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 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:

 
 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

 מסמך א' 
 

 הצעת הקבלן 
 ותנאים נוספים

 

 חוזה מינהלת הסכם הגג  מסמך ב'

 מסמך ג' 
 
 

לעבודות בנין כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי  
ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים 

 למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר.

  תנאים כלליים מיוחדים 1-מסמך ג'
  2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

  כתב כמויות  מסמך ד' 
  מערכת התכניות  מסמך ה' 

  דו"ח יועץ קרקע ' ומסמך 
 
 

 הערות:
 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של  א.
הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי 

 בכתובת:
 .online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspxhttp://www 

 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם  ב.

 מצורפים.

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 רשימת מתכננים
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 טל': מנהלת הסכם גג היזם:
 

08-6840098 

 טל': פישר אלחנני אדריכלות:
 

08-6210000 

 טל': ין מהנדסיםפרי רב קונסטרוקציה:
 

03-5249100 

 טל': הנגב -תומא יעקב  אינסטלציה:
 פקס:

08-6438565 
08-6498565 

 טל': יפית ליברמן –ויצמן ליברמן  חשמל ותקשורת:
 

08-8530750 

 טל': יאן סטדין אדריכלות נוף:
 

08-3740037 

 03-6472233 טל': שאול שמיל מיזוג אויר:

 :טל' רמי שמש -רשגד  בטיחות:
 

052-7546633 

 טל': שק"ל –אירנה רובין  נגישות:
 

02-5635688 

 טל': מ.ג. אקוסטיקה אקוסטיקה:
 

09-9553858 

 טל': אגסי רימון יועץ קרקע:
 

077-2006417 

 משרד טכני לבנין -מאיר גרינברג  מפרטים וכמויות:
 

 טל':
 פקס:

03-6193670 
03-5707777 

 אבולעפיה שניר ניהול הפרויקט:
 ל הנדסהאש

 טל':
 

08-6489402 
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 תנאים כלליים מיוחדים - 1-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה 00.1
 
לביצוע אולמות מחול בבית ספר מקיף ו' בבאר שבע, מכרז/חוזה זה מתייחס  -

 כמפורט במסמכי המכרז.
 

,מיזוג חשמל, מתקני מערכות תברואה,עבודות שלד, גמר כוללת: העבודה 
 כמפורט במסמכי המכרז השונים.וכו',  אוויר,פיתוח 

 
  סעיף זה מתייחס רק למבנה הפאושלי בכתב הכמויות - ימחיר פאושל 00.2

 
במחיר פאושלי כמפורט שמרבית העבודות במכרז/חוזה זה היא מודגש בזאת  א.

 חוזה.ב
 

במפרט הכללי, כן מצורף כתב כמויות  00.09גוד לאמור בסעיף מודגש בזאת שבני ב.
 לעבודה הפאושלית.

הקבלן מצהיר בזאת כי בדק את הכמויות שבכתב הכמויות ונוכח לדעת שהן  
מתאימות לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכן, ומבטאות את המבנה המושלם 

פי כפי שנקבע והגמור כאמור. לכן לא תוכרנה כל תביעות לשינויים במחיר הסו
התאמות בין -התאמות אחרות או אי-עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי

 הכתוב בכתב הכמויות לבין התוכניות או המפרט.
 
המחיר לעבודה הפאושלית יחושב על פי סיכום המכפלות של הכמויות ומחירי  ג.

ש היחידה המוצגים לידן כפי שמצוין בחוזה. כל פרט המסומן בתוכניות, או הנדר
ידי -במפרט ואינו כלול בסעיפי כתב הכמויות, ייחשב ככלול במחיר שהוצע על

הקבלן לביצוע המבנה בשלמותו כנדרש. כמו כן כל סעיף הכלול בכתב הכמויות 
ידי -ואינו מסומן בתוכניות ו/או אינו נדרש במפרט, ייחשב ככלול במחיר הוצע על

 הקבלן.
 

 כמויות לא תימדדנה הכמויות המפורטות בכתב ה ד.
הקבלן מתחייב לסיים ולמסור את המבנה הפאושלי בעד התמורה שהציע  

 בהתאם לתנאי החוזה על כל מסמכיו.
 

 עדיפות בין מסמכים בחוזה הפאושלי ה.
במפרט הכללי, בכל מקרה בו  00.09.03מודגש בזאת שבניגוד לאמור בסעיף  

החוזה השונים  משמעות בין הנדרש במסמכי-התאמה או דו-קיימת סתירה או אי
)לדוגמה: תוכניות, מפרטים, כתב כמויות וכד'(, תהיה עדיפה הדרישה או 

ההנחיה בה כלולה הכמות המקסימלית לביצוע )עבודה או פריט, מוצר, חומר 
 וכד'( או האיכות המיטבית לפי העניין. החלטת המפקח בענין זה תהיה מחייבת.

 
 שנויים בחוזה הפאושלי ו.

האמור לעיל, המחיר הסופי )הפאושל( ישונה רק אם יחולו מבלי לגרוע מכל  
שינויים לפי דרישה בכתב מאת המפקח. במקרה זה יימדדו השינויים בלבד. 

עלותם הכספית של השינויים )תוספת או הפחתה( תחושב לפי מחירי היחידה 
 המתאימים הנקובים בכתב הכמויות.

ויות, אם אינם סבירים, המנהל רשאי לא להתחשב במחירי היחידה בכתב הכמ 
במקרה זה ייקבעו המחירים על פי המחירון שיקבע על פי דעתו הבלעדית של 

 המפקח.
 
מודגש בזאת, שבכל מקום במסמכי המכרז בו נרשם "ימדד", "נמדד" וכדו',  ז.

הנ"ל לא נמדד בנפרד ומחירו כלול במחיר הפאושלי, בכפוף לאמור בסעיף א' 
 לעיל.
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 ם לעבודה הפאושליתאבני דרך לתשלו ח.

 אמור בחוזה:אופני התשלום יהיו בהתאם לאבני הדרך, כמפורט להלן וכפוף ל 
 

 אחוז התשלום תאור
 15% בגמר כלונסאות ורצפה 

 30% בגמר השלד והגג העליון 
 25% בגמר הטיח, הריצוף, איטום הגג וציפוי אבן

 20% בגמר כל עבודות הבניה והפיתוח 
 10% 4רה וקבלת טופס עם גמר תהליך המסי

 100.00% סה"כ:
 

 אחריות .300
 

הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי  א.
המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה 

התכניות הנלוות ושאין לו וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות 
ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום 

 ומהאילוצים שהוזכרו לעיל. 
 

הקבלן אחראי לכל מלוא העבודה, )לרבות עבודות עפר ומצעים(, עליו לראות את  
עצמו כאחראי הבלעדי וכאחראי לכל אלמנט בבנין. לא יוכרו כל טענות כלפי 

 של אחרים, שכן ניתן לבצע כל בדיקה שהיא מראש. ביצוע
 

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  ב.
בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, 

סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 
 העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.ובתנאי 

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים  
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, 

טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך 
ממועד יום  14זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו שהמתקנים לא יפעלו כראוי, 

לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל התחלת העבודה. 
 האחריות הכספית והאחרת.

 
ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו  ג.

י טיב הקרקע מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כ
אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד 

 הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו. .שלישי או מכל סיבה אחרת
 

, לפי ובאופן מיידי ,הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו ד.
גיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל ש

גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 
ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, תקללתכניות ולמפרט, או כל 

בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. 
ית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע דעתו של המפקח תקבע סופ

לו ע"י המפקח. באם לא ימלא וקצב תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שי
הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י 

 .קבלן אחר, על חשבון הקבלן
פסדים שנגרמו לו או המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו והה 

לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 
 שניתנה לו ע"י הקבלן.

 
אשר נמשכת בהם  מיםקיי יםלמבנבסמוך שהעבודה מבוצעת מודגש בזאת  ה.

על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל עבודה . הפעילות השגרתית והשוטפת
יותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לפני ביצועה ולקבל את הנח

 .יםלגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנ
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באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות הזנה  
 שונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'.

בטיחות הנדרשים כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי ה 
. משתמשים בהםלעל מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם ו

 הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.
 
 הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה. ו.

 
 
 ארגון האתראתר ההתארגנות ו .400
 

 ילת העבודה.תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תח א.
 

תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים  ב.
ובהתאם להוראות המכרז. יש להבטיח כי התנועה בכבישים תימשך בבטיחות 

 מלאה.
 
לאישור המפקח תרשים  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה  ג.

נים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מב
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על  ואי הגדר.וות

ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של 
 המתקנים השונים.

 
 גידור .500
 

 ,ועל חשבונ ,הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך  א.
, כולל גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש

הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד שלטי אזהרה "כאן בונים", 
  העבודה.

 
, מ' לפחות 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה ב.

לדרישות הבטיחות הגדר תענה צבועה. פלדה קונסטרוצית נסמכים על 
 . המחמירות ביותר

מ"מ, עם  0.8קטע הגדר הפונה אל רחוב בית אל יבוצע כגדר מדברת ) פח חלק  
 ציפוי דקורטיבי כמקובל בב"ש(.

 
להזיז קטעי גדרות ע"י המפקח על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש  ג.

 בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו.
 

והולכי  ציוד וחומרי בניהכלי רכב, להכנסת  יותקנו שערים רושיםבמקומות הד ד.
השערים יהיו אטומים ע"י פח  , אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה.רגל

 + שלד מפלדה צבועה.
 

 מהאתר. ופוניע"י הקבלן בגמר הביצוע ו ופורקי והשערים הגדר ה.
 
ן, נקיטת כל אמצעי כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבל ו.

הבטיחות וכו', תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא 
 ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

 
 שמירה .600

דה או גניבה יהקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אב 
או בידיעתו בשטח מכשירים שהונחו ע"י הקבלן לכלים ולציוד, לחומרים, ללמבנים, 

 המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין.
 
 מבנה למפקח .700
 

במקום  ,על חשבונו ,הקבלן, יקים "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  ימים 7תוך  א.
 שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח.

 מ'. 2.5בה מינימלי של מ"ר לפחות ובגו 15שטח המבנה  
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בחיבור המבנה יכלול מיני מטבחון אשר ישמש את המזמין ובאי כוחו ויחובר  
 . , מים וביובלטלפון, זמני לחשמל

 
 80X80חלונות מזוגגים במידות  2המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,  ב.

פוי ריצוף או חילפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה,  מ"ס
כסאות, לוח קיר  10, ישיבות ירוהט בשולחןכ"ס, ו 2.5מזגן מפוצל של רצפה, 
שולחנות עבודה  2, ניתן לנעילהעם שתי דלתות לתליית תכניות וארון פח משעם 

 .וכל ריהוט נוסף שידרש ע"י המפקח
 
על הקבלן לדאוג להתקנת  קו טלפון  לשימוש המפקח, עבור אינטרנט, ומכונת  ג.

  ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע. A4ל אספקת דפי צילום צילום כול
על כל יום בו לא יהיה המבנה והציוד הרשום בסעיף זה קיים ומתפקד באתר 

 ש"ח. 1,000יופחת מחשבון הקבלן סכום של 
 

הקבלן יספק למשרד המפקח מחשב נייד' מדפסת צבעונית' כולל חיבור  ד.
, MS OFFICE, OUTLOOK ,PROJECT MSלאינטרנט, תוכנות "אוטוקד", 

 "בנארית" לעריכת החשבונות, כולל מדפסת לנייר רגיל לשימוש המפקח.
 

הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים בנוסף יתקין  ה.
אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי  ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח

והביוב כולל אספקת נייר טואלט הקבלן לרבות חיבור לרשת החשמל, המים 
 ומגבות נייר באופן סדיר.

 
הקבלן ישא בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך  ו.

עבודתם כולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, 
אינטרנט, טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי 

 ורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה.תקש
 
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר  ז.

לעיל, כולל אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת 
 יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות בהצעתו. -העבודות 

 
אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם  מובהר כי ח.

כתוצאה משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה 
אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות 

 המחוברות למבנים וחיבורן מחדש.
 
 משרד לקבלן .800

יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד ונו, משרד באתר לשימושו. הקבלן מחוייב להקים, על חשב 
כוח -במצב נקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום. במשרד בא

הקבלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב 
ד הכמויות, יומני העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר העבודה יש לפנות את המשר

 ולהחזיר את השטח לקדמותו.
 מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקח. 

 
 שלט .900
 

הקבלן, על חשבונו, שלט , יתקין "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  ימים 10תוך  א.
באתר הבנייה או בסמוך לו. השלט יכיל את שם מטר לפחות,  4X3פח בגודל 

פרטים נוספים. תוכן השלט, צורתו, גודל מתכננים, שם הקבלן ומות ההעבודה, ש
 , אישור חישוב היציבות הקונסטרוקטיבית שלוהאותיות, צורת ומיקום ההתקנה

  יקבעו בלעדית ע"י המפקח. -וכל עניין אחר הקשור בשלט 
 

אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו למפקח הקבלן יגיש  ב.
 באתר.
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כי יתכן שבמהלך הפרוייקט יידרש לשנות את מיקומו  על הקבלן להביא בחשבון, ג.
כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב ללא תמורה, שלט, השל 

 או מכל סיבה אחרת.המפקח דרישות של 
בגמר  ווסילוק ו, אחזקתו, שינויים במיקומו, התקנתועבור תכנון השלט ייצור ד.

לו תיחשב ככלולה במחירי העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל א
 היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש  ה.

 ע"פ חוקי הבטיחות. הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט.
 

  מים וחשמל 000.1
ימות )באם הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל. מועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קי
 יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין. 

בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה  
כ"כ  המזמין אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.

תשלום זה לא יפחת מעלות החשמל והמים כפי במקרה זה ישא הקבלן בתשלום למזמין. 
 שהם עולות למזמין.

 
  תנועה בשטח המזמין 100.1

 נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.  
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה  

לו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות בשטח המזמין יחו
המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על 
חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, 

 פיזור חומר וכיו"ב.
 
 עיותדרכי גישה אר 200.1

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  
ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו 

דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. 
בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הקבלן ישמור על עבירות הדרכים 

הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא 
 תמורה.

 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר  300.1

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מודגש בזאת ש 
אסורה וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  ם, טלפוןמקלחות ושירותים סניטריי

 בהחלט.
 
 שמירה על איכות הסביבה 400.1

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו  
כמוגדר בתקנות הרלוונטיות, ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, 

 ח. לשביעות רצון המפק
 
 עבודה בשעות היום בימי חול 500.1

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  
במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם 

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למפקח  .העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט
ים מתאימים מטעם אישורכמו כן, ידאג הקבלן לקבלת עליו לקבל את אישורו המוקדם. ו

 הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.
 
 תיאום עם המפקח 600.1

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל  
 דם עם המפקח.בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוק

יודגש במפורש כי תפקיד המפקח ומנהל הפרויקט מטעם המזמין הוא יצוג המזמין  
בהיבט ההנדסי. יתר נושאי הניהול )לרבות בטיחות ואחריות לביצוע ולביקורת על הטיב( 

 חלים על הקבלן.
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 כוח אדם .1700
 

העבודות, את כל העובדים הדרושים לביצוע  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק א.
את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך 

בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי 
כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של 

דמות העבודה פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התק
 בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

 
הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי תעודת זיהוי ישראלית )או פועלים זרים  ב.

 האישור המעיד על כך נמצא עמם קבוע באתר(. -כחוק מאושרים 
 
יכובים שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לע ג.

 ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.
 

 ומנהל עבודה באתרלניהול הפרויקט מטעם הקבלן מהנדס ביצוע  .1800
 

, באתר, באופן לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן א.
 :במשך כל תקופת הביצועו קבוע

 
בביצוע  בישראל ם לפחותשני 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1

 דומות.עבודות 
 
אשר יהיה מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ואשר רשום מהנדס ביצוע  .2

 שנים לפחות 10 בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של
דומות. המהנדס יחתום ברשות המקומית ובכל בביצוע עבודות  בישראל

 .כאחראי בטיחותו , אחראי לביקורתכאחראי על הביצועמקום שידרש 
חתימותיו יעשו )בין היתר( על תוכנית ההגשה להיתר ועל כל הנדרש  

 .4לקבלת טופס 
 
)לרבות בגמר ביצוע  תולעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדיד .3

כלונסאות ולקראת יציקת הרצפות( ולכל נושא נדרש לרבות דרישה 
בקביעות מודד מוסמך על הקבלן להעסיק במקום  שתנתן ע"י המפקח,

עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני, מאזנת 
כל אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. 
 מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו.

 
 םאינבאם ימצא כי מאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ ב.

, תתבצע ה. במקרה ותידרש החלפםם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג
 ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט. 5ההחלפה תוך 

 
תוכל לשמש,  ,ללא רשות מאת המפקחמאנשי הצוות הנ"ל, העדרו של מי מהם  ג.

 עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה. ,בין השאר
 

 בלן יגיש לעיון המפקח קורות חיים של כל אנשי צוות העבודה.הק ד.
 בלי לנמק את החלטתו.אנשי הצוות הנ"ל המזמין רשאי לדרוש החלפת  

 
ולא יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן  ה.

 ישולם לקבלן עבורן בנפרד.
 
"צו התחלת הנקוב במיום  שבועוך מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע ת ו.

 . עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה .1900
 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י  א.
העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן  פקחהמפקח, אולם גם אם יאשר המ

יאום הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של העבודות, קבלני המשנה והת
 ביניהם.
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או כל פועל  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ ב.

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו משנה של קבלן 
באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן 

 צוע.ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן בי 5תוך 
 
קבלני מלאכות לאישור ספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  ג.

 פקח כדלקמן:המ
 

קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1
 אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

 
 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  ן רשוםקבל .12
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

 באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.
שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.
 
בלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים לרשימת ק .3

 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
 פרופיל חברה. 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות שמות פרוייקטים שביצע הקבלן 3.2

 זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.
לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  

תפקידים הנ"ל ביחס  הביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעליו
 )כולל מס' הטלפון שלהם(. לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה

 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  .4

קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון 
 עים.והמקצועיות של הקבלנים המוצ

 
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים  .5

לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 
 בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

 
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור  .6

ר לעבודות אלה בפרוייקט זה, בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאוש
 שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

 
במידה שמסמך אחר של המכרז דורש דרישות נוספות לגבי נושא קבלני  .7

 משנה ומינויים, אזי גם דרישות אלה יהיו תקפות ונוספות לכתוב לעיל. 
 
 בקורת העבודה 000.2
 

לים הכלים והמכשירים הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפוע א.
הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או 

עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 
 .הפרוייקט

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  ב.

וראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך בהתאם לתכניות או לה
 , על חשבונו.התקופה שתקבע על ידו

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  ג.

נוסף  -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
לא ישתמש בחומר שנמסר  לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן

 לבדיקה בלי אישור המפקח.
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המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  ד.
במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 

הטכני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או 
 סירת העבודה.לשינוי במועד מ

 
המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  ה.

 החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
 
הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה  ו.

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של 
ה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות העבוד

 להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
 
השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של  ז.

 הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.
 
 יומן עבודה 100.2

 ע"י המפקח ויהיה במשרדו של המפקח.בודה ינוהל יומן ע 
 הקבלן ירושם בו כל יום את:  

מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד  א.
 לסוגיהם.

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו. ב.
 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין. ג.
 מזג האוויר. ד.
וחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין במדור מי ה.

 או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות  ו.

ביומן ורק אם תאושר ספציפית ע"י המפקח ביומן )חתימת המפקח  יומיות ייעשו
 .ת היומן אינה אישור לתשלום עבור רג'י(בתחתי

או מנהל העבודה מטעמו וע"י  מהנדס הביצועע"י אחת לשבוע יומן העבודה ייחתם  
 המפקח מטעם המזמין.

הקבלן.  העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור 3 -יומן העבודה ינוהל ב 
היעדר הסתייגות בכתב של  רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין.

הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של 
 הפרטים הרשומים בו.

 
 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 200.2

נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום  א.
 המבנה. 

ימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כל המדידות, התוויות והס 
 כבר ע"י גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן. 

כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל  
ימים מיום  10-ערעור על גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ

בודה. טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על קבלת צו התחלת ע
הקבלן להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר 

 נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי.
ויספק, על חשבונו, את כל  ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 

וך כל תקופת העבודה עד המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת ת
 למועד סיומה ומסירתה.

על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון  
 בלתי נכון.

 
 הקבלן יעסיק על חשבונו מודד מוסמך לכל משימה שיטיל עליו המפקח  ב.

המודד המוסמך, במסגרת תפקידו, יהיה זה שיסמן את כל חלקי הבנין לפני  
 הביצוע ובין היתר יסמן את מרכזי הכלונסאות לפני הקידוח. 

 
המודד המוסמך יבצע, לאחר יציקת הכלונסאות מיפוי של מרכזי הכלונסאות 

 ויעביר את המיפוי למפקח. 
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 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 300.2
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  

המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, 
 אבק, שמש וכו'. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום  
בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של 

יסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת המפקח. אמצעי ההגנה יכללו כ
סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 

המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי 
ופן המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל בא

 ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י  

המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו 
 המלאה.

אויר, לרבות להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג  
 גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 400.2

באתר עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 
העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי 
  על אופן הטיפול בו.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  
 במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

 
 קרקעית-חפירה תת 00.25

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

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  
ראים קרקעית. )לרבות מהאח -הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

 באשל הנשיא(.
הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם  

 לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.
יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר  

ק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנז
קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות 

 הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
 

 בטיחות 00.26
 

 בטיחות ואמצעי זהירות א.
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר וענין, ולרבות  

 והתקנות על פיה. 1970 -קודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל לענין פ
 

בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם,  
מתחייב הקבלן על מנת למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודה, 

לים לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקוב
 ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן:

 
הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האיזורי של משרד  .1

 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. 2העבודה, תוך 
 
 החזקת פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'. .2
 
שם מנהל בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצויין שם הקבלן פעולות הבניה ו .3

העבודה, וכן יוצב שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות 
 בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.
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במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל  .4
עבודה מוסמך לעבודות הריסה. העובדים בהריסה יצויידו בכובעי מגן, 

 של התקנות(. 88)סעיף  נעלי בטיחות ומשקפי מגן, במידת הצורך
 
לספק לעובדים כלי עבודה תקינים )לרבות: פטישים, אזמלים וכו'(  .5

כובעי מגן )מקום שקיים סיכון של עצמים נופלים(, משקפי מגן )בריתוך, 
 הכל לפי הדין והצורך. -חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו'( 

 
היו תקינים כל הציוד, לרבות מעליות, מנופים וכלי הרמה אחרים, י .6

לחלוטין עם תעודות בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים 
 מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.

 
לא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי  .7

 חשמלאי מוסמך שאישר זאת בכתב )ביומן העבודה(.
 
ויה בריתוך, חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות לא להשתמש באש גל .8

אחרות שעלולות לגרום לשריפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע 
 העבודה ואופן ביצועה מאת המנהל.

 
מאידך, אישור של המנהל אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית  

 לכל נזק שעלול להגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.
 
 וכח באתר בכל שעות הפעילות בו.מנהל העבודה יהיה נ .9

 
 בטיחות בעבודה ומנוי אחראי לבטיחות ב.

הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על  .1
ימים מקבלת צו התחלת העבודה, הכל בכפוך  2כך למפקח האזורי, תוך 

 .1970 -לאמור בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
 
לן אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, יהיה הקב .2

 כולל כל אדם וכל קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות.
 
האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו  .3

כך ששירותי  -והוא יהיה האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן 
 סיום עבודותיו. הבטיחות ינתנו על ידי הקבלן עד לרגע

 
למניעת ספק, הקבלן יהיה אחראי לבטיחות עד השלמתו המלאה של  .4

 הפרוייקט גם ע"י קבלנים שעובדים בהזמנה ישירה של המזמין.
אחריותו על הבטיחות תחול גם על הקבלנים הנ"ל וכל מי שמועסק על  

 ידם.
 
ב -ופסקאות א  00.26הקבלן לא יקבל כל תמורה עבור האמור בסעיף  .5

 ועליו לכלול הכל במחירי היחידה של היחידות השונות.

 

 ביצוע בשלבים 700.2
תבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי עשויה להעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה  

המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי 
 תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת 

 
 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 800.2

 מודגש בזאת שהקבלן יהווה קבלן ראשי בפרויקט זה. 
שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת  על חשבונו הבלעדי, ,יתן הקבלן 

כרז/חוזה זה, החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במ
 עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. 

 
 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  
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ארגון והכנת שטחי אחסון לפי צרכי לכ קבלן )לפי קביעת המפקח( וכן שטח  א.
 התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד.

 
י העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות חשמל אספקת מים וחשמל לצרכ ב.

 קומתיים זמניים לשימוש קבלני משנה, לכל אורך התקופה.
 
 .אפשרות שימוש בטלפון ג.
 

 שרותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג. ד.
 

שרותי מנוף להרמת חומרים, ציוד וכלים של הקבלנים הממונים, וזאת רק לגבי  ה.
 יים באתר ממילא באותה עת.ציוד וכלים המצו

 
שרותי בטיחות כגון: אמצעים למניעת נפילה, אמצעים לכיבוי שריפות וכדו', הכל  ו.

בהתאם לדרישות משרד העבודה. וכן כל הנובע מהיות הקבלן או מי מטעמו 
 האחראי על הבטיחות באתר.

 
ישיר.  כנגד תשלום -אספקת חומרים קטנים כגון: מלט, חול, סיד לצרכי ביטון  ז.

 גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל.
 

 ביצוע סתימת החריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים. ח.
 

תיקוני גבס, ריצוף, חיפויים למיניהם, צבע וכל סוגי הטיח במקומות שהגבס ו/או  ט.
 הטיח ו/או הריצוף והחיפויים ייפגמו.

 
 ל במחיצות גבס.התקנת שרוולים ומסגרות בטפסנות, הסדרת פתחים לנ" י.
 

פתיחת וסגירת פתחים למעברי צנרת ותעלות באלמנטים הקונסטרוקטיביים  יא.
 ובקירות בנויים ומחיצות וציפויי גבס ולפי קביעת המפקח.

 
גימור והכנה לצבע בפתחים ובמעברים לאחר ביטון ההתקנות, הצנרת, תעלות,  יב.

 .הסולמות לכבלים וכיו"ב לרבות במחיצות ובציפויי גבס
 

שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים הקיימים ממילא  יג.
 באותה עת באתר.

 
סיתות/שבירה של אלמנטי בטון, בלוקים, ריצוף וכיו"ב שכתוצאה מליקוי מכל  יד.

תוך חיוב יחסי של  -סוג המפריע להמשך העבודה וכן התיקונים הכרוכים בכך 
 המפקח. הקבלנים הממונים עפ"י קביעת

 
 לרבות זו של הקבלנים האחרים. -עבודות ניקיון ופינוי הפסולת  טו.

 
הגנה סדירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים כך שלא יפגעו ע"י עובדי  טז.

 הקבלן.
 

 כל שרות אחר המופיע באחד ממסכי המכרז/החוזה. יז.
 

 הבהרות נוספות לגבי עבודות שיבוצעו ע"י קבלנים אחרים יח.
למניעת ספק מודגש במפורש כי המזמין לא ישא בכל נזק או פגיעה שיגרמו ע"י  

 קבלנים אחרים.
 המזמין לא יכיר בכל תביעה של ניהול מתמשך עקב פיגורים של קבלנים אחרים. 
הרשום לעיל בא להוסיף ולא לגרוע מהרשום בכל סעיף אחר ממסמכי המכרז  

 והחוזה.
 

 המזמין חומרים אשר יסופקו ע"י .2900
המזמין רשאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר אחר שיראה לנכון לנכות מחשבון הקבלן  

 בעת אספקת חומר זה. 
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במקום יצורו בארץ או  וכל חומר ו/או מוצר שיסופק כנ"ל ייבדק ע"י הקבלן והוא יקבל 
ו יובילו למקום העבודה ויהיה אחראי לשמירתו לשלמות ,בנמל ישראל במקרה של ייבוא

 ויקבעו במקום כדרוש. הקבלן יודיע למפקח על כל חומר מיד עם הגיעו למקום העבודה. 
חומרים ו/או מוצרים שיפגעו או יישברו, יוחלפו בחדשים ע"י הקבלן, על חשבונו,  

 לשביעות רצון המפקח.
הקבלן יהיה אחראי לכל אחור שיגרם בגלל הצורך להחליף מוצרים כאלה. חומרים  

 תמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבודה.שהקבלן לא הש
 
 

 לוח זמנים .3000
 

ם מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח מיי 7לא יאוחר מאשר  א.
זמנים שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי 

 שנקבע במסמכי המכרז. 
 הקבלן נדרש לאשר לוח זמנים זה אצל המפקח. 

 
ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים  לוח גנטלוח יהיה ערוך בצורת ה ב.

יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר 
מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום 

 אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.
 
שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי מאושר לגבי לוח הזמנים השיאותר איחור כל  .ג

קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן 
 טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.ביהיה לאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 תגבור קצב העבודה 100.3

יקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספ 
 בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. -
 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -
, ולעשות כל דבר שהתנאים לעיל 00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.יחייבו 
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח  

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 
 הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

רה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן במק 
 לעיל. 00.15לפעול כאמור בסעיף 

 
 מוצר "שווה ערך" 200.3

המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  
וצר שווה ערך וכן כל כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מ

שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם 
 זמת המפקח.וזמת הקבלן ובין אם ביוהמוצר הוחלף בי

המפקח רשאי להקטין ערכו של מחיר יחידה אם הגיע למסקנה שערך הרכישה של המוצר  
 מסמכי החוזה.שווה הערך נמוך מערך הרכישה של המוצר הרשום ב

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד,  
מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר 

כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף 
 זה. 

 
 
 

 ם בדיקות ופיקוח חיצוניותתאו .3300
 

המזמין יחתום על חוזה עם מעבדה מוסמכת שתבצע את הבדיקות וישלם  א.
ישירות למעבדה. על הקבלן לשתף פעולה עם המעבדה ולספק את כל הנדרש על 

עבור הבדיקות הנ"ל.  1%ידה ועל פי הוראות המפקח. מחשבונות הקבלן ינוכה 
ת להן הוגדר סעיף מיוחד בכתב בלא תלות בעלות הממשית שלהן. בדיקו
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הכמויות לא יכללו בנ"ל. כמו כן, לא יכלל בנ"ל תשלום עבור בדיקות שהוגדרו 
 במפרט ככאלה שעלותן לא תשולם בנפרד.

מודגש בזאת שעלות בדיקות חוזרות תהיה על חשבון הקבלן, עלות הבדיקות  
 המוזכר לעיל.  1%החוזרות תנוכה מחשבונות הקבלן בנוסף ל

 
הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים  ב.

)יועצים, מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי 
המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים 

עצמאי ככל שימצא  הטכניים. כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן
 לנכון.

 
תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל  ג.

 בדיקה, ישירות על ידי המעבדה אל המפקח. 
 

 המוצריםטיב החומרים ו .3400
הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן  א.

או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה השגחה בלבד. בכל מקרה חייב חומר 
 גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים.

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  ב.
מוכר. כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור 

 המפקח.
 כלין הקבלן תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח של יכ יום מתחילת הביצוע, 45תוך  ג.

, ללא יוצא מהכלל ים וכו'(מוצרהחומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים, 
 וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות.לאישור 

 
 בדיקת דגימות ואישורן .3500

תקבע מעבדה שב בדיקותחומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  א.
חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד ו. לא יע"י המזמין

אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י 
 המפקח והמתכננים.

חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות ה 
 לדגימות שאושרו.

החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר  כל סטייה בטיב ב.
הפסול מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים 

 אחרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.
אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את  ג.

ם או לטיב העבודות המבוצעות תוך הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיב
 שימוש בהם.

 
  תכניות 600.3

' )מערכת התכניות( של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות "למכרז בלבד" שאינן המסמך  
מושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי המכרז מידע מספיק להצגת מחירי 

לבצוע. הקבלן המציע  יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים
מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי 

 מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תימסרנה לו תכניות  

 וקידום העבודה ללא עיכוב.לביצוע במידה מספקת להתחלת 
 השלמת יתרת התוכניות לביצוע תעשה במהלך העבודה. 

 
 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי .3700

 מחירי השינויים ) אם יהיו( יקבעו עפ"י המוגדר בהסכם ההתקשרות. 
 

 כתב הכמויות והמפרטים .3800
ח כי כל עבודה המתוארת כתב הכמויות והמפרטים מהווים השלמה לתכניות ואין הכר 

בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט בכתב 
הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר 

 מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם.
'( ניתנו דת )מסמך מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויו 

 באומדן, כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.
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התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה  
 .2-'גבהתאם לשיטות המדידה שיפורטו במסמך 

 
 ניקוי אתר הבניין 00.39

ן, בתוך יומיים מקבלת הוראה הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מזמן לזמ 
לניקוי מהמפקח, ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים 

אחרים וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של 
 המזמין.

 הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד 
כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו 
להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות יישטפו 

 הארעיים בגמר העבודה.בנים והמתקנים במים וסבון. הקבלן יסלק את כל המ
"י הרשויות. הקבלן יהיה אחראי הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שפך שיאושר ע

בתשלום כל להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא 
בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר האגרות הכרוכות בכך ו

 ע"י הרשויות כאמור לעיל.
  

 ותעודת גמר 4טופס  00.40
מהרשות המקומית לרבות הגשת כל  ודת גמרותע "4"טופס  על הקבלן לדאוג לקבלת 

 .האישורים הדרושים ותיקון כל הנדרש
לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן לפני קבלת הטופס. עבור קבלת הטופס וכל הנדרש  

 .תחול על הקבלןלשם כך לא תשולם כל תוספת ועלותם 
 יקבע את תאריך מסירת המבנה. 4מודגש בזאת שקבלת טופס  

 
 וזהות מחירי כתב הכמויותכלליות  .4100

זהים לכל העבודות מאותו סוג  םניבכתב הכמויות ההמוגדרים מחירי היחידה  א.
גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות 

 שונות.
בפרקים שונים.  מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים ב.

 הזהים. המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים קרה של סתירהמבכל 
 

 מחירי יסוד .4200
 תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במפרט הכללי. 
להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהו הוא מחירי ששולם בפועל עבור  

ששולם  אותו מוצר. הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר
 לאחר כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהו מחיר מוצר ולחייב את  
 הקבלן לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל.

 
 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה .4300

ים גם לגבי כל העבודות והמוצרים זהו , יהיים בכתב הכמויותנקובה מחירי היחידה 
שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת 

וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש  -אלכסונים, קשתות וכדומה 
 בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.

צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל תוספת מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי  
כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב 

צורות  -התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי  מצוינתהכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה 
בכתב  יםבונקהגיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה, 

 , ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן.כמויותה
 
 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' .4400
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת  

רקע, על הקבלן לבצע  של מסוים, צבע וכדומה( תבוצע על סוג ותרי)דוגמת חיפוי ק
)במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח 

)פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם 
 סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר במפורש.

 
 בדק ותיקונים .4500



19 

 

מקיף ו'  -באר שבע  -אולם מחול   

 

 תהיה תקופת הבדק והתיקונים )אחריות( כדלקמן: במכרז זה 
לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי  א.

 מתאריך מתן תעודת הגמר. - שנה אחת -המכרז 
 מהתאריך הנ"ל.  שנים 10 -לעבודות בידוד ואיטום  ב.
 .מהתאריך הנ"ל שנים 2 -לעבודות אינסטלציה סניטרית  ג.
 מהתאריך הנ"ל. שנים 2 -לעבודות נגרות ומסגרות  ד.
 מהתאריך הנ"ל. שנים 2 -לעבודות אלומיניום  ה.
 מהתאריך הנ"ל. שנים 5 -לעבודות מסגרות חרש וסכוך  ו.

 וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים. 
 -ונות לגבי אותן עבודות בכל מקרה שמצוינות במסמכי המכרז השונים תקופות בדק ש 

 תקבע התקופה הארוכה יותר.
תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה  

מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות -כזו
הקבלן מיד עם  בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י

  קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 

בתנאים הכלליים המיוחדים במסמכים ב', ג', ה', ו' ובמיוחד  שכל האמורבזאת מודגש  .4600
(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים 2-'ג( ובמפרט המיוחד )מסמך 1-'ג)מסמך 

, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים שלהפאו במסמכים הנ"ל, כלול במחיר
 הנ"ל.

 
 לוח זמנים 00.47

קלנדריים מיום  חודשים 12הקבלן יסיים את כל מחויבויותיו להשלמת הפרוייקט תוך  
 קבלת צו התחלת העבודה. 

 
 קנס פיגורים 00.48

ליו במידה שהקבלן לא ישלים את הביצוע תוך פרק הזמן הדרוש רשאי המזמין להטיל ע 
 בגין כל שבוע של פיגור או חלק ממנו. )ששת אלפים( ש"ח 6,000קנס בסך 

 
 בדיקות טיב 00.49

בניגוד לכתוב במסמכים אחרים של מכרז/חוזה זה, הרי בנושא בדיקות טיב יופעל הנוהל  
 להלן:

 המזמין הוא זה שיתקשר עם מכון לבדיקות טיב. א.
 הבדיקות. המזמין הוא זה שיהיה אחראי לתשלום בגין ב.
 עבור דמי הבדיקות. 1%המזמין ינכה מהקבלן סך של  ג.

 עבור דמי בדיקות. 1%דהיינו: מכל חשבון יופחת מהקבלן סך של  
 

 סתירה בין מסמך זה למסמכים אחרים 00.50
 במידה שיש סתירה בין מסמך זה לבין מסמך אחר של המכרז, הרי הדרישה המחמירה 

 א הדרישה הקובעת. מבין אלה הסותרות זו את זו הי
 

 מסמכים נוספים 00.51
מצורפים לחומר המכרז, גם בין היתר דו"ח קרקע, דו"ח אקוסטיקה, דו"ח נגישות, 

 תוכנית הגשה ותוכנית יועץ בטיחות. 
 מסמכים אלה מחייבים לפעול ולבצע עפ"י המוגדר בהם.

 
 

________________    __________________________ 
 חתימת הקבלןמת וחות      תאריך
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 מפרט טכני מיוחד – 2-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 עבודות עפר - 01 פרק
 

 כללי 01.01
 

 עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע. 01.01.1
 

 חפירה בשטח 01.02
 

המבנה. יתרת החומר  כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך עבודות החפירה 01.02.1
החפור )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, ב מצאתסילוק הפסולת בכל סוגיה הנ עבודות העפר כוללות 01.02.2
הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי 

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך כל הו'. דמבנים, יסודות וכ
 המאושר ע"י הרשויות. 

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי  
חידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות הוראות המפקח ומחירי הי

 לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'. 
 

כבלים יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה,  01.02.3
מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם ים תת קרקעיאו מבנים או צנרות 
הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום  .לן ועל חשבונוידי הקב יתוקן על

 עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.
 

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

 
 עודפי חפירה .0301

 א תשלום נוסף.לל האתרכל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום  
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.

 חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

  אופני מדידה ומחירים .0401
 

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

לאישור המפקח ואשר  ווגשיש ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח
  חפירה והמילוי הכלליות.בסיס למדידת הכמויות לעבודות ה ושמשי

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

שאינה מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק 
ישולם וכל התשלומים לכל הרשויות הנדרשות. לא ימדד ולא  כלשהו

 בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר.
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל  

 מרחק שהוא, ללא כל תוספת מחיר.
 חפירות גישוש ככל שיידרש. .ג

 כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע. ד.
 

כל ציוד ולעבודת ידיים. לא ל ותקפיםמחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים  01.04.2
עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח,  נוסףישולם כל תשלום 

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי -בקרבת מתקני חשמל, תברואה, מתקנים תת
 20-30 -מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב

 עבור תמיכת דפנות חפירה.  הס"מ האחרונים. לא תשולם כל תוספת
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סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה  
 הנקובים בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 
  המדידה 01.04.3

במפרט  0100.23, 0100.22, 0100.21עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים  
 של תחתית החפירה.היטל אופקי שטחי עבודות העפר יחושבו לפי הכללי, דהיינו 

הרחבות לתעלה, דפנות , לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות 
 אלכסוניות, מרווחי עבודה וכיו"ב.
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 

 כללי 02.01
 

 סוגי הבטון .11.002
ן סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטו 

 . 30-מסוג ב
 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  

 
סימון מרכזי היסודות, פינות אגפי הבניין וקצוות הגגונים יסומנו באתר על ידי  

 מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.
 
 תנאי בקרה .21.002

 מבנה.תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון ב 
 
 הכנות ליציקה .31.002

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

 כדי למנוע סדיקה פלסטית.
מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם  30 לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 

 ח.של המפק
 שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון. 
קצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך  

 היציקה. זמן
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים  

 במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות.
 
 וזק הבטוניםבדיקת ח .41.002

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

 70%-ימים. חייב להגיע ל 7ימים, החוזק לאחר  7על חוזק הבטון בעמודים אחרי 
מלא תנאי זה, תאושר יציקת רק במידה וית יום. 28מהחוזק הדרוש אחרי 

 מעל הקורות והעמודים. תקרהה
 

 על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע. 02.01.5
 
 טפסות .2002
 

 בתאום עם המפקח. ו/או מפלדה, חדשים, התבניות לבטונים תעשינה מלבידים 02.02.1
 .904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' ה 
ה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע עיצוב התבניות ייעש 

 במפרט הכללי. 02064על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 
 

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

ור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית והאדריכל, אך אין איש
לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפני מאמצים 

 כלשהם.
 

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

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

 וכתב הכמויות. 
שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי  6הקבלן יגיש  

 הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס. 
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ת של תקרה אין לפרק תמיכו 02068-ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02.02.4
עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס. 

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

 
טון הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהב 02.02.5

 לא יאבד מחוזקו. 
 
 לקבטון חבטון בגמר יציקת  .3002
 

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

אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר,  
סי חצץ וללא בליטות וחריצים. חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם ברזל חשוף וכי

המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי 
בצע הקבלן סרגלים ימקומות הנדרשים מישקים ב .בגר"""מתקנת" או 

 מתאימים.
וין במפרט הכללי פרט עם צ 0208בסעיף  יבוצע בהתאם לאמור לקהבטון הח 

 במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכניות. אחרת
 

יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר  02.03.2
די המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש להכות על דלצ

התבניות בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך 
 גובה.הית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל התבנ

מאותו מקור ומאותו  יהיה הצמנט, הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה 
 הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים. . משלוח

 
צורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" ל 02.03.3

מטר לכל היותר בין  4.0קים אופקיים של בצד הפנימי של הקירות במרח
 "החלונות".

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

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

על התבניות בחלק העליון של היציקה. על מנת להבטיח את חדירת צינור 
רשתות זיון של הקירות. על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי  2המשאבה בין 

 המטרים האחרונים. 4-5-ב
 

של התבניות. התכניות  SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ) 02.03.5
וחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל יכללו מיקום כל הל

 אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.
 

השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל  -במידה והיציקה תבוצע בשלבים  02.03.6
והמהנדס. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו 

 סרגלי הפרדה.
 

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

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

הרחקת הזיון מהתבניות ייצר הקבלן במקום מרחיקים )ספייסרים( בטון )מסוג 
לפי  -י קשירה מאלומיניום בטון ליציקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוט

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

 
 היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניות. 02.03.9
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הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות 02.03.10
ו לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה הטפסות א

מאושרת ע"י המהנדס לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות 
 חשופים.מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים 

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

 
 .תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים02.03.11
טפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון ה 

 שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. 
 של המהנדס. ות לשביעות רצונו ספני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפ 

 
על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון 02.03.12

 שנוצק קודם. 
מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה  חלקכל שטח מבטון 02.03.13

 באמצעים מאושרים על ידי המהנדס.
 

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

 
 יציקת בטון בגמר בטון חשוף .4002
 

 הנחיות כלליות .14.002
ובכל מקום אחר שיידרש. בהתאם למפורט בתוכניות בטון חשוף יבוצע  א.

 על הקבלן לברר עם האדריכל והמהנדס, לפני תחילת ביצוע היציקות,
את מיקומם המדויק של הבטונים החשופים. במידה והקבלן לא יצק 

ויבצע, על  ,בטון חשוף במקום שנדרש, הוא יהרוס את היציקות שביצע
 חשבונו, יציקות חדשות.

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

 חשוף חזותי בתנאי חשיפה לאויר ימי בהתאם להגדרתם במפרט הכללי.
העבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף המפרט הכללי. האמור להלן  ג.

 מהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי. 
 
 הכנות .24.002

 
 כללי א.

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

 ובבקרת ביצוע ואיכות גבוהה מן הרגיל.
לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים, כל קטע קיר שייפסל ייהרס  

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

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

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

 
 יעוץ מעבדה ותכנון התערובת ב.

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

הנושאים בתערובת הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה, כגון: הובלת 
 הבטון, הכנת התבניות, ויברציה, אשפרה, פרוט תבניות וכו'.

 
 ון חשוף חזותישל אלמנט עם בט 1:1בקנה מידה  -דוגמאות  ג.

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

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

בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי התכנון וכפי  
שדות לפחות של חזות הכוללות  2המיועד להתבצע, לרבות 

 הפסקת יציקה ויציקת המשך עוקבת.
במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון  .2

לשביעות רצוף המפקח והמתכננים, ימשיך הקבלן לבצע 
לרבות עדכון התערובת, עדכון מספור שיטות  -ות דוגמאות נוספ

עד לקבלת  -ההובלה, ההשמה, ייצוב התבניות, ויברציה וכו' 
 תוצאה המתאימה לדרישות. 

כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי, כדי לאפשר  .3
התחלת עבודה עם תערובת, טכניקת הובלה והשמה בדוקים 

ר הדוגמאות לא יהווה עילה ומאושרים. איחור בקבלת אישו
 לשינוי בלוח הזמנים.

יישארו באתר העבודה עד  -הסופיות  -הדוגמאות המאושרות  .4
השלמת הפרויקט לצורך השוואה בין הבטונים שנוצקו לדוגמא 

 המאושרת ולאחר מכן ייהרסו.
 מלט ד.

באחריות הקבלן לוודא כי למפעל המספק את הבטון נפח אחסון  .1
( המספיקים לאלמנטי הבטון החשוף למלט )סילוסים

כל יציקות הבטון החשוף לקומה  -המרכיבים קומה אחת! 
 יבוצעו מאתה מנת צמנט שתוזמן ותאוחסן אצל ספק הבטון!

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

 
 הטפסנות .34.002

 
 הנחיות לבצוע הטפסנות א.

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

פורניר ו/או "טגו", בהתאם למפורט בתוכניות על מנת לקבל 
בטון חשוף וחלק לחלוטין עם חריצים בהתאם להנחיות 

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

"מאבה" ו/או "אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע שיאושר ע"י 
 המפקח.

סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית, וכל  .2
מצד פנים + ניקוי יבש על פני  -מרווח ייסתם במרק ויוחלק 

 הבטון הקיים.
רות פלדה מתאימות, ויובטחו לכל התבניות יהיה שלד נושא מקו .3

חבורים "חכמים" בין התבניות, כך שתהיה הצמדה מלאה 
 וחבור רציף.

גודל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצבה  
תוך התחשבות במידות התבניות ופסי  -נוחים ומסודרים 

 ההפרדה של האדריכל.
והן  הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד, שיבטיח הן את הקו .4

את אנכיות ורציפות התבניות! לא תאושר התקדמות לשלב 
הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת אישור מודד בנדון, לרבות 

 קוצים למדרגות בטון משוננות הצמודות לקיר. 
לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני בדיקה  .5

 ואישור בכתב של האדריכל על קבלת התבניות.
גלוי/חשוף הן ישרות ללא גרונג. על הקבלן כל פינות הבטון ה .6

לחזק את הבטונים בפינה, לפי הנחיות המהנדס, למניעת 
שברים. במקום בהם הפינה גלויה תאטם התבנית בצידה 

נזילה של "מיץ" בטון וקבלת פינה בה  למנועהחיצוני כדי 
 אגרגטים חשופים.

בר פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע ש 
 הפינה בעת פירוק התבניות.
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למניעת  -בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד"  .7
 בריחת "מיץ בטון" בזמן היציקה.

ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את  "שמן תבניות" .8
 הבטון.

לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת  .9
 חריץ או פוגה מתוכננת.

יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע  סרגלי עצוב פינות .10
 במידות שנקבעו על ידי האדריכל.

 60יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של  .11
מטר, דרך משפכים אלה  4.0ס"מ במרווחים שאינם עולים על 

יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון 
. כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי על שכבר נוצק

התבניות בחלק העליון של היציקה. על מנת להבטיח את חדירת 
רשתות זיון של הקירות. על הקבלן  2צינור המשאבה בין 

 המטרים האחרונים. 4-5-להשתמש בצינור בחתך אובלי ב
לביקורת בכל  והמהנדס באחריות הקבלן להזמין את האדריכל .12

 הרכבת התבניות, ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.שלב של 
סופית את  ויאשר והמהנדס היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל 

 התבניות במקום. 
 

 תוכנית ביצוע ב.
העבודה תתבצע לפי תכנית אדריכלות מפורטת שבה יופיעו  .1

חלוקה לסרגלים ופרטים לבצוע. הקבלן מתחייב לבצוע צמוד 
 לפי תכנית זו.

של  SHOP DRAWINGS)ש לאישור תכניות ביצוע )הקבלן יגי .2
התבניות. התכניות יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, 

שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני 
 הבטון.

כיוון הלוחות והתבניות יהיה בכיוון אחד ע"מ שיהיה אחידות  
 בפני החזיתות.

 
 טפול בתבניות ג.

ע תבנית, יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה מיד עם פרוק קט .1
 הבאה.

התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון, לרבות סימני ושאריות  .2
 -בין התבניות השונות  -סיליקון  -סיד ושאריות חומר האטימה 

 במרווחים.
תבוצע בדיקה חזותית לקביעת מצב התבנית, לאיתור נקבים,  .3

 וש חוזר בתבנית.חתכים וכו' לשם קביעת אישור על שימ
 השימוש בתבניות העץ לא יהיה יותר מפעמיים! 

 
 מחברים -שומרי מרחק  ד.

