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  03-9061635  בוריס גרינברג   –עיריית אריאל    מזמין 

  02-6541736  ניסים שוקר    ניהול פיקוח 

         09-9515022  יובל רגב   אדריכלות
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  03-9068377  מיכאל צ'צ'ל  בטיחות

  054-6595776  גבן הנדסה   תברואה

  03-5495222  אורנה פדר   נגישות

  03-9031985  צפריר פלמן   חשמל

  09-9515022  יובל רגב   פיתוח
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  08-8686800  לוסקי  מאיר  מיזוג 

  03-6196257  אל רום   מעליות 

  077-2050039  אהרון ויקס   אקוסטיקה 
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 לליים מיוחדיםתנאים כ - 1' דמסמך 

  המהווה חלק בלתי נפרד מכתב ההזמנה לקבלת הצעת מחיר/ חוזה זה

 כללי 00.00

  רקע:   

    .אולם ספורט נחשוניםעיריית אריאל יוזמת הקמת 

  .באריאל  830המבנה יוקם במגרש   מספר 

  ; מ"ר  11,000מתוך מגרש כולל של כ מ"ר  2,000כ לבניה ופיתוח  שטח המגרש 

  מ"ר. 1,690 -שטח המבנים  כ

מטר מגבול  2ותשתיות עד  המבנהעבודות עפר   בקשה להצעת מחיר זו מתייחסת לביצוע 
 4, השלמת הבניה וקבלת טופס המבנה  (עבודות הפיתוח הכלליות יבוצעו ע"י קבלן אחר )

  ותעודת גמר ומסירתו למזמין מוכן לשימוש בשטח המגרש המיועד.

  

  , בהתאם לתנאי הסף של המכרז. צוע של מבני ציבורהמכרז מופנה אל בעלות ניסיון קודם בבי

  

  : אור העבודה ית 00.01

  כללי
בקשה להצעת מחיר זו מתייחסת לביצוע  מבנה מושלם כולל כל העבודות הדרושות לרבות, 

 קירות תומכים, עבודות שלד גמר, פירוק והריסת חלקי מבנים , ניתוק תשתיות קיימות,
ציוד ספורט וכל הרשום בתוכניות וכתבי , במבנה הריהוט הקבוע   ,מערכות, פיתוח שטח 
לגמר מבנה מוכן לאכלוס. העבודה תהיה בהתאם לדרישות ועד   הכמויות המצורפים 

  הפונקציונאליות וההנדסיות 

 4הקבלן יבצע את הבניין לרבות כל תאומי הרשויות הנדרשים על ידי הרשויות,  לצורך קבלת ט'
  (תעודת גמר).  5וט'

לרבות עבודות   830מחיר זו מתייחסת לבניית אולם ספורט נחשונים במגרש בקשה להצעת 
  פיתוח ותשתיות 

מוקדמות וכן  – 00מכלול העבודות שתהיינה כאמור לביצוע יעשה בכפיפות להגדרות שבפרק   
    בכפיפות להנחיות ולתנאים הנוספים אשר יפורטו במפרט זה.

ם המיוחדים, כלול במסגרת ההזמנה להציע כל המפורט והמתואר בתכניות ובמפרטים הטכניי
  הצעת מחיר/חוזה זה.

תבוצענה לפי המפרט הכללי, או לפי ת"י, או מפמ"כ,  –עבודות שאינן מכוסות במפרט המיוחד 
לפי הרמה הגבוהה ביותר ולפי קביעת המפקח, קביעתו של המפקח תהיה סופית ללא כל זכות 

  ערעור של הקבלן.

  העבודה כוללת: 

  פירה וחציבה מילוי ופינוי  עבודות ח

עבודות חפירה חציבה ניפוי גריסה פינוי ומילוי עודפי עפר לרבות כל הדרוש לקבלת מגרש 
  לביצוע המבנה 

  עבודות שלד

  עבודות שלד המבנה , רצפות ,גגות מחיצות וקירות בטון  ע"פ המפרטים והתוכניות .
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  עבודות איטום

  חדרים רטובים, קירות ,איטום גגות. קורות מסד, פיר מעלית ,איטום רצפות 

  מערכות

  .עבודות המים, הביוב, הדלוחין, כיבוי אש, ספרינקלרים וניקוז 1

  .עבודות מיזוג האוויר ומערכות אוורור  וסינון 2

  .עבודות החשמל, תקשורת, מתח נמוך, בקרה וכד'3

  

