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 :המיוחד תכולת המפרט
 

 
 עבודות עפר 01פרק 
 עבודות בטון 02פרק 
 עבודות בטון טרום 03פרק 
 עבודות בנייה  04פרק 
 עבודות איטום 05פרק 
 מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה -06פרק 
 מתקני תברואה -07פרק 
 , תקשורת, וגילוי אשעבודות חשמל 08פרק 
 עבודות טיח 09פרק 
 עבודות ריצוף וחיפוי 10פרק 
 עבודות צביעה 11פרק 
 עבודות אלומיניום 12פרק 
 מיזוג אוויר 12פרק 
 מסגרות חרש וסיכוך 19פרק 
 נגרות חרש 20פרק 
 אלמנטים מתועשים בבניין 22פרק 
 כלונסאות 23פרק 
 כיבוי אשמערכות גילוי ו 34פרק 
 , כולל פרגולות, רשתות מתיחה ועבודות עץ.עבודות פיתוח 40פרק 
 קווי מים ביוב וניקוז 57פרק 
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 עבודות עפר - 01 פרק

 
 כללי 10.01
 

 .עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע 01.01.1
 

 חפירה בשטח 20.01
 

יתרת החומר החפור  .רשות לצורך המבנהכוללות את כל העבודות הנד עבודות החפירה 1.20.01
)עודפים( תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק כלשהו, ללא תשלום 

 .נוסף
המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף אם לא  

 .נזכרת החציבה במפורש
 

עומק החפירה, הריסה וסילוק של ב ל סוגיה הנמצאתסילוק הפסולת בכ עבודות העפר כוללות 01.02.2
פסולת כל ה .ו'דכל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכ

  .תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות
 אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המפקח 

ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי 
  .מבנים, יסודות וכד'

 
כבלים או צנרות יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה,  01.02.3

ידי הקבלן  עלכל נזק שיגרם יתוקן  .מכל סוג שהוא בתוואי החפירהים תת קרקעיאו מבנים 
הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח לפני תחילת הביצוע  .ועל חשבונו
 .ובמהלכן

 
במפרט  01.022במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט בסעיף  01.02.4

 .הכללי
 
 עודפי חפירה 30.01

 .ללא תשלום נוסף האתרום כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתח 
מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן למיין את  

חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר, במקומות 
 .שיורה במפקח

 .חשבונו חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל 
 
  אופני מדידה ומחירים 40.01
 

 את הנאמר להלן: גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1
אחר ביצוע עבודות הפירוקים ולאחר ביצוע ל ת מפלסים של פני הקרקעותוכניהכנת  .א

 בסיס למדידת הכמויות ושמשילאישור המפקח ואשר  ווגשיש ,חפירה כללית בשטח
  .לעבודות החפירה והמילוי הכלליות

פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות במקומות שונים  מילוי חוזר, מהודק בשכבות, .ב
וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או שאינה מתאימה לצורכי  שיורה המפקח

וכל התשלומים לכל הרשויות  מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק כלשהו
ימדד ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ  לא .הנדרשות

 .לשטח האתר
שהוא,  מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק 

 .ללא כל תוספת מחיר
 .חפירות גישוש ככל שיידרש .ג
 .כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע .ד
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לא ישולם כל תשלום  .כל ציוד ולעבודת ידייםותקפים לדים מחירי החפירה והמילוי יהיו אחי 01.04.2
עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת מתקני חשמל, תברואה,  נוסף

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש -מתקנים תת
ם כל תוספת עבור תמיכת לא תשול .הס"מ האחרונים 20-30 -להגיע לתשתית הביסוס ב

  .דפנות חפירה
 העבודה.סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי  
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 
 כללי 10.02
 

 סוגי הבטון 1.10.02
  .30-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב 
  .ק"ג למ"ק בטון מוכן 150ון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט עבור בט 

 
 תנאי בקרה 2.10.02

 .תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה 
 
 הכנות ליציקה 3.10.02

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

 .מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפקח 30 לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 
 .שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון 
 .היציקה משך זמןקצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו ל 
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום ובמפלס  

 .שנקבע בתכניות
 
 בדיקת חוזק הבטונים 4.10.02

באם אין  .תקרהעל הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת ה 
 7ו להמציא תעודות על חוזק הבטון בעמודים אחרי יום, עלי 28 תעודות על חוזק הבטון כעבור

רק במידה  .יום 28מהחוזק הדרוש אחרי  70%-חייב להגיע ל .ימים 7ימים, החוזק לאחר 
 .מעל הקורות והעמודים תקרהויתמלא תנאי זה, תאושר יציקת ה

 
 .על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע 02.01.5

 
 טפסות 20.02
 

 .בתאום עם המפקח ו/או מפלדה, חדשים, ונים תעשינה מלבידיםהתבניות לבט 02.02.1
 .904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' ה 
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגי  

 .במפרט הכללי 02064פלדה כמפורט בסעיף 
 

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

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

 
  .יציקה, באם תורשינה ע"י המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי אישור המהנדסהפסקות  02.02.3
כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל הקשור  

  .להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה וכתב הכמויות
יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים  שבועות מראש, הדרישה להפסקות 6הקבלן יגיש  

  .המוצעים, לאישור המהנדס
 

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

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

 
בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון לא יאבד  מוספיםהקבלן רשאי להכניס  02.02.5

  .מחוזקו
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 לקבטון חבטון בגמר יציקת  30.02
 

ו/או יוגדרו כל הבטונים יהיו בגמר בטון חלק, מוכן לצביעה, למעט אלמנטים אשר הוגדרו  02.03.1
 .כבטון חשוף, כמפורט בסעיף הבא

אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר, ברזל חשוף  
חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם המזמין ירצה לצבוע את  .וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים

מקומות ב .בגר""קנת" או פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי "מת
 .בצע הקבלן סרגלים מתאימיםיהנדרשים מישקים 

במפרט  במפרט הכללי פרט עם צוין אחרת 0208בסעיף  יבוצע בהתאם לאמור לקהבטון הח 
 .המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכניות

 
ים די המשפכדיציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר לצ 02.03.2

כמו כן יש להכות על התבניות בפטישי גומי בכל זמן  .המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש
היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך התבנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל 

 .גובהה
 .מאותו מקור ומאותו משלוח יהיה הצמנט, הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה 

  .וחד על ניקיון האגרגטיםהקבלן יקפיד במי
 

צורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" בצד הפנימי ל 02.03.3
 .מטר לכל היותר בין "החלונות" 4.0של הקירות במרחקים אופקיים של 

 
עולים  ס"מ במרווחים שאינם 60יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של  02.03.4

מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון  4.0על 
 .כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה .שכבר נוצק

על הקבלן  .רשתות זיון של הקירות 2על מנת להבטיח את חדירת צינור המשאבה בין 
 .המטרים האחרונים 4-5-חתך אובלי בלהשתמש בצינור ב

 
התכניות יכללו  .של התבניות SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ) 02.03.5

מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על 
 .פני הבטון

 
 .אום ובאישור האדריכל והמהנדסהשלבים יקבעו בת -במידה והיציקה תבוצע בשלבים  02.03.6

 .הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו סרגלי הפרדה
 

באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות, ובמיוחד לפני  02.03.7
 .הרכבת הזיון

 
לשם הרחקת הזיון  .במקום היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות 02.03.8

מהתבניות ייצר הקבלן במקום מרחיקים )ספייסרים( בטון )מסוג בטון ליציקה( יצוק 
לפי פרט והנחיות האדריכל או  -בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומיניום 

 .סטנדרטיים שיאושרו ע"י האדריכל .סי.וי.פי-לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ
 

 .יציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניותה 02.03.9
 

הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסות או 02.03.10
למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה מאושרת ע"י המהנדס לפיה  .לקשירתם

ם לשימוש בבטונים ניתן לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות מתיחה מיוחדי
 .חשופים

החורים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבלן לאחר פירוק  
  .צמנט 2.5חול  1הטפסות בטיט צמנט ביחס 

 
 .תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים02.03.11
ת על פני הבטון שכבר יצוק, טפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילוה 

  .כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני
  .ות לשביעות רצונו של המהנדסספני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפ 
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  .על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון שנוצק קודם02.03.12
ח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה באמצעים מהווה שט חלקכל שטח מבטון 02.03.13

 .מאושרים על ידי המהנדס
 

פקח, יבצע הקבלן, על וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המ    ,במידה ופני הבטון02.03.14
 .חשבונו, כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל

 
 /מסותתיציקת בטון בגמר בטון חשוף 40.02
 

 הנחיות כלליות 1.40.02
על הקבלן  .ובכל מקום אחר שיידרשבהתאם למפורט בתוכניות בטון חשוף יבוצע  .א

לברר עם האדריכל והמהנדס, לפני תחילת ביצוע היציקות, את מיקומם המדויק של 
במידה והקבלן לא יצק בטון חשוף במקום שנדרש, הוא יהרוס  .הבטונים החשופים
 .שותויבצע, על חשבונו, יציקות חד ,את היציקות שביצע

בכל מקום )מפרט, תכניות, כתב כמויות ועוד( בו נכתב "בטון חשוף" ו/או "בטון  .ב
הכוונה הינה לבטון  -"בטון מסותת"ו/או חשוף אדריכלי" ו/או "בטון אדריכלי" 

 .במפרט הכללי יר ימי בהתאם להגדרתםחשוף חזותי בתנאי חשיפה לאו
ה השלמה האמור להלן מהוו .העבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף המפרט הכללי .ג

  .לנאמר במפרט הכללי
 
 הכנות 2.40.02

 
 כללי .א

הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט, לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון בעבודה דומה,  
בצוע דוגמאות ודגמים, עבודה זהירה ומוקפדת מאוד ובבקרת ביצוע ואיכות גבוהה 

 .מן הרגיל
שייפסל ייהרס ויבוצע מחדש לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים, כל קטע קיר  

 .עד לשביעות רצונו המלאה של האדריכל
על הקבלן להשלים, על חשבונו ובאחריותו, את תוכניות התבניות, מיקום המחברים,  

הפסקות יציקה, מיקום אביזרים והכנות לחלקי מערכות שישולבו בבטון, בהתאם 
 .להנחיות ופרטי האדריכל והמהנדס

אדריכל והמהנדס לסידור התבניות באתר לאחר ההרכבה על הקבלן לקבל אישור ה 
  .ולפני סידור ברזל הזיון

 
 יעוץ מעבדה ותכנון התערובת .ב

ידי -לפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה שתבחר על 
בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת הבטון  .הקבלן המבצע כספקית הבטון שלו

בעים ממנה, כגון: הובלת הבטון, הכנת התבניות, ויברציה, אשפרה, עצמה ובאלו הנו
 .פרוט תבניות וכו'

 
 של אלמנט עם בטון חשוף חזותי 1:1בקנה מידה  -דוגמאות  .ג

 3עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע, יכין הקבלן, על חשבונו,  .1
לאישור  דוגמאות של בטון מסותת  3-ו דוגמאות לפחות של בטון חשוף

והמפקח, כל דוגמא תהיה לפי העובי האמיתי של הקיר האדריכל, המהנדס 
כל דוגמא תהיה בתערובת בטון שונה לבדיקת  .מ"ר קיר 4ותכלול לפחות 

  .גוונים של הבטון
בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי התכנון וכפי המיועד  

שדות לפחות של חזות הכוללות הפסקת יציקה ויציקת  2להתבצע, לרבות 
 .עוקבת המשך

במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון לשביעות רצוף  .2
לרבות עדכון  -המפקח והמתכננים, ימשיך הקבלן לבצע דוגמאות נוספות 

התערובת, עדכון מספור שיטות ההובלה, ההשמה, ייצוב התבניות, ויברציה 
  .עד לקבלת תוצאה המתאימה לדרישות -וכו' 
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זה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי, כדי לאפשר התחלת כל התהליך ה .3
איחור  .עבודה עם תערובת, טכניקת הובלה והשמה בדוקים ומאושרים
 .בקבלת אישור הדוגמאות לא יהווה עילה לשינוי בלוח הזמנים

יישארו באתר העבודה עד השלמת  -הסופיות  -הדוגמאות המאושרות  .4
ים שנוצקו לדוגמא המאושרת ולאחר הפרויקט לצורך השוואה בין הבטונ

 .מכן ייהרסו
 מלט .ד
 

באחריות הקבלן לוודא כי למפעל המספק את הבטון נפח אחסון למלט  .1
כל  -)סילוסים( המספיקים לאלמנטי הבטון החשוף המרכיבים קומה אחת! 

יציקות הבטון החשוף לקומה יבוצעו מאתה מנת צמנט שתוזמן ותאוחסן 
 אצל ספק הבטון!

אדריכל רשאי לדרוש צמנט ללא אפר פחם ללא תוספת מחיר להצעת ה .2
 .הקבלן

 
 הטפסנות 3.40.02

 
 הנחיות לבצוע הטפסנות .א

התבניות לחלקי הבטון החשוף החלקים יהיו מלוחות כפולים, לוח חדש  .1
עליון ולוח תמיכה תחתון, בגמר פורמאיקה ו/או פורניר ו/או "טגו", בהתאם 

מנת לקבל בטון חשוף וחלק לחלוטין עם חריצים למפורט בתוכניות על 
 .בהתאם להנחיות האדריכל

 .התבניות יהיו מפלדה בהתאם לפרטי האדריכל 
חדשות, מתועשות, כדוגמת תוצרת "פרי" ו/או "מאבה" ו/או  יהיוהתבניות  

 ."אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע שיאושר ע"י המפקח
ה על הצמדה מרבית, וכל מרווח סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפד .2

 .מצד פנים + ניקוי יבש על פני הבטון הקיים -ייסתם במרק ויוחלק 
לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות, ויובטחו חבורים  .3

 ."חכמים" בין התבניות, כך שתהיה הצמדה מלאה וחבור רציף
בה נוחים גודל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצ 

 .תוך התחשבות במידות התבניות ופסי ההפרדה של האדריכל -ומסודרים 
הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד, שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות  .4

ורציפות התבניות! לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני 
מודות קבלת אישור מודד בנדון, לרבות קוצים למדרגות בטון משוננות הצ

  .לקיר
לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני בדיקה ואישור בכתב של  .5

 .האדריכל על קבלת התבניות
על הקבלן לחזק את  .כל פינות הבטון הגלוי/חשוף הן ישרות ללא גרונג .6

במקום בהם הפינה  .הבטונים בפינה, לפי הנחיות המהנדס, למניעת שברים
נזילה של "מיץ" בטון  למנועהחיצוני כדי גלויה תאטם התבנית בצידה 

 .וקבלת פינה בה אגרגטים חשופים
פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר הפינה בעת  

 .פירוק התבניות
למניעת בריחת "מיץ  -בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד"  .7

 .בטון" בזמן היציקה
 .ע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את הבטוןייקב "שמן תבניות" .8
לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת חריץ או פוגה  .9

 .מתוכננת
יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע במידות שנקבעו  סרגלי עצוב פינות .10

 .על ידי האדריכל
ס"מ  60של  יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך .11

מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי  4.0במרווחים שאינם עולים על 
כל זאת כדי להבטיח  .של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק

על מנת להבטיח  .שלא יותז בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה
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על הקבלן  .רשתות זיון של הקירות 2את חדירת צינור המשאבה בין 
 .המטרים האחרונים 4-5-להשתמש בצינור בחתך אובלי ב

לביקורת בכל שלב של  והמהנדס באחריות הקבלן להזמין את האדריכל .12
 .הרכבת התבניות, ובמיוחד לפני הרכבת הזיון

סופית את התבניות  ויאשר והמהנדס היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל 
  .במקום

 
 תוכנית ביצוע .ב

תתבצע לפי תכנית אדריכלות מפורטת שבה יופיעו חלוקה לסרגלים העבודה  .1
 .הקבלן מתחייב לבצוע צמוד לפי תכנית זו .ופרטים לבצוע

 .של התבניות SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ) .2
התכניות יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, 

 .אה על פני הבטוןהנקזים וכל אלמנט אחר הנר
כיוון הלוחות והתבניות יהיה בכיוון אחד ע"מ שיהיה אחידות בפני  

 .החזיתות
 
 טפול בתבניות .ג

 .מיד עם פרוק קטע תבנית, יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה .1
התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון, לרבות סימני ושאריות סיד  .2

 .במרווחים -בין התבניות השונות  -סיליקון  -ושאריות חומר האטימה 
תבוצע בדיקה חזותית לקביעת מצב התבנית, לאיתור נקבים, חתכים וכו'  .3

 .לשם קביעת אישור על שימוש חוזר בתבנית
 השימוש בתבניות העץ לא יהיה יותר מפעמיים! 

 
 מחברים -שומרי מרחק  .ד

יבוצעו במידות  -פנים וחוץ  -שומרי המרחק, המחברים שבין שתי התבניות  .1
 .ומיקום מדויק לפי פרישות בתוכניות האדריכלות

סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים, בעקרון: צינורית פלסטיק  .2
 .שבתוכה יועבר מוט ההידוק + קונוסים מגומי קשיח ו/או פלסטיק קשיח
עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו מוטות המרווח וצינוריות הפלסטיק + 

תוך שימוש  -לפי הוראות והנחיות האדריכל  -תבוצע סתימה הקונוסים, ו
בתערובת המבטיחה חוזק גבוה והדבקות אל הבטון, לדוגמא: מריחת שכבה 

חומרים של חברת  -מקשרת "טורובונד" וסתימה ב"סטרקצ'ורייט" 
"THOROהמשווקים על ידי חברת "אלוני" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח ". 

 .התאם לנדרש בתוכניות וכפוף לאזור סביבה ימיתהכיסוי לזיון יהיה ב .3
 .סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח המתיחה לפי אישור המהנדס

 
 ויברציה 4.40.02

די דיציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר לצ .א
לכל  ,יותכמו כן יש להכות על התבנ .המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש

בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת שטח היציקה, בתנועה מלמעלה למטה, 
 .גובההחדירה מלאה של הבטון לתוך התבנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל 

צורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" בצד ל .ב
 .מטר לכל היותר בין "החלונות" 4.0הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 

 -עומק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג הויברטורים וכו'  -מידות הויברציה  .ג
נושא הויברציה הוא בעל חשיבות מרבית והקבלן יוודא  .יבדקו בעת הכנת הדוגמאות

  .כי אנשים קבועים יבצעו אותה במשך כל הפרויקט
 
 אשפרה 5.40.02

התבניות ישוחררו ומים יוחדרו למרווח  .ל יום לאחר היציקהאשפרת הבטונים תח .א
גם לאחר שחרור וסילוק התבניות הקבלן ימשך בהרטבת  .שבין התבניות לבטון

 .למשך שבוע לפחות -הקירות 
 .האשפרה תבוצע בהתאם לסעיף במפרט הכללי .ב
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 הנחיות כלליות שונות 6.40.02
וקדמת, ובכל מקרה לא יהיו יציקות בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מ .א

 .בשעות שיא החום
תוך  -הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה ואחידה  .ב

 .הקפדה על כל מה שפורט לעיל
במידה  .יציקת הקירות תבוצע במלואה לקומה שלמה, ללא הפסקות יציקה .ג

 .ובאישור האדריכל והמהנדסהשלבים יקבעו בתאום  -יציקה בשלבים  התאושרו
 .סרגלי הפרדה ,על חשבונו ,הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע

טפסות ה .תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים .ד
הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק, 

  .גי טבול בחומר ביטומניכגון: איטום בגומי ספו
  .ות לשביעות רצונו של המהנדסספני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפ 

על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון שנוצק  .ה
  .קודם

 -לכל הצוות  -יבוצע רענון של כל שלבי הבצוע  -במרווחים של כחודש  -מפעם לפעם  .ו
 .מנהלי עבודהפועלים ו

 ישטפו -לשימוש באלמנטי הבטון החשוף  -כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר  .ז
 .לפני הכנסת התערובת

 .הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון 
טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות הראשונות, ויערוך  .ח

הטכנולוג יציין  .עת בצוע יציקות לאלמנטי בטון חשוףבקורים לפחות פעם בחודש ב
לעצמו נושאים הראויים לדיון, לשיפור ו/או רענון, ויעבירם למנהלי הפרויקט ולקבלן 

 .לבצוע -
 בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה! .ט

במקרה של בטון לא עביד, יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון, ובמידת הצורך  
 .סיף מנת משפר עבידות הנמצאת אצל הנהגיםלהו

מ"ק  5-לא יוכנסו יותר מ -ליציקות הבטון החשוף  -בערבלים שיובילו בטון לאתר  .י
בטון לכל הובלה, כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד התחלת וסיום 

 .היציקה
יקט: צוות הקבלן ישתדל שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל הפרו .יא

להצבת התבניות + יישור, צוות להרכבת פתחים נגיטיבים, צוות להכנסת הברזל, 
 .צוות לסגירת התבניות, צוות ליציקה + ויברציה וצוות לפרוק + אשפרה

בתאום עם המתכננים והפקוח, יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש בויברטורים  .יב
 .זורים עם צינורות מי גשם וכו'בעיקר בתחתית פתחים, פינות, א -חיצוניים 

 
 שמירה על חלקי בטון חשוף עד לקבלת העבודה ע"י המזמין 7.40.02

 .מיד עם סיום הסרת התבניות, יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה ושמירת פניהם .א
הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין ומסירתו  .ב

 .למזמין
הבנין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני הגנה על פינות  כיסוי חלקי .ג

הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית אשר תבטיח את יציבות הכיסוי 
 .וההגנה על הפינות לאורך זמן

הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על קיומו של הבטון הגלוי  .ד
 .ההגנהמתחת לשכבת 

 .לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה על הבטון .ה
שטחים בהם  .רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו .ו

יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים ותבוצע יציקה חדשה 
 .באחריותו ועל חשבונו של הקבלן

 
 בטונים פגומים 8.40.02

אדריכל של ה םהטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונ ,במידה ופני הבטון .א
יהרוס הקבלן את הבטונים, יסלקם מהשטח ויצק קירות חדשים, הכל  ,מהנדסו/או ה

 .על חשבונו
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בהתאם לסעיף  בבטון החשוף יבצע הקבלן תיקוניםבמידה ויאושר ע"י המפקח,  .ב
הכללי, אולם המפקח רשאי לדרוש הריסת הקיר לאחר ביצוע  במפרט 02094

 .התיקונים, הכל כמפורט במפרט הכללי
 הנחיות לבטון מסותת -02.04.09      

  בה  לאישור האדריכל לבצע דוגמא  שיידרבהם נדרש לבצע גמר בטון מסותת לחזיתות
 .ייקבע, עומק הסיתות, כיוון הסיתות, ופיזור הסיתות למטר מרובע

  ימים מפירוק התבניות וייבוש הבטון יבוצע הסיתות. 7לאחר 

  סיתות, מרחק בין כיוון הבהתם להנחיות האדריכל רוחב האזמל, כיוון יבוצע הסיתות
 .הסיתות הסיתותים ופיזור

  בטון ולא לגלות את פלדת הזיון.לא יעבור את עובי כיסוי ההסיתות 

  יבוצע ברצף לכל הקירות על מנת לשמור על מראה אחיד בין הקירות השונים.הסיתות 
 
 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 50.02

 
נדרש דיוק מרבי של אנכיותם המוחלט, פילוסם ועמודים על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות  02.05.1

ת המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן על הקבלן לבדוק א .האופקי ולרבות של כל צורה אחרת
 .הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים )תיאודוליט וכד'( באמצעות 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 
 

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

 .מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו של הקבלן
 
 ים וכו'חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנ 60.02
 

במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את  02066בנוסף 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

ודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות מ 
הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות ובמידה 

 .וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס
עם כל  לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר 

  .הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש
 

מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום המערכות,  02.06.2
המהנדס יכין תוכנית מפורטת של החורים, שרוולים,  .חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות

התכנית תועבר לאישור  .זר, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטוניםחריצים, משקופי ע
  .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  

ע"י קידוח ו/או ניסור הבטונים לפי הנחיות המפקח  שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה
 .כל ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון הקבלן .בשימוש במסור יהלום

 
 אשפרה 70.02
 

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

 
מיום היציקה, יותז חומר שחוסם התאדות המים מתוך  ימים 7טרם חלפו , על כל השטחים 02.07.2

  ." צבעוניCURING-COMPOUNDהבטון "
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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 COMPOUNDלהתיז  על משטחי הפסקת יציקה אין 
 

 .ימים נוספים לפחות 18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת 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 80.02

 
הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים, חייבות  02.08.1

 .באישורו של המפקח
במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה חלות על  02045 ר בסעיףבנוסף לאמו 

 .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 הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקהלהנחיו
 הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון: 02.08.3

 .הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון -
ל עוד הבטון טרי ו/או כחיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו',  -

ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, כולל נקוי כל הזיון הבולט  בנקוי חול במידה
 .סילוק כל החומרים רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל .מעל קו הפסקת היציקה

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

 
 .דלעיל 02045 מוגדר בסעיףביצוע היציקה כ 02.08.4

 
 ביטון משקופים 90.02

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

 .המשקוף יישמרו בקפדנות
 
 נים מיוחדיםשימוש בבטו 10.02

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

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

 .בטון מאושר ע"י המפקח
 
 ת הזיוןפלד 11.02
 

הפלדה  .מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתכניות  02.11.1
מוטות הפלדה  .ם ללא כל סטיות שהןתתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניי
 .שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט

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

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

 .הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו
 

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

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 
מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת  25ובקטרים גדולים מעל קוטר 

 .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
 

פות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, כמפורט חפי  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 הקבלן  -פלדה רתיכה במקום ברזל קשירה באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מ  02.11.8
באם יהיה צורך בשינוי התכניות, עלות  .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .את אישור המפקח לכך

 .השינויים תכול על הקבלן
 
 אופני מדידה מיוחדים 12.02

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

 .ת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדיםהובלת ושימ .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
ד', אלא אם צוין אחרת בכתב עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכ .ה

 .הכמויות
הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע' אינסטלציה מים  .ו

 .וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי הוראות המפקח
 .עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים .ז
ות, כבלים, צנרת וכו', וכן ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעל .ח

החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים לביצוע עבודות 
לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים של כל קבלני  .הגמר והמערכות

סידור וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן 
בודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם הפריטים הדרושים למערכות וע

  .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
ל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד כ .יד

 .בסעיפי כתב הכמויות
 

כל תיקון נדרש לק בכל שטח שיידרש לרבות בטון חמחירי היחידה כוללים יצירת שטחי  02.12.2
 .וכמפורט לעיל המפקח בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו, בהתאם להנחיות
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התשלום אך  .שטחי בטון חשוף תשולם תוספת בהתאם למפורט בכתב הכמויותעבור יצירת  
 .ורק עבור שטחים שאושרו ע"י המפקח לפני היציקה
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 בטון טרוםעבודות  - 30פרק 
 
 כללי 10.03

העבודה בפרק זה מתייחסת לתכנון מפורט, ייצור, אספקה והרכבה של פלטות חלולות דרוכות וקורות  
ם למפרט הכללי, המפרט המיוחד להלן, התכניות, פרטיהן ולפי המוצג דרוכות שתבוצענה בהתא

 .בסעיפי כתב הכמויות
 
 לוחות דרוכים חלולים 20.03
 

 כללי  .א
 .העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון דרוך  .1
 .50-סוג הבטון ב  .2
 -ת דריכת לפי שיטלהלן,  10ראה סעיף הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המפקח   .3

 .קדם
של הפלטות מלווה  לפני הביצוע החרושתי, הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנון מפורט .4

כנדרש בתוכנית ובמפרט וכן תוכנית  חישוב סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסים
 .סימוני הפלטות השונות עם 1:100הרכבה בק"מ 

  .גבוהים ביותרככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים ה 
והאלמנטים השונים  הקבלן יתאם עם המפקח פרטי השענה מוסכמים בין הפלטות  .5

 .הנושאים, לרבות השענה על קורות פלדה
שהנ"ל ישפיע על המחיר  מבלי - מודגש בזה שמידות פרטי ההשענה עשויות להשתנות  .6

 .הנקוב עבור קורות ראשיות
יפים עם קיטום  טות נקיים, חלקים,הדרישה הינה לפני בטון בצד הנראה לעין של פל  .7

 .תפרים אחידים .פינות אחיד וחלק
הפלטות להיות  מאחר ועל הפלטות הדרוכות נוצק "טופינג", על הפנים העליונים של  .8

 6החספוס יהיה בגובה  .מחוספסים על מנת להבטיח אחיזה טובה של השכבה הנ"ל
 .בניצב לאורך הפלטה כיוון החספוס: .מ"מ לפחות

כל  .מילוי התפרים קדיחת החורים עבור הצנרת תעשה לפני יציקת טופינג, ולאחר  .9
 .חיתוך או קידוח שיבוצעו בפלטות יידרשו את אישור המהנדס

היצרנים  ניתן לספק את התקרות עם פלטות טרומיות המיוצרות על ידי אחד  .10
 המפורטים להלן:

 סולל בונה  -
 ספנקריט  -
 ע"מבטון ב מוצרי אשקריט -
 כלל בטון -

 .בתכניות מפורטות הפלטות לרבות מידות עקרוניות .11
על הקבלן לתכנן את התקרות לפי מידות של פלטות בהתאם למפעל המייצר ובאישור  

המפקח, התכנון מחדש יחול עליו, ויציקות הקשחה או יציקת שפה, תשולמנה בדיוק 
 .לפי התכנון המקורי

 .טים בתוכניותהפלטה תתאים לעומסים המפור .12
 
 דרישות ליצור פלטות טרומיות  .ב

 .כנדרש 50-חוזק הבטון לא יפחת מהחוזק המוגדר לגבי בטון ב  -
 .הזיון יעמוד בדרישות התקן הישראלי  -

 
 סיבולת יצור  .ג

 .5חלק  466לפי ת"י  
 

 סיבולת הרכבה  .ד
 .מ"מ 2הסטיה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על  
 .מ"מ 2כית )התרוממות הפלטות( לא תעלה על הסטיה האנ 
 .הרכבת הפלטות תעשה כך שהמישקים יהיו בקוים ישרים ורצופים 

 
 הגבלת הכפף כלפי מעלה )"קמבר"(  .ה
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 .בזמן הדריכה ולאחריה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלה 
בע את )קו .מידת הכפף תלויה בכח הדריכה, בגיל הבטון בזמן שחרור כבלי או חוטי הדריכה 

ככל  .מודול האלסטיות של הבטון( ובמשך זמן האחסון שלהן עד להרכבתן ויציקת הטופינג
שמועד שחרור הכבלים או החוטים מאוחר יותר מבחינת גיל הבטון, מודול האלסטיות עולה 

ככל שמתארך משך הזמן בין היצור של הפלטות לזמן ההרכבה שיעור  .ושיעור ה"קמבר" יורד
 .ילת הבטון("הקמבר" גדל )זח

מידה זו תמדד במרכז  .מ"מ 15מידת הקמבר המירבי, שתותר בכל סוגי הפלטות לא תעלה על  
 .הפלטות הדרוכות בזמן הרכבתן

כדי לעמוד בדרישה זו חובתו של הקבלן לתאם עם היצרן את מועדי היצור וההרכבה כדי  
 .להקטין את זמן האחסון

 
 בדיקת פלטות טרומיות  .ו

 .252בהתאם לת"י  
הקבלן לא יתחיל יציקת פלטות לפני אישור המפקח שתוצאות הבדיקות תואמות לדרישות  

 .התכנון
מודגש כי אישור המפקח לחישובים הסטטיים אינו פותר את הקבלן מלהיות אחראי  

 .לתוצאות והמסקנות הנובעות מכישלון בניסוי ההעמסה
 
 דרישות הרכבה  .ז

או  1:100התכניות תהיינה בקנ"מ  .המפקח תכניות הרכבה על הקבלן להכין, ולהגיש לאישור 
 .ויכללו את סידור הפלטות 1:50

מודגש במיוחד שהפלטות הטרומיות יורכבו על הקורות בצורה שלא יווצרו מאמצי פיתול  
במידת הצורך יש לשלב  .שיסכנו את הקונסטרוקציה או שיגרמו לה דפורמציות מיותרות

 .פיתול כאמור תמיכות מתאימות כדי למנוע
 .הערמת לוחות על לוחות מורכבים לא תורשה 
 .העתקים של תכניות ההרכבה יועברו לאישור המפקח תוך חודש ימים מיום חתימת החוזה 

יחד עם זאת,  .את חתימת המפקח על תכניות ההרכבה יש לקבל כאישור על תכנון באופן כללי
ו/או תהליכי עבודה אם יתגלה ליקוי אין הדבר משחרר את הקבלן מתיקון ועדכון תכניות 

 .הרשות בידי המפקח לשנות את תהליך ההרכבה המוצע .לאחר מכן
 
 שונות  .ח

 5חלק  466מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד להוראות ביצוע המופיעות בת"י   .1
לפלטות חלולות דרוכות והמתייחסות למילוי קצה הפלטות הדרוכות בבטון וחיבורי 

  .טות לבין החגורות ההיקפיות וכד'הזיון בין הפל
בכל תחום מוגדר תורכבנה פלטות  .בכל פלטה דרוכה יוטבע בברור תאריך יצורה  .2

מסדרת יצור אחת מאותו גיל ומתהליך אשפרה מאותו מועד, כך שלא יווצרו הפרשי 
גובה של תחתית הפלטות ובין הפלטות בגלל קימור לא אחיד או בגלל קימור יתר 

פלטות  .ארוך מדי ממועד היצור ועד למועד ההרכבה ויציקת הטופינגבגלל זמן 
מ"מ במועד היציקה של הטופינג, יפסלו  15בעלות כפף יתר כלפי מעלה, העולה על 

ויוחלפו על חשבון הקבלן בפלטות תקינות עם כפף יתר בגבולות המותר כמפורט 
 .לעיל

מתם לעמודים, קירות, קורות, בפלטות מסוימות יבוצעו חיתוכים שונים לצורך התא  .3
כמו כן חלק מהפלטות יבוצעו עם חיתוך אלכסוני בקצותיהם להתאמתם  .פירים וכד'

הכל עפ"י תוכניות  -לקירות/קורות נושאים/ות שכוונם אינו אורטוגונלי 
בחיתוך הפירים, יהיה באחריות הקבלן לבצע את כל חיתוכי  .הקונסטרוקציה

הפתחים בפלטות שיהוו את מעברי  .ל )וורטיקלי(ע-הפלטות, באופן חופף בהיטל
 .הפירים לכל הגובה ובכל הקומות, יבוצעו ללא הזזות אופקיות כלשהן

יש לוודא שבזמן יציקת הטופינג והקורות ההיקפיות יתמלאו החללים של הלוח"דים   .4
 .אין לסתום את החללים הללו לפני היציקה .שבקצוות בבטון

( שימלא באופן רצוף את 1:2ות תבוצע על מצע דייס צמנטי )הרכבת הפלטות הדרוכ  .5
לאחר גמר פילוס הלוח"דים  .כל שטח ההשענה שבין הלוח"דים לאלמנטים הנושאים
הדייס הצמנטי יונח בצורה לא  .ינוקו עודפי הדייס מפני הקורות ויעוצבו בקו הקורות

  .מיושרת
עין )התחתון( חלקים ומלאים על הקבלן לדאוג לקבלת פני לוח"דים בצד הנראה ל .6

 .ויצוקים במפעל ע"ג תבניות פלדה נקיות וחלקות
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 מילוי מישקים  .ט

  .מילוי מישקים יבוצע מיד לאחר הרכבת הפלטות 
מילוי המישקים יבוצע  .המישקים יהיו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפני המילוי 

 .עם אגרגט דק )שומשום בלבד( 30-חומר המילוי הוא בטון ב .בנפרד מהטופינג
 הצטברות מים בחללי הפלטות  .י

הקבלן יהיה אחראי לשחרור המים האלו  .ישנם מקרים שמים מצטברים בחלל הפלטות 
ולתיקון פני הבטון לאחר ניקובו, הכל בטרם יחלו בביצוע עבודות הגמר בתקרות שמתחת כדי 

 .מים הכלואיםלא לגרום לנזקים של עבודות הפנים והגמר כתוצאה מה
 

 עמידות נגד אש .יא 
מרחקי הגדילים מתחתית האלמנט יהיו במרחק אשר יתאים לדרישות עמידות באש לפי חוק  

וכן בהתאם להגדרת ההתנגדות לאש של  .ד', תיקון תשנ"ב 7, 43.00התכנון והבניה תקנה 
  .5חלק  466אלמנט מבטון טרום דרוך, ת"י 

 .ת של הפרויקטהכל כפוף לאישור יועץ הבטיחו  
 
 אופני מדידה מיוחדים 30.03

 גם:כוללים יחידה בנוסף למתואר במפרט הכללי מחירי ה
 .הכנת תוכניות הייצור, ההרכבה, חישובים סטטיים מפרטי הרכבה וייצור  .1
 .בחלקים הבאים במגע עם בטונים יצוקים באתר פלטהחספוס פני ה  .2
 .החלקת המשטח להנחת הלוחות החלולים  .3
 .תמיכות ופיגומים, עיבוד חורים ושקעים  .4
 .כל הבדיקות הדרושות  .5
 .גמר מוחלק של תחתית הקורות לרבות ניקוי החיבורים בין הלוחות  .6
 .קידוח חורים בפלטות אשר יעשה לאחר התקשות הטופינג ע"י מקדחת יהלום  .7
 .זיון בפוגות ודיוסם לפי יציקת הטופינ .8
 .היציקה למדידה בנפרד .דרשות ליציקה בין הלוחותאת כל ההכנות הנ .9
 .ס"מ לפחות 20החדרת הבטון לחורי הפלטות לעומק  .10
 .כל האמור במפרט זה .11
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 עבודות בניה - 04פרק 
   
 סוגי הבלוקים 10.04

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

 .מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח 
 

 .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
וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות השונות ועל פי הנחיות מפורטות של 

 .מהנדס הקבלן לתאום מערכות
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות, תוך הקפדה  

 .על מילוי החריצים ובידוד מתאימים
התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים ו/או סיתות במקרה והצינורות או  

 .בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים
 

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  .466ות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י חגורות אופקי 
 .דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום

במידה והקבלן לא יכין קוצים בשעת  .החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות 
 .למנטים כולל דבק אפוקסישיקדחו לא 466היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 

 
 אופני מדידה מיוחדים 60.04

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: 
וכו'( לרבות זיון כנדרש, קוצים עם דבק  , שטרבותכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות .א

 .הפתחים יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הכל .כו'ו אפוקסי
 .ביטון משקופים .ב
 .בניה במעוגל .ג
 .בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון .ד
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב  .ה

 .הכמויות
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 איטוםעבודות  - 05פרק 
 מבוא  

 

כות המרכיבות את המבנה. במכלול המער רגישותמערכת האיטום היא אחת המערכות ה

 במקרה של כשל מערכת האיטום, לא ימלא המבנה את ייעודו.

 

מערכת האיטום לא תתבסס על חומרי הבניה והשלד. יש להגן על מכלול המבנה מפני חדירת 

מים ומפני רטיבות אל משטחה העליון, לרבות מיניקה קפילרית באמצעות מערכת איטום 

 ו החיצוני והן מצידו הפנימי של המבנה.רציפה. הגנה זו תעשה הן מציד

  

ת אינם אלא חוליה ות האיטום המתוכננובתוך מערכ המובניםמקדמי הביטחון  

הכנת  במערכת. שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על תערובות ונוהלי יציקת בטונים,  

וליות הם חשלבי הביצוע  על כל , איכות יישום מערכות האיטום ופיקוח קפדני לאיטום תשתיתה

. כמו כן, תואם לדרישות המפרט המיוחד כי הביצוע יהיה נוספות באותה מערכת ויש להקפיד 

האיטום שיבחר לביצוע העבודה יהיה קבלן מקצועי ומנוסה  מתבסס התכנון על ההנחה כי קבלן 

 . כמוגדר בהמשך העומד בתנאי הסף 

 

ת התיכנוניות במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישו 

וליישם  המוצגות בחלקיו השונים של המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ  

 את פרטי התכנון המחמירים יותר.

 

לתחילת הביצוע. ביצוע  הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם  

מלא ושלם. לא תהיה כל לתכנון וקבלתו כפתרון נכון,  ע"פ התכנון, משמע הסכמה  -העבודה 

 להסתייגויות וטענות בדיעבד. התייחסות 

 

  כל העבודות יעשו באיכות שאינה פחותה מדרישות כל התקנים הרלוונטיים,   

משרדי   מפרטי מכון התקנים הרלוונטיים, חוקי התכנון והבניה והמפרט הכללי הבין  

 )הספר הכחול( לדרישות.

 

 אינה פחותה מן הנדרש בתקנים ובהם התקן איכות העבודה תהיה בקיימות ש  

 .2752הישראלי  

 

 

 

 כללי  05.02

מסמך זה מתייחס לכל חלקי המבנה אותם יש לאטום בפני מעבר מים. בכל מקרה בו מוכתב 

איטום ויצרן מערכת האיטום מציין יישום שכבת קישור )פריימר( כשלב  מוצר/מערכת
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ישור גם במפרט זה והוא כלול במחיר היחידה ביישום המערכת יראה כאילו נדרשה שכבת הק

 לא צוין הדבר במפורש. םא םג

כל השטחים המטופלים ימדדו, בדר"כ, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, 

שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל אלומיניום, עיבוד פרטים וכו'. 

וכך  לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה הנקוב כ"א בנפרד. חפיות ופחת בחומרים השונים

 .גם ההצפות לביקורת

מיוחד, בפרטים הגרפיים ובכתב הבכל שטח ושטח תקבע מערכת האיטום ע"פ הכתוב במפרט 

 אחת ואין להפריד ביניהם. שלמות( המסמכים משלימים זה את זה ומהווים 3הכמויות. כל )

 

חומרים ושיטות עבודה הבאים לתת פתרון  המפרטים שלהלן הם מפרטי תכנון המכתיבים

ההנחה היא, כי קבלן האיטום מכיר את החומרים המוכתבים וצבר  הנדסי לבעיה נתונה.

קבלן לדרוש ולקבל מיצרן החומרים הנחיות הניסיון סביר ביישומם. בכל מקרה, באחריות 

 יישום והוראות בטיחות )אש, מים, בריאות, סביבה( וליישמם כנדרש.

 תשתית לעבודות האיטוםהכנות    05.03

ההנחיות המפורטות להלן מחייבות לעניין יציקות הבטונים ותשתיות אחרות לצורך וכחלק 

 מעבודות האיטום. 

 

 כללי -בודות בטוןע 05.03.01

מאחר והבטון הוא מרכיב חשוב במערכת האיטום, יש להקפיד כי תערובות הבטון על 

 י מומחים לעניין. זאת, תוך התחשבות בדרישות האיטוםמרכיביהן ונוהלי היציקה יקבעו ע"

 כמפורט.

סדקי ההתכווצות  מתוכננות כך שיביאו למזעורתערובות הבטון על כל מרכיביהן תהיינה 

שכתוצאה ממנה נוצר קרום דק ובלתי יציב  Bleeding -וכן למזעור תופעת ה ופגמים אחרים

 צמנט קטן ככל האפשר.מומלץ לשמור על יחס מים:  על פני משטח הבטון.

 -, יש לוודא:או תוסף אחר )סופר פלסטיסייזר( "בתוסף על"באם יעשה שימוש 

תהיה הבטון  השפעתו עלהתוסף הנבחר הוא מוצר מסחרי בדוק ומאושר אשר  .1

 ללא תופעות לוואי בלתי רצויות.ו כמתוכנן

או  זמן "ההשהיה" חייב להיות מותאם למקרה ולמקום בו מתבצעת ההוספה )תחנה .2

 אתר(.

והיה באם יוחלט על שימוש ביותר מתוסף אחד בתערובת יש לבדוק ולוודא כי,  .3

באיכות התגובה כימיות בין התוספים לבין עצמם, לא יפגע תוצר  ותתרחשנה תגובות

 הבטון.

בכל מקרה ידרוש המפקח ויקבל אישור מהקבלן או מספק הבטון על התוספים השונים 

 .ומינונןשהוספו לתערובת 

 תבניות 02.0305.
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ביציקת קירות תת קרקעיים, בכדי לייצר פני שטח בטון חלקים מישוריים לקבלת מערכת 

 האיטום, מומלץ להשתמש בתבניות מתכת או לוחות דיקט.

האיטום לקיר  השימוש "בשמן תבניות" עלול לגרום לבעיות בהדבקה של מערכת  . 1

איטום ליישום על קיר הבטון אין  הבטון. אי לכך, באותם מקרים בהם מתוכננת מערכת 

 להשתמש ב"שמן תבניות" לסוגיו.

פושרים  במקרה ונעשה שימוש בשמן תבניות יש לבצע שטיפת הקירות במים  

 בר לפחות. 120בלחץ של   המהולים בדטרגנט דוגמת סבון לשטיפת כלים(. המים יותזו 

 מים, בריכות ליציקת קירות תת קרקעיים ו/או  מומלץ כי חיזוק התבניות .2

לצידה השני. השימוש  יעשה ללא שימוש בחוטי קשירה העוברים מצד אחד של היציקה י

 ייעודיים למטרה זו עדיף. במוצרים מתכתיים

על הקבלן לידע את המתכנן על סוג שומרי המרחק ואבזרי הקשירה   

השטח  המתוכננים כדי  שמערכת האיטום המתוכננת תיתן מענה להכנת פני  

 יושם מערכת האיטום.טרם ת

יש  באותם המקרים בהם מתוכנן לצקת קיר כנגד מערכת איטום קיימת,  .3

מבלי לחורר/לפגוע  לדאוג ולוודא כי ייעשה שימוש בטכנולוגיה של "תבניות צד אחד" 

 במערכת האיטום.

 

 יציקה 05.03.03

 -קרקעיים בפרט יש לשמור ולהקפיד על:-בעת יציקת בטונים בכלל וקירות תת

הבטון חייב להיות בטון לכיד  הניתן לעבוד במאמץ סביר. יש להחזיר ליצרן הבטון  .1

 כל משלוח בטון שתכונתיו  אינן מאפשרות להשיג  אלמנט בטון חלק  ורציף.

  1923ועל פי תקן   02הנדרשים במפרט הבין משרדי חוברת  היציקה יציקה ע"פ נוהלי .2

 .מבוקרריטוט הכוללים 

ף אחר חודר את הבטון, יש להבטיח ולוודא כי יציקת הבטון במקרה שצינור או גו .3

מצידו התחתון של הגוף החודר מלאה וכי הבטון מגיע למגע מלא עם דופן 

 הצינור/הגוף החודר.

יש להבטיח איטום כל תפר הפסקת יציקה בלתי מתוכנן העלול להווצר כתוצאה  .4

ום יבוצע ע"י בתהליך היציקה של קירות המרתף. האיטו/או עיכובים מתקלה 

 כמוכתב בפרקים הרלוונטיים במפרט זה.רצועות עצרי מים תופחים ו/או דביקים, 

 

 אשפרה 05.03.04

יש להקפיד ולאשפר את הבטונים, קודם ליישום שכבות האיטום. האשפרה ע"פ הנחיות 

 מהנדס הקונסטרוקציה ו/או ע"פ נהלים מקובלים.

שטחים המיועדים לקבל שכבות  , באותםCURING COMPOUND -ב באם נעשה שימוש

כי החומר הנבחר אינו על בסיס שעווה או , יש לוודא המתוכננות להיות דבוקות לבטון איטום

 .אחר העלול לפגוע ברמת ההדבקה של מערכת האיטום לתשתית הבטון
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בכל מקרה, יש להביא לאישור יועץ האיטום ולצאת מתוך הנחה כי יש אפשרות שייאסר 

 ולא יאושר כלל. CURING COMPOUND -ה השימוש בכל סוגי

 

 תיקונים והכנות 05.03.05

 -הבטון ביסודיות: משטחלפני יישום שכבות איטום ייבדק 

איטום ולטפל בהם הקונסטרקטור ויועץ הסדקים יש להתייעץ עם  שיאותרובמקרה  .1

 כפי שיוחלט.

מידה משטחים אופקיים המיועדים לקבל שכבות איטום חייבים להיות מישוריים ב .2

 כזו שתבטיח את "קבלת" מערכת האיטום כנדרש ע"פ מפרטי יצרן החומר.

בליטות בבטון שנוצרו עקב בריחת חומר בחלל בין תבניות או מכל  להסיריש  2.1

סיבה אחרת. למטרה זו, מומלץ להשתמש "בדסקת מוזאיקה" או בכל כלי 

 אחר ע"פ הצורך.

 יםיעודיצמנטיים י למלא בחומרי מליטהיש  במשטח הבטוןשקעים  2.2

או על ידי גורם  אושרו ע"י יועץ האיטוםמיוצרים בשימוש חרושתי, שה

 מוסמך אחר.

יש לוודא אשפרה נאותה של התיקונים. האשפרה תחל כבר ביום 

 .ותמשך כנדרש היציקה/התיקון ע"י תרסיס מים

ם, יש בכל המפגשים בין מישורים אופקיים ואנכיים, עליהם יש ליישם יריעות איטו .3

 "לשבור" תחילה את הפינה ע"י יציקת "רולקה" מתערובת צמנטית.

  יישום חומר המליטה הצמנטי ליצירת רולקה על תשתית שהורטבה בסמוך

 ליצירת ה"רולקה".

  לשיפור ההדבקה תהיה התערובת הצמנטית מושבחת בפולימרים אקריליים

היישום . בכל מקרה, מינון הפולימר בתערובת ואופן SBRאו על בסיס 

 יקבעו ע"י הנחיות יצרן הפולימר שנבחר לשימוש.

  ה"רולקה" תהיה בחתך משולש שמידותיו נקבעות ע"פ המקרה, אך אורך

 ס"מ. 5 -הצלע לא יהיה גדול מ 

יש לוודא קיטום כל פינה "חיובית" באלמנט בטון )מעקה( שמערכת האיטום אמורה  .4

פרופיל משולש בתבנית בעת  "לעטוף" אותו. הקיטום יכול להתבצע ע"י קיבוע

היציקה, או לאחר מכן באמצעים מכניים ובלבד שמערכת האיטום לא תיושם על 

 פינה "ישרה".

מתן בטונים באיכות פני שטח  קבילה ליישום מערכות איטום היא באחריות הקבלן וכל עבודות ההכנה הם 

רד ומפורש לביצוע עבודה זו בכתב באחריותו ולא ישולם עבורם תשלום נוסף, אלא אם כן מופיע סעיף נפ

 הכמויות.

באם בוצע  .יום מיום יציקת שטחים אחרים המיועדים לאיטום 21 -יום מיציקת גגות עליונים ו 30באם עבור 

 כל המפורט עד כאן ואושר ע"י המפקח בכתב. אז, ורק אז, ניתן להתחיל בביצוע עבודות האיטום.
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 סיכום 05.03.06

 -איטום, אלא אם כן, התקיימו כל התנאים הבאים:לא יבוצעו כל עבודות 

כעקרון כל משטח עליו מיושם חומר איטום מסוג כלשהוא יהיה חלק, יציב, ללא  .1

שכבת חומרים מתפוררים, ללא בליטות, ללא חומרים הנתקפים בקורוזיה, ללא 

פיסות עץ המשמשות כשומרי מרחק, ללא סגרגציה או כל תבנית מצב המכשילה את 

 חומר האיטום. הידבקות

 סדקים ופגמים אחרים בבטון טופלו כנדרש, באם נדרש. .2

 , כולל קיטום פינות.כל שאר ההכנות בוצעו כנדרש .3

מיום גמר אשפרת הבטונים ועד לתחילת ביצוע עבודות האיטום עבר זמן כנדרש ע"פ  .4

 המקרה. זאת במטרה להבטיח כי הבטון יבש דיו לקבלת מערכת האיטום.

ע"י המפקח, לתחילת עבודות האיטום. אישור כזה יידרש לכל ניתן אישור בכתב  .5

 שטח ושטח בנפרד.  

במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוניות  .6

המוצגות בחלקיו השונים של המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ 

 וליישם את פרטי התכנון המחמירים יותר.

 ל כלולים במחיר היחידה ולא ישולמו בנפרד.כל ההכנות הנ" .7

 

 חומרי איטום  04.05

 כללי 05.04.01

כל החומרים והמוצרים המופיעים במסמך זה בשמם המסחרי, אינם אלא מוצרים מייצגים 

ויש לראות כאילו נכתב "שווה ערך" )ש.ע.( לידם. בכל מקרה אישור חומר כש.ע. ע"י יועץ 

 ה ערך בתפקוד ובמחיר.האיטום בלבד. ש.ע. משמע, שוו

כל מוצר מסחרי חלופי יורשה לשימוש אך ורק אם נתקבל אישור בכתב כי אכן הינו ש.ע יועץ 

 האיטום, בלבד, מוסמך להוציא אישור שכזה, הכל בהליכים מסודרים כמקובל.

המפקח או כל נציג מוסמך של היזם ויועץ האיטום הם ורק הם מוסמכים לאשר או לדחות כל 

טול ו/או שינויים במערכות האיטום המתוכננות, שינויים היזומים ע"י הקבלן או הצעה לבי

 כל גורם אחר.

 

 אספקת החומרים והמוצרים  05.04.02

יש לוודא כי החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכניות ו/או 

כלים סגורים או יבמובכל מסמך נלווה אחר יסופקו לשטח באריזות מקוריות של היצרן 

שא סימן ברור הכולל את יכל חומר או מוצר  .כשהם ארוזים באופן אחר, הכל לפי המקרה

דרך ישומו, כללי זהירות שם היצרן ו/או את סימונו ותאור החומר, מרכיביו החיוניים 

 של החומר. התפוגה ותאריך ייצור. באם "חיי המדף" מוגבלים יצוין גם תאריך
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ולתעד שאורך חיי המדף ותאריך או תפוגת האחריות לטיב החומר אינם   על הקבלן להוכיח

מסתיימים לפני מועד היישום המתוכנן )בוודאות( של החומר. נעשה שימוש חלקי בחומר 

 –מתוך אריזה ויש כוונה להשלים את השימוש בחומר שנותר באריזה  במועד מאוחר יותר 

 כנן.יקבל לכך הקבלן המבצע  אישור מוקדם מן המת

 

 

 

 אחריות לטיב המוצרים 05.04.03

ציון החומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים במפרט, בכתב הכמויות ו/או  .א

בתכניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח, לא יגרע מאחריות 

 .בחומרים אלההקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש 

 .ישראליים יעמדו בדרישות התקנים הרלוונטייםמים תקנים חומרים שלגביהם קיי .ב

 מפמ"כ או אחר אומוכר לתקן  יתאימו תכונות החומרים –במידה ואין תקן ישראלי 

 על ידי יועץ האיטום.כפי שיפורטו רשימת דרישות ל

דגימות  ,לדרישת יועץ האיטום ו/או המפקח מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו .ג

ח אדם וכל יתר האמצעים הדרושים ועשתה וכן כלים, כמהחומרים והמלאכה שנ

ל כפי והכ –לביצוע הבדיקות במקום או להעברתם של החומרים לבדיקה במעבדה 

 .ו/או המפקח שיורה יועץ האיטום

 
 דרישות מקדמיות לביצוע  05.05

 

 תנאי סף –לביצוע עבודות איטום  קבלני משנה 05.05.01

ת איטום בפרוייקט זה יהיה חייב באישור מוקדם של יועץ אשר ייבחר לביצוע עבודוכל קבלן 

 האיטום.

הצגת תעודת "קבלן איטום מוסמך" מטעם מכון התקנים או ש"ע של גוף מקצועי מוכר  או 

לפחות תעודת "אוטם מורשה" היא תנאי סף לאישור הקבלן כקבלן המבצע עבודות איטום 

 בפרוייקט. אולם אין תנאי זה תנאי מספיק .

לקבלת האישור, על הקבלן המועמד להציג מכתבי המלצה מגורמים הנדסיים מוכרים קודם 

המעידים על יכולתו להתמודד, בצורה מקצועית, עם העבודה נשוא מפרט זה, לרבות התקנת 

מערכות האיטום המוכתבות על כל שלביהן. כמו כן, על קבלן האיטום המועמד להציג רשימה 

הצלחה, לרבות עבודות בהיקף כספי דומה, אותן ניתן לבדוק של עבודות דומות שביצע בעבר ב

 ולבקר. 

אישור הקבלן כקבלן מבצע בפרוייקט יוצא ע"י יועץ האיטום ו/או נציג מוסמך אחר מטעם 

 היזם.

קבלן אינו עומד ברמה המקצועית הסתבר כי מאך בפועל  ,אישורהבכל מקרה, גם אם ניתן 

 מהשטח ולדרוש קבלן אחר תחתיו. לסלקורשאי הנדרשת יהיה יועץ האיטום 
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 בנושא זה, פסיקתו של יועץ האיטום תהיה סופית ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.

נסיון של קבלן או עובד מטעמו לחמוק מהוראות המתכנן  מתוך כוונה או מתוך  מה שיחשב 

 ע"י המתכנן כמוגבלות טכנית תהווה עילה להפסקת עבודת הקבלן המבצע לצמיתות.

זיהה  המתכנן בורות מקצועית מכל סוג שיש בה לאיים על טיב עבודות האיטום באופן ישיר  

 או באופן משתמע רשאי הוא להפסיק עבודתו לצמיתות בפרויקט.

 

 בטיחות 05.05.02

 והגהות לא יבצע קבלן האיטום כל עבודה אלא אם כן נקט בכל אמצעי הבטיחות   

 -חייבים כולל:תהמ 

והיגיון.  על כללי בטיחות וגהות בביצוע העבודה בהתאם לכל דין יש להקפיד  א.

לחומרים נדיפים מהפריימירים  בעניין הגיהות יש להתייחס לרגישות אישית בכל הקשור 

 למיניהם. 

להשתמש  הכרה יסודית ומלאה של החומרים וחומרי הלוואי בהם הוא עומד  ב.

 לאדם ולסביבה. מהם חדאל והסכנות הקשורות בכ

  בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות  ג.  

אש    הצבת מטפי כיבוי כמוכתב ע"י המוסד לבטיחות ולגהות תוך הקפדה על  

 זמין לכיבוי אש ו/או שטיפה. מים ונגישות למקור שמישים

  סיור מוקדם ומיפוי כל המקומות כמו יחידות טיהור אוויר או כול מקום  ד.  

לגרום    אחר שדרכו יכולים להגיע אל אנשים ובעלי חיים גזים/ריחות שיש בהם  

 לאי נוחות או חס ושלום לגרוע מזה.

   ועל  שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגנה מלאה על בריאות ה.  

 העובדים, הסובבים והסביבה. שלמות 

 אמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל מקרה ומקרה. ו.  

 

 יפות שכבות האיטוםרצ 05.05.03

קבלן האיטום ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר לא בא לידי 

ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח, יובא הדבר, בעוד מועד, לידיעת 

 המפקח, אשר יקבע כיצד לנהוג.

נע מבצוע פעולות שתוצאתן  זיהה הקבלן כשל מכל סוג העלול לגרם לחדירת מים עליו להמ

כשל בהשגת המטרה שהיא :מניעה מוחלטת של בעיות רטיבות . לא נקט הקבלן בדרך זאת 

 יחולו ההוצאות הנוספות  הכרוכות בתיקון המצב עליו.

   

 קבלת הסברים 05.05.04

המפקח, לבקש המתכנן/ ליצור קשר עם קבלןהלפני התחלת ביצוע עבודות האיטום, באחריות 

 פרטי הבניין וכל גורם שיש לו השפעה על הביצוע. ת והסברים ולוודא הבנת המפרטהנחיו
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הערות לתכנון והסתייגויות, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם לתחילת הביצוע. ביצוע 

ע"פ התכנון, משמע הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם. לא תהיה כל  -העבודה 

 ות בדיעבד.התייחסות להסתייגויות וטענ

 אחריות לעבודות האיטום 05.05.05

משך הזמן המוכתב בתקן  אחריות הקבלן, למכלול עבודות האיטום באתר תעמוד על 

  .2752הישראלי 

 

 המטרה ותקינות קולטי מי הגשם והמרזב בדיקות הצפה 05.05.06

 יעברו בדיקת  חדרים רטובים, מטבח, מרפסות וגגות עליהם יושמה מערכת איטום  

ותקן    05תקנית. הבדיקה תבוצע ע"י גוף מוסמך וע"פ הנחיות הספר הכחול פרק  הצפה 

המים יעשה רק ע"פ   ריקון , לרבות בדיקת מערכת הניקוז כנדרש ע"פ התקן. 1476ישראלי מספר 

האיטום עמדה בבדיקת ההצפה   הוראות המפקח, בכתב. אישור זה יהווה עדות לכך כי מערכת 

 .כנדרש

 ות הקבלן לוודא כי ננקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים בעת ההצפה, באחרי  

לא   אפשרות לריקון מהיר של מים במידת הצורך, לוודא כי מערכת החשמל  -כגון: 

 תבוא במגע עם המים וכו'. עלות ההצפות כלולה במחירי היחידה.

 

  דרישות תכנון  05.06

 

  לים מפרט מיוחד לעבודות יועץ יגיש מסמכים מפורטים הכול-המתכנן . 1  

ישראלי    איטום, פרטי איטום וכתבי כמויות. כל המסמכים יהיו כפופים לתקן  

 .13חלק  1547

  האיטום יעמוד בכל דרישות התקנים לאיטום ותקנים רלוונטיים, לרבות  .2   

    1476על חלקיו, ת"י  1430על חלקיו, ת"י  1752על חלקיו, ת"י  2752ת"י   

   , מפמ"כ 05קיו ואחרים. כמו כן, ע"פ דרישות הספר הכחול פרק על חל 

 ואחרים. 451 

 כל האמור בתקנים הנ"ל מהווה דרישות מינימום.    

  התכנון יבוצע בתאום עם תכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, פיתוח,  .3  

מערכות     מערכות טכניות, דו"ח יועץ קרקע וכל מידע הנחוץ להמשך תכנון  

 יטום בפרוייקט.הא

 -מערכת האיטום תתוכנן תוך התייחסות ל: .4   

 מבנה הקונסטרוקציה )אלמנטים טרומיים או יצוקים במקום(. 4.1    

 סוג הקרקע, תוך התייחסות למפלס מירבי של מי תהום  4.2    

 התאמה לפונקציונאליות ועמידות בפני שחיקה ופגיעה. 4.3    

 באזור ועמידות בפני קרינה. התאמה למצב האקלים 4.4    

 ניקוז השטח מבסיס למבנה. 4.5    

 מניעת כשלים אפשריים לפני כיסוי מערכת האיטום. 4.6    
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 מערכת הגנה בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות לאיטום. 4.7    

 מערכת לאיסוף מים ויציאת קולטנים. 4.8    

 חיבור בין מערכות שונות. 4.9    

  האיטום יתוכננו ויבוצעו בהתאמה מלאה למפרטי ביצוע של  מערכות . 5    

   יצרני חומרים, תוך ציון בשימוש חומרי עזר, שלבי ביצוע העבודה וכל   

 דבר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.  

בכתב,  באחריות המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או כל גורם מוסמך אחר לידע,  .6

ולזמן את המתכנן או  האיטום המבוצעות בשטח את יועץ האיטום באשר לעבודות 

ע"פ הצורך. לפני כל ביצוע שלב באיטום,  נציג מוסמך מטעמו לביקור באתר לפיקוח עליון 

 יבוצע בתאום עם המתכנן.

 -בכל מקרה יש לתאם ביקור לפיקוח עליון בשלבים הבאים:   

 איטום רצפה  .1   

 איטום חדרים רטובים .2    

 גותאיטום ג .3    

 

 

 

 

 

  מבנה הבאים במגע עם הקרקעחלקי מעטפת איטום  05.06.01

 

 איטום ראשוני של ראשי כלונס וקורות א.

 3.42-1, 3.16-45, 3.16-35פרטים 

 

לאחר השלמת עבודות להכנת קורות המסד/ראשי כלונס לקבלת מערכת האיטום, יש ליישם 

וד לכלונס / קורה כמסגרת על הרום חומר איטום סביב הכלונס / קורה על צידיו האנכיים, צמ

 האופקי.  

 

ק"ג/מ"ר. גובה מערכת האיטום על הפן האנכי של  3.0 -כמות החומר המצטברת לא תפחת מ

 ס"מ.  50 -לא יקטן מ -הקורה המדוד מהקצה העליון של הקורה כלפי מטה 

ה. כך מערכת האיטום תותקן מצידה החיצוני והפנימי של הקור –במקרה של קורה היקפית 

 גם על הקצה האנכי של הרצפה ועל רום הרצפה.

 

 ס"מ, לפחות, מעל למפלס האדמה. 30מערכת האיטום תעלה 
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 CEMDICHT 3חומר האיטום אותו ניתן ליישם הינו חומר איטום צמנטי קריסטלי מסוג 

IN 1 (BPA.)גרמניה , 

 

טום הנ"ל ס"מ על הקורה וחומר האי 2-5מערכת יריעות האיטום מתחת לרצפה תעלה 

 יימרח על היריעה.

 או ש.ע מאושר. QUELLMAXבנוסף, בכל היקף הקורה תונח רצועת עצר מים מסוג 

 

כחלופה, ניתן ליישם שכבת ביטומן אלסטומרי, כדוגמת מסטיגום ספיד או ש.ע. הביטומן 

ק"ג/מ"ר. התקנת הביטומן מעל לשכבה  2 -לא פחות מ –מותקן כמשחה קרה. הכמות 

 )פריימר(. מקשרת תואמת 

 

 מ"מ. 0.5שטוחה בעובי   HDPEהגנה על האיטום האנכי ע"י יריעת 

 

 

   איטום הרצפה על פני הקרקע ב.

 במקרה דנן, יציקת הרצפה נמוכה במקצת ממפלס פני הקרקע, אין חשש מפני   

לפני   מי תהום אפשריים, ומכאן יש ליישם יריעה כהגנה על הבטונים וכמחסום אדים  

 ה. יציקת הרצפ

 חלקה פוליאטילן בצפיפות גבוהה. יריעה שטוחה בעובי  HDPEיש ליישם יריעת   

 מ"מ. כדוגמת זו המשווקת ע"י אחאב או ש.ע מאושר. 1.0 

 

 איטום והגנה על הבטונים וקירות תמך ג.

איטום והגנה על הבטונים וקירות התמך וכנגד קורוזיה בברזלי הזיון, יש ליישם חומר איטום 

, גרמניה( על הפן האנכי והאופקי של BPA) CEMDICHT 3 IN 1סטלי מסוג צמנטי קרי

 הקירות. 

 ק"ג/מ"ר.  3.0 -כמות החומר המצטברת לא תפחת מ

כחלופה, ניתן ליישם שכבת ביטומן אלסטומרי, כדוגמת מסטיגום ספיד או ש.ע. הביטומן 

על לשכבה ק"ג/מ"ר. התקנת הביטומן מ 2 -לא פחות מ –מותקן כמשחה קרה. הכמות 

 מקשרת תואמת )פריימר(. 

 

 מ"מ. 0.5שטוחה בעובי   HDPEהגנה על האיטום האנכי ע"י יריעת 

 איטום סביב צינורות החודרים את הבטון 05.06.02

 

 חדירת הצינור את הקיר ביציקה  ב.

 . 5.41-5 ראה פרט
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או  QUELLMAXסביב הצינור, במרכז הקיר, יש לקבע עצר מים תופח מסוג    .1

HYPERSTOP DB החיבור בין שני קצוות עצר המים ייעשה ע"י הצמדת קצה .

לקצה. ניתן להשתמש באזיקון או בחוט קשירה כדי לתפוס את עצר המים במקומו, 

 אך יש להקפיד לא להדקו יתר על המידה וכן לחתוך את עודפי חוט הקשירה.

די לוודא מילוי מלא יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט. כל זאת כ .  2

של החלל בבטון ומגע מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. המתנה לייבוש מלא של 

 הבטון.

 התזה של מערכת האיטום שנבחרה לאיטום הקיר כשכבה ראשונה.  . 3

. האביזר כולל שובל ארג/לבד KERDIהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .4

 . MBMומשווק ע"י חברת 

 ולוודא שיקוע שובל הארג בתוך מערכת האיטום הטריה.יש לדאוג  

 התזת שכבה נוספת של המערכת לאיטום הקיר עד לקבלת העובי היבש הנדרש. . 5

 מ"מ להגנה על האיטום. 1.5שטוחות בעובי של  HDPEהתקנת יריעות  .6

 מילוי חוזר. .7

 

 איטום מעבר כבלים/צנרת דרך שרוול החודר קיר ג.

 5.60-29פרט 

קרקעי, או קיר שמצידו -ם החלל שבין כבלים/צנרת העוברים דרך שרוול החודר קיר תתאיטו

-STOPAQ FNהאחד מים, יעשה על ידי חומר ייעודי אשר פותח במיוחד למטרה זו כדוגמת 

 או ש.ע. 2001

 -יישום החומר יעשה בהתאם להוראות היצרן ולהנחיות הבאות:

 קי מכל לכלוך, פסולת וכו'.תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נ .1

יצירת "תבנית" פנימית על ידי פרופיל גיבוי סביב הכבל/הצינור החודר או לחילופין  .2

יישום פוליאוריטן מוקצף, או לוח פוליסטירן בעומק השרוול. מיקום "התבנית" 

ס"מ של חומר איטום  10-12 -הפנימית יעשה כך שיבטיח מילוי של לא פחות מ

 וול(.)המדידה לאורך השר

באותם המקרים שיותר מכבל/צינור אחד החודרים את השרוול יש לוודא הפרדה  .3

כבלים/צינורות סמוכים לא  2בין הכבלים והצינורות. המרחק בין הדפנות של כל 

 מ"מ. 3 -יקטן מ

בסיוע "אקדח" מתאים יש למלא את החלל שבין הכבל/צינור לבין השרוול בחומר  .4

 איטום.

קין "תבנית" חיצונית כמחסום על פני השטח. היינו, להתמומלץ במידת האפשר  .5

"התבניות" שהותקנו לצורך זה. לחילופין, ליישר  2חומר האיטום יהיה תחום על ידי 

 ולהחליק, בעזרת מרית, את חומר האיטום במישור פני הקיר.
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 צינור החודר ביציקה של רצפת חדר השירותיםאיטום סביב  ד.

  5.90-6ראה פרט 

 

צינור החודר את הרצפה ביציקה, קודם ליציקת הרצפה, יש להתקין רצועת עצר  במקרה של

 HYPERSTOPאו  CONSEAL 235או  QUELLMAXמים תופח על בסיס בנטונייט מסוג 

DB .מיקום הרצועה, במרכז חתך הרצפה העתידית . 

 לאחר יציקת הרצפה ולאחר התקנת המערכת לאיטום הרצפה, יש 

ס"מ. על רום ההגבהה יש להתקין  4-7 -הצינור. גובה ההגבהה כלצקת הגבהת בטון סביב 

 -מערכת איטום כזו שהותקנה לאיטום הרצפה. החפיה בין שתי מערכות האיטום לא פחות מ

 ס"מ. 20

 

 איטום סביב צינור החודר בדיעבד רצפת חדר מקלחת ה.

  5.90-1ראה פרט 

דרך  ם רצפת חדר רטוב האיטום סביב צינורות אינסטלציה היורדים אנכית וחודרי

 -קדח ברצפה, ייעשה, כמפורט:

 ס"מ. 3 -קוטר הקדח ברצפה יהיה גדול מקוטר הצינור החודר, בלא פחות מ . 1

 יש למרכז את הצינור בתוך הקדח. . 2

מהצד התחתון של הרצפה, יש ליצור "מחסום" בחלל בין הקדח לבין הצינור.  .3

 . EPASIT ה"מחסום" ע"י מלט מהיר התקשות, כדוגמת

. STOPAQ FN 2100מילוי החלל שבין הרצפה לצינור עם משחה ייעודית מסוג  .4

 ס"מ מתחת למפלס פני הבטון. 2 -מילוי החלל עד לגובה של כ

מוצקים(. השרף  100%מילוי יתרת החלל ע"י יציקה של שרף אפוקסי בלתי מתכווץ ) . 5

 מתמצק ע"י התרכבות כימית בין מרכיביו. 

 מערכת האיטום על הרצפה, כמפורט בהמשך. יישום . 6

ס"מ, לפחות, לכל  10יציקת הגבהת בטון סביב הצינור החודר. הגבהת הבטון תבלוט  .7

( יקבע ע"פ גובה המילוי )חול hצד מעבר למידת הצינור החודר. גובה הגבהת הבטון )

 או אחר( שמתחת לריצוף ו/או ע"פ המגבלות הרלוונטיות למקרה.

שיושמה  ם הגבהת הבטון, כולל ירידה והתחברות עם מערכת האיטום איטום רו .8

 ס"מ.  15 -לא פחות מ קודם לכן לאיטום הרצפה. רוחב החפיה בין מערכת האיטום, 

 

 

 צינור החודר גג בטון יצוקאיטום סביב  ו.

 . 5.70-28פרט 
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או  QUELLMAXליפוף רצועת עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מסוג  . 1

CONSEAL 235  אוHYPERSTOP DB .סביב הצינור 

יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט. כל זאת כדי לוודא מילוי מלא  . 2

של החלל בבטון ומגע מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. המתנה לייבוש מלא של 

 הבטון.

 התקנת לוחות לבידוד טרמי, ע"פ החלטת היועץ. . 3

 ם.יציקת מדה לשיפועי . 4

 יישום מערכת איטום ע"פ המפרט לאיטום הגג. .5

 

 לאחר יישום שכבת היריעות הראשונה לאיטום הרצפה יש לבצע את הפעולות הבאות:

. האביזר כולל צווארון ביטומני DALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .1

 . MBMוחבק גומי כדוגמת "דלביט" ומשווק ע"י חברת 

 נייה תעלה בחפייה על החלק השטוח של האביזר ותרותך אליו. שכבת היריעות הש .2

 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר.

 

 צינור החודר גג בטון יצוק בדיעבדאיטום סביב  ז.

 

 .5.70-58ראה פרט   

 

 .תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נקי מכל לכלוך, פסולת וכו' .1  

  יציקת חומר צמנטי מהיר התקשות מסוד יצירת "תבנית" פנימית על ידי  .2  

 "EPASIT " שיבטיח    בעומק השרוול. מיקום "התבנית" הפנימית יעשה כך

    .ס"מ של חומר איטום 10-12 -מילוי של לא מ 

   בסיוע "אקדח" מתאים יש למלא את החלל שבין הכבל/צינור לבין  .3  

 .STOPAQ FN-2100 ר איטוםהשרוול בחומ 

  מוצקים  100%מילוי ה"שקע" בהיקף הצינור ע"י יציקת שרף אפוקסי  .4  

 )ללא ממיסים(. 

 .5.70-28המשך מערכת איטום ע"פ פרט  .5  

 

 

 צינור החודר גג לוחות מתועשיםאיטום סביב  ח.

 .5.72-24ראה פרט 

 

ים את רצפת / תקרת הבטון, האיטום סביב צינורות אינסטלציה היורדים אנכית וחודר

 -ייעשה, כמפורט:
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ס"מ מקוטר הקדח דרך לוח הבטון  5-10 -קוטר הקדח בשכבת הטופינג יהיה גדול ב . 1

המתועש. קוטר הקדח בגג למעבר צנרת יהיה גדול מקוטר הצינור העתיד לחדור דרך 

 ס"מ. 4-5 -הקדח, בלא פחות מ

 קי מכל לכלוך, פסולת וכו'.תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נ .2

קודם להתקנת הצינור, מילוי קצה החלל בלוח הבטון המתועש )ספנקריט( שנחשפו  . 3

 ע"י החציבה. המילוי ע"י פוליאוריטן מוקצף או חומר דומה.

פלנצ'(  –יש למרכז את הצינור בתוך הקדח. הצינור יותקן עם אוגן )דיסקת מתכת  .4

 הגג(.בצד התחתון של אלמנט הבטון )

יציקת גראוט צמנטי בלתי מתכווץ למילוי המרווח בין לוח הספנקריט לצינור  .5

 החודר. 

לוודא הפרדה באותם המקרים שיותר מכבל/צינור אחד החודרים את השרוול יש  

סמוכים  כבלים/צינורות  2בין הכבלים והצינורות. המרחק בין הדפנות של כל 

 "מ.ס 3 -לא יקטן מ

. STOPAQ FN 2100ין הבטון לצינור עם משחה ייעודית מסוג מילוי החלל שב .6

 ס"מ מתחת למפלס פני הבטון. 2 -מילוי החלל עד לגובה של כ

מוצקים, בלתי מתכווץ. היציקה עד  100%אל תוך המגרעת, יש לצקת שרף אפוקסי,  . 7

 לגובה פני הטופינג העליונים. 

, יש להדביק רצועה דביקה מסוג על שכבת הטופינג והאפוקסי היצוק סביב הצינור .8

STOPAQ WRAPING BAND  הנדבקת היטב גם לצינור העשוי מחומר פולימרי

תמוקם כך שחציה דבוק לצינור  STOPAQ -תלופף כטבעת סביב הצינור. רצועת ה

 וחציה האחר לבטון.

 התקנת בידוד טרמי ויציקת שכבת שיפועים ע"פ החלטת קונסטרוקטור. . 9

ראשונה של מערכת האיטום על הרצפה, כמפורט בפרק הרלוונטי,  יישום שכבה . 10

 לרבות פריימר ע"פ הוראות יצרן.

. האביזר כולל צווארון בד קרדי DALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .11

 . MBMהמשווק ע"י חברת 

 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר. 