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

 האדריכלות.
סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים, בעקרון: צינורית  .2

שבתוכה יועבר מוט ההידוק + קונוסים מגומי קשיח פלסטיק 
ו/או פלסטיק קשיח. עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו מוטות 

לפי  -המרווח וצינוריות הפלסטיק + הקונוסים, ותבוצע סתימה 
תוך שימוש בתערובת המבטיחה  -הוראות והנחיות האדריכל 

 חוזק גבוה והדבקות אל הבטון, לדוגמא: מריחת שכבה מקשרת
חומרים של חברת  -"טורובונד" וסתימה ב"סטרקצ'ורייט" 

"THORO המשווקים על ידי חברת "אלוני" או ש"ע שיאושר "
 ע"י המפקח.

הכיסוי לזיון יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות וכפוף לאזור  .3
סביבה ימית. סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח המתיחה 

 לפי אישור המהנדס.
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 ויברציה .44.002
יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר  .א

די המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן דיוחדר לצ
לכל שטח היציקה, בתנועה מלמעלה למטה,  ,יש להכות על התבניות

בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך 
 גובה.הפיגום עבודה לכל התבנית, לשם כך יותקן 

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

 היותר בין "החלונות".
עומק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג  -מידות הויברציה  ג.

וגמאות. נושא הויברציה הוא יבדקו בעת הכנת הד -הויברטורים וכו' 
בעל חשיבות מרבית והקבלן יוודא כי אנשים קבועים יבצעו אותה במשך 

 כל הפרויקט. 
 
 אשפרה .54.002

אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה. התבניות ישוחררו ומים  א.
יוחדרו למרווח שבין התבניות לבטון. גם לאחר שחרור וסילוק התבניות 

 למשך שבוע לפחות. -הקירות הקבלן ימשך בהרטבת 
 האשפרה תבוצע בהתאם לסעיף במפרט הכללי. ב.

 
 הנחיות כלליות שונות .64.002

בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת, ובכל מקרה לא יהיו  א.
 יציקות בשעות שיא החום.

הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה  ב.
 הקפדה על כל מה שפורט לעיל. תוך -ואחידה 

יציקת הקירות תבוצע במלואה לקומה שלמה, ללא הפסקות יציקה.  ג.
השלבים יקבעו בתאום ובאישור  -יציקה בשלבים  התאושרבמידה ו

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

. לן מופנית לסדרי היציקה של הבטוניםתשומת לב מיוחדת של הקב ד.
טפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני ה

 הבטון שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. 
ות לשביעות רצונו של ספני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפ 

 המהנדס. 
ע התרחבות הטפסות במקום החיבור על הקבלן לנקוט באמצעים למנו ה.

 לבטון שנוצק קודם. 
 -יבוצע רענון של כל שלבי הבצוע  -במרווחים של כחודש  -מפעם לפעם  ו.

 פועלים ומנהלי עבודה. -לכל הצוות 
לשימוש באלמנטי הבטון  -כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר  ז.

 לפני הכנסת התערובת. ישטפו -החשוף 
 על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון. הנושא יוודא 

טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות  ח.
הראשונות, ויערוך בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע יציקות 

לאלמנטי בטון חשוף. הטכנולוג יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון, 
 לבצוע. -קבלן לשיפור ו/או רענון, ויעבירם למנהלי הפרויקט ול

 בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה! ט.
במקרה של בטון לא עביד, יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון, ובמידת  

 הצורך להוסיף מנת משפר עבידות הנמצאת אצל הנהגים.
לא יוכנסו יותר  -ליציקות הבטון החשוף  -בערבלים שיובילו בטון לאתר  י.

כל הובלה, כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה מ"ק בטון ל 5-מ
 בין מועד התחלת וסיום היציקה.

הקבלן ישתדל שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל  יא.
הפרויקט: צוות להצבת התבניות + יישור, צוות להרכבת פתחים 

נגיטיבים, צוות להכנסת הברזל, צוות לסגירת התבניות, צוות ליציקה + 
 ה וצוות לפרוק + אשפרה.ויברצי

בתאום עם המתכננים והפקוח, יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש  יב.
בעיקר בתחתית פתחים, פינות, אזורים עם  -בויברטורים חיצוניים 

 צינורות מי גשם וכו'.
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 שמירה על חלקי בטון חשוף עד לקבלת העבודה ע"י המזמין .74.002
וסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה מיד עם סיום הסרת התבניות, יכ א.

 ושמירת פניהם.
הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין  ב.

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

הגנה על פינות הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית 
 יח את יציבות הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן.אשר תבט

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

לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה  ה.
 על הבטון.

ת הבטון הגלוי עד למסירתו. רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכו ו.
שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים 

 ותבוצע יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 

 בטונים פגומים 02.04.8
של  םהטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונ ,במידה ופני הבטון א.

הבטונים, יסלקם מהשטח יהרוס הקבלן את  ,מהנדסאדריכל ו/או הה
 ויצק קירות חדשים, הכל על חשבונו.

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

 לאחר ביצוע התיקונים, הכל כמפורט במפרט הכללי.
 

 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות .0502
 

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

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

 
ולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה הסיב 02.05.2

 .1 טבלה מס', 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6לא תעלה על דרגה 
 

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

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

 
 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' .0602
 

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

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

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

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

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

 
יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום  מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן 02.06.2

המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות. המהנדס יכין תוכנית מפורטת 
של החורים, שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת 

 הבטונים. התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע. 
 ציה הנ"ל תחול על הקבלן. מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמ 
כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,  

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

 
 שפרהא .0702
 

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

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

 " צבעוני. CURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון "
נטים בעתיד )שטחי הפסקות הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמ 

יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון 
 ימים.  7רטוב למשך 

 . CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  
 

ימים נוספים  18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת 02.07.3
 לפחות.

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

 גר' למ"ר. 500-בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 
 

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

 ישקים עקב הפסקת יציקהביצוע מ .0802
 

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

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

 
בים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה בכל אלמנט הניצוק בשל 02.08.2

נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם 
 לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה.

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

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

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

 כנ"ל. רופפים וחומרים שהורדו
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם  -

 לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.
 

 דלעיל. 02045 ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף 02.08.4
 

 ביטון משקופים 02.09
יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות, בעת יציקת  

ירות, קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות ק
 המשקוף, גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.

 
 
 

 שימוש בבטונים מיוחדים 02.10
למניעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש  

במקומות  6, "5טון מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "להשתמש בבטונים מיוחדים כגון: ב
בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט 
נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן 

 ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.
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 ת הזיוןדפל .1102
 

-מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת,רתיכים,מסוג פ  02.11.1
כמצוין בתכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים  500-או פ  400

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

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

 מעל מפלס התקרות.
 

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

שימות הוא באחריותו ועל יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הר
 חשבונו.

 
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים   02.11.4

מאלה המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן 
חל איסור  -ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 

לא יבוצעו ריתוכים  -ך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה מוחלט לריתו
 באתר.

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

 לא תשולם תוספת מיוחדת על כך.
 ליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן. על הקבלן להיערך בהתאם ו 

 
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה   02.11.5

 הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
 

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

 
שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם   02.11.7

 תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
 

 -באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה   02.11.8
ה יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך. הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהי

 צורך בשינוי התכניות, עלות השינויים תכול על הקבלן.
 

 אופני המדידה ותכולת מחירים:  02.12
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: 02.12.1

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

 יניהם.תכנון וביצוע כל התמיכות למ ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים  ג.

 כמפורט לעיל.
 שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל. ד.
עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת  ה.

 בכתב הכמויות.
ות המערכות )מע' הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכני ו.

אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי 
 הוראות המפקח.

 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים. ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צנרת  ח.

וכו', וכן החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים 
לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים  וע עבודות הגמר והמערכות.לביצ

סידור והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן 
וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות 

 ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון. 
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 תבניות הבטון לפני יציקתו.קביעת צינורות מי גשם בתוך  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.
מחירי היחידה כוללים תמיכת גגונים ותקרות עד להשלמת התקרות  יד'

ר כולל תמיכת קורות וכל אלמנט בטון והגגונים שמעליהם.כמו כן המחי
 אחר כנידרש,ככל שידרש, פירוק התבניות חייב אישור המהנס המתכננן. 

טו.         מחירי היחידה כוללים תוספת ערבים לבטון מכל סוג על פי המפורט 
 בתוכניות ולפי הנחיות הקונסטרוקטור.

ואיננה  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה טז.
 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות

 
כל לק בכל שטח שיידרש לרבות בטון חמחירי היחידה כוללים יצירת שטחי  02.12.2

 תיקון נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו, בהתאם להנחיות
 וכמפורט לעיל. המפקח
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 עבודות בניה - 04פרק 
   

 סוגי הבלוקים .1004
בלוקי בטון חלולים , דר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניהבהיע 

 סוג א'. 5בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 
 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,  04.03

צינורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות 
 השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.

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

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

 
אלא אם כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון,  04.04

 יורה אחרת המפקח.
 

 .1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05
. חגורות מתחת למחיצות בחדרים 466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  

 רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.
והקבלן לא יכין  החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה 

שיקדחו  466קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 
 לאלמנטים כולל דבק אפוקסי.

 
 אופני המדידה ותכולת מחירים:  04.06

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

וכו'( לרבות זיון כנדרש,  , שטרבות, אנכיותכל החגורות למיניהם )אופקיות א.
 יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים. כו'. הכלו קוצים עם דבק 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  ה.

 .יפי כתב הכמויותבסע
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 עבודות איטום - 05פרק 
 

 כללי -יריעות האיטום  05.02
 

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

יהיו מסוג יריעות  יריעות האיטום .ובעלות הסמכה לאיכות גבוהה"פזקר" 
עם זיון לבד  S.B.Sפולימר  15%ביטומניות משוכללות המכילות לפחות 

 גר'.  250פוליאסטר במשקל 
 לשני הכיוונים. 80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  

 
בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ועל הקבלן לספק  05.02.2

ילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות למפקח מראש ולפני תח
 כולל פרוספקט וקטלוג יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראליים.

 
היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים,  05.02.3

ון חתכים, נקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זי
 בולטים לעין וכד'.

 
גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. על מנת למנוע  05.02.4

 פגיעה בגלילי היריעות בהובלה והן באחסנה. 
 גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש. 

 
 אופני מדידה מיוחדים 05.03

 
איטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא מדידת שטחי ה 05.03.1

 ימדדו שטחים אנכיים.
 מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון, נטו. 
 חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו. 

 
מדדו בנפרד, את כל לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים, מבלי שי בניגוד 05.03.2

 המפורט במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.
 

צנרת  יאביזר מיוחד לאיטום מעברבנוסף לאמור לעיל, מחירי היחידה כוללים  05.03.4
 דרך קירות או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק. 

 
ות שיורה המפקח באתר. התשלום איטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומ 05.03.5

 עבור מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד. 
 

מחירי היחידה כוללים איטום רולקות לרבות יריעות איטום, יריעות חיזוק  05.02.5
 וחיזוק היריעות למעקות בסרגל אלומיניום + סתימה במסטיק. 

 
 
 
 



35 

 

מקיף ו'  -באר שבע  -אולם מחול   

 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 
 כללי .1006
 

על המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. הנגרות ופרטי  06.01.1
במפרט הכללי  06.02הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 

 אישור המפקח.ולקבל את 
 

מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח 06.01.2
, בהתאם גמור על כל חלקיו לאישור המפקחי בחירת המפקח, קבוצת מוצרים, לפ

הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני במפרט הכללי.  06.01.06לסעיף 
 קבלת אישור הדוגמאות.

 
שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם.  םמוצרי 06.01.3

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

 
מ"מ.  2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.01.4

 ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.
 וא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.הריתוך יהיה אחיד במראה וה 

 
כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,  06.01.5

 אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.
 

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

 
 ר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד. כל המוצרים יגיעו לאת 06.01.7

 
 רב מפתח .2006

נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
קי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )

 משנה בהתאם להנחיות המפקח. אזורי. כמו כן, יקבעו במבנה
 מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד. 

 
 דלתות אש .3006

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

 בנפרד.
 

 אטימות 06.04
ות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות יש להבטיח אטימ 

והדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים 
 מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.

ה, ייאטמו המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלד 
במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות 

 אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש.
 

 אופני מדידה ומחירים 06.05
 

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

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

כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בהתאם לפרטים  ב.
 ולרשימות.

הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות  ג.
 אחרות.
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בדיקת דלתות לרבות  921הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י כל  .ד
 .התיקונים הדרושיםכולל  אש

 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. ה.
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. ו.
 דוגמאות לאישור המפקח.תוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז

הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות  כל עבודות ח.
בהרכבת חלקי הנגרות 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.

 'נרל מסטרקי.מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג יא.
גם אם לא צוין במפורש  במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור  .יב

 בכתב הכמויות.
 

)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים  10%שינויים במידות, בגבולות  06.05.2
 במחירים.
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 מתקני תברואה - 07פרק 
 
 
 תקנים ומפרטים:  .0 

של המערכות יבוצעו בהתאם לתקנים כגון: ת"י  כל העבודות, החומרים וכל המרכיבים
 וכו'.  5452, 1205, 489

 
 : סוגי צנרת .1

 
 מערכת מים קרים חמים  א.

מוגן לקרינה על סגולית, בצבע  10ו'   16:  פוליאתילן מצולב דרג  מערכות חוץ
 שחור, מחברים אלקטרופיוז'ן. 

 
 מערכות פנים, מים קרים, מים חמים :

מוגן לקרינה על סגולית, בצבע שחור, מחברים  16לן מצולב דרג  צינורות פוליאתי
 . 40אלקטרופיוז'ן,  ופלדה  מגולוונת ללא תפר סקדיול  

 
: ספחים ואביזרים יהיו תוצרת "פלסון", חיבורים מחברים, ספחים אביזרים

 "אלקטרופיוזין", בהתאם למפרט הרכבה של היצרן. 
 

יבוצעו בהתאם להוראות היצרן ובליווי , חיבורים,  עטיפה וכו' הנחת הקוים
 שירותי שדה  של יצרן. 

      
 מערכות כבוי אש:  ב.

 א.1מערכות חוץ: ראה סעיף 
 .40במבנה: פלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול  

 
 מערכת נקזים ואוורור )דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים( : ג.

  -בצפיפות גבוהה  ןמפוליאתילצנרת, ספחים ואביזרים  מערכת דלוחין ושפכים:
HDPE  תקן ישראלי.נושאת 

 ,  מחיר הספחים, והאביזרים  יכללו במחיר הצנרת .07 – 57בניגוד למפרט   
 
 מערכות ניקוז מי גשם : ד.

 פלדה עם ציפוי פנימי אלומינה.
 

 לביובצנרת מפי.וי.סי.  מערכות ביוב: ח.
 
 

 הערות: 
נים עבור טיב החומר וטיב העבודה, ש 10אחריות ל  הקבלן יגיש למזמין תעודות  -

חתומות ע"י יצרן הצנרת. מסירת תעודות הנ"ל למזמין, הוא תנאי בל יעבור 
 לקבלת העבודה. 

 
וכו' יהיו באמצעות שרוול בילתי דליק או חומר  מעברי קירות, מחיצות, תקרות - 

עם עמידות אש גבבה. חלל שבין הצינור לבין השרוול יאטם  באלסטוסיל או 
 וה ערך. שו

 מעברי קירות במרחבים מוגנים יהיו בהתאם למפרט הג"א. 
 מעברי צנרת דרך קירות ורצפות בין אזורי אש יצויידו באטם עוצר אש. 

 מעברי קירות ושרוולים יחשבו במחיר הצינורות ולא ישולמו בנפרד. 
 
': כל צינורות התלויים על קירות, בתקרות תמיכות, מתלים, חבקים וכו -  

סטיות, וכו' יקבעו באמצעות קונזולות, מתלים, חבקים וכו' מיוצרים אקו
 חרושתית, מגולבנים, ויצבעו בגוון לפי בחירת האדריכל.

שטח המגע בין הצינור לבין אביזר יש לעטוף בחומר פלסטיק עם עמידות אש של 
 שעה לפחות. 

כו' יאושר המתלים יהיו כדוגמת יוניסטריט מגולבן . סוג וצורת מתלים, חבקים ו
 ע"י המפקח. 
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 מ';  2.0=  1" - 3/4מ'; "  1.0=  1/2מרחק בין הקונזולות לפי קוטר צינור הקטן: "
מ' וליד כל שנוי תוואי והסתעפות יותקן  3.0=  2מ' מעל " 2.5=   2" – 1 1/4"

 תמיכה נוספת הנ"ל.      
ייכלל עבור מתלים וחבקים וכל האביזרים להתקנתם לא ישולם בנפרד, מחירם 

 במחיר היחידה לצנרת. 
חיבור תמיכות לקירות מגבס עם ברגים כולל חיבור לחיזוק הקירות כולל פלטה 

 .מגולבנת לחיבור לרצפה
 

 אסור בהחלט לחבר )גם זמנית( בין שתי מערכות שונות. חיבור בין מערכות: -
 
ת יש להתקין ספח לניתוק גשר חשמלי ומניע חיבור צנרת נחושת לצנרת פלדה: -

 תא גלבני.
 
יש להתקין מופה ורקורד  חיבור צנרת מגולבנת בהברגה לצנרת פלדה בריתוך: -

 מתאים.
 
יבוצע באמצעות חיבור בין ברזי ניתוק )"ניל"( לבין ברזים, סוללות ומכשירים:  -

צנרת גמישה בשיטה  חצי רקורד עם כתפיים. כל הצינורות והאביזרים הנ"ל יהיו 
 אטמ'. 20צנרת לחץ ל' 

 
 אין לבצע שתי מערכות שונות בעת ובעונה אחת. * ביצוע:   -

המערכות יבוצעו אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים שעברו  *                       
 הכשרה וברשותם תעודות מתאימות. 

תקע. מתכת מילוי  -כל חיבורי הלחמה וריתוך יהיו בסוג שקע *              
ת מטלורגית לקשור בין שני החומרים תיהיה מתאימה ומסוגל

 המולחמים ולהתחבר אליהם בצורה יציבה.  
ביצוע חיבורים, אביזרים וחומרי עזר יותאמו לדרישות יצרן  *               

 הצינורות. 
ריתוכים בהם יתגלו פגמים )הימצון, שארית חומר מילוי, תפר  *              

, כשל בבדיקת אטימות( לא רציף, סדק בצינור בחיבור ובתפר
      יבוצעו מחדש.  

 
כל רכיבי המערכות יעבור נקוי יסודי להסרת שמן ומזהמים. הניקוי ניקוי צנרת:   - 

יהיה בדרגת איכות המתאימה לשימוש המערכת. בגמר הניקוי יש לאטום קצוות 
 הצנרת ולארוז אביזרים. 

 ברמה הדרושה. כל הרכיבים יסופקו עם תעודות וסימון המאשרים ניקוי
 
 , מחיר הספחים והאביזרים, יכללו במחיר הצנרת .07 – 57בניגוד למפרט  - 

 
 
 בדיקות אטימות ושטיפה: .2
 

 בדיקת לחץ )אטימות( לקוי מים קרים וחמים 
 משרדי. -בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם למפרט הבין

רק לאחר שעות לפחות, 3בדיקת הלחץ תיערך בנוכחות המפקח, הלחץ ישמר במערכת  
 תכוסה החפירה.  אישור המפקח

 
 בנוסף לבדיקות המערכות בקטעים, יש לבצעה בדיקת לחץ נוספת לכל המערכת.   

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים או פקקים ולעגנם 
בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור, אם תעשה 

קטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת הבדיקה ב
 בשלמותה כולל כל האביזרים. 
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על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים 
והבדיקה ההידראולית, לרבות אגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות 

דידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ ומנומטרים ליצירת הלחץ ומ
)בקטעים ובנוסף לכל המערכת( יחשב כלול במחירי היחידה השונים הרשומים בכתב 

 הכמויות. 
 

 תנאים מינימליים לבדיקות:
 

   דקות. 120אטמ', במשך  12מינימום  מערכת מים קרים חמים: א.
 

 דקות 120משך אטמ', ב 12מינימום מערכות כבוי אש:  ב.
 
  מערכת נקזים ואוורור )דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים( וביוב : ג.

 
תבוצע כמפורט במפרטים, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במים 

שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים  24שיעמדו בתוך הצינורות  
. בפרק זמן זה לא שעות נוספות 24החסרים, לסמן את גובה המים ולהשאיר  

 יהיה איבוד מים. 
כל המערכות יעברו בדיקות,  ניקוי ושטיפה בהתאם לדרוש לפני ולאחרי בדיקת 

 אטימות.  
 שעות 24מ', במשך  0.5דרישות לבדיקת אטימות: מינימום 

 
 ימים. 4מילוי מהגג לאחר סגירת הצמ"ג ע"י פקק גומי ,  מערכות ניקוז מי גשם : .ד

 
 מערכת מים קרים חמים:    :ופים אביזרים ומג .3

אטמ',  16לחץ עבודה    T- 4000יהיו מגופי טריז טיפוסי  3ומעל "  3: בקוטר "המגופים
 עם ציפוי ריסלן, עם עוגנים ואוגנים נגדיים. 

אטמ',  16יהיו כדורי מפליז עם הברגה, רקורד, לחץ עבודה   3"  -המגופים בקוטר קטן מ
 צופה אטם טפלון.ידית מתכת ארוכה.  כדור מ

לפני הרכבת מגופים וברזים יש לפתוח פתיחה מלאה ולאחר הרכבה יש לבצע הערות: 
 פתיחה וסגירה  לבדיקת המנגנון.

 
 כל הצנרת מתכתי, הספחים  והאביזרים יצבעו בצבעי מגן וזיהוי:  צביעת צנרת: .4

 ניקוי משמן, לכלוך,  חלודה וכו' -
 גולוונים בלבד. שכבת "ווש פרימר", לצינורות מ -
 יישום צבע יסוד בשתי שכבות -
 .654מיקרון, בגוונים לפי ת"י  150יישום צבע עליון סינטטי בעובי  -
 צביעת הצנרת תבוצע לפני הרכבתם ולאחרי הרכבה יבוצעו תיקונים.   -
 

 מערכת נקזים ואוורור )דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים(  .5
 אלי. תקן ישרהמערכות תעשה לפי התקנת 

ובעל תעודת הסמכה HPDE,  שפכים על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות 
 מאת נציגו המורשה של היצרן הצנרת והאביזרים. 

 
, לרבות אחריות היצרן לתיפקודה ת"י תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף ל

 שנים. 10התקינה של המערכת, לתקופה של  
אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו המורשה של  על הקבלן המבצע להמציא כתב

 היצרן. 
במכונת ריתוך, עם BUTT WELDING  -חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 

ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שיקוע לרבות מחברי ההתפשטות, או מחברי הברגה, 
 הכול לפי דרישות התכנון המפורט. 

 
 ת"י.יות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי החיזוקים, התמיכות ותל
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שימוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, 
יעשה באחריות הישירה של יצרן האחראי. הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, 

ובאישור ספחים ואביזרי צנרת של היצרנים השונים ללא אישור היצרן הנושא באחריות 
 מפורש של היועץ. 

 
  בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. 

להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה יש לקבל אישור מפורש של 
 היועץ. 

 
, הוראות היצרן ת"יתעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי  הרכבת מחברי התפשטות

ות. כמו כן מיקום, כמותם וחיזוקם של נקודות הקבע לאורך המפורט ותכניות הביצוע
 הצנרת, יתאמו לדרישות המפרט. 

 
כל סטייה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י היועץ, יש להביא לידיעתו ואישורו 

 של היועץ. 
 

נציגו של היצרן, ספק הצנרת, ספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של יועץ או 
 טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלבי הרכבת המערכת.  ל בעיה הקבלן בכ

 
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. 
 

יזרים, פקקים, במחיר הצנרת יש לכלול אספקה, הרכבה, הפעלה של צנרת, ספחים, אב
 מתלים, עטיפות בטון, חיבורים לקבועות, תכניות אחריות וכו'. 

 
 
 קבועות סניטריות  .6

 : כל הקבועות הסניטריות תהינה מחרס לבן סוג א', בהתאם לרשום בכתב הכמויותכללי
 .           ועל פי פרטי ביצוע של האדריכל

 תב. הקבועות תורכשנה ותותקנה רק לאחר אישור המפקח בכ

 
' יהיו מסגסוגת נחושת מצופים ברזים, סוללות, רוזטות ווי תליה וחיזוק, וונטילים וכו

 כרום מלוטש. הברזים יהיו בהתאם לכתב הכמויות. 
ברזים וסוללות מסוג פרח, כוללים במחיר גם ברזי ניתוק כדוריים בתחתית הכיור או 

 20ים )צינור ואביזרים דרג משטח,  חיבור עם  צינור גמיש בשיטה חצי רקורד עם כתפי
 אטם'(,  וכו'. 

 
 הברזים והסוללות יכללו חסחמים. 

     
 יהיו מחרס לבן, סוג א' , כולל סיפון, פקק ושרשרת, זיזים וכו' כיורי רחצה וכיורי מטבח 

 
 יהיו מחרס לבן סוג א' . במחירם יש לכלול סיפון, פקק, שרשרת,  זיזים וכו'  כיורי מטבח

 
 .  על פי ת"י מיכל הדחה דו כמותי ומחרס לבן יהיו אסלות 

 במחירם יש לכלול אביזר חיבור למערכת מים, שופכין, אטמים וכו'. 

 
 : יהיו מסוג, מידות ובצורה בהתאם לתכנית האדריכל.   משטחי השיש

 כולל תמיכות, זיזים, ייצור, אטימות בין המשטחים לבין הקירות, וכו'. 
 

 שנים.   5 -ו פנימי אמאיל,  אחריות ל: יהיו עם ציפדודי חימום
 קולטי שמש יהיו עם צפוי סלקטיבי, ובשטח מתאים לנפח הדודוים.

במחירם יש לכלול אביזר חיבור למערכת מים, ניקוז, חשמל, אל חוזר, שסתום ביטחון 
 וכו'. 
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 מערכות ביוב.  .7

 הנחת הצינורות יהיה בהתאם להנחיות שרות שדה של היצרן. 
 תעודה ואישור משרות שדה של היצרן, הקבלן לא יוכל למסור את עבודתו למזמין. ללא 

 
טון בשבילים  8יבנה מבטון מזוין בהתאם לתכניות. מכסי השוחות יהיו מדגם   תא בקרה

בכבישים עגול, במדרכות  489טון בכבישים. המכסים יהיו מיציקת ברזל, לפי ת"י  25ו  
 מכסה ויוטבע יעוד השוחה )ביוב(. פקק עגול במסגרת מרובעת. על ה

רום מכסים יהיו בהתאם לחתך לאורך והתאמה לפי תכנית סופית של מתכנן כבישים 
 ו/או פיתוח. 

 
 מערכות כבוי אש  .8

ברזי שריפה, עמדות כבוי אש ואמצעי כבוי אחרים יהיו בהתאם לדרישות רשויות כבוי 
 והתקנים.

 
יר היחידה לקוי מים, לקוי ביוב לשוחות בקרה יש במח -לצנרת ולשוחות  –עבודות עפר  .9

 לכלול גם: 
בכל סוג שהוא של קרקע ו/או סלעים, בכלים מכנים מכל  חפירה ו/או חציבה .א

 סוג. 
 בחפירה, חציבה ו/או מילוי, תהודק הידוק לא מבוקר.  שתית התעלה .ב
 (. ס"מ מסביב 20חול סביב הצינורות )בעובי   מצע חול ועטיפת )ריפוד(     ג.

או  ס"מ סביב הצינורות. החול היה חול דיונות 20כל הצנרות יעטפו בחול  ריפוד: 
, אורגניים ו/או גופים זרים  , נקי ללא חומריםחומר גרוס באישור המפקח

 ק"ג לכל  מ"ק. 100בתוספת צמנט  
 . תוספת צמנט נועד למניעת גריפת חול במקרה של דליפות מים 

או נרת, יש לבצע מילוי התעלות בחול דיונות נקי : מעל ריפוד צמילוי התעלות .ד
 מהודק ע"י מחט וויברציוני. חומר גרוס )בהתאם  לאישור המפקח( 

 ס"מ שמעל הריפוד לא יהודק.  20שכבה ראשונה בעובי  

 ע"י פזור בשטח ו/או סילוקם בהתאם להוראות המפקח.  הרחקת עודפי עפר .ה
ים שעלולים להתהוות עקב הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל הנזקשקיעות: 

 שקיעות במילוי של החפירות לצנרת, שוחות וכו' כתוצאה מעבודותיו. 
 

 :במחירי היחידות שבכתב הכמויות יש לכלול  -שלטים סכמות, הוראות הפעלה והדרכה  .10
 

שלטים: יש לספק ולהרכיב לכל מערכת, מגוף, ולכל האביזרים פונקציונליים  .א
יהיו מפלסטיק סנדביץ' ובו ירשמו סוג ותפקיד אחרים שבמערכת.  השלטים 

 האביזר )לדוגמה:  "ברז ראשי קומתי אספקת מים" וכו'(. 
סכמות לכל המערכות עם סימון כל הברזים, אביזר וציוד כולל מספור והסברים  ב. 

 על תפקידם ומצבם במצב רגיל )לדוגמה ברז ניתוק קומתי, פתוח וכו'(. 
קות עם חצים המראים כיוון הזרימה ושם הנוזל. צבע על הצינורות ידבקו מדב ג. 

 המדבקות החצים והאותיות לפי אישור המפקח. 
תיקי הוראות הפעלה, ואחזקה כולל:  סכמות הנ"ל, הסברים רשימת ספקי  3 ד. 

 הציוד, תעודות 
 הדרכה, הרצה והפעלת המערכות לפני מסירתם למזמין.  ה.

 
 

 קווי מים:   - שטיפה וחיטוי .11
עם גמר הנחת הקווים, יבצע הקבלן שטיפה יסודית של המערכות תוך הזרמת מים 

 ופתיחת ברזים להוצאת המים.  
 השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח. 

 מ"ג לליטר.  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריד בריכוז  
יכוז במספר שעות, בתום תקופה זו ייבדק הר24תמיסה הכלור תוכנס לקויים למשך  

שעות  24  -מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל  1 – 10נקודות, אם יהיה הריכוז בין  
 נוספות. 

בתום החיטוי תרוקן ותשטוף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור 
 מ"ג לליטר.  0.2הנותר בנקודת צריכה כל שהיא לא תעלה על 
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 : ביובקווי  -צילום וידאו שטיפה ו .12

עם גמר הנחת הקווים, יבצע הקבלן שטיפה יסודית של המערכות תוך הזרמת מים 
וכו' . בהמשך יש לבצע צילום וידא על פי הנחיות פתיחת סילוק פסולת עפר, בפסול בניין ו

 רשות הביוב.
 יבוצעו בנוכחות המפקח. צילום השטיפה ו

 
 שמירת ניקיון המערכות .13

ע"י פקקי עץ ואמצעים אחרים מתאימים על מנת לא לאפשר  יש לסגור קצוות כל הקווים
 חדירת גופים זרים לתוך הקווים. 

 לפני שטיפות ובדיקות יש לבדוק שאכן אין גופים זרים בקווי מים, שופכין וביוב. 
 

 בדיקה סופית:  .14
לפני מסירה, הקבלן עם המפקח יבדקו סופית כל המערכות והקבלן ישלים ויתקן 

 ן המפקח. לשביעות רצו
 

 הערות:  .15

מיקום המערכות קיימות תת קרקעיות כגון מים, ביוב, חשמל, טלפון וכו' בלתי  .א
 ידוע. על מנת לא  לפגוע במערכות הנ"ל, מומלץ לבצע חפירות בידיים ובזהירות. 

במערכות  הקבלן יהיה אחראי הבלעדי על כל נזק שעלול להיווצר עקב פגיעה
 הנ"ל. 

דות חפירה ללא סימון ציר החפירה וציר של כל המתקנים אין להתחיל עבו ב.
עבור  "להבטחות"והאביזרים כגון: שוחות, מגופים, שסתומים וכו'. יש לדאוג 

גבהים ועבור המיקום המדויק של הקוויים ביחס לצירי הכבישים וביחס לקווי 
 הפרצלציה. 

 אין להתחיל  בחפירות ללא אישור  המפקח. 
 

 מר: תאום עבודות וג .16
על הקבלן לבצע עבודותיו תחת פיקוחם ואחריותם של נציגי היצרנים של המוצרים. עם 

גמר העבודות, עליו להעביר אישור בכתב מהיצרן או מאחד מנציגיו המורשים שהעבודות 
 ובאחריותם המקצועית.  אכן בוצעו בפיקוחם

 הגשת מכתב הנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודות במקום. 
 

ם קבלנים אחרים. על הקבלן לבצע כל העבודות בתאום מלא עם הקבלנים באתר פעילים ג
אלה ועם המפקח. לא תשולמנה שום תוספות עבור התאום ו/או עבור הפרעות כל שהן 

 בגין התאום. 
 

  "AS-MADE"תכניות  .17
 הקבלן יכין על חשבונו תכניות "עדות" חתומות ע"י מודד מוסמך. בתכניות יסומנו: 

 

 ים המערכות, קווים, השוחות, מגופים, ווסטים, שסתומים וכו' מיקום ורומ .א
 

 קוטר, סוג ושיפוע צנרת, לפי סוג המערכת וכו'.  .ב
 

 סכמות ותרשימי זרימה. .ג
 

עותקים וקובץ  4הקבלן ימסור למפקח )לפני קבלת העבודה( ללא תשלום נוסף, תכניות 
 ". 2010שרטוט בתוכנת "אוטוקד 

 
 י המפקח הוא תנאי בל יעבור לקבלת העבודה. מסירת התכניות, ואישורם ע"



43 

 

מקיף ו'  -באר שבע  -אולם מחול   

 

 מתקני חשמל  - 08פרק 
 

 מקיף ו'   –מכרז הקמת בית ספר למחול   –  08עדכונים למפרט חשמל 
עדכונים אלה הינם תוספות, דגשים, הנחיות נוספות, דרישות מצד המזמין עבור הפרויקט בנוסף 

 . של הועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה 08למפרט 
 מקיף ו' בבאר שבע. –המכרז נוגע לעבודות חשמל ותקשורת להקמת בית ספר למחול 

 
 כללי : .8.1

 כולל : החשמל  תקןהעבודה לפי הסכם זה היא לביצוע מ .א

 .תשתיות, קווי הזנה .1.א

 תאורת חוץ ופנים. .2.א

 והזנה לכלל הרכיבים החשמליים בפרויקט . ח ונקודות כ .3.א

 אש ומיזוג אוויר. כגון גילוי הכנות למערכות חשמליות שונות .4.א

 לוחות חשמל, ומעגלים.  .5.א

תקשורת , טמ"ס , בקרת מבנה , חסכון באנרגיה  –הכנות למערכות מנ"מ  .6.א
 ועוד'

 הארקת יסודות מושלמת. .7.א

זה, בהתאם לתוכניות, ומפרט  08הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפרט  .ב
 ולכתב הכמויות.

 

 :   לתקנות של הגופים הבאיםהעבודה תבוצע בכפוף  .ג

 ותקנותיו. (1954חוק החשמל ) .1.ג

 גרסה עדכנית . 08מפרט טכני של הועדה הבין משרדית פרק  .2.ג

 תקנים לבטיחות אש וחירום .  .3.ג

 תקנים לבטיחות בעבודה כולל נהלי עבודה בגובה.  .4.ג

 תקנות והוראות חברת החשמל . .5.ג

 אישור הרשות המקומית . .6.ג

 תקנים ישראלים .   .7.ג

 חוק התכנון והבנייה .  .8.ג

 ין .דרישות המזמ .9.ג

 משרד החינוך . –תקנות ודרישות בתי ספר   .10.ג

 

בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הנחיות מפרט זה לבין כתב הכמויות או התוכניות  .ד
 ולפעול לפיה. ח/המתכנןעל הקבלן לבקש את הנחיית המפק

 

המתאימים לעבודה על פי החוק.  תרישיונובעלי  חשמלאיםלביצוע העבודה יועסקו  .ה
חברה / בעל עוסק מורשה ( חייב להיות הוא בעצמו בעל רישיון קבלן החשמל )בעל ה

 חשמלאי בזרם המתאים לפרויקט .

 

 )כולל נהלי עבודה בגובה(. הקבלן יהיה אחראי על שמירת נוהלי הבטיחות בעבודה .ו

 

אלא בחיבור זמני לפי התקן ועם לוח חשמל זמני תיקני  אין לעבוד תחת מתח !!! .ז
 וד עם לוח חשמל מאולתר. באישור הפיקוח בלבד אין לעב

 

 לקבלן יהיו כל הביטוחים הדרושים למקרה של תאונות ונזקים כולל פוליסת צד ג' . .ח

 

כולל לוח  ואישורי עמידה בתקנים רלוונטיםציוד העבודה יהיה בעל תווי תקן  .ט
 .החשמל הזמני/שרות בזמן העבודות 
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ור להתקין דוגמאות מהאביזרים אותם הוא אמ ולמתכנן הקבלן יספק למפקח .י
במתקן ובלוחות. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח יוכל הקבלן להתקינם 

  באתר.
   .מתכנןציוד שווה ערך יהיה בעל תו תקן וחייב לעבור את אישור ה       
תעודות בדיקה  םעבור גופי תאורה הקבלן יהיה חייב לספק חישובי תאורה רלוונטיי       

 לעמידה      
 . )ראה פרק רלוונטי (   בתקנים       

 
. היה ונמצאו ליקויים על  העבודה תתקבל רק לאחר ביקורת ואישור בודק מוסמך .יא

 עד לאישור בודק סופי . הקבלן לתקנם 

לא תקינה באחריות הקבלן לתקן את הליקויים  LTבהינתן לולאת תקלה בבדיקת  .יב
שבדיקת  ולהוסיף הארקה על חשבונו עד לקבלת תוצאה תיקנית . מודגש בזאת

הארקה תבוצע ע"י בודק פרטי וכל הטיפול בהארקה יסתיים לפני בדיקת חברת 
 החשמל.

 

לוחות החשמל יבוצעו ע"י מפעל ליצור לוחות מוסמך ובעל כל האישורים הנדרשים  .יג
 בלבד ובאישור המזמין  והמתכנן . )ראה פרק לוחות ( 

 

 . הקבלן אחראי על הזמנת חיבור חשמל זמני לאתר לפי צרכיו  .יד

 באחריות הקבלן להזמין את בדיקת חברת חשמל לפני החישמול . .טו

 

 על הקבלן לדאוג להיתרי החפירה מכל גורמי החוץ . .טז

 חומרים ואישור הציוד .8.2

 
יגיש הקבלן  רשימת ציוד ואביזרים מלאה  –עם קבלת צו התחלת עבודה  מיד .א

 ומפורטת להתקנה באתר . 
 

ים ודוגמת ציוד לצורך אישורו על הקבלן למסור למתכנן/לאחראי החשמל קטלוג .ב
 לפני רכישת ציוד .    –
 

 הציוד יהיה כמופיע  בכתב הכמויות. .ג
 

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון  .ד
 התקנים הישראלי ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני

 התקנתם .

הקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה היועץ או המזמין רשאי לדרוש מ .ה
של החומרים , אביזרים , ציוד  חשמלי וכד' לפני מתן אישור  להשתמש בהם , 

 ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים השונים.

 . ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו  .ו

רך , או לציוד אחר המתכנן שומר לעצמו הזכות לשנות ציוד לסוג אחר שווה ע .ז
 בסעיפי כתב הכמויות .  שכלול בחוזה זה ומופיע

לפי דרישת המזמין .מחיר הבדיקות  –הקבלן יבצע בדיקות של מכון התקנים  .ח
ולא ישולם עבורם תשלום נוסף . הבדיקות יבוצעו  –כלול במחיר החומרים 

דרש יר יוציוד אחר אשציוד גילוי וכיבוי אש קופסאות הסתעפות  צנרת, לכבלים,
 ע"י המזמין.
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על הקבלן לבצע על חשבונו חישובי תאורה עבור גופי תאורה ש"ע שברצונו לאשר  .ט
 ולהציגם למתכנן.

 הארקות .8.3

קבלן החשמל יבצע מערכת הארקת יסוד מבוססת על תקנות החשמל האחרונות 
 : להאריק את כל חלקי המתכת שבמתקן לרבות יש שפורסמו לפני ותוך כדי ביצוע.

 וסטיות.תקרות אק -

 . קורות ותמיכות לגבס -

 סולמות/תעלות כבלים . -

 .גופי תאורה -

 .מבנה לוחות  -

 .קופסאות וצינורות משוריינים -

 מסגרות חלונות/דלתות. -

 .מיזוג אויר  -

 הארקת יסוד :  .8.3.1

בהתאם לסוג היסוד בבניין  עגולמ"מ  12קבלן החשמל יבצע הארקת יסוד מברזל  .א
 החניה. ימפלסאו ו/בניין הבהיקף המפלס הנמוך ביותר של 

יניחם בקורות היסוד וירתך  ,מ"מ 12קבלן החשמל יספק מוטות ברזל עגולים  .ב
ס"מ לפחות, בין המוטות לבין עצמם וכן בין המוטות לבין  5ריתוך מגע שאורכו 

 הברזל שיוציא מן היסודות בתוואי הטבעת. 

של טבעת הארקת היסוד תהיה בהיקף החיצוני של המבנה במפלס הנמוך ביותר  .ג
 הקירות. 

 -לא תהיה אף נקודה בהיקף הבניין  או מפלס החניה ,שתהיה מרוחקת יותר מ  .ד
 מטר מטבעת זו.  10

מטר מהטבעת הנ"ל , יוסף  10-במקרה והיקף הבניין יוצר נקודות הרחוקות מ .ה
 בלולאה סגורה .  הקבלן קטעי טבעת שלא בהיקף

 CU 35בלן חוט נחושת במידה ויהיה צורך "לעבור'" עם הטבעת באדמה ,יניח הק .ו
 ס"מ(. 50*4מ"מ )או ברזל מגולוון  12ללא בידוד באדמה במקום מוט ברזל עגול  

ולפי התוכניות   ןהבנייבארבעת פינות כל מבנה לפחות ובמפלס קומת הקרקע של  .ז
מ"מ לפחות שיהיה מרותך לטבעת  50*  4בגודל  ןמגולוויוציא הקבלן פס פלדה 
 לפחות. ס"מ  5הארקת היסוד ובאורך 

ס"מ  20ס"מ ובגובה  10*  15בגודל  משוריינתבקצה הריתוך יבצע הקבלן קופסא  .ח
 מעל לקרקע הסופיים במקום ההתקנה. 

 " ממתכת. לא לפרק  על הקופסא יתקין הקבלן שלט "הארקה .ט

 ברגים לפחות לקופסא.  4מכסה הקופסא יחוזק עם  .י
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 .אה בלוח הראשי כמו כן יוציא הקבלן מהטבעת פס פלדה כנ"ל עבור פס השו .יא

 : ת פוטנציאלים אופס השו .8.3.2

אה מנחושת ופס השו ןבבנייראשי הלוח חשמל או בצד על הקבלן להתקין מתחת  .א
עשויים מפליז ' אינץ  3/8ברגים בקוטר  12מ"מ. הפס יכלול  50*  5מלבני בגודל 

 עם דסקיות קפיציות ואומים כולל חורים מותאמים לברגים והתקנה. 

יאריק הקבלן צנרת מים ראשית, צנרת גז ראשית, פסי מעלית  אלואה ולפסי השו .ב
כאשר חתך החוטים המתחברים לפס לא יקטן ,מתכתיים  אביזרים/וכל שירותים

 ממ"ר.  10 -מ

 של המבנההארקת צנרת  .8.3.3

 , במידה והצנרת הינה מתכתית. של המבנה צנרת המים לעל הקבלן לבצע הארקה  .א

ממ"ר בתוך צינור נפרד בקוטר  4בחתך   P.V.Cהארקה תבוצע ע"י חוט נחושת מצופה .ב
  .מ"מ מהלוח ועד לצינור המים  20

ס"מ עם מכסה על צינור המים ויחבר את חוט הנחושת  10*  10הקבלן יתקין קופסא  .ג
 עם שלה על צינור המים.

 

 בדיקות הארקה .8.3.4

  בתום העבודה תבוצע בדיקת איכות הארקה ובמידת הצורך יתקנו אלקטרודות
הערך המתאים על פי הצורך יבוצע שדה אלקטרודות אשר  כאמור עד לקבלת

 יחובר לפס השוואת הפוטנציאליים. 

  :הבדיקות יכללו בין היתר 

בדיקת התנגדות הארקה מהארקת יסוד וביצוע התחברות בריתוך  -
 לברזלי הזיון של המבנה.

 בדיקת התנגדות הארקה של המוליך.  -
מידות מתאימות  רציפות של מוליך הארקה. והתקנת פס השוואה ב -

 חיבור כל המערכות המתכתיות כנדרש.
 בכתב.כל תוצאות הבדיקה יעברו למפקח  -

במידה ובדיקת הארקה תראה חוסר עמידה בדרישות יהיה על הקבלן  -
להוסיף שוחת הארקה עם אלקטרודה אנכית ולחברה לפ.ה.פ בלוחות 

 החשמל . 
 

 כלאי ברק  .8.3.5

  מבנה. מערכת כלאי הברק לק על הקבלן לבצע מערכת כלאי ברבמידת הצורך
 תכלול מערכת קליטה ומערכת הורדה. 

   בגרסתו  1173כל העבודות בנושא כלאי הברק יבוצעו עפ"י תקן ישראלי
 האחרונה. 

  :מערכת ההורדה 

וכל עד  תקןפ  מ"מ עגולים בתוך עמודי הבניין בכל פינה עיקרית ע" 10ברזלי  2תהיה ע"י 
 ירידות.  2בין כל  מטר מרחק לאורך היקף הבניין 20
 
  .בגרעין תבוצע ירידה נוספת כנ"ל 
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  9ברזלים עולים ע"י חפיפה של  2תהיה רציפות ע"י ריתוך לכל גובה הבניין בין 
 ס"מ לפחות לפי התקן 

  מטר,  30בגג הינו מעל  ביותרמקומת קרקע ועד החלק הבולט גובה הבניין כאשר
מ"מ עגול בהיקף  10רזל אחד קומות( ע"י ב 3מטר )בד"כ כל  12יש להקיף כל 

 הקומה ולרתכו לכל ברזלי ההורדה. 

  4ממ"ר עובי מינימלי   40מערכת הקליטה: תהיה ע"י מלבן מגולוון במידות 
 מ"מ. 

 : הברזל יותקן על הגג במקומות הבאים 

o  1  מטר משפת הגג בחזית הבניין בהיקף הגג 

o  על מעקה הגג בהיקף הבניין 

o ( שתי וערבGRID  של )על גג בנים כולל קוץ בכל צומת. 2.5*2.5 

o 1  )מטר משפת גג עליון וחדר מעלית, חדרי משאבות ו/או מיכל מים 

o ( שתי וערבGRID  של )מטר על גג עליון כולל קוץ בכל צומת.  2.5*  2.5 

  .יש לרתך את כל הברזלים של מערכת הקליטה לברזלי מערכת ההורדה 

  צלחת  למערכת הקליטה כולל גם אתיש לרתך את כל השירותים המתכתיים בגג
 .קולטים סולמות, חלונות, מעקות וכו' לוין, 

  .החיבור יעשה ע"י הברזל המגולוון של מערכת הקליטה 

  .על הקבלן להעביר ביקורת מכון התקנים לכלאי הברק עפ"י דרישות המהנדס 

 מוליכים מובילים וכבלים .8.4

 כללי :  .8.4.1

נסטרוקטיבית ויוארקו סולמות / תעלות הרשת יותקנו על תקרה קו .א
 בהתאם לחוק חשמל.

 כל כבלי החשמל יותקנו בצנרת .  .ב

 . .F.Rיהיו מוגני שריפה מסוג  N2XYכבלי החשמל מסוג  .ג

 יש להשתמש בצנרת מסוג פלסטי כפיף כבד מאליו. .ד

אין להתקין צנרת שרשורית. )אלא אם בחציבה בכיפוף בין התקרה לקיר  .ה
 ולאחר מכן יש להמשיך בצינור קשיח (.

 

 כבלים למתח נמוך .8.4.2

הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא  .1
 .מופות לכל  אורך הכבל 

ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול  6מעל חתך  .2
 .N2XY)לא יתקבל כבל בחתך סקטוראלי (. הכבלים יהיו  בעלי בידוד 

או בהעדרו לתקנים הגרמניים  הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי  .3
ו/או בריטיים בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י 

ק"ו  3.4יבצע גם בדיקה במתח  –וולט . באם  יידרש  1000מכשיר מגר 
הוצאה  547הכל בהתאם לתקן ישראלי  –דקות  10חילופין  למשך 

 עדכנית.
יצור. לא יתקבל כבל על הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הי .4

 מתאריך ייצור ישן.
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נעלי כבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומיניום מובדל"  .5
 בנעל כבל עם דסקיות דו תכליתיות.איןלהשתמש )מצופה בדיל( 

כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו  במרחקים  )אחד מהשני(  .6
 כמפורט להלן: 

  מס 10 –מרחק בין כבלי מתח נמוך" 

  מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד– 
 .ס"מ  30

לפני כיסוי הכבלים.  על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב             
 להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.

 .מוליכי הארקה יהיו גמישים  .7
 

 כבלים בלתי בעירים   .8.4.3

 כבלים בלתי בעירים יענו לדרישות הבאות:

 VDE 472/804 .א

  IEC 331 – 332/1 – 332/3 .ב

  DIN 4102 .ג

 הכבלים יהיו בעלי  תכונות הבאות:

 אינם פולטים גזים רעילים בשעת שירפה. .א

 אינם מוליכים את האש. .ב

 אינם  פולטים עשן בעת שירפה. .ג

 אין התחמצנות )החלדה( מואצת לאחר כיבוי עם מים. .ד

ממשיכים לתפקד בטמפרטורת סביבה גבוהה ) בעת שירפה( במשך זמן  .ה
 גדר לפי  סוג הכבל.מו

 180מעלות למשך  800כבלי  הזנה בלתי בעירים יהיו עמידים בחום של  .ו
  NHXH FE180 –דקות לפחות סימון הכבל 

על הקבלן להגיש מסמכי בדיקה לעמידת הכבל לדרישות התקנים ולקבל  .ז
 אישור מראש לפני התקנתו  או בחירת סוג ותוצרת הכבל 

 צבעי  צינורות   .8.4.4

יהיו בצבעים שונים   –יותקנו  לחשמל, תקשורת ומתח נמוך  הצינורות אשר 
 כמפורט להלן:

 חשמל  ירוק - .1

 כחול    טלפון - .2

 אדום גילוי אש - .3

 צהוב מחשבים - .4

 לבן בקרה - .5
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 לבן כריזה - .6

 חום    ביטחון - .7

 ללא תוספת כספית . –הצבעים  השונים  - .8

 הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו. - .9

 

 מוליכים וכבלים  שילוט .8.4.5

 
 כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סנדויץ' חרוט. א.

