטי העזר שלהם •

 רישום ערכי ההגנות השונות. •

 .האלה יכללו לאחר מכן בספר המתקןכל הרישומים 

 ב. יחידות טיפול באוויר

 :כל מפוח וכל יחידת טיפול באוויר תיבדק, תאוזן ותווסת ובין היתר יבצע הקבלן

 .מדידה ואיזון של ספיקת האוויר בתנאי הטמפרטורה והלחץ המתוכננים .1
רם )ים( בפעולה תקינה מדידה של סיבובי מנוע )י( המפוח )ים( של המפוח )ים( עצמו )ים( ושל הז .2

 .והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע ולכיול מגן יתרת זרם שעל קו ההזנה שלו
לאמור אחרי כל  ,מדידת הלחצים הסטטיים בציוד במצב פעולה יציב בכל נקודה של היחידה .3

 .'מסנן, נחשון, תריס ויסות, מפוח וכו -אלמנט 
ה ורשמים, של ערכי הטמפרטורה הרציפים מדידה ע"י מכשירי מדידה מיטלטלים, מדי טמפרטור .4

 :שלהלן
 

 תרמומטר יבש                           מקום המדידה 

                                +כניסת אוויר חיצוני ליחידה              

   +לפני ואחרי כל נחשון                     

                           +ביציאה מהיחידה                          

 .הסימן )+( מסמן צורך במדידה במכשיר זה

 

 ד. טמפרטורה ולחות יחסית
 

 ו. מפוחים

 .  מדידה ואיזון של ספיקות האוויר של המפוח.1

 .  מדידה של סיבובי המנוע ושל סיבובי המפוח )בהינע רצועות( והשוואה לזרם הנומינלי2

 של המנוע ולכיול מגן יתר הזרם שלו.

 .  מדידת הלחצים הסטטיים בכניסה וביציאה למפוח.3

 מדידת הרעש שנוצר ליד המפוח. 4.

 

 תעלות, גרילים ומפזרים -ז. מערכות אויר 

 .בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות, בכל תריסי אספקה והחזרת אוויר, כל 1

 ר.הפתחים, כל המסננים, כל החדרים וכל האלמנטים בהם או דרכם זורם אוי

 .בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל המסננים. 2

 .בסוף האיזון יימדד הרעש שיוצרת במערכת בחדר. 3

 

 ח. חזרה על הבדיקות של מערכות האוויר

 לאחר שהקבלן ערך את סדרת הבדיקות הראשונה ודו"ח ביניים על כך הוגש למהנדס, יחזור

 של המפוחים, מצב הקבלן על סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסיבובים

 התריסים ומצערות הויסות ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש כפי שיידרש כתוצאה
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 מסדרת הבדיקות הראשונה.

 הקבלן יחזור על התהליך כפי שיידרש עד שכל המערכת תגיע למצב המתוכנן לשביעות רצונו

 של המהנדס.

 

 

 ט. אישור המהנדס להשלמת הבדיקות

 בדיקות, האיזון, הכיול והויסות כנדרש וכמפורט בפרק זה ובמפרטלאחר השלמת סידור ה

 הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון

 המהנדס, יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של המהנדס המתכנן.

 הרצה והדגמה 15.00.13.2

 א. הרצה

 -והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו הקבלן יריץ את המערכות 

 בהתאם לאשור המפקח.

 ) חמישה עשר( יממות פעולה15כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך 

 רצופה ללא תקלות. במידת הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי סיום קטעי העבודה )כפי שבא

 , יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות. הפיצוללידי ביטוי בלוחות הזמנים של הפרוייקט(

 לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח.

 בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת.

 

 ב. הדגמה והדרכה

 הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול בכל עת לפחות

 ימי עבודה לפחות. במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן 4טכנאי בכיר מיומן ועוזר, במשך 

 לפני צוות התפעול של המזמין וידריך אותו בהפעלת המתקנים, התגברות על התקלות ובצוע

 פעולות שרות שוטפות.

 תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי שההרצה

 הסתיימה!

 בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו הוא מדגיםהטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה 

 מומחה -ומדריך. במידת הצורך יוצג לגל סוג של מערכת טכנאי אחר. לדוגמא, לבקרה 

 טכנאי מתאים וכו'. -לבקרה, למפוחים 

 ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן.

 רש בנוסף לשנוייםלאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי שייד

 ולתיקונים שיוכנסו בהתאם להערות המהנדס והמפקח! במידה וסיום העבודות במתקנים

 השונים לא יהיה באותו מועד, יהיו פעולות ההדגמה וההדרכה מפוצלות.

 הפרש הזמנים ומידת הפיצול של הימים יקבעו בהתאם להוראות המפקח ולסיום העבודות

 בחלקי המתקן השונים.

 

 מסירת המערכות .13.315.00

 מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה:

 התנאים למסירת המערכות הן:

 הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל.  -

 הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות  -

 הבדיקות.
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 הקבלן בצע את הרצת המתקנים.  -

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה ודלעיל.  -

 הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט , ראה להלן.  -

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות חלקיות או כוללות של המערכות תוך  -

 הסתייעות בטכנאי הקבלן.

 וקיבל את אישורו. 1001ם לבדיקת התאמת המערכת לת"י הקבלן הזמין את מכון התקני  -

 הקבלן הגיש מסמך ובו הוא מאשר שכל המערכות שהותקנו נעשו בכפיפות להוראות ת"י  -

 בפרט. 1001 -בכלל ות"י 

 לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות מסירה

 וקבלה.

 טעם הקבלן מהנדס הפרוייקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצתבעת המסירה יהיו במקום מ

 המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות.

 תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המהנדס והמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן וכפי

 שיבוא לידי ביטוי בדוחות בדיקות הקבלה.

 

 כיולים של מכשור 15.00.13.4

 .ו מכוילים והקבלן יספק לפי דרישה מסמכים מתאימים בנושא זהמכשירי הבדיקה והבקרה יהי

 מסמכים ותכניות עבודה 15.00.14

 עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן: 5לקראת מסירת המתקנים כנ"ל יגיש הקבלן למהנדס 

 א. סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל השנויים, התוספות

 בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים. התכניותוהסטיות שנעשו 

 ימסרו בתוך תיקים נאים ומסודרים.

 ב. טפסים מסודרים ממולאים ,בדוקים, מאושרים וחתומים גם ע"י מבצע הבדיקות מטעם

 הקבלן וגם ע"י נציג המזמין שנוכח בבדיקות.

 ג. ספר המתקן

 ספר זה יכלול בין היתר:

 המתקנים..תאור  1

 .הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטפול 2

 בהן.

 .הוראות אחזקה. הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות: אחזקה יומית, שבועית, חודשית 3

 ועונתית כנדרש.

 .רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל 4

 כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע בשלט, הפרטים הנוגעים

 כוון אוברלואד וכו' כנדרש.

 .קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק. 5

 .רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין. 6

 ר המסמכים ע"י המהנדס, ימסורלאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשו

 לידי המפקח כשהוא ערוך בצורה נאה בתוך אוגדנים -ספר המתקן  -הקבלן את כל החומר שיקרא 
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 מתאימים, סה"כ חמישה עותקים.

 תנאי לקבלת המתקן. -כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר 

 מה שרשום במסמכים שבספר בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי

 המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה.

 .MADE ASכל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים "

 תקופת הבדק והשרות 15.00.15

 חודשים מתאריך מסירת המערכת. 12תקופת הבדק תהיה 

 חודשים מתאריך סיום תקופת 36 -משך תקופת האחריות יהיה כמפורט בחוזה אולם לא פחות מ

 הבדק. כל פעולות הקבלן לצורך בדק או שרות ירשמו ע"י הקבלן בספר שינוהל על ידו לצורך זה

 ושישמר אצל מפעיל המתקן.

 במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את פעולות

 השרות כמפורט בסעיף זה.

 קבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, וזאת יעשה עלתוך תקופת הבדק חייב ה

 שעות 12ותוך  2000 – 0800שעות ממועד הקריאה, במהלך היום בין  6סמך קריאת המפקח, תוך 

 בבוקר. 0800בערב ועד  2000 -ביתר חלקי היממה לאמור מ

 פק ויתקין חלק חדשהקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויס

 ותקין במקומו.

 חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן

 במשך תקופת התיקון.

 כמו כן, ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו

 התקינה.

 שרות הבאות וינהל לגביהן רישום:במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות ה

 בדיקה מקיפה של יחידות מיזוג אוויר על פי הוראות היצרן, הוספת גז ושמן ובדיקת הגנות.  -

 החלפת מסנני האוויר ו/או ניקויים התקופתי (המסננים עצמם יסופקו ע"י המזמין).  -

 בדיקה, מתיחה והחלפה של רצועות הינע.  -

 בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו'.  -

 ניקוי סוללות קירור.  -

 בדיקה, גרוז ושימון במידת הצורך של המנועים והמסבים.  -

 כמו כן יערוך הקבלן במשך תקופת הבדק בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת איזון המתקן,

 לשנה.בקרתו ופעולתו התקינה. מספר הביקורות לא יהיה קטן מאשר שש 

 מתקני קירור 15.01

 

 פרק זה עוסק בתיאור מתקני הקירור לסוגיהם.

 המפרט המיוחד, כתב הכמויות -על הקבלן להתייחס רק לציוד השייך המופיע במסמכי החוזה 

 והתכניות.
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 ציפוי לסלולה קירור ששל מעבה אוויר 15.01.1

 

 יהיו מצופות בכל מקרה כדוגמתנחשון המעבה יהיה מצינורות נחושת וצלעות אלומיניום אשר 

 בלייגולד או שווה ערך לפי הפירוט הבא :

 אלומיניום המתייבש לאחר המריחה ע"י אידוי טבעי,-הציפוי מורכב מחומר אחד עשוי פוליאוריטן

 בטמפרטורות נמוכות, עמיד לפגיעות מכניות, ספרת מעבר החום של המעבה אינה משתנה. הציפוי

 .ºC 180י קולחין, מוצרי דלק, ומספר סולבנטים, וטמפרטורות גבוהות עד ים, מ-עמיד למי רשת, מי

 מאפיינים:

 מיקרון. 15÷25א. עובי 

 אלומיניום –ב. צבע 

 .180ºC -ג. טמפרטורה מקסימלית 

 .-ºC 45 –ד. טמפרטורה מינימלית 

 במצב נוזלי. -ה. אחסון 

 כדוגמת סולבנט. –ו. ריח 

 לא רלוונטי - PHז. 

 .ºC  140 -ח. טמפרטורת רתיחה 

 .ºC20  צפיפות. ט – 1.07בטמפרטורה 

 .ºC20  0.00001בטמפרטורה mbar – אדים לחץ. י 

 .ºC20  1500בטמפרטורה mPa.s צמיגות. יא 

 אין. –יב. מסיסות במים 

 .46ºC -יג. טמפרטורת הבזק 

  º400Cיד. טמפרטורת הצתה <

 Erichsenלפי תקן - ºC 20 -ל  ºC 20: גמישות ציפוי הפוליאוריטן בשינויי טמפרטורה בין גמישות

 tests (DIN 53156),  8-10.מ"מ 

 אשר בו חשוף הציפוי לשפשוף ע"י גלגלים מצופים ABRASER TABER: לפי מבחן התנגדות לחיכוך

 . mg 20 -סיבובים הציפוי קטן ב 1000. אחרי  CS-10בנייר זכוכית בחספוס 

 .DIN 53151לפי  Gt-0 -: הידבקות של ציפוי פוליאוריטן למשטחים מטופלים מוגדר כהידבקות

 שעות תחת 3000: מעבה אוויר המצופה פוליאוריטן לא יראה החמרה במראהו לאחר קורוזיה

 מלח תרסיס. ASTM B 117 and B 287של ה. 

 

 ציוד טיפול באוויר 15.02

 לטיפול באוויר, מפוחים, יחידות שונות וציוד למיזוג וטיפול באווירפרק זה עוסק בתיאור הציוד 

 מפוחים 15.02.1

 המפוחים יהיו מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר בדפי הציוד, התכניות וכמפורט להלן:

 מ"מ לפחות, במבנה עם חבורי 2המפוחים יהיו תעשייתיים כבדים עשויים מפח שחור בעובי של 

 ריתוך וברגים.

 אלף שעות. 100,000ם יהיו כדוריים, מתייצבים מאליהם, בעלי אורך חיים מחושב של המסבי
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 כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה.

 .התמסורת HCהתמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם 

 ת שתי רצועות.של הספק המנוע. בכל תמסורת יהיו לפחו %150 -תחושב ל

 סידור מתיחת הרצועות יהיה אוטומטי או שווה ערך שיוגש לאישור.

 סל"ד נומינלי סגורים לחלוטין מתוצרת אושפיז, "ברוק קרומפטון" 2900/1450המנועים יהיו 

 אנגליה , או "סימנס".

 פעמוני הכניסה יהיו תמיד עשויים מאלומיניום.

 שיאושר מראש ע"י המהנדס.כל מפוח יהיה מוצר מוגמר של יצרן מוכר 

 מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור.

 מטר 5.1מדוד במרחק  Aדציבל בסקלה  70מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים לא יעלה על 

 מכל כיוון ,אלא אם נדרש אחרת בטבלת הציוד או בתכנית .

 וחים, יכין עקומת פעולה מסודרת לכל המפוחיםהקבלן יערוך במפעל היצרן בדיקת פעולה של המפ

 ויגיש את תוצאות המדידות על גבי טופס מתאים.

 הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית. האיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ הסטטי המתוכנן.

 היצרן יספק תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון.

 הבדיקות ע"י הקבלן, יוזמן המפקח לבדיקתלקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר ביצוע 

 הציוד.

 ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה.

 רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר.

 המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע. הבסיס והמפוח יותקנו ע"ג

 הקבלן כמפורט בסעיף המתאים. מבדדי רעידות באספקת

 במשך שעתיים לפחות. לאותם 250ºCמפוחי פינוי עשן מהחנות יבחרו לפעולה בטמפרטורה של 

 חוזר במידה ונדרש.-תנאים יבחרו המנוע, החיבורים הגמישים, משתיקי קול, כונס אויר ומדף אל

 יני אש מתאימים לפעולהמפוחים אלו יחוברו דרך לוח חשמל לזרם חיוני, ויופעלו דרך כבלים חס

 דקות לפחות, ע"י פיקוד ממערכת גילוי אש ועשן. 180במשך  800ºCבטמפרטורה של 

 בשרטוטים שיגיש הקבלן לאישור יכללו כל הפרטי היצור, העמדת מפוחים וחיבוריהם לציוד,

 לתעלות ולארובות.

 מנוע ובחירת מבדדים -לשרטוטי ההרכבה הכללית יתלוו בין היתר חישוב משקלי מערכת המפוח

 הכל ע"י הקבלן.

 בשרטוטים שיגיש הקבלן לאישור יכללו כל הפרטי היצור, העמדת מפוחים וחיבוריהם לציוד,

 לתעלות ולארובות.

 הקבלן יערוך בדיקה של עקומת כל המפוחים וימציא את תוצאות המדידות.

 

 נחשוני קירור/חימום 15.02.2

 .ם בדרגות סינון שונות ובעלי יעילות כמפורט בטבלת הציוד וכדלהלןיחידת הטיפול באוויר יצוידו במסנני

 מסנני ליעילות נמוכה 15.02.3.1

 לפי הבחינה %75ויהיו בעלי יעילות מזערית של  test weight AFIהמסננים ליעילות נמוכה יבחנו לפי 
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 .ASHRAE 76-52לפי מבחן  %12הנ"ל, ובעלי יעילות מזערית של 

 מ"מ, או מאלומיניום ובתוכן חומר מילוי. חומר 5.1בעובי  304Lרות פלב"מ המסננים יבנו ממסג

 ,בעל צפיפות משתנה, ההולכת 2בעובי " AAFזה יהיה עשוי סיבי פיברגלס כדוגמת "אמרגלס" של 

 וגדלה בכיוון זרימת האוויר, כך שחלוקת האבק המצטבר במסנן תהיה הומוגנית.

 בבית המסננים, באופן שניתן יהיה להכניסם ולהוציאםמסגרות המסננים ייקבעו בתוך מסילות 

 מצידי בית המסננים, או מצד כניסת האוויר. התקנת המסננים תבטיח שכל כמות האוויר הזורמת

 תעבור דרך שטח פני המסננים ולא תהיה עקיפת המסננים ע"י האוויר. פתח הוצאת המסננים

 פתיחה מהירה.הצידה, ייסגר בפנל וקביעתו תהיה באמצעות תפסים ל

 מסנני ליעילות בינונית 15.02.3.2

 לעצירת אבק ASHRAE 76-52המסננים ליעילות בינונית הם אלה שיעילותם לפי מבחן סטנדרדי 

 .%95 -ל %30אטמוספרי היא בין 

 FARR( כדוגמת  paper pleatedלפי המבחן הנ"ל יהיו מסנני נייר ) %30המסננים ליעילות של לפחות 

 או שווה ערך מאושר. מסננים אלה יהיו בעלי מסגרת קרטון ויותקנו בתוך 4ובי של "בע 30/30דגם 

 מסגרות פח אורגינליות מתאימות. שליפות המסנן מהצד או מצד כניסת האוויר כפי הנראה

 בתכנית.

 

 מתקני אצמעים 15.03

 במפרט הכללי 1503פרק זה עוסק במתקנים עצמאיים. הפרק מקביל לפרק 

 יחידות מיזוג אוויר מסוג "יחידה נסתרת" 15.03.1

 משרדי לקירור ולחימום בשיטת משאבת חום-יחידות מיזוג אוויר יהיו בהתאם למפרט הבין

 עם אפשרות מאייד בכולVRF/ VRV ,GOמעלות מתחת לאפס, בשיטת  20שפועל בטמפ' חוץ עד 

 אחת עם מדחס , נחשוןחדר בדירות. מאיידים יהיו מסוג המאפשר חיבור לתעלות ומפזרים. כל 

 עיבוי, מאוורר צירי, נחשון איוד ומפוח צנטריפוגלי לאספקת אוויר וכו' . נתוני פעולת יחידת

 העיבוי יהיו כדלקמן:

 F°40טמפרטורת איוד 

 F°120טמפרטורת עיבוי 

(35°C) 95°F סביבה טמפרטורת 

 וצלעות אלומיניום 8/5"היחידה תכלול נחשון עיבוי ונחשון איוד בנוי מצינורות נחושת בקוטר 

 .C°44מתאים לעבודת בטמפרטורת סביבה מרבית של 

 היחידה תכלול מערכת שמירת לחץ עיבוי בקירור אוויר על עיקרון שינוי מהירות סיבוב המאוורר.

 הגנות המדחס תכלולנה לפחות הגנת טמפרטורה, ליפופים, לחץ עיבוי, ולחץ יניקה, בין הדממה

 דקות לפחות. 5-3יה של והפעלת המדחס תהיה השה

 

 

 יחידות מיזוג אוויר מסוג "עילי" 15.03.2

 הקבלן יספק ויתקין מזגנים מפוצלים במשרדים כנראה בתכניות.

 המזגנים יהיו מסוג תלייה עילית.



 

 

165 
 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 המזגנים יהיו מתאימים לדרישות המפרט הכללי ובעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי.

 ולחימום כמשאבת חום.המזגנים יותאמו לקירור 

 תרמומטר לח( °67F -תרמומטר יבש ו  °80Fתפוקת המזגנים הנומינלית )בתנאי כניסת אוויר של 

 יהיו לפחות בהתאם לדגמים הרשומים בתכניות ובכתב הכמויות.

 הפעלת המזגן בחירת מהירות, בחירת אופן הפעלתו (קירור/חימום) תהיה בשתי אופציות לבחירת

 מזמין:

 .שלטים, הם יהיו עם תושבת אורגינלית מותקנת לקיר וקשור בשרשרת לקיר.1

 .התרמוסטטים+פנל הפעלה. 2

 טרמוסטטים יהיו בחדר מסומנים ע"י השלט המקורי כשהוא מותקן במנשא אורגינלי וקשור

 בשרשרת לקיר.

 התרמוסטט ובורר המהירות יהיו חלק בלתי נפרד מהמזגן.

 

 שתצנרת קירור מנחו 15.03.3

 

 כללי 15.1.1

 .בחירת קטרי הצנת B ASTM-280לפי תקן ” L”צנרת הגז, תבוצע מצנרת נחושת דרג 

 וגודל המפצלים תבוצע בהתאם להנחיות היצרן בלבד. כמו כן, הקבלן ישתמש במפצלי

 צנרת מקוריים של יצרן הציוד. כל חיבורי הצנרת ואבזריה יבוצעו בהלחמה ע"י

 )או חמרים Fluxיקוי מוקדם וללא משחת הלחמה )כסף, ללא נ %5"סילפוס" עם 

 אחרים. טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן ניקיון פנימי של הצנרת מגרדים וגופים זרים.

 במקרה של לכלוך או גופים זרים בצנרת, הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה

 קצוות הצנרת במערכתונקייה, אשר תועבר בתוך הצינור (חוטר). במהלך העבודה, יהיו כל 

 או חיבור וכן נקודות דרכן אמור\אטומים, למעט נקודות בהן מתבצעת עבודת הלחמה ו

 להשתחרר החנקן.

 ההלחמה תהליך 15.1.2

 ,דרך psi 6(Bar 4.0בלחץ נמוך ) %95.99-במהלך כל הלחמה בצנרת, יוזרם חנקן נקי

 אכן זורם דרך הצנרת הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנקן

 ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא מוזרם. החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם

 בצנרת. פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה.

 בסיום הליך ההחלמה, יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים. הזרמת החנקן

 ירור מלא של הקטע המולחם.בצנרת תופסק רק לאחר ק

 התקנת צנרת ומפצלים 15.1.3

 "3/4.צנרת בקוטר עד  4.1.15עובי צנרת הנחושת יקבע ע"י הקוטר בהתאם לטבלה בסעיף 

 " תהיה בצורת מוטות. קשתות בצנרת3/4(כולל) תהיה גמישה, ואילו צנרת בקוטר מעל 

 יורכבו בצורה אופקית או אנכית) "רדיוס ארוך) בלבד. מפצלי הצנרת Longיהיו מטיפוס "

 .צנרת חיצונית חשופה לתנאי הסביבה תוגן בתוך  15בלבד בסטייה שלא תעלה על 

 או צנרת פלסטיק קשיחה. צנרת פנימית תוגן באמצעות לפלף.\תעלות פח ו
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 כל הכיפופים בצנרת יבוצעו בעזרת מכופף צנרת תקני בלבד. יש לשאוף למספר כיפופים

 ם לתוכנית.מינימאלי ובהתא

 בכל מקום של חדירת צנרת דרך קיר או גג יותקן שרוול מתאים למעבר הצנרת, אשר

 יאטם בהתאם בסיום העבודה.

 בחדירת צנרת דרך הגג יורכב פעמון הגנה, שימנע כניסת גשם דרך מקום החדירה.

 כל -מטר, בצנרת אנכית 5.2כל  -כמו כן יותקנו מתלים לתמיכת הצנרת. בצנרת אופקית

 מ"מ לצורך 5.1מטר. במקום המגע של הצנרת עם המתלה יורכב פח מגולוון בעובי  5.3

 הגנת הבידוד של הצנרת. הפח יותקן בצורה כזאת שימנע התכווצות הבידוד.
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 בידוד 15.1.4

 הבידוד יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס גמישים בעלי עובי דופן מינימאלי כמצוין בטבלה

 בקו בעזרת דבק מתאים. כל צנרת חיצונית תלופף בתחבושתמצ"ב. כל קצוות הבידוד יוד

 ותמרח בשכבת סילפוס לבן. לחילופין, תונח הצנרת בתוך תעלות פח מגולבן, צבוע עפ"י

 דרישת המזמין. עבודות הבידוד יושלמו רק לאחר קבלת אישור המזמין על סיום הליך

 בדיקת הנזילות.

 

בידוד 
 מינימאלי

באזור לא )
 (ממוזג

בידוד 
 מינימאלי

 (באזור ממוזג)

עובי דופן 
 מינימאלי

 )מ"מ(

סוג 
 צינור

קוטר 
 חיצוני

 (אינטש)

 "1/4 רך 0.8 9 13

 "3/8 רך 0.8 9 13

 "1/2 רך 0.8 9 13

 "5/8 רך 1.0 9 13

 "3/4 קשה\רך 1.0 13 13

 "7/8 קשה\רך 1.1 13 13

 "1-1/8 קשה 1.2 13 19

 "1-1/4 קשה 1.2 13 19

 "1-3/8 קשה 1.4 13 19

 "1-5/8 קשה 1.5 13 19
 
 
 

 בדיקת נזילות 15.1.5

 בדיקת נזילות תעשה בסיום כל עבודות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות מורכבות או

 או מולחמים. לחץ בדיקה יהיה\לחילופין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו

(psi 550 (Bar 38  הצנרת תושאר תחת %95.99 -.הבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי. 

 שעות. בזמן שהצנרת תחת לחץ יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור 48לחץ זה, לפחות 

 והלחמה בצנרת.

 שלבי ביצוע 15.1.6

 א. בשלב הראשון הקבלן יתקין את הצנרת לרבות המפצלים בהתאם לתוכנית.

 .(בזמן שהמערכת תחת 5.1.15בדיקת נזילות (לפי סעיף ב. לאחר התקנת הצנרת תתבצע 

 לחץ, הקבלן יודיע על כך ליצרן הציוד ויזמינו לבדיקה. כל נקודת הלחמה/חיבור

 אביזרים בצנרת תישאר חשופה בשלב זה. לא ניתן לעבור לשלב הבא של העבודה ללא

 מתן אישור יצרן הציוד על בדיקת הנזילות וחיבור נכון של מפצלים.

 בשלב הבא ישלים הקבלן את בידוד הצנרת ויחבר את יחידות האיוד והעיבוי. לאחר ג.

 .(כמו כן, יכין 5.1.15חיבור כל היחידות תתבצע בדיקת נזילות נוספת (לפי סעיף 

 הקבלן תוכנית צנרת (או ישתמש בתוכנית היצרן) בה יציין את כל מרחקי הצנרת,

 היצרן לפני ההפעלה. וזאת לצורך חישוב תוספת הגז, שיבוצע ע"י

 ד. לאחר סיום השלבים הנ"ל יתאם הקבלן מועד הפעלה עם יצרן הציוד.
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 הערה: ההפעלה לא תתבצע בשום אופן ללא נוכחות יצרן הציוד במקום.

 עבודות עתידיות 15.1.7

 במידה ויש צורך לבצע הכנות צנרת לחיבור יחידות איוד עתידיות, יש להתקין ברזים

 ס"מ 20 -.הברזים ימוקמו במרחק של כ psi 550לחץ גבוה של עד בצנרת, העומדים ב

 אחרי המפצל בקו, המוביל למאייד העתידי.