נה של שכבה שניה של מערכת האיטום הנבחרת והגנה על האיטום ע"פ החלופה התק .12

 הנבחרת באיטום הרצפה בפרק הרלוונטי.

 

 

 קולטן מי גשםאיטום סביב  ט.

 .5.03-13ראה פרט 

 לאחר יישום שכבת הביטומן ושכבה ראשונה של יריעות ביטומניות: 



  
 

33 

 

   זר כולל . האביDALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .1 

 . MBMביטומני וחבק גומי כדוגמת "דלביט" ומשווק ע"י חברת  צווארון  

   ריתוך יריעת האיטום השניה תעלה בחפייה על החלק השטוח של  .2 

 אליו. ותרותך  האביזר  

 

 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר. 

 

 איטום חללים רטובים 05.06.05

 

 -שים לב:

 .יש להקפיד לצקת קורה / סף סמוי לרוחב פתח היציאה מהחדר הרטוב 

  בהתקנת אריחים בהדבקה ישירות אל מערכת איטום שיושמה על הקירות, יש

לבדוק ולוודא שימוש בדבק התואם את מערכת האיטום העונה לדרישות התקן 

 ברמה הנדרשת. 4004הישראלי 

 לץ לבדוק את הנושא עם יועץ מומחה לתחום בכדי למנוע בעיות של עיבוי, מומ

 הרלוונטי.

  בעבודה עם חומרים המכילים ממיסים, יש להקפיד ולאוורר היטב את החדר

 .ולהימנע מקרבה של אש גלויה, כולל עישון

 

איטום סביב צינור החודר את הרצפה, באם קיים, ייעשה ע"פ הפרט הרלוונטי בפרק 

 הרלוונטי.

 

I. תים / מטבחון / חדר אשפה / דחסניתאיטום רצפת חדר שרו 

 .4.80-15פרט  

 

גמישה מסוג  איטום רצפת חדר השרותים ייעשה ע"י מערכת צמנטית קריסטלית 

CEMDICHT 3 IN 1 (BPA.גרמניה או ש.ע מאושר )     

 ק"ג/מ"ר.  4 –הכמות  

 

. העובי ביטומן-לחילופין, ייעשה איטום ע"י מערכת משחתית דו רכיבית על בסיס פוליאוריטן

 מ"מ. 3 -היבש של המערכת לא יקטן מ

חומר איטום ביטומני חד רכיבי יתקבל כחלופה ע"פ אישור גורם מוסמך כי ניתן להתקין את 

 החומר בעובי הנדרש בשכבה אחת וכי החומר נדבק לעצמו גם לאחר זמן.

 

 גר'/מ"ר. 400הגנה על האיטום ע"י פרישת יריעת בד גיאוטכני 
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II.  מקלחת איטום חדרי 

 

  עבודות הכנה  -שלב א' 

  -תפקיד הסף . 2752ע"פ ת"י  יציקת סף בטון לאורך פתח היציאה מהחדר הרטוב .1

שמתחת לריצוף ביתר חדרי  ליצור חיץ בין החול שמתחת לריצוף בחדר הרטוב לבין זה 

 הקומה. 

 יציקת קורות בטון היקפיות מעליהן יבנו קירות החדר הרטוב.  .2

מספר   ממקבץ שלמנע יבעת התקנת הצנרת, יש לה .נרת המים והניקוזקיבוע צ .3

. ביטון ותקירה דרך ותהצינור צינורות צמודים זה לזה. הדבר חשוב במיוחד בעת מעבר 

ירת הקפדה על יצטיט צמנטי מושבח בפולימר תוך  ייעשה ע"י  הביטון .צנרת המים והניקוז

 בטיט הצמנטי והחלקתו. שיפועים מתונים 

מושבח  טיט צמנטי  . הרולקה תהיה עשויהרצפה-יצירת רולקות בכל מפגש קיר .4

 או ספוג הטבולים במים. ע"י מברשת  הרולקה ס"מ החלקת 4x4 הרולקה חתך .בפולימר

אטם  סביב צינור מים )ברז( החודר את קיר החדר הרטוב, יש להתקין יריעת  .5

קוטר החור באטם יהיה  ל ציפויים". חרושתי כזה המשווק ע"י חב' א.צ. שיווק או "איי

של האטם לקיר ע"י חומר האיטום הנבחר  קטן מקוטר הצינור הבולט מהקיר. ההדבקה 

 לאיטום הקירות.

 

 איטום הרצפה  -' בשלב 

 .11-4.50פרט  –חלופה א' 

ע"פ  יישום שכבת קישור )פריימר( תואמת לחומר האיטום הנבחר. הכמות  .1

ס"מ עם מערכת  15  -כולל חפייה של כל הרצפה והרולקות עהוראות היצרן. היישום 

זמן המתנה ע"פ הוראות יצרן  ייבוש. . האיטום הצמנטית שיושמה קודם לכן על הקירות

 החומר.

מאושר.  לאיטום הרצפה, יש ליישם חומר איטום כדוגמת, אלסטומיקס או ש.ע  . 2

 מ"מ. 5  -מהיישום ע"פ הוראות היצרן. העובי היבש המצטבר לא יקטן 

 גר'/מ"ר. 400הגנה על האיטום ע"י בד גיאוטכני  . 3

 יציקת מדה בטון. .4

 CEMDICHT 3 IN 1 התקנת מערכת איטום צמנטית קריסטלית גמישה מסוג  .5 

(BPA גרמניה, או ש.ע )      המדה שנוצקה על רצפת החדר הרטוב.  מאושר, על שכבת

 ק"ג/מ"ר.  3 –הכמות 

 

 . 10-4.50פרט  –חלופה ב' 
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התקנת מערכת איטום ראשונית ליישור השטח, סגירת סדקים, סגרגציות וכו' ע"י  .1

 CEMDICHT 3 IN 1 התקנת חומר איטום צמנטית קריסטלית גמישה מסוג 

(BPA.גרמניה או ש.ע מאושר. יישום ע"פ הוראות היצרן )     

פ הוראות יישום שכבת קישור )פריימר( תואמת לחומר האיטום הנבחר. הכמות ע" .2

ס"מ עם מערכת  15 -כולל חפייה של       כעל הרצפה והרולקות היצרן. היישום 

זמן המתנה ע"פ הוראות  . ייבוש.האיטום הצמנטית שיושמה קודם לכן על הקירות

 יצרן החומר.

לאיטום הרצפה, יש ליישם חומר איטום כדוגמת, אלסטומיקס מתוצרת פזקר או  . 3

 5 -וראות היצרן. העובי היבש המצטבר לא יקטן מש.ע מאושר. היישום ע"פ ה

 מ"מ.

 גר'/מ"ר.  400הגנה על האיטום ע"י פרישת יריעת בד גיאוטכני  . 4

 פיזור מצע גרנולרי חול/חצץ דק והתקנת אריחי הריצוף. .5

יש לוודא התקנת מערכת מתאימה לקליטת המים הנקווים בחול/חצץ שמתחת לאריחי 

 ניקוז מסודרת.הריצוף ולהובילם למערכת 

 

 איטום קירות –שלב ג' 

לאחר ייבוש מלא של המערכת לאיטום הרצפה ולאחר התקנת שכבת הרבצה/טיח מיישר  

 על הקירות. יש לוודא כי שכבת ההרבצה/הטיח תואם לתשתית הקיר.

, הכוללת תוסף MASTER WALLאיטום הקירות, ייעשה ע"י מערכת איטום ייעודית מסוג 

 ק"ג/מ"ר.  3 -לא פחות מ –צרת פזקר או ש.ע מאושר. הכמות קוטל פטריות, מתו

 

 שים לב:

בכל מקרה, חיבור מערכת האיטום המותקנת על הרצפה עם זו המותקנת על הקיר  . 1

 ייעשה ע"פ הפרט הרלוונטי למקרה.

 .1חלק  4004הדבקת אריחי החיפוי ע"י דבק תואם העומד בדרישות תקן ישראלי  . 2

 

 דר קרור / מקפיא / טיפולים וניתוחים / חדרי גידולאיטום ח 05.06.06

 

. במקרה של חדר לקירור עמוק בתחום cº 4בדרך כלל הטמפרטורה בחדרי קירור היא 

החומרים בהם נעשה שימוש לאיטום הרצפות חייב  -(  -) cº 20)-)-cº 18טמפרטורה של 

 לתפקד כנדרש בטמפרטורה הנתונה. 

 

 י מתכנן אחר.המערכת לבידוד טרמי תוגדר ע"

 

במקרה דנן, חדר הקרור אינו מעל לחלל פונקציונאלי, אך יחד עם זאת יש לדאוג ולוודא כי 

 לא תיווצר עליה קפילרית בהיקף חדר הקרור.
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פוליאוריטני. יציקת המערכת ציפוי עבה העמידה -על כן, תיושם מערכת לציפוי צמנט

ים וטמפ' קיצוניות. מערכת מסוג בשחיקה גבוהה, הגנה אנטי בקטריאלית, עמיד לכימיקל

RPM MONOPUR SYSTEMS .יישום המערכת ע"פ , משווק חב' כרמית מיסטר פיקס

 . הוראות יצרן / ספק החומר

 

 -מאפייניה העיקריים של המערכת הם:

 עמיד לשחיקה ופגיעות מכניות .1

 בלתי חדיר לנוזלים .2

 ןאנטי בקטריאלי, הגייני וקל לניקוי, תחזוקה ותיקו .3

 ללא ריח בזמן היישום .4

 ניתן ליישם על מגוון תשתיות .5

 החומר מאפשר ביצוע תיקון או חידוש המערכת ללא קושי .6

 משמש כמערכת איטום וכמערכת רצפה במקום ריצוף אריחים. .7

להישבר ומים  בהעדר פוגות. פוגות עלולות להזדהם ולצבור בקטריות. עלולות אף  .8

 מסביב לתעלות ו/או לצינורות. ריחים ושוב זיהום. לרבות טיפול עלולים להכנס מתחת לא

 הציפוי הוא מקשה אחת אחידה מקיר לקיר, לרבות רולקות. . 9

 עמיד כימית נגד חומצות, אלקליים, מים רותחים וקיטור. . 10

 דקות במקום יום שלם. 30מאפשר תיקון או חידוש בתוך  . 11

 שוק טרמיעמידות מצוינת לחשיפה קבועה ל .12

 עמידות לטמפ' גבוהות ונמוכות במיוחד. . 13

פעיל  מעלות, כולל אפשרות לבצע במקפיא  20-ניתן לעמידות בקיפאון עד  

 ללא הפשרה.

 נוח ומהיר לישום, מאפשר ביצוע במריחה. . 14

 

    איטום באזור הכניסה למבנה 05.06.07

 

 .8.61-55פרט   

ייעודו של  .המבנה מהחוץ אל פניםון במעבר יש לצקת סף סמוי מבטבכניסה למבנה,  .1

שמחוץ למבנה לזו שבתוך הסף הסמוי, ניתוק מוחלט של החול שמתחת לריצוף 

 המבנה, יעוד זה גם יקבע את גובה הסף הסמוי. 

את קורת ההפרדה החדשה יש לחבר בקוצים ובדבק המקשר בין בטון ישן לבטון 

 חדש. 

האיטום, נקיה מכל חומר רופף, חלקה וללא  יש לוודא כי התשתית, המיועדת לביצוע .2

  .ברזלים, חוטי קשירה ו/או שאריות של כל חומר זר שאינו נדרש בתכניות לביצוע

, CEMDICHT 3 IN 1 (BPAמריחה של חומר איטום צמנטי קריסטלי מסוג  .3

 ק"ג/מ"ר. 3 –גרמניה(. הכמות 
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בי המיועד ליישום לחילופין, ניתן ליישם חומר איטום ביטומני אלסטומרי חד רכי

ר. יישום ש.ע מאוש, מתוצרת ביטום או A-12בשכבה עבה. חומר איטום כדוגמת 

 ע"פ הוראות יצרן.

 מ"מ.  1.0שטוחה בעובי  HDPEלהגנה על מערכת האיטום, פרישת יריעות  .4

 

 
 

        איטום גגות 05.06.08

 

הישראלים הרלוונטיים כל העבודות והמלאכות לאיטום גגות יתבצעו ע"פ הנחיות התקנים 

 -ביניהם:

  1752/1הכנת התשתית לאיטום ע"פ תקן ישראלי 

 1752/2ע"פ תקן ישראלי העשויה יריעות ביטומניות  יישום מערכת איטום 

  1430/3יריעות האיטום יעמדו בדרישות תקן ישראלי 

  1045בידוד תרמי ע"פ תקן ישראלי 

  1, חלק 1476בדיקת גגות בהצפה ע"פ תקן ישראלי  

  1513יציקת שיפועים מבטקל ע"פ תקן ישראלי 

 

 05פרק   -( של המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול(2004ועל פי מהדורה מעודכנת )

 "עבודות איטום".

 

בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כמוכתב ע"י המוסד 

 לבטיחות ולגהות.

  

 כללי א.

ו/או תעלות הניקוז.  אל הקולטנים 1.5% , לפחות,בשיפוע של כל הגגות יצוקים .1

עובי שכבת השיפועים סביב קולטן הניקוז, לא  לחילופין, יציקת שיפועים מבטקל.

 ס"מ. 5 -יקטן מ

בצד הנגדי לאזור בו קבועים הצינורות  ימוקם לגשמההקולטן לאיסוף המים  .2

ודרים בצד הגבוה של שיפועי החודרים את הגג, כך שבכל מקרה יהיו הצינורות הח

 הגג.

שבועות מיום גמר  5 -לא יוחל ביישום מערכת האיטום, אלא אם עברו לא פחות מ . 3

 יציקת שכבת השיפועים מבטקל.

גם על הבסיסים למתקנים והגבהות אחרות. הכל תעלה מערכת האיטום שעל הגג  .4

 .רלוונטייםע"פ הפרטים ה
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מפרט ו/או מוצגות בפרטים הינן אינדקטיביות בלבד. המערכות, לבידוד תרמי, הנזכרות ב

 תכנון מפורט ומחייב יעשה ע"י יועצים אחרים מומחים לנושא.

 עבודות הכנה 

 4"אף המים"  עומק ".אף מים"את המעקות והקירות הגובלים בגג יש לצקת עם  .1

המדודים בין "אף ס"מ לפחות  28יתוכנן, כך שיישאר גובה של  "אף המים"ס"מ. 

 הנקודה הגבוהה ביותר של שכבת השיפועים היצוקה על הגג. המים" לבין 

 אלה מיוצרים ע"י קיסנר או כדוגמת, התקנת אביזרים לקליטת המים ולניקוזם .2

DALLMER או HARMER  .קולטנים אלה מיוצרים בייצור חרושתי או ש.ע

יריעות  חיבור מבוקר ואמין עם מאפשר . השובלשובל יריעה ביטומנית יםכוללו

  .המשמשות לאיטום הגג האיטום הביטומניות

במקרה בו צינור מחומר פולימרי ו/או קבוצת צינורות חודרת את הגג, יש ליישם  .3

 מערכת איטום ע"פ הפרט הרלוונטי בפרק הרלוונטי.

עבודות ביצוע והמעקות מכל פסולת, חול ואבק לפני התחלת  גגלנקות את ה חובה .4

 האיטום.

 .0.03-1פרטי איטום בפינות ייעשה ע"פ פרט עיבוד  .5

 

     איטום גגות חשופים א.

ככלל, הגגות ייאטמו ע"י מערכת העשויה שתי שכבות של יריעות ביטומניות. היריעות מסוג 

SBS/4/R . 

 על מדה בטוןיריעות ביטומניות יישום 

 .8.00-4או  8.00-30ראה פרט 

" מתוצרת 101כגון "פריימר  למרוח שכבת קישור ביטומנית )פריימר(, .1

לא  מתוצרת "פזקר" על כל השטח. כמות הפריימר,  GS-474"ביטום" או  

עד לגובה אף  גר'/מ"ר. יש להקפיד על יישום הפריימר מעל הרולקות,  250 -פחות מ

 המים. ייבוש.

כולל  ק"ג/מ"ר על כל השטח  2.0בכמות של  105/25יישום שכבת ביטומן מופח  .2

 העתידים. ס"מ מעל למפלס שכבת השיפועים  25 -גובה של כההגבהות ל

, EXTRUDED באם נדרשה מערכת לבידוד טרמי, לוחות הבידוד מסוג רנדופאן  .3

 (. 2הביטומן החם ) בעובי שיוכתב ע"י יועץ הבידוד הטרמי, יודבקו אל 

השכבה  . עובי 1.5% -יציקת שכבת מדה מבטון לשיפועים. השיפוע לא פחות מ .4

מהנדס הקונסטרוקציה. אשפרה  ס"מ. תערובת הבטון וברזל הזיון ע"פ תכנון  4 -לא יקטן מ

 כנדרש.

הרולקה  ביצוע רולקות לאורך תפר המפגש בין מישור הגג לבין ההגבהות.  .5

ס"מ. לחילופין, ניתן  4x4 מתערובת צמנטית מושבחת בתוסף פולימרי. מידות הרולקה 

 ביטומנית. ת מתערובת ליישם רולקה חרושתית המיוצר
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קישור )פריימר(  לאחר ייבוש מלא של שכבת השיפועים והרולקות, יש למרוח שכבת  .6

מתוצרת "פזקר". כמות  GS-474 " מתוצרת "ביטום" או 101ביטומנית, כגון "פריימר 

היישום על כל השטח, כולל הרולקות ועליה על  גר'/מ"ר.  250 -הפריימר, לא פחות מ

 המים. ייבוש.  לגובה אף ההגבהות עד 

 

  31-8.00, 23-8.00ראה פרט  –כאשר השיפועים יצוקים בטקל 

יח'  1 -מ לא פחות  –. כמות האוורים 8.00-23מיקום אוורים והתקנתם ע"פ פרט  . 7

 על כל גג. אורים  2 -מ"ר שטח גג. בכל מקרה, יותקנו לא פחות מ 40לכל 

, מתוצרת POLYVENT מחוררת(, כדוגמת הנחה חופשית של יריעה מאזנת אדים ) .8

POLYGLASS  'פזקר בע"מ או ש.ע מאושר. עובי היריעה  או יריעה דומה מתוצרת חב

ס"מ,  50 -היריעה על כלל שטח הגג. רצועת גג, ברוחב של כ מ"מ. יש לפרוש את  1 -כ

ו ירותכ המעקות וההגבהות תישאר חשופה, ללא יריעה מאזנת אדים. ברצועה זו  לאורך 

היריעה המאזנת אדים  יריעות האיטום ריתוך מלא אל שכבת הביטומן המיושמת על 

 (.9)סעיף 

על כלל שטח היריעה  105/25יישום שכבה נדיבה של ביטומן חם מסוג  . 9

החם אל  ק"ג/מ"ר. יש לוודא חדירה טובה של הביטומן  2.0 -המחוררת. הכמות כ 

 תוך החורים שביריעה.

בעת  . SBS/4/Rאשונה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג ריתוך השכבה הר .10

יריעות סמוכות ועל  ס"מ לפחות בין כל שתי  10היישום, יש להקפיד על חפיפה של 

 הלחמה מלאה של היריעות לתשתית.

       ריתוך רצועות חיזוק מיריעות כנ"ל לאורך הרולקות. רוחב הרצועה .11 

 ס"מ. 20 -כ 

 . SBS/4/Rשניה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג הלחמת השכבה ה .12 

 אגרגט מינרלי בהיר טבוע בפני היריעה העליונים. יריעה זו תעלה על  

השניה   שכבה הראשונה. בעת יישום השכבה ה ל רוםס"מ מע 10 -ההגבהות כ 

יחסית לחפיות שבשכבה    יש להקפיד, כי החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי רוחב היריעה 

 אשונה.הר

 ריתוך רצועות חיפוי עם אגרגט לאורך הרולקות.  .13 

 , מיתדים ומסטיק תקני קיבוע היריעות להגבהות ע"י פרופיל אלומיניום .14 

  תואם. 

 " או ש.ע מאושר, על 18" או "פזקרול 244מריחת מסטיק מסוג "מסטיק  .15 

 השונים.  הפרטים  כל החפיות בין יריעות סמוכות באזור המרזב, בפינות ובעיבוד 

 ע"פ המקרה, יש להתקין חיפוי עליון מפח מגולוון מכופף. ראה פרטים  .16 

 8.00-62 ,8.00-63. 

  .ואישור המפקח הצפה לביקורת .17 
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 הכספת אזורי החפיות והמסטיק הביטומני ע"י חומר הכספה. הכספת  .18 

 ימים לפחות. 10המסטיק תתבצע רק לאחר ייבוש המסטיק במשך  

 

 
 איטום בסיסים למתקנים על הגג ד.

 .8.90-14, 8.04-2ים פרט

יצוק עם אף מים, יש לרתך  יצוק קודם להתקנת מערכת האיטום כאשר בסיס הבטון .1

רצועות חיזוק בהיקף הבסיס ולקבע אותן לבסיס ע"י פרופיל אלומיניום תקני 

 ומסטיק. 

 אחר יישום ל מותקניםבאותם מקרים שהבסיסים למתקנים שעל הגג  .2

 הבסיס יהיה יצוק על הקרקע יונף ויונח במקומות האיטום,  מערכת  

 הניחל  מערכת האיטום באזור שעליו עתידים  לאחר תיגבור המתוכננים זאת  

. SBS/5/R   ע"י ריתוך יריעה נוספת מסוג  התיגבור  את בסיס הבטון.

עם אגרגט, יש למרוח   יריעה  יש לרתך את היריעה הנוספת על כאשר באותם המקרים 

ק"ג/מ"ר. כשזו יבשה, ניתן לרתך את  1.0   -פריימר. הכמות כ תחילה שכבת קישור 

 היריעה הנוספת. 

 

 איטום פתחים בגג למעבר תעלות מיזוג אוויר ה.

 -לאחר פתיחת פתחים בגג: 

מילוי קצה החלל בלוח הבטון המתועש )ספנקריט( שנחשפו ע"י החציבה. המילוי ע"י  . 1

 פוליאוריטן מוקצף או חומר דומה.

 גמר המילוי ביציקת חומר מליטה צמנטי, לרבות תוסף פולימרי. . 2

, מתוצרת SST 500 יישום עצר מים על בסיס גומי הידרופילי )תופח(, כדוגמת  .3

SPETEC   בלגיה אוCEMSWELL מתוצרת ,BPA  .גרמניה בכל היקף הפתח 

ס"מ. היציקה לרבות  30 -בגובה של לא פחות מ יציקת הגבהת בטון מסביב לפתח, . 4

 יציקת אף מים.

לאחר התקנת התעלה החודרת את הפתח, יש למלא את המרווח בין  התעלה   .5

 להגבהת הבטון בפוליאוריטן מוקצף או חומר דומה.

 חלופה א' .6

סביב הפתח שנפתח בגג למעבר תעלות מיזוג אוויר, יש לבנות "מבנה" שיכסה על  

. גג ה"מבנה" 5.68-3ימנע כניסת מים דרך הפתח אל תוך המבנה. ראה פרט הפתח ו

וקירותיו ייאטמו ע"י מערכת איטום פוליאוריטנית דו רכיבית על בסיס מים, 

 ק"ג/מ"ר. 2.5 –, מתוצרת חברת פזקר או ש.ע מאושר. הכמות  H2Oכדוגמת אינופז 

 חלופה ב' .7

יש להתקין חיפוי פח כמטריה לאחר התקנת התעלה החודרת דרך הפתח בגג,  

. בין התעלה האנכית לבין רום חיפוי הפח, יש 5.68-5ראה פרט  –המכסה על הפתח 
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. מערכת האיטום MS POLYMERליישם מסטיק פוליאוריטני או מסטיק על בסיס 

 המיושמת על הגג תעלה גם על ההגבהות שנבנו סביב הפתח בגג.

 

 

 איטום פתחים בגג לסקיילייט ו.

 8.21-32פרט 

בכל היקף הפתח בגג ולפני התקנת הסקיילייט, יש לצקת הגבהת בטון עם פינה  . 1

 ס"מ.  30 -קטומה, בגובה של לא פחות מ

 יישום רולקות לאורך המישק בין המישור האופקי של הגג לבין ההגבהות. .2

 לעלות על ההגבהה.ו ההגבההבהיקף ורצועת חיפוי יש לרתך רצועות חיזוק  .3

הדביק יריעה בוטילית בעלת גב אלומיניום באזורים המיועדים לקבל חיפוי יש ל .4

 .באלומיניום

 MSמסטיק על בסיס התקנת חיפוי עליון מפח מגולוון מכופף ואיטום ע"י  .5

POLYMER כדוגמת ,SOUDALSEAL LM 215  דבטק(. התקנה לרבות פריימר תואם(

 .ע"פ הוראות היצרן

 

 איטום גג קל ז.

 .8.85-2פרט 

 -איטום הגג הקל ייאטמו כדלקמן:

יהיו מטופלים בחומר  OSB -. לוחות הOSBהתקנת המערכת על לוחות עץ מסוג  .1

 . V.4.3מעקב בעירה לסיווג 

הדבקת רצועות איטום, שתי וערב, מעל לכל המישקים שבין לוחות העץ המשמשים  .2

מיקו  , המשווק ע"י חב'PWA-70תשתית למערכת האיטום. הרצועות, מסוג 

 לבד. -ס"מ. פניה עליונים של הרצועה  10פתרונות. הרצועה ברוחב של 

 יישום שכבת מקשרת תואמת.  .3

ונדבקות מאליהן,   SBSהתקנת שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות  .4

כדוגמת "אלסטוטייט", מתוצרת פזקר או דומה המשווקת ע"י ביטום. בעת היישום, 

ס"מ לפחות בין כל שתי יריעות סמוכות ועל הדבקה  10של  יש להקפיד על חפיפה

 מלאה של היריעות לתשתית.

. אגרגט SBS/5/Rמסוג  ותהלחמת השכבה השניה של יריעות ביטומניות. היריע .5

ס"מ  10 -מינרלי בהיר טבוע בפני היריעה העליונים. יריעה זו תעלה על ההגבהות כ

בה השניה יש להקפיד, כי החפיות שכבה הראשונה. בעת יישום השכה ל רוםמע

 בשכבה זו יוזזו כחצי רוחב היריעה יחסית לחפיות שבשכבה הראשונה.

 
 

 איטום קירות חוץ  05.06.09
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 בלוקים חשופים לבניה נקיה.מתוכננים להיות  הקירות החוץ  א.

בלוקים אלה אינם אטומים בפני מים ועל כן יש להקפיד על איטום המישקים בין הבלוקים 

 איטום הבלוקים עצמם.ו

 -על חומר האיטום לעמוד בתנאים הבאים:

 שקוף על מנת לשמור על מראה הבלוקים, 

 שאינו מצהיב UVעמיד 

 עמיד בשינויי טמפרטורה, 

 עמיד לטווח ארוך ומותאם לבלוקי בניה.

 

 -לביצוע:

 -:כדלקמןביצוע העבודה בשלבים 

 ניקיון תשתית הבטון מלוכלך ואבק. .1

 )כוחלה( מישקים, אופקיים ואנכיים )שתי וערב( בין אריחי החיפוי כיחול  . 2

פיקס"   " המיוצרים ע"י חברת "מיסטר 530" ו"מסטיק אקרילי 119ע"י "כוחלה  

 או ש.ע.

 הספגת קיר הבלוקים בסילר דוחה מים ואינו משנה גוון. .3

 . WBהסילר יהיה ננוסיל / ננוסיל  

 .054-7756640, טל' , תומרntsiהחומר משווק ע"י חב'  

 

לביצוע אחד  על ספק החומר להגיע לשטח לביצוע דוגמאות של החומרים וקבלת החלטה 

 החומרים לשביעות רצון היזם/אדריכל.

 

 . מתוכננים להיות מחופים באריחי אבןהקירות החוץ  ב.

 .7.87-6ראה פרט 

 -:כדלקמןביצוע העבודה בשלבים 

 ק.ניקיון תשתית הבטון מלוכלך ואב .1

 יש להרטיב קלות את הקיר לפני יישום חומר האיטום. . 2

גמישה מסוג  מערכת צמנטית קריסטלית של מערכת איטום  שכבותיישום  .3

CEMDICHT 3 IN 1 (BPA .גרמניה )     

 ק"ג/מ"ר.  3 –הכמות  

 .העוגנים והתקנת , ניקוי הקדח מאבקקידוח חורים עבור ההתקנים לדפינת האבן  .4

מיתדים "קוצים" וכו' יש ליישם כמות נדיבה של חומר  –קנים נקודתיים סביב הת .5

 איטום.ה

 אשפרה כנדרש. .6

 יש להיצמד להוראות יצרן.
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 נספח א'

 רשימת פרטי איטום

 

 תאור פרק מס' פרט

 פרט עקרוני לטיפול ראשוני בפינה "פנימית" 05.06.08 0.03-1

 מערכת איטום מסביב לקורה  05.06.01 3.16-35

 מערכת איטום מסביב לקורה היקפית 05.06.01 3.16-45

 מערכת איטום מסביב לראש כלונס 05.06.01 3.42-1

 קירות מבנים תת קרקעיים -איטום רצפה 05.06.01 3.42-8

 איטום בור שאיבה 05.06.01 3.42-14

 איטום רצפה, קירות וגג מובל הניקוז 05.06.01 3.42-51

 ם מישקי יציקה במובל הניקוזאיטו 05.06.01 3.42-52

 גמר מערכת האיטום על הקיר 05.06.01 3.60-12

 גמר מערכת האיטום על הקיר 05.06.01 3.60-15

 קיר מקלחת-איטום רצפה 05.06.05 4.50-10

 קיר מקלחת-איטום רצפה 05.06.05 4.50-11

 איטום רצפת חדרי שירותים  05.06.05 4.80-15

 ם סביב צינור גשמהאיטו 05.06.02 5.03-13

 איטום סביב צינור החודר קיר 05.06.02 5.41-5

 איטום מעבר כבל/צינור דרך קיר 05.06.02 5.60-29

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.08 5.68-3

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.08 5.68-5

 איטום סביב פתחים בגג תת קרקעי 05.06.01 5.68-9

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר גג 05.06.02 5.70-28

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר גג בדיעבד 05.06.02 5.70-58

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר גג לוחות מתועשים 05.06.02 5.72-24

 חתאיטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה מקל 05.06.02 5.90-1

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 05.06.02 5.90-6

 איטום קירות חוץ מחופי אבן 05.06.09 7.87-6

 איטום גג מגונן 05.06.08 7.01-8

 איטום גג מגונן 05.06.08 7.01-12

 איטום גג מגונן 05.06.08 7.01-13

 איטום גג מגונן 05.06.08 7.01-17

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות )מדה שיפועים( 05.06.08 8.00-4
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 פרט איטום גג הכולל אוורים )נשמים( 05.06.08 8.00-23

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות )מדה שיפועים( 05.06.08 8.00-30

 ים(פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות )בטקל לשיפוע 05.06.08 8.00-31

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מים 05.06.08 8.00-62

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מים 05.06.08 8.00-63

 איטום בסיסים למתקנים )בטקל לשיפועים( 05.06.08 8.04-2

 איטום פתח בגג עבור סקיילייט 05.06.08 8.21-32

 איטום גג תת קרקעי 05.06.01 8.40-2

 איטום גג תת קרקעי 05.06.01 8.45-26

 איטום גג מרוצף 05.06.08 8.60-8

 איטום באזור הכניסה למבנה 05.06.07 8.61-55

 איטום גג מרוצף באזור המרזב 05.06.08 8.67-16

 איטום גג קל 05.06.08 8.85-2

 עים(איטום בסיסים למתקנים )בטקל לשיפו 05.06.08 8.90-14

 בריכת איזון / מאגר מיםאיטום  05.06.10 9.03-19

 איטום סביב צינור החודר בריכת איזון / מאגר מים 05.06.10 9.45-2

 איטום סביב צינור חודר רצפה 05.06.02 9.60-33
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 
 כללי 10.06
 

על הקבלן  .לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםהמסגרות יתאימו בכל הנגרות ופרטי  06.01.1
אישור במפרט הכללי ולקבל את  06.02להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 

 .המפקח
 

קבוצת מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח 06.01.2
 06.01.06, בהתאם לסעיף ור המפקחגמור על כל חלקיו לאישמוצרים, לפי בחירת המפקח, 

 .הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות .במפרט הכללי
 

אין להשתמש  .שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם םמוצרי 06.01.3
צרים או חלקים שימצאו מו .במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת

 .פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו
 

ריתוכים יהיו  .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.01.4
 .חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים

 .הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק 
 

כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות, אחת מכל  06.01.5
 .סוג, שיסופקו ע"י הקבלן

 
  .במפרט הכללי 19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.01.6

 
  .ע בלבדבאתר יבוצעו תיקוני צב .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 06.01.7

 
 רב מפתח 20.06

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

 .משנה בהתאם להנחיות המפקח
 .ינו נמדד בנפרדמחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות וא 

 
 דלתות אש 30.06

עלות  .לאחר שהדלת הורכבה ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  
 .בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת בנפרד

 
 אטימות 40.06

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

 .והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו במסטיק  

יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד למטרה  .ן מאושרפוליסולפידי ממין וגוו
 .זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש

 
 אופני מדידה ומחירים 50.06

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות להלן: 06.05.1

מילוי מלבני הפלדה )משקופים( בבטון ות וקירות בטון לרבות ביטון המשקופים במחיצ .א
 .ועיגונם

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

 .התיקונים הדרושים
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 .כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים .ה
 .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים .ו
 .דוגמאות לאישור המפקחתוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז
הקשורות בהרכבת חלקי הנגרות כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב,  .ח

והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, 
 .שניזוקו בעת ההרכבה

 .גילוון וצביעה .ט
 .כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות .י

 .מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי .יא
 .גם אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות רט המצורף לרשימותבמפברשימות וכל האמור  .יב
 
 .)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים במחירים 10%שינויים במידות, בגבולות  06.05.2
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 מתקני תברואה - 07פרק 
 

 כללי 07.1
 

 תיאור העבודה 07.1.01
, ZOOנגב בפרויקט  פרק זה של המכרז/חוזה מתייחס לביצוע מתקנים/עבודות מים וביוב

כמפורט להלן לרבות אספקה והובלת כל הציוד, חומרים וחומרי העזר, הרכבתם  באר שבע
 במקום וכל המלאכות הדרושות לקבלת מתקן מושלם ומתפקד.

 
 מפרטים כלליים 07.1.02

 -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון 
ביטחון ומשרד העבודה/מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(, הפרקים בהשתתפות משרד ה

 הרלוונטיים ובעיקר פרקים )בנוסח המעודכן במועד הצעת הקבלן(:
 מוקדמות. - 00
 מתקני תברואה. - 07
 מערכות גילוי וכיבוי אש. - 34
 קווי מים, ביוב ותיעול. - 57

 
 שלהלן:תעשנה בהתאם למסמכים ולהוראות  כמו כן, כל העבודות

  .1205ת.י. 
  כולל  1980)הל"ת( בהוצאות משרד הפנים מהדורת  -הוראות למתקני תברואה

 עדכונים ותוספות אחרונות.
  תקנים מעודכנים של מכון התקנים הישראלי לגבי צנרת, אביזרים וכל הקשור

 תקנים מקצועיים אחרים. -בביצוע העבודה, ובהעדר תקנים של מת"י 

 משרד הבריאות ) כגון הנחיות לניקוי  -שויות המוסמכות דרישות והוראות של הר
וחיטוי מערכות אספקת מים, הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי הולכה שאינם 

 לשתייה וכו'( , רשות הכבאות, הג"א, הרשות המקומית וכו'. 

  כל מפרט ו/או תקן מחייב למתקני לחץ ו/או כל אביזר אחר שיעשה בו שימוש
 יקט. במסגרת הפרו

 
המסמכים הנ"ל להלן "המפרטים", הם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין אם הם  

מצורפים ובין אם אינם. המפרט המיוחד להלן בא להשלים ולהוסיף על המפרט 
 הכללי.

יש לראות את המפרט, המפרטים העדכניים, כתב הכמויות ותוכניות הנספח 
ח שהעבודה המתוארת באחד מהם הסניטרי כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכר

תמצא את ביטויה גם בנותרים, אולם בכל מקרה הקובעים הם המפרט התוכניות 
 וההוראות של הרשויות המוסמכות.

 
 מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים  07.1.03

 
  מבחנים .א

כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט 
י של העבודה או כפי שיידרש על ידי המתכנן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים הטכנ

והמכשירים הדרושים, משאבות מים להגברת לחץ, מנומטרים, מדחסים כמו כן אויר 
 דחוס ללא שמן בבלונים למערכות שנבדקות באוויר דחוס וכו'.

   
צינורות את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשה

גלויים לעין. אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע 
 בדיקה סופית נוספת על כל המערכת.

 
  בדיקות פונקציונליות של הציוד .ב

הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי 
 הפעלות ניסיוניות והרצת הציוד.
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 ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקותמערכות או  .ג

 מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.
 

המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע 
 המבחנים והבדיקות כלולה במחיר הפאושלי ולא ישולם עבורם בנפרד.

 
 צביעה לזיהוי צנרת 07.1.04

 
 צבע ראשי )רקע(

 
כל הצנרת המתכתית )פלדה, נחושת וכו'( תצבע בשתי שכבות צבע גמר מעל צבע היסוד בגוון 

 לפי הוראות המזמין לצורך זיהוי המערכות.
 

 טבעות זיהוי
 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת.

 
י על גבי במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות, יסומנו טבעות הזיהו

 הטבעות הראשיות.
 

 טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן.
 

 ס"מ. 5רוחב טבעות הזיהוי יהיה 
 

ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו מחומר פלסטי 
בגוון המתאים, ההדבקה תעשה כך שטבעת שתיווצר תהיה ניצבת לציר הצינור. חפיפת קצות 

 ט תהיה מאחורי הצינור בצד הלא נראה לעין.הסר
 

עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה 
 השונים.

 
 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים 07.1.05

 
 ליד כל שסתום, מתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט "סנדוויץ" כולל חריטת המלל.

 
בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או תוכן השלט שיבוצע 

 המתקנים עליהם הוא פוקד.
 

 ליד כל שסתום ניתוק יסודר שלט שבו יצוין:  "מגוף שליטה".
 

ברגים לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר לשלדת פלדה מחוזקת  2כל שלט יחוזק עם 
הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע צינור על יד השסתום. לפני הכנת השלטים, יכין 

 על ידו לאישור המפקח.
 

בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונם כאמור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות מודבקות 
מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה  6 -בדבק מגע על הצינורות, במרחקים שלא יותר מ 

 ו'.לקיר או תקרה, פיר, רצפה, הסתעפות וכ
   

 סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה. -המדבקות הנ"ל תכלולנה
 גודל המדבקות  יתאים לקוטרי הצינורות.

 
עבור עבודות זיהוי צינורות הן עבודות עזר כולל שילוט, חבקים, לוח מקרא, וכו' לא  ישולם 

 בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
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 מפרט טכני מיוחד 07.2
 

 קבועות 07.2.01
ס"מ מעל לרצפה בחדרי שירותים בתוך אריחי הקרמיקה על זיזים  80הכיורים יורכבו בגובה 
צבועים בצבע שמן וקבועים בקיר. המשטח בין הכיור והזיז ימרח  1/2מצינורות מגולוונים "

בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע מלא. במרווח בין הכיור והשיש יותקן אטם מתאים או 
 קון לקבלת איטום מוחלט בין משטח השיש לבין דפנות הכיור.סילי

 
 כיורי רחצה

 
 07.01.0050 -ו 07.01.0040סעיפים 

 
תוצרת "ליפסקי" או ש"ע.  1"¼הכיורים יהיו כמפורט בכתב הכמויות ויכללו סיפון פלסטי 

 מצופה כרום וכל הנדרש להתקנה מושלמת."½  פקק ושרשרת , וברז יחיד 
 

 כיור מטבח
 07.01.0060ף סעי
 

הכיורים יהיו כמפורט בכתב הכמויות הכיורים ויכללו סיפון פלסטי תוצרת ליפסקי" או ש.ע 
 חסומים בקצוות וכל הנדרש להתקנה מושלמת. 1/2זיזים מצינור נירוסטה " 2פקק ושרשרת, 

 
 ברזים וסוללות

 
סימטרית  הברזים והסוללות יותקנו כמפורט בכתב הכמויות. כל הברזים יותקנו בצורה

 ומרכזית לכיור.
 הווסתים יותקנו בין פיות הסוללות והסוללות או בחיבור לקיר בברזים בודדים.

 
 אסלות
 07.01.0010סעיף 

 
האסלות תהיינה התלויות בהתאם למפורט בכתב הכמויות עם כניסה אחורית לצינור 

 השטיפה.
 

ידי יצרן האסלה.  האסלה ומיכל ההדחה יותקנו על מבנה קשיח עשוי פלדה שמסופק על
המבנה ישמש כתבנית )שבלונה( לקביעה מדויקת של מיקום צינור השופכין, צינור המים 

 וברגי חיזוק האסלה וכן להעמדת מיכל ההדחה.
 

בקירות שאינם נושאים )גבס, בלוקים, וכו'( המבנה ישמש גם להעברת עומסי האסלה לקירות 
 ולרצפה.

 
 שויים נירוסטה.ברגי החיזוק של האסלה לקיר יהיו ע

 החיבור בין האסלה לאביזר יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים. 
 מיכלי ההדחה יהיו גלויים דו כמותיים כמפורט בכתב הכמויות.

 המושב יהיה עשוי פלסטיק דגם כבד עם צירי נירוסטה.
 
 

 דוד שמש
 07.03.0190סעיף 

 
ויות עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד מערכת סולרית הכוללת דוד בנפח כמפורט בכתב הכמ

פוליאוריתן יצוק, בעמידה, קולט  שמש אחד בשטח מתאים עם ציפוי  אפוקסי  קלוי, 
 שנים. 5בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח ותקופת אחריות של 

מעלות תוצרת "שגיב" מק"ט  45 -המערכת תכלול משגיחום מערבל להגבלת חום המים עד ל
A4200HVT1 .או ש"ע 
 , שסתומי בטחון ואל חוזר.1/2הדוד יכלול ברזי ניתוק קוטר " 
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 עמדות כיבוי אש
 07.03.0210סעיף 

 
תוצרת "פומס" או  7דגם  2העמדות תותקנה בארון )לפי פרט אדריכל( ויכללו ברז כיבוי "

מ' עם מזנק ריסוס תוצרת "להבות" או  30באורך  3/4ש.ע. עם חצי מסתובב עם צינור גומי "
עשויים גומי  2או ש.ע. ציוד הנלווה כולל שני זרנוקים " 1ז כדורי תוצרת "שגיב" "ש.ע. ובר

מ' כ"א עם מצמדי שטורץ ומזנק דו תכליתי, שני מטפים כיבוי מסוג  15משוריין באורך 
 ק"ג עם ראש מתכת. 6בי.סי.אף. 

 
 צנרת מים 07.2.02

 
 סוגי צינורות

 
 צינורות למים קרים וחמים יהיו עשויים:

 
 לפי תקן  40ה ללא תפר, סקדיול פלד ,ASTM-A-53  .מגולוונים מחוברים בהברגה

ספחי הצנרת, כגון: זוויות, מסעפים, היצרויות, רקורדים וכו', יהיו מאותו סוג ותקן 
כולל(. כאשר הצינורות מבוצעים בקירות, הם יהיו עם  3של הצינור. )בקוטר עד "

 . apc3עטיפה חיצונית מסוג 
 07.03.0040-0010.07.03סעיפים 

 
 
 צינורות PP-R  למים קרים וחמים "פולירול". עבודות הנחת הצנרת תבוצע בהתאם

 ., הוראות היצרנים וכל מפרט רלוונטי אחר340-למפרט מפמ"כ כ
 07.03.0110-07.03.0050סעיפים 

 
  הצנרת תבוצע עפ"י הנחיות היצרן.24צינורות פוליאתילן מצולב "פקסגול", דרג . 

 3.012007.0סעיף 
 

 התקנת הצינורות הגלויים
כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול בצינורות, אחסונם, 
השימוש בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם תעשנה בהתאם לתקנים 

 ומפרטים המוכרים, כגון מפרטי מיא"מ והנחיות ליצרנים.
 

 קונזולות, מתלים וכו'
גלויה תוצמד לקירות, תקרה, מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות וכו', באמצעות  צנרת

 קונזולות, מזחלות, חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת "יוניסטראט" או ש.ע. כל 
הקונזולות, חבקים וכו', יהיו מפלדה מצופים קדמיום. במידה ויידרש ע"י האדריכל, 

 י דרישת האדריכל. הקונזולות יצבעו בגוון לפ
 

. במידת EPDMשטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה, יעטף ברפידת גומי עשויה 
האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה, קונזולה וכו' משותף. הקבלן יתאים את סוג 

 הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר, ניצבת, תלויה לתקרה וכו'.
 

 ותמעבר דרך הקיר
 המעבר עם צינורות דרך הקירות, יעשה דרך שרוולים שיותקנו בקירות.

התקנת השרוולים תעשה באמצעות קידוח. המרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי 
דוגמת אלסטוסיל או ש"ע. עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, לא ישולם 

 חירי היחידה השונים.בנפרד. התקנת השרוולים תחשב ככלולה במ
 

 שמירת ניקיון פנים הצינור
הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחידת לכלוך 

או כל חומר זר אחר לתוכם. לפני הריתוך יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. אופן 
יישארו גופים זרים בצינור בעת  הניקוי יהיה טעון אישורו של המהנדס. על לשמור על כך שלא
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ביצוע הריתוכים. הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל מקרה שיתגלה לכלוך או גופים זרים בקו. 
להבטיחם ניקיון פנים הצינור יעביר הקבלן דסקית עם כבל דרך הצינור החדש שרותך עד 

 לקצה הצינור הקודם לו וינקה את פנים הצינורות לחלוטין.
 

 וסטטיבדיקת לחץ הידר
לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים, תיבדק הצנרת בדיקת לחץ הידרוסטטי. 

הבדיקה תבוצע בצנרת כולה או בקטעים. במקרה והבדיקה תעשה בקטעים, תעשה בדיקה 
 נוספת עם השלמת כל העבודה, על כל המערכת כולה.

 
ימולא בהדרגה  לא יוחל במילוי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו

ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל האוויר 
 מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים תיקבע ע"י המהנדס.

 
אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ, יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל 

ביזרים. אם יתגלו בבדיקה זו  דליפות התיקונים הדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמי הא
בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהצנרת מלאה מים. ינוקזו הצינורות ויבצעו 

 התיקונים הדרושים, יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו  כל הדליפות.
 

יה בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח. לחץ הבדיקה יקבע ע"י המפקח אך לא יה
אטמ'. הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת. כל הציוד, האביזרים   12.0-פחות מ 

והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ, יהיו טעונים אישור המפקח. עבור בדיקת הלחץ לא 
 ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול במחירי היחידה להנחת צנרת.

 
 חיטוי הקווים

 
 כללי 

 
הובלת מי שתייה, יישטפו ויחוטאו לפני הכנסתם לשירות ע"י כל הצינורות המיועדים ל

כלורינציה. חיטוי הצנרת ייעשה אחרי בדיקת לחץ, אלא אם קיימות או ניתנו הוראות 
אחרות. החיטוי ייעשה בהתאם להוראות משרד הבריאות ובהתאם למפורט להלן. עם 

חוטא ומאושר גמר החיטוי, על הקבלן להמציא אישור ממשרד הבריאות שאכן הקו 
 לשימוש ע"י משרד הבריאות.

 
עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן, לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל המפורט 

 כולל חיטוי חוזר במידת הצורך, ייחשב ככלול במחירי הנחת הצנרת.
 

 שטיפת הצינורות לפני החיטוי 
 

כל לכלוך וגופים זרים לפני החיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא 
 העלולים להישאר בצינורות.

 
מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשנייה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו. 
בעת שטיפת הקו, יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה להמשך 

ושקופים. עם  עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף, ייראו נקיים
 התחלת השטיפה, יש להתחיל בהוספת כלור, כאמור להלן.

 
 חיטוי הצינורות 

 
מיליגרם לליטר. הוספת  50חיטוי הצינורות ייעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של 

הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים. 
 יסה או טבליות של היפו כלוריד.בחומר כלורינציה יש להעדיף תמ

 
שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת  24בתום תקופת 

 -מ"ג לליטר ו  1מיליגרם לליטר. אם השארית היא בין  10הכנסת הכלור( להיות לפחות 
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שעות. אם שארית  24מ"ג לליטר, יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של  10
מ"ג לליטר', יש לשטוף ולחטא את הקו  1 -שעות היא קטנה מ  24החופשי בתום   בכלור
 מחדש.

 
שעות, יש להגדיל את  24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך 

שעות לפחות.  6מ"ג לליטר' ולהשאיר את מי הכלור בקו למשך  75 -שעור הכלור ל 
 ו בעינם גם במקרה זה.הדרישות לשעורי הכלור בסוף הקו יישאר

 
 עבור ביצוע החיטוי, לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במסגרת העבודות.

 
 בידוד צנרת

 
בידוד צנרת מים חמים עשויים פוליאתילן מכל סוג שהוא, יהיה בידוד חרושתי מוכן 
 -מיצרן הצינורות. לצינורות פלדה מכל סוג שהוא, הבידוד יהיה מסוג קליפות "ענביד" 

 כאשר גלוי על הגג. -ך המבנה ועטיפת פח עם פוליאוריטן מוקצף כאשר בתו
 

 צביעת הצנרת המתכתית
 

 כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל  יצבעו כלהלן:
 

 צינורות מגולבנים
 

 יצבעו בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע סינטטי עליון.
 

 צינורות מים חמים מגולבנים
 

רמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ עמיד  צינורות שייעטפו בבידוד ט
 בטמפרטורות גבוהות.

  
 צינורות שחורים

 
 שתי שכבות צבע יסוד מגנול ושתי שכבות צבע סינטטי עליון.

   
 גווני השכבות וגווני הצבע העליון יהיו לפי הנחיות המזמין.

 
 ידה השונים.עבור הצביעה לא ישולם בנפרד ומחיר הצביעה יהיה כלול במחירי היח

 
 אביזרים במערכת המים 

 
 " 2000כולל יהיו, טריז  2המגופים מעל  - T  תוצרת "רפאל" עם ציפוי אמייל פנים וחוץ או ש.ע. ו/או

 מסוג פרפר.
 " כולל יהיו מגופים כדוריים שלושה חלקים תוצרת  2המגופים למים חמים, מים קרים, וכו' עד

 או ברזים אלכסוניים. 200"שגיב" סדרה 

 231חוזרים יהיו תוצרת "סוקלה" דגם -שסתומים אל. 

  ברזי בטחון ושחרור לחץ יהיו תוצרת "בראוקמן" עם דיאפרגמה וידית )משיכה או סיבוב( מכוילים
 אטמ' )אלא אם צויין אחרת(. 3.0ללחץ פתיחה של 

 )מסננים יהיו תוצרת "רפאל" או ש.ע )לקווים הראשיים 

 מעלות  100יו תוצרת "בראוקמן" מתאימים לעבודה בטמפ' של שסתומי שחרור אויר אוטומטיים יה
 צלזיוס.

  אחרי כל אביזר מגוף וכו' שאינו מאוגן מכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב רקורד.כל
 אטמ'. 16האביזרים יתאימו ללחץ 

 
 מערכת דלוחין 07.2.03
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 07.02.0020-07.02.0010סעיפים     

 
חלק  349לפי מפרט מ.ת.י. מפמ"כ  H.D.P.Eשויים פוליאתילן בצפיפות גבוהה צינורות הדלוחין יהיו ע

 " או צינורות פוליפרופילן כולל כל האביזרים הדרושים או ש.ע. כמפורט בתכניות.VALSIR דוגמת " 1
 

 כנ"ל. HDPEצינורות ברצפה, בקירות, בחללים טכניים, פירים וכו' יהיו 
 

ע"י יצרן  ( SHOP DRAWINGSן יכלול הכנת תכניות ביצוע )מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחי
שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכון התקנים כולל התקנת פתחי  10 -הצינורות, אחריות ל

ביקורת כפי שידרשו בקירות, רצוף וכו' וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זוויות, מסעפים, מופות ואביזרי 
חברי התפשטות, וכו', צביעה כנדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות ריתוך חשמליים לפי הצורך, מ

וכו', קונזולות, חבקים גשרי צנרת וכו'.   על הגג, בחללי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך 
רצפות, תקרות וכו' שרוולים, איטום חוסם אש, חריצים, בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה 

 נה בהתאם לתכניות ומפרטים.וכו', וכל הנדרש להתק
 

 מערכת שופכין 07.2.04
 07.02.0040-07.02.0030סעיפים 

 
צינורות השופכין מתחת לרצפת המבנה, במעבר מתחת לקירות המבנה ועד לתאים שסביב 
המבנה, בכל מקום שיש בהם גישה לכלל ובכל מקום שיידרש, יהיו עשויים פוליאתילן בעל 

 צפיפות גבוהה.
ו על הקירות, צמודים לתקרות בחללי תקרה אקוסטית, צמודים לקירות, הצינורות יהי

 לתקרה, או בחלקי מבנה אחרים באמצעות חבקים, קונזולות, מתלים וכו'. 
 

 ניקוז מזגנים 07.2.05
כדוגמת צנרת  E.P.D.Hמערכת ניקוז המזגנים מורכבת מצינורות פוליאתילן מצולב וצנרת 

 . הדלוחין בהתאם למפורט בתוכניות
ניקוז המזגנים יעשה בתוך מחסומי ריצפה או דרך קולטני ניקוז אופקים שמתנקזים אל 

 תחנת השאיבה במרתף התחתון.
 

 צינורות מי גשם 07.2.06
 07.04.0010סעיף 

 
 E.P.D.Hצינורות ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות או משטחים פתוחים לשמיים, יהיו צינורות 

 כמפורט בתכניות.
 עשה באמצעות אביזרים מיוצרים באופן חרושתי בלבד.שינוי כוון יי

הצינורות הגלויים בנישות ובמרתף יחוזקו לקירות, תקרות, אלמנטים קונסטרוקטיביים וכו' 
 או ש"ע. UNISTRUTבאמצעות שלות, קונזולות, מתלים וכו', תוצרת 

 וכו'.מחירי היחידה לצינורות כוללים ספחים, חיזוקים, מעברים דרך קירות, תקרות 
הצינורות העוברים בעמודים או בחלקים קונסטרוקטיביים, יותקנו במקום לפני יציקת 

 הבטון ויחוזקו באופן יציב לקונסטרוקציה, על מנת למנוע תזוזות בעת היציקה. 
 מתחת למוצא תותקן אגנית עשויה בטון. 

 
 ברדסים וקולטני מי גשם וניקוז 07.2.07

 07.04.0020סעיף 
ני מי גשם במשטחים פתוחים יהיו בהתאם למפורט בכתב הכמויות. מחיר הברדסים וקולט

 לפי הנדרש. HDPEהיחידה יכלול אביזר מעבר לצינור פלדה או 
 

 H.D.P.Eנחיות לביצוע צנרת ה 07.2.08
 

, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של 2חלק  349התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 
 היצרן. היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של
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ובעל תעודת הסמכה מאת  E.P.D.Hעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות  ביוב  

 נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
    

, לרבות אחריות היצרן 2חלק   349תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ 
 שנים. 10לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של 

 
המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של  על הקבלן

 היצרן.
 

הרכבת המערכת תעשה לפי תוכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן, 
כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הבצוע המפורטות 

 ודות הייצור וההרכבה.לאישור המתכנן לפני תחילת עב
 

במכונת ריתוך, עם ראשי  BUTT WELDINGחיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 
ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי 

 דרישות התכנון המפורט.
 

 2חלק  349מ"כ החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפ
 והוראות היצרן, תוך ציונם ע"ג תוכניות הביצוע המפורטות.

 
שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה 

 באחריותו הישיר של היצרן האחראי.
 

שור הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אי
 היצרן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.

 
בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת סוג 

 ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של  המתכנן.
  

הוראות  2חלק  349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 
היצרן ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע 

 לאורך הצנרת.
   

כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידיעתו ואישורו של 
 המתכנן.

  
ותו של המתכנן או נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרש

 הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.
   

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת 
 הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

 
 קופסאות ביקורת 07.2.09

 010007.02.-07.02.0070סעיפים 
. מכסים  HDPEקופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות, מאריכים ושרוולים יהיו עשויים 

ומסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד. הקופסאות, המאריכים וכו', ייקבעו במקומם ע"י עטיפת 
 בטון.

באישור  מסגרות תהינה מרובעות, המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור בגוון הרצפה
 האדריכל.

או יצקת  HDPE( מ"מ יהיו עשויים 4* " 2)" 110/50 -(  ו8*"4מ"מ )" 200/100מחסומי רצפה 
 כמפורט בתכנית ויקבעו בבטון בהתאם לפרטים. 
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מחיר היחידה למחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת צבועים אמאיל בתנור, סל 
לפי הפרטים, איטום המרווח בין המחסום והשרוול  , וכן את השרוול 8/4נירוסטה במחסום "

 ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה, ביטון המחסום וכו'.
 
 
 

 דרישות למסמכים והתחייבות למתן שרות 7.4

 AS MADEספרי מתקן ותוכניות  .א
ח מס. עם סיום העבודה, הקבלן יגיש ספרי מתקן ותוכניות עדות לפי הפורמט המפורט בנספ 
 המצ"ב. 1

 אחריות ובדק .ב
 המצ"ב. 2הקבלן יתן שרותי אחזקה )אחזקה מונעת ותיקון תקלות( כמפורט בנספח מס.  

 הוראות אחזקה מונעת .ג
עד לאישור ספר המתקן והוראות האחזקה של היצרן הנכללות בו, הטיפול בציוד יעשה ע"פ  

ניהם ומההוראות הוראות האחזקה המונעת המצ"ב ובכל מקרה לא פחות מהמחמיר מב

 הנדרשות ע"פ כל דין
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 מתקני חשמל - 08פרק 
 
 

 ביצוע  תשתיות חשמל   ותקשורת 08.01
 זמין.יבוצעו בתוואים שייקבעו ע"י המ –תשתיות חשמל ותקשורת מחוץ לאתר  -
 מטר. 10ויץ כל וכבלים יונחו באופן מסודר , עם שילוט סנד -
 לצורך מעבר כבלים יבצע הקבלן סולמות ותעלות כפי שיתבקש ע"י המזמין. -
 
 
 

 תוכנית עדות בנושא מערכות מתח נמוך ) בנוסף לאמור  בתנאים  הכלליים(   08.02
 , כמות גידים.הקבלן יגיש תוכניות הכוללות תוואי כבלים , סוג כבל -
 כפי שבוצע. –מספור מוליכים ומהדקים  -
 סכמות חשמליות שיאפשרו הבנת המערכת ותיקון ליקויים. -
 למרכזיית גילוי אש, כריזה ובקרה. –סכמות חשמליות  -
 רשימת פרטי ציוד. -
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 פרט טכני מיוחד לעבודות חשמלמ
 

 תאור העבודה  08.03
  

 , תאורה, בקרת מבנה ותקשורת יצוע עבודות חשמללב סמתייחמכרז/ חוזה זה             

 כולל:       ה zooבמתחם נגב             
 

 הזנות חשמל לתאורת שבילים וחניה.    -            
 במבנים.מערכות חשמל     -            

 תיאום הזנת חברת החשמל.  -

 ת חירום.מערכות גילוי אש וכריז -

 מערכות תקשורת. -
 חון עירונית.תשתיות למערכת בט -

 תשתיות למערכות מולטימדיה. -
                

 במבניםעבודות חשמל ותקשורת . א       
 .הארקת יסודות -            
 מאור וכח. -            
 לוח חשמל ראשי למתחם בחדר החשמל במבנה הכניסה. -            
 ההזנה למתחם הישן וביצוע הגדלת    ביטול –תיאום להזנת חשמל מול חברת החשמל  -            

 חיבור אל חדר החשמל החדש.               
 לוחות חשמל. -            
 ואינסטלציה. מיזוג אוויר יחידותהזנות ל -            
           

 3חלק  1220מערכת גילוי וכיבוי אש משולבת כריזה לפי תקן . ב       
 ul,fmהעומד בתקנים  G.C.C.ומרכז שליטה ראשי  מרכזיית גילוי אש -           
 גילוי אש בכל המתחם. -           
 כיבוי אש בלוחות חשמל. -           
 פנלי משנה בכניסה למבנים. -           
 מערכת כריזת חירום בכל המתחם  -           
 נל כבאים(.מיקרופון לכריזת חירום בקופסת פח בכל מבנה )יבוצע בפא -           
 מיקרופון ראשי לכל המתחם יבוצע במבנה הכניסה, מיקרופון זה יכרוז לכל המתח וכן  -           
 לכל מבנה בנפרד וכן לחמישה אזורים נוספים לפי החלטת המזמין.             
 
 .  מערכות תקשורת ומנ"מג   

 ת התקשורת.הזנות תקשורת למבנה, לרבות תיאום מול חברו -               
 אחודה. טלפונים ומחשביםתקשורת ביצוע מערכת  -          

 תשתיות בטחון.  ד   
 תשתיות למע' בטחון ובקרת כניסה.ביצוע  -          

 
 מע' בקרה.   ה   

 בקרת מערכות חשמל ותאורה -        
 ו הבקרים יבוצעו בלוחות החשמל השונים במתחם בתא בקרה נפרד ויחובר -        

 אל חדר הבקרה  TCP/IPבתקשורת           
 מערכות  הבקרה של מערכות החשמל,  ומיזוג האוויר ואינסטלציה יהיו מדגמי  -       

  חברה אחת   ויבוצעו ע"י  קבלן אחד.          
 לבקרת מבנה עבור כל המתחם.     HMIביצוע מחשב בקרה עם תוכנת   -       

 
    תוצרת עין השופט  dalliליטה מערכת עמעום וש . ו   

 ביצוע מערכת עמעום לגופי תאורה תוצרת חברת עין השופט, הכוללת:          
 משנקי דאלי בגופי תאורה )במסגרת מכרז תשתיות חוץ( -                
 בקרים מרכזיים במרכזיות תאורה ולוחות חשמל -                
 ובקרה מרכזיתתוכנת שליטה  -                
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 הזנות חשמל ותקשורת למערכת מולטימדיה.  ז   

 ,םבמתחם יבוצעו מערכות מולטימדיה במבנים ובחוץ במתחמים החווייתיי         
 הקבלן יבצע תשתיות תקשורת וכן הזנות חשמל לפי תוכניות החשמל ויועץ           
 המולטימדיה.         

               
  

 ת ציוד ואביזרים חשמלייםרשימ     08.04
 יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים מלאה   –מייד עם קבלת צו התחלת עבודה               
 ומפורטת להתקנה באתר . על הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך               
 ת היצרנים כמופיע לפני רכישת ציוד . הציוד יהיה אחד מתוך רשימ –אישורו               
 בכתב הכמויות.              

 
 חומרים ואישור הציוד    08.05

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי ו/או 
הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם .היועץ או המזמין רשאי לדרוש 

דה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים , אביזרים , ציוד  חשמלי וכד' לפני מתן מהקבלן כל מי
אישור  להשתמש בהם , ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים השונים. ציוד שלא יאושר 

יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם יידרש אישור כנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה 
ידו , לתקינותם והפעלתם כפי שמוגדר במפרט   –הקבלן לטיב החומרים המסופקים על  והבלעדית של

 זה ו/או תקנים אחרים. 
ואדריכל , לפני רכישת  מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד ואביזרי תאורה לאשור המתכנן

 כמויות כמשתמע מהתכניות ו/או כתב הכמויות.
יוד לסוג אחר שווה ערך , או לציוד אחר שכלול בחוזה זה ומופיע המתכנן שומר לעצמו הזכות לשנות צ

 בסעיפי כתב הכמויות. 
 

לפי דרישת המזמין .מחיר הבדיקות כלול במחיר החומרים  –הקבלן יבצע בדיקות של מכון התקנים 
ולא ישולם עבורם תשלום נוסף . הבדיקות יבוצעו לכבלים,צנרת,קופסאות הסתעפות וציוד אחר  –

 רש ע"י המזמין.אשר יד
 

 איזון פאזות    08.06

תוך חודש מהשלמת המתקן , יבדוק את העומס על הפאזות ויאזנן במידה ואינן מאוזנות ע"י  שנוי  
 החבורים בלוחות . עבור  בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.

 
 

 שילוט  מוליכים וכבלים   08.07

 סנדויץ חרוט.א.  כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט 
 סימון ע"י מספרי   –ב.   כל מהדק יסומן בהתאם למיספור המופיע בתכנית 

 פלסטיק עליהם חרוטים המספרים.      
 ג.   כל גיד יסומן  באמצעות מיספור פלסטי סטנדרטי.

 מטר   10ישולט כל  –ד.  כל כבל המותקן  בתעלות , או על סולמות , או בצינורות 
 דר , וביציאה מלוח חשמל . השילוט יהיה  עשוי  סנדויץ בצבע לפחות בכל ח      
 שחור ועליו חרוט מספר המעגל , ושם לוח החשמל המזין כבל זה .      

 ישולטו ביציאה מלוח החשמל , בתעלות בטון,  –ה.  כבלים המותקנים בחפירות 
 הן יוטבעובכל  שוחה.בתוך השוחות ישולטו הכבלים ע"י דיסקיות אלומניום ב      
 מספר המעגל , שם הלוח המזין , חתך וסוג  הכבל.        

 ו.   השלוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  כלשהוא , ולא תשולם כל  
 תוספת כספית עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המפקח  לפי העניין.      

 ים ויכללו מספרז.   שילוט לוחות חשמל  ייעשה משלטי  סנדויץ פלסטיים חרוט
 מעגל שם החדר או האזור . סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י       
 דבק וניטים.       
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 אופן  ביצוע התקנות חשמל 08.08
 

 א.   ההתקנות יבוצעו לפי חוק  החשמל , המפרט הטכני , מפרטים שאינם  
 מצורפים תקנות, והתכניות.       

 N2XYיותקנו   כבלים מסוג   -מעל תיקרות אקוסטיות ב.   בהתקנה סמויה  
 בצינורות פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו . לא  יתקבלו צינורות שרשוריים.       

 בתוך צינורות  פלסטי  N2XYיותקנו כבלים מסוג  –ג.    בהתקנות גלויות עה"ט 
 קשתות  יש לבצע –קשיח כבד )אלא אם נדרש אחרת בגוף התכנית( בפינות        
 ולא כבלים חשופים.–עם מופות  –בצינור        
 קופסאות הסתעפות ד.  

 ה.   קופסאות  התפצלות  בהתקנה סמויה תה"ט יהיו עם מיכסה אלומניום 
 ברגים עם דיבלים. 4הנסגר ע"י  

 לא יבוצעו קופסאות הסתעפות מעל תיקרה בלתי פריקה.    -       

 ה עה"ט יהיו עם מכסה נסגר ע"י ברגים .קופסאות  התפצלות להתקנה גלוי -
 קופסאות הסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו , וכל החורים שלהם יאטמו . -
 יש לבצע שילוט מיספור מעגל על כל קופסה. -
 כל הצינורות והקופסאות ישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי. -

 יש לבצע  ו.    ראה דרישות מיוחדות  בתכנית.בהזנה מגוף תאורה אחד למשנהו

 קופסאות  הסתעפות . אין לבצע הסתעפות בתוך גוף התאורה.       

 יש להקפיד שיותקנו בקו –ז.    בהתקנת מ"ז , שקעים  וכדומה שהם בגובה זהה 

 ללא הפרש  גבהים  ביניהם.-אחד        

 צבעי  צינורות  ח.   

 בעים שונים  כמפורט להלן:יהיו בצ –הצינורות אשר  יותקנו  לחשמל, תיקשורת ומתח  נמוך 
 ירוק  חשמל  -
 כחול  טלפון -
 אדום  גילוי אש -
 צהוב  מחשבים -
 לבן  בקרה -
 לבן  כריזה -
 חום  ביטחון -

 
 ללא תוספת כספית . –הצבעים  השונים  -
 הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו. -
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 גופי תאורה     08.09

 

 דרישות לגופי תאורה בפרויקט                  

 גופי תאורה יענו לדרישות הבאות: 08.09.1

 . IEC-60598או  20גופי התאורה מאושרים ע"י מכון התקנים ת"י  -

 ותקן ישראלי עדכני. יהיו תוצרת פיליפס או אוסרם.  IEC-62384דרייבר יתאים לתקן  -

 . CRI>80מקדם מסירת צבע  -

 .>UGR 19 דירוג גבולי של הסנוור -

 אלא אם נדרש אחרת. 80%לפחות  -אורית נצילות -

ועמידה בתקנים  ZAGAוכן מאושר    RISK=0 - הגוף מתאים לדרישות תקן פוטוביולוגי -

LM-80    ו LM-79 - . 

 ריצוד מכסימליNO FLICKERING (5% .)נורות ודרייבר יהיו מסוג  -

וע חישובי תאורה, כולל אספקת גוף התאורה, נורות, דרייבר לכל גוף, ביצ מחיר גופי התאורה -

 2חיווט מושלם ומוכן להפעלה, הובלה לשטח, התקנת הגופים לרבות חיזוק לתקרה עם 

 מוטות הברגה ועמידה בדרישות פקע"ר וכל הדרישות המפורטות במפרט זה ובכתב כמויות.

יש לעמוד בדרישות גרף האיכות  LED -על מנת לשמור על אחידות בגוון האור ובאיכות ה -

MACADAM ALLPSEN    במקרה של אי אחידות האור יחליף הקבלן את הנורות ללא .

 תשלום נוסף.

 אופני מדידה.   -כמות גופי התאורה מחולקת לשלושה יצרנים. ראה הסבר במפרט הטכני -

לפי  -גופי תאורה יסופקו בצבע וגוון שיקבע  ע"י האדריכל. הצביעה תבוצע במפעל בלבד

 ל במחיר גוף התאורה.     הנחיות האדריכל. מחיר הצביעה כלו

ויתחייב לעמידה בתוצאות החישובים.  -ספק גופי התאורה יבצע חישובי עוצמות תאורה  -

 הנושא כלול במחיר גופי התאורה.       

 הקבלן יציג דוגמאות לאישור המזמין. כלול במחיר גופי התאורה.     -

 

 דרישות כלליות:            08.09.2

עמיד נציג מטעמו אשר יהיה איש הקשר מול המזמין באחריות הספק למנות ולה (  1  

 והמתכנן. תפקידו של איש הקשר:

    .חישובי תאורה ליועץ התאורה של המזמין על פי התכנון של האדריכל 

    הצגת דוגמאות לאדריכל, מתכנן, מנהל הפרויקט וקבלן 

   .הסבר בשטח לגבי אופן וצורת התקנת גופי התאורה 

שנים  5חלקי חילוף לתקופה של המוצר המוצע לרבות הספק  יתחייב לאספקת  (1

 ממועד סיום עבודות ההתקנה ומסירת המתקן .    לפחות
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 הספק יצרף  את האישורים הבאים: (2

אישור ממכון מוסמך, מכון התקנים הישראלי, טכניון, המעיד כי ארגונו של  -

, בתחום   ISO- 9001:2008בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן   המציע

 של "מערכות תאורה ותחום  החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(.  

 כנ"ל ליצרן גופי התאורה.   -

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר  -

מסמיך את המציע למתן שרות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי 

 ג כתב הסמכה רשמי(.שנים לפחות )יש להצי 5התאורה, לתקופה של 

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי  -

התאורה וכי אין כל  מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין. במקרים בהם 

זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, 

מין את גופי התאורה. כמו כן בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע למז

יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה 

 בגופי התאורה המוצעים על ידו.

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור  -

 שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.

על ניסיון, לפחות בחמש השנים האחרונות, באספקת הצהרה כי הספק הינו ב -

 גופי תאורה.   

 המקום יתואם בהמשך.      -התחייבות להפקדת דוגמת גוף תאורה וציוד מוצע  -

התחיבות לספק גופים זהים לאלה שיאשרו בהליך זה. במידה ויהיה שינוי  -

ת של יש להודיע מיד למזמין לבחינה מחודש -במבנה גוף תאורה ו/או ברכיביו

 הגוף.  האישור יהיה תקף לדגם שיאושר בכל ההליך בלבד.

השנים האחרונות,  3-הצהרה כי הספק הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות ב -

 10לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים המוצעים על ידו. נדרשת רשימה של 

גופים לפחות של החברה אשר גופי  500מתקנים לפחות בכ"א מהם הותקנו 

 כמפורט להלן:  -לה מוצעים בהליך זהתאורה ש

 .  אתרים שבהם בוצעה ההתקנה 

             כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף 

 התאורה ושם המתקין.     

      .דגם והספק מקורות האור  שסופקו בהתקנה זו 

  מסמך עם פרטי איש קשר קבוע למתן תמיכה טכנית. בעל התפקיד 

 שנים לפחות בהתקנת גופי תאורה ויכולת   3יהיה בעל נסיון מוכח  של     

 מוכחת לערוך חישובים פוטומטריים  רלוונטיים.     
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   -מפרט הגופים   (3

. גופי התאורה יהיו מהתוצרת ומהדגמים המפורטים במפרט ובכתב הכמויות -

תעודות על גופי התאורה יהיו רשומים שם היצרן  ומספרו הקטלוגי.  כל 

. יש לצרף  תעודות  ISO17025הבדיקה יהיו מטעם מעבדות מוסמכות  

 הסמכה רלוונטיות.

 כל הגופים יעמדו בדרישות הבאות לפחות וכל הנדרש במפרט הטכני:     -

  במהדורתו  08חוק חשמל ותקנותיו ומפרט הכללי הבינמשרדי 

 , לרבות עידכונים( 9-2015העדכנית )        

  ובנוסף לדרישות  ת"י           1חלק  20חשמלית ת"י דרישות בטיחות 

 הרלוונטי.       2חלק  20        

  כל הגופים יהיו גופים קטלוגיים )"מוצרי מדף"( ובאריזות 

 המקוריות מהיצרנים .        

   הרכבת הגופים תבוצע  במפעל המייצר ולא אצל הספק/היבואן 

 בארץ.          

  כל האביזרים האוריגינליים הדרושים כל הגופים כוללים את 

 להתקנתם.            

     .כל הגופים ניתנים להתאמה למקום ההתקנה 

  שנים  לפחות מפני  5לעדשות ורפלקטורים תהיה אחראיות של 

 שנויים בצבע. האחריות  תכסה גם עלות החלפה.        

 

ם, עדשות,  האספקה וההרכבה כוללים את הגופים, הנורות, מפזרים, לוברי (4

 דרייברים וכל הציוד הנלווה הנדרש להתקנת הגופים.

 מערכות משולבות לדים    -

גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים                                                                   

אור אשר                                                    בעלי תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור  LEDלנורות מסוג 

יענו  על דרישת תכנון  תאורה עבור   איזור מתון בהתאם לדרישות                                                          

                              המזמין ותקן ישראלי. גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת                           

 האופטית   וציוד ההפעלה  )דרייבר(.

גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן )יש להגיש                                                     

 תעודות בדיקה ממעבדות מוסמכות(:
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 פולטת אור   גופי תאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה

EMITTING   DIODE LED-LIGHT  לא תתאפשר התקנת ,  )

 נורת לד במקום הנורות הרגילות בגוף התאורה הקיים.   

       גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור

החום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת      

 איוורור חשמלית.

 אופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה כל המערכות ה

ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה  כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור 

)עדשות ו/או רפלקטורים( יחוזקו אל גוף תאורה באמצעים 

מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה , בצורה בת קיימא  

 שתאפשר החלפת רכיבים נוחה. 

 1חלק  20שות בטיחות חשמלית ת"י  גוף התאורה יתאים לדרי     

הרלוונטי. בדיקות ההתאמה לתקן      2חלק  20ובנוסף לדרישות  ת"י  

 לפחות.° C35   -עד  -C10°יבוצעו בטמפרטורת סביבה של   

במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת        

CB- .יש לצרף גם אותה במלואה 

 תכלול בין היתר את  הפרמטרים  20תעודת הבדיקה להתאמה לת"י                                                      

 הבאים:                                                     

  גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנהIP40              לפחות לתאי הציוד

ופי תאורה             החשמלי ותא הציוד האופטי.  ניתן להציע גם ג

,  IP40, אך תינתן העדפה לבעלי דרגת הגנה  IP20בעלי דרגת הגנה 

 אלא אם קיימת דרישה שונה במסגרת התכנון.

  אלא   2גוף תאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג(

 אם יצוין אחרת(.   

     62031מודול לד יתאים לדרישות-IEC 

 אחריות (5

 אשר במסגרתה    -שנים לגופי התאורה והדרייבר 5ריות של הקבלן ייתן אח   

 יחליף הקבלן/ ספק כל גוף   שיתקלקל. הקבלן יספק תעודת אחריות של       

 היצרן/ ספק ע"מ שניתן יהיה לממש אחריות גם אם תמה תקופת האחריות/      

 אחזקה של הקבלן המתקין.                       

 LEDח הספקים וטווח לומנים רחב לגופי תאורת כתב כמויות כולל טוו (6

ההספק/ לומן יקבע לפי חישובי תאורה ולפי דרישות המתכנן. לא יהיה הבדל במחיר  (7

גופי התאורה עקב קביעת הספק/ לומן גבוה/ נמוך. על הקבלן לקחת בחשבון הספק/ 

 לומן כפי שידרש.
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פק על ידו מתאים באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל לבדוק שגוף התאורה המסו (8

למידות התקרה אשר בה הוא מותקן. יש לבצע בדיקה בשטח לפני אספקת כל 

 הגופים. 