סימון ע"י מספרי  –כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית  ב. 
 פלסטיק עליהם חרוטים המספרים.

 כל גיד יסומן  באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי. ג. 

 10ישולט כל  –צינורות כל כבל המותקן  בתעלות , או על סולמות , או ב ד. 
עץ   ימלוח חשמל . השילוט יהיה עשו מטר  לפחות בכל חדר , וביציאה

סנדויץ בצבע שחור ועליו חרוט מספר המעגל בלבן , ושם לוח החשמל 
 המזין כבל זה .

ביציאה מלוח החשמל , בתעלות  ישולטו –כבלים המותקנים בחפירות  ה.
 דסקיותהכבלים ע"י  ישולטובטון ובכל  שוחה. בתוך השוחות 

 בהן יוטבע מספר המעגל , שם הלוח המזין , חתך וסוג  הכבל.   םאלומיניו

השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  כלשהוא , ולא תשולם   ו.
  .כל תוספת כספית עבור תוספת שלטים 

שילוט לוחות חשמל  ייעשה משלטי  סנדויץ' פלסטיים חרוטים ויכללו  ז. 
מעגל שם החדר או האזור . סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים  מספר

 יחוזקו ע"י דבק וניטים.

 צנרת הזנה למבנה  .8.4.6

 כללי : .א

 מ"מ . 8ילון יכל הצינורות יכללו חוטי משיכה מנ .א

 את לעדכן  ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על .ב

 יםעצ וגזעי עצים שורשי  ,ניקוז   ,ביוב ומים צינורות בדבר עצמו
 עמודים קרקעיים ובסיסי תת חשמל וכבלי טלפון כבלי 

 שלא כך העבודה את ולבצע החפירה בתוואי מצאילה  העלולים

 .נזק יגרם

הקבלן יבקש ויקבל היתר חפירה לכל המערכות התת קרקעיות  .ג
 אותם יטמין באדמה ע"פ התוכניות.

 AS -"עדות  תכניותבגמר העבודה יספק הקבלן למזמין  .ד

MADE תוואי מדויק של ביצוע בפועל של המערכות כולל " כולל
  מדיוק. כל מרכביהם השונים ומיקום

  חשמלנקודות ואביזרי ביצוע התקנות  .8.5

 צנרת קופסאות ונקודות  .8.5.1
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מ"מ לפחות  20על הקבלן להניח צנרת מריכף בקוטר מינימאלי  של  .א
או בחציבות בקיר ציפוי המעטפת  ביציקות קירות ו/או תקרות

 . החיצונית

 פי דרישת בטיחות כל הצנרת תהיה כבה מאליה.ל .ב

יניח הקבלן את הקופסאות ביציקה כאשר  קונבנציונליבקירות בטון  .ג
שיטת העבודה של הקבלן הינה התפצלות בתקרה. הנ"ל יעשה ע"י 

 קופסאות שבדיות. 

 כל נקודת בתקרה תכלול קופסא, גם נקודות אחרונות במעגל.  .ד

התפצלויות  4 -קבלן יותר מ מדגש בזה שבמקרה הנ"ל לא יבצע ה .ה
 מקופסא אחת. 

בקירות בלוקים ו/או גבס, יחצוב הקבלן בקיר ויניח צנרת מריכף כבה  .ו
 מ"מ לפחות.  20מאליה בקוטר 

 מ"מ כלל לשום שירות. 11או  13.5 16,  לא יורשה שימוש בצנרת .ז

הצנרת תבוצע אך ורק בקווים ישרים אופקיים או אנכיים ולא  .ח
 אלכסונים. 

ומתוכננת נקודה מתחת לחלון יזין אותה הקבלן מהמילוי במידה  .ט
 בריצוף, כולל קופסאות עומק אם נדרשת התפצלות מהנקודה. 

במידה ויאלץ הקבלן להניח צינורות אופקיים בקירות יהיה זה בגובה  .י
 לפי התקנות. 

או  מ"מ עבור אביזרים יהיו קוניות תקניות בלבד 55כל הקופסאות  .יא
או ש"ע לפי  living lightאו בטיצ'ינו  SYSTEM  בשימוש באבזרים גוויס

 . אישור המזמין עם קופסאות מלבניות תקניות

 קצה הקופסא יהיה בקו ישר עם הטיח לפי התקנות. .יב

מתוכנן בכל קיר בכדי הטיח עובי ההקבלן יברר לפני התקנת הקופסאות  .יג
 לבצע את הקופסאות בולטות מהקיר בגובה זה.

את הקופסאות עקב עובי טיח רב מגובה במידה ויהיה צורך להאריך  .יד
הקופסא , אין להאריך את הקופסא אלא לפרק את הקופסא הקיימת 

 ולהתקין חדשה עומק או רגילה במקום. 

יבצע הקבלן החבור  -במידה ויהיה צורך לחבר בין צנרת בקוטר שווה  .טו
 ע"י מופות מתאימות בלבד. 

שמל על הצנרת קרה של הנחת צנרת במילוי בריצוף יניח קבלן החמב .טז
 בטון רזה. 

הקבלן לא ישחיל חוטים אלא לאחר ביצוע טיח במבנה ולאחר שהמפקח  .יז
 יאשר ביצוע החוטים.

כאשר יש צורך בשימוש בקופסת עומק, יעשה השימוש ע"י קופסאות  .יח
תקניות בלבד לא יורשה שימוש בזוג קופסאות רגילות אחת בתוך 

 השניה.
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 אביזרים .8.5.2

כולל  LIVING LIGHTאו בטוצינו   TOP SYSTEM גוויס כל האביזרים יהיו  
בהתקנת מ"ז ,  התריסים החשמליים. ולחצני, האנטנה המחשב אביזריי הטלפון 

ללא -שהם בגובה זהה יש להקפיד שיותקנו בקו אחד  או אביזרים נוספיםשקעים 
 .הקבלן יידרש להציג דוגמאות לאישור המזמין והמתכנן .םביניההפרש גבהים 

 וגופי תאורה  נקודות מאור .8.5.3

 כל גופי התאורה יהיו לדים .  .א

 כל גופי התאורה שיותקנו בפרויקט מחויבים באישור המתכנן. .ב

 על כלל גופי התאורה לעמוד בדרישות/תקנים הבאים :  .ג

 תו תקן + ואישור מכון התקנים הישראלי -

מפעל בעל ותק של  –תוצרת מוכרת )גוף + לדים + דרייברים (  -
 שנים .  10-יותר מ

- L.O.R 100% 

- RG0 

- EN62471 

- LM79  

-  LM80  

-  LM82  

- TM-21 

- UGR<19 

- CRI>80 

 שעות לפחות . 50,000אורך חיים  -

 עמידה בתקן פוטוביולוגי. -

 לפי דרישות התוכנית . DALIתמיכה בפרוטוקול  -

 לחישובי תאורה . IESנתונים פוטומטריים + קבצי  -

ימנע את בממ"דים גופי התאורה יהיו מאושרים פקע"ר ויצוידו במיגון ש .ד
מכסה פריזמטי   pvcנפילתם ופיזור רסיסי זכוכית כגון : שרוולי מגן מ

 וכו' ויחויבו אישור הג"א לממ"ד.

יש להציג חישובי תאורה לכל דגם של גוף תאורה ולוודא רמת הארה לפי  .ה
 דרישות תקן  התאורה .

 1.5מ"מ מריכף כבה מאליה וחוטים  20נקודות המאור יכללו צנרת  .ו
 .תקניים מהלוח ועד לנקודה  בצבעים ממ"ר

בעל תו תקן ומאושר ע"י  בגוף תאורהכל נקודת תאורה בתקרה תסתיים  .ז
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 המפקח/מתכנן /הנהלת הפרויקט.

בתקרה יתקין הקבלן וו לתליית גוף תאורה כאשר הוו יעמוד בעומס  .ח
קילו לפחות כנדרש בחוק. הוו יותקן עם שרוול פלסטי  10תליה של 

 קים ומהחוטים בקופסא.מבודד כדי לבודדו מהמהד

כל גופי התאורה כוללים אספקה, התקנה , ציוד עזר לחיזוקם ישירות  .ט
הגשת  דרייברים , לתקרת  הבטון ) לא  לתקרת הביניים( , ציוד הפעלה , 

 דוגמאות לאישור וכל העבודות  והציוד הנדרשים.

 .כל האביזרים יהיו מחוזקים לחלק הקבוע של הגוף .י

 או מצופים קדמיום או מפליז . םוונימגולכל הברגים יהיו  .יא

גופי התאורה בשירותים ובמטבח וגופי התאורה המותקנים בחוץ יהיו  .יב
 מטיפוס מוגן מים. 

הרגילים והדו תכליתיים ושילטי יציאה יהיו תיקנים כל גופי התאורה  .יג
יובאו לאישור המתכנן והמפקח על חלקיו  ו 20לפי תקן ישראלי רישמי  

 לפני ההתקנה.

תו תקן על  תי היציאה יהיו מבוססי לדים בלבד ועם התוויכל שלט .יד
 הגופים בלבד.

כל שלטי היציאה וגופי החירום חד תכליתיים יחוברו ללוח חירום בכבל  .טו
 שעתיים. עמיד אש

נה מגוף תאורה אחד למשנהו יש לבצע  קופסאות  הסתעפות . אין הז  .טז
 התאורה.בתוך גוף   לבצע הסתעפות

 
 נקודת ח"ק כח  .8.5.4

 מקום 6ריכוז אביזרים לחשמל ותקשורת קופסת  .א

 מודולים עם הפרדה פנימית בין כל האביזרים .  6-תורכב מ 

  צינורות  4מ"מ לחשמל ו 20צינורות קוטר  2לקופסא יכנסו
 מ"מ לתקשורת.  25קוטר 

  2מעלות ,  45אמפר  בזווית  16שקעי חשמל  4הקופסא תכיל 
 שקעי טלפון .  2שקעי מחשב ו

 145י תקן הקופסא תהיה לפ  . 

 

 מקום 8קופסת ריכוז אביזרים לחשמל ותקשורת  .ב

  מודולים עם הפרדה פנימית בין כל האביזרים .  8תורכב מ 

  צינורות  4מ"מ לחשמל ו 20צינורות קוטר  3לקופסא יכנסו
 מ"מ לתקשורת.  25קוטר 

  2מעלות ,  45אמפר  בזווית  16שקעי חשמל  6הקופסא תכיל 
 ון ומודול עיוור  . שקע טלפ  1שקעי מחשב ו

  145הקופסא תהיה לפי תקן  . 

 בצבעים תקניים.  3*  2.5מ"מ מריכף וחוטים  20בצינור יוזן מעגל כח  .ג

ברגים לפחות בין אם הותקנו בתוך  2כל האבזרים יחוברו לקיר עם  .ד
 קופסא קונית ובין אם לאו.

מפסק פאקט בגודל לפי התוכנית נקודת ח"ק תלת פאזית תיהיה ע"י  .ה
וכבל יוזן ע"י צינור או בטיצ'ינו,  גוויסמסוג אמפר ר מוגן מים אמפ

 מתאים.
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על הקבלן לבצע נקודת הכנה לתריס חשמלי ע"י צינור וחוטים במידה ו .ו
 55ממעגל המאור של החדר כולל קופסא לכל אחד בנפרד ממ"ר  1.5

הכנה ללחצנים. עליו לתאם עם קבלן אלומיניום סוג המפסק ומיקום 
המפסק יהיה מאותו סוג של שאר המפסקים  את המפסק.המנוע ולספק 

 לחצן התריס יהיה קפיצי לפי תקן ישראלי.. מבנהב
 

  ומחשב נקודות טלפון .8.5.5

ל האביזרים הקשורים לתקשורת חייבים להיות מאושרים ע"י עיריית  .א
 ב"ש.

 .  RJ 45 – CAT 7A שקעי התקשורת בפרויקט יותאמו לסטנדרט  .ב

יש להתייחס לנקודת הטלפון כנקודות במידה וקיימת מערכת אחודה  .ג
 מחשב.

קבלן החשמל מבצע הכנות בלבד לנקודות התקשורת כלומר צינור  .ד
 מתאים וחוט משיכה תיקני. 

יש לבצע בממ"ד במיקום רכזת גילוי אש ובמיקום רכזת חלונות שחרור  .ה
 נקודת טלפון בזק תקנית .   -עשן 

 
 ) אם יש בפרויקט( טל"כ/נקודות אנטנה .8.5.6

 מבנהלאנטנה לכל נקודה ב תקשורתלהניח צינור מארון ריכוז  על הקבלן .א
  YESשירכוש מחברת הכבלים ו/או ולהשחיל בתוכו כבל קואקסיאלי 

הכולל  YES שירכוש מחבת הכבלים ו/או ולסיימה באביזר סופי תקני 
 . FMשקע טלוויזיה ושקע אנטנת 

ברת שיקבל מח מ"מ וכבל קואקס 25יניח הקבלן צינור ראשי מארון  .ב
 . YESהכבלים ו/או 

שירכוש יתקין הקבלן מפצל תיקני בתא המיועד  של המתחםבארון  .ג
 yesמחברות הכבלים ו/או 

את תשתיות ולרכוש  YESבאחריות הקבלן למסור לחברת הכבלים ו/או  .ד
 מהם כבלים ואבזרים סופיים ולהתקינם.

מ"מ הכנות לסוגים שונים של  25צינורת  3מחדר מדרגות יניח הקבלן  .ה
 אנטנה/לויין/כבלים לפי סכמה קומתית.

 
 למערכת רמקולים הכנה  .8.5.7

 וחבל משיכה לפי התכניות. 25הקבלן יבצע הכנה לרמקולים ע"י צינור  .א
 ס"מ ליד מיקום הטלוזיה. 10X10הקבלן ירכז את הצנרת בקופסא  .ב
 עם מכסה המחוזק עם ברגים. 55סיום כל הנקודות יהיה ע"י קופסא  .ג

 

 נות הכנות למערכות מנ"מ שו .8.5.8

 במסגרת עבודות החשמל הקבלן יידרש לבצע הכנות למערכות מנ"מ שונות כגון : 
  .מערכת דלתות ביטחון בעלות התקנים לפתיחה מבוקרת 

 .מערכת מצלמות אבטחה 

 . מערכת כריזה 

 . מערכת בקרה לחסכון באנרגיה 

 מערכת דימור ושליטה על תאורה  . 
נות יבוצעו לפי המפורט בתוכניות המערכות השונות יאופיינו ע"י המזמין . ההכ

כאשר על הקבלן להציג את הציוד שברצונו להתקין . על הקבלן לקבל את אישור 
האחראים הרלוונטים להכנות שביצע ולוודא כי מיקום ההתקנה והציוד מתאים 

 לדרישות. 
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 עבודות חשמל נלוות  .8.6

 חדירות ופריצת מבנים .8.6.1

צות ומעברים בקירות או יידרש הקבלן לבצע פרי החשמלבמסגרת עבודות 
 ברצפות המבנה. 

כל הפריצות והמעברים בכל גודל ועומק נכללים במסגרת העבודה ולא ישולם 
 עבורם בנפרד. 

במסגרת זאת נכללים גם פתחים, חריצים וכו' הנדרשים להכנת תוואי להתקנה 
 סמויה. 

התיקונים )לאחר הסתימות הראשוניות( יבוצעו ע"י קבלן הבניין במסגרת 
 עבודתו. 

חל איסור על הקבלן לקדוח או להרוס אלמנטים קונסטרוקטיביים ללא אישור 
שיינתן ע"י מהנדס קונסטרוקציה אשר יבדוק את השטח, יתרה מזאת, כל פתח 

 וכו' יתואם מראש עם המפקח, למניעת נזקים. 
 . המהנדס יהיה מטעם המזמין ויתואם ע"י המפקח ולפי דרישת הקבלן

 
 גד אש, עשן ומים אטימת פתחים נ .8.6.2

 כללי 

יש לאטום מעברי כבלים, מעברי תעלות מיזוג אויר, מעברים בין קירות ולתקן 
 מעברים שנפתחו עקב עבודות שונות. 

ולאטום לפי פרטי איטום  MCTבמעבר בין סטודיו לסטודיו יש להשתמש בצינור 
 יועץ אקוסטיקה . 

 
 תכנן והמפקח: המ העבודה תבוצע באחת משלושת השיטות, לפי בחירת

אטימת מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת חומר פליימסטיק מתוצרת  -
 גרמניה. 

 GENERALמיוחד של חברת " סילקוניאטימת מעברים ע"י גומי  -

ELECTRIC ." 
   , מתוצרת ארה"ב או גרמניה. K.B.Sאטימת מעברים ע"י שקיות  -

 
 היקף העבודה 

 אטימת מעברים נגד אש, עשן ומים.  .א

 אטימות במקומות הפגומים. תיקוני  .ב
 

 מפרטי ביצוע 

כל חומרי האיטום צריכים לענות לדרישות של אחד התקנים או המעבדות 
 המוכרות כמו: 

1) Underwriter Laboratories UL 263 (ASTM E119)  
2) NFPA 251  
3) Factort Mutual  

 ISO - R - 834  
4) DIN 4102: FOC - a.o  
 

ד תרמי וחשמלי, לא ישנה את תכונותיו במגע עם מים או החומר יהיה מסוג מבוד
 נוזלים אחרים. 

החומר יהיה גמיש, קל וניתן להחדרת כבלים נוספים. במגע עם אש, לא יורשו 
 פליטת גזים רעילים. 

 רמת הרעילות לפי תקן ישראלי.  
 חוץ מהחומרים המוזכרים במפרט זה, מותר לקבלן להציג חומרים שווה ערך. 
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על השימוש בחומרים הללו יינתן אך ורק אחרי בדיקה ע"י גורמים אישור 
 מוסמכים מטעם המתכנן. 

 כל האטימות נגד אש ועשן יבוצעו להחזיק מעמד עד שלוש שעות בתוך אש גלויה.
 

 לוחות חשמל /ארונות באחריות קבלן חשמל  .8.7

 כללי : .8.7.1

 . 61439הלוחות יבנו לפי תקן ת"י  .א

 לתקן הנ"ל . כה של מכון התקניםיצרן הלוח חייב להיות בעל הסמ .ב

יצרן הלוח חייב להיות בעל אישור ע"י החברה שאת המבנים שלה הוא  .ג
 מרכיב.

 .A910הלוחות יהיו עד  .ד

ק"מ מבאר  100-יצרן הלוחות יהיה יצרן הממוקם ברדיוס של מקסימום .ה
 שבע .

 (TYPE TESTED) . לפי התקן הנ"ל.PTTA-ו TTAלוחות יהיו  .ו

עם מספר שינויים  TTAיה מבוסס על לוח יה PTTAבכל מקרה לוח  .ז
 בודדים, ומפורטים בהצעה.

היצרן יציג תיעוד מלא של בדיקות התחממות הדגם באקסטרפולציות  .ח
 לפי 

IEC 60890   ועמידה בזרמי קצר לפיIEC 61117  במידה והלוחות יהיו
PTTA. 

של התקן(  2הלוח יהיה בנוי כך שגבולות עליית הטמפרטורה )לפי טבלה  .ט
 של התקן. 1רו בעומס מלא. מקדם הבו זמניות יהיה לפי טבלה ישמ

 .ISO 9002היצרן יהיה מאושר  .י

 הלוח יהיה מסוג מתועש ומקוטלג.  .יא

 היצרן יגיש קטלוג של המבנה לאישור המתכנן.
 בדיקות עליית הטמפרטורה וזרם קצר יעשו על ידי מעבדה מוסמכת. 

 וכניות לאישור. היצרן יגיש למתכנן את תוצאות הבדיקה יחד עם ת
 

 ייב לבצע את הלוחות בהתאם לדגם שנבדק.והיצרן מח .יב

 נתונים חשמליים .8.7.2

 400V מתח עבודה

 1000V מתח בידוד

 12KV מתח אימפולס של רכיבי כח ראשיים

 III קטגורית מתח יתר

 3 מספר פאזות

 50HZ תדר

 TNC-S/TN-S איפוס

 חיבור קשיח לאדמה נקודת כוכב של השנאי

 

 תנאי סביבה
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 40ºC רטורת סביבהטמפ

 95% לחות יחסית

 + מ'1000מ' עד  -400 גובה מעל פני הים

 3 דרגת זיהום

בשני  0.7gהלוח יעמוד ברעידות אדמה בכוחות של  עמידה ברעידות אדמה:
 1.5בשני הכיוונים האנכיים, וכל זאת לזמן של  0.4g -הכיוונים האופקיים וכן ב

 דקות.

 תקנים .8.7.3

 .ISO 9002הקבלן יהיה בעל אישור תקן 

 הלוח יבנה ויבדק לפי התקנים הבאים:

ISRAEL STANDARD ELECTRIC LAW   

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies  IEC-60439/61439 

Degree of protection provided by enclosure (IP Code)  IEC-60529 

A method for assessing the short-circuit withstand strength of 

partially type-tested assemblies (PTTA) 
 IEC-61117 

A method of temperature-rise assessment by extrapolation for 

partially type-tested assemblies (PTTA) of low-voltage 

switchgear and controlgear 

 IEC-60890 

Environmental Tests  IEC-60068-2 

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear 

assemblies - General requirements 
 IEC-62208 

Current transformers.  IEC-60044-1 

Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent 

protection for household and similar installations - Part 1: 

Circuit-breakers for a.c. operation 

 IEC-60898 

Surge arresters.  IEC-60099 

Direct acting indicating analogue electrical measuring 

instruments and their accessories. 
 IEC-60051 

Low-voltage switchgear and controlgear  IEC60947 

Fire hazard testing  IEC60695 

 

 הנחיות והוראות מיוחדות .8.7.4

המפסק הראשי של הלוח הראשי והמפסק בגב הגומחה יהיו מפסקים  .א

 LT. באם יידרש לפי בדיקות הארקה    L-S-Iאלקטרוניים ניתנים לכיול 

או משולבי פחת . על הקבלן לקחת  Gהמפסקים יוחלפו לבעלי פונקציה 
סקים בחשבון )בעבודה ובתמחור ( שייתכן ויידרש להחליף את המפ

 לאחר שהלוח יוצב במקום .

ציוד ייחשב כציוד שנמסר למזמין, רק לאחר שהוא הותקן, חובר למתח,  .ב
עבר את כל הבדיקות והופעל בהתאם לתכנון ולאחר שהקבלן מסר את 

 כל התוכניות, תוצאות הבדיקה והוראות ההפעלה והתחזוקה.

ר שהוא הקבלן יספק תאור טכני וקטלוגים של הציוד שהוצע על ידו לאח .ג
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בדק שהציוד המוצע מתאים להתקנה מבחינת התכונות החשמליות 
 והמכניות. 

הציוד העיקרי כמו מפסקי זרם, מגענים, שנאי זרם ומתח, מנורות,  .ד
לחצנים וכו' יהיו מתוצרת של חברות ידועות בעולם ומיוצגות בארץ, 

 השנים. 10אשר יבטיחו אספקת חלפים במקרה הצורך במשך 

 לי מאושרים: יצרני ציוד חשמ .ה

ABB 

EATON (MOELLER) 

SHNEIDER 

SIEMENS 

 (:Systemמבנה מתכת ) .ו

- LOGSTRUP  

- LVDP 

- MODAN  

- EATON (CUTLER HAMMER) 

עבור כל שילוב בין  61439על היצרן לדאוג לאישור מכון התקנים לת"י  .ז
 מבנה הלוח לציוד החשמלי.

 במידה ובקטלוגים של היצרן יצויין שהציוד חייב תיקון/שינוי .ח
( כתוצאה מתנאי ההתקנה ו/או deratingבערכים/תכונות חשמליות )

תנאי האקלים, סביבה וכו'. יספק הקבלן את הציוד הנדרש עפ"י המפרט 
וזאת לאחר ביצוע התיקון/השינוי הנדרש לעיל. במידה ובקטלוגים של 
יצרן הציוד לא תהיה התייחסות לתנאי ההתקנה, יידרש הקבלן לספק 

 הציוד בתנאי ההתקנה המפורטים לעיל. תעודות בדיקה של

במידה והקבלן מציע ציוד בעל תכונות טכניות ו/או מידות, השונות  .ט
או בתוכניות, עליו לציין במפורש את כל  מאלה המתוארות במפרט

הסטיות עם הגשת ההצעה הכספית ולקבל על כך אישור ממנהל 
ן לא הפרויקט, לפני חתימת החוזה. תאור הציוד המוצע ע"י הקבל

ישחררו מהדרישה לספק ציוד כנדרש  במפרטים ולא יהיו לקבלן כל 
 תביעות נוספות.

לא ייגרם שום עיכוב במועד המתוכנן של סיום העבודה, עקב השינויים 
 המוצעים.

הקבלן יספק תאור טכני ותוכניות ייצור של הלוח. יבדוק כל אפשרות  .י
ההתקנה  הובלת הלוח מבית החרושת לחדר החשמל וכן אפשרויות

במקום, בלי לגרום לשיבושים באתר ובתיאום עם כל יתר גורמי הביצוע 
 בשטח.

 הוראות .יא

המפרטים, רשימת הכמויות ולוח המחירים, השרטוטים,  .1
משרדי, תקנות ותקנים, משלימים זה את -המפרט הכללי הבין

זה ואם הקבלן מוצא סתירה כלשהי בין המסמכים שהוזכרו, 
הצעה למכרז לשם קבלת הבהרות עליו להסתייג לפני הגשת 

 והנחיות מתאימות מהמתכנן ו/או המפקח.

 חומר טכני מצורף להצעה .2
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 הקבלן יצרף להצעתו חומר טכני כדלקמן: .א

  נתונים טכניים" לאחר שמילא את  2נספח"
 האינפורמציה הדרושה.

 )ללא מילוי נתונים אלו לא תתקבל ההצעה( 

 .מראה כללי של הלוח כולל מידות ודלתות 

 אופייני של הלוח הכולל מפסיקי זרם ראשיים. חתך 

 .רשימת אתרים בהם מותקן ציוד כנ"ל בארץ 

 :קטלוגים מפורטים של הציוד העיקרי 

 .מבנה הלוח 

  מפסיקיMCCB. 

 .ממסרי פיקוד 

  .פסי צבירה המותקנים בתוך הלוח 

הקבלן יגיש תוך חודש מיום קבלת הודעה על זכיה במכרז  .ב
 תכלול, בין היתר:תוכנית עבודה מפורטת, אשר 

 .תוכנית מכנית של הלוח לאישור 

 .תוכנית חשמלית של הלוח לאישור 

 .רשימת ציוד של הלוח לאישור 

 .המועד לגמר עבודות מכניות 

 .המועד לגמר התקנת הציוד 

 .המועד לבדיקה במפעל 

 .המועד לגמר התקנת הלוח בחדר חשמל באתר 

פיקוד חודש מקבלת אישור לתוכניות הקבלן יגיש תוכניות  .ג
מפורטות, תכניות מערך הלוח והציוד, וכן תוכניות חיווט 

מפורטות, אשר יהוו בסיס לביצוע העבודה וכן לחיבור 
 כבלים לפיקוד, בקרה ומדידה.

חודש מקבלת אישור לתוכניות הקבלן יספק הנחיות מפורטות  1.1.1
להנדסה אזרחית להתקנת הלוחות על הרצפה )מידות, עומס, 

 פתחים וכדו'(.

 אחריות .יב

הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד, החומרים, צבע והעבודות שסופקו/בוצעו על ידו, 
לתקופה של שנה אחת מיום קבלת תעודת גמר לגבי ציוד חשמלי. האחריות הנ"ל 

חודש  18 -תוארך ותהיה שנה אחת מיום חיבור מתח ללוח, אולם לא יותר מ
 מיום קבלת תעודת הגמר.

 חלקי חילוף .יג
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 10רשימה של חלקי החילוף המומלצים להפעלה במשך בהצעתו הקבלן יצרף 
 רשימה תכיל תאור הציוד מק"ט יצרן, ומחיר יח'.ה שנים,

 מבנה .8.7.5

 
לוח יורכב מאחת או יותר עמודות זהות, מודולריות, בעלות מבנה  .1

 עצמאי מותקנות על הרצפה ומחוברות אחת לשניה באמצעות ברגים. 

 Annex E 1-39604-ECIלפי  2B יהיה  חרמת מידור של הלו .2

 2 כל עמודה תהיה מפלדה עם דלת אטומה. פח פלדה יהיה מגולוון בעובי .3
   מ"מ.

למעט אם מצוין אחרת במסמכי ההסכם.  IP54דרגת האטימות תהיה 
 הלוח יהיה מופרד לחלקים בהתאם למגבלות ההובלה וההתקנה בלבד.

ל מ"מ. כל הציוד המותקן ע 3הציוד החשמלי יותקן על הפלטות בעובי  .4
הפלטות יוגן ע"י כיסויים כך שלא תהיה גישה לחלקים חיים. תתאפשר 

 גישה בטוחה לידיות הפעלה ולכוונון היחידות.

ידית  גישה לציוד חשמלי תתאפשר לאחר פתיחת הדלת של העמודה. .5
הפעלה של  מפסק ראשי, מכשירי מדידה ונורות סימון יותקנו על גבי 

 הדלת.

מ"מ לפי התוכניות. עומק של העמודה  800או  600רוחב העמודה יהיה  .6
האורך הכללי של הלוח יהיה  מ"מ. 2200 -מ"מ והגובה  650יהיה עד 

הלוח מיועד להתקנה על הרצפה עם תחתית עבור  בהתאם לתוכנית.
 כניסות כבלים.

מ"מ. במקרים מיוחדים תידרש  100÷65הלוח יסופק עם סוקל בגובה  .7
 הגבהה גדולה יותר.

בצמוד לקיר כך שהגישה לציוד תתאפשר מהחזית הלוח יבנה להתקנה  .8
 בלבד.

 ידיות אינטגראליות. בסגרים מהירים עם כל הדלתות יצוידו .9

העמודות יהיו מופרדות אחת מן השנייה. כל עמודה תופרד בצורה  .10
 מוחלטת מעמודות שכנות ע"י מחיצות פלדה לכל הגובה.

ך מבדדי פסי צבירה יעברו מעמודה לעמודה דרך פתחים במחיצות ודר .11
 הפרדה ותמיכה מתאימים.

 כל הצירים של הדלתות יהיו עשויים פלדה בלתי מחלידה. .12

 כניסות כבלים .13

( 1כניסות כבלים יהיו מלמטה )אם לא הוגדר אחרת בנספח מס'  .א
 למהדקים ולציוד. ויש להשאיר מקום גישה לחיבור הכבלים

יציאות ממפסקי זרם יחוברו למהדקים בחלקו התחתון של  .ב
 ס"מ לפחות מעל פלטת כניסת הכבלים. 40בה הלוח בגו

חיבור כבלים חיצוניים למפסק ראשי ייעשה ישירות למפסיק  .ג
דרך אביזר מקורי מתאים. במידה ולא מתאפשר חיבור ישיר, 
הנ"ל יבוצע דרך פסי צבירה שיחוברו לכניסת המפסיק. הנ"ל 

יתאים לסוג, חתך וכמות הכבלים שיחוברו במקביל עפ"י 
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 התוכניות. 

הלוח יסופק עם פלטות ובהם מותקנות כניסות לכבלים בהתאם  .ד
 לתוכניות. הפלטות תהינה ניתנות לפירוק.

 .IP-65כניסות כבלים יהיו בדרגת הגנה  .ה

 תכנון סידור כניסות הכבל חל על היצרן ויאושר ע"י המזמין. .ו

החלק התחתון של הלוח יהיה חופשי לכניסה ויציאה של  .ז
 קשירת הכבלים.הכבלים ויכלול ברזל מחורץ ל

 הברגות, ברגים ואומים .14

 .UNCכל הברגים ואומים יהיו משושים לפי תקן מסחרי של  .א

 כל האומים הבולטים מהפח יהיו עם כיסויים מעוגלים.  .ב

 כל האומים, ברגים, שרוולים, פינים, צירים וכו' יהיו מצופים. .ג

 לא יתקבלו חלקים שעברו פאסיבציה.  .ד

י כוח מתיחה גבוה ומומנט ברגים לחבור פסי צבירה יהיו בעל .ה
פיתול גבוה ויותקנו במקום נוח לגישה עבור חיזוק בזמן 

 אחזקה.

על כל החזיתות של הדלתות וכן על כיסויי הגנה פריקים יותקנו שלטים  .15
מ"מ לפחות. במרכז כל עמודה  6חרוטים שחור על רקע לבן גובה אות 

נתונים  מ"מ עם 25בחלק העליון יותקנו שלטים חרוטים בגובה אות 
 כלליים וספציפיים של העמודה.

ובו פרטי הלוח  Nameplateבקצה העליון של עמודת הכניסה יותקן שלט 
 .(IEC 60439-1)בהתאם לתקן 

 שלטי חרום יהיו שלטים חרוטים לבן על רקע אדום.
הרכיבים יהיו עם שלטים שיכללו את הסימנים לפי סכמות פיקוד של 

 היצרן.
 לרכיבים יחוזקו ע"י ברגים. כל השלטים, כולל שלטים

השלטים של הרכיבים ניתן לחזק ע"י דבק ובשום אופן לא ע"י חבקים 
 פלסטיים.

 
 מפרט צבע .16

הקבלן יכול לבחור לו את אחת השיטות המפורטות להלן עבור צביעת 
 חלקי מתכת של הלוח, חלקי קונסטרוקציה, פחים ודלתות.

 צביעה בהתזה
 של התקן השוודי. SA 2.5ניקוי בהתזת חול יבש לדרגת  -

רב עובי של  6030מיקרון אפוקר  40צביעת שיכבת יסוד  -
 "טמבור" )גוון אפור(.

 שתי שכבות נוספות בצבע אפוקסי. -

 מיקרון. 190סה"כ עובי הצבע  -

 בלבד. (AIRLESS)כל הצביעה תבוצע בהתזה ללא אויר  -

 יישום הצבע בהתאם להוראות היצרן. -
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 צביעה אלקטרוסטטית )אבקה(
 
 .(DEGREASING)י הפח מלכלוך ושמן ניקו -

 טבילת הפח באמבטיית חומצה. -

 שטיפה במים. -

 ניטרול )פוספטיזציה(. -

 שטיפה. -

 יבוש. -

 צביעת הפח בשיטה אלקטרוסטטית על בסיס אפוקסי. -

 מיקרון. 90 -מיקרון אך לא פחות  100עובי הצבע הסופי יהיה  -

 פסי צבירה .17

הלוח. חתך  פסי צבירה הראשיים יותקנו רק בחלק העליון של .א
של פסי צבירה יהיה אחיד לאורך כל הלוח. פ"צ פאזות ופ"צ 

 אפס יעברו בצמוד.

הפסים הראשיים ייעשו מפסי נחושת קשיחים עם מוליכות  .ב
 גבוהה וקצבות מעוגלות.

הפסים יהיו מקוריים מבודדים. קטעי פסים, הסתעפויות  .ג
או  Raychemוחיבורים יבודדו ע"י שרוולים מתכווצים מתוצרת 

 יצרן אחר מאושר ע"י המזמין.

פאזיים ופס אפס יהיה -כושר העמסת הפסים הראשיים תלת .ד
 .40°Cבהתאם לתוכניות עבור טמפרטורת סביבה של 

עלית הטמפ' המירבית המותרת של הפסים מעל טמפרטורת 
 .50°C -הסביבה 

 
פסי הצבירה יותקנו, יחוזקו ע"י מבודדים מתאימים ויעמדו  .ה

פי שיידרש בתוכניות ויצוין במפורש או כ kA 50בזרם קצר 
 .1בנספח מס' 

פס אפס ופס הארקה יהיו בתחתית ולכל אורך הלוח. פס אפס  .ו
 יותקן על מבודדי תמיכה.

 יציאות .18

 כל היציאות ממפסקי הזרם יבוצעו ע"י פסים לחיבור בתחתית הלוח.
כל סט פסים לחבור יכלול מחיצות בין הפאזות ויכוסה ע"י כיסוי שקוף, 

 )פוליקרבונט(.  מבודד
על יצרן הלוח לדאוג לאפשרות קלה ובטיחותית לפתיחת כיסויי 

הפלסטיק עבור בדיקה טרמוגראפית. הקבלן חייב לקבל את אישור 
 המזמין לפיתרון שיציע. 

 
 חיווט כוח .19
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כל ההסתעפויות מפסי צבירה ראשיים למפסקי זרם יהיו מפסי נחושת 
קי זרם למהדקים יבוצעו קשיחה או גמישה מבודדים. חיבורים ממפס

 או פסי נחושת גמישה מבודדים. XLPE-ע"י גידים מבודדים ב

כל הגידים או הפסים יהיו בחתכים מתאימים לזרם הנקוב של המפסק. 
את טמפרטורת הסביבה והתקנים המצויינים. צבע  יש לקחת בחשבון

 (. 1954בידוד הגידים יהיה בהתאם לחוק החשמל הישראלי )

ומהדקי כוח יותקנו בסרגלים נפרדים. המהדקים יהיו מהדקי פיקוד 
   יצרן מוכר ומאושר ע"י המזמין. מתוצרת

 הארקה .20

כל החלקים של הלוח, כולל כל דלתות יהיו מאורקים ע"י גישורים 
 מבודדים, גמישים בחתכים הנדרשים עפ"י סטנדרט של יצרן.

 
 חוטים  .21

 חות(.מ"מ )לפ 1.5חוטים לפיקוד ובקרה יהיו גמישים בחתך 
 ממ"ר )לפחות(. 2.5חוטים למשני זרם יהיו בחתך 
. קצוות החוטים הגמישים יחוברו 105°Cהחוטים יתאימו לטמפרטורה 

ע"י שרוולי לחיצה. כל החוטים יסומנו בשני קצותיהם ע"י שרולים 
 פלסטיים ממוספרים אורגינאליים.

 מספור על החוטים זהה למספור על המהדקים אליהם הם מחוברים.
החוטים בתוך הלוח יעברו דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה  כל

 מתפרק או מחוזקים ע"י חבקים פלסטיים מתאימים.
תעלה פלסטית עבור חוטים העוברים בין העמודות תותקן בתחתית של 

 הלוח בחזית. 
 

 לפחות. 30%התעלות עבור החוטים יהיו עם רזרבת מקום של 
 צבעי חוטים

 
 חום - VAC 230חיווט פיקוד 

 כחול -  VAC 230חוט אפס 

 ירוק/צהוב -   חוט הארקה

 כיסויים .22

הלוח על כל אביזריו יהיה מוגן לאחר פתיחת הדלתות מפני נגיעה 
 מקרית בחלקים חיים.

כל החלקים החיים, אשר הגישה אליהם מתאפשרת לאחר פתיחת 
דלתות, כולל פסי צבירה ראשיים, פסים לחיבור וגם ציוד שמותקן על 

 בי הדלת יכוסו ע"י כיסוים מבודדים שקופים ומתפרקים.ג

 שלט אזהרה יותקן על כל הכיסויים.

על יצרן הלוח לדאוג לאפשרות קלה ובטיחותית עבור בדיקה 
 טרמוגראפית. הקבלן חייב לקבל את אישור המזמין לפיתרון שיציע. 

מ"מ הממוקמות בתוך  3כל הציוד החשמלי יותקן על גבי פלטות בעובי  .23
 עמודות.ה

הציוד יותקן באמצעות ברגים מרותכים כך שפירוק של הציוד לא ידרוש 
 גישה לאומים אחוריים.

 כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה.
יותקנו על פלטות פלדה. מאז"ים יותקנו ע"ג  MCCBכל מפסקי זרם 

 .DINמסילות 
 כל מכשירי המדידה והבקרה יותקנו על גבי הדלתות.

 
מערכת גילוי אש יבוצעו לכל העמודות בהתאם להוראות הכנות להתקנת  .24
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 המזמין וזאת ללא תשלום נוסף. מערכת גילוי אש תסופק ע"י המזמין.

 בחלקים החיצוניים של הלוח לא יהיו חלקים עשויים אלומיניום. .25

 אור הציודית .8.7.6

 

 MCCBמפסקים יצוקים  .א

יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים  MCCBמפסקי הזרם מסוג 
 .MOULDED CASEללא שליפה אלא אם צוין במפורש אחרת( מסוג )

 נתונים טכניים .ב

  400V –מתח נומינאלי 
 50Hz -תדר

 עפ"י התוכניות – 40Cזרם נומינאלי בטמפ' סביבה של 
  1עפ"י נספח מס'  (Ics) –כושר ניתוק זרם קצר סימטרי 

 
 נתונים חשמליים ומכנים .ג

 ים תלת קוטביים או המפסקים יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטי
 ארבע קוטביים עם הגנות אלקטרוניות. להלן פרוט ההגנות:

  1.0 - 0.4הגנה תרמית In 

  10 - 5הגנה מגנטית In 

  המפסק יהיה עם ידית ומצמד להתקנה על הלוח ואפשרות
 נעילה במצב מנותק.

  למפסק יהיה סליל הפסקה למתח המופיע במפרט הייעודי של
 הלוח.

 3זר למפסק יהיו מגעי עN.O+3N.C 230-כל אחד לV ,5A  מספר
 מגעי העזר הסופי יותאם לתכניות

  .צורת החבור תהיה מלפנים בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת
החבור יעשה על ידי פסי חבור שיצאו מהמפסק הן בצדו העליון 

 והן בצדו התחתון.

  המפסקים יצוידו בכסויים אורגינלים של יצרן המפסקים בפני
 ת בצידם העליון והתחתון.נגיעה מקרי

  הציוד יהיה מוגן מפני מגעFINGERPROOF 

 דרש הגנת פחת לאדמה, יסופק המפ"ז עם הגנה יבמקום שת
אינטגרלית כנ"ל או יסופק משנה זרם טורואיד ביציאת 

 המפסיק עם ממסר פחת שיפעל על סליל הפסקה של המפסיק.

  0.03רגישות הגנת הפחת תהיה לזרם זליגהA  0.3עדA עם ו
השהיה ניתנת לכוונון. ערכי כיול אחרים יהיו עפ"י דרישה 

 מפורשת.

 משנה זרם .ד

 .משני הזרם יהיו בעלי השנאה נומינלית בהתאם לתוכניות 
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  10 –הספק נומינליVA. 
  600 -מתח עבודה מרביV 
  50 -תדר נומינליHz. 
  4000 -מתח בדיקה V ,50 Hz במשך דקה אחת )בהתאם ל- 

IEC.) 
  10 –רמת אימפולס KV. 
  בידוד- Class E. 
  :20%עומס יתר קבוע מותר. 
  :דיוקClass 0.5. 

  60זרם יתר רגעי x In .לשניה אחת 
   250זרם דינמי x In. 
  :10גורם סטורציה. 

 
 מאמ"תים .ה

 מאמ"תים ז"י למעגלי פיקוד .א
  מאמ"תיםDC  יותקנו במעגלי הפיקוד השונים של

 התאים הנשלפים.

 אימו לעבודה במתח קוטביים וית-המאמ"תים יהיו דו
ויהיו בעלי זרם נומינלי בהתאם  60VDCנומינלי 
 לעומס. 

  לא יאושר חיבור טורי של קטבים של אותו מאמ"ת
 להבטחת פעולת הניתוק.

  50המאמ"תים יעמדו בזרם קצר שלkA/13mSec 

  המאמ"תים יהיו עם מגע עזר אשר יציין הפסקתם
 לצורך פיקוח ומעקב.

 מאמ"תים ז"ח למעגל פיקוד .ב
מפסיקי זרם חצי אוטומטיים  -

זעירים )מאמ"תים( יהיו לזרם 
ועם מגע עזר  10kAקצר של 

 לצורכי פיקוח ומעקב.

המאמ"תים המחוברים לפסי  -
צבירה יהיו מגבילי זרם קצר 

מיועדים   2Aלזרם נומינאלי עד 
לניתוק בזרם קצר סימטרי 

 .KA 50מחושב של 

 הפסקה"-לחצני "הפעלה .ו

 22.5ובקוטר  IP65חזיתית בדרגת אטימות כל הלחצנים יהיו להתקנה 
 .VAC 230ומתח  6Aבזרם  NO + 2NC 2מ"מ. כל לחצן יהיה עם מגעים 

 מפסק בורר לפיקוד .ז

 הבורר יהיה להתקנה חזיתית עם ידית על הדלת

 ,(.1,0,2מצבים של הבורר: שלושה )

 .230VAC/6Aמגעים: 
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 , כנדרש.3מספר קטבים: עד 

 ממסר מתח יתר תלת פאזי .ח

 400V -  של כניסה לממסרמתח 

 70-85% - תחום ירידת מתח מתכוונן

 שניה   1÷0.1 -  זמן פעולה מתכוונן

 ,    VAC/5A 230 -   מגעי עזר

2N.O.+2N.C 

 ניתן לכיוונון 20%עד   -היסטרזיס                                       

 

 ממסרי עזר למעגלי כח .ט

אם לא הוגדר  230VAC/10Aר כל ממסרי פיקוד יהיו עם שישה מגעי עז
 .1אחרת בנספח 

 או מתח אחר לפי תוכנית פיקוד. 230VAC -סליל מתח 
 ממסר השהיה יהיו ממסרים אלקטרוניים לפי דרישות התכניות.

 
 מנורות סימון .י

, להתקנה על הדלת עם עוצמת אור   IP65, LEDמסוג  מנורות סימון יהיו
 ת הפיקוד.או מתח אחר לפי תוכני 230VACגבוהה, מתח 

 מהדקים .יא

 כל המהדקים לפיקוד יהיו בצבע אפור.
 המהדקים להארקה יהיו בצבע ירוק/צהוב.

כל המהדקים והסוגים יהיו מסומנים לפי התכנית עם סימניות 
 אורגינליות.

 כל אביזרי העזר למהדקים יהיו אורגינאליים של אותו היצרן.
 

 מכשירי הגנה בפני מתח יתר .יב

יחוברו לפסי צבירה ראשיים  TYPE IIיתר מכשירי הגנה  בפני מתח 
 ויכילו סימון בזמן פעולה.

 80kA -  זרם לאדמה
 400/230V -  למתח נקוב

מגיני מתח יתר יותקנו ביחד עם נתיכים מהירים נשלפים להגנה ולניתוק 
 בעת תקלה.

 
 מערכת מדידה אלקטרונית .יג

 למכשיר יהיו הכניסות הבאות:
 . 5Aכניסות זרם  3
 .230VACפאזיות  כניסות מתח 3

 .230VACמתח עזר 
  .המתקדם ביותר כולל תקשורת  SATECהמכשיר יהיה תוצרת 

 או לפי דרישה אחרת. ETHERNETהמכשיר יסופק עם תקשורת מובנת 
 

 מתמר זרם .יד
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  0-5המתמר זרם יהיהA/4-20mA. 

  24המתמר זרם יהיה דו גידיVDC. 

  המתמר זרם יהיה בדרגת הגנהIP-54 עם גוף מתכתי או  
 פוליקרבונט, עמיד בפני אש.

  רמת הבידוד בין כל הכניסות ויציאות ומהדקים של כניסת מתח
 לפחות. 2.5kVוזרם תהיה 

 :לפחות( ±0.25% דיוק הקריאה( 

 
 שנאי פיקוד .טו

 או שווה ערך מאושר  ROSEN-MULLERשנאי הפיקוד יהיו מתוצרת 
 ע"י המזמין.

 .1פח מס' בהספק המוגדר בנס 400/230V  -השנאי יהיה ל -
 לשנאי יהיו שני סלילים נפרדים, ראשוני ומשני שניהם מנחושת. -
   דרגות וויסות בסליל הראשוני עבור המתחים: 5לשנאי יהיו  -

Un  5% ,Un  2.5% ,Un  0  
 סלילי השנאי יהיו יצוקים באפוקסי. -
השנאי יותקן בתוך קופסה עם פתחי אוורור ועם מהדקים  -

 לים הראשוני והמשני.לחיבורים של הסלי
השנאי יעמוד בזרם קצר הנובע מקצר ישיר במהדקי יציאה  -

 שניות. 2במשך 
 

 םמגעני .טז

  המגענים יסופקו, יותקנו ויחווטו עם כל
אביזרי העזר הדרושים ובכלל זה מגעי עזר 

2NO + 2NC . 

 המגענים יעמדו ב- type test  עפ"י
DIN/VDE 0660  וכןIEC 60947-5-1. 

 מגענים במעגלי הכניסה רמת בידוד ה
 690VAC Class Cוהיציאה תהיה לפחות 

 .IEC 60947-4-1עפ"י 

  המגענים מיועדים למיתוג ולהתנעה ישירה
(, יתאימו squirrel cageשל מנועים )

 .AC3לייעודם לפי קטגורית הפעלה 

  2המגענים יבחרו כך שיעמדו בקטגוריה 
(COORDINATION TYPE II כאשר הם )

סק המתאים להם מוגנים עם המפ
)המגעים לא ידבקו ויאפשרו המשך פעולה 

 מלא לאחר קצר מלא(.

  אורך חיי מגעי המגענים בקטגוריה של
AC3  פעולות. 800,000יהיה מעל 

  סליל הפעלה של המגען יהיה למתח
 .230VACנומינלי של 
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 10 -מגעי העזר יהיו לA 230 -בVAC. 

  הציוד יהיה מוגן מפני מגע
FINGERPROOF 

 זרם עם הגנה בפני זרם זליגה.מפסק  .יז

 לפי תכנית. 4או  2מספר קטבים: 
 לפי התכנית. 63Aאו   40A, 25Aזרם נקוב: 

 .x In 10כושר ניתוק וחיבור: 
 30mAזרם זליגה: 

 
 מפסק פיקוד מחליף .יח

 מפסק מחליף יהיה להתקנה חזיתית עם ידית כדלקמן:
 2  מצבי מפסק מחליף:

 ,  כנדרש3עד    מספר קטבים:
 230V/10A                מגעים:זרם 

 
 ספקי כח .יט

 230AC/24DC .מתוצרת פניקס או סימנס בלבד 
 27V מתח יציאה

 20A זרם יציאה

 1%עד  גליות ביציאה

 1% יציבות מתח

 ניתן לכיוון 11.5In הגבלת זרם לעומס

תכולת הרמוניות זרם בכניסה 
THDC 

<10%  

 90% -גדול מ ותנציל

 50dbלא יותר מאשר  מ' 1רמת רעש במרחק של 
 בעומס נומינלי( ANSI 51.2 -)בהתאם ל

 

 לוחות נוספים בפרויקט   .8.7.7

 
 פנל כבאים בכניסה לבניין .א

 בכניסה לבנין יותקן פנל כבאים שיכלול את הפונקציות הבאות: -

לכל הפרויקט רכזת   -. רכזת משולבת ממוענת עם חלון שקוף 1 -
 אחת

 . לחצן הפסקת חשמל חירום לבניין.2 -

 . לחצני ניתוק לוח חשמל ראשי ולוחות משנה.3 -

 .ומיקרופון כריזה בכל הפרויקט תותקן רכזת אחת.4 -
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ע"י יועץ בטיחות ו/או שירותי  ש. כל פונקציה נוספת שתידר 5 -
 הכבאות. 