  עבודות גמר 

 גבס ,  אלומיניום , נגרות מסגרות,עבודות ריצוף,  חיפוי, טיח, צבע  עבודות אבן, מחיצות   
ותקרות מונמכות, מתקנים לוחות תוצאות מושבי טריבונה ,מחיצות טרספה ,פרקט סימון 

  מגרש ,מקלחונים ,ארונות שירות כלים סניטרים ברזים ומזרמים 

    מודגש בזאת שהמזמין מזמין מבנה שלם על כל חלקיו, מוכן לתפעול וזאת, גם אם חלקים    

  הנדרשים לביצוע מושלם, לא נדרשו במפורש במסמכי הבקשה להצעת מחיר זו.שונים    

  

  עבודות פיתוח ותשתיות                

עבודות עפר, חציבה וחפירה , פינוי פסולת , מילוי ופינוי עודפי עפר יישור שטחים הכל ע"פ               
  התוכניות והמפרטים.

  

  סילוק עודפי עפר 00.02

ם, חומרי ההריסות ופסולת אל מחוץ לשטח העבודה על פי הוראות סילוק עודפי החומרי
המפקח, למטמנה מאושרת או למקום אחר כפי שיידרש יהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק 

  שיידרש.

על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת, את מקומות השפיכה המותרים ואת המרחקים 
  שלהם מהאתר בטרם יתן את הצעתו.

  ל אישור בכתב על כך. עליו למסור עותק מאישור זה ל"מפקח".על הקבלן לקב

  

  תיאום  עם רשויות 00.03

על הקבלן לתאם את עבודתו עם הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם הנהלת עיריית אריאל 
ולקבל את הנחיותיה ואישורה, כולל הוצאת כל הרישיונות הדרושים (למעט היתר בניה) 

היטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, שימוש במדרכה, ותשלום כל התשלומים והמיסים וה
  גדרות זמניות וכד'.

היוזמה והעשייה של התשלומים וקבלת האישורים הנדרשים בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו 
מוטלת על הקבלן וביצועם יהיה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו. כל הוצאותיו יראו ככלולות 

  .במחירי היחידה הנקובים בהצעתו

  

  שת מים וחשמל זמנייםר 00.04

החשמל והמים לביצוע העבודות יהיו ע"ח הקבלן  הקבלן יהיה אחראי להתחברות למקורות 
  חשמל ומים ולהתקנת מוני מים וחשמל בתאום עם עיריית אריאל .
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המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות מים או חשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש 
לחשמל) לא  וגנראטורבונו לאספקה עצמית (מיכלי אגירה למים סידורים מתאימים על חש

  תוכר כל דרישה כספית או אחרת מצד הקבלן עקב הפסקות ו/או ניתוק המים או החשמל.

  

  השגחה מטעם הקבלן 00.05

  הקבלן יחזיק באתר צוות ניהולי אשר יכלול לפחות את העובדים הבאים:

בעל ידע וניסיון מקצוע בתחום מתאימים שנים לפחות ,  5מנהל עבודה מוסמך עם ניסיון של 
  לסוג זה של עבודה.

זה יסיון מקצוע בתחום מתאימים לסוג שנים לפחות , בעל ידע ונ 5עם ניסיון של  מהנדס ביצוע
  של עבודה.

  ממונה בטיחות מוסמך מטעם משרד העבודה.

דה ולכל על הקבלן להחזיק על חשבונו מודד מוסמך עם אמצעי מדידה הדרושים לביצוע העבו
  שלביה, מודד זה יהא אחראי בכל הקשור לגבהים/מפלסים/קווי בניין וכו'.

  ממונה הבטיחות יהיה נוכח במהלך כל זמן בהם מתבצעים עבודות באתר.

ויות הקבלן ושכרם       כלול מודגש כי עבודת אנשי המקצוע הנ"ל הינה חובה וחלק מהתחיב
  בהצעת המחיר למכרז.

אותם של מחליפים במקרה של מחלה/ מילואים /חופשה וכו' של אחד על הקבלן להבטיח הימצ
מבעלי המקצוע דלעיל. זהות המחליפים תימסר מראש ובכתב למפקח לאישור. המפקח רשאי 

לסרב לזהות המחליף המוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל הקבלן לדאוג למסירת שמות 
  מחליפים אחרים לאישור המנהל. 