 

 עבודות חשמל ופיקוד  15.2

 הזנת חשמל עבור יחידת עיבוי 15.2.1

 הזנת החשמל ליחידות העיבוי תתבצע בהתאם לדרישות בטבלה מצ"ב

 הספק יחידת [ ]Aנתוני צריכת החשמל 

Total 

overcurrent 

amps 

(TOCA) 

Maximum 
fuse 

amps(

MFA) 

Minimum 
circuit 

amps 

(MCA

) 

Starting current 

(MSC) 

 עיבוי

 )כ"ס)

14.4 16 12 15 5 

27.8 32 19.5 74 8 

27.8 32 22.8 74 10 

28.3 32 23.3 75 12 

41.3 50 33.4 84 14 

41.3 50 33.4 85 16 

55.6 63 42.6 94 18 

55.6 63 45.6 94 20 

56.1 63 46.1 94 22 

69.1 80 56.2 104 24 

69.1 80 56.2 106 26 

69.7 80 56.7 106 28 

82.7 100 66.8 116 30 

82.7 100 66.8 117 32 

96.9 100 79 123 34 

96.9 100 79 125 36 

97.5 100 79.5 126 38 

110.5 125 86.9 135 40 

110.5 125 86.9 137 42 

110 125 90.1 138 44 

124 125 100.2 147 46 
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124 125 100.2 148 48 

 

 יש להתקין מפסק פחת בלוח חשמל עבור כל יחידת עיבוי. יש להתקין מפסק מסוג "פקט"

 ליד כל יחידת העיבוי על מנת לאפשר ניתוק מקומי של המערכת.

 הזנת חשמל עבור יחידות איוד 15.2.2

 עבור כל יחידת איוד אשר תסתיים בשקע בקרבתא. יש לספק הזנת חשמל חד פאזית 

 היחידה. כמו כן יש להתקין כבל עם שקע לכל מאייד. בלוח חשמל יש להתקין

 אמפר על השדה שמזין את המאייד. 6מאמ"ת של 

 אמפר. 16(גודל המאמ"ת בלוח יהיה  250 -ו 200ב. עבור יחידות איוד לחץ גבוה (דגמים 

 ותהזנת חשמל דרישות כללי 15.2.3

 בכל זמן פעולת המערכת. %2א. יש לוודא שסטיית המתח בין הפאזות לא תעלה על 

 ב. נדרש להתקין ממסר חוסר והיפוך פאזה עבור כל יחידת עיבוי.

 הזנת חשמל עבור בקרים מרכזיים 15.2.4

 יש לספק הזנת חשמל לכל בקר מרכזי, המותקן במערכת מיזוג האוויר (למעט בורר מסוג

 קיץ/חורף).

 התחברות למערכת "חשמל חכם" 15.2.5

 על מנת לחבר את מערכת מיזוג האוויר למערכת "חשמל חכם" יש להביא זוג חוטים

 mm 5.1בקוטר  T2, T1 2לקרבת כל יחידת הפנים. חוטים הנ"ל מתחברים לטרמינלים 

 בלוח פיקוד של כל יחידת איוד, כמתואר באיור.

 

 . mA 10, DC V 15(חייב לספק עומס מינימאלי של  Aהמגע החיצוני (

 פתוח, המאייד פועל בצורה רגילה ומפוקד ע"י טרמוסטט קיר/שלט. כאשר Aכאשר המגע 

 (נסגר, המאייד יפסיק לפעול. Aהמגע (

 15.2.1פיקוד עבודות 

 ממ"ר לא מסוכך אשר יושחל 75.0א. במקביל לצנרת הגז, יתקין הקבלן כבל דו גידי 

 רוול מתאים יחובר במקביל בין היחידות הפנימיות והיחידה החיצונית של כלבתוך ש

 מערכת, כאשר כל גיד יהיה בצבע שונה.

 ב. כמו כן יכין הקבלן חיווט בקבל דו גידי דומה מכל מאייד ועד המקום, בו יותקן פיקוד

 קיר של אותו מאייד. הכבל יושחל בתוך שרוול מתאים.

 זי, יש להתקין קבל דו גידי (כמתואר בסעיף א') בשרוולג. במקרה וישנו פיקוד מרכ

 מתאים מיחידת העיבוי ועד למקום, בו יותקן הפיקוד המרכזי.

 mm 5.1ד. במידה ומותקן במערכת בורר קיץ חורף יש להתקין קבל תלת גידי בקוטר  2

 בשרוול מתאים מהמעבה ועד למקום, בו יותקן הבורר.
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 העמדת מיוד 15.3

 העיבוי ימוקמו על משטחי בטון במידות, המתאימות למידות יחידות העיבוי,יחידות 

 ס"מ. כמו כן ידאג הקבלן לניקוז מי העיבוי. מיקום היחידות יבוצע בהתאם 10בגובה 

 לתוכניות ובהתאם להנחיות היצרן על מנת לאפשר גישה ומעברי אוויר מתאימים.

 וללות פח וגומי מחורץ משני צידיובנוסף, המעבה יותקן על גבי פלטות סנדויץ', הכ

 נקודות תמיכה. 6 -המפוזרות ב

 האישור הסופי על העמדת הציוד יינתן על ידי יצרן הציוד לאחר שהקבלן יגיש את תוכנית

 העמדה בפועל טרם התקנת הציוד.

 

 אופי מדידה 15.4

 ציבות,א. מחיר יחידת הפנים כולל את התקנת היחידה, חיבור צנרת גז, ניקוז, חשמל, ח

 שרוולים, מעברים, תאום וביצוע ההכנות מול קבלן השלד וכל הנדרש לביצוע התקנת

 תקינה היחידה בהתאם למפרט, כ"כ והתוכניות.

 ב. מחיר יחידת העיבוי כולל הובלת היחידה למקום, התקנה, הכנה למשטח בטון מתאים,

 הנדרש לביצוע חיבור לצנרת גז וחשמל, סידור לניקוז מים, חציבות ומעברים, וכל

 התקנה תקינה של היחידה בהתאם למפרט כ"כ, והתוכניות.

 ג. מחיר צנרת הגז והמפצלים כולל התקנת הצנרת והמפצלים בהתאם למפרט, לרבות

 חציבות, מעברים, ביטון, הכנה ומיקום שרוולים ביציקה, איטום המעברים, מתלים

 ם לדרישות המפרט, כ"כותמיכות, סגירות פח ומשטחי דריכה בהתאם לצורך ובהתא

 והתוכניות.

 ד. מחיר התעלות כולל את התקנת התעלות, תמיכות תקניות בהתאם לצורך, וכל הנדרש

 לביצוע העבודה בהתאם למפרט, כ"כ והתוכניות.

 

 מערכות פיזור אוויר 15.05

 תעלות אוויר  15.05.1

 תעלות אוויר מפח מגולוון 15.05.1.1

 !בתכנית, הן מידות של תעלות מבודדות בבידוד אקוסטי פנימיהמידות של התעלות, המסומנות 

 הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצוין בשרטוטים ובהתאמה למציאות בבניין. העבודה

 כוללת את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים כנדרש. מידות התעלות הן מידות פנים הפח.

 אטומות.תעלות אספקת האוויר תהיינה תעלות לחץ נמוך 

 התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות כפוף גבוהה. העובי והמבנה יהיה כפי שמצוין בשרטוטים

 .התעלות תהיינה קשיחות, ואטומות. SMACNAובכפיפות להוראות המדריך של 

 הצרויות והתחברויות בתעלות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת ובמידת האפשר, בשיפוע ביחס של

 .3:1לא מאפשר זאת ביחס  ובמקרה והמקום 5:1

 קשתות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת, ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמישור הרדיוס. לא

 יהיו זוויות חדות בתעלות.

 במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין בתכניות תיעשה קשת מינימלית ברדיוס אחיד של
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 ית הסטנדרד.ס"מ עם כנפי כוון פנימיות כמצוין בתכנ 10

 "מכנסיים" ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים.

 איטום התעלות יעשה באופן הבא: כל חיבורי קטעי תעלות יהיו כדוגמת הפרטים המצוינים

 ס"מ לפחות לאחר מריחת סיליקון 10בתוכנית הכללית , ובתוספת חבישה בנייר אלומיניום ברוחב 

 על החיבורים.

 החיבורים בתעלות חיצוניות יאטמו ע"י סיליקון בתוספת חבישה עם תחבושת ארג וסילפס.

 לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי תעלות לדוגמא ולאישור. קטע אחד

 באם יאושרו יישארו ברשות המפקח עד -יהיה מעבר קוני והשני מכנסיים. קטעי הדוגמאות האלה 

 כולה. היה וביצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן המשנהלסיום העבודה 

 לפחחות באחר. היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תעלות ובידוד מאיכות ירודה מזו שאושרה

 יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן. -בדוגמאות 

 מ"מ מים בתוך התעלות ולוודא שכל 50ץ של הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור לח

 הנזילות אותרו. הבדיקה תיעשה חזותית לאורך כל התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת

 האוויר המסופק ליחידה לזו היוצאת דרך הפתחים. הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי הקבלן ולא

 תשולם בנפרד.

 , והאטימה, יפורקו קטעי התעלות להרכבההיה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות

 מחודשת, הכל בהתאם לשיקול המפקח.

 מחיר התעלות יכלול בין היתר פתיחת פתחים בקירות בניה או גבס, מסגרת עץ לביטון בקיר

 בניה או בטון או "רוזטה" מפח לקיר גבס, ואטימה בין התעלה לבין המסגרת לפי תוכנית

 הכללית.

 : עלות מרובעות ללחץ נמוך, יהיו כדלהלןעובי דפנות הפח עבור ת .א

 הערות   עובי פח  רוחב הצלע הגדולה )מ"מ(  

 

 מ"מ  0.8סרגלים עובי  מ"מ  0.7   ס"מ  45עד  

 מ"מ  0.9סרגלים עובי  מ"מ 0.8  ס"מ  75עד  46-מ 

 מ"מ, עם  1.0סרגלים עובי  מ"מ  0.9  ס"מ  130עד  76-מ 

  תפר עומד 

 מ"מ, עם  1.0סרגלים עובי  מ"מ  1.0  ס"מ  200עם  131-מ 

 תפר עומד

 

 עובי דפנות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ גבוה, יהיו כדלהלן:  .ב
 

 הערות   עובי פח רוחב הצלע הגדולה )מ"מ( 

 מ"מ  0.8סרגלים עובי  מ"מ  0.8   ס"מ  30עד  

 מ"מ  0.9סרגלים עובי  מ"מ  0.9  ס"מ  75עד  31 -מ 

                 מ"מ עם  1.0סרגלים עובי  מ"מ 1.0  ס"מ  120עד  76 -מ 

 תפר עומד 

 מ"מ עם  1.2סרגלים עובי  מ"מ  1.2  ס"מ  200עד  121 -מ 

 תפר עומד
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 תעלות אוויר מפח שחור 15.05.1.2

 

 מ"מ עם חבורי אוגנים כמצוין בתכניות 2 -ו 1/21תעלות אלה יבוצעו מפח שחור מרותך בעובי 

 התעלות יהיו עגולות או מלבניות בהתאם לנראה בתכניות.הסטנדרד או ריתוך. 

 כל הריתוכים בתעלות הפח יהיו מלאים ואטומים. הם יבדקו מיד לאחר הריתוך בבדיקות נפט.

 בכל מקום שיהיה מעבר הריתוך יתוקן, יושחז וייבדק מחדש.

 מ"מ. 5חופשי של האטמים בין האוגנים יבוצעו מאריג טפלון שאינו בוער, ברוחב האוגן ובעובי 

 התעלות יהיו צבועות פנים וחוץ כמפורט בסעיף צביעה, או מגולוונות.

 ביצוע התעלות השחורות יהיה כדלהלן:

 א. התעלות ייוצרו בקטעים עם אוגנים כפי שנראה בתכניות, או ללא אוגנים והחיבור יעשה

 בריתוך.

 יעה ע"י גיר ובמבחן נפט.ב. כל קטע תעלה ייבדק לאחר היצור וגמר הריתוכים ולפני הצב

 ג. הקטעים ינוקו ולאחר מכן יצבעו בצבע יסוד ובצבע עליון כמפורט בסעיף צביעה.

 

 תעלות גמישות 15.05.1.3

 בין התעלות ולמפזרי האוויר יתקין הקבלן תעלות גמישות מותאמות לעבודה בלחץ סטטי של עד

 שכבות) או שווה ערך מאושר. DEC( 3עמוד מים, דוגמת  3"

 התעלות תהינה בעלות חתך עגול ומותאמות לממדי צווארון המסנן. התעלות תיוצרנה ממכלול

 1גרעין חוט פלדה מצופה בנייר אלומיניום גמיש, ובדוד חיצוני עם חסימת אדים בעובי "

 התעלות תהינה מוצר מושלם מבית חרושת מאושר מראש. חיבור התעלות באמצעות חבקים

 מה מוחלטת. קצה הבידוד ייאטם ע"י סרט אלומיניום דביק למניעתמתאימים עם הקפדה על אטי

 מטר. יש להתקין התעלות מתוחות במידת האפשר לפי 2נשירת חלקיקים. אורך מקסימלי לתעלה 

 הוראות היצרן.

 .1001התעלות יהיו עשויות מחומרים מטיפוס בלתי דליק, כבה מאליו, מתאים לת"י 

 אביזרי תעלות אוויר 15.05.2

 )כווניים, שסתומים לאוויר-מדפי ויסות, חבורים גמישים, מדפים חד(

 

 מפזרי אויר ותריסי אויר 1.2.05.1

 מפזרי האוויר יסופקו לפי הדגמים הבאים או שווה ערך מאושר:

 מפזרי אוויר קוויים יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת חברת יעד , או שווה ערך -

 האוויר ויציאות החיבור לתעלה הראשית.מאושר ומחירם יכלול את פלנום 

 מפזרי אויר תיקרתיים מרובעים מאלומיניום משוך וצווארון עגול או מרובע עם מתאם -

 מאלומיניום או פח לחיבור לתעלה אוויר גמישה לרבות "זיגה" (מגרעת), והשלמת פח עד

 לגודל אריח התקרה, כדוגמת חברת יעד.

 גולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול כדוגמתתריסי פליטת אוויר בשירותים יהיו ע -

 . LVSדגם  TROXתוצרת 
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 . LVS-Zדגם  TROXמפזרי אוויר עגולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול כדוגמת תוצרת  -
 ,בקוטר המתאים כמצוין בתוכניות. DLRדגם  TROXמפזרים עגולים יהיו כדוגמת חברת  -

בשכבה  מיקרון ו/או צבועים בתנור 25ובעובי  325ן לפי ת"י כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגו
 מיקרון לפחות בגוון שיאושר ע"י האדריכל. 60בעובי של 

את  לפני הזמנת המפזרים יש לוודא עם המפקח והמזמין את גודל אריחי התקרה המתוכננים, ולקבל
 אישורו לביצוע ההזמנה.

 האוויר לשביעות רצון המהנדס והאדריכל. יש להקפיד על התקנה אסתטית של המפזרים ותריסי

 ס"מ שתסופק ותורכב 2מפזרי ומחזירי האוויר קיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי 

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. המסגרת תיכלל במחירי המפזר ומחזיר האוויר.

 תריסי ויסות 15.05.2.2

 מתוצרת חברת LVDתריסי הויסות שיורכבו בתעלות האספקה יהיו מאלומיניום כדוגמת דגם 

 מ"מ לפחות 2מטלפרס, אלקטרה או משב. תריסי ויסות אחרים יהיו ממסגרות וכנפיים בעובי 

 ויבוצעו בהתאם להנחיות התכנית הכללית ,על פי תכנית ביצוע מאושרת.

 שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי.הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי 

 מדפי אש 15.05.2.3

 או שווה prefcoארה"ב כדוגמת תוצרת  UL-555תריסי אש יהיו מוצר סטנדרדי של יצרן בעל תקן 

 ערך. הם יחוברו לקירות או לתעלות בהתאם למסומן בתכניות, באמצעות אגני פלדה וברגים.

 ם באמצעות מנוע חשמלי מתאים "מודוטרול"התריסים יהיו מסוג רב שלבי נפתחים ונסגרי

 בלבד. התריסים יהיו פתוחים במצב פעולה V 24מותאמים למערכת הפיקוד ומופעלים במתח 

 וסגורים במצב הדממה, כאשר החזרה למצב סגור ע"י קפיץ עם הפסקת המתח למנוע החשמלי.

 ע"י כבל פלדה לא התמסורת בין המנוע לחלקי המדף תהיה ישירה ע"י מוטות מתכת. תמסורת

 תאושר.

 כאשר יתקבל סיגנל אזעקת עשן יופסק המתח למנועים והתריסים יסגרו. במקומות שיצוין

 )ויפתח במצב גילוי אש. C.Nלגביהם במפורש יהיה התריס )

 הזנת מנועי התריסים הממונעים האלה תהיה מלוח החשמל של מערכת מיזוג האוויר.

 רום לפתיחה/סגירה בהתאמה של מדפי האש הקשוריםהפעלת/סגירת יחידת טפול אוויר תג

 למערכת האוויר של אותה יחידה. לכל מדפי האש יהיו מפסיקי גבול שבאמצעותם יוצג מצב

 התריס במערכת הבקרה: פתוח לגמרי או סגור לגמרי.

 החיווט וכל מערכות הפיקוד הדרושות למדפי האש ומתוארות לעיל כלולות במחיר החיווט

 ל לוח חשמל אל היחידות המחוברות אליו.החשמלי של כ

 החיווט למדפי האש במערכת הוצאת עשן מהבניין יבוצע כבלים חסיני אש מתאימים לפעולה

 דקות לפחות. 180במשך  800ºCבטמפרטורה של 

 כל לוח חשמל יחובר למרכזת גילוי האש דרך מגע יבש. קבלת סיגנל ממרכזת גילוי האש תגרום

 אוויר לאותו אזור ולסגירת תריסי האש. אינסטלציית החשמל בין לוחלהפסקת יחידת טפול ה

 גילוי אש ללוח חשמל מיזוג אוויר תבוצע ע"י אחרים.

 תריסי האש יכללו בנוסף למנוע החשמלי רגש טמפרטורה בתעלת האוויר שיסגור התריס בעליית

 .70C -טמפרטורה ל

 או שווה ערך, שיאפשר בדיקת התריס ופעולתו. ACPהקבלן יכלול בתעלה פתח גישה דוגמת חברת 
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 פתח הגישה כלול במחיר התריס.

 חיבורים גמישים בתעלות אויר 15.05.2.4

 חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בחיבור ליחידת מזוג האוויר וכן בכל מקום אחר כנדרש.

 החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור.

 מיזוג אוויר מפח מגולוון יהיו עשויים ארג כבד ואטום מטיפוסהחיבורים הגמישים בתעלות 

 ,בלתי דליקים, עמידים בלחץ המתפתח במקום וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים 650שמשונית 

 ס"מ. 20-לתעלה, אך לא פחות מ

 סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח. החיבור הגמיש יחוזק לתעלה

 לתכנית הכללית. החיבור הגמיש יורכב רפוי במידת מה.בהתאם 

 כנפי כוון 15.05.2.5

 ס"מ יבוצעו כנפי כיוון ! 30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב 

 .בזויות GUIDE-ASHRAEו  SMACNAכנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות הסטנדרד, הוראות 

 ר שיבוצעו בעיקרון לפי המקורותישרות יתקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת מפעל מוכ

 דלעיל. למען הסר ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות, יגיש הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן

 כנפי כוון כמצוין לעיל.

 

 בידוד 15.06

פרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת ותעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן. הבידוד יעמוד 
 1001בדרישות ת"י 

 

 בידוד תעלות אוויר 15.06.1

 בידוד תרמי חיצוני לתעלות אוויר 15.06.1.1

 

 .בדוד תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה עשוי סיבי זכוכית (פיברגלס) מטיפוס חצי מוקשה 1

 שאינו משיר סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות. הצפיפות המזערית של החומר תהיה

 pcf 1.5] המרבי החום מעבר מקדם, in x BTU/h x sqft x ºF] 0.28הבידוד של החיצוני בצידו.  

 מיקרון עוביו, מחוזק בסיבי פיברגלס. 50יותקן מחסום אדים מרדיד אלומיניום 

 יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על ידי -לרבות מחסום האדים  -.הבידוד  2

 המפקח והמזמין.

 דליק, כנדרש להלן. כל הקצוות יוגנו ע"י עטיפה.הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי  3

 מ"מ. הדבקת 50מ"מ וברוחב  6.0בסרט הדבקה מתאים או ע"י סרטי פח מגולוון, בעובי 

 ס"מ לפחות. כל הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים 1הקצוות תהיה תוך חפיה של 

 רצועות פח מגולוון עם ס"מ. הפסים האלה יהודקו ע"י 3לזווית שאורך כל צלע שלה הוא 

 ס"מ. 40מפתח נעילה מתאים כל 

 מ"מ במבנה תעלת לחץ נמוך 6.0.בדוד תעלות מחוץ למבנה יכלול עטיפת פח מגולוון בעובי  4

 ובאטימות כמתחייב מהיות התעלה בחוץ. התעלה תכלול שיפועים למניעת היקוות מים

 עליה.
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 וי מלוחות סיבי זכוכית מודבקים לתעלות.בדוד תרמי חיצוני קשיח לתעלות אוויר יהיה עש 5

).1½ ”THICK-HARD-BOARD-WITH AUMINUM FOIL FOILמושלמת אדים חסימת ועם ( 

 הקבלן יבצע דוגמת בידוד ויקבל אישור על הדוגמא לפני ביצוע כפי הכמות

 

 אקוסטי של תעלות מזוג אויר-בדוד תרמי 15.06.1.2

 , תהיינה מבודדות מבפנים ע"י בדוד אקוסטי בעוביתעלות האספקה של האוויר החיצוני הממוזג

 בהתאם למצוין בתכניות. חומר הבידוד יהיה מזרוני סיבי זכוכית כדוגמת "אירופלקס דקט 1"

 ליינר" כמיוצר ע"י אואנס קורנינג ארה"ב או שווה ערך מאושר לפי דוגמא. הבידוד יודבק אל פנים

וסרטי פח  י ורוליט ובתוספת זוויתני פח לכל אורך התעלההמיוצר ע" 51-81התעלה באמצעות דבק כדוגמת 

יהודק קצה מזרון  ס"מ לפחות, מחוזקים ע"י בורגי פח. בקצה כל קטע תעלה 40לרוחב בכל חבור וכל 

 הבידוד ע"י פח מכופף מתאים.

 מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות פנים הפח. לפרטי בצוע נוספים ראה בתכנית

 הסטנדרד.

 בדוד תרמי לצנרת גז קירור .06.215

 אין לבצע בדוד לצנרת לפני שעברה בהצלחה בדיקת לחץ ולפני אישור המפקח והמזמין.

 הבידוד יוצמד לצנרת בצורה קפדנית אשר תייצב אותו ותמנע חדירת לחות בין הבידוד והצינור.

 ים ויועץהבידוד יתאים מבחינת התקנים להגדרה חמר כבה מאליו מאושר ע"י מכון התקנ

 הבטיחות.

 בדוד בתרמילי גומי סינתטי 15.06.2.1

 תרמילי גומי סינתטי (ארמפלקס) יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על ידי המפקח

 והמזמין. הקליפות תהיינה מיוצרות מקצף של תערובת אלסטומטרית, פלסטית, גמישה ובצורת

 ק"ג 96החומר יהיה בעל צפיפות ממוצעת של צינור, בנויה תאים אטומים ומלאים גז אינרטי. 

 במידות בריטיות 28.0 -למ"ק. מקדם החום המרבי 

 הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצינורות ללא חתכים והדבקות לאורך במידת האפשר,

 חיתוך קצה הבידוד יהיה חלק וישר. קטעי הבידוד יודבקו בדבק מתאים כאמור להלן.

 ורכבו לאחר חיתוך לאורך השרוול, יש להקפיד שהחתך יהיה כלפי מטהבמידה וקטעי הבידוד ה

 ומודבק לכל אורכו.

 . %30מ"מ, בחפיפה של  1.0הבידוד ילופף בסרט פלסטי מתאים, בגוון מאושר, בעובי מזערי של 

 בדוד צנרת גלויה יהיה באמצעות סרט כנ"ל בגוון קוד הצבעים לזיהוי הזורם בקו.

 ת) לא תלופף. בחיבור בין תרמילים ילופף סרט כנ"ל ולאורך חתך בידודצנרת סמויה (מעל תקרו

 במידה ויהיה יודבק סרט לכל אורך "התפר".

 בכל מקרה יחוברו חבקים פלסטיים כל מטר אורך צינור, למניעת שחרור הסרט הפלסטי לכל

 אורכו במקרה של קרע מקומי.

 עטיפת סרט פלסטי תיכלל במחיר הבידוד

 1עובי הבידוד "
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 מערכות שונות ועבודות עזר 15.07

 

 פרק זה עוסק במערכות שונות, עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפרקים קודמים.

 בסיסים 15.07.1

 

 ס"מ מעל פני הרצפה אלא אם צוין 15היסודות הנושאים את הציוד יוצקו בטון מזוין והם יובלטו 

 ציוד. המקצועות יוגנו במסגרת זויתניאחרת במפורש. מידות הבסיס יאפשרו התקנה נאותה של ה

 מ"מ מגולוונים וצבועים. הבסיס יהיה בהתאם לתכנית הסטנדרד. 30/30פלדה 

 א. בסיסים רגילים

 הבסיסים הרגילים של ציוד וכן הבסיסים התחתונים עבור בסיסים "צפים" יהיו עשויים

 אופקית וישרה. פניבטון ויהוו הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על פניהן בצורה 

 הבסיסים יהיו מחולקים בסרגל פלדה אלא אם נאמר אחרת.

 ס"מ. 222הפינות תהיינה קטומות עם פאזות 

 הבסיסים יבוצעו ע"י אחרים בתאום עם הקבלן והמפקח והמזמין ובהתאם לתוכניות.

 .HVACבתוכניות הבסיסים הקבלן יציין את המיקום הרצוי לניקוזים מציוד 

 בטון "צפים"ב. בסיסי 

 בסיסי הבטון הצפים יבוצעו באותו נוהל כפי שהוסבר לעיל בהתאם לתוכניות הקבלן

 שיכללו מידות, ומשקלים עבור הציוד .

 לאחר אישור המפקח והמזמין, קבלן הבניין יבצע את יציקת הבטון לפי הנחיות יועץ

 האקוסטיקה ותחת פיקוח קבלן מזוג האוויר.