 

 

 

 

 

 פרטי גוף תאורה מוצע -  7.1טבלה 
 

 :שם הספק

 

 :שם היצרן

 __________________   :[lum]עוצמה  :שם הדגם

 

 :      ____________________[w]עוצמה 

 דרייבר

 

 

 לד
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 תצלום  ג"ת

 

 

 

 

 

 

 

 שרטוט מידות ג"ת

 

 
 
 
 
 
 

 תהליך אישור גופי התאורה למאגר -צ'קליסט -  7.2טבלה 
 

 

 תשובת  המציע חובה דרישה 

בתחום תאורה  ISO-9001:2008תעודת הסמכה לתקן    1
 מציע -וחשמל

V  

בתחום תאורה  ISO-9001:2008תעודת הסמכה לתקן    2
 יצרן -וחשמל

V  

  V רות אחריות......כתב הסמכה מאת היצרן למתן שי   3

  V הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה ביצור שוטף........   4

הצהרה כי המציע...בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים    5
האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים המוצעים 

 על ידו.

V  

  V הצהרה לניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה....   6

  V ם פרטי איש קשרמסמך חתום ע   7

  V מפרט טכני של גוף התאורה )מיצרן(   8
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 תשובת  המציע חובה דרישה 

  V דגם ויצרן הלד   9

  V דגם ויצרן מודול הלד   10

  V דגם ויצרן הדרייבר   11

  V מגוון הספקים  חשמליים  )כולל הפסדים(   12

  V שטף האור הנפלט מגוף התאורה )לומן, נטו( , לומן / ווט   13

  V טי החלק הרלוונ  20תעודת התאמה ל ת"י    14

   35התאמה לטמפ' סביבהºC לפחות V  

  דרגת הגנהIP      

   העדפה     –דרגת הגנה מפני הלם חשמלי(  CLASS II )   

   )בהתאם למפרט(  CBת.ב.    15

  V לפחות 0.92   ת.ב   מקדם הספק     16

-EN)תאימות אלקטרומגנטית(  או  2.1חלק  961ת.ב. ת"י    17

55015 
V  

)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות(    12.3 חלק 961ת.ב. ת"י    18
 IEC-61000-3-2או 

V  

)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים(  12.5חלק  961ת.ב. ת"י    19
 IEC-61000-3-3או  

V  

)תאימות וחסינות  IEC-61547או   61547 ת.ב. תקן ת"י   20
 אלקטרו מגנטית לציוד תאורה(

V  

  V (flicker) רמת ההבהוב של ההארה ת.ב     21

  V (LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC-62031ת.ב. תקן    22

    טמפרטורת צבע  ...ת.ב     23

  V ....55%ערך מירבי של הפיק  –ספקטרום ת.ב     24

  V לפחות CRI ... 80ת.ב      25

 ≥ IEC62707   BINNING  ...MacAdamהצהרת יצרן ג"ת    26

3 
V  

  IEC 62471 ,RG0.... Vת.ב. ת"י/   27

ים ושרידות  של הלד...., בהתאם לתקנים אורך חי   28
 האמריקאיים או הבי"ל הרלוונטיים כדלקמן:

V  
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 תשובת  המציע חובה דרישה 

 IESTM-21    עבור גוף תאורה כמכלול, בהתבסס על
IESLM82   וIESLM80  

 או   

 IEC 62717, IEC 62722    בהתבסס עלIESLM80 

   "אישור הג"א" לג"ת במרחבים מוגנים   29

  V ור אור דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיז   30

עבור   LM79לפי   LUMDATאו  IESקובץ דיגיטלי בפורמט    31
 כל פוטומטריה מוצעת

V  

  V כתב אחריות.... לחמש שנים...מספק  גוף התאורה...   32

  V כתב אחריות.... לחמש שנים...מיצרן גוף התאורה...   33

  V הוראות התקנה מיצרן גוף התאורה   34

  V הוראות תחזוקה מיצרן גוף התאורה   35

    התחייבות חישוב פוטומטרי בתאום עם המזמין בהמשך   36

   התחייבות לספק ג"ת ללא שינוי הרכיבים ו/או המבנה...   37

 -  IEC62386בהתאם לדרישות תקן   DALIממשק תקשורת   38
 20אופציונלי  , מפורט בת.ב ת"י 

  

 

 

 בדיקות קבלה בעת האספקה של גופי התאורה -

 יסופקו לבדיקה: בעת האספקה לכל הגופים 

 נתונים מנהליים:  8.1

   .תעודת משלוח ואישור זיהוי של מכון התקנים הישראלי 

   על חלקיו  20לכל הגופים תסופק תעודת בדיקה מלאה של מכון התקנים הישראלי )ת"י

 הרלוונטיים( לגוף כמכלול,

  בעת האספקה לכל גופי התאורה יסופקו תעודות משלוח המעידות על הזמנתם במפעל

 מייצר בחו"ל. למזמין  תהיה זכות  לערוך מעת לעת בדיקות מדגמיות לאישורי הזמנה.ה

 נתונים טכניים: 8.2

  בדיקה זו נועדה לאמת כי הגופים על רכיביהם  אשר מסופקים לשטח מתאימים לדגם
 והרכיבים כפי שאושרו ע"י המזמין.
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 דגם ויצרן הלד 

 דגם ויצרן הדרייבר 

 ן(מפרט טכני של גוף התאורה )מיצר 

 פרטי איש קשר של הספק 

  20תעודת בדיקה לת"י 

  )שטף האור הנפלט מגוף התאורה )לומן 

 CRI ספקטרום האורוטמפרטורת צבע ו 

 הוראות התקנה ותחזוקה 

  חישובי תאורה: לכל הגופים יסופקCD   עם חישובים פוטומטריים  לאיזורים  הרלוונטיים

 )יתואם עם המזמין(.

 

דעת המתכנן והמזמין, יידרש הספק לבצע בדיקת התאמה במכון  התקנים במידת הצורך ועל פי שיקול  8.3

הישראלי של הגופים המסופקים על ידו לאתר, לבדיקת תאימותם לסוג  הגופים הרשומים בתעודות של 

 מכון התקנים כאמור.  הבדיקה תיעשה ע"ח הספק.

 .8.1צ'קליסט לבדיקת גופים  בעת האספקה מפורט בטבלה  8.4

 

 

 
 
 
 
 

 צ'קליסט לבדיקת גופים בעת האספקה - 1.8טבלה 
 

. במידה ויימצא שהגוף או אחד RFIבעת האספקה לאתר הגופים ייבדקו להתאמה לדגם שאושר בתהליך ה 

הגופים יוחזרו לספק. המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט לקבל או לא  -מרכיביו לא יתאים לדגם שאושר

 ם החליפיים יתאימו לדרישות מפרט זה.וזאת בתנאי שהגופי -לקבל גופים חליפיים

 
 

 תשובה דרישה #

  שם ספק גוף התאורה  .1

  שם יצרן גוף התאורה  .2
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 תשובה דרישה #

  דגם גוף התאורה  .3

  שם יצרן הלד  .4

  שם יצרן הדרייבר  .5

  פרטי איש קשר של הספק  .6

  מפרט טכני של גוף התאורה )מיצרן(  .7

  שטף האור הנפלט מגוף התאורה )לומן(   .8

  20ת"י   .9

  פקטרום האורס  .10

11.  CRI  

  טמפרטורת צבע    .12

  הוראות התקנה ותחזוקה  .13

 
 
 
 
 
 
 

 לוחות חשמל   08.10

 
 , על כל לוח תודבק מדבקת מכון התקנים הישראלי לתקן זה.61439כל הלוחות יבוצעו לפי תקן 

 form 2bלוחות חשמל יבוצעו ברמת מידור 
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 תוכן עניינים

 כללי – 1פרק 

 תהגדרו              

 תקנים – 2פרק 

 קטלוג יצרן מקורי – 3פרק 

 הגשת תוכניות לאישור – 4פרק 

 גמר הלוח – 5פרק 

 בניית הלוח – 6פרק 

 ציוד ואביזרים  – 7פרק 

 בדיקות דגם  – 8פרק 

 נספחים: – 9פרק 

 קטלוג יצרן –נספח א' 

 הגשת תוכניות לאישור   –נספח ב'         
 הצהרת יצרן  –נספח ג'         
 שילוט וסימון –נספח ד'         
נתונים שיש לקבל מהמזמין  –נספח ה'         



  
 

 

 כללי – 1פרק 

 
 הגדרות

 

 Assembly System –לוח שיטה 
 

סידרה שלמה של אביזרים מכניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה, 
ת היצרן המקורי על מנת לקבל פסים, יחידות תפקוד וכו'( אשר ניתנים להרכבה בהתאם להוראו

 לוחות חשמל שונים.
 

 Original Manufacturerיצרן מקורי 
 

 ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים.
 

 Assembly Manufacturerיצרן מרכיב 
 

ארגון האחראי על ביצוע הלוח. יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי או שהוסמך 
 ידע הנ"ל.מטעמו להעביר את ה

 
 

 61439הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י 

 
באחריות הקבלן להתקין בלוחות את כל ציוד הבקרה ואביזריו לרבות החיבור לציוד המבוקר 

בלוח לרבות מכשירי מדידה, מפסקים וכו' וכן מהדקי בקרה לציוד חיצוני ללוח שיחובר למערכת 
 הבקרה.

 
לגודל הלוחות אשר מייצר לוחות בעלי אמפרז מעל  יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רשיון מתאים

 הרשיון יהיה בפיקוח יצרן נותן הידע. 
העבודה תתבצע לפי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה המקצועית תתבצע על ידי עובדים 

 מיומנים אשר מועסקים בקביעות בשטח מומחיותם.
 

יצרן לוחות מסוים, זאת לאחר רק מהנדס  היועץ נציג הלקוח באמצעות המפקח, רשאי לאשר 
 בדיקה של היצרן המוצע, התאמתו לתנאי המפרט ובדיקות המלצות לגביו.

 
אין המזמין מחויב לאשר יצרן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין שומר לרשותו את 

הזכות לחייב ייצור הלוח במקום מסוים, שעונה על דרישות טיב ואיכות כפי שנקבעו במפרט זה. 
 יצרן יהיה כזה שיכול לתת שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.ה
 

היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקורי. יצרן מרכיב 
 יעבוד לפי "שיטה" של היצרן המקורי. שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור היצרן המקורי.

 
 
 
 
 

 תקנים - 2פרק 

 
 חוק החשמל ויעמדו בתקנים: הלוחות יבנו לפי

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות  – 1חלק  61439ת"י 
 טיפוס חלקיות.
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לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות למערכות סינוף של פסי  – 2חלק  61439ת"י 
 צבירה )מובלי צבירה(.

ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות נגישים לאנשים  לוחות מיתוג – 3חלק  61439ת"י 
 לא מיומנים.

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך:דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה. – 4חלק  61439ת"י 
 תיבות ריקות עבור לוחות. – 62208ת"י 

 :61439-כמו כן בכל התקנים אשר רשומים בתקן ת"י 
IEC 61921 – ת תיקון כופל ההספק.קבלי הספק ולוחו 
IEC 60216 –  עמידות טרמית. –חומרי בידוד 
IEC 60332 – .בדיקות כבלי חשמל בתנאי שריפה 
IEC 61140 – .הגנה מפני התחשמלות 
IEC 61201 – .מתח נמוך מאוד 
IEC 62262 –  דרגת הגנהkI. 

 

 קטלוג יצרן מקורי

 
וון לספק. הקטלוג יכלול אינפורמציה ברשות היצרן  המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכ

טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, התאמה לתקנים, הוראות 
 קטלוג יצרן. –טיפול לאחר המכירה. כמו כן רשימת בדיקות ואישורים. ראה נספח א' 

 

 הגשת תוכניות לאישור - 4פרק 

 
יות ברמת "תוכנית ביצוע". על היצרן המרכיב התוכניות שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תוכנ

שיאושר על ידי היועץ יהיה להכין תוכניות ייצור מפורטות. כמו כן יגיש היצרן כל אינפורמציה 
 טכנית בהתאם לנספח ב'.

 
חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בתוכנת ההרכבה של הציוד בו הוא 

 משתמש.
 

בקנה מידה סטנדרטי. רק לאחר אישור היועץ או המפקח בכתב  A4יונות ליהתוכניות יוגשו בג
 לתוכניות הנ"ל רשאי היצרן להתחיל בביצוע הלוחות.

 
מידות הלוחות והתאמתם לשטח על אחריות קבלן החשמל, בכל מקרה העמידה בתקן יקבע את 

 גודל הלוחות.
 

 גמר הלוח והגשת מסמכים עם אספקת הלוח - 5פרק 

 
 ב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:יצרן המרכי

 על ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן. מסמך
 דרישות, אחסנה, הובלה.

הוראות התקנה, טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. בהוראות ההתקנה יהיה מידע מדויק למרכיב 
 גם לאחר ההרכבה. IPעל מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 ות.ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוח
 (.As Madeתוכניות סופיות )

 הצהרת יצרן. ראה נספח ג'. –מכתב התחייבות להתאמה לתקן 
 רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה.

 נתונים טרמיים לאפשרות להגדלה עתידית.
 נתונים חשמליים
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עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את המפקח /יועץ לבדיקת הלוח. במעמד זה יעביר 
ומכתב התחייבות להתאמה לתקן.  61439ל ביצוע בדיקות שיגרה לפי תקן ת"י היצרן מסמך ש
 ראה נספח ג'.

 
 לאחר אישור היועץ/מפקח רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל.

 היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח.
 

 בניית הלוח - 6פרק  

 
 מבנה, חומרים, הרכבה

 
ר יכולים לעמוד בפני מאמצים מכניים, טרמיים, חשמליים הלוח יהיה בנוי מחומרים אש

 וסביבתיים. מבנה הלוח יהיה עמיד בפני קורוזיה, כולל חלקים חיצוניים ופנימיים.
 

כל המבנים כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד בפני 
 מאמצים אשר נוצרים בזמן זרם קצר.

 
יהיה מודולרי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולריות יהיו ניתנות להחלפה.  הלוח "שיטה"

הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים אלא כם יש גישה מאחור. הציוד יחובר למגשי ההתקנה 
 בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של האומים לתוך הציוד.

 
 

 .61439מבנה הלוח יעמוד בתקן ת"י 
 

 הגנה מפני קורוזיה
 מבנה הלוח יעמוד בפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים.

 בדיקת דגם:
שעות בטמפרטורה  24מחזורים של  6בדיקה מחזורית,   IEC 60068-2-30בדיקת חום, לחות לפי 

 .95%ולחות יחסית  40ºCשל 
 .35ºC-שעות ב 24מחזורים של  IEC60068-2-11, 2בדיקת ערפולי מלח לפי 

 .Bבלוחות להרכבה חיצונית יבדק המבנה החיצוני וחלקים חיצוניים של הלוח לפי דרגת חומרה 
 יום: 12בדיקה של פעמיים 

 40ºCבטמפרטורה של  IEC 60068-2-30חום, לחות בהתאם לתקן  -שעות   24מחזורים של  5
 .95%ולחות יחסית 

 .IEC60068-2-11שעות ערפולי מלח בהתאם לתקן  24מחזורים של  7
 

 חומרים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות:
 שעות. 168, משך הזמן 70ºCבטמפרטורה של  IEC 60028-2-2-יציבות טרמית בהתאם ל

חלקים  125ºCחלקים נושאי זרם  IEC 60695-2-10-עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל
 .70ºCאחרים 

 :IEC 60695-2-10עמידה בחום חריג בדיקת תייל להט לפי תקן 
 960ºC-חלקים נושאים זרם יבדקו ב -
 850ºC-לוחות לנישות בקיר יבדקו ב -
 .  650ºC-ם בחלקים אחרי -

 .UV-לוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופה חומר סינטטי יבדקו לעמידה ב
 משקל הלוח.  1.25בדיקת הנפה. כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה 

אם לא צוין אחרת. לוחות להרכבה פנימית  IEC 62262)הלם מכני( יעשה לפי  IKגנה דרגת הה
 .IK=7-, לוחות להרכבה חיצונית בIK=5-יעמדו ב

 .IEC 60529יהיה לפי  IPדרגת ההגנה 
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 תנאי סביבה

 

 35°Cשעות  24-הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צויין אחרת. טמפרטורה ממוצעת ל
 רגעית. 40°Cמקסימלית 

עבור לוחות להרכבה פנימית. עבור לחות יחסית גבוהה  40°C -ב 50%לחות יחסית לא תעבור את 
 יותר נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר.

 עבור לוחות להרכבה חיצונית. 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל
 .3דרגת הזיהום 

 מטר. 2000-גובה ההתקנה מתחת ל
 יעמוד בתנאי הסביבה הנדרשים על ידי מפרט היועץ.בכל מקרה הלוח 

 
 דרגת ההגנה

 
אלא אם צויין  IK=5-, יעמוד בIEC 62262( מכני יעשה לפי Impactדרגת ההגנה בפני הלם )

 . IK=7אחרת. בלוחות לעמידה חיצונית 
 IPתסומן בדרגת  –דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים, נוזלים 

, דרגת ההגנה המינימלית  IP2X. דרגת ההגנה המינימלית תהיה IEC 60529תאם לתקן בה
 . IPXXBבחזית הלוח תהיה 

 .IPX3Bלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, דרגת הגנה מינימלית תהיה 
 היצרן יתן הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת האטימות המוצהרת. 

 נית יצויידו באמצעים למניעת היווצרות מי קונדנס.לוחות להרכבה חיצו
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 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר(

 
ונועד לתת קואורדינציה של הבידוד  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל

Insulation Coordination.הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימלי בלוח . 
 .IV סיווג מתח יתר בלוח ראשי
 .IIIסיווג מתח יתר בלוח משני 

 
 הגנה בפני התחשמלות

 
הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית יתנו בטיחות 

 מירבית. 
  

 הגנה בסיסית )מגע ישיר(

 
ותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או על ידי מחיצות  IPXXBהגנה בסיסית מינימלית תהיה 

 ום )כיסוי, דלת(.  דרגת ההגנה המינימלית הנדרשת תהיה.או מחס
פתיחת מחיצות, דלתות במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או מפתח או 

 באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.
 

 הגנה בזמן תקלה )מגע עקיף(

 
ם לזרם הפאזות אבל לא פחות דלת עם ציר אשר נושאת ציוד  תהיה מוארקת בעזרת מוליך מותא

 .  2מ"מ 6 -מ
. המבנה יכלול מעגל הגנה IEC 60364-4-41-המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם ל

)הארקה(. כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח. תהיה רציפות 
לוח רציפות ההארקה  הארקה אשר יבדק בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה. במידה ופורק חלק של

 לא תיפגע.
מוליך הארקה יעמוד במאמצים טרמיים ומכניים בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה לזרם קצר של 

 הלוח.
 

 

 

 הגנה על ידי הארקה
 
 

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי.
 

 מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן. 
 ל ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני. הגנה ע

בלוחות אשר כוללים אביזרים אשר יוצרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה שילוט אזהרה 
 מתאימים.

 תנאי הפעלה ושירות
 

)לא מיומנים( תהיה הגנה בפני  אנשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי 
. פתח גדול יותר מותר כאשר מחליפים IPXXCה המינימלית עם חלקים חיים. דרגת ההגנ כל מגע

 מנורות סימון או נתיכים.
 

 בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים מורשים:
 דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה:
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הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעשות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כיוונון ממסרים  *

 וסימון חוטים, כיוונון וריסט של ממסרים, הגנות ומיכשור אלקטרוני.והגנות, חיבור 

 החלפת נתיכים. *

 החלפת נורות. *

 מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח. *

 דרישות לגבי גישה לתחזוקה:
הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות הפונקציונליות, החלקים יהיו  *

 מורכבים בעזרת אום שבוי.

 ו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של הלוח.יהי *

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים. *

 במידת הצורך יתוכננו מחיצות. *

 יהיה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(. *

תהיה אפשרות לבצע בדיקה טרמוגרפית. במקרים שאין אפשרות לבצע בדיקה  *

 עם הלקוח. טרמוגרפית יסוכם הדבר

 
 הגדלה עתידית של הלוח 

 
 מקום שמור בלבד.  25%הלוח יהיה בנוי כך שתהיה רזרבה של 

 מקום שמור מוגדר:
 מינימום. 10%. מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה  1
 מינימום 15%. מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר בעתיד 2

יטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של מפסקים, חיבורים היצרן יתעד את ש
וחלקי הרכבה. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים מקוטלגים. חיבורי 

 פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם. 
 היצרן יספק נתונים טרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד.

 
 דרגת המידור

 
 .FORM 2Bדרגת המידור המינימלית תהיה 

 
 התקנת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח

 
פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי צבירה יסודרו כך 

שזרם קצר פנימי לא יווצר. הפסים יעמדו בכושר ניתוק המוצהר על ידי היצרן )זרם קצר לשניה(. 
 ו מדורגים.פסי הצבירה יהי

מוליכים וחיבורים לא ינזקו מעליית טמפרטורה רגילה, מהתיישנות הבידוד, וויברציות שבעבודה 
 רגילה.

היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה, מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו בדיקת זרם קצר 
שלא עבר ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן. במקרים חריגים בהם יש צורך להשתמש בדגם 

. היצרן IEC 60890-בדיקת עליית טמפרטורה חתך המוליכים יהיה בהתאם לטבלה המופיעה ב
 יחשב את עליית הטמפרטורה בלוח בהתאם 

 אמפר יהיו אך ורק עם בדיקת דגם במעבדה. 1600. בכך מקרה הדגמים מעל IEC 60890-ל
 

לה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תע
 המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול.

 
 מוליכים מבודדים
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רמת הבידוד תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים ולא עם חיבור 
ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים אסורה 

ש דרישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד אלא במקרים שי
 לכניסת יותר מוליכים.

 
 מעגלים לא מוגנים

 
 הגדרה:

 מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה ולמפסק זרם. 
 שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית. .1

בודדים אשר ירחיקו את המוליכים אחד מהשני המוליכים והפסים יורכבו על התקנים מ
 ומגוף הלוח.

 שימוש במוליכים עם בידוד מחוזק כדוגמת : .2
 3KVחוט  -

 בידוד כפול -
 חוט בתוך צינור מבודד נוסף -
 ההצמדה של המוליכים האלה מותרת. -

 
 
 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל .3

-ש להוריד את ההעמסה של המוליך להמוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ ואז י
80%. 

 בכל מקרה כל המוליכים הלא מוגנים יעברו בדיקות דגם. 
 

 אלא אם צויין אחרת.  IEC 60446-ו IEC 60445סימון החוטים לפי 
 כל מוליך יסומן.

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק. 
 מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול.
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 זמניותמקדם הבו 
 

 מקדם הבו זמניות של הלוח או חלק של הלוח ינתן על ידי היועץ.

במידה והיועץ לא נתן את הנתון הזה, היצרן יקבע את מקדם הבו זמניות לפי 

 הטבלה בתקן.

 

מספר 

 מעגלים

RDF  מקדם הבו

 זמניות

3-2 0.9 

5-4 0.8 

9-6 0.7 

 0.6 10מעל 

 

 

 זיהוי קומפוננטים
 

 יתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם.בתוך המבנה יהיה נ
 .IEC 61082-1הזיהוי של תוכנית החיווט לפי 

 
 מהדקים וכניסות כבלים

 
היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים יהיו 

ת כך מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריך להיו
שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל. חתך מהדק האפס יהיה כחתך 

לפחות מחתך הפאזות.  50%יהיה   2מ"מ 16וחתך מוליך והאפס מעל  2 מ"מ 16הפאזות עד 
מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי הפאזות על מנת להקטין את השדה המגנטי. כניסת הכבלים 

 IECה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח.  סימון המוליכים יעשה לפי תהיה כזאת שדרגת ההגנ

 . לא יתקבלו מהדקים בשתי קומות.60445
 

 2מ"מ -חתך פאזות  2מ"מ -חתך הארקה 

S 16 ≤ S 

16 35  ≤ S < 16 

2/S 400 ≤ S < 35 

200 800 ≤ S < 400 

4/S S < 800 
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 ציוד ואביזרים – 7פרק 

 
 ציוד מיתוג

 
הרלוונטיים ויבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ, אשר  IECה בהתאם לתקני ציוד מיתוג יהי

יגדיר מתח נומינלי, זרם נומינלי, תדירות מחזור שרות, כושר ניתוק, מספר פעולות. תהיה 
הרלוונטי. ציוד מיתוג יבחר בהתאם  IECקואורדינציה כדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים לתקן 

ג הנדרשת בצד העומס. היצרן ישתמש בציוד מקורי ואשר מופיע לתרשים החד קוי, יכולת המיתו
בקטלוג היצרן המקורי. הציוד יורכב על מגשים. הגישה לציוד תהיה מלפנים. הציוד יחובר 

למגשים בעזרת ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה. עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר 
 ים( של הרכבת ציוד עתידי.ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונ

 
 מעגל ראשי

 
 מעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או  חלוקה יהיה מסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה.

אין להשתמש בציוד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. שימוש של מפסק אחר מותר רק 
יצועים מהמפסק אם מיוצר על ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש אינו נופל בב

 שנבדק.
 

 גישה לציוד

 
 תהיה גישה נוחה   להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה מהירה. 

 מ' מהבסיס.  0.2מהדקים יהיו מורכבים במרחק מינימלי של 
 מ'. 2-מ' מהרצפה ולא יותר מ 0.5ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל 

 מהבסיס.  2.2-מ' ל 0.2מכשירי מדידה בין  
 מ' מהבסיס.1.6 -מ' ל 0.8ם בין לחצני חירו

 
 כיוון והפעלה

 
 כיוון הפעלה וסימן ברור. – IEC 60447כיוון והפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ותקן 

 
 צבע מנורות סימון

 
 .IEC 60073אם לא צוין אחרת יהיה לפי 

 
 דרישות למסמכים והתחייבות למתן שרות .1

 AS MADEספרי מתקן ותוכניות  .ד
עם סיום העבודה, הקבלן יגיש ספרי מתקן ותוכניות עדות לפי הפורמט המפורט בנספח 

 המצ"ב. 1מס. 
 אחריות ובדק .ה

 המצ"ב. 2קה )אחזקה מונעת ותיקון תקלות( כמפורט בנספח מס. הקבלן יתן שרותי אחז

 הסכמה למתן שרות לאחר תקופת הבדק .ו
הקבלן יחתום ויחתים את קבלני המשנה המקצועיים על מסמך התחייבות למתן שרות 

בקרת וזאת למערכות   .3אחזקה לאחר תקופת הבדק, לפי הנוסח המצ"ב בנספח מס. 
 פסק וכל מערכת מנ"מ אחרת.מבנה, מתח נמוך, גריזה, אל 

 הוראות אחזקה מונעת .ז
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עד לאישור ספר המתקן והוראות האחזקה של היצרן הנכללות בו, הטיפול בציוד יעשה 
ע"פ הוראות האחזקה המונעת המצ"ב ובכל מקרה לא פחות מהמחמיר מבניהם 

 ומההוראות הנדרשות ע"פ כל דין
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדיקות דגם  – 8פרק 

 
 חזור  על הבדיקות.  את הבדיקות יבצע יצרן מקורי. יצרן מרכיב לא צריך ל

 בלוח מוכן יעשו בדיקות שיגרה.
 

 בדיקות דגם מבנה

 חוזק חומרים וחלקים. -
 דרגת ההגנה של המבנה. -
 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד. -
 הגנה מפני התחשמלות ושלמות אביזרי ההגנה. -
 שילוב ציוד המיתוג. -
 מעגלים וחיבורים. -
 מהדקים לחיבור כבלי כניסה. -
 

 צועיםבדיקות דגם להוכחת בי

 דיאלקטרי. -
 עליית טמפרטורה. -
 כושר עמידה בזרם קצר. -
 תאימות אלקטרומגנטית. -
 פעולות מכניות. -
 

מספר הבדיקות יהיה כזה שיכסה את מגוון האפשרויות לבניית לוחות שונים, כפי שמופיעים 

 בקטלוג היצרן המקורי.

 היצרן יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ. 

 
 בדיקות שיגרה

 לפי התקן.
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 קטלוג יצרן –נספח א' 

 

 מבנה

 תוכנית מבנה, מידות ומשקל. -
 סידור לתפיסת כבלים. -
 סידור לכניסת כבלים ופלנג'ים. -
 .Formsשיטת המידור  -
 איוורור. -
 דלתות ואביזרי סגירת דלתות. -
 חיבור מכני בין התאים. -
 צורת ההרכבה על הרצפה או על הקיר. -
 דרגת ההגנה האפשרית. -
 עומס מירבי על הדלתות. -
 שיטת הניקוי, שיטת הצביעה. –בע צ -
 בדיקות. –הגנה בפני קורוזיה  -

 

 תנאי שירות

 דרגת הזיהום. -
 תנאי שרות חריגים. -

 

 פסי צבירה וחוטים

. כמו כן 35ºCטבלת חתך פסים ראשיים וחלוקה כפונקציה של הזרם בטמפרטורת סביבה  -
בלת תיקון של הלוח )לוח סגור או מאוורר(.ט IPהטבלה תהיה בהתאם לדרגת ההגנה 

(KTבהתאם לטמפרטורת סביבה שונה מ )-35ºC הטבלה תכלול חתכים שונים ומיקומם .
 בלוח.

 צורת התחברות הפסים והאביזרים השונים. -
 צורת התחברות הפסים למפסקים. -
 טבלת מרחקי מבודדים בהתאם לזרם קצר לשניה. -
 חתכי מוליכים בהתאם לזרם. -
 צורך הובלה.צורת ההתחברות בין חלקי הלוח שהופרדו ל -
 סוגי מבודדים. -
 טבלאות זרמי קצר. -
 שיטת חיבור של כל המוליכים. -
 טבלת מומנטים לסגירת ברגים של פסי הצבירה. -

 

 מערכת ההגנה

 שיטות הרכבה של הארקה. -
 חתכים של הארקה. -
 מוליכים לדלתות. -
 עמידה בזרם קצר. -
 רציפות ההארקה. -
 שיטות ההגנה הבסיסיות )מגע ישיר(. -
 ני תקלה )מגע עקיף(שיטות ההגנה בפ -
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 Functional Unitsיחידות תפקוד 

 דוגמא ליחידת תפקוד: מ"ז כולל חיבורים לפסים ומהדקים.
 שיטת ההרכבה. -
 סוגי ציוד שעברו בדיקות דגם. -
 התחברות מוליכים. -
 
 

 עליית טמפרטורה

 טבלאות מבוססות על בדיקות דגם, או תוכנה של היצרן. -
 גבולות עליית הטמפרטורה. -
 ת לתוספת או שידרוג עתידי של הלוח.טבלאו -
 
 

 הובלה, אחסנה, הפעלה, הרכבה ותחזוקה

 הוראות הובלה, הרמה. -
 הוראות אחסנה. -
 הוראות הרכבה. -
 הוראות תחזוקה. -

 



  
 

83 
 

 הגשת תוכניות לאישור –נספח ב' 

 היצרן המרכיב יגיש לאישור היועץ את הנתונים הבאים:
 דיאגרמה חד קוית. -
 וכו'. תוכניות מעגלי משנה, פיקוד -
 מבט מחזית הלוח עם דלתות. -
 מבט מחזית הלוח ללא דלתות. -
 תוכנית העמדה על הרצפה. -
 מבט מלמעלה. -
 תוכנית מהדקים. -
 שילוט. -
 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. -
 סימון חוטים. -
 כניסת כבלים. -
 מידע שיש לצרף עם התוכניות: -

  כושר עמידה בזרם קצרcuI  אוccI. 
 ח עבודה ותדירות.מת 
  מתח אימפולסUimp .)מתח הלם( 
  מתח בידודUi. 
 .זרם נומינלי של כל אביזר 
 .דרגת ההגנה 
 .מידות 
 .משקל 
 .דרגת המידור 
  עבודה בסביבתEMC. 

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. -
במידה ויש חריגה מהקטלוג, חישובי אקסטרפולציה: טרמי וזרם קצר, במידה והוכנס  -

 ו מופיע בקטלוג המבנה. החישוב ילווה בהסבר.ציוד חריג אשר אינ
 חישוב עליית טמפרטורה במקרה של אוורור מאולץ. -
 קטלוג הציוד או דפי אינפורמציה. -
- RDF – מקדם הבו זמניות 
 דרגת הזיהום. -
 הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. -
 דרגת האטימות. -
 האם הלוח מיועד לשימוש אנשים מיומנים או לא מיומנים. -
 אי שירות מיוחדים, במידה ויש צורך.תנ -
 
 
 
 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור :
 חיבורי פסי צבירה ללוח ותעודות בדיקה.

 תאור מפורט של החיבורים בין הלוחות אם מסופקים בחלקים.
 תוכנית העמדה על הרצפה של החלקים השונים.

 תעודת הסמכה בתוקף של היצרן המקורי.
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 הצהרת יצרן –נספח ג' 

 

 הצהרת יצרן

 
 אנו החתומים מטה

 
 שם היצרן ______________________________

 
 מצהירים, על אחריותנו לכך שלוחות חשמל

 
 שם ודגם המוצר: ________________________

 
 אשר סופקו בפרוייקט ______________________ מספר העבודה ________

 
 .62208IEC -ו 61439יוצרו לפי תקן ת"י 

 
 מך נכתב ב )מקום( ___________________     תאריך ______________המס

 
 תפקיד החותם: _________________________

 
 שם החותם: ___________________________

 
 מורשה חתימה מטעם החברה

 
 חתימה: _____________________________
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 שילוט וסימון -נספח ד' 

 
 שילוט על הלוח

 
 _________________שם היצרן: __

 
 דגם הלוח: ___________________

 
 61439תקן: ת"י 

 
 לוח מספר: __________________

 
 מוזן מ: __________________

 
 סוג הזרם: ___________________

 
 מעגלים ראשיים מתח עבודה: ______

 
 IPדרגת ההגנה:   

 
 זרם נומינלי: __________________

 
 cwIזרם קצר: 
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 יצרן לוחות חשמל וסוג ציוד  08.12

יצרן הלוחות יעמוד בביקורת מכון התקנים הישראלי , ויהיה בעל אישור מתאים הקבלן 
 יהיה  אחד מהמפורטים להלן:

 אפקון -
 אלמור -
 נשר -
 לומר -

או ש"ע   שניידראו  ABB, או סצ'ה  איטוןציוד בלוחות יהיה תוצרת סימנס , או 
 בלבד.באישור ולפי החלטת המזמין 

 
 כבלים  08.13

 
 כבלים למתח נמוך א.

הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת רצופה  .1
 וללא מופות לכל אורך הכבל 

 
ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך  6מעל חתך  .2

עגול )לא יתקבל כבל בחתך סקטוראלי (. הכבלים יהיו  בעלי בידוד 
N2XY. 
 

בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים  הכבל יעמוד .3
הגרמניים  ו/או בריטיים בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד 

יבצע גם בדיקה  –וולט . באם  יידרש  1000הכבלים ע"י מכשיר מגר 
הכל בהתאם לתקן  –דקות  10ק"ו חילופין  למשך  3.4במתח 

 הוצאה עדכנית. 547ישראלי 
 

רכו  שם היצרן ותאריך הייצור. לא יתקבל על הכבל יסומן לכל או .4
 כבל מתאריך יצור ישן.

 
נעלי כבל לכבלי אלומניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומניום מובדל"   .5

 )מצופה בדיל( ולא יותר  שימוש בנעל כבל עם דיסקיות דו  תכתיות
  

כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו  במרחקים  )אחד  .6
 מהשני( כמפורט להלן: 

 ס"מ 10 –מרחק בין כבלי מתח נמוך  -
 –מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד  -

ס"מ לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח  30
 בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.

 
 .מוליכי הארקה יהיו גמישים )לא תשולם כל תוספת כספית(  .7

 
 

 
 

   כבלים בלתי בעירים ב.
 ים בלתי בעירים יענו לדרישות הבאות:. כבל1
 VDE 472/804 א.

  IEC 331 – 332/1 – 332/3 ב.
  DIN 4102 ג.
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 .  הכבלים יהיו בעלי  תכונות הבאות:2
 אינם פולטים גזים רעילים בשעת שירפה. .1
 אינם מוליכים את האש. .2
 אינם  פולטים עשן בעת שירפה. .3
 ם.אין התחמצנות )החלדה( מואצת לאחר כיבוי עם מי .4
ממשיכים לתפקד בטמפרטורת סביבה גבוהה ) בעת שירפה( במשך זמן  .5

 מוגדר לפי סוג הכבל.
 180מעלות למשך  800כבלי  הזנה בלתי בעירים יהיו עמידים בחום של  -

 HXFE  HX (N  ) 180דקות לפחות סימון הכבל 
על הקבלן להגיש מסמכי בדיקה לעמידת הכבל לדרישות התקנים ולקבל  -

 פני התקנתו  או בחירת סוג ותוצרת הכבל אישור מראש ל
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 תאורת חרום 08.14

08.14.1 D4A  XYLUXL  מנורת חירוםLED     עצמאית כוללת מבדק תקינות 

 אוטומטי              

אנגליה, או בגלי.    MACKWELLמתוצרת :   XYLUX D4Aמנורת חירום, דגם : 

ואט עם סוללה נטענת אינטגרלית, סט עדשות  3בהספק  LED מנורת חרום מבוססת

 .  2.22חלק  20ייעודיות, מתאים לדרישות תקן ישראלי 

 מטר בהתאמה לסוג נתיב המילוט ודרישות התקן. 8מתאים לגובה התרנה של 

 :גוף תאורת חרום כולל

 .LED -ממיר ייעודי להפעלה תקנית של נורת ה -

 .LED -רבי של המפזר חום להבטחת אורך חיים מ -

  . MA1700 V3.6מארז סוללות נטענות ניקל מיטל  -

 מטען יעודי לסוללות הניקל מיטל. -

 מבדק תקינות אוטומטי למערכת החירום בהתאם  -

 . IEC-62034לתקן          

 נורית חיווי אדום/ ירוק לחיווי טעינה, תקלה     -

 ומצבי בדיקה אוטומטיים.         

 ואלית.התראת תקלה קולית וויז -

 .TESTלחצן  -

 סט עדשות להתאמת פיזור האור בנתיב המילוט,         -

 בהתאם לדרישות  התקן.        

 :פרמטרים חשמליים

 . MA40 V230צריכת חשמל:   -

 דרגת הגנה : בידוד כפול. -

 . C ° 0-35טמפרטורת סביבה:  -

 דקות. 180לומן  82תפוקת אור:  -

 . LED  :W3הספק נורת  -

 : שקועה או גלויה על קיר/ תקרה או בקופסה ייעודית. התקנה            

 

 

 + חירום דו תכליתי LEDשלטי הכוונה    08.14.2

 VEX -XYסדרת   

 שלט הכוונה תלוי הכולל מערכת לתאורת חירום דו תכליתית ומבדק תקינות אוטומטי.

 אנגליה או בגלי. MACKWELLמתוצרת:   XY- VEXסדרת : 
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ואט עם סוללה נטענת אינטגרלית , התאים  2בהספק  LEDשלט ההכוונה מבוסס 

, הנחיות המוסד 1838, תקן ישראלי  2.22חלק  20לדרישות חוק החשמל, תקן ישראלי 

 לבטיחות וגהות ולתקנות הבניה.

 מיועד להתקנה לאורך נתיבי המילוט, פרוזדורים, פתחי יציאה וכו.

 

 :המערכת החשמלית של שלט ההכוונה כוללת

 .LED -י להפעלה תקנית של נורת הממיר ייעוד -

  . HA2.2 V3.6מארז סוללות נטענות ניקל מיטל  -

 מטען יעודי לסוללות הניקל מיטל. -

מבדק תקינות אוטומטי למערכת החירום בהתאם לתקן  -

IEC-62034 . 

נורית חיווי אדום/ ירוק לחיווי טעינה, תקלה ומצבי בדיקה  -

 אוטומטיים.

 ולית.התראת תקלה קולית וויזואלית וק -

 .TESTלחצן  -

 .  2.22חלק  20בהיקות השלט: בהתאם לדרישות ת"י  -

 

 :פרמטרים חשמליים

 . MAX MA50 V230צריכת חשמל מרבית:  -

 . LED  :W1  *2הספק נורת  -

 דקות. 180זמן הארה בחרום:  -

 דרגת הגנה: בידוד כפול. -

 . C ° 0-45טמפרטורת סביבה:  -

 שלט.מבנה: תרמופלסטי "כבה מאליו", לרבות לוח ה -

 ברגים  08.15

   כל הברגים , האומים  והדיסקיות השונות המותקנים באביזרים השונים כגון:             

  סולמות תעלות, חיזוקים, מפסקים בלוחות וכו' יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום .             

 או אותם מחזיקים. מחיר ברגים כלול במחירי  האביזרים השונים בהם הם מורכבים            

 צביעה  08.16

מחיר כל האביזרים כוללים את צביעתם . אלמנטים מגולבנים  ייצבעו רק לפי דרישה             

 2, שכבה גלווקוט ויבוש. ) 1 -32מפורטת כדלקמן : ) לפי טמבור( . נקוי שומן מדלל 

בגוון דרוש הצביעה  חלקים( , שכבת אנטי  רוסט אדום  וייבושה . צבע סופי מיובש  בתנור

 תבוצע ע"י  קומפרסור ואקדח או ע"י  טבילה מלאה.

חלקי ברזל שאינם מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול + מברשת ברזל , הסרת שומן, 
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+ צהוב וייבושה במשך  יום  3, בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינכרומט  1 -32מדלל 

 בש בתנור . הגוון הרצוי.שכבת ביניים אנטי רוסט אדום . צבע סופי מיו

 

 אספקת ציוד או עבודה  ע"י  גורם אחר   08.17

זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי תאורה , לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל 

אחרים ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות  קשר מערכות מתח נמוך ,יו.פי.אס., 

שיידרש אם יידרש , מידות , תאורים , גנרטורים וכו'   הקבלן חייב לספק מידע כפי 

 הדרכה וכל הדרוש לתאום העבודה ו/או להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

 מנהל פרוייקט  ומנהל עבודה באתר 08.18

 קבלן החשמל  יעסיק  בשטח בנוסף לצוות החשמלים גם:

 בדרגת מהנדס חשמל, ובעל רישיון מהנדס. -מנהל פרוייקט   -              

 בדרגת הנדסאי חשמל.  -מנהל עבודה -              

 ללא נוכחות  -הקבלן לא יורשה לבצע כל  עבודות חשמל באתר -              

 מנהל עבודה מורשה לחשמל.                           

   חייבים להיות בעלי  –העובדים באתר  –כל עובדי קבלן החשמל  -             

 תעודת חשמלאי.                           

 באחריות הקבלן להציג תעודות חשמלאי של כל העובדים באתר. -             

 

 

 

 

 
  בדיקת  המתקן ומסירתו 08.19

  .לפני מסירת המתקן למפקח , ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל

יידרש על כל הטפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים שבצועם 

 ידם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו . 

רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או 

הסתייגויות יימסר המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית  המתקן ייחשב 

כמשולם באופן סופי רק לאחר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת 

ת עדות לנציג המזמין המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים תכני

 שונים של העבודה.

 המזמין רשאי להזמין לבדיקה בודק מטעמו.
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 מערכת בקרה  08.23

 כללי 08.23.1

 יבצע הקבלן מחשב בקרה אשר ישלוט בכל מערכות החשמל       –במסגרת חוזה זה        

, לרבות חיבור,  ZOO -גרת מכרז זה תבוצע מע' בקרה מרכזית לכל מתחם הוהתאורה,  במס       

 הגדרות 

 ותכנות למערכת הבקרה המאופיינת במכרז תשתיות החוץ.       

 מהנדס תוכנה מטעם הקבלן 08.23.2

 יעמיד הקבלן מהנדס –לצורך ביצוע עבודות הבקרה ומנ"מ במסגרת פרויקט זה 

 –את הפרוגרומות והדרישות השונות מומחה בתחום הבקרה אשר יקבל  מהמזמין 

 ויבצע את כל עבודות התכנון המפורט ותכנות הבקרים והמחשבים אשר במסגרת 

 הפרויקט.

 כלול במחירי החומרה והתוכנה והציוד המסופק  –עלות עבודתו של מהנדס הבקרה 

 ולא יבוצע כל תשלום נוסף. –במסגרת המכרז 

 בקרת  מערכות חשמל ותאורה 08.23.3

 כללי א. 

 סעיף  זה מתייחס לביצוע מערכת בקרת תאורה ומערכות חשמל.    

 העבודה כוללת:    

 תיכנון פרטני ומפורט לרמה של מהדקים, כבלים, תאום בין מערכות והגשת  -    

 תוכנית מפורטת לאישור המזמין.      

 תיכנות עפ"י פרוגרמה שתימסר ע"י המפקח, בתוכניות במפרט ע"י המזמין  -   

 כמשתמע מהתוכניות .  -על הקבלן לקחת בחשבון את כל עבודות התיכנות       

 הקבלן לא יקבל כל תוספת כספית בקרה בגין עבודות  התכנות.        

 לפני  ביצוע  העבודה יש לאשר את התפ"מ ע"י היועץ.  -     

 .LCSב. הקבלן  יפעיל קבלן משנה לבקרה כדוגמת ארדן או ישומי בקרה או     

  מטרת המערכתג.        

 .  שליטה בקרה וחיווי של מערכות  החשמל והתאורה במתחם, לרבות שליטה ברמות   1         

 התאורה                

 . קבלת אינדיקציות מלאות במרכז בקרה מרבי מודד בלוחות החשמל במתחם.2

 . בקרת הפעלה יח' מיזוג אוויר מלוחות חשמל3

 שניות. 5המיזוג המקומית.  כל שעתיים למשך  הפסקת כל יח' -      

 יפשור  או כיבוי יח' מיזוג אוויר באמצעות גלאי  נפח. -      

 לרבות הכנת מסכים  גרפיים נפרדים למערכות השונות      HMI. ביצוע מחשב בקרה 4

 לשליטה  ובקרה מלאה.    
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 שיטת הבקרהד. 

 ומאותם הסוגים ת  בקרים מקומיים מאותה התוצרת .   הבקרה תהיה מבוזרת בעזר1     

 שיותקנו במבנה לבקרת  מיזוג אוויר האינסטלציה בכדי להגיע לאחידות ציוד בכל               

 מבנה.           

  DDC  - CONTROL.   כל המערכת תתבסס על ציוד בקרה  אשר יפעל בשיטת 2     

           DIGITAL   DIRECT או  פרוטוקול פתוח . מתוצרת חברת שניידרויעבדו ב 

           UNIPOINT  אוSAIA .בהתאם לקבלן   עבודות  הבקרה שיבחר 

 .   הבקרים יותקנו בלוחות  החשמל המקומיים בפנל בקרה נפרד 3     

 ויוזנו משדה חיוני  בלבד.           

 בקרים אפיוןה.  

או   SAIAאו   UNIPOINTאו  שניידר -, מתוצרת חב' DDCבקרים מבוזרים מסוג .  1

 :  כולל סימנס 

 לכמות נקודות הבקרה במבנה.  כרטיסי הרחבה     

  ( יותאמו למערכות השונות במבנה ויהיו מכל סוג נדרש: כניסות I/Oנקודות הבקרה )     

    דיסקרטיות ו/או אנלוגיות, כניסות פולס, ויציאות דיסקרטיות ו/או אנלוגיות. כל      

  בהתאם לתיכנון הבקרה המפורט. הבקר יהיה אוניברסלי כך שיהיה מסוגל  הנ"ל     

 .תכנון שידרש  להשתלב בכל     

 נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה ו/או בבקר  DDC.  לכל בקר  2

 וני     מרכזי  ו/או בספק מרכזי בכל בקר יהיה שעון פנימי  וסוללת גיבוי לשעון ונת     

 תוכנת בקרה.     

 אשר מונע את מחיקת התוכנה בזמן  EEPROMנדרש שהבקר  יסופק עם זיכרון      

 הפסקת חשמל ומגן על מערכת מפני השפעה של רעשים אלקטרו מגנטיים לא יאושר         

 הכולל גיבוי סוללה לזיכרון בלבד מהסיבה שקיימת אפשרות של    DDCלשימוש בקר      

 מחיקת התוכנה     

 ופגיעה בתפקוד המערכת  עם החלשות הסוללה. ) החלפת הסוללה תבוצע ללא       

 אמצעים מיוחדים(.     

 IP /TCP.  תקשורת  הבקרים תכלול גם פרוטוקול תקשורת 3

   הבקרים יזוודו וישתלבו בלוחות ציוד או חשמל המתאימים להפעלה רצופה ובטוחה .  4

   תם ע"פ המלצת יצרן הציוד באופן שיאפשר גישה נוחה לצורך ביצוע התקנ במקומות     
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 הפעלה מקומית.     

 ומקשים מתאימים אשר תאפשר מקומית ליד כל     LCD.  הבקר המוצע יכלול תצוגת 5

 בקר להציג את כל נתוני הבקר כולל פרמטרים ומצב כניסות ויציאות הבקר כולל         

 עלה ושינוי של נתוני הבקר.אפשרות מוגבלת להפ     

 .  זמן  התגובה הכולל של הבקר לביצוע משימות מדידה , וביצוע תוכנת הבקרה והכנת   6

 שניה. 0.5דיווח אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים לא יעלה על      

 לנקודה מכל סוג שהוא  בשימוש המערכת . נק'   25%.  הבקר יסופק עם רזרבה של 7

 וט אל פס מהדקים בלוח הבקר ויסומנו כשמור.הרזרבה יחו     

 

   כל החווט הנדרש יבוצע באמצעות מהדקי חיבורים מסומנים וממוספרים בהתאם .  8

 לתוכניות החווט.     

 .  כל הבקרים יהיו מוגנים מפני שקיעות או עליות במתח לפי כללי אספקה של חברת   9

 מוניות לפי התקנים הבינלאומים וגם  וולט( תדר והר 230 -+ 10%החשמל  מתח )     

 שדות  אלקטרומגנטיים הקיימים בלוחות חשמל בהם יותקנו הבקרים.     

 . הבקרים לא יכניסו הרמוניות לרשת החשמל מעבר לתקן 10

 

  תפ"מ תאורהו .  
 
 מסדרונות. 1

 אשר 50%בכל  המסדרונות תבוצע חלוקה של  -      
 ת התאורה בלבד.תאפשר הדלקה של מחצי         
       
 

 מסדרון ללא אור טבעי 1.1      
 שעות היום -            
 הדלקה עפ"י זמני עבודה בבקר יקבעו ע"י הנהלת המתחם.              
  שעות  הלילה -            
 דקות ) זמן הדלקה   60-0הדלקה ע"י  לחצני תאורה דרך הלוח לזמן מוגבל של               

 ניתן  לכיול(.                   
 

 מסדרון עם אור טבעי  1.2      
 הדלקה תבוצע בשתי דרכים:             
 כפונקציה של תא פוטו  אלקטרי -             
 דקות ) זמן ההדלקה    60-0לחצני תאורה דרך הלוח שיבצעו הדלקה לזמן מוגבל ,  -             

 ול(.ניתן לכי                    
 בשעות   הלילה יבוצע כיבוי ע"י שעות עבודה שיקבעו ע"י הנהלת המתחם.               

  
 תאורת שרותים.   2
  

 יקבעו ע"י הנהלת המתחם. –הדלקה  עפ"י זמני עבודה  בבקר       
 
 תאורה  דקורטיבית.   3

 הדלקה עפ"י שעות עבודה שיקבעו בבקר ע"י הנהלת המתחם.       
 
 



  
 

94 
 

 

 
 תוכנת שליטה ובקרה במוקד האחזקה      
 

 . הקבלן יבצע מערכת חיווי ושליטה מרכזית  למבנה הנ"ל בחדר האחזקה.1      
          
 מסכים גרפיים בסידור היררכי , בכל מסך HMI –.  הקבלן יבצע בתוכנת ה 2      

 וריםעל אז   ”    " ZOOMגרפי  תוגדר קומה אחת וניתן יהיה לבצע            
 נבחרים.           

 
 .  בכל מסך קומתי  יוגדרו אזורי  התאורה הנשלטים ע"י בקר כאשר כל איזור 3      

 ימוספר  עפ"י מיספורו בבקר וניתן יהיה לראות בבירור  באיזה איזור           
 תאורה שולטים.           

 
 אלמנט הרצוי..  מעבר ממסך יבוצע ע"י "עכבר" בלחיצה של סימון ה4      
         

 תנאי סף –דרישות מקבלן המשנה הבקרה ז.         
שנים לפחות בתחום הבקרה, וביצע  10קבלן הבקרה יהיה בעל נסיון של  -           
 10לפחות 

במשך השנתיים האחרונות  .)על הקבלן  –פרוייקטים בהקף דומה למכרז זה               
 להציג

 פרוייקטים אלו( . רשימת              
 המסוגלים לספק את –מהנדסי בקרה, וטכנאים  10ברשותו צוות של לפחות  -           

 השרותים  המפורטים במכרז זה.               
הקבלן יהיה ספק מורשה ובלעדי של ציוד בקרה בארץ מהסוג הנדרש במפרט  -           
 זה , 

 הבקרה.ובעל   מוניטין בתחום               
 .ISO 9001לקבלן אישור  -          

 
 סימון ושילוט .ח         

 סימון חיווט:           
מטר ובסמוך לנקודות  20ע"י דיסקיות אלומיניום כל  –כבלים, צנרת  -

 החיבור.
סימוניות  6ע"י טבעות סימון מתאימות בכל נקודת חיבור. עד  –גידים  -

 לגיד.
 ויץ מותקנים ע"ג ברגים או ניטים.ע"י שלטי סנדו –שילוט  -
 ממסרים, צרכנים ומפסקי פיקוד. -
 רגשים ומכשור. -
השלוט  –אופן הסימון יקבע ע"י המפקח. שיטות ודוגמת חומרי הסימון  -

 יועבר למפקח לאישור לפני תחילת הביצוע.

 

 חיבור, חיווט והתקנה של נקודת בקרה .ט 
 כל החומרים והעבודה כולל:  חיווט, חיבור והתקנה של נקודות יכללו את

וללוח  דמצד אח  הבקרהחיווט מושלם כולל מובילים וכבלים בין נקודת  -
 הבקרה מצד שני.

 חיבור נקודת הבקרה, סימון ושילוט, בדיקות בכיולים בהתאם למפרט. -

 
 

 חיווט והתקנת כבלי תקשורת .י 
שר לא כל המתאמים הדרושים לרבות אלו א גם את מחיר החיווט יכלול  -

 נכללו בסעיפים אחרים.
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 .984-1כבל התקשורת יהיה מתוצרת בלדן או תואם בלדן  -
 לא יהיה שימוש בתוואים הקיימים אלא באישור המפקח. -
על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הפרעות בגין רעשים,  -

 מתחי יתר וכו', עד להבאת המערכת למצב של "אפס תקלות".

 
 נת רגשים, רכיבים ומכשורחיבור והתק .יא 

הקבלן יתקין את הציוד בהתאם לדרישות ההתקנה של היצרנים. עבודות 
 ההתקנה תכלולנה:

התקנת הציוד לרבות כל חומרי העזר הנדרשים, חומרי מילוי לפוקטים,  -
 אטמים, פלנז'ים וכד'.

עבודות ברזל, ריתוך צינורות ופלנג'ים וביצוע חיזוקים, תמיכות,  -
 פי הצורך, מבוצעת לפי סטנדרט המתקן.קשירות ל

 ביצוע כל החיבורים החשמליים כולל כל חיבורי הארקה. -
 

 
 לוח בקרהיב.   

לוח בקרה יהיה ארון סגור ממתכת כולל חיווט, זיווד וכל ציוד העזר הדרוש      
 כמפורט להלן: I/O -לתפקוד מושלם של הבקרה וכרטיסי ה

 מבנה הלוח
 מתכת סטנדרטי.לוח הבקרה יורכב מתא  -

 דלת שקופה או אטומה ע"פ אישור המפקח. -

 כניסת כבלים מלמטה למעלה. -

התא יתוכנן כך שניתן יהיה להתקין בתוכו את מספר הבקרים האזור  -

 כנדרש ע"פ התכנון.

 ציוד עזר -

 התא יכלול את כל ציוד העזר הדרוש, לרבות:     
ת, נורות סימון, ספקי כח ושנאים להזנת ציוד הבקרה, שני שקעי שרו     

 מהדקים, מאמתים ונתיכים.
הקבלן ידאג שטמפרטורת הלוח תהיה נמוכה מהטמפרטורה המירבית      

המותרת לפי הוראות יצרן הציוד ויגיש תוכניות חשמל של התא לאישור המפקח 
 לפני ביצוע.

 
 סימון ושילוט    
ל צד ובהתאם תוויות בכ 6קצוותיו עד  2 -כל חוט יסומן ע"י שרוולים ב     

 למופיע בתוכניות.
 
התקנת לוח הבקרה במסגרת התקנת לוח החשמל  -התקנת לוח בקרה  -

 ותכלול את כל העבודות הנדרשות לצורך התקנה והפעלה מושלמים.

 

 שירותים הנדסייםיג.       
 את השירותים כמפורט להלן:גם הקבלן יספק 

 תוכניות ומסמכי תכנון
( AS MADEובגמר העבודה תוכניות עדות )הקבלן יגיש תוכניות לביצוע 

 כמפורט:
 תוכניות ללוח הבקרה. -

 ( לפקוד ולתקשורת.LAY OUTתוכניות ) -
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 תאור מילולי מעודכן ומפורט של התוכנה היישומית. -

 תרשים בלוקים של תוכנה. -

טבלת נקודות הבקרה מעודכנת כולל כל סימני ומספרי הזיהוי לנקודות  -

 ולאביזרים כמפורט להלן:

 ניות יוגשו לאישור המפקח לפני הביצוע.התוכ -

 התוכניות יעודכנו לאחר הביצוע ויועברו לאישור המפקח. -

 
 השתלבות, הרצה  והפעלהיד.  

 הקבלן ייקח בחשבון את תחשיבי ההשתלבות, ההרצה וההפעלה כמפורט להלן:
 בדיקת התאמת סימון וזיהוי נקודת בקרה. -

סוגי פונקציות, עבור כל השתלבות והפעלה של התוכנה היישומית לפי  -

 יחידה מבוקרת בנפרד ועבור המערכת בכללותה.

שלב ההרצה יכלול הסקת מסקנות, ניתוח ותיקון הלקויים בהתאם  -

לדוחות ומעקב של נק' וחוגי בקרה, עד למצב פעולה תקין של כל 

 המערכת בכללותה.

 

 בדיקות טו .
ן והמפקח ולאחר קבלת המערכת תתבצע בהשתתפות נציג המזמי -מסירה וקבלה

בדיקה יסודית של כל המערכת, תיקון כל הליקויים שנתגלו במהלך הבדיקות 
 וכמפורט להלן:

 בדיקת פונקציות הבקרה של המערכות. -

 בדיקת ביצועי התוכנה. -

 בדיקת חיווט, התקנת מכשור, כיוון ואיפוס המכשור, סימון ושילוט. -

 בדיקת מסכים וטבלאות במרכז הבקרה. -

 
 
 
 
 
 

 
 ספרי מתקן ותוכניות עדות – דתיעו טז.

לפי הפורמט המפורט  AS MADEותוכניות ספרי מתקן יש עם סיום העבודה הקבלן יג              -
 1בנספח מס. 

-  
 

 נעתהוראות אחזקה מו יז.
עד לאישור ספר המתקן והוראות האחזקה של היצרן הנכללות בו, הטיפול בציוד יעשה ע"פ 

הוראות האחזקה המונעת המצ"ב ובכל מקרה לא פחות מהמחמיר מבניהם ומההוראות 

 הנדרשות ע"פ כל דין

 הדרכה. ח
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הקבלן ידריך צוות שיקבע ע"י המזמין בתפעול  -
רכה שתאושר ע"י מלא של המערכת בהתאם לתוכנית ההד

 המפקח.
מועדי ההדרכה יתואמו ע"י הקבלן בהתאם  -

 לנוחות המזמין.
 
 אחריות. טי 

 
במשך תקופת . חודשיים   24לתקופה של  –הקבלן יתן אחריות לציוד הבקרה , חומרה ותוכנה  

 האחריות יתקן הקבלן כל תקלה בציוד או בתוכנה 
 .תשלום ללא כל –חליף כל אביזר או מערכת פגומה י – 
 המצ"ב. 2כמפורט בנספח מס. יעשו  אחזקה )אחזקה מונעת ותיקון תקלות( השרותי  
 
 

 הסכמה למתן שרות לאחר תקופת הבדק כ
הקבלן יחתום ויחתים את קבלני המשנה המקצועיים על מסמך התחייבות למתן שרות 

 .3אחזקה לאחר תקופת הבדק, לפי הנוסח המצ"ב בנספח מס. 
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              מערכת גילוי וכיבוי אש  - 34פרק 
 כללי 34.1

 
 תאור העבודה .1

משולבת כריזה יספק הקבלן מערכת גילוי/כיבוי  אש  מושלמת  –במסגרת מכרז/חוזה זה 
 לרבות:
. המערכת המרכזית שתסופק במסגרת מכרז זה תחובר לכל מע' גילוי האש שתבוצע 1

 מכרז התשתיות, לרבות תכנות, הגדרות, חומרה וכל ציוד העזר הדרוש. במסגרת
 חברת טלפייר.מרכזיית גילוי אש תוצרת   .2
 ציוד  גילוי  וכיבוי  אש.   .3
 ביצוע כיבוי  אש  בגז בלוחות חשמל  ובאזורים נדרשים  .. 4
 בקרת מערכות ספרינקלרים והספקות מים לכיבוי אש.   .5
 תיכנון מפורט של מערכת גילוי אש . לצורך ביצוע התיכנון יקבלהקבלן יבצע  . 6 

 . התוכניות  AUTOCAD – 2019הקבלן דיסק הכולל את שטח המבנה בתוכנת       
 יבוצעו ע"י הקבלן בתוכנה הנ"ל .     
 התיכנון יהיה מפורט ויכלול מיקום מדוייק של כל אביזרי הגילוי וכיבוי אש ,      
 ם מדוייק , מספר מוליכים חיווט , חיבורים בקצוות , ותזרים חדלרבות מיקו     
 קוי מפורט ברמה של מיספור מהדקים בגלאים ויתר ציוד הגילוי .      
 הקבלן מתחייב שהתיכנון מתאים לדרישות מכון התקנים  הישראלי .     
 התוכניות יוגשו לאישור המזמין.     
 ם וכן בבדיקות המזמין.השתתפות בבדיקות של מכון התקני.  7 
   
  

 דרישות מספק המערכת  .2
 .  ספק המערכת יתן הסברים  לקבלן לגבי אופן ביצוע ההתקנות אופן ביצוע1

 החיווט , הנחיות התקנת צנרת וכבלים , סוג כבלים , שילוט ומיספור , דרישות      
 לעמידה בתקנות.      

 יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי  –וי אש .  ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגיל2
 אש.      

 לאחר שבדק את אופן התקנתה ע"י הקבלן     ,  –.  הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק 3
 ונתן הנחיות לתיקונים.        
 
 

   עמידה בתקנים .3
 
 .   כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי.1
 יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי..    אופן ההתקנה 2
 יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת המתקן .  –.   בסיום העבודה 3

 הספק מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התקנים הישראלי.      
 .   התשלום למכון התקנים כלול  במחיר הגלאים , והקבלן לא יקבל תשלום נוסף.4
 והעבודה יעמדו בכל התקנים והדרישות המפורטים במפרט הטכני המיוחד. .   הציוד 5

 לצורך מתן  –הקבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התיקשורת שיותקן על ידו       
 אפשרות לחיבור מערכות גילוי מתוצרת שונה.      
 
 
 
 
 

 ת הקבלןאחריו .4
 הקבלן יתן אחריות לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של שנתיים מתום -

 –העבודה וקבלתה ע"י המזמין ואישורה ע"י מכון התקנים . במסגרת האחריות  
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 לרבות ביצוע הבדיקות באתר .  –יתקן או יחליף הספק כל ציוד אשר אינו תקין  

יתן שרותי אחזקה )אחזקה מונעת ותיקון  הקבלן   ללא תשלום נוסף. –כל המפורט לעיל  
 המצ"ב. 2תקלות( כמפורט בנספח 

 
 ספרות טכנית .5

 
 הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל:

 
הכוללות מיקום מדוייק של האביזרים בשטח , חיווט ,  – MADE – ASתוכנית   -

 מיספור מעגלים , תוואי צנרת וסולמות , תזרים חד קוי מפורט.
 הנחיות  אחזקה . -
 הנחיות לתיקון תקלות. -
 פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים -
 קטלוגים של היצרן. -
 נתונים  טכניים והסבר  על אופן פעולת המערכת. -
 

 החומר ימסר בשלושה סטים מסודרים .
 

 כלולים במחיר האביזרים השונים וללא  –עלות הספרות הטכנית והמתואר לעיל 
 תשלום נוסף. 

 
  מלאי ציוד  במחסני  הקבלן .6

 
  AS MADEספרי מתקן ותוכניות עדות  .7

 1עם סיום העבודה, הקבלן יגיש ספרי מתקן ותוכניות עדות לפי הפורמט המפורט בנספח 
 המצ"ב.

 הסכמה למתן שרות לאחר תקופת הבדק .8
הקבלן יחתום ויחתים את קבלני המשנה המקצועיים על מסמך התחייבות למתן שרות  

 .1תת מוסף  ,, '3אחזקה לאחר תקופת הבדק, לפי הנוסח המצ"ב בנספח 
 הוראות אחזקה מונעת .9

צרן הנכללות בו, הטיפול בציוד יעשה עד לאישור ספר המתקן והוראות האחזקה של הי

המצ"ב ובכל מקרה לא פחות מהמחמיר מבניהם  4בנספח ע"פ הוראות האחזקה המונעת 

 ומההוראות הנדרשות ע"פ כל דין

 
 

 מחיר מרכזיית גילוי וכיבוי אש כולל .10
 
אספקה לאתר של מרכזיית גילוי וכיבוי אש אשר ניתנת להרחבה, התקנתה,  .1

 הפעלתה המושלמת וכל המערכות וציוד העזר.
כרטיסי האלקטרוניקה כרטיסי כניסה ויציאה , ספקים מגנטיים ,  יסופקו כל .2

יח' קצה כולל גם צג דיגיטלי ,  500עבור  -נקודות כתובת וכל המרכיבים הדרושים 
, יחידת זיכרון מרכזית לדיווח מצב המערכות , יחידות תוכנה RS – 232ממשקים 

 לוח מקשים , ספק מטען וכדומה.
 לת כיבוי אש בלוחות חשמל .המרכזיה לוקחת בחשבון הפע .3

 כלולים במחיר המרכזיה. –המחיר החומרה והתוכנה להפעלת כיבוי אש 
המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דלתות מגנטיות . מספר  דלתות מגנטיות שיופעלו  .4

 דלתות. 12הינו  –ע"י המרכזיה וכלולים במחיר המרכזיה 
 .עפ"י  תוכנית, המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת צופרים .5
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המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דמפרים אש מיזוג אוויר , וכן כל הציוד הדרוש  .6
 להפעלת מפוחי עשן.

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת ממסרים שונים כגון הפסקת מיזוג אוויר או כל  .7
 פונקציה שתידרש .

כמפורט במפרט  –מערכת מצברים כגיבוי למערכת גילוי אש וכריזה וכן ארון מיוחד  .8
 הטכני.

 קבלת אינפורמציה ממסרי זרימה ומגופים  של ספרינקלרים .  .9
 מסד/מסדים . .10
 תוכנות להפעלת המרכזיה כך שתענה לכל הפונקציות המפורטות במפרט הטכני. .11
להפעלת כל המערכת לרבות הכנסת נתונים  –ביצוע כל עבודות התיכנות  במרכזיה  .12

ת מחיר עבור חדשים במסגרת כל התקנה חדשה של גלאים. לא תהיה כל תוספ
 תוכנות או ביצוע עבודת תיכנות במסגרת הפרוייקט כלו . 

 
 תאור כללי של מערכת גילוי וכיבוי אש .11

 
 מרכזיית גילוי  וכיבוי אש.   1       

 . A  CLASSכל  המערכת תתוכנן ותבוצע על פי הנחיות 
ים, יחידות קצה לפחות )גלא 1000עד  –המרכזייה  ניתנת להרחבה באופן  מודולרי 

 לחצנים , צופרים, וכד'(.
ותיכלול את כל המרכיבים  –יח' קצה , ממוענות  500 –המרכזיה תסופק עם מסד ל 

 200 –הדרושים לרבות כרטיסי כניסה/יציאה , ספקים מגנטים, וכרטיסי הרחבה ל 
 נקודות כתובות.

 יספק הקבלן  גם ספק/מטען ומצברים ) ללא טיפול( לגיבוי. –ביחד עם המרכזיה 
 –ומאפשרים  –זוגות גידים הסוגרים לולאה  2ומבוססת על –המערכת הינה מסוג אנלוגי

חלקה דרך זוג גידים אחד ,  –המשך פעולת המערכת  –במקרה של נתק בנקודה מסויימת 
 וחלוקה דרך זוג גידים שני ) עד לתיקון(.

מתאים למסירת  מנוי טלפון וסידור  4 -יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל
 הודעה מוקלטת.

 
 מערכות גילוי  אש .   2       

 מע'  גילוי אש כוללת גלאים ממוענים דיגיטלים , לחצני הפעלה נורות , וכו. .1
באמצעות ממסר  -  C.Nע"י מגע יבש  –הפסקת מערכת מיזוג אוויר במחלקה  .2

 המחובר אל מרכזית גילוי אש.
 לקתיים ע"י ממסר.הפעלת מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל מח .3
 . ( במגוף ספרינקלרים מחלקתי.S.Fקבלת  אינפורמציה ממסר זרימה ) .4
ממרכזיית   VDC 24באמצעות  ממסר המקבל גם הזנת   –הפעלת דלתות מגנטיות  .5

 גילוי אש.
 ע"י ביצוע פקודות ללוחות בקרת חלונות עשן.–הפעלת חלונות עשן  .6
גלאי שהופעל וניזונה ממרכזיית  אספקת יחידת תצוגה דיגיטלית המורה על מיקום .7

  גילוי אש ראשית. 
 –יפרט בהצעתו אלטרנטיבה ליחידה הנ"ל  –ספק שאינו מסוגל  לספק יחידה זאת 

 בתנאי שהיא מאושרת ע"י  מכון התקנים.)מת"י(.
 

 לקבלן  –יגיש הספק הזוכה  תוכניות חיווט  –מייד עם קבלת צו התחלת עבודה  .3       
 אחר שאושרו ע"י המזמין .ל –החשמל בשטח 

 לפחות . PVCממ"ר  2.5יהיו בחתך של  VDC 24מוליכי מתח  - כללית 
 ממ"ר  לפחות. 0.8מוליכי גלאים ויתר אביזרים יהיו בחתך  -
 המוליכים  יהיו מסוג גמיש, ותקניים למע' גילוי אש. -
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 מפרט מיוחד לגילוי אש
 
 מערכת כתובתית לגילוי וכיבוי אש 34.02

 
 כללי .1

מכוני בדיקה מוכרים מתוך  4כל ציוד הבסיסי יהיה מאושר על ידי לפחות  .1
הרשימה המפורטת להלן , וזאת בנוסף לאישור מכון התקני הישראלי )מתי( 

 מחייבים ( . FM–, ו  UL) תקן 
 

A. UL UNDERWRITERS LABORATORIES  USA      

B. FM FACTORY MUTUAL USA 

C. VSD VERBAND DER SACHVERSICHERER W.GERMANY 

D. AFNOR ASSOCIATION FRANCAISE     FRANCE DE NORMALISATION 
E. B.S. BRITISH STANDARDS GREAT  BRITAIN   

F. F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE GREAT BRITAIN 

G. C.S.A. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION CANADA 

H. ULC UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA 

I. CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION  

  ET DE PROTECTION FRANCE 

 
 

 –הציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטים המפורטים ב  .2
NFPA  'על כל חלקיו. 1220,  ובתקן הישראלי מס 

 
.   המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו /או 3

 בגמר העבודה משרותי  הכבאות. 
 

 .2002.   לחברה המציעה יהיה ת"י   4
 

 ) ללא שימוש –לאים תהיה מבוססת על גלאים ירוקים .   מערכת ג5
 בחומר רדיאואקטיבי(.      
 
 .  המערכת תהיה  תוצרת   נוטיפייר, או צרברוס או הוציקי.6

 
 

 מסמכים  ישימים .2
 

 על החברה  המספקת את הציוד ומתקינה  אותו , לצרף :
 מפרט טכני של רכיבי  הציוד המוצע וקטלוגים.

 , בדיקה , ניסוי ואחזקה.ספר הוראות הפעלה 
 

 והתקן  UL –תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה  .3
 הישראלי.            

 
 רכזת ממוענת אנלגית ) אלגורקס( .4

 
( אנלוגית לא  ADDRESSABLEמערכת גילוי אש תהיה מערכת ממוענת ) 

ציה תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית כל סוג הגלאים ) יוניז
, אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי , עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל 
סוג גלאי שהוא באותה התושבת.  המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן 
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המערכת אשר יאפשר העברת מידע ברשת תקשורת אל מערכת תצוגה גרפית 
 לשליטה ובקרה הממוקמת במרכז הבקרה ובמרכז הביטחון.

 
 הבקרה לוח פיקוד  ו .5

 
אנלוגית ) אלגורקס( . החיווט  ADDRESSABLEהמרכזיה תהיה מסוג 

בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף , ניתן יהיה לחבר אל 
אותה מרכזיית גילוי אש לאזורי גילוי קולקטיביים , כאשר החיווט לכל 

ולרי עד אזור הוא בעזרת שני מוליכים. המערכת ניתנת להרחבה באופן מוד
 יחידות  קצה לפחות. 1000

 
לוח בקרה יהיה מותקן בארון פלדה וניתן להתקנה על הקיר בהתאם 

 למיקום שיקבע ע"י  המזמין.
 

יחידות בקרה יהיו מודולריות , בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה 
המורכבים על הכרטיסים נשלפים  המאפשרים הרחבת  המערכת בהתאם 

 לדרישות המזמין .
 
ל קווי  הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו , ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים כ

בשיטה של " בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק קצר או תקלה . קיום 
חזותית ברורה על הלוח , שתבדיל בין  –תקלה כזו יתבטא בצורה קולית 

 תקלות  ברכיביה מערכת השונים : גלאים , קוים, טעינה, וכו.. 
 

מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על ידי מי שלא הוסמך לכך,  הלוח לא
 את הפסקת פעולתו  של הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען , צופר וכו.

 
רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות.   4למערכת יהיו לפחות 

הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י 
וסמך בעזרת קוד כניסה  מתאים , וגם אז , הניתוק יצביע בהתראה טכנאי מ

 קולית על ניתוק הקיים.
 

 לוח בקרה יכלול .6
 

תווים לציון  80 –שורות ו  2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 
ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים . השורה העליונה תציין 

תציין סטטוס וארועים ממרכבי את המיקום המדוייק והשורה התחתונה 
 מערכת שונים.

שבעזרתם ניתן יהיה    BUILT  INלוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה   -
להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך , של האזורים ופונקציות 
ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת , ללא צורך בביצוע שינוי חומרה 

 או תוכנה כלשהם.
בכמות הדרושה בשלב     INPUT / OUTPUTיסי  המרכזיה תכלול כרט

 יחידות קצה. 1000והכנה לעתיד עד  –יחידות קצה  500א' עד 
 למניעת התראות שווא.  VERIFICATION   ALARMמערכת תוכנה   -
מערכת לבדיקה עצמית , לבדיקה תקינותה של המערכת ומרכיביה  -

בלי שהדבר  TESTהשונים . ניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  
 יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים.

 ניתן יהיה לחבר למרכזיה לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת  -
של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל  -

האזורים  המחוברים אל לוח  הבקרה הראשי . כל לוח משנה יכלול 
 תווים. 80 –שורות ו  2בד של אלפא נומרית בעברית בל  ICDתצוגת 
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יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכת כיבוי ,  -
הפעלת חייגן אוטומטי , הפעלת צופרים הפעלת מכבי אש , הפעלת 

 מגנטים לסגירת דלתות והפעלת חלונות עשן וכו..
בעברית  , תכלול המרכזייה : נורות  בקרה למתח  ICDבנוסף לתצוגת  -

כן כולל  –אזעקה במקרה של שריפה , סימון תקלה וכו'  כמו  הפעולה ,
 וכו.. RESETהלוח מפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה 

הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל , באמצעות יחידת מצברי חרום 
 אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת.

מרכזית הגילוי  תכלול ספק כח ומטען  טרנזיסטורי מיוצב , עם   -
ות לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל מערכת אפשר

. טעינת המצברים תהיה רצופה , אוטומטית  ועוקבת אחר מצב הטעינה 
 של המצברים בכל עת.   

המרכזיה תכלול סידור להעברה אוטומטית  ממתח הרשת למצברים  -
 ולהיפך , ללא הפרעה בפעולת  המערכת.

בהספק   UASAם יבשים תוצרת  מערכת מצברי חירום תכלול מצברי -
שעות פעולה במצב  " היכון"  ) הפעלת גלאים , לוח  90אשר יאפשר 
שעות פעולה במקרה של תקרית )הפעלת צופר ,   36 –בקרה וכו' ( ו 

 חייגן, וכד' ( וזאת ללא כל נזק למצברים .
וכלולים  במחיר הכולל של  –מצברים יסופקו על ידי ספק המרכזיה 

 לל גם ארון נפרד למצברים. המרכזיה כו
אשר יאפשרו לחבר את  RS – 232יציאות  2מרכזית גילוי אש תיכלול  -

, מדפסת אירועים וצג גרפי . המערכת PCהמערכת אל המחשב מסוג 
תסופק  עם כל הציוד האלקטרוני לרבות  חומרה ותוכנה לצורך העברת 

ר מרכזית נתונים למחשב ו/או ישירות למדפסת . ציוד זה  כלול במחי
 גילוי.