כל ההזנות בין פנל הכבאים למערכות השונות יהיו ע"י הקבלן  -
 E 90FE180עמידי אש שעתיים   NHXHהחשמל ע"י כבלי 

 בתיאום עם מתקיני המערכות השונות.

 אופני מדידה  .8.8

צגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים )כתובים בה הקבלן יתחשב
 ומשורטטים( במפרט טכני, כתב הכמויות ובתכניות. 

 
את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים  יכללוהמחירים המוצגים 

ם באותם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים באתר, הנזכרי
 ./הוט ו/ או חברת חשמל וחברת בזק עירייהלרבות תנאי ה

 
אי הבנת תנאי כלשהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה 

 לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 
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  ידה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם:מחירי היח

 תכניות לאישור ותוכניות עדות. .1

 לרבות :  כל הבדיקות  .2

 .כשירי בדיקה ומדידהמ -

 .יומן הבדיקות -

 מתקן. הבדיקת  -

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .3

 שנים על העבודה  .  5אחריות  .4

אום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או ללא הבדל באם הת  -תיאומים  .5
 . הוכשלגורם חוץ /רשות 

 : הדרושים לקביעת והתקנת כולל  חיזוקי הברזל .6

 לתעלות כבליםו לסולמות כבלים מתקן התליה -

 תאורהי הגופמתקני תלייה ל  -

או כבלים  תצינורומשותפת של  להתקנה םמגולווניברזל מ םפרופיליכולל   -
 במתקן.

 : ל גםהמחיר כול .7

 החבקים -

 חיזוקים -

 מהדקים  -

 סגירות -

 חומרי בידוד -

וכן את כל שאר חומרי העזר ועבודות הלוואי אשר לא פורטו במפורש ואשר  -
 נחוצים להשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. 

תיבות הסתעפות מסוג כבה מאליו , עם מכסה נסגר ע"י ברגים ועם  -
 מהדקים, 

 ממ"ר.  16ר כבלים בחתך עד  בולצים, פ"צ, וכד' עבו -

 ) גם אם לא אושרו לבסוף( .הכנת דוגמאות למיניהן  .8

 

 נורותיצ .8.8.1

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים  -
גם: קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון 

 ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים.  4בקוטר 
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 8מ"מ ומעלה  המחיר כולל חבל השחלה בקוטר  36 בצינורות בקוטר   -
 מ"מ. 

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם  -
, חוטי השחלה, תמגולוונו: קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות 

 קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 
י צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, כוללים גם תיקונ םמגולווניצינורות  -

 תרמילים סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'. 
 8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון    3נורות פלסטיים גדולים מעל  "יצ -

מ"מ קוטר בכל צינור עם רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות 
 לקצות הצנרת.  מ"מ מתוחות ומתוחזקות ע"י חבקים2גומי בעובי  

מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי למתקני חשמל כלול במחירי  -
הצנרת לרבות סגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר 

 בקירות. 
מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל  -

הודקות עבודות החפירה, הכיסוי כולל עטיפת חול ומילוי בשכבות מ
 ואי הנחוצות לשם כך(. ווהחזרת פני השטח לקדמותם )שאר עבודות הל

מ"מ  6רשת זיון קלה קוטר  B200עטיפת בטון לצנרת כוללת גם : בטון  , -
 ס"מ, העמקת החפירה מתחת לצנרת ובצדדים.  15כל  

עם מכסה  –הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  -
 ברגים. 4הנסגר ע"י 

ר הצנרת כוללת פתיחת חריצים בקירות ובבטון לצורך התקנה מחי -
 .1:3סמויה , תיקון החריצים בבטון וחול ביחס 

 
 הארקה .8.8.2

 ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר. 

 כבלים ומוליכים .8.8.3

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות 
, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, ןסימויוחדות )למוליכי אלומיניום(, תגיות ומ

ממ"ר,  16קופסאות הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך  
השחלה, הנחה, חזוק וכד'. אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות 

 והמוליכים בהם אם מונחים או מושחלים. 

 תעלות וסולמות .8.8.4

 ת כבלים כוללות במחיריהן גם: תעלו

מטר, הארקתו, ביצוע  1.5מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל  
תקע בקטעים, צביעה/ גילוון לפי הדרישה בפנים ובחוץ, פניות  -בצורת שקע 

, שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי חיבור לתעלות תזוויובגירונג, 
 נקובים מגולבנים בתעלות אנכיות.  Zרופילי המסתעפות, פלנשים סופיים פ

המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע  של  
 ס"מ לפחות.  4

מ"מ. לתעלות כבלים מרשת אין  3כוללות מכסים קפיציים ועוביין   PVCתעלות  
 צורך במכסים.

ת , ותיקון הפתח בבטון פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעבר התעלו
 .1:3וחול ביחס 

 וחות חשמלל .8.8.5

 לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: 
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כניות ייצור ומבנה לאשור, מבנה לוח עצמו ,חיווט, פסי צבירה והגשת ת .1
מנחושת, שילוט סנדויץ חרוט לכל האביזרים. מקומות שמורים והכנות 

ים, קלפות עבורם, כפתורי נשיאה מתכתיים וידיות מצופות ניקל לפנל
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  .2
 לשם הובלתם והחסנתם עד להתקנתם במקומם. 

לא יהווה עילה  -עבודה ( התקנת ציוד בלוחות חשמל בשטח )באתר ה .3
 לתוספת כספית. 

 צביעה  .8.8.6

 צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים. 

 חומרי עזר .8.8.7

חומרי עזר בגין קטעי כבלים, מוליכים, צינורות, הדרושים לחבור האביזרים 
 כלולים במחיריהם, לרבות ברגים, אומים, דיסקיות וכו'. 

 שילוט וסימון  .8.8.8

 : סימון ושילוט רים כולל מחירי האביז

 .לכבלים -

 שילוט לוחות -

 גופי תאורה  -

 .תעלות, סולמות  -

 .מפסיקי זרם -

 .בתי תקע  -

  .לוחות שרות  -

 סימון כל מ"ז,  -

 לחצן,  -

 בית תקע,  -

הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו  
 שלטים מסנדויץ' פלסטי חרוט. 

 נקודות .8.8.9

הצנרת,  חשמל ותקשורת כוללות את אספקת והתקנתכל הנקודות ל .א
המוליכים והכבלים בין מקור הזינה לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי 

 כולל חיווט וחיבור בקצוות.  או תקשורת,

נקודות בהתקנה סמויה כוללת גם חציבה בקירות , חגורות בטון  .ב
 ותיקוני טיח. 1:3ותקרות וכן אטימה בבטון וחול ביחס 

 מאור להתקנה סמויה כוללת: נקודת  .ג
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   כבלים מסוגFR-N2XY  ממ"ר  16עם מוליכים מנחושת
 בצנרת ומחוברים בלוח חשמל, בג.ת. ובמ"ז.  מושחלים

  מ"מ, מותקן   16צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר
בהתקנה סמויה, לרבות חציבות בקירות, אטימה, וקופסאות 

 ברגים.   4מעבר פלסטיות עם  מכסה הנסגר ע"י 

 אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה 10 מפסק זרם
 סמויה. 

 כל ציוד עזר ושילוט 

  ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור.  -עבור מ"ז מחליף שני 

  לא תשולם  -במקומות  בהם קיים ג.ת. דו תכליתי לחרום
 לקבלן כל תוספת כספית בגין תוספת מוליך. 

 
אמפר להתקנה סמויה כוללת את  1X16ם נקודת כוח חד פאזית לזר .ד

 העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:

 
  ממ"ר עם מעטה  2.5מוליכים מנחושת בחתךP.V.C  מושחלים

 בצנרת ומחוברים בלוח חשמל ובשקע.

  מותקן  –מ"מ  16צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר
בהתקנה סמויה, לרבות חציבות בקירות, אטימה וקופסאות 

 ברגים. 4בר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י מע

  ,בית תקע חד פאזי עם שלושה קטבים מהדגם המפורט בתוכנית
 מותקן תה"ט.

 .ציוד עזר ושילוט 
 
 1X16 -נקודת כוח חד פאזית להתקנה סמויה, עם שקע לזרם שונה מ .ה

אמפר,  1X16אמפר כוללת את כל המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית 
והצינורות יהיו בחתך המתאים לפי חוק חשמל אך המוליכים, השקע 

 וכמפורט בתוכנית.
 
 אמפר להתקנה גלויה כוללת: 1X16נקודת כוח חד פאזית לזרם  .ו

 
     כבל מסוגFR N2XY-  ממ"ר מושחלים  2.5עם מוליכים בחתך

 או בתעלות ומחוברים בלוח חשמל ובשקע. בצינורות

 ת פלסטיים צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורו
כפיף כבד כבה מאליו מעל תקרות ביניים, מחזיק כבלים 

 ברגים. 4מכסה הנסגר ע"י  וקופסאות הסתעפות עם

  כוללת הנקודה גם תעלות  –אם נדרש בתוכניתP.V.C  במידות
(1.5X1.5) (  1.5ס"מ אוX3 ס"מ במעבר הכבלים במקומות )

 גלויים.

  1שקע חד פאזי לזרםX16 תוכנית, אמפר, מהדגם הנדרש ב
 עה"ט. מותקן 

 .כל ציוד העזר ושילוט 
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 ציוד חליפי .8.8.10

במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז/חוזה זה זכאי 
המפקח לדרוש ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי עבודה ובעל נתונים שהם 

 בדרגה הגבוהה הקרובה ביותר לנדרש במכרז/חוזה זה. 
 .ליפי ולדרוש ציוד נדרש בחוזההמזמין רשאי לפסול ציוד ח

 בדיקת המתקן ומסירתו  .8.8.11

 לפני מסירת המתקן למפקח , ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל. 
 וידרששיכל הטיפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים 

 יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו . 
ל על ידם ללא הערות רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקב

המתקן   .או הסתייגויות יימסר המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית/
ייחשב כמשולם באופן סופי רק לאחר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח 

 והמזמין ומסירת תכנית עדות .
 המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים של העבודה.

 אי להזמין לבדיקה בודק מטעמו.המזמין רש 
צועו אין פרושו קבלת עבודה ולא תהיה לקבלן שום יהשימוש במתקן לאחר ב

זכות למנוע מהמזמין את השימוש במתקן על אף אי קבלתו של המתקן ע"י 
 המזמין או מי מטעמו.

 
 חתימות  .8.8.12

לתשומת לב הקבלן הראשי: חתימתו של קבלן המערכות על המפרט  .א
ית והיא הוכחה שקבלן המערכות קרא את המפרט הטכני הינה הכרח

א יתקבלו לפיו ל ויפעל הבין תוכנו ביסס הצעתו  על סמך המצוין במפרט
שום הערות טענות ותירוצים מקבלן המערכות שלא נמסר לו המפרט לא 

 ידיעתו.לקרא אותו או לא הובא 

על הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע את  .ב
תו במקביל לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע עבוד

 מכך.                  

יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת באזור ישוב פעיל עם תשתית  .ג
קיימת של מערכות צנרת חשמל, בזק, מים, ביוב, ניקוז, ועוד לכן, חובה 

לשנות  על הקבלן להשיג אישורי  חפירה מכל הגורמים ויתכן ויהיה צורך
תוך כדי  –תוואי או להעמיק את התשתיות החדשות בהתאם לצורך 

 ביצוע.

קבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח   .ד
 והבנת הפרוייקט.

 הערות:

ברור לנו כי אם נרצה להציע ציוד שווה ערך לציוד המוכתב במכרז נפעל לפי האמור  .1
 במפרט זה. 

בעיון את המפרט ,הבנו תוכנו ואין לנו הסתייגויות לגבי הרינו מאשרים בזאת כי קראנו  .2
  .צועויפעל לפיו ויש  בידינו את כל המפרטים המשלימים הנדרשים לבנהנאמר בו . 

 



74 

 

מקיף ו'  -באר שבע  -אולם מחול   

 

 עבודות טיח - 09 פרק

 
 דרישות כלליות .1009

 
הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכין  09.01.1

 טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף. תר.תערובת בא
 

כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2
" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה.
 

, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה 09.01.3
ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג 
 לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

 
ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותלחלוטין  קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים 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.

 
ן גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופ 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 שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8

 .במחיר החיפוי
 

 פני מדידה מיוחדיםאו .2009
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.
ים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים טיח ליד אלמנט ה.

 וכיו"ב(
 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 .1010

 
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  אריחים/חיפויים/סוג המרצפות 10.01.1

 .המפקח
( למניעת החלקה ובכל 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  

התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 
 קן.למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומנים בתו הת

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.
  
סדרה אחידה של היצור תהיה זהה. יש להקפיד על  אריחים/מידת כל המרצפות 10.01.2

( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות תאריך ייצור)
. יש למיין אריחים/גוון אחיד לכל המרצפותשונות לאותו אריח. יש להקפיד גל 

את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, 
 גוון או פגם. 

 
 ות או לפי הנחיות המפקח. לפי התכני -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
 

 טיבות הבאות:הריצופים יבוצעו באלטרנ 10.01.6
מדה  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלןבהדבקה ישירה ע"ג הבטון.  א.

  עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה. מתפלסת ו/או שפכטל
ס"מ, נטול סיד עם מוסף  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב  ב.

 ק"ג למ"ק.  200 -להגדלת העבידות. תכולת הצמנט בתערובת 
 30-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע רטובים )אזורים נמוכים(בחדרים  .ג

)הכלול  במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
 במחיר היחידה(.

תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי  
 היחידה.

 
ילוב גוונים וצורות מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, ש 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
 ושיפולים מכל סוג שהוא. 

 האישור יכלול את:  
 ים. סוג האריח א.
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה  ב.

 וכל הדרוש לביצוע העבודה. 
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

 מהעבודה המיועדת לביצוע. 
 

ב על שנים מיום אישור המפקח בכת 10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
גמר העבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת 

, לאחריותו על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע הפרויקט
והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. 

ן יתקן, על האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבל
חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין. 

 מסוים או בשטח כולו.  באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 
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ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  
"י שיקול דעתו של שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ 48על גילוי פגמים או תוך 

 המפקח. 
 

 הגנה על שטחים מרוצפים10.01.11
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 
ולם בכל כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, א

 מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן .2010

 
( בגוון לפי 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1

 בחירת המפקח.
 

צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  10.02.2
 בהתאם לתכניות. מדויקיםמאות מיוחדות לרבות חיתוכים דוג

 
 הטיט להדבקה יהיה מסוג המאושר ע"י ספק האריחים ובאישור המפקח.  10.02.3

 
 הכנת האריחים להדבקה .42.010

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף  
ר את האבק או את אבקות את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסי

עשויים בכבישה בתבנית.  םתעשייתייה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: אריחים 
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה 

למשל(. אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב  טלק"מחליקה" )כגון 
ק וגב האריח, ויש להסירה, האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדב

 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, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 
יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות  . ניקוי האריחיםנקיים מאבק ויבשים

 לקלוט את מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5
לעיל. יש לרצף בשיפוע  05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  

לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור 
קלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי המוגדר למ

 תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.
 
 מילוי מישקים .62.010

 3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  
אים בחומר כיחול רובה ממוללפחות או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו  מ"מ

עד שתיפגש עם  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIאפוקסי תוצרת "
 מ"מ.  6הדבק שחדר למישק ולפחות 

. בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  
 אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.

 10מישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק לפני מילוי המישקים יש לסלק מה 
 מ"מ.

 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 
יש לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
פקח. התכנון של מיקום בגוון שיקבע ע"י המ חומר גמיש על בסיס סיליקון

 המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.
 

 
 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה .3010
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( 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1
 בגוון לפי בחירת המפקח.

 
 דבקת האריחיםהבמפרט הכללי.  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2

במפרט הכללי בדבק מתאים 100651ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף בוצע ת
 המאושר ע"י ספק האריחים.

 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 
 

 לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3
 

על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,  יש להקפיד 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.
 

מפורט " ו/או פרופילי נירוסטה כRONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5
 בתוכניות.

 
 אופני מדידה ומחירים .0610

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 
כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  וקרצוףניקיון  א.

 במצב נקי לחלוטין.
ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ב.

 וף על בסיס מלט לבן.הריצ
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  ג.

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים  למיניהן וכו'. ההתאמות
 קטנים, מעוגלים וכו'.

ו/או בטון שיפועים  , בטוןהכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב .ד
  עיל.כמפורט ל

 הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל. .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'  .ו

מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

 ציה, חשמל וכיו"ב.אביזרי אינסטל
 .משטחי טרצו הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(-ליטוש 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.

ק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני איטום במסטי יא.
 התברואה ברצפה ובקירות.

כל עבודה אשר המפרטים ו/או התוכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת  יב.
 בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
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 עבודות צביעה - 11פרק 
 
 כללי .1011

 
סופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש וי 11.01.1

 המקורית.
 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 

 
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2

לול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר יפריימר וחומרי הד
 לפחותקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו השכבות שידרשו ל

 שלוש שכבות(.
 

 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.
גוון בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון ב ב.

 שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 
 

לי חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בע 11.01.4
 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.01.5

וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע 
 שכבות הגמר.

 
מ"ר,  1להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן 11.01.6

מכל סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך 
 בעבודה.

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  -כל הגוונים  
 עד לקבלן הגוון המבוקש.

 
ת, ארונות, קבועות בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונו 11.01.7

 ריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.אסניט
 

 מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס. 11.01.8
 

 טיפול בצבעים .2011
 

 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1
 

ר במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם את הצבעים יש לשמו 11.02.2
 חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 
 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.
 

 ין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.א 11.02.5
  

 בטיחות .0311
 

כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את  11.03.1
 העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.
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אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.03.2
 או מדללים.

 
 תיקוני צבע .0411

 
ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י  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 ר, באם לא יאמר אח 11.05

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.  
במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 

 חשבון הקבלן.
 

 אופני מדידה מיוחדים .0611
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  א.

 חלקים ונקיים.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל  ב.

והורדת כל כתמי  בפוליאתילןרצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 
 ע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.הצב

 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. 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.
שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו  תיקוני צבע ז.

 ע"י המפקח.
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 בנפרד.



80 

 

מקיף ו'  -באר שבע  -אולם מחול   

 

 עבודות אלומיניום - 12פרק 
 
 כללי .1012

תקן -מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו 
 ומחלקת תכנון בסגל החברה.

 ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות. 
 

 וכניות ביצועת .2012
 

התכניות יבוצעו  לאישור המפקח. SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 12.02.1
 .הטעון אישור המפקח בתחום, מומחהע"י 

 
תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תוכניות ן בנוסף יגיש הקבל 12.02.2

העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו 
 תקן.

 
ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה  התוכניותלאחר אישור  12.02.3

 .צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור
 

 חומרים וציפויים .0312
 

, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י כל  12.03.1
 לחלונות אלומיניום. 

 
מ"מ  2בעובי , פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים 12.03.2

לפחות. דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף 
 בדרישות התפקוד של מפרט זה. המותרת לפחים כמוגדר

 
 רמת גימור 12.03.3

 
 פרופילים א.

היו בגמר צבוע בתנור בהתאם פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 
 לרשימות. 

 
 אמצעי חיבור ב.

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  
לתי מחלידים פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים ב

 רייווצאחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא 
 תא חשמלי. כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.

 
 אמצעי עיגון ג.

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  
יבית בה חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוז

 נמצא הבניין.
 

 אביזרים ופרזול ד.
בלתי  מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  

כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על  ה בגמר מופרשמחליד
 ידו. האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח.

 
 סרגלי זיגוג ה.

הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תהשמשה במגרע הסרגלים לקביעת 
  בתוכניות. המצוינים

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,  
 ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה. מדויקתחיבור ישר בצורה 

 
 
 הזכוכית ו.
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הזכוכית תהיה עפ"י המוגדר בתוכניות אך, בכל תנאי לא נחותה ממה  
 בתקנים. שמוגדר

 .938ות"י  1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י  
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים .0412
 

 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 12.04.1
 תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים. א.
 דוגמאות לכל האלמנטים. ב.
 "י חומר בידוד כדוגמת פלציב.הפרדה בין אלומיניום לפח ע ג.
 כל הבדיקות כנדרש. ד.
 כל הפרזול כנדרש. ה.
 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה. ו.
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל הנדרש ע"י היצרן  ז.

 עד לקבלת מוצר מושלם.
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות  ח.

הרכבת חלקי האלומיניום אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל ב
 התיקונים שלכל חלקי הבניין שניזוקו בעת ההרכבה.

 מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי. ט.
 

 בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה. ±10%שינוי מידות בגבולות  12.04.2
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 מתקני מיזוג אויר - 15פרק 
 

 כללי 15.01
 

לבית ספר למחול עבודות מיזוג האויר המפורטות בפרק זה מתיחסות  15.01.01
 בבית ספר מקיף ו'.

 
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט המיוחד, כתבי הכמויות  15.01.02

והמפרטים הכללים לעבוודת בניה של משרד הבטחון במהדורתם 
 המעודכנת.

 
 שם מס' 
 מתקני חשמל 08 
 ת צביעהעבודו 11 
 מתקני מיזוג אויר 15 
 וכן כל התקנים הישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. 

 
העבודות מתבצעות במבנה בהקמה ועל הקבלן לאחוז בכל האמצעים  15.01.03

כדי להמנע מגרימת נזק לציוד קיים, לקווי חשמל וטלפון, לקווי מים 
חרים וביוב, תעלות וכו' ולבצע עבודותיו בתיאום עם קבלנים א

 במקצועות אחרים וצוות המתכננים של המזמין. 
 

מהנדס הביצוע של קבלן מיזוג האויר יהיה מהנדס מנוסה שילווה  15.01.04
שעות ביום(, ויפקח על עובדיו,  8ימים בשבוע ) 4העבודה באתר לפחות 

קבלני המשנה שלו, ויתאם עבודותיו מול קבלני משנה אחרים של הקבלן 
 הכללי.

ן באתר יהיה טכנאי מנוסה ומיומן אשר יהיה נוכח באתר, כל נציג הקבל 
 זמן שעובדי הקבלן או עובדי קבלני המשנה מטעמו יעבדו במבנה.

 
 תאור מערכת מיזוג האויר במבנה 15.02

 
 -VRF/VRVמתקן מיזוג האויר במבנה הינו בשיטת  15.02.01

(VARIABLE-REFRIGERANT-FLOW/VOLUME-SYSTEM)                                        -
HEAT PUMP-HEAT RECOVERY                                 

 בחללים שונים של בו זמנית  המאפשרת קירור וחימום
לשאר חלקי                   HEAT PUMP –)משרדים(, והמבנה

 המערכתהמטופלים ע"י יחידות טיפול באוויר. 
 

טיפול אוויר מורכב מיחידות יים לשטחים התפעולמתקן מיזוג האויר  15.02.02
 המבנה. של גג העיבוי המותקנות על ומיחידות 

 
יחידת מפוח מ תורכב  ההנהלה והצוות י בכל חדרמערכת מיזוג האוויר  15.02.03

 נחשון מתועלות ונסתרות.
מיחידת מפוח הנחשון המתועלת מתפרסות תעלות אוויר המפזרות  

 האוויר בחלל הממוזג.
 

 אוויר טיפול באוויר, ויחדות טיפול בעל גג הבניין מותקנות יחידות        15.02.04
 במבנה מפנלים מבודדים. היחידות .צח              
 מהיחידה/יחידות לאוויר צח מתפרסות תעלות אוויר המפזרות              
 האוויר בחלל הממוזג.                

 
יחידות העיבוי ליחידות מפוח הנחשון צנרת קרר ופיקוד מחברת בין כל  15.02.04

 .ו/או יחידת אוויר צח המוזנות ממנה
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 נתונים אקלימיים ותנאי פנים 15.03

 
 נתונים אקלימיים: 15.03.01

 קיץ 
 C37  -             מד חום יבש לתכנון 
 46C  -           מד חום יבש מירבי לתכנון מעבים  
 C25  -             מד חום לח לתכנון  

 
 חורף 
 3.5C  -             מד חום יבש לתכנון  

 
 תנאי פנים: 15.03.02

 מד חום יבש. 23C2C  -קיץ וחורף  
 
 

 תאור העבודות 15.04
 

מתקן מיזוג אויר מושלם על כל  מכרז/חוזה זה מתייחס להספקת והתקנה של 
 אביזריו לרבות:

 
(.VRF/VRV-HP/HRיחידות עיבוי לקירור וחימום בו זמנית ) 15.04.01
  

 
חידות טיפול באוויר ויחידות לטיפול באוויר צח מותקנות י      15.04.02

 גלויות מחוץ למבנה.
 

 יחידות מפוח נחשון מתועלות נסתרות.  15.04.03
 

 מפוחי איורור שירותים. 15.04.04
 

תעלות אוויר, תעלות יניקת עשן, תעלות פח שחור,  תעלות  15.04.05
 מפזרים, תריסי אויר חוזר. אוויר גמישות,

 
 צנרת קרר. 15.04.06

 
 אינסטלצית חשמל. 15.04.07

 
 מערכת פיקוד והפעלה אוטומטית. 15.04.08

 
 לוח הפעלות מרכזי רב תכנותי ממוחשב )אחד לכל מערכת(. 15.04.09

 
 הפעלה וויסות של כל המערכות. 15.04.10

 
 שירות ואחריות בתקופת הבדק. 15.04.11

 
 וד מיזוג האוירצי 15.05

 
ציוד מיזוג האוויר יהיה תוצרת חברה מוכרת ובעלת סוכנות רשמית של  15.05.01

 MITSUBISHI ,DAIKIN ,,LG( שנים, דוגמת תוצרת 7) שבעלפחות 
HITACHI  ו שווה ערך מאושר.א 

 
אחריות הקבלן וסוכן הציוד לציוד ולפעולה תקינה של המערכות הינה  15.05.02

 חד וכל אחד לחוד.צולבת, שניהם י
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הקבלן והסוכן יציגו לפני המזמין והמהנדס לפחות עשרה מתקנים  15.05.03
בתפוקות קירור הדומות לפרויקט זה, כתנאי מקדים לאישור הציוד 

 בפרויקט.
 

הקבלן מתחייב לבצע הפרויקט בהתאם להנחיות יצרן הציוד, כפי  15.05.04
 יוד.שיועברו אליו, מפעם לפעם, על ידי סוכן הצ

 
הסוכן מתחייב לוודא שהקבלן בצע בכל שלב משלבי הביצוע של  15.05.05

 ההתקנה, ההנחיותיו ויאשר ביצועם התקין בכתב.
 

 תוכניות ומפרטים שהקבלן נדרש להגיש לאישור 15.06
 

 שרטוט כללי של הרכבת הציודים והצנרת, ויכלול בין השאר: 15.06.01
 

 (.1:20, 1:50חידת עיבוי  )ק.מ. י א.
 (.1:20, 1:50)ק.מ.  טיפול באווירב. יחידות 

 (.1:20, 1:50יחידות מפוח נחשון  )ק.מ. ג  
 מפוחים.  ד

 (.1:20, 1:50תעלות אויר  )ק.מ.  ה.
 (.1:20, 1:50צנרת קרר )ק.מ.  ו.

 
 תוכניות חשמל ופיקוד. 15.06.02

 
מותקנים סכמות, תוואי צנרת, שרטוטי הרכבה של כל סוגי הצינורות ה 15.06.03

 במסגרת מכרז/חוזה זה.
 

חומר טכני מפורט לכל מרכיבי הציוד והאביזרים המורכבים בפרויקט  15.06.04
 )קבלת אישור לפני הביצוע(.

 
 מהנדסי יצרן הציוד יכינו החומר הטכני שיוגש לאישור המתכנן. 15.06.05

 
 בדיקה, ויסות והרצה  15.07

 
ל עבודות ההתקנה ובתאום עם המפקח הקבלן יפעיל המתקנים בסיום כ 15.07.01

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  15.07.02

 מיזוג האויר.
מתקנים ולאחר שהוגש ההדגמה וההדרכה יתבצעו לאחר סיום הרצת ה 

 והושלם לפי הערות המתכנן ספר המתקן.
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול ספר המתקן 15.07.03
 (:ומדיה מגנטית)עותק ניר              
 תיאור פשוט וברור של המתקנים. א. 
 הוראות הפעלה והדממה. ב. 
 הנחיות לטיפול בתקלות שונות. ג. 
של כל אביזר, תוך צירוף קטלוג היצרן  הוראות טיפול ואחזקה ד. 

 הכולל פרוט טכני, הוראות הרכבה ואחזקה. 
 הוראות אחזקה תקופתיות. ה. 
 דו"ח הפעלת המתקן כולל כמויות אויר, זרמי חשמל וכו'. ו. 
סט מעודכן של תוכניות העבודה )תוכניות צנרת קרר, ותעלות  ז. 

 אויר(. 
 תוכניות היועץ. ח. 

 
המתקן יעודכן בהתאם להנחיות המתכנן בתקופת ההדרכה ספר  15.07.04

 וההדגמה.
( עותקים והגשתו תהווה תנאי לקבלת 5ספר המתקן יוגש בחמישה ) 

 המתקנים.
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 קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות: 15.07.05

 
 השלמת עבודות ההתקנה. א. 
ל ביצועם סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות ודווח ע ב. 

 בכתב. 
 הרצת המתקנים. ג. 
 סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין. ד. 
 הגשת ספרי המתקן. ה. 
  

במעמד קבלת המתקנים יהיו נוכחים מטעם הקבלן, מהנדסים וטכנאים  15.07.06
של סוכן הציוד, ומהנדס הביצוע וטכנאים של הקבלן, כנדרש לביצוע 

 הבדיקות וההפעלות.
 

 דק והשרותתקופת הב 15.08
 

במשך תקופת הבדק והשרות מיום קבלת המתקנים על ידי המהנדס  15.08.01
והפיקוח, אחת לשלושה חודשים יבצע הקבלן באמצעות צוות מתאים כל 

פעולות האחזקה והשרות הדרושים, כולל החלפת מסננים, כל העבודות 
 האלו וחלקי החילוף הנדרשים יהיו על חשבון הקבלן.

 
ות הקבלן יתבצעו בהתאם להנחיות יצרני הציוד ודפי הטיפולים עבוד 15.08.02

 כפי שיאושרו ע"י המהנדס.
אחת לשלושה חודשים ישתתף הקבלן בסיור פיקוח אחזקה בהשתתפות  

 נציג המזמין.
 הקבלן יחתים בעת הביקורת את איש הקשר של המזמין. 

 
למסירתם  לקראת תום תקופת הבדק והשירות יכין הקבלן המתקנים 15.08.03

לקבלן 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: 15.08.04

 
 שעות. 6תענה תוך  -קריאה דחופה  א. 
 שעות. 24תענה תוך  -קריאה רגילה  ב. 
ידי האחראי -דחיפות של הקריאה תקבע עלהגדרת מידת ה ג. 

 מטעם המזמין. 
 

חודשים מתאריך קבלה ללא כל הסתיגויות  36תקופת הבדק והשרות  15.08.05
 של המערכות.

 
בתקופת הבדק והשרות, בכל עת שימצא מתכנן מיזוג האויר לנכון, ישלח  15.08.06

כון סוכן הציוד מהנדסים וטכנאים לאתור ותיקון תקלות/ביצוע עד
 ושינויים בתוכנת הבקרה.

 
 יחידת עיבוי עם מפוחים ציריים 15.09

 
בו   יחידת העיבוי תהיה מטיפוס התפשטות ישירה עם קירור וחימום 15.09.01

, ((HEAT PUMPאו (HEAT PUMP-HEAT RECOVERYזמנית )
 (.100%-0%בתפוקות משתנות באופן רציף מלא )

 
ר משתנה ורציפה לכל אחת מיחידות יחידת העיבוי תספק ספיקת קר 15.09.02

בהתאם לדרישות העומס  או יחידה לטיפול באוויר מפוח הנחשון
 התרמי, באמצעות צנרת קרר בשיטת "שני צינורות".

 
 מבנה היחידה יבנה מפח מגולבן צבוע בצביעה אלקטרוסטטית. 15.09.03
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ים תא המדחסים ביחידת העיבוי יהיה סגור במעטה פנלים מבודד 15.09.04
 אקוסטית.

כל חלקי המבנה, הציוד ואביזרי הפיקוד והבקרה יתאימו להתקנה גלויה  15.09.05
מחוץ למבנה ולפעולה בצורה טובה בתנאי טמפרטורה, לחות גבוהה, 

 .V.Uוקרינת .
 

, בצפיפות צלעות מירבית שלא תעלה Vמבנה סוללת העיבוי יהיה בצורת  15.09.06
 צלעות לאינטש. 14

 
 .BLYGOLDתוצרת  POLUALללת העיבוי תעטה עם ציפוי סו 15.09.07

 
לכל מדחס ביחידת העיבוי יהיו לפחות שתי סוללות עיבוי על מנת  15.09.08

 לאפשר התאמת שטח הסוללה לתפוקת המדחס.
 

ללא מברשות,  C.Dעם מנוע . SCROLLמדחס היחידה מסוג הרמטי  15.09.09
 שיאפשרו תפוקה משתנה ויציבה של המדחס.

 
 המדחס יסופק עם הגנות לחץ סניקה גבוה, התחממות יתר, וזרם גבוה. 15.09.10

 
כל אחד ממדחסי יחידת העיבוי יותקנו בתוך מעטפת אקוסטית )הגנה  15.09.11

 אקוסטית כפולה למדחס(.
 

משנה המהירות למנוע המדחס יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגנות  15.09.12
 זרם גבוה והתחממות יתר.

 
מפוח יחידת העיבוי יהיה מטיפוס "אוזן פיל" צירי שקט במיוחד בעל  15.09.13

. המפוח יסופק עם כונס אויר RPM600מהירות סיבוב מירבי של 
 בתצורת פעמון.

 
מנוע המפוח יהיה בעל מהירות סיבוב משתנה רציפה לשמירת לחץ  15.09.14

 סניקה של המדחס.
 

 במחזור הקרר שלו. לכל מדחס יהיה מפוח עיבוי שיפעל 15.09.15
 

ביחידת העיבוי יותקן לוח הזנה ופיקוד אשר יכלול כל הנדרש לפעולה  15.09.16
 ובקרה של היחידה.

 
 (.65IPהלוח יתאים להגנה גלויה מחוץ למבנה, אטום מפני גשם ואבק ) 15.09.17

 
 הלוח יסופק עם מאוררים למנוע התחממות יתר של הציוד. 15.09.18

 
תקנו בקרים ממוחשבים בעלי סדרה של מקשים המאפשרים בלוח יו 15.09.19

 תצוגה של נתוני הפעולה של היחידה ודווח על תקלות.
 

מערכת הבקרה של יחידת העיבוי תאפשר שינוי נקודות בעבודה, שינוי  15.09.20
 וביטול פקודות, כיוונון פעולת מפוחי המעבה, כיוון זמני השהיה וכו'.

 
( לשיפור ביצועי SUB COOLINGול מעגל קרור יתר )מעגל הקרור יכל 15.09.21

 (.FLASH GASהמערכת ולמניעת תערובת גז ונוזל )
  

 .A410Rיחידת העיבוי תפעל עם קרר ירוק  15.09.22
 

תרמודינמית של יחידת העיבוי  יעילות  ערכיתינתן עדיפות לציוד בעל  15.09.23
 .C19/C°27°פנים , ותנאי C24/C°35°בפעולה בתפוקה מלאה בתנאי חוץ 
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 מ' מהיחידה בעומס מלא: 1מפלסי רעש מירביים בשדה פתוח במרחק  15.09.24

 
 dBA תפוקת קירור מס'

1 28.7 69 
2 24.2 65.5 
3 20.8 62.5 
4 19.6 63.5 
5 17.9 64.5 
6 15.9 63.5 
7 15.6 66 
8 14.2 62.5 
9 12.8 62.5 

10 9.5 61 
11 8 59 
12 6.4 60 
13 6.4 57 
14 4 50 
15 3.6 49 

 
 

 יחידת מפוח נחשון 15.10
 

 היחידה תבנה מפחים מגולבנים חלקים מכופפים עם חיזוקים. 15.10.01
 

 היחידה תהיה מטיפוס דוחף דרך הסוללה. 15.10.02
 

 בריכת הניקוז תהיה בעל לחץ ביחס לסביבה. 15.10.03
 

 חות.לפ 1קוטר צנרת לניקוז מי עיבוי בקוטר " 15.10.04
 

 בריכת הניקוז תהיה מבודדת בכל חלקיה החיצוניים למניעת עיבוי מים. 15.10.05
 

לוחה חשמל של היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש בתוך קופסת פלדה  15.10.06
 למניעת התפשטות אש באירוע קצר בלוח.

 
יחידה המותקנת במבנה תבודד בבידוד פנימי עשוי חומר פולימרי שאינו  15.10.07

 מ"מ. )בידוד אוריגינלי של היחידה(. 13מים בעובי  סופח
יחידה המותקנת מחוץ למבנה תבודד בבידוד נוסף ביריעות "ארמפלקס"  

 מ"מ. 50בעובי 
 

 מסנן האויר ביחידה יהיה מטיפוס לשטיפה, עשוי סיבים סיטטיים לא  15.10.08
 ארוגים.

 
 ישיר. מפוח מאייד מטיפוס "כפות נטויות קדימה" בהינע 15.10.09

 כניסת האויר למפוח תבוצע באמצעות מעבר אויר מלא. 
 מפוח יהיה מאוזן סטטית ודינמית. 
המפוח יספק כמות האויר הנדרשת כנגד התנגדות כללית של היחידה  

 במהירות הבינונית.
 

 במהירות סיבוב משתנה,מנוע המפוח יהיה חד פאזי, מתאים לפעולה  15.10.10
 ועד לפעולה ממושכת.לתו, ומיושקט במיוחד בפע

 
מפוח יחידת מפוח נחשון מתועלת תאפשר בחירת מהירות המפוח  15.10.11

 הנדרשת למפל הלחץ המתפתח בתעלות האויר.
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 חבורי היחידה: 15.10.12

 
צנרת ניקוז מבודדת תחבר בין מוצא הבריכה לנקודת הניקוז.  א.

 החיבור באמצעות אביזירם מתאימים.
 

יעברו דרך פתחים עגולים ביחידה שהם  כבלי חשמל ופיקוד ב.
מוגנים בשרוולים פלסטיים למניעת פגיעה מכנית בבידוד 

 הכבלים.
 

ניתוק ההזנה לאחד המאיידים לא יגרום לפגיעה בפעולתם התקינה של  15.10.13
 המאיידים האחרים, ולא תפגע בפעילותו של המעבה.

 
ת פרופורציונלי לינארי תפוקת היחידה תווסת על ידי שסתום התפשטו 15.10.14

מסוג מחט המותקן בכניסה לסוללה, ומדידות טמפרטורה של הקרר 
 בכניסה וביציאה של הקרר.

 
 מפלסי רעש מירביים ליחידות מפוח נחשון: 15.10.15

 
מ' מתחת ליחידה כאשר  1.5יחידות מתועלות ימדדו במרחק  .א

מ' באספקה ותעלה באורך  2היחידה מתועלת עם תעלה באורך 
 מ' בחזרה, והמפוח במהירות מירבית. 1

 
 R.T dBAתפוקת קירור . מס'

 36 1עד   1
2  1-2.4 40 
3  2.4-6.5 47 
 54 6.5מעל   4

 
 

 בקרת יחידת מפוח נחשון 15.11
 

 מצב קירור: 15.11.01
 

מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר  א.
 או שלט.

 
שלט באופן פרופורציונאלי טמפרטורת אספקת האוויר ת ב.

בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה 
 הנמדדת בחדר.

 
בכניסה לסוללת מאייד וביציאה, תימדד טמפרטורת הקרר  ג.

באמצעות רגשי טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני 
 .C°5של  super heatתשמור על 

 
בטיח טמפרטורת המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות, י ד.

 קבועה. איוד
 

כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה  ה.
השסתום האלקטרוני ייסגר. השסתום האלקטרוני יפתח מחדש 

באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי 
 ומעלה. C°1 -לנמדד ישתווה ל
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 מצב חימום: 15.11.02

 
ישה מלוחית הפיקוד בחדר מהירות המפוח תשלט באמצעות דר א.

 או שלט.
 

דקות שבמהלכן  2, תבוצע השהייה של ONלאחר קבלת פקודת  ב.
מהירות המפוח תהיה נמוכה ורק בסיומן, תעלה מהירות המפוח 

 למהירות הנדרשת.
 
טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי  ג.

ת בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה לבין הטמפרטורה הנמדד
 בחדר.

 
כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה  ד.

 השסתום האלקטרוני ייסגר.
השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר  

 ומעלה. C°1 -הפרש הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל
 

 מצב ייבוש: 15.11.03
, משך פתיחת השסתום C°18-כאשר טמפרטורת החדר גבוהה מ

דקות פעולה  3-הפסקות ל 3-דקות פעולה ו 9-האלקטרוני תלך ותפחת מ
ילך  C°18-דקות הפסקה, ככל שהפרש הטמפ' בין טמפ' החדר ל 3-ו

 ויקטן.
 
 

הפעלת יחידת מפוח נחשון באמצעות לוחית הפעלה אורגינלית של יצרן  15.11.04
 הציוד ומותקנת מתחת לטיח או שלט רחוק, לפי בחירת הלקוח.

,  באחריות קבלן 08דר יותקן גלאי נוכחות, במסגרת עבודות פרק בכל ח
 .)אופציה(מיזוג האוויר להבטיח חווט ליחידת מפוח הנחשון

 
בקרה מרכזית על כל יחידות מפוח הנחשון במבנה באמצעות לוח  15.11.05

 הפעלות רב תכונתי מותקן על הקיר.
 

 צנרת קרר 15.11
 

רים מאיכות מעולה ותכלול בין השאר צנרת הקרר תבנה מאביז         15.12.01
(, מסנן מיבש עם סידור להחלפת האבן MUFFLERמשתיק )

ומעקף עם שסתומים, עין בקורת, ברז סולנאיד, שסתום 
 התפשטות, מפריד נוזל, מיכל אגירה, מפריד שמן.

צנרת הקרר תכלול אביזרים שיאפשרו החלפת כל אביזר ללא                       
 לאטמוספירה. שחרור הקרר

 
תבוצע  VRF/VRVצנרת קרר למערכת מיזוג אויר מטיפוס  15.12.02

מצינורות נחושת מתאימה, ללא תפר עשויה מנחושת זרחתית 
 בעובי דופן כמפורט: C1220T-OLדלת חמצן תואם לתקן 

 
 H1/2נחושת קשיחה  TYPE Oנחושת רכה מורפית  סוג צנרת
 1 3/8  – 1 5/8 3/4 – 1 1/8 5/8 1/4 – 1/2 קוטר )"(

 1.2 1.0 1.0 0.8 עובי דופן מינימלי
 

שלבי ביצוע צנרת נחושת לקרר למערכת מיזוג אויר מטיפוס  15.12.03
VRF/VRV: 

 
בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי לוודא  א.

 שהוא תואם את רשימת הרכש החתומה על ידי המתכנן.
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רת המתאימה לעבודה בלחצים של הקבלן יקפיד להשתמש בצנ ב.

psi600  והמתאימים לקררA410R בהתאם לאישור יצרן ציוד ,
 מיזוג האויר.

 
הקבלן יזמין לבדיקת הצנרת לפני בידודה וכיסויה, את מהנדסי  ג.

 סוכן הציוד והמתכנן.
 

 הפעלת המערכות על ידי מהנדס מוסמך של סוכן הציוד. ד.
 

 יידים ליחידת העיבוי. הצמה תכלול:צמת צנרת תחבר בין המא 15.12.04
 צנור קרר )גז( מבודד. א.
 צנור קרר )נוזל( מבודד. ב.
 צינור מריכף ובו כבל תקשורת דו גידי מסוכך. ג.

 
 התקנת צנרת קרר: 15.12.05

 
 :תלית צנרת א.

, דוגמאת תוצרת הצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה (1
MUPRO  המעוגנים באמצעות מוטות הברגה אל

 קרה.הת
בכל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף להגן על  (2

 הבידוד.
 מרחקי התליה בין מתלים ימנע שקיעת הצנרת. (3

 
 צנרת גלויה על הגג: ב.

הצנרת תותקן  על הגג על בסיסים  או על המעקה או  (1
 מ"מ. 1בקירות או במילוי, בתעלת פח מגולבן בעובי 

 .MUPROדוגמאת תוצרת אביזרי התליה של הצנרת              
 מטר לאורך התוואי. 1הצנרת תתמך כל  (2
הצנרת והבידוד עם ציפוי הגנה לבידוד בלפיפת ארג,        (3

           משחת 'סילפס', לרבות החלקה וצביעה.
תעלת הצנרת עם ציפוי הגנה לבידוד בלפיפת ארג,  (4

 משחת "סילפס", לרבות החלקה וצביעה.
 

 כללי: –רת תוואי צנ 15.12.06
 

הקבלן יבצע צנרת קרר בהתאם לתוכניות מאושרות בכתב על  א.
 ידי יצרן הציוד.

בכל מקרה שנדרש שינוי בתוואי הצנרת יש לעדכן תוכנית  ב.
 הביצוע, ולקבל אישור מחדש של יצרן הציוד.

 
 צנורות ואביזרים: 15.12.07

. MUELLERכל הצנורות והאביזירם יהיו דוגמת תוצרת  א.
ת, הסתעפויות, מפצלים, מסעפים, מחברים יהיו תוצר קשתו

 חרושתי של מפעל מוכר או של יצרן הציוד.
. כפוף צנרת על ידי ציוד  LONG RADIUSקשתות יהיו מסוג  

 מקצועי תקני.
תקניים בהלחמה  Tהסתעפויות בצנרת הקרר על ידי אביזרי  ב.

 ובהתאמה לקטרי צנרת )עם מעברים תקניים במידת הצורך(.
התואם לקטרי  Tהסתעפויות בצנרת הנוזל על ידי אביזר  ג.

 הצנרת, ויש להקפיד על חבור "חלק" בין האביזר לצנרת.
 כל הפיצולים יהיו במישור אופקי. ד.

 
 אופן התקנת צנרת: 15.12.08
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בעת ההתקנה של הצנרת יש להקפיד על נקיון בשטח העבודה  א.
 הצנרת. כדי למנוע כניסת לכלוך ופסולת בנין לתוך

 
 לפני התקנה יש לוודא שהצנרת נקיה מלכלוך. ב.
 
במידה ונדרש לנקות הצנרת, על ידי העברת מטלית בד נקיה  ג.

 בצנור.
 

אין להתקין צנרת קרר מלוכלכת מחשש לסתימות במסננים  ד.
 ו/או שסתומים אלקטרוניים ו/או מסנן שמן של המדחס.

 
שפתי הצנור שמן  יש למרוח על FLAREDבחבורי צנרת בחבור  ה.

 מדחסים.
 

 (:2Nהלחמת צנרת תוך כדי שימוש בחנקן ) 15.12.09
 

 psig5( בלחץ 2Nכל הלחמה בצנרת תלווה בהזרמת חנקן יבש ) א.
 בתוך הצנור.

 סילפס לכל הפחות. 5%חומר הלחמה המכיל  
 

לאחר סיום ההלחמה בצנרת או בקטע שלה יש לאטום קצוות  ב.
 ופסולת בנין לתוך הצנרת.הצנרת למנוע חדירת לכלוך 

 
 בדיקת לחץ לצנרת קרר: 15.12.10

 
בסיום התקנת הצנרת ולפני התקנת בידוד או סגירה קבועה  א.

 יבצע הקבלן בדיקת לחץ.
 

 אין לבודד את אזורי ההלחמה כל עוד לא בוצעה בדיקת לחץ. ב.
 
בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בלשמותה יש לחבר  ג.

 היחידות הפנימיות והחיצוניות. את הצנרת אל
 

שעות.  24למך  psi600בדיקת הלחץ בצנרת בלחץ מזערי של  ד.
הבדיקה תערך בנוכחות נציג יצרן הציוד ו/או המתכנן ו/או 

המפקח, ורק לאחר אישורם, שלא חלה ירידה כל שהיא בלחץ 
 החנקן, יוכל הקבלן להתחיל בעבודות בידוד התפרים.

יפה בעת ביצוע בדיקת הלחץ יש לבצע במידה וקיים חשש לדל 
בדיקה באמצעות גלאי אלקטרוני ו/או מי סבון. לאחר איתור 

 הדליפה יש לחזור על בדיקת הלחץ שנית.
 

 ביצוע ואקום: 15.12.11
 

לפני ביצוע ואקום והורדת הלחץ בצנרת, בדוק באמצעות  א.
שעונים את לחץ הקרר במערכת הקרר של המעבה באמצעות 

ם הממוקמים בחלקו העליון של פתח השרות שני ונטילי
 החזיתי.

 .psi 140-ל 100לחץ תקין יהיה בין  
 במידה והלחץ גבוה יותר יש לזמן לאתר את נציג היצרן. 

 
 ביצוע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה. ב.
 
ניתן להתחבר לונטילי השרות שבסמוך לברזי הניתוק של  ג.

לקו הדחיסה ולקו היניקה. ביחידות המעבה ולבצע ואקום 
 יש לבצע ואקום גם לקו השוואת מפלס שמן. R.T 20שמעל .

 
נדרש להשתמש במשאבה דו דרגתי בעלת ספיקה מזערית של  ד.

cfm10. 
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דקות וודא  10. המתן TORR 5בצע ואקום ללחץ אבסולוטי של  ה.

שהואקום לא נשבר. יש להתשמש בשעון ואקום המאפשר 
 באר או טור.מדידת מילי

 
 שבור את הואקום באמצעות חנקן יבש ללחץ אטמוספרי. ו.
 
שעה.  1סגור ברזי צנרת ואקום והמתקן  TORR 2 -בצע ואקום ל ז.

עליו להישאר באותו הערך,  –בתום שעה אסור לואקום להישבר 
 אחרת צפוי שיש דליפה ממקום מסוים בצנרת או בחיבורים.

 
את הואקום באמצעות תוספת במידה והואקום תקין, שבור  ח.

 קרר במצב נוזלי ע"פ המלצת יצרן הציוד.
 

 יחידות טיפול באוויר 15.13
 

 כללי: 15.13.01
(' DX) - מטפוס 'התפשטות ישירה ןיחידות טיפול באוויר הינ א.

 על גג המבנה.גלויות מותקנת ו
ידי מפעל מוכר בעל מערך בקרת איכות -היחידה תיוצר על ב.

9000ISO  אוAMCA. 
 היחידה תהיה מוצר מוגמר, מחווט ובדוק במפעלה יצרן. ג.
 לפעולה תקינה וממושכת. והיחידה תתאים להתקנה גלויה  ד.
הנתונים הטכניים כפי שמופיעים בטבלאות הציוד הינם  ה.

למטרות אינדיקציה בלבד ואין בהם כדי לשחרר את היצרן 
יות שלו מאחריות לפעולה תקינה של היחידה ו/או לתביועת כספ

 בגין שינויים שיעשה.
היחידה תיבדק במפעל היצרן בנוכחות הפיקוח ורק לאחר  ו.