 יס אחרי השלמת העבודות הנ"ל.הציוד עצמו יורכב על הבס

 אין לחבר שום חיבור קשיח לציוד המותקן על בסיס צף. כל החבורים, צנרת, חשמל, תעלות

 וכו' יעשו באמצעות מחברים גמישים מתאימים כמפורט בפרק המתאים והמשכיהם יתמכו

 על מבדדים קפיציים כמפורט להלן.

 הגנה על ציוד וחלקים 15.07.2

 ים וכן תעלות, ארובות, צנרת וכד', יותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנותכל הציוד, האביזר

 הבטיחות העדכניות. כל החלקים הנעים, גלגלי רצועה, רצועות, מצמדים, ברגים בולטים וכו'

 יצוידו במגינים מתאימים למנוע פגיעות באנשים בזמן פעולתם.

 המאוחסן במחסנים, בבתי מלאכההציוד המותקן בחדר המכונות ובמקומות השונים וכן הציוד 

או המאוחסן  ובאתר הבנייה, יוגן בצורה מתאימה מפני לכלוך ופגיעות. במיוחד יוקפד על הגנת הציוד המותקן

 של פגיעה מפסולת בנין. באתר בזמן הבנייה; ציוד זה ייעטף בעטיפת ברזנט או פלסטיק כל עוד קיימת סכנה

 שהקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני לכלוך, כל העבודה, ציוד וחומרים של הקבלן, או

 פגיעה וכו' במשך העבודה והרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציוד שיגרם

 כתוצאה מאי מלוי התנאי הזה, בין אם הוא נגרם ישירות ובין אם הוא נגרם בלתי ישירות ע"י

 פועלי הקבלן או ע"י אחרים.

 והצנרת צריכים להיות סגורים ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך ההתקנה,כל קצות התעלות 

 ובעיקר עם גמר יום העבודה. הקבלן חייב לכסות את הציוד באמצעות מכסים, יריעות פוליאתילן
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 או בצורה אחרת שתבטיח הגנה נגד לכלוך, צבע, טיח וחומרי בנין אחרים כלשהם, וכן לנקוט בכל

 יעה.האמצעים להגנה מפני פג

 מנהל העבודה של הקבלן צריך לברר את סוגי העבודה העומדים להתבצע ע"י אחרים במקום

 העבודות ולהגן על הציוד בהתאם. על הקבלן לתקן או להחליף ציוד שניזוק כפי שיורה המפקח

 והמזמין.

 

 מניעת רעש 15.07.3

 לחללים שבתוכו ולידו. הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה,

 .1004המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 

 הקבלן יתקין את כל המשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות האקוסטיים והבידוד האקוסטי

יעלה על המצוין  הנדרשים בתכניות, בכדי להבטיח את הפעולה התקינה של המערכות. מפלס הרעש בכל מקרה לא

הנדרש או המקובל, יתקין הקבלן  ובמפרטים. אם לדעת המפקח והמזמין, גורם הציוד לרעש העובר אתבתכניות 

והמזמין, משתיקי קול ובדוד אקוסטי נוספים על מנת  לפי דרישת המפקח והמזמין, ובמקומות בהם יורה המפקח

 ידי המפקח והמזמין. להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על

 

 ותעלה בקירות מעבר צנרת 15.07.3.1

 במעבר צנרת רועדת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות בגומי ארמפלקס או שווה ערך. את הגומי

 יש לעטוף בשרוול פח ולמלא במלט את המרוח בין הצינור לקיר. במעבר של תעלות דרך קירות יש

 .ס"מ או בארמפלקס ולאטום מסביב במלט 0.1לעטוף את התעלה באזור המעבר בלבד בעבי 

 15- -מ"מ שיותקן בפתח ויבלוט כ  5.1לפני חיבור התעלות יותקן במעבר שבקיר שרוול מפח בעבי 

 ס"מ מכל צד של הקיר. השרוול הזה יבוטנו לקיר כמפורט, ויכלול בקצה שלו הברגות 10

 המאפשרות חיבור תעלות אליו משני הצדדים. רק לאחר בדיקת האטימה סביב "שרוולים"

 לות אל השרוולים.סמוכים יחוברו תע

 במעבר של תעלות דרך קירות גבס יש לבצע מסגרת עץ או מתכת סביב הפתח לחבר אל המסגרת

 מ"מ שיבלוט משני הצדדים, למלא בצמר זכוכית את המרוח בין שרוול הפח 5.1שרוול פח בעבי 

 למסגרת ולאטום את המרוחים עם שתי רצועות גבס מכל צד.

 יסופקו כקומפלט כחלק אינטגרלי של ציוד מזוג 1.7עיפים הערה: כל הפרטים המופיעים בס

 האוויר, גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב הכמויות.

 

 בולמי רעידות לציוד 15.07.4

 סוגי המבדדים  15.07.4.1

 מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן:

 1דגם.  A -מטיפוס רעידות מבדדי  Double Deflection Neoprene Mountכדוגמת  Mason NDיש.  

 אבל 3.0" -להקפיד שבחירת המבדד תותאם לעומס האמיתי עליו כך שתושג שקיעה של כ

 המבדד לא ימעך.

 . VMאו שווה ערך מתוצרת  SLF Masonמבדדי רעידות קפיציים פתוחים תוצרת  - B.דגם  2

 או שווה ערך מאושר, לפי סעיף Kדגם  Masonבסיס בטון "צף", כדוגמת  - C.דגם  3
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 הבסיסים. הבסיסים יבוצעו עם מסגרות פרופילי פלדה מרותכים. מסגרות אלה יצוידו

 באוזניים לתמיכת המבדדים כדי לחסוך בגובה. המרווח הנומינלי בין תחתית הבסיס הצף

 ס"מ. 5לפני הבסיס הקבוע לאחר השקיעה יהיה 

 המורכבים משתי שכבות WSW-SUPER MASONת כדוגמ PAD-מבדדי רעידות מ - D.דגם  4

 עם פחיות פלדה ביניהן. PADSשל 

 .PC Mason-30בולמי זעזועים קפיציים משולבים בניאופרן, כדוגמת  –E.דגם  5

 חלקי הפלדה של מבדדי הרעידות המותקנים תחת כיפת השמים יהיו מגולוונים או מוגנים בצורה

 מאושרת אחרת.

 

 המבדדים לציוד פרוט והתאמת 15.07.4.2

 להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:

 מבדדי רעידות

 תאור הציוד דגם שקיעה סטטית הערות

 B" 1יחידות טיפול באוויר 

 הקפיצים יותקנו בין המפוח

 לגוף היחידה ובין היחידה

 לתקרה.

0.3 "A 1מכונות קומתי או על הגג צנרת או תעלות בחדר יניקה מפוחי "E 

לקבלת פילוס  להקפיד שהציוד יישאר מפולס לאחר ההתקנה וההפעלה. במידת הצורך יוחלפו המבדדים עד יש
 מ"מ. 3 -כזה. אסור שהקפיצים ילחצו עד כדי כך שהמרווח בעת פעולה יהיה קטן מ

 חבורי חשמל לציוד סובב 15.07.4.3

 ם ע"י לולאה של כבלחבורי החשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו עשויי

.NZXY 

 גישה ושינוע ציוד 5.07.5

והרכבה במקרה  הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לציוד וחלקי הציוד לשם טיפול ואחזקה שוטפת וכן לשם פירוק
 עת שידרוש המפקח והמזמין. הצורך. הקבלן יאפשר למפקח גישה לציוד באתר ובבתי המלאכה לשם בקרה בכל

או סידורים  ים, כגון: מנועים, יחידות מזוג אויר, מעבים, מפוחים וכו' יצוידו בווי הרמהכל חלקי הציוד הכבד
 מתאימים לאחיזה, כך שיתאפשר שינוע נוח של ציוד ללא פגיעה בו.

 ובהרכב הציוד. הקבלן יבדוק לפני הייצור את דרכי השינוע של הציוד למקומו בבניין ויתחשב בכך בבצוע העבודה

 צביעה וגמר שטחגלוון  15.07.6

ויצבעו בהתאם  כל חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה
ולמתואר בסעיף זה. בכל מקום בו  מפרט כללי לעבודות צביעה" -" 11להוראות המפקח והמזמין ,למפורט בפרק 

 נדרש גלוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה.

 רזליים חלקים צביעת ב 15.07.6.1

 צביעת חלקים ברזליים בתוך המבנה

 כל חלקי הקונסטרוקציה, תמיכות, צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים או לחילופין

 50יצבעו לאחר ניקוי חול יסודי בדרגה מסחרית, בשתי שכבות צבע סולפט אלומיניום בעובי 

בעובי מינימלי  "לקונסטרוקציות" בגוונים שונים -י שכבות צבע עליון מיקרון לפחות, כל שכבה בגוון אחר, ושת
 .(מיקרון 100 -הצבע לא יפחת מ סה"כ עובי ארבעת השכבות של)מיקרון בגוון שיקבע ע"י המפקח והמזמין  50של 
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נורות ציוד, מפוחים, תעלות, חלקים מפח שחור וצי צביעת חלקים ברזליים תעלות פח שחור, וציוד חיצוני למבנה
 לפי תקן שוודי. לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן: 5.2לבן"  שחורים יעברו ניקוי חול לדרגה של "כמעט

 המיוצר ע"י טמבור או שווה ערך, 6031ושתי שכבות עליונות מס'  6030שתי שכבות יסוד מס' 

 מיקרון. 150העובי הכולל של השכבות יהיה לפחות 

 יעשו רק אחרי ניקוי יסודי של המקום ע"י מברשת מכנית. תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו'

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון 15.07.6.2

 תעלות גלויות מפח מגולוון, כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש וצנרת מגולוונת

 פריימר, שכבה אחת צבע יסוד-יצבעו לאחר ניקוי בממיס שומנים מתאים, שכבה אחת ווש

מיקרון  25 מיקרון מינימום ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי 40או שווה ערך בעובי  HB - 13צינכרומט 
 מינימום.

 הגוון יקבע ע"י המפקח והמזמין.

 איכות הגלוון של פחים 15.07.6.3

 Quality Lock כל הפחים המגולוונים לעבודות הפחחות (תעלות, ציפויי בדוד וכו') יהיו מגולוונים מאיכות כפוף
 מיקרון מכל צד). 20) עובי מינימלי של הגלוון G - 90דרגה  525לפי תקן 

כל הפחים והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגלוונו לפי תקן ישראלי  איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים
 מיקרון. 60בעובי מינימלי של  918

הדסקיות, המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים בעובי מינימלי כל הברגים,  הגנת ברגים ואביזריהם מקורוזיה
 מיקרון. כל המסמרות יהיו מגולוונות בעובי מינימלי של 5.12מצופים קדמיום בעובי מינימלי של  מיקרון או 25של 
 מיקרון. 40

 עזר מכשור  15.07.6.4

 ן אלה הדרושים לבצועכל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות המים, האוויר והפקוד וכ

 בדיקות הציוד במפעלי היצרנים, יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע פעולות אלה.

 מכשירים אלה יהיו וישארו רכוש הקבלן ויושארו ברשותו בתום העבודה.

 מסבים  15.07.7

או  SKFמתוצרת  פעמי-חד-שעות עבודה. המסבים יהיו מטיפוס גרוז 000,100 -המסבים יהיו כדוריים ויחושבו ל
NSK אמנם מתקין את המסבים  .יש לציין את תוצרת המסבים בכל ציוד שיוגש לאשור ולוודא שיצרן הציוד

 המתאימים שאושרו.

 סימון מערכות צנרת ואביזרים 8.07.15
 

 סימון אביזרים  15.07.8.1

 הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי, דסקית מפלסטיק סנדביץ

 מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכמה המתאימה. יש להגיש 50בקוטר 

 דסקית לאישור המפקח והמזמין.

 הדסקיות יהיו מצבעים כדלקמן (או כפי שיורה המפקח והמזמין):

 תכלת -מערכת אויר 

 בצבע לפי הוראת המפקח והמזמין. -חומרים אחרים 

 

  ציוד אלמנטים סימון 15.07.8.2

 מ"מ ועליהם 100X50כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדב'יץ בגדלים של עד 

 יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות.

 יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המזמין.
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 מ"מ ועליהם 100X50כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדב'יץ בגדלים של עד 

 יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות.

  יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המזמין.

החומר  על גבי הצינורות יסומנו חצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה כתובת המתארת את חצי זרימה
 מטר.  5בין החצים בתוך המבנים לא יעלו על הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד. המרווחים 

 על גבי התעלות יסומנו חצים ברורים לסימון כוון הזרימה כנ"ל. גודל החצים, האותיות

 וצורתן יוגשו לאישור המפקח והמזמין.

 

 עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר 15.08

 במפרט הכללי -08 מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לדרישות פרק

 למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות וכן בהתאם למפרט המיוחד לעבודות

 חשמל שבמסגרת מכרז/חוזה זה.

 הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומזוג אויר החל מהמקום בו

 ות מזוג האוויר. קבלןנגמרת עבודת קבלן החשמל, לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוח

ידי קבלן מיזוג  החשמל יניח כבלי הזנה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר. החבורים הסופיים אל הלוח יעשו על
 אוויר.

 עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוחות והתחברות אליהם, חווט בין הלוחות

 (אלא אם נאמר במפורש להלן שהדבר כנדרש, קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם

 יעשה ע"י קבלן אחר), קווי פקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות חברת החשמל.

 כל עבודות החשמל של מערכת מיזוג האוויר תבוצענה ע"י חשמלאים בעלי רשיונות חשמל

 ממשלתיים לסוג העבודה ובפיקוח וניהול של מהנדס חשמל מטעם קבלן מיזוג האוויר.

  



 

 

181 
 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 

 תפעול ובקרת מערכות האוויר 8.115.0

 

 ובקרה פקוד, תפעול  15.08.1.1 

 .(מערכת 2(או מטרמוסטט על הקיר (אופציה  1הפעלת היחידות מאייד יהיה או משלט (אופציה 

 בקרה תהיה מקומית בלבד.

 

 עשן גילוי  15.08.2

 בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר.

 )בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת אחרת. ride-overהנ"ל תעקוף )הפעולה 

 מפוחי אוורור 15.09
 

 מפוחי איורור יותקנו לאיורור ו/או הכנסת אויר חוץ חוץ עפ"י הנדרש. 

כל מפוח יחובר להזנת החשמל באמצעות מנתק בטחון אטום למים )וכן עומד בקרינת שמש במקרה של התקנת 
המפוח יחובר לתעלת האוורור ע"י מחבר  C.V.Pצינור שרשורי משורין ומצופה  מפוח חיצוני(. החווטים יהיו בתוך

גמיש בנאופרן מהודק בשני הצדדים. המפוח יסופק עם וסת רציף או בעל מספר מהירויות עפ"י המתואר בכתב 
(. 220/1/50פאזי ) –הכמויות אשר יותקן במיקום עפ"י המתואר בתכניות והנדרש. המנוע יהיה לאספקת זרם חד 

מחוץ  לחדר או פנימי בחדר  ON/OFF אותו הם משרתים או ע"י פנל הפעלה  המפוחים יופעלו ע"י תאורת החדר
הכל עפ"י הנדרש )במקרה של חדר שירותים/אמבטיה( או ע"י פנל הפעלה בחדר )במקרה של מטבחון או חדר 

כביסה( הכל עפ"י בנדרש והמתואר בתכניות הפעלה בחדר )במקרה של מטבחון או חדר כביסה( הכל עפ"י הנדרש 
ואר בתכניות. מפוחי איורור חדרי שירותים / אמבטיות יכללו גלאי השהייה אשר יאפשר המשך פעולתם והמת

 דקות לאחר סגירת המפוח.  10למשך של 

במצב בו יש מפוח המותקן בתחום תקרה מונמכת ומותקן עבורו וסת והמפוח מופעל ע"י פנל הפעלה מחוץ לחדר 
 יותקן ליד המפוח בתחום תקרה מונמכת. או ע"י תאורת חדר עפ"י הנדרש אזי הוסת 

 " ויותקנו בתחום תקרות מונמכות עפ"י הנדרש. IN LINEהמפוחים יהיו מסוג "

 המפוחים יהיו מתוצרת ובדגמים המתוארים בכתב הכמויות ובתוכניות. 

החשמל,  מחירי המפוחים כוללים את כל המתואר לעיל וכן הנדרש בכתב הכמויות ובתכניות, ויסות חיבור להזנת
 לתעלות האוויר והתקנה מושלמת.

 רשימת ציוד וחומרים 15.10

 להלן רשימת ציוד וחומרים. על המציעים להתייחס לאחת מהחלופות בלבד.

 ערך" שלא מתוך הרשימה.-לא תאושר חלופה "שוות

 על הקבלן להגיש לפני התחלת תכנון הציוד ומרכיבי המערכת רשימת שמות היצרנים והדגמים

 שימה שבכוונתו להשתמש.מתוך הר

 רשימת ציוד

 VRF.יחידות מיזוג אוויר  1

 ”MITSUBISHI”א. תוצרת 

 ”SAMSUNG”ב. תוצרת 

 "DAIKINג. תוצרת "

 "LGד. תוצרת "

 ה. תושיבה

 ו. פוג'יטסו

 .יחידה מפוצלת ביתן שומר 2
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 א. תוצרת אלקטרה.

 ב. תוצרת תדיראן.

 .LGג. תוצרת 

 .מפוחי אוורור 3

 א. תוצרת שבח.

 S&Pב. תוצרת 

 ג. תוצרת אוריס.

 .בולמי רעידות 4

 .MASONא. תוצרת 

 .M.Vב. תוצרת .

 .ATROLג. תוצרת 

 .צבע 5

 א. תוצרת טמבור

 ב. תוצרת יעקובי

 אופני מדידה ותשלום למערכות מיזוג אויר 15.11

 

 כפי שנאמר 15א. פרטי כל המערכת הכלולים בעבודה זו ימדדו על פי המפרט הכללי פרק 

 אופני המדידה של מתקני מיזוג אויר. - 00.1500יף בסע

 ב. מערכות החשמל, הבקרה והאינסטלציה ימדדו כמכלולים שלמים (קומפלט) כמצוין

 ברשימת הכמויות.

 ג. כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרט המיוחד.

 במחיר היחידה. , יחידות טיפול באוויר כלול 4.02.15. כל המתואר בסעיף מס' ד

 במחיר בידוד תרמי לצנרת קרר מסוג גומי סינתטי (ארמפלקס) יהיה כלול עטיפת סרט ה.

 פלסטי עם חבקים.
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 פרק 17

 מעליות

 מפרט הכללי  - 1פרק 

 הקדמה 1.1

 מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט להלן.

 תאור המבנה

 כמפורט להלן: MRLמעליות חשמליות מסוג  2נוף יותקנו -בבית ספר ממ"ד לבנות בהר

 הגדרות 1.2

 גוף עמו יחתום הקבלן על החוזה.    -         המזמין   

  קבלן המבצע את הקמת המבנה.    -         קבלן ראשי  

 קבלן המבצע את המתקנים נשוא מפרט זה.   -          הקבלן  

 המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין.    -         המפקח         

                 קרסנר מהנדסים בע"מ. -הולץ  -היועץ                                  

 כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה.   -המתקנים                          

 

 תקנים וחוקים 1.3 

 הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים.  

בתקן   כל העבודה , החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור              
 ( .  3A)כולל עדכון 2481-1ישראלי  

מל לחוק חש   לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבודות החשמל יתאימו    
 במהדורתו האחרונה. 

 התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם: 

 לגבי רעש ממעליות. - 1004ת.י  -  

 חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות. - 

 הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה.  - 

 תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים. - 

 (. 1970פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש ) - 

   2279, 1918, 70חלק  2481דרישות נגישות לנכים לפי ת.י.  -              

 בכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשומה במפרט זה. 

עומד לחול   על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או  
 במשך ביצוע הפרויקט.

 

 המפרט הכללי 1.4

"המפרט    אם לא צויין במפורש אחרת, תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי  
 הכללי" של הועדה הבינמשרדית והפרקים למתקנים המתוארים 

 במפרט. בכל פרק הכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפרק.             
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 תקנות    1.5 .יב

  .יג
ידי השלטונות -הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על

בקשר להקמת המתקנים. כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתוכניות מאושרות 
ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות                               אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות 

מוסמכת )כגון  חב' חשמל, עירייה, מכבי אש( תבוצענה לפי אותן הדרישות.  כל של רשות 
במהדורותיהן  -המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון ובניה" 

 האחרונות. 
❖1

.
6 

 התאמה למפרטים ולתוכניות .יד
 

כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי בתוכנית חייב 
ידי הקבלן ובין שנדרש על ידי המפקח. -לקבל אישורו בכתב  של המפקח וזאת בין שהשינוי הוצע על

 התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן כלליות, לאינפורמציה בלבד. 

את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו )אם ישנן( בשעת הגשת הצעתו.  על הקבלן לבדוק היטב
 לאחר מכן כל דרישה לשינוי )אם אפשרי( תבוצע ע"ח הקבלן. 

 

 הכרת  האתר לקבלן 1.7
 

לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את עליו להכיר את דרכי הגישה, האחסון וההרמה של ציודו. 
 לא יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.                         

 

  תוכניות הקבלן     1.8

 שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור  המפקח מערכת  4תוך 

 ול:תוכניות שתכל

 תוכניות בניה מפורטות.  -

 תוכניות הרכבה מפורטות.  -

 תוכניות פרטים ארכיטקטוניים )לפי דרישות האדריכל(.  -

 תוכניות אביזרי איתות ופיקוד.  -

 תוכניות חשמל מפורטות.  -

 לאישור יועץ אקוסטי.  –פרטי בידוד הציוד  -

  2 -כניות תוגשנה ב וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התו

 עותקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים. במידה והתוכניות לא 

 אושרו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. אישור 

 התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החלקים, התאמה לתקנים, 

 יותיו על תוכניות המכרז ולא חוקים ותקנות של הרשויות. הקבלן יבסס את תוכנ

 יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. במידה וחלק מהמבנה )הנוגע לעבודת 

 הקבלן( כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע על חשבונו. 

 לפני הכנת תוכניותיו יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות 

 את הפרטים והמידות המתייחסים לעבודתו. על כל סטייה  הנמסרות לו, ולבדוק

 או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב. לא תתקבל 

 כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות, סתירות או טעויות 
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 בתוכניות המבנה ותוכניות המתקן. על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות 

 במקום, בהתאם למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד. על הקבלן 

 להודיע למזמין ולידעו על סטיות באם תהיינה. 

 לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת 

 תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו. -יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות 

 

 עבודות הקבלן הראשי        1.9

 הקמת פיר לפי תוכניות המכרז/קבלן המעליות.  -

 סיוד הפיר )טיח אם הפיר בנוי עם בלוקים(.  -

 הרכבת פיגום בפיר )אם נדרש(. -

 בניית גגון, קירוי צד ותעלת ניקוז בתחנה חיצונית עליונה. -

 סימון גובה ריצוף בכניסות.  -

 רות מפס השוואת פוטנציאלים. השחלת כבל הארקה לפיר ישי -

 בניה סביב המשקופים והשלמת יציקת ספים.  -

 קיבוע קופסאות לחצנים ומראי קומות בתחנות. -

 צנרת וחיווט לתקשורת מראש הפיר לאיזור פקוד שיקבע הלקוח. -

 מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן. -

  3נפרד לכל קבוצת מעליות )עם גיבוי של  –קו טלפון חוץ ללוח פיקוד המעלית  -

 שעות(.   

 הכנת פתחים בראש הפיר )לפי תוכנית קבלן המעלית(. -

 פתח איורור בראש הפיר + רפפות. -

 ווי הרמת ציוד בתקרת הפיר. -

 וד.הזנת חשמל לכל מעלית כולל לוח חלוקה או מפסק פאקט בקרבת לוח הפיק -

 תאורה במבואות מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד. -

 לוקס 50 –עוצמת תאורה בכל התחנות )פרט לתאורה מעל לוח הפיקוד(    

 מטר מיציאה ממעלית. 1עם מפסק הדלקה במרחק שלא יעלה על    

 לוקס עם מפסק נפרד 200 –עוצמת התאורה מעל לוח הפיקוד    

 ס. לוק 50 –תאורת חרום    

 במידה ובלובאי מעליות תותקן מערכת ספרינקלרים, מומלץ שהיא תהיה בעלת  -

  PREACTION .)לפחות בתחנה שבה נמצא לוח פיקוד( 

 

 

 הזנת חשמל למעליות     1.10

וולט  230הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי  50וולט ,  400קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי 
 כולל מפסק פאקט)עם אפשרותעד לוח פיקוד המעלית 

 לנעילה במצב מופסק(.
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כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם לתקן 
 ולדרישות חברת חשמל.

 בנוסף יספק הקבלן הראשי תאורה, שקע כח חד פאזי, ויחידות תאורת חרום מעל לוחות הפיקוד.

חרום להזנת המעליות, בהעדר אספקת חשמל של חברת חשמל. באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור 
על הספק להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום. קבלן החשמל יעביר זוג גידים 

 מהגנרטור אל כל אחד מלוחות הפיקוד לחיווי פעולת גנרטור.

 

         חיבור זמני של  חשמל 1.10.1

 הקבלן מקור זרם זמני למשך תקופת ההרכבה.  הקבלן הראשי יעמיד לרשות            

 הקבלן  יתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קווי ההזנה והמכשירים             

 הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו             

 למשך תקופת ההרכבה.             

 

 אינסטלציה חשמלית     1.11

 כל האינסטלציה החשמלית, הדרושה למתקן, אחרי מפסקי הזרם הראשים,            

 תעשה ע"י הקבלן בהתאם להוראות המפרט, התוכניות ובאישורו של המפקח.            

 כל האינסטלציה מלוח הראשי עד לוחות הפיקוד כולל מפסקי מחלף תבוצע           

 י.ע"י קבלן חשמל מטעם קבלן ראש           

  –למודיעין אם נדרש עבור מערכת תקשורת  חווט בין לוחות פיקוד מעלית           

 יבצע על ידי קבלן התקשורת.           

 

 

 שילוט  1.12

 הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים, בתאים, ובקומות,           

  -שלט עומס מותר, שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ.  כל השלטים           

 לפי הוראות החוק והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל.           

    במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת מחיר.            

 

  החומרים  1.13

 הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי  עבודה  

ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של המתקן. כל החומרים והציוד יהיו חדשים, מטיב  
מעולה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות כללי המקצוע והתקנים. כל החומרים והציוד יהיו עמידים 

 בכל מזג אויר. 

 ייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד. הקבלן מתח

 הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 

החומרים והציוד עונים לדרישות התקן. כל הוצאות הבדיקות והאישורים יחולו על הקבלן. המפקח 
 ם את המפרט  או דרישות התקן והמקצוע. רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תוא

 אישור או הסכמה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו 
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 הבלעדית לטיב המתקן. 