יקול דעתו לדרוש החלפת מנהל העבודה באם נמצא בלתי מתאימים לדעתו המזמין רשאי לפי ש
  מכל סיבה שהיא.

  מנהל עבודה של הקבלן ישמש כאחראי לנושא הבטיחות לפי דרישות הרשויות השונות.

עם תחילת העבודות הקבלן ידאג לפתיחת תיק במחלקת ההנדסה של הרשות ובו יחתום על 
עבודה אחראי לביקורת ואחראי לביצוע שלד וכן הפקדת  אישור פינוי פסולת ,  מינוי מנהל

אישורי עבודה בגובה לכלל העובדים  ,אישור התקשרות  מעבדה מוסמכת לבדיקות והעברת 
  העתק לרשות ולפיקוח של כל בדיקה כחלק מההסכם מול המעבדה.

  

  מדידת מצב קיים  00.06

 למזמין מדידת מצב קייםעל הקבלן מיד עם זכייתו בעבודה להוציא מודד למגרש ולהעביר    
  .אשר ימדד ויאושר ע"י המזמין

    מובהר שלא תאושר כל עבודה עד לבדיקה זו.  

  

 תיאום מועדי ושלבי הביצוע 00.07

הקבלן מצהיר כי בדק היטב, תוך עיון והסתכלות, את תנאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי 
בעת ובעונה אחת עם ביצוע  עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת חוזה זה וכי ידוע לו כי
  העבודה שלו יתכן ויתבצעו עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח זמנים 
  המאושר ובתיאום עם העבודות האחרות המתבצעות באתר.

הבנות או חוסר -נת תקופת הביצוע עקב אילא תוכרנה כל תביעות הן מבחינה כספית והן מבחי
    תאום בקשר לדברים אלה, הכל בכפוף לאמור במסמך ב' להזמנה להציע הצעת מחיר/ החוזה.
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העבודה תבוצע בתאום עם המפקח, מחלקת אחזקה, קצין בטחון, קבלן הבניה, קבלנים נוספים 

  הנושאים הבאים:הפועלים באתר ובתאום עם המשתמשים באתר, אי לכך יקפיד הקבלן על 

 תיאם העבודה עם המפקח במקום.  ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים ובשעות לא רגילים.  -

 ובכתב.אין לנתק או לחבר קווים לפני תיאום ואישור מראש 

 תיאום וביצוע עבודה בשלבים שהינם תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלנים  -

 אחרים או בשל הצורך להבטיח רציפות אספקות.

 להניח חומרים וציוד במקומות המפרעים לתנועה החופשית. לא -

 בנפש.ולמנוע פגיעה ברכוש  -

 בעבור פעולות אלה תשולם לקבלן כל תוספת.

  

  דרכים זמניות, גידור ושילוט 00.08

כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופן השטח 
רק במקומות מאושרים על ידי על חשבונו  זמניות הקיים, יורשה הקבלן להתקין דרכים 

  הפקוח, אם נחוץ, (לצרכי הובלת החומרים ולצרכי תנועת ציוד ורכב).

מ'  ולתחזק את הגדר במשך כל  2הקבלן מתחייב לגדר את האתר בגדר פח מאיסכורית בגובה 
שבים  המצאות תו בזאת על ידיעת חשיבות הנושא לאורזמן ביצוע העבודה. הקבלן מצהיר 

  בסביבת האתר במהלך ביצוע העבודה.

    הגדר תפורק ע"י הקבלן ועל חשבונו עם מסירת העבודה למזמין ובהתאם להוראות המפקח. 

  

 לוח זמנים אבני דרך וקנסות 00.09

  לוח הזמנים מוכתב ע"י המזמין כמפורט במסמכי ההצעה/החוזה. 

  לוח זמנים זה הינו מחייב לרבות אבני הדרך המפורטות בו. 

ליום עד ₪  1,000גין כל יום איחור בהשלמת העבודה ישלם הקבלן למזמין סכום בשיעור של ב  
על כל יום איחור  משכר ההסכם, ליום, כפיצויים מוסכמים ₪  5,000יום  60יום והחל מ  60

  וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת העבודה.  

ות הקלנדריים שיחלפו החל מהיום מובהר בזה כי הימים הנ"ל ייספרו בהתאם לימים ולשבוע
  הראשון שלאחר הסיום כהגדרתו בחוזה ואילך.