 אישור תובל היחידה לשטח.
' או מ.ק.מ.ORRIS', 'היחידה תהיה דוגמת תוצרת 'לווינשטיין',' ז.

 שווה ערך מאושר.
 

 מבנה: 15.13.02
מטיפוס חצוי באמצעות  היחידה תיבנה מפרופילי אלומיניום א.

עם מחברים ו פלסטי המהווה חלק אינטגרלי של הפרופיל, מחבר
  .Cleverדוגמת תוצרת  ,פינתיים מתאימים ומבודדים

משני  וצבוע עם עיטוי מפח מגולבן של היחידה מבודדים פנליםה ב.        
 DOUBLE)  2מבודדים בעובי "ומ"מ  1.252Xהצדדים, בעובי 

SKIN. ) 
ם המבודדים יהיה משמיכות צמר הבידוד בין דפנות הפני ג.        

, הבידוד יותקן Kg/M3מ"מ במקל סגולי של  50זכוכית בעובי 
עם אביזרי פלסטיק שיקבעו הבידוד וימנעו גלישתו והיווצרות 

 חללים בבידוד. 
הפנלים הקבועים יהיו מחוברים בברגים מצופי קדמיום  ד.        

שלם  מטיפוס 'ראש שקוע' אל המסגרת, כנגד אטם ניאופרן
 מ"מ בהיקף המבנה. 6בעובי 

פנים היחידה יבנה באופו שיתקבל חלק, על מנת לאפשר ניקוי  ה.        
 תקופתי של פנים המבנה.

על רצפת היחידה יותקן מדרך במעברים בין חלקי ציוד, כך  ו.         
 שיאפשר גישה של איש אחזקה לצורכי ניקוי ושירות.

אחד למישנהו על ידי אוגנים זויתניים  תאי היחידות יחוברו ז.        
 6וברגים מצופי קדמיום שקועים, כנגד אטם ניאופרן בעובי 

 מ"מ, להבטיח אטימות מוחלטת מפני דליפות אוויר. 
מבנה היחידה יהיה קשיח ולא יקבל עוות או רעידות בזמן  ח.        

פעולה, ללא גשרי קור כדי למנוע הזעה של היחידה )פרופיל 
 (.TTC-2יום אלומינ
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שילדת מבנה היחידה תורכב על משטח בסיס העשוי מפרופילים  ט.        
 20מגולוונים וצבועים. בבסיס היחידה יותקנו רגלים בגובה 

 ס"מ. ארבע רגליים לפחות לכל תא יחידה.
ידי הקבלן תוך התחשבות בעובדה שהיחידה -היחידה תיבנה על .י

 מותקנת גלויה על גג המבנה.
ה היחידה יכלול תא מפוח, תא נחשון קירור/חימום, ותא מבנ .יא

 .ערבוב עם מדפי ויסות לספיקת אויר מלאה של היחידה
 היחידה תסופק עם מדפי הויסות הממונעים הבאים:            

 מדף ויסות אוויר צח)עם תריס נגד גשם(. -

 מדף ויסות אוויר חוזר. -

 ם()עם תריס נגד גש מפוח ומדף ויסות שחרור אוויר -
על פתחי כניסת אוויר צח ושחרור אוויר יותקנו            

 תריסים 'נגד גשם' למנוע הרטבת היחידה.                 
יותקנו עם  , לצורכי שירות,היחידה בהיקף  דלתות הגישה .יב

 צירים וידיות תעשייתיות כבדות.
ביעת צביעת הפנלים, שילדת המבנה ובסיס היחידה, יצבעו בצ יג.        

 מיקרון. 120אבקת אפוקסי אלקטרובטטית בתנור בעובי 
היחידה תסופק עם פתחים סגורים בפקקי פלסטיק מתאימים  יד.       

 למדידת מפלי לחץ על מסננים וטמפרטורת אספקה.
וקופסת הפיקוד, מקוריים  שסתומי ההתפשטות התרמוסטטיים .טו

 וויר.יותקנו בתא אטום ולא בזרימת הא של יצרן הציוד,
 1.25בעובי  L316הבריכה מתחת לסוללה תיבנה מפח פלב"ם  .טז

 מ"מ.
מ"מ.  2מפוחי היחידה לטיפול באוויר ייוצרו מפח מגולבן בעובי  .יח

מבנה המפוח יאפשר הוצאת המאיץ והציר ללא צורך בהוצאת 
 בית המפוח מהיחידה.

המפוחים יותקנו על בסיס "צף" מותקן על בולמי רעידות  
 ומחובר עם גמיש לפתח אספקת האויר. קפיציים

 .ZIEHL-ABEGGמפוחי המעבה יהיו ציריים דוגמת תוצרת  .יט
 שילוט: כ.        
ס"מ, 10X15היחידה תסומן על ידי שלטים בגודל מזערי של             

אותיות לבנות על רקע כחול. השלט יכלול בין השאר הפרטים 
 הבאים:

 סימון היחידה .1

 קת אוויר(נתוני פעולה)ספי .2

 מפל לחץ מתוכנן)מ"מ( .3

 מנוע)סוג, גודל, סיבובים וכו'( .4

 מסננים)שטח, סוג( .5
 
 

 מפוח צירי לאוורור/יניקת עשן  15.14
 

(, דוגמת TUBEAXIALמפוח האוורור יהיה צירי בתוך מעטפת עגולה ) 15.14.01
 FLAKTבמבנה מאורך ומושתק או תוצרת  Cתוצרת 'שבח' דגם 

WOODS. 
 

מ"מ עם פתח גישה  2.0האורור יבנה מפח מגולוון בעובי מזערי של  מפוח 15.14.02
 לציר ומנוע המפוח.

 
המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה מתאים  15.14.03

 לעבודה ממושכת בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.
 

 המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות. 15.14.04
 

 ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה בקוטר מתאים. 15.14.05
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מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזון סטטי  15.14.06
 ודינמי.

 
מפוחים ליניקת עשן יהיו בעלי הינע ישיר ובעלי אישור מכון התקנים  15.14.07

 למשך ºC250-, לעמידות המפוח והמנוע ב7חלק  1001לתאימות לת"י 
שעתיים  במצב פעולה דינמי )לא אישור כללי לדגם אלא למפוח המסופק 

 בפועל(.
 

 מפוח יותקן עם האביזרים הבאים: 15.14.08
 

 1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת לשקיעה של " א.
 או ש"ע. CIWדגם   MASONמתוצרת 

חבורים גמישים יהיו עשויים מבד סיליקון, עמיד בטמפרטורה  ב.
 למשך שעתיים, ובעל אישור מת"י.  C  250לש

רשת הגנה מגולבנת בכניסות האויר למפוח או למשתיק  ג.
 הכניסה.

 
מפוח שיותקן באזור ממוזג יסופק עם מעטפת בידוד בעובי  ד.      

 מ"מ עם כיסוי פח מגולוון וצבוע.  50מזערי של 
 

 (.15.24המפוח ייצבע לפי דרישות המפרט ) 15.14.09
 

 מפוח צנטרופוגלי לאוורור/יניקת עשן 15.15
 

 FLAKTמפוח האוורור יהיה צנטרופוגלי דוגמת תוצרת 'שבח' או    15.15.01

WOODS . 
 

 מ"מ. 2.0מפוח האוורור יבנה מפח מגולוון בעובי מזערי של       15.15.02
 

המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה מתאים  15.15.03
 ושכת בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.לעבודה ממ

 
 המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות. 15.15.04

 
 ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה בקוטר מתאים. 15.15.05

 
מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזון סטטי  15.15.06

 ודינמי.
 

יהיו בעלי הינע ישיר ובעלי אישור מכון התקנים  המפוחים ליניקת עשן 15.15.07
למשך  ºC250-, לעמידות המפוח והמנוע ב7חלק  1001לתאימות לת"י 

שעתיים, במצב פעולה דינמי )לא אישור כללי לדגם אלא למפוח המסופק 
 בפועל(.

 
 מפוח יותקן עם האביזרים הבאים: 15.15.08

 
       1פת לשקיעה של "בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעט א. 

 או ש"ע. CIWדגם   MASONמתוצרת 
 

חבורים גמישים יהיו עשויים מבד על בסיס סיליקון, עמיד  ב.
 למשך שעתיים, ובעל אישור מת"י . C 250בטמפרטורה של 

 
רשת הגנה מגולבנת בכניסות האויר למפוח או למשתיק  .ב

 הכניסה.
 

 (. 15.24ט )המפוח ייצבע לפי דרישות המפר      15.15.09
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 מפוח אוורור בתא אקוסטי 15.16
 

מפוח אוורור שירותים בתא אקוסטי ייבנה מפנלים מבודדים בעלי דופן        15.16.01
 כפולה מפח מגולבן וצבוע המתאים להתקנה גלויה על גג המבנה.

 
מבנה היחידה יבנה מפרופילי אלומיניום מבודדים ויהיה קשיח ולא  15.16.02

 או רעידות בזמן פעולה. יקבל עיוות
 

 ס"מ. 20בבסיס היחידה יותקנו רגלים בגובה  15.16.03
 

הפנלים בעלי דופן כפולה עשויים מפח מגולבן, הדופן החיצונית מפח  15.16.04
מ"מ מחוררת  1מ"מ, והדופן הפנימית בעובי דופן  1.5מגולבן בעובי 

50%. 
 

היה משמיכות צמר זכוכית בעובי הבידוד בין דפנות הפנלים המבודדים י   15.16.05
 .Kg/m3 36  ס"מ במשקל סגולי של  50

הבידוד יותקן עם אביזרי פלסטיים שיקבעו הבידוד וימנעו גלישתו 
 והיווצרות חללים בבידוד.

 
 פנלים לפתיחה יותקנו עם צירים וידיות מטיפוס תעשייתי כבד. 15.16.06

 
מצופי קדמיום מטיפוס ראש  הפנלים הקבועים יהיו מחוברים בברגים 15.16.07

 מ"מ בהיקף הפנל. 6שקוע אל המסגרת כנגד אטם, נאופרן שלם בעובי 
 

צביעת הפנלים, שלדת המבנה, ובסיס התא יצבעו בצביעת אבקת  15.16.08
 מיקרון. 120אפוקסי אלקטרוסטטית בתנור בעובי מזערי של 

יהיה מתאים המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ו 15.16.09
 לעבודה ממושכת בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.

 
 המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות. 15.16.10

 
מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזור סטטי  15.16.11

 ודינמי.
 

מ ס" 150באורך  H (33%בסניקת המפוח יותקן משתיק מטיפוס)  15.16.12
מתוצרת ח.נ.א. בין המפוח למשתיק יותקן קטע תעלה מבודדת 

 ס"מ. 50אקוסטית באורך מזערי של 
 

 תא מפוח יותקן עם האביזרים הבאים: 15.16.13
 

 1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת ושקיעה של " א.
 או ש"ע. CIWדגם  MASONמתוצרת 

 חבורים גמישים. ב.
יקת האוויר מהמפוח או ממשתיק רשת הגנה מגולבנת בסנ ג.

 הקול.
 

 תעלות אויר רבועיות ללחץ נמוך 15.17
 

תעלות האויר תיוצרנה מפח מגולוון מתוצרת חוץ מעולה  15.17.01
LOCKFORMER QUALITY .מעורגל לאחר הגילוון 

 
לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע קבלן מערכות מיזוג האויר  15.17.02

 אישור המתכנן.קטע תעלה לדוגמא ל
במידה ובמשך העבודה יבצע קבלן מערכות מיזוג האויר תעלות שלא  

ישביעו את רצון המתכנן, יפורקו קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון 
 הקבלן.
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תעלות אויר יחוזקו למבנה ע"י מוטות עגולים ופרופילים מגולוונים  15.17.03

 ריות.וברגי "פיליפס" לא תורשה הרכבת תעלות ע"י י
 

 .1:5מעברים במידות או צורה של תעלה יבוצעו בשיפוע שלא יעלה על  15.17.04
קשתות תהיינה בעלות רדיוס מרכזי שאינו קטן מרוחב התעלה או  

 ס"מ. -15ברדיוס פנימי קטן מ
 

במעברי תעלה דרך קיר יתקין הקבלן בהיקף החיצוני של התעלה בידוד  15.17.05
 .1צמר זכוכית "

 ח מגולוון יסגרו על הבידוד משני צדדיו.מסגרות פ 
 

 פתח למדידת ספיקת אויר יותקן בכל תעלת אספקה והחזרה ראשית. 15.17.06
 מפלג זרימה יותקן בכל התפלגות במערכת התעלות. 
 מישר זרימה יסופק בכל צווארון של מפזר אויר תקרתי. 

 
 800מזערי של  חיבורים גמישים יהיו עשויים מבד "שמשונית" במשקל 15.17.07

 גרם/מ"ר.
 

דלתות שרות מבודדות עם כפוף פנימי יסופקו בצד אביזרים המותקנים  15.17.08
בתעלות כגון: נחשוני חימום חשמליים, מכשירי מדידה, פיקוד מדפי אש 

 וכו'.
 

כל החיבורים בין קטעי תעלות בתוך המבנה יאטמו עם סרטי אטימה  15.17.09
 רי הפחחים.מפויל אלומיניום לאחר חיבו

 
 תעלות אויר גמישות 15.18

 
בין שלוש שכבות אלומיניום קשיח  1תעלות האוויר הגמישות תהיינה מבודדות בבידוד " 

חלד -חבקרים מתכתיים מאלחיבורי  עם HEAVY DUTYעם ספירלת חיזוק מטיפוס 
 אקוסטי. AF182דגם  GLVוסרטי אטימה. התעלות תהיינה דוגמת תוצרת 

 
 

 יסות כמויות אויר מטיפוס רב להבימדף וו 15.19
 

מדף ויסות כמויות אויר יהיה מסוג רב להבי מטיפוס אקוסטי שקט  15.19.01
 וממונע.

 
להב מדף הויסות יהיה עשוי מפח כפול ומבודד )או פרופיל אלומיניום  15.19.02

 עם אטמי סגירה, ומפסק גבול על הלהב. AIRFOILמשוך( במבנה 
 

יהיה ממונע ע"י מנוע מדפים ומוחזר קפיץ שיבטיח מצב מדף הויסות  15.19.03
 סגור(. 100%פתוח או  100%מדף הויסות בעת יניקת עשן )

 
מדף הויסות יהיה בעל אישור בדיקה במעבדות היצרן, מאושרים ע"י  15.19.04

המעודכן "הוראות  1001רשויות הכיבוי ומתאימים תקן ישראלי 
 לבטיחות אש: מערכות מובילי אויר".

 
  GREENHECKמדף ויסות כמויות אויר יהיה דוגמת תוצרת  15.19.05

 או ש"ע מאושר. VCD-35דגם                         
 

מדף ויסות כמויות אויר המשמש גם כמדף אש/עשן יהיה דוגמת תוצרת  15.19.06
GREENHECK  311דגם-FSD .או ש"ע מאושר 

 
 וחזר קפיץ ' מBELIMOתוצרת 'דוגמת מנוע מדף הוויסות  15.19.07

(N.C.).להבטיח מעבר פתוח בנפילת מתח או בהפעלת מפוח יניקת העשן 
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למפעיל המנוע יהיו נוריות סימון למצב המנוע עם חיווי להיזון חוזר 
 'סגור'(.-למצבו, ועם מגעי עזר לסימון מצב המדף )'פתוח'

 
 מדפי האש.כבלי הזינה למנועי המדפים יהיו זהים לאלו המזינים את         15.19.08

                        
 מדפי אש 15.20

 
מדפי אש יהיו מסוג רב להבי עשויים מפח מגוולוון ומצוידים בשני  15.20.01

לסגירה  176Cº-לניהול עשן )כמדף עשן(, והשני ל °72C-נתיכים, אחד ל
)כמדף אש(, ממונעים ע"י מנוע מדפים מתאים למדפי אש בעלי אישור 

UL יר ומפסק גבול לסימון מצב המדף )פתוח/סגור(.בעל קפיץ מחז 
       

מדפי האש יהיו בעלי אישורי בדיקה במעבדות היצרן, מאושרים ע"י  15.20.02
מעודכן "הוראות  1001רשוות הכיבוי ומתאימים לתקן ישראלי 

 לבטיחות אש: מערכת מובילים אויר".
 

זרי יעד' או ש"ע ' או  'מפMETALPRESSמדפי האש יהיו מתוצרת ' 15.20.03
 מאושר. 

 
 מוחזר קפיץ. BLF' דגם BELIMOמנוע מדפי האש תוצרת '           15.20.04

למפעיל המנוע יהיו נוריות סימון למצב המנוע עם חיווי להיזון חוזר              
 'סגור'(.-למצבו, ועם מגעי עזר למצב המדף )'פתוח'

 
 מפזרי אויר 15.21

  
תקרתיים או קיריים יהיו מאלומיניום משוך באיכות מעולה מפזרי אויר  15.21.01

 בגוון שייבחר על ידי האדריכל.
 

תריסי אויר חוזר עם להבים קבועים ומעוגלים יצויידו במצערות ויסות,  15.21.02
לפי דרישה מפורשת. תריסי אויר חוזר יותקנו במסגרת עץ/סטדים של 

 קירות המבנה.
 ר צבוע בגוון שייבחר על ידי האדריכל.הקבלן יגיש לאישור דוגמת מפז 

 
 

 אקוסטי לתעלות-בידוד תרמי 15.22
 

 הקבלן יספק ויתקין בידוד אקוסטי פנימי בתעלות האויר. 
חומר הבידוד יהיה שמיכות צמר זכוכית בעלות דופן אחת עם אמפרגנציה קשיחה. 

המיוצר  ,TOUGHGARDמחוץ למבנה מסוג  2-בתוך המבנה ו 1החומר יהיה בעובי של "
 .CERTAINTEEDעל ידי 

ארה"ב,  - NEPA  90Aמערכת הבידוד )חומר בידוד ודבק( תעמוד בדרישות לסטנדרט 
 ותאושר על ידי רשויות כיבוי אש לפני תחילת העבודות. 1001, 931, 921, 755לת"י 

 
 בידוד תרמי לצנרת קרר  15.23

 
מ"מ  40" בעובי צנרת הקרר מחוץ לבנין תבודד בבידוד "ארמפלקס 15.23.01

מ"מ עם ציפוי הגנה לבידוד צנרת בלפיפת  0.6בעטיפת פח מגולבן בעובי 
ארג ומשחת "סילפס" לרבות החלקה וצביעה, הצנרת תותקן בתוך 

מ"מ או בתוך תעלת פח מגולבן וצבוע בעובי  0.6עטיפת פח מגולבן בעובי 
של פולידן טכנולוגיות בע"מ LV   HYPERDESMOמ"מ, עם עיטוי  1

 (09-7689688)חיים 
 צביעה וגמר שטח  15.24

 
כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות צנרת גלויה ייצבעו לאחר  15.24.01

ניקוי חול יסודי בדרגה מסחרית, בשתי שכבות מיניום סינטטי 
מיקרון. כל שכבה בגוון אחר ושתי  60בעובי מזערי כולל של 
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מיקרון.  50שכבות צבע עליון בגוונים שונים בעובי מזערי של 
 גוונים יאושרו על ידי המפקח.

 
חלקי קונסטרוקציה, ,תעלות יניקה ממנדפים, וציוד מיוצרים  15.24.02

מפח שחור, ייצבעו לאחר ניקוי חול לדרגה "כמעט לבן" בהתאם 
מיקרון בארבע  160בצבע אפוקסי בעובי כולל של  S.I.Sלתקן  

 עליון(. שכבות צבע )שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע
 

בעובי  918חלקים אשר נדרש לגלוונם יגולוונו לפי תקן ישראלי  15.24.03
 מיקרון. 60מינימלי של 

 
כל הפחים לעבודות פחחות יהיו מגולוונים מטיפוס  15.24.04

LOCKFORMER QUALITY . 
 

כל הברגים, הדיסקאות, המוטות המתוברגים, מסמרות וכו'  15.24.05
מיקרון, או מצופים  40י מזערי של יהיו   מגולוונים בעוב

 מיקרון. 20קדמיום בעובי מזערי של 
ברגי הפח לחיבור מעטפת הבידוד על פני בידוד הצנרת יהיו  

 מטיפוס מבודד כדי למנוע גשרי קור.
 

תעלות אוויר מפח מגולבן המותקנות על גג המבנה, תעלות בה  15.24.06
"מ מותקנת צנרת קרר על הגג, מבנה מפוחי אוורור מפח פלב

של פולידן טכנולוגיות  HYPERDESMO LVיעטו בחומר עיטוי 
    (.09-7689688בע"מ)חיים 

 
 מערכות החשמל  15.25

                           
 כללי: 15.25.01

 
של  15ופרק  08מערכת החשמל תעמוד בדרישות פרק  א.

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד למכרז/חוזה זה.
 

החשמל יהיו זהים לציוד המותקן כל פרטי ציוד מערכת  ב.
בבנין. ביצוע מערכת החשמל כפוף להנחיות מתכנני 

מיזוג האוויר והחשמל וכפי שיבואו לידי ביטוי 
 בתוכניות מפורטות לביצוע אשר יוגש על ידי הקבלן.

 
כל הציוד במערכת החשמל, בלוחות יהיו בדרגת בידוד  ג.

 בנה.מחוץ למ IP65 –בתוך המבנה, ו  IP55ואטימות 
 

כל הציוד במערכת החשמל, בלוחות או מתקנים מחוץ  ד.
 למבנה יכלול ממשקים למערכת הפיקוד הממוחשבת.

 
עבודות החשמל של הקבלן יכללו אספקת והרכבת  ה.

לוחות חשמל, חיבור הלוח לכבלי הזנה, חיווט בין 
לוחות, הזנת מנוע יציוד והתחברות אליהם, קווי 

כל העבודות הנדרשות  – תקשורת, קווי פיקוד והפעלה
 לקבלתמתקן מושלם.

 
לצורך ביצוע העבודה על הקבלן להכין את תוואי  ו.

החיווט ולבצע את כל המעברים הנדרישם במבנה לשם 
 העברת כבלים, קופסאות הסתעפות וכו'.

 
כל כבלי ההזנה והפיקוד למפוחים ומנועי מדפי האש  ז.

ל למשך שעתיים לכ C250יהיו עמידים לטמפ' של 
לפי  HALOGEN FREEהפחות מטיפוס חסין אש 

 .E-90 180–NHXH FEהגדרת, 
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כל הציוד המותקן בלוחות החשמל ייבחר לעבודה ממושכת  15.25.02
 .C 50בטמפרטורת סביבה של   

 
 סימון ושילוט לוחות 15.25.03

 
בחזית הלוח יותקנו שלטי סימון מבקליט חרוטים  א.

 ומחוברים במסמרות פלסטיק.
ל הדקי וגידי חיווט הלוח יהיו ממוספרים ומסומנים כ ב.

באופן שיבטיח הסימון לאורך זמן. פנים הלוח ייצבע 
בצבע לבן מבריק שיקל על פעולת איתור הדקי וגידי 

 החיווט.
 

הקבלן יבצע השוואת פוטנציאלים לכל המערכות המותקנות  15.25.04
 במסגרת פרק זה.

 
אמפר יהיו מתוצרת  50עד לזרם של מבטיחים חצי אוטומטיים   15.25.05

'SCHNEIDER ELECTRIC' או 'ABB ,בעל כושר ניתוק גבוה '
 קילואמפר. 20שיעמדו בזרם קצר מזערי של 

מבטיחים למנועי מפוחים ליניקת עשן יהיו להגנת קצר בלבד,                       
 ללא הגנה טרמית.

 
עלי כושר ניתוק גבוה אמפר יהיו ב 50המבטיחים לזרם מעל    15.25.06

CIRCUIT BREAKER ( לאHRC תוצרת )SCHNEIDER' 

ELECTRIC' או 'ABB 50' שיעמדו בזרם קצר מזערי של 
 קילואמפר. 

מבטחים למנועי מפוחים ליניקת עשן  יהיוו להגנת קצר בלבד,                           
 ללא הגנה טרמית.

 
בוצעו על ידי מפסיקי זרם חצי כל ההגנות של הציוד והמנועים י 15.25.07

אוטומטיים ולא על ידי נתיכים. מפסיקי הזרם יעמדו בזרמי 
 הקצר המתאימים.

 
' או  SCHNEIDER ELECTRICהמתנעים יהיו מתוצרת  ' 15.25.08

'ABB לפעולה מאומצת 'AC-3 (2,000,000  מתנעים .)פעולות
ה בעלי שתי דרגות יובטחו על ידי טיימר לכניסת הדרגה השני

ועל ידי טיימר נוסף אשר יפסיק את המתקן, במידה והדרגה 
 השנייה לא נכנסה לפעולה.

 
כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו סיבוביים  15.25.09

 יד'.-מופסק-'ממוחשב
 

  לחצנים בלוח יהיו תוצרת 'קלוקנר מילר' או 'סימנס'. 15.25.10
 

אי מתאים וכיפת הגנה עם שנ LEDנוריות סימון יהיו מסוג  15.25.11
 מתברגת מפלסטיק לסימון פעולה ותקלות כנדרש.

 
טרנספורמטור פיקוד יהיה מטיפוס מבודד עם סיכוך מוארק בין  15.25.12

 הליפוף הראשוני והמשני.
 

מפסק מתאים בלוח יפסיק את פעולת המתקנים בחוסר או  15.25.13
תנת )עם השהייה הני 10%היפוך פאזה ובנפילות מתחת ומעל 

 לכיוונון(.
 

מפסיקי הזרם יהיו בנויים לניתוק בעומס, מתוצרת 'קלוקנר  15.25.14
 מילר' או 'סימנס'.

 
מפסק זרם ביטחון יותקן על גוף כל יחידת קירור, מפוח אוורור,  15.25.15

 יט"א )ייכלל במחיר הציוד(.



100 

 

מקיף ו'  -באר שבע  -אולם מחול   

 

 
הקבלים בלוח יהיו מתוצרת "אלקו" עם סידור לפריקת מטען  15.25.16

בכל מצבי העבודה.  0.92ירה על מקדם כופל הספק מזערי ולשמ
( דרגות קבלנים עם תצוגה 6בקר כופל הספק, עם יציאה לשש )

אנלוגית לכופל הספק העומס, אופיה עומס )השראתי/קיבולי( 
( עם ממשק LED( נוריות 6וכמות הדרישה לקבלנים )שש )

 התחברות למערכת הבקרה הממוחשבת.
 

 ויות:משנה מהיר 15.25.17
 בלוח יותקנו משני מהירויות של מנועי המפוחים. א.
–לכל משנה מהירויות יותקן בורר 'משנה מהירויות  ב.

 עוקף'.
 כבלי הפיקוד וההזנה למשנה המהירויות, על ידי כבלים  ג.
 מסוכסכים בהתאם להנחיות יצרן משנה המהירויות.  

 ,ABB, DANFOSSמשנה המהירויות יהיה תוצרת  .ד

SIEMENS ו ש"ע מאושר.א 
 

 לוחות חשמל למערכות מיזוג אוויר ואוורור                 15.26
 

לוחות החשמל ייוצרו במפעל מאושר, המיצר לוחות העומדים           15.26.01
 .2וחלק  1חלק  61439בכל דרישות ת"י 

 הלוחות יבדקו במפעל היצרן עלי מתכנני הפרויקט לחשמל                          
ומיזוג אוויר והן על ידי קבלן המשנה לעבודות מיזוג אוויר 

 ואוורור.
 

פירוט לוחות החשמל המוזנים בהזנת ח"ח, ולוחות המוזנים  15.26.02
 בהזנה חיונית או חרום, על פי טבלאות פרוט הלוחות בתוכניות.

 
)רזרבת  25%מבנה הלוח יאפשר תוספת ציוד חשמלי של  עד  15.26.03

בירה המתאימים להרחבה(, והציוד החשמלי בלוח מקום ופסי צ
יותקן במרווחים מתאימים להבטיח שהטמפרטורה של הציוד 

לא תעלה על ערכים מקובלים, ובמידת הצורך יותקנו מפוחי 
 אוורור.

 
 .IP55לוח המותקן במבנה יבנה לדרגת בידוד ואטימה  15.26.04

וגגון וח המותקן מחוץ למבנה יכלול מערכת דלתות כפולה ל 
 .IP65לדרגת  אטימות 

 
כל אחד מהלוחות יכלול כל המתנעים וכל יתר אביזרי הכח  15.26.05

והפיקוד לרבות ממסרים הנדרשים להפעלה תקינה ומושלמת 
 של כל המתקנים.

 
 מבנה הלוח 15.26.06

 הלוח יכלול שלושה תאים: א.
 תא מנתק. •
 תא כוח. •
 תא פיקוד ובקרה. •

 
הממסרים והמתאמים הנדרשים  בתא הכוח יותקנו כל .ב

 לפעולת  
 מערכת הפיקוח והבקרה.

 
כל המפסיקים בחזית הלוח יהיו סיבוביים מטיפוס "פקט  15.26.07

 שלטר".
 

לכל אחד מהמנועים והציוד המוזנים מהלוח יהיה מפסק  15.26.08
 ידני".-הפסק-"אוטומטי
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ומונה לכל אחד מהמנועים המוזנים מהלוח יותקן אמפרמטר  15.26.09
 שעות פעולה.

 
נוריות סימון יציינו פעולה או תקלה לכל מנוע, לכל תקלה נורית  15.26.10

 נפרדת.
 

אמפר ושקע תלת פאזי  15לוח החשמל יכלול  שקע חד פאזי  15.26.11
15X3 .אמפר 

 
עם  FM-200יותקן כיבוי אוטומטי בגז  A63בלוח חשמל מעל  15.26.12

לחצן ידני שיותקן בצמוד  סידור  הפעלה אוטומטית ובנוסף
 ללוח.

 
לוחות ההזנה יותקנו מונים רב תכליתיים אחד כללי ללוח ואחד  14.26.13

לכל  יחידת קרור מים, מגדל קירור, יט"א, מפוח, משאבה, וכו'. 
עם יציאות   P135Eדגם   SATECהמונים יהיו דוגמת תוצרת 

)תוכנה וחומרה(  BACnetאנלוגיות לרבות מתאם תקשורת 
 BACnetהבקרה הממוחשבת  בפרוטוקול  התחבר למערכתל

MS/TP . 
 
הקבלן רשאי להציע כחלופה רב מודד בתקשורת דוגמת תוצרת   

(CONTINENTAL CONTROL SYSTEMS LLC (USA   דגם
WATT for BACnet  עם פנל מגע מותקן בחזית הלוח במידות

915X  ס"מ,  התומך בפרוטוקולBACnet MS/TP . 
 ן החלופות על ידי המתכנן. הבחירה בי  

 
 מצב 'אש': 15.26.14
( שיאפשר ניתוק V24בכל לוח חשמל מוזן ח"ח  יותקן מגע יבש)              

הזנת המתח לכל ציוד מיזוג האוויר המוזן מהלוח, וכל מדפי 
 האש יעברו למצב 'אש'.

ת ( שיאפשר הזנV24בכל לוח חשמל חיוני/חרום יותקן מגע יבש)             
 ציוד המוזן מהלוח, וכל מדפי האש יעברו למצב 'אש'.

 החלפה ח"ח/גנרטור בלוח מבנה המזין הלוח.             
 

 מנועים חשמליים    15.27
 

וולט סגורים לחלוטין תוצרת   400כל המנועים יהיו תלת פאזיים  15.27.01
'SIEMENS 55' או שווה ערך, מבודדים לדרגתIP  בדרגת יעילותIE3 ,
 .C 50מתאימים לפעולה ממושכת ותקינה בטמפ' סביבה של  ו
  
כ"ס. מנועים  4מתנעי המנועים יהיו מטיפוס 'מתנע רך' למנועים מעל  

 כ"ס יוזנו ישירות לקו. 4-הקטנים מ
 

לכל מנוע חיצוני ו/או מנוע הנמצא במקום מוסתר מלוח החשמל )ללא  15.27.02
למים ואבק תוצרת "קלוקנר  קשר עין( יורכב מנתק זרם משוריין, אטום

 עם ברגי סגירה מפלסטיק. CIT-2-1מילר" דגם 
 

 ( או מתנע רך.    VSDהמנועים יהיו מתאימים לפעולה עם משנה מהירות ) 15.27.03
 

מנועי יחידות טיפול באוויר או מפוחים הפועלים בהנעה ישירה יבחרו  15.27.04
של המפוח בנקודת עם מהירות סבוב הקרובה ביותר למהירות הסיבוב 

 העבודה.
 

 מכשירי מדידה ורגשים    15.28
 

 הקבלן יספק ויתקין את מכשירי המדידה כנדרש במפרט ובתוכניות: 
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מדי חום להרכבה על התעלות יהיו מתוצרת "מדי תעש". במידת הצורך  15.28.01
ויורכבו מדי החום עם קפילר. רגש התרמומטר יותקן בתוך כיסן מתאים 

 מפליז.
 

כל אביזרי הפיקוד )שסתומים, רגשים וכו'( המותקנים על גג המבנה יהיו  15.28.02
 .54IPבעלי דרג אטימות ובידוד מזערית 

 
 (:CO2, Tרגש נוחות ) 15.28.03

עם צג דיגיטלי דוגמת תוצרת CO2 -רגש נוחות למדידת טמפרטורה ו 
SIEMENS  דגםQPA 2060 D. 

 
 רגש לחות יחסית: 15.28.04

יחסית להתקנה מחוץ למבנה/בתוך המבנה דוגמת תוצרת  רגש לחות 
SIEMENS. 

 
 מתמר טמפרטורה ולחות: 15.28.05

מתמר לחישוב הפרשי אנטלפיה על ידי מדידת טמפרטורות ולחות  
 .SEZ220דגם  SIEMENSיחסית פנים וחוץ  דוגמת תוצרת 

 
 מנוע מדפים: 15.28.06

ע ומותאם או ש" SIEMENS, BELIMOהמנוע יהיה תוצרת  א.
 לבקר ו/או לציוד.

 למנועי מדפים מחוץ למבנה. IP67דרגת אטימות ובידוד  ב.
 (.PIDמנועים לויסות יהיו פרופציונליים ) ג.
המנועים עם קפיץ מחזיר להבטיח מצב הציוד בעת הפסקת  ד.

 המערכת.
 

 הפעלת מערכות     15.29
  

המבנה המזין ציוד מיזוג כל מערכות מיזוג האוויר במבנה יופעלו מלוח  15.29.01
האוויר והאוורור או משלט מרכזי קבוצתי לשליטה ותכנות או מלוח 

 הפעלה מקומי. 
 

יחידות מפוח נחשון, יחידות מפוח נחשון מוגדלות, יחידות טיפול באוויר  15.29.02
יופעלו גם  –צח, יחידת טיפול באוויר, יחידת טיפול באוויר לובי כניסה 

 יות.מלוחיות הפעלה אזור
השלט המרכזי הקבוצתי לשליטה ותכנות יכלול מתאם לכיבוי מרכזי על              

ידי מגעים יבשים לאפשר כיבוי המערכות ממערכת גילוי האש ומפנל 
 הכיבוי המרכזי.
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 מערכת הפעלה ופיקוד אוטומטית ליחדות אולם/הסטודיו     15.29.03

   
 כללי: א.      

ערכות בקרה והפעלה אוטומטית וידנית הקבלן יספק וירכיב מ (1
" מעגלי SIEMENSמושלמות על כל אביזריהן, כדוגמת "

 וולט. 24הפיקוד יוזנו ע"י טרנספורמטור נפרד של 
 
הפנלים יהיו אלקטרוניים ממוחשבים עם תצוגה וכיוונון  (.2

. מערכת הפיקוד תבטיח RWX62-JOKERדיגיטליים דוגמת 
 השהייה מתאימה בין מנוע למנוע.כניסת הציוד, תוך שמירה על 

 
מרחוק" לאפשר הפעלה הן -לכל המערכות יהיה מפסק "מקרוב     (3

 מלוח החשמל והן מלוח ההפעלה מרחוק.
 
 

 :סטודיו/יחידות מיזוג אויר לאולם ב.    
 

הפעלת מערכת מיזוג האויר תתבצע מלוח מיזוג האויר או מלוח  (1
 הפעלה במפלס הכניסה.

 
 ה יכלול:לוח ההפעל (2

 הפסק".-מתג הפעלה רב מצבי "מיזוג אויר •
 כפתור ויסות טמפרטורה באולם. •
 הצגה דיגיטלית של הטמפרטורה באולם. •
 באולם. 2COהצגה דיגיטלית של ריכוז  •
נורית סימון "פעולה" ירוקה, ונורית "תקלה" אדומה  •

 כאינדיקציה לכל התקלות האפשריות. 
אוויר תהיה מערכת הפעלה הערה: לכל יחידת מיזוג  •

 ופיקוד אוטומטית עצמאית.
 
 סדר הפעלת המערכות: (3

סדר הפעלת המערכות תוך שמירה על השהייה מתאימה )ניתנת  
 לכוונון(:

 מפוח יחידת טיפול באויר. • 
 מפוחי מעבה . • 
 הפעלת המדחסים תהיה מדורגת. • 

 
 ויסות טמפרטורה בפעולת קירור/חימום: (4

וד תשמור באמצעות רגש טמפרטורה באזור מערכת הפיק 
)ניתן  C23°הממוזג ופנלים אלקטרונים על טמפרטורה של 

 8לכיוונון( על ידי הכנסת והוצאת מדחסי היחידה בדרגות )
 דרגות(.

 
תרמוסטט טמפרטורה גבוהה יפסיק פעולת היחידה, עם עלית  (5

 .C50°הטמפרטורה של האויר החוזר מעל 
 
 ויסות אויר צח: .(6

)ניתן לכיוונון( המותקן  2COמערכת הפיקוד תשמור על ידי רגש  
נדרש על ידי  2COבאזור הממוזג ופנלים אלקטרוניים על ריכוז 

שינוי מצב מנועי מדפים של אויר צח ואויר חוזר באופן 
 פרופרציונלי בין נקודות הקיצון כמפורט:

 
מס' 
 סד'

 אויר צח, 2COריכוז 
 שחרור אוויר/עשן

 אויר חוזר

 (100%מכסימום ) מינימום מינימום 1
 (0%סגור ) (100%מכסימום ) מכסימום 2
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 אוויר:ויסות .           מצב מדפי ג

                             
 מדף  שחרור       מדף אוויר חוזר   מדף אוויר צח       מצב

 אוויר/עשן       
 0%סגור         100%פתוח     סגור     הפעלה

 0%סגור         100%פתוח     סגור     הפסקה
 100%פתוח        סגור           סגור     מצב אש

                              
  

 ויסות אנטלפיה: .ד
מערכת הפיקוד תפקד על ידי רגשי אנטפיה )לחות יחסית,    

טמפרטורה( באולם ובחוץ ופנלים אלקטרוניים, שאנטלפית 
 100%-מוכה מאנטלפית האולם תעבור המערכת לאויר חוץ נ

אויר צח על ידי שינוי מצבי המדפים וויסות אויר צח, ואויר 
 חוזר, ושחרור אוויר.

מצב ויסות אנטלפיה גובר על דרישות ויסות אויר צח לפי מדידת    
CO2. 

 
 הפעלות    ה.
 

לוח הפעלות מרכזי יכלול כל ההפעלות המפורטות מטה  (1
 (.CI )לא קופסאות

 :סטודיו/יחידת מיזוג אויר לאולם (2
לוחית ההפעלה עצמאית לכל יחידת מיזוג האויר 

 תכלול:
לאפשר  START-STOPהפסק" )-מפסק "הפעל •

הפסקת היחידה ע"י הפסקת זרם רגעית בלוח 
 החשמל(.

 הפסק".-מתג הפעלה רב מצבי "מיזוג אויר •
 כפתור ויסות טמפרטורה באולם. •
של הטמפרטורה  הצגה דיגיטלית •

 .סטודיו/באולם
 באולם. 2COהצגה דיגיטלית של ריכוז •
נורית סימון "פעולה" ירוקה, ונורית "תקלה"  •

 אדומה כאינדיקציה לכל התקלות האפשריות.
   

כל לוח החשמל יכלול שעון שבת אלקטרוני ממוחשב  (3
שעות עם לפחות שתי הפעלות  24 -עם רזרבה מכנית ל

 ושתי הפסקות.
 

 תכולת המחירים    15.30
 

   תנאים כללים        15.30.01
                    

 ,או במדידה של הכמויות מכרז/חוזה זה הינו בשיטה הפאושלית .א
 הכל לפי החלטת המזמין.

על הקבלן לכלול במחיריו את כל הדרישות הטכניות, כפי שהן 
 ביטוי במפורש במפרט הטכני ובתוכניות. באות לידי 

ובה שהדרישות הטכניות יבואו לידי ביטוי בכל אחד אין ח 
 ממסמכי המכרז/החוזה ודי שיופיעו באחד מהם.

, במידה כתבי הכמויות המצורפים למסמכי המכרז/חוזה הזה 
הינם מנחים בלבד, ונועדו לסייע לקבלן להבין היקף  ויצורפו,

 העבודות ולתמחר אותן.
יפים והכמיות בכתבי באחריות הקבלן לבדוק את הסע              

 הכמויות, כך שמחירין יכללו את כל העבודות    
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התחשבות עם תנאי החוזה: רואים את הקבלן כאילו התחשב  ב.
עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים והמתוארים 

בחוזה, בתוכניות, במפרט ובאופני המדידה והתשלום. המחירים 
ההוצאות הכרוכות  המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל

במילוי התנאים הנזכרים, באותם מסמכים, על כל פרטיהם. אי 
הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין 

כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה 
 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 
כל המחירים מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד  ג.

ים, וכל האביזרים הדרושים להפעלת המערכות בצורה מושלמ
 תקינה ומושלמת.

  
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים יחדיו, כל האמור במפרט  ד.

המיוחד, לרבות עלות בדיקת בודק חשמל מוסמך, בדיקות 
איכות מים ע"י מעבדה  מאושרת, בדיקת המערכות על ידי מכון 

י סימולציות פעולה לכל , וביצוע1001התקנים לתאימות לת"י 
 מצב הפעולה של המערכת.

  
 מדידה ה.

כל הכמויות להלן הינן אומדן בלבד, ונועדו לסייע לקבלן  
תימדדנה בזמן או לאחר  לא בפועלבתמחור העבודות, וכמויות 

, במידה והמזמין יבחר בשיטת התקשרות ביצוע העבודה
 .פאושלית

י המדידה והתשלום המצורפים המדידה בהתאם לאופנת שיטו              
או כפי שצוין בסעיפי כמויות להלן, באם לא צוין אחרת אופן 

המדידה הוא נטו ומחירי הסעיפים כוללים את העבודות 
 הנדרשות בהתאם לסעיף או המשתמעות ממנו.

 
במקרה של חילוקי דעות לגבי השאלה איזה סעיף מסעיפי כתב  ו.

שבוצעה על ידי הקבלן, הכמויות ליישם לגבי עבודה מסוימת 
 יוכרע הדבר עפ"י החלטתו הבלעדית של המתכנן/המפקח.

 
על הקבלן לתמחר סעיפי כתב הכמויות בהתאם לדרישות  ז.

המפרט והתוכניות במידה והוא מבקש להציע ציוד או מלאכה 
"שווה ערך", עליו להציג מחירון של המוצר המבוקש במכרז, 

איזו הנחה הוא מציע במידה מחירון של המוצר המוצע על ידו, ו
 ויאושר "שווה ערך".

 
מחיר עבור שילוט לא יימדד בנפרד והקבלן יכלול אום במחיריו  ח.

 האחרים.
 

 אופני המדידה והתשלום לעבודות חשמל ט.
 

העבודה משולמת במסגרת ויחד עם כל העבודות  (1
המכאניות של מתקן מיזוג האוויר והאוורור, ולא 

 ישולם עבורה בנפרד.
העבודה היא מלאה ומקיפה למערכת שלמה ועובדת  

ועל פי תנאי המפרט הזה ומפרט מיזוג האוויר 
והאוורור ובתאום מלא של קבלן מיזוג האוויר וקבלן 

 החשמל.
 
בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי תנאי כלשהוא או לגבי  (2

טיב ציוד או שינוי בהנחיות העבודה, יהיה 
האחרון והקובע לגבי  המהנדס/המפקח הבורר והפוסק

המחיר הנדרש לשינוי בהתאם למחירים הידועים 
  לעבודות כאלו במקומות אחרים.

 
 אופני המדידה והתשלום לעבודות כלליות ואיטום: י.
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העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם את כל הפירוקים  (1

למיניהם, ביצוע כל החורים והחריצים למיניהם בבניה 
יקונים וההשלמות והחזרת המצב ובבטון וכן את כל הת

לתקנו לרבות צביעה וגמר, לשביעות רצון המפקח. כמו 
כן כוללת העבודה ללא מדידה בנפרד גם את כל עבודות 

 האיטום האקוסטיים במעבר תעלות צינורות וכו'.
 
כל האביזרים למיניהם טעונים אישור האדריכל וזאת  (2

 בנוסף לאישור מתכנן מיזוג האוויר.
 
ל מקום שכתוב איטום הכוונה איטום מפני מעבר בכ (3

מים ו/או מפני מעבר אש ועשן, כפי שנערך על ידי יועץ 
 האיטום ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.

 
קבלן מיזוג האוויר אחראי בין היתר גם לאיטום כל הפתחים 
למיניהם בקירות המשמשים ליציאת צנרת ו/או תעלות ו/או 

ום ייעשה על ידי הקבלן בצורה ציוד מכל סוג שהוא. האיט
שנים,  10-מקצועית, מאושרת שתבטיח איטום עם אחריות ל

 כפי שנערך על ידי יועץ האיטום.
 

 מחיר יחידת עיבוי יכלול: 15.30.03
 נחשוני עיבוי עם ציפוי הגנה. א( 
 מפוחי מעבה. ב( 
 מדחסי קירור. ג( 
 ברזי ניתוק. ד( 
 ת היחידה.לוח חשמל ופקוד, לרבות כל הגנו ה( 

או                                    "Mason"מתוצרת  "CIW"יח'( מדגם  8בולמי רעידות ) ו(  
 .1ש"ע בעלי שקיע סטטית של "

 
 1500.14מחיר יחידת מפוח נחשון ויחידת מפוח נחשון מתועלת לפי סעיף  15.30.04

, הבמפרט הכללי, לרבות ברזי ניתוק, בולמי זעזועים, לוחית הפעל
 ואביזרי חיבור לצנרת ניקוז.   משאבת ניקוז

 
( לאולם DXמחיר יחידת טיפול באוויר מטיפוס  בהתפשטות ישרה) 15.30.05

 תכלול:
 מבנה. א.
 .נחשון קירור/חימום ב.
 מנוע עם משנה מהירויות. ג.

 מפוח שחרור אוויר עם מנוע ועם משנה מהירויות. ד.       
 צח, אוויר חוזר, שחרור אוויר(  מדפי ויסות ממונעים )אוויר .ה

 (1בולמי רעידות )שקיעה סטטית " ו.       
 לוח חשמל ופיקוד.  ז.         

 מכלול שסתומי פיקוד עם מערכת בקרה אוריגינליים של היצרן. .ח
 

מפוח איוורור יכלול בין השאר: מפוח ומנוע עם משנה מהירויות,  15.30.06
(, אינסטלצית 1ות )שקיעה סטטית "קונסטרוקצית תמיכה, בולמי רעיד

 חשמל ופיקוד, ולוחית הפעלה עם משנה מהירויות.
 

החיזוקים והמתלים, איטום התפרים בסרטי  כלולמחיר תעלות אויר י 15.30.07
 אלומיניום לתעלות פנימיות, פתיחת פתחים למפזרים וכד'.
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 במחירי צנרת הקרר יש לכלול: 15.30.08

 צנרת קרר. א. 
אביזרים וספחים )קשתות, הסתעפויות, מפצלים, מסעפים,  ב.

 מחברים( יהיו תוצר חרושתי של מפעל מוכר או של יצרן הציוד.
 בדיקת לחץ לצנרת הקרר. ג.
 בדיקת ואטום וצנרת הקרר. ד.
 תמיכות ועיגון הצנרת. ה.
 מ"מ עם מכסה.. 1תעלות פח מגולבן בעובי  ו.
    מ"מ עם עיטוי  19בידוד ארמפלקס בעובי  –מבנה צנרת גלויה ב ז.

בלפיפת ארג, משחת "סילפס", צביעה והחלקה, ומותקנת בתעת 
PVC. 

 
 מ"מ עם עיטוי  19בידוד ארמפלקס בעובי  –צנרת מתחת לריצוף 

בלפיפת ארג, משחת "סיליפס", צביעה והחלקה, מותקנת 
 מ"מ ומבוטנת. 1בתעלת פח "אומגה" מגולבן בעובי 

 
מ"מ  40בידוד ארמפלקס בעובי  –צנרת גלויה מחוץ למבנה 

מ"מ,  1מותקנת בתעלת פח מגולבנת בעובי בעיטוי 'סילפס', 
התעלה עם עיטוי בלפיפת ארג, משחת "סילפס", צביעה 

 והחלקה.
 

מ"מ עם  40בידוד ארמפלקס בעובי  –צנרת בקרבת המעבים 
ותקנת עיטוי בלפיפת ארג, משחת "סילפס", בציעה והחלקה מ

ומילוי בחור סיליקוני  U.Vבשרוול  שרשורי גמיש עמיד 
 בקצוות.

  
 ח.         מילוי קרר ושמן.

 
 .והשסתומים הספחים ,במחירי הבידוד יש לכלול הצנרת 15.30.09

 
מחיר עבור שילוט לא ימדד בנפרד והקבלן יכלול אותם במחיריו  15.30.10

 האחרים.
 

תו בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות, על הקבלן לתמחר את הצע 15.30.11
במידה והוא מבקש להציע ציוד או מלאכה "שווה ערך", עליו להציג 

מחירון של המוצר המבוקש במכרז, מחירון של המוצר המוצע על ידו, 
 ואיזו הנחה הוא מציע במידה ויאושר "שווה ערך".

 
 הצעת הקבלן לעבודות חשמל ופיקוח כוללת: 15.30.12

 
משולמת במסגרת ויחד עם כל העבודות המכאניות של  העבודה א.

 מיתקן מיזוג האוויר והאיוורור, ולא ישולם עבורה בנפרד.
 

העבודה היא מלאה ומקיפה למערכת שלמה ועובדת ועל פי תנאי  ב.
המפרט הזה ומפרט מיזוג האויר והאוורור ובתאום מלא של 

 קבלן מיזוג האויר וקבלן החשמל.
 
לוקי דעות לגבי תנאי כל שהוא או לגבי טיב בכל מקרה של חי ג.

ציוד או שינוי בהנחיות העבודה, יהיה המהנדס המפקח הבורר 
והפוסק האחרון והקובע לגבי המחיר הנדרש לשינוי בהתאם 

 למחירים הידועים לעבודות כאלו במקומות אחרים.
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 תקשורת  - 18פרק 
 

רישות מצד המזמין עבור הפרויקט בנוסף עדכונים אלה הינם תוספות, דגשים, הנחיות נוספות, ד
 של הועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה . 18למפרט 

 מקיף ו' בבאר שבע. –המכרז נוגע לעבודות תקשורת להקמת בית ספר למחול 
 כללי : .1.