עם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, כלי עבודה וחומרי 
ו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם עזר, הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשות

 למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ובהתאם לחוזה. 

 

  ביצוע       1.14              

 כל העבודות תבוצענה אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים בעבודות     -                            

 מסוג זה, בהשגחתו המתמדת של  מומחה  ותוך שימוש בחומרים                                   

 שאושרו ע"י המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר.                  

 אחסנת האלמנטים והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן  ידאג                   

 לתו ואבטחתו של מחסן זה. הציוד יונח במחסן ע"ג הגבהות לנעי                   

 ויכוסה בצורה נאותה.                    

 הקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי  דרגה         -

מקצועית גבוהה, במספר מספק לשם התקדמות  העבודה בקצב נאות   ובהתאם ללו"ז 
מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על העבודה. כל  שבחוזה. בזמן ההרכבה יהיה במקום

 הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן. 

המפקח יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן שלדעת המפקח        -        
 הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה 

 נה כשרה בעיני המפקח. ברמה מקצועית מתאימה או שהתנהגותו אי

      

ידי הקבלן -כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על -        
ישולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין לקבלן או בין 

 המזמין לעובדי הקבלן. הקבלן יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים. 

 

הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות והבטיחות  -         
ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה וכל חוק ותקנה 

 אחרים העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.

 

 ות  הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיח   -

 הדרושים למניעת כל סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע      

 העבודות במתקן זה.      

 

 האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדית   -

 של הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו לפצות את המזמין עבור כל תביעה     

 . הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך    

 שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, לרכושו     

 או לגופו של כל אדם, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישי. לפי     

 דרישת המזמין עליו להציג כל אחת מפוליסות הביטוח לעיל.      
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עתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן, או שאישר העובדה שהמפקח הביע את ד -
את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו. 
במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולה תקינה של המתקן בכללו, או בטיב 

לן לתקן את העבודה הלקויה ו/או העבודה תוך תקופת אחריות, ראשי המפקח לדרוש מהקב
להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים, על הקבלן לבצע את התיקונים ו/או להחליף 
ציוד. תיקון / החלפה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי 

כל חלק המפקח. לאחר ביצוע עבודות התיקון הנ"ל ע"י הקבלן, תיערך קבלה נוספת. ל
זהה לתקופה  –שהוחלף במתקן בתקופת האחריות )או אחריה( תינתן תקופת אחריות חדשה 

 המקורית.
 

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים כלשהם  -
 הנמצאים בשטח העבודה. כל נזק שייגרם, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא.

 

הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד מתאים של אותו כל ריתוך שיבצע רתך של  -
 רתך.

 

   אחריות     1.15

 הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד  -             

 למסירה הסופית של המתקן, יישא בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק,                

 בדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן אחראי קלקול, א               

 לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.                  

לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה, לשמירת גבול   חודשים 12הקבלן יהיה אחראי במשך  -
ולפעולה תקינה של המתקנים שיסופקו על  הרעש, למילוי כל  הדרישות הנוגעות לתנאי אקלים

ידו.  כמות התקלות במתקן תהיה בגבול המותר במסגרת תו התקן.  הקבלן יפקיד בידי המזמין 
 ערבות, 

בהתאם לתנאי ההסכם, למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופת ההתקנה  ולתקופת 
 האחריות.  

 

כלול  במחיר  -ש במעלית ע"י הדיירים חודשים מתחילת שמו 12השרות השוטף בתקופת של  
 . המעלית/יות

 

 תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן   -

 ולא מתאריך אישור מכון  -וקבלה סופית של היועץ )המאוחר ביניהם(     

 התקנים.     

 

 בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את המתקנים במצב פעולה   -                                  

 מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב                                       

 יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף החומר או המלאכה . לקבלן                                       

 שעות.  24בכמות מספקת, כדי שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תוך                                      

 הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות                                      

 במתקן, הספר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדיירים.                                      

 

 העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא  -
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מורידה ממנו את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור    
 בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות, שקבלן 

 מסירה    1.16

 

 לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות   1.16.1

 וימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות כהוכחה לתקינות המתקנים.              

 א. מטעם חברת החשמל.    

 באישור מכון התקנים.ב. מטעם מכון התקנים, או בודק מוסמך  

 

 : במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ.הערה  

 

 וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם 

 של המתקנים. 

 במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, 

    על הקבלן למלא אחר הדרישות הנ"ל מידית )עד כמה שהן בתחום בצוע 

 עבודתו(. 

 

 עותקים 3 -לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב  1.16.2

 למזמין.  

 . 1.17.1א.  תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף         

 ות, תוכניות חשמל, " הכוללות תוכניות מכניAS MADEב.   תכניות  עדות "   

 אם נדרש(.  CDתוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה )+                  

 האחריות. תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת   ג.             

 אישור יועץ הנגישות.  ד.             

 

  היועץ, ונציג  בהשתתפות המפקח,  לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים  1.16.3
 המזמין, שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.

   הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים   

 לביצוע הבדיקות.            

 יתקנם הקבלן  מידית. -יתגלו אי התאמות, או ליקויים   

 לאחר התיקון תערך מסירה סופית של המתקן.  

 

 הדרכה    1.17

 

ובמתן "עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ  במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש  בהן
במקרה של הפסקת זרם או במקרה של קלקולים ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק 

 מוש.מוסמך, תמסרנה המעליות לשי
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  שרות שוטף       1.18

  

עם מסירת מעלית לשימוש הדיירים יחתום המזמין או הדיירים על חוזה שרות עם הקבלן. 
 התשלום בגין השרות יתחיל כאמור במפרט זה. 

 הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות, כולל 

 כי ברשותו מלאי  מתן שרות שוטף וטיפול מונע חודשי. הקבלן מצהיר

 חלקי חלוף מקוריים למתקן בכמות סבירה. חוץ מהעבודות הנ"ל חייב 

 הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות, כל תיקון או טיפול ללא תשלום 

 ישלם  -נוסף. עבור החלפת חלקים שנפגמו )לאחר תקופת אחריות( 

  המזמין רק את מחיר החלק בהתאם למחיר המקובל בשוק. עבור ביצוע

 כל טיפול, תיקון או החלפה, יש להחתים אחראי מטעם המזמין, אחרת 

 העבודה לא תוכר. עבור עבודה מחוץ לשעות עבודה רגילות, רשאי הקבלן 

 לדרוש תשלום נוסף, בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לעבוד בשעות 

 אלה או המצב הבטיחותי דורש זאת. עבור תיקונים או שינויים הנובעים 

 ישולם בנפרד, לאחר קביעת  -מתקנות חדשות של רשויות מוסכמות 

 ביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח  לפניהמחיר עוד 

 בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל חשבונו. 

 : הקבלן מתחייב להופיע ולבצע כל פעולת תיקון, סילוק במסגרת השרות              

 שעות מקבלת  4תקלות או הפרעה לפעולה תקינה של המתקן תוך               

 16:30 - 07:30 -ההודעה הטלפונית, וזאת במשך שעות העבודה הרגילות               

 07:30 – 12:30ה' ובימי ו' וערבי חג בין -בימים א'              

 , מתחייבת החברה להופיע ולתקן 16:30תקלה שיודיעו עליה לאחר שעה               

 למחרת.  09:00את המתקן לא יאוחר משעה              

 בכל מקרה, כל קריאה לגבי מעלית תקועה שהתקבלה במסגרת שעות               

 עבודה רגילות, תטופל באותו יום.              

שעות ביממה )כולל שבתות  24היענות לקריאת חילוץ מהמעלית במהירות האפשרית, משך               
וחגים(, במקרים בהם המזמין אינו מצליח ו/או מסוגל להיחלץ בעצמו על פי הוראות החילוץ 

 שנמסרו לו על ידי החברה 

המוסמך מטעם  על פי תאום מראש של המזמין עם החברה יתלווה טכנאי של החברה לבודק              
 משרד העבודה או יועץ מטעם המזמין למשך כל זמן הבדיקה.

 

 

  זמן ההספקה     1.19

 

חודשים מיום הזמנת המתקן ובתנאי שחלקי המבנה הדרושים  8זמן הספקה והפעלת המתקן יהיה                
חודשים לפני תום התקופה הנ"ל. במידה ומסירת חלקי  3להרכבת המתקן ימסרו לרשות הקבלן 

 המבנה תתאחר, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה יישאר כנזכר לעיל. 
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 בנים  -נתונים כלליים  -. 2פרק 

 1מעלית מס' 

 

 מעלית נוסעים -    סוג המתקן 2.1

 

 נוסעים 13 -    עומס נומינלי  2.2

  

 1.0 -   )מ/ש(מהירות נסיעה  2.3

 

 0.5 -   (±דיוק עצירה )סמ'  2.4

 

 11.50 -   מהלך הנסיעה )מ'( 2.5

 במפולש( 3+  4) 7 -    מספר חניות  2.6

 

 7 -    מספר דלתות  2.7

 

 MRLללא ח/מ   -   מיקום חדר מכונות  2.8

 

 2.70 X 1.70 -  (D*W, ) מידות פנים הפיר )מ'( 2.9

 

 2.10 X 1.10 -  (D*W) , מידות פנים התא )מ'( 2.10

 

 2.10 X 0.90 - (H*Wמידות הדלתות נטו )מ'(, ) 2.11

 

 טלסקופיות  -    סוג הדלתות 2.12

 

 , מבוקר תדרGEARLESS -    הנע המתקן    2.13 

 

 180 -   התנעות לשעה   2.14 

 

 מאסף מלא -    סוג הפיקוד  2.15 

 

 T 89   - חתך כוונות לתא              )מ"מ(  2.16
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 T 82 -חתך כוונות למשקל נגדי  )מ"מ(            2.17 

 

 2:  1 -     תילוי 2.18

 

 B -    דירוג אנרגטי     2.19

 

 כן  -   השבת אנרגיה לרשת     2.20
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 בנים-נתונים כלליים  -. 2.1פרק 

 2מעלית מס' 

 

 מעלית נוסעים -    סוג המתקן 2.1

 

 נוסעים 13 -    עומס נומינלי  2.2

  

 1.0 -   מהירות נסיעה )מ/ש( 2.3

 

 0.5 -   (±דיוק עצירה )סמ'  2.4

 

 3.0 -   מהלך הנסיעה )מ'( 2.5

 2 -    מספר חניות  2.6

 

 2 -    מספר דלתות  2.7

 

 MRLללא ח/מ   -   מיקום חדר מכונות  2.8

 

 2.70 X 2.20 -  (D*W, ) מידות פנים הפיר )מ'( 2.9

 

 2.10 X 1.10 -  (D*W, ) התא )מ'(מידות פנים  2.10

 

 2.10 X 0.90 -          (H*Wמידות הדלתות נטו )מ'(, ) 2.11

 

 טלסקופיות  -                      סוג הדלתות 2.12

 

 , מבוקר תדרGEARLESS -   הנע המתקן    2.13 

 

 180 -   התנעות לשעה   2.14 

 

 אוניברסלי רושם -   סוג הפיקוד  2.15 

 

 T 89   - חתך כוונות לתא              )מ"מ(  2.16
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 T 82 -חתך כוונות למשקל נגדי  )מ"מ(            2.17 

 

 2:  1 -              תילוי 2.18

 

 B -            דירוג אנרגטי     2.19

 

 כן  -           השבת אנרגיה לרשת     2.20

 

 

 בנות  -נתונים כלליים  -. 2פרק 

 

 מעלית נוסעים  -    המתקןסוג  

 

 נוסעים  13 -    עומס נומינלי  2.2

  

  1.0 -   מהירות נסיעה )מ/ש( 2.3

 

 0.5 -   (±דיוק עצירה )סמ'  2.4

 

  12.20 -   מהלך הנסיעה )מ'( 2.5

 

 במפולש(  4+  4)  8 -    מספר חניות  2.6

 

 8 -    מספר דלתות  2.7

 

 MRLח/מ ללא   -   מיקום חדר מכונות  2.8

 

  2.70 X 1.70 -  (D*W, ) מידות פנים הפיר )מ'( 2.9

 

  2.10 X 1.10 -  (D*W, ) מידות פנים התא )מ'( 2.10

 

  2.10 X 0.90 - (H*Wמידות הדלתות נטו )מ'(, ) 2.11

 

 טלסקופיות  -    סוג הדלתות 2.12
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 , מבוקר תדר GEARLESS -    הנע המתקן    2.13 

 

 180 -   התנעות לשעה   2.14 

 

 מאסף מלא  -    סוג הפיקוד  2.15 

 

 T 89   - חתך כוונות לתא              )מ"מ(  2.16

 

 T 82 -חתך כוונות למשקל נגדי  )מ"מ(            2.17 

 

 2:  1 -     תילוי 2.18

 

 B -    דירוג אנרגטי     2.19

 

 כן  -   השבת אנרגיה לרשת     2.20
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 מפרט טכני מיוחד – 3פרק 

 

 יחידת הנע  3.1

 מבוקר תדר עם כבלים או רצועות  GEARLESSיחידת הנע מורכבת ממנוע        

 . 2481בהתאם לתקן        

 היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת        

 למבנה הפיר באמצעות קורות הנשענות ומבודדות.          

 באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים באישור        

 דקות בכל  30מת"י ובמידה ולא על הקבלן להתחייב להגיע לביצוע חילוץ תוך        

 שעות היממה.         

 מקורית של יצרן המעלית למניעת תנועה לא  UCMהמעלית תצוייד במערכת        

 הכל בהתאם לדרישות התקן.        –התא  מבוקרת של       

 מכני מופעל אחרי עצירה חשמלית של המנוע.   -מעצור אלקטרו       

 שנים. 3-למכונת הרמה וכל חלקיה, כולל אינקודר, תינתן אחריות ל       

 

 חילוץ אוטומטי  3.1.1

 בהגעה תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות  MRLכל מעלית          

 או מצבר נטען( שיפעל בשעת הפסקת חשמל.  UPSלתחנה. )         

 .  מערכת חילוץ אוטומטי תסופק בכל מקרה )גם אם קיים גנרטור 1: הערות         

 חרום בבנין(.                             

 

 מערכת בקרת מהירות  3.1.2

 לאחר עצירותו.  העצירה תעשה חשמלית והבלם ישמש רק להחזקת התא -  

 המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של:                

 א. אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת.      

 ב. נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן.          

 מ' ~(. 1.0ג.  חסר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות )       

 דינמו. -ד. שבוש או תקלה במערכת טכו               

 ה. מערכת לניתור פתיחה או סגירת בלמים.          

 המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על  -           

 ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית, גישת המעלית               

 . APPROACH DIRECTלתחנה ישירה וללא מהירות זחילה               

 המערכת דגנרטיבית עם יכולת להשבת אנרגיה לרשת ודרוג      

 לפחות.  Bאנרגטי                
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 גלגל הטיה  3.2

 מקוטר כבלי התילוי. הגלגלים יצוידו 40קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי  

 נוחים. כל גלגל ייבדק לאיזון  דינמי.במסבי כדורים עם סידורי סיכה  

 גלגלי ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה יבודדו 

 מהמבנה בגומיות מייסון למניעת העברת רעידות למבנה )או יותקן בידוד בין  

 הגלגלים לקורות(.   

 

 כבלי הרמה  3.3

 או רצועות מיוחדות. מספר " SEALE"תא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה  

 הכבלים וקוטרם  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם 

 לתקן,   כולל אביזרי תילוי שלהם. כבלים / רצועות יצויידו במתקן להשוואת 

 מתיחות ומפסק חשמלי "כבל רפוי". 

 . קיצור ראשון של כבלי הרמה יעשה ע"י שנים 5לכבלי תליה תנתן אחריות של 

 קבלן המעליות במסגרת האחריות. 

 

 המשקל הנגדי  3.4

 המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה וימולא בלוחות מתכת כנדרש.
 נעלי החלקה מחומר 4המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי         
 בתוך מבנה מתכתי. המילוי הפלסטי ניתן  להחלפה בקלות. פלסטי הנתון        
 הנעלים כוללות קפיצים לכוונונים ומשמנות.   

 תחת המשקל הנגדי )או תחת פגוש( יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי 
 הרמה. 

 

 כוונות  3.5

. המובילים מיוחדים למעליות, בעלי חתך 2כוונות התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק 
T  ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים יחוברו ביניהם בעזרת אנך בשיטת "זכר נקבה". עיגון

לפחות(, לאחר החיבור המובילים  חיזוקים 2המובילים לקירות יעשה על ידי ברגי "פיליפס" )לכל קטע מוביל 
יהיו חלקים, ישרים וללא רווחים. המובילים יעוגנו לתחתית הבור ויצוידו במיכל לאיסוף שמן בתחתית הבור. 

הן הנחיה בלבד, על הקבלן  2את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.   מידות הפסים בפרק 
 הגיש ליועץ את החישובים הנדרשים.לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש ול

 

 נעלי התא והמשקל הנגדי  3.6

 נעלי החלקה עם ציפוי מתאים, ניתנות לויסות ולפעולה שקטה. בית עם קפיצים         

 וסיכה אוטומטית. )לסוג נעליים אחר דרוש אישור היעוץ מראש(.               

 

 

 קונסטרוקציות והגנות 3.7

כיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנים כגון קורות תמיכה, הקבלן יספק, יציב ויר
ס"מ,  50 –קורות הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, בעיקר במעליות בהן מרחק בין התאים קטן מ 

לסף תאורה בפיר, סולמות ירידה לבורות )כנדרש בתקן(, וכו'. כמו כן הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים 
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התא, סף הדלתות או כיסוי החלק העליון של התא. כל העבודות הנ"ל יהיו מחומרים חדשים, ישרים וצבועים 
במהדורתו  2481לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי הקורות, הרשתות והכיסויים יתאימו לדרישות התקן ת.י. 

 האחרונה. 

 

 תאורת פיר  3.8

 אורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר ובבור.יתקין הקבלן ת 2481כנדרש בת.י.          

   

  MRLהנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס  3.9  

 

 )בידוד אקוסטי  3חלק  1004א. השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת"י         

 בבנינים מגורים, רעש ממעליות(. תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן              

 המעליות על פי חוק התכנון והבניה.                 

 שקטים  GEARLESSב.  המעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות שימוש במנועי        

 המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות / כבלים המספקות תנועה             

 ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.              

 בתוך  55המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על  ג.   מפלס הרעש        

 פיר המעלית.             

 ס"מ לפחות.  20ד.  קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של         

 . המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל 1ה       

 ר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא. המנגנון מחוב             

 . מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן, יש לבודדם 2ה                 

 . MASONשכבות גומיות  3ע"י               

 

 התא  3.10

 

 התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על 

 המסגרת וגג התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת 

 ברזל עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, מנוע להפעלת 

 הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת 

 מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק. 

 

 

 קירות התא

 

 שכבות צבע יסוד  -2מ"מ ויצבעו ב 2.0הקירות יבנו מפח דקופירט בעובי 

ויצופו בפורמייקה, נירוסטה מלוטשת, מרוקעת או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור המזמין או 
אדריכל. צידם החיצוני של קירות התא יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה. החלק 
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וסטה נגד פגיעות. משקוף הכניסה וחזית התא יבנו התחתון של הקירות יוגן עם סרגל ניר
מנירוסטה. על  כל הקיר האחורי מראה מהרצפה עד לתקרה. על קירות התא מאחז יד מצינור 

 חובה.  –מאחז יד על אחד מקירות הצדדים נירוסטה עגול או פרופיל אחר לפי בחירת האדריכל, 

 

 רצפת התא

 

 הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא. הקבלן יכין שקע ברצפה 

 להנחת שייש ע"י הקבלן הראשי. 

 

 תקרת התא

 

 מ/מ צבוע בצבע לבן. בתוך התקרה תאורה  2.0תקרת התא עשויה מפח פלדה 

LED  קבועה בעוצמה נאותה, תאורת חירום עם מצבר ומטען שמאירה את 

 ברורה.  על הגג יותקן מפוח שקט לחלוטין  לוח הלחצנים והכניסה בצורה

 ומבודד מהתקרה דו כיווני עם תעלות ותריס פיזור. 

 כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי דקורטיבי מפח פלב"ם 

 מחורר או ש"ע תקני ומסיבי המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה 

 ובמאוורר. 

 גובה התא נטו לפי הרשום בתוכנית.   

 חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. כל 

 רמת הרעש המרבית שתימדד בתא בפעולת המפוחים במהירות גבוהה לא             

 כאשר התא והדלתות במנוחה.  db 55תעלה על 

 

 על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים והכניסות 

 המוצעים. 

 

 . התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתבכל עיצוב 

        

 מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא 3.11

התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות 
 בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים. 

 

מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל כנף 
מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה  -2מוסע בתוך מסילת אלומיניום מיוחדת ומצויד לפחות ב

 נמוכה ולא מושפע מרטיבות. 

 

 המנוע וכל מנגנון הדלת מתאים לפעולה מאומצת
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 (DUTY HEAVY ומס ) .פר רב של התנעות 

 מנוע הדלת פועל בזרם חילופין עם בקרת תדר. 

העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת )וחילוץ עצמי במקרה של 
 מעלית הידראולית(.  

מ"מ יצבעו פעמיים בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה  2.0כנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל בעובי 
 מ"מ.   0.8טשת או ריג'יד לפי החלטת המזמין, בגוון טבעי ובעובי של  נירוסטה מלו

 במעליות משא סף הדלת מפלדת אל חלד מלאה. 

 ק"ג או חיתוך דטקטור.   15הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 

 קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. 

תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר. חיתוך טור  כל דלת תא תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור
תאים מקצר את השהיית הדלתות. במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא 

". רק לחיצה על דלת מוטרדתתתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט "
ות רגילה. עזיבת לחצן "פתח " או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת במהירפתח דלתלחצן "

 דלת" או ביטול מגביל כח מחדשים מיד פעולת "דלת מוטרדת".   

ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא ללא מאמץ מיוחד.  -בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון 
 בדלת פתיחה מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף להקלת הפתיחה. 

מכנית או שחזית  -תנעל דלת התא בנעילה אלקטרו  -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 
 הפיר תצופה בפח ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צבוע בצורה אסתטית, ובגוון שיבחר האדריכל. 

פעמים והמעלית לא נסעה )חוסר נעילה אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת(  3במידה והדלתות נסגרו 
 תושבת המעלית עם דלת פתוחה עד תיקונה.  -

 

 דלתות הפיר  3.12

 

    מ"מ, עם חיזוקים  2.0דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי     

 כדורים על גבי מסילה מלוטשת מתאימים. הן תוסענה על ידי גלגלים עם מסבי          

 מעוגנת לפיר. סף הדלתות ישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי          

 הקבלן. מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר          

 לפתיחתה. צידן הפנימי של כנפי הדלתות יצופה בחומר מבודד אקוסטי.            

 מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד -כל דלת תצויד במנעול אלקטרו   

 משקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית          

  -2על ידי ידית מיוחדת.  כנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי כימי ויצבעו ב         

 יצופו בפח פלב"מ מרוקע או מלוטש בגוון טבעי לפי שכבות צבע יסוד ואח"כ          

 בחירת האדריכל. הצד הנסתר יצופה בחומר מבודד.          

 הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה בנירוסטה. הקבלן יספק את כל    

 הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. נעילת    

 . 2481בוצע בהתאם לאמור בת.י. כנפי הדלתות ת   

 עמידות אש, לפי דרישת יועץ הבטיחות.         
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 משקופי הכניסה  3.13

 

 מ"מ  בערך  X 100 100( במידות  BOXסביב כל דלת יורכב משקוף מרובע )    

 )ומתאים לעמידות אש( מנירוסטה מלוטשת או מרוקעת והמזמין יחפה את          

 הכניסה בשייש או חומר אחר לפי בחירת האדריכל.          

 לפי בחירת  –אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע"ג השייש או ע"ג המשקוף          

 האדריכל.            

 

 חומרי פלב"מ  3.14

 

  304, הכוונה לפלב"ם מסוג RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או  

 או ש"ע  FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת   גוון טבעיבעם טקסטורה       

 המבנה יהיה כלהלן:      

 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם  1.5פח פלדה   -    דלתות 

 מ"מ לפחות.  0.8מלוטש( בעובי           

 מ"מ  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  1.5פח פלדה  -      תאים 

  2.0לפחות. במקרה של פלב"ם מלא, קירות התא יהיו מפלב"ם                  

 מ"מ עובי.                  

 

 , משקוף 2: למרות האמור לעיל, בתחנה חיצונית של מעלית מס' הערה   

 .316ודלת פיר יהיו מנירוסטה                

 

 לוח פיקוד  3.15

 לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה )או תחנה מתחתיה   

 אם נדרש(, ויסגר עם דלת נירוסטה כמו דלתות הפיר.                 

 

 פרט למקרה  –כולל הדלת  –לוח הפיקוד יבנה כולו מנירוסטה 

  שיוזמנו משקופי דלתות פיר מפח צבוע.     

( אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר ומהתא )מגעי דלתות, לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד
 מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו'(.

על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעליות )הניתנת לשנוי( 
 יתן המיקרו פרוססור פקודות

 למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן 

 ציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו'.אינדיק 

 

 לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים, כולל ממסר פחת לתאורת תא  
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 ופיר.                 

 כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה  

 גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו התקינה של הלוח.  

 גלוונית מהפיקוד.כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו   

 הכרטיסים וכל המערכת פיקוד ובקרי מהירות יהיו מוגנים במידה      

  –מקסימלית מנפילות או עליות מתח, "ספייקים" וכדומה               

 באמצעות פילטרים, מייצבי מתח ומערכות אל פסק, כך שהפראות              

 מלי או אלקטרוני או/ו"נעילת"רשת לא יגרמו לנזקים בציוד חש              

 מעליות לאחר אירוע כזה.               

 הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה  

 ולהחלפה מידית ללא שימוש בכלי עבודה.  

 מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו  

 ות, מגעימתאים למחבר. כניסות מעגלי הבטיחות )מגעי דלת  

 מנעולים, גובלים וכו'(. יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא  

 יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל הבטחונות. קו "האפס" של  

 מעגל הבטחונות יהיה מוארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו  

 הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.  

 וד יותקנו דיודות מאירות )נוריות(במקום בולט בלוח הפיק  

 . אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקיםLEDמטיפוס   

 בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד  

 מראה קומות דיגיטלי.   