מוסכם במפורש כי כל יום איחור בהשלמת העבודות, החל מהיום הראשון שלאחר מועד הסיום 
  כהגדרתו בחוזה, מהווה איחור לכל דבר ועניין, והוא מהווה הפרה יסודית של החוזה.

סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז את 
עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את 
הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את המבנה, לשלם פיצוי אחר או לקיים במלואה כל התחיבות 

  אחרת לפי החוזה.

הדרך כפי שהם מפורטים בלו"ז. המזמין יהיה רשאי לגבות את  הקנס האמור יחול גם על אבני
הקנס גם על איחור במועד ביצוע אבן/ני הדרך. במקרה של עמידה בתאריך סיום העבודה, הקנס 

  על אבן דרך יוחזר במלואו לקבלן ללא הצמדה וריבית.  

  הקנס של אי עמידה בתאריך הסיום לא יוחזר.

  

  ביקורת העבודה  00.10

י לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם המפקח רשא  . 1
לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

  שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.
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כמו כן חייב הקבלן להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הציוד והפועלים 
  ים עבור בדיקת העבודות.הנחוצ

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים   . 2
לעבודה זו וכמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות 

 -במידה והחומר ימצא בבדיקה כבלתי מתאים   הקבועות בתקנים הישראליים.
  זרות יהיו על חשבון הקבלן.הוראות הבדיקה ובדיקות חו

  הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע   . 3
, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכניים ו/או מסוים

  הוראות המפקח.

לעדי והסופי בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב המפקח יהיה פוסק הב  . 4
  העבודה ולאופן ביצועה.

  האמור בסעיף זה הוא בהתאם  לאמור במסמך ב' להזמנה להציע הצעת מחיר/החוזה. 

  

  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות 00.11

אין , והעבודה תתבצע באתר בו פועל קבלן נוסף קיימים מבנים מאוכלסים  סמיכות לאתרב
  בעבודת הקבלן השכן או בתי המגורים הסמוכים .לפגוע בשום מצב 

מקום חיבורם (מקום של משרדים,  יגיש לאישור המפקח תוכנית התארגנות מפורטתהקבלן 
  מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד').לחשמל מים וביוב ,

ידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של וכן ישיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במ
המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או 

  לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.

ידי -הקבלן אחראי לשמירה על ניקיון הכבישים באתר בכל עת. במידה והכבישים לא ינוקו על
  הקבלן, יבוצע הניקיון ע"י אחרים ע"ח הקבלן.

  .19בבוקר ועד שעה  7שעות העבודה המותרות הן החל בשעה 

הכל  על הקבלן להעסיק עובדים מאושרים ע"י קב"ט הרשות וכל האחריות תוטל על הקבלן  
  .בהתאם להנחיות הרשות להעסקת עובדים .

  

  וספרי מתקן AS MADE)תכניות עדות ( 00.12

העתקי תוכניות כולל מדיה  3חשבונו בגמר עבודה על ידי מודד מוסמך אורגינל +  הקבלן יכין על
  מגנטית, לאחר ביצוע של כל המערכות במבנה.

  הקבלן ימסור את התוכניות למפקח לפני קבלה סופית של העבודה.

התכניות יהיו באותו קנה מידה כמו התוכניות המקוריות והגשת התכניות האלה היא תנאי 
  בודה על ידי המפקח.לקבלת הע

 בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין ספרי מתקן מסודרים וערוכים היטב לפי דרישת המזמין,  
 לכל המערכות והציוד, תעודות אחריות לכל המערכות והציוד, הוראות הפעלה, טיפול ושימוש

  .2וכולל כמפורט בנספח ד'

  , בכל הנוגע לטיפול במערכות.כמו כן, עליו להדריך עם סיום העבודה את נציגי המזמין  
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  מסירת המערכות 00.13

עם סיום העבודה  ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המערכות אשר   .א

-ASבהן יצוינו מספר הציוד , פרטי הציוד, כיווני זרימה וכו'. כן יכין הקבלן תכניות עדות (

MADEדות תהיינה ממוחשבת (אוטוקד ) לאלה שנמסרו לו ואלה שהכין בעצמו. תכניות הע

) . תכניות עדות של קווי צנרת תת קרקעית כגון מים, אספקות, ביוב ותיעול יתבססו על 2000

 מדידה שיערוך הקבלן חשבונו באמצעות מודד מוסמך.

הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזים הצנרת וכו'. השילוט יהא עשוי   .ב

. השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת ( פליז או מגולוונת) או צדדי גרבופל-סנדוויץ דו

 ס"מ. 5x15באמצעות ברגי קדמיום. גודל מינימלי של השלטים 

שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן הברזים והן עם שלט נוסף המותקן 

  על הקיר/ מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין את תפקיד הברז.

  

, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך שבעה הקבלן יפעיל  .ג

 ימים לפחות והיא עובדת באופן תקין.

  

 לקראת המסירה יכין הקבלן תיק הכולל:  .ד

מערכת תכניות מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות נסתרות, מיקום סופי  )1

 של קבועות, ציוד וכו' ופרטי העבודה.

) . הקבלן לצורך כך מדיה מגנטית עם 2000ת יבוצעו במערכת תיבם ( אוטוקד התוכניו

  תכנון המערכת המקורי.

 תאור הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו. )2

 הוראות הפעלה ותפעול, הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת הכל בשפה עברית.  )3

מומלצת ופרטי הספקים (  רשימת ציוד, מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים )4

 שם, כתובת וטלפון).

 תעודות אחריות מספקים/יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין. )5

  

  תיקים מושלמים.  3בשלב הראשון יוגש תיק לאישור המפקח. לאחר אישורו יסופק 

  קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת.

  

כראוי, בהתאם לתכניות ולמפרטים, הוא יתן על כך אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל   .ה

אישור בכתב לקבלן (תעודת השלמה). במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם מפריעם לתפעול 

  המתקן, הם ירשמו בדו"ח הקבלן והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שיקבע המפקח.

  

מכי להדריך  הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן. על הקבלן לקחת בחשבון  .ו

 האנשים, כך שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות.

  

 כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.  .ז
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  תכניות שיכין הקבלן

הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו, את   .א

  התכניות ו/או את הציוד הר"מ:

  מחלקים. -

 אמצעי תליה וחיזוקים. -

תכניות מפורטות לחדרים טכניים (העמדה, בסיסים, מהלך צנרת, חתכים, איזומטריות,  -

 פרטים וכו').

מהלך צנרת (תכנית, חתכים ופרטים) בחדר מכונו, מסדרונות, אזורים ציבוריים, לרבות  -

 איזומטריות, פרטים וחתכים.

 סכמות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן. -

 ול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן.יסודות תפע -

 יסודות לציוד. -

 תכנית לסידורי צנרת בפירים כולל צנרת וציוד של קבלנים אחרים. -

 תכנית ניקוזים ליחידות מיזוג אויר מתואמת עם תכנית ביצוע סופית של המזגנים. -

אך מותאמת תכנית התקנה של ספרינקלרים בקומת המחסנים מבוססת על תכניות המתכנן  -

 על ידי הקבלן לתנאי השטח, העמדת ציוד, תקרות מונמכות, ציודים כגון מזגנים בתקרות וכו'. 

  תכנית זו יאשר הקבלן במכון התקנים.

  פרטי ביצוע מבוססים על הפרטים העקרוניים המופיעים בתכניות . -

 כל תכנית פרטים נוספת שתידרש. -

  

וך התחשבות בדרישות המפרט הטכני, במקום על הקבלן להכין את תכניות היצור השונות ת  .ב

המיועד להעמדת הציוד ובדרכי הגישה אליו מידות פתחים ומעברים. הקבלן אחראי לקבלת 

  האינפורמציה הדרושה לו מכל הקבלנים האחרים.

  

 עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים  .ג

  

  אחריות 00.14

של המתקן. משך תקופת הבדק  הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים וכו' ולפעולה תקינה

והאחריות לצנרת, למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור למפרט זה, הינה למשך שנתיים או 

  לפי תנאי החוזה. הגבוה מבניהם

  

השירות והאחקה יבוצע על ידי המשתמש בהתאם להוראות התפעול והאחזקה שיתן הקבלן 

  ינן גורעות מאחריות של הקבלן המבצע.והפעולות ירשמו בתיעוד כפי שיידרש. פעולות אלה א

  

ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת המתקנים 

והוא האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות ובמפרטים שקבלן בעל ידע מקצועי 

  תקנים תהא מהירה לו.מסוגל לגלותן לצורך מתן הסברים יפנה הקבלן למתכנן עד שפעולת המ
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העבודה שהמתכן הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה במהלכה 

  אינה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה.