 :  ותכוללה עבודות תקשורתהעבודה לפי הסכם זה היא לביצוע  .א

לה סיב אופטי , כבלי בזק , כבלים צנרת + חוטי משיכה , כבי – תשתיות, קווי הזנה .1.א
 קואקסיאלים וכו'.

 מחשבים , טלפון , תקשורת אלחוטית  . –הכנות לנקודות תקשורת  .2.א

 סוויטצ'ים , ראוטרים , מגשרים , פנלים אופטיים , מתגים וכו'. -התקנת ציוד אקטיבי   .3.א

 מינימום . U20התקנת ארון תקשורת בגודל  .4.א

 ורת , טמ"ס , בקרת מבנה , חסכון באנרגיה ועוד'תקש –הכנות תקשורת למערכות מנ"מ  .5.א

זה, בהתאם לתוכניות, ולכתב ומפרט  18הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפרט  .ב
 הכמויות.

 לתקנות של הגופים הבאים :  העבודה תבוצע בכפוף  .ג

 

 ותקנותיו. (1954חוק החשמל ) .1.ג

 גרסה עדכנית . 08מפרט טכני של הועדה הבין משרדית פרק  .2.ג

 קנים לבטיחות בעבודה כולל נהלי עבודה בגובה. ת .3.ג

 תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(.תקנות חברות הטל"כ ובזק   .4.ג

 . .5.ג

 אישור הרשות המקומית . .6.ג

 תקנים ישראלים .   .7.ג

 חוק התכנון והבנייה .  .8.ג

 דרישות המזמין . .9.ג

 משרד החינוך . –תקנות ודרישות בתי ספר  .10.ג

פרק ב' מתקני חשמל ותקשורת( ותקנות הג"א למרחב  תקנות הג"א למקלטים )סימן י"ג .11.ג
 מוגן קומתי )סימן ח'(.

ערכת בכללותה וכן כל אחד מרכיביה יעמוד בתקנים הר"מ ובכל תקן או תקנה המ .12.ג
 רלוונטיים גם אם לא צוינו במפורש במסמך זה:

 התקנת ליום העדכניים הרלוונטיים העדכונים כל )כולל ישראליים ותקנות תקנים .1

 (:המערכת

 במבנים. פנים קשר מערכות – משהת"ק .1.1.1

 חשמליים. במכשירים אלקטרומגנטיות הפרעות – 961 ת"י .1.1.2

 טלפון. למכשירי תקע ובתי תקעים – 1154 ת"י .1.1.3

 תקשורת. למתקני כבלים – 1155 ת"י .1.1.4

 חשמלי. הלם מפני חשמלי ציוד מיגון – 734 ת"י .1.1.5

 הבטיחות. ותקנות הדרישות החוקים, כל .1.1.6

 התקנת ליום העדכניים הרלוונטיים העדכונים כל )כולל יםבינלאומי תקשורת תקני .2

 המערכת(:

1.2.1. ANSI TIA/EIA 568 

1.2.2. ANSI TIA/EIA 569. 

1.2.3. ANSI TIA/EIA 606. 
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1.2.4. ANSI TIA/EIA 607. 

1.2.5. ISO/IEC 11801. 

1.2.6. IEE 802.3. 

1.2.7. IEE 802.5. 

בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הנחיות מפרט זה לבין כתב הכמויות או התוכניות על  .ד
 ולפעול לפיה. ח/המתכנןת הנחיית המפקהקבלן לבקש א

 )כולל נהלי עבודה בגובה(. הקבלן יהיה אחראי על שמירת נוהלי הבטיחות בעבודה .ה

אלא בחיבור זמני לפי התקן ועם לוח חשמל זמני תיקני באישור  אין לעבוד תחת מתח !!! .ו
 הפיקוח בלבד אין לעבוד עם לוח חשמל מאולתר. 

 ים למקרה של תאונות ונזקים כולל פוליסת צד ג' .לקבלן יהיו כל הביטוחים הדרוש .ז

כולל לוח החשמל ואישורי עמידה בתקנים רלוונטים ציוד העבודה יהיה בעל תווי תקן  .ח
 .הזמני/שרות בזמן העבודות 

 ספק מערכות התקשורת יהיה מאושר ע"י עיריית ב"ש  .  .ט

 בעל אישור סוג של משרד התקשורת.הקבלן יהיה  .י

וש התקנות במערכות המוצעות והמסופקות על ידו. במקרה ולמציע אין למציע ניסיון של של .יא
 הניסיון המתאים יש להציג התחיבות היצרן לתמיכה מלאה במהלך ההתקנה והשרות.

למציע ניסיון מוכח בביצוע התקנה ואינטגרציה של המערכות המבוקשות במכרז. על הספק  .יב
ני קצר וכן שמות ממליצים ומספרי להציג בהצעתו תקציר של מערכות דומות כולל פרוט טכ

 טלפון של הפרויקטים המתוארים בהצעה.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי העובדים שיועסקו בפרוייקט מוסמכים על ידי יצרן הציוד, או מי  .יג
 מטעמו, לביצוע כל העבודות הנדרשות

ל הקבלן מצהיר כי עומדים לרשותו כל הכלים ומכשירי הבדיקה הנדרשים לביצוע העבודה ע .יד
 פי התקן.

דוגמאות מהאביזרים אותם הוא אמור להתקין במתקן  ולמתכנן הקבלן יספק למפקח .טו
  ובלוחות. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח יוכל הקבלן להתקינם באתר.

   .מתכנןציוד שווה ערך יהיה בעל תו תקן וחייב לעבור את אישור ה       
 
 חומרים ואישור הציוד .2.

יגיש הקבלן  רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפורטת  –עבודה  עם קבלת צו התחלת מיד .א
 להתקנה באתר . 

לפני  –על הקבלן למסור למתכנן/לאחראי החשמל קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך אישורו  .ב
 רכישת ציוד .   

 הציוד יהיה כמופיע  בכתב הכמויות. .ג
התקנים  על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון .ד

 התקנתם . הישראלי ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני

היועץ או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים ,  .ה
אביזרים , ציוד  חשמלי וכד' לפני מתן אישור  להשתמש בהם , ואף לדרוש תעודת אשור מכון 

 רים השונים.התקנים לאביז

 . ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו  .ו

המתכנן שומר לעצמו הזכות לשנות ציוד לסוג אחר שווה ערך , או לציוד אחר שכלול בחוזה  .ז
 בסעיפי כתב הכמויות .  זה ומופיע
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לפי דרישת המזמין .מחיר הבדיקות כלול במחיר  –הקבלן יבצע בדיקות של מכון התקנים  .ח
קופסאות  צנרת, ולא ישולם עבורם תשלום נוסף . הבדיקות יבוצעו לכבלים, –החומרים 
 דרש ע"י המזמין.יוציוד אחר אשר י הסתעפות

הספק אחראי לבדוק עם כל הגורמים הרלוונטיים ולוודא שתשתית רשת התקשורת תכלול  .ט
 את כל הנדרש לשרת את המערכות הנ"ל.

המחשבים בבניין, תעלות מוליכים המענה למכרז יכלול תכנון מלא של רשת תקשורת  .י
 וארון תקשורת. ומעברים שישמשו את רשת התקשורת

 סכימה קווית, כולל סימון המערכת ונקודות הקצה על גבי תוכניות הבניין.הספק ימציא  .יא

מפרטים טכניים מלאים של הציוד המוצע הספק יגיש לאישור את כל אביזרי המערכת כולל  .יב
 .קטלוגי.שם יצרן, דגם ומספר  המפרטים

 תקשורתה ארון/מס"ד .3.

התקשורת ישמשו גם להתקנת מערכות וציוד נוסף כגון מערכת כריזה ומערכת ביטחון.  ארון .3.1.
 הספק אחראי לתאם עם הגורמים הרלוונטיים את כל הנדרש עבור מערכות אלו.

 ירידת כבלי התקשורת מהתעלה למסד תהיה מוגנת על ידי כיסויי פלסטיק. .3.2.

 נוספים. 2 +  ן על תעלת הרשתפס בורגי הארקה יותק .3.3.

 .בקצה CEEכ"א עם שקעי  A16מעגלים  נו שנילכל מסד יותק .3.4.

 

 יותקנו על תעלת הרשת שמעל המסד. שקעי המסד .3.5.

 .  יהיו לפי התוכניתשקעי שרות על הקירות  .3.6.

 .טלפון בנישת התקשורת תותקן נקודת  .3.7.

כמות נק' התקשורת לפי דרישות העירייה ולפי בכל מסד תקשורת יותקנו לוחות חיבורים  .3.8.
 במבנה . 

 כבילה אופקית .4.

 .CAT6בבניין תותקן רשת תקשורת מחשבים בסטנדרט  .4.1.

 הרשת תהיה בתצורת כוכב, מחדר התקשורת אל נקודות הקצה בבניין. .4.2.

 . GIGA CAT7 STPכבילת נחושת מסוג  .4.3.

 .CAT6אביזרי קצה ומגשרים בסטנדרט  .4.4.

דרון ובאופן שיאפשר גישה כבלי התקשורת יועברו בתעלת רשת מוארקת, בתקרת המס .4.5.
 נוחה לתחזוקה ושירות.

 25%ס"מ בהתאם לכמות הכבלים ומקום רזרבי לעוד  20-50התעלות יהיו ברוחב  .4.6.
 לפי תוכנית .  – כבלים

 תקרת המסדרון תהיה תקרה פריקה. .4.7.

חלק. יש להעביר לפחות  25מהתעלה אל מיקבץ השקעים בחדר יועברו צינורות מריכף  .4.8.
 בכל מיקבץ יהיה צינור ריק אחד רזרבי. צינור אחד לכל שקע.
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 צינורות התקשורת יהיו בצבע שונה משאר הצינורות בבניין.  .4.9.

 הצינור יוצמד לתעלה בכיוון השחלת הכבלים לחדר וייקשר בשני אזיקונים לפחות. .4.10.

השקעים יותקנו במקבצי חשמל/תקשורת או בשקע נפרד שיותקן בהתאמה למיקום  .4.11.
 שקעי החשמל.

תוך התחשבות במיקום הריהוט בחדר כך שתתאפשר גישה נוחה השקעים יותקנו  .4.12.
 לחיבור וניתוק מגשרים, גם באופנים שונים של הצבת הריהוט.

 WiFiנקודות תקשורת אלחוטית  .5.

 לפי התוכנית .בבניין יותקנו נקודות תקשורת אלחוטית במיקום ובכמות  .5.1.

 שקע חשמל. 1שקע תקשורת +  1נקודת הכנה לתקשורת אלחוטית תכלול מיקבץ של  .5.2.

 ס"מ מעל קו התקרה הפריקה. 10המיקבץ יותקן על הקיר,  .5.3.

 מגשרים .6.

מסוגים שונים ובצבעים שונים בכמויות לפי הנחיית  CAT6יסופקו מגשרים בסטנדרט  .6.1.
 המפקח.

 רזרבה. 10%אחד לכל שקע מחשב +  –בצבע אפור  –מגשר ממחשב לשקע קיר  .6.2.

 רזרבה. 10%קע מחשב + אחד לכל ש –בצבע אפור ו/או אדום  -מגשר למסד   .6.3.

 יסופקו מגשרים אופטיים מסוגים שונים ובצבעים שונים בכמויות לפי הנחיית המפקח. .6.4.

 .STמחבר  –בצבע כתום  SMמגשר  .6.5.

 .STמחבר  –בצבע צהוב.  MMמגשר  .6.6.

 
 SOWהגשת תכנית עבודה  .7.

מפורטת לפני התחלת העבודה.  (SOW - Scope Of Work)הקבלן יכין תכנית עבודה  .7.1.
 כלול:התכנית ת

 פרטי הקבלן, מנהל הפרוייקט ואנשי הקשר. .7.2.

תעודות הסמכה המאשרות כי עובדי הקבלן מוסמכים להתקין את הציוד הנדרש  .7.3.
 בפרוייקט.

 שרטוטי הבניין וציון כל נקודות הקצה ומיקום שאר הציוד. .7.4.

 שרטוטים של כל אחד ממסדי התקשורת ואופן התקנת הציוד בהם. .7.5.

תיערך בדיקת היתכנות ותכנון  Wireless LAN Access Pointלכל נקודה המיועדת ל  .7.6.
מיקום אופטימלי לכיסוי השטח שיקושר על ידי אותה נקודה. התחשיבים והתכנון 

 .SOWיכללו ב 

 תאור שיטת העבודה. .7.7.

רשימת הציוד המוצע כולל פרטי יצרן , פרטי הנציג בארץ,  מיפרט טכני ואישורים  .7.8.
מידה בדרישות תקן. יש לצרף דפי מידע נדרשים כגון אישור מעבדה בלתי תלויה לע

 מקוריים של היצרן או צילום קריא וברור באיכות גבוהה.
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דוגמאות של הציוד כגון שקעים ואביזרי קצה, כבל תקשורת, לוח חיבורים, כבל  .7.9.
אופטי, מגירה אופטית, מחברים אופטיים, מגשרים לסוגיהם השונים, וכדומה לפי 

 דרישת מחלקת המיחשוב והמפקח.

 וגמאות לסימון כבלים ודוגמאות שילוט לציוד.ד .7.10.

 הגדרת ציוד הבדיקה ושיטת הבדיקה כולל תצורת הדו"חות שיימסרו. .7.11.

הקבלן לא ירכוש ולא יספק ציוד שלא אושר בכתב על ידי מחלקת המיחשוב ועל ידי  .7.12.
 המפקח גם יחד.

 אין להתחיל בעבודה לפני אישור התכנית בכתב ובחתימת המפקח. .7.13.

 כבלים הנחיות להעברת .8.

 השלמת תשתיות ומובילים. .8.1.

על קבלן תשתיות התקשורת לבדוק את האתר לפני תחילת העבודה ובמהלכה  .8.1.1.
ולוודא כי התעלות והמוליכים שהותקנו עבור כבלי התקשורת אכן מתאימים 

 לביצוע העבודה הנדרשת. 

לא יתקבלו דרישות תשלום או איחורים בביצוע בגין אי התאמה או חוסר של  .8.1.2.
 מיידית למפקח ובכתב. להעבירל בעיה, חוסר או אי התאמה יש תשתיות. כ

יחד עם זאת על קבלן התקשורת לפתור בעצמו בעיות קלות ולהשלים תשתית  .8.1.3.
בשטח. במידה ולדעתו יש מקום לתשלום נוסף עליו לקבל את אישור המפקח 

 לפני ביצוע העבודה.

לכבלים קבלן התקשורת יבצע השלמות נדרשות כגון התקנת חיפוי הגנה  .8.1.4.
בכניסת כבלים למסדי תקשורת  PVCבכניסה/יציאה לתעלות הרשת, תעלות 

וכדומה. עבודות אלו כלולות בהצעת המחיר ולא ישולם בגינן כל תשלום 
 נוסף.

בכל מקום של מעבר כבלים שלא בתעלה, כגון פתח בקיר בטון, יש להגן על הכבלים על  .8.2.
י המפקח. כלול בהצעה וללא תשלום די לוח פח מגולוון או בדרך אחרת שתאושר על יד

 נוסף.

 השחלת כבלי נחושת  .8.3.

כבלי התקשורת יונחו מחדר תקשורת ראשי לכיוון שקעי הקצה בתעלות  .8.3.1.
 כבלים בקבוצה לכל היותר. 8רשת. הכבלים ייקשרו בקבוצות של 

הכבלים יונחו בתעלות באופן ישר וללא התפתלויות והסתבכויות לכל אורך   .8.3.2.
 התעלה. 

ע על ידי הנחת הכבלים וללא משיכות בכוח שעלולות לפגוע העבודה תבוצ .8.3.3.
 בכבלים.

מתעלות הרשת לשקעי הקצה יושחלו הכבלים בצינורות מריכף ו/או בתעלות  .8.3.4.
PVC. 

 ס"מ בתעלת הרשת. 50לכל שקע קצה יש להשאיר רזרבה של כ  .8.3.5.

 מטר בתעלת הרשת. 1בצד מסדי התקשורת יש להשאיר רזרבה של  .8.3.6.

חלק ולסדר את הכבלים כך שניתן יהיה להזיז את במסדים על גלגלים יש ל .8.3.7.
 המסד בלי לפגוע בכבלים.
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 סימון זהה יבוצע בשני קצות הכבל. –יש לסמן את כבלי התקשורת בקצוות  .8.3.8.

 הכבלים יונחו בקבוצות על פי החלוקה הגיאוגרפית של הבניין. .8.3.9.

בפירים תבוצע השחלה אנכית על גבי תעלות רשת או על גבי סולמות.  .8.3.10.
 מטר. 1.5בלים ייקשרו לתעלה/סולם כל קבוצות הכ

מטר יש  90במידה ויהיה חשש כי אורך כבל מסוים עלול לעלות על  .8.3.11.
 לעצור העבודה ולהודיע למפקח לפני ביצוע ההשחלה.

 התקנת שקעי קצה וחיווט הכבלים. .9.

 סוג וצבע השקעים יהיה על פי אישור האדריכל והמפקח. .9.1.

שקעים, קבלן התקשורת אחראי במידה וקבלן החשמל יספק קופסאות למקבצי  .9.2.
 לספק את המתאם הנדרש להתקנת אביזר הקצה בקופסה.

התקנת אביזר קצה בקופסה כוללת את המתאמים וכל הנדרש להתקנה נכונה של  .9.3.
אביזר הקצה בקופסה. הצעת המחיר תכלול את אביזר הקצה וכל הנדרש להתקנתו 

 בקופסה. לא ישולם תשלום נוסף מעבר למחיר השקע.

שקע בתעלה כוללת את כל הנדרש להתקנת השקע כולל מכסה תעלה  התקנת .9.4.
מחוזק וכל הנדרש להתקנה נכונה של השקע בתעלה. הצעת המחיר תכלול את 

 .השקע וכל הנדרש להתקנתו. לא ישולם תשלום נוסף מעבר למחיר השקע

התקנת שקע בריהוט כוללת את כל הנדרש להתקנת השקע כולל קופסה/"בית"    .9.5.
להתקנה נכונה של השקע בריהוט. הצעת המחיר תכלול את השקע וכל  וכל הנדרש

 הנדרש להתקנתו. לא ישולם תשלום נוסף מעבר למחיר השקע.

 הנחיות כלליות .10.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות: .10.1.

 למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. .10.2.

 לפצל את העבודה בין מספר קבלנים. .10.3.

 ים וכו'.לספק חלק מהחומרים, האביזרים, המובילים הכבל .10.4.

 להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג. .10.5.

 לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. .10.6.

 לבצע את העבודה בשלבים. .10.7.

 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות. .10.8.

שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים  .10.9.
 בהצעת הקבלן.

מתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים הקבלן ישלים את ה .10.10.
והציוד  הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או 

 בתכניות.
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 תאומים אישורים ותשלומים: .11.

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע  .11.1.
צבע, רצוף, הריסה ופרוקים במיתקן קיים  העבודות כגון,  מחיצות, תקרות, טיח, 

 וכו' .

לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע  .11.2.
 של קבלן אחר.

עקב אילוצי זמן יתכן והספק יידרש לבצע עבודה בשעות חריגות, סופי שבוע וכו'.  .11.3.
תאימים מול באחריות הספק לבצע תיאום ולקבל את הרשיונות וההיתרים המ

 הגורמים הנדרשים. על הספק להתחייב  בהצעתו לעמידה בתנאי הסף הנ"ל.

לא ישולמו לספק תשלומים בגין עבודות בשעות חריגות במידה ודרישה זו נגרמה  .11.4.
כתוצאה מאי עמידתו בלוחות הזמנים כפי שנקבעו בהזמנה. בכל מקרה יש לקבל 

 אישור המפקח לתשלום מראש ובכתב.

 מדידותמבחני קבלה ו .12.

כל במסגרת הצעתו יכלול הספק ביצוע מבחני קבלה מלאים ל .12.1.
שבוצעו על ידו ו/או אשר היה אחראי לביצועם  ביזרי/מערכות/עבודות התשתיתא

 כקבלן ראשי וכו'.

בדיקות הקבלה יבוצעו בפיקוח מלא וצמוד של המזמין ו/או המפקח מטעמו. רק  .12.2.
יהוו אבן דרך לסיום העבודה עמידה מלאה ואישור על סיום ביצוע מבחני הקבלה 

 הרלוונטית. המבחנים והבדיקות יבוצעו ברמות הבאות:

 בדיקה פיזית וויזואלית ומכאנית. .12.2.1.

 בדיקות חשמליות ואלקטרוניות ובחינת הפלטים. .12.2.2.

בדיקת הפעלה כמערכת כוללת בשילוב עם ציוד/מערכות, רשתות  .12.2.3.
 מחשבים וטלפוניה.

 ה/הזמנה.בדיקת כתבי כמויות וחשבונות והתאמה להצע .12.2.4.

 . AS-MADEבדיקת תיעוד  .12.2.5.

הספק נדרש להתחייב לתקן את כל הליקויים שנתגלו בעת מבחני הקבלה ובמידה  .12.3.
ויתגלו ליקויים נוספים במהלך תקופת הבדק בתוך שבוע ימים מתאריך גילוי 

 הליקוי.

באחריות הספק להכין כתב כמויות ביצוע בפועל , מפורט ברמה של פריט ולצרף  .12.4.
פלט של דוחות בדיקת אורכים לכבלי הנחושת ממכשיר הבדיקה  לכתבי הכמויות

שאושר. על הספק להצהיר כי מכשיר הבדיקה מתאים לסטנדרט הנבדק, לציין את  
שיטת הכיול של מכשיר הבדיקה ולהגיש דו"ח ביצוע כולל כיולים וכיוונים 

 הנדרשים לפני תחילת הבדיקה ובמהלה על פי הסטנדרט והנחיות היצרן.

כתבי כמויות מלאים ו/או חלקיים אינו מהווה אישור לסיום התחייבויות  אישור .12.5.
 הספק כלפי המזמין. 

 
 סיום העבודה והפעלת המערכת .13.

הספק נדרש להתחייב בהצעתו לבצע ולהשתתף בהפעלת המערכת המליאה, כולל  .13.1.
ציוד אקטיבי, מחשבים, טלפוניה, מערכות וכו' ללא תוספת תשלום מעבר למפורט 

ות במחירי היחידה. הפעלת המערכת הכוללת הינה חלק אינטגרלי בכתב הכמוי
ובלתי נפרד מהתחיבות הספק ונכללת המחיר ההתקנה של המכלולים המסופקים 
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 על ידו. מענה הספק לבקשה להצעות מהווה אישור לתנאי  סף זה.

סיום העבודה וקבלה סופית תהיה רק לאחר התקנת הציוד האקטיבי והפעלת רשת  .13.2.
 התקשורת.

 As Madeתכניות עדות  .14.

במהלך העבודה יתעד הספק את כל העבודות שבוצעו והשינויים לעומת התכניות  .14.1.
 המקוריות.

עם הפעלת המערכת וכתנאי הכרחי לקבלתה, הקבלן יגיש למפקח תיק תכניות  .14.2.
עותקים זהים. למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת כספית  4 -" בAs-Madeעדות "

 העדות. בגין הכנת והגשת תכניות 

 התיק יכלול: .14.3.

פרטי הספק ורשימת אנשי קשר וטלפונים לקבלת שירות בתקופת  .14.3.1.
 האחריות, כולל פרטי נותן השירות בפועל אם אינו הקבלן עצמו.

 פירוט תקופות האחריות לכל סוג ציוד, תאריך התחלה ותאריך סיום. .14.3.2.

 מלל המתאר את המערכת ודרכי התפעול שלה. .14.3.3.

בפועל, על כל מרכיביה, כולל כל  תיעוד של המערכת כפי שהותקנה .14.3.4.
השינויים שהוכנסו במערכת במהלך העבודה עד להפעלת המערכת 

 בשלמותה )באם יסוכמו שינויים כאלה בין הספק והמזמין(.

תרשימים לוגיים, תרשימי חיווט, תוואי כבלים וסכימות אנכיות עם  .14.3.5.
 ציון מיקום הציוד ופרטי הכבלים.

ם בכתב ופרטים תפעוליים וטכניים כל התוכניות, התרשימים, הסברי .14.3.6.
המעודכנים של הציוד שהותקן. כמו כן יכלול התיק את דפי המידע, 

 הוראות התקנה וקטלוגים של הציוד.

 כל פלטי המדידה של אורכי הכבלים לסוגיהם השונים. .14.3.7.

ספרי התקנה הפעלה ואחזקה מקוריים של היצרן. המזמין רשאי לדרוש  .14.3.8.
 תרגום לעברית.

 ת שנערכו כולל פלט מלא של כל מכשירי הבדיקה.דו"חות הבדיקו .14.3.9.

.14.3.10. CD  אוDOK .ובו כל התוכניות, תוצאות בדיקות וכל תכולת התיק 

 

 אחריות ושירות .15.

הספק יתחייב באופן ברור למתן אחריות, אחזקה ושרות גם לקטעים ורכיבים  .15.1.
בודדים כגון:  תקשורת מחשבים בלבד ו/או כל מערכת אחרת המפורטת בבקשה 

 יר.להצעות מח

חודש והשרות יינתן באתרי  60בכל מקרה תקופת אחריות מינימלית למערכת הינה  .15.2.
 הלקוח.

 לכל מוצר יבוצע טיפול מונע לפי הוראות יצרן המערכת במסגרת תקופת האחריות. .15.3.

לפני תום תקופת האחריות תבוצע ביקורת באתר לאיתור ותיקון יזום של ליקויים  .15.4.
 ה נוספת גם במהלך תקופת האחריות.ו/או תקלות. הלקוח רשאי ליזום בדיק
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ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה  .15.5.
אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה נחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל 
הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה או סוכניו. לצורך קבלת שרות ברכיבים 

סוכנים רשאי יהיה הלקוח לפנות ישירות אליהם או המסופקים ע"י קבלני משנה/
 אל הקבלן הראשי על פי החלטתו הבלעדית. 

הקבלן מתחייב לספק בתקופת האחריות ציוד חלופי במידה והציוד מושבת למשך  .15.6.
 שעות. 24מעל 

 הצגת מפרטים לאישור .16.

כל המפרטים הטכניים המצורפים מהווים דוגמא ,דרישות סף ומתן בסיס  אחיד  .16.1.
 ת.להצעו

 ספק, המציע פריט העומד במדויק במפרט, נדרש לציין זאת. .16.2.

במידה והציוד המוצע שונה מהנדרש במכרז יש לכתוב זאת בהצעה ולציין את  .16.3.
 ההבדלים.

עבור כל פריט חובה לצרף דפי מידע וקטלוגים, מפרט טכני, שם יצרן ומספר  .16.4.
ת המוצר קטלוגי. היכן שנדרש, יש לצרף גם אישור מעבדה בלתי תלויה לעמיד

 בסטנדרט הנדרש.

 הספק יציין בכל עמודה או בטופס נפרד את פרוט הציוד המוצע על ידו הכולל: .16.5.

 שם יצרן .16.5.1.

 שם המוצר .16.5.2.

 מס' דגם .16.5.3.

 שם ספק )יבואן, מפיץ( .16.5.4.

 שם נותן השרות .16.5.5.

הספק  נדרש לכלול בהצעתו אל כל הפריטים ותתי הפריטים הנדרשים להתקנת  .16.6.
פריט במפורש בכתב הכמויות ו/או מכלול מערכת. במידה ולא מפורט הפריט/תת 

במפרט הטכני יכלול הספק בהצעתו את הרכיב הנ"ל בטבלה נפרדת באופציה לא 
לסיכום. לא פירט הספק את הרכיב יחשב הדבר ככלול במחיר היחידה שפורט 
בהצעתו ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין אותו הפריט מעבר למפורט בהצעת 

 הספק.

כלשהו שאינו סטנדרטי ובייצור שוטף , הנדרש למימוש במידה והספק מייצר פריט  .16.7.
בהתאם  לבקשה, המפרט הטכני ומענה הספק כגון :מתאם להתקנה, מעמד לציוד 

 וכו'. יש לקבל אישור מראש למוצר ולאיכותו מהמזמין ו/או המפקח מטעמו.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל דוגמאות לבדיקה ובחינה של כל פריט  .16.8.
הספק. לא אישר המזמין לספק את הפריט המוצע על ידו, יחליף הספק בהצעתו של 

בהתאם לדרישה מצד המזמין את הפריט הנדון לפריט אחר שווה ערך מאושר ללא 
 כל תוספת מחיר.

בכל מקרה, גם לאחר בזכייה במכרז, יידרש הספק להציג את המוצרים לאישור  .16.9.
 אישור האדריכל.המפקח. מוצרים בהתקנה חיצונית יירשו לקבל גם את 

על המציע להצהיר כי הפריטים אותם הוא מציע עומדים בדרישות המערכת  .16.10.
ויאפשרו  פעולת כל סוגי הציוד והמערכות המתוארות בבקשה והצעות מחיר 

 ובמפרט
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 אין לרכוש או לספק ציוד לפני קבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח. .16.11.

 סימון ושילוט המערכת .17.

סמן את המערכת המותקנת על ידו בתיאום עם הקבלן  נדרש להתחייב בהצעתו ל .17.1.
 מחלקת המיחשוב להלן דוגמא לדרישות השילוט:

כל רכיב במערכת,יסומן  בתג סימון ייחודי. הסימון יאפשר זיהוי חד ערכי לכל רכיב   .17.2.
 במערכת.

אישור לשילוט וסימון על פי דוגמא שיכין הספק וימסור לאישור המפקח.  אין  .17.3.
 ו מראש על ידי המפקחלהתקין סימון ללא אישור

 שיטות השילוט .17.4.

סנדביץ חרוט צבעוני בהתאם להגדרות. הדבקת  PVCשילוט בשלט  .17.4.1.
או באמצעות דבק מהיר אחר  LOCTATEהשילוט בדבק הצמדה מהיר 

 לפחות. 2Nמאושר לכוח הצמדה של 

 סימון בעזרת דגלון שלט ע"י רישום בציון בלתי מחיקה. .17.4.2.

 .סימון בעזרת שרוול מוטבע בלתי מחיק .17.4.3.

 שרוול מתכווץ שקוף ופתקית מודפסת. .17.4.4.

 האביזרים והציוד שיסומן בשילוט .17.5.

 ובהתאם למגרעת בשקע. X 20mm 7שלט חרוט בגודל  –שקעי קצה  .17.5.1.

בצד השמאלי + פס  X 30mm 15שלט חרוט בגודל  – 8Wלוחות ניתוב  .17.5.2.
 סימון לכל המבואות בלוח.

 –דומה פריסה אופקית, שדירה ראשית, טלפוניה וכ –כל סוגי הכבלים  .17.5.3.
 סימון בשרוול מתכווץ עם פתקית מודפסת.

סימון בשני הקצוות על ידי שרוול מתכווץ עם פתקית  –מגשרים  .17.5.4.
 מודפסת. הסימון יותקן כך שייראה כאשר המגשר מחובר למבואה.

 שלט חרוט בגודל מתאים.. –מובילים, צנרות קופסאות מעבר  .17.5.5.

 .X 40mm 150שלט חרוט בגודל   –ארונות תקשורת ושולחנות שרתים  .17.5.6.

 .X 100mm 200דלתות חדרי התקשורת שלט חרוט בגודל  .17.5.7.

 מס"ר ופריסת כבלי טלפון. .17.5.8.

 צבעי השילוט .17.5.9.

תהיה הפרדה ברורה ובולטת באמצעות הסימון, לסוגי המרכיבים השונים של  .17.6.
 המערכת.

להלן מובאת רשימת צבעים עקרונית, הנחיות מדויקות יינתנו במהלך הגשת ה  .17.7.
SOW. 

 פנלי ייצוג שקעים + שקעים בשטח + מסדי תקשורת. -לבן   שילוט שחור כיתוב 

   פנלי ייצוג טלפוניה. -שילוט כחול כיתוב לבן 
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   שדירה ראשית. -שילוט אדום כיתוב לבן 

   פנלים אופטיים ושקעים אופטיים -שילוט צהוב כיתוב לבן. 

 ביצוע בדיקות למערכת התשתית הפסיבית: .18.

המתאים לתקן המערכת, לכבלי הנחושת הבדיקות יהיו על פי מפרט הבדיקות  .18.1.
 ולכבלים האופטיים ובאמצעות מכשירי בדיקה ייעודיים.

מכשירי הבדיקה יכוילו לפני התחלת הבדיקות ובמהלכן לפי הנחיות היצרן  .18.2.
 וסטנדרט המערכת.

 הבדיקות יבוצעו אך ורק בנוכחות נציג הלקוח ו/או המפקח. .18.3.

 ח חיבורים או בשקעתוצרת פנדוויט להתקנה בלו RJ-45אביזר קצה  .19.

 .CAT6 ועומד בדרישות תקן  STPאביזר קצה "נקבה" עבור כבלי  .19.1.

הספק יציג אישורים על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה בלתי תלויה, ואישור  .19.2.
 .CAT6המעבדה כי המוצר עומד בדרישות תקן 

האביזר יכלול את כל הרכיבים הנדרשים להתקנתו עה"ט או תה"ט, בתוך קופסה  .19.3.
או בכל סוג התקנה  Gewisאו  Cimaאו בקופסת מקבץ שקעים כגון ניסקו או רגילה 

 שיוגדר בפרוייקט.

 מרכיבי האביזר, אשר להם קיימים תקני חשמל ישראליים, יעמדו בתקנים אלו. .19.4.

 האביזר יהיה עם סיכוך מלא. .19.5.

 התקנת המחבר תהיה באופן שמונע פתיחה של שזירת הגידים .19.6.

 .AWG/22/23/24שת בעובי של אמצעי החיבור יתאים לגידי נחו .19.7.

מ"מ לפחות, במידה ואביזר  2.5אמצעי החיבור יתאים ללחיצת בידוד בעובי של  .19.8.
 החיבור הינו לגיד מבודד.

חיבור הארקה למעגל וכן פס ההארקה, יבוצעו כך שלא יגרמו הפרעות  .19.8.1.
 DATA -השראות למעגלי ה

יפים שקע הקצה והאביזר יעמדו בכל התקנים הישראליים ובמיוחד הסע .19.8.2.
 במוצרים חשמליים, הרלוונטיים. EMI  /RFIהנוגעים להפרעות 

 

 מגשר תוצרת אירוזי או שוו"ע .20.

 לכל פרטיו. CAT6המגשר על כל מרכיביו יעמוד בתקן  .20.1.

 .AWG   ,600MHz/24/26,  מסוכך כפול, גמיש 8W  ,100Ωכבל  .20.2.

 .CAT6מסוכך, מאושר תקן    RJ45בכל קצה יותקן תקע  .20.3.

 .HFFR מעטה חיצוני מעכב אש .20.4.

 על כל מחבר יותקן כיסוי גומי צבעוני שלא ניתן להורדה במשיכה. .20.5.

 המגשר יהיה מסומן בשני קצותיו במספר סידורי בסדר רץ. .20.6.
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 אורך המגשרים וסוגי הצבעים על פי כתב הכמויות. .20.7.

המגשר יהיה מיוצר ע"י מפעל שהתמחותו בייצור מגשרים, או יצרן בעל תו תקן  .20.8.
ISO9000 הכוללת את המיפרט הטכני ואישור היצרן כי המגשר , ויסופק עם תעודה

 .CAT6עומד בדרישות תקן 

 

 כבל תקשורת כבל תקשורת נתונים .21.

כבל תקשורת מסוכך תוצרת טלדור                                                                                    .21.1.
Teldor Gigador Junior CAT.7 600MHz Data Cable shielded 4x2x23AWG STP 

 או כבל תוצרת סופיריור שוו"ע.

 זוגות גידים שזורים. 4הכבל מכיל  .21.2.

 בצבע אדום או כתום. HFFRהכבל מוגן במעטה פלסטי מעכב אש  .21.3.

הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה בלתי תלויה,  .21.4.
 ואישור המעבדה כי המוצר עומד בדרישות המיפרט.

 

 ניתוב מודולרי תוצרת חברת פנדוויט לוח .22.

 .RJ45 CAT6מקום למבואות 24כולל   19לוח ניתוב מודולרי " .22.1.

הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות במעבדה בלתי תלויה, ואישור  .22.2.
 .CAT6המעבדה כי המוצר עם המחברים עומד בדרישות תקן 

מסוככים, מחברים לא הלוח מתאים להתקנת מיגוון אביזרי קצה כגון: מחברים  .22.3.
 וכדומה. SCאו  ST, מתאמים אופטיים COAXמסוככים, 

הלוח יכלול פס מחוזק לתמיכה אחורית של הכבלים ויכלול מקומות המיועדים  .22.4.
 להתקנת חבקי קשירה. שיטת הידוק הכבלים תאפשר התקנה מסודרת של הכבלים.

פסים לכבלים ופס הלוח יכלול את כל הנדרש להתקנתו במסד כולל ברגים, אומים, ת .22.5.
 הארקה.

מבנה הלוח יאפשר סימון אשר יעשה ע"ג שלט סנדוויץ' פלסטי חרוט. יועדף לוח בו  .22.6.
 יהיו מגרעות מתאימות להדבקת הסימונים.

 מסד תקשורת .23.

ארון תקשורת מיועד להתקנת ציודי תקשורת אקטיביים ואביזרי תשתית פסיביים,  .23.1.
 .PART  1,2,3,5,7,8לפי     DIN 41494המסד יהיה תואם תקני 

 התקנה .23.2.

תכנון מפורט של התקנת הציוד במסדים יוגש לאישור הפיקוח  לפני  .23.2.1.
 ביצוע חיווט כל מסד.

התקנת המסדים תהיה על פי הנחיות היצרן ותכלול את כל המרכיבים  .23.2.2.
 שבמפרט היצרן.

 מסדים צמודים יחוברו אחד לשני על פי הוראות היצרן. .23.2.3.

 וצע פילוס.בגמר העבודה המסדים יחוזקו כנדרש ויב .23.2.4.
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שיטת חיבור הכבלים תהיה על פי סדר הקומות ובכל קומה על פי סדר  .23.2.5.
החדרים עם כיוון השעון. בתוך כל חדר סדר הסימון יהיה על פי כיוון 

 השעון.

 פתחי כניסת הכבלים למסד יהיו מוגנים על ידי גומי מעבר. .23.2.6.

מתאים להגנה על  PVCבירידת/עליית כבלים למסד יש להתקין מוליך  .23.2.7.
 לים.הכב

במסד יותקנו אביזרי הובלת כבלים כולל מסילות ותופסנים להובלת  .23.2.8.
 כבלים ומגשרים בכמות שתידרש על ידי המפקח.

מסדי התקשורת יוארקו  להארקת מבנה בהתאם לתקנים המקובלים  .23.2.9.
 וחוק החשמל.

בכל מסד תותקן ערכת הארקה אליה יוארקו כל האביזרים והציוד  .23.2.10.
 שבמסד.

ת כוכב. לכל מסד יפרש חוט הארקה בדיד חיבור הארקה יעשה בצור .23.2.11.
לכוון פס ההארקה. קוטר קווי הארקה יהיה לפי התקן ובהתאם למרחק 

 המסד מפס ההארקה.

 שילדת המסד .23.3.

שילדת המסד תהיה מפרופילי אלומיניום משוכים מטופלים  .23.3.1.
ANODIZED  למניעת קורוזיה.  חירוץ הפרופיל יהיה חירוץT  אשר

 . SPRING  NUT  M5 יאפשר התקנת אומים קפיציים

 לפחות. N 4000שילדת המסד תעמוד בכוחות עד   .23.3.2.

 . Tחירוץ  ’’19זוגות מסילות  2בחזית המסד יותקנו  .23.3.3.

 מסגרות התקנה .23.4.

 Tבמסד יותקנו מסגרות התקנה נוספות עשויות אלומיניום בעלות חירוץ  .23.4.1.
, לצורך התקנת  SPRING  NUT  M5המאפשר התקנת אומים קפיציים 

 ציוד שקוע.

 ילות הנוספות יהיו מסילות נעות, אשר יותקנו בהתאם לצורך.המס .23.4.2.

 דפנות צד .23.5.

מ"מ לפחות ויכילו תריסי  1דפנות צד יהיו מתפרקות, ממתכת בעובי של  .23.5.1.
 אוורור בחלקם התחתון.

הדפנות יעברו טיפול נגד קורוזיה לפני צביעתן.  על כל חלקי המתכת של  .23.5.2.
מור הדופן יהיה בכיפוף שנים נגד חלודה.  גי 5 -המסד תינתן אחריות ל 

 פינתי צבוע אלקטרוסטטי בתנור.

פתיחת צידי המסד תתאפשר גם לאחר התקנתו ובתכולה מלאה, שחרור  .23.5.3.
. הדפנות יכללו BAYONETדפנות הצד יעשה באמצעות ברגי  

 ידיות/מגרעות לפתיחה נוחה ובטוחה.

 אוורור .23.6.

רש המסד יכיל מאווררים או מפוחי אוויר, טרמוסטט וכל הציוד הנד .23.6.1.
קומפלט,  ע"ג מדף או מותקנים בגג המסד, אשר יאפשרו פיזור חום 
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 לפחות.  cfm 120לתפוקה של

 .db 40המאווררים יהיו שקטים ועוצמת הרעש לא תעלה על  .23.6.2.

 הזנת חשמל .23.7.

 6הזנת חשמל למסד תהיה באמצעות שלשה פסים המכילים כל אחד  .23.7.1.
ונות המיועד להתקנה באר 19שקעי כח המזוודים ע"ג מארז מתכתי "
 .16A  Gתקשורת. כניסת המתח תוגן ע"י מאמ"ת  

 והגנת שינוי מתח.  SPIKESבפס השקעים יתקן התקן למניעת  .23.7.2.

בצבע  CEEכבל הזנה יהיה באורך הנדרש עם רזרבה ויסתיים בתקע  .23.7.3.
 .UPSכחול לחשמל רשת או אדם לחשמל 

 מידות המסד .23.8.

 או על פי הנדרש בכתב הכמויות. U20גובה  .23.8.1.

 , או רוחב אחר לפי הגדרת המפקח.25חב פנימי "מ"מ ורו 600עומק  .23.8.2.

 דלתות .23.9.

 דלתות קדמיות מזכוכית עם פס הגנה מאלומיניום סביב הזכוכית. 2 .23.9.1.

הזכוכית מחוסמת עם הרפיה לחיסום. האחריות למסד כוללת אחריות  .23.9.2.
 נגד התנפצות הזכוכית עקב כוחות מאמצי חיסום.

 דלת אחורית מפח פלדה. .23.9.3.

 נדר. כל המפתחות זהים לכל המסדים. לכל דלת ידית עם מנעול צילי .23.9.4.

 PVCכניסות כבלים ותעלות  .23.10.

המסד יאפשר כניסות כבלים עילית ותחתית.  חורי כניסות הכבלים  .23.10.1.
ימוגנו באופן אשר ימנע פציעת הכבלים. במידת הנדרש יותקנו תעלות 

PVC  .להעברת הכבלים מתעלות הרשת אל המסד 

 אם נדרשו כלולות במחיר המסד. PVCתעלות ה  .23.10.2.

 פתחי הכבלים יהיו בגודל גמיש, עם אביזרי סגירה לפתחים לא מנוצלים. .23.10.3.

 אביזרי המסד .23.11.

מסד התקשורת המוצע על ידי הספק יכיל אביזרי עזר להתקנה עפ"י  .23.11.1.
 הפרוט:

 גלגלים עם מנגנון נעילה. -

 יחידות לפחות(. 100ערכת ברגי התקנה כולל אום קפיצי ) -

 יחידות. 2 –מדף קבוע מחורץ  -

 בכמות לפי הצורך.פנל "עיוור"  -

 עם נעילה U3מגירת שירות טלסקופית  -
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 -הזנת הארקה  .23.12.

הארקת המסד היא חלק אינטגרלי מהמסד ועל הקבלן המבצע, האחריות לביצוע 
 הארקות הנ"ל גם אם לא מופיע כבל הארקה בכתב הכמויות.

כל ארונות ואביזרי התקשורת יוארקו על מנת למנוע מצבי השראות מתחים 
 ות אלקטרומגנטיות או נזקי ברק.כתוצאה מהפרע

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

 חיבור ההארקה יהיה עשוי באופן קשיח ורציף.  

חיבור הארקה יעשה בצורת כוכב כלומר, לא יחוברו ארונות להארקה בצורה 
 על מנת למנוע השראות בין ארונות התקשורת.משורשרת וזאת 

 ממ"ר לפחות. 8לכל מסד יפרש כבל הארקה בדיד בחתך  

מ"מ  4גישור ההארקה של האביזרים בתוך מסד התקשורת יהיה באמצעות כבל 
גידי גמיש . הגישור יהיה בצורת כוכב מהאביזר )הפאנל( אל אביזר הארקה -רב

 במסד.

 בהתקנת המסד יהיו בהתאם לדרישות חוק החשמל.כל עבודות החשמל הכלולות     
 

 כבל סיב אופטי  .24.

.24.1. Multimode לשימוש חיצוני תוצרת סופיריור או טלדור 

 של סופיריור. MCכדוגמת סדרה  Multimodeכבל אופטי  .24.1.1.

, כל סיב במעטה הגנה Micron 50/125הכבל כולל מספר סיבים בקוטר  .24.1.2.
 נפרד.

 .ISO/IEC 11801עמידה בתקן תכונות אופטיות  .24.1.3.

-IECו   EIA/TIA 455בצבע שונה על פי תקן  HFFRכל סיב מוגן במעטה  .24.1.4.

794. 

 הכבל יהיה מוגן מים ועם מעטפת פלסטיק חיצונית קשיחה. .24.1.5.

 כבל בתוואי חיצוני יהיה כבל משוריין במעטה פלדה. .24.1.6.

הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה  .24.1.7.
 י המוצר עומד במפרט הטכני המוצהרבלתי תלויה, ואישור המעבדה כ

 
 לשימוש חיצוני תוצרת סופיריור או טלדור Singlmodeכבל סיב אופטי  .24.2.

 של סופיריור. MCכדוגמת סדרה  Singlmodeכבל אופטי  .24.2.1.

 .ISO/IEC 11801עמידה בתקן תכונות אופטיות  .24.2.2.

, כל סיב במעטה הגנה  Micron 50/900הכבל כולל מספר סיבים בקוטר  .24.2.3.
 נפרד.

-IECו   EIA/TIA 455בצבע שונה על פי תקן  HFFRב מוגן במעטה כל סי .24.2.4.

794. 
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 הכבל יהיה מוגן מים  ומשוריין במעטה פלדה. .24.2.5.

הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה  .24.2.6.
 בלתי תלויה, ואישור המעבדה כי המוצר עומד במפרט הטכני המוצהר.

 
 וש חיצוני תוצרת סופיריור או טלדורלשימ MMעם  SMכבל סיב אופטי משולב  .24.3.

 של סופיריור. MCכדוגמת סדרה  MM  +SMכבל אופטי מעורב   .24.3.1.

 .ISO/IEC 11801עמידה בתקן תכונות אופטיות  .24.3.2.

 SM 50/900, או  MM 50/125 Micronהכבל כולל מספר סיבים בקוטר  .24.3.3.

Micron  .כל סיב במעטה הגנה נפרד 

-IECו   EIA/TIA 455י תקן בצבע שונה על פ HFFRכל סיב מוגן במעטה  .24.3.4.

794. 

 הכבל יהיה מוגן מים ועם מעטפת פלסטיק חיצונית קשיחה. .24.3.5.

 כבל בתוואי חיצוני יהיה כבל משוריין במעטה פלדה. .24.3.6.

הספק יציג אישורים של היצרן על ביצוע בדיקות של המוצר במעבדה  .24.3.7.
 בלתי תלויה, ואישור המעבדה כי המוצר עומד במפרט הטכני המוצהר.

 ימגשר אופט .25.

 HFFRכבל אופטי מוגנים במעטה -מורכב משני מיני SMאו  MMמגשר אופטי  .25.1.
 צבעוני.

 על פי הגדרת המזמין,  STאו  FCבקצות המגשר יהיו מחברי  .25.2.

 .ISO/IEC 11801עמידה בתקן תכונות אופטיות  .25.3.

 אורכי המגשרים ייקבעו על ידי המזמין. .25.4.

 המגשר יהיה מסומן בשני קצותיו במספר סידורי בסדר רץ. .25.5.

)או צבע אחר לפי דרישת  SMוצבע כתום ל   MMמגשר יהיה בצבע צהוב ל ה .25.6.
 המזמין(.

 מילואת ניתוב אופטית רב סיבית .26.

מתאמים  72או  48או  24או  12מילואת ניתוב אופטי לכבילה אופטית, מתאים ל  .26.1.
 .SCאו  STאו  FCנקבה 

ים וכלול את כל האביזרים והחלקים הנדרש 19המילואה תתאים להתקנה במסד " .26.2.
 להתקנתו במסד.

וצבע  MMעל פי הגדרת המזמין.  צבע צהוב ל  STאו  SCהמתאמים יהיו מסוג   .26.3.
 )או צבעים אחרים לפי דרישת המזמין(. SMכתום ל  

המילואה תבטיח מיגון מלא לכבלים ואמצעים לפיזור וסידור הכבלים, כולל  .26.4.
 מגירות אחסון לעודפי הכבלים ו מגרעות לשילוט וסימון.
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תסופק עם מגשר אופטי לכל מבואה. המגשרים יסופקו באורכים שונים המילואה  .26.5.
מטר. יש  10שייקבעו על ידי המזמין לקראת ההתקנה. אורך מקסימלי למגשר 

 מעל כמות המבואות. 10%לספק מגשרים רזרביים בכמות של 

 חתימות .27.

לתשומת לב הקבלן הראשי: חתימתו של קבלן המערכות על המפרט הטכני הינה  .א
והיא הוכחה שקבלן המערכות קרא את המפרט הבין תוכנו ביסס הצעתו  על  הכרחית

א יתקבלו שום הערות טענות ותירוצים מקבלן לפיו ל ויפעל סמך המצוין במפרט
 ידיעתו.להמערכות שלא נמסר לו המפרט לא קרא אותו או לא הובא 

במקביל  על הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע את עבודתו .ב
 לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע מכך.                  

יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת באזור ישוב פעיל עם תשתית קיימת של מערכות  .ג
צנרת חשמל, בזק, מים, ביוב, ניקוז, ועוד לכן, חובה על הקבלן להשיג אישורי  חפירה 

שנות תוואי או להעמיק את התשתיות החדשות מכל הגורמים ויתכן ויהיה צורך ל
 תוך כדי ביצוע. –בהתאם לצורך 

 הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח והבנת הפרוייקט. .ד
 הערות:

ברור לנו כי אם נרצה להציע ציוד שווה ערך לציוד המוכתב במכרז נפעל לפי האמור במפרט  .3
 זה. 

יון את המפרט ,הבנו תוכנו ואין לנו הסתייגויות לגבי הרינו מאשרים בזאת כי קראנו בע .4
  .צועויפעל לפיו ויש  בידינו את כל המפרטים המשלימים הנדרשים לבנהנאמר בו . 