המרכזיה תיכלול מתאם / ממשק לרשת אשר יאפשר העברת המידע  -
ברשת תקשורת אל המערכת התצוגה והשליטה הגרפית המרכזית  סוג 

  RING  - TOKENהמתאם יהיה מותאם לתקשורת בארכיטקטורת  
 ע"ג  סיב אופטי.
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 לוח פיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים 
 
הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה . אפשרות השתקת צופר  -

במקרה של אזעקה . במקרה זה, תידלק  נורית אזהרה לאות שמערכת 
 הצפירה מנותקת. 

 
בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת  אזעקה או שלא בעת אזעקה , 
הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת , תחזור אזעקה הקולית ותפעל באופן 

 י.אוטומט
 

, תחזור כל  RESETנוסף על כך , עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על  
המערכת לקדמותה , כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה 

 הקולית חזותית. 
 .RESETאפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה   -
 אפשרות להשתלבות במערכת חרום:  -

ים בהצלבה כך שהגלאי יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרד
הראשון שיפעל , יפעיל את מערכת  האזעקה , אך הפיקוד להפעלת 
מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד 

 משני האזורים.
 

תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת  החירום בפועל  את 
 ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.

טומטית ורציפה של כל  גלאים במערכת תיקוני רגישות של כל בדיקה או -
גלאי בהתאם לתנאים המשתנים קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל 

 גלאי וגלאי  והצגתה על פני מדפסת.
אפשרות תיכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה  שונים כמו יום/לילה  -

 או לפי משטר שעות , חגים וכדומה.
ת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם אפשרות תיכנות המערכ -

 למשטרי עבודה משתנים.
"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח  -

 בקרה בצורה קולית/חזותית .
הפעלה לצורך ניסוי . במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי ,  -

 גלאי .אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת ה RESETאולם יעשה  
 הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.

ניתן יהיה להפסיק אזור מסויים ללא תלות באזורים אחרים הפסקה כזו  -
 תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.

  צופר אזעקה
צופר האחזקה שבלוח הפיקוד והבקרה  יתריע מפני שריפה . במקביל 

ם במבנה יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, יופעלו צופרים אחרי
כך שבמקרה של ביטול פעולה זו באמצעות  מתג , כך שבמקרה של 

 ביטול פעולה זו באמצעות מתג, תידלק נורית  סימון ויופעל זמזם תקלה 
 הפעלת חרום בעת אזעקה. -

יתאפשר ביטול כל אחת מהפעולות החירום . ביטול כזה  ידליק  נורית 
התאם  ויפעיל זעזם   תקלה . חלק  מההפעלות יישארו עד משולטת ב

לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע 
 אזעקה נוספת. 

אל לוח פיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי חייגן זה יחייג בשיטה  -
אוטומטית למינויים אשר יקבעו וימסור הודעה  מוקלטת של שריפה 

 בבניין
. ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני  החייגן הנדון 

גלאים ויותר . לאחר שעות  2יתוכנת כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 
 היום , בשבתות וחגים לאחר התראת גלאי אחד ויותר.
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האירועים האחרונים אשר ניתן  600המערכת  תאגור בזיכרון פנימי את  -
נים בחתך של גלאים שהופעלו יהיה לקבל הדפסה של האירועים השו

בציון מועד וזמן, אירועים  שטופלו  בציון מועד  וזמן, מערכות חרום  
שהופעלו   בציון מועד וזמן , ארועים שטופלו בציון מועד וזמן , מערכות 

 חרום להלן סדר פעולות המערכת:
גלאים מתריעים בקומה ישוחררו אלקטרו מגנטים לדלתות  2כאשר  -

 העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי. בקומה ותריסי 
כאשר גלאי אחד מתריע , יופעלו צופרי פינוי  קומה , לאחר וידוא  -

 ( .   VERIFICATIONאזעקה  ) 
אפסקת מיזוג אוויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג האויר ,  -

, מיזוג האויר  RESETגלאים או יותר מתריעים בביצוע    2כאשר 
 יחזור לעבוד כרגיל. 

 לוח נוריות עזר במערכת : -
במערכת יהיה פנל נוריות אינטגלי שיתן אינדיקציה על המצבים 

 הבאים:
 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. –נורית כללית  -
 כיבויים בגז פועלים.  2כאשר  –נורית כללית  -
 כיבויים בגז פועלים. 3כאשר  –נורית כללית  -
 כאשר צופרים מנוטרלים. –נורית כללית  -
 כאשר כיבויים מנוטרלים. -ת  נורית כללי -
כאשר יחידות הפעלת מזו"א / מגנטים וכו'  -נורית כללית   -

 מנוטרלים
 

 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.
המערכת  תציג נתונים בזמן אמת של גלאים ) האנלוגים( המחוברים לה,  -

 בשלוח הבקרה, תוך התייחסות לשלוש קבוצות הבאות: ICO –ע"ג ה 
 ווח נקיון הגלאי בשלוש רמות: א. כמעט מלוכלך.ד -

 ב. מלוכלך.
 ג. מלוכלך מאוד.

 רמות. 4חיווי ושליטה ברגישויות הגלאי ב  -
 בקרת גלאים והגדרת התניה בשתי רמות. -
במערכת יהיה פנל  נוריות אינטגרלי שיתן אינדיקציה על רמות גישה  -

שונים  G רמות גישה שונות , לפי קודים 8למערכת: למערכת ינתנו 
הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים . 
כך שאיש אחזקה , מנהל אחזקה , טכניאי שרות או כל  משתמש אחר, 

 יוכלו לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם. 
המערכת  תאפשר העברת נתונים בזמן אמת וכן יוצגו מסכים שונים  -

 .( .C.C.Gגרפית  )  )מפות גרפיות( ביחידת תצוגה ושליטה
 יתאפשר שילוב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים

 השונים. יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמעו הודעות מוקלטות לאזורים
 
 

 גלאים       34.03        
 

 (   TRUE  -ALARMגלאי  אופטי  אנלוגי )  .1
 

ת ביצוע בדיקת  אשר יאפשר למערכ UL – 268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן  -
רגישות , תיקון אוטומטי של הריגשות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים 

 ועבודה במשטרי   עבודה מתוכנתים כמו : יום/לילה וכדומה.
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הגלאי עובד על עיקרון של תא פוטו חשמלי , עם מקור קבוע של אלומת אור  -
 המופק מפוטו דיודה .

 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן  לעשן  אפור. -
 הגלאי מצוייד  במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק. -
 המעגל החשמלי של הגלאי  מסוכך , על מנת למנוע הפרעות חשמליות  -

 כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמלאיים.
העשויים להיגרם  ממשדרים  אשר עשויים   RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות   -

 להימצא במקום.
עם מנגנון  לקביעת הכתובת   ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה מסוג   -

 לצורך  זיהוי בלוח.   
הגלאי מצוייד במנגנון בדיקה עצמית . בכל דקה באופן מחזורי מתבצעת  -

 .NFPA –סימולציה לגלאי לוודא  תקינותו בהתאם לדרישות ה 
  OBSCURATION   0.2% - 3.7%לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין  -

SMOKE OF FOOT  PER    
 
 

 (  ALARM  TRUEגלאי חום וקצב עלית  טמפרטורה אנלוגי  )  .2
 

מעלות צלזיוס . בנוסף לכך , יגיב הגלאי   57.2הגלאי יגיב  לטמפרטורת שיא של 
מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן  6.7לעליית טמפרטורה של 

 שאינו עולה על דקה אחת .
 .L.U 521 –.  ו M.Fהגלאי נושא תו תקן  

בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי  מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 
ADDRESSABLE 

 
  לחצן גילוי אש ממוען .3

הלחצן מסוג משיכה  יהיה בצבע  אדום עם ידית משיכה בצבע  לבן  עם משיכת 
הידית כלפי המושך, תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה 

  RESET. -בביצוע אתחול ליחידה 
וע האיתחול ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול המותקן ביצ

 בלחצן והינו חלק בלתי נפרד ממנו. 
 הלחצן כולל יחידת כתובת . 

 
 

 
 

  צופר התראה .4
 הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש . 

ם מטר ממנו . הצופר ישולב ע 3במרחק   DB 90הצופר יהיה בעל עוצמה של  
 הבהובים לדקה. 76יחידת נצנץ בעוצמה של  

 
 

  נורית סימון .5
תיפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי  -

מותקן בתוך חדר סגור , ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', מותקנת 
 במעבר על מנת לאפשר זיהוי מהיר של גלאי המזעיק.

 הגלאי אליו היא מחוברת מופעל. הנורית תהבהב/תידלק כאשר  -
הנורית תופעל בזרם נמוך , ללא מקור חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר  -

 מאפשר לחזות בהארתה בזוית רחבה וממרחק. 
 הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך. -
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 הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד,שניים או יותר.  -
ובצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי  הנורית תהיה בצורה -

 והבהרת היעוד.
  ULהנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת, ותישא תו תקן . -
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  רשת תקשורת 34.04
 

הרשת תאפשר שילוב מבוקר ובזמן אמת של מערך הגלאים ,יחידות ההתראה, מערך 
 אם יותקנו.  -נה הכיבוי אש ומערכות הגילוי השונות בבניין, כולל רכזות מש

 
 תכונות נדרשות   .1
 

הרשת תאפשר באמצעות תוכנה מובנת , גישה לכל מרכיבי יח' הקצה  -
המכותבים לשם קבלת מידע שוטף ומדידת סטטוס לרבות , ביצוע שינוי 

 רגישויות לגלאים האנלוגיים. 
במקרה של חוסר תקשורת ברשת מסיבה כל שהיא כגון נתק,קצר וכו' כל  -

עול כמערכת מקומית עצמית, באופן תקין ומלא. לאחר רכזת תמשיך לפ
תיקון תקלות התקשורת כל המידע שנאגר במערכות המקומיות, ידווח 

 למערכת הבקרה המרכזית. 
 קיבול מערכתי  -

תחנות ברשת ותאפשר טיפול בקיבול  99הרשת תאפשר שילוב של עד  
 כתובות.  50,000מקסימלי של עד  

   זמני תגובה -
שניות להעברת דיווח  0.8 -1.6ת לעמוד בזמן תגובה של  המערכת נדרש

 57.6תחנות ובקצב שידור של   99עד   2אזעקה סטנדרטי ברשת המונה  
 קילו/באוד. 

 
  HOSTהגדרת   -

תכונה זו תאפשר לכל גורם מורשה להגדיר תחנה ברשת כראשית וממנה 
 לתכנת את כל תחנות הרשת ע"פ הצורך . 

מורשה לקבל דיווחי מערכת ומידע החסומים  תכונה זו מאפשרת לגורם
 בד"כ מהמפעיל. 

 תווך התקשורת  -
הקבלן יעשה שימוש בכבילה המצוינת מטה. בשימוש בכבילה הנ"ל 

ובמגבלות תחומי המרחק המפורטים מטה. לא תהיה פגיעה במהירויות 
 העברת הנתונים ברשת . 

 להלן סוג הכבילה הנדרש. 
 

  LOOP -ל מקסימלי ל אורך כב סוג הכבל  מס' מס"ד
 כבל שזור מסוכך בחתך   1.

 AWG 18  לשימוש בתוך
 מבנים 

 מטר  5,000 

.2  
 

 סיב אופטי לקישור בין 
 מבנים 

 מטר  4,500 
 

  
   מבנה הרשת -

ארכיטקטורת הרשת תתבסס על עבודה בלולאה סגורה כאשר ע"ג הלולאה 
ותהא אחראית ממוקמת תחנות . אחת התחנות תוגדר כ"שומרת הזמנים" 

 לקביעת השעון במערכת. 
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 דיאגנוסטיקה   -
המערכת תיכלול תוכנה לדיאגנוסטקה של רשת התקשורת ותציג באופן גרפי 

 (.סדר הופעתן ומצב התווך )הכבילה את מצב הרשת , התחנות על גבי הרשת,
במצב של חוסר תקשורת מסיבה כל שהיא כגון נתק, קצר, תחנות במצב 

 לא נכון וכד', תתריע המערכת באופן גרפי על התקלה. "בלתי פעיל" חיווט 
 לאחר תיקון התקלה , תציג המערכת את מצבה התקין. 

 
 הודעות וכריזה קולית  -

המערכת תאפשר אספקת צלילים, הקלטה דיגיטלית של הודעות ושידורם 
 באופן אוטומטי ו /או בשליטה מיחידת בקרת כריזה בזמן אמת. 

 
תשודר הודעה במערכת  -מגלאי אחד במחלקה ** במקרה שהופעל יותר 

 הרמקולים של אותה מחלקה. 
 פעולה זאת תבוצע + כלול במחיר המרכזיה. 

  
 

 לאפשר   –קשר למערך זימוניות 
הרשת תאפשר שידור סלקטיבי של הודעות למערכת זימוניות מתוצרת 

 מוטורולה. 
 

  תפעול המערכת .     2           
 
ת גילוי אש, חיווי לחצן סטטוס המערכת ישנה אם קבלת אזעקה ברכז -

צורת החיווי הסטנדרטית ויעבור למצב איתות . במקביל יתקבל היבהוב 
 ע"ג תוכנית האתר שעל מסך המערכת באזור המזעיק. 

 
בעת לחיצה על לחצן סטטוס בעזרת "העכבר" תציג המערכת ישירות 

ווה בהצגת ובתצוגה גרפית את הנקודה המוזעקת . תצוגת הנקודה תל
 סטטוס ופרטים נוספים כגון כתובת, דגם ומספר הגלאי וכו'. 

 
במידה ונרשמת אזעקה נוספת במקביל לראשונה , החיווי שיתקבל יהיה  -

היבהוב של אזור היחידה המתריעה. נגיעה בסמל המהבהב, תעביר 
המערכת מידית התצוגה לאזור ממנו התקבלה האזעקה החדשה . באופן 

 ויותיו זהה לעיל. התפעול על כשיר
 

לאחר אישור קבלת הזעקה יפסיק היבהוב האזור ולחצן הסטטוס וידלק  -
באופן קבוע על מנת להמשיך להתריע עד קבלת פקודת איחול מהמערכת 

המוזעקת. המערכת תבדיל בין צבע איתות אזעקה "אדום", לצבע 
נות איתות תקלה "צהוב" ע"פ דרישת המזמין מראש. ניתן יהיה לש

 ם הנ"ל. הצבעי
 

פיקוח, שרות והודעות תקלה יתופעלו ע"ג המסך באופן זהה לעיל .  -
המערכת תאפשר הגדרת עדיפויות וקדימויות וכל אזעקת ג"א תוגדר 

 כבעלת העדיפות העליונה ובהתאם תטופל. 
 
 



  
 

110 
 

 
 
 

 מפרט טכני למערכת כיבוי אש  יבש בגז    34.05       
  מקומית לכיבוי אוטומטי בגז תקני  וידידותי לסביבה .  באתר תותקן מערכת                    
 המערכת מיועדת לאזורים טכניים רגישים ולאזורים בעלי סיכון גבוה לפריצת                     
 שריפה  ) לוחות חשמל וכד'(                    

 
 תקינהא.                 

 ) תקני גז ידידותי A12, חלק  NFPA 2001תקני המערכת תבוצע בהתאם ל                      
  FM –ו  –מכון  התקינה האנגלי  B13, LPCBוחלק  12לסביבה( , חלק                       
                      (MUTUAL FACTORY  . מכון הבדיקה העולמי של חברות הביטוח  ) 
  UL / ANSIז( יהיו ע"י כל מרכיבי המערכת  ) לרבות הג                      

 
 . הכיבוי היבש האוטומטי יבוצע באמצעות גז  אינרטי ) ידידותי לסביבה( , 1                      

 (   על ידי שיחרור FLOODING   TOTALבעיקרון  "הצפה מלאה" )                             
 ור והורדת ריכוז החמצן בחלל מתחת ופיזור  מהיר של הגז בחלל סג                           
 לרמה  הדרושה לקיום הבעירה . במקביל מתבצעת גם הורדת                            
 הטמפרטורה  חלל עקב התפשטות הגז.                           

 הנוזלשניות מרגע הופעת  8-5.  הזרמת גז הכיבוי  לחלל הכיבוי תושלם תוך 2                     
 בנחיר.                          

 .  הפעלת המערכת תהיה אוטומטית . בנוסף תכלול כל מערכת אביזר מכני3                     
 המאפשר  הפעלה מקומית , ידנית.                          

 . המערכת תכלול אופציה להתראה והשהיה טרם פעולת הכיבוי.4                     
 . גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל יתקיים:5                     

 אמפר יתוקנו גלאי אש. 63א. בלוחות חשמל  שמעל                           
 אמפר , תותקן מערכת כיבוי אש   אוטומטי. 100ב. בלוחות  חשמל שמעל                          

  
 כתאופן פעולת המערב.                

 המערכת תפעל  באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:                    
 עם –. על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת מוצלב 1                    

 השהיית זמן.                           
 זמן.  על ידי הפעלה חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית 2                   

 )עפ"י דרישת המזמין(.                        
 .  על ידי הפעלה מכנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי  באמצעות מנוף 3                   

 המותקן על  המיכל.                        
  בלוח אחוז תגרום להתראה חזותית וקולית  50התרוקנות מיכל מגז  מעל  . 4                   

 של מערכת גילוי האש , וכן בשעון הלחץ על המיכל עצמו. הבקרה                        
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט טכני חומרים וביצוע ג.             
     
 גז הכיבוי והמיכל  .       1      

 .FM – 200א. הכיבוי האוטומטי יבוצע בגז                   
    

 במשקל כמפורט בכתב  FM – 200מיכל הגז יותאם לגז כיבוי מסוג ב.                   
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 הכמויות , וימולא בכמות גז על פי הנדרש בהתאם לנפח החלל בפועל.                       
   

 ג.  שסתום ההפעלה  )סולונואיד ( יבוקר בלוח הבקרה וחיווי על הפעלתו או אי                  
 תקינותו יתקבל בלוח הבקרה עד לתיקונו.                      

   
 ד. למניעת  הפעלת שווא של המערכת תהיה הפעלת המיכל רק לאחר  פעולת                  

                                                    גלאים לפחות המחוברים לאזורים שונים  2גילוי של                      
 גלאים   2( או במקרה ולא ניתן להתקין  ZONING     CROSS)הצלבת אזורים                    

 (. VERIFICATIONיבוצע אימות )                      
 
 

       
 ה.  נפח הגז הדרוש לכל חלל הכיבוי יחושב על ידי הקבלן , בהתאם  לסוג  הגז ,                

 ח הצנרת , מבנה סרעפת החלוקה , כמות סוג וגודל נחירי ממדי החלל , נפ                     
 הפיזור . הקבלן אחראי לתכנון פיזי של המערכת בהתאם להוראות היצרן.                      

  
 ו.  המיכל יכלול את אביזרי המיתקן הדרושים לרבות תושבות וזרועות חיזוק.                 

 
 

 יתוכנן ויתאם לעמוד לפחות בלחץ העלול להתפתח בו בטמפרטורה  ז.  מיכל הגז                
 , בהתאם לגז , כמותו ונפח המיכל.C 55של                      

        
 ח.  מיכל הגז יכלול שסתום בטחון לשחרור לחץ עודף . השסתום יופעל באופן                

 מלחץ התכנון המירבי של המיכל  85%לה על אוטומטי , כאשר לחץ הגז יע                     
 ) הלחץ הנמוך מבין השניים(.    PSI 900או יעלה על                         

 
 ט.  על המיכל יותקן מד לחץ עם מכוון חיצוני גלוי . שעון הלחץ יותקן באופן               

 ן יסומן  בברור תחום הלחץ שיאפשר קריאה נוחה של הלחץ במיכל. בשעו                    
 התקין ) בצבע ירוק( והתחום שאינו תקין ) בצבע אדום( הקבלן יוודא כח                     
 התחומים המסומנים בשעון יהיו נכונים למערכת ולמיכל הספציפי.                    

          
 המאפשר שחרור הגז מהמיכל  י.  בצוואר היציאה  של המיכל  יותקן שסתום ,              

 בקצב הדרוש לכיבוי תיקני . השסתום יכלול יחידת הפעלה חשמלית                    
 ) בפיקוד מרחוק( וכן ידית  להפעלה  מקומית עם נצרה למניעת הפעלה בטעות.                    

 
 לקית(.יא.  פתיחת  השסתום תהיה מלאה ) לא תתאפשר פתיחה ח              

      
 יב.  צבע מיכל הגז יהיה אדום . על המיכל יהיה סימון קדמי ברור , תקני ובשפה              

 העברית של סוג הגז והרכבו , משקל הגז , הלחץ התקין הנדרש ומשקל המיכל                     
 כמוגדר לעיל(. הריק . בנוסף יהיה על המיכל תו תקן לו עונה הגז )                     

 
 יג. על דלתות החדר או ארון החשמל ע"י מערכת כיבוי אוטומטית בגז יותקן              

 ס"מ לפחות    "בארון חשמל /בחדר זה   20X15שילוט סנדויץ חרוט במידות                    
 תותמותקנת מערכת כיבוי אוטומטית בגז  יש להקפיד לסגור את דל                   
 הארון / החדר".                   

 
 צנרת לגז כיבוי.         2

 ידי הקבלן.-צנרת הפיזור תתוכנן על               
 . צינורות הלחץ יהיו מגולוונים SCHEDUULE  40א. הצנרת תהיה מפלדה במפרט                

 ניתן לעשות שימוש גם בצנרת . על פי הצורך  106ללא תפר ויעמדו בת"י                     
 נחושת.                    

   
 ב.  כל הצינורות יהיו חדשים , מאיכות ייצור מעולה ובמפרט מדויק , ללא פגמים              
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 ועיוותים מכל סוג שהוא.                     
 

 רות יהיה נקי ג.  חובת הקבלן לבצע  ניקוי קפדני של הצנרת . פנים הצנו              
 לחלוטין מלכלוך ושומנים טרם החיבור  למיכל והפעלת המערכת הצנרת                  
 תמסר כאשר היא נקיה גם מחוץ . כל קטע צנרת " נקי" ייאטם מייד בפקקים                  
 דה מתאימים בשני קצותיו למניעת חדירת חומרים זרים לאורך תקופת העבו                  
 באתר.                  

    
 ד.  חיזוקי צנרת יתבצע למבנה ו/או למתקנים קבועים ויציבים בלבד.              

 החיבור יתבצע באמצעות חבקים ) שלות( כאשר הצינור מונח בין שני  החלקים.                  
 מ"מ , להגנה על  2י בעובי בין הצינור שלני חלקי בחבק יותקנו רצועות גומ                  
 הצנרת וכדי לאפשר גמישות בשינויי הטמפרטורה.                   

 
 ה.  צנרת הכיבוי בגז תצבע בצבע אדום.            

 
 ו.  כל צנרת הגז תהיה מאורקת . ההארקה תתבצע באופן תיקני , על ידי הקבלן             

 ארון החשמל . כמו כן יותקנו כל אביזרי המערכת לפס צבירה של הארקת                 
 ) מיכל הכיבוי , צנרת, וגלאי עשן( בהתקנה חיצונית כך שבדיקה או פרוק של                  
 האביזרים תבוצע ללא סכנת התחשמלות.                 

 
 ורי הצנרתז.  בסיום התקנת צנרת הכיבוי המלאה, יבדוק הקבלן את אטימות חיב            

 לצנרת ושימוש ATM10באופן תיקני, באמצעות דחיסת אויר בלחץ של                 
 בצב"ד מתאים לאיתור  דליפות בכל  חיבור . סיכום בכתב של  ממצאי הבדיקה                
 ידי הקבלן לתיק המתקן.–יצורף על                 

 
 תעבור הצנרת ניקוי סופי בגז חנקן יבש  ח. טרם החיבור הסופי למיכל ,           

 ) ללא אדי מים(                
 

   תכנון מערכתד.       
 . הקבלן יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים  חישובי זרימה 1           

 בהתאם לתקן או פתרון אחר כפי שמפורט על ידי יצרן הציוד.                  
 על הקבלן לציין בהצעתו את סוג הגז המוצע ולצרף אישורים  של מוסדות                

 מוכרים. הקבלן יצרף להצעה קטלוגים עם פירוט הציוד המוצע על ידו . לפי                 
 באחריות הקבלן לבצע תכנון באמצעות מחשב  -ביצוע  העבודה                
 אש  החברה ספקית הציוד( בין  יתר הנתונים  שיחושבו) תוכנה לכיבוי                 
 קוטר הצינורות  , כמות גאז נדרשת , כמות נחירים, תרשים  –ע"י התוכנה יהיו                 
 עם מיקום מיכל ותוואי צנרת , וכמובן התאמה לזמן הכיבוי כנדרש  עפ"י תקן.                

 
 י ללוח חשמל יתחשב הקבלן גם במידות המדויקות של .  בתכנון מתקני הכיבו2          

 הארונות , הלוחות והמחיצות  הפנימיות , לצורך הבטחת פיזור אחיד ויעיל של                
 פתחי אורור ) אם קיימים( בארון חשמל ייסגרו בעת  קבלת הגז בכל חלל הכיבוי                
 ת חשמל תהיינה אטומות.התרעה על שריפה . תעלו               

 
 .  כל הציוד, החומרים והאביזרים יהיו חדשים . כל הציוד המותקן במערכת הכיבוי 3         

 לכל פריט בנפרד והמערכת כולה , כמקשה אחת ,  ULיהיה מאושר כולו לתקן                        
 .ULתהיה מאושרת לפי תקן              

 
 המערכת , כל אביזרי המיתקון וכל חומרי ההתקנה יהיו מגולוונים . כל חלקי 4         

 ו/או צבועים בצבע מגן עמיד בפני לחות , חימצון וקורוזיה ו/או עשויים מחומרים              
 העמידים בפני לחות , חימצון  וקורוזיה.              

 
 

 אחזקה ושירותה.       



  
 

113 
 

 על  האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי . על הספק  להיות ב1             
 שעות מרגע הודעת המזמין. 48הגז אותם הוא מציע , תוך                   

 .  במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מתחת ללוח יש לדאוג לסגירתם2             
 ת בעת בחירת באמצעות יריעות לחסימת אש אחרת יש לחשב את נפח התעלו                  
 גודל בלון הגז.                   

 .  הקבלן מתחייב לשנתיים  אחריות.3             
 האישור כלול במחיר  –. עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקנים 4             

 החומרים השונים..                 
 

 אופני  מדידה למע' גילוי אשו.       
 נקודות גילוי אש  , נקודות  למנורות סימון נקודה לאביזר גילוי , נקודות ללחצנים              

 כוללות במחירון: –ונקודות לצופרים              
 מ"מ. 23צנרת אדומה תקנית   -             
 קופסאות הסתעפות תקניות.  -             
 כבל תיקני  אדום וחיווט בקצוות.  -             

 שילוט מעגלים במרכזיה ובקופסאות  הסתעפות .  -             
 בדיקה והפעלה .  -             
 הגשת תוכניות ביצוע.    -             
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 אופני מדידה מיוחדים       08.20

 
  

 :התחשבות עם תנאי החוזה .1
מחירים בכל רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת ה, עבודה זו הינה עבודה פאושלית

התנאים והדרישות המפורטים )כתובים ומשורטטים( במפרט טכני, כתב הכמויות 
ובתכניות. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות 

במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים 
בזק. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו  באתר, לרבות תנאי חברת חשמל וחברת

כסיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום  לא תוכר על ידי המזמין
 נוסף מכל סוג שהוא. 

 
  
  :הציוד והעבודות המאופיינות במכרז פאושלי זה יחשבו ככלולים גם .2

 תכניות לאישור  ותוכניות עדות. .1
כשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כל הבדיקות לרבות : מ .2

 בדיקת המתקן. 
 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .3
סימון זיהוי לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי זרם,  .4

 בתי תקע, לוחות שרות וכו'. 
החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים  .5

 חודשים לאחר הפעלת המתקן. 
 
 תיאומים  .3

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים 
לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אילו ללא הבדל 

 מתכנן או רשות כשלהיא. באם התאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם
 

 אביזרי עזר .4
 כוללים גם את :  במכרזהמפורטים  העבודות והציוד

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים, כולל מתקן התליה לסולמות 
כבלים, לתעלות כבלים, לגופי התאורה, לתעלות פסי צבירה וכד', כולל פרופילי ברזל 

 נורות או כבלים במתקן. מגולבנים להתקנה משותפת של צ
המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד, וכן את כל 

שאר חומרי העזר ועבודות הלואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן, 
הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג כבה מאליו , 

סה נסגר ע"י ברגים ועם מהדקים, בולצים, פ"צ, וכד' עבור כבלים בחתך עד  עם מכ
 ממ"ר. 16

 
  ציוד חליפי .5

במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז/חוזה זה זכאי המפקח 
לדרוש ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי עבודה ובעל נתונים שהם בדרגה הגבוהה 

 ז/חוזה זה. הקרובה ביותר לנדרש במכר
 המזמין רשאי לפסול ציוד חליפי ולדרוש ציוד נדרש בחוזה.

 
 

  דוגמאות .6
עבור דוגמאות  .הוכנוששל אותם אביזרים  החוזההכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי 

ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושמוש. על הקבלן 
 .ללא תוספת כספית -לספק דוגמאות ולהתקינן באתר
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 צנורות .7
צינורות פלסטיים כפיפים כוללים גם: קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן  .1

ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים בהם  4חוטי השחלה מניילון בקוטר  
 8מ"מ ומעלה  המחיר כולל חבל השחלה בקוטר   36מוליכים.בצינורות בקוטר  

 מ"מ. 
סוג "כ" )קשיח כבד( כוללים גם : קופסאות צינורות פלסטיים קשיחים מ .2

הסתעפות ומעבר משוריינות מגולבנות, חוטי השחלה, קשתות סטנדרטיות 
 ומיוחדות לפי הצורך. 

 צינורות מגולבנים כוללים גם:  .3
תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי השחלה, קשתות, 

 מופות, ניפלים וכו'. 
מ"מ קוטר  8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון    3גדולים מעל  " צנורות פלסטיים .4

מ"מ  2בכל צינור עם רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי  
 מתוחות ומתוחזקות ע"י חבקים לקצות הצנרת. 

כלול  08.010מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי למתקני חשמל סעיף   .5
ירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר במחירי הצנרת לרבות סג

 בקירות. 
מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות  .6

החפירה, הכיסוי כולל עטיפת חול ומילוי בשכבות מהודקות והחזרת פני השטח 
 לקדמותם )שאר עבודות הלואי הנחוצות לשם כך(. 

 מ"מ כל   6רשת זיון קלה קוטר   B200לת גם : בטון  ,עטיפת בטון לצנרת כול .7

 ס"מ, העמקת החפירה מתחת לצנרת ובצדדים.15
 4עם מיכסה הנסגר ע"י  –הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  .8

 ברגים.
מחיר הצנרת כוללת פתיחת חריצים בקירות ובבטון לצורך התקנה סמויה , תיקון  .9

 .1:3יחס החריצים בבטון וחול ב
 

 
  הארקות .8

 ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול. 
 

  כבלים ומוליכים .9
כבלים ומוליכים כוללים גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות ומיוחדות )למוליכי 
אלומיניום(, תגיות סמון, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות משוריינות 

 ממ"ר, השחלה, הנחה, חזוק וכד'.  16תך  אטומות, מהדקי הסתעפות עד ח
 

 
 

  תעלות וסולמות כבלים .10
מטר,  1.5תעלות כבלים כוללות גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל  

תקע בקטעים, צביעה/ גילוון לפי הדרישה בפנים ובחוץ,  -הארקתו, ביצוע בצורת שקע 
זיקי כבלים, פתחי חיבור לתעלות פניות בגירונג, זויות, שינוי רוחב מדורגים, מח

נקובים מגולבנים בתעלות אנכיות. המתלים  Zהמסתעפות, פלנשים סופיים פרופילי  
ס"מ לפחות.  4לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע  של  

מ"מ. לתעלות כבלים מרשת אין צורך  3כוללות מכסים קפיציים ועוביין   PVCתעלות  
 כסים.במ

 פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעבר התעלות , ותיקון הפתח בבטון 
 .1:3וחול ביחס 

 
 לוחות חשמל  .11
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לוחות חשמל כוללים גם: הגשת תוכניות ייצור ומבנה לאשור, מבנה לוח עצמו  .1
,חיווט, פסי צבירה מנחושת, שילוט סנדויץ חרוט לכל האביזרים. מקומות 

ם, כפתורי נשיאה מתכתיים וידיות מצופות ניקל לפנלים, שמורים והכנות עבור
קלפות קפיציות, צביעה בצבע סופי גם מבפנים, מחיצות פנימיות, הגבהות 

 ברצפה ועיגונים לקירות, חיזוק ברגים לאחר ההובלה. 
הלוחות כוללים את עטיפתם ביריעות ניילון והכנסת חומרי שימור ויבוש לשם  .2

 תם במקומם. הובלתם והחסנתם עד להתקנ
לא יהווה עילה לתוספת  -התקנת ציוד בלוחות חשמל בשטח )באתר העבודה (  .3

 כספית. 
הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת אחת החברות שלהלן , סימנס , מרלין,  .4

  ABBקלוקנר מילר. 
 

 צביעה  .12
 צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים. 

 
 חומרי עזר .13

וליכים, צינורות, הדרושים לחבור האביזרים כלולים, חומרי עזר בגין קטעי כבילים, מ
 לרבות ברגים, אומים, דיסקיות וכו'. 

 
 סימון אביזרים .14

מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכן ע"י סרט סימון "דיימו" 
בגוןן שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. לאביזרים 

 גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדויץ פלסטי חרוט. 
 
 

 נקודות .15
 

 כללי
 אספקת והתקנת הצנרת, המוליכיםאת הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות  כל -
 והכבלים בין מקור הזינה לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי או תיקשורת,    
 חיווט וחיבור בקצוות.    
 –כוללת גם חציבה בקירות , חגורות בטון ותיקרות נקודות בהתקנה סמויה  -
 ותיקוני טיח. 1:3וכן אטימה בבטון וחול ביחס    
-כל הכבלים יהיו מסוג  - FR     N2XY 
 כל השקעים ומפסקי הזרם יהיו מתוצרת בט'יצינו או לגרנד או גוויס  -
 ) ספק ניסקו בלבד(.   

 

 נקודת מאור להתקנה סמויה .16
 כוללת את: 

 ממ"ר מושחלים 1.5עם מוליכים מנחושת FR   N2XY  ים מסוגכבל. 1
 בצנרת ומחוברים בלוח חשמל, בג.ת. ובמ"ז.     
 מ"מ, מותקן בהתקנה  1.5צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר . 2
 סמויה, לרבות חציבות בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם    
 ברגים.  4מיכסה הנסגר ע"י     

 מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה.  אמפר x  1 10מפסק זרם   .3
 כל ציוד עזר ושילוט..  4    

 
 אמפר להתקנה סמויה 1X16נקודת כוח חד פאזית לזרם 

 את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:
מושחלים בצנרת  P.V.Cממ"ר עם מעטה  2.5מוליכים מנחושת בחתך  .1

 שקע.ומחוברים בלוח חשמל וב
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מותקן בהתקנה סמויה,  –מ"מ  16צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  .2
לרבות חציבות בקירות, אטימה וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י 

 ברגים. 4
 בית תקע חד פאזי עם שלושה קטבים מהדגם המפורט בתוכנית, מותקן תה"ט. .3
 כל ציוד עזר ושילוט. .4

 
 אמפר 1X16 -נה סמויה, עם שקע לזרם שונה מנקודת כוח חד פאזית להתק .17

אמפר, אך המוליכים,  1X16הנקודה כוללת את כל המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית 
 השקע והצינורות יהיו בחתך המתאים לפי חוק חשמל וכמפורט בתוכנית.

 
 אמפר להתקנה גלויה 1X16נקודת כוח חד פאזית לזרם  .18

 כוללת את:
 ממ"ר מושחלים בצינורות 2.5עם מוליכים בחתך  -FR N2XY.   כבל מסוג   1

 או בתעלות מהלוח עד השקע ומחוברים בלוח חשמל ובשקע.       
 .    צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורות פלסטיים כפיף כבד2

 כבה מאליו מעל תקרות ביניים, מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם       
 ברגים. 4ע"י מכסה הנסגר        

 ( 1.5X1.5במידות ) P.V.Cכוללת הנקודה גם תעלות  –.   אם נדרש בתוכנית 3
 ( ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים.1.5X3ס"מ או  )       

 אמפר, מהדגם הנדרש בתוכנית, מותקן עה"ט. 1X16.  שקע חד פאזי לזרם 4    
 .  כל ציוד העזר ושילוט.    5

 
 ללא יוצא מן הכלל.  N2xy – FR כל הכבלים יהיו     

 
-------------------------------  

 חותמת וחתימת הקבלן  
 

 תקשורת מחשבים 8.22

 תאור כללי.  1
 

 מהות העבודה                           

 
  המפרט נועד לקבוע נהלים להתקנת תשתית תקשורת מחשבים, התשתית  כוללת:    
 

 מובילים.התקנת תשתית כבלי נחושת ו 
 .התקנת שקעים ופנלים 

 
 ריכוז תקשורת.        2
 

 :התקשורת יבוצע  יריכוז      2.1
 ( בחדר התקשורת הראשי במבנה הכניסה.1             
 ( בארון התקשורת במבנה התפעולי. 2             

   מסד"י התקשורת אלו הינם לריכוז נקודות המחשב והטלפוניה האחודה במבני       2.2
 ZOO -הכניסה והתפעול וכן ריכוז לכל מתחם ה            

 
               

 תשתית נחושת .3
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זוגות שזורים כל זוג מסוכך בנפרד  4יותקן כבל תקשורת בעל  – כבל תקשורת 3.1
של   cat 7aנושא תו תקן  P.V.Cומסוככים ביחד ע"י רשת נחושת המצופים 

 GIGAהכבל יהיה מסדרת כבלי . 1200MHZמעבדה מוסמכת לעמדה בתדר של 
 

מסוכך כללי בלבד העונים למפרטים עם   RJ45יותקן שקע מסוג  - שקע קצה 3.2
חיבור לכבל ע"י מחבר קרונה מותאם לכבל  תוצרת חברת פנדוויט השקעים 

 המחברים יהיו בעלי התכונות הבסיסיות הבאות:
 

 מגעים מצופים זהב וסיכוך נחושת מלא  8מחבר  3.2.1
 

  CAT-6Aתואם לתקן  3.2.2
 

מבאות מסוככים  24בארון התקשורת יותקנו לוחות ניתוב בעל  – לוח ניתוב 3.3
אשר יאפשר התקנת מחברים בהתאם לסעיפים   CAT-6Aתואם  לתקן    

והוא יאפשר הוספת כבל נוסף מבלי  לפגוע בחיבור תקין   3.2.3, 3.2.2, 3.2.1,
 של שאר הכבלים.

 תוצרת חב' פנדוויט.המחברים בלוח יהיו 
   

 תקנים חיצוניים     3.4           
 ANSI TIA/EIA/568 :לרבות כל העדכונים לתקן ובכלל זה 

TSB 43, TSB 40, TSB 40A, TSB 36, TSB 2841, TSB 53 

 וכל עדכון אחר אף אם לא נרשם.

 ISO/IEC  11801 

 TIA/EIA  569 

 TIA/EIA  606 

 TIA/EIA  607 

 ANSI - X3T9.5 

 IEEE  802.3 

 IEEE  802.5 

 

 GIGA MHZ1200   7a CAT SSTP.   כבל נחושת 4.6

  600כבל תקשורת מסוכך למהירות העברה של Mbps :הכבל יהיה תואם 

UL LVL5 

EIA / TIA 568 # 2841 . # 36 

CATEGORY 7  s/stp 

 

 :תמיכה במערכות תקשורת הבאות 

IEEE 802 . 2 

IEEE 802 . 3 
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IEEE 802 . 5 

EIA / TIA 568 

RS 232 . 423 . 422 

ANSI x 3 T 9 . 5 FDDI ON COPPER 

ATM 

 

  22זוגות גידים שזורים, כל גיד קשיח ובעובי. 4הכבל מכילAWG 

 .כל זוג מסוכך בפני עצמו בסרט אלומיניום וכל הזוגות מסוככים בסיכוך רשת נוסף 

  הכבל מוגן במעטהpvc  בצבע אדום  בקוטרmm 8.3 . 

  הכבל הנדרש הנוMHZ 1200   7 CAT  SSTP של חברת "סופריור" או ש"ע 

 

 P/Nמק"ט טלדור  4x2x26 AWG S/STP GIGAPATCH HFFR.   כבל מגשר מסוכך 4.7

9928244129 

 כבל. 4.7.1

. הכבל 1200MHZ -אום מסוכך בסיכוך כפול עומד ב 100כבל גישור גמיש 

 CLASS-Dעבור אפליקציות  CATEGORY  7תואם 

 מבנה הכבל

לבן,  Xכחול  EIAזוגות מוליכים שזורים בזוגות בתקן צבעים  8נוי הכבל ב

 POLYESTER 100%לבן. כל זוג מסוכך באמצעות סרט אלומיניום  Xחום 

ALOMINIUM FOIL. 

 מינימום. 65%רשת נחושת קלועה בכיסוי  –סיכוך חיצוני 

 ימ"מ, בקוטר כלל 0.16המוליך בנוי משבעה גידי נחושת             -מוליך 

 .AWG 24של                         

 SFS POLYOLEFIN 1.0 mm MAX.OD –בידוד מוליך 

 HALOGEN-FREE, FLAME-RETARDANT  - מעטה חיצוני

COMPOUND. 

 מ"מ. 6.0בקוטר כללי של  RJ-45 -הכבל מותאם ל

 

 

 מחבר. 4.7.2

 :SHILDED  MODULAR  PLUG  RJ-45מחבר 
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בעל  POLYCARBONATEיהיה מחבר פלסטי  המחבר                 -מבנה 

 כיסוי נחושת מתכתי רצוף לחיבור לסיכוך.

מ"מ בציפוי  1.02לשוניות החלקה בעובי  8המחבר יכיל  -לשונות החלקה 

 זהב.

 מ"מ. 11.68 -רוחב    -מידות המחבר 

 מ"מ. 22.86 -אורך                              

 .20db @   MHZ  30  -  40מעל       -דיכוי סיכוך 

פתח כניסת הכבל יהיה אובלי אשר יאפשר כניסת כבלים      -כניסת הכבל 

 מ"מ. 5.08בקוטר של עד  

 מ"מ. 5.08המחבר יאפשר כניסת כבלים בקוטר של עד     -מידות כבלים 

 בצבעים שונים, לפי הדרישה   PVCהמחבר יהיה עם כיסוי      -כיסוי פלסטי  

 לצורך זיהוי בין המערכות השונות.                               

 

 RJ-45. אביזר קצה 4.8

 -כללי 

אביזר הקצה הנו אמצעי חיבור פסיבי לשקע קצה יחיד או לשני שקעי קצה, עבור 

. האביזר יכיל את כל הרכיבים הנדרשים להתקנתו   STPאו   GIGA  UTPכבלי  ,

 עילית, תחת הטיח ( באמצעות קופסת חיבורSURFACE MOUNTע"ג הטיח )

(FLUSH  WALL  MOUNT" בקופסאות טלפוניה וחשמל תקניות )או  45, "50, "55

 בתעלה.

בהתקנות תחת הטיח יותקן האביזר באמצעות תותב מתכת או ברגים לתוך קופסת 

 חשמל. מחיר התותב או הברגים כלול במחיר השקע.

 מדו בתקנים אלו.מרכיבי האביזר, אשר להם קיימים תקני חשמל ישראליים, יע

 

 RJ-45 -  (a 6 CAT )שקע 

, TOTALLY   SHIELDEDבעל סיכוך מתכתי כללי   RJ-45ממשק החיבור יהיה שקע 

 ומעלה, השקע יהיה כדוגמת שקע  פנדוויט  300MBPSמאושר למהירות עבודה של 

 

 -עיגון השקע 

 קיימות שתי אפשרויות לעיגון השקע:

    מ"מ לפחות, בציפוי לכת    1.3גל מודפס, המעגל יהיה בעובי של השקע יהיה מעוגן למע           

 הולכה. בידוד למניעת            

 פי המתואר בהמשך.-שקע דיסקרטי על .1

 התקן חיבורי הכבלים יאפשרו חיבור גידי נחושת חשופים או מבודדים.
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חיבור , במידה ואביזר הAWG/22/24/26אמצעי החיבור יתאים לגידי נחושת בעובי של 

 הנו   לגיד נחושת חשוף.

 

מ"מ לפחות, במידה ואביזר החיבור  2.5אמצעי החיבור יתאים ללחיצת בידוד בעובי של 

 הנו לגיד מבודד.

 :אביזרי החיבור האפשריים

TERMINAL  BLOCKS 

AT & T  110 

ADC/AMP  BAREL  TERMINAL 

SIEMON 

KRONE 

 אזור החיבורים יוגן באמצעות מעטה פלסטי כללי.

 

 

 -הארקה 

 -חיבור הארקה למעגל וכן פס ההארקה, יבוצעו כך שלא יגרמו הפרעות השראיות למעגל ה

DATA. 

 

 -נתונים חשמליים 

 הנתונים החשמליים הנדרשים הנם נתוני האביזר על כל מרכיביו.

 הנתונים הנם נתוני סף.

CROSSTALK  BETWEEN  LEGS 

65 db   @   4  MHZ 

48 db  @  10  MHz 

40 db  @  16  MHz 

INSERTION  LOSS 

0.05 - 0.1  db  @    4 MHz 

1 - 1.5  db  @  10  MHz 

LESS  THEN  2  db  @  16  MHz 

CONTACT  RESISTANCE 

50  MEGA  OHM 

DIELECTRIC  WITHSTANDING  VOLTAGE 

100 V  AC  R.M.S  ,  50/60  HZ  ,  1  MIN 
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VOLTAGE RATING 

100 V 

CURRENT  RATING 

0.5 A  MAX 

 

 עמידה בסטנדרטים

 שקע הקצה והאביזר יעמדו בסטנדרטים הבאים:

CATEGORY 6a 

VDE  0878 / 75  PART 1 

FCC  PART  15, PART  68  UL-1863 

במוצרים חשמליים,  EMI / RFIוכן לכל הסעיפים בתקנים הישראליים הנוגעים להפרעות 

 הרלוונטיים למוצר המוגש.

 FACE  PLATE -פלסטיקה 

ני ופני האביזר יהיו מחומר פלסטי איכותי עמיד לשריטות ועיוותים מכנים חלקו החיצו

 POLYCARBONATותרמיים, עמיד באש, חומר  כדוגמת 

 בצבעים אפשריים:

SNOW  WHITE 

LIGHT  ALMOND 

LIGHT  GRAY 

 

 RJ-45. לוח ניתוב 4.9

 -כללי 

 4/8Wלוח ניתוב הנו אביזר פסיבי המאפשר פריסת כבל 

 מחברים ליחידת פנל.  24/32יל לוח הניתוב יכ

 .CATEGORY 6aלוח הניתוב יעמוד בסטנדרט 

 S.T.P, GIGA -ו U.T.Pהלוח יתאים להתקנת כבל 

 .19הלוח יתאים להתקנתו בארון תקשורת סטנדרטי "

 600הלוח, מערך החיווטים וכל האביזרים החשמליים יתאימו לעבודה במהירויות של  

MBPS. 

 

 -הארקה 

כיל את כל האביזרים הנדרשים עבור חיבורי הארקה, כולל פס הארקה לוח הניתוב י

 ותפסנים.
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 יועדף לוח ניתוב בו תתאפשר הארקה בשתי צורות.

חיבור הארקה צף, לכל שקע יהיה חיבור הארקה דיסקרטי שלא יועבר לשאר  -האחת  

 המעגלים.

 חיבור הארקה כללי בו לכל המערכת קיימת הארקה אחידה. - השנייה

 

 -יזר מכני אב

לוח הניתוב יכיל את כל האביזרים הנדרשים לעיגון והצמדות הכבלים בצורה מסודרת 

 ותקנית.

 על הספק לפרט ולהדגיש את שיטת הידוק הכבלים בלוח המוצע על ידו.

 

 סימון לוח ניתוב

 שקעי הקצה על גבי לוח הניתוב יסומנו בצורה ברורה על פי מספרם הסידורי .

 ר סימון אשר יעשה ע"ג שלט פלסטי חרוט.כמו כן הלוח יאפש

 יועדף לוח בו יהיו מגרעות מתאימות להדבקת הסימונים.

 כל לוח ניתוב ישולט בצבע המערכת עפ"י דרישת המזמין.
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 .  ארון תקשורת 4.10

 -כללי 

 ארון התקשורת מיועד להתקנת ציודי תקשורת אקטיבים ואביזרי תשתית פסיביים.

 .PART  1,2,3,5,7,8לפי     DIN 41494יה תואם תקני הארון יה

 

 -שילדת הארון 

למניעת  ANODIZEDשילדת הארון תהיה מפרופילי אלומיניום משוכים מטופלים 

 SPRINGאשר יאפשר התקנת אומים קפיציים  Tקורוזיה.  חירוץ הפרופיל יהיה חירוץ 

 NUT  M5 . 

 . N 4000שילדת הארון תעמוד בכוחות עד 

 . Tחירוץ ’’ 19זוגות מסילות  2ית הארון יותקנו בחז

 

 -מסגרות התקנה 

המאפשר  Tבארון יותקנו מסגרות התקנה נוספות עשויות אלומיניום בעלות חירוץ 

 , לצורך התקנת ציוד שקוע. SPRING  NUT  M5התקנת אומים קפיציים 

 המסילות הנוספות יהיו מסילות נעות, אשר יותקנו בהתאם לצורך.

 

 -ות צד דפנ

מ"מ לפחות ויכילו תריסי אוורור   1.5דפנות צד יהיו מתפרקות, ממתכת בעובי של 

 בחלקם 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. 5 -ל 

פתיחת צידי הארון תתאפשר גם לאחר התקנתו ובתכולה מלאה, שחרור דפנות הצד 

 .BAYONETיעשה באמצעות ברגיי  

 

 

 

 

 

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

 . WATT  1300 -ל  700אשר יאפשרו פיזור חום לתפוקה שבין 

 .db 40אוורור יהיו שקטים ועוצמת הרעש לא תעלה על אביזרי ה

 

 -הזנת חשמל 

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

 המיועד להתקנה בארונות תקשורת.

 .  16Aכניסת המתח תוגן ע"י מאמ"ת  

 והגנת שינוי מתח. SPIKESבפס השקעים יתקן התקן למניעת 

 מ' בסיומת תקע סייקון. 10נה יהיה באורך של עד כבל הז

 

 -מידות הארון 

 .44uגובה 

 מ"מ בהתאם לצורך. 800עומק 

 מ"מ. 640( , רוחב חיצוני עד 23מ"מ )" 635רוחב פנימי 

 

 -כניסות כבלים 

 

הארון יאפשר כניסות כבלים עילית ותחתית.  חורי כניסות הכבלים ימוגנו באופן אשר 

 ם.ימנע פציעת הכבלי

 פתחי הכבלים יהיו בגודל גמיש, עם אביזרי סגירה לפתחים לא מנוצלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   הזנת הארקה4.12

 -כללי 

הארקת הארון היא חלק אינטגרלי מהארון ועל הקבלן המבצע, האחריות לביצוע הארקות הנ"ל 

 גם אם לא מופיע גיד הארקה בכתב הכמויות.

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

 אלקטרומגנטיות או נזקי ברק.
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, קובץ 2112, ק"ת תשנ"ב עמ'  1173ביצוע הארקות יבוצע על פי התקנים הרלוונטיים  ת"י 

. חיבור ההארקה יהיה עשוי באופן קשיח ורציף.  התנגדות ההארקה בין 78הארקות יסוד ממאי 

 .OHM 1רקה הראשית לא תעלה על  ריכוז התקשורת לנקודת ההא

חיבור הארקה יעשה בצורת כוכב כלומר, לא יחוברו ארונות להארקה בצורה משורשרת וזאת על 

 מנת למנוע השראות בין ארונות התקשורת.

 לכל ארון יפרש חוט הארקה בדיד לכוון נקודות ההארקה.

 קוטר קווי הארקה יהיה בהתאם לטבלה המצורפת.

ה מוגדר כמרחק נקודת ההארקה )אלקטרודה( מן הציוד שצריך להיות המרחק יהי -מרחק 

 מוארק.

 מ"מ. 4מ' קוטר הכבל יהיה  30במרחק של עד 

 מ"מ. 5מ' קוטר הכבל יהיה 50במרחק של עד 

 מ"מ. 6.5מ' קוטר הכבל יהיה  80במרחק של עד 

 מ"מ. 7.4מ' קוטר הכבל יהיה  100במרחק של עד 

 מ"מ. 8.2בל יהיה מ' קוטר הכ 130במרחק של עד 

 מ"מ. 9.3מ' קוטר הכלב יהיה  150במרחק של עד 

גידי גמיש . -מ"מ רב 4גישור ההארקה של האביזרים בתוך ארון התקשורת יהיה באמצעות כבל 

 הגישור יהיה בצורת כוכב מהאביזר )הפאנל( אל אביזר הארקה בארון.

 -דרישות חשמליות 

 החשמל המזין את ארון התקשורת לא תעלה עלהתנגדות ההארקה בין ארון התקשורת לשקע 

OHM 2. 

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

AC    V  1. 

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

 . OHM 3.5על 

ש להארקה בשקע החשמל אשר אליו מחובר הציוד לא יעלה המתח בין הארקת שקע המשתמ

 .  AC  V  1על

 

 .  תיעול4.13

 PVCתעלות 

 מ"מ. 3התעלות יהיו עשויות חומר פלסטי חסין אש, בעובי 

 קרם או לבן לפי החלטת היועץ. -צבע התעלה 

 התעלה המוצעת תהיה מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

 

 תעלות רשת
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וצרת "נילי" או שווה ערך מאושר ע"י היועץ כולל אספקה והתקנה של כל מגש רשת מגלוון ת

 האביזרים המקוריים לשם התקנה על קיר/תיקרה או צנרת לפי החלטת היועץ.

 

 :העבודה תכלול

 א.  אספקה והתקנת התעלה

 ב.  אספקה והתקנת מכסה התעלה.

 ג.  אספקה והתקנה סופיות.

 ביצוע חיתוכים, התאמות וכד'. .4

 

 סימון, שילוט ותיעוד מערכת .4.14

 סימון ושילוט

מפרט זה מתאר את שיטת סימון המערכת. על הקבלן לסמן את כל רכיבי המערכת עפ"י 

 מפרט זה בדיוק, כל בקשה לחריגה מנוהל זה, דרושה אישור היועץ.

על הקבלן להגיש ליועץ הצעה לסימון לפי מפרט זה ולקבל את אישור היועץ לפני ביצוע      

 ימון.הס

 :אמצעי ואביזרי שילוט וסימון

 *  שילוט פלסטי חרוט צבעוני בהתאם להגדרות.

צדדי   -או באמצעות דבק דו LOCTITE*  שיטת ההדבקה: הצמדה בעזרת דבק מהיר 

   3Mתוצרת 

 לפחות. 2Nבכוח הצמדה של     

 שרוול מתכווץ שקוף ופתקית מודפסת.    

 :אביזרים משולטים

 *  ארונות תקשורת.

 .8W*  לוחות ניתוב 

 *  לוחות ניתוב אופטים.

 .8W*  כבלים 

 *  כבלים אופטיים.

 .8W*  מגשרים 

 *  מגשרים אופטיים.

 

 :ציוד קצה

 *  מחברים מיוחדים.

 *  ריכוזי תקשורת.

 .סימון דלתות חדרי תקשורת 

 צורת סימון ואביזרים
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 ליון בהתאם למיקומו.שילוט ריכוז התקשורת בחלקו הע -              ריכוז תקשורת

 

 יודבק ע"ג שקע הקצה על פני השקע. -          8Wאביזר קצה   

 גודל שלט לפי החלטת היועץ. -                                      

 מספר השקע במערכת ע"פ שיטת הסימון. -                                      

 

 לוח הניתוב בהתאם למערכת אותה הוא מייצג.שילוט  -                8Wלוח ניתוב 

 סימון כל מבואה בלוח הניתוב. -                                       

 

 שילוט הכולל את שם הריכוז במערכת עפ"י שיטת הסימון -                 8Wלוח ניתוב 

              המגושר לריכוז אחר

 סימון כל מבואה בלוח. -                                         

 סימון זהה בשני הקצוות, הסימון יעשה באמצעות: -                           8Wכבל 

 שרוול מתכווץ שקוף אשר יכסה פתקית מודפסת. -                                         

   ס"מ מהקצה, כן  2מ"מ ובמרחק  15ת גודל הסימון יהיה לפחו -                                         

 מ'. 15-20כל  -יסומן הכבל במספר מקומות לאורך התוואי                                            

 

 שיטת סימון ומספור

 

 ערכי לכל -שיטת הסימון והמספור תעשה לכל הרכיבים במערכת ותאפשר זיהוי חד

 רכיב ורכיב.

 :ריכוז תקשורת א.

 ובשם אתר לדוגמא:   A - Zיכוזים יסומנו באות לועזית הר     

 בנין מנהלה. Aריכוז      

 :8Wאביזר קצה  ב.

 אביזר הקצה יסומן עפ"י מיקום חיבורו בלוח הניתוב בארון התקשורת, עפ"י המאפיינים      

 X-Y-ABCהבאים:      

     X      -   .ריכוז התקשורת 

     Y      -   .מספר החדר 

     ABC -  .מספר השקע בלוח הניתוב 

 

 :8Wכבל  ג.

 יסומן בשילוט זהה לאביזר קצה עפ"י צורת סימון האביזרים המפורטת.     
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 :8Wמגשר  ד.

 ספרות בשתי קצותיו. 3יסומן במספר בן      

 :המגשר בין הריכוזים 8Wכבל אופטי/כבל  ה.

 בינם, כאשר שם האתר והריכוז  הסימון יציג את שני מוקדי התקשורת שהכבל עובר      

 מופיע על גבי שלט מתחת למבואות לוח הניתוב.     

 מספור המבואה בין הארונות יסומן עפ"י המאפיינים הבאים:     

      X      - .ריכוז תקשורת באות לועזית 

     AB - .מספר השקע בריכוז האחר 

 וכו'.  A - 24 , A - 23דוגמא:      

 בנין מנהלה. Bלריכוז      

 

 :מגשר אופטי ו.

 ספרות בשתי קצותיו. 3יסומן במספר בן     

 

 שיטת ייצור שלטים

שלט פלסטי חרוט ישמש לסימון האביזרים לעיל באופן ברור וקריא. השלט יהיה במידות 

לפי החלטת היועץ ויותקן ע"י הדבקה במקום המיועד לכך. השלט יהיה בנוי מחומר פלסטי 

ריטת המספור תתבצע ע"י מכונת פנטוגרף. יועדף ציוד בו יהיו מגרעות שכבתי כאשר ח-דו

 עמידה בסטנדרטיםמתאימות להדבקת שלטים.

 לוח הניתוב והאביזרים אליו יעמדו בסטנדרטים הבאים:

 

VDE 0878/85 PART1 

FCC PART 15 . PART 68 

UL  -  1683 

CATEGORY 6a 

 

 במוצרים חשמליים הרלוונטיים  RFI/EMIוכן לכל הסעיפים בת"י הנוגעים להפרעות 

 למוצר המוגש.

 

 תיעוד המערכת

 

בתום הפרויקט יוגש תיק תיעוד מלא הכולל את כל המידע על הפרויקט, החל משלב התכנון 

 ועד תום הפרויקט.

 תיק התיעוד יכיל את כל המסמכים והתכתובת של הפרויקט ובמהלכו.
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 :תכולת התיק

 

 קנה מערכת התקשורת.הסבר כללי על מתקן בו הות   -

 תאור מערכת התקשורת אשר הותקנה באתר.   -

 תאור והסבר על המוצרים המותקנים.   -

 הוראות הפעלה לכל האביזרים המותקנים באתרים פסיבי / אקטיבי.   -

 הסבר איתור תקלות דרג ברמת משתמש.   -

 טבלאות ניתוב משתמשים.   -

 שירטוט עקרוני של האתר )גאוגרפי(.   -

 תרשים לוגי של פריסת המערכת.   -

 שרטוטים אדריכליים של האתר המותקן תוך ציון תוואי פריסת תעלות, כבלים,    -

 מקום ארונות תקשורת וכו'.     

 מיקום נקודות קצה בשרטוט אדריכל.   -

 שירטוט חד קווי של פריסת הכבלים באתר.   -

 שירטוט חד קווי של פריסת ארונות תקשורת.   -

 מרשמי חיווט של כל הכבלים והאביזרים הפסיבים והאקטיבים.   -

 טפסי בדיקות הקבלה והאישורים לתקינות המערכת, כולל בדיקה בתעבורה של    -

     100MHZ. 

 טפסי מדידות אורך כבילי נחושת.   -

 ..F.Oטפסי מדידות אורך כבילי    -

 טפסי ניחות מחברים.   -

 וחתומים.טפסי כמויות מאושרים    -

 .8Wתרשימים מפורטים של מערך פריסת לוחות ניתוב    -

 .F.Oתרשימים מפורטים של מערך פריסת לוחות ניתוב    -

 קטלוגים וספרי מכשיר של האביזרים שהותקנו באתר.   -

 עקרונות סימון ושילוט באתר.

 

 צורת הגשה

 מקור +  2תקים לפחות, עו 5 -תיק התיעוד יוגש ע"ג מדיום קשיח ומגנטי. התיק יוגש ב -

 עותקים, וכן בכל ארון תקשורת יהיה תיק אתר מצומצם אשר יכיל את כל תרשימי   3   

 האתר הישימים וכן הסברים חיוניים למוקד.   

 

  3 2/1בנוסף למדיה הקשיחה תיק התיעוד יוגש ע"ג מדיה מגנטית בדיסקטים של " -

  .PC -המתאימים ל   
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   ומעלה )בגירסא  AUTOCAD   V.12ם ישורטטו ע"ג השרטוטים והתרשימי - 

 עדכנית(.    

 

   בגירסא  MICROSOFT WORDהמלל והטבלאות יוגשו ע"י מעבד תמלילים  - 

 עדכנית.    

 כל בקשה ושינוי לחריגה ממפרט זה דורשת אישור מהיועץ.    

 במהלך ביצוע הפרויקט יוגש ליועץ תיק תיעוד טיוטה לשם אישור.    

 

            או  31/2בסוף ביצוע הפרויקט יוגש ליועץ תיק תיעוד מלא מקור כולל דיסק     

 .CD-ROMכותר     

 

 .  התקנות4.15

 8Wהתקנת כבלי       4.15.1   

 כללי   4.15.1.1

 

  מטר. 1.00הכבלים יותקנו בצמות בתעלות כאשר הם מחוזקים כל 

  הצמות יאוגדו ע"י רצועת הידוק פלסטיתPANDUIT. 

  כבלים. 12-15כל צמה תכיל לא יותר מאשר 

  בכל מקום בו כבל אחד או יותר אמורים להכנס אל חדר כלשהו, הם יופרדו מהצמה

 הכללית ויוכנסו אל התעלה המנתבת אותם אל החדר.

  10חיבור הכבלים אל השקעים יהיה אך ורק בתקןBT     . 

 

 שיטת התקנת הכבלים   4.15.1.2

 אנכייםהתקנה בפירים א. 

( קשורים 8Wבפיר האנכי יותקנו כל הכבלים )אופטיים וכבלי           

לנקודות הקשירה  בפיר. כל כבל אופטי יקשר בנפרד ע"י רצועת 

אל נקודת  הקשירה. הכבלים האופטיים יונחו  PANDUITקשירה 

בצד השני. כבלים אשר יונחו  8W -ויקשרו בצד אחד של הפיר וכבלי ה

סטיות יותקנו בתוך צינורות מריכף חסיני אש, או בתוך תקרות אקו

 ע"י סולם כבלים קוים. תשתית זו הוכנה ע"י קבלן החשמל של הבניין.
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 התקנת כבלים בחדרים ב.  

יותקנו הכבלים תמיד בתוך תעלות או בתוך צינורות שיותקנו בחדר      

י למטרה זו בלבד. בתוך התעלה יוכן התקן מיוחד לתפישת הכבלים כד

 למנוע נפילתם עם פתיחת המכסה.

במקום התקנת השקע בחדר יוכן פתח במכסה התעלה והכבל יוצא 

 FACEמתוך התעלה הישר אל קופסת שקע הקצה, או שיותקן 

PLATE לפני הוצאת הכבל אל קופסת שקע הקצה, יוצמד אליו .

 שרוול סימון מתכווץ עליו ירשם מספר הכבל.

  בצינור ושרוול סימון מתכווץ יוצמד במקרה של צינור, יותקן הכבל  

 אליו הן בקופסת הקצה והן בנקודת  הכניסה לצינור. 

 .   התקנת ריכוזי תקשורת4.15.2

בריכוז תקשורת יותקן מסד תקשורת ובו כל הציוד הדרוש   .4.15.2.1

 להפעלת וניתוב אפיקי התמסורת.

פי -הכל על המסד יותקן ע"ג הרצפה ויחוזק אליו או בתליה,  .4.15.2.2

המצב בשטח. המזמין יקצה המקום המתאים להעמדת 

 המסד. נושא זה יתואם בזמן הביצוע.

כניסת הכבלים אל המסדים תהיה מחלקו העליון של המסד. על   .4.15.2.3

הקבלן לתכנן ולהכין מראש את מקום כניסת הכבלים 

 בהתחשב במאוורר.

וכו'( יותקנו בחלקו העליון   8Wלוחות הניתוב )אופטיים, לכבלי   .4.15.2.4

 של המסד והציוד יותקן בחלקו התחתון.

הכבלים שיוכנסו אל המסד יקשרו ויסומנו לפני הכניסה אל   .4.15.2.5

 המסד.

באחריות הקבלן הזוכה ביצוע סידור וקשירה סופיים של   .4.15.2.6

 הכבלים והמגשרים השונים בארון התקשורת .

ע בתום התקנת הציוד האקטיבי ובמועד הסידור הנ"ל יתבצ  .4.15.2.7

 שיקבע ע"י המזמין.

 האישור הסופי של החשבון יתבצע אך ורק בתום שלב זה.  .4.15.2.8

לפני התחלת ביצוע חיווט ארונות התקשורת, יש להגיש לאישור   .4.15.2.9

 היועץ את תכנית הארון הכוללת: 

 של הארון.( מיקום סופי 1                                  

 ( סידור לוחות הניתוב בארון.2                                  

 ( שיטת החיווט.3                                  

 ( שיטת הסימון.4                                  
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 ( שיטת התיעול בארון ואופן תיעול הכבילה המתנקזת 5                                  

 לארון וממנו.                                      

 התקנת כבלים אופטיים   4.15.3

 ריכוזים קומתיים -חיבור כבלים אופטיים   4.15.3.1

א.  כל כבל אופטי במסד או ארון בריכוז תקשורת קומתי 

ס"מ לאחר כניסתו אל ארון ובארון עצמו יהיו רק  5יפתח 

 .MINI CABLES -ה

ם כניסת הכבל לארון מסד ולפני פתיחתו, יחוזק ב.  ליד מקו

הכבל למסגרת עם ערכת חיזוק כבלים אופטיים תוצרת 

ADC. 

יקושר אל מסגרת  MINI CABLES-ג.  הסיבים האופטיים ב

 המסד ויחוברו למילואת הניתוב.

 MINI -מטר במסד עצמו ל 1.20ד.  יש להשאיר רזרבה של 

CABLES .לנושאי תחזוקה 

ל יהיה בחלקה האחורי של המילואה ה. חיבור הכב

 והגישורים לציוד בחלק הקדמי של המילואה.

 חדר תקשורת -חיבורי כבלים אופטיים   4.15.3.2

א. בחדר התקשורת יוכנסו הכבלים אל המסד מחלקו 

 התחתון.

ב. הכבלים יחוברו אל מסגרת המסד באמצעות ערכת חיבור           

יזוק נפרד. החיזוקים , כל כבל בחADCכבל אופטי תוצרת 

 הללו יבוצעו בחלק האחורי של המסד.

 CABLES -מטר ב 1.20ג. במסד יש להשאיר רזרבה של           

MINI  ולאחסנה במילואהSTORAGE  לפני חיבור אל

 האופטית. CONNECT -מילואת ה

ד.  הכבלים יחוברו אל המילואה בחלקה האחורי והמגשרים 

 בחלק הקדמי.

סיבי ללא -חיבור הציוד אל המילואה יבוצע ע"י כבל דוה.            

מעטפת מתכתית בקוטר סיב, סוג מחבר זהה למוסבר 

 לעיל. 4.3בסעיף 

 

 ניתוב כבלים אופטיים בין הקומות:    4.15.3.3

 א. כבלים אופטיים בין הקומות דרך פירים. 
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 ב. בכל פתיחה של פיר קומתי יוצמד לכל כבל אופטי דגלון           

גדול ועליו ירשם שם הכבל. שם זה יהיה הניתוב )ממקום 

למקום( של הכבל, רישום זה יבוצע בעט בלתי מחיק 

 ובכתב קריא וברור.

 

 רישום ריכוזי תקשורת  . 4.15.4

 כל מסד בריכוז קומתי ישולט ע"י שלט לפי מפרט. . 4.15.4.1

ישה בתוכה שלט זה יודבק הן על המסד/ארון והן על דלת הג.     4.15.4.2

 נמצא המסד/ארון.

  טבלאות רישומים  . 4.15.5

 כל הרישומים הללו ילוו בטבלאות מתאימות אשר יוכנו ע"י                 

 הקבלן בנפרד לחדר המחשב ולכל ריכוז קומתי.                

 ריכוז קומתי  . 4.15.5.1

א. בכל ריכוז קומתי תוכן טבלה המפרטת את ההתקנות  

 צעו בקומה.אשר בו

ב.  יוכנו טבלאות המפרטות את ההתקנות: כבלים אופטיים,      

 לחדרים. 8Wכבלי 

 חדר התקשורת  . 4.15.5.2

א. בחדר התקשורת הראשי או לחילופין ברכזת התקשורת 

הראשי לבניין, יוכנו טבלאות רישום שיפרטו את 

 ההתקנות והחיבורים אשר בוצעו.

התקנות: כבלים אופטיים, ב. יוכנו טבלאות המפרטות את ה

 וכו'. 8Wלוחות חיבור כבלי  

 

 .   בדיקות קבלה4.15.6

 

המזמין יאשר אספקת, התקנת והפעלת המערכת ע"י בדיקות קבלה    .4.15.6.1

שתבוצענה בסיום העבודה בנוסף לפיקוח שיבוצע תוך כדי ביצוע העבודה 

 עצמה.

 

דיקות למערכת הכבלים. כל ליקוי בגמר העבודה בכל שלב ושלב, יערכו ב   .4.15.6.2

שיתגלה, ירשם בדו"ח מסכם. עפ"י הדו"ח הנ"ל יבוצעו התיקונים 

 הדרושים והמערכת תיבדק פעם נוספת.

 

 הבדיקות שיבוצעו יכללו:
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     בדיקת אופן ביצוע העבודה והתאמתה לתכנון,  -. בדיקה ויזואלית     1

 גימור,   אסטטיקה. רמת                                        

  בדיקת חיבור וייצוב כבלים, מובילי כבלים,   -. בדיקה מכנית        2

 ארונות, שקעים, ציוד פסיבי ואקטיבי                                      

 בדיקה עפ"י תאור בהמשך.  -. בדיקה חשמלית    3

  שקעי הקצה, גבי הפנלים, -בדיקת הסימון על  -. בדיקת סימון        4

 המחיצות, פנלי הניתוב והמסדים.                                     

 בדיקת כבלי הנחושת:

.  בדיקת כל כבלי הנחושת תבוצע באמצעות מכשיר בדיקה ייעודי 1
או  600Mbps  (Penta Scanner -המאפשר בדיקת הכבלים לעבודה ב

 .ATM -שו"ע(  ו
 יר הבדיקה..  בדיקת כל כבל תישמר במכש2
.  בדיקת כל כבל תודפס בהדפסה מקורית של מכשיר הבדיקה באופן 3

 שיופיע בדו"ח זיהוי הנקודה לצד כל תוצאות הבדיקה.
, קיבוליות Next.  הבדיקות יכללו לפחות: חווט, אורך, עכבה אופיינית, 4

 .ATM -ו  600Mbpsוניחות בהתאם לתדרים שנבדקו עד 
 

 

 

 :בדיקת הכבלים האופטיים
בעזרת מקור  850nm.  בדיקת ניחות של הסיב מקצה לקצה באורך גל של 1

 הספק ומד הספק.
 .  התוצאות יודפסו בטבלה מסודרת, לכל כבל בנפרד.2

 

נוהלי הבדיקה, טפסי הבדיקה והבדיקות עצמן יבוצעו ע"י הקבלן, על  .4.15.6.3

זכות ידו. המזמין שומר לעצמו ה-חשבונו ועם ציוד בדיקה שיסופק על

להעיר הערותיו לגבי נוהלי הבדיקה ולדרוש הוספת בדיקות באם לדעתו יש 

בכך הצורך להוכחת ביצועי המערכת ועמידת הקבלן בהתחיבותיו. הקבלן 

ישתמש בביצוע הבדיקות אך ורק בציוד בדיקה אשר כויל, נבדק והוא 

 תקין.

יצוען ע"י הקבלן. המזמין או נציגו ישתתפו בבדיקות הקבלה ויפקחו על ב .4.15.6.4

המפקח עשוי לדרוש בדיקה חוזרת אם הבדיקה אינה מתבצעת בהתאם 

 לנוהלי הבדיקה או הבדיקה אינה בהיקף מספק להוכחת תקינות המערכת.

המזמין לא יאשר ביצוע בדיקות קבלה אלא אם בוצעו והסתיימו כל  .4.15.6.5

 העבודות בהתאם לחוזה.

 מהלך בדיקות הקבלה יתוקנו כדלהלן:ליקויים אשר יתגלו ב   .4.15.6.6

יתוקנו -ליקויים המונעים הפעלה תקינה של המערכת    .4.15.6.6.1
 מיידית. 

 הציוד יוחלף מיידית. -ליקויים בציוד מתפרק    .4.15.6.6.2
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 תוך זמן סביר ממועד ביצוע הבדיקה. -ליקויים אחרים    .4.15.6.6.3
הליקויים אשר התגלו בבדיקות בסיום ביצוע תיקון כל    .4.15.6.6.4

 הקבלה, תיערך בדיקת קבלה נוספת.
    התשלום עבור ביצוע בדיקות הקבלה כלול במחירי היחידות, לא תשולם    .4.15.6.7

 כל תוספת עבור בדיקות הקבלה.                   
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 מע' כריזה  21

 3 חלק 1220מפרט טכני למרכיבי המערכת לפי תקן             

 3חלק  1220מערכת הכריזה תעמוד בתקן             

            סד ציוד.מ 08.21.1 

 

 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי.19במסד הציוד אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "א.          

 מ"מ לפחות. 2.5מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של ב.          

 ה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו גוב   ג.        

 כרזרבה. 25%( וכן תוספת מקום פנוי של 1¾ בגובה )"    שלבי אוורור              

 דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך, ד.          

 ת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.כל חלקי המתכ              

 כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס   ה.        

 אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.              

 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.  ו.         

 תקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאםבתחתית המסד יוז.          

 לפחות. 20%לעומס ויכלול רזרבה  של              

 עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת המתחים, AC/DCהמסד יכלול פנל ח.          

 רכות להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם ישר למע  תיכים נ             

 המיתוג והבקרה.              

 מ"מ לפחות ומנעול. 4דלת קידמית מזכוכית בעובי המסד יכלול ט.          

 להגנה מפני פגיעה בכבלים.  PVCי.           היקף כל פתח מעבר  יהיה מצופה גומי  או 

 יא.        כל הכבלים היוצאים מהמסד יאוגדו ויצופו במעטה פלסטיק.
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 30Wשופרי קול     08.21.2

 שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני א.            

 רטיבות, לחות, מליחות ותנאי אקלים אחרים.               

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית.ב.             

 ר.מ.ס. 30Wהספק ג.              

 .±3dBבנקודות  100Hz-15KHzלתדר  תחום הענותד.             

 מטר בהספק נקוב. 1במרחק של  124dBרגישות מוצא: ה.             

 אפשרות חזוק עם סדור להטייה בציר האפקי והאנכי.ו.              

 .95°זוית פיזור ז.              

 .7.5W, 4W, 2W, 1W ,15W ,30Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים ח.            

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול.ט.            

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה: י.              

 או ש"ע. WT-30Tסאונדולייר" דגם -השופר מתוצרת "אטלס                 

 W60שופרי קול     81.22.3

 ות , מליחות ותנאי אקלים אחרים , לח OUTDOORא.            שופרי הקול מיועדים לתנאי 

 עשוי מחומר פיברגלס או אלומניום.                

 ב.            שופרי הקול יהיו בעלי  מובנות מרבית.

 RMS  W60ג.            הספק 

 +B 3dבנקודות   KHZ12 –HZ190ד.           תחום הענות לתדר  

 מטר  בהספק  נקוב. 1של במרחק  B d132ה.           רגישות מוצא  

 ו.            אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.

 מעלות. 60X120ז.            זווית פיזור 

 ח.           שנאי קו אינטגרלי לשופר יהיה מותאם לחלוקת                                                              

 W2.5 ,W5,W10,W20 ,W40,W60   9ספקים ה               

 ט.           שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול.