 לוח פיקוד יסופק עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר  

 הלוגיים של הפיקוד, מתן קריאות חוץ ותא וכו'.מערכת אנליזה שתנתח את המצבים   

 השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם   

 אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני.              

 השנאים שבלוח יהיו בתחתית הלוח מוגנים בפני מגע                             

 ורו.יד, תוך התחשבות באיוור              

   

מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת ההתנעה. בלוח יהיה מורכב  )המשך( 3.15
 מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.

ור הזנה ראשי, כח ומא המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח 
פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה  יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 

 ומקצועי.

לחילופין סלקטור המופעל  התא הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג 
 המונה פולסים. ע"י סרט, או מגע אינפרא אדום 

 יהיו מסומניםכל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור 

 בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית 
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 הפיקוד. תוכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותוכניות 

 פיקוד חשמלית תהיינה מצורפות.   

פתיחת דלתות וכן  בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול 
יקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פ

 גובל עליון, ומגע פגוש לחצן פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון, מגע 

 פגוש ומגע התקן בטחון.הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל               

 פיקוד שרות בלוח הפיקוד.                

   ך שניתן יהיה )ע"י מערכות  לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כ 
 תצוגה( לשלוף את האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות  

 )התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד(.   

 . בלוח מגע 2481במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי  

 יבש לחיווי תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן / אש וגנרטור חרום. 

 לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן / יועץ 

 בטיחות. בנוסף לחילוץ אוטומטי תותקן בלוח מערכת חילוץ                

 חשמלי ומכני ואינדיקציה להגעה לתחנה.               

     

 בלוח אפשרות צפיה ישירה במכונת הרמה או אמצעי תצוגה   

 או מצלמה + מסך לצפיה במכונת הרמה לפי אלקטרוני            

 .  6.6.2סעיף  2481-1ת.י.              

    

 -אינסטלציה חשמלית:  3.16

 

 צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות,  

 ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות  

 חייבותההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה   

 להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי, סגורות היטב ומותאמות   

 לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה. 

 חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים 

 בתכנית הסימון.

 אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר 

 חוטים מהחלל הפנימי. 70% -מ

 בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי באינסטלציה

 יהיו -צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר 

 יציבים בצנורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה. המכשירים

 הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים 

 בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי. 

 סטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאותכל מערכת האינ
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 ההסתעפות, מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים

 להיות מאורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, מעברי

 האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה. 

 כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. יש לבנות 

 לא אפשרות חדירה ואיסוף מים. החוטים מערכת האינסטלציה ל

  -בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים. מפסקי הבטיחות כגון:

 מפסק עצור או מפסיק בור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים 

 בטיחותיים חיוביים. החיווט למגעי  הבטיחות יהיה כזה שיאפשר 

 אבחנה בין מגעי הבטיחות השונים )גובל עליון, גובל תחתון, מגעי 

 הפגוש, מגעי ווסת מהירות(. 

 המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה 

 אליו נוחה. כל האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר וכבל כפיף 

 לפחות.  0.75תהיה בקוטר של 

 וכל חלקי המתכת יהיו  מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים,

 מאורקים. מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

 ודרישות חברת חשמל.

 

 כבל כפיף   3.16.1

 

 מיוחד למעליות. הכבל  -הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה 

 יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא 

 חוטים מעל  20%יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות 

 חוטים.הכבל הכפיף יתאים  10-אך לא פחות מ -הנדרש לפי המפרט 

 לכל הפונקציות הנדרשות בתא )כגון תקשורת טורית, מוסיקה, 

 מערכת כריזה וכו'(.  

 

 אביזרי פיקוד  3.17

 

 פיקוד ואיתות בתא 3.17א 

 :ים בתא כולללוח לחצנ            

 

 מוארים.  -לחצני קריאה לקומות עם אות שמע   - 

 עם מגע יבש נוסף.  -מואר בהפסקת חשמל  -לחצן "אזעקה"  -

 לחצן "פתח דלת".  -

 לחצן "סגור דלת". -
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 מואר.  -מפסק מאוורר  -

 מואר.   -( 8888מפתח כבאים אחיד )מפתח מני לפי ת"י  -

 נורית עם זמזם "עומס יתר".    -

 מפתח "העמסה".    -

 חרוט בלוח.  -מספר סידורי של מ.ע.  -

 מספור קומות בולט  + כתב ברייל.  -

 חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן  -

 שעות (. 3 –האזעקה )קו טלפון חוץ ע"י המזמין כולל גיבוי ל 

 ס"מ(. 5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות  -

 חיצי כיוון נסיעה.  -

 מידע קולי בהגעה לתחנה, כיוון הנסיעה ופעולת דלתות. -

 

 

 פיקוד ואיתות בכניסות 3.17ב 

 

 בכל  -לחצנים מוארים לקריאת המעלית עם אות שמע    -

 הקומות.   

 מפתח כבאים בכניסה ראשית.    -

 בכל התחנות.   –ס"מ(  5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות    -

 )מהבהבים בנסיעה( בכל התחנות.חיצי כיוון נסיעה    -

 מפתח להשבתת המעלית בקומה ראשית     -

 מפתח לאישור קריאה למעליות בכל התחנות בנוסף ללחצן    -

 קריאה במעליות הפנימיות.   

 

 מ"מ לפחות.  3א   כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי 

  מהלך מטיפוס  -ב.  כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו

 ונדלי מתוצרת מאושרת. יש להפעיל את הלחצנים      -אנטי     

 בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן. 

 ג.   כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור 

 האדריכל  והמפקח בכתב. 

 אם יבחר המזמין, חלק מהלחצנים יוחלף עד הזמנה סופית   .ד
 במחיר.במפתחות עם תאורה  לרישום ללא תוספת 

 שקועים.  N.Lה.  המכסים בלי ברגים נראים או ברגי 

 ו.   חיווט לאינטרקום וקו טלפון לח/מ יספק המזמין.   

 

 2פיקוד מעלית מס'  3.18
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 פיקוד אוניברסלי 

 זמנית רק קריאה אחת.  -הפיקוד מכוון לשרת בו 

 בעת לחיצה על לחצן קריאה בקומה, ידלק אור מסביב ללחצן המסמן 

 רישום קריאה. 

 הפיקוד בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים וכולל פיקוד 

 כבאים לפי התקן. 

 עם הפעלתו, הדלת נשארת פתוחה  -אם קיים מפתח "העמסה" 

 והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד עד הוצאת מפתח. אין אפשרות 

 . "ON" להוציא המפתח במצב

 עם זמזם ותאורה בתא, ” פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר

 ((. שקילת RELEVELINGמתקן "עומס מלא", וכן מתקן פילוס מחדש 

 פינות התא  4 -" בCELL LOADתאי עומס "  4העומס תבוצע באמצעות 

 או  I.L LARIT.9" במדידה רציפה )כדוגמת GAUGE STRAINהפועלים ע"ב 

 ש"ע(.

 

 1מעלית מס'  פיקוד 3.18.1

 פיקוד מאסף מלא בשני כיווני הנסיעה )סימפלקס(

לחצנים )לחצן בודד בקומות קיצוניות( מוארים לקריאת המעלית בכוון  2בכל מבואה 
הרצוי. בתוך הלחצן חץ המצביע על כיוון הנסיעה. כל לחצן נדלק מיד עם הלחצו וכבה עם 

לפי דרישת המזמין(,  -בלי גונג  ביצוע הקריאה. מעל, או לידי כל דלת, חצים )עם או
לפי  -המוארים בהתאם להמשך כיוון הנסיעה של התא. המעלית תענה לקריאות פנים וחוץ 

סדר הקומות, ובהתאם לכיוון נסיעתה. בגמר השרות, תחנה המעלית בקומה בה סיימה 
 את עבודתה.  החניה עם דלתות סגורות. 

  הפיקוד בעל השהייה מתאימה ונצירה מוקדמת.

 תסגרנה הדלתות מיד.  -במקרה של כניסת נוסע ולחיצה על אחד מלחצני הקומות 

הפיקוד כולל פיקוד כבאים לפי התקן, עם הפעלה מקומה ראשית ו/או ע"י מגע יבש מחדר 
 מכונות לגילוי אש / עשן.  

 

עם הפעלתו, הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות  -אם קיים מפתח "העמסה" 
". ע"מ לסגור את ONבלבד עד הוצאת מפתח. אין אפשרות להוציא המפתח במצב "פנים 

הדלתות לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן "סגור". הרפית 
הלחיצה תפתח חזרה את הדלתות. לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה 

 הקודמת. 

כל מהירות בנפרד( והגנה תרמית. בהפעלת בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם )ל
 הגנה תרמית תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי הנוסעים. 

עם זמזם ותאורה בתא, מתקן "עומס מלא", וכן ” פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר
 תאי עומס " 4((. שקילת העומס תבוצע באמצעות RELEVELINGמתקן פילוס מחדש 

CELL LOADפינות התא הפועלים ע"ב  4 -" בGAUGE STRAIN במדידה רציפה "
 או ש"ע(. I.L LARIT.9)כדוגמת 

המעלית תצויד במתקן "עומס יתר" עם זמזם ונורית תא, "עומס מלא" ופילוס מחדש 
(RELEVELING.) 
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(, כולל מערכת דלת OPENING PREהפעלת דלתות התא והפיר תהיה הפעלה מוקדמת )
 ( עם זמזם. NUGGINGת )מוטרד

 

 מתקני בטחון    3.19
 ווסת מהירות

 
 הווסת יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  הירידה של  התא

 עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית  והתקן.
 הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.

 . 2481הווסת יתאים לדרישות תקן 
 קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  

 מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. ”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר 

 

 התקן בטחון

 

 יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה יפעל במקרה  

שמהירות הירידה או עליה תעלה מעל המותר לפי האמור בתקן.   המתקן הנ"ל יפסיק גם את 
 מעגל הפיקוד. 

       . 2481התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן 

 מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 

 

 גובל סופי

 

 מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או 

  3תונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, בכל התח

 הפאזות, או   שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני מגעונים בטור, 

 . 2481 -כמפורט ב 

 

 מערכת אזעקה

 

 במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן 

 ה אזעקה. זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינ

 . הלחצן יפעיל גם את החייגן 2481אוטומטית, כאמור בתקן 

 האוטומטי ויותקן גם על גג התא ובתחתיתו.   

 

 פיקוד אחזקה      3.20

 

 מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג 

 התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד 
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 לחצן "משותף", לחצן ”, עצור“אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן 

 ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה ” מטה“לחצן ”, מעלה“

 מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.

 ’.מ 1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 

 מ/ש. 0.63מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

 ת נמצאת בפיקוד "שרות" במראי קומות בכל התחנותכאשר מעליו

 "OUT OF SERVICE" –תופיע הודעה בהתאם 

 

 הפגושות  3.21

 הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור.

 סוג הפגושות בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. פגושות הידראוליים יצוידו 

 במד שמן ומפסק בטחון. 

 מתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעה התארכות כבלי   

 הרמה.

 

 מנעולי דלתות הפיר  3.22

מכניים בעלי נצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון -המנעולים האלקטרו
 ית.   מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק, אך ניתנים לבדיקה ויזאול

 רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה.    

המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת לפתיחה  בשעת חירום על    
 ידי מפתח מיוחד. 

 במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף.   

 

 התקני בטחון     3.23

 כל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים          

          (CLOSED NORMALY  .מספר ומקום התקנת המגעים בהתאם לדרישות ת.י )2481      . 

 

 הבלם   3.24

הבלם בנוי משתי לחיים המצופות בחומר עצירה בעל חיכוך גבוה ובלאי נמוך  והוא פועל על גלגל            
 המצמד.  הבלם משוחרר על ידי אלקטרומגנט או מנוע 

 מיוחד ועוצר אוטומטית עם הפסקת החשמל. פותחן ידני של המעצור יסופק            
 חן צבוע בצבע בולט.  הבלם בנוי כך, שגם   כשהוא קשור קבוע למכונה. הפות        

 מעומס הנומינלי.  125%לחי אחת מסוגלת לעצור את מכונת ההרמה. עם            
 הבלם יצוייד במערכת ניטור המצביעה על סגירה או פתיחת בלם בנסיעה.               
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 פרק 22 - אלמנטים מתועשים בבנין

 
 מבוטל 01.22

  

  אקוסטיות ו/או תותבתקרות  02.22

 דרישות כלליות   22.02.1
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות אש לפי ת"י  5103כל התקרות יעמדו בת"י  .א

 , ומסומנות בתו התקן. 921
הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר ע"י  .ב

 המפקח . 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון  .ג

והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן 
האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק לאחר 

 רה בוצעו ונבדקו. מכניות שמעל התק-אישור המפקח כי המערכות האלקטרו
על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור המפקח.  .ד

 הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו גם במכון התקנים. 
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם היצרן  .ה

 ויאוחסנו במקום יבש ומוגן. 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה במגע.  .ו

 הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח. 
 עליונים כנגד רעידות אדמה. כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים  .ז
 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף.  .ח

 
  

 תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח, מחוררים ו/או אטומים  22.02.2
על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות ,תקרות אקוסטיות  .א

)אקוסטיים( ו/או אטומים. לכל מגש עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים, מחוררים 
 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40תהיה "כתף" בגובה 

. החירור יהיה מיקרו פלוס 26אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים יהיה % .ב
 מ"מ.  2בקוטר 

שה ( משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעPRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן ) .ג
 RALמיקרון, בגוון  80בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

לפי בחירת המפקח. הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד 
 לכיפופים ללא סדקים. 

המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה  .ד
 הברגה.  מפח מגולוון ומוטות

מטר.  הלוחות ייקבעו בנפרד  1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ה
בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים 

אליו. כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו 
שחת המגשים. החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים בעלי דפנות צד מורמים לצורך הק

 ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני. 
 NRC 0.75.-בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים ל .ו
 עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך קירות, .ז

מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הקונסטרוקציה תהיה בצבע 
התואם את התקרה עצמה ו/או בצבע שחור. יש להקפיד על  RALקלוי בתנור בגוון 

חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים 
 בהחלט.  

ם, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. כל החיתוכים התקרות תכלולנה חיתוך פתחי .ח
 יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר. 

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל  .ט
 שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המפקח. 
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 60מ"מ ובמשקל מרחבי  25זרוני צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מ .י
ק"ג/מ"ק, כולל  24מ"מ ובמשקל מרחבי  25ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי 

 מיקרון.  30ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי 
כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב המוגן יבוצעו  .יא

בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן  5103כפוף להצעות תקן ישראל 
להתקנת תפסי אחיזה בין האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול 

 במחיר היחידה. 
 

 תקרות מינרליות   02. 22.3

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינרליים )צמר זכוכית דחוס( ו/או פיברגלס  .א
 מאושרים ע"י המפקח, ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב הכמויות. 

" )סילקוני( לרבות החלק העליון. השוליים AKUTEXT"  האריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג .ב
ל הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי ש

  לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים. 
האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח  .ג

 מגולוון ומוטות הברגה. 
מטר. הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה  1.20קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ד

שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו. כיוון ומיקום 
הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך 

ה כל פרופיל חיבור או הקשחת המגשים. החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגל
 אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני. 

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך קירות, מחיצות  .ה
( חייבים באישור מוקדם של המפקח L + Zוכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים )

אם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים התו RALויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון 
( L+Zגרונג( מדויקים בהחלט. הפרופילים )(  של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות

 מ"מ.  2יהיו בעובי של 
 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.  .ו

  

  תקרות וסינרים מלוחות גבס  4.02.22

 מ"מ בהעדר הנחיה אחרת בתכניות ובפרטים.  12.5בס יהיו בעובי לוחות הג .א
השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה והחיבור לתקרה  .ב

. בקרניזים F-47הקונסטרוקטיבית. יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג 
 מתאימים. המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס 

בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילים למיזוג  .ג
אויר וכיו"ב. בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה 

 מגולוונת בפינה אופקית ואנכית. 
וקים סמויים לקרניזי תאורה לצורך במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיז .ד

 נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי היחידה. 
גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל התקרות  .ה

 יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל. 
 

  דוגמאות     22.03 

דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי ,תקרה, רצפה וכו', המורכבים במסגרת על הקבלן להכין  .א
עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח. הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו 

 על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה.
הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק: את דרישות המפקח, את הוראות  .א

 המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח. 
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי המפקח  .ב

 והכללת השינויים, כפי שידרשו. 
 התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.  גווני הצבע של .ג
בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים האחרים שיש  .ד

 בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'. 
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  אופני מדידה ותשלום מיוחדים     22.04

 י גבס )מחיצות, תקרות, סינרים וכו'( אלמנט  1.04.22

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים.  .א
קונסטרוקציית חיזוק לפתחים, דלתות, חלונות, כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל  .ב

 וכל הנדרש לקיבועם. R.H.Sלרבות תכנונם כולל פרופילי 
 עיבוד פתחים כנדרש.  .ג
את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק  .ד

 לפי פרט אקוסטיקה. 
כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקציית העזר, חיזוקים אלכסוניים, חיזוקים לעמידות  .ה

 הנדרש להתקנה מושלמת.  הרכיבים ברעידות אדמה, חומרי העזר למיניהם וכל
את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום סביב  .ו

 תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה. 
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או  .ז

 או האדריכל. האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן  .ח

,לרבות בדיקת אקוסטיות, בדיקות שליפה וכו'. כל התיקונים ישולמו על ידי הקבלן וכן 
 הבדיקות החוזרות עד לקבלת אישור על תקינות מכל הגורמים לרבות המפקח.

 גל, סיומות עגולות, קשתות בגבס ועוד.סינרים עגולים, תקרות בגמר מעו .ט
 פרופילי פינות, פרופילי ניתוק. .י

 שפכטל תפרים בקירות ושפכטל מלא בתקרות. .יא
 מילוי בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה ויועץ בידוד תרמי. .יב

המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. מדידת תקרות וסינרי גבס 
 תהיה בפרישה עד לגובה תקרות אקוסטיות. 

 

 

 תקרות אקוסטיות   22.04.2 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 של התקרה.צביעה בגוון לבחירת האדריכל במפעל הייצור  .א
 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים.  .ב
 הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות כנדרש.  .ג
 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.  .ד
 כמפורט לעיל.  כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל החיזוקים .ה
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכול עד לביצוע מושלם של העבודה בכפוף לדרישת  .ו

 התכניות ו/או האדריכל. 
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או  .ז

 האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל. 
וש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן ,לרבות כל הבדיקות והדגימות שידר .ח

 בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש. 
 המדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא.  .ט

  

 

ציפויים שונים וכו'( כוללים פתיחת מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות,  22.04.03
, סרגלי מעבר בין חומרים, פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים

 . צביעה בכל הצבעים לבחירת האדריכל, סיום תקרות במעגל או בקשת וכל המצוי בתכניות
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 23פרק 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

 כללי           23.1
 

כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ולהנחיות יועץ הקרקע  23.1.01
במפרט הכללי. כל הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל האמור במפרט הכללי כלול  23ובהתאם לפרק 

 במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 

 סימון מרכזי  יסודות     23.1.02
 מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.סימון  .   1 
שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא תהיינה  .   2 

 מצטברות.
סימון צירי היסודות יסומן ביתדות "מאובטחות" כך, שניתן יהיה לבקר את מרכז מכונת  .   3 

 וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז הקדוח כבר אינו קיים. הקדוח  תוך כדי מהלך הקדוח
 

( מעודכנת לפי הביצוע של עבודות AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ) 23.1.03
תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמין. התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך. הביסוס. 

העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא הגשת התכנית היא תנאי לקבלת 
תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י 

 המפקח בעת הביצוע.
 

 אחריות כוללת של הקבלן  23.1.04
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט והתאם  

להנחיות יועץ הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, על חשבונו, 
 בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.

בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו בלבד. אם  
 ימות הכלונסאות, הוא יעשה זאת על חשבונו.לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת של

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים בשטח ואת  23.1.05
 הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.

 
 סיתות פני הכלונס  23.1.06

 כל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כמפורט בתכניות. .1
במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס, יידרש הקבלן לסתת בזהירות את  .2

 ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר המתוכנן. עבודה זו איננה נמדדת.
כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר באחריות  .3

 הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
 

 תיקון סטייה במרכז כלונס  23.1.07
 המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון. 
 התיקון יכלול ביצוע הכלונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה. 
  

 תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון  23.1.08
ס"מ, יידרש הקבלן  – 30+ או  5ולה על במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס הע .1

 לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפקח.
 בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות קוצי הזיון. .2
 בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב. .3
 כל תוספת עבור התיקון עצמו. לא תשולםהכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן.  .4
פעמים קוטר המוט, יתוקנו לפי  5קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  .5

 הנחיות המפקח.
הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של המוטות או שיידרש  .6

 לרתך, בריתוך תקני, הארכה לקוצים הקצרים.
 -Wאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג פ ריתוך קוצים י .7

440 . 
במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה, יידרש הקבלן לבצע חיבורים   

באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג המתאים לקוטר 
 .ET Series Couplersמסדרת  Ancon MBT Couplersהמוט. כגון מסוג 

 כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .8
 

 קידוח כלונסאות צמודים 23.1.09
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קוטר הכלונס  2.5אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי  
. הקטן. קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון יגיע למחצית חוזקו הסופי

 בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.
 
 אופני מדידה מיוחדים 23.2 .ב
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:  .ג

סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו נמדד  .1
בנפרד. הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, לא מפורר, ללא כל שאריות 

 לכלוך,קרקע וכו'.
 (.AS MADEמדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכנת תכנית עדות ) .2
 כל המפורט במיפרט המיוחד ובדו"ח יועץ הקרקע. .3
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 24פרק 

 עבודות הריסה ופינוי

 כללי .1024
 

, לרבות OSBבכל מחירי הפירוק וההריסה תגולם עבודת ההגנה על המבנה הקיים באמצעות לוחות  .א
כלים סניטריים, ריצופים או חיפויים שאינם להריסה, טיח שאינו לקילוף, ריהוט המבנה הגנה על 

 וכל אלמנט קיים במבנה אשר מהווה או לא מהווה חלק מהמבנה.

בכל מחירי הפירוק וההריסה תגולם עבודת הקמת רשתות לצורך מניעת התפזרות פסולת קטנה  .ב
 שיקבע המפקח.ואבק כלפי חוץ המבנה או בין אזורים במבנה כפי 

כל עבודות הפירוק וההריסה כוללות את פינוי פסולת ההריסות לרבות כל האגרות הנדרשות  .ג
 לתשלום, תוך הגנה על מבנים סמוכים והשארת סביבה נקייה.

בטרם יגיש הקבלן את הצעתו עליו לסייר במקום וללמוד היטב את המבנה ואופן פעולתו ומערכותיו  .ד
המיועדים להריסה. על הקבלן לברר ולקחת בחשבון את כל המגבלות  וכן את כל המערכות והחלקים

הנובעות מאופיו המיוחד של המקום ולארגן את אופני הביצוע הנדרשים, בהתאם לתכניות ולמפרט 
 הכללי והמיוחד.

ידי הרשות המקומית ולפי הוראות -מותר עלהסילוק הפסולת ופסולת ההריסות אל מקום שפיכה  .ה
 רחק שיידרש, ויכללו במחיר עבודות הפירוקים וההריסה לרבות תשלום אגרות.המפקח, יהיו לכל מ

על הקבלן לברר לפני הגשת הצעתו את מקום השפיכה המותר ולקחת בחשבון מרחק זה בעת קביעת  .ו
 מחירי עבודות הפירוקים.

ות יכללו הריסה ופינוי של אסבסט, ינהג הקבלן לפי סדר הפעולות וההנחי ועבודות ההריסהבמידה  .ז
 של המשרד לאיכות הסביבה. לרבות אך לא רק:

אסבסט יפונה על ידי קבלן בעל רישיון לעסוק בהריסה ופינוי של אסבסט לאחר קבלת היתר  .1
 מהמשרד לאיכות הסביבה )גם פינוי של אסבסט צמנט(.

 הקבלן יהיה רשום ב"מרשם העוסקים באסבסט". .2

ע פעולות למזעור ריחוף סיבי אסבסט במהלך ביצוע העבודה יש לסגור את אזור העבודה, לבצ .3
 באוויר, לעטוף את פסולת האסבסט ולהטמינה באתר פסולת ייעודי.

 לביצוע עבודות אסבסט פריך, למנות מפקח אסבסט פריך. .4

בסיום העבודה יש לבצע בדיקות למדידת ריכוז סיבי האסבסט באוויר באמצעות מעבדה  .5
 מוסמכת.

ל המשרד לאיכות הסביבה תהיינה כלולות במחיר כל ההנחיות בסעיף זה ויתר ההנחיות ש .6
 היחידה ולא תשולמנה תוספות בגינן.

הקבלן מצהיר בזה כי ביקר במקום, ראה ולקח בחשבון מחירי היחידה במכרז/חוזה זה, את כל  .ח
 המגבלות וההפרעות הקיימות בעבודה הנ"ל.

 ידהככלל, בכל מקום בו מדובר על פירוק והריסה, על הקבלן לסלק, ללא מד .ט

 בנפרד, את הפסולת ועודפי החומר למקום שפך מאושר וזאת רק לאחר שווידא

 שהמזמין אינו מעוניין בחלקים שפורקו. האחריות לטיפול בקבלת אישורי סילוק

 הפסולת תהיה במלואה על הקבלן.

 או הריסה, הסמכות בידי המפקח לקבוע, בלעדית, פינויבכל מקום בו מופיע  .י

 . לבצע אילו מהפעולות
 באשר לאופן הביצוע הקבלן יישמע להנחיות המפקח באתר.

 גם אם צוינה אחת מהן. לשתי הפעולות סעיפי כתב הכמויותת יהנחי

 במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע הריסות ופרוקים שונים. הריסתם של .יא

 חלקים אלה תיעשה בציוד המופעל ידנית, בכפוף לאישורו של מהנדס

 אסור השימוש בפטישי אויר. אופן ביצוע ההריסה הקונסטרוקציה והמפקח.