 
 חתימות :

 
 קבלן ראשי : 

 
 קבלן משנה לחשמל :

 
 המזמין :
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 
 
 וציפויים מחיצות .1022
 

 כללי .11.022
לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט בעבודות  ביצוע 

משרד שיכון,  -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי  במפרט
, ע"פ פרטי והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה אגף תכנון

 ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת.
 הנדרשים. יש להקפיד על האיטומים 

 
 גבס וציפויי מחיצות 22.01.2

 
 חומרים א.

לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני  גבס לוחות (1
 .ממ" 12.5בעובי אש( ו/או ירקרקים )עמידי מים וחסיני אש( 

כנדרש  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה (2
לן. בכל מקרה לא עם ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקב

 ס"מ. 40יעלה המרחק בין הניצבים על 
הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת  

ס"מ,  2-3המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי 
 בהתאם לתוכניות וקביעת המפקח באתר.

קרומיות )שני לוחות בכל -חד קרומיות ו/או דו יהיו המחיצות (3
 תוכניות.אם לצד(, בהת

 100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה (4
 מ"מ לפחות. 0.8מ"מ ובעובי 

השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס  פרופילי עובי (5
 הקבלן.

משקל מרחבי וב ממ" 50צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל (6
משקל וב ממ" 50 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  קמ"/גק" 80

כבה  פוליאטילןשקיות ק, המילוי כולל ציפוי מ"/גק" 24מרחבי 
 מאליו.

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת  
 גלישת מזרוני הבידוד ממקומם.

בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון  (7
ע"י סנדלי ייצוב   מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה 2בעובי 

ע"פ פרטי חב' "אורבונד". לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע 
. מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף R.H.Sפרופילי 

 המיוחד, על חשבונו וללא תשלום מיוחד.
 

 ביצוע הנחיות ב.
 EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל (1

וות הלוחות לרצפה ולתקרה . האיטום בין קצו/או קומפריבנד
 באמצעות מרק אקרילי. יבוצע

ס"מ לרבות סתימה  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  
 במסטיק המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס.

תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים  הגבסולוחות  השלד (2
ותקשורת,  חשמלשל מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 

. יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי בוכיו" צנרות שונות
לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות  מסביבשלד 

בהתאם לפרטים  יבוצעהגבס. פרטי איטום מסביב למעברים 
 המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת  המורכבות המסילות (3
 יהברגים יקבע ע" מספר. 7/35ומיתד פלסטי  5/35ברגים למיתד 

 הקונסטרוקציה של המבנה. מהנדס
מפח מגולוון  וניתפינת מגן חיצ יהגנה ע" תבוצעפינה אנכית  בכל (4

 PROTEKTOR, מסוג  גבסלרבות קצוות אנכיות של מחיצות 

1018/2162 . 
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יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה  (5
סדר העבודה, יש לבצע  הקונסטרוקטיבית. כלומר, מבחינת

 קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.
ת הגבס לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין  (6

 לבין הצינורות, לאחר התקנת הצינורות.
יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך  (7

פסאות מחיצת הגבס. כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קו
ס"מ לפחות זו מזו.  60החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 
 באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים.

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת.  (8
לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של 

הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של 
שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק  המרווחים

 אלסטומרי.
בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת  (9

 משטח מוחלק מוכן לצבע. 
 יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג. (10
איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ  (11

 הבטיחות.
 

 צית חיזוקקונסטרוק ג.
תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן  (1

 ועל חשבונו, ויאושר ע"י המפקח לפני היישום. 
ס"מ(, תבוצע קונסטרוקצית חיזוק  330במחיצות גבוהות )מעל  (2

. R.H.Sלרבות ציפוף הניצבים, הגדלת עובי הפח, פרופילי 
ת פלטקות+קוצים מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבו

 מרותכים וכדומה.
תליית אביזרים לסוגיהם על גבי מחיצות גבס )כיורים, משטחי  (3

שיש, מזגנים, ארונות, אסלות תלויות, מקלחונים וכד'( ייתלו 
ע"ג מחיצות גבס ע"י אביזרים מיוחדים של היצרן אורבונד 

 והתקנתם תהיה עפ"י הנחיות ומפרט היצרן.
והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, מחיר הקונסטרוקציה  (4

 כלול במחיר היחידה.
 

 עבודות גבס במרחבים מוגנים 22.01.5
חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן  

 מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים. - 5075ישראלי 
  

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב .2022
 

 דרישות כלליות  2.02.12
 

ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  5103כל התקרות יעמדו בת"י  א.
 , ומסומנות בתו התקן.921עמידות אש לפי ת"י 

 
סיון ומוניטין בהרכבת תקרות יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה ב.

 אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח. 
 
ראות את שיטת הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המ ג.

התליה, העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר 
ומערכות אחרות. על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה 

בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי 
 מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.-המערכות האלקטרו

 
התקרה ולקבל את אישור  תלתליישבונו, תוכניות על הקבלן להגיש, על ח ד.

הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו  המפקח.
 גם במכון התקנים.
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חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור  ה.
 של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

 
ות, הקורות והעמודים שעימם באה מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקיר ו.

 התקרה במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.
 
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות  ז.

 אדמה.
 

 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף. ח.
 

 ו/או אטומים מחוררים ,חפם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  22.02.2
 

ולפי על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות,  א.
אריחים תקרות אקוסטיות עשויות התקנים ) עפ"י המחמיר ביניהם( 

לכל מגש  .ו/או אטומים , מחוררים )אקוסטיים(מגלווניםמגשי פח ו
מ"מ לצורך  10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40תהיה "כתף" בגובה 

 חיזוק המגש. 
 

החירור יהיה  .26%מגשים המחוררים יהיה אריחים ובאחוז החירור ב ב.
 מ"מ. 2מיקרו פלוס בקוטר 

 
( משני הצדדים. הצביעה של PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי ג.

פוס סיליקון פוליאסטר יהפח תיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מט
. הצד הפנימי של מפקחלפי בחירת ה RAL בגוון ,מיקרון 80בעובי 

 ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.פחים ה
 

ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם מגשיה ד.
 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 
ולפי  מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ה.

 קנים )עפ"י המחמיר( .הת
ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות  

 שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
. מגשי מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 

 הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
קיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור יהיו נ לוחותהחיבורים בין ה 

 צמודים אחד לשני. לוחותאו אמצעים אחרים כש
 
יריעה מפחיתת רעשים תודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  ו.

 פי דרישות יועץ האקוסטיקה.ל
 
מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  ז.

 וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  , סינריםלאורך קירות, מחיצות
התואם את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים ו/או בצבע שחור עצמה
  )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.

 
כל  למנטים אחרים כנדרש.התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים וא ח.

 החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.
 

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה  ט.
נוחה לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה 

 יבוצעו לפי הנחיות המפקח.
 
 ממ" 25צמר סלעים בעובי  מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני י.

 ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  קמ"/גק" 60משקל מרחבי וב
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 כבה מאליו פוליאטילןשקיות ק, כולל ציפוי מ"/גק" 24משקל מרחבי וב
 מיקרון. 30בעובי 

הכל לפי דרישות יועץ האקוסטיקה ) לפי המחמיר בין הכתוב לעיל  
 ודרישות יועץ האקוסטיקה(. 

 
תקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב כל ה 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  

ו מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר בין האריחים א
 היחידה.

 
 ותתקרות מינרלי 22.02.3

 
)צמר יהיו מלוחות מינרליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות א.

מפקח, ובהתאם למפורט מאושרים ע"י הזכוכית דחוס( ו/או פיברגלס 
 בתוכניות ובכתב הכמויות.

 
לרבות  (סילקוני) "AKUTEXTוג "מס האריחים יהיו מטופלים בצבע ב.

החלק העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של 
הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד 

 קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.
 
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם יהאריח ג.

 אימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.מת
 

) ולפי  מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ד.
 התקן עפ"י המחמיר(.

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות  
 שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

. מגשי מפקחי הוראות הייקבע לפי התכנית ולפ לוחותכיוון ומיקום ה 
 הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה 
 צמודים אחד לשני. לוחותאו אמצעים אחרים כש

 
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר  ה.

ת וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים לאורך קירות, מחיצו
(Z  +L חייבים באישור מוקדם של )ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  המפקח

RAL  התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של
 הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.

 מ"מ. 2בעובי של ( יהיו L+Zהפרופילים )
 
 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ו.
 

 מלוחות גבסוסינורים תקרות  .42.022
 

מ"מ. הלוחות יהיו אטומים , בהתאם  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.
 לתוכניות.

  
מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  י"עיקבע  השלד ב.

 .הקונסטרוקטיביתהחיבור לתקרה התליה ו
 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  
 מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.ה בקרניזים 
 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

 
, כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים יעשוהגבס  בתקרות ג.

 .ב"וכיוגלאים, גרילים למיזוג אויר 
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יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס  םידקורטיבי בקרניזים 
 .ואנכיתנת בפינה אופקית וופלדה מגול

 
במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים  ד.

האדריכל  לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י
 וכלול במחירי היחידה.

 
עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. גמר כל התקרות יהיה בשפכטל  ה.

להנחיות למפורט וכן מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 
 האדריכל.

 
 5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  ח.

 .3,2,1חלק 
 

 דוגמאות 22.03
 

, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, בלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של על הק 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 במדויק הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה 22.03.2

המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי 
 המפקח.

 
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על  22.03.3

 ידי המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.
 

 י המפקח.גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על יד 22.03.4
 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל  22.03.5
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 

 וכו'. , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגים, פחים
 

 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 22.04
 

 רים וכו'()מחיצות, תקרות, סינו גבס אלמנטי .14.022
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל, מחירי היחידה כוללים גם 

 את הנאמר להלן:
 ואישור מכון התקנים  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם א.
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות  ב.

 ..R.H.Sתכנונם כולל פרופילי 
 .עיבוד פתחים כנדרש ג.
לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר  למיניהם האיטומיםאת כל  ד.

 זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.
, דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יכל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצ ה.

חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה חיזוקים לרעידות אדמה, 
 מושלמת.

מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות כנגד  למיניהם האיטומיםאת כל  ו.
ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

 אקוסטיקה.
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד ז.

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל ההוצאות הכרוכות בהן כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח ו ח.

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 
 דרש.יישיתגלה בהן וכל שינוי ש

 עיבוד במעוגל ובשיפוע. ט.
 פרופילי פינות. י.
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 שפכטל. יא.
 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  
ס"מ מעל תקרות  10בפרישה עד לגובה  מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה 

 אקוסטיות.
 

 תקרות אקוסטיות 22.04.2
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 ואישור מכון התקנים. קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם א.
ולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" ב.

 .רשכנד
 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. ג.
גמר ומעבר וכל כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי  ד.

 החיזוקים כמפורט לעיל.
מושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה ה.

 כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.ב
כפי שידרוש  ובמידותהדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים  גמאותוכל הד ו.

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ז.

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 
 דרש.יישיתגלה בהן וכל שינוי ש

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  ח.
 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות

הפתחים למיניהם, בכל גודל  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  
 שהוא.

 
מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים  22.04.3

 ה ולא ימדד בסעיפים נפרדים.כלול במחירי היחיד
 

מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'(  22.04.4
פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות  כוללים

 תאום הפתחים.
 

 קונסטרוקצית נשיאה 22.04.5
בפרק זה )מחיצות, תקרות,  מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים 

 ציפויים וכו'
מכל סוג שהוא( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה. הקבלן יכין על 

חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, 
לאישור המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן. כל 

 הבלעדי של הקבלן.הנ"ל על חשבונו 
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 
 
 כללי .123
 

הנחיות מתכנן הקונסטרוקציה כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם ל 23.1.01
הדרוש ע"י . כל במפרט הכללי 23ובהתאם לפרק  יועץ הקרקעולהנחיות 

כלול במחירי היחידה שבכתב הכללי  האמור במפרטיועץ הקרקע וכל 
 יות.הכמו

 
על הקבלן להעסיק, על חשבונו, מודד מוסמך. המודד יסמן את הכלונסאות  23.1.02

הקמת מתווה לעבודות  אנכיות הקידוחים כנדרש.מיקומם וויבטיח את 
 ביסוס כלולה במחירי היחידה והיא הכרחית.

 
( מעודכנת לפי AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ) 23.1.03

ימסר ותתוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט  של עבודות הביסוס.הביצוע 
. התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך. הגשת התכנית היא תנאי לקבלת מזמיןל

העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש 
כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו 

 הביצוע.ע"י המפקח בעת 
 
 אחריות כוללת של הקבלן  .41.023

הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת  
הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו והתאם להנחיות יועץ  במפרט

מספק, עליו לבצע, על חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת 
 ההצעה וביצוע העבודה.

רה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח בכל מק 
חלה עליו בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות 

 הכלונסאות, הוא יעשה זאת על חשבונו.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב  23.1.05

 חדים לרבות קידוח ידני.הקיים בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיו
 

 אופני מדידה מיוחדים .223
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם: 

סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו  .1
הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, לא מפורר, ללא כל  נמדד בנפרד.

 קע וכו'.שאריות לכלוך, בנטונייט, קר
 .(AS MADEתכנית עדות )לרבות הכנת מדידות ושירותים של מודד מוסמך  .2
 בדיקות סוניות בכל הכלונסאות. .3
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 מערכת גילוי וכיבוי אש      - 34פרק 

עדכונים אלה הינם תוספות, דגשים, הנחיות נוספות, דרישות מצד המזמין עבור הפרויקט בנוסף 
 ת במהדורתו האחרונה .של הועדה הבין משרדי 34למפרט 

מקיף ו'  –המכרז נוגע להתקנת מערכות גילוי /כיבוי אש /שחרור עשן להקמת בית ספר למחול 
 בבאר שבע.

 
 כללי  .34.1

  :העבודה לפי הסכם זה היא לביצוע  .א

 . מערכות גילוי וכיבוי אש .1.א

 כיבוי אש בלוחות החשמל לפי התקן .  .2.א

 התקנת רכזת גילוי אש . .3.א

 ן כולל התקנת רכזת .מערכת חלונות לשחרור עש .4.א

 תאורת חרום ושלטי יציאה .  .5.א

 כריזת חרום )רמקולים וצופרים (. .6.א

 לחצני חרום . .7.א

 

מפורט של מערכת גילוי ה החברה המתקינה את המערכות תמסור את תכנונה .ב
 אש . 

מיקום מדויק של כל אביזרי הגילוי וכיבוי אש , מספר מוליכים  יכלולהתכנון 
קווי מפורט ברמה של מיספור מהדקים  תזרים חדחיווט , חיבורים בקצוות , ו
 בגלאים ויתר ציוד הגילוי .

זה, בהתאם ומפרט  34הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפרט  .ג
 לתוכניות, ולכתב הכמויות.

 לתקנות/אישורם/תוכניות של הגופים/יועצים  הבאים :  העבודה תבוצע בכפוף  .ד

 ותקנותיו. (1954חוק החשמל ) .1.ד

 גרסה עדכנית .  08ו  34י של הועדה הבין משרדית פרק מפרט טכנ .2.ד

 תקנים לבטיחות אש וחירום .  .3.ד

 תקנים לבטיחות בעבודה כולל נהלי עבודה בגובה.  .4.ד

 הוראת נציב הכבאות .  .5.ד

 .  תוכנית מאושרת כיבוי אש  .6.ד

 יועץ בטיחות .  .7.ד

 תקנים ישראלים .  .8.ד

 חוק התכנון והבנייה .  .9.ד

 די . דרישות העירייה להתקנה וציוד ייעו .10.ד

בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הנחיות מפרט זה לבין כתב הכמויות או  .ה
 ולפעול לפיה. ח/המתכנןהתוכניות על הקבלן לבקש את הנחיית המפק

המתאימים לעבודה על פי  תרישיונובעלי  חשמלאיםלביצוע העבודה יועסקו  .ו
 החוק. 

י עבודה )כולל נהל הקבלן יהיה אחראי על שמירת נוהלי הבטיחות בעבודה .ז
 בגובה(.

אלא בחיבור זמני לפי התקן ועם לוח חשמל זמני תיקני  אין לעבוד תחת מתח !!! .ח
 באישור הפיקוח בלבד אין לעבוד עם לוח חשמל מאולתר. 

לקבלן יהיו כל הביטוחים הדרושים למקרה של תאונות ונזקים כולל פוליסת צד  .ט
 ג' .

 .ציוד העבודה יהיה בעל תווי תקן  .י

דוגמאות מהאביזרים אותם הוא אמור להתקין  ולמתכנן פקחהקבלן יספק למ .יא
  רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח יוכל הקבלן להתקינם באתר.. במתקן 

   .מתכנןציוד שווה ערך יהיה בעל תו תקן וחייב לעבור את אישור ה
. היה ונמצאו מכון התקנים/כיבוי אש העבודה תתקבל רק לאחר ביקורת ואישור  .יב

 עד לאישור סופי. הקבלן לתקנם  ליקויים על
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עבודות ההזנה החשמלית לכלל האביזרים של מערכות גילוי /כיבוי אש וחלונות  .יג
 של הפרויקט  . 08שחרור עשן יעשו לפי התוכניות ובכפוף למפרט 

 להלן דרישות העירייה למערכת : .יד
 

 דרישות חובה מחלקת בטיחות למערכת גילוי אש

 .אש כיבוי י"ע מאושרת אש בטיחות תוכנית הכנת .1
 .טלפייר חברת של אש גילוי מערכת התקנת .2
 .למבנה בכניסה חשמל ניתוק מפסק התקנת .3

 
 דרישות חובה מחלקת ביטחון למערכת צבע אדום וכריזה

 .ובחצרות המבנים בכל שתשמע צלצולים מערכת כולל כריזה מערכת .1

 '.מ 2 גובה תקנית גדר .2

 .לרכב חירום שערי .3

 מערכת הכריזה של המבנה.כורזית צבע אדום מחוברת ל .4

 מערכת לגילוי רעידות אדמה .5
 

 חומרים ואישור הציוד .34.2

יגיש הקבלן  רשימת ציוד ואביזרים מלאה  –עם קבלת צו התחלת עבודה  מיד .א
 ומפורטת להתקנה באתר . 

על הקבלן למסור למתכנן/לאחראי החשמל קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך אישורו  .ב
 לפני רכישת ציוד .    –

 היה כמופיע  בכתב הכמויות.הציוד י .ג
על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון  .ד

 התקנים הישראלי ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני
 התקנתם .

היועץ או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה  .ה
ים , ציוד  חשמלי וכד' לפני מתן אישור  להשתמש בהם , של החומרים , אביזר

 ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים השונים.

 . ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו  .ו

המתכנן שומר לעצמו הזכות לשנות ציוד לסוג אחר שווה ערך , או לציוד אחר  .ז
  בסעיפי כתב הכמויות . שכלול בחוזה זה ומופיע

לפי דרישת המזמין .מחיר הבדיקות  –הקבלן יבצע בדיקות של מכון התקנים  .ח
ולא ישולם עבורם תשלום נוסף . הבדיקות יבוצעו  –כלול במחיר החומרים 

דרש יוציוד אחר אשר יציוד גילוי וכיבוי אש קופסאות הסתעפות  צנרת, לכבלים,
 ע"י המזמין.

 כבלים למתח נמוך .34.2.1

כבלי   -בוי אש ושחרור עשן יהיו כבלים חסיני אש כבלים של מערכות גילוי כי
דקות לפחות  180מעלות למשך  800הזנה בלתי בעירים יהיו עמידים בחום של 

  NHXH FE180 –סימון הכבל 
  - 08-ראה פרק  -
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 צבעי  צינורות   .34.2.2

 
יהיו בצבעים שונים   –הצינורות אשר  יותקנו  לחשמל, תקשורת ומתח נמוך 

 כמפורט להלן:

 ירוק חשמל    - .1

 כחול       טלפון - .2

 אדום גילוי אש - .3

 צהוב מחשבים - .4

 לבן בקרה - .5

 לבן כריזה - .6

 חום ביטחון - .7

 ללא תוספת כספית . –הצבעים  השונים  - .8

 הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו. - .9

 פנל כבאים ורכזת גילוי אש בכניסה לבניין .34.3

 פנל כבאים שיכלול את הפונקציות הבאות:בכניסה לבנין תותקן רכזת גילוי אש ו -

 לכל הפרויקט רכזת אחת  -. רכזת משולבת ממוענת עם חלון שקוף 1 -

 . לחצן הפסקת חשמל חירום לבניין.2 -

 . לחצני ניתוק לוח חשמל ראשי ולוחות משנה.3 -

 .ומיקרופון כריזה בכל הפרויקט תותקן רכזת אחת.4 -

 יחות ו/או שירותי הכבאות. ע"י יועץ בט ש. כל פונקציה נוספת שתידר 5 -

כל ההזנות בין פנל הכבאים למערכות השונות יהיו ע"י הקבלן החשמל ע"י כבלי  -
NHXH   עמידי אש שעתייםE 90FE180 .בתיאום עם מתקיני המערכות השונות 

 אופני מדידה  .34.4

צגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים בהרואים את הקבלן כאילו התחשב 
 רטטים( במפרט טכני, כתב הכמויות ובתכניות. )כתובים ומשו

המחירים המוצגים ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 
הנזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים באתר, לרבות 

 ./הוט ו/ או חברת חשמל וחברת בזק עירייהתנאי ה

תחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה לשינוי אי הבנת תנאי כלשהוא או אי ה
 המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

 נקודות גילוי אש  , נקודות  למנורות סימון נקודה לאביזר גילוי , נקודות ללחצנים  
 כוללות במחירון: –ונקודות לצופרים  

 מ"מ. 23צנרת אדומה תקנית  -             
 קופסאות הסתעפות תקניות. -             
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 כבל תיקני  אדום וחיווט בקצוות. -             
 שילוט מעגלים במרכזיה ובקופסאות  הסתעפות . -             
 בדיקה והפעלה .  -             
 הגשת תוכניות ביצוע. -              

 דרישות מספק המערכת .34.5

 

לקבלן לגבי אופן ביצוע ההתקנות אופן   ספק המערכת יתן הסברים -
 ביצוע

 החיווט , הנחיות התקנת צנרת וכבלים , סוג כבלים , שילוט ומיספור , דרישות 
 לעמידה בתקנות. 

יבוצע ע"י ספק  –ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגילוי אש  -
 מערכת גילוי אש.

התקנתה לאחר שבדק את אופן  –הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק  -
 ע"י הקבלן     ונתן הנחיות לתיקונים.   

 עמידה בתקנים   .34.5.1

 
ל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקנים  .   1

 הישראלי.

 ופן ההתקנה יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי. .    2

יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת  –סיום העבודה  .   3
 .  המתקן

 הספק מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התקנים הישראלי.

תשלום למכון התקנים כלול  במחיר הגלאים , והקבלן לא יקבל תשלום  .   4
 נוסף.

ציוד  והעבודה יעמדו בכל התקנים והדרישות המפורטים במפרט הטכני  .   5
 המיוחד.

לצורך  –תקן על ידו קבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התיקשורת שיו       
 מתן אפשרות לחיבור מערכות גילוי מתוצרת שונה.

המנוכה מהקבלן לצורך  1% -התשלום לבודק המוסמך אינו כלול ב
 בדיקות.

 תשלום זה יעשה עפ"י הסעיף המיועד לכך בכתב הכמויות.

 אחריות הקבלן .34.5.2

קבלן יתן אחריות  לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של  שנתיים  -
עבודה וקבלתה ע"י המזמין ואישורה ע"י מכון התקנים . במסגרת  מתום

לרבות  –יתקן או יחליף הספק כל ציוד אשר אינו תקין  –האחריות 
 ביצוע הבדיקות באתר . 

 ללא תשלום נוסף. –כל המפורט לעיל 

קבלן אחראי לשלמות  המערכת והגלאים עד יום מסירת הבניין לאכלוס  -
קת תקינות מספר חודשים לפני האיכלוס יש מערכת תעבור בדי גם אם

לנקוט בכל האמצעים לשמור על שלמות הגלאים ונקיונם עד יום 
 האיכלוס. 
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 ספרות טכנית .34.5.3

 הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל:

הכוללות מיקום מדוייק של האביזרים בשטח , חיווט ,  – MADE – ASתוכנית   -
 ת , תזרים חד קוי מפורט.מיספור מעגלים , תוואי צנרת וסולמו

 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  .34.5.4

הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים  .א
מהכמות  10%לפחות   –המסופקים על ידו במסגרת מכרז/חוזה זה 

 המסופקת על ידו  בשלבים  שונים.

 10לפחות   -הקבלן  מתחייב להחזיק מלאי  ולספק ציוד וחלקי חילוף  .ב
 סיום פרוייקט זה.שנים לאחר 

 מחיר מרכזיית גילוי וכיבוי אש כולל .34.5.5

 
התקנה של מרכזיית גילוי וכיבוי אש הפעלתה המושלמת  .א

 וכל המערכות וציוד העזר.

יסופקו כל כרטיסי האלקטרוניקה כרטיסי כניסה ויציאה ,  .ב
ספקים מגנטיים , נקודות כתובת וכל המרכיבים הדרושים 

מרכזית לדיווח מצב  , יחידת זיכרוןRS – 232ממשקים  -
המערכות , יחידות תוכנה לוח מקשים , ספק מטען 

 וכדומה.

 המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת כיבוי אש בלוחות חשמל . .ג
כלולים  –מחיר החומרה והתוכנה להפעלת כיבוי אש 

 במחיר המרכזיה.

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דלתות מגנטיות . מספר   .ד
המרכזיה כלולים במחיר דלתות מגנטיות שיופעלו ע"י 

 דלתות. 30הינו  –המרכזיה 

 עפ"י  תוכנית., המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת צופרים .ה

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דמפרים אש מיזוג אוויר ,  .ו
 וכן כל הציוד הדרוש להפעלת מפוחי עשן.

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת ממסרים שונים כגון  .ז
 ציה שתידרש .הפסקת מיזוג אוויר או כל פונק
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מערכת מצברים כגיבוי למערכת גילוי אש  וכן ארון מיוחד  .ח
 כמפורט במפרט הטכני. –

קבלת אינפורמציה ממסרי זרימה ומגופים  של  .ט
 ספרינקלרים . 

 מסד/מסדים . .י

תוכנות להפעלת המרכזיה כך שתענה לכל הפונקציות  .יא
 המפורטות במפרט הטכני.

הפעלת כל ל –ביצוע כל עבודות התיכנות  במרכזיה  .יב
המערכת לרבות הכנסת נתונים חדשים במסגרת כל התקנה 

חדשה של גלאים. לא תהיה כל תוספת מחיר עבור תוכנות 
 או ביצוע עבודת תיכנות במסגרת הפרוייקט כלו . 

 תאור כללי של מערכת גילוי וכיבוי אש .34.6

 מערכות גילוי  אש  .34.6.1

 פעלה נורות , וכו.מע'  גילוי אש כוללת גלאים ממוענים דיגיטלים , לחצני ה .1

באמצעות  -  C.Nע"י מגע יבש  –הפסקת מערכת מיזוג אוויר במעבדות  .2
 ממסר המחובר אל מרכזית גילוי אש.

 הפעלת מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל מעבדתיים ע"י ממסר. .3

 . ( במגוף ספרינקלרים מחלקתי.S.Fקבלת  אינפורמציה ממסר זרימה ) .4

 VDC 24מסר המקבל גם הזנת  באמצעות  מ –הפעלת דלתות מגנטיות  .5
 ממרכזיית גילוי אש.

 ע"י ביצוע פקודות ללוחות בקרת חלונות עשן.–הפעלת חלונות עשן  .6

אספקת יחידת תצוגה דיגיטלית המורה על מיקום גלאי שהופעל וניזונה  .7
  ממרכזיית גילוי אש ראשית. 

יפרט בהצעתו אלטרנטיבה ליחידה  –ספק שאינו מסוגל  לספק יחידה זאת  .8
 בתנאי שהיא מאושרת ע"י  מכון התקנים.)מת"י(. –הנ"ל 

לקבלן  –יגיש הספק הזוכה  תכניות חיווט  –מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  .9
 לאחר שאושרו ע"י המזמין . –החשמל בשטח 

 לפחות  PVCממ"ר  2.5יהיו בחתך של  VDC 24מוליכי מתח   .10

 חותממ"ר  לפ 0.8מוליכי גלאים ויתר אביזרים יהיו בחתך   .11

 המוליכים  יהיו מסוג גמיש, ותקניים למע' גילוי אש.  .12

 איפיון רכיבים – רכת כתובתית לגילוי וכיבוי אשמע .34.7

 כללי .34.7.1

 
מכוני בדיקה מוכרים מתוך  4הבסיסי יהיה מאושר על ידי לפחות  כל ציוד .א

הרשימה המפורטת להלן , וזאת בנוסף לאישור מכון התקני הישראלי )מתי( 
 ייבים ( .מח FM–, ו  UL) תקן 
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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 

 
,   NFPA –הציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטים המפורטים ב  .ב

 על כל חלקיו. 1220ובתקן הישראלי מס' 

המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו /או  .ג
 בגמר העבודה משרותי  הכבאות.

 .2002לחברה המציעה יהיה ת"י    .ד

בחומר  שללא שימו)  –מערכת גלאים תהיה מבוססת על גלאים ירוקים   .ה
 .רדיאואקטיבי(

 טלפייר .המערכת תהיה  תוצרת   .ו

 

 מיםמסמכים  ישי .34.7.2

 על החברה  המספקת את הציוד ומתקינה  אותו , לצרף : 
 מפרט טכני של רכיבי  הציוד המוצע וקטלוגים.
 ספר הוראות הפעלה , בדיקה , ניסוי ואחזקה.

 והתקן  הישראלי. UL –תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה 
 

 רכזת ממוענת אנלוגית  .34.7.3

( אנלוגית לא  ADDRESSABLEת ) מערכת גילוי אש תהיה מערכת ממוענ
תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית כל סוג הגלאים ) יוניזציה , 

אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי , עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל סוג 
גלאי שהוא באותה התושבת.  המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת 

תקשורת אל מערכת תצוגה גרפית לשליטה אשר יאפשר העברת מידע ברשת 
 ובקרה 
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 גלאים .34.7.4

 (  ALARM -  TRUEגלאי  אופטי  אנלוגי )  .1

אשר יאפשר למערכת ביצוע  UL – 268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן  -
בדיקת  רגישות תיקון אוטומטי של הריגשות בהתאם לתנאי הסביבה 

 לילה וכדומה./המשתנים ועבודה במשטרי   עבודה מתוכנתים כמו : יום
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  -
 מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמלאיים. כאשר

העשויים להיגרם  ממשדרים  אשר   RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות   -
 עשויים להימצא במקום.

עם מנגנון  לקביעת הכתובת   ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה מסוג   -
 לצורך  זיהוי בלוח.   

חזורי מתבצעת הגלאי מצוייד במנגנון בדיקה עצמית . בכל דקה באופן מ -
 .NFPA –סימולציה לגלאי לוודא  תקינותו בהתאם לדרישות ה 

  OBSCURATION   0.2% - 3.7%לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין  -
SMOKE OF FOOT  PER    

 לחצן גילוי אש ממוען  .2

הלחצן מסוג משיכה  יהיה בצבע  אדום עם ידית משיכה בצבע  לבן  עם משיכת 
תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה הידית כלפי המושך, 

  RESET. -בביצוע אתחול ליחידה 
ביצוע האיתחול ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול המותקן 

 בלחצן והינו חלק בלתי נפרד ממנו. 
 הלחצן כולל יחידת כתובת . 

 
 צופר התראה  .3

 ילוי אש . הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות ג
מטר ממנו . הצופר ישולב עם 3במרחק   DB 90הצופר יהיה בעל עוצמה של  

 הבהובים לדקה. 76יחידת נצנץ בעוצמה של  
 

 נורית סימון  .4

תיפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי  -
נת מותקן בתוך חדר סגור , ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', מותק

 במעבר על מנת לאפשר זיהוי מהיר של גלאי המזעיק.

 הנורית תהבהב/תידלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.  -

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.  -

הנורית תהיה בצורה ובצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי  -
 והבהרת היעוד.

  UL.הנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת, ותישא תו תקן  -

 עבור מערכת גילוי אש רשת תקשורת .34.7.5

רך הגלאים ,יחידות ההתראה, מערך הרשת תאפשר שילוב מבוקר ובזמן אמת של מע
 אם יותקנו.  -הכיבוי אש ומערכות הגילוי השונות בבניין, כולל רכזות משנה 

 תכונות נדרשות   .א

הרשת תאפשר באמצעות תוכנה מובנת , גישה לכל מרכיבי יח' הקצה  -
המכותבים לשם קבלת מידע שוטף ומדידת סטטוס לרבות , ביצוע שינוי רגישויות 

 וגיים. לגלאים האנל

במקרה של חוסר תקשורת ברשת מסיבה כל שהיא כגון נתק,קצר וכו' כל  -
רכזת תמשיך לפעול כמערכת מקומית עצמית, באופן תקין ומלא. לאחר תיקון 

תקלות התקשורת כל המידע שנאגר במערכות המקומיות, ידווח למערכת הבקרה 
 המרכזית. 

 קיבול מערכתי  -
ת ברשת ותאפשר טיפול בקיבול מקסימלי של תחנו 99הרשת תאפשר שילוב של עד  

 כתובות.  50,000עד  

   זמני תגובה -
שניות להעברת דיווח אזעקה  0.8 -1.6המערכת נדרשת לעמוד בזמן תגובה של  

 קילו/באוד.  57.6תחנות ובקצב שידור של   99עד  2סטנדרטי ברשת המונה  

 HOST הגדרת   -
תחנה ברשת כראשית וממנה לתכנת את תכונה זו תאפשר לכל גורם מורשה להגדיר 

 כל תחנות הרשת ע"פ הצורך . 
תכונה זו מאפשרת לגורם מורשה לקבל דיווחי מערכת ומידע החסומים בד"כ 

 מהמפעיל. 

 תווך התקשורת  -
הקבלן יעשה שימוש בכבילה המצוינת מטה. בשימוש בכבילה הנ"ל ובמגבלות תחומי 

 ירויות העברת הנתונים ברשת . המרחק המפורטים מטה. לא תהיה פגיעה במה

   מבנה הרשת -
ארכיטקטורת הרשת תתבסס על עבודה בלולאה סגורה כאשר ע"ג הלולאה ממוקמת 

תחנות . אחת התחנות תוגדר כ"שומרת הזמנים" ותהא אחראית לקביעת השעון 
 במערכת. 

 דיאגנוסטיקה   -
רפי את מצב המערכת תכלול תוכנה לדיאגנוסטקה של רשת התקשורת ותציג באופן ג

הרשת , התחנות על גבי הרשת , סדר הופעתן ומצב התווך )הכבילה (. במצב של חוסר 
תקשורת מסיבה כל שהיא כגון נתק, קצר, תחנות במצב "בלתי פעיל" חיווט לא נכון 

 וכד', תתריע המערכת באופן גרפי על התקלה. 
 לאחר תיקון התקלה , תציג המערכת את מצבה התקין. 

 יזה קולית הודעות וכר -
המערכת תאפשר אספקת צלילים, הקלטה דיגיטלית של הודעות ושידורם באופן 

 אוטומטי ו /או בשליטה מיחידת בקרת כריזה בזמן אמת. 
 

תשודר הודעה במערכת הרמקולים  -** במקרה שהופעל יותר מגלאי אחד במחלקה 
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 של אותה מחלקה. 
 פעולה זאת תבוצע + כלול במחיר המרכזיה. 

  תפעול המערכת     ב.          

קבלת אזעקה ברכזת גילוי אש, חיווי לחצן סטטוס המערכת ישנה צורת  עם -
החיווי הסטנדרטית ויעבור למצב איתות . במקביל יתקבל היבהוב ע"ג תוכנית האתר 

 שעל מסך המערכת באזור המזעיק. 
 

גה גרפית בעת לחיצה על לחצן סטטוס בעזרת "העכבר" תציג המערכת ישירות ובתצו
את הנקודה המוזעקת . תצוגת הנקודה תלווה בהצגת 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 

התקבלה האזעקה החדשה . באופן התפעול על כשירויותיו זהה  התצוגה לאזור ממנו
 לעיל. 

לאחר אישור קבלת הזעקה יפסיק היבהוב האזור ולחצן הסטטוס וידלק  -
באופן קבוע על מנת להמשיך להתריע עד קבלת פקודת איחול מהמערכת המוזעקת. 

פ המערכת תבדיל בין צבע איתות אזעקה "אדום", לצבע איתות תקלה "צהוב" ע"
 דרישת המזמין מראש. ניתן יהיה לשנות הצבעים הנ"ל. 

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. 

 מפרט טכני למערכת כיבוי אש  יבש בגז    .34.7.6

 באתר תותקן מערכת מקומית לכיבוי אוטומטי בגז תקני וידידותי לסביבה .               
המערכת מיועדת לאזורים טכניים רגישים ולאזורים בעלי סיכון גבוה לפריצת שריפה  ) 

 לוחות חשמל וכד'(
 
 תקינה.          א
 

 תי) תקני גז ידידו A12, חלק  NFPA 2001המערכת תבוצע בהתאם לתקני               
  FM –ו  –מכון  התקינה האנגלי  B13 ,LPCBוחלק  12לסביבה( , חלק               
              (MUTUAL FACTORY  . מכון הבדיקה העולמי של חברות הביטוח  ) 
  UL  /ANSIכל מרכיבי המערכת  ) לרבות הגז( יהיו ע"י               

 
 וצע באמצעות גז  אינרטי ) ידידותי לסביבה( , כיבוי היבש האוטומטי יב .1               

 על ידי שיחרור   ( FLOODING   TOTALבעיקרון  "הצפה מלאה" )                             
 ופיזור  מהיר של הגז בחלל סגור והורדת ריכוז החמצן בחלל מתחת                            
 לקיום הבעירה . במקביל מתבצעת גם הורדת  לרמה  הדרושה                           
 הטמפרטורה  חלל עקב התפשטות הגז.                           

 שניות מרגע הופעת הנוזל 8-5זרמת גז הכיבוי  לחלל הכיבוי תושלם תוך  . 2              
 בנחיר.                          

 ית . בנוסף תכלול כל מערכת אביזר מכניפעלת המערכת תהיה אוטומט .  3             
 מאפשר  הפעלה מקומית , ידנית.                           

 ערכת תכלול אופציה להתראה והשהיה טרם פעולת הכיבוי. .4             
 גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל יתקיים: .5             

 אמפר יתוקנו גלאי אש. 63  א. בלוחות חשמל  שמעל                         
 אמפר , תותקן מערכת כיבוי אש   אוטומטי. 100ב. בלוחות  חשמל שמעל                          

 
 אופן פעולת המערכתב.          

 המערכת תפעל  באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:             
 עם –אים בשיטת מוצלב על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגל .1             
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 השהיית זמן.                           
 ל ידי הפעלה חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית זמן .  2                   

 )עפ"י דרישת המזמין(.                        
 מנוף על ידי הפעלה מכנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי  באמצעות  . 3                   

 המותקן על  המיכל.                        
אחוז תגרום להתראה חזותית וקולית  50התרוקנות מיכל מגז  מעל   .4                   

 בלוח הבקר  

 
 מפרט טכני חומרים וביצוע ג.             
     

   גז הכיבוי והמיכל .1   

 
 .FM – 200גז א. הכיבוי האוטומטי יבוצע ב                 

    
 במשקל כמפורט בכתב  FM – 200ב.  מיכל הגז יותאם לגז כיבוי מסוג                  

 הכמויות , וימולא בכמות גז על פי הנדרש בהתאם לנפח החלל בפועל.                       
   

 הפעלתו או אי  ג.  שסתום ההפעלה  )סולונואיד ( יבוקר בלוח הבקרה וחיווי על                
 תקינותו יתקבל בלוח הבקרה עד לתיקונו.                      

   
 ד. למניעת  הפעלת שווא של המערכת תהיה הפעלת המיכל רק לאחר  פעולת                 

גלאים לפחות המחוברים לאזורים שונים ) הצלבת אזורים  2גילוי של                      
ZONING                        CROSS  גלאים יבוצע אימות  2( או במקרה ולא ניתן להתקין 

                     (VERIFICATION .) 

   
 ה.  נפח הגז הדרוש לכל חלל הכיבוי יחושב על ידי הקבלן , בהתאם  לסוג  הגז ,                

 לוקה , כמות סוג וגודל נחירי ממדי החלל , נפח הצנרת , מבנה סרעפת הח                     
 הפיזור . הקבלן אחראי לתכנון פיזי של המערכת בהתאם להוראות היצרן.                      

  
 ו.  המיכל יכלול את אביזרי המיתקן הדרושים לרבות תושבות וזרועות חיזוק.                 

 
 

 ות בלחץ העלול להתפתח בו בטמפרטורה ז.  מיכל הגז יתוכנן ויתאם לעמוד לפח                
 , בהתאם לגז , כמותו ונפח המיכל.C 55של                      

        
 ח.  מיכל הגז יכלול שסתום בטחון לשחרור לחץ עודף . השסתום יופעל באופן                

 מירבי של המיכל מלחץ התכנון ה 85%אוטומטי , כאשר לחץ הגז יעלה על                      
 ) הלחץ הנמוך מבין השניים(.    PSI 900או יעלה על                         

 

 ט.  על המיכל יותקן מד לחץ עם מכוון חיצוני גלוי . שעון הלחץ יותקן באופן               
 ץ שיאפשר קריאה נוחה של הלחץ במיכל. בשעון יסומן  בברור תחום הלח                    
 התקין ) בצבע ירוק( והתחום שאינו תקין ) בצבע אדום( הקבלן יוודא כח                     
 התחומים המסומנים בשעון יהיו נכונים למערכת ולמיכל הספציפי.                    

          
  י.  צוואר היציאה  של המיכל  יותקן שסתום , המאפשר שחרור הגז מהמיכל              

 בקצב הדרוש לכיבוי תיקני . השסתום יכלול יחידת הפעלה חשמלית                    
 ) בפיקוד מרחוק( וכן ידית  להפעלה  מקומית עם נצרה למניעת הפעלה                     

 
 יא.  פתיחת  השסתום תהיה מלאה ) לא תתאפשר פתיחה חלקית(.

      
 ל המיכל יהיה סימון קדמי ברור , תקני ובשפהיב.  צבע מיכל הגז יהיה אדום . ע

העברית של סוג הגז והרכבו , משקל הגז , הלחץ התקין הנדרש ומשקל        
 המיכל הריק . בנוסף יהיה על המיכל תו תקן לו עונה הגז )  כמוגדר לעיל(.
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על דלתות החדר או ארון החשמל ע"י מערכת כיבוי אוטומטית בגז  יג.       
ס"מ לפחות    "בארון חשמל /בחדר   20X15לוט סנדויץ חרוט במידות יותקן שי

 זה מותקנת מערכת כיבוי אוטומטית בגז  יש להקפיד לסגור את דלתות
 הארון / החדר".

 
 צנרת לגז כיבוי.       2

 ידי הקבלן.-צנרת הפיזור תתוכנן על          
צינורות הלחץ יהיו  . SCHEDUULE  40צנרת תהיה מפלדה במפרט  א.           

. על פי הצורך ניתן לעשות שימוש גם  106מגולוונים ללא תפר ויעמדו בת"י 
 בצנרת נחושת.

 
ב.  כל הצינורות יהיו חדשים , מאיכות ייצור מעולה ובמפרט מדויק , ללא          

 פגמיםועיוותים מכל סוג שהוא.

 
 . פנים הצנורות יהיה נקי  ג.  חובת הקבלן לבצע  ניקוי קפדני של הצנרת         

 חלוטין מלכלוך ושומנים טרם החיבור  למיכל והפעלת המערכת הצנרת              
תמסר כאשר היא נקיה גם מחוץ . כל קטע צנרת " נקי" ייאטם מייד               
תאימים בשני קצותיו למניעת חדירת חומרים זרים לאורך תקופת  בפקקים

 העבודה 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  2בין הצינור שלני חלקי בחבק יותקנו רצועות גומי בעובי   
 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 לפס צבירה של הארקת ארון החשמל . כמו כן יותקנו כל אביזרי המערכת
 ) מיכל הכיבוי , צנרת, וגלאי עשן( בהתקנה חיצונית כך שבדיקה או פרוק של 

 אביזרים תבוצע ללא סכנת התחשמלות.ה

 
ז.  בסיום התקנת צנרת הכיבוי המלאה, יבדוק הקבלן את אטימות חיבורי         

 לצנרת ושימוש ATM10באופן תיקני, באמצעות דחיסת אויר בלחץ של  הצנרת
בצב"ד מתאים לאיתור  דליפות בכל  חיבור . סיכום בכתב של  ממצאי הבדיקה 

 לן לתיק המתקן.ידי הקב–יצורף על 

 
 ח. טרם החיבור הסופי למיכל , תעבור הצנרת ניקוי סופי בגז חנקן יבש         

 ) ללא אדי מים(                

   תכנון מערכתד.       
 קבלן יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים  חישובי זרימה  .1          

 ון אחר כפי שמפורט על ידי יצרן הציוד.  בהתאם לתקן או פתר                
 על הקבלן לציין בהצעתו את סוג הגז המוצע ולצרף אישורים  של מוסדות                
 מוכרים. הקבלן יצרף להצעה קטלוגים עם פירוט הציוד המוצע על ידו . לפי                 
 ון באמצעות מחשב באחריות הקבלן לבצע תכנ -ביצוע  העבודה                
 ) תוכנה לכיבוי אש  החברה ספקית הציוד( בין  יתר הנתונים  שיחושבו                
 קוטר הצינורות  , כמות גאז נדרשת , כמות נחירים, תרשים  –ע"י התוכנה יהיו                 
 דרש  עפ"י תקן.עם מיקום מיכל ותוואי צנרת , וכמובן התאמה לזמן הכיבוי כנ                

 .  בתכנון מתקני הכיבוי ללוח חשמל יתחשב הקבלן גם במידות המדויקות של 2          
 הארונות , הלוחות והמחיצות  הפנימיות , לצורך הבטחת פיזור אחיד ויעיל של                
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 בעת  קבלת פתחי אורור ) אם קיימים( בארון חשמל ייסגרו הגז בכל חלל הכיבוי                
 התרעה על שריפה . תעלות חשמל תהיינה אטומות.               

 
 .  כל הציוד, החומרים והאביזרים יהיו חדשים . כל הציוד המותקן במערכת הכיבוי 3         

 לכל פריט בנפרד והמערכת כולה , כמקשה אחת ,  ULיהיה מאושר כולו לתקן               
 .ULאושרת לפי תקן תהיה מ              

 
 . כל חלקי המערכת , כל אביזרי המיתקון וכל חומרי ההתקנה יהיו מגולוונים 4         

 ו/או צבועים בצבע מגן עמיד בפני לחות , חימצון וקורוזיה ו/או עשויים מחומרים              
 העמידים בפני לחות , חימצון  וקורוזיה.              

 
 שירותאחזקה וה.       

 . על הספק  להיות בעל  האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי 1             
 שעות מרגע הודעת המזמין. 48הגז אותם הוא מציע , תוך                   

 .  במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מתחת ללוח יש לדאוג לסגירתם2             
 ות לחסימת אש אחרת יש לחשב את נפח התעלות בעת בחירת באמצעות יריע                  
 גודל בלון הגז.                   

 .  הקבלן מתחייב לשנתיים  אחריות.3             
 האישור כלול במחיר  –. עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקנים 4             

 החומרים השונים.                 

 רכת חלונות שחרור עשן  ) יבואנית חברת מטלפרס או ש"ע ( איפיון מע .34.8

המערכת המאופיינת בפרויקט הינה ביבוא חברת מטלפרס . על מנת להגיש ש"ע יהיה על 
הקבלן להציג מערכת מתאימה מבחינת כלל המאפיינים והמאושרת ע"י נציב הכבאות , 

 מכון התקנים ובאישורו של יועץ הבטיחות בפרויקט . 
 

 ם חלונות שחרור עשן מנועי .34.8.1

  כל מנוע חשמלי לחלון בעל מנגנון שחרור עשן  יתאים למידות לפי פרטי
 אלומיניום של האדריכל ולגודל החלון .

  וולט לפתיחה וסגירה של פתחים לשחרור עשן 24מופעל בזרם ישר המנוע. 

   כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע את כולל המנגנון
מתוצרת    24VDC CDC 0252-0600 דוגמת הדגםכלהפעלת/סגירת הפתח 

SIMON RWA .המיובא ע"י מטלפרס או ש"ע 

  המנוע והמנגנון יעמדו בתקן אירופאי חדשEN-12101/2  . 

  ,קביעת מהלך המנוע יאפשר פתיחה מלאה של החלון על הדרישות בתקנות
 מאושר מותקן ומחובר כמפורט קומפלט.

  ,מנועים  2יש צורך בהתקנת  ,של החלוןומשקל עקב גודל בחלונות מסיומים
 ון . וסגירה מלאה של החל,פתיחה כנף על מנת לקבל איטום  ע"ג

 
 רכזת חלונות שחרור עשן .34.8.2

  10תהיה מסוג עד בקרה הפיקוד והיחידתA . 

 : הרכזת תכלול 

o . מטען 

o  שעות לפחות  150למשך ספק כח ומצברים , 
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o  ,מנגנון בקרת טעינת הסוללות 

o  מערכתלמצב ואלית קולית וויזהתרעה. 

  אירופאי חדש לתקן  יחידת הפיקוד תותאםEN-12101/9     כדוגמת דגם
SHEV-10  מתוצרתSIMON RWA או ש"ע . המסופקת ע"י חברת מטלפרס 

  הפעלה אזורי לשעת חירום, הכולל נורת חיווי כדוגמת המערכת תכלול לחצן 
80 HE-   תוצרתSIMON RWA  ש"ע.או  המסופק ע"י חברת מטלפרס 

   המערכת תתאים לתוספת של כרטיס אלקטרוני לפתיחה מקומית  המאפשר
בו זמנית באמצעות שני  A4עד –שימוש בחלון גם לאוורור וניתן להפעלה 

  SIMON RWAמתוצרת  m-100גידים,ללא צורך בחיווט מיוחד. כדוגמת דגם 
 או ש"ע. המסופקת ע"י חברת מטלפרסגרמניה 

 

 כללי :
    

קבלן הראשי: חתימתו של קבלן המערכות על המפרט הטכני הינה הכרחית לתשומת לב ה .א
והיא הוכחה שקבלן המערכות קרא את המפרט הבין תוכנו ביסס הצעתו  על סמך המצוין 

א יתקבלו שום הערות טענות ותירוצים מקבלן המערכות שלא נמסר לפיו ל ויפעל במפרט
 ידיעתו.ללו המפרט לא קרא אותו או לא הובא 

הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע את עבודתו במקביל על  .ב
 לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע מכך.                  

יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת באזור ישוב פעיל עם תשתית קיימת של מערכות  .ג
ה על הקבלן להשיג אישורי  חפירה צנרת חשמל, בזק, מים, ביוב, ניקוז, ועוד לכן, חוב

מכל הגורמים ויתכן ויהיה צורך לשנות תוואי או להעמיק את התשתיות החדשות 
 תוך כדי ביצוע. –בהתאם לצורך 

 הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח והבנת הפרוייקט. .ד
 הערות:

במכרז נפעל לפי האמור ברור לנו כי אם נרצה להציע ציוד שווה ערך לציוד המוכתב  .1
 במפרט זה. 

הרינו מאשרים בזאת כי קראנו בעיון את המפרט ,הבנו תוכנו ואין לנו הסתייגויות לגבי  .2
  .צועויפעל לפיו ויש  בידינו את כל המפרטים המשלימים הנדרשים לבנהנאמר בו . 
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 פרק 40 - עבודות פיתוח 
 

טחי הפיתוח של 'חברת אגסי רימון'.למפרט הטכני יתווסף נספח א' של יועץ הקרקע למש  
 
 

 ריצופים , מדרגות, אבני שפה ומשטחים:
ס"מ. המחיר כולל ריצוף בצמוד לשוחות, התאמת האבן  8-6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

מעל המכסים. צבע  20 - -ו/או סידור מיוחד סביב המכסה והשלמת יציקת בטון ב  למבנה המכסה
.לצבע הריצוף סביבו הבטון בהשלמה יהיה מותאם  

או בדוגמאות לפי  (הגוונים ימסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע)הריצוף יתכן בסידור בגוונים שונים 
המתכנן. הנחת האבנים תהיה בצורה שתימסר לקבלן ע"י המפקח/התכניות. במידה וידרש, יבצע 

.נסיוני ללא תמורה נוספת מצד המזמין הקבלן קטע  
ס"מ, אספקת האבנים וצורת דרך לרבות הידוק שתית. השלמות  5ובי המחיר כולל שכבת חול בע

יבוצעו ע"י יחידות חצי או ע"י ניסור באתר במסור מכני בלבד וכל יתר העבודות  והתאמות
.המפרט הכללי לעבודות בניה של 40.05כמפורט בסעיף   

 
 מדרגות:

טים, עם כמסווג בכתב המחיר כולל את החפירה, יסוד ומשולשים מבטון, זיון והתקנת האלמנ
מדרגות . הכמויות. במקומות הנדרשים ולפי רוחב המדרגות יש לבצע התאמה בנישור ליחידות

 יצוקות באתר יכללו את החפירה , היסוד המשטח והמדרגות, הכל מבטון מזויין עפ"י המפרט
.והתכניות  

.התשלום לפי אורך במ"א בהתאם למסומן בתוכניות  
יה על פי פרט המתכנן לרבות כל השכבות המקשרות לביצוע מושלם.ביצוע המדרגות והגמר יה  

 
 אבני גן כולל יסוד בקטעים:

גן מכל הסוגים. כמו \המחיר כולל את החפירה, יסוד מבטון, גב מבטון, אספקה והנחת אבני השפה
.גן בקווים שבורים, מעוגלים בקשתות והנחת אבן שפה מונמכת\המחיר הנחת אבני שפה כן כולל  

מטר המיוצרות במפעל. במקומות  1/4 - 1/2יותקנו אבני שפה באורך  ,בקטעיםים ביצוע קי 
אבני שפה להתאמה. לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש. בקשתות ובפינות  נדרשים יבוצע ניסור

על פי תוכנית הפיתוח. גן\יידרש שימוש באבני שפה  
.התשלום לפי אורך במ"א בהתאם למסומן בתוכניות  

 
 קירות:

 
 מפרט הכללי:

הנחיות המפרט הכללי משמשות מנחה לכל העבודות כל עוד אינן סותרות את אשר נרשם 
עבודות סלילה  51הכמויות או במפרט זה. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפרק  בתכניות, בכתבי

.עבודות אבן 14 -עבודות בטון יצוק באתר ולפרק  02לפרק , עבודות פתוח אתר 40 -ולפרק   
 

 תכניות וחתכים:
.הקירות התומכים יבוצעו לפי תוכניות לביצוע  

 
 תפרים:

מ'. התפרים יהיו ישרים ואחידים לכל  6כל עוד לא נדרש אחרת ע"י המפקח, יבוצעו תפרים כל 
ס"מ ויסתמו סתימה חזיתית  2 -בעובי  (קל קר)ויכללו בעת הביצוע לוח פוליסטרן  גובה הקיר

.לסטוסוליבמסטיק א ואחורית בחלקים הגלויים  
 

 אישורים:
כל שלב וחלק של העבודות, יהיה טעון אישור המפקח בכתב וזאת לפני תחילת השלב הבא. 

.לאחר בדיקת רומים וטיב המלאכה האישורים ינתנו  
 

 עבודות עפר לקיר תומך:
 

 חפירה:
.בכל מקום בו מוגדר בפרק זה חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא  

.ר החפירה כלול במחיר הקיר התומךמחי  
 

 הובלה:
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כל הובלה של חומרים לצורך בניית הקיר לרבות פסולת ועודפי חפירה, לכל מרחק שהוא ועפ"י 
.כלולים במחירי היחידה ובשום מקרה לא ישולם בנפרד, הוראות המפקח  

 
 תשתית ועומק היציקה )היסוד(:

ך לנקות השתית לפני היציקה. הניקוי יהיה על מנת לאפשר הצמדה טובה של הקירות, יהיה צור
פסולת, שברי בטון או סלע. יציקת היסוד תעשה על קרקע/סלע טבעי ובלתי מעורער, לאחר  מכל

מתאימים מבלי  לרגל הקיר תעשה באמצעות כלים חפירהס"מ. ה 30יהיה  פירהעומק ה אישור
.לערער את התשתית ליסוד  

לפני  (כאשר השתית הינה קרקע סלעית)טיב את השתית לאחר אישורו של המפקח, על הקבלן להר
.הבטון יציקת  

 
 עבודות בטון יצוק באתר:

, להלן מספר השלמות של  02בנוסף לאמור באופני המדידה של המפרט הכללי לעבודות בנין בפרק 
המדידה. אופני  

 
 טפסנות לקירות:

תבניות/טפסות מאונכות, על  אך ורק לתוך (מדרגות)על הקבלן המבצע לצקת את הבטון בגב הקיר 
.על צורת הקיר כמצויין בתוכניות מנת לשמור  

למעקה עתידי בעומק ובמרחק הדרוש  (חורים)בזמן יציקת ראש הקיר הקבלן חייב ליצור "נישות"
כל האלמנטים בטפסנות כלולים במחיר  התוכניות. "נישות" אלו יבוצעו אך ורק בתבניות לפי

.הקיר  
על פי מפרט ותוספת עבור גמר טיח ו/או בטון מוחלק בהתאם לפרטי התבניות והגמר יהיה 

 המתכנן.
 

 הפסקות יציקה:
.הפסקות היציקה תבוצענה בהתאם לפרטים המופיעים בתכניות  

עליונה בין הרגל לדופן ותחתונה בעת )בקיר תומך מבטון מזויין, במקום ההפסקה תבוצע שן 
ד יוכנס במקומות ובמידות המסומנות. הפסקות . ברזל מית(במהלך יציקת הדופן הפסקת יציקה

ואינן רצויות לבטונים ופרטיהם מופיעים בתכניות להקלת עבודה.  היציקה אינן הנחיות המתכנן
.כלולים במחיר עבודת הבטונים הברזל המיתד וביצוע הפסקות היציקה  

וגילוי  (בטוןמיץ )מ"מ לפחות תוך הסרת מי הצמנט  6בין היציקות, יחוספס הבטון לעומק של 
.לקבלן לבצע את החיספוס במברשת פלדה תוך מספר שעות מסיום היציקה האגרגטים. מוצע  

מ"מ לפחות  10בקיר כובד, במקום ההפסקה תבוצע שן תחתונה. יוכנסו "קוצים" מברזל בקוטר 
 (מיץ בטון)מ"מ לפחות תוך הסרת מי הצמנט  6לפי דריבין היציקות, יחוספס הבטון לעומק של )
.לקבלן לבצע החיספוס במברשת פלדה תוך מספר שעות מסיום היציקהמוצע גילוי האגרגטים. ו  

 
  נקזים בקירות:

לשם ניקוז המים מאחורי הקיר, יהיה צורך להכין נקזים בקירות ובמידת הצורך צינור מנקז 
ר מ' לכל כוון כאשר הצינו 1.5במרחקים של  4יוכנו מצינורות פלסטיים "  בתחתית. הנקזים

.לפני הקרקע/כביש והאחרון במפלס המדרכה/מילוי  ס"מ מעל 30הראשון יוכן במפלס של   
ס"מ לפחות. אלו יוכנו מחצץ מדורג בגודל  40מאחורי הנקזים יוכנו פילטרים מחצץ בגודל של 

מ"מ אשר יונח בתוך רשת ויהיה עטוף בבד גיאוטכני מנקז המיועד לכך.   20-10גרגרים של 
.ותמנענה חדירת עפר ופסולת אשר עלולים לסתום אותו תוצמדנה לנקז ה"חבילות" הללו  

.כלולים במחיר הקיר (צינורות, פלטרים מחצץ בד גאוטכני וכו')אביזרי הניקוז    
יוכן מצינור פלסטי קשיח מחורר  (יבוצע לפי דרישה מהמפקח וישולם בנפרד) הנקז האורכי 

.המיועד למטרה זו  
מ' לערך, יוצאו  30מ ויכוסה בבד גיאוטכני מנקז המיועד לכך. כל מ" 150הצינור יהיה בקוטר 

.אל כוון הואדי/כביש המים המנוקזים  
 

 גמר קירות, חיפויי וקופינג:
דוגמאות ביצוע לקירות בטון חשוף לאישור אדריכל הנוף והמהנדס. 3הקבלן יכין על חשבונות   

מ"ר של קיר. 2 כל דוגמא תהיה לפי העובי האמיתי של הקיר ותכלול לפחות  
.הבטון כל דוגמא תהיה בתערובת בטון שונה לבדיקת גוונים של  

 את תערובת ותרכובת הבטון הקבלן יקבל ממהנדס הביצוע ו/או מטכנולוג חברת הבטון.
שדות  2להתבצע, לרבות  בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי התכנון וכפי המיועד

.ויציקת המשך עוקבת יציקהלפחות של חזות הכוללות הפסקת   
הפרויקט לצורך השוואה בין  הדוגמאות המאושרות הסופיות יישארו באתר העבודה עד השלמת

.ולאחר מכן ייהרסו הבטונים שנוצקו לדוגמא המאושרת  
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 גמר הקיר יהיה התאם לפרט המתכנן בהתאם ובהתאם לכתב הכמויות.

בטפסנות חלקה ללא מרווחים וחוטי קשירה  גמר בטון מוחלק יהיה במהלך היציקה על ידי שימוש
 בין פלטות פורמיקה/דיקט מצופה פורמיקה.

מפעמיים. יותר יהיה לא העץ בתבניות השימוש  
 

יש לבצע אשפרה ומריחה בסילר במוצר אחד מיד בגמר היציקה/ההחלקה לאחר פירוק הטפסנות. 
 )כיום אחד(.

ר.מ" 10עד  5-ליטר ל 1שכבה ראשונה אשפרה בכמות של   
לאחר פירוק הטפסנות יש להמשיך בהרטבה מתמדת או להשתמש באוויר אשפרה שקוף בהתאם 

פוליאתילן. השימוש בחומר אשפרה  להוראות המפקח או לכסות את הקירות ביריעות בד מצופות
 מותז אסור במקרה של קירות המיועדים לטיח או לציפוי.

מ"ר. 15-10ליטר  1שכבה שנייה כסילר בכמות של   
 

 משטח בטון מוחלק:
בסעיף זה, אלא אם כן  פני הבטון במקומות המסומנים בתכניות כבטון מוחלק, יוחלקו כמתואר

מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים הנדרשים.  נכתב אחרת באחד ממסמכי החוזה. דיוק הפילוס יהיה
. (טברלא מצ)מ'  6מ"מ לאורך סרגל של  6הבטון יועבדו בדיוק עד  בכל השטחים המוחלקים, פני

.ההחלקה להיות ללא גבעות או שקעים על פני  
הבטון בעזרת סרגל  פילוס, הידוק והחלקה ראשונית עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני

שיפועים וגבהים בתכנית, יכין הקבלן  ויברציוני מתאים ממתכת. לצורך קבלת משטח מפולס לפי
.מ' ומפולסים במדויק 6אחד מהשני כ  מבעוד מועד מערכת סרגלים המרוחקים  

רגליות ממתכת.  מ"מ שיוצבו לתבניות עם 65/65הסרגלים יהיו מצינורות פלדה רבועים חלולים 
.סרגל היישור הויברציונלי ינוע על הסרגלים האלו  

עודף בטון  לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל
.יוסר  

הליקופטר. -שה בעזרת מכונת יישור והחלקה מסתובבתההחלקה הסופית תע  
.מ' כולל פיזור אגרגט שחיקה 3לאורך סרגל של  מ"מ 3רמת דיוק   

הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני תתבצע ותהייה כחלק מהעבודה. הגנה על השכבה המוחלקתה
מ"מ על  0.3  יכלשהיא במהלך כול תקופת הביצוע באמצעות פריסת יריעת פוליאתילן בעוב פגיעה

המפקח. פני כל שטח ודיקטים או משטחים קשיחים בכפוף להוראת  
הקבלן על חשבונו  במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקנה

ןמבניהם במקטעים גיאומטריים  ס"מ או מפלס הזיון העליון, הקט 4על ידי קרצוף לעומק 
ופטר.בהליק מרובעים ויציקת דמה והחלקה  

פתרונות שיאושרו  במידה ואין אפשרות לשינויי גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו על פי
.מחדש על ידי האדריכל, המפקח והמהנדס לרבות פרוקה ויציקתה  

 
הקבלן  מסומנים בתכניות של המתכננים השונים. עלה, יציקהכל האביזרים שיש לבטן בחלקי ה

וזאת לפני שהוזמן , הנדרש עפ"י התכניות והמפרטים השוניםלוודא כי הכניס לטפסות את כל 
ו.המפקח לבדוק את האלמנט הרלוונטי לקראת יציקת  

הבטון כגון  אין להשאיר בשום פנים בטווח הטפסות רכיבים שלא עשויים פלדה בזמן יציקת
.ציקההיציקה לפני הי שומרי מרחק ואביזרים שונים, יש לסלק כל רכיב פלסטיק ו/או עץ מאיזור  

גווני המשטחים יבוצע על ידי "צריבת" בטון. 2פיגנט הצבע בין   

 
 בדיקות:

.על הקבלן לבצע בדיקות של הבטון בכל שלב במשך העבודה, על פי התקן הישראלי  
 

 אופני מדידה ותשלום ליסודות ולקירות תומכים ולקירות גדר:
היסוד לפי ו הקיר הכמויות, מחיר יסודות לקירות, עם זיון ישולמו בהתאם לסיווג הרלוונטי בכתב

.החלק הנסתר בקרקע מ"ק של  
., היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר ולא ישולם עליו בנפרד(כובד)בקירות תומכים   
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 עבודת מסגרות :
צוין במפורש ש בחומר שלא לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל את אישור האדריכל על שימו

.בתכנית  
המלאכה או שבטח אם יתקבל  ונות אישור האדריכל והמפקח בביתכל עבודות המסגרות טע

 אישור מצד אחד הצדדים המפקחים.
באחריות הקבלן להציג אישור.    ISO אל המפקח ISO כל עבודות המסגרות והגילוון יבוצעו  

ים.מגולוונ וכל חלקי המתכת והמחברים יהי. במפעל שעומד בדרישות תקן  
הקבלן לבדוק את  ם וחלקים, ללא בליטות. לפני ביצוע הייצור עלהמתכת יהיו מגולווניכל חלקי 

מידות עקב אי התאמה בשטח ותיקון הביצוע  כל המידות של החללים במקום. לא יתקבלו הפרשי
 עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים. יהיה על חשבון הקבלן

להתקנה בקירות יכללו  התקנה, עיגון וביסוס. ההכנותלביצוע כמפורט בתכניות ובפרטים, כוללים 
.במחיר הקירות התומכים  

.עלולים לחול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות שונות  
את מחיר ההצעה/חוזה  במידה ויחולו שינויים תוצא תכנית מעודכנת. אין בשינויים אלה מלשנות

.של הקבלן  
  

 עבודת הכנת והכשרת קרקע:
 

או מוסיף לסעיפים הבאים\במפרט הכללי לעבודות בנייה הינו משלים ו סעיף   

 
 הכנת קרקע:

 
 יישור גנני ויישור סופי:

ולאחר  יישור גנני ויישור סופי יתבצעו לאחר הניקוי, הסרת צמחיה ועבודות הדברה ראה להל
וזו. העבודה את כל השטח ויביאו לשיפועים שצוינו בתוכניות, ואשר יבטיחו את ניק שהקבלן יפלס

,תתבצע בכלים מכאניים  
5ס"מ  הדיוק הנדרש הוא  בעיקר בעבודות ידיים  

ס"מ 2בשטחיים בהם המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על   
לקראת הנטיעה, לאחר זיבול ודישון, עיבודי קרקע והשקיה, יעשה יישור סופי במגרפות. עבודה זו 

.ימים לפניה 5נטיעה ולא מוקדם מאשר בסמוך ככל האפשר למועד ה תתבצע  
 

 עיבוד הקרקע:
 ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל 20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 

 פסולת ואבן
ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה  5 -גדולה מ

.צעם במשולבוהדישון אך מותר לב לפני הזיבול  
 

 זיבול ודישון:
באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות, סוג הזבל שיסופק על ידי הקבלן יהיה זבל או קומפוסט על פי 

 תו תקן
. הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום  801ישראלי 

 מהפיזור. 
דות ידיים. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק תבוצע בכלי ממונע, מחרשה, מתחחת או בעבו ההצנעה

 לכיסוי מוחלט.
ביחד עם הזבל האורגאני יפוזרו ויוצנעו דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פני השטח, על פי 

 הפירוט שלהלן:
 ק"ג אשלגן כלורי לדונם. 50 -ק"ג סופר פוספט לדונם ו  100מ"ק קומפוסט לדונם,  15

.יובאו לשטח על ידי תעודות משלוח חתומות על ידי המפקחעל הקבלן לאשר את כמות הזבלים ש  
 

 :לנטיעות מצע תערובת

שלבי  מ"ק קומפוסט לדונם 40ס"מ עם  20בשכבה של  (לא מלוח)תערובת מצע חול דיונות נקי 
ס"מ לפחות, של השכבה המהודקת, פיזור  30הביצוע: תיחוח במקלטרת מכאנית בעומק של 

 30הזבל בחול בעזרת מקלטרת מכאנית לעומק מינימאלי של הזבל על החול והצנעת  שכבות
מחיר המצע לפי מ"ק וכולל ביצוע תיחוח האדמה המיושרת בטרם הבאת התערובת לשטח, .ס"מ

 .בארגז מיישר במשדדה ויישור

 עבודות השקיה:
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 כללי:

 הקבלן יתאם מול הרשות המזמינה את תוואי המעבר ע"מ להימנע מפגיעה בתשתיות קיימות
ילה תפורק רצועה מין הכביש בין קווים ישירים מקבילים וברוחב מזערי ההכרחי להנחת תח

.השרוול חיתוךהאספלט יבוצע במסור דיסק  
ס"מ שיהודקו בהידוק מבוקר 25הקבלן יניח את השרוול וימלא במצע בשכבות בעובי   

הקפדה על  הקבלן יחזיר את מבנה האספלט לקדמותו על כל שכבותיו עם חומרים חדשים ותוך
החיבור נכון עםשטחי האספלט הגובלים ברצוע  

מעבר בשטח מרוצף יבוצע כמפורט לעייל ,אם השטח הקיים מרוצף במשתלבות או בכל חומר 
 ריצוף אחר

 יורשה שימוש חוזר באבנים אם הן לא נשברו ,באחריות הקבלן להחזיר את השטח למצבו הקודם
.הפסולת והעודפים יפונו ע"ח הקבלן  

 
 שרוולים במדרכות וריצופים:

בקטרים  (כתום)מ"מ, או מפי.וי.סי. ביוב  75מ"מ או  50עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים 
תבהתאםלמצוין בתכנית וכתב הכמויו  

, או בעומק מתאים לעומק הצינור (בקרקע מקומית)ס"מ מתחת למצע  30השרוול בעומק 
.המתוכנן  

.ות ההשקיהבעת פריסת השרוולים יונחו בתוכם צינור  
 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגנה בהתאם למצוין בתכנית

כל הסתעפות בצנרת על ידי מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים תבוצע בתוך בריכת 
,בטון ביוב  

"ס"מ המכסה בגובה הריצוף. על המכסה פקק יוטבע שלט עם כיתוב "השקיה 80-60בקוטר   
.ביזרי חיבור יהיו תקניים מסוג פלסאוןכל א  

השרוול יהיה מחומר קשיח, העמיד לקורוזיה ולפחות בקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו. 
ס"מ משולי  50מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  8חוט משיכה מניילון בעובי  בתוכו יותקן

ק השרוולים וכן לסמן בשטח מונחים. יש לסמן במפה את המיקום המדוי המעבר מתחתיו הם
.בעזרת צבע  

יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע 
לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. שרוולים קיימים בשטח יש לגלות את הקצוות,  המערכת יש

.לפתוח סתימות יןבשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה וא   
מדידה: תימדד במ"א, המחיר יכלול: חפירה וכל עבודות העפר, פירוק מיסעת האספלט אופני 

 באמצעות ניסור
.או חיתוך , הנחת שרוולים ,כיסוי והחזרת השטח לקדמותו כמפורט לעייל  

 
 צנרת השקיה וטפטוף

 
 כללי:

 ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות מצינורות פוליאתילן
ערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים מ

 הדרושים להשקיית הגן.
 כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן הישראלי.

 לפני התחלת הביצוע יש למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים לנדרש בתכניות.
נדרש יש להודיע למפקח.על כל סטייה מהלחץ ה   

 התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת 
 על ידי  המתכנן מטעם הרשות המזמינה או המפקח, אשר תשא את החותמת "לביצוע".

 המחירים במחירון כוללים את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, וכל העבודות הדרושות 
תאם להנחיות במפרט המיוחד.בה  

 הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים, בזמן העבודה, שיינתנו על ידי מתכנן ההשקיה.
 

 מדידה וסימון:
 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.

ין המתוכנן.הקבלן יביא לידיעת המפקח והמתכנן כל אי התאמה בין המסומן בשטח לב  
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 חפירה:
 לפני תחילת העבודות, הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים וביוב וכו'. 

 חברת חשמל, בזק, הרשות המקומית, מקורות וכו' ויקבל אישור עבודה בכתב.
 חפירת תעלות תיעשה בכלים מכנים או עבודת ידיים

 עומקי החפירה והנחה יהיו כדלקמן"
נור עומק חפירהקוטר צי  

מ"מ ומעלה  ס"מ60 75  

  40מ"מ  ס"מ 63-40

מ"מ ומטה  ס"מ 30 32  
 מקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית על ידי שרוול

 או חיפוי בחול ומרצפות לאחר תיאום עם המפקח , P.V.C /מתכת.
המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה יש רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות 

 להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה.
מ' מהעץ מלבד  2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק 

 לצינורות טפטוף.
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכיו"ב, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול 

כ להחזיר את המצב לקדמותו. על ידי מילוי מהודק של כורכר, ציפוי אספלט, החזרת ואח"
 מרצפות, אבני שפה וכיו"ב.

 
 צנרת ומחברים:

צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ 
  הנדרש של המערכת.

ת וניקיונם, הרכבת הצנרת, כיסוי וכל מחירי היחידה כוללים: אספקת חומר, חפירת התעלו
 אביזרי החיבור הכול בהתאם לנדרש.

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
כל המחברים לצנרת הפוליאתילן למערכת המטרה, קווים ראשיים בטפטוף יהיו חיבורים 

בהתאם לסוג צנרת הטפטוף או על פי פלסטיים עם אטמים ללחץ מים. חיבורים לטפטוף יהיו 
 ההנחיות בתכנית.

 הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים.
 

 פריסת הצנרת וחיבורה:
צנרת פוליאתילן תונח רפויה ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה. חיבורים 

וליםוהתקנות בצינור ייעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פית  
 אין ליצור זווית חדה בצינור פוליאתילן, אלא להשתמש באביזר פלסטי מתאים.

צינורות המונחים באותה תעלה, יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול. 
ברים בתוך צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. צינורות העו

ללא מחברים. שרוולים יהיו שלמים   
הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה על ידי מפתחות 

 מתאימים החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים לכך שלא יהיו נזילותמקדח כוס עם מוביל 
ור מ"מ מקוטר הרוכב. יש להקפיד להוציא את דסקית הצינ 2 -קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

שנקדחה הסתעפויות ומחברים בנקודת מעבר צינורות מקוטר לקוטר יותקנו על הצינור בקוטר 
 גדול יותר. 

מ' מאביזר היציאה. 2.0מצמד המעבר יורכב במרחק של   
 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר.

מטיר תסתעף שלוחה אחת בלבד באורך כל ממטיר יסתעף מהצינור הראשי במחבר נפרד. לכל מ
מ"מ. אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה 25מ'לפחות ובקוטר  0.5-1.0  

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או על פי ההנחיות 
 בתכנית.

 
 כיסוי ראשוני:

ש למדוד את אורכי הצנרת לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) י
  ולסמן בתכנית העדות.

יש לשטוף את הקווים הראשיים. את סופי השלוחות יש לשטוף על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה 
  אחר שלוחה.

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר 
מ' מכל צד. באדמה המכילה, אבנים, עצמים קשים או  1.0משאירים תעלה פתוחה באורך אביזר 

ס"מ נקייה מאבנים בהתאם  15את הצינור בשכבת קרקע מקומית בעובי  חדים, יש לכסות
הבולטים לתעלה יחתכו לפני הנחת הצנרת. להנחיות המפקח. קצוות שרשים  
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בדוק שנית. שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ול 24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך 
 כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.

 :כיסוי סופי

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות כיסוי סופי באדמת גן נקייה 
ללא אבנים.יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות.יש להוסיף אדמה עד לקבלת 

 משטח ללא שקיעות.

 :טפטוף

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, חלות גם על פרק זה. 
מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות אלה את האופייני לטפטוף.מחיר יחידה כולל: אספקת 

שלוחות .  חומר, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, וייצוב הכול בהתאם לנדרש
 2.1-2.3מ"מ. ספיקת הטפטפות  16/17מטפטף מווסת בקוטר הטפטוף יהיו מצינור 

ליטר/שעה.הטפטפת אינטגראלית בצינור, או בהתאם לנדרש בתכנית ובכתב הכמויות.בכל 
השיחיות, מדשאות ועצים באותו גן יהיה סוג טפטוף זההשל אותו יצרן.הקווים המובילים יונחו 

. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו  1.3בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף 
ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה.יש לשטוף צינורות מחלקים, אחר לחבר  30קוטר יונחו בעומק 

את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף, יש לוודא שכל 
שיסתיים בבריכת  הטפטפות פועלות כנדרש.קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו צינור מנקז

ניקוז הגנה מחומר פלסטי עם מכסה או בהתאם לפרט הניקוז.במדשאה מכסה פרט הניקוז יהיה 
ס"מ מעל פני הקרקע. פרט כניסה וניקוז כוללים ברז כדורי  10בגובה פני הדשא ובשחיות בגובה 

קז ייסגרו המורכבים על גבי זקף.קצות שלוחות בודדות שאינן מחוברות לקו מנ 1ושסתום אויר " 
על ידי קיפול קצה הצינור והידוקו על ידי סופית או טבעות מצינור פוליאתילן בקוטר 

בעזרת מחרר המיועד  4או  2.5מ"מ ומעלה דרג  16מתאים.טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר 
 לכך.

 בשיחים:

-בתכנית. קווי יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע, טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת 
הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני הקווים ישרים ללא חזרות.המרחק מקו מחלק 
לטפטפת ראשונה לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.פריסת הטפטוף תהיה לפני 

 30מ"מבצורת ח' באורך  4שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 
 מ'. 2.0ו על ידי מייצבים סטנדרטים כל ס"מ א

 :לעצים

יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף דלעיל. מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף 
לדקל אם לא נאמר אחרת,  13 -טפטפות לעץ, ו 8מ' מינימום הכוללת:  2.5כנ"ל שאורכה -

ע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום יתדות כנ"ל. ביצו 3 -המקיפה את הגזע. כל טבעת תיוצב ב
 30העצים על ידי מתכנן הצמחייה.מיקום צינור המחלק לא יעבור בתחום הגומה, אלא במרחק 

מ"מ, לגומה  16ס"מ מינימום, בריצוף הצינור המחלק יעבורבתוך שרוול, ממנו יצא צינור עיור 
 בתוך שרוול ויחובר לטבעת טפטוף

 במדשאה
ס"מ לאחר יישור הקרקע ולפני 20עד  15 -אשר יוצנעו בעומק  יעשה שימוש בשלוחות טפטוף  

השתילה ויונחו בצורה רפויה. קווים מחלקים ומנקזים יהיו צמודים לשולי הערוגה. המערכת 
תופעל ותיבדק תקינותה לפני אישור הכיסוי, על ידי המפקח או המתכנן, כולל לראש המערכת, 

 לפי פרט
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 אחריות ומסירת העבודה:

 
חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות  6תקופה של  לאחר

והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע העבודה על 
 הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו

טיר אחרון ובקו טפטוף,  יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו, בממטיר ראשון ובממ
  בתחילת הקו ובסיומו.

 על הקבלן להכין על חשבונו תכניות לאחר As-made, חתומות על ידי מודד מוסמך, שתוגשנה 
 על גבי תכניות מדידה שיכין הקבלן, על חשבונו, ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית.

 
 ממטירים ומתזים

 
 הרכבת ממטירים:

תז כולל: אספקה, התקנה, אביזרי חיבור, כולל אל נגר פנימי, הכול מ\מחיר יחידת ממטיר הגיחה
 לנדרש בהתאם

סוג הממטירים וגודל הפיה יתוכנן ויאושר על ידי המתכנן או המפקח.   
 ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפה ויותקנו רק לאחר שהתייצבו פני השטח

וג לייצוב ממטיר הגיחה במקביל לפני גובה פני ממטירי הגיחה כפני הדשא המכוסח. יש לדא
 השטח לפי גובה פני השטח.

הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת 
 לכלוך לממטיר. 

.ס"מ משולי הדשא ויהיה ללא התזה אחורנית 50ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימאלי של   
 

 עבודות גינון
 

 שתילה נטיעה ואספקת צמחים
 

 בור נטיעה:
לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר 

יכיל אדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל. באדמה בלתי מחלחלת, אין  בור, שנפחו
נטיעה יועמק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח לחפור, או לחצוב, בור  

ומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר אם ע
.את הבור שהמפקח בדק  

 
ס"מ,  70/70/70 -ליטר  20מידות הבור יהיו כדלקמן: צמח ממיכל   

 ס"מ, צמח ממיכל  40/40/40 -ליטר  5צמחים ממיכל  ס"מ 50/50/50 -ליטר  10צמח ממיכל 
20/2020ס"מ. ליטר 1 -צמח ממיכל -ס"מ ו 0/3030/3 -ליטר   

.ס"מ 80/80/80יהיה בגודל  9בור נטיעה לעץ עד גודל   
 

 טיב השתילים ואחסונם
על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחלות, חופשיים 

ים עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. הורד ממזיקים וללא
במכלים כנדרש. כל השתילים חייבים לעמוד בעת הנטיעה בדרישות  למיניהם יהיו חשופי שורש או

.התקנים המתאימים ויהיו מסוג מעולה  
 

 פעולת הנטיעה:
הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרב או ביום של רוחות 

.עזות  
חר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או מיד לאחר שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לא

מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה הבאתם  
 בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים.

מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש  שורשים החורגים 
לצורכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים נשירים יותאם לגיזום  זמו בעת הנטיעה בהתאםייג

 נופיהם. 
יינטע במקומו, כמסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל  יש להקפיד על כך שכל שתיל

יהיה בגובה פני הקרקע במיכל או במשתלה, כך שצוואר השורש . הנטיעה תבוצע כשהשורשים או  
.האדמה שלהם במצב תקין גוש  
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 תמיכת עצים:

ס"מ,  6מ' וקוטרן לפחות  2.50 -תמיכת העצים תיעשה על ידי שתי סמוכות עגולות, שאורכן כ
ככל האפשר, קלופות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את הסמוכות  אחיד לכל אורכן

ל כיוון הרוח השכיחה. קשירת הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה א לפני הנטיעה לתחתית בור
האדמה שבבור הנטיעה על ידי חוט קשירה מתכלה בצורת  העץ לסמוכה תבוצע אחרי שקיעת

ברזל. שמיניה. הקשירה לא תבוצע בשום אופן בחוט  
 

 דשא במרבדים:
לאחר הכשרת הקרקע כנדרש יושקה השטח המיועד לשתילה. לאחר ההשקיה כשתהיה הקרקע 

ידושן ויזובל השטח בפיזור אחיד, ומיד לאחר הפיזור יוצנעו הזבל אופטימאלית הלחה במיד
.והדשן והשטח ייושר סופית , 

ס"מ מהגבהים המתוכננים. 3 -+ היישור יעשה בכלים מכנים ובעבודת ידיים. הדיוק הנדרש הוא  . 
 801מ"ק קומפוסט על פי תקן ישראלי  1אם לא צוין אחרת יהיו כמויות הזיבול והדישון כדלהלן: 

ק"ג 10 -ו  
.מ"ר, שיפוזר מעל גבי הזבל האורגאני 100ק"ג אשלגן כלורי לכל  5 - -סופרפוספט ו   

:לאחר זיבול ודישון תבוצענה הפעולות הבאות  
.יישור סופי והשקיה  

הנחת מרבדי דשא מוכן סוג הדשא כנדרש בכתב הכמויות. על טיב ומקור הדשא יש לקבל אישור 
ח.המפק  

לקווי הגובה בשיטת בניה תוך הידוק והתאמה לגבהים נדרשים המרבדים יונחו במקביל  
.השלמת חללים וקצוות תיעשה ברצועות וחלקי מרבדים  

.הידוק בגמר העבודה, פיזור "דיזקטול" מגורען או ש"ע להדברת מזיקים והשקיית השטח לרוויה   
מדת הטיפול בשטח לאחר הנחת הלוחות כולל השקיה לשמירה על לחות אופטימאלית, הש

ח.מזיקים,הדברתעשבי בר וכיסו  
ס"מ, אחידים בעוביים, ונקיים מעשבי בר וזנים  100/50 -מרבדי הדשא יהיו שלמים בגודל כ

.אחרים  
 

בהנחת המרבדים תעשה בהקפדה על שמירת מרחק מינימאלי בין המרבדים. המרבדים יונחו 
ח.הגובה של השט במקביל לקוי  

ת המרבדים. בורות ושקעים ימולאו בחול דיונות מעורב הכיסוח הראשון יבוצע לאחר גמר הנח
.בקומפוסטבמספר פעמים הדרוש לקבלת שטח דשא אחיד. לא יורשה השימוש במרבדים מפוזרים  

.ימים 7ימים, וכן יבוצע כיסוח הדשא כל  10ק"ג דשא חנקני לדונם יינתן כל  10דישון על ידי   
ין ממטרות זמניות שיפורקו לאחר קבלה באם תבוצע מערכת השקיה לטפטוף על הקבלן להתק

הדשא. סופית של  
.מערכת השקיה זמנית תהיה על חשבון הקבלן ולא תימדד  

 
  אחריות:

יום. בתום  90הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול שתמשך 
פקח ישנם יום תתקיים מסירת שטחי הגינון לאחזקת הרשות. במידה ועל דעת המ 90תקופה של 

או מתו מסיבה אחרת על הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים ,שתילים ועצים שלא נקלטו
השתילים שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם  אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב

השטח יישתלו מחדש והשטח יתקבל רק לאחר  למפרט בחוזה. דשאים, שאינם מכסים את מלוא
.כיסויו המוחלט  

 
שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים 

.לא נקנו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח ייחשבו כאילו  
אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לעבודות הפיתוח ולמערכת ההשקיה ותיחשב 

.מתאריך קבלת תעודת השלמה החל  
בוגרים ודקלים תהיה האחריות לשנה. על עצים שהוחלפו תחול אחריות למשך שנה נוספת לעצים  

הקבלן מסכים מראש שבתקופת שנת האחריות תטפל בעצים הרשות המזמינה ולא תהיינה לקבלן 
ל.בקשר לטיב הטיפו כל השגות  
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 אדמת מילויי לגינון מסוג "טרה רוסה":

 
רוסה", משכבת הקרקע העליונה או בהתאם  אדמת גן מיובאת, תהייה מסוג "טרה א.

 להנחיות שניתנו ע"י המפקח.
בקרקע תהייה מפוררת, בעלת מראה אחיד ונקייה מזריעים, פקעות וחלקי שורשים ובלתי  ב.

 נגועה במחלות שורש ומזיקים.
 .אדמת הגן תעמוד בדרישות המפורטות להלן : ג
 

.הרכב מכני :1  
.50%ן לא יעלה על שיעור החרסית+טי -א.טין )סילט(1  
.35%שיעור החרסחית לא יעלה על  -ב.חרסית1  
.10%שיעור האבניות לא יעלה על  -. שיעור האבניות2  
.25%בשיעור של מקסימום  -גיר כללי3  
.10%, הבדיקה תתבצע רק אם שיעור הגיר הכללי עולה על 8%מקסימום  -א.גיר פעיל3  

מילימוס/ס"מ.2מוליכות חשמלית מירבית     -E.C 4.  

מ"ג/ק"ג.30מקסימום   - NO 3.תכולת חנקן 5  

מ"ג/ק"ג.15מקסימום -   P 6תכולת זרחן.    

מיליאק/ליטר. 10מקסימום   -K .תכולת אשלגן 7  
גרם/ק"ג. 0.3מקסימום  -.תכולת כלורידים8  

7.9.  SAR מקסימום -SAR.9 

.Meq/litter 5מקסימום  -. תכולת סידן+מגנזיום10   
 

 עבודות עפר:
 

 כללי:
ת הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח. בדק דרכי גישה והובלה, רואים א

קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים  כבישים ומדרכות
.ביסס את הצעתו מכניים וכו' ועל יסוד כל זה  

 
רואים . או טעות בהבחנה מצידולא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו 

את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע. לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות 
.טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוני בשכבות הקרקע התחתונות באבחנה לגבי  

מנים פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסו
שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם  בתוכניות המדידה

בתוכניות או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה  לגבהים ו/או לקוי הגובה המסומנים
מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו  הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה

.המפקח כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר לאחר אישורם ע"יתחשב   
 

מדידה זו תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא בצע הקבלן כאמור, 
בתוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן  מדידה מחדש

לקבלן. בתוכניות המדידה שנמסרו  
אי באופן בלעדי למתקנים על ותת קרקעיים כגון צינורות מים, ביוב, ניקוז חשמל, הקבלן אחר

'.טלפון וכו  
 

לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם של המתקנים הנ"ל, 
זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים (לחפירה, מילוי והידוק). כל  לרבות תמיכות
הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי  לוי תנאי זה יחולו עלההוצאות למי

.הנראות לו נחוצות להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות  
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או 

ם, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה העבודה תפגע בשל היקוות המי החפירות אם איכות
.על חשבון הקבלן  

 
הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות, 

החפירה ומלוי תעשנה באופן בטוח. אם יהיה צורך הוא ידפן את דפנות  מחפורות וכל עבודות
.הקבלן מאחריות זו אינן פוטרות את החפירה. הוראות המתכנן או המפקח  

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרינה תאונות. יש 
השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל הפעולות הנ"ל ימצא את ביטויו  להאיר את

.במחירי היחידה  
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וכניות כולל עבודות בתחום עבודות העפר יבוצעו בכל סוגי הקרקע ובכל תחום העבודה לפי הת
המגרשים, וחפירת תעלות להסדרת מוצאי ניקוז, המחיר כולל הובלה ופיזור למילוי, , הכבישים

.במקום שיורה המפקח/הרשות המקומית והובלה לפיזור עודפים  
 

העבודה בקרקע מקומית מתייחסת גם לחציבה בקרקע הסלעית הקיימת בכל הכלים, הציוד 
ולל בעבודת ידיים בקומפרסורים הדרושים כ והאמצעים לא יורשה שימוש בפיצוץ ע"י חומר נפץ (

(.העבודה והרווחה ללא קבלת היתר ממשרד  

 

(ריסוק ו/או פינוי של אבנים גדולות יהיה כלול במחיר החציבה, חפירה ואו חציבה  (בולדרים)
.למקום שיורה המפקח/הרשות המקומית לרבות הובלה  

 
חציבה בשטחים פתוחים, שטחים מוגבלים, שטחים קטנים נפרדים או העבודה כוללת חפירה ו/או 

כלי שהוא לרבות עבודות ידיים, כמצוין בכתב הכמויות, פיזור החומר החפור באזורי  צרים, בכל
הובלת החומר החפור לכל מקום שהוא בתחום אתר העבודה ויישור , מלוי עפ"י הנדרש בתכניות

.לליפני החפירה לדיוק כמתואר במפרט הכ  

 
.סילוק עודפי עבודות עפר לכל אתר שהוא כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד  

 
 חפירה כללית באתר:

הקבלן יבצע בהתאם למדידת השטח בכפוף תוכניות הפיתוח והמדידה שיבוצע את עבודות 
 החפירה ע"י כל האמצעים לביצוע החפירה.

החפירה והמילוי ולא יהיה זכאי לתשלום עבורה. המדידה תבוצע על ידי הקבלן במסגרת עבודות  
חומרי החפירה אשר ימצאו טובים לטובת מילוי ערוגות ושטחי הגינון ובהתאם להנחיית המפקח 

 יערמו בצד לטובת מילוי חוזר.
הקבלן יערום את העפר באתר בצורה שלא יפריע לעבודות,שינוע הובלה ופיתוח שונות וככל 

נוספות ובמידה ויצטרך לשנע את העפר ולהזיזו לא יהיה בגינו תשלום עבודות הבניה והפיתוח  ה
 נוסף.

שאר העפר הנפסל יסולק למקום שפיכה מאושר מחוץ לגבולות הרשות וכפי שמוגדר כתב 
 הכמויות.

 התשלום יהיה מ"ק חפירה וסילוק ו/או עירום בצד האתר
 

 מילוי חוזר של עפר חפור:
שות לשימוש בחומר החופר יבוצע ניפוי ומיון והפרדת לאחר ביצוע השלמת כל העבודה הנדר
 הפסולת ושינוע מחוץ לגבולות האתר.

לאחר שיורה המפקח ויאשר את האדמה הנותרת יבוצע מילוי לאזורי הגינון עד השלמת גבהי 
 הפיתוח. המחיר יהיה לפי מ"ק המילוי אשר יכלול את המפורט בסעיף זה לרבות כל השינוע באתר

  ומחוצה לו.
 

 מצעים:
.חומרי המצע יהיו לפי המפרט הכללי  

.יובחן בין מצע סוג א'  
ס"מ. עובי השכבות לאחר כבישה יהיה על  20ס"מ ושכבה מקסימלית  10עובי שכבה מינימאלית 

.ובהתאם למפורט בתכניותרחבות וריצופים  פי המבנה וסוגי  
.100% דרגת צפיפות השדה הנדרשת לשטחי מסעות תהיה לפחות  

.לפחות 97%ת, ושבילים תהיה דרגת הצפיפות במדרכו  
.המחיר יהיה לפי מ"ק מצע מהודק לפי הסוג בשכבות לפי תכנית  

במידה וקיימת סטייה בין המפרט הטכני לנספח א' )של יועץ קרקע אגסי רימון( יש לבצע על פי 
 נספח א'.

 
 טיח צמנטי:

מ"מ  10ובעובי כולל של חת בשכבה אבכל המקומות בהם נדרש טיח צמנטי לקירות הוא יבוצע 
 "בהרבצה"

ק"ג צמנט  )400חלקים חול גס ללא חלב סיד   3 -חלקים צמנט ל 1השכבה הראשונה תעשה ביחס 
(.למ"ק  

(.ק"ג צמנט למ"ק 050 )כנ"ל עם חול דק  1:2השכבה השניה ביחס   
.ק"ג/מ"ר 1.0שכבה זו תשופשף עד לברק תוך כדי פיזור צמנט יבש   

 
 הערה:
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מחסור במפרט הטכני במידע לגבי אופן העבודה ו/או הפרטים המתוכננים על הקבלן באם קיים 
לעלות ולהציג את החוסרים לפני תחילת ביצוע העבודה האמורה למנהל הפרויקט והיועץ 

 הרלוונטי.
 במידה והקבלן יבצע ללא אישור והבהרות מראש לגביי מחסור המידע.

ן  וביצוע העבודה מחדש לרבות פירוק וסילוק הקבלן ישא באחריות לגבי חוסר שביעות רצו
 החומרים והפרטים שנפסלו.

 
 המפרט הטכני הינו עבור עבודות הפיתוח בלבד ואינו חוזה התקשרות לביצוע עבודות אחרות.

 
 המפרט הטכני הינו נספח בלבד לחוזה ההתקשרות בין מזמין העבודה למבצע.
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 כתב הכמויות -מסמך ד' 
 

 נפרד ממכרז/חוזה זה()המהווה חלק בלתי 
 
 

 באר שבע-בית ספר מקיף ו'-אולם מחול
 
 

 סכום לחישוב הנחה 
 

 

 
 %______ הנחה בשיער של 

 )אחידה לכל סעיפי כתב הכמויות(
 

 

 
 הסכום לאחר הנחה

 

 

 
 מע"מ 17%

 

 

 
 סה"כ כולל מע"מ לאחר הנחה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________   ______________ 
 תאריך     שם, חתימה וחותמת הקבלן
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 רשימת תכניות -סמך ה' מ
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(

 
 אדריכלות:

A001 תכנית העמדה 
A002  תכנית התארגנות 
A101 תוכנית קומת קרקע 
A102  תוכנית גגות 
A201 חתכים 
A301 חזיתות 
A401 תוכנית תקרות 
A501 תוכנית רצפות 
A601 ריהוט 
A701 פריסות פנים 
A801 פרטים 
A901 מרחב מוגן 

 רשימת אלומיניום
 רשימת מסגרות  

 רשימת נגרות
 רשימת שיש

 רשימת חומרי גמר  
  

 
 קונסטרוקציה:

000001C25592 תקרות וגגונים 
000002C25592 חתכים בגגות 
000003C25592  תבניות –רצפה 
000004L25592 יסודות 
000005C25592  3.20גגונים במפלס+ 
000006C25592  תבניות -+  3.80תקרה במפלס 
000007C25592  תבניות -+   4.80תקרה במפלס 
000008C25592  5.10גגונים במפלס+ 
000009C25592  5.80גגון במפלס+ 
000010C25592  6.80גגונים במפלס+ 
000011C25592  0.15קורות רצפה במפלס- 
000012C25592 עמודים 
000013F25592 גןמרחב מו 
000014T25592   :85, 84, 83, 82, 78, 74, 41, 38עמודי פלדה מספר 
000015P25592 קירות תומכים 
004016J22592 בסיסים על גגות 
000017P25592 קירות דקורטיביים 
000018M25592  זיון –רצפה 
000019M25592  זיון -+  3.80תקרה במפלס 
000020M25592  זיון -+   4.80תקרה במפלס 
000021L25592 ראשי כלונסאות מיוחדים 
000022C25592  זיון קורות בתקרות  
000112J25592 פרט איטום רצפות תלויות 
000113J25592 פרט איטום גגות 
000114J25592 פרט איטום רצפות רטובות 
000115J25592 פרט חגורות ועמודונים בבניה 
000116J25592 פרט איטום גגונים 
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 פרטי פיתוח 
000201C25592 מקרא 
000202C25592   פרט  קירות בהפרשי מפלסים באמפיA 
000203C25592  פרט  –קיר פיתוחB 
000204C25592  פרט  –פרטי מדרגותC 
000205C25592  פרט  –דק מעץE 
000206C25592  פרט  –פרט סיום דק מעץ ליד משטח בטוןE 
000207C25592  פרט  –פרט עיגון מאחז יד מנירוסטהF 
000208C25592  פרט שבילי בטון 
000209C25592  סיום שביל בטון ליד ריצוף קיים 
000210C25592  פרט  –סיום שביל בטון ליד המבנהH 
000211C25592   פרט  -ספסל מבטון מוחלקJ 
000212C25592  פרט ניסור 

 
 חשמל:

 3198-0  תכנית הארקת יסודות 
  3198-1   תוכנית סולמות

 3198-2 כח ומנ"מ –תכנית חשמל 
 3198-3 תאורה ומנ"מ –תכנית חשמל 

 3198-4 תכנית חשמל ותאורה בגג
 A 3198-5תכנית לוח חשמל ראשי 

 3198-6 תכנית תשתיות ותאורת חוץ
   3198-7  תכנית פרטי ביצוע

 3198-8  תכנית סופרפוזיציה 
 3198-9 תכנית חתכי סופרפוזיציה

 
 תברואה

      כללית תנוחה -ותיעול וביוב, קווי מים                  1163-00-18
 קומת קרקע –מערכת דלוחין ושפכים                  1163-11-18
 גגקומת  –מערכת דלוחין ושפכים                  1163-12-18
 קומת קרקע – מים מערכת                  1163-21-18
      ךחתכים לאור –קווי ביוב, ותיעול                  1163-31-18
      פרטי ביצוע –קווי ביוב, ותיעול                  1163-41-18
 פרטי ביצוע      – מיםקווי                  1163-51-18

 
 מיזוג אויר 

 קומת קרקע  748-01
 תכניות גגות  748-02
 טבלאות ציוד  748-03
 סכמות יחידות מ"א  748-04
 פרטים  748-05

 
 פיתוח

 01תוכנית פיתוח 
 02גליון פרישת קירות וחתכים 

 
 03חוברת פרטים 
 רשימת פרטים

PRAT - A 
PRAT - B 
PRAT - C 
PRAT - D 
PRAT - E 
PRAT - F 
PRAT - G 
PRAT - H 
PRAT - I 
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PRAT - J 
PRAT – J – A3 

PRAT - K 
PRAT - L 

PRAT - M 
PRAT - N 
PRAT - O 
PRAT - P 
PRAT - Q 

PRAT – R  
PRAT - S  

 04 תוכנית צמחיה
 05תוכנית השקיה 

 
 בטיחות 

 הנחיות הבטיחות של "רשגד"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל 

 שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.
 
 
 
 

 ________________________ חתימת הקבלן  ______________ תאריך
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 דו"ח קרקע
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