 סיליקון. 3%ברזל   97%י.            מבנה הליבה: 

 ס"מ.  30X60X60יא.         מידות מידות השופר כולל ראש הדחף 
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 שנאי קו ורמקולים,      08.21.4

 

 על גבי קירות ותקרות WRMS 25בהספק  8יהיו בקוטר " א.              הרמקולים

 מארז מלבני אנטי  ונדליהרמקולים ושנאי הקו בתוך   בטון יותקנו                  

 עפ"י אישור המתכנן או במארז אחר כמתבקש                  

 הכולל עם ציוד אורגינלי בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו ב.              

 מארז הגנה עליון , גריל אקוסטי בצבע התקרה ויחוזק בחיזוק אלומניום                  

 מתאים )טבעות/ מלבן(.                 

 בעל משפך כפול Full rangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר "ג.              

                 ((Double cone  .ובאחוז עיוותים נמוך 

 גרם -260קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ  לרמקול מגנט         ד.     

 KHZ  19 –HZ 45 ה.             רוחב פס רחב 

 אוהם  8ו.              עכבת : 

  W 25קיבול הספק:ז.              

 מעלות  120זוית פיזור:ח.             

 W/1W 2.5  /W 5 סנפים  כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עםט.             

 ATLASסוג של חברת  A- 10 - Cדגם רמקול דוגמת                   

 

 מערכת אספקת זרם חירום       08.21.5

 

  Maintenance freeהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים, א.              

 דקות שידור רצופות. 30הפעלת המערכת, במשך  למצברים יהיה קבול, אשר יאפשרב.               

 המצברים יותקנו בתוך מסד הציוד.ג.                

 המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה    ד.            

 המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את   ממושכת של                   

 שעות. 6המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על                   

 

 

 

 

  עמדת הפעלת כריזה      08.21.6

 תופעל עמדת שליטה מרכזית שתאפשר כריזה כללית לכל אזורי  המתחם בנפרד    א.            
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 והפעלת אמצעי כריזה נוספים , כמו סירנות , הודעות וכו.                   

-Goose                  בעל עקומת קליטה קרדיואידית, על גבי צוואר גמישהמיקרופונים יהיו דינמיים         ב.        

neck                  שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר  , באופן                      

 .TCP/IPכיוונית -קשורת דוס"מ( ויקושר למערכת המרכזית ברשת ת 10-5)                 

 המיקרופון יחובר במחבר הניתן להחלפה קלה ללא הלחמות.                  

 מאוזנת עם שנאי Ω 200-600 עכבת: ג.                

 50Hz-12KHzתחום הענות: ד.              

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר /     ה.          

 לפחות 60Db V-מתח יציאה: ו.               

 בלוח ההפעלה יותקנו:ז.              

 לחצנים מוארים ) או עם תריס זוהר( כמספר האזורים בתוספת לחצן לכריזה כללית. 20. 1         

 ( TAIIK TO PUSA. לחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) 2         

 .  לחצני הפעלת הודעות.3         

 .  נורית סימון " תפוס"4         

 

  מערכת נגני דיסקים   08.21.7

 מערכת נגני דיסקים תהיה מורכבת מחמישה מנגנוני דיסקים למוסיקת רקע,  א.           

 הדיסקים עם מוסיקת רקע יסופקו ע"י הקבלן. חמשת נגני הדיסקים יהיו   כאשר                 

 מורכבים ומזוודים ביחידה אחת.                

 מערכת נגני הדיסקים בנויה בצורה בה מופרדים החלקים האלקטרונים   ב.           

 המכניים, דבר המאפשר תפעול, טיפול ואחזקה נוחה במיוחד.  מהחלקים                 

 מערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק כח, מגבר קו וכל החלקים ג.            

 השמעת הדיסקים.האלקטרוניים, המאפשרים                 

 המערכת תותקן במסד המרכזי עם אפשרות גישה נוחה להחלפת הדיסקים.ד.             

 .102dB -יחס אות לרעש גדול מה.             

 .0.005 -אחוז עיוותים: קטן מ  ו.           

 .±3dBנקודות  2Hz-20Khzתחום התדרים:   ז.           

 או ש"ע מאושר. SONYמתוצרת  נגן הדיסקים                 

 

 כבלים  08.21.8

 

 כבל רמקולים א.            

 דו גידי שזור, מזוהה  קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית                  

 מ"מ לפחות.  1.5בקוטר של                 
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  פ משורשר לרמקולים יש לבצע את חיווט הרמקולים והשופרים בדילוג , כלומר לו                 

 זוגיים ולופ  משורשר  לרמקולים  אי זוגיים. על מנת לשפר את שרידות המערכת על                

 הקבלן להביא בחשבון נתון זה בהצעת המחיר.                

 כבל מיקרופון  ב.           

 ממ"ר כל אחד,  0.25ך של כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחת                 

 מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה,  7x0.25בהרכב                 

 )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור                

 המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.                

 

 

 



  
 

142 
 

 ומצברים םמיקרופונימגברים,  קווי רמקולים, רכת בקרתמע 08.21.9

 

בשל חשיבות מערכת הכריזה ויעודה העיקרי לשמש ככריזת חרום, ומכיוון שתשתית החיווט פרוסה על שטחים  

   .גדולים, נדרשת מערכת ניטור ובקרה שתתריע על תקלות במגברים

וכן                      תקלה,  בו התגלתהקולי לציון המגבר יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי ו 

מעגלי                   יופעל מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת בקרה מרכזית ו/או להפעלת מגבר חלופי. 

במוצא תוך              ,  ודגימתו  Hz  30, או  20KHzהמערכת יבדקו את  המגברים ע"י שידור אות על קולי 

 שוואתו לרמה מכוילת ביחידה.ה

 למצברים תהיה מערכת שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת לסף מסוים. 

והתקלה                     שעות, לאחר מכן במידה  8את הזמזם המותקן ביחידה ניתן יהיה להשתיק לפרק זמן של עד  

 לא טופלה, יופעל הזמזם מחדש.

 .19מסד "פנל האינדיקציות יותאם להתקנה ב 

  

 CLASS Dדיגיטליים  מגברי הספק
  
 מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזיווד המיועד    -

 .19במסד ברוחב " להתקנה     
 בכל רוחב תחום ההיענות.  240W R.M.Sהספק היציאה יהיה    -
  .V70או  ,100Vמוצא במתח קבוע     

 .30%תילקח בחשבון רזרבה של בחשוב ההעמסה    -
 .84%נצילות בעומס מלא מעל    -
 . 24VDC,50Hz 220 VACמתחי האספקה    -
 לפחות. 100K Ωעכבת הכניסה    -
   1.25dB,100Vביציאת קו  Out put regulation)יציבות בשינוי עומס )   -
 הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם.     
 . 3dB-בניחות של  50hz-19KHzתחום הענות לתדר    -
 , בהספק מוצא מלא. 1Khz, בתדר - 0.5%אחוז עיוותים: פחות מ     -
 לפחות ביחס להספק יציאה מלא. 80dBרעש מוצא:    -
 מעלות צלסיוס. 10מעלות עד מינוס  45תחום טמפרטורת עבודה    -
 כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים,    -
 חבור וניתוק המערכת בזמן השרות.לצורך     
 המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה.   -
 כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של אנודיזיה    -

 נגד איכול וחלודה.    
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 הודעות צרובות 08.21.10

 

 ג חצאי מוליכים שאינן ניתנות למחיקה עם במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות צרובות ע" 

 פילת מתח למערכת.נ

שניות כ"א ישירות לתוך היחידה ממיקרופון  16הודעות באורך   20המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד  

 חיצוני. ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות ממערכות חיצוניות כמו גלוי אש 

 הכריזה.בקרת מבנה, או מלחצן יעודי מעמדות ו

 נוסח ההודעות ימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע. 

 

 

 פרטים טכניים: 

 שניות 16 - אורך הודעה מקסמלי 

 SAMPLES/SEC 13.9K - קצב דגימה 

 3dB - 100Hz-5.5KHz–רוחב פס  

 יום. 20 - גיבוי סוללה פנימית 

 שנים. 5 - אורך חיי סוללה 

 .RECORD, ACTIVE, AUDIOנפרד עבור מצבי  LED - חיווי פנל קדמי 

 ברירת הודעה בודדת/כפולה. בורר מצב השמעה/הקלטה. - הפעלות פנל קדמי 

 גונג, עדיפות, מצב הפעלה, עצמת שמע יציאה. - בתוך היחידה ניתן לווסת 

  התנגדות מעגל מקסימלית 
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 עבודות טיח - 09 פרק
 
 דרישות כלליות 10.09

 
לא יותר להכין  .ן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"עהטיח יהיה מוכ 09.01.1

 .טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף .תערובת באתר
 

כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2
 " אוPROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 .ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה
 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  09.01.3
ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור
 .חבושת" במשך יומיים לפחותלאשפרת ה"ת

 
ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  09.01.4

 .מכל צד של הפניה
 

 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי

 
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  09.01.6

 .שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח
 

המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  09.01.7
 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 
כלול  -ם רטובים חתונה( תבוצע על קירות חדרישכבת הרבצה )התזת צמנט ת 09.01.8

 .במחיר החיפוי
 

 אופני מדידה מיוחדים 20.09
בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  

 הסעיפים הבאים:
 .טיח בחשפים וגליפים .א
 .יישום במעוגל ובשיפוע .ב
 .חיזוק פינות כמפורט לעיל .ג
 .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
 טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב( .ה
 .כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה .ו
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  .ז

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 
  כללי 10.10

 
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות 10.01.1

 .המפקח
למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת חוזק,  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  

 והאריחים יהי .ידות למישוריות וכו'ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמ
 .מסומנים בתו התקן

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון  
התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי 

 .הספציפי בכל התקנים הנדרשים
  

 של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה חים/ארימידת כל המרצפות 10.01.2
( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות תאריך ייצור)

יש למיין  ./אריחיםגוון אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל  .שונות לאותו אריח
את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, 

  .או פגם גוון
 

  .לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח -צורת הנחת האריחים  10.01.3
 

  .יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף 10.01.4
 

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,  10.01.5
 .מ"מ מעוגן היטב 40/4שטוח  ו/או אלומיניום בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז

 
 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6

מדה  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלן .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .א
  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה מתפלסת ו/או שפכטל

ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב  .ב
  .ק"ג למ"ק 200 -תכולת הצמנט בתערובת  .העבידות

 30-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג
)הכלול  במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 

 .במחיר היחידה(
 .תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה 
 

ודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות מ 10.01.7
  .וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר

 
  .על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח 10.01.8

 
על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים  10.01.9

  .ם מכל סוג שהואושיפולי
 האישור יכלול את:  

  .סוג האריחים .א
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל  .ב

  .הדרוש לביצוע העבודה
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

  .מהעבודה המיועדת לביצוע
 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על  10ריות בכתב לתקופה של הקבלן יתן אח10.01.10
הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת  .גמר העבודה

האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע  ., לאחריותו על עבודות הריצוףהפרויקט
 .והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה
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הקבלן יתקן, על  .תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זההאחריות 
 .חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין

  .מסוים או בשטח כולו באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 
ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48לוי פגמים או תוך גי
  .המפקח

 
 הגנה על שטחים מרוצפים11.01.10
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 
נה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל שיטת הג

 .מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות
 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 20.10

 
( בגוון לפי 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1

 .בחירת המפקח
 

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .ים בהתאם לתכניותצורת הנחת האריח 10.02.2
 .בהתאם לתכניות מדויקיםדוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים 

 
  .באישור המפקחו המאושר ע"י ספק האריחיםהטיט להדבקה יהיה מסוג  10.02.3

 
 הכנת האריחים להדבקה 4.20.10
יש לשטוף את גב  .לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה 

האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" 
לצורך חילוץ  .עשויים בכבישה בתבנית םתעשייתייהסבר: אריחים  .מגב האריח

 טלקמהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" )כגון 
על גב האריח, מפריעה במידה אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות  .למשל(

  .משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה
  .המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד 
על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית רטובה,  

נקיים ים הלוחות להיות בזמן ההדבקה צריכ .לפני יישום שכבת דבק כל שהיא
ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט  .מאבק ויבשים

 .את מילוי המישקים )רובה או כוחלה(
 
 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 5.20.10
יש לרצף בשיפוע לכיוון  .לעיל 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  

רדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור מחסום הרצפה, יש לבצע הפ
בכדי לבצע את השיפועים לפי  .המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות

 .תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה
 
 מילוי מישקים 6.20.10
 מ"מ 3 הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים 

ממולאים בחומר כיחול רובה המישקים יהיו  .לפחות או בהתאם תוכניות
עד שתיפגש עם  -עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עMAPEIאפוקסי תוצרת "

  .מ"מ 6הדבק שחדר למישק ולפחות 
אין לאלתר  .בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  

 .או פיגמנט, בשטח ולהשתמש במגוון
 .מ"מ 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי 
יש לבצע , לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

זרת חומר מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בע 10-8 -מישקי התפשטות ברוחב כ
התכנון של מיקום המישקים  .בגוון שיקבע ע"י המפקח גמיש על בסיס סיליקון

 .יובא לאישור האדריכל והמפקח
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 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 30.10

 
( 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1

 .חבגוון לפי בחירת המפק
 

 דבקת האריחיםה .במפרט הכללי 10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2
מתאים בדבק  במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף  צמנטי ע"ג טיחבוצע ת

 .המאושר ע"י ספק האריחים
 .הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה 
 

 .לעיל 10.2ראה סעיף  -המישקים הכנת האריחים לחיפוי ומילוי  10.03.3
 

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,  10.03.4
כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 

 .בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה
 

" ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט RONDECע פרופיל גמר דגם "בפינות יבוצ 10.03.5
 .בתוכניות

 
 ריצוף באריחי אבן או שיש 10.04

 
 הזמנת הריצוף והחיפוי א.
 חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך. 
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני ריצוף,  

יפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל הקבלן צ
 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 גידים  

 440-מ"מ ל 2.0-חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל
 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
 1מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיות מותרות  

רישות, בלא כל "גרדים" מ"מ מקסימום, בעלי זוית מדוייקת בהתאם לד
 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  
רוכה ביותר של האריח. חריגה פרומיל מהמידה הא 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 בשתי 
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וש מלא עד ברק סופי אפשרויות לפי בחירת האדריכל, האחת בליט
 .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
מרי מסוג + תוספת ערב פולי 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-100קולור של נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

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. 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  
 
 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.

 
 מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי(.0יישום הסילר לארח התייבשות האבן  .2
 המפקח. סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור 
 
יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על  .3

 ימים. 3אריחיה אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 
 
חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות  .4

 היצרנים.
 

 הגנה על שטחים מרוצפים ו.
מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס או כל על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן  

שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 
 מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

 
 ביצוע הריצוף ז.
על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם לנדרש  

הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע מספר  בתוכניות הריצוף.
 דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 אופני מדידה ומחירים 50.10

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 
כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב  וקרצוףניקיון  .א

 .נקי לחלוטין
רות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג ביטון צינו .ב

 .הריצוף על בסיס מלט לבן
 ההתאמותשילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  .ג

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים,  .למיניהן וכו'
 .מעוגלים וכו'
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ו/או בטון שיפועים  , בטוןיצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצבהכנת השטח לר .ד
  .כמפורט לעיל

 .הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים  .ו

לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי 
ה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי צור

 .אינסטלציה, חשמל וכיו"ב
 יישום במעוגל ובשיפוע. .ז
 .הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף .ח
 .ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם .ט
 .מ"מ וסתימתם ברובה 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  .יא
 .התברואה ברצפה ובקירות
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 עבודות צביעה - 11פרק 
 
 כללי 10.11

 
כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.01.1

 .המקורית
 .אריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעהלא יתקבלו צבעים שת 
 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2
המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  .לול הנדרשיםיפריימר וחומרי הד

 לפחות)בכל מקרה יבוצעו  .השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא
 .בות(שלוש שכ

 
 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 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 שונה  .ב

 .כדו'(מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר ו
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  .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

 .הצביעההמלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום 
 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.01.5
יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע  .וחופשי מאבק
 .שכבות הגמר

 
מ"ר,  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך  .פקחמכל סוג צבע, לאישור המ
 .בעבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד  .לפי בחירת המפקח -כל הגוונים  
 .לקבלן הגוון המבוקש

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 .לשביעות רצון המפקח המבנה יימסר נקי ומסודר .ריות  וכיו"באסניט
 

 .מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס 11.01.8
 

 טיפול בצבעים 20.11
 

 .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
 .השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדיחשופים לקרני 

 
 .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן 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 30.11
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כן יש לצייד את  .כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין 11.03.1
 .העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים

 
אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.03.2

 .או מדללים
 
 תיקוני צבע 40.11

 
לוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסי 11.04.1

 .ס"מ סביב הפגם בצבע 30ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 
 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.04.2
 .ובעלי גוון אחיד

 
  .ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.05

במידה  .לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי 
והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון 

 .הקבלן
 
 אופני מדידה מיוחדים 60.11

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1

וש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים ליט .א
 .ונקיים

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות  .ב
והורדת כל כתמי הצבע  בפוליאתילןוחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 

 .מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה
 .עות זרם חול בלחץ אוירניקוי שטח הפלדה באמצ .ג
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  .ד

 .וניקיון סופי
 .שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח .ה
 .הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח .ו
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י  .ז

 .חהמפק
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 .בנפרד
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 עבודות אלומיניום - 12פרק 
 

  כללי     -חלק ראשון 
  דרישות תוכן         -חלק שני 

  דרישות עיצוב     -חלק שלישי 
  גמרחומרי חומרים, מוצרים ו      -חלק רביעי 
  הגשות ובדיקות     -חלק חמישי 
  ייצור       -חלק שישי 
  הרכבה      -חלק שביעי 
  אחזקה      -חלק שמיני 
   אופני מדידה ותשלום     -חלק תשיעי 
  אחריות     -חלק עשירי 

  כתב כמויות     - אחד עשרחלק 
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 חלק ראשון: כללי       012.01.
 
 תיאור הפרויקט     1.1  

 מדובר בפרויקט גן החיות בבאר שבע. ביצוע עבודות אלומניום הכל מושלם             
כמתואר בתוכנית, במפרט הטכני המיוחד להלן ובכתב הכמויות למבנה             

 הכניסה   
 והתפעול.            

 
 מהות העבודה:     1.2  

 קשה זו לקבלת הצעות מחיר / חוזה מתייחסותעבודות האלומיניום נשוא ב            
 לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך, במפרט הטכני,            
 פרטי אדריכל מנחים, רשימות אלומיניום, המפרט הטכני וכתב הכמויות,             
 קטלוג יצרני המערכות שיבחרו לביצוע ומצב פתחי הבנייה באתר.            

 
 תכולת העבודה   12.0.2

עבודות האלומיניום כוללות חלונות ודלתות, ויטרינות, קירות  .1
 סיקרית 

     ALL GLASS דלתות ציד צד בקירות מסך,  מסך, רפפות ורפפות ,
 הצללה 

ממ', של בריכות הפינגווינים  2מאלומיניום, חיפוי פח אלומיניום      
 לתכנון   

 ביצוע על ידי חברה      
מומחית לנושא. בהתאם לתוכניות ורשימות האדריכלים המפרט      

 הטכני 
 וכתב הכמויות שמצורפים למסמכי המכרז ולחוזה מול המזמין.      

כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכות האלומיניום  .2
 והפלדה   

 ואקריל / פוליקרבונט  ובינם לבין פתחי וחלקי הבניין, חומרי החיפוי,      
 הגימור והפלשונג.     

 עבודות הזיגוג, עם זכוכית בידודית ורבודה, מכל סוג שהוא.   .3
דלתות לפתיחה, שכוללות את כל הפרזול, האביזרים  .4

 והמנגנונים,
 על פי דרישות האדריכל יועץ הבטיחות ויועץ האלומיניום.         

כל העגונים הדרושים לחיזוק כל מערכות אלומיניום והזיגוג,  .5
 קירות 

 המסך, פחי האלומיניום, חלונות, דלתות וויטרינות, וזכוכיות למבנה     
 ותצוגת החיות.      

" ו Uמשקופי אלומיניום מותאמים לחומרי הגמר ופרופילי " .6
"F לקבלת " 

 מחיצות גבס אנכיות וחיפוי סביב פתחי אור, בכל המערכות.     

 פריט בניה של דוגמאות על פי החלטת האדריכל והיועץ של כל  .7
ראשון באתר בגודל מלא. פירוק ותיקון דוגמאות על פי        

 הצורך. 

חישובים הנדסיים וחישובי תכן זיגוג, תוכניות ייצור ותוכניות  .8
 הרכבה 
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מפורטות לתיאום מול תוכניות האדריכל ולאישור ע"י האדריכל      
 והיועץ. 

 ל אלמנט .    אטמים, חומרי האיטום, של האלומיניום והזכוכית וכ9
 נוסף של המעטפת על פי שיקולו של היועץ/מפקח והאדריכל.                   

 
 .   בדיקות שדה לבדיקות אטימות לאוויר ומים. על פי דרישות 10

 המפרט והתקן הישראלי, על פי הנחיות היועץ והתקן הישראלי.        
 ת המפרט..    שמיכות בידוד תרמי ו/או קופסאות צל, על פי דרישו11
 .    פתרון בעיות אקוסטיות עפ"י דרישות יועץ האקוסטיקה. 12
 .   בידוד נגד אש על פי דרישות יועץ הבטיחות והתקן הישראלי.13
 .   סימון זכוכיות בוויטרינות לפי תקן נגישות בדוגמא 14

 לבחירת האדריכל על פי דרישות התקן הישראלי.          
 מעבדה על פי דרישה לכל פריט, .   בדיקות תקן ובדיקות15

 . 1142כולל בדיקת נגיפה על פי תקן         
 

 קבלני משנה לעבודות המעטפת    12.0.3  
 קבלני המשנה של עבודות האלומיניום, עבודות זיגוג בפלדה ועבודות                    

 ( שנים לפחות  10סיקורית יהיו בעלי ניסיון מוכח ומוצלח של שבע ) 
 כנון, ייצור והרכבה של מערכות דומות. הקבלן המציע סיים לפחות בת
 ומעלה.  ₪אלף  500פרויקטים  ידועים בארץ, בסדר גודל של  5

 
 מסמכים שעל הקבלן להגיש בצירוף להצעת המחיר  12.0.4  

רשימת פרויקטים קודמים בהם הקים הקבלן מערכות  .1
 דומות.

 עקרוני לביצוע העבודה מחתימה עד מסירה. לוח זמנים  .2                       
 הפרטים של הצעת הקבלן יתייחסו ספציפית למסמכי המכרז,  .3

 המפרט המיוחד, תוכניות ורשימות האדריכלים.                    
                               

 תקנות ומפרטים  12.0.5 
רישות הגבוהה ביותר עבודות מסגרות האלומיניום יעמדו ברמת הד  12.0.5.1

הנדרשת במפרט, בתקן הישראלי ובדרישות הנהוגות בתעשייה. 
במקרה של סתירה בין הדרישות, יעמדו העבודות ברמת הדרישות 

 הגבוהה יותר.  
החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום יערכו לפי התקן  12.0.5.2

צרת הישראלי, ובהתאם לתקן התואם למדינה בה תוכננה ומיו
המערכת הנבחרת. בהיעדר תקן ישראלי יש להסתמך על תקנים 

 אמריקאים
 ואו תקנים אירופאים של מערכות שוות ערך.  ASTMו  AAMAשל                         
 החישובים הסטטיים יאושרו על ידי הקונסטרוקטור של הפרויקט.                        

 טה האלסטית בלבד.השקיעות תחושבנה לפי השי 12.0.5.3
החישוב הסטטי בכל הנוגע לנושא החוזק יערך לפי התקן המעודכן  12.0.5.4

414, 
 כולל דרישות לביצוע סנטרי גלאס מעקות  1099ותקן זיגוג מעודכן                        
 מ' מעל להולכי רגל.  4לזכוכיות בגובה מעל  HSTוביצוע                        

 של המפרט הכללי הבין משרדי          12ל העבודות יעמדו בדרישות פרק כ 12.0.5.5
 ( של משרד הביטחון ) הספר הכחול (.2008לעבודות אלומיניום )                       
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 העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם לנושא המפורט  
ראות את הדרישות בתכנון, גם אם לא הוזכר ברשימה זו. יש ל              
 השונות 
 כמצטברות ולא כסותרות.              

 
 
 
 

במיוחד אבל לא רק, יש להקפיד על מילוי כל הדרישות של כל           12.0.5.7
 התקנים  

 הישראלים המתאימים, לדלתות, לחלונות, לקירות המסך, פחי                        
תכונות הזיגוג, עובי הזכוכית וחוזקה, בידוד תרמי, אלומיניום,                        

 מעקות, 
 בטיחות, עמידות לאש, אטימות לרוח ולחדירת מים, כוחות רוח                        
 ורעידות אדמה.                       

הקבלן רשאי להציע שווי ערך למערכות האלומיניום והפרטים       12.0.5.8
 בפרויקט. 

 כל הצעה חייבת להיות שקולה לדרישות הטכניות במפרט ודרישות                     
 האדריכל והיועץ. ההצעות החלופיות חייבות להיות מגובות בכל                     

 המסמכים הנדרשים במפרט ולעבור את אישור יועץ האלומיניום,                        
 , מנהל הפרויקט, והמזמין.האדריכל                       

   
  עדיפות בין מסמכים 12.0.6  
על הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה         12.0.6.1 

 ו/או 
אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים            

 והדרישות 
דה, לאדריכל    במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למזמין העבו

וליועץ המעטפת. ההחלטה בנידון היא סופית ומכרעת. לא תתקבל כל 
תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה שלא הבחין בסתירות הנ"ל, לאחר 

 מילוי המכרז.
  

 
  התאמה לחוק התכנון והבנייה        12.0.7  

היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות  
והתקנות )על כל עדכוניהם(  -1965ק התכנון והבניה התשכ"ה של חו

וכל התקנים הישראליים הרשמיים, המעודכנים והמחייבים לרבות 
נושאי בידוד תרמי ואקוסטי, הגנות על הפתחים מפני פריצה, עמידות 
לאש, חוזק, כוחות רוח ורעידות אדמה. כל החומרים יהיו תואמים 

 לכל 
כל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים והתקנות המחייבים.                        

 המידות
ואם מפאת  והאפיונים המופיעים במפרט הם דרישות מינימום                       

 התאמה לכל דין וחוק, ההגדלה תהיה כלולה במחיר.
 

  סטנדרטים ושינויים –תכנון מפורט   12.0.8
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סגרות האלומיניום לרבות כל הפרטים התכנון המפורט של חלקי מ 12.0.8.1
והתיאורים הטכניים יוכנו על ידי מהנדס מורשה מטעם הקבלן כולל 
מתכנן אלומיניום מנוסה מטעם קבלן מערכות האלומיניום וזיגוג, על 

 יסוד התוכניות, המפרט הטכני וכל שאר מסמכי החוזה.
יוגשו לאישור מהנדס הבניין החישובים הסטטיים ופרטים מפורטים                        

האדריכלים ויועץ האלומיניום. המזמין והאדריכלים והיועץ רשאים 
לשנות ולהשלים את הדרישות כל עוד לא אושרו סופית תוכניות 

 הקבלן.
 

 אחריות הקבלן  12.0.9
הקבלן אחראי לטיב התכנון. הקבלן מתחייב לבצע את התכנון ע"י  12.0.9.1

עלי ניסיון בתכנון בתחום הרלוונטי מהנדסים ו/או מומחים ב
פרויקטים  10שנים וביצוע של לפחות  10בעבודות אלומיניום של 

 בהיקף שווה ערך ובסטנדרט שווה ערך לפרויקט זה.
קבלני המשנה לקבלן האלומיניום חייבים להיות בעלי ניסיון דומה.  12.0.9.2

יגוג עבודתם תהיה תחת אחריותו המלאה של קבלן האלומיניום והז
לכל אורך זמן העבודה בפרויקט. כל שינוי קבלן משנה ו/או הוספת 

 קבלן משנה יש לאשר עם הנהלת הפרויקט. 
 הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנון לקוי. 12.0.9.3
מזמין העבודה, האדריכל והיועץ ו/או נציגיהם רשאים לדרוש  12.0.9.4

דיקות מוסמך להתאמת מהקבלן להגיש חוות דעת של מכון ב
היחידות למטרתם, חוות דעת לגבי עמידותם בדרישות החוזה, חוות 
דעת על שיטות העבודה, טיב חומרים וטיב התכנון. הקבלן יהיה חייב 
 למלא את דרישות אלו על חשבונו, כחלק מהליך התכנון של הפרויקט.

חר שאושרה הקבלן אינו רשאי להתחיל בייצור ו/או בהרכבה, אלא לא 12.0.9.5
 חוות הדעת הנ"ל על ידי האדריכל ויועץ האלומיניום .

אישור התוכניות, התיאורים, החומרים שיטות העבודה ע"י האדריכל  12.0.9.6
והיועץ לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריותו של הקבלן לטיב 
 העבודה, לטעות, לאי התאמה ואחריות לתיקון חדירות מים ואויר 

לבניין, בכל מערכת מורכבת ובינה לבין המערכת הקרובה לה קרי;                        
 קונסטרוקציה, מערכות אלומיניום ופחי חיפוי מכל סוג.  

 
 בעלי מקצוע אחרים בבניין  12.0.10

העבודה תבוצע בשלבים לפי לוח זמנים שמזמין העבודה יעביר לקבלן                         
 ודה של בעלי מקצוע אחרים בבניין ובשילוב עם המבצע, תוך כדי עב

 קבלנים אחרים, כגון; קבלני עבודות בטון, עבודות ריצוף, חשמל מיזוג                      
אוויר, אינסטלציה, תקרות אקוסטיות וכדומה. כל זאת יבוצע תוך                       

ין בכך תיאום מראש עם הקבלן הראשי ומנהל הפרויקט באתר. א
לפגוע באיכות ההרכבה והביצוע של כל עבודות האלומיניום ו/או 
 לפגום בעבודות שמתנהלות בסביבת העבודה המיידית של הקבלן.

 
 לאחר אישור התחלת עבודה –תכנון מפורט    12.0.11 

התוכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת 
כיביה העיקריים, מוגדרים כוונות  האדריכל. המערכת המבוקשת ומר

להלן, תכנון מוקדם. הקבלן בהצעתו יתכנן ויגדיר את כל הנדרש 
 בהתאם. 
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במידה והקבלן מציע  שיטה, פירוט, פתרון חלופי, עליו לעמוד באותן 
דרישות כשווה ערך למה שמוגדר במפרט. תוכניות הביצוע 

 המאושרות של הקבלן ייקראו להלן התכנון המפורט.
 

על הקבלן להגיש לאישור לפני ביצוע עפ"י לוח הזמנים תוכניות   12.0.11.2
של כל אחד  1:1, 1:2, 1:5בקנ"מ  SHOP DRAWINGSעבודה מפורטות 

ממוצרי האלומיניום, הזכוכית, הפרזול ושיטת ההרכבה של הפרט 
בקיר וכל המפגשים השונים במעטפת. תמורת התוכניות כלולה 

 בהצעת הקבלן
 ולא תשולם תוספת מחיר עבורן.                       
על הקבלן לקבל אישור לביצוע בכתב מיועץ האלומיניום לגבי   12.0.11.3

שכוללים פתרונות למקומות בעייתיים   1:1, 1:2הפרטים בקנ"מ: 
ומיוחדים. הפרטים יתארו חיבור לקירות, ספים ודלתות, פרטי 

יבור ואיטום עם איטום, ופרטי מפגשים עם חלקי בניין, תאום פרטי ח
 החיפוי בפחי אלומיניום.

חישובים סטטיים ונושאי תכנון הקשורים ליציבות האלמנטים הינם   12.0.11.4
באחריותו של הקבלן. אישורי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה 

הינם אישורים עקרוניים בלבד והם לא משחררים את הקבלן 
 12.0.11.5  מאחריותו הכוללת והבלעדית והמלאה כמתואר בסעיף

 לעיל.
השמטה של פריטים, אטמים, פתרונות ואלמנטים אחרים שנדרשים  12.0.11.5

בתוכניות, לא גורעת מאחריות הקבלן להתקינם בפועל. אישור 
האדריכל, מהנדס הבניין ויועץ האלומיניום לתוכניות ולדגמים אינו 

משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר, 
לטעויות, לאי התאמות וליקויים שעשויים להתגלות במועד  לכשלים,

 מאוחר יותר.
על הקבלן לפרט את פרטי הרכבת האלומיניום בכל היקפם, שיטות   12.0.11.6

החיבור, מיקום המחברים וסוגם, עובי וגימור החומרים, שיטות 
העיגון והאטימה, סוגי האטמים וחומרי האטימה, מערכת החלונות 

 ים, ופירוט המפגשים השונים. לסוגיהם השונ
התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת ייצור רק לאחר קבלת  12.0.11.7

אישור בכתב ממנהל הפרויקט והיועץ. לאחר קבלת האישור הקבלן 
 אינו רשאי לשנות מאומה, ללא אישור בכתב ממנהל הפרויקט.

רישות וכוונות במידה ונוצרה סתירה בין המפרטים, הפרטים, הד  12.0.11.8
למנהל בזמן סביר. ביצוע העבודה בכתב האדריכל, על הקבלן להודיע 

 בצורה לקויה לא יפתור את הקבלן מאחריותו לביצוע מושלם של
 כל מערכות האלומיניום בחוזה.                         

את כל התוכניות, חתכים, פרטים, אישורי בדיקות,  לבצע בעבריתיש  12.0.11.9
 ות וכל התכתבות שתבוצע בין הקבלן למפקח, ליועץ ולאדריכל. דו"ח

כל דו"ח, מסמך אישור והתכתבות כל שהיא  לתרגם לעבריתיש  
שעשוי להשפיע במידה ישירה או עקיפה על איכות הביצוע ושלמות 

 המעטפת. 
 
 בדיקות לפני תחילת ייצור  12.0.12 

לעיכוב הלו"ז המתוכנן  המוצרים יבדקו מראש, במועד שלא יגרום 12.0.12.1
 לבניין בכללותו. הקבלן מתחייב למסור תוצאות בדיקה של כל פריט.  
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אם תידרש בדיקת מעבדה כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות, יבצעו  12.0.12.2
 על ידי הקבלן במעבדה בנוכחות הבודק והיועץ ללא תוספת מחיר.

ט מתכלה שקיים במערכות הקבלן יגיש תוצאות בדיקות לכל פרי       12.0.12.3
המורכבות בבניין עפ"י דרישה. תוצאות הבדיקה חייבות להיות 
מאושרות על ידי מעבדה עצמאית מוסמכת. כל ההוצאות עבור 

 הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן. 
הקבלן יערוך בדיקות במידה ויידרש. הקבלן  יגיש תוצאות בדיקה  12.0.12.4

עומדות בדרישות המפרט  המוכיחה כי מערכות האלומיניום,
והסטנדרטים המקובלים בתעשייה. הקבלן יזמין את האדריכל 

 .בכתבוהמפקח/יועץ להיות נוכח בזמן הבדיקה בהתראה סבירה 
הקבלן יגיש תוצאות בדיקה לגבי גימור האלומיניום כולל עמידות  12.0.12.5

. יש בכתבבתנאי מזג אוויר מתמשכים ע"פ הנתונים הקיימים באתר, 
מסור  שם, כתובת, טלפון של חברת הצבע ו/או האילגון שמבצעות ל

 את העבודה. 
שם, מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט שמרכיב  בכתביש למסור         12.0.12.6

 את 
 כל אחת מהמערכות שמותקנות בבניין כמו: חומרי איטום, גומיות,                        
 ל, זכוכית, פחי אלומיניום ואמצעי חיבור מיוחדים.פרזו                       

  
 דגמים ובדיקות  12.0.13 

על המבצע להציג בפני מזמין העבודה, האדריכל ויועץ האלומיניום  
דוגמא לכל פריט, כולל אופן חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת אחרים 
בבניין, כולל תוכניות, פרזול, מחברים, ברגים, אטמים, אביזרים, 

ית, גימור, משקופים עיוורים, פחי חיפוי  ופרטי זיגוג לפלדה.  זכוכ
הדגמים יבחנו לבדיקת הכשירות וההתאמה לתוכניות הביצוע לפני 
ייצור שותף. במידה ולא יהיו שינויים מהותיים הדגם יוכל להוות 

 חלק מתכולת העבודה לביצוע.
 

  התאמה למידות הפתחים  12.0.14
כל מידות הפתחים בבניין והתאמתם לתוכניות לפני  הקבלן ימדוד את 12.0.14.1

ייצור המסגרות, באחריותו להתאים את המוצרים לפתחי הבנייה 
 שבוצעו ע"י אחרים.

הקבלן חייב להודיע על כל אי התאמה שתתגלה באופן מידי ליועץ  12.0.14.2
ולאדריכל. הסטיות יסומנו ויבדקו כנגד תוכניות המבנה וכוונות 

 ריכל והיועץ ינחו את הקבלן לגבי המשך הביצוע. האדריכל. האד
 
  התאמת מערכות האלומיניום והזיגוג לתוכניות האדריכלים  12.0.15  

כל עבודות האלומיניום יבוצעו בדיוק לפי התוכניות, המפרטים  
 והדוגמאות שאושרו.

 
 
 
 

 : תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי   12.0.16  
 קיבל את אישור אדריכל והיועץ על גבי תוכניות הביצוע.  הקבלן    12.0.16.1 
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הקבלן קיבל אישור לכל המפגשים בין המערכות השונות, השיטות  12.0.16.2 
 השונות ובינם לבין כל חלקי הבניין במעטפת. 

 הקבלן קיבל אישור לכל השינויים, תוספות ושווי ערך שהוצעו על ידו. 12.0.16.3 
 התוכניות והפרטים הוגשו לאישור לפי לוח הזמנים בצירוף כתב כל        12.0.16.4 

 אחריות של הקבלן המבצע לאיכות המוצר, עמידה בלוחות זמנים                        
 וטיב העבודה בפרויקט.                       

הקבלן יבצע פריט ראשון לדוגמא מכל סוג אחר. הקבלן יבצע דגמים  12.0.16.5 
ן, ויטרינה דלת, פחי חיפוי, מעקות זכוכית של מעקות של חלו

וויטרינות תצוגה מזוגגות בתוך מערכות פלדה עפ"י הנחיות יועץ 
האלומיניום. הדגמים יכללו אלטרנטיבות של גימורים, גוונים וסוג 

זכוכית על פי דרישות האדריכל, וכן כל האביזרים המחברים את חלקי 
שונים. הצגת הדגמים של האביזרים האלומיניום והאטמים לסוגיהם ה

השונים ישקפו את התכונות, רמת הגימור והצבעים המוצעים 
 למערכת. 

על הדגמים להיות מותקנים על הבניין במיקום בו יהיו בזמן  12.0.16.6  
 ההרכבה. 

 על מנת לאפשר את השימוש בפריטים כחלק מתכולת העבודה במידה                        
 ויאושרו ע"י המזמין, האדריכל ויועץ האלומיניום לפני ייצור שוטף.                       

   
 

 חלק שני: דרישות תוכן 12.1   
 
 כללי   12.1.1 

תכנון, ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך שכל  12.1.1.1
מערכת תעמוד בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים, אנכית למישור 

 מעודכן וכל פרטי התקן הישראלי.  414תאם לדרישות תקן הקיר, בה
. 01חלק   6תיקון  1068עפ"י תקן   Dכל החלונות יעמדו בדרישות רמה          12.1.1.2

, ראה החמרה בס' Dבדיקת חדירת מים, שתעמוד בדרישות רמה 
 ובפרק הבדיקות.                   12.1.2.4

עבדה, כל העלויות יהיו על חשבון הקבלן.במידה וידרשו בדיקות מ 12.1.1.3
  

בנוסף לאמור לעיל, כל מערכת חייבת לשאת במשקלה העצמי, משקל   12.1.1.4
 הזכוכית, עומסים סיסמיים, עומסים המופעלים ע"י תפעול הכנפיים,

 . 1099ועומסים של קהל רב במתחם ציבורי לפי תקן                        
ימלית המותרת, בעקבות העומס המתוכנן היא השקיעה המכס  12.1.1.5
 כדלהלן:

למפתח אנכי ולמפתח  1/300 -בניצב למישור מערכות האלומיניום 
 19האופקי, בכל מסגרת/פנל מזוגג בזכוכית בידודית ולא יותר מ 

מ"מ. השקיעה בכל שאר הפתחים והמערכות תהיה בהתאם לת"י. 
והדלתות לא ישפיעו מבלי לסתור את  האמור לעיל הכנפיים לפתיחה 

 על הזכוכית באופן שגורם לרעש ו/או לנתק באיטום.  
פעמים העומס  1.5 -לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 12.1.1.6

 המתוכנן )שלילי או חיובי( בקירות המסך, הכנפיים והדלתות.
העוגנים של מערכות האלומיניום, כולל המחברים, לא יקבלו מאמץ  12.1.1.7

 מהמאמץ המותר עפ"י העומס המתוכנן.  50%עבר ל מ
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יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה עקב עומסים  12.1.1.8
ארוכי טווח )זחילות( ו/או עומס נייד כגון שינויים תרמיים, בכל 

 המערכות. 
ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו ברגים, מסמרות, עוגנים  12.1.1.9

ים מכאניים אחרים חשופים על פני המישור החיצוני או חיבור
 והפנימי.

כל הברגים, מסמרות ומחברים מכאניים חשופים שאינם אלומיניום  12.1.1.10
 .4A - 316יהיו מפלדה בלתי מחלידה נירוסטה 

  1068בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן כמוגדר בת"י   12.1.1.11
אושר עפ"י דרישות המפרט, הנחיות . מערכת קירות המסך ת1+2

החברה  המתכננת, התקן המקומי על פיו תוכננה המערכת והתקן 
 הישראלי. 

תכנון, ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר אויר  12.1.1.12
לתוך חלל הבניין וכלפי חוץ על מנת להקטין רעשי רוח והפסדים 

 תרמיים. 
יעמדו בדרישות חדירת אוויר חריגה עפ"י כל מערכות המעטפת  12.1.1.13

מק' / לשעה / במר' של  0.6הנאמר להלן: חדירת האוויר לא תעלה על 
פסקל בהתאם למפורט בספר  300שטח קיר / כנף בלחץ רוח של 

 הבדיקות. 
 

החסימה כנגד אש ועשן בין מערכות האלומיניום וקו הבטון בכל        12.1.1.14
 קומה 

 לאורך היקף הבניין  תבוצע ע"י קבלן המעטפת על פי הנחיות יועץ                       
הבטיחות. העבודה תבוצע לאחר אישור יועץ בטיחות, יועץ                       
 האלומיניום 
 והאדריכל.                       

יש לתכנן לקליטת תזוזה תרמית של קיר המסך בתחום   12.1.1.15
 ת:הבאו הטמפרטורות

 +    מעלות צלזיוס. 80עד     - 8  -מ  חיצונית:    
 +    מעלות צלזיוס. 50+  עד   0  -מ      פנימי: 

יש להבטיח מחסום תרמי בין הפרופילים והאביזרים החיצוניים לבין  12.1.1.16
 הפרופילים והאביזרים הפנימיים של כל מערכות האלומיניום.

בעלי מקדמי מעבר חום מרבי על פי  המשטחים המבודדים יהיו 12.1.1.17
 דרישות 

 חוות הדעת של היועץ התרמי לפרויקט.  
 יש להבטיח הפחתה אקוסטית עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה . 12.1.1.18
 CROSS BAR),על הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה ) 12.1.1.19

מ' ומעל לראש פתח האור יהיה  1.05בקיר המסך, המופיע בגובה 
עומק כמו הזקיף. המישור הפנימי של הזקיפים והקורות יהיה באותו 

 אחיד מעל ומתחת לפתחי האור, כנפיים לפתיחה ודלתות. 
הקורות סביב דלתות כניסה יהיו במידת עומק שווה לזקיפי  12.1.1.20

 האלומיניום.  
סביב פתחי האור בקירות המסך וסביב מסגרות החלונות וחלונות        12.1.1.21

 הרצף 
 יותקנו משקופי אלומיניום מפרופיל משוך עד למישור הגבס הפנימי.                      

 לוחות חיפוי הגבס יושחלו למשקופי האלומיניום ויחוברו                       
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 בקונסטרוקציה נפרדת לקיר הבניין.                        
שווה ערך למקדם בטיחות  0.4%הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של        12.1.1.22

5. 
 חיפוי פח האלומיניום והרפפות אינם מהווים מישור איטום.       12.1.1.23
 בדיקת ביצועי מבנה יבוצעו כמפורט בפרק הבדיקות של מפרט זה.       12.1.1.24
מערכות זיגוג בפתחי מסגרות פלדה יעברו חישוב תכן זיגוג על ידי        12.1.1.25
 מהנדס 

מורשה מטעם הקבלן, חישוב תכן פלדה על ידי הקונסטרוקטור                        
 בתיאום 

 1142מעודכן, לתקן  1099עם המהנדס של הקבלן, בכפוף לתק                        
 ולתקינת 

 הפלדה.                        
 

 עמידות בתנאי הסביבה        12.1.2  
מערכות אלומיניום מזכוכית ופלדה, כנפיים המעטפת שמורכבת   12.1.2.1

 ודלתות 
לפתיחה, חלונות וחלונות רצף תבטיח איטום בפני חדירת מים ורוח.                          

  
כל קווי המפגש האנכיים והאופקיים בין קיר המסך לבין משטחי    12.1.2.2

 הבטון, 
 באופן רציף.  EPDMמיים יאטמו ביריעות חיפויי האבן, והקירות הטרו                      
 האיטום יבוצע בהתאם לכוונות האדריכל והנחיות היועץ עפ"י פרטי  
ביצוע מאושרים באופן שימנע מעבר מים וחדירת אויר דרך לפנים                                

 הבניין. 
 

לחלקים  תכנון האלומיניום יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו  12.1.2.3
השונים של המעטפת וניקוז מי התעבות שעשויים להיווצר במערכת 

 כלפי חוץ.
 במידה ותידרש בדיקת עמידות לחדירת מים, היא תתבצע עפ"י התקן  12.1.2.4

 פסקל כמפורט בפרק הבדיקות. בקירות  500הישראלי לעומס של עד                    
                      ALL GLASS ותר חדירת מים כלל. לא ת 

יש לבצע מערכת השוואת לחצים )בעל בסיס עיקרון "מסך גשם" (           12.1.2.5
 בקיר 

 המסך, הוויטרינות, חלונות הרצף הכנפיים לפתיחה ודלתות הבניין.           
 
 

 חלק שלישי: דרישות עיצוב    12.2   
 כלהלן:תכנון מערכות האלומיניום בפרויקט יבוצע           

 
    9000חלונות הזזה קליל   12.2.1
פרזול ופירוט האביזרים של כל דלת על פי קטלוג יצרן, דרישות  12.2.1.1

 האדריכל וכתב הכמויות של היועץ.
 הדלתות יהיו מותאמות להרכבה במישור הקיר על פי פרטי האדריכל          12.2.1.2
 אביזרים וצירים לדלתות 12.2.1.3

 כגון: מנעולים חבויים, גלגלים ובריחים  כל האביזרים 
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יבוצעו בחומרים בלתי מחלידים ויהיו מצופים                        
 בחלקיהם 

 הגלויים עפ"י גימור האלומיניום.                             
 .הידיות לא יבלטו מפני הפרופילים פרט ללשון 
 ם אמצעי הגפה )ידיות, מנגנונים קפיציים, בולמי

 וכדומה(        
יחוברו בעזרת ללוחית גיבוי מודבקת, או כל אמצעי 

 גיבוי מתאים לפרזול.
   סוג הידיות יהיה על פי קטלוג יצרן לאישור האדריכל 
  .כל האביזרים יובאו לאישור היועץ והאדריכל 

ממ' שמתאימה  40לכל דלת הזזה תהיה מסילה עם אמבטיה בגובה  12.2.1.4
 בה בין פנים לחוץ יותאם לגובה המסילה. . הפרש הגוDלרמה 

על הקבלן לוודא שמסילה עליונה מותקנת ללא אפשרות לפיתול  12.2.1.5
 בעומס רוח גבוה. 

 
גוון האלומיניום ושיטת הצביעה ו/או גמר פרופילים          12.2.2

 ואביזרים
 , 15כל הפרופילים יצבעו באבקה משופרת דוגמת סופר דור          12.2.2.1

 מיקרון.  60של אוניברקול / נירלט בעובי מינימאלי של                       
 תואם.  RALכל האביזרים ממתכת כגון ידיות וצירים יהיו בגוון                       
 כל אביזרים האיטום כגון גומיות יהיו בגוון שחור. דוגמאות של                       
 כל הפריטים יובאו לאישור האדריכלים והיועץ.                       

 יהיה לבחירת האדריכלים.   RALגוון ה                       
 

 משקופים עיוורים להרכבה על פי חומרי הגמר          12.2.3
על הקבלן לספק ולהרכיב משקופים עיוורים מיועדים להרכבה          12.2.3.1

הגמר של האדריכל.  כל משקוף ייאטם במישור הפנימי על פי פרטי 
כלפי פתח                        הבנייה עם סיקה פלקס באופן רציף מסביב 

סמ' מכל  100לכל הפתח. בסף המשקוף תותקן גם יריעה בוטילית עד 
 צד כלפי מעלה על המשקופים. 

 
 חלונות קיפ משתפע במבנה התפעול והכניסה               12.2.4
מספרי  2כל הכנפיים לפתיחה פנימה יהיו מדגם קיפ משתפע עם          12.2.4.1

 חיכוך  ומגביל פתיחה פריק. 
 

 חלק רביעי: חומרים מוצרים וחומרי גמר 12.3   
 
 כללי  12.3.1 

 יש להשתמש בחלקי מערכת שאושרו ע"י היצרן לכל מוצר נפרד.  12.3.1.1
סביבה ממתכת יהיו ממתכות כל אביזרי החיבור החשופים לתנאי ה 12.3.1.2

אל חלד, או אלומיניום. נחושת או פליז לא ישמשו ליד פרופילי 
 האלומיניום.

 יש לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה לאלומיניום בכדי למנוע שיתוך. 12.3.1.3
יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי האלומיניום וחלקי  12.3.1.4

 הפלדה.
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פשטות שונה של חלקי אלומיניום ליד חלקי יש לוודא יכולת הת 12.3.1.5
 הבניין. 

 
 האלומיניום    12.3.2 

לא יאושרו מערכות שאינן שלמות. הפרופילים יהיו חדשים ללא    12.3.2.1
 פגמים שנובעים משלבי הייצור, הצביעה, ההובלה וההרכבה.  

מת כל הפרופילים, הסרגלים, הפחים, עובי האילגון, עובי צביעה, ר 12.3.2.2
 , במפרט הכללי. 2ליטוש וכדומה יהיו לפחות לפי כינוי מספר 

ממ'. גודל ועובי פרופילים ייקבע  2עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות   12.3.2.3
סופית על פי החישובים הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן והיצרן 
ובאישור יועץ המעטפת והאדריכל. עובי הפרופיל המשמש לסרגלי 

 ממ' מינ' ועל פי התקן הישראלי. 1.2ה זיגוג יהי
פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל התקנים הישראליים  12.3.2.4

ובאישור יועץ הבטיחות של הבניין. גובה מעקה/סף חלון לא יפחת 
 מ' במעקה גג.  -1.30מ' מפני ריצוף בתוך המבנה ולא יפחת מ -1.05מ

 ס"מ ולפי התקן הישראלי. -200.5גובה נטו של דלת לא יפחת מ  12.3.2.5
חלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם את דרישות הת"י.   12.3.2.6

 אין 
להשתמש באלומיניום ממוחזר. חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה                        

 ניוטון למ"ר לפחות. 200
דרו עד למישור פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שח 12.3.2.7

 האיטום של המערכת. כל מערכת חייבת להיות אטומה במצב נעול. 
סגסוגת פחי האלומיניום לחיפוי, שיפולים, ופרטי גמר במערכות          12.3.2.8

 האלומיניום חייבים להתאים לתפקודם במערכות האלומיניום. 
 
 ברזל ופלדת אל חלד 12.3.3 

 .316שווה ערך סגסוגת  A 4תהיה לפחות מסוג פלדת אל חלד:          12.3.3.1
הקבלן נדרש לקבל אישור ממנהל הפרויקט והיועץ לעצם השימוש          12.3.3.2

 בחלקי  פלדה מיקומם ואופן חיבורם למערכות האלומיניום.
כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית, כמפורט          12.3.3.3

 להלן;
גר'/למר' בהתאם לתקן ישראלי  270טבילה חמה באבץ בשיעור של                        

918. 
 

חלקי הפלדה יגלונו רק כמוצרים מושלמים. לאחר כל פעולת ריתוך,           12.3.3.4
קידוח וחיתוך יתוקן כל חלק ניזוק בצבע עשיר אבץ בצביעה במפעל 

 והניקוי. ו/או באתר בשתי שכבות, לאחר ביצוע כל פעולות ההכנה
ממ' ו/או  2עובי מינימאלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה           12.3.3.5

 עפ"י דרישות החישובים הסטטיים שיוגשו או הגבוה מבניהם.
עמידה לזיהום  316ו/או סדרה  A 4ברגים יהיו מפלדת אל חלד   12.3.3.6

 ולחות.
  
 זיגוג        12.3.4 

יגוג בזכוכית יתאים לדרישות המפרט, כתב הכמויות והתקן הז         12.3.4.1
 הישראלי. 

 הדרישות מהוות דרישות מינימום. על הקבלן לבצע בדיקה משלו,          12.3.4.2



  
 

164 
 

 מעודכן לגבי כל פריט בנפרד.  1099חישובי כפף ובדיקה מול תקן זיגוג                       
 הזכוכית באופן רציף ושווה וללא פגיעות.יש ללטש את קצוות לוחות   12.3.4.3
על היצרן לצרף את אישור המפעל לגבי ייצור זכוכית בידודית  12.3.4.4

 ורבודה.
 על היצרן לצרף פרטים ואישור מהמפעל לגבי חיסום הזכוכית.         12.3.4.5
 0.7הזכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם מינ' גליות עד  12.3.4.6

 ממ'. 
יש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של  12.3.4.7

( בהתאמה לתוכניות האדריכל והנחיות SHOP DRAWINGSהקבלן )
 היועץ.

. בנוסף לכך 1068כל האטמים יעמדו בבדיקות בליה כנדרש בת"י          12.3.4.9
 יעמדו 

שעות חשיפה . תכונות  500במשך  UVהאטמים בבדיקת קרינה                       
 הקשיות, 

 . 15% -חוזק הקריעה וההתארכות לא ישתנו ביותר מ                      
כל האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם מתוך        12.3.4.10

 המסגרות, 
 "החץ" בין הזכוכית לבין סרגלי הזיגוג, או להבי הפרופיל, כאשר גודל                       
                      (DART.מותאם לתעלת האטם בפרופיל ) 

 
 בידוד  12.3.5 

הבידוד במילואות האטומות יעשה באמצעות לוח בידוד קשיח מסיבי  12.3.5.1
 ממ' הכולל רדיד אלומיניום לחסימת אדים. 50בעובי של 

 וייאטם בעזרת  הלוח יונח במקומו במרווח נתון מהזכוכית האטומה         12.3.5.2
  סרט הדבקה מאלומיניום בכל צדדיו לפרופילי קיר המסך.                      

צדו החיצוני של לוח הבידוד יהיה בגוון כהה מותאם לגוון הזכוכית  12.3.5.3
 של

 קיר המסך. דוגמא תבוצע באתר לאישור האדריכל ויועץ המעטפת.                      
 

 מרי אטימהאיטום וחו 12.3.6
האיטום יעשה על ידי קבלן האלומיניום בלבד ע"י בעל מקצוע  12.3.6.1

 מתאים.
 
 

 :חומרי איטום ישמשו למטרות הבאות 12.3.6.2
 איטום חלקים קבועים במסגרות. - 
 איטום חלקים ניידים במסגרות. - 
 איטום הזיגוג. - 
 איטום בעת ההרכבה. - 
 לקי בנין קרובים. איטום בין מערכות האלומיניום לח - 

תכונותיהם של חומרי האיטום ודרך יישומם יהיו תואמים את  12.3.6.3
 הוראות היצרן ואת הנדרש במפרט זה ולתקן הישראלי.

סוג, גוון, צבע ושימוש של חומרי האיטום גלויים לעין יאושרו מראש  12.3.6.4
 על ידי האדריכל, ויועץ המעטפת.

עטפת קיר המסך חייבים לעבור בדיקת כל חומרי האיטום במ  12.3.6.5
לפני אישור החומר  ADHESION COMPATIBILITYהתאמת הדבקה 
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לביצוע. על הקבלן להעביר ליועץ דו"ח בדיקה שמוכיחה התאמת 
הדבקה לחומרי האיטום בחלקי בנין קרובים ולכל סוגי המשטחים 

 במעטפת. 
 לפני תחילת הביצוע.כל פרטי האיטום במעטפת יובאו לאישור היועץ   12.3.6.6
הקבלן מחויב לבדוק את מצב הקיר לפני ביצוע האיטום ולהתריע          12.3.6.7

למנהל על כל מכשול לביצוע איטום תקין ורציף סביב מערכות 
 האלומיניום.

לאטימה רציפה יותקנו עם חפיפה סבירה מעל התפר  EPDMיריעות          12.3.6.8
בק לקיר ותחוזק מכאנית עם פס לחיצה ובאופן רציף. כל יריעה תוד

מאלומיניום ואיטום בחומר איטום סילקוני לאורך התפר, משני 
 צדדיו.

, יתחשב בתזוזות עקב EPDMתכנון וביצוע האטימה עם יריעות   12.3.6.9
שינויים תרמיים, תזוזה של חלקי מעטפת מבלי לפגום בשלמות קו 

 האיטום. 
שחשוף לכניסת מים או אויר בצד החיצוני  רגראש בויש לאטום כל    12.3.6.10

 של מערכת האלומיניום. האיטום יבוצע בחומר איטום סיליקוני.
 
 אמצעי העיגון 12.3.7 

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת  12.3.7.1
 אלחלד. 

 בילה חמה.אביזרי חיבור מפלדה כגון קולטנים יהיו מגולוונים בט         12.3.7.2
                        

 גמר וצבעים  12.3.8  
 :כללי 12.3.8.1

 .  איכות הצביעה תעמוד בדרישות התקן הישראלי.1 
 .  הקבלן יקבל את אישור האדריכל והיועץ לגבי כל הגמר 2 

 והצבעים של מרכיבי המעטפת שלא תוארו במפורט.      
 יועץ והאדריכל דוגמת פרופיל צבוע לכל פריט במערכת   .  יש להגיש ל3                       

 לאישור סופי לפני ייצור.                            
 
 

 :צביעה 12.3.8.2
 מיקרון.    60.    גימור האלומיניום בצביעה אלקטרוסטטית 1  
ום .    באם יידרש הקבלן לבצע צביעה, יחולו הדרישות מינימ2                        

 הבאות; 
הצביעה תיעשה בתהליכים מבוקרים הכוללים הכנת פני השטח           
 CONVERSIONלצביעה לרבות טיפול המרה מוקדם )          

COATING .) 
 בין כל שלבי הטיפול ישטפו הפרופילים במים נקיים ברמה                                
באופן יסודי. פעולות הייבוש  CM/MS 30לית של מקסימא                               

 בתנורים 
מתאימים. בטמפרטורה ובמשך זמן שלא ייפגעו בפרופיל                                

 ובציפוי.
 מיקרון עם שכבת בסיס.  60.    עובי שכבת הצבע יהיה לפחות 3
 מיקרון 20.    באם יידרש אילגון עם גוון, עומק האילגון יהיה 4

 לפחות.
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לפחי חיפוי. עובי  PVDF /DURANAR.    באם תידרש צביעה ב 5 
 הצבע 
מיקרון הביצוע יהיה עפ"י הנחיות שיטות העבודה  25יהיה         

 ובקרת 
 איכות של היצרן.        

 
                          צביעת פריטי פלדה מגולוונת       12.3.8.3

 צבוע את פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת    על הקבלן ל                  
 הצביעה המפורטת להלן;                     
 תוצרת כמתעש ובמים. BC – 70הכנת שטח, שטיפה יסודית בדטרגנט  -                     
 .100חספוס והורדת ברק בד שמיר מס.  -                     
 .4 – 100ה סופית וניגוב במדלל שטיפ -                     
לפני הצביעה השטח יהיה נקי מלכלוך, שומן, אבק, מוצרי קורוזיה                      

 ותתבצע;
 מיקרון. 50-40בעובי  ZNשכבה אחת יסוד אפיטמרין אוניסול  -
 מיקרון כל שכבה. 25-30שתי שכבות סופר לק או פוליאור בעובי  -
 בהתאם להוראות היצרן.יישום הצבע, הדילול והייבוש  -

 
   צביעת פריטי פלדה שחורה        12.3.8.4

 .19051צביעת פלדה שחורה תעשה עפ"י המפרט הכללי, סעיף                     
במפרט  190513הכנת השטח תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף                            

 הכללי   
 יסוד כרומט ושתי שכבות עליונות בלכה בעלת גוון,  שכבות צבע  שתי                     
 קונסטרוקציה  כדוגמת  סופרלק תוצרת טמבור או שווה ערך.  חלקי                     
 שצביעתם תיפגם יצבעו מחדש בהתאם להנחיות אלו.                     

 
 פרזול 12.3.9
רן של כל מערכת כל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצ  12.3.9.1

אלומיניום דגם מכל פריט יובא לאישור יועץ המעטפת והאדריכל. 
 הגוון יהיה עפ"י בחירת האדריכל והמזמין.

 
אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כל פעולה נדרשת כגון; פתיחה ונעילה,            12.3.9.2

 ק"ג. 4דחיפה או משיכה של כנף ו/או דלת בכוח שאינו עולה על 
 אופן התקנת האביזרים יאפשר החלפה, תיקון וטיפול מתוך הבניין.           12.3.9.3
מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף לתנאי הסביבה            12.3.9.4

עמידה לתנאי לחות גבוהים וזיהום  300יהיו מפלדת אל חלד מסדרה 
 אוויר.

ת וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו ברגים, אומים, מסגרות, דסקיו     12.3.9.5
, אלומיניום ו/או 316עשויים פלדת אל חלד בלתי מגנטית מסדרה 

חומרים בלתי מחלידים אחרים. החומרים חייבים להתאים 
לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר תא חשמלי ויהיו 

 בעלי חוזק מכני המתאים לייעודם.
 
 
 קות חלק חמישי: הגשות ובדי 12.4  
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 הגשות 12.4.1 

 לפני תחילת הייצור יש להגיש לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום 
 את המסמכים הבאים:                       

 :תוכניות עבודה 12.4.1.1
עם כול הפרטים כולל פרטי קיר  1:5, 1:2, 1:1תוכניות עבודה בקנ"מ  

ים, עובי המסך, הכנפיים והדלתות, שיטות החיבור, מיקום המחבר
וגימור החומרים, שיטות העיגון, סוג האטמים וחומרי האטימה. 
פירוט ומיקום תפרי ההתפשטות וההתכווצות. פרטי חיפוי פחים, 
פרטי פירוק והרכבה של פחים ומערכות ברזל, זכוכית ועיגון מפגש 

 מול הבניין הקיים.
 :חישובים הנדסיים 12.4.1.2

הנדס מקצועי, הכוללים אישור חישובים סטטיים מאושרים על ידי מ 
 מידות, תכונות טכניות של פרופילי האלומיניום, מחברי השלד, סוג 

 ועובי הזכוכיות, עיגון הפחים וגודל הפנלים.                        
 :דוגמאות 12.4.1.3

דוגמאות של החומרים )אלומיניום, זכוכית, אטמים, חומרי אטימה,  
ישקפו את התכונות הפיזיות, רמת הגימור פרזולים וכו'(. הדוגמאות 

 והצבע. 
 תוכנית, פרטים ושיטת זיגוג עפ"י הדרישות בפרק חומרים. 12.4.1.4
 פירוט גימורים וצבעים עפ"י הדרישות בפרק חומרים. 12.4.1.5
 יש להגיש לאישור יועץ המעטפת והאדריכל דוגמאות ודגמים כלהלן:  12.4.1.6

 לי ו/או עם התזת חול.דוגמת זכוכית בידודית ב - 
 דוגמת זכוכית רבודה בלי ו/או עם התזת חול.  -                      
כל אביזרי הפרזול, כולל ידיות לכנפיים והדלתות, צירים ומספריים.  - 

    
 מקטע קיר מסך עם כנף מורכבת בגובה קומה טיפוסית. - 
 דוגמאות למחברים, קולטנים, ברגים, מיתדים. -  
 גמה של כל חומרי האיטום + פרימר וחומרי ניקוי.דו - 
 -  
 כל דוגמה נוספת עפ"י הנחיות היועץ למערכת שתאושר לביצוע ע"י  - 
 הקבלן. הדוגמאות ישקפו את התכונות הפיזיות, רמת גימור הצבע                          
 לן המבצע.והגוון המוצעים במסגרת הפרויקט ע"י הקב                         

 הקבלן יגיש את הפרטים הבאים מטעם יצרן הזכוכית: 12.4.1.7
 כולל החלפה וניקוי. .S.G.הוראות זיגוג שלמות לזיגוג "רטוב"  א. 
 G  .S-סוג סיליקון ואופן השימוש שמומלץ לזיגוג החלונות ב ב. 
 מאושר ע"י יצרן  G.S -הצהרה שכל מוצר לביצוע הזיגוג ב  ג. 

 החומר.                                   
חייבת להיות מסומנת עם חותמת  הזכוכית במערכות האלומיניום 12.4.1.8

 יצרן. 
 

 :התקנות לדוגמא  12.4.1.9
 יש לבצע דוגמאות פיזיות בקנה מידה מלא, באתר של;  

 חלון קיפ משתפע עם אגף קבוע צדדי.   -
 חלון הזזה דו כנפי. -

 . 4900דלת ציר צד  -
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 הצללה.  אגף רפפות -

 מעקה מותקן בבניין.  -

 
 בדיקות 12.4.2 

 .414יש לתכנן כל מערכת ע"פ הדרישות של ת"י  12.4.2.1
 א. הקבלן נדרש לשלוח נתוני בדיקה של מערכת קיר המסך בהצעת  

המחיר. המערכת שנבדקה חייבת להיות שוות ערך עם פרטים      
 שווים 

 בכתב ליועץ המעטפת  למערכת המוצעת. את הנתונים יש לשלוח     
 ולמנהל ולאדריכל.     

 כל עלויות שנובעות מהבדיקות הנדרשות יהיו על חשבון הקבלן.         12.4.2.2
הבדיקות יבוצעו בנוכחות נציג היזם, המנהל, יועץ המעטפת   12.4.2.3

 והאדריכל.
 :בדיקות תפקוד 12.4.2.4

 שר למנוע . החלונות והדלתות ואגפים קבועים יהיו בעלי כו1
 בשעה שכל הפתחים נעולים,  Dחדירת אויר ומים ברמה לחלוטין     
 ובעלי כושר עמידה בהעמסה סטטית ודינמית כנדרש במפרט.    

 . הבדיקה תיעשה בדגם טיפוסי של קיר המסך עם כנף אחת לפחות 2                      
 יפוסי, עפ"י הנחיות יועץ האלומיניום.    בגובה קומה אחת של בניין ט                          
. הבדיקה תעשה כאשר אביזרי הפרזול כבר עמדו בבדיקות 3                      

 הדרושות.
בדיקות חוזק וחדירת מים ואויר יבוצעו במעבדת בדיקה עצמאית,  12.4.2.5

בארץ. או בחו"ל. כל עלויות הבדיקות תשולמנה ע"י קבלן 
 האלומיניום.

 הבדיקה תבוצע עפ"י התקן הישראלי. בהיעדר  תקן ישראלי יש לפנות          12.4.2.6
  או תקנים אירופאים.   AAMA ,ASTMלתקנים מקבילים דוגמת                        

 
 מפרט בדיקות  12.4.3  

 מעודכן.  414ה' לעיל בנוסף להנחיות מהנדס הבניין ות"י  -סעיפים ג'  
 :יקות לחלונות ולקירות המסך הוא כלהלןמפרט הבד 12.4.3.1

קמ"שPa 300 (80  .) -( ב EZ ASTM 83א.  חדירת אויר בלחץ סטטי )
 מ"ק לשעה למ"ר. 0.6חדירה מותרת של        
 ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר. 250ב.  התזת מים בלחץ סטטי:  
. Pa 100 - Pa 004 -עליה הדרגתית של לחץ משתנה, בו זמנית, מ       
      

  .אין להרשות חדירת מים בלתי מבוקרת                            
 :מפרט הבדיקות למערכות חלון הוא כלהלן          12.4.3.2

 .1068עפ"י תקן  Dמערכות החלון חייבות לעמוד בדרישות רמה                     
 בנפרד.יש לבדוק גם מקדם בטחון לכל בדיקה                     

 
 
 
 

 א.   יש להגיש את תוצאות בדיקה המוכיחות כי קירות המסך      12.4.3.3
 והכנפיים וחלונות הבניין עומדים בדרישות התכנון.                             



  
 

169 
 

יש להגיש את תוצאות הבדיקה לצבע האלומיניום, והאילגון     ב.                           
 כולל 

בדיקות עמידות בתנאי מזג אויר מתמשכים כפי שקיימים                              
 בישראל.

 ג.    בדיקות מים בשטח יבוצעו עם סיום חלק משמעותי מהיקף                       
העבודה. יש לבצע בדיקות חדירת מים על מקטע קיר המסך עם                              
 כנף 

 באתר. הבדיקות תערכנה  AAMA 501לפתיחה  בהתאם למפרט                              
במקום שיקבע ע"י היועץ והמנהל הפרויקט. בבדיקות יהיו                              

 נוכחים 
 יועץ האלומיניום, מנהל הפרויקט ומנהל האתר מטעם קבלן                              
 ומיניום.האל                             

ד.     יש להגיש את תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי                      
 האיטום     

 שנבחרו כנגד משטחי האטימה הקיימים בבניין.                             
ה.     יש להגיש תוצאות בדיקות עמידות חומרי איטום בתנאי מזג                      

 אויר 
  במידה וחומר האיטום חשוף.  UV מתמשכים ועמידות בקרינת                                    

 בידוד רעש   12.4.4
בקיר המסך יש לתכנן בידוד אקוסטי במערכות האלומיניום. התכנון  12.4.4.1

הפרטני לאיטום רעשים יבוצע בתאום עם יועץ אקוסטיקה עפ"י 
 צורך.

, לאחר הרכבתן באתר, יגרמו להפחתת הרעש בין היחידות הסגורות 12.4.4.2
. הקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת DB 34מצב פתוח לסגור, ב 

יועץ אקוסטיקה לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור לעיל, אם ייוצר 
 הצורך. 

במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות, יישא הקבלן בכל  12.4.4.3
דיקה חוזרות, שידרשו לדעת יועץ ההוצאות הכרוכות בבדיקה ובב

האקוסטיקה וכן בכל ההוצאות הדרושות על מנת לשפר את בידוד 
 היחידות לרמת הרעש כנדרש.

 בידוד תרמי  12.4.5
 C 2  K  2.5הערך המקסימאלי של הבידוד התרמי של היחידות יהיה  12.4.5.1

W/M. 
ך הקבלן יבצע בדיקות בעזרת מומחה ומעבדה מוסמכת לקביעת ער 

 הבידוד התרמי למבנה זה, עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה.
במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות יישא הקבלן בכל  12.4.5.2

ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות, שיידרשו לדעת המהנדס וכן 
בכל ההוצאות הדרושות, על מנת לשפר בידוד היחידות עד הערך 

 הנדרש.
 אישורים 12.4.6
הקבלן יחל בביצוע שוטף של העבודה רק לאחר קבלת תוצאות  12.4.6.1

הבדיקות ואישורי המתכננים. יש לאשר את כל המערכות, כל 
המרכיבים, כל הדוגמאות וכל הדגמים עפ"י הנדרש בפרק הגשות 

 ובדיקות.
למען הסר ספק מודגש כי אין להתחיל בייצור וביצוע היחידות וכל  12.4.6.2

 ישור ממנהל הפרויקט ויועץ המעטפת.חלק מהן לפני קבלת א



  
 

170 
 

 
 חלק שישי: ייצור      12.5  
 
 ייצור 12.5.1 

אין להתחיל בייצור לפני קבלת על אישור התוכניות והדוגמאות ע"י  12.5.1.1
 היועץ והאדריכל. 

יש להגיש לאישור את שמם של כל ספקי החומרים )כולל הפרזולים(.  12.5.1.2
 ן להיות מאושרים ע"י היועץ והאדריכל.על כל הפרזולים הנראים לעי

יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח את התאמתם          12.5.1.3
המלאה לתוכניות המאושרות. יש להתאים את מידות הייצור 

 למדידות. 
הקבלן חייב לדווח ליועץ ולאדריכל אם גילה סטיות מהמידות          12.5.1.4

המכרז. הקבלן יקבל הנחיות להמשך עבודה  שמצוינות במסמכי
 בהתאם.

 אלומיניום  12.5.2
הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים הנלווים להצעת  12.5.2.1

 הקבלן.
עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות )מומנט האינרציה  12.5.2.2

ומודולוס החתך( יהיו כנדרש על פי הנחיות מתכנן מערכת קיר המסך 
 על מנת לעמוד בדרישות התכנון.

 על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה. 12.5.2.3
יש להתאים את כל החיבורים, הפינות והתפרים. בנוסף, יש להתאים  12.5.2.4

את כל הרכיבים בדייקנות כדי ליצור המשכיות מושלמת של הקווים 
מידים בתנאי מזג והעיצוב. עם זאת יש להבטיח כי כל החיבורים ע

האוויר. הקבלן יביא לאישור היועץ את מיקום כל החיבורים 
 והמפגשים. 

יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו. תפסים גלויים לא  12.5.2.5
יאושרו. אין להשתמש בניטים לחיבור חלקי מערכות אלומיניום 

 במעטפת.
ת על מנת לאפשר יש ליצור חורים בצורה, בגודל ובכמות מספק 12.5.2.6

התאמת לחצים מחד וניקוז מים במערכת מאידך. חורי גישה חשופים 
 לברגים ומחברים יאטמו.

יש לייצר חלקי הפינה, מילוי, מתאמים, כיסויים וסגירות לפרופילים  12.5.2.7
כמפורט בקטלוג היצרן. יש להרכיב את הפינות בצורה ישרה 

חיבור אחוריים בכל ולהשתמש במחברים חבויים. יש לספק משטחי 
 , במפגשים.0תפר 

 חיבורי פינות  12.5.3
חיבור הפינות בכנפיים ייעשה באמצעים מכאניים בכבישה והדבקה  12.5.3.1

 עם מחברי זווית בחלל פרופיל מסגרת הכנף. 
חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת מחברי פינה  12.5.3.2

 מעלות  45חיתוך מאלומיניום כל עוד לא נקבע אחרת וב
 )פרט לסרגלי הזיגוג(.                       

 
בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך מישור  12.5.3.3

ההשקה שלה ושיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו 
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באורח קבע ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים ושימוש בכנף 
 לפתיחה.

בורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג אפוקסי כל חי 12.5.3.4
 פוליאוריטני. החיבור ייעשה באופן שלא יישארו עקבות דבק חשופים.

חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה לאלומיניום לפי  12.5.3.5
 דרישות התקן הישראלי והתקנים המתאימים למערכת הנבחרת.

פים יש להוסיף סיליקון, טיאוקול או בפינות התחתונות של המשקו 12.5.3.6
 חומר אנארובי בנוסף לחומר האיטום.

מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד. המחברים יהיו בעלי  12.5.3.7
זרוע נסתרת. כל העוגנים יהיו מאלומיניום, פלדה מגולוונת או 

 פלב"מ.
החיתוך,  דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין הפרופילים לאחר 12.5.3.8

 שיהיה ישר, אחיד ללא שבבים ויראה כיחידה מושלמת אחת.
 חיבורי אביזרים 12.5.4 

כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין ויאפשרו  12.5.4.1
 החלפת האביזר, או ויסותו בכל מקרה של תקלה.

ונים אביזרים הנתונים לעומסים כגון צירים, מחברי פינות, מנגנ 12.5.4.2
קפיציים  בולמים לדלתות וכד', לא ירותקו למסגרות בברגים 

המתברגים בניצב לדופן הפרופיל, ללא לוחית גיבוי מאחורי אותה 
יהיו  -הדופן, הלוחיות יחוברו בהדבקה. עובי לוחיות הגיבוי בדלתות 

 מ"מ לפחות. 5
ות יש למנוע חיכוך של משטחי אלומיניום נעים ע"י הפרדה באמצע 12.5.4.3

 שומרי מרווח גמישים. 
( חייב להתבצע בשכיבה במפעל בתנאים G.Sזיגוג חלונות בסיליקון ) 12.5.4.4

 מבוקרים עפ"י הנחיות יצרן הסיליקון. 
 
                       זכוכיות רבודות מחוסמות מותקנות בפלדה ו/או מעקות 12.5.5  

 צור לפני חיסום. כל קצה גלוי של זכוכיות ילוטש באופן מלא בשלב ביי
 זכוכיות מותקנות בפלדה ילוטשו בכל הפאות.                        