 ומועדה ייעשה בתיאום עם המזמין, וללא שום נזקים לחלקי בנין ו/או ציוד

 הקיים בסביבת מקום העבודה. במידת הצורך יקבע המפקח את תחומי ביצוע
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ל ההריסה ע את עודפי הקבלן יתקן ,ההריסה והקבלן לא יחרוג מהם. במידה שתהיה חריגה מהנ"ל
 חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו עפ"י הוראות המפקח ולשביעות רצונו.

הקבלן מודע לכך שהעבודה תתבצע באמצעות כלים קטנים אשר יאפשרו על שמירת שלמות החלקים  .יב
הסמוכים שאינם להריסה במבנה. הקבלן יקח בחשבון את עדינות ואיטיות העבודה הנדרשת וכן 

 ת לחציבות. הכל בהתאם להנחיות המפקח באתר.והשימוש בניסורים במקום או בתוספ
חלקים במבנה הקיים שנהרסו כתוצאה מעבודות ההריסה ו/או הפינוי יתוקנו ע"י וע"ח הקבלן. 

הקבלן יתקן בשנית או יפרק ויתקן עד  ,והמפקחם של היועצים במידה והתיקון אינו לשביעות רצונ
 לקבלת אישור היועצים והמפקח.

 בלן בכל האמצעים הדרושים למניעת התמוטטות, עליובעת ההריסה ינקוט הק .יג

 לתמוך כל חלק שעלול להיפגע. כל התמוטטות מכל סוג שהוא תהיה באחריות

 הקבלן. בתום ההריסה יתקן הקבלן, ללא תוספת מחיר, את כל המקומות באזור 

 ההריסה ע"י תיקונים והשלמות טיח ו/או מחיצות גבס, צבע, ריצוף וחיפוי עד

  צורה מושלמת לשביעות רצון האדריכל. עבודות אלו לא ימדדו בנפרד.להבאתם ל

כדי למנוע פגיעה במהלך התקין של הפעילות הקיימת במבנה הצמוד והמבנים הסמוכים, רשאי  .יד
המפקח לדרוש ביצוע עבודות הפירוק וההריסה בתקופות שונות במשך יום העבודה, לרבות הפסקות 

ות אל מחוץ למסגרת שעות העבודה הרגילות וכל זאת ללא תוספת במשך יום העבודה וכן ביצוע עבוד
 מחיר.

 בכל מקרה תבוצע העבודה בהתאם לשלבי הביצוע שיידרשו על ידי המפקח

 ולא תשולם שום תוספת במקרה של שינוי סדר שלבי הביצוע.

 אופן תימוך האלמנטים הסמוכים לחלקים המיועדים להריסה יקבל את אישור .טו

 ציה והמפקח לפני תחילת ההריסה.מהנדס הקונסטרוק

 דרכי פינוי הפסולת והרחקתה יתואמו, טרם הביצוע, עם המזמין והרשויות .טז

 המוסמכות וכל זאת בצורה שתבטיח דרכי הרחקה שקטות וללא אבק וכו', על

 מנת לצמצם למינימום את ההפרעות לתפעולו השוטף של המבנה הקיים,

 המבנים השכנים ולשימוש בהם.

 שהוצאו מההריסות והקבלן התבקש להעביר למזמין יימסרו ע"י כל החלקים .יז

 הקבלן למזמין במצב תקין ויועברו למקום שהמפקח יקבע, ללא תשלום נוסף.

 באם המזמין לא יהיה מעוניין בחלק כלשהו יהיה על הקבלן לסלקו למקום שפך

 מותר.

 ינםבכל עבודות התחברות לקיים, ישמור הקבלן על שלמות חלקי המבנה, שא .יח

מיועדים להריסה. כל נזק שייגרם לחלקי בנין, ציוד או מתקנים סמוכים או צמודים, יתוקן על ידי 
 הקבלן מידית לשביעות רצון המפקח וללא תשלום.

 הביצוע ייעשה באופן זהה והמשכי לחלק הקיים עד לקבלת אחידות בין חלקי

 המבנה הקיימים והחדשים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 הקבלן מוטלת האחריות המלאה לבטיחות העובדים באתר. מובהר בזאתעל  .יח

 במפורש כי דגש מיוחד ייושם על בטיחות העובדים בהתאם להנחיות משרד

 העבודה בשלבי הפירוקים וההריסות. על העובדים להיות ממוגנים בכל פרטי

 ציוד המיגון האישי הנדרש כגון: קסדה, כפפות ואביזרי מיגון נוספים בהתאם

 .להנחיות המעודכנות של משרד העבודה
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 34פרק  
 עבודות תקשורת ומנ"מ

 08משולב במפרט עבודות חשמל פרק 
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 פרק 40 

 עבודות פיתוח

 
 עבודות עפר  40.01פרק 

 חפירה ו/או חציבה 40.01.01

 בכל מקום להלן, או במפרט הכללי, בו מוזכר המונח חפירה, הכוונה לחפירה ו/או חציבה. .1
 הקיימים בשטח האתר ובכל עומק שהוא.בכל סוגי הקרקע 

 

סילוק עודפי עפר של החפירה יעשה למקום מאושר ע"י הרשויות ומחוץ  .2
 לתחום השיפוט של הרשות המקומית. 

 

חלק מעודפי חפירה יעורמו בשטח במקום שיאושר ע"י המפקח ויעשה בהם  .3
שימוש לצרכי מילוי באזורי הגינון ולצרכי אדמה גננית בהתאם למיון 

שיעשה הקבלן לפי הנחיות שיקבל הכל כלול במחיר היחידה. באם יהיה 
צורך יעשה טיוב לקרקע בהתאם לממצאים שיתקבלו בבדיקות הקרקע 

לצורך שימוש באדמה גננית בהמשך העבודות. בדיקות התאמה יעשו 
 לאדמה לצורך בדיקת התאמתה.

 

 דיוק החפירה  40.01.02

 ס"מ. 3שופעים דיוק החפירה יהיה במשטחים אופקיים ומ              

 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי  40.01.05

 למילוי חוזר   שאינו ראוי תמויין לפי הוראות המפקח, וחומר אדמת החפירה              

 למקומות שפך מותרים.יעורם ויורחק על ידי הקבלן                

 

 שטח מוגבל  40.01.06

 לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או                         

 ציוד מיוחד.              

 

 שינויים במהלך העבודה  40.01.07

 על הקבלן לקחת בחשבון בהגשת הצעתו, כי תוך כדי ביצוע העבודה יחולו               

ות או בהוראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה/חציבה לא ישמשו עילה שינויים בתכני              
 לקבלן לתביעות שינוי מחירים.

 

 חפירה לתעלות, יסודות עוברים ויסודות בודדים  40.01.08

 העבודה כוללת עיצוב שוחות וצידי תעלות. הקבלן יהיה אחראי לשלמות 

 השוחות והתעלות עד גמר יציקת הבטון בתוכן וינקוט, על חשבונו, בכל 

 האמצעים, למניעת מפולת )כולל סידור תמיכות לשביעות רצון המפקח(.

 במקרה של מפולת יתקן הקבלן, על חשבונו, כל נזק שיגרם ויחפור מחדש בלי 

 תשלום נוסף.
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בסעיף חפירה  עבודה וישולם עליהמדידת החפירה תהיה מידות חוץ של הבטון ללא מרחב 
 כללית.

 

 חפירה לעומק העולה על המצויין בתכנית  40.01.09

 במידה והקבלן יחפור לעומק גדול מהמצויין בתכניות, יהיה עליו למלא את 

 השטח למפלס המתוכנן. המילוי יבוצע בבטון דבש ו/או באגו"ם מהודק לדרגת 

ל לפי החלטת והוראות המפקח. בגין כל הנ"ל, לא "מודיפייד א.א.שיו", הכ 100%צפיפות של 
 ישולם לקבלן כל תשולם, והוא יבצע את העבודות הכרוכות 

 במילוי למפלס המתוכנן, על חשבונו בלבד.

 

 ריצוף מאבנים משתלבות 40.2

 הריצוף יבוצע בהתאם למפורט להלן:  40.2.1

 הריצוף יבוצע על מצע שיסופק ויהודק ע"י הקבלן. 

מ', כמתואר  2.00מ' וברוחב  10טה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע נסיוני באורך לצורך החל
לעיל אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם שונה מזה שבקטע הנ"ל. עבור פירוק 

 הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם תוספת.

 

)חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד אלמנטים הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים 
ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור סיבובי. יש להקפיד שהאבן 

הנסורה תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני ריצוף שונים יהיה בקו ישר 
 ומיקומו יאושר ע"י המפקח.

 מוש באבנים שבורות ו/או פגומות.לא יורשה שי

 

ס"מ ותונחנה על גבי שכבת חול  7ס"מ או  6האבנים תהיינה מסוג המפורט בתכניות ובכתב הכמויות בעובי 
ס"מ )העירוב יעשה מחוץ לתחום הריצוף( באזורי הרמפות יוסיף הקבלן  5מעורב הומוגנית עם צמנט בעובי 

 במחיר היחידה. כלול - 20%צמנט לחול עד הגיעו לשעור של 

 

מ"מ, הרווח המכסימלי המותר בין  3הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 
ס"מ תורשה השלמה בבטון עם פיגמנט  3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ 2האבנים הסמוכות 
 יצוף על ידו. לצמנט ובאישור המפקח. הגוון יהיה לפי גוון הר 3% - 5%מוסף "באייר" של 

 

מכסי תאים בריצוף יותאמו למפלס הריצוף. המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעת, ומיצקת ברזל ו/או 
 " תוצרת וולפמן תעשיות.66ריצוף בתוך מכסה כפול כדוגמת "כרמל 

 

לפני מ' לאישור תוואי סופי  1.0לפני תחילת עבודת הריצוף והנחת אבני הגן יסומן השטח ע"י יתדות כל 
 הביצוע.

 

 עיקור הקרקע

 " סימנקס )או שווה ערך(. Sעיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומטול "

צורת היישום בהתאם להוראות היצרן, האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה לתקופת של שלוש 
כניות. המחיר שנים. עיקור הקרקע יבוצע בשטחי ריצוף ובשטחים נוספים שיסומנו ע"י המפקח על גבי הת

 כלול במחיר הריצוף.
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מוסבת תשומת לב הקבלן לעובדה שעליו לעקר ולרסס את פני השטח המיועד לריצוף באבן משתלבת 
בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס השטח יהיו לפי 

 הנחיות המפקח באתר.

 

 סטיות מותרות בביצוע  40.2.2

 .  על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט 1

 בתוכניות.    

 מ"מ. 10.  הסטיה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על 2

 .  מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום 3

 בנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב מטר וה 5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות      

 מ"מ. 1משקלו העצמי, בהשענו על קצוותיו שלא תעלה על      

 .  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן 4

 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.    

 מ"מ.  1נים סמוכות לא יעלה על .  הפרש גובה בין שתי אב5

 אחריות הקבלן  40.2.3

 

 .  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה 1

 והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות.    

 

 חודש ממתן תעודת גמר.  12.  אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש תהיה 2

 במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים סדוקות ו/או       

 סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים שבהם  3שבורות בפינותיהם במידה העולה על     

במידה  לעיל, וכן ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה 40.2.2היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף     
 ה בין האבנים, הכל לשביעות רצון המפקח.ותבצבץ צמחי

 .  יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן:3

אחת לשישה חודשים יערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן, בסיור זה יראה המפקח 
לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים. התיקונים אשר יסוכם 

יום ממועד הסיור. בכל מקרה, דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים  30יבוצעו תוך  לגביהם
 אשר יש לתקן.

 

 מצעים  40.3

 במפרט הכללי. 510322המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף 

במפרט הכללי, עובי השכבה יהיה  510324הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף 
 כמצויין בתכניות.

. 98%לפחות אולם, בשטחי מדרכות ובשבילים תורשה דרגת צפיפות עד  100%דרגת הצפיפות תהיה 
 במפרט הכללי. 5100.36המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ הוראות סעיף 

 

 עבודות בטון יצוק באתר  40.5
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 כללי  40.5.1

 יוצקו בתבניות. יציקה בחפירה ללא .  כל הבטונים פרט למצעים ולמילויים מבטון רזה, 1

 תבנית טעונה אישור המפקח. הבטון לקורות קשר, לקירות, לרצפות למיניהם יהיה לפי האמור להלן:     

 אם הקבלן יספק בטון מוכן ממפעל ליצור בטון )בטון מובא(, ייחשב ספק הבטון כקבלן      

 .משנה הטעון אישור המפקח     

 גרגטים ושל הרכב התערובת, הנדרשת לפי המפרט באתר, יעשו    כל הבדיקות של הא    

 , 601במקרה זה במפעל יצור הבטון. בטון מוכן יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י     

 במידה ואינן סותרות את דרישות מפרט זה, אלא שהזמן העובר מהוספת המים ועד     

 דקות.   45ליציקת הבטון המובא, לא יעלה אף פעם על     

מים, וכן הכנת -.  מחירי עבודות הבטון כוללות: יסוד בטון, תבניות, שקעים, חריצים, קיטומים, אפי2
 חורים למעקות, לגדרות וכו'.

עבודות הבטון לטריבונות יהיו בגמר בטון חשוף ע"י לוחות דיקט חדשים. היום היציקה יבוצע ליטוש   .3
 ע"י הליקופטר ישני בשטח.

 

 אבן עבודות  40.6

 כללי  6.1

 חיפוי האבן יעשה בקירות הפנימיים ובקירות הצמודים לבניין.

 היישום יעשה על פי דרישות התקן הישראלי לחיפוי אבן על כל חלקיו.

 החיפוי יעשה בקיבוע רטוב בשיטת ההרכבה.

בכל סוגי העבודות האבן תהיה דולומיט קשה מסוג "ביר זית" העומדת בדרישות התקן 
 יני צבור(. הצבורי )לבנ

 מידות האבן ואופן הסתות כמפורט בתוכניות.

 כל האבנים ללא "זמלה" )מסגרת( וללא "שפה".

הכמות הכוללת של עבודות האבן לסוגיה נתנת בחלופות שונות. המזמין רשאי לבחור סוג 
 אחד או יותר בכל הכמות הכוללת הנדרשת ללא שינוי מחיר.

 דוגמאות:

ה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של רצוף, חיפוי קירות, וכו' בתחילת העבודה, בטרם הוזמנ
מ"ר לפחות. הדוגמאות, שיקבלו  1מכל סוג ומכל עבוד נדרש. גודל הדוגמא מכל סוג 

אשור המפקח, יישמרו באתר עד גמר העבודה ומסירתה. עלות הדוגמאות כלול במחירי 
 היחידה.

שידרשו באבן לצורך התאמתה לגופי מחיר עבודות האבן למיניהן כולל כל ניסור והכנה 
 חשמל שקועים ו/או גופים אחרים.

 

 חיפוי אבן    6.2

 יבוצעו לפי כתב  כמויות ופרטים.

 

 נדבך ראש    6.3
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ס"מ כמפורט בתכניות, מידות אורך משתנות  8הקופינג מאבן כנ"ל מסותתת בעובי 
בקווים ישרים ובקשתות רוחב וסיתות כמצוין בפרטים ובתכניות הקופינג עבור קירות 

 )התאמה לקשתות כלול במחיר(.

 במקומות בהם יוצב מעקה על קיר יש לחברו אל הבטון ולהתאים את אבן הראש 

 לעמודי המעקה.

 העבודה כוללת את האמור לעיל וכן אבני פינה המחיר לפי מ"א.

 עבודות מסגרות   40.8

 

 כ ל ל י 40.8.1

ודה והציוד הדרושים להקמת אלמנט מתכת כפי שמתואר על הקבלן לספק את כל החומרים, העב 

להלן: העבודה כוללת את כל הברגים, פחים, חזוקים, ברגי עוגן, קורות, עמודים, פלטות בסיס 

 וראש לעמודים, חבורים, ברגים וכל יתר האביזרים הנדרשים להשלמת אלמנטי המתכת.

שפתונים, גדרות, מעקות וכו'. הקבלן יכין באתר דוגמאות לכל אלמנטי המתכת, ספסלים, א

 הדוגמאות ישארו או יפורקו בהוראות המפקח.

 

 הנחיות כלליות לביצוע 40.8.2

כל חלקי המתכת יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי שדה על  ידי  א.

 ברגים או רתוכים.

במקום במקרים מיוחדים כאשר יש צורך בעבודה מיוחדת מקומית יעשה הריתוך 

 בהנחיית המפקח בלבד.

 בכל מקרה שדרוש ריתוך או קידוח חור נוסף בשדה, יש לקבל אישורו של   ב.

 הריתוך. המפקח במקום. יש להתחשב מראש בהתכווצויות הנגרמות עקב           

 על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל החלקים לשם זהויים הקל. ג.

אחרי בדיקה על ידי המפקח. המפקח לא יתן את  את האלמנטים מותר להרכיב רק ד.

 הסכמתו להרכבה של חלקים פגומים.

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין לשם הבטחת  ה.

מרכזיים. אי דיוקים קטנים  –מגע מלא ביניהם, ואילו החורים המופיעים בתוכם 

וך פצירה. לא תורשה, בשום פנים, התאמת במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו ת

החורים באמצעות מקבים מוחדרים לתוכם תוך הקשה בפטישים, או אמצעים אחרים 

 העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים משופעים תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם  

 לשיפועים אלה. 

לו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה שטחי הריתוך לא יכל ז.

המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך 

 אשר לא יענו על הדרישות האלו יתוקנו על ידי עיבוד נוסף.
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יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשות  

כשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך, שמן וכדומה, עד פלדה, מ

 לקבלת שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית על ידי רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם  

הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ על ידי יצרני האלקטרודות. לפני ביצוע 

ודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדוייק, תוך הריתוך יש לו

התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. אלקטרודות והחלקים 

 המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.

יש להקפיד על סגר נכון של הריתוך אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל  

מציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי הדפור

מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת 

 של האלמנטים המוכנים. מקומות הריתוך ילוטשו לחלק.

 

 גלוון  40.8.3

 100בעובי   הנראים והסמויים, יצופו אבץ,האלמנטים יגולוונו כך שכל משטחי הפלדה  א.              

מיקרון, מימדי המשטח העיקרי )כמוגדר בתקן(, ייקבעו עם המפקח לפני הגילוון. חובת 

 מהאלמנטים. 50%-הקבלן להציג אישור מכון התקנים לאיכות הגילבון ולעובי הציפוי ל

ת הריתוך לא יבוצע כל טיפול לאחר הגילוון, למעט צביעה כמפורט בהמשך מקומו ב.

שאושרו על ידי המפקח בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ )במקומות שנפגע הגילוון( 

 וצביעת האלמנטים בשלבי הגימור.

 עפ"י התקן.  –עובי הציפוי  ג.

הקבלן מתחייב לכך שכל האלמנטים המיועדים לגילוון יהיו מושלמים ומוגמרים בצורה  ד.

המפקח, לפני שישלחו לציפוי באבץ. לאחר סופית על פי התוכניות ולשביעות רצונו של 

הצפוי לא יותר כל תיקון או שינוי במוצר )כגון: ריתוכים משלימים, קידוח חורים, 

 השחזות וכו'( מוצר שייפסל על ידי המפקח מסיבות אלה יישלח לגילוון חוזר.

על יבוצעו בדיקות עובי וכן בדיקות הידבקות ואחידות כמצויין בתקן, בשיטה שתקבע  ה.

ידי המפקח. הבדיקות יתבצעו במפעל הציפוי ויקבלו אישור המפקח, לפני ההובלה 

 לאתר, מוצר שלא יעמוד בבדיקות יגלוון מחדש, על פי הנחיות המפקח.

 צ ב י ע ה 40.8.4  

 אלמנטי המתכת המגולבנים א.

של המפרט הכללי ו/או  190521הצביעה במערכת סינטטית תבוצע לפי הוראות הסעיף  

 של המפרט הכללי לפי החלטת המהנדס/המפקח. 11057בהתאם להוראות סעיף 

 

 להלן שלבי העבודה. 

 .4/100ניקוי המתכת המגולוונת עם מדלל  .1
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 מיקרון כ"א. 40שכבות של  2-צביעה בתנור ב .2                           

כת המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לצבוע את אלמנטי המת .3

 בגוונים שונים, לפי בחירת האדריכל או המפקח.

 .1או  0דרגה  27חלק  785בדיקת הידבקות צבע לפי ת"י  .4

 

 ריהוט רחוב  40.9

 

 כללי           

 כל אלמנטי המתכת יהיו מגולבנים וצבועים בתנור לפי התקן ובגוון לבחירת אדריכל הנוף.            
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  41פרק 

 עבודות גינון והשקייה

 נטיעות 41.1

 כללי  41.1.0

 על קבלן המשנה לעבודות גינון להיות:

 

שנים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גינון והשקיה  5הקבלן יהיה בעל נסיון וותק של    .א
 דונם לשנה. 10בהיקף 

הקבלן יתבקש לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן משנה בשנתיים האחרונות  .ב
 ינון והשקייה וכתובת מזמיני העבודה.בעבודות ג

 מי שאינו עונה לדירשות הנ"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח. .ג
 מנהל העבודה יהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט. .ד
  

 הכשרת השטח לגינון ושתילה  41.1.1

 

השטח העליונים, סילוק  ס"מ, סיקול אבנים מפני 30יישור גנני ויישור סופי כולל ניקוי, חריש לעומק 
ס"מ.  20±ברזלים ופסולת ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה, יישור אחיד כולל חפירה או מילוי 

 ס"מ. 5הדיוק הנדרש הוא 

לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות,. עבודה זו 
 ימים לפניה. 5טיעה ולא מוקדם מאשר תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנ

 התשלום לפי מ"ר.

 

 עיבוד הקרקע  41.1.2

 

ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת  20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 
ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה  -5ואבן גדולה מ

 הזיבול והדישון אך מותר לבצעם במשולב.לפני 

 העבודה תשולם בסעיף הכשרת השטח לגינון.

 

 

 השמדת עשבים  41.1.3

 

 הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה.

שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג החומר, צורת 
עד כוז ואופן הביצוע טעון אישור המפקח. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים, ההדברה, הרי

 .להשמדה המלאה של העשביה

 הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות.

 מחיר הריסוס כלול במחיר הכשרת השטח.

 

 זיבול ודישון  41.1.4
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ו"ע, הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני סוג הזבל שיסופק יהיה קומפוסט גבעת עדה או ש
שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצנעה תבוצע בכל מיכני, מחרשה, מתחחת או בעבודות ידיים. 

 ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט.

 ביחד עם הקומפוסט יפוזרו ויוצנעו עם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פני השטח.

 מ"ק לדונם לשטחי שיחים, זיבול לדשאים כמפורט במפרט הדשא.30הזבל תהיה כמות

 ק"ג קומפוסט זבל לכל בור. 50לעצים בוגרים תנתן תוספת של 

 ק"ג אשלגן כלורי. 80ק"ג סופרפוספט +  100לדשא: תנתן תוספת של 

 המפקח.על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י 

 מחיר הזבלים והדישון כלולים במחיר הנטיעות.

 

 חריש עמוק  41.1.5

 

ס"מ. לאחר החריש ישודד השטח במשדדה  30כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה רוטר לעומק 
 וייושר בארגז מיישר.

 מחיר חריש עמוק כלול בהכשרת הקרקע.

 

 בור נטיעה  41.1.6

 

שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר בור, לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם 
שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור, או 

 לחצוב, בור נטיעה בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח.

 

ור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הב
 בדק את הבור.

 

 מידות הבור יהיו כדלקמן:

 

 ס"מ 80/80/80 -   6צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ  60/60/60 -   4צמחים ממיכל  מס' 

 ס"מ 50/50/50 -   3צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ 30/30/30 -   2צמח ממיכל      מס' 

  

 (41.2.3בלה א' ) פרק ראה ט -פירוט על נפחי המיכלים 

 

 טיב אדמה למילוי בשטח הגן  41.1.7

 

האדמה תהיה אדמה חולית קלה )נקיה ולא מלוחה( מהרובד העליון. כפוף לאישור המזמין ולאחר בדיקות 

 קרקע האדמה.
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 בדיקות קרקע לאדמה מקומית

 בדיקת קרקע.קביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע(,יש לבצע 

הדגימות המובאות  הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך ועל

 למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק ועומקו. 

 

בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר 

הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות 

                קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך.                                                                             דגימות 5לחלוטין. יש לבצע לפחות 

מיצוי רוויה  pHכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן,זרחן ואשלגן ( ,הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי ו

(, מחלות ומזיקי קרקע.                                                                            E.Cמליחות, מוליכות חשמלית )

 .0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה 

הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע  שבוצעו והמלצות המעבדה, שיפור הקרקע או 

 באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.

 לפני הבאת קרקע )אדמת גן ( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט בהמשך.

 י          הערה:  הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע המאושר ע"

 הממונה. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע              

 ישירות לממונה.             

 

 כללי.   1

 אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך. א.

 ב. אדמת גן מובאת, בהתאם להנחיות שינתנו ע"י הממונה. 

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד   הקרקע -התאמת אדמת ג.  אישור  

 גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי הבינמשרדי.-בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת

ד.  הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות  וחלקי 

שנתית, בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים ולא תכיל -שנתית ורב-ה חדשורשים, שורשי עשבי

 פסולת כלשהי. 

ה.  אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל )בדיקות קרקע לאדמה מקומית( ו/או   הדרישות 

המפורטות בטבלה בהמשך ו/או הנחיות הממונה, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום 

 שפך מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש, ללא תוספת מחיר. 

השקילה אדמה שלא  ו.  האדמה תסופק רק בנוכחות הממונה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת        

 תאושר יהיה על הקבלן לפנותה על חשבונו .

ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה  מהשקיה  5גן בתקופה של -ז.  פיזור ויישום אדמת 

 אסור בהחלט!

 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת.     2
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ביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה,פוריות הקרקע,מחלות ומזיקי קרקע(, יש לבצע בדיקת לק .א

 קרקע.

 הממונה.  גן טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"י-כל אספקה לאתר ופיזור אדמת .ב

חל איסור להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה, האישור לאספקת 

 .קות קרקע לאדמת הגןגן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדי-אדמת

הבדיקות  תבוצענה במקור האדמה ועל הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם  .ג

במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או 

מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, 

 דות ברור וקריא לחלוטין.כשכל הכיתוב בתעו

 . דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך 5יש לבצע לפחות   .ד

הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן ( 

,pH( מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית,E.C  .מחלות ומזיקי קרקע ,) 

 ס"מ. 0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה  

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו  .ה

 והמלצות המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.

לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן  .ו

 ט בהמשך.כמפור

לא תזכה את  –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר , אם תהיה  .ז

 הקבלן בכל פיצוי שהוא.

 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. 

 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

  הפרמטר הדרישה

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני 

 המיוחד.