  

  ידי המזמין.-תחילת תקופת הבדק והאחריות מיום קבלת המתקן (בכתב) על

  

   ניקיון האתר והסביבה 00.15

  ון איזור העבודה בסיום כל יום עבודה הקבלן ידאג לניקי

הקבלן ימסור את כל השטח עם סיום העבודה נקי ומסודר לחלוטין. יורחקו כל פסולת ושיירי 
  בטון לרבות ניקיון יסודי לקראת מסירת המבנה למזמין 

  

  פינוי פסולת 00.16

  תשלום אגרת פינוי פסולת יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

  בטיחות 00.17

תמיכות וכל שאר הדרוש לשם קבלת בטיחות מלאה  הקבלן ידאג לגידור, שילוט, תאורה, הצבת

לעובדיו, עובדים אחרים במקום, אנשי המקום , עוברי אורח וכו', הן בשעות העבודה וכן 

  לאחריה, וזאת בהתאם לחוקי משרד העבודה, חברת החשמל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחר.

  

  לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות.

  עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.

  

   לקבלני משנהמתן אפשרויות פעולה  00.18

  מובהר כי במסגרת הקמת המבנה יעבדו במקום קבלנים אחרים. 

  הבאים: השירותים יספק להם אתרשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע מערכות המבנה והקבלן 

  שמירה כללית. .1

 הקצאת שטחי אחסון במקום המבנה. .2

 ימוש בשירותים סניטרים שהותקנו באתר על ידי הקבלן.אפשרות ש .3

 אספקות מים, תאורה כללית זמנית, חשמל וכח אפשרות שימוש בהם. .4

 מתן אפשרות שימוש בדרכים, מעברים. .5

השאלת תכניות המבנה לעיון (באתר) ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע ועל  .6

 ם באתר.תחזיות הביצוע, ושילוב הגורמים השונים הפועלי

מתן אינפורמציה על הידוע לו על המבנים והמערכות הקיימות במבנה וסביבתו, בבחינת  .7

 קבלן ראשי מבצע.

מתן אינפורמציה ידועה על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים  .8

 סמוכים, הדרכה בנוגע לכללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר שמבוצע בו.
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לי כולל טיפול בארגון העבודה, תאום, השתלבות המבצעים בעבודות ניהול עבודה כל .9

 הקבלן. ישיבות תיאום, וייצוג בעיות משותפות בפני המפקח ובפני המתכנן.

הבטחת שיתוף פעולה מלא והדוק עם קבלנים אחרים, הדרכתם בכל הנוגע לעבודות הקמת  .10

רכים, במשטחי עבודה המבנה הקשורות לעבודותיהם, מתן אפשרות שימוש בפיגומים, בד

ובמתקנים אחרים המשמשים לביצוע העבודות הגשת כל עזרה סיוע והקלות בהקשר זה 

 לרבות סימון, שימוש סביר בציוד לביצוע אחראיות סילוק פסולת, ניקוי וכו'.

 ביצוע כל החריצים, מגרעות, פתחים, המופיעים בתכניות באלמנטים העשויים מבטון עבור כל  00.19

ו/או המלאכות ו/או אחרים בכל כמות וגודל וכן יהיה אחראי לביצוע  קבלני המערכות

התיקונים הנובעים מעבודת קבלני המערכות והמלאכות והקבלנים האחרים ללא יוצא מן הכלל 

כולל פתיחת חורים, חריצים, מגרעות, פתחים למעברים וצינורות וכן יהיה אחראי לסתימתם 

מסביב לכל הצינורות. עבודת הסתימות תבוצע לאחר  לאחר מכן באופן מקצועי ובאופן מוחלט

 השלמת כל הצינורות באזור הנדון.

 מתן שימוש בפיגומים עומדים וקיימים לביצוע כל העבודות צרכי עבודת הקבלן האחר. 00.20

פיקוח מלא ותאום ביצוע על עבודות קבלנים אחרים במבנה עפ"י לוח הזמנים, ודווח   א.

 ו תקלה מבעוד מועד.למזמין ולמפקח על כל פיגור א

אחריות לביצוע ניקיון יום יומי וניקיון מוחלט וסופי במסירה וארגון האתר כך שיהיה   .ב

 מסודר ונקי.