 
 בדיקות במפעל הייצור  12.5.6 

הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל, הקבלן  
יאפשר ליועץ, למתאם ולאדריכל, בכל עת, לבדוק את הפרופילים, 

שאר החלקים, את דרך האביזרים, האטמים, אביזרי החיבור ו
עיבודם וטיב ביצועם. האדריכל ויועץ המעטפת יוכלו לדרוש שהמוצר 
ייבדק במפעל לפני העברתו לאתר, אם יימצא המוצר בלתי מתאים 
לדרישות, ישונה תהליך הייצור עד לכדי קבלת המוצר כנדרש וכל 

 זאת על חשבון הקבלן.
 
 בקרת האיכות 12.5.7 

 קות, כל הבדיקות לבקרת איכות מערכות בנוסף למפורט בפרק הבדי 
בנוסף לעמידתם  1068האלומיניום, יעמדו בבדיקות לפי ת"י                        

 בדרישות התקן של מתכנן המערכת והדרישות המפרט המיוחד.
 

 חלק שביעי: הרכבה 12.6
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 תאום הרכבה 12.6.1

 , על הקבלן לתאם את המידות והפרטים כמפורט במפרט הכללי .1
 לפני הזמנת העבודות, מבחינת התאמתם להכנות ולתכנון המבנה,       
כמו: התאמת מידות, התאמה לאופן הביצוע, כיווני פתיחה,       

 מיקום 
 הלבשות ואיטומים.      
על הקבלן לתאם את לוח הזמנים לייצור העבודות ושלבי ההרכבה  .2

          
יח שילוב העבודות במבנה ומועדי ההרכבה, בדרך שתבט      

         ואספקתם 
 במועדים הדרושים.      

 .יש לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט.   3 
 

ההרכבה תבוצע לפי הוראות ההרכבה בתיק המוצר של היצרן. מודגש  12.6.2
כי נושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט והחוזה. הרכבה בלתי מדויקת 

 יכות הבצוע של עבודות האלומיניום.פוגמת ופוגעת בא
 

לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים  12.6.3
הקשורים לקיר המסך. במקרים של אי התאמה ואי דיוקים העלולים 

להשפיע בצורה שלילית על תכנון או ביצוע קיר המסך, יש להודיע 
 מידית ליועץ, למתאם ולאדריכל.

 
ה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י בעל מקצוע מטעמו עם ההתקנ  12.6.4

ניסיון רב וע"י עובדים טכניים מקצועיים בעלי ניסיון מוצלח בהתקנת 
 המערכת המוצעת. 

 
ההתקנה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין   12.6.5

ולנקודות הגובה.  הקבלן יכלול במחיר את כל העלויות המדידה 
 הרכבת קיר המסך וחלקיו. לטובת 

 
על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת   12.6.6

לאפשר יישור נכון ומדויק. לאחר היישור, יש לחזק בצורה קבועה את 
אביזרי העיגון על מנת למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת התרחבות 

 תהליך ההתקנה. והתכווצות. יש להתחשב בטמפרטורה הקיימת בעת
 

הקבלן אחראי על התאמת מידות הייצור של כל יחידה למידות             12.6.7
 הבניין, כפי שיימדד על ידו באתר. המדידה תתבצע במכשור מתקדם.

 
המחיר כולל את העלויות הנובעות מכל נזק שנגרם לבעלי המקצוע  12.6.8

ה מעבודה של ו/או עבודות אחרות במהלך הרכבת קיר המסך, כתוצא
 הקבלן או אנשיו.

 
יש לספק אטמים למים ואויר בין קיר המסך וחלקי המבנה הסמוכים  12.6.09

 לו.
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 יש להתקין את חומרי האטימה  עפ"י הנחיות יצרן החומרים. 12.6.10
 

יש להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים בשרטוטים  12.6.11
ת. חלקים עם צורה יוצאת דופן ולחתוך אותו כנדרש להתאמה מדויק

 יש לבודד ע"י צמר זכוכית.
 דלתות לפתיחה בויטרינה 12.6.12 

יש להתקין את הדלתות לפתיחה במקומות המפורטים בשרטוטים   
 המאושרים. יש להבטיח עמידה בתנאי מזג אויר כשהדלתות נעולות. 

 זיגוג       12.6.13 
כוכית עפ"י התכנון. יש לבצע ביקורת של יש לעבד את קצוות הז        12.6.13.1
 קצוות 

הזכוכית ולוודא כי כולם נקיים וחתוכים כראוי. אין להתקין זכוכית                        
 עם 

 קצוות פגומים.                       
 יש להתאים במדויק את גודל הזכוכית לפתחים, עם מרווחים נכונים  12.6.13.2
 לפי הדרישות לזיגוג הנהוגות בתעשייה ועפ"י התקן.                       
יש להשתמש בשומרי מרווח, בלוקים להתאמה והפרדה בגודל  12.6.13.3

המומלץ ע"י יצרן הזכוכית על מנת לתמוך ולהחזיק את הזכוכית 
במקומה. יש להשתמש בשני בלוקים לתמיכה בלבד תחת כל זכוכית 

 בנקודות הרבע.
תקין את גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך שלא ימתחו. יש לה 12.6.13.4

כמו כן יש לאטום, לגפר או להלחים את החיבורים בפינות כדי למנוע 
 חדירת מים ואויר.  

יש להבטיח עמידה בתנאי מזג אויר ומניעת רעידה, סדק או שבירה   12.6.13.5
 של הזכוכית באמצעות גומיות הזיגוג. 

א כי הזכוכית מותקנת נכון, כשהקצוות והמשטחים יש לווד  12.6.13.6
מתאימים באופן אחיד וחופשיים מפיתולים או הפרעות שעשויות 

 לגרום למאמצים בזכוכית.
יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, לחות, שמן וכל חומר זר אחר        12.6.13.7

( במפעל. לא יבוצע זיגוג  G..Sהעלול להפריע להדבקת הזיגוג ) 
בסיליקון באתר למעט תיקון והחלפת זכוכית באישור יועץ המעטפת 

 והמנהל. 
 

( יבוצע בטמפרטורה ובתנאי לחות  G..Sכל הזיגוג הסטרוקטורלי )   12.6.13.8
וניקיון מבוקרים במפעל. יש לעבוד בדייקנות, בהתאם להנחיות 

 היצרן בכל הקשור לסיליקון הסטרוקטורלי מבחינה הנדסית.
(, בהתאם להנחיות  G..Sיש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון )  12.6.13.9

 יצרן.
יש לקבל אישור היצרן להתאמת הדבקה של הסיליקון   12.6.13.10

 הסטרוקטורלי 
                        (G..S .לחומרים השכנים, למשטחים וסוגי הגימור השונים ) 

 
 איטום הזיגוג        12.6.14
איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם,         12.6.14.1

וגמישות סבירה  UVקיים ממושך בשינויי טמפרטורה וקרינת  השמש 
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ההולמת את התנועות היחסיות הצפויות בין הזכוכית לבין חלקי 
 האלומיניום. 

רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת שבירה ו/או היסדקות לוחות  12.6.14.2
 ת עקב שינויים תרמיים וקרינת שמש ישירה.הזכוכי

חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת המסגרות, בגין  12.6.14.3
 הפרשת שמן או חומרים גורמי קורוזיה.

במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה הם יהיו החומרים  12.6.14.4
 ם זיהום ואבק.יבשים, או מן הסוגים המעלים קרום ושאינם קולטי

 
 כללי -איטום  12.6.15 

על הקבלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל של כל האיטומים הדרושים  12.6.15.1
בהתאם לעומסי הרוח המתוכננים בבניין והמפגשים עם שאר חלקי 

 הבניין.
כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסולפיד אלסטומרי ו/או שווה  12.6.15.2

 .P.V.Cיטומים מחומרים אקריליים או ערך. לא יתקבלו א
יש לתכנן רציפות איטום בהיקף הפתחים. מריחות סיליקון לא        12.6.15.2
 יאושרו. 
כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י יועץ  12.6.15.4

 המעטפת, בנוסף לבדיקת הדבקה שתבוצע באתר.
משום שחרור הקבלן מהתחייבותו  אין באישור היועץ לחומרים 12.6.15.5

 לאטימות מוחלטת בכל מערכות האלומיניום.
 
 איטום חיבורי קבע במסגרות 12.6.16 

החומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחוברים חיבורי קבע                        
באמצעים מכאניים, כגון; החיבור המכאני בין המשקוף לסף או קורה 

 ת המתכנן. לזקיף יהיו עפ"י הנחיו
 
 האיטום בין חלקי מסגרות ניידים 12.6.17 

יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה                       
ונקודות ההשקה שבין חלקים ניידים של מסגרות. האטמים יהיו 

עשויים חומרים שאינם פוגעים באלומיניום והעמידים בפני השפעות 
 מפרטורה. מזג אויר ושינויי ט

 
 האיטום בין קיר המסך לחלקי בניין 12.6.18

הקבלן יבטיח את אטימות קיר המסך בפני חדירת מים ואויר.                       
האיטום יהיה רצוף וייעשה באורח מקצועי. חומרי האיטום יהיו מן 
הסוג שנדבק לבטון חשוף ולאלומיניום, אינו פוגע באלומיניום, אינו 

ות ואינו מפריש שמנים או חומרים מזהמים על קירות אוגר רטיב
 הבניין וחיפוי האבן.

 
 לחלקי בניין ALL GLASSהאיטום בין קיר  12.6.19

הקבלן יבטיח את אטימות קיר המסך בפני חדירת מים ואויר.                        
האיטום יהיה רצוף וייעשה באורח מקצועי. חומרי האיטום יהיו מן 

 בקהסוג שנד
לבטון חשוף ולזכוכיות, אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש שמנים או                        

 חומרים מזהמים על קירות הבניין וחיפוי האבן. אינו תופס אבק 
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 ונשאר שקוף לאורך זמן.                       
 

 בדיקות לאחר ההרכבה   12.6.19
לן לפי דרישת מנהל בדיקות לאחר ההרכבה יבוצעו על ידי הקב 

הפרויקט והיועץ להוכחת עמידות קיר המסך וחלקיו בפני חדירת מים 
 ואויר.

 
 מסגרות פלדה   12.6.20 

באם יידרש הקבלן לבצע בהתאם לתוכניות עבודות עם מסגרות  
פלדה, יבוצעו העבודות לפי דרישות המפרטים הכלליים והתקן 

 הישראלי ודרישות מפרט מיוחד.
ממ' ויבוצע בהתאם להנחיות  2.0 -י הפלדה לא יקטן מא. עובי פח 

 יועץ   
 הקונסטרוקציה האדריכל ויועץ האלומיניום.                            
 ב.  כל העבודות האפשריות יבוצעו מראש בבית המלאכה. 

כל עוד לא נדרש  789ת"י  -ב 1ג.  סבולת הייצור תתאים לדרגה   
 אחרת.

 
 תוך בין מתכות הפרדה/שי 12.6.21 

בכל מקום בו יש מגע בין האלומיניום לפרופילי פלדה, על הקבלן  
 E.P.D.Mאו  S.B.Sלבצע הפרדה על  ידי יריעה ביטומנית משוכללת 

שכבה  EA9+לצבוע את פרופילי הפלדה בצבע יסוד אפוקסי קופון 
תוצרת "טמבור". הפרדה זו לא באה במקום האיטום  EA4עליונה 

 בנוסף.הנדרש שיבוא 
 
 מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים 12.6.22 

לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניום לבין חלקי פלדה ומתכות אחרות  12.6.22.1
בבניין פרט לפלדלת אלחלד. כל שטח מגע במקרה כזה יבודד על ידי 
חציצה בחומר פלסטי, שאינו ספוגי או שיטה אחרת שתאושר מראש 

 על ידי יועץ המעטפת.
 

עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, במקומות בהם יותר השימוש  12.6.22.2
 בפלדה, יהיו מגולוונים, או צבועים באבץ קר.

 חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון, מלט וכדומה יהיו מרוחים  12.6.22.3
 בצבע ביטומני, לשמירה על עמידות המתכת בפני קורוזיה.                       

 
 הגנה על העבודות  23.612. 

על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה, לאחר הסיום ועד  
מסירתן הסופית לחברה. חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום 

 המערכת וסוגה.
 
 חיבורים למבנה   12.6.24 

אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה, החיבורים יבוצעו בדרך  
ברגים מסוג מתאים לכל מצב. כל  כלל באמצעות עוגני פלדה או

הברגים יהיו שקועים עם ראש שטוח במישור האלומיניום ובאותו 
 גימור. לא יותרו מסמורים )ניטים( בכל מערכת אלומיניום.
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 פיגומים  12.6.25

הכנפיים בבניין יתוכננו, כך שניתן יהיה להרכיבם מתוך המבנה ללא  
 יים או פיגומי גישה אחרים, שימוש בפיגומים חיצוניים. פיגומים פנימ

הדרושים לקבלן, יסופקו ויורכבו על ידו. פיגומים אלה יותקנו, כך                       
שלא יפריעו לביצוע עבודות על ידי קבלנים וגורמים אחרים. 

 הפיגומים יפורקו בתום העבודה.
 

 מניעת מעבר אש בין קומות הבניין  12.6.26
דה בין כל הקומות למניעת מעבר אש ועשן לפי התקן יש לבצע הפר  12.6.26.1

 הישראלי וכפי שיאושר ע"י מכבי אש ומהנדס הבטיחות.
הפרדה זו תבוצע מפח אלומיניום מגולוון. בנוסף יש למקם שתי   12.6.26.2

סמ'  90סמ' ובמרווח אנכי של כ  10שמיכות בידוד רציפות בעובי של כ 
 מות למעט קומה אחרונה.מעל למפלס התקרה האקוסטית בכל הקו

 ס"מ בין הקומות,  90בקומות בהם אין קטע בטון ו/או בלוקים בגובה   12.6.26.3
על הקבלן להוסיף את הדרוש לצורך הפרדת אש עפ"י הנחיות כיבוי                        

 אש. 
 ע"י גבס כפול או לוח פרומטקס.                        

 
 יעות מכאניות באספקה ובניההגנה כנגד פג  12.6.27
אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו בתאום מוקדם עם  12.6.27.1

מתאם הפרויקט בהתחשב בהתקדמות ביצוע הפרויקט ואפשרויות 
האחסון באתר. הקבלן יתאם אכסון של חומרים בשטח הפרויקט על 

 חשבונו ואחריותו.
 

יוחלף או יותקן ע"י הקבלן  כל מוצר, או חומר שיימצא פגום, או לקוי 12.6.27.2
בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה את חזות 

 המוצר.
פריטים, שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם, יסופקו לאתר   12.6.27.3

בחלקים, אולם הקבלן מתחייב מראש להכין מתקנים מתאימים 
 להרכבת הפריטים.  

יובלו אל האתר מוגנים ועטופים בעטיפה  כל מוצרי האלומיניום 12.6.27.4
 פלסטית ואמצעים מתאימים לשיטת ההובלה, של הקבלן.

לפני המסירה של המעטפת, הקבלן ינקה את כל מערכת אלומיניום  12.6.27.5
וחלקיה במטלית נקייה ובמים פושרים ודטרגנטים עדינים למניעת 

 פגיעה באיטום.
מרים כימיים שתוקפים הקבלן לא ישתמש, לצרכיי הניקוי, בחו  12.6.27.6

אלומיניום כגון: חומרים אלקליים ולא באמצעים מכאניים 
השוחקים את פני השטח, כגון צמר פלדה, או כלי פלדה, בשעת 

המסירה יהיו כל החלקים שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני פגיעה 
כלשהי, מכאנית כגון; קמטים, שריטות ושברים ולא כימית כגון; 

(, או  PITTINGנגרם ע"י מלט או סיד, גימום ) איכול, חספוס ש
כתימה. כמו כן, יוסרו מקיר המסך שרידי חומר מגן באמצעים 

 מתאימים.
יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן אחר שעשויה  12.6.27.7

 לפגום  
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 בשלמות קיר המסך, מרכיביו ותפרי האיטום.                       
להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך, הלחמה או חיתוך יש     12.6.27.8

  בקרבת
 הזכוכית, האלומיניום ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת.                       

 
 

 אחזקה -חלק שמיני  12.7   
 
 מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף 12.7.1  

זקה בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לנציגות לצרכיי אח 
 שוטפת של קיר המסך וחלקיו את החומר הבא:

 עותקים. 3 -( ב AS BUILDתוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  . 1 
 הוראות אחזקה מונעת ושיטת החלפת יחידות ומוצרים. . 2 
מסה"כ  2%מוצרי פרזול ואביזרים רזרביים בכמות של   . 3 

    המכרז. 
רכיי תחזוקה ותיקון החומרים הנ"ל ישמשו את הנהלת הבית לצ 

נזקים  שנגרמו שלא באשמת הקבלן ואינם כלולים במסגרת האחריות 
 עפ"י החוזה.

 
 התאמות 12.7.2
עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן נדרש, תיבדק  12.7.2.1

 ההתקנה של קיר המסך. כל פגם או חומר שניזוק יתוקן או יוחלף.
הבדיקות יש להודיע ליועץ למתאם הפרויקט  בכל מקרה של כשל בעת 12.7.2.2

 ולאדריכל כל תיקון יעשה באישור היועץ לאחר בחינת המצב באתר.
 

 ניקוי 12.7.3
בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי מערכות האלומיניום יהיו  12.7.3.1

 נקיים. 
יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסים  המאושרים ע"י  12.7.3.2

 ללא פגיעה בגימור והצבע של חלקי קיר המסך.היצרן, 
עם השלמת העבודה יש לסלק השאריות, הציוד והחומרים העודפים  12.7.3.3

 מהאתר.
יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים והפגומים הקשורים  12.7.3.4

 בעבודה.
 יש לסלק כתמי התזה על מנת למנוע פגיעה בציפוי המתכת והזכוכית. 12.7.3.5
 תחזוקה וניקוי מרבית המערכות בבניין תתבצע מבחוץ. 12.7.3.6
תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן   12.7.3.7

 והנחיות 
 החברה המרכיבה. 

הגישה לקירות הגבוהים למטרות ניקוי ותחזוקה תבוצע בעזרת סל  12.7.3.8
 ת.הידראולי עם הגנות מתאימות למניעת פציעה של הזכוכיו

 
 אופני מדידה ותשלום -חלק תשיעי   12.8 
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 כללי 12.8.1
כחלק מהמכרז הפאושלי תכולות עבודות האלומיניום המופיעות  

בתוכניות, ובמפרט הטכני המיוחד, ובכתב הכמויות המצורף כוללות 
 את כל האלמנטים המפורטים מטה.

 
 תכולת המחירים   12.8.2

שורים, אספקה, הרכבה וצביעה מחיר כל פריט כולל תכנון מפורט ואי 
של הקונסטרוקציה ופרטי הזיגוג מפלדה, להקשחת ותמיכת 

הפריטים במקומם, המשקופים העיוורים, הפרופילים הנראים לעין 
והסמויים, האילגון, הגוון, הליטוש, הצביעה, האטמים, הבידוד, 

הפרזול, המסילות, המעצורים, המנעולים, הצילינדרים, המנגנונים 
יים וההידראוליים, מנעולי הבהלה, הצירים וכיו"ב לפי החשמל

המפורט בתוכנית האדריכל, לפי דרישות היועץ, דרישות התקן 
הישראלי, דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ הבטיחות, 

 ודרישות יועצי המבנה על פי מקצועותיהם.
 

בלת כולל המחיר ביצוע דוגמאות על פי הנדרש במפרט לקכמו כן  12.8.3
. כמו כן כולל המחיר ביצוע "רב מפתח" לכל אישור סופי לביצוע

המנעולים והצילינדרים וכן מעצורים לכל הדלתות/כנפיים ממתכת 
בלתי מחלידה ברצפה ובכנפי הדלתות. כ"כ כולל המחיר הובלה, 

אחסנה באתר ו/או במקום אחר שאושר על ידי המתאם, וכל אמצעי 
על הפריטים המורכבים ושאינם העזר והחומרים להרכבה, הגנה 

מורכבים, האלומיניום והזכוכית על לשלב קבלת העבודה והבניין על 
 ידי היועץ והנציגות.

 
המחיר כולל בדיקת מקטע חלון ואגף קבוע באתר בהתזה ובדיקת   12.8.4

.  המחיר כולל גם בדיקות לאיתור 1142תקן למעקות לפי תקן .
אם יתברר לאחר הבדיקה שאי  הסיבות לאי עמידה בדרישות המפרט
 עמידה בדרישות היא בגין המוצרים.

 
 תכנון מפורט 12.8.5 

בעד תכנון המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי המפרט, זה לא  12.8.5.1
 ישולם בנפרד. רואים את תמורתו ככלולה במחירי היחידה.

, לא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור הדוגמאות שתורכבנה באתר 12.8.5.2
פריטים נוספים שיסופקו על ידו ובעבור דגמים חלקיים ודגמים שיכין 

 לצרכיו או ביוזמתו שלו. 
הכנת הדוגמאות תכלול את כל עלויות איסוף ואספקת המידע,  12.8.7.3

 התכנון והבדיקות והניסיונות עד לאישור סופי.
 

 זיגוג  12.8.8
היחידה. במקרה והחברה תבחר שמשות מחיר הזיגוג כלולים במחיר                        

מזכוכית שונה מהזכוכית המתוארת בכתב הכמויות יקבע מחיר 
היחידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת. מחיר היחידה 
לשמשות כולל את אספקתם במידות הדרושות, הובלתם עד האתר, 
הגנה עד שלב מסירה והחלפה של זכוכית סדוקה עקב שבר אקראי. 
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ר ההוצאות, לרבות הרווח, כלולות במחיר היחידה למוצר כל שא
 האלומיניום או מסגרת  הפלדה בהן מורכבות השמשות.

 
 ציפויים, ספים והלבשות 12.8.9

מחירי היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי פנים או חוץ  
המבנה הסמוך ליחידות. מחירי היחידות כוללים את הספים 

ת פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה שיאושרו מאלומיניום והלבשו
 בתוכניות הביצוע.

 
 מסגרות פלדה 12.8.10

עבודות זיגוג בפלדה, המשולבות ברחבי הגן כגון זוויות, הברזות,  
נורטון טייפ ואיטום והדבקה בסיליקון סטרוקטוראלי אינן נמדדות 

 בנפרד והן כלולות במחירי היחידה.
 

 עבודות איטום 12.8.11
כל עבודות האיטום מסביב לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם                        

 נמדדות בנפרד וכלולות במחיר היחידה.
 
 
 
 
 

 אחריות -חלק עשירי   12.9   
 

 :כללי 12.9.1 
הקבלן אחראי לאיכות המוצרים שייצר ויביא לאתר. הקבלן אחראי  12.9.1.1

ן והתקינה המקובלים לאיכות ההרכבה וההתאמה לדרישות התוכ
 בתעשייה. 

עם קבלת הודעה על פגמים, בתקופת האחריות, יש לתקן או להחליף  12.9.1.2
 הפריטים הפגומים בהתאם להנחיות הנציגות  ללא חיובים נוספים.

יש למסור לנציגות אחריות כתובה, בהתאם למסמכי החוזה, כי  12.9.1.3
לתקופה שנרשמה  החומרים המותקנים בפרויקט חופשיים מפגמים

 בחוזה. 
אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן, וזאת ללא           12.9.1.4

כל התחייבות מצד המזמין לתחזק את המוצר. כל תחזוקה הנדרשת 
 לצורך עמידה בכתב האחריות תחול על הקבלן לכל התקופה.

 
 תקופת האחריות לחומרים במעטפת  12.9.2
שנים ולכך  10ות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של האחרי 12.9.2.1

שהגימור לא ידהה, יקבל גוון בלתי אחיד, ייסדק, יתקלף וישחק בכל 
 צורה אחרת.

שנים, לא  10האחריות לביצוע הזיגוג בזכוכית תינתן לתקופה של   12.9.2.2
 כולל סדיקה עקב וונדליזם או פגיעה אקראית של קבלן אחר. 

שנים.  10חריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה של הא  12.9.2.3
בנוסף, יש לתת אחריות למניעת דליפות אויר ומים, יציבות 

 סטרוקטורלית ללא עיוותים וסטיות בהתאם לעומסים המתוכננים.
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 10הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך          12.9.2.4
 שנים 

 מיום הקבלה הסופי של כל העבודות ע"י השותפות.                      
 תעודת האחריות תימסר למזמין העבודה.          12.9.2.5

 
     אחריות לטיב היחידות 12.9.3
במשך שנות האחריות, הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות, כולל  12.9.3.1

החלפת חלקים ובמקרה הצורך יחליף יחידות שלמות ללא תוספת 
 לום.תש

המזמין ישלם לקבלן רק עבור ליקויים הנובעים לדעתה משימוש לקוי  12.9.3.2
ביחידות בניגוד להוראות השימוש של הקבלן, בתנאי שהוראות כאלו 

 ימסרו מראש בכתב על ידי הקבלן ויאושרו על ידי היועץ.
 

  פיגור באספקת התוכניות, האישורים ובביצוע הדגמים 12.9.4
התקדמות ביצוע התכנון ו/או ביצוע כל דגם ו/או אם נגרם עיכוב ב 

בהשלמת קבלת האישורים והבדיקות באשמת הקבלן ו/או עקב אי 
התאמת התכנון והדגמים או חלק מהם לדרישות החוזה, יישא 

הקבלן באחריות המלאה והבלעדית לעיכוב כנ"ל ולהוצאות הנובעות 
 מאותו 

לגרוע ביתר זכויות  עיכוב בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי 
 .האדריכל והחברה בהתאם לחוזה

 AS MADEספרי מתקן ותוכניות     12.9.05
בודה, הקבלן יגיש ספרי מתקן ותוכניות עדות לפי עם סיום הע

 המצ"ב. 1הפורמט המפורט בנספח 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק אחד עשר: כתב כמויות לגן החיות בבאר שבע     12.10 
 

 הערות כלליות לכתב הכמויות בגן החיות בבא שבע:                     
 

  .   על הקבלן לעיין בתוכניות האדריכל ונספח הבטיחות לגבי מיקום חלונות1            
 ודלתות החילוץ והמילוט.                  

 לפי בחירת האדריכל והמזמין.  RAL .    גוון האלומיניום והאביזרים יהיה 2             
של יוניברקול  15מיקרון באבקה אלקטרוסטטית סופר דור  60בעובי                   

 נירלט. 
 מחוזקים על פי עומס שירות וגודל  .   כל מערכות ההזזה בפרויקט יהיו3            

 הפתח בכל פתח בנייה ובכל קומה בנפרד.  בדלתות תותקן נעילה רב                   
 נקודתית עם ידית מנוף וצילינדר עם מפתח מסטר.                    

.     עובי זכוכית מינימאלי במעקות יהיה על פי כתב כמויות לכל פריט 4           
 ד        בנפר

 , מעודכנים.  1099ו  1142בכפוף לחישוב תכן זכוכית עפ"י תקן                    
 ממ עם איטום בטייפ  2.   על הקבלן לבצע משקופים עיוורים מפח מגולוון 5
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בוטילי וסיקה פלקס על רולקה חלקה, על פי הנחיות היועץ בשלב        
 הדוגמא. 

 אם לכל פרט גמר של טיח, גבס, בלוקי גבס, או סוג המשקוף העיוור יות       
 כל חומר גמר נוסף עליו יחליטו האדריכל והמזמין. בקירות מסך בלבד        
 לא יותקנו משקופים עיוורים.       

.   כיוון פתיחת הכנפיים יהיו בתיאום עם תוכניות האדריכל, נספח 6 
 הבטיחות 

 תריע על אי התאמה מראש. רשימות האלומיניום. על הקבלן לה       
7   . 
 .   הקבלן יתריע על כל שינוי שסוטה מתוכניות הביצוע לפני הביצוע בפועל. 9
 . הקבלן לא יתקין מערכות בפתחים שלא עברו הכנה, וניקוי, או בפתחים 10
 בהם מתבצעות עבודות רטובות שעשויות לפגום באיכות מערכות       
 על מערכות האלומיניום עד למועד המסירה.  האלומיניום. הקבלן יגן      
 . על הקבלן/ים להגיש תוכניות ביצוע מלוות בתכנון הנדסי לכל הפריטים. 11

 . 12בפרק                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מערכות אלומיניום וזיגוג במבני גן החיות  .א
 

 2020למאי  17על פי רשימות למכרז של א. לרמן אדריכלים ועל פי עדכון 
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 מיקום
 

 תיאור
 

 זיגוג
 

 
 גודל
 

 
  כמות

 
 מחיר 
 פריט

12.10.01 
 לרמן 

 
 100 –א 

 
 גן החיות 

 
 מבנה כניסה 

02    

חלון קיפ משתפע עם אגף קבוע 
הלבשות  עם 5500תחתון דוגמת קליל 

ממ' או מלבניות לבחירת  30שטוחות 
האדריכל משקופים עיוורים יבוצעו 
לפי חומרי הגמר ותשתית פתח 

כולל פח חיפוי תחתון מורכב ייה. הבנ
ממ' פנל פח אלומיניום מכופף על  2מ

גבי תחתית חלקה עם ברגים ישירות 
 לבטון.  

 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:
 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 

על פי בחירת   RAL  גוון פח חיפוי:
 PVDF האדריכל ב

מספרי חיכוך  2ידית מנוף ,  פרזול:
 ומגביל פתיחה פריק.   לפתיחה

ממ'  6/16/6
זכוכית 

בידודית   
 שקופה

 מחוסמת 
 

 2400X  1000 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 7
 

 

 

12.10.02 
 לרמן 
 

 101 –א 
 

 גן החיות 
 

 מבנה כניסה
02    

 עם 5500אגף קבוע דוגמת קליל 
ממ' או מלבניות  30הלבשות שטוחות 

לבחירת האדריכל משקופים עיוורים 
רי הגמר ותשתית יבוצעו לפי חומ

כולל פח חיפוי תחתון פתח הבנייה. 
ממ' פנל פח אלומיניום  2מורכב מ

מכופף על גבי תחתית חלקה עם 
 ברגים ישירות לבטון.  

 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:
 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 

על פי בחירת   RAL  גוון פח חיפוי:
 PVDF האדריכל ב

 

ממ'  6/16/6
ת זכוכי

בידודית   
 שקופה
 מחוסמת

 
במידה ויש 
הפרש גובה 
חוץ / פנים 

 60גבוה מ
סמ' חובה 

 10לזגג עם  
 ממ' זכוכית
מחוסמת 

   פנימית

 מידות פתח  
2400X  1000 

 ממ' 
 

 2מידות פח 
 ממ'  לחיפוי

400X 1000 
 ממ'
 

 יח' 4
 

 

  

  : 01סה"כ דף 
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 מיקום
 

 תיאור
 

 זיגוג
 

 
 גודל
 

 
  כמות

 
 יר מח

 פריט

12.10.03 
 לרמן 
 

 102 –א 
 

 גן החיות 
 

 מבנה כניסה
02    

חלון קיפ משתפע עם אגף קבוע 
תחתון ואגף קבוע צד דוגמת קליל 

ממ' או  30הלבשות שטוחות  עם 5500
מלבניות לבחירת האדריכל משקופים 
עיוורים יבוצעו לפי חומרי הגמר 

כולל פח חיפוי ותשתית פתח הבנייה. 
ממ' פנל פח  2ב מתחתון מורכ

אלומיניום מכופף על גבי תחתית 
 חלקה עם ברגים ישירות לבטון.  

 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:
 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 

על פי בחירת   RAL  גוון פח חיפוי:
 PVDF האדריכל ב

מספרי חיכוך  2ידית מנוף,  פרזול:
 לפתיחה ומגביל פתיחה פריק.  

מ' מ 6/16/6
זכוכית 

בידודית   
 שקופה
 מחוסמת

במידה ויש 
הפרש גובה 
חוץ / פנים 

 60גבוה מ
סמ' חובה 
לזגג אגף 

קבוע מלא 
ממ'  10עם  

 זכוכית
מחוסמת 

   פנימית

 מידות פתח  
2400X  2000 

 ממ' 
 

 2מידות פח 
 ממ'  לחיפוי

400X 2000 
 ממ'
 

 יח' 4
 

 

 

12.10.04 
 לרמן 
 

 103 –א 
 

 גן החיות 
 

 סהמבנה כני
02    

 עם 5500אגף קבוע דוגמת קליל 
ממ' או מלבניות  30הלבשות שטוחות 

לבחירת האדריכל משקופים עיוורים 
יבוצעו לפי חומרי הגמר ותשתית 

 פתח הבנייה. 
 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:

 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 
 

ממ'  6/16/6
זכוכית 

בידודית   
 שקופה
 מחוסמת

יש במידה ו
הפרש גובה 
חוץ / פנים 

 60גבוה מ
סמ' חובה 

 10לזגג עם  
 ממ' זכוכית
מחוסמת 

   פנימית

2400X  850 
 ממ' 

 

 

 יח' 17
 

 

 

12.10.05 
 לרמן 

 
 104 –א 

 
 גן החיות 

 
 מבנה כניסה 

02   

חלון קיפ משתפע עם אגף קבוע 
הלבשות  עם 5500תחתון דוגמת קליל 

ממ' או מלבניות לבחירת  30שטוחות 
דריכל משקופים עיוורים יבוצעו הא

לפי חומרי הגמר ותשתית פתח 
 הבנייה. 

 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:
 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 

מספרי חיכוך  2ידית מנוף ,  פרזול:
 לפתיחה ומגביל פתיחה פריק.  

ממ'  6/16/6
זכוכית 

בידודית   
 שקופה

 מחוסמת 
 

 2400X  1000 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 16
 

 

  

  :  02סה"כ דף 

  : 01+  02סיכום דף 
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 מיקום
 

 תיאור
 

 זיגוג
 

 
 גודל
 

 
  כמות

 
 מחיר 
 פריט

12.10.06 
 לרמן 
 

 105 –א 
 

 גן החיות 
 

 חדר ישיבות 
117A   
 

 מבנה כניסה
02    

סיקורית  ALL GLASSקיר פינתי 
של עמית מערכות   5000דוגמת סיריון 

ר צד לפתיחה כולל דלת סיקורית צי
כלפי חוץ עם אגף קבוע עליון כולל 
איטום בסיליקון קריסטאלי שקוף 

 בין הזכוכיות ברוחב שאינו עולה על
ממ' מבפנים ומבחוץ.  יש  10-12 

לבצע מסגרת פלדה היקפית נסתרת 
 RHSבתקרה אקוסטית מורכבת מ

היקפי עם קושרות מפלדה לתקרת 
+ כדי לקשר בין  346הבטון במפלס 

בטון למפלס התקרה תקרת ה
 +.   285האקוסטית במפלס 

  : נירוסטה מט מוברשגוון אביזרים
על פי בחירת  RALגוון פרופילים: 

 60של נירלט  15האדריכל סופר דור 
 מיקרון.
ידית מנוף וצילינדר ואביזרים  פרזול:

מותאמים לשימוש בדלת זכוכית 
 וסנדל נירוסטה עליון ותחתון דוגמת 

מית מערכות של ע GALERYסדרת 
 לבחירת האדריכל. 

8/1.52/8  
ממ' זכוכית 
רבודה 
 שקופה

 מחוסמת 
 
 

7300  +3600 
 +3600  

2850X   
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 1
 

 

  

12.10.07 
 לרמן 
 

 106 –א 
 

 גן החיות 
 

 מעקה זכוכית
 

 מבנה כניסה
02    

מזכוכית  סטרוקטוראלימעקה 
רבודה מחוסמת אקסטרה קליר 

גוג יבש של מותקנת בתוך תעלה לזי
או שווה ערך.  ONLEVELחברת 

חייב לעמוד בתקן ולעבור בדיקת 
לפי חישוב תכן  1142נגיפה לפי תקן 

זכוכית על ידי מהנדס מורשה מטעם 
 הקבלן 

על פי בחירת  RALגוון פרופילים: 
 60של נירלט  15האדריכל סופר דור 

 מיקרון.
תעלה אלומיניום לזיגוג  פרזול:

חברת סטרוקטוראלי יבש של 
ONLEVEL  או שווה ערך  

10/1.52/10 
ממ' זכוכית 
 רבודה 

סנטרי גלאס 
 מחוסמת

 
 

1100X  2010 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 1
 

 

 

  :  03סה"כ דף 

  : 03+  02סיכום דף 
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 מיקום
 

 תיאור
 

 זיגוג
 

 
 גודל
 

 
  כמות

 
 מחיר 
 פריט

12.10.08 
 לרמן 
 

 107 –א 
 

 גן החיות 
 

 מעקה זכוכית
 

 סהמבנה כני
02    

מזכוכית  סטרוקטוראלימעקה 
רבודה מחוסמת אקסטרה קליר 
מותקנת בתוך תעלה לזיגוג יבש של 

או שווה ערך.  ONLEVELחברת 
חייב לעמוד בתקן ולעבור בדיקת 

לפי חישוב תכן  1142נגיפה לפי תקן 
זכוכית על ידי מהנדס מורשה מטעם 

 הקבלן 
על פי בחירת  RALגוון פרופילים: 

 60של נירלט  15ופר דור האדריכל ס
 מיקרון.
תעלה אלומיניום לזיגוג  פרזול:

סטרוקטוראלי יבש של חברת 
ONLEVEL  או שווה ערך  

10/1.52/10 
ממ' זכוכית 
 רבודה 

סנטרי גלאס 
 מחוסמת

 
 

1100X  3880 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 1
 

 

 

12.10.09 
 לרמן 
 

 108 –א 
 

 גן החיות 
 

 חלון קופות 
 

 מבנה כניסה
02    

כית רבודה קבועה אלכסונית זכו
מחוסמת עם חור עגול למערכת עזר 
לשמיעה מותקנת בזוויות שקועות 
ופרופילי תעלה תחתונים מאלומיניום 
עם נורטון טייפ וסיליקון 
סטרוקטוראלי עם פח אלומיניום 

ממ'  2לחיפוי הדלפק החלק תחתון 
 PVDFצבוע ב 

על פי בחירת  RALגוון פרופילים: 
 60של נירלט  15ור האדריכל סופר ד

 מיקרון.
על פי בחירת   RAL  גוון פח חיפוי:

 PVDF האדריכל ב

6/1.52/6 
ממ' זכוכית 
 רבודה 
 שקופה 
 מחוסמת

 
 

 שטח זכוכית:
X  5100 

  1302-2000 
 ממ' 
 

 ממ' פח 2שטח 
 אלומיניום:

X  5100 
350-750 

 

 יח' 1
 

 

  

12.10.10 
 לרמן 
 

 109 –א 
 

 גן החיות 
 

 חלון קופות 
 

 מבנה כניסה
02    

הזזה דו כנפי דו מסילתי  9000חלון 
לפתיחה כלפי ימין ושמאל על מסילה 

אגפי  2ממ' פנימית עם  3800ברוחב 
חלון מקובעים קדמיים צדדיים כול 

 אגף קבוע אלכסוני בצד ימין.  
על פי בחירת  RALגוון פרופילים: 

 60של נירלט  15האדריכל סופר דור 
 מיקרון.

על פי בחירת   RAL  וי:גוון פח חיפ
 PVDF האדריכל ב

6/1.52/6 
ממ' זכוכית 
 רבודה 
 שקופה 
 מחוסמת

 
 

 שטח זכוכית:
X  4932 
  1500 

 ממ' 
 

 ממ' פח 2שטח 
 אלומיניום:

X  4932 
800 
 

 יח' 1
 

 

  

  :  04סה"כ דף 

  : 03+  04סיכום דף 
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 מיקום
 

 תיאור
 

 זיגוג
 

 
 גודל
 

 
  כמות

 
 מחיר 
 פריט

.1112.10 
 לרמן 
 

 200 –א 
 

 גן החיות 
 

 מבנה תפעולי
04   

 4900דלת ציר צד למילוט דוגמת קליל 
 לפתיחה כלפי חוץ עם אגף קבוע צד עם

ממ' או מלבניות  30הלבשות שטוחות 
לבחירת האדריכל משקופים עיוורים 
 לפי חומרי הגמר ותשתית פתח הבנייה. 

 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:
 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 

צירי דגל תלת  3ידית מנוף,   פרזול:
, GEZE 5000כנפים כ"א, מחזיר שמן 

 צילינדר פרפר פנימי וקודן חיצוני. 

ממ'  6/12/6
זכוכית 
 בידודית
 שקופה

 מחוסמת 
 

2180X  1600 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 1
 

 

 

12.10.12 
 לרמן 
 

 202 –א 
 

 גן החיות 
 

 מבנה תפעולי
04   

פ משתפע עם אגף קבוע תחתון חלון קי
הלבשות שטוחות  עם 5500דוגמת קליל 

ממ' או מלבניות לבחירת האדריכל  30
משקופים עיוורים יבוצעו לפי חומרי 

 הגמר ותשתית פתח הבנייה. 
 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:

 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 
מספרי חיכוך  2ידית מנוף ,  פרזול:

 מגביל פתיחה פריק.  לפתיחה ו

ממ'  6/16/6
זכוכית 

בידודית   
 שקופה

 מחוסמת 
 

 2180X  820 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 2
 

 

  

12.10.13 
 לרמן 
 

 203 –א 
 

 גן החיות 
 

 מבנה תפעולי
04   

דו כנפי עם מסילת  9000חלון הזזה 
 רשת עם אגף קבוע תחתון כפול  עם

ממ' או מלבניות  30הלבשות שטוחות 
כל משקופים עיוורים לבחירת האדרי

 לפי חומרי הגמר ותשתית פתח הבנייה. 
 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:

 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 
ידית עולה יורדת עם נעילה רב  פרזול:

 נקודתית ובולם  

ממ'  6/12/6
זכוכית 
 בידודית
 שקופה

 מחוסמת 
 

2180X  1850 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 2
 

 

 

12.10.14 
  לרמן
 

 204 –א 
 

 גן החיות 
 

 מבנה תפעולי
04   

אגפים  3חלונות קיפ משתפע עם  3
 5500קבועים תחתונים דוגמת קליל 

ממ' או  30הלבשות שטוחות  עם
מלבניות לבחירת האדריכל משקופים 
עיוורים יבוצעו לפי חומרי הגמר 

 ותשתית פתח הבנייה. 
 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:

 מיקרון. 60נירלט  של 15סופר דור 
מספרי חיכוך  2ידית מנוף ,  פרזול:

 לפתיחה ומגביל פתיחה פריק.  

ממ'  6/16/6
זכוכית 

בידודית   
 שקופה

 מחוסמת 
 

 2180X  
2900 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 1
 

 

 

  :  05סה"כ דף 

  : 05+  04סיכום דף 
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 מיקום
 

 תיאור
 

 זיגוג
 

 
 גודל
 

 
  כמות

 
 מחיר 
 פריט

12.10.15 
 רמן ל

 
 205 –א 

 
 גן החיות 

 
 חדר ניתוח 

118 B  
 

 מבנה תפעולי
04   

 5שכוללת  5500ויטרינה של  קליל 
חלונות קיפ  2אגפים קבועים ו

 משתפע לפתיחה כלפי פנים עם
ממ' או מלבניות  30הלבשות שטוחות 

לבחירת האדריכל משקופים עיוורים 
לפי חומרי הגמר ותשתית פתח 

 הבנייה. 
 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:

 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 
מספרי חיכוך  2ידית מנוף,  פרזול:

 לפתיחה ומגביל פתיחה פריק.  
 

ממ'  6/12/6
זכוכית 
 בידודית
 שקופה

 מחוסמת 
במידה ויש 
הפרש גובה 
חוץ / פנים 

 60גבוה מ
סמ' חובה 
לזגג אגף 

קבוע שלם 
ממ'  10עם  

 זכוכית
מחוסמת 

 פנימית

2180X  5950 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 1
 

 

 

12.10.16 
 לרמן 
 

 206 –א 
 

 גן החיות 
  

 מטבח 
105 B 

 
 מבנה תפעולי

04   

 3שכוללת  5500ויטרינה של  קליל 
אגפים קבועים וחלון קיפ משתפע 

הלבשות  לפתיחה כלפי פנים עם
ממ' או מלבניות לבחירת  30שטוחות 

האדריכל משקופים עיוורים לפי 
 שתית פתח הבנייה. חומרי הגמר ות

 על פי בחירת האדריכל   RAL  גוון:
 מיקרון. 60של נירלט  15סופר דור 

מספרי חיכוך  2ידית מנוף,  פרזול:
 לפתיחה ומגביל פתיחה פריק.  

 

2180X  3400 
 ממ' 

 
 
 
 

 

 יח' 1
 

 

  

12.10.17 
 לרמן 
 

 207 –א 
 

 גן החיות 
 

 מבנה תפעולי
04   

 כיפת תאורה מלבנית של חברת
LAMILUX  סקילייט עם מסגרת

אלומיניום מלבנית ופח להסתרת ה 
EPDM  כולל מנוע שרשרת לפתיחה

וסגירה לצורך אוורור מותאם 
למשקל הכיפה בהפעלה על ידי לחצן 
באופן יום יומי. פלשונג היקפי כולל 

 10רציפה בחפיפה של  EPDMיריעת 
ממ'  2וחיפוי פח   סמ' עם יריעות הגג

 להסתרה 
לבחירת  RAL מיניום:גוון אלו
 60של נירלט  15סופר דור האדריכל 
 מיקרון.

 PVDFמיקרון  25גוון פח אלומיניום: 
 לבחירת האדריכל RALבגוון 

כיפת אקריל 
כפולה 

במסגרת פח 
 אלומניום

 

1000X  900 

 ממ' 
 
 
 

 

 יח' 12
 

 

  

  :  06סה"כ דף 

  : 06+  05סיכום דף 
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 מיקום
 

 תיאור
 

 זיגוג
 

 
 גודל
 

 
  כמות

 
 מחיר 
 פריט

12.10.18 
 לרמן 
 

 208 –א 
 

 גן החיות 
 מקלחון 
מתחם 
    תפעולי

 מחיצת זכוכית במקלחות ודלת  
ציר צד למקלחון עם זכוכית שקופה  

 מחוסמת דוגמת "דוקטור זכוכית" 
אביזרי מקלחת עם ידיות    גוון:

 וצירים מצופים כרום ניקל 
 

ממ' זכוכית    8
 שקופה
 מחוסמת

 

900  +1300  
 ממ' 

 
 

 יח' 2
 

 

 

  : 07סה"כ עמוד 

 סה"כ עלות אלומיניום וזיגוג לגן החיות לא כולל מע"מ בבאר שבע: 
 ( 06+  07) סיכום דף  

 

  מע"מ: 

 סה"כ עלות אלומיניום וזיגוג לגן החיות כולל מע"מ בבאר שבע: 
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 מתקני מיזוג אוויר ואוורור - 15פרק 
 

 כללי 15.01
 

לגן מתיחסות  במכרז/חוזהעבודות מיזוג האוויר המפורטות במפרט   15.01.01
   נגב באר שבע. ZOOחיות 

 
ים יוהמפרטים הכלל פרט המיוחד,כל העבודות תבוצענה בהתאם למ  15.01.02

 לעבודת בניה של משרד הבטחון במהדורתם המעודכנת.
 

 שם מס' 
 מתקני חשמל 08 
 עבודות צביעה 11 
 ג אוירמתקני מיזו 15 
 וכן כל התקנים הישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. 

 
, ועל הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי בהקמההעבודות מתבצעות במבנה  15.01.03

מנע מגרימת נזק לציוד קיים, לקווי חשמל וטלפון, לקווי מים וביוב, ילה
תעלות וכו' ולבצע עבודותיו בתיאום עם הנחיות הבטיחות והביטחון של 

 מזמין. ה
 

מהנדס הביצוע של קבלן מיזוג האויר יהיה מהנדס מנוסה שילווה העבודה  15.01.04
שעות ביום(, ויפקח על עובדיו, קבלני  8ימים בשבוע ) 4באתר לפחות 

המשנה שלו, ויתאם עבודותיו מול קבלני משנה אחרים של הקבלן 
 הכללי.

 
ה נוכח באתר, כל זמן שעובדי הקבלן או נציג הקבלן באתר יהיה טכנאי מנוסה ומיומן אשר יהי 

 עובדי קבלני המשנה מטעמו יעבדו במבנה.
 

 תאור מערכת מיזוג האויר במבנה 15.02
 

 כיתות לימוד: 15.02.01
 מתבסס על מזגנים מפוצלים מטיפוס          מיזוג האוויר במבנה  א.     
 ויחידות אוויר צח.    "מיני מרכזי"‘"עילי"            

בכל חדר ו/או חלל ממוזג תותקן יחידת מזגן "עילי" או יחידה "מיני  ב.
 מרכזית".

צנרת קרר ופיקוד מחברת בין כל יחידת העיבוי ליחידות מפוח  ג. 
 הנחשון המוזנות ממנה.

מהיחידות מסתעפות תעלות מיזוג אוויר המספקות אוויר מטופל  ד.
 לאולם. 

                             אוויר צח מבנה, מספקות ביחידות אוויר צח המותקנות  .ה
 מטופל לחדרים.             
שירותים מאווררים על ידי מפוחים המותקנים מעל תקרה  ו.       

 אקוסטית.
     
 

 נתונים אקלימיים ותנאי פנים 15.03
 

 נתונים אקלימיים: 15.03.01
 קיץ 
 +37C  -    מד חום יבש לתכנון 
 +46C  -  מד חום יבש מירבי לתכנון מעבים 
 +25C  -   מד חום לח לתכנון  
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 חורף 
 +C 5  -   מד חום יבש לתכנון 

 
                                             תנאי פנים 15.03.02

 מד חום יבש. 23C2C  -קיץ וחורף  
  לחות יחסית )לא מבוקר(. 50%   

 
 תאור העבודות 15.04

 
של מתקן מיזוג אוויר מושלם על כל מתייחס להספקת והתקנה מכרז/חוזה זה 
 אביזריו לרבות:

 מזגנים מטיפוס "עילי". 15.04.01
 מזגנים מטיפוס "מיני מרכזי". 15.04.02
 מזגנים מטיפוס "מיני מרכזי מושתק". 15.04.03
 יחידות אוויר צח.      15.04.04
 מפוחי אוורור. 15.04.05
 זרים, תריסי אוויר חוזר.תעלות אוויר, תעלות אוויר גמישות, מפ 15.04.06
 חדרי קירור)ראה מפרט חדרי קירור(.       15.04.07
 ., וגלויה על הגגבקירות סמויהצנרת קרר מותקנת  15.04.08
 אינסטלצית חשמל. 15.04.09
 מערכת פיקוד והפעלה אוטומטית. 15.04.10
 הפעלה וויסות של כל המערכות. 15.04.11
 הבדק.שירות ואחריות בתקופת  15.04.12

 
 

 תוכניות ומפרטים שהקבלן נדרש להגיש לאישור  15.05
 

 שרטוט כללי של הרכבת הציודים והצנרת, ויכלול בין השאר: 15.05.01
 .(1:20, 1:50יחידת עיבוי  )ק.מ.  א. 
 (.1:20, 1:50יחידות מפוח נחשון  )ק.מ.  ב. 
 (.1:20, 1:50תעלות אויר  )ק.מ.  ג. 
 (.1:20 ,1:50צנרת קרר )ק.מ.  ד. 
 ה.      מדפי אש ממועים. 

 
 תוכניות חשמל ופיקוד. 15.05.02

 
סכמות, תוואי צנרת, שרטוטי הרכבה של כל סוגי הצינורות המותקנים  15.05.03

 במסגרת מכרז/חוזה זה.
 

חומר טכני מפורט לכל מרכיבי הציוד והאביזרים המורכבים בפרויקט  15.05.04
 )קבלת אישור לפני הביצוע(.

 
 מהנדסי יצרן הציוד יכינו החומר הטכני שיוגש לאישור המתכנן. 15.05.05

 
 בדיקה, ויסות והרצה  15.06

 
הקבלן יפעיל המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה ובתאום עם  15.06.01

המפקח והמתכנן. הרצה משביעת רצון תחשב לפעולה תקינה 
 שעות פעולה 10ימי עבודה,  14ורצופה של כל המערכות במשך 

 ביום.
 

הדגמה והדרכה של סוגי המתקנים תעשה ע"י צוות מקצועי של קבלן  15.06.02
 מיזוג האוויר.
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ההדגמה וההדרכה יתבצעו לאחר סיום הרצת המתקנים ולאחר שהוגש והושלם  
 לפי הערות המתכנן ספר המתקן.

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול ספר המתקן )עותק ניר ומדיה  15.06.03

 :מגנטית(
 
 תיאור פשוט וברור של המתקנים. א. 
 הוראות הפעלה והדממה בעברית. ב. 
 הנחיות לטיפול בתקלות שונות. ג. 

הוראות טיפול ואחזקה תקופתית של כל פריט ציוד, של כל  ד.
אביזר, תוך צירוף קטלוג היצרן הכולל פרוט טכני, 
 הוראות הרכבה ואחזקה והנחיות לטיפול בתקלות.

ים וקטלוגים חתומים ע"י הקבלן ומאושרים מפרטים טכנ ה.
 ע"י המתכנן.

 דו"ח הפעלת המתקן כולל כמויות אוויר, זרמי חשמל וכו'. ו.

סט מעודכן של תוכניות העבודה )תוכניות צנרת קרר, ותעלות  ז.
 אויר( חתומות ע"י הקבלן ומאושרות ע"י המתכנן.

( ערוכות באוטוקוד בקבצי AS-MADEתוכניות דיכרון ) ח.
DWG ו-PLT  וימסרו בעותק ניר ומדיה מגנטית

 חתומים ע"י הקבלן ומאושרים ע"י המתכנן.
מכתב למזמין ולרשויות המאשר שהעבודה בוצעה בתאימות  ט.

 .1001לתקני בניה נדרשים, ובעיקר ת"י 
 דו"ח מהנדס בודק חשמל מוסמך ללא כל הסתיגויות. י.

 תעודת אחריות ושרות. יא.
המאשר שהעבודות בוצעו ללא כל  דו"ח קבלה סופי יב.

 הסתיגויות של המתכנן.
 

ספר המתקן יעודכן בהתאם להנחיות המתכנן בתקופת ההדרכה  15.06.04
 וההדגמה.

 ( עותקים והגשתו תהווה תנאי לקבלת המתקנים.5ספר המתקן יוגש בחמישה ) 
  

 קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות: 15.06.05
 
 בודות ההתקנה.השלמת ע א. 

סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות ודווח על  ב.
 ביצועם בכתב.

 הרצת המתקנים. ג. 
 סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין. ד. 
 הגשת ספרי המתקן. ה. 
  

במעמד קבלת המתקנים יהיו נוכחים מטעם הקבלן, מהנדסים  15.06.06
כנאים של הקבלן, וטכנאים של סוכן הציוד, ומהנדס הביצוע וט

 כנדרש לביצוע הבדיקות וההפעלות.
 תקופת הבדק והשרות

 
הקבלן יתן תקופת הבדק והאחריות תהיה בת שנתיים.  במשך התקופה הזו  15.07.01

 2שרותי אחזקה )תיקון תקלות ואחזקה מונעת( כמפורט בנספח מס. 
במשך תקופת הבדק והשרות מיום קבלת המתקנים על ידי הצ"ב. 

לושה חודשים יבצע הקבלן באמצעות צוות המהנדס והפיקוח, אחת לש
מתאים כל פעולות האחזקה והשרות הדרושים, כולל החלפת מסננים 

מילוי קרר,מילוי שמן, כל העבודות האלו וחלקי החילוף הנדרשים 
 מקוריים וחדשים, של היצרן יהיו על חשבון הקבלן.
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עבודות הקבלן יתבצעו בהתאם להנחיות יצרני הציוד ודפי הטיפולים כפי  15.07.02
 שיאושרו ע"י המהנדס.

 .אחת לשלושה חודשים ישתתף הקבלן בסיור פיקוח אחזקה בהשתתפות נציג המזמין 
 הקבלן יחתים בעת הביקורת את איש הקשר של המזמין. 
 

לקראת תום תקופת הבדק והשירות יכין הקבלן המתקנים למסירתם לקבלן  15.07.03
המתחזק אשר יבוא במקומו. קבלן חוזה זה יהיה חייב לבצע כל 

ימים מתאירך  15התיקונים הנדרשים על פי החלטת המהנדס תוך 
 שיקבע המתכנן.

   
 הענות לקריאות שרות: 15.07.04

 
 שעות. 12תענה תוך  -קריאה דחופה  א. 
 שעות. 24תענה תוך  -קריאה רגילה  ב. 
 ידי האחראי מטעם המזמין.-הגדרת מידת הדחיפות של הקריאה תקבע על ג. 
 

חודשים מתאריך קבלה ללא כל הסתיגויות של  36תקופת הבדק והשרות  15.07.05
 שלם ומאושר על ידי המתכנן.המערכות, והגשת ספר מתקן מו

 
בתקופת הבדק והשרות, בכל עת שימצא מתכנן מיזוג האוויר לנכון, ישלח סוכן  15.07.06

  הציוד מהנדסים וטכנאים לאתור ותיקון תקלות.
 

 יחידות מפוצלות –מזגנים  15.08
 

 כללי: 15.08.01
 
 של מכון התקנים. מזגנים מפוצלים יהיו מטיפוס עילי "משאבת חום" בעלי "תו תקן" א.
 
 C06 -בקיץ ו C046המזגנים יהיו מתאימים לפעולה סדירה ותקינה בטמפ' חוץ עד  ב.

 בחורף.  
 
 המזגנים יפעלו באמצעות קרר "ירוק".     ג.
 
, אשר יתקן מקדם כפל הספק, כך RUNNING CAPACITOR -כל מזגן יהיה מצוידב ד.

 .0.92שיהיה לפחות 
 

 ת "אלקטרה" או "תדיראן". המזגנים יהיו דוגמת תוצר .ה
 

   התקנה:       15.08.02
 

שני חלקי המזגן יותקנו בצורה יציבה וקשיחה, כך שלא יהיו נתונים  א.
 לתזוזה.

 
יחידת העיבוי תותקן על גג המבנה או על מעקה הגג, בהתאם להחיות  ב.

 המזמין והמפקח.
 קן גומי מחורץ.בין יחידת העיבוי למנשא, ובין המנשא לבסיס יות          

 
בעל ת"י וייצבעו  –המנשאים והסורגים ייוצרו מפרופילים מגולוונים  ג.

מיקרון, דוגמת תוצרת  160בצבע אפוקסי בעובי כולל של 
"שחקים", ויצויידו בשני מנעולים תוצרת "רב בריח" דגם 

 "כבד".
 

 צנרת קרר, כבלי חשמל ופיקוד, וניקוז: 15.08.03
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בהתאם להנחיות היצרן,  TYPE Kקטרי צנרת גז הקרר נחושת  א.
ובמרחק גדול בין יחידת האידוי ליחידת העיבוי יש לקחת 

בחשבון מפל הלחץ בצנרת, וסידור להבטחת החזרת שמן טובה 
למדחס )"לופים"(. בצמוד לצנרת הקרר יותקנו כבלי ההזנה 

 והפיקוד.  
 
לאחר סיום התקנת צנרת הקרר ולפני ביצוע הבידוד יבצע הקבלן את  ב.

 פעולות הבאות:ה
  בדיקת נזילות על ידי מילוי חנקן בלחץPSI 300  שעות. 48למשך 

  במידה ולא חל שינוי בלחץ בצנרת, הצנרת תרוקן ותיובש בעזרת
 משאבת וואקום לפחות פעמיים לפני מילוי הקרר.

  לאחר המילוי תבוצע בדיקת נזילות מהחיבורים באמצעות גלאי
 קרר אלקטרוני.

 
מ"מ  19דד בבידוד ספוגי מסוג "ארמפלקס" בעובי צנרת הקרר תבו ג.

צבעוני בתוך המבנה, ועם  PVCמודבק לאורכו עם כיסוי בסרט 
 עטיפת ארג וסילפס בתוך המבנה ומחוץ למבנה.   

מעטה הגנת הסילפס מורכב מעטיפת אריג ומשחת סילפס לרבות  
 החלקה וצביעה.

 
ץ למבנה בתעלת , ומחוPVCצנרת הקרר תותקן בתוך המבנה בתעלת  ד.

מ"מ, מתאימה ואטומה, בעלת מכסה הניתן  1פח מגונבן בעובי 
 לפירוק.

 
עיטוי ארג "סילפס" במבנה על הצנרת, ואילו מחוץ למבנה על 

 תעלות הפח.
הקטע האחרון של הצנרת בקרבת המעבה יותקן בתוך צינור שרשורי   

. קצוות הצינור השרשורי יאטם בחומר UV -עמיד ב 4בקוטר "
 ליקוני מתאים.   סי

 
צנרת הניקוז מהמזגן תהיה מטיפוס שרשורי משוריין שתחובר לצנרת  ה.

חלד ותהיה אטומה  -הראשית על ידי אביזר מתאים וחזק מאל
 למעבר מים ונזילות.   

 
צנרת הקרר וכבל החשמל יעבור בקיר או ברצפה, במעבר שרוול  .ו

שרוול ס,מ. את המרווחים בין הצינור לשרוול ובין ה 10בן 
 .SIKA FLEXלרצפה/קיר ע"י חומר אלסטומרי כדוגמת 

 
 יחידות מיזוג אוויר מטיפוס "מיני מרכזי" 15.09

 
יחידת מיזוג אוויר תהיה מוצר מוגמר של יצרן דוגמת תוצרת "אוריס"  15.09.01

או "אלקטרה" או שווה ערך מאושר, ובעל קלורימטר לאפשר 
 .Bו א Aאימות תפוקת היחידות, ובעל סווג אנרגטי 

 
 יחידת מיזוג האוויר תתאים לפעולה בקרר ירוק. 15.09.02

 
היחידות תהיינה לקירור וחימום ב"משאבת חום", מתאימות לפעולה  15.09.03

 בחימום.   C06 -בקירור ו C045סדירה בטמפ' חוץ עד 
 

תפוקת היחידה המוצעת על ידי הקבלן, תתאים לתפוקה מזערית  15.09.04
   הנדרשת בתוכניות.  
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המאייד יבנה מפח מגולבן במבנה קשיח ולא יקבל עיוותים או רעידות  15.09.05
 בזמן פעולתו.

 פתחי גישה ליחידה בתחתית היחידה מותקנים על צירים. 
 

המאייד יתלה על מוטות מתוברגים, בין משטחי התליה יותקנו בולמי   15.09.06
 רעידות עשויים ניאופרן.

 
וש מהירויות סיבוב, תפוקת הקירור הנדרשת מנוע המאייד בשל 15.09.07

 במהירות בינונית של המפוח.
 

למדחס תותקן מערכת שמירת לחץ סניקה ע"י הפעלה והפסקת מנוע  15.09.08
המעבה. המנוע בעל שתי מהירויות לאפשר פעולה במהירות 

 נמוכה במצב "לילה".  
 

 לצת היצרן.צנרת גז, חשמל וכבלי חשמל ופיקוד תבוצע ע"פ המ 15.09.09
 

היחידה המיני מרכזית תופעל על ידי שלט רחוק אוריגינלי של  15.09.10
 היצרן או שלט חוטי, על פי החלטת המזמין והמפקח. 

 
המזמין שומר לעצמו הזכות להתקין מערכת שתבטיח שהמזגן          15.09.11

יופסק בכל עט שהחלון פתוח. כל האביזרים והאינסטלציה, 
' אינדיקציה למזגן, שהחלון 'פתוח' או שתעביר על ידי 'מגע יבש

 עבודות חשמל.  -08'סגור', במסגרת עבודות פרק 
עבודות חשמל -08התחברות לקופסת החיבורים על ידי קבלן עבודות פרק  

 ובפיקוח קבלן משנה לעבודות מיזוג אוויר.  
 

 .15.08סעיף זה במפרט יש לקרוא יחד עם סעיף  15.09.11
 

 -SUPER QUIET(S.Q.)מאייד מושתק יחידה 'מיני מרכזית' עם 15.10
 

 מאייד היחידה יהיה מוגדל ומושתק, מתוכנן לפעולה שקטה במיוחד. 15.10.01
 

מבנה היחידה יהיה מוגדל וקשיח ולא יקבל עיוות או רעידות בזמן  15.10.02
 פעולתה, כדי להבטיח מפלסי רעש נמוכים במיוחד.

  מ"מ. 1מבנה היחידה יבנה מפח מגולבן בעובי 
 

במשקל  TYPE 300 2ד אקוסטי פנימי בעיבוי "היחידה תבודד בבידו 15.10.03
 0.9, עם חיפוי מושלם בפח מגולבן בעובי b/f31 )3m/kg 48(3מרחבי של )

 .50%מ"מ ומחורר 
 

 המפוח של היחידה יהיה במבנה מחורר ומבודד בבידוד אקוסטי. 15.10.04
 

( מהירויות 3( מהירויות סיבוב לבחירה של שלוש )5מנוע המפוח יהיה בעל חמש ) 15.10.05
 בהתקנה.

המפוח יבחר לספק ספיקת האוויר הנדרשת במהירות הסיבוב 
  האמצעית.

 במפרט. 15.08סעיף זה יש לקרוא יחד עם סעיף  15.10.06
 

מושתק' תהיה דוגמת תוצרת ''מיני מרכזית' מטיפוס -היחידה ה 15.10.07
 "אוריס", או שווה ערך מאושר. 

 
 יחידת אוויר צח מטיפוס מיני מרכזי  15.11
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 יחידת האוויר הצח תהיה יחידה קלה.  15.11.01
 

 יחידת האוויר הצח תצוייד בגוף חמום חשמלי לחימום בחורף.  15.11.02
 

 היחידה תסופק עם מנוע עם משנה מהירויות המחובר למפוח בהינע ישיר.   15.11.03
 

 יחידה תצוייד במד חום למדידת אספקת אוויר צח מטופל.    15.11.04
 

 וצרת 'אוריס' לאוויר צח.יחידה דוגמאת ת       15.11.05
   
 יחידות מיזוג אויר לאוויר צח פיקוד והפעלה: 15.11.06

הפעלת מערכת מיזוג האוויר תתבצע מלוח היחידה או מלוח הפעלה  א.
 במפלס הכניסה )משולב בלוח החשמל(

 לוח ההפעלה יכלול: 
 הפסק".-מתג הפעלה רב מצבי "מיזוג אוויר 

 מפסק "הפעל-( "הפסקSTART-STOP)  לאפשר הפסקת
 היחידה ע"י הפסקת זרם רגעית בלוח החשמל(

 .כפתור ויסות טמפרטורת אוויר צח 

 .הצגה דיגיטלית של הטמפרטורה 

  נורית סימון "פעולה" ירוקה, ונורית "תקלה" אדומה
 כאינדיקציה לכל התקלות האפשריות.

  לכל יחידת מיזוג אוויר תהיה מערכת הפעלה 1הערה :
 עצמאית.ופיקוד    אוטומטית 

             
 סדר הפעלת המערכות: ב. 
סדר הפעלת המערכות תוך שמירה על השהייה מתאימה )ניתנת  

 לכוונון(:
 מפוח יחידת טיפול באוויר. .1
 מפוחי מעבה .2
רגש לחץ מותקן על קו סניקת המדחס ביחידת העיבוי ישמור  

על לחץ סניקה על ידי הפעלת מנוע המפוח בעזרת בקר 
 הירויות רציף.ומשנה מ

 הפעלת המדחסים תהיה מדורגת. .3
 
 ויסות טמפרטורה בפעולות קירור: ג. 
מערכת הפיקוד תשמור באמצעות רגש טמפרטורה באזור הממוזג  

)ניתן לכיוונון( על  C023ופנלים אלקטרוניים על טמפרטורה של 
 דרגות(. 2ידי הכנסת והוצאת מדחסי היחידה בדרגות )

 
 ה בפעולת חימום:ויסות טמפרטור ד. 
מערכת הפיקוד תשמור על ידי רגש טמפרטורה באזור הממוזג ופנלים  

)ניתן לכיוונון( על ידי  C023אלקטרוניים על טמפרטורה של 
 הכנסת והוצאת גופי החימום החשמליים באופן רציף.

מפסק זרימה פרסוסטטי ימנע הפעלת גופי החימום ללא פעולת    
 המפוח.

גבוהה יפסיק פעולת היחידה, עם עליית  תרמוסטט טמפרטורה 
 . C050הטמפרטורה של האויר החוזר מעל 

 
 

 (SPLIT( מפוצלת )DXיחידת מיזוג אויר מטיפוס התפשטות ישירה) 15.12
 

 כללי  15.12.01
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יחידת מיזוג האוויר המטפלת באולם הינה מטפוס התפשטות ישירה  א.
(DX( מפוצלת )SPLIT.) 

 
ידי מפעל מוכר -יר ויחידת העיבוי   תיוצרנה עלהיחידה לטיפול באוו ב.

 .AMCAאו  9000ISOבעל מערך בקרת איכות 
 
 היחידות תהינה מוצר מוגמר, מחווט ובדוק במפעלה יצרן. ג.
 
יחידת מיזוג האוויר תתאים לפעולה תקינה וממושכת בתפוקה מלאה  ד.

( ותפעל בתפוקה חלקית עד C35)°בטמפ' חוץ גבוהה במיוחד 
, ללא צורך בפריקה/הורדת  C46°ורת חוץ של לטמפרט
 מדחסים.

 
הנתונים הטכניים כפי שמופיעים בטבלאות הציוד הינם למטרות  ה.

אינדיקציה בלבד ואין בהם כדי לשחרר את היצרן מאחריות 
לפעולה תקינה של היחידה ו/או לתביועת כספיות שלו בגין 

 שינויים שיעשה.
 
 מ' מהיחידה. 10במרחק  dBA55מפלס רעש מירבי של היחידה  ו.
 
היחידה תיבדק במפעל היצרן בנוכחות הפיקוח ורק לאחר אישור  ז.

 תובל היחידה לשטח.
 
", "אוריס", מ.ק.מ., או UNIQUEהיחידה תהיה דוגמת תוצרת " ח.

 שווה ערך מאושר.
 

 מבנה יחידה לטיפול באוויר 15.12.02
 

ניום עם מחברים היחידה לטיפול באוויר תיבנה מפרופילי אלומי א.
, ופנלים עם Cleverפינתיים מתאימים ומבודדים דוגמת תוצרת 

מ"מ  1.25X2עיטוי מפח מגולבן משני הצדדים, מבודדים בעובי 
 ( וצבועים.DOUBLE SKIN) 2מבודדים בעובי "

מבנה היחידה יהיה קשיח ולא יקבל עוות או רעידות בזמן פעולה, ללא  
-2יחידה )פרופיל אלומיניום  גשרי קור כדי למנוע הזעה של ה

TTC.) 
 
ידי הקבלן תוך התחשבות בעובדה שהיחידה -יחידת העיבוי תיבנה על ב.

 מותקנת גלויה על גג המבנה.
מבנה היחידה לטיפול באוויר תכלול  תא מפוח, תא נחשון קירור  ג.

וחימום, ותא ערבוב עם מדפי ויסות לספיקת אויר מלאה של 
 היחידה.

 
ה של היחידה לטיפול באוויר ויחידת העיבוי  יותקנו עם דלתות הגיש ד.

 צירים וידיות תעשייתיות כבדות.
 
שסתומי ההתפשטות התרמוסטטיים יותקנו בתא אטום ולא בזרימת  ה.

 האוויר.
 
 מ"מ. 1.25בעובי  L316הבריכה מתחת לסוללה תיבנה מפח פלב"ם  ו.
 
מ"מ. מבנה  2בעובי  מפוחי היחידה לטיפול באוויר ייוצרו מפח מגולבן ז.

המפוח יאפשר הוצאת המאיץ והציר ללא צורך בהוצאת בית 
 המפוח מהיחידה.
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המפוחים יותקנו על בסיס "צף" מותקן על בולמי רעידות קפיציים  
 ומחובר עם גמיש לפתח אספקת האויר.

 
 .ZIEHL-ABEGGמפוחי המעבה יהיו ציריים דוגמת תוצרת  ח.

 
 מבנה יחידת עיבוי 15.12.03

 
 יחידת העיבוי תבנה על ידי היצרן תוך התחשבות שהיא מותקנת  א.
 גלויה על גג המבנה. 
שקטים  ZIEHL-ABEGGב.      מפוחי המעבה יהיו ציריים תוצרת                 

 במיוחד.
 ובעלי משנה מהירויות מובנה במנוע.                        

 
 מדחסי קירור            15.12.04
". Copelandמתוצרת חברת " SCROLLהקירור יהיו הרמטיים מטיפוס  מדחסי 

של המפרט הכללי ויכללו את  150111המדחסים יעמדו בדרישות סעיף 
 כל האביזרים המפורטים בסעיף זה של אותו המפרט.

כל מדחס יהיה מצוייד במשאבת שמן הפועלת בואפן זהה בשני כיווני הסיבוב,  
 עת מכת נוזל על הבוכנות.במסע שמן ובתא מפריד למני

המדחסים ושסתומיהם יהיו עמידים בפני מכות נוזל ויהיו מותאמים לפעולה  
 מאומצת.

 
 המדחסים יהיו מצוידים בסידור שימנע דליפת נוזל קירור לאגן השמן. 
 שסתומיה ניתוק יהיו חלק אינטגרלי של המדחס. 
 לאגירת נוזל יותקן פרסוסטט לחץ יניקה נפרד. 
 ט לחץ השמן יהיה אורגינלי של יצרן המדחסים.פרסוסט 

 פרסוסטט הגנת לחץ גבוה/נמוך              
 כל מדחס יצוייד בין היתר באביזרי המדידה הבאים: 
מ"מ  100מד לחץ יניקה עם סקלה כפולה של לחץ וטמפרטורה בקוטר  -

 )מילוי הסקלה בגליצרין(.
מ"מ  100ורה בקוטר מד לחץ סניקה עם סקלה כפולה של לחץ וטמפרט -

 )מילוי הסקלה בגליצרין(.
 מד לחץ שמן )מילוי הסקלה בגליצרין(. -
 

אביזרי המדידה יצויידו בשסתומי ניתוק. כל מד לחץ יצוייד בשלט מזהה 
 מבקליט.

 
 מדי הלחץ ואביזרי ההגנה יורכבו על לוח נפרד, חופשי מרעידות.

בשוני. תא מדחסי הקירור יותקנו בתא מבודד אקוסטי בבידוד ג
 המדחסים יהווה חלק בלתי נפרד מיחידת העיבוי.

 
המדחסים יחוברו כך שלא יועברו רעידות לצנרת הגז. לשם כך יותקנו 
חבורים גמישים מבדדי רעידות קפיציים ניתנים לאיזון מפלס תוצרת 

Mason. 
 

למדחסים תותקן מערכת לשמירת לחץ סניקה. רגש לחץ )לכל מעגל גז( 
ידי משנה מהירויות רציף -סניקה יפעיל מנוע מעבה עלמותקן על קו ה

 בערכי לחץ(. –)ניתן לכוונון מינימום/מקסימום, ודיפרנציאל 
המדחסים יותנעו כשהם פרוקים. טיימר )ניתן להכוונון( ימנע העמסת 

 המדחס בזמן ההתנעה.
 ".Pennכל הפרסוסטטים יהיו תוצרת "
 .T-34" דגם RANCOלכל מדחס יותקן משהה זמן "
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באופן שיאפשר כניסת כל אחד  2מדחס  1למדחסים יותקן בורר מדחס 
 מהמדחסים כמוביל. לכל מדחס יותקן מונה שעות פעולה.

 
 

 צנרת קרר 15.12.05
 

ליחידה שני מעגלי קרר זהים מושלמים, שני מדחסים  בכל מעגל, 
ובהתאם לתכניות. כל אחד ממעגלי צנרת הקרר יכלול אביזרים מאיכות 

ותכלול, בין השאר, חיבור גמיש, משתיק  SPORLANתוצרת  מעולה
(Muffler מסנן יבש עם סידור להחלפת האבן ומעקף עם שסתומים, עין ,)

מיכל  DANFOSSבקורת, ברז סולנאיד, שסתום התפשטות תוצרת ,
 אגירה, מפריד טיפות, מלכודות שמן, משווהגובה שמן,

מערכת בל מצבי הצנרת והאביזרים יתאימו ללחצים המתפתחים ב
 העבודה ותוך שימוש בקרר של היחידה.

בסיום התקנת צנרת הקרר תבוצע בדיקת לחץ תוך שימוש בגז חנקן . 
 שעות. 24למשך  psi 600לחץ בדיקה מזערי 

בסיום בדיקת הלחץ ולפני מילוי הקרר, יש לבצע בדיקת ואקום דו 
 .T0RR 2 –ו  TORR 5שלבית 

 
 י לאוורורמפוח צנטריפוגל        15.13

 
קדימה או בתוך תא /מפוח האוורור יהיה צנטריפוגלי עם כפות נטויות אחורה 15.13.01

 אקוסטי דוגמת תוצרת "שבח".
  

 מ"מ. 2.0מפוח האוורור יבנה מפח מגולוון בעובי מזערי של  15.13.02
 

המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה מתאים לעבודה  15.13.03
 כת בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.ממוש

 
 המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות. 15.13.04

 
 ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה בקוטר מתאים. 15.13.05

 
 מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזון סטטי ודינמי. 15.13.06

 
 ים הבאים:מפוח יותקן עם האביזר 15.13.07

 
 1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת לשקיעה של " .א

 או שווה ערך. CIWדגם  MASONמתוצרת 
 
 חיבורים גמישים. .ב
 

רשת הגנה מגולוונת בכניסות האוויר למפוח או למשתיק  .ג
 הכניסה.

 
 (.15.21המפוח ייצבע לפי דרישות המפרט ) 15.13.08

 
 

 וךתעלות אוויר רבועיות ללחץ נמ 15.14
 

 LOCKFORMERתעלות האוויר תיוצרנה מפח מגולוון מתוצרת חוץ מעולה  15.14.01

QUALITY .מעורגל לאחר הגילוון 
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לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע קבלן מערכות מיזוג האוויר קטע  15.14.02
 תעלה לדוגמא לאישור המתכנן.