 .1 סוג הקרקע הגדרה של

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 

 .50%ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

% )הרכב  -חלוקת )שיעור( המקטעים ב

 מכני( )חול, סילט, חרסית(.

2 . 

 ס"מ. 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 .10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( 

 4מ"מ עובר נפה  4)מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(

3. 

 .4 )חומציות קרקע( pH – 7.8  pHמקסימום 

 .20%א. גיר כללי 

 .8%ב. גיר פעיל 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע 

רק באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה 

 (.10%על 

5. 

( )במילימוס /ס"מ E.Cחשמלית )מוליכות  מילימוס/ס"מ. 2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 

 או דציסימנס/מטר(.

6. 
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( MG / KG -)ב  3NOתכולת חנקן  מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 )במיוצוי בתמיסה רוויה(

7 . 

 תכולת זרחן  מ"ג/ק"ג 15מקסימום 

 = מ"ג/ק"ג( MG/KG -)ב

8. 

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי( מיליאק/ליטר 10מקסימום 

(MEQ./LITTER מיליאק/ליטר = 

9. 

 תכולת כלורידים גר'/ק"ג 0.3מקסימום 

 (GR/KG)גר'/ק"ג =   

10. 

 .11 ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום 

 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 MEQ/LITTERבמיליאק. / ליטר = 

12 . 

 

 לבצע סקר קרקע באתר המחצבה.בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש  •

במידה  והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע איבחון ויזואלי במקום 

להגדרת תכונות שאינן ניתנות לאיבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, נזז, תופעות 

 חימצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכו'.

מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י הממונה. תוצאות הבדיקות והמדגמים ילקחו 

 בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה.

 

 .  עובי שכבת הקרקע.    3

ס"מ או בהתאם לתוכניות )לאחר ההנחתה( כאשר מוסיפים קרקע עד  50עובי שכבת הקרקע יהיה 

רקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית. כאשר ס"מ, יש להביא ק 50לעומק של 

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה או קלה  50מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

 מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

ק לדונם. מ" 30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של 

 כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 

 המדידה והתמורה לאדמת גן.    4

המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר תמסר במקום  העבודה עם        

 האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת.

תשתית לרומיים סופיים,  ולפי מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי ה -המדידה לתשלום סופי       

פי מדידות שיבצע -גן בעובי שכבת הגן, כפי שנמצא על-מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

 הממונה )ממוצע המדידות( . 
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לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד הממונה את גובה השכבה במספר מקומות : לפי שיקול דעתו  הבלעדית        

 וייחשב לפי הממוצע. 

התמורה כוללת: בדיקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש  לביצוע        

 מושלם בהתאם למפורט לעיל.

הערה:  אדמת גן מובאת תאושר ע"י הממונה רק במידה ותעמוד בכל הקרטריונים הנדרשים           

ם לתוצאות המעבדה והוראות בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתא

 הממונה. יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.

 

 טיב השתילים ואיחסונם  41.1.8

 

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחלות חופשיים ממזיקים, 
על שלמות גוש השורשים. השורשים החורגים מהמיכל וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר 

ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש. כל השתילים חייבים לעמוד בעת הנטיעה 
 בדרישות התקנים המתאימים.

 

 פעולת הנטיעה  41.1.9

 

ביום של רוחות עזות. הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או 
שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או מיד לאחר הבאתם 

 מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה.

 

בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים החורגים 
במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת הנטיעה בהתאם מהגוש, יש לגזום 

לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים נשירים יותאם לגיזום נופיהם. יש להקפיד על כך שכל שתיל 
יינטע במקומו, המסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או במשתלה, כך שצואר 

 היה בגובה פני הקרקע.השורש י

 

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.
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 תמיכת עצים  41.1.10

 

ס"מ, אחיד לכל אורכו  6מ' וקוטרן לפחות  -2.50סמוכות עגולות, שאורכן כ 2תמיכת העצים תיעשה ע"י 
ע את הסמוכות לפני הנטיעה לתחתית בור ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש לתקו

הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת העץ לסמוכות תבוצע אחרי שקיעת 
 האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה.

 

 נטיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויות  41.1.11

 

הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח במשתלה להעברה  עץ בוגר יסופק ע"י
לגיל גבוה, הוא יבחר בין עצים שניתן להעבירם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים נאותה לקליטה 

וצמיחה. את השורשים החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים שנשברו או שנתקלפו 
תקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית. לא יינטע עץ בעת ההע

 שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.

אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפקח. גיזום הנוף של עץ מבוגר בעת 
את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום הסופיים ייעשו בזמן  נטיעתו במקום בחדש ייעשה בשיעור התואם

 הנטיעה עצמה.

בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק 
סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף, בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל 

 עכו השורשים שמתחת לגוש.יישברו או יימ

במהלך הנטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה, מתחתיו ובין 
 השורשים.

מ' וגודל בור הנטיעה לא יהיה קטן  -1.20/1.20/1.00גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ
 מ'. -2.00/2.00/1.50מ

מ' מעל פני האדמה וגובה הגזע עד להסתעפות יהיה  1.00, מדוד עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות
 מ' )מעוצב גזע(. 2.00לפחות 

 מסירה ראשונה  41.1.12

 יום עד   למסירה סופית. 90לאחר סיום  כל העבודות ומסירה ראשונית ,יתחזק הקבלן על חשבונו  במשך 

 

 מסירה ראשונה   41.12.1

בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית בכתב למזמין העבודה          
ובמצב נאות  -ותחל תקופת האחזקה. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר

וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה והמזמין לא יקבל את 
השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים ו/או אי התאמה לדרישותה, ימשיך הקבלן לתחזק את השטח 
ללא תשלום , בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקויים . רק לאחר קבלת אישור 

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן . 3בכתב  על תקינות המסירה תחל תקופת 

לפחות,  2004( בפורמט אוטוקד AS MADEבמסירה ראשונית על הקבלן לספק למזמין תכניות עדות )         
 תמורה נוספת. הכוללת : דומם , צומח , השקיה ,גודל השטחים  וכדומה, וכל זאת ללא כל

 חודשי אחזקה אלו . 3 -לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב

את כל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו תתקיים ועליו לכלול         
 מסירה  סופית.

 בהרביצידים.  האחזקה תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס         

הממונה,   עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים , השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה ו/או ע"פ הוראות         
יישור ומילוי שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש 

להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעו והגנתם, 
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הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות צמיחת העצים, תקינותה ואחזקה של מערכת 
 בול ו/או דישון ע"פ  הוראות הממונה.הניקוז, זי

ההשקיה. עליו לתקן הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת           
שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות רציניות הכרוכות באובדן  12תוך 

להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או 
הנזקים שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים  בחדשים, כך 
 כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושרים ע"י הממונה, בעלי תו תקן.
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 מסירה סופית  41.12.2

ודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר ח 3בגמר כל העבודות והאחזקה )למשך         
השטח מסירה  סופית בכתב למזמין העבודה, והאתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בעת 

ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות  -המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר
 בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. 

 

 אחריות  41.1.14

הקבלן אחראי לקליטה מלאה והתפתחות תקינה של כל הנטיעות במשך שנה שלמה ממועד אישור 
בכתב של המסירה הראשונה. בתום תקופה זו על הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים אשר לא 

נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט 
דשאים, שאינם מכסים את מלוא השטח יישתלו מחדש, והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו בחוזה. 

 המוחלט.

שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים 
ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפני הקבלה 

 ה וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע.הראשונ

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת ההשקייה ותיחשב 
 החל מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של הנטיעות.

 

אך הקבלן ימשיך לטפל בעצים כולל השקיה עד לקליטתם המלאה,  -ביחס לעצים בוגרים ולדקלים 
 חודשים(. על עצים שהוחלפו תחול אחריות למשך שנה נוספת. 12לא פחות משנה )

 כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו ע"ח הקבלן.

 הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית.

 

ות את העצים הבוגרים עד לקליטתם גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשק
 המלאה, אך לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות גינון והשקיה  41.4

 עבודות גינון  41.4.1

 

את עבודות הלוואי  00המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי 
סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' בתקופות והעזר כגון מדידה וסימון, 

 המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים.

 

 הכנת הקרקע לגינון  41.4.2

העבודה כוללת: חישוף השטח, יישור גנני, טיחוח השטח, ישור גנני סופי, וכן עיקור והדברה בחומר מונע 
 חומר סיפטמי, עיבוד קרקע, זיבול ודישון.נביטה וב

 

 זיבול ודישון  41.4.3

 א. מחירי עבודות הנטיעה השונות כוללים את הזיבול הדרוש גם לשטחי המדשאה.

 ב. זיבול בקומפוסט יימדד במ"ק מובא לשטח וכלול במחיר הכשרת השטח.

 העבודות כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא.
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 צמחים  41.4.4

ות נטיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כולל פתיחת הבור, אדמה חקלאית עבוד
 לבור הנטיעה. זיבול ודישון כנדרש, הנטיעה וההשקייה שלאחריה והסמיכה.

 

 עצים מבוגרים  41.4.5

גיזום  והכנת מ' מעל פני האדמה(. או גודל המיכל. העבודה כוללת  1המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד 
העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, חפירת בור הנטיעה ואדמה חקלאית 

 סמוכות וכל הטיפול הדרוש לקליטתו. 2למילוי הבור, נטיעה, זיבול, דישון, השקייה, תמיכה ע"י 

 

 

 מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים  41.4.6

יסופקו לפחות בקוטר הנדרש. במידה וסופקו בקוטר הקטן מהנדרש צמחים המסווגים לפי קוטר גזע, 
 מ"מ קוטר של עץ. 10על כל  20%יופחת מחיר הצמח בשיעור של 

 . -10%מ"מ המחיר יופחת ב 45 -מ"מ. סופק  50 -לדוגמא: נדרש עובי גזע 

 

 האדמה  41.4.7

 האדמה תמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות:

 ח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח.א. לפי נפ

 ב. לפי נפח ממולא. מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה, ומדידה לאחר ביצוע 

 העידור באדמה.    

שהובאה  ג. בכתב הכמויות קיימת התיחסות הן לגבי אדמה מובאת מחפירה משטח האתר והן לגבי אדמה 
 מחוץ למגדל העמק.

 שיטת המדידה תהיה על דעת המפקח. ההחלטה על

 

 עבודות השקיה  41.4.8

א. הצנרת ושרוולי ההשקיה ימדדו לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור. וכוללים את עבודות הקרקע הדרושות 
 ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע.

 ב. ממטרות ימדדו בנפרד.

 ים.ג. ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרט

 ד. ארון הגנה לראש המערכת ימדד בנפרד אלא אם כן צויין אחרת.

 ה. התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות וימדד בנפרד.

 ו. אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים.
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 51פרק 
 עבודות סלילה

 
 עבודות צביעה ותמרור - 51.09פרק 

 
 

 הסדרי צביעה ותמרור
 

האמור בפרק זה, רשאי המזמין לבצע את עבודות הצביעה והתמרור באמצעות הקבלנים השנתיים למרות 
העובדים מטעמה. במקרה זה יודיע המפקח לקבלן על ביטול הסעיפים הרלוונטיים בכתב 

 הכמויות והודעה זו לא תשמש עילה לתביעה כל שהיא מטעם הקבלן.
 
 התמרורים .1
 

גמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות לביצוע צורת התמרורים, צבעיהם ודו א.
 " בדיני מדינת ישראל.1970פקודת התעבורה: "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 

 
תקנות והנחיות להצבת צורת האותיות, הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת " ב.

 ל התעבורה.של משרד התחבורה, המפקח ע -" 2014, תמרורים
 

 :מידות התמרורים
 ס"מ 60צלע תמרור מלבני ומשולש =

 ס"מ 60קוטר תמרור עגול =  
וכדומה( ייבדקו בהתאם למספר השורות, סוג האות, רוחבה וגובהה,  614, -439מידות תמרורי שלטים )מסוג

של  המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי המסגרת. על הקבלן לקבל את אישורו
 המהנדס לפני ביצוע התמרור.

 
 .108מ"מ למעט תמרורים  25פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס  ד.
 
 
 הסימנים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור. .ה
 
היצואן )או כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם  .ו

 סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור.
 

 ומר מחזיר אור בלבד. חמה ור התמרורים/שלטים יהיציי    ז.       
     '  אם למפרט מת"י מסתהבHIGH INTENSITY האור יהיה רב עוצמה  -מר מחזיר וחה        

 . 1983אוקטובר מ  190  
 . 2רת אור מס' , החז3ה לבט, 208 ףיעס  

     
 
 העמודים .2
 

"צינורות  - 530מ"מ, לדרישות ת"י  2.20ובעובי דופן  3העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " א.
 פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".

 
אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו, גובה התקנתם ועומקו  ב.

 ת.ביסוד, הכל לפי המפורט בתכניו
 
 בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו. ג.
 

פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה. אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד בהתזת חול  ד.
 לצורך הסרתה.
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לבן -העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור ה.
כמפורט בתכניות. הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא נקיה מנזילות ו

 שעות. 24צבע. בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 
 
מ"מ. הקופסה תהיה בקוטר פנימי  1העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  ו.

 כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.
 
 מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום. ז.

לפני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים. כל סטייה במיקום 
 העמוד חייבת באישור המהנדס. 

 
ה (. הצבת העמוד תיעש118)לפי ת"י  -150ס"מ ממולא בטון ב 40העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  ח.

 ס"מ.  20לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 
 

העמוד יוצב בזהירות, ובאופן שתמנע מפולת בקירות הבור. העמוד יוצב אנכית, ולאחר שתוצק כל  ט.
 כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה. אדמה זו תהודק ידנית.

 
 היסוד.שעות לאחר יציקת  24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  י.
 

 העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. יא.
 
 
 הצבת התמרורים לעמודים .3
 

 התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן )קולר( כמפורט בתכניות ובפרטים. א.
 

בים יהיו כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן. כל הפינות יעובדו וייקטמו. כל הרכי ב.
 מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני כן.

 כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.
 
יורכבו על מסגרת מגולוונת עשויה זויתנים מרותכים לפי התכניות,  -108תמרורים מרובעים מסוג  ג.

 ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום.
 

בגבהים המצוינים בפרטים ובתכניות. בדרך כלל ההתייחסות היא אל תחתית התמרורים יותקנו  ד.
 התמרורים, ואם יש שני תמרורים או יותר, תתייחס המידה אל התמרור התחתון.

 
 זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון המהנדס. ה.
 
  

 את התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה.ו  תמרוריםהעבודה כוללת את אספקת ה ו.
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 ביצוע סימני דרכים בצבע .4
 

המונח סימני דרכים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט ומשטחי 
 בטון, על גב אבני שפה או קירות, הכל לפי הנדרש בתכניות.

 
 

 הצבע     4.1
 

"סימון צבעים לסימון דרכים" ויתאימו  935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס'  א.
 לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.

 
 השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד. ב.
 

 הצורה      4.2
 

אם למצוין בתכניות הביצוע וגיליונות צורת הסימנים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהת א.
 הפרטים.

 
 כל הסימנים על האספלט, למעט מגרשי חניה יהיו מחזירי אור. ב.
 
חצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה, יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנות מראש, ואשר  ג.

 צורתן כמתואר בפרטים.
 

תנועה צבועים קווים לבנים -, היקפים לאייקווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים ד.
וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות. קצות העקומות ישיקו למסלולי הנסיעה. לא  -803מסוג 

 יתקבלו פינות בין קטעי פסים, או בין פסים ואבני שפה, אלא אם צוין על כך בתכניות.
 
 
 

 תמרורים וסימון על פני הדרך:מידות בסימנים יהיו כמפורט להלן, לפי הנחיות לאופן הצבת  4.3
 

 מ'. 0.30ברוחב  -    קו עצירה א. 
 

 כ"א מ' 0.10ברוחב  שני קווים מקבילים -  803 קו הדרכה והפרדה ב. 
 .מ' 0.10עם רווח ביניהם                                                                             

 
 מ'. 0.20פסים ברוחב  -   איי תנועה צבועים ג. 
 מ' ( 0.50)ביניהם רווח של                    

 מ' 0.10מסגרת ברוחב                                                                              
 

 מ' 0.50 -  811  רוחב פס מעבר חצייה ד. 
 מ' ( 0.50)ביניהם רווח של                  

 
      801      סימון ה. 
 מ' 0.10רוחב פס                                      819               

                                  820 
 
 מ'. 0.30רוחב פס                         808סימון     

 
 כל המידות של הצביעה ימדדו נטו.

 
 
 
 
 
 

 הצביעה 4.4
 

 יום לפחות, תפריד בין סלילת פני האספלט העליונים ובין ביצוע הסימנים עליה. 15תקופה של  א.
 

הכנת פני  -. "סימון דרכים 934הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י  ב.
 כבישי אספלט וצביעת סימנים".
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 .934הצביעה תתבצע אך ורק בשעות היום, ובהתאם לנדרש בת"י  ג.
 

גרם  200ירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב, בכמות של שכבת מחז ד.
 למ"ר.

 
 סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתכניות יימחקו על ידי קרצוף הכביש. ה.
 
סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה, או לא יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה לשביעות רצון  ו.

 וף הכביש ותיצבע מחדש.המפקח, תמחק על ידי קרצ
 
 .934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י  ז.
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 60פרק 
 עבודות יומיות )רג'י(

 
  אופני מדידה 29.01

המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  
 ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.

שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה באותו יום  
 לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק. 
 צורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות.עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ול 
 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו. 
 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. 

 
 

 כוח אדם  29.02
יש לרשום ביומן העבודה רק את השעות שבהן עבדו הפועלים בפועל. מנהלי העבודה לא יירשמו  

 אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.במצבת כוח 
 
 

 ציוד מכני  29.03
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים  

 ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות. 
  

 חומרים  29.04
וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב של כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה  

 המפקח. אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.
 
 

 פיגומים ודרכים  29.05
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן  

 תב ע"י המפקח.הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכ
 
 
 
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  29.06
 

 ודה ייחשבו ככוללים בין היתר את:המחירים לשעת העב 
 שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר. א.
 

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.
 
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .ג
 

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד.
 

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה  ה.
 וממנו(.

 
 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. ו.
 
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.          ז.
 

 רווח הקבלן.  .7
 
 

 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  29.07
 

המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: שכר מפעיל הכלי,  
 אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל

יוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, הוצאות הנדרשים להפעלת הצ
 כלליות של הקבלן ורווחיו.
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 ז' מסמך

 דו"ח הקרקע
 נפרד(ב)מצורף 
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 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 ממ"ד הר נוףסוס ילתכנון ב מוקדמותהמלצות 
 בנים ובנות

--------------------------------------------- 
 1/  5558-19מס'  וקדםמדו"ח 

 
 2019נובמבר  18תאריך: 
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 תוכן:
 האתר והתכנון .1

   קרקעהפרופיל  .2

 מסקנות .3

 המלצות  . 4

 הערות .5

 

  

 2019נובמבר  18       תל אביב        

      

 נספחים:

 

 
 תפוצה:

 יעמהנדס יוסי דר –משרד ארד הנדסה  

 מתכנן קונסטרוקציה-כפיר חננאל            

 

 

 

  

 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 ביסוסלתכנון  מוקדמותהמלצות 

   ממ"ד הר נוף בנים ובנות
_________________________ 

 1/  5558-19   מוקדם דו"ח
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 התכנון:האתר ו .1

קיים הוסיף ממ"ד ומעלית לכל אחד מבתי הספר הר נוף תכננת למ "חברה לפיתוח ירושלים-מוריהב' "ח

 הקומות הקיימות. 4-הממ"ד יהיה לכל ה (.בנים ובנות)

 + במערב.685-+ במזרח ל693 -+ 694מוחלט שני בתי הספר ממוקמים על מדרון שיורד מרום 

 )איד אנכי(. 1:3-שיפוע המדרון מוערך בכ

בהמשך לכיוון המערב המדרון ממשיך לרדת במדרגות עליהם ממוקמים מגרשי ספורט ומגיע לואדי  

 +.670 -+ 675הנמצא ברומים 

 

 והתוספות ועבודות העפר הדרושות: להלן מפלסי המבנים

 

 ביה"ס לבנים )דרומי( (ביה"ס לבנות )צפוני 
 ממ"ד מעלית  ממ"ד מעלית מבנה

 +685.45 +684.29 +688.5 +687.16 מפלס המתוכנן

 - מ' 1.2-חפירה ל - מ' 1.5חפירה  עבודות עפר, מ'

 

גובה פני הקרקע היה זהה לזה  1940בהשוואת גובה פני הקרקע בין הטופוגרפיה של היום למפות משנת 

 של היום.

 

 

 

 

 

 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 לתכנון ביסוס מוקדמותהמלצות 

   ממ"ד הר נוף בנים ובנות
_________________________ 

 1/  5558-19   מוקדםדו"ח 
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 הקרקע:פרופיל  .2

 :חקירת קרקע .א

 .)מצ"ב( קדומות של האזורמפות מפות גיאולוגיות ומבוסס על המוקדם הדו"ח 

  

 :הקרקע תתתיאור להלן  .ב

מוצא ממזרח תצורת גבולות בית הספר הן הגיאולוגיות המרכיבות את הקרקע בורות התצ

 ח בית הספר.דרום חוצה את שט-גבול בין התצורות הוא בכיוון צפון בית מאיר ממערב.תצורת ו

 :וחתך סטרטגרפי מפה גאולוגית

 

 
 

 עם מעט מאובנים.  חווארמורכבת מסלעים רכים של  מוצאתצורת 

 עם יחידות של צור וחוואר. דולומיטהינה שכבות סלע קשות של  בית מאירתצורת 

 

 קארסט:

 בסלעים יתכנו הופעות של מערות קארסטיות, ריקות או ממולאות בחול/חרסית.

 

 

 מילוי: .ג

 בתי הספר נבנו ע"י מילוי שהונח במדרגות.

במקומות המיועדים לבניית מעליות עובי המילוי הוא יחסי קטן, לפי הערכה ראשונית, נראה ש

 יכול להגיע למספר מטרים. ואילו במקומות של ממ"דים עובי המילוי 
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 :סמיאפיון סי .ד
ימלית שעשויה להתחשב מפרסם נתונים לגבי תחזית תאוצת קרקע אופקית מקס 413על פי תקן 

 על הסלע במהלך רעידת אדמה.

תאוצה זו נתונה בתקן כפונקציה של ההסתברות להתרחשות רעידת אדמה חזקה יותר, לפחות 

 שנה. 50פעם אחת בפרק זמן של 

 .C-( וסיווג הקרקע מוערך כ5%)בהסתברות של  0.11מקדם תאוצת הקרקע באתר הוא 

 

קרופיילס ראשונים שיהוו יבתחילת הביצוע ע"י קדיחת כלונסאות מהמשך חקירת קרקע תעשה  .ה

 חקירת קרקע.

  
 

 :מלצותהמסקנות ו .3

 ביסוס מעליות: .א
 .ביסוס מעלית יעשה על רצפתה )רפסודה(

 ., עשויה ממצע א'ס"מ 100החלפת קרקע בעובי מתחת למעלית תעשה 

 .Modified AASHTO 98%ס"מ לצפיפות של  20המצע יהודק בשכבות של 

 .MPa 1.0-בחוזק של כ CLSMבמקום מצע ניתן למלא תערובת 

 

 אם השתית תהיה סלעית דולומיטית, עובי החלפת הקרקע יהיה מינימלי לפילוס בלבד.

 

 ק"ג לסמ"ר. 3.0המאמץ המותר בין היסוד לקרקע יהיה 

 לחישוב המומנטים והשקיעות בדוברה ניתן להניח שמקדם מודול מצע אופקי יהיה

 לסמ"ק.ק"ג  2.0 

 

על פי הצעת הקבלן לאישור חפירה עבור המעלית והחלפת הקרקע תיתמך ע"י תמיכות זמניות 

 צוות התכנון.

 התמיכות יבטיחו תנאי עבודה בטיחותיים וימנעו מפולות קרקע/ אבנים.

לפני תכנון התמיכות יבדקו עומקי היסודות הסמוכים ויימסרו את המידע למתכנן הקונסטרוקציה 

 יסוס לקבלת הנחיות נוספות.וליועץ הב
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 "דים:ביסוס ממ .ב
בשטח הממ"דים צפוי להימצא מילוי עבה, לכן הם יבוססו על כלונסאות, קדוחים בשיטת 

 ס"מ. 45 קוטר הכלונסאות יהיה קרופיילס.ימ

 טון. 120ס"מ יהיה  45העומס המקסימאלי בקוטר 

 ס"מ 45קוטר 

 נס מינימלי, מ'אורך כלו  * חדירה לסלע טבעי )מ'( עומס )טון(
45-60 5  8 

61-80 6 9 

81-100 7 01 

101-120 8 11 

 

 מ'. אם בפועל יימצא מילוי עבה יותר,  3-בחישוב האורך המינימלי נלקח מילוי בעובי כ*

 או להיפך קטן יותר, עומק הכלונס יעודכן.    

 

"י הגאולוג האורכים הרשומים בטבלאות אינם סופיים ויאושרו בעת ביצוע הכלונסאות ע

 בתאום עם משרדינו.

 תכנון יסודות יעשה בתאום עם יועץ הביסוס.

 

 זיון:

 כמות הזיון המינימלית תקבע על פי דרישות התקן.

 מ' מעל לתחתית.   0.5הזיון יגיע עד 

 

 ח גאולוגי על קדיחת הכלונסאות:ופיק

 היום עובי המילוי טרם ידוע.

 גאולוג מנוסה, מאושר על ידינו. לכן ביצוע כלונסאות מחייב פיקוח צמוד על

 קביעת עומק הקידוח בכל כלונס וכלונס תעשה ע"י הגאולוג בתאום עם משרדינו.

 

 .קרופיילסימצ"ב מפרט לביצוע כלונסאות בשיטת המ
 

 רצפת ממ"ד: .ג
 ס"מ. 19תהיה תלויה, נשענת על כלונסאות ומופרדת מהקרקע ע"י ארגזי פוליביד בעובי 
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 קשירה אופקית:
 ם יקשרו אופקית למבנה הקיים בכל תקרה.הממ"די

 .ברור בין המבנה החדש לישןיחד עם זאת יעשה תפר 
 

 
   

 הערות: .4

 התכנון.הדו"ח הוא מוקדם ויעודכן עם התקדמות  .א

 קידוחי כלונסאות ראשונים ימשיכו את חקירת הקרקע.