 
תעלות שלא ישביעו את רצון במידה ובמשך העבודה יבצע קבלן מערכות מיזוג האוויר  

 המתכנן, יפורקו קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.
 

תעלות אוויר יחוזקו למבנה ע"י מוטות עגולים ופרופילים מגולוונים וברגי  15.14.03
 "פיליפס" לא תורשה הרכבת תעלות ע"י יריות.

 
 .1:5א יעלה על מעברים במידות או צורה של תעלה יבוצעו בשיפוע של 15.14.04

קשתות תהיינה בעלות רדיוס מרכזי שאינו קטן מרוחב התעלה או ברדיוס פנימי קטן  
 ס"מ. -15מ

 
במעברי תעלה דרך קיר יתקין הקבלן בהיקף החיצוני של התעלה בידוד צמר  15.14.05

 .1זכוכית "
 מסגרות פח מגולוון יסגרו על הבידוד משני צדדיו. 
 

 קת אוויר יותקן בכל תעלת אספקה והחזרה ראשית.פתח למדידת ספי 15.14.06
 מפלג זרימה יותקן בכל התפלגות במערכת התעלות. 
 מישר זרימה יסופק בכל צווארון של מפזר אויר תקרתי. 
 

למשך  250°Cחיבורים גמישים יהיו עשויים מבד סיליקון, עמיד בטמפ' של  15.14.07
 שעתיים, ובעל אישור מת"י.

 
רות מבודדות עם כפוף פנימי יסופקו בצד אביזרים המותקנים בתעלות דלתות ש 15.14.08

 כגון: נחשוני חימום חשמליים, מכשירי מדידה, פיקוד מדפי אש וכו'.
 

כל החיבורים בין קטעי תעלות בתוך המבנה יאטמו עם סרטי אטימה מפויל  15.14.09
 אלומיניום לאחר חיבורי הפחחים.

 
 מישותגשרשוריות תעלות אוויר  15.15

 
בין שלוש שכבות אלומיניום  1הגמישות תהיינה מבודדות בבידוד "השרשוריות תעלות האוויר  

-עם חיבורי חבקרים מתכתיים מאל HEAVY DUTYקשיח עם ספירלת חיזוק מטיפוס 
 אקוסטי. AF182דגם  GLVחלד וסרטי אטימה. התעלות תהיינה דוגמת תוצרת 

 
 וס רב להבימדף ויסות כמויות אוויר מטיפ 15.16

 
 מדף ויסות כמויות אוויר יהיה מסוג רב להבי מטיפוס אקוסטי שקט וממונע. 15.16.01

 
להב מדף הויסות יהיה עשוי מפח כפול ומבודד )או פרופיל אלומיניום משוך(  15.16.02

 עם אטמי סגירה, ומפסק גבול על הלהב. AIRFOILבמבנה 
 

מדפים ומוחזר קפיץ שיבטיח מצב מדף מדף הויסות יהיה ממונע ע"י מנוע  15.16.03
 סגור(. 100%פתוח או  100%הויסות בעת הפסקת המערכת )

 
מדף הויסות יהיה בעל אישור בדיקה במעבדות היצרן, מאושרים ע"י רשויות  15.16.04

המעודכן "הוראות לבטיחות אש:  1001הכיבוי ומתאימים לתקן ישראלי 
 מערכות מובילי אויר".

 
או  -35VCDדגם  GREENHECKיסות כמויות אויר יהיה דוגמת תוצרת מדף ו 15.16.05

 שווה ערך מאושר.
 

 מפזרי אוויר 15.17
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מפזרי אוויר תקרתיים או קיריים יהיו מאלומיניום משוך באיכות מעולה בגוון  15.17.01

 שייבחר על ידי האדריכל.
 

במצערות ויסות, לפי תריסי אויר חוזר עם להבים קבועים ומעוגלים יצויידו  15.17.02
דרישה מפורשת. תריסי אויר חוזר יותקנו במסגרת עץ/סטדים של 

 קירות המבנה.
 הקבלן יגיש לאישור דוגמת מפזר צבוע בגוון שייבחר על ידי האדריכל. 
 

 אקוסטי לתעלות-בידוד תרמי 15.18
 

 הקבלן יספק ויתקין בידוד אקוסטי פנימי בתעלות האויר. 15.18.01
 

ומר הבידוד יהיה שמיכות צמר זכוכית בעלות דופן אחת עם אמפרגנציה ח 15.18.02
מחוץ למבנה מסוג  2"-בתוך המבנה ו 1קשיחה. החומר יהיה בעובי של "

TOUGHGARD המיוצר על ידי ,CERTAINTEED. 
 

 תעלות חיצוניות נדרש לאטום תפרי התעלות בסרטים תוצרת       15.18.03
                     DEC-CAST  ועיטוי התעלה והתפרים  במשחת 'סילפס' בשתי שכבות, ובין 
 כל שכבה תלופף שכבת ארג.                     
 גמר העיטוי יהיה חלק, נאה וצבוע.                     

 
 - NEPA  90Aמערכת הבידוד )חומר בידוד ודבק( תעמוד בדרישות לסטנדרט  15.18.04

ותאושר על ידי רשויות כיבוי אש  1001 ,931, 921, 755ארה"ב, לת"י 
 לפני תחילת העבודות.

 
 בידוד תרמי לצנרת קרר 15.19

 
 מ"מ.  40צנרת הקרר מחוץ לבנין תבודד בבידוד "ארמפלקס" בעובי  15.19.01

מ"מ עם ציפוי הגנה לתעלה  1הצנרת תותקן בתוך תעלת פח מגולבנת עם מכסה בעובי  
 ת החלקה וצביעה.בלפיפת ארג ומשחת "סילפס" לרבו

 
צנרת הקרר בתוך הבנין ליחידות מפוח נחשון תבודד בקליפות תוצרת  15.19.02

כבה מאליו ואינו פולט גזים רעילים בעת  AF"ארמפלקס" מטיפוס 
 מ"מ. 19בעירה, בעובי נומינלי 

 הצנרת תותקן, עם ציפוי הגננה בלפיפת ארג ומשחת "סילפס" לרבות החלקה וצביעה. 
 

   יצוע עבודות בידוד הצנרת לאחר בדיקת הלחץ בצנרת וקבלת אישור ב        15.19.03
 בכתב מהמפקח.

 
 נתוני רעש מירבי לציוד מיזוג אוויר         15.20

 
 מ'. 1.0במרחק  dBA  42 –יחידת מאייד 
 מ'. 1.5במרחק  dBA 55  -יחידת עיבוי 

 
 צביעה וגמר שטח 15.21

 
תמיכות צנרת גלויה ייצבעו לאחר ניקוי חול יסודי  כל חלקי קונסטרוקציה, 15.21.01

 60בדרגה מסחרית, בשתי שכבות מיניום סינטטי בעובי מזערי כולל של 
מיקרון. כל שכבה בגוון אחר ושתי שכבות צבע עליון בגוונים שונים 

 מיקרון. גוונים יאושרו על ידי המפקח. 50בעובי מזערי של 
 

ות, וציוד מיוצרים מפח שחור, ייצבעו לאחר ניקוי חלקי קונסטרוקציה, מעלי 15.21.02
בצבע אפוקסי בעובי כולל  S.I.Sחול לדרגה "כמעט לבן" בהתאם לתקן  
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מיקרון בארבע שכבות צבע )שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות  160של 
 צבע עליון(.

 
 60של בעובי מינימלי  918חלקים אשר נדרש לגלוונם יגולוונו לפי תקן ישראלי  15.21.03

 מיקרון.
 

 LOCKFORMERכל הפחים לעבודות פחחות יהיו מגולוונים מטיפוס  15.21.04
   QUALITY . 

 
כל הברגים, הדיסקאות, המוטות המתוברגים, מסמרות וכו' יהיו   מגולוונים  15.21.05

 20מיקרון, או מצופים קדמיום בעובי מזערי של  40בעובי מזערי של 
 מיקרון.

מבודד כדי ד הצנרת יהיו מטיפוס           מעטפת הבידוד על פני בידו ברגי הפח לחיבור 
 למנוע גשרי קור.

 
 מערכות החשמל 15.22

 
 כללי: 01215.2.
  

של המפרט הכללי והמפרט המיוחד  15ופרק  08מערכת החשמל תעמוד בדרישות פרק  א.
 למכרז/חוזה זה.

 
 קן בבנין.כל פרטי ציוד מערכת החשמל יהיו זהים לציוד המות ב.
 
ביצוע מערכת החשמל כפוף להנחיות מתכנני מיזוג האוויר והחשמל וכפי שיבואו לידי  ג.

 ביטוי בתוכניות מפורטות לביצוע אשר יוגשו על ידי הקבלן.
 
עבודות החשמל של הקבלן יכללו אספקת והרכבת לוחות חשמל, חיבור הלוח לכבלי  ד.

והתחברות אליהם קווי פיקוד הזנה, חיווט בין לוחות, הזנת מנועי ציוד 
 כל העבודות הנדרשות  לקבלת מתקן מושלם. -והפעלה 

 
לצורך ביצוע העבודה על הקבלן להכין את תוואי החיווט ולבצע את כל המעברים  ה.

 הנדרשים במבנה לשם העברת כבלים, קופסאות הסתעפות וכו'.
 
 טמפרטורת הסביבה:     15.22.02 
 
החשמל ייבחר לעבודה ממושכת בטמפרטורת סביבה מירבית  כל הציוד המותקן בלוחות 

 .45Cשל 
 

 סימון ושילוט לוחות: 15.22.03
 
 בחזית הלוח יותקנו שלטי סימון מבקליט חרוטים ומחוברים במסמרות פלסטיק. א.
 
כל הדקי וגידי חיווט הלוח יהיו ממוספרים ומסומנים באופן שיבטיח הסימון לאורך  ב.

צבע בצבע לבן מבריק שיקל על פעולת איתור הדקי זמן. פנים הלוח יי
 וגידי החיווט.

 
 השוואת פוטנציאלים ורציפות הארקה: 15.22.04

   
 הקבלן יבצע השוואת פוטנציאלים לכל המערכות המותקנות במסגרת פרק זה. 
 

 חוסר והיפוך פאזה: 15.22.05
ה ובנפילות מתחת מפסק מתאים בלוח יפסיק את פעולת המתקנים בחוסר או היפוך פאז 

 )עם השהייה הניתנת לכיוונון(. 10%ומעל 
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 קבלים: 06215.2.
הקבלים בלוח או בציוד עיבוי יהיו מתוצרת "אלקו" עם סידור לפריקת מטען ולשמירה  

 בכל מצבי העבודה. 0.92על מקדם כופל הספק מזערי 
 

 מכשירי מדידה ורגשים 15.23
 

 כנדרש במפרט ובתוכניות: הקבלן יספק ויתקין את מכשירי המדידה
 

מדי חום להרכבה על צנרת ותעלות יהיו מתוצרת "מדי תעש". במידת הצורך  15.23.01
 5מדגם 'תעשיתי כבד' בקוטר " ויורכבו מדי החום עם סקלה עגולה

 וקפילר. רגש התרמומטר יותקן בתוך כיסן מתאים מפליז.
 

 לוחות חשמל למערכות מיזוג אויר  15.24
 

 כמפורט:הציוד לוחות  החשמל יזינו        15.24.01
 

 לוח מבנה יזין הציוד כמפורט: .א
 .כל ציוד מיזוג האוויר והאוורור במבנים 

 
כל לוח יצוייד בפתחי אוורור להבטיח שהטמפרטורה של הציוד לא תעלה על  15.24.02

  ערכים מקובלים.
 

לרבות ממסרים  כל לוח יכלול כל המתנעים וכל יתר אביזרי הכח והפיקוד 15.24.03
 הנדרשים להפעלה תקינה ומושלמת של כל המתקנים.

 
 .IP 55לוח המותקן במבנה יבנה לדרגת בידוד ואטימות  15.24.04

 .IP 65לוח המותקן מחוץלמבנה יכלול מערכת דלתות כפולה וגגון לדרגת אטימות  
  

 כל המפסיקים בחזית הלוח יהיו סיבוביים מטיפוס "פקט שלטר". 15.24.05
 

-הפסק -לכל אחד מהמנועים והציודים המוזנים מהלוח יהיה מפסק "אוטומטי 15.24.06
 ידני".

 
 נוריות סימון יציינו פעולה או תקלה לכל מנוע, לכל תקלה נורית נפרדת. 15.23.07

 
אמפר לצרכי שירות ומנתק כוח ופיקוד  16פאזי -כל לוח החשמל יכלול שקע חד 15.24.08

 ראשי.
  

 אש בטיחות 15.25
 

יותקן מגע יבש שיאפשר ניתוק  15כל לוח חשמל שיסופק במסגרת עבודות פרק  15.25.01
 המערכות המוזנות מהלוח עם קבלת אינדיקציה ממערכת גילוי האש.

 
בלוחות מבנה המזינים ציוד מיזוג אויר יותקן מגע יבש שיאפשר ניתוק הלוח עם  15.25.02

חברות למגע היבש ע"י קבלת אינדיקציה ממערכת גילוי האש. ההת
 אחרים בנוכחות קבלן מיזוג אוויר.

 
 תכולת המחירים 15.26

 
מתייחסת לאספקת והתקנת פרטי ציוד ו הינה פאושלית,  הצעת הקבלן 15.26.01

מושלמים לרבות הובלה, שינוע והנפה לגג הבנין, וכל האביזרים 
 הדרושים להפעלת המערכות בצורה תקינה ומושלמת.
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ת הקבלן כוללת יחדיו, כל האמור במפרט המיוחד, לרבות עלות בדיקת הצע 15.26.02
בודק חשמל מוסמך, בדיקת המערכות על ידי מכון  התקנים לתאימות 

 , וביצועי סימולציות פעולה לכל מצב הפעולה של המערכת.1001לת"י 
 

 :/ מיני מרכזית תכלול יחידת מפוצלת  15.26.03
 

 ומנועים, נחשון עיבוי ולוח חשמל(.יחידת עיבוי )מבנה מפוחים  א. 
 

יחידת איוד )מבנה מפוח למנוע נחשון איוד(, קופסת חיבורי חשמל  ב.
 ופיקוד.

 
וקטרים וסוגי  מבודדת, חשמל ופיקוד בין יחידת העיבוי והאיוד  קררצנרת  ג. 

 כבלים וקטרם עפ"י המלצת היצרן, כמפורט:
 עם מכסה לפירוק.  PVCבתעלות –צנרת גלויה   

 צנרת בקיר בשרוול פי. וי. סי. מתאים.                           
 בכיסוי פח מגולבן "אומגה" מבוטנת. –מתחת לריצוף   
 בשרוולים. –צנרת גלויה בקרבת המעבה   
 מ' אורך. 20אורן הצנרת עד   
 
 התחברות לצינור ניקוז באמצעות סיפון ואביזר מתאים. ד. 

 
חוטית או חוטית, בהתאם -אל ת של היצרןלוחית הפעלה אוריגינלי ה.

 .לבחירת המזמין והמפקח
 
 אינסטלציית חשמל ופיקוד. ו.
 
 להתקנה על בסיס או לתליה על מעקה הגג. מנשא למעבה ז.

כל מנשא יצוייד בסורג ובשני מנעולים דגם תוצרת 'רב בריח'              
 .דגם 'כבד'

 
 לבסיס. ובין המנשא מנשאגומי מחורץ בין יחידת העיבוי, לבין ה ח.
 
 בולמי רעידות ליחידות האיוד. ט.
 
אריחי מדרכה כבדים עם בידוד פוליסטרין להתקנת יחידת עיבוי על גג  י.

 הבנין.
 

מפוח איוורור יכלול בין השאר: מפוח ומנוע, קונסטרוקצית תמיכה, בולמי  15.26.04
ת הפעלה (, אינסטלצית חשמל ופיקוד, לוחי1רעידות )שקיעה סטטית "

 עם משנה מהירויות, וגמיש חסין אש.
 

ל החיזוקים והמתלים, איטום התפרים בסרטי לויכ במבנה  ירומחיר תעלות או 15.26.05
 אלומיניום לתעלות פנימיות, פתיחת פתחים למפזרים וכד'.

 מחיר תעלות גלויות מחוץ למבנה יכלול מתלים, חיזוקים, בסיסים, סרטי                       
 אטימה על התפרים, עיטוי 'סילפס' בשתי שכבות, וצביעה עליונה.

 
 ט לא ימדד בנפרד והקבלן יכלול אותם במחיריו האחרים.מחיר עבור שילו 15.26.06

 
על הקבלן לתמחר את הצעתו בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות, במידה  15.26.07

מחירון של  והוא מבקש להציע ציוד או מלאכה "שווה ערך", עליו להציג
המוצר המבוקש בהצעת מחיר זו, מחירון של המוצר המוצע על ידו, 

 ואיזו הנחה הוא מציע במידה ויאושר "שווה ערך".
 

 הצעת הקבלן לעבודות חשמל ופיקוח כוללת: 15.26.08
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העבודה משולמת במסגרת ויחד עם כל העבודות המכאניות של  א.
 ם עבורה בנפרד.מיתקן מיזוג האוויר והאיוורור, ולא ישול

 
העבודה היא מלאה ומקיפה למערכת שלמה ועובדת ועל פי תנאי  ב.

המפרט הזה ומפרט מיזוג האויר והאיוורור ובתאום מלא של 
 קבלן מיזוג האויר וקבלן החשמל.

 
בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי תנאי כל שהוא או לגבי טיב ציוד או  ג.

מפקח הבורר והפוסק שינוי בהנחיות העבודה, יהיה המהנדס ה
האחרון והקובע לגבי המחיר הנדרש לשינוי בהתאם למחירים 

 הידועים לעבודות כאלו במקומות אחרים.
 

 כללי 15.26.09
 

העבודה כוללת ללא תשלום נפרד גם את כל הפירוקים למיניהם,  א.
ביצוע כל החורים והחריצים למיניהם בבניה ובבטון וכן את כל 

חזרת המצב לתקנו לרבות צביעה וגמר, התיקונים וההשלמות וה
הכל לשביעות רצון המפקח כמו כן כוללת העבודה ללא מדידה 

בנפרד גם את כל האיטומים האקוסטיים במעבר תעלות 
 צינורות וכו'.

 
לאישור  בנוסףכל האביזרים למיניהם טעונים אישור האדריכל וזאת  ב.

 מתכנן מיזוג האויר.
 
ויכלול במחיריו בין היתר גם לאיטום כל קבלן מיזוג האויר אחראי  ג.

הפתחים למיניהם בקירות המשמשים ליציאת צנרת ו/או 
תעלות ו/או צידו מכל סוג שהוא. האיטום יעשה ע"י הקבלן 
 10-בצורה מקצועית, מאושרת שתבטיח איטום עם אחריות ל

 שנים.
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 חדרי קירור

 :כללי 15.01
 

לגן חיות  תמתייחסומפרט במכרז/חוזה עבודות מיזוג האוויר המפורטות ב 15.01.01
ZOO   .נגב באר שבע 

 
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט המיוחד, והמפרטים הכלליים לעבודת  15.01.02

 בניה של משרד הבטחון במהדורתם המעודכנת.
 
 שם מס' 
 מתקני חשמל 08 
 עבודות צביעה 11 
 מתקני מיזוג אויר 15 
 ים מקצועיים אחרים.וכן כל התקנים הישראליים ותקנ 
 

העבודות מתבצעות במבנה בהקמה ובהרצה, ועל הקבלן לאחוז בכל האמצעים  15.01.03
כדי להמנע מגרימת נזק לציוד קיים, לקווי חשמל וטלפון, לקווי מים 
וביוב, תעלות וכו' ולבצע עבודותיו בתיאום עם קבלנים אחרים שכבר 

 ביצעו חלק מהעבודות נשוא מכרז זה,
ובתיאום עם קבלנים אחרים  במקצועות אחרים וצוות המנהלים, המפקחים,                    

 והמתכננים של המזמין. 
 

 :תיאור העבודות 15.02
 

מכרז/חוזה זה מתייחס להספקה והתקנה של מתקני אוורור, קירור ועבודות בידוד, 
 מושלמים על כל אביזריהם, לרבות:

 
 חים, נחשוני קירור,מנועים, סידור הפשרה וכו'.מפזרי קור הכוללים: מפו 15.02.01
יחידות עיבוי הכוללות: מדחסי קירור, מפוחים, נחשוני עיבוי, וכל שאר  15.02.02

 האביזרים הנדרשים.
 צנרות ואביזרי צנרת קרר מושלמים בין כל חלקי המערכות. 15.02.03
 לוחות חשמל, פיקוד ותצוגה לחדרי קירור. 15.02.04

 
 נסטלציה חשמלית וחווט חשמלי.אי 15.02.05
מערכת הפעלה ובקרה ממוחשבת לרבות תוספת מסכים בעמדת המפעיל  15.02.06

 וממשקים למערכת הבקרה המרכזית של המתחם.
 אביזרי בטיחות )"אדם כלוא בחדר"(, מדי חום וכו'. 15.02.07
 מבנה קירור מפנלים המחוזקים לקונסטרוקציה של הקירות והתקרה. 15.02.08
דלתות קירור מבודדות ומחוממות )דלת ומשקוף( לפתיחה על צירים בהפעלה  15.02.09

 ידנית.
גופי תאורה ואינסטלציה חשמלית לחדרי הקירור. )כולל גופי תאורה מתאימים  15.02.10

 (.-C º18לטמפרטורה של 
 שוברי וואקום מחוממים. 15.02.11
 צנרת ניקוז מחוממת. 15.02.12
 ן. )כולל תוכניות עדות(.ספרי מתק 15.02.13
 חודשים. 24שירות ואחריות בתקופת הבדק והשרות, למשך  15.02.14

 
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה: 15.03
 

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה מהנדס מנוסה וילווה העבודה באתר לפחות  15.03.01
 שעות ביום( ויפקח על עובדיו וקבלני המשנה שלו. 8ימים בשבוע ) 4
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נציג הקבלן באתר יהיה טכנאי מנוסה ומיומן אשר יהיה נוכח באתר כל זמן  15.03.02
 שעובדי הקבלן או עובדי קבלני המשנה מטעמו יעבדו במבנה.

 
נציג הקבלן באתר יהיה מוסמך לקבל הנחיות לבצע עבודות בהתאם להנחיות  15.03.03

 המפקח.
 

או שאינם מתנהגים כראוי, לפי במקרה ונציגי הקבלן לא יתאימו לתפקידם,  15.03.04
שיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ירחיקם הקבלן מאתר הבניה וימנה 

 אחרים במקומם באישור המפקח.
 

 תכניות עבודה ומפרטי ציוד: 15.04
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי יכללו תוכניות העבודה הבאות  שיוכנו ע"י הקבלן: 
 

ויכללו בין  1:50, 1:20בנה בקנה מידה שרטוט כללי של הרכבת הציוד במ 15.04.01
 השאר:

 
 מעבי אוויר. -
 יחידות איוד. -
 מדחסים. -
 צנרת גז ואביזרי צנרת. -
 לוחות  חשמל פיקוד, בקרה ותצוגה ממוחשבים. -
 מבנה פנלים )קירות ותקרה(, לרבות פרטי התקנה וחיזוק. -
 דלתות קירור מבודדות לפתיחת על צירים )כנף(.  -
 תאורה בחדרי הקירור.מערכת  -

 
תוכניות חשמל ובקרה ממוחשבת, לרבות התממשקות למערכת הבקרה  15.04.02

 הקיימת.
 

חומר טכני מפורט של החומרה והתוכנה, לרבות התממשקות למערכת הבקרה  15.04.03
 הקיימת.

 
 )קונפיגורציה(. I/Oתוכניות פריסות מערכת הבקרים, סוגים ורשימת  15.04.04

 
סכמות, תוואי צנרת ושרטוטי הרכבה של כל סוגי הצינורות המותקנים במסגרת  15.05.05

 מכרז/חוזה זה.
 

חומר טכני מפורט לכל מרכיבי הציוד והאביזרים המורכבים בפרויקט, לרבות  15.04.06
בחירה ממוחשבת לכל המכלולים והאביזרים )קבלת אישור לפני 

 הביצוע(.
 

 בדיקה, ויסות והרצה: 15.05
 

הקבלן יפעיל המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה ובתאום עם המפקח  15.05.01
והמתכנן. הרצה משביעת רצון תחשב לפעולה תקינה ורצופה של כל 

 שעות פעולה ביום. 10ימי עבודה,  14המערכות במשך 
 

 הדגמה והדרכה של סוגי המתקנים תעשה ע"י צוות מקצועי של קבלן הקירור. 15.05.02
ה יתבצעו לאחר סיום הרצת המתקנים ולאחר שהוגש והושלם לפי ההדגמה וההדרכ 

 הערות המתכנן ספר המתקן.
 ותספרי מתקן ותוכניות עד 15.05.03

 1עם סיום העבודה, הקבלן יגיש ספרי מתקן ותוכניות עדות לפי הפורמט המפורט בנספח 
 המצ"ב.
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ופת ההדרכה וההדגמה. ספר ספר המתקן יעודכן בהתאם להנחיות המתכנן בתק 15.05.04
( עותקים והגשתו תהווה תנאי לקבלת 5המתקן יוגש בחמישה )

 המתקנים.
 

 קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות: 15.05.05
 

 השלמת עבודות ההתקנה. א.
 סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות ודווח על ביצועם בכתב. ב.
 הרצת המתקנים. ג.
 הדגמה וההדרכה לנציג המזמין.סיום ה ד.
 הגשת ספרי המתקן. ה.

 
במעמד קבלת המתקנים יהיו נוכחים מטעם הקבלה מהנדס הביצוע וטכנאים,  15.05.06

 כנדרש לביצוע הבדיקות וההפעלות.
 

 הוראות אחזקה מונעת  15.06
עד לאישור ספר המתקן והוראות האחזקה של היצרן הנכללות בו, הטיפול בציוד יעשה 

ה לא פחות מהמחמיר המצ"ב ובכל מקר 4ח מס. בנספע"פ הוראות האחזקה המונעת 

 מבניהם ומההוראות הנדרשות ע"פ כל דין

 
 
 

 תקופת הבדק והשרות: 15.07
 המצ"ב. 2הקבלן יתן שרותי אחזקה )אחזקה מונעת ותיקון תקלות( כמפורט בנספח 

 
תקופת הבדק והשרות מיום קבלת המתקנים על ידי המהנדס והפיקוח, במשך  15.06.02

אחת לשלושה חודשים יבצע הקבלן באמצעות צוות מתאים כל פעולות 
האחזקה והשרות הדרושים, למבנה על כל מערכותיו. כל העבודות האלו 

 וחלקי החילוף הנדרשים יהיו על חשבון הקבלן.
 

להנחיות יצרני הציוד ודפי הטיפולים כפי עבודות הקבלן יתבצעו בהתאם  15.06.03
 שיאושרו ע"י המהנדס.

 אחת לשלושה חודשים ישתתף הקבלן בסיור פיקוח אחזקה בהשתתפות נציג המזמין. 
 הקבלן יחתים בעת הביקורת את איש הקשר של המזמין. 
 

לקראת תום תקופת הבדק והשירות יכין הקבלן המתקנים למסירתם לקבלן  15.06.04
אשר יבוא במקומו. קבלן חוזה זה יהיה חייב לבצע כל המתחזק 

 ימים. 15התיקונים הנדרשים על פי החלטת המהנדס תוך 
 

 הענות לקריאות שרות: 15.06.05
 

 שעות. 4תענה תוך  –קריאה דחופה  א.
 שעות. 24תענה תוך  –קריאה רגילה  ב.
הגדרת מידת הדחיפות של הקריאה תקבע על ידי האחראי מטעם  ג.

 מין.המז
 

 מפזר קור: 15.07
 

מפזר הקור יתוכנן וייוצר במפעל בעל מערכת בקרת איכות ואישור תפוקה  15.07.01
 או ש"ע. EUROVENTממכון בלתי תלוי דוגמת 

 
 ".Lמטיפוס " 5/8מפזר קור בנוי מסוללת צינורות נחושת בקוטר " 15.07.02
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 ה מכנית של הצינורות.צלעות האלומיניום יוצמדו לצינורות הנחושת באמצעות הרחב 
 בר. 30הסוללה תיבדק לאחר ניקוי בלחץ של  
 

 .BLYGOLDשל חב'  POLUAL MPנחשוני הקירור יעטו בציפוי  15.07.03
 

 נחשון הקירור לחדרי הקפאה יכללו סידור להפשרה בגז חם. 15.07.04
 

נת מ"מ שיכלול סידור להתק 1.5בעובי  L304מבנה מפזר הקור מפח פלב"ם  15.07.05
 מנועי המפוחים.

 
וביניהם  2מ"מ   1.25בעובי  L304בריכת הניקוז תבנה מסנדויץ מפח פלב"ם  15.07.06

 בידוד.
 

 מצינור  מגולוון עם סרטי חימום בחדרי ההקפאה. 2צינור ניקוז בקוטר " 15.07.07
 

מפזר הקור יתלה לקונסטרוקציה הגג באמצעות סידור תליה, המהווה חלק  15.07.08
 בית מפזר הקור  ובאמצעות  מוטות הברגה.ממבנה 

 הקבלן יגיש אישור קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו לפרטי התלייה.                           
 

מאוזן סטטית  1מפזר הקור יתלה על בולמי רעידות עם שקיעה סטטית " 15.07.09
 ודינמית.

 
 לת פאזיים סגורים לחלוטין.המפוחים יהיו יעילים ומנועי המפוחים יהיו ת 15.07.10

 
מנועי החשמל של מפזר הקור יסופקו עם כבלים ארוכים, ולא יותקנו קופסאות  15.07.11

 חיבורים בתוך חדרי הקירור.
 

 , או ש"ע מאושר.VE-LU ,GUNTNERמבנה הקור יהיה דוגמת תוצרת  15.07.12
 

 מעבה אוויר: 15.08
 

ל בעל מערכת בקרת איכות לאישור ממכון מעבה האוויר יתוכנן וייצור במפע 15.08.01
 או ש"ע. EUROVENTבלתי תלוי דוגמת 

 
". צלעות Lמטיפוס " 5/8המעבה בנוי מסוללות צנרות נחושת בקוטר " 15.08.02

האלומיניום יוצמדו לצינורות הנחושת באמצעות הרחבה מכנית של 
 הצינורות.

 בר. 35הסוללה תיבדק לאחר ניקוי בלחץ של  
 

 .BLYGOLDשל חב'  POLUALנחשוני העיבוי יעטו בציפוי  15.08.03
 

מעבה האוויר יבנה מפרופילים מאלומיניום עם מחברים פינתיים מתאימים  15.08.04
מ"מ צבועים בגוון כפי  1.5ופנלים מפח אלומיניום או פח מגולוון בעובי 

 שייקבע על ידי המפקח.
 

ד, ומצוידים במנועי המפוחים יהיו מפוחי המעבה יהיו עיליים ושקטים במיוח 15.08.05
 .IE-3תלת פאזיים מטיפוס סגור לחלוטין בדרגת יעילות 

 
 , או ש"ע מאושר.VE-LU ,GUNTNERמעבה האוויר יהיה דוגמת תוצרת  15.08.06

 
 
 

 מדחסי קירור: 15.09
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" )גרמניה(, BITZERמדחסי הקירור יהיו סמי הרמטיים מתוצרת חברת " 15.09.01
"CARRIERרה"ב(, "" )אCOPELAND גרמניה(, עם מערכת פריקת( "

של המפרט  150111דרגות חיצונית. המדחסים יעמדו בדרישות סעיף 
 הכללי ויכללו את כל האביזרים המפורטים בסעיף זה של אותו המפרט.

הקבלן רשאי להגיש לאישור יחדות עיבוי עם מדחסים הרמטיים, אך אין                         
 חויב לאשר חלופה זו.המזמין מ

 
כל מדחס יהיה מצויד במשאבת שמן הפועלת באופן זהה בשני כיווני הסיבוב,  15.09.02

 במסנן שמן ובתא מפריד למניעת מכת נוזל על הבוכנות.
 

המדחסים ושסתומיהם יהיו עמידים בפני מכות נוזל ויהיו מותאמים לפעולה  15.09.03
 מאומצת.

 
 ידים בסידור שימנע דליפת נוזל קירור לאגן השמן.המדחסים יהיו מצו 15.09.04

 
 שסתומי הניתוק )דחיסה/יניקה( יהיו חלק אינטגראלי של המדחס. 15.09.05

 
 לאגירת נוזל יותקן פרסוסטט לחץ יניקה נפרד. 15.09.06

 פרסוסטט לחץ השמן יהיה אורגינלי של יצרן המדחסים.
 

 מדידה הבאים:כל מדחס יצוייד בין היתר באביזרי ה 15.09.07
 

מ"מ  100מד לחץ יניקה עם סקלה כפולה של לחץ וטמפרטורה בקוטר  -
 )מילוי הסקלה בגליצרין(.

מ"מ  100מד לחץ סניקה עם סקלה כפולה של לחץ וטמפרטורה בקוטר  -
 )מילוי הסקלה בגליצרין(.

 מד לחץ שמן )מילוי הסקלה בגליצרין(. -
 

י ניתוק. כל מד לחץ יצויד בשלט מזהה אביזרי המדידה יצוידו בשסתומ 15.09.08
 מבקליט.

 
 מדי הלחץ ואביזרי ההגנה יורכבו על לוח נפרד, חופשי מרעידות. 15.09.09

 
המדחסים יחוברו כך שלא יועברו רעידות לצנרת הגז. לשם כך יותקנו חבורים  15.09.10

 MASONגמישים מבדדי רעידות קפיציים ניתנים לאיזון מפלס תוצרת 
 )אורגינליים של היצרן(. 2" עם שקיעה

 
למדחסים תותקן מערכת לשמירת לחץ סניקה. בקר ורגש לחץ לכל מעגל גז  15.09.11

מותקן על קו הסניקה יפעיל את מנועי מעבה על ידי משנה מהירויות 
 רציף )ניתן לכוונון מינימום, מקסימום ודיפרנציאל(.

 
תן לכוונון( ימנע העמסת המדחס המדחסים יותנעו כשהם פרוקים. טיימר )ני 15.09.12

 בזמן ההתנעה.
 

 ".PENNכל הפרסוסטטים יהיו תוצרת " 15.09.13
 

 .T-34" דגם RANCOלכל מדחס יותקן משהה זמן " 15.09.14
 

 צנרת קירור: 15.10
 

" אשר תחבר בין המפזר הקור, המעבה Lצנרת הקירור תבנה מנחושת מטיפוס " 15.10.01
 והמדחס.
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תבוצע בקטרים מתאימים תוך הקפדה על שיפועי הצנרת, לופים הצנרת  15.10.02
בצינורות ובידוד בתאים על קו היניקה, כך שתובטח החזרת שמן 

 למדחס, ללא שיגרמו רעידות ורעשים.
 

 .LONG-RADIUSקשתות הצנרת יהיו מטיפוס  15.10.03
 

 מ"מ. 19בידוד צנרת יניקה ע"י שרוולי "ארמפלקס" בקוטר  15.10.04
 

עם סיום ההתקנה של הצנרת יערוך הקבלן בדיקת נזילות ע"י מילוי חנקן בלחץ  15.10.05
psi300  שעות. 48למשך 

 
במידה ולא חל שינוי בלחץ, הצנרת תרוקן ויש ליבשה בעזרת משאבת ואקום,  15.10.06

 פעמים לפחות לפני מילוי בקרר.
 

 חות.במהלך ההרצה יש להחליף אבני היבוש פעמים לכל הפ 15.10.07
 

הקבלן יקפיד להשתמש בקרר ובשמנים של יצרנים מוכרים דוגמת תוצרת  15.10.08
DUPONT .לקרר, הכל לפי המלצת יצרן המדחסים 

 
 בסיום עבודות הצנרת תצבע הצנרת לפי קודים מקצועיים מקובלים. 15.10.09

 
 אביזרי צנרת קירור: 15.11

 
בתוכניות, ואחרים הנדרשים לפעולה  הצנרת תכלול את כל האביזרים המופעיים 15.11.01

 משולמת של המערכות.
 

עם מצוף חיצוני להחזרת שמן ואוגן מתפרק דוגמת  – מפריד שמן א.
 או ש"ע מאושר. RRאו  R&ACתוצרת 

 
, ASMEיבנה כמיכל לחץ עם כפות בהתאם לתקן  – מפריד טיפות ב.

 בר. 35ויבדק בלחץ 
חליף חום ואזל בלחץ גבוה בתוך מיכל מפריד הטיפות יכלול נחשון מ 

 לצורך אידוי הנוזל.
מ"מ מפריד  25המפריד הטיפות יבודד ביריעות "ארמפלקס" בעובי  

 RFFRIGARATION( RRהטיפות יהיה דוגמת תוצרת )

RESEARCH  או ש"ע מאושר. מפריד הטיפות יהיה בנפח
 מנפח הקרר במערכת. 200%מינימלי של 

 
, ויבדק ASMEם כפות בהתאם לתקן יבנה במיכל לחץ ע – מאסף נוזל ג.

 בר. 35בלחץ 
 מאסף הנוזל יכלול חבורים כנדרש ויכלול בין היתר מד גובה. 
 
או  SPORCANיהיה מטיפוס אלקטרוני תוצרת  – שסתום סולנאידי ד.

 ש"ע מאושר.
 
או ש"ע  HENRY ,DANFOSSמגופים בקו הצנרת דוגמת תוצרת  ה.

 מאושר.
 
, שסתומים לשמירת לחץ, סולנאיד דוגמת מסנן מיבש, זכוכית מראה ו.

 או ש"ע מאושר. SPORLAN ,DANFOSSתוצרת 
 
 או ש"ע מאושר. DANFFOSפרסוסטטים דוגמת תוצרת  ז.
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 אפק".-מנומטרים מטיפוס תעשיתי כבד תוצרת "מגן ח.
 

 מבנה חדר הקירור מפנלים מבודדים: 15.12
 

 פנלים מבודדים לבידוד קירות: 15.12.01
 

לבידוד ייוצרו במפעל מוכר בעל מערכת בקרת איכות כגון  הפנלים א.
9001ISO. 

 
 מ"מ.  100חדרי הקירור יבודדו בקירות פנלים מבודדים בעובי בידוד  ב.
 
פנל הבידוד יהיה סנדוויץ פח מגולוון צבוע וביניהם יציקת פוליאוריתן  ג.

 מוקצף בחומר בידוד.
 
 ונות הבאות:הפוליאוריתן כחומר הבידוד יהיה בעל התכ ד.

 350kg/m –צפיפות  (1
 2kg/cm1.2 –חוזק לחיצה מינימלי  (2
 K200.025w/m –מקדם מוליכות תרמית  ( 3
 95% –תאים סגורים  (4
 .2%± –יציבות מימדים  (5
 עמידות אש: (6

 .B-2סוג  4102DINתקן גרמני  .1
 )טיפוס כבה מעליו(. Vדרגה  775ת"י  .2
 אחרים.תקנים לעמידות במיגון אש  .3
 אישור רשויות הכיבוי ו/או יועץ בטיחות. .4

 
 הפח המשמש את פנל הבידוד יהיה בעל התכונות הבאות: ה.

 
 .  L304פח פלב"מ  –סוג הפח  (1
 מ"מ. 0.6 –עובי פח  (2

 
 מעברי צנרת וכבלים בקירור פנלים מבודדים. ו.
 מעבר הצנרת/כבלים יבוצע באמצעות צינור אטום ומבודד. 
 
 בין פנלים יתבצע באחת השיטות הבאות: חבור ז.

 
 שיטות חבור (1

 שקע תקע *
 מנעולים *
 מילוי יציקת פוליאוריתן. *

בכל אחת מחלופות החיבור תבטיח אטימה מלאה ללא חללי אוויר 
 באזור החבורים.

 איטום חבורים בין פנלים (2
ר חבורי פינות אור משטחים ישרים יבוצע באמצעות משולשים או פסי חיבו 

והקצפת השלמה של פוליאוריתן. החבורים יבטיחו אטימה מלאה ללא 
 חללי אוויר באזור החבורים.

 SIKAFLEXבכל מקומות החבור בין המשולש או פס החבור תבוצע אטימה ע"י  
 .-ºC 25ופנים  ºC45על בסיס  פוליאוריטני מתאים לאטימה בטמפ' חוץ 

 
 בידוד רצפה : 15.12.02

 
 צע כבר על ידי אחרים.בידוד הרצפה בו א.

 
 שוברי וואקום: 15.12.03
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שוברי וואקום יותקנו בכל חדרי הקרור בכמות מתאימה על פי נפח  א.

 החדר למניעת תת לחץ בחדר הקירור.
 

עם חימום  4.5" בקוטר "KASONשובר הואקום יהיה דוגמת תוצרת " .ב
 חשמלי למניעת קפיאתו.

 
 דלת חדר הקירור "כנף": 15.13

 
, º180דר הקירור תהיה מטיפוס "דלת כנף" חופף לפתיחה דלת ח א.

במידות פתח אור כנדרש בתוכניות. הדלת משמשת גם כדלת 
 יציאת חרום.

 
הדלת תבנה מעץ אורן פיני משובח בעובי מתאים בתוך מסגרת, עם  ב.

מ"מ, שתבטיח הקשחתה ועמידתה בכל תנאי  10עיניים עד 
 .העבודה ללא עוותים, פיתולים ורעידות

 
 45בידוד הדלת יהיה עשוי פוליאוריתן מוקצף במשקל סגולי של  ג.       

 4ק"ג למ"ק. משני צידי המסגרת יורכבו לוחות דיקט בעובי 
מ"מ לכל הפחות.  100מ"מ לפחות. עובי בידוד פוליאוריתן יצוק 

משקוף הדלת יבנה מעץ אורן, המשקוף יבנה כך שלא תיווצר 
 מדרגה בכניסה לחדר הקירור.

יציקת הבידוד תבוצע תוך הקפדה שלא ייווצרו חללים כל שהם              
 בדלת.

לפני ביצוע יציקת הבידוד יש לחבר ולעגן כל אביזרי החיבור              
 הנגדיים למערכות הפרזול, ידיות וכו'.

 
 L304ד.          הדלתות והמשקופים יצופו בפח פלב"מ 

 מ"מ   1.0 –משקופים                   
 מ"מ 0.8 –דלתות                    

ציפוי דלתות הקירור יעשה מפח אחד ללא תפרים, ע"מ להבטיח             
מראה נאה של הדלת. במקומות בהם נדרש לבצע חיבורי ריתוך 

 ארגון, יש לבצע ליטוש לטשטוש מקום התפר.
 

בהיקף המשקוף  ה.        דלתות הקירור תצוידנה בגוף חימום אשר יותקן
ובסף הדלת. גוף החימום יותקן עם כיסוי פלב"מ ניתן לפירוק 

ורך החלפת גוף החימום במקרה של תקלה. ברגי החיבור Mל
לפלטת הכיסוי מפלב"מ. מתח הפעולה של גופי החימום 

V12/V24          . 
 
הפרזול והצירים יהיו מטיפוס יצוק ומחוברים אל מסגרת עץ של  ו.

של הצירים יכלול מסבי לחץ כדוריים. ציפוי  הדלת. הבסיס
 הציר יהיה כרום ניקל.

( צירים מטיפוס אשר מרים הדלת בשלב 3הדלת תסופק עם ארבעה ) 
 הראשון של פתיחת הדלת.

ידית הסגירה של חדר הקירור יהיה מטיפוס נפתח מבפנים גם כאשר  
יורכב אמצעי נעילה חיצוניים ומנגנון מיוחד מתאים לדלת 

 ת חרום, )דלת בהלה(.יציא
 הברגים לחיבור של הצירים והמנעולים יהיו מגולוונים. 
 .FERMODאביזרי הפרזול והצירים יהיו מטיפוס  
 .FERMOD-350הדלת תצויד משלוש צדדים באטם מטיפוס  
 .FERMOD-3350בתחתית הדלת יותקן אטם כפול מטיפוס  
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אטימת הדלת  אטימת הדלת תעשה ע"י אטמים כמפורט לעיל שיבטיחו 
כנגד המשקוף כך שהלחץ על האטמים יהיה שווה בהיקף 

 המשקוף וסף הדלת.
 
הדלת תסופק עם התקן מתאים לתליית מנעול לנעילת הדלת. התקן  ז.

זה יכלול סידור המאפשר פתיחת הדלת מתוך חדר הקירור גם 
 .921דגם  FRMODשהדלת נעולה עם מנעול גלי, תוצרת 

 
 
 

 מערכת החשמל 15.18
 
 כללי 15.18.01  

של המפרט הכללי  15ופרק  08מערכת החשמל תעמוד בדרישות פרק  א.
 המיוחד למכרז/חוזה זה. והמפרט

כל פרטי ציוד מערכת החשמל יהיו זהים לציוד המותקן בבנין. ביצוע  ב.
מערכת החשמל כפוף להנחיות מתכנני מיזוג האוויר והחשמל 

רטות לביצוע אשר יוגש וכפי שיבואו לידי ביטוי בתוכניות מפו
 על ידי הקבלן.

 IP55כל הציוד במערכת החשמל, בלוחות יהיו בדרגת בידוד ואטימות  ג.
 מחוץ למבנה. 8IP6–בתוך המבנה, ו 

כל הציוד במערכת החשמל, בלוחות או מתקנים מחוץ למבנה יכלול  ד.
 ממשקים למערכת הפיקוד הממוחשבת.

ת והרכבת לוחות חשמל, עבודות החשמל של הקבלן יכללו אספק ה.
חיבור הלוח לכבלי הזנה, חיווט בין לוחות, הזנת מנוע יציוד 

כל  –והתחברות אליהם, קווי תקשורת, קווי פיקוד והפעלה 
 העבודות הנדרשות לקבלתמתקן מושלם.

לצורך ביצוע העבודה על הקבלן להכין את תוואי החיווט ולבצע את כל  ו.
רת כבלים, קופסאות המעברים הנדרישם במבנה לשם העב

 הסתעפות וכו'.
כל כבלי ההזנה והפיקוד למפוחים ומנועי מדפי האש יהיו עמידים  ז.

למשך שעתיים לכל הפחות מטיפוס חסין אש  250°Cלטמפ' של 
HALOGEN FREE  ,לפי הגדרתE-90 180–NHXH FE. 

מערכות החשמל של מתקן מיזוג האוויר יסופקו ויבוצעו תוך     ח.    
שאחוז העיוותים ההרמוניים שהוא מייצר לא  בציוד שימוש 
(. הנחיה זו מתיחסת הן לציוד ולוחות THD)5%יעלה על 

המיוצרים בארץ, והן לגבי לוחות וציוד המיובאים מחו"ל 
 להתקנה בפרויקט.                                                     

 
בחר לעבודה ממושכת בטמפרטורת סביבה כל הציוד המותקן בלוחות החשמל יי 15.18.02

 .°55C של
 

 סימון ושילוט לוחות 15.18.03
חזית הלוח יותקנו שלטי סימון מבקליט חרוטים ומחוברים  א.

 במסמרות פלסטיק.
כל הדקי וגידי חיווט הלוח יהיו ממוספרים ומסומנים באופן שיבטיח  ב.

יקל על הסימון לאורך זמן. פנים הלוח ייצבע בצבע לבן מבריק ש
 פעולת איתור הדקי וגידי החיווט.

 
 הקבלן יבצע השוואת פוטנציאלים לכל המערכות המותקנות במסגרת פרק זה. 15.18.04

 
 SCHNEIDERאמפר יהיו מתוצרת ' 50מבטיחים חצי אוטומטיים עד לזרם של   15.18.05

ELECTRIC' או 'ABB בעל כושר ניתוק גבוה, שיעמדו בזרם קצר מזערי '
 קילואמפר. 20של 
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מבטיחים למנועי מפוחים ליניקת עשן יהיו להגנת קצר בלבד, ללא הגנה                           

 טרמית.
 

 CIRCUITאמפר יהיו בעלי כושר ניתוק גבוה  50המבטיחים לזרם מעל    15.18.06

BREAKER ( לאHRC תוצרת )SCHNEIDER' ELECTRIC' או 'ABB '
 קילואמפר.  50 שיעמדו בזרם קצר מזערי של

         
מבטחים למנועי מפוחים ליניקת עשן  יהיוו להגנת קצר בלבד, ללא הגנה               

 טרמית.
 

כל ההגנות של הציוד והמנועים יבוצעו על ידי מפסיקי זרם חצי אוטומטיים ולא  15.18.07
 על ידי נתיכים. מפסיקי הזרם יעמדו בזרמי הקצר המתאימים.

 
' לפעולה ABB' או  'SCHNEIDER ELECTRICתנעים יהיו מתוצרת  'המ 15.18.08

פעולות(. מתנעים בעלי שתי דרגות יובטחו  2,000,000) AC-3מאומצת 
על ידי טיימר לכניסת הדרגה השניה ועל ידי טיימר נוסף אשר יפסיק את 

 המתקן, במידה והדרגה השנייה לא נכנסה לפעולה.
 

 יד'.-מופסק-פעלת המנועים יהיו סיבוביים 'ממוחשבכל המתגים הבוררים לה 15.18.09
 

  לחצנים בלוח יהיו תוצרת 'קלוקנר מילר' או 'סימנס'. 15.18.10
 

עם שנאי מתאים וכיפת הגנה מתברגת מפלסטיק  LEDנוריות סימון יהיו מסוג  15.18.11
 לסימון פעולה ותקלות כנדרש.

ם סיכוך מוארק בין הליפוף טרנספורמטור פיקוד יהיה מטיפוס מבודד ע 15.18.12
 הראשוני והמשני.

מפסק מתאים בלוח יפסיק את פעולת המתקנים בחוסר או היפוך פאזה  15.18.13
 )עם השהייה הניתנת לכיוונון(. 10%ובנפילות מתחת ומעל 

 מפסיקי הזרם יהיו בנויים לניתוק בעומס, מתוצרת 'קלוקנר מילר' או 'סימנס'. 15.18.14
רם ביטחון יותקן על גוף כל יחידת קירור, מפוח אוורור, יט"א )ייכלל מפסק ז 15.18.15

 במחיר הציוד(.
הקבלים בלוח יהיו מתוצרת "אלקו" עם סידור לפריקת מטען ולשמירה על  15.18.16

בכל מצבי העבודה. בקר כופל הספק, עם  0.92מקדם כופל הספק מזערי 
כופל הספק העומס, ( דרגות קבלנים עם תצוגה אנלוגית ל6יציאה לשש )

( נוריות 6אופיה עומס )השראתי/קיבולי( וכמות הדרישה לקבלנים )שש )
LED.עם ממשק התחברות למערכת הבקרה הממוחשבת ) 

 משנה מהירויות 15.18.17
 בלוח יותקנו משני מהירויות של מנועי המפוחים. א.
 עוקף'–לכל משנה מהירויות יותקן בורר 'משנה מהירויות  ב.
הפיקוד וההזנה למשנה המהירויות, על ידי כבלים מסוכסכים כבלי  ג.

 בהתאם להנחיות יצרן משנה המהירויות.
או   ABB, DANFOSS, SIEMENSמשנה המהירויות יהיה תוצרת  ד.

 ש"ע מאושר. 
 

 לוחות חשמל למערכות קירור: 15.19
 

ומדים בכל לוחות החשמל ייוצרו במפעל מאושר, המיצר לוחות הע             15.19.01
 .2וחלק  1חלק  61439דרישות ת"י 

 
פירוט לוחות החשמל המוזנים בהזנת ח"ח, ולוחות המוזנים בהזנה               15.19.02

 חיונית או חרום, על פי טבלאות פרוט הלוחות בתוכניות.
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)רזרבת מקום ופסי  25%מבנה הלוח יאפשר תוספת ציוד חשמלי של  עד              15.19.03
צבירה המתאימים להרחבה(, והציוד החשמלי בלוח יותקן במרווחים 

מתאימים להבטיח שהטמפרטורה של הציוד לא תעלה על ערכים 
 מקובלים, ובמידת הצורך יותקנו מפוחי אוורור.

 .IP55לוח המותקן במבנה יבנה לדרגת בידוד ואטימה  15.19.04
 .IP65וגגון לדרגת אטימות לוח המותקן מחוץ למבנה יכלול מערכת דלתות כפולה  
 

כל אחד מהלוחות יכלול כל המתנעים וכל יתר אביזרי הכח והפיקוד לרבות  15.19.05
 ממסרים הנדרשים להפעלה תקינה ומושלמת של כל המתקנים.

 
 מבנה הלוח 15.19.06

 הלוח יכלול שלושה תאים: א.
 תא מנתק. •
 תא כוח. •
 תא פיקוד ובקרה. •

ל הממסרים והמתאימים הנדרשים לפעולת בתא הכוח יותקנו כ ב.
 מערכת הפיקוד הבקרה.

 כל המפסיקים בחזית הלוח יהיו סיבוביים מטיפוס "פקט שלטר". 15.19.07
 

-הפסק-לכל אחד מהמנועים והציוד המוזנים מהלוח יהיה מפסק "אוטומטי 15.19.08
 ידני".

 
 ונה שעות פעולה.לכל אחד מהמנועים המוזנים מהלוח יותקן אמפרמטר ומ 15.19.09

 
 נוריות סימון יציינו פעולה או תקלה לכל מנוע, לכל תקלה נורית נפרדת. 15.19.10

 
 אמפר. 15X3אמפר ושקע תלת פאזי  15לוח החשמל יכלול  שקע חד פאזי  15.19.11

 
עם סידור    FM-200יותקן כיבוי אוטומטי בגז  A63בלוח חשמל מעל              15.19.12

 מטית ובנוסף לחצן ידני שיותקן בצמוד ללוח.הפעלה אוטו
 

 מצב 'אש'    15.19.14
( שיאפשר ניתוק הזנת המתח לכל V24בכל לוח חשמל מוזן ח"ח  יותקן מגע יבש)             

 ציוד מיזוג האוויר המוזן מהלוח, וכל מדפי האש יעברו למצב 'אש'.
               

( שיאפשר הזנת ציוד 24Vבש)בכל לוח חשמל חיוני/חרום יותקן מגע י
 המוזן מהלוח, וכל מדפי האש יעברו למצב 'אש'.

 
החלפה ח"ח/גנרטור בלוח מבנה המזין לוח חרום, שיסופק במסגרת               

 עבודות מיזוג אוויר.
 

 לוח חשמל של מערכות קירור יזין את הציוד כמפורט: 15.19.15
  

 מעבים. *
 מאיידים. *
 מדחסים. *
 דלתות. חימום *
 תאורה. *
 תאורת חרום )הזנת חירום(. *

 
 לוח תצוגה: 15.19.16

מ"מ ומתאים להתקנה  1בחזית כל חדר קירור יותקן לוח תצוגה עשוי פלב"ם בעובי  
 או פנל מגע, אשר יכלול בין השאר: IP(65גלויה )
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 נוריות סימון. א.
 ר"."אדם כלוא בחד-"טמפרטורה גבוהה" ול-נורה וזמזם התראה ל ב.
 לחצן להשתקת הזמזם במצב "טמפרטורה גבוהה". ג.
בקר טמפרטורה עם תצוגה דיגיטלית ורישום טמפ' לאורך זמן של  ד.

 .2000(, דוגמת מגן LOGGERשבעה ימים )
 הפעל" למפזרי קור.-מתג "הפסק ה.
 מאמ"ת לתאורה בחדר הקירור. ו.
 '. שילוט של שם הלקוח, מספר החדר, שם הקבלן, המתכנן וכו ז.
פטריות הפעלה לדלת: "פתח דלת", "סגור דלת", "פתיחת חרום"  ח.

 )פנים וחוץ(.
אביזרי בקרה כמו שנאי וממסרים עם מגעים יבשים ומהדקים  ט.

 לחיבור אל מערכת ממוחשבת לאיסוף נתונים.
 

 מערכת תאורה: 15.19.17
נים בממסר מוג 65IPבחדר הקירור יותקנו גופי תאורה פלאורוצנטים בדרגת אטימות  

מיליאמפר ויספקו רמת תאורה מזערית של  10פחת בעל רגישות של 
LUX500 יש לשים לב לתאורה מותאמת בחדר קירור( .C º18-.) 

 ניתוק המתח למערכות הקירור לא ינתק מערכת התאורה. 
 

 מנועים חשמליים : 15.20
 

ים לחלוטין תוצרת  וולט סגור 400כל המנועים יהיו תלת פאזיים              15.20.01
'SIEMENS 55' או שווה ערך, מבודדים לדרגתIP  בדרגת יעילותIE3 ,

 .55ומתאימים לפעולה ממושכת ותקינה בטמפ' סביבה של 
  
כ"ס  4-כ"ס. מנועים הקטנים מ 4מתנעי המנועים יהיו מטיפוס 'מתנע רך' למנועים מעל  

 יוזנו ישירות לקו.
 

ו מנוע הנמצא במקום מוסתר מלוח החשמל )ללא קשר עין( לכל מנוע חיצוני ו/א 15.20.02
יורכב מנתק זרם משוריין, אטום למים ואבק תוצרת "קלוקנר מילר" 

 עם ברגי סגירה מפלסטיק. CIT-2-1דגם 
 

 ( או מתנע רך.    VSDהמנועים יהיו מתאימים לפעולה עם משנה מהירות )             15.20.03
 .10%ם בסטיות מתח רשת מעל המנוע יאפשר פעולת הציוד ג

יצוייד בהגנה תרמית על ידי התקנת  Kw10מנוע בהספק מעל 
תרמיסטורים בין ליפופי המנוע, שיתריעו על התחממות המנוע מעל 

 המותר.
 

כל ציוד המונע על ידי מנוע חשמלי)משאבה, מפוח, וכו'( יצוייד ברגש רעידות,  15.20.04
, יתריע על פעולה באזור לא אשר באמצעות מערכת הבקרה הממוחשבת

 יציב של הציוד.
     

ל באוויר או מפוחים הפועלים בהנעה ישירה יבחרו עם ומנועי יחידות טיפ          15.20.05
מהירות סבוב הקרובה ביותר למהירות הסיבוב של המפוח בנקודת 

  העבודה.
 

 מכשור, רגשים ורכיבים : 15.21
 

 כללי: 15.21.01
והרכיבים שיוצעו ע"י הקבלן יהיו מתאימים לצורך חיבור לציוד המכשור, הרגשים  

 הבקרה מצד אחד ולמתקנים המבוקרים מצד שני.
לצורך זה יכלול הציוד את כל המתקנים הספציפיים ומתאמי החיבור, כגון: "כיסים"  

 לרגשים, מחברים, אטמים וכו'.
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ההתקנה ותנאי עמידות כמו כן, נדרש שכל המכשור והרכיבים יהיו מותאמים לדרישות  
כפי שנדרש בהתאם לסטנדרט של המתקנים המבוקרים )כגון: צנרת 

 מים קרים וכו'(.
 20ועד  4עבור רגשים המיועדים למדידה רציפה )אנלוגית( יהיה אות המדידה מסוג זרם  

 וולט וכו'. 10ועד  0מיליאמפר או מתח 
אספקה וההתקנה. התקנת הקבלן יגיש פירוט טכני מלא של המכשור לאישור לפני ה 

הציוד כוללת אטמים ומתאמי חיבור, כנדרש ע"י יצרן הציוד. כל 
 IP55המכשור יהיה מתאים להתקנה גלויה, דרגת אטימות ובידוד 

ומעלה בהתאם לתנאי הסביבה. הרגשים ע"פ הנדרש במפרט ו/או תוצרת 
TITAN  10% - 90%בתחום  0.5%±עם דיוק. 

 
 חדר קירור:רגש/משדר טמפ' ב 15.21.02

 
 CLASS B ,DIN IECמתאים לסטנדרט  PT 1000רגש טמפ' מסוג  א.

751. 
 
הרגש יכלול תרמיל מתאים להתקנה בתוך בקבוק זכוכית המלא נוזל  ב.

 המתאים לטמפ' הנמדדת.
 
. חומרים IP67ראש חיבור אלומיניום מצופה אפוקסי בדרגת אטימות  ג.

 .SST316הבאים במגע עם המים יהיו מפלב"מ 
 
 .-C °40 ÷ C °30תחום מדידה למים קרים  ד.
 
 .± C °1.0דיוק נדרש  ה.
 מיליאמפר, מבודד. 20-4אות יציאה  ו.
 
 מתאים. SST316, כולל כיס NPT "3/4חיבור לצינור  ז.
  

 .FISHER ROSEMONT דוגמת תוצרת  ח.
 

 רגש/משדר טמפרטורה )חוץ(: 15.21.03
 

 .15.18.02סעיף זה יש לקרוא יחד עם סעיף  א.
 
 עם קבוע זמן גבוה. C °50- C °0תחום מדידה  ב.

 
 רגש לחץ הפרשי: 15.21.04

, DWYERתוצרת  ± 1%רגש לחץ הפרשי במבנה יהיה ברמת דיוק 
 מתאים להתקנה בחדרי קירור.

 
 תפעול, פיקוד, בקרה: 15.22

 
 ראה מפרט שיפוץ והרחבה של אצטדיון בלומפילד,               15.22.01

 תפעול, פיקוד ובקרה'. 15.42סעיף '                            
 

 מערכת להעברת התראות ואיתור תקלות: 15.22.02
 

מערכת הבקרה המרכזית תכלול מערכת לאיתור תקלות ולהעברת   א.
התראות למערכת בקרה מרכזית מפעלית הממוקמת בשער 

 הכניסה.
 
 החווים להעברה ממערכת הקירור כוללים: ב. 
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 הקירור. אינדיקציה של טמפ' גבוהה בכל אחד מחדר  (1 
 תקלה כללית בלוח הקירור. (2  
 
 ההתממשקות בין מערכת בקרת חדרי קירור למערכת בקרה מרכזית. ג.
  

מערכת הבקרה של מערכות הקירור תכלול מערכת איתור )חיוג +  ד.
 למכשיר טלפון נייד. SMSהודעה קולית( של משלוח 

 
 עולת מערכת )תפ"מ(:תיאור פ 15.23

 
 +:ºC4  ,+ºC10חדר קירור  15.23.01

 
הפעלת מערכות הקירור תהיה באופן ידני מלוח המתקן באמצעות  א.

 מופסק", או מעמדת הבקרה הממוחשבת.-מפסק "קירור
 
במצב פעולה ידני של מערכת הקירור יכנסו עמה לפעולה כל מערכות  ב.

 המשנה )מפזר קור ומעבה(.
 
)ניתן  ºC10/ºC4יקוד של המתקן תשמור על טמפ' של מערכת הפ ג.

לכוונון( ע"י רגש טמפרטורה, אשר יפעיל יחידת הקירור על 
 דרגותיה.

 
)ניתן לכוונון( מעל הטמפ'  ºC3עלית הטמפרטורה הממצעת ב  ד.

 הנדרשת, תודיע מערכת הבקרה על תקלה.
 
 מערכת פיקוד הטמפרטורה של כל מערכת קירור תהיה עצמאית. ה.
 
תנאי לפעולת כל מערכת קירור שאין תקלה כלשהיא במערכת אשר  ו.

 תמנע פעולתה הבטוחה.
 
 EKC531D1דגם  DANFOSSלכל יחידת עיבוי יותקן בקר תוצרת  ז.

, שדרי לחץ, רגשי טמפרטורה, כרטיס EKA165/162הכולל צגים 
תקשורת ושליטה מלאה במדחס/מדחסים ובדרגותיהם, 

די הפעלה רציפה של מנועי המעבים, לשמירת לחץ סניקה על י
 וביצוע הפשרות לפי לוח זמנים.

הכולל  EKC414A1דגם  DANFOSSלכל מפזר קור יותקן בקר תוצרת  
, שדר לחץ, רגשי טמפרטורה EKA162צג בעל לחצני תכנות 
 ושסתום אלקטרוני.

 
 :-ºC18חדר קירור  15.23.02

 
המתקן באמצעות  הפעלת מערכות הקירור תהיה באופן ידני מלוח א.

 מופסק", או מעמדת הבקרה הממוחשבת.-מפסק "קירור
 
במצב פעולה ידני של מערכת הקירור יכנסו עמה לפעולה כל מערכות  ב.

 המשנה )מפזר קור ומעבה(.
 
)ניתן לכוונון(  -ºC18מערכת הפיקוד של המתקן תשמור על טמפ' של  ד.

 ע"י רגש טמפרטורה. 
 
)ניתן לכוונון( מעל הטמפ'  ºC3ב עלית הטמפרטורה הממצעת  ה.

 הנדרשת, תודיע מערכת הבקרהעל תקלה.
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 מערכת פיקוד הטמפרטורה של כל מערכת קירור תהיה עצמאית. ו.
 
תנאי לפעולת כל מערכת קירור שאין תקלה כל שהיא במערכת אשר  ז.

 תמנע פעולתה הבטוחה.
 
 EKC531D1דגם  DANFOSSלכל יחידת עיבוי יותקן בקר תוצרת  ח.

, שדרי לחץ, רגשי טמפרטורה, כרטיס EKA165/162הכולל צגים 
תקשורת ושליטה מלאה במדחס/מדחסים ובדרגותיהם, 

לשמירת לחץ סניקה על ידי הפעלה רציפה של מנועי המעבים, 
 וביצוע הפשרות לפי לוח זמנים.

הכולל  EKC414A1דגם  DANFOSSלכל מפזר קור יותקן בקר תוצרת 
, שדר לחץ, רגשי טמפרטורה ושסתום EKA162ת צג בעל לחצני תכנו

 אלקטרוני.
 

 אופני מדידה מיוחדים: 15.24
 

 ראה מפרט מ"א,            15.24.01
 אופני מדידה'. 15.45סעיף'                           

 
התחשבות עם תנאי החוזה: רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת  15.24.02

ורטים והמתוארים בחוזה, בתוכניות, המחירים, בכל התנאים המפ
במפרט ובאופני המדידה והתשלום. המחירים המוצגים להלן ייחשבו 

ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים, 
באותם מסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא או אי 

נקוב התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר ה
 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 
 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים יחדיו, כל האמור במפרט. 15.24.03

 
מחירי היחידה: מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות ייחשבו ככוללים את  15.24.04

 ערך:
 

ללים כל החומרים )בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכ א.
 בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם.

 
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות  ב.

עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרט ובתוכניות המשתמעות 
 מהם במידה ואין עבודות אלו נמדדות בפרטים נפרדים.

 
ם וכו', השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומי ג.

 הרכבתם ופירוקם.
 
)ג(, אל -הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים )א( ו ד.

מקום העבודה וממנו ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת 
 עובדים למקום העבודה וממנו.

 
החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת  ה.

 העבודות שבוצעו.
 
וציאליים, הוצאות הביטוח וכו' )לרבות קרן ביטוח וביטוח המסים הס ו.

 לאומי(.
 
הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה  ז.

 הוצאותיו המוקדמות והמקוריות.
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ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים  ח.

 אותם.
 
וגהות ותשלום נזיקין לפי כל כל בטוח הדרוש להבטחת תנאי בטיחות  ט.

 חוק שהוא.
 רווחי הקבלן. י.

 
מחירים יסודיים: מחירים יסודיים של מוצרים הנזכרים בסעיפי כתב הכמויות  15.24.05

 מתייחסים למחירי אותם מוצרים במקום רכישתם.
 

מדידה: כל הכמויות להלן הנן אומדן בלבד, הכמויות מדויקות תמדננה בזמן או  15.24.06
ר ביצוע העבודה. שיטות המדידה בהתאם לאופני המדידה ותשלום לאח

המצורפים או כפי שצוין בסעיפי כמויות להלן. באם לא צויין אחרת אופן 
המדידה הוא נטו ומחירי הסעיפים כוללים את העבודות הנדרשות 

 בהתאם לסעיף או המשתמעות ממנו.
 

יף מסעיפי כתב הכמויות יש במקרה של חילוקי דעות לגבי השאלה איזה סע 15.24.07
ליישם לגבי עבודה מסוימת שבוצעה ע"י הקבלן יוכרע הדבר עפ"י 

 החלטתו של המפקח.
 

על הקבלן לתמחר סעיפי כתב הכמויות בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות,  15.24.08
במידה והוא מבקש להציע ציוד או מלאכה "שווה ערך", עליו מחירון של 

מחירון של המוצר המוצע על ידו, ואיזו הנחה המוצר המבוקש במכרז, 
 הוא מציע במידה ויאושר "שווה ערך".

 
כל המחירים מתייחסים לאספקה והתקנת פרטי ציוד מושלמים, וכל האביזרים  15.24.09

הדרושים להפעלת המערכות בצורה תקינה ומושלמות, לרבות עבודה 
מערכות הנדסית על ידי מהנדס מנוסה לבחירה ממוחשבת של כל ה

 והתאמתם לדרישות הפעולה של המערכות.
 

 מדד בנפרד והקבלן יכלול אותם במחיריו האחרים.ימחיר עבור שילוט לא י 15.24.10
 

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים יחדיו, כל האמור במפרט המיוחד, לרבות  15.24.11
עלות בדיקה של מהנדס קונסטרוקציה, בדיקה של מהנדס חשמל 

ובדיקת המערכות על ידי מכון  התקנים לתאימות לת"י  סמך()בודק מו
 , וביצועי סימולציות פעולה לכל מצב הפעולה של המערכת.1001

 
 אופני המדידה והתשלום לעבודות חשמל: 15.24.12

 
העבודה משולמת במסגרת ויחד עם כל העבודות המכאניות של  א.

 נפרד.מיתקן מיזוג האוויר והאוורור, ולא ישולם עבורה ב
 

העבודה היא מלאה ומקיפה למערכת שלמה ועובדת ועל פי תנאי  ב.
והאוורור ובתאום מלא של  רהמפרט הזה ומפרט מיזוג האווי

 וקבלן החשמל. רקבלן מיזוג האווי
 

בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי תנאי כל שהוא או לגבי טיב ציוד או  .ג
והפוסק האחרון שינוי בהנחיות העבודה, יהיה המהנדס המפקח הבורר 

והקובע לגבי המחיר הנדרש לשינוי בהתאם למחירים הידועים לעבודות 
 כאלו במקומות אחרים.
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 :כללי 15.24.13
 

העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם את כל הפירוקים למיניהם,  א.
ביצוע כל החורים והחריצים למיניהם בבניה ובבטון וכן את כל 

צב לתקנו לרבות צביעה וגמר, התיקונים וההשלמות והחזרת המ
הכל לשביעות רצון המפקח כמו כן כוללת העבודה ללא מדידה 

 בנפרד גם את כל האיטומים במעבר צינורות וכו'.
 
הקבלן אחראי בין היתר גם לאיטום כל הפתחים למיניהם בקירות  ב.

המשמשים ליציאת צנרת ו/או תעלות ו/או צידו מכל סוג שהוא. 
קבלן בצורה מקצועית, מאושרת שתבטיח האיטום יעשה ע"י ה
 שנים. 10-איטום עם אחריות ל
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 מסגרות חרש - 19פרק 
 
 יים מחייביםרשימת מסמכים טכנ 01.19
 

 .19פרק  -הכללי   העבודה תבוצע בהתאם למפרט 19.01.1
 

בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוספים המחייבים במסגרת  19.01.2
 מכרז זה:

 .לקביעת הפלדות ISO-630-1980תקן הבינלאומי ה .1
 .הברגים תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הבינל .2
  .לקביעת האומים 2-1980/150-898ומי אן הבינלקהת .3
 .לנושא גלוון פלדות ISOהתקן הבינלאומי  .4

 
 ( ע"י הקבלןDWG WORKSHOP.הכנת תוכניות עבודה מפורטת ) 02.19
 

לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק  על הקבלן 19.02.1
 .לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה

 
במפרט  19003( בהתאם לסעיף DRAWINGS SHOPהקבלן יכין תכניות עבודה ) 19.02.2

 .הכללי
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם: 19.02.3
 .1:20תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (1
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (2
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (3
 .פרטי ייצור, הובלה והרכבה (4
 .1:100או  1:50תכניות הרכבה בקנ"מ  (5

 
הגג וסיכוך לחיפוי תכניות בית מלאכה בנוסף לתוכניות הנ"ל, יספק הקבלן  19.02.4

 הקירות הכוללות:
 .1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  (1
 .1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  (2
 .1:20תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (3
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (4
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (5
 .מפרט ייצור, הובלה והרכבה (6
ם מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים הנובעים חישובים סטטיי (7

 .מההרכבה
 
 1225ת"י  -התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים  19.02.5

 .לעומסים וכו' 412למבני פלדה, ת"י 
לקבלן, אולם גם לרכיבים  ררכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימס 

 .ין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרשאלה יכ
 

לפני שהושלמו תכניות ועבודות הסיכוך והחיפוי לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה  19.02.6
יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה  .אושרו ע"י המהנדסוהעבודה 

 .שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל
 

הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת  19.02.7
באם ניתן להשתמש  -המהנדס יהיה הקובע היחיד  .הכנת תוכניותיו המפורטות

 .בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו
 

והקבלן לא יהיה זכאי י היחידה עלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במחיר 19.02.8
 .שלום נוסף בנפרד בגין זאתלת
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 לילכ - היצור והרכבי 03.19
 
קבלן ועל חשבונו אשר יוודא את הד מטעם דבצע בלווי מותל מהלך העבודה יכ 19.03.1

 .המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה
 

והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות  םרגיברתך, ההל הפלדות, חומרי כ 19.03.2
 .ינלאומיתבת וכר, מתימגנות במערכת תקינה מקוועהמ תדרוומס קספ

של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות ר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ 
 .סדנהלביקורת המ

 
והתעודות הנדרשות, המסמכים , עהמיד לת כא ןיספק הקבל םריחומ נייתני קפל 19.03.3

ור המנהל שאי תאל בולק, דה והעזרים אמורים להיקנותלפהבדבר המקור ממנו 
 .לכך

 
טים שפורקו מנאלר חיבון, גואביזרים כ בבית המלאכה ורק וכנוי מנטיםלאהל כ 19.03.4

מסגרים  ןבלק הקיעסי רתן באהו הכאלמההן בבית  .לצורכי הובלה ייעשו באתר
 .סוקםיי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו םייועמקצ יםתכור

 .מידה ויידרשג הקבלן תעודות אלו בידרישות המפקח, יצל 
 

 יםיכהליב, עפ"י תוה בתהליכי ביקורת טולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ 19.03.5
וע ציב ךלהמבע"י המהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח  רוושיאש
 .דהובעה

 
במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס ביקורים ו עבציתים נטמאלמהלך ייצור הב 19.03.6

 .והמפקח
ל ופירת הטוצ קו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה,דייבביקורים אלו ב 

 .במפעל, בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב
לאפשר , ונטיים לנ"לולרם היכמסמה לכקראת ביקורים אלו את לעל הקבלן להכין  

וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל כו לבאי אלמזמין 
 .קורותיומה ודהפל צוריים בקשר ליהמידע וההסבר

 
 תולטי החפ"ע ן או יוחלףקול דעת המפקח יתוקישי י, לפוקלל אלמנט כ 19.03.7

 .בלעדיתה
 

וצר, קרי מה לטיבוגע נב מפקחה י"ע ריבתית יתעורר חשש סומידה ובבדיקה חזב 19.03.8
הוצאה הנדרשת לבדיקה  בכל וכד' ישא הקבלן וף האלמנט, גיםברג, וךיתר

 .על קולית וכד' תיקודב -י רה, קתמיקה של התופעה שנתגלמע
 

ם ע"י משרד העבודה ולנקוט לי בטיחות הנדרשיד לפי כל כלוקבלן מתחייב לעבה 19.03.9
 יעבודתו, וכמה תוצאשי כילשצד  וא וידבועבכל האמצעים הנדרשים להגן על 

 .דרפנבלא ישולם עליהם דה ולים במחירי היחיהנ"ל מוכן והבטח ימצעא
ולמות וכל סת, שתו, ררזעבלן על חשבונו פיגומי קן הייתק, צורכי בטיחות עבודתול 

 .חריםא אום ובדיבעה מניעת פגיעהנדרש ל
 
 ינפרט טכמ 04.19

 
ג "ם עיתוכילא יותרו ר .ו בברגים בלבדיהיבין האלמנטים  הל החיבורים במבנכ 19.04.1

 .סדנד המבנה אלא באישור המהלש
 

ן צשור, מבער חממן: גליוטינה, וגכים תואנ םיעצבאמ הפלדה תיעשיתוך הח 19.04.2
יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא תוך משטחי החי .או מבער פלסמה ןאצטיל

 .םשה לפגמים ולקויים כ
ם רגים דרוכיהמיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן סור לחתוך במבערא 

 .זקחוירי עת
 



  
 

224 
 

ם חורי בילהרח רוסא ןכובמבער חמצן אצטילן  פלדהבסור לבצע חורים א 19.04.3
 .י זהעמצבא

 
 .כריכות של בורג 3ות חלפ יחוץ לאום החיצונאיר משלהש יהברגים  כלב 19.04.4

 
 אחת מהשיטות הבאות:בריתוכים יבוצעו ה 19.04.5

 .מצופה הדולקטרבא תריתוך יד בקש .1
 .שת בתיל מילוי ואבקת מגןקריתוך אוטומטי ב .2
 .אלשת בתיל מילוי ממוקאוטומטי בריתוך  .3
 .גזבמוגנת  תומטי למחצה בקשטאו וך אוטומטי אורית .4
 .ם דקיםיריתוך בלהבה לפח .5

כל הריתוכים יבדקו בבדיקת ראייה ובבדיקת חלקיקים מגנטיים, הבדיקות 
יבוצעו לפני הצביעה ולפני הגלוון, הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה 

 מוסמכת.
 

מתאימות אשר יובאו  תאזופוך תו בדם יהיו אחידים ויעוביוכי האלמנטל ריתכ 19.04.6
  .קבלןניות בית מלאכה של הכתביטוי ב יליד

 
 יבוע אללא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט למומר הרתך צריך לח 19.04.7

 .ותיות, או נקבובמוגסר, ח
 
 

 -חת לאשר הטמפרטורה מתר כתאבוהן  הכאך הן בבית המלוא יתבצע שום ריתל 19.04.8
 .לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח ןלסיוס, וכות צמעל -5

 .ריתוכה ילחמם לפנ שי ממ" 20 לעמ היבלדה שעופ 
 

ג הפלדה מס' וס לגבי םינובאו לאתר כאשר הם מסומיל אלמנטי הפלדה כ 19.04.9
 היציקה של יצרן הפרופילים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס'

 .הבכרה יהאלמנט לצורכ
 
 יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה: 05.19

 
תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה  19.05.1

על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים 
  .ים חדשים בלבדעל כן הקבלן יעבוד בפרופילנקיים מקורוזיה גסה, 

 
יהיה על  פטינה דקה ועדינהבמידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת  2.05.19

לפי התקן השוודי, לפני  2.5הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת 
  .עיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון

 
 גלוון 06.19

 
הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם  .וניםכל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולו 19.06.1

 .במפרט הכללי 1904בהתאם לסעיף 
 
 תיקוני גלוון  2.06.19

  ISO 1461תיקוני גלוון מותרים רק לפי המפורט בתקן  .א
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ המכיל  .ב

 .ר לפחותמיקרומט 80עובי השכבה יהיה  .אבץ בשכבה יבשה 80 %
 
 ברגים אומים ודסקיות 3.06.19

ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים באבץ חם  .א
  .ISO 1046לפי תקן 

 .ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים .ב
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  .מופנית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולוונים בחם .ג
אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ אלקטרוליטי  ברגים, .ד

 .מיקרומטר 12בעובי 
 
 בדיקות  4.06.19

 .ביקורת איכות ובדיקות יעשו, ככל האפשר, במפעל המצפה .א
 .הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים .ב
 9000המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות  .ג

ISO. 
 
 שינוע  5.06.19
הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן שימנע  

 .פגיעה בגלוון
 
  אחריות 6.06.19
הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלני המשנה, כולל  

 .תיקונים
 .לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים 

 
 בטיחות ובטיחות אש 70.19

 
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים  19.07.1

למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים  -בזמן עבודתו 
 .סמוכים ותכולתם

 .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו 
 
 בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטו 2.07.19

 האמצעים הבאים: לפחות
 .עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום .1
אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת  .2

 .התלקחות
מים מחובר  זרנוקטף כיבוי ואדם שיעמוד עם מ ,על חשבונו ,הקבלן יעמיד .3

 )צופה אש( .לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה
עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות גצים,  .4

נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת התלקחות 
 .כלשהי

 
בשטח המבנה  -וך או לריתוך חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחית 19.07.3

 .וסביבתו
 

  הגנה נגד אש של פלדה 19.08
 

על פרופילי הפלדה אשר יידרשו ע"פ יועץ הבטיחות, תבוצע הגנה נגד אש כנדרש.  19.08.1
ההגנה ע"ג קורות סמויים תבוצע בהתזת חומר בידוד מינראלי, צביעה ו/או 

ות. ע"ג פרופילים אושר ע"י יועץ הבטיחשיטה אחרת שתוצא ע"י הקבלן ות
הגלויים לעין תבוצע צביעה בצבע נגד אש וצבע גמר עליון מתאים בגוון לבחירת 

 האדריכל.
 

לרבות כל הנדרש ע"י היצרנים וקבלת אישור אופן הביצוע, ע"פ הוראות היצרן,  19.08.2
 מכון התקנים.

 
 צביעת הפלדה 90.19
 

 .יצבעואשר לא יקבלו הגנה נגד אש,  פרופילי פלדה 19.09.1
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של המפרט  11054וסעיף  1905הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי הוראות סעיף  
 .הצביעה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן, על כל שכבותיו .הכללי

 
 .מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגריה, לפני הבאת המערכת לאתר 19.09.2

 .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד
נסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקנה והעבודות על הקבלן להגן על הקו 

 .באתר
 
 תיקונים בצבע 3.09.19
יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה, את כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את מקומות  

את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל חשמלית  .הפגיעה בצבע
רק  .טח מתכתי מבריק, אחיד ונקימסתובבת, או באופן מכני אחר, עד קבלת מש

 .אז, יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל
 .קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח 
 .כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה 
 .אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה 

 
 אופני מדידה מיוחדים 10.19
 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: 19בפרק  בנוסף לנאמר 
 

 קונסטרוקצית הפלדה .א
לרבות פלטקות החיבור  את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת באתר .1

 פחת יהברגים, הריתוך, אלקטרודות הריתוך, הפסדופלטקות הקצה, 
 .וכו'

 .וך , ריתוך וכו'הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חית .2
, לרבות ברגים נים ומחירם כלול בהצעת הקבלןווהברגים יהיו ברגים מגול 

 .ברגים כימיים בלבד נמדדים בנפרד .דרוכים בחוזק גבוה
  .כמפורט לעיל הקונסטרוקציהגלוון  .3
 .כולל חיזוק סביב החורים לבצעביצוע חורים בקורות שבהן נדרש  .4

 יהיו זהים לכל סוגי המסגרות בפרויקט!מודגש בזאת שמחירי היחידה 
 

המחיר כולל את כל המפורט לעיל וכל הנדרש ע"י היצרנים  .הגנה נגד אש ימדד בנפרד .ב
 .לרבות כל השכבות כנדרש וגמר צבע עליון, כולל קבלת אישור מכון התקנים

ה במידה והאלמנטים המיועדים להגנה נגד אש לא יהיו מגולוונים, יופחת ממחיר הפלד 
 .עלות הגלוון בהתאם למחירון "דקל" העדכני

 .על הקבלן לקבל הנחיות מפורטות מיועץ הבטיחות על האלמנטים הנדרשים לקבל הגנה 
התשלום לקבלן יהיה אך ורק עבור אלמנטים שנדרשו מיועץ הבטיחות בכתב 

 .לפני הביצוע
 

 סיכוך וחיפוי .ג
 .)גם אם לא פורט לעיל( כל המפורט במפרטים לעיל וכל הנדרש ע"י היצרן .1
כל הפלשונגים, קופינגים, פחי סיום, סינרים, פינות, סיליקון וכד', רוכבים חד  .2

מדרוניים, פחים וסינרים למניעת חדירות מים, איטום בין הפחים, -ודו
, ספוגי פלציב צורני וכו' עפ"י הוראות המפקח, H.D.P.Eיריעות 

 .האדריכל והיצרן
חים לקורות הנושאות ובינם לבין עצמם בהתאם להוראות ברגי חיבור בין הפ .3

 .היצרן
פריצת פתחים לאוורור ולצנרות חשמל בגגות ואטימת כל הפתחים לאחר  .4

 .התקנתם בחומר שיאושר ע"י יצרן הפחים
בצד החיצוני של המישור המחופה ומכיל הפחים נמדדים בשטח נטו ללא חפיות, מערכת  

כל הפלשונגים, , הפחים הפנימיים, הקושרות, במחירו כל ההלבשות הנדרשות
פחי סיום, סינרים, פינות, סיליקון וכד', פחים וסינרים למניעת חדירות מים, 
איטום בין הפחים, את כל האטמים, חיבורים, הלבשות בהיקף פתחים, פתחי 
אוורור, מעבר בין חיפויים שונים, פריצת פתחים בקירות ואטימת כל הפתחים 
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העברת צנרות וכדו', יישום במעוגל ובקשתות, כל הנדרש קומפלט,  בקירות לאחר
 .כל הנדרש ע"י היצרן )גם אם לא פורט לעיל( וכל המפורט במפרט לעיל

 
 .מחיר מזחלת ניקוז כולל את כל המפורט במפרט לעיל .ד
 
הכנת ו השלמת פרטי תכנון, מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד וכמו כן .ה

כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא  SHOP DRAWINGSת מלאכה תכניות בי
 .תשולם בגין שרותים אלו כל תוספת
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 עבודות נגרות חרש - 20פרק 
 
 עבודות עץ 01.20
 

 למפורט במסמכי המכרז השונים.העבודה כוללת עבודות עץ שונות בהתאם  20.01.1
 

וצע ע"י מהנדס הקבלן יבקונסטרוקטיבי אשר השלמת תכנון כל העבודות כוללות  20.01.2
לא תשולם כל תוספת שהיא בגין דרישות  ויאושר ע"י המפקח והיועצים מטעמו.

 שיידרשו מהתכנון המפורט ואינם מופיעים בתוכניות.
( DRAWINGS SHOPעם אישור התוכניות, יכין הקבלן גם תוכניות תכניות עבודה ) 

 בהתאם למפרט הכללי.
יותר לקבלן שימוש  אושרו ע"י המהנדס.וניות העבודה לא יוחל בביצוע לפני שהושלמו תכ 

 בביצוע, רק בתוכניות עבודה שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל.
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת  

ש באם ניתן להשתמ -המהנדס יהיה הקובע היחיד  תוכניותיו המפורטות.
 בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.

והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום י היחידה עלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במחיר 
 נוסף בנפרד בגין זאת.

 
יהיה חדש, יבש ובריא, דל סיקוסים, ישר, בעל חתך שווה לכל אורכו  העץ 20.01.3

ובהתאם  12% - 20%ומקצועות ישרים, תכולת הרטיבות תהיה בתחום שבין 
 .262לדרישות מפמ"כ 

 כל העצים יקבלו הגנה נגד אש כפי הנדרש בתקנים לרבות קבלת אישור מכון התקנים. 
 
בחומר משמר )אימפרגנציה( יהיה ע"י הספגה בלחץ, או הברשה או  הטיפול בעץ 401.20.

 .262הכל בהתאם לדרישות מפמ"כ  -ריסוס 
 

מחיר יהיו צבועים בצבע ובגוונים שיבחר האדריכל.  לקי העץ הגלויים לעיןחכל  20.01.5
 הצביעה כלול במחיר היחידה.
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22 פרק
 
 וציפויים מחיצות 10.22
 

 כללי 1.10.22
 לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרטבביצוע עבודות  

משרד שיכון, אגף  -ישראלי "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה ה
, ע"פ פרטי ומפרטי והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה תכנון
 .במהדורה המעודכנת ,"אורבונד" חברת

 .יש להקפיד על האיטומים הנדרשים 
 
 גבס וציפויי מחיצות 2.10.22

 
 חומרים .א

 (יני אשחס)ורודים לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או  גבס לוחות (1
 .ממ" 12.5בעובי  ו/או ירקרקים )עמידי מים וחסיני אש(

כנדרש עם  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה (2
בכל מקרה לא יעלה  .ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן

 .ס"מ 40המרחק בין הניצבים על 
ות לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת המחיצ הקונסטרוקציה 

ס"מ, בהתאם  2-3ו/או פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי 
 .לתוכניות וקביעת המפקח באתר

קרומיות )שני לוחות בכל צד(, -דו חד קרומיות ו/או יהיו המחיצות (3
 .תוכניותבהתאם ל

מ"מ  100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה (4
 .מ"מ לפחות 0.8ובעובי 

 .השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן ופיליפר עובי (5
 80משקל מרחבי וב ממ" 50צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל (6

משקל מרחבי וב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק"
 .כבה מאליו פוליאטילןשקיות , המילוי כולל ציפוי ק/מ"גק" 24

וחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מי 
 .מזרוני הבידוד ממקומם

 2בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי  (7
מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב  ע"פ 

לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע  .פרטי חב' "אורבונד"
ם הזקף המשקוף מגולוונים בפתח במקו .R.H.Sפרופילי 

 .המיוחד, על חשבונו וללא תשלום מיוחד
 
 ביצוע הנחיות .ב

ו/או  EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל (1
 יבוצעהאיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה  .קומפריבנד

 .באמצעות מרק אקרילי
ק ס"מ לרבות סתימה במסטי 1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  

 .המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס
עבור המעברים של  .תגענה עד לתקרת הבטון הגבסולוחות  השלד (2

ותקשורת, צנרות  חשמלמערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 
יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי שלד  .בשונות וכיו"

 .רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס .לפתחים מסביב
בהתאם לפרטים  יבוצעמסביב למעברים פרטי איטום 

 .המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי
ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים  המורכבות המסילות (3

 יהברגים יקבע ע" מספר .7/35ומיתד פלסטי  5/35למיתד 
 .הקונסטרוקציה של המבנה מהנדס
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מגולוון מפח  וניתפינת מגן חיצ יהגנה ע" תבוצעפינה אנכית  בכל (4
 PROTEKTOR  , מסוגגבסלרבות קצוות אנכיות של מחיצות 

1018/2162.  
יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה  (5

כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע  .הקונסטרוקטיבית
 .קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות

ת הגבס לבין לוחושבין  הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים (6
 .הצינורות, לאחר התקנת הצינורות

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת  (7
כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל  .הגבס

באופן  .ס"מ לפחות זו מזו 60השונות יש להתקינן במרחק של 
 .כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים

לשם כך  .ע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורתיש למנו (8
 .יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר

לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים 
 .שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי

 בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח (9
  .מוחלק מוכן לצבע

 .יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג (10
 .איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות (11

 
 קונסטרוקצית חיזוק .ג

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל  (1
  .חשבונו, ויאושר ע"י המפקח לפני היישום

לרבות תבוצע קונסטרוקצית חיזוק  ס"מ(, 330גבוהות )מעל  במחיצות (2
מגולוונים  .R.H.Sפרופילי , ציפוף הניצבים, הגדלת עובי הפח

קרה לרבות פלטקות+קוצים מרותכים אשר יעוגנו לרצפה ולת
 .וכדומה

תליית אביזרים לסוגיהם על גבי מחיצות גבס )כיורים, משטחי שיש,  (3
ת, אסלות תלויות, מקלחונים וכד'( ייתלו ע"ג מזגנים, ארונו

מחיצות גבס ע"י אביזרים מיוחדים של היצרן אורבונד 
 .והתקנתם תהיה עפ"י הנחיות ומפרט היצרן

מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול  (4
 .במחיר היחידה

 
 עבודות גבס במרחבים מוגנים 5.10.22
גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  חיפוי קירות בלוחות 

 .מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים - 5075
  

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 20.22
 
 דרישות כלליות  1.20.22

 
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות אש  5103כל התקרות יעמדו בת"י  .א

 .סומנות בתו התקן, ומ921לפי ת"י 
 
סיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה .ב

  .מאושר ע"י המפקח
 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה,  .ג

העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות 
תאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב על הקבלן האחריות ל .אחרות
שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות  .ושלב

 .מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו-האלקטרו
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התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  .ד

התוכניות יאושרו  .הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .המפקח
 .כון התקניםגם במ

 
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של  .ה

 .שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן
 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  .ו

 .הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח .התקרה במגע
 
 .היו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמהכל הפלטות בתקרות י .ז
 
 .במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף .ח

 
 אטומיםו/או  מחוררים ,פחם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  2.20.22
 

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות  .א
 , מחוררים )אקוסטיים(מגלווניםמגשי פח ריחים ואאקוסטיות עשויות 

מ"מ לפחות, עם כיפוף  40לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  .ו/או אטומים
  .מ"מ לצורך חיזוק המגש 10פנימי של 

 
החירור יהיה מיקרו  .26%מגשים המחוררים יהיה אריחים ובאחוז החירור ב .ב

 .מ"מ 2פלוס בקוטר 
 
הצביעה של הפח  .( משני הצדדיםPRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי .ג

 80פוס סיליקון פוליאסטר בעובי יהצבע החיצוני יהיה מט .תיעשה בתנור
ייצבע פחים הצד הפנימי של ה .מפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון

 .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים .בצבע להגנה
 
קונסטרוקציה  ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעותם מגשיה .ד

 .מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
 
 .מטר 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ה
ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק הלוחות  

 .לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו
מגשי הפח יהיו  .פקחמייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 

 .בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים
יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  לוחותהחיבורים בין ה 

 .צמודים אחד לשני לוחותאמצעים אחרים כש
 
 0.75-יריעה מפחיתת רעשים לתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  .ו

NRC. 
מעבר וסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי עבודות התקרה האק .ז

  .וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר , סינריםלאורך קירות, מחיצות
 התואם את התקרה עצמה RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד  .ו/או בצבע שחור
  .זויות )גרונג( מדויקים בהחלט למשנהו( וכן על חיתוכי

 
 כל .התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .ח

 .החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר
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יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה  .ט
ופרטי קצה יבוצעו חלוקת המגשים, קוים מנחים  .לחלל שמעל לתקרה
 .לפי הנחיות המפקח

 
משקל וב ממ" 25צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .י

משקל וב ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 60מרחבי 
 30בעובי  כבה מאליו פוליאטילןשקיות , כולל ציפוי ק/מ"גק" 24מרחבי 
 .מיקרון

 
פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב כל התקרות התותבות  .יא

  - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 
תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים 

  .מוגנים
בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין  

 .כל הנ"ל כלול במחיר היחידה .לים הנושאיםהאריחים או מגשים ופרופי
 
 ותתקרות מינרלי 3.02.22
 

)צמר זכוכית יהיו מלוחות מינרליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות .א
מפקח, ובהתאם למפורט בתוכניות מאושרים ע"י הדחוס( ו/או פיברגלס 

 .ובכתב הכמויות
 
לרבות החלק  (סילקוני) "AKUTEXTמסוג " האריחים יהיו מטופלים בצבע .ב

החלק הגלוי של הלוחות יהיה  .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון .העליון
כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים  .צבוע בצבע אקרילי יצוק

 .יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים
 
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם יהאריח .ג

 .מגולוון ומוטות הברגה מתאימה עשויה מפח
 
 .מטר 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ד
ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק הלוחות  

 .לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו
מגשי הפח יהיו  .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 

 .צד מורמים לצורך הקשחת המגשים בעלי דפנות
יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  לוחותהחיבורים בין ה 

 .צמודים אחד לשני לוחותאמצעים אחרים כש
 
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך  .ה

+  Zרופילים )הפ .קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר
L ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  המפקח( חייבים באישור מוקדם של

RAL יש להקפיד על חיבורים נאותים של  .התואם את התקרה עצמה
 .הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט

 .מ"מ 2( יהיו בעובי של L+Zהפרופילים )
 
 .פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש התקרות תכלולנה חיתוך .ו
 

 מלוחות גבסוסינורים תקרות  4.20.22
 
הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים,  .מ"מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  .א

 .בהתאם לתוכניות
 ברמתמ"מ  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  

 .תהמודבקת ללוחו NRC 0.85 – 0.8ספיגה של 
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סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא  
 .רגולרי ו/או בקוטר משתנה

 
מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  י"עיקבע  השלד .ב

 .הקונסטרוקטיביתהתליה והחיבור לתקרה 
 .F-47ית של אורבונד מסוג ריש להשתמש בקונסטרוקציה מקו 
 .מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימיםה יםבקרניז 
 .השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן 
 
כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים,  יעשוהגבס  בתקרות .ג

 .ב"וכיוגלאים, גרילים למיזוג אויר 
וניות מפס פלדה יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצ םידקורטיבי בקרניזים 

 .ואנכיתנת בפינה אופקית וומגול
 
במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים  .ד

פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל  .לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים
 .וכלול במחירי היחידה

 
מודגש  .עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבעגמר כל התקרות יהיה בשפכטל  .ה

 .להנחיות האדריכללמפורט וכן בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 
 
צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות היצרן,  .ו

 .בגוון לבחירת האדריכל
 
משקל וב ממ" 50צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .ז

משקל וב ממ" 50 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 60מרחבי 
 30בעובי  כבה מאליו פוליאטילןשקיות , כולל ציפוי ק/מ"גק" 24מרחבי 
 .מיקרון

 
חלק  5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .ח

3,2,1. 
 

 דוגמאות 30.22
 

, ה וכו', רצפתקרהמחיצה, ציפוי, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של  22.03.1
 .עליו יורה המפקח מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את 
 .תעלות התאורה

 
: את דרישות במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.03.2

ניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכ
 .המפקח

 
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על  22.03.3

 .ידי המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו
 

 .גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח 22.03.4
 

ישור המפקח לדוגמאות ולכל בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל א 22.03.5
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 

 .וכו' , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגים, פחים
 
 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 40.22
 

 )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'( גבס אלמנטי 1.40.22
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 גם את הנאמר להלן: בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים
 ואישור מכון התקנים  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א
 קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם .ב

 ..R.H.Sפרופילי כולל 
 .עיבוד פתחים כנדרש .ג
לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית  למיניהם האיטומיםאת כל  .ד

 .מרק לפי פרט אקוסטיקה+ 
חיזוקים , דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יכל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצ .ה

 .חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמתידות אדמה, עלר
כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום  למיניהם האיטומיםאת כל  .ו

 .מרק לפי פרט אקוסטיקה סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית +
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד .ז

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות  .ח

ל ליקוי שיתגלה בהן בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כ לרבותמהן, 
 .דרשייוכל שינוי ש

 .עיבוד במעוגל ובשיפוע .ט
 .פרופילי פינות .י
 .שפכטל .אי

 .הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  
 .ס"מ מעל תקרות אקוסטיות 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  
 
 תקרות אקוסטיות 2.40.22
 ף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:בנוס 

 .ואישור מכון התקנים קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א
 .כנדרשולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" .ב
 .חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה .ג
גמר ומעבר וכל החיזוקים לי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי כל פרופי .ד

 .כמפורט לעיל
כפוף במושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה .ה

 .לדרישת התכניות ו/או האדריכל
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד .ו

 .האדריכלהמפקח ו/או  יאישור סופי ע" המפקח ו/או האדריכל ועד
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות  .ז

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן  לרבותמהן, 
 .דרשייוכל שינוי ש

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת  .ח
 .סעיפי כתב הכמויותבנפרד ב

 .הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  
 

ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים  הנדרשמודגש בזאת שכל  22.04.3
 .כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים

 
חיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מ 22.04.4

פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות  כוללים
 .תאום הפתחים

 
 קונסטרוקצית נשיאה 5.04.22
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים  

 וכו'
הקבלן יכין על  .ל קונסטרוקצית הנשיאהן וביצוע שומכל סוג שהוא( כוללים תכנ

חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, 
כל  .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן .לאישור המפקח

 .הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 
 
 כללי 1.23

 
הנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ולהנחיות כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם ל 23.1.01

הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל כל  .במפרט הכללי 23ובהתאם לפרק  יועץ הקרקע
 .כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויותהכללי  האמור במפרט

 
סאות המודד יסמן את הכלונ .על הקבלן להעסיק, על חשבונו, מודד מוסמך 23.1.02

הקמת מתווה לעבודות ביסוס  .אנכיות הקידוחים כנדרשמיקומם וויבטיח את 
 .כלולה במחירי היחידה והיא הכרחית

 
( מעודכנת לפי AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ) 23.1.03

 .מזמיןימסר לותתוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט  .הביצוע של עבודות הביסוס
לא  .הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה .וצע ע"י מודד מוסמךהתוכנית תב

תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות 
 .כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע

 
 אחריות כוללת של הקבלן  40.1.23
והתאם  יות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרטהקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכנ 

אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, על  .הקרקעלהנחיות יועץ 
 .חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה

בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו  
ם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות, א .בלבד

 .הוא יעשה זאת על חשבונו
 

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים  23.1.05
 .בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני

 
 אופני מדידה מיוחדים 2.23

 מחירי היחידה כוללים גם: בנוסף לאמור במפרט הכללי
 .סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו נמדד בנפרד .1

הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, לא מפורר, ללא כל שאריות לכלוך, 
 .בנטונייט, קרקע וכו'

 .(AS MADEתכנית עדות )לרבות הכנת מדידות ושירותים של מודד מוסמך  .2
 .כל הבדיקות )סוניות, אולטראסוניות( כמפורט לרבות צינורות הבדיקה .3
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 מערכת כיבוי אש אוטומטית )מתזים( - 34פרק 
 

 כללי  34.01
מסוג  פרק זה של המפרט דן בהתקנת מערכת מתזי מים אוטומטיים לכיבוי אש )ספרינקלרים(  

 לכיבוי. שאיבה להגברת לחץ רטוב במרתפים ובכל חלקי הבניין בכל המפלסים ומערך ציוד
 

 .NFPAתכנון המערכת נעשה עפ"י דרישות התקן האמריקאי 
 

 .NFPAהמערכת, לרבות כל חלקיה והאביזרים הכלולים בה, חייבת לעמוד בדרישות תקן 
 

 העבודות שתבוצענה על ידי הקבלן  34.02
 העבודות במסגרת ביצוע מערכת הכיבוי כוללות בין היתר: 
 

 וד, האביזרים, הכלים, העובדים וכל אלמנט אחר השייך לביצוע אספקת כל הצי . 
  

  ,שיקום אזורים שנפגעו כתוצאה מהעבודה, לרבות תיקונים, סתימת חורים, טיח
צבע, ריצוף, הגנה על אזורים בהם המזמין מבצע עבודת ו/או התיקונים לשביעות 

 רצון המזמין. 
 

   אזור ההתארגנות, כשהוא נקי.סילוק כל העודפים הקשורים בעבודה ופינוי 
 

 .'הכנת חורים בתקרות, קירות, קורות וכו 
  

  לקידוח חורים במקומות שלא הוכנות עבור מערכות כבוי אש )באישור
 הקונסטרוקטור(.

  
 .שינוי או תוספת כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כבוי האש 

 
 משך עבודתו אל מחוץ לאתר  סילוק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה ב

 מיד עם דרישתו של המפקח.
  

  חיבורי חשמל/כח במשך ההרכבה עד למקום הציוד או העבודה והסדרת כל חיבורי
החשמל הנ"ל הדרושים לעבודה זו מלוח הראשי במבנה או ממקום אחר, כפי שיקבע 

 המפקח.
 

 .אספקת פיגומים, פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו 
 

 ות כלליות לביצוע העבודההנחי  34.03
    

  כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצוידות באמצעים אשר ימנעו הפרעות
 או הפעלת שווא.

  המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש. המערכות יכללו את כל
 החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב הכמויות.

 ים וכל המוצרים  והאביזרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם כל החומר
 -בעבודה יהיו חדשים ומשובחים וצריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים 
העדכניים והמתאימים למערכות ספרינקלרים, ובהעדרם של תקנים ישראליים 

נים ו/או לתק M.Fו/או  L.Uיתאימו החומרים לתקנים האמריקאיים ומאושרים 
 הנדרשים במפרט ו/או בכתב הכמויות.

  
  ,הקבלן יהיה אחראי לבדוק את תכניות, המפרטים הטכניים, תכניות החשמל, המים

ביוב, מיזוג אויר וכו'.הקבלן יתאם עם יתר הגורמים וקבלני המשנה את התקנת 
 המערכות.
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 ת הקבלן יהיה  האחראי לכך שהספקת והתקנת המערכות המופיעות בכתב  והכמויו
ובהתאם לתוכניות, לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק, מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או 

 לאותם אזורים המיועדים לכבוי, וכי הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון.

  עבור כל העבודות בין אם הן מפורטות בכתב הכמויות או בתכניות ובין אם לא אך
תחשב ככלולה במחירי היחידה  נרשמות על פי תקנים ולא ישולם בנפרד והתמורה

 השונים.
 

 מתזים )ספרינקלרים(  34.04
 34.01.0040-34.01.0050סעיפים 

 

  המתזים שיורכבו יהיו מדגמים שונים כמפורט בכתב הכמויות. המתזים יהיו מסוג
PENDENT ,UPRIGHT ,SIDEWALL  ,מעלות צלסיוס עם נחיר  74להתקנה רגילה

  .NPT - 1/2ותבריג בקוטר " 1/2בקוטר "
 

  כל המתזים יהיו חדשים, משנת ייצור אחרונה, בעלי אישורUL /FM. 
 

  המתזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם רק לאחר שהצינורות יורכבו
במקומם הסופי.  מיקום המתז יותאם לאלמנטים קונסטרוקטיביים )קורות וכו'( 

 תקרות אקוסטיות וכו'. -ואלמנטים אדריכליים בבנין 
 

  המתזים חייבים להבדק לפני ואחרי ההתקנה כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק. יש
 להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.

 

 ( חיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהםNPT  ייעשו תוך שימוש בסרט או )
 במשחת טפלון.

 

 ם ביצוע אין לחזק את המתזים ביד אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לש
 מיצרן המתזים.

 

 .יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו 
 

  המתזים יהיו מטיפוסR .Q  אוR.F  אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות ו/או(
 בתכניות( כמפורט בתכניות באזורים השונים.

 
 מתזים רזרביים  34.05

ראשי ספרינקלרים מכל סוג, כולם  6הקבלן יספק ארון לספרינקלרים רזרביים ובו 
 פורט לעיל ומפתח מתאים להתקנת הראשים.כמ

 
 תחנת הפעלה 34.06

 34.01.0070סעיף  
, שני שעוני Y  &OSתחנת הפעלה עבור מערכת ספרינקלרים תכלול: ברז אזעקה מסוג 

לחץ  המותקנים אחד לפני הברז ואחד אחריו, פעמון עם מנוע מים, ברז ניקוז, מפסק 
מים דרך המערכת. התחנה תהיה מאושרת  זרימה הסוגר מגע חשמלי עם התחלת זרימת

UL /FM. 
 

 סוג הצנרת/ספחים 34.07
 34.01.0030-34.01.0010סעיפים  

/  A M AST - 53ללא תפר לפי תקן  SCH.40תהיה מגולבנת  1" - 2צינורות בקוטר " 
ASMI  ותחובר בחיבורי הברגה מסוגT.P.N. 
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 - GROOVE  ותחובר בחיבורי   SCH.10ומעלה תהיה צנרת שחורה ללא תפר  3צנרת בקוטר " 
ROLL. 

 
 חל איסור להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת יש להשתמש במקטיני קוטר. 
 
של  יותר שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים ובאישור מפורש בכתב  

 המתכנן.
  
ותושבת   בין קצה הצינור צינורות ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה כך שיהיה ממלא  

הפלדה ייעשה  האביזר. יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות. חיתוך צינורות 
הבולטת לתוך הצינור,  ע"י משור או סכין לחיתוך צינורות, ולאחר החיתוך יש להרחיק כל יתרה 

 ע"י פצירה או גייצת.
     
להשתמש   . יש BSPלאביזרים בעלי תברוגת  NPTת אין להבריג ישירות מתזים בבעלי תברוג 

 באביזרים מיוחדים ו/או באביזרי מעבר.
 
  על הקבלן לנקות היטב את כל הצינורות מבפנים לפני הרכבתם, וכמו כן לאחוז בכל  
 האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך העבודה. 
  
( 2"-ל 3"  -או בקטרים שונים בהפרש של קוטר אחד  )לדוגמא: מ  הסתעפות צנרת בקטרים זהים 

 ".Tתבוצע באמצעות אביזיר "
 
( 1"-ל 3"  -בהסתעפות מהצנרת הראשית לצנרת הקטנה ממנה בשני קוטרים ומעלה )לדוגמא: מ  

 החיבור יבוצע בריתוך או הברגה.
   
ויושארו   הדקורטיבית  הצנרת הראשית בתחום התקרות הדקורטיביות תותקן לפני התקרה 

צינור וספחים  מסעפים להתקנת המתזים. לאחר התקנת התקרה, יותקנו המתזים באמצעות 
 למקום המדוייק בהתאם לתכניות האדריכל או הנחיותיו.

    
 עיגון הצנרת לתקרות הבטון 34.08

 
  הצינורות יעוגנו במפלסים בהם תקרות הבטון מצולעות, לצלעות הבטון ו/או 

 ת הבטון. בכל מקרה שהמרחקים בין הקורות או הצלעות מחייבים ציפוף לקורו
 המתלים יעשה הדבר בהתאם.

 13 -בתקרות בטון חלקות יעוגנו הצינורות בהתאם לנדרש ע"פ ה NFPA. 
  ק"ג  115כל המתלים לצנרת יהיו מפלדה מגולוונת. כל מתלה יעמוד בעומס של

 שהוא מלא במים.ועוד חמש פעמים משקל קטע הצינור הנתמך, כ
  המתלים יהיו צבועים כמוגדר בסעיף להלן. המתלים יותקנו במרחקים בין אחד 

 1/2מ' לצנרת בקוטר "  3.00ולא יותר מאשר  NFPA - 13לשני כפי שמוגדר בקוד 
 .2מ' לצנרת בקוטר מעל " 4.50 -ו 1" 1

  הקבלן יביא לאישור המפקח את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת 
 כת.המער

  המתלים יהיו מאושריםUL  אוFM. 
  13העיגון והחיזוק יעשה כנדרש ע"פ NFPA. 

  עיגון האביזרים בנישות יעשה באמצעות קונזולות וחבקים תוצרת
"UNITRUT ." 

 
 התקנת מערכת המתזים בתקרות התלויות )דקורטיביות(  34.09

י התקרה, ועם יש לתאם ולקבוע את סדר הפעולות בהתקנה ובבדיקה בתאום עם מרכיב
המפקח על מנת להבטיח התאמת מיקום המתז לתקרה הדקורטיבית. התקנת המתז 

 בתקרות אקוסטיות יותקנו לאחר התקנת התקרה.
 מודגש במיוחד שמתז שמיקומו יתאים לתקרה יפורק ויורכב מחדש במקומו הנדרש על 

 בלן.חשבון הקבלן. החלפת יחידת תקרה, במידה וחוררה תהיה גם על חשבון הק
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 ברזים ומגופים  34.10

 
  באר לפחות, מאושרים  16כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה שלL.U  ו/או

M.F .למערכות מתזים 
  יותקנו שני מגופי אזעקה למבנה הכוללים פעמון עם מנוע מים, מגוף ראשי, שסתום 

  ורטחוזר, שעוני בדיקה, מפסק לחץ חשמלי, תא בילום, מערכת ניקוז, כמפ-אל
 בתכניות ו/או בכתב הכמויות.  

 
  בכל אזור תותקן מערכת מגופי שליטה הכוללת: מגופים, שעונים, ברז ניקוז וברז

 ביקורת, הכל כמפורט בתוכניות.
  

 " 1/2" -עם הפחתה ל  1בכל איזור בקצה הרחוק יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר . 
 האזורי(. )במידה ולא הותקן בניקוז של מערכת מגופי השליטה

 
 מתגי זרימה והתראה  34.11

 
  בכניסה לכל אזור יותקן מתג זרימה חשמלי. )המתג יהיה מאושר לשימושL.U  ו/או

M.F .בקוטר המפורט בתכנית 
  על כל מגוף סגירה )שער או פרפר( יותקן מתג התראהTAMPER SWICH  בקוטר

יחובר ללוח (. המתג M.Fו/או  L.Uהמפורט בתכנית. )המתג יהיה מאושר ע"י 
 ההתראות הראשי וסגירתו תעביר התראה בלוח "מגוף כיבוי ראשי סגור" או כד'.

  הקבלן יחבר את המתגים לאזור בלוח הבקרה הכללי של מערכת גלוי האש. אם
יוחלט על לוח נפרד למערכת הכבוי האוטומטית , לאזור נפרד בלוח הבקרה של 

 מערכת הכבוי.
 

 צביעה  34.12
 כל הצנרת, מתלי הצנרת, הציוד, הברזים, מסגרות ועבודות פלדה וכל הקבלן יצבע את 

 .1106ציוד אחר, בהתאם למפרט הבין משרדי פרק 
 
 הכנת השטח 
   
 צינור מגולוון יש לנקות משמנים, חלודה וכל חומר אחר בממיס מתאים. 
 
 צינור שחור יש לנקות היטב מכנית להסרת חלודה, שמנים וכל לכלוך אחר. 
 
 יסוד צבע 
 
 בהברשה. שכבות  2מיקרון בהתזה או  30: בעובי ZNטמבור אפיטמרין  -לצינור מגולוון  
 
 שכבות בהברשה. 2מיקרון בהתזה או  50לצינור שחור טמבור בזק: בעובי  
 
 שכבות בהברשה. 2מיקרון בהתזה או  40טמבור סופרלק בעובי  צבע עליון 
 
 .51גוון הצבע יהיה סגול לוהט  
 
הצנרת   סיום העבודה הקבלן יבצע תיקוני צבע )כולל צבע יסוד או פריימר( בכל חלקי לאחר  

 והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה.
 

 שילוט  34.13
 הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן. 
 

 בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים  34.14
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 ן את המתקן בהתאם למפורט להלן:לאחר השלמת העבודה יבדוק הקבל
 
 כל העבודות, החומרים, הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. 
 
מערכות  עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים, כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל  

 המתזים כדי להבטיח:
 

 .שכל ראשי המתזים הותקנו והרכבו כנדרש 
 

 מתזים לא ניזוק.שאף אחד מראשי ה 
 

 .שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו 
 

 .שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן 
 

 .שמגופי המערכת סגורים 
 
שעתיים  באר למשך זמן של  2.0עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ אויר של  

 ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.
 
לא יהיו   להתאים ברז שחרור לחץ במערכת כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה  : ישהערה 

 באר. 2.8 -נתונים בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ 
 
עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית, תבדק צנרת המערכת בצורה הידראולית, בלחץ  

 שעות. 8אטמוספירות, למשך זמן של  2של 
 
 ת המתגלות בזמן הבדיקה, ולחזור שנית על בדיקה הידראולית.יש לתקן את כל הדליפו 
 
 אטמספירות יחזור הקבלן על הבדיקה  2 -עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב  

 שעות. 8באר למשך זמן של  16הידראולית בלחץ של 
 

המערכת   אספקת מים זמנית, ובטרם תחובר  הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת
 ערכת אספקת המים מהקו הראשי.למ
 
בו. אין  עם גמר בדיקת  מערכת המתזים  כנ"ל, תכוון המערכת ללחץ העבודה המתוכנן ותשאר  

 לרוקן את המים מהמערכת.
 

המערכת  לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של 
 בזהירות, כדי למנוע הלם מים.

 
 דרישות למסמכים והתחייבות למתן שרות 34.15

 AS MADEספרי מתקן ותוכניות  .א
 1עם סיום העבודה, הקבלן יגיש ספרי מתקן ותוכניות עדות לפי הפורמט המפורט בנספח 

 המצ"ב.
 

 אחריות ובדק .ב
 המצ"ב. 2תי אחזקה )אחזקה מונעת ותיקון תקלות( כמפורט בנספח הקבלן יתן שרו 

 
 הסכמה למתן שרות לאחר תקופת הבדק .ג

הקבלן יחתום ויחתים את קבלני המשנה המקצועיים על מסמך התחייבות למתן שרות  
 .3אחזקה לאחר תקופת הבדק, לפי הנוסח המצ"ב בנספח 
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 הוראות אחזקה מונעת .א

אות האחזקה של היצרן הנכללות בו, הטיפול בציוד יעשה עד לאישור ספר המתקן והור

המצ"ב ובכל מקרה לא פחות מהמחמיר מבניהם  4בנספח ע"פ הוראות האחזקה המונעת 

 ומההוראות הנדרשות ע"פ כל דין
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 עבודות פיתוח, גינון והשקייה - 40פרק 
 

 הכנה ופרוק - 4001
 

 כללי 40.01.010
תת פרק זה מתייחס לעבודות הכנה ופרוק שונים, הריסה, ניקוי וסילוק, בהתאם  

ובאופן המתואר בתת פרק זה, ולפי הנחיות המפקח באתר אשר יש לראותן 
 כמחייבות. 

 לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן. כל עבודות ההכנה והפרוק יבוצעו ע"י הקבלן
 

פסולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ  
לגבולות האתר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, רשות מקומית 

 או אזורית או כל מוסד מוסמך אחר.
 תשלום בגין השלכת הפסולת לאתר הפסולת חלה על הקבלן. 

 
על הקבלן לקחת בחשבון שפרוקים ו/או הריסות שאינם מצויינים בכתב הכמויות,  

 ובכל אופן יש להרוס כנדרש בתוכנית, עליו לבצע ללא כל תמורה נוספת.
הפרוקים וההריסות יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הכנה ופרוק, ו/או במסגרת  

יפים האלו כנכללים עבודות וסעיפים אחרים. על הקבלן לראות את עלות הסע
 בסעיפים אחרים.

 
חומרים הראויים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן למחסני המזמין ללא תמורה  

 נוספת או יסולקו מהאתר לפי החלטת המפקח.
 

 חישוף השטח 40.01.011
 עבודות חישוף ועקירת העצים תבוצענה בשטחי חפירה והמילוי כאחד. א.

כל סוג שהוא ועקירת עצים מכל הסוגים חישוף השטח מכל עשביה וצמחיה מ
הקיימים באתר ובכל עובי הגזע וגודל הנוף, יבוצע על ידי הקבלן במסגרת 
סעיף זה בכלים מכניים מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי 

 המקום, ו/או בעבודת ידיים.
עומק החישוף יקבע על ידי הקבלן להבטחת חישוף נאות  והשארת קרקע 

 כל עשביה ופסולת לאחר סיום החישוף.נקיה מ
 

 עקירת עצים 40.01.012
 עקירת עצים תעשה רק לאחר אישור פקיד היערות ואגף שפ"ע

ס"מ. עצים  10 מעלמ' מעל צוואר השורש  1.0לעץ יחשב צמח שקוטר גזעו מדוד 
 שקוטרם קטן מהנ"ל יעקרו תוך ביצוע עבודות עפר ולא יחשבו לעצים.

י גיזום הנוף וניסור הגזע ליחידות אורך המבטיחות עבודה העקירה תבוצע על יד
 בטיחותית.

עקירת גוש )גדם( העץ על שורשיו בכלי מכני או בידיים. הרחקת הגדם )הענפים והגזע 
המנוסרים( אל מחוץ לאתר למקום ו/או מקומות מותרים ומאושרים על ידי מוסדות 

ך, כביש, רחבה וכו', יהיה על מוסמכים, באם עץ שנעקר הינו בתוואי מתוכנן של דר
הקבלן להחזיר מילוי )עפר( נקי וחופשי משיירי השורשים, לפזר בתחתית הבור 

 מודיפייד.  96%ס"מ ולהדק להידוק של  20בשכבות של 
 כל שכבה תורנית תבוצע כנ"ל עד לפני גובה תחתית המצע.

צימחיה על הקבלן לקחת בחשבון שעקירת עצים כאמור לעיל וחישוף השטח מכל 
ועישביה הקיימת, תבוצע על ידו במסגרת עבודות עפר וללא תמורה נוספת. בכל 

 מקרה, חישוף עצים שנעקרו יורחקו מהאתר על חשבון הקבלן.
 

 גיזום עצים בוגרים 40.01.015
או כל סוג אחר, יבוצע על ידי בעלי מקצוע  ברוש, תאנה, תמר ודקלגיזום עצי  

 ם לדילול ענפים, הרמת נוף או הסרת ענפים יבשים.מיומנים ומומחים בגיזום העצי
הביצוע ייעשה בכלי עבודה חדים ומושחזים כגון מזמרות לענפים דקים, מסורים  

מוטוריים, חשמליים, או ידניים )מסורי קשת(, כל הכלים הנ"ל יהיו חדים בכדי 
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א לשמור על חתכים חלקים. כל החתכים יהיו אלכסוניים ויבוצעו בצמוד לגזע לל
 השארת "זיזים".

 ענפים כבדים במיוחד יגזמו במספר שלבים לשם בטיחות בעבודה. 
במקרים שבצמוד קיימים קווים עיליים של חשמל או טלפון או כל דבר אחר, על  

 הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות ולהבטיח שלמותם ואי פגיעה בהם.
אימות להעמסה אל סילוק הגזם וענפים עבים חתוכים )מנוסרים( ליחידות אורך מת 

 מחוץ לגבולות האתר כאמור לעיל. כל החתכים ימרחו במשחת עצים מיוחדת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 עבודות ריצוף וחיפוי אבן, ושפות שונות - 6400
 
 

 כללי 010640.0.
תת פרק זה מתייחס לעבודות חיפוי קירות ומסדים, ריצוף לסוגים של רחבות,  

כן, מתייחס תת פרק -ש, אבני גן וכו'. כמומדרכות ולהנחת אבני שפה כגון: אבני כבי
. באם לא נאמר אחרת בתת טרומיותומדרגות באבן טבעית זה לציפוי מרצפי בטון 

פרק שלהלן תבוצענה העבודות בהתאם ובכפיפות לנקוב במפרט הכללי הרלוונטי 
רכישת צמחים ושתילתם לא במכרז זה. יש להתייחס למיקום  ותמיד לפי תוכניות.

 כיסי השתילה לפי תכנית השתילה, וכמפורט בתכניות הפיתוח והפרטים.הצמחים ול
 

  גרניט מדרגות אבן 14.0640.0
על גבי פלטה ומשולשי בטון שיוצקו כנדרש בתוכניות המהנדס, על הקבלן להניח  

 מדרגות אבן מדרך ומעלה שלמים )יחידה אחת( לפי תוכנית.
 מוברש BHמווג ת בסיתות אחיד האבן תהיה במידות הנדרשות בתוכניות ומסותתו 

 פינות קדמיות תהיינה מעוגלות למידות שוות ואחידות.
 מ"מ. 6מישקים ברוחב ועומק אחיד ושלא יעלה על מידה של  
 עיבוד המישק בצמנט לבן לפי דרישה ודוגמא. 

 
 

 
 גן רחבה מאבן שכבות או אבן גיר טבעית ןאב 17.0640.0

בני מסלע מקומי , מצפה רמון, חברוני או אחר , לשביל המרכזי יהיו אאבני תיחום   
ורוחבן לא  ס"מ  50 -אורך האבנים כבגדלים לפי תכנית ובעיבודי צד ופנים עליונית .

 באתראו אורך אחר מוסכם. אבנים אלה יונחו על גבי מסד בטון שיוצק  20יקטן מ
ט. הכל לפי הוראות מנהל הפרוייקט. ההנחה על גבי המסדים תיעשה בשכבת טי

בעקומות, קשתות וסיבובים, יש לעבד אבנים ברדיוס הנדרש וביחידות קטנות יותר 
 ס"מ . 10יש לוודא כי עובי האבן לא יקטן מ בכדי שהתוואי יתקבל ללא "שברים".

 מדידה לפי מטר. 
 
 
 פוליגונלית ריצוף באבן גרניט   18.0640.0

, איכותית, מנוסרת  גרניט, יהיו עשויים אבן טבעית רחבות הכניסה ורחבות נוספות 
 בדיוק מירבי ובעובי נדרש , מודבקת על יציקת בטון במידות מדויקות.

 
או  " של "אבן בהט" או ש"ע, YELLOW ROSEסוג האבן לריצוף יהיה גרניט מסוג "

או עיבוד אחר שיקבע ע"י  FLAMED BRUSHEDבעיבוד טלילה או  אחרת מאושרת 
בלן להציג, בעל עמידות לשחיקה ,ועונה על האדריכל ועל סמך דוגמאות שעל הק

התקן הנדרש נגד החלקה בשטחי חוץ. סוג האבן  יענה לכל דרישות התקן לאבן 
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התנגדות להחלקה של משטחי הליכה,  – 2279ותקן ישראל  2378טבעית לחיפוי ת"י 
ועוביה לא  1% -ותקן אירופאי לקביעת עובי האבן.   ספיגות האבן תהיה קטנה מ

 ס"מ וכפי שמופיע בפרטים. 4-יקטן מ
על הקבלן להניח או על גבי מצעים מהודקים(  )על גבי רצפות בטון שנוצקו לשם כך, 

ס"מ למידות אורך ורוחב מתוכננים ללא סטיות. ההנחה  4אריחי גרניט בעובי 
תיעשה בדיוק מירבי מתוכנן ועל גבי שכבת טיט הכולל סיד ובי. ג'י. בונד לשיפור 

 ההתלכדות.
מ"מ בין  6צוף יבוצע בצפיפות מכסימלית, תוך השארת מישקים שלא יעלו על הרי

 עפ"י הפרטים.  אבן לאבן
של  או אחר לבחירת האדריכל ' בגוון אפורJOINT ITמילוי המישקים ייעשה ע"י '

 או רובה מותאמת לתנאי חוץ בגוון שיבחר. 'אבן בהט' או ש"ע.
 ם, כאשר השטח יבש ונקי.במילוי ייעשה כמה ימים לאחר הדבקת האריחי

 
 על הקבלן להזליף בזרם מים דק במיוחד על הכמות שהספיק לרצף ביום העבודה.

 ההזלפה תיעשה מספר פעמים ביום לשם קבלת מיקשה אחת של ריצוף ומצע.
מילוי המישקים ייעשה לפני תחילת ההזלפה במים. המילוי ייעשה בתערובת חול 

רת מטאטא של כל ראשי האבנים לפני תחילת . ניקוי יסודי בעז1:4וצמנט ביחס 
 ההשקייה כאמור לעיל.

 משטח ניסיוני
מטר וברוחב  3.0א.  לפני התחלת ביצוע הריצוף, יכין הקבלן קטע ניסיוני באורך של 

 מטר במקום שיורה המפקח. 6.0של 
ב.  הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע את 

 העבודה.
ג.   המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב 

 החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.
יבוצעו קטעים  –אם האדריכל יסיק שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות 

 ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן.
נו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל משטחי הניסיון שלא ע

 חשבונו.
ד.  אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים 

 ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.
ה.  המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המנהל 

 יעה מצידו.תחייב את הקבלן ללא כל תב
 
  בצורה חופשית ריצוף באבן גרניט   9.01640.0

שבורה יהיו עשויים אבן טבעית, גרניט ,  ת ההסעדה, רחבת הג'טים ואחרותרחב
ס"מ. אבן מינימלית  15-30פאות כל פיאה  5חופשית למידות משתנות על פי תכנית. 

ס"מ.  4. עובי ס"מ 40-60ס"מ. מידות אלכסונים  30/40ס"מ. אבן מקסימלית  10/15
" בטיט צמנט ואו  0מילוי הפוגות לגובה " מותקן ע"ג טיט. פוגות ברובה צמנטיט.

 גו'ינט אט של חברת אבן בהט, בגוון האבן.
 כל יתר הפרמטרים לאבן יהיו זהים לסעיף אבן טבעית פוליגונלית.

 מדידה לפי מ"ר
 

  
 

 מאבן טבעיתריצוף שכבת הגנה על    21.0640.0
" או ש"ע KERASTONEיצוף האבן תיעשה בשכבת סילר ניטרלי מסוג "ההגנה על ר 

באישור האדריכל. יישום שכבת ההגנה בסילר תיעשה לאחר ניקוי יסודי של פני 
 הריצוף כולל שטיפה, ובאם נדרש להוריד כתמים קשים ייעשה גם ניקוי בקיטור.

 אספקת הסילר ויישומו כולל במחיר ריצוף האבן. 
 

 קופינג לטריבונות      40.06.022
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 ROSE YELLOWאו  TALILAגרניט  לטריבונות האמפי במבנה הכניסה תסופק אבן
 BRUSHED+FLAMEאו  HONDעיבוד האבן ס"מ.  7בעובי ביבוא אבן בהט או ש"ע 

ס"מ.  על ספק האבן  60/60מידות כלליות . יוחלט ע"פ דוגמאות אבן שיספק הקבלן
לפי צורתן  שיוכל להזמינןעל מנת בות מספורן לרלבצע פרישה מדוייקת של האבנים 

 פרטים.תכנית וחתוכים בטרפז עם רדיוס משני צדדים נגדיים. הכל לפי  ,הסופית
מן עם פינוי לפי קוטר העמוד כך שיקיף אותו זקופינג שניפגש עם עמוד הפרגולה יו

 ורה מדוייקת. צב
חתוכה  30/60כלליות לקירות בהמשך לטריבונות תסופק אבן מסוג דומה אך במידות 

 בטרפז עם רדיוס משני כיוונים נגדיים לפי תכנית ופרטים.
: אספקת דוגמאות אבן בשני גוונים ובשני גימורים כ"א לאישור סוג באבן. 1שלב 
 לביצוע האבן בטריבונות יידרש דיוק רב בשלב הזמנת האבן ובשלב התקנתה.: 2שלב 

 נה לפני הזמנת החומר.לאישור אדריכל הנוף כהכ SDעל הקבלן לספק 
ההנחה תיעשה בדיוק מירבי מתוכנן ע"ג יציקת טריבונה לאמפי מבטון אדריכלי . 

 ועל גבי שכבת טיט הכולל סיד ובי. ג'י. בונד לשיפור ההתלכדות.
של  או אחר לבחירת האדריכל ' בגוון אפורJOINT ITמילוי המישקים ייעשה ע"י '

תנאי חוץ בגוון שיבחר. ע"פ הנחיות מפרט או רובה מותאמת ל 'אבן בהט' או ש"ע.
 "ריצוף אבן פוליגונלית".

 
 
 

   
 

 ספסלים מגושי אבן 024.06.40
 מ'. 1עד  2.50 -ספסלים מגושי אבן יהיו עשויים יחידה אחת באורכים החל מ 

ס"מ במדויק או במידה אחרת מתוכננת, גובהו הכללי של  40מידות רוחב הספסל 
 ס"מ. 45 -ראה לעין נטו כס"מ, מזה י 55גוש האבן 

חזית הגוש לא תהיה מסותתת אלא יראו סימני "דריל" או "בלמונות" לכל גובה 
 הגוש. 

 מושב הספסל יסותת בסיתות "מוטבה" בצורה עדינה ואחידה. 
 הכנת המקום והנחה בעזרת ציוד מכני ובעבודת ידיים. 
 

 מתקן להעמדת אופניים 25.006.40
 . 316על פי פרט עשויים נירוסטה  ת אופניים,ייצור והרכבת מתקן להעמד

למידות מתוכננות. אם לא נאמר  20 -חפירה וביטון העמודים בגושי בטון ב 
מ"מ.  3.6 -אחרת בתוכניות, עובי דופן הצינור הנשוא יהיה בעובי לא פחות      מ

 כל חלקי המתכת יהיו במידות מתוכננות ללא סטיות.
 ן וצבע כאמור לעיל.ריתוכים, ליטוש, ניקוי גילוו

 מדידה לפי יחידת מידה שבכתב הכמויות.
 

 
 
 

 עבודות שונות
 כללי 40.06.28

 תת פרק זה מתייחס לעבודות שונות המתוארות להלן.   
העבודות תבוצענה לפי תוכניות ובכפיפות לנאמר במפרטים הכלליים  

הנחיות  הרלוונטיים, וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד להלן, ו/או לפי
 באתר.

 
 פריטים שונים א.

כל הפריטים, לרבות גדרות, מעקות, מאחזי יד, עמודי מחסום, ספסלים, אשפתונים,  
ריהוט גן, אלמנטי הצללה וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים דרך קבע במקומם, 
מעוגנים ביסוד ו/או כלונס בטון מזוין, לפי הפרטים והנחיות המתכנן והמפקח. 

 ידה קומפלט או מ"א נטו, לפי סוג הפריט.המדידה לפי יח
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מחיר היחידה של כל הפריטים כולל הובלה, התקנה , יסוד בטון מזוין ויריעות  
פוליאתילן וכל אשר נדרש להתקנה עפ"י הנחיות יצרן או חוברת הפרטים. מחיר 

בגוון הריצוף ו/או קידוח כוס   פריטים המעוגנים בריצוף כולל גם את פרט החבק
 כחלק ממחיר הריצוף.באבן, 

 
 מוצרי מדף קטלוגיים  ב.

המחירים עבור המוצרים הקטלוגיים כוללים הספקה, הובלה והרכבה . המדידה לפי  
 יחידה קומפלט או מ"א נטו, לפי סוג הפריט.

המוצרים הקטלוגיים והמוצרים בהתאמה אישית של מוצר מדף כלשהו יוזמנו  
וינה בתכניות ו/או בחוברת הפרטים של ויותקנו על ידי חברת היצרן כפי שזו צ

אדריכל הנוף באופן ישיר או דרך ספק מורשה בארץ בלבד. ההתקנה תעשה בהתאם 
להנחיות היצרן. לא יורשה שימוש באביזרים, שיטות עבודה או חומרים חלופיים 

לאלו המפורטים בהנחיות היצרן )כגון סוג העץ, סוג המתכת, ברגים, רפידות 
 , צורות קידוח ועיגון וכד'(.ספייסר, פלחים 

 
  ברזיות 4040.06.0

ייצור והצבת ברזיות מהייצור החרושתי מהסוג הנדרש בתוכניות ובסעיפי כתב  
אריכא או שווה ערך  שחםחרושתיות תהיינה כדוגמת  ברזיית קולרהכמויות. 

מהדגם הנדרש בעיבוד חיצוני כגון: בטון חלק, צבעוני, צמנט לבן, מסותת או כל 
 בוד אחר.עי
 אריכא.שחם הברזים והצנרת יהיו סמויים, ופטנטיים דוגמת  
ניקוז לעודפי המים יבוצע על ידי הסדרת שקע אנכי בברזיה, ושפך המים לתא  

הניקוז לרגלי הברזיה או בצורה אחרת מוסכמת ומקובלת על האדריכל, באם 
לן לקדוח האדריכל ידרוש ניקוז סמוי במרכז הברזיה או בקצה השוקת, על הקב

מ"מ קדח אנכי, להכניס צינור פי.וי.סי, לסתום ולאטום למניעת  50 -בקוטר של כ
 רטיבות.

 צינור זה יחובר לתא שלרגלי הברזיה. 
 

 צינור לסילוק דלוחין 41.006.40
לסילוק מי דלוחין )עודפי מים מהברזיה( מהתא  10תיקני דרג  p.v.cצינור  

ם באתר, או לשפיכה חופשית בשטחי הגן. שלרגלי הברזיה לתא ביוב הקרוב הקיי
הנחת הצינור בתעלה המרופדת בחול וחיבורו במחברים סטנדרטיים מגומי, 

ס"מ לכל אורך ורוחב התעלה. בסיום: מילוי  10עטיפתו בחול בעובי מינימלי של 
 יתרת התעלה, יישור, פיזור עודפים והבאת המקום לגובה המתוכנן.

 
 צנרת לאספקת מים 42.006.40

צנרת לאספקת מי שתיה לברזיות וחיבור למקור ולברזיה, ייעשה באביזרי חיבור 
 הנדרשים, כולל רקורדים וברז )מגוף( בתחילת הקו ובצמוד לברזיה, להפסקת 

ובקוטר מינימלי  10לפי הצורך. הצינור יהיה מסוג פוליאתילן דרג  הזרימה
 מ"מ. 25לברזיה בודדת 

הברזיה יוגנו בשוחות בטון בקוטר מתאים עם מגופים בתחילת הקו ובסופו ליד 
 מכסה אטום תיקני למעמס מותר במקום הנדון.
ס"מ ויעטף בשכבת חול דיונית  70צינור הזנה יוטמן בקרקע בעומק מינימלי של 

ס"מ לכל אורך ורוחב התעלה, כיסוי יתרת התעלה, פיזור, יישור או  15בעובי 
 סילוק העודפים.

 
 רכת השקייהשרוולים למע 43.006.40

תכנית השקיה לרחבת כניסה לפי רשימת תכניות פיתוח. יש לוודא התחברות 
 והתאמה למערכת השקייה של הגן בביצוע קבלן פיתוח ראשי.

ס"מ מתחת למצעים. ריפוד  10ס"מ ובכל מקרה לפחות  40הצנעה בעומק 
 הקרקעית בחול דיונות והנחת צינור מסוג וקוטר הנדרש בתוכניות.

 ינור בחול כנ"ל לכל אורך ורוחב התעלה עד לגובה תחתית המצע.עטיפת הצ
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ס"מ מכל צד. את פיות הצינור  30-50אורך הצינור יהיה באורך החציה בתוספת 
יש לעטוף בשקיות ניילון יציבות קשורות לצינור למניעת כניסת אדמה או לכלוך 

 אחר בתוכן.
, פוליאתילן 10י.סי בדרג הצינורות יהיו מהסוגים הבאים: מתכת מגולוונת, פי.ו

 , הכל כנדרש בכתב הכמויות.6או  10דרג 
לפני כיסוי התעלות ופיזור המצע או שכבות עליונות, יש לבדוק בתוכנית 

 ההשקייה האם מספר השרוולים וקוטרם מתאים לנקוב בתוכנית.
 

 במדרגותמאחז יד  44.006.40
 18/40/3פרופיל מתכת  בהתאם לתוכניות. מדרגותייצור והרכבת מאחז יד לצידי 

מיקרון. הפרופיל  80מ"מ, מגולוונת באבץ חם וצבועה בצביעה אלקטרוסטטית 
 יכופף לפי פרט. 

 10-מ"מ. יש לבצע יציקת בטון עד לגובה  24/46/10בהתקנה בריצוף יונח פלח 
 מ"מ מפני הריצוף ולהניח הפלח כך שהוא מיושר עם מפלס הריצוף. 
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 ב וניקוזקווי מים, ביו - 57פרק 
 

 קווי ביוב וניקוז 57.01
 
 צינורות ביוב וניקוז 57.01.01 

 57.01.0090-57.01.0020סעיפים 
 

כל הצינורות, הספחים, אביזרים, מחברים, אטמים בין הצינורות, חומרי עזר, 
מחברים לתאים וכו' הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות, יסופקו ויבואו 

 לשטח ע"י הקבלן.
שגם אם כתוב בכת הכמויות "הנחה", "בתקנה", שם המוצר  מודגש במיוחד

בלבד, "צינור", "תא" וכו' או כל ניסוח אחר הכוונה היא שכל החומרים 
 הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה יסופקו ויובאו לשולח ע"י הקבלן.  

 
מ"מ יהיו צינורות פי.וי.סי  200עד  160 -קווי הביוב הגרביטציוניים בקטרים מ

בקטעי של צינורות ביוב עם   10דרג  PE -100וצינורות   884" לביוב לפי ת.י. "עבה
 . 10%שיפועים מעל 

 פנים ללא מופות. -יחוברו בריתוך החשמלי פנים PE-100הצינורות 
 

 הנחת צינורות ביוב בתעלות 57.01.02
הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה 

 רצונו. הצינורות יונחו על מצע חול, יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות.לשביעות 
הנחת הקווים תעשה בכל קטע במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל 

המקום הגבוה. על המבצע להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים 
 המתוכננים.

 
וע ללא אין לסטות מהשיפ הקו יבוצע בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורך.

 אישור המפקח.
 

יבוצעו לפי פרטים סטנדרטיים המצורפים  10%קטעי קו המאסף עם שיפוע מעל 
 לסט תכניות.

 
 תאי בקרה לביוב 57.01.03

 57.01.240-57.01.0130סעיפים 
 

במפרט הכללי מאלמנטים  57082תאי הבקרה לביוב יבוצעו לפי הפרט ופרק 
ויכללו מחברי שוחה "איטוביב" או חוליות, תחתיות ותקרות  -טרומיים מבטון 

 ש.ע.
האיטום בין החוליות הטרומיות יעשה עם חומר אטמיה דוגמת "איטופלסט" או 

ש.ע. מאושר ומעליו טיט צמנט לכל אורך הרווח פנים וחוץ. בתאי בקרה אשר 
מ' יותקנו שלבי ירידה או סולם מפיברגלס ו/או משטחי  5.00 -עומקם גדול מ

 .1205.4מנוחה עפ"י תקן 
 

מכסי התאים יהיו עשויים ברזל יציקה דוגמת תוצרת וולקן או ש.ע. מתאימים 
טון. על המכסה תופיע המילה "ביוב" וכל כתב אחר לפי דרישה של  40לעומס של 

 הרשות המקומית. 
 

ס"מ לתאים עד  50קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרט הסטנדרטי: 
 ס"מ. 80מק ס"מ לתאים מעל עו 60 -ס"מ ו 80עומק 

 
 מפלים 57.01.04

 57.01.0280-57.01.0270סעיפים  
 

 ניתן להבחין בשני סוגי מפלים : 
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 ס"מ. 40מפל פנימי שגובהו אינו עולה על  .1
 מפל חיצוני כמסומן בתוכניות. .2

ס"מ, לא ישולם  40עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה 
 בנפרד. 

 
 יקוזבדיקת צינורות ביוב ונ 57.01.07

 

 בדיקה הידראולית 
 

, בשיטה כדלקמן: יש למלא את 57058הבדיקה תבוצע כמפורט בסעיף 
שעות לפחות, אחרי זמן  24הקטע הנבדק במים יעמדו בתוך הצינורות 

מה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות 
 לפחות.

את הפסדי כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב 
החלחול. הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל 
קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם איבוד המים יעלה על 

השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית, לאתר את מקומות 
הדליפה ולתקנם. לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד 

 ות את רצונו של המהנדס.     לקבלת תוצאות המשביע
עבור בדיקה הידראולית כמפורט לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב 

 ככלולה במחירי היחידה השונים.
 

 בדיקת וידאו 
 

 בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לפני קבלת העבודה.
הצילום ייעשה בהתאם להנחיות במפרט כללי, ע"י גוף מוסמך לכך והוא 

שלמה של פנים הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור. ייתן תמונה 
העבודה תכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות. 

 בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.
בדו"ח יכתבו גם תאריך, שעת צילום ותנאי קרקע. הדו"ח ימסור למפקח 

 טת.שעות אחרי ביצוע הצילום כולל הקל 24תוך 
עבור בדיקת וידאו כמפורט לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה 

 במחירי היחידה השונים.
המזמין שומר לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף 

האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה 
מעבודות עפר, הכנת שתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות 

ביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, ב
במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון, תחול על הקבלן. לפי דרישת 

המזמין, המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן ו/או ע"י המזמין על חשבונו של 
 הקבלן.

 
 קווי מים 02.57
 
 צינורות מים 0102.57. 
 57.02.0060-57.02.0010סעיפים  
 

 10, דרג 1519הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י. 
 63 -ל 50לקטרים בין  15מ"מ ודרג  160עד  110 -( לקטרים מ.U.Vשחורים )עמידים בפני 

 מ"מ.
 

”,  ELECTROFUSIONהצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי "
 ים.אין להשתמש בחיבורים מכני
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מסעפים ליציאות לבתים מקווים הראשים יהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך 
 ”.ELECTROFUSIONהחשמלי "

 
 

 צינורות המים הקיימים
 

הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים 
 החדשים.

למניעת פגיעה בצינורות  על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
 הקיימות.

 
 מגופים 0202.57. 

על הקווים הראשיים מותקנים במפרטים עיליים יהיו   3"- 6המגופים בקוטר "
עם ציפוי פנים  או ש.ע.או "הכוכב"  TRS"רפאל" דגם  טריז קצרים תוצרתמגופי 

ם אטמ' העומדים בת.י. הרלוונטיי 16רילסן וציפוי חוץ אמאיל  ללחץ עבודה  
לציוד מסוג זה להתקנה עילית או בתוך תא. כל המגופים יהיו לפי הדרישות 

 11של המפרט הכללי. האביזרים הגלויים ייצבעו כמפורט בפרק  57047בסעיף 
 308במפרט הכללי במערכת צביעה בחומרים אפוקסיים על בסיס צבע אפוקסי 

 מתוצרת "טמבור" וזאת לאחר הכנת השטח לצביעה כמפורט.
 

מ"מ. צינורות  8יהיו עם ציפוי פנימי צמנט קולואידי בעובי  צינורות הפלדה קטעי
הפלדה התת קרקעיים יהיו עטופים עטיפה פוליאתילן שחול תלת שכבתי ואילו 

שבמפרט הכללי במערכת צבעי  11בקטע העל קרקעי ייצבעו עפ"י המפרט בפרק 
 י כחול .כשהשכבה העליונה תהיה בגוונ 308אפוקסי על בסיס "טמבור" 

 
 100/ 80השוחות בהן יורכבו המגופים לפי פרטים סטנדרטיים  תהיינה בקוטר 

ס"מ ומכסה יצקת ברזל לעומס  60ס"מ עם רצפת חצץ  ותקרה עם פתח בקוטר 
טון  , כולל סימון  "מים". למגוף הנמצא בקצה קו יחבר הקבלן קטע צינור  12.5

בשני קצותיו שיצא מהשוחה.  ס"מ עם פליירים ואוגנים מחליקים 80-באורך כ
לאוגן שמחוץ לשוחה יחבר הקבלן אוגן אטום )צבוע בצבע אפוקסי המתאים 

 לשימוש במי שתייה(.
 
 הידרנטים 0302.57. 

 57.02.0380סעיף 
 

וכמפורט  449 -ו 448, ות.י. 570814ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתוכניות, לסעיף 
 להלן:

 
ת "הכוכב"  או ש.ע ויחוברו לקו הראשי יהיו מתוצר 3ברזי שריפה בקוטר "

באמצעות אביזר מאוגן. הזקף יעוגן ע"י גוש עיגון  3/16" - 4בצינור בקוטר "
מבטון כמפורט בפרט סטנדרטי. קטעי צינורות הפלדה יהיו עם ציפוי פנימי צמנט 

מ"מ. צינורות הפלדה התת קרקעיים יהיו עטופים עטיפה  8קולואידי בעובי 
 חרושתית.  פלסטית כפולה 

 
המתאים  3על הפיה יותקן מחבר "שטורץ" עשוי אלומיניום או פליז בקוטר "

במפרט  57042, 57041לתקן הכבאות. חיתוך וריתוך צינורות יבוצעו עפ"י סעיפים 
 הכללי. 

 
 שסתומי אויר 0402.57. 

 57.02.0210סעיף 
ע. בקוטר התקנת שסתומי האוויר  משולבים מתוצרת "א.ר.י.", "דורות" או ש.

 לרבות ברזים כדוריים ותבוצע לפי הפרט. 1"
 
 פיקוח ואישור שרות שדה של יצרני הצינורות 0602.57. 
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עבודות הנחת הצינורות הן הפוליאתילן, הן הפי.וי.סי והן הפלדה יעשו תחת 

 פיקוח צמוד של שרות השדה של יצרני הצינורות.
 

הצינורות המאשרים ביצוע  עם גמר העבודה הקבלן ימציא אישורים מאת יצרני
הנחת הצינורות לפי הנחיות היצרן, שימוש בחומרים כנדרש, עמידה בבדיקות 

 כנדרש: לחץ, אטימות וכו' זאת בנוסף לרשום בסעיף להלן.
 
 בדיקת לחץ לצינורות המים 0702.57. 
 

משרדי. כל קטע -של המפרט הבין 57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם  לסעיף 
וכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ של הקו     המ

 אטמ'. 13פנימי 
בדיקת הלחץ תערוך בנוכחות המפקח, הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות. 

 רק לאחר אישורו של המפקח תכוסה החפירה.
את הקצוות  הפתוחים  של  הקו הנבדק יש לסגרו באוגנים אטומים ופקקים 

אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת  12בלחץ הבדיקה של ולעגנם בצורה שיעמדו 
הלחץ לקו. יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת 

 בשלמותה כולל כל האביזרים.
 
 שטיפת וחיטוי קווי מים  0802.57. 
 

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים 
וז, ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים. השטיפה והחיטוי יבוצעו ופתיחת נקודות ניק

בנוכחות המפקח. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם 
צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן. פעולת החיטוי תכלול את כל 

המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, הידרנטים וכו' 
 של המפרט. 57037סעיף בהתאם ל

 
 
 עבודות עפר להנחת צינורות ומתקני מים וביוב 03.57
 
 חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות 0103.57. 
 

בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג 
 ובקרקע מעורבות בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או שהוא

 בידיים.
 

   פרטי ומידות החפירה והמילוי יבוצעו על פי תכנית סטנדרטית.
 

עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכניות, כאשר אין חתכים )בדרך כלל 
בקווי המים( הצינור יונח בעומק מינימלי כך שהכיסוי הסופי מעל קודקוד 

 מ' בכבישים. 1.00 -מ'  במדרכות ו 0.60הצינור יהיה 
 

והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה הכיסוי במידה 
 ס"מ. 60המינימלי עד פני הצלחת יהיה 

 
מוד. אאשהו בציוד מכני מתאים.  90% -שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר ל

פסולת ועודפי החפירה יורחקו לאתר מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום 
 השיפוט של הרשות ולפי הרעות המהנדס.

 
 עטיפת חול לקווים 0203.57. 
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מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים 
 הטיפוסיים.

 מצע חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל  קווי המים.
 החול יהיה חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.

 
 וסביב תאים ומבני בטוןמילוי מוחזר מעל הצינורות  0303.57. 
 

החומר למילוי המוחזר, סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית 
לעיל בהתאם לחתכים  5המצע בכבישים ומדרכות יהיה חול כמפורט בסעיף 

 הטיפוסיים.      
 

ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים  20מילוי החול יונח בשכבות של 
 מתאימים.

הצינור לא יהודקו באמצעים מכאניים ויברוציוניים, על מנת  ס"מ ראשוניים מעל
 לא לפגוע בצינור.

בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר מובחר נקי מאבנים מונח 
 בשכבות כמפורט בפרט.

 
בדיקות המילוי תעשנה בהתאם לפרוגראמת הבדיקות המצורפות למסמכי 

 המכרז.
 

 
 הזמנת חומרים 0403.57. 

 ן להקפיד ולהזמין את החומרים מיד עם החתימה על החוזה.על הקבל
 זמן אספקה ארוך. -לחלק מהגורמים, כגון צינורות, שוחות, מחברי שוחה 

על הקבלן להזמין חומר וצנרת אך ורק לפי מדידות פיזיות בשטח על סמך 
 תכניות.

 לא יתקבלו שום תביעות בקשר לעודף החומר וצנרת. כמות החומר וצנרת בכתבי
 הכמויות היא תיאורטית בלבד.

 
יהיה אחראי שלא תיווצרנה שקיעות בגלל הידוק לא נכון, במשך שנה  הקבלן

 מיום קבלת העבודה על ידי  המזמין, כל שקיעה תתוקן על חשבון הקבלן.
על הקבלן להציב שילוט במקום העבודה ע"פ הנאמד בחוזה. לא ישולם עבור 

 השילוט.
 
 חפירה זמנית 0503.57. 
 

מ', במצב יבש ומבלי לסכן  10חפירה פתוחה זמנית באתר לעומק עד  .א
 H1.75V:1יסודות/תשתיות קיימים וכד', תתוכננה לשיפוע מקסימלי של 

אנכי( ובתוספת מרווחי עבודה נאותים. החפירה הנ"ל  1אופקי:  1.75)
מ'  2.0-1.5תכלול גם ברמה )משטח אופקי( באמצע גובה המדרון, ברוחב 

 .לפחות
רמה תפותח בשיפועים נאותים כך שמי נגר עילי לא ישפכו על פני הב .ב

 .המדרונות שמתחת

אין לאפשר לאנשים או ציוד לרדת לתחתית חפירה באתר בשיפועים  .ג
 .התלולים יותר מהנ"ל

 .יש לסלק כל גוש או אבן רופפת בפני מדרונות החפירה .ד

יל, יש במידה ולא ניתן לבצע חפירה זמנית עפ"י הכללים וההנחיות שלע .ה
 לבצע דיפון. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע  .ו
 .העבודות ובמידת הצורך, עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו

מודגש, כי נושא הבטיחות באתר הוא באחריותו המלאה והבלעדית של  .ז
הקבלן המבצע, והוא ידאג כי עבודות העפר ובכלל יבוצעו לפי כל כללי 
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תקנות הבטיחות המקובלים, וינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות ו
 .הנדרשים באתר בניה עפ"י החוק והדרוש

 
 ( AS MADE) תכניות לאחר ביצוע 04.57

לפני על הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע". תככניות אלו יסופקו למפקח 
שת תכניות אלה הינה תנאי קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. הג

 לקבלת העבודה ע"י המפקח.
 

תכניות לאחר ביצוע ימדדו ויוגשו  ממוחשבות )בדיסקטים( וגם על נייר שקוף לבן 
הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של  AS MADE)אורגינאלי(. הרקע לתכנית 

 ממוחשבות. העבודה ו/או על רקע מפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הן
( או AUTOCADהממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתכנית אוטוקד ) AS MADEתכנית 

 שווה ערך טכני.
 

התכניות תראנה את הנתונים המדודים לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח, כמו כן 
 תכלולנה התכניות תנוחת קווי המים והביוב ואת הנתונים כדלקמן:

 
 :מערכת צנרת ביוב ומתקניה .א

 

צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תותווה במדויק בתכנית העדות על מערכת  .1
 פי קנה מידה וקואורדינאטות. 

 

 בנתוני המדידה של שוחות הביוב יש לציין: .2

 

 .רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה 
 .רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח 

 .רום מפלס תחתית הצינור בכניסה לשוחת בקרה 
 הצינור ביציאה משוחת בקרה. רום מפלס תחתית 

 .רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת הבקרה 

 .רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת בקרה 

 .רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בקצה הנמצא בחצר 

 .קוטר השוחה 

 .גובה השוחה 
 .גובה המפל 

 
 :בנתוני המדידה של קווי הביוב יש לציין .3

 
 רך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות הבקרה.או

 קוטר קטע קו ביוב ב"אינטשים" או סנטימטרים והחומר ממנו עשוי הצינור.
 

 :מערכת צנרת מים ומתקניה .ב
 

מערכת צנרת מים ומתקניה שלאחר הביצוע תותווה במדויק בתכנית העדות על פי 
 קנה מידה וקואורדינאטות. 

 
בין שתי נקודות מוגדרות כגון: בין הידרנט למגוף יש לציין את אורך קווי הצינורות 

 או בין חיבור מגרש לחיבור מגרש תוך ציון חומר הצינור, קוטר הצינור ודרג הצינור.
 

 הכנת התכניות תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.
 

 .מודד מוסמךעל התכניות להיות חתומות ע"י 