 

 .חפירות למעליות ולהחלפת קרקע ידרשו בניית תמיכות זמניות, נעשות ע"י הקבלן .ב

 

 יש להעביר למשרדנו תכניות ביסוס לעיון. .ג

 

 יועץ הביסוס יוזמן לאתר בתחילת קדיחת הכלונסאות. .ד

 

 

 

 עמוס בלנק      עדי לרר          גנאדי שריץ
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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 מסמך ח'

 לוח זמנים שלדי
 )יצורף על ידי הקבלן(
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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 'ט נספח

  לביתן שמירה דגשי מחלקת ביטחון 
 

 שמירה:ביתן 

לפחות ומיקומו יהיה כזה שתתאפשר תצפית  נטו מטר 2X2ביתן השמירה יהיה בגודל של 
אל דרכי הגישה ותחום המוסד, מיקום המבנה יקבע בתיאום מראש עם קב"ט הגזרה. 

 הביתן יהיה בצמוד לכניסה הראשית, כך שיהווה חלק מהגדר ההיקפית.

הפונים לשלושה כיוונים שונים, רצוי הביתן יבנה מאבן, עם לפחות שלושה חלונות 
 מעלות. 360שתהיה תצפית של 

 הכניסה לביתן השמירה תהיה מתוך חצר ביה"ס )מול המבנה(.

 דלת הביתן תהיה מסוג פלדלת עם עינית.

 חלונות הביתן יהיו מסורגים.

או חלון זכוכית  טחלונות הביתן יהיו חלונות הזזה, החלונות יהיו עשויים מפולי קרבונ
 מצופה במגן שקוף מחוסם.

תקני, יותקנו בו שלושה תקעים כולל שקע מזגן ומזגן ביתן השמירה יהיה מחובר לחשמל 
 בתוך ביתן השמירה.

 קן תאורה, רצוי פלורסנט.ותבביתן השמירה ת

 בביתן השמירה יותקן קו טלפון פנימי או מערכת אינטרקום למזכירות ביה"ס.

תית בין ביתן השמירה אל המזכירות להתקנה עתידית של מערכת בנוסף, תוכן תש
 טלוויזיה במעגל סגור.
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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 י' מסמך

 סקר עצים 
 נפרד(ב)מצורף 

 

פקיד היערות/החוק/העירייהעל הקבלן יהיה להוציא רישיון/היתר עקירה/העתקה לפי דרישות   
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 עיריית ירושלים 
י העיר    האגף לשיפור פ

ות    מחלקת הג

  

יה ופיתוח) - עציםטופס בקשה לגבי כריתת/העתקת    (ב
  

  פרטי מגיש הבקשה:  .1
  

   ___________     _________     _____________     __________         _________  
י           תעודת זהות      שם ומשפחה            כתובת מגורים          מס' טלפון            דואר אלקטרו
  
  

  השטח לגביו מוגשת בקשת הכריתה/העתקה:  .2
  
יםממ" –וף הר  –ים ירושל                    29              30350                                  ד ב

  חלקה               גוש              כתובת מדויקת           
  
  

  . מעמד מגיש הבקשה בשטח שבו מבוקשת כריתה/העתקה:  3        
          בעלים   
          חוכר  
      *בעל דירה בבית משותף  
כס           מחזיק ב

.  
  

ות המבקשים 4         לכרות/להעתיק: . האיל
  

ות      השם       כריתה או העתקה      מספר איל
מוכהא.          כריתה                                                    1                          בוקיצה 

  העתקה                             4                           פיאירוזית ב.       

  ___________       __________   ג.  ____________      

  ___________       __________   ד.  ____________      

  ___________       __________   .  ____________ ה     

  

  .  הסיבה שבשלה מוגשת הבקשה להוצאת רישיון כריתה/העתקה: 5     
  

ה בטיחותית                            א. סכ
ים   וו ות חולים או מ                       ב. איל
ה בריאותית                            ג. סכ
ייה/פיתוח בשטח שעליו   ות              ד. לצורכי ב   צומחים האיל
                              ה. הכשרה חקלאית               
  ו. אחר, פרט: ____________________________________________   

  
  



טיים המצורפים לבקשה (יש לצרף לפי סוג 6 . להלן פירוט המסמכים הרלוו
  הבקשה):

  
  

  לכל בקשה     א. אישור בעלות/חכירה/שכירות              
   ב.  אישור בעלי דירות בבית משותף                               

ין ערים מפורטת תקפה ית ב ייה או פיתוח                ג. תכ   לב
ייה    ייה או פיתוח        ג. היתר ב   לב
ה      ד. אישורים רפואיים      בריאותית לגבי סכ
דס תשתיות             ה בטיחותית     ה. אישור מה   לגבי סכ
ה של כל עץ לכל בקשה ו.                  תמו
ית מדידה עם הצעה לשמירה/העתקה/  ז.                תכ

יה או פיתוח     עקירת העצים עם סימון של כל העצים                      לב
יה לשפ"ע  ח. חותמת בוחן הרישוי             יה או פיתוח     והפ   לב
           ט. מסמך אחר, פרט: ________________            
             

  
     
    _________________                _________________________              _____  

  תאריך  תמת                וחו חתימה              תעודת זהות                    שם ומשפחה             
  
  
י ביצוע העקירה, * חיות משרד החקלאות, כשבוע לפ   לידיעת היזם /מגיש הבקשה, עפ"י ה
  על הגורם האחראי לכריתת העצים להציב שלט בקרבת העץ/עצים שאושרו לכריתה    
  /העתקה.   
  

====================================================  
  

י  ום העירו   לשימוש האגרו
  

  הבקשה. לאשר / לא לאשר
  
  

  הערות:
  ______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

  
   

  
  

 ______________     ______________    ____________ _  
  תאריך                 חתימה                        שם ומשפחה      
  
  
  
  

: למגיש הבקשה, לפקיד היערות קק"ל , פקיד היערות משרד החקלאות, ליחידת תפוצה
  הרשות הפיקוח, לתיק 

 



  

 

תש"פ כ"ה בסיון ה'   
17.06.2020 

  לכ' 
  זאב גולדברג  מר

  העירוני פקיד יערות 
  ירושלים 

  ד בניםממ" –הר נוף  – ירושלים -סקר עצים בוגרים  - לתוספת בניהדו"ח אגרונום 
  29חלקה:  30350גוש: 

  בסבר לסקר:
ר שיגיע שלרחוב באמצעות ג ת להתחבר. תוספת הבניה מתוכננ יה של מספר קומותבנ תוספת מתוכננת הר לבית הספ

הגשר המתוכנן   מיקום מוד ועלור עצים שנמצאים צ עבש כריתה והעתקה סקר זה מבק. ישירות לקומות המתוכננות כעת
  להשמר.  ואינו יכול שר המתוכנןצמוד לג ממין בוקיצה נמוכה ץ רחובע 24ס' המתוכננת. עץ ממהרחוב אל תוספת הבניה 

  סקר העצים:
  רכיות בינונית. רופי בעעצים ממין זית אי 2-עצים בערכיות גבוהה ו 3: עצים בוגרים, מתוכם נמצאו 5 בסקר נמצאו

   .נמוכה  בערכיות אובערכיות גבוהה מאוד צאו עצים נמבסקר לא 

  .מומלצים להעתקה ירופיאעצים ממין זית  4-ו לכריתה ץמומל עץ אחד ממין בוקיצה נמוכהעצים בוגרים  5מתוך 

   .קיימים עוד שיחיים ועצים שאינם עומדים בקריטריון לעץ בוגר תוספת הבניהבשטח 

   ₪ 2,658 ושב עומד על:חש כ ערך חליפיסה"

   :וייעודים ערכיותטבלה המסכמת לפי מינים 

  

  

  

  בברכה, אגרונום שבתאי גונן                                                                                                         

  טבלת ערך חליפי,  טבלת סקר העצים,  רצ"ב

  העציםתמונות וסקיצה של מיקום העצים ע"ג המדידה והפיתוח 

שם מדעי/ תאור מין העץ
הפוליגון

ערכיות 
גבוהה 
מאוד

ערכיות
 גבוהה

ערכיות 
בינונית

ערכיות
סה"ככריתההעתקהשימורסה"כ נמוכה

Ulmus pumila010010011בוקיצה נמוכה 
Olea europaea022040404זית אירופי

032050415

רכיות טבלת סיכום מינים   לפי ייעוד טבלת סיכום מינים   לפי ע

סה"כ (לפי ערכיות / לפי ייעוד):



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

מס' 
העץ / 
פוליגון

מין העץ 
/ תאור 
הפוליגון

כמות 
העצים

גובה 
העץ 
( מ' ) 

קוטר 
צמרת 
( מ' ) 

קוטר 
גזע 1 
( ס"מ) 

קוטר 
גזע 2 
( ס"מ) 

קוטר 
גזע 3 
( ס"מ) 

קוטר 
בסיס 
( ס"מ) 

מצב 
בריאותי
 (0-5 ) 

מיקום
 העץ 
 (0-5 )

חופת 
 העץ 
 (0-5 )

ערך 
מין 
העץ 
 (0-5 )

סך 
ערכיות 
העץ / 
פוליגון 
 (0-20 )

רדיוס 
ור  אז

ים ורש ש
 מוגן 
( ס"מ) 

ווי  ש
העץ 
ליח' / 
פוליגון 

 ( ₪ )

ייעוד , 
המלצה 
ן למתכנ

הערות 

ית 1 ז
לא בקריטריון לעץ 1.51.510000אירופי

בוגר 

ית 3 ,2 ז
העתקה243118204424142401307אירופי

גדלים בערוגה 
תחומה, נמצאים 

מתחת לגשר 
ן להולכי  המתוכנ

רגל

ית 5 ,4 ז
העתקה2431612273324123241576אירופי

גדלים בערוגה 
תחומה, נמצאים 

מתחת לגשר 
ן להולכי  המתוכנ

רגל

בוקיצה 24
כריתה17523274532143242658נמוכה

אה, ברחוב ,  עץ נ
ר  צמוד לגש

יסת  ן לכנ המתכונ
הולכי רגל לבית 

הספר 

בוקיצה 25
64553000נמוכה

רב גזע , מתפצל 
ו  מהקרקע , אינ
בקריטריון לעץ 

בוגר 

סה" כ עצים בוגרים  -  5.  מתוכם:  0 בערכיות גבוהה מאוד ,  3 גבוהה,  2  בינונית  ,  0  נמוכה
מתוכם:  0 לשימור ,  4 להעתקה,  1 לכריתה

יםתאריך : 02.06.2020 וף - ממ"ד בנ לים - הר נ ם הפרוייקט: ירוש ש

מקרא ערכיות :

טבלת סקר עצים בוגרים
גוש : 30350 חלקה: 29

ית  7-13ערכיות גבוהה מאוד  17-20 ונ ערכיות נמוכה 0-6ערכיות בינ ערכיות גבוהה 14-16

מס ' 
העץ 

מין 
העץ 

ערכיות 
לעץ 

כמות 
העצים

סך 
ערכיות 
העצים

ערך 
המין

מצב 
העץ 

מיקום 
גובה קוטרהעץ 

העץ 

בוקיצה 24
₪0.40.80.8237  ₪12,658  2,658נמוכה

טבלת ערך חליפי
גוש:  30350  שם הפרוייקט:  ירושלים -  הר נוף -  ממ"ד בניםתאריך:  02.06.2020

חלקה:  29

₪  2,658סה"כ ערך חליפי:
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 בית הספר ממ"ד הר נוף –תוספת בניה ושיפוץ  פרויקט

 יא' מסמך

 הנחיות בטיחות באתר 
 נפרד(ב)מצורף 
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ממד בית ספר 
 נוף-הר

בניה  תוספת 
 ושיפוץ פנים 

 ירושלים

 

 תכנוןהנחיות 

 באתרבטיחות  

 ן לימודיםבזמ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/06/2020תאריך:  
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 לכב' 

 קבלן ביצוע

 

 והגנההנחיות תכנון בטיחות הנדון: 

 בעת עבודות באתר בניה

 , ירושליםנוף-ד הרממעבור בית הספר  בניהתוספת 

 .רבית הספבניין לקבלן ביצוע מצורפות הנחיות בטיחות 

על תקנות  הקיימים בארץ,הנחיות הבטיחות מתבוססות על דרישות חוקי התכנון והבניה 

יות מכבי האש ועל חוות הדעת המקצועית של יועץ הבטיחות בהתייחס לאופי ונתוני רשו

 התכנון.

 אין לבצע שינויים או לסטות מהדרישות בקובץ זה ללא אישור מתאים מהחתום מטה.

 נשמח לענות לכל שאלה שתתעורר ההקשר להנחיות שבנידון.

 

 

          בכבוד רב

 אלי פרקלמהנדס 

 חותבטי יועץ
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 כללי .1

בית ספר עבור ה החדש תוספתלבניית ההנחיות הבטיחות בקובץ זה מתייחסות  .1.1.1

 ירושלים. , נוף-ממד הר

 מטרה .2

לבטיחות, מטרת הנחיות הבטיחות הינה הצגת המלצות והנחיות לתכנון הנוגעות  .2.1.1

תי בעת ביצוע הרחבות שינויים ותוספות בניה העלולות להיות סיכון בטיחו

 ם בתחומיהם.יוהשוהים במוסדות חינוך לתלמידים הלומד

 עקרונות מנחים .3

 .מניעת הפרעות ורעש .3.1.1

 לרעש מזיק. איסור חשיפת משתמשים .3.1.2

 בידוד אזור העבודה .3.1.3

 גידור וסימון שטח סכנה .3.1.4

 חובות הקבלן .3.1.5

 ביצועהנחיות 

 מניעת הפרעה ורעש .3.2

הות אנשים שאין לבצע פעולות הכרוכות במטרדי רעש גדולים כגון פיצוצים בעת  .3.2.1

  במקום.

 זור העבודהבידוד א .3.3

יש להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של חומרים, כלים  .3.3.1

 הולכי רגל למבנה.וציוד מדרכי הגישה של 

אתר הבנייה ושטחי אחסון החומרים והציוד יופרדו ממקומות השהות והתנועה של  .3.3.2

הרה מתאים. בה ועליה שילוט אזע"י גדר לוחות מלאה אטומה ויצי באי המקום

 מ' לפחות. 2גדר יהיה גובה ה

לאתר הבניה תיבנה גדר הפרדה קשיחה, אטומה ויציבה  בין האזורים הפעילים .3.3.3

מ'  2מלבנים, מלוחות עץ או מחומרים דומים. גדר ההפרדה תהיה בגובה של 

י , זאת כדת בין אתר הבנייה לשטחים הפעיליםלפחות, והיא תבטיח הפרדה מוחלט

מורשים לאתר הבנייה עד גמר עבודות  אנשים שאינםכניסת  למנוע אפשרות של

 הבנייה.

היה חלק ללא בליטות ומסמרים, חוטי ברזל ומפגעים הצד הפונה אל אזורי מעבר  .3.3.4

 דומים אחרים.

 אין להתקין גדר רשת או למתוח בד יוטה ודומיהם, וכן אין להשתמש בפח גלי כגדר .3.3.5

 ם.יועדים לשהות אנשיין שטחי הבניין המהפרדה בין אתר הבנייה וב

 על הגדרות המפרידים ייתלה שלט "סכנה! כאן בונים! אין כניסה!" .3.3.6

כל בור, שקע או מקום שקיימת סכנת נפילה לתוכו או ממנו יגודר באופן בטיחותי  .3.3.7
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 עוברים ושבים.כדי למנוע סכנה של נפילת 

דית ע"י מחלקת , תבוצע בו ביקורת יסולפני שיימסר המבנה לשימוש שוטף .3.3.8

 כדי לוודא שהמקום נקי המקומית, בשיתוף עם אחראי המקוםדסה של הרשות ההנ

 ופנוי מכל מטרד בטיחותי. לביקורת כזו מומלץ להזמין את מדריך הבטיחות.

 גידור וסימון שטח סכנה .3.4

אם במהלך הבנייה יש סכנת נפילת חפצים, אבזרי בנייה וכלים, יש לאסור המצאות  .3.4.1

 בשטח הסכנה. אנשים

מ' מאזור הסכנה של  3.5-משחקים באופן שיכסה כיש להתקין גגון מעל חצר ה .3.4.2

נפילת חפצים. הגגון יהיה קשיח ויוכל לשאת את המשקל של אביזרים וחומרי 

 בנייה העלולים ליפול בנפילה חופשית.

 תלמידים בשעת מעבר משאיותחנית  .3.5

תורשה מעבר  לבית הספר, לאכאשר יוצבו משאיות ומערבלי בטון ברחוב הכניסה  .3.5.1

 תלמידים אלא בהצבת פיקוח אנושי ע''י הנהלת בי''ס.

הקבלן  ה עפ"י סיכום הנהלת הפרויקט,נייויציאת רכבי עבודה תהכניסת שעות  .3.5.2

  והנהלת בית הספר.

 מניעת סיכוני רטיבות בעונת הגשמים –עבודה על גגות  .3.6

ת הגשמים לא יוסר בתקופהוא  –מבודד מפני חדירת הגשמים כיסוי במידה וקיים  .3.6.1

 כדי למנוע חדירת מים אל מערכות החשמל ורטיבויות )סכנת התחשמלות(

 הכיסוי המבודד יושלם לפני תחילת עונת הגשמים. .3.6.2

 אטימת חלונות ופתחים בבנייה פנימית .3.7

, ייאטמו החלונות הפונים בעת בנית התוספת הן בחלק הפנימי והן בחלק החיצוני .3.7.1

, כדי למנוע נפילת חפצים וחדירת מי , בלבנים וכד'בלוחות עץ אזורי מעבראל 

 גשמים למבנה.

 שמירה על הניקיון ופינוי הפסולת .3.8

לת בסוף כל יום עבודה של הקבלן במבנה עליו לאסוף את האבזרים ואת פסו .3.8.1

ולבדוק את יציבות הגגון,  הבנייה שנפלו על הגגון או לשטחים אחרים במתחם

 ובמידת הצורך לבצע בו תיקונים.

 בות הקבלןחו .3.9

להתקין סידורי גישה לעובדים, לצורך הכנסה והוצאה של חומרים, כלים וציוד,  יש  .3.9.1

ומוגנת בגדר רצוי שהגישה הזו תהיה במישרין מהרחוב ושתהיה ה נפרדת לגמרי 

 למעברים אלה. שתמנע אפשרות כניסת עוברים ושבים

לת, את הכלים חובה על הקבלן לסלק באופן יסודי את כל חומרי הבניין, את הפסו .3.9.2

ומהמדרכה הסמוכה, כדי שלא יישארו בהם כל מפגעים  מאזור המבנהואת הציוד 

בעוברים במקום.העלולים לפגוע 
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תערך בדיקה יסודית ע"י מפקח מוסמך ממחלקת ההנדסה של לפני פתיחת המבנה  .3.9.3

המבנה , כדי לאשר את פתיחת מנהל המקוםהרשות המקומית, בשיתוף עם 

 פת.לפעילות מלאה ושוט

 
 
 

 רבכבוד ב

 מהנדס אלי פרקל

 יועץ בטיחות                                                                                                                                                                 

  





  בית ספר ממ"ד הר וף בים ובות

  תכיות רשימת

  

  מתחם בות 

  

  

 מתחם בים 

  

  

  סטטוס  ק"מ  אחרון תאריך עדכון   שם התכית  מס' התכית

  למכרז  1:50  08/06/2020  מתווה כלוסאות   1-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 תכית רצפה ראשוה   2-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 - 4.93תכית תקרה   3-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 - 1.50תכית תקרה   4-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 תכית הצמחות   5-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 תכית גג עליון   6-ק

  סטטוס  ק"מ  תאריך עדכון אחרון   שם התכית  מס' התכית

  למכרז  1:50  23/08/2020  מתווה כלוסאות   1-ק

  למכרז  1:50  23/08/2020 תכית רצפה ראשוה   2-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 - 1.67תכית תקרה   3-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 תכית הצמחות   4-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 +7.22תכית תקרה   5-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020 עליון תכית גג   6-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020  תכית פרגולות הצללה   7-ק

  למכרז  1:50  08/06/2020  תכית פרטי איטום   8-ק

  למכרז  1:50  23/08/2020  תכית פיתוח  9-ק



 
 

 

 
 בית חנינא  -בית ספר למצטיינים

 
 

 רשימת תכניות למכרז
 
 

 סטטוס תאריך עדכון מהדורה קנ"מ שם תכנית מס' תכנית
7565-67.1 

 
 כלליתתכנית 
 וחתכים

1:100 
1:250 

10 24.01.2021 

 
 למכרז

7565-67.2 
 

תכנית סימון 
 וגבהים

 למכרז 24.01.2021 3 1:100

7565-67.3 
 

תכנית צמחייה 
 ונטיעות

 למכרז 09.06.2020 2 1:100

7565-67.4 
 

 למכרז 24.01.2021 3 1:100 תכנית פירוקים

7565-67.0 
 

 למכרז 02.06.2020 2 משתנה פרטי פיתוח

 

 

 24.01.2021  ,חיפה
רשימת תכניות  7565-67מספרנו: 

למכרז



  בע"מ  דורי הדסת חשמל 

  077-7879803פקס   02-5866038ירושלים  טל'    35ישראל זרחי 
 gmail.com@5866038דואר אלקטרוי:   

 _______________________________________________________________________  

 2021 יואר  תאריך:       

659 :פרויקט    

 

 ממד חיי טייב ירושלים

 

  רשימת תכיות                           
 

  תאריך   סטטוס  מהדורה   שם הגיליון   מס' הגיליון 

 21/01/2021  מכרזל  1  קומת קרקע תחתוה תכית כח  1

  21/01/2021  למכרז  1  עליוה  תכית כח קומת קרקע 2

  21/01/2021  למכרז  1  א' תכית כח קומה  3

  21/01/2021  למכרז  1  ב' תכית כח קומה  4

  21/01/2021  למכרז  1  ג' תכית כח קומה   5

  21/01/2021  למכרז  1  תכית חשמל קומת גג  6

  21/01/2021  למכרז  1  תכית תאורה קומת ק. תחתוה  7

  21/01/2021  למכרז  1  תכית תאורה קומת ק. עליוה  8

  21/01/2021  למכרז  1  תכית תאורה קומה א'  9

  21/01/2021  למכרז  1  תכית תאורה קומה ב'  10

  21/01/2021  למכרז  1  תכית תאורה קומה ג'  11

  21/01/2021  למכרז  1  פרטים   12

  21/01/2021  למכרז  1    לוחות חשמל 13

  21/01/2021  למכרז  1  סכמה אכית  14

  21/01/2021  למכרז  1  מעלית פיתוח  15

         

         

         

         

         

         

         



   

  

   

 

 בפרויקט תוכנית לפי מהדורות רשימת
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20/01/2020 
 

 

 תאריך 
 

 

 ממד הר נוף בנות 
 

930-19 
 

 

 פרויקט
 

 

          

     

 
 

 

 אחראי תכנון 
 

 

          

 

 מספר גיליון  שם תוכנית תאריך עדכון מספר מהדורה  סטטוס שם קובץ במחשב 

 1 אינסטלציה קומה תחתונה  10/06/2020 1 מכרז  ממ"ד הר נוף 

 2 אינסטלציה קומה עליונה  10/06/2020 1 מכרז  ממ"ד הר נוף 

 3 אינסטלציה קומה ראשונה  10/06/2020 1 מכרז  ממ"ד הר נוף 

 4 אינסטלציה קומה שניה  10/06/2020 1 מכרז  ממ"ד הר נוף 

 5 אינסטלציה קומה שלישית  10/06/2020 1 מכרז  ממ"ד הר נוף 

 6 אינסטלציה קומת  גג  10/06/2020 1 מכרז  ממ"ד הר נוף 
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12/04/20 
 

 

 תאריך 
 

 

  ממד הר נוף בנות 

  רשימת תכניות מיזוג אוויר 
 

930-19 
 

 

 פרויקט
 

 

          

     

 
 

 

 אחראי תכנון
 

 

          

 

 מספר גיליון  שם תוכנית תאריך עדכון מספר מהדורה  סטטוס שם קובץ במחשב 

 1  קומת קרקע תחתונה  12/04/20 1 מכרז  מ.א  קומת קרקע תחתונה 

 2  קומת קרקע תחתונה   12/04/20 1 מכרז  מ.א  קומת קרקע תחתונה

 3 קומה א'  12/04/20 1 מכרז  מ.א  קומה א'

 4 קומה ב'  12/04/20 1 מכרז  מ.א  קומה ב'

 5 קומה ג'  12/04/20 1 מכרז  מ.א  קומה ג'

 6 גגות  12/04/20 1 מכרז  מ.א  גגות
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  220004  מס' 
  

NO.  

  DATE  25/03/2020  תאריך 
  

  
  

 

1  

  רשימת תוכיות –  ירושלים -ביה"ס ממ"ד הר וף בים  
  
  
  
  

  

  

  

  
    תוכית מס' 

  
  שם התוכית 

  
  עדכון

  
  מתאריך 

  
220004-L1-G   וף  -בי"ס ממ"ד הר  –חברת מוריה

תוכית ביה    –מעלית וסעים   –בים  
  וכללית 

01  21.01.2020  

220004-L2-G   וף  -בי"ס ממ"ד הר  –חברת מוריה
תוכית ביה    –מעלית פיתוח   –בים  

  וכללית 

01  21.01.2020  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                                      
  

  איג' קרסר לאון                              
  

220004-20-01    
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    220002  מס' 
  

NO.  

  DATE  25/03/2020  תאריך 
  

  
  

 

1  

  רשימת תוכיות   – ים  ירושל   - בי"ס ממ"ד הר וף בות   

  

  

  

  
    תוכית מס' 

  
  שם התוכית 

  
  עדכון

  
  מתאריך 

  
G – 1 L –  220002   ות   –חב' מוריהוף ב בי"ס ממ"ד הר

  מעלית וסעים תוכית כללית וביה   –
01  21/01/2020    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                                      
  

  איג' קרסר לאון                              
  

220002-20-01    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

1 

 רשימת תוכניות –  -ביה"ס ממ"ד הר נוף בנים  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                      
 

 אינג' קרסנר לאון                       
 

220004-20-01   
 
 
 
 
 

 
  תוכנית מס' 

 
 שם התוכנית 

 
 עדכון

 
 מתאריך 

 
 כיבוי אש  בטיחות ניתתכ 

 
  

 באתר  בטיחות ניתתכ 
 יחות באתר הנחיות בט 

 

  

 רשימת תכניות תנועה - ביה"ס ממ"ד הר נוף 
 

 תאור גליון 
מספר  
  תאריך אחרון  מס. עדכון  שם הקובץ  קנ"מ  סידור 

  RF-664.dwg 3 24.06.20 1:250 664 תכנית הסדי תנועה 

תכנית הסדרי תנועה זמני )יעודכן לאחר  
 אישור עירייה והמשטרה( 
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