  למסמך ב' להסכם.  30כל האמור לעיל ייעשה בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 

  

  התחברויות למערכת קיימת 00.21

ם קיימים ישולם עבור כל מאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות לקווי צנרת פעילי

פעולת התחברות (אם להתקנת ברז בקו פעיל קיים או לחיבור קו חדש או הסתעפות מקו פעיל 

  קיים), זאת באם מופיע סעיף נפרד לכך בכתב הכמויות.

מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור, ניתוק, הפסקה או הפעלה ללא תאום מוקדם 

  ן והמפקח בזמן ביצוע העבודה המסוימת.וליווי צמוד של נציג המזמי

  כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:

  

 תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין (מנהל האחזקה, מהנדס, ו/או עיריות וכו'.  .א

 .בכתבקבלת אישור מוקדם   .ב

 ביצוע עבודת הניתוק/חיבור וכו' בנוכחות נציג המזמין והמפקח.  .ג

  

  וע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן.ביצ  

  

  בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:   

 כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום. -

 צנרת החיבור מוכנה. -

 צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה. -
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  הזמנת פקוח חיצוני 00.22

הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה (נציגי הרשות, מכון התקנים, על הקבלן לתאם 

  הטכניון או כל גוף אחר שקבעה הרשות ועמה חתם המזמין הסכם לפיקוח).

האחריות לתאום עם מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות לביצוע הבדיקה וקבלת האישורים הדרושים תהא 

  של הקבלן בלבד.

זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא לשאת בכל ההוצאות מודגש כי אי מילוי תנאי 

  הכרוכות בכך.

  

  מחירים 00.23

  הכמויותא.  

הכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאי לשנות ללא הגבלה את       

מויות. התשלום יהא הכמויות על ידי הגדלה, הקטנה או ביטול סעיפים, בכל אחד מסעיפי כתב הכ

בהתאם למדידה  הסופית של העבודות שבוצעו למעשה, בהתאם לשיטות המדידה המפורטות ועל פי 

    מחיר היחידה.

   

    עבודות נוספותב.  

המחיר לעבודות נוספות, שאינן כוללות בכתב הכמויות, ייקבע הדדית לפי עבודות דומות בכתב   

המחיר בהתאם למחירון דקל ובמידה ולא מופיע סעיף הכמויות בהעדרן של עבודות דומות ייקבע 

מתאים בדקל לפי ניתוח מחירים מפורט שיכין הקבלן או על סמך מחירי השוק בזמן ביצוע 

  העבודות. קביעת שיטת חישוב המחירים תעשה על ידי המפקח.

  

   תוקף המחיריםג.  

  ורטים להלן:מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים המפ

  

  בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולים. .1

בשל שינויים והשלמות בתוכניות בין המרכז ותכניות הביצוע אשר בעטיים עשויים לחול שינויים  .2

בכמויות של האביזרים וחומרי העזר _ספחים, אביזרי צנרת, תמיכות, חומרי אטימה וכו') אשר 

 אינם נמדדים בנפרד.

 ים לביצוע, על פי החלטת המזמין.בשל הארכת לוח הזמנ .3

  

כאשר סעיפים זהים מופיעים בפרקים שונים בכתב הכמויות ומחירם אינו זהה בכל הפרקים המחיר   .ג

 עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן יציע.

 עבודות רג'י   .ד

עבודות אשר פורטו במסמכי החוזה ואשר עשויות להדרש במהלך הביצוע העבודה (כגון הרכבת ציוד 

  תוכנן מראש וכו'), תבוצענה ברג'י בהתאם להחלטת המפקח.שלא 

  

התשלום עבור עבודות אלה יהא בהתאם לשעות עבודה של הפועלים, לסוגיהם השונים, שיעסקו 

  בביצוע העבודות וזאת בתנאי שעבודות אלה תרשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על ידי המפקח.
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בודה של הפועלים, את כל הכלים והחומרים המחיר לשעת עבודה כולל את כל מרכיבי שכר הע

  הנדרשים, הוצאות נסיעה, הוצאות ניהול העבודה, הוצאות כלליות אחרות ורווח הקבלן.

  

  רכישת חומרים וציודו.    

רכישת חומרים וציוד אשר אינם כלולים במפרט ואשר הקבלן ידרש לרכשם, ישולמו בהתאם   

כהוצאות טיפול, הובלה, העמסה ופריקה, אחריות  12%לחשבונות הספקים שיגיש הקבלן ובתוספת 

לתקופה הנדרשת בחוזה וכל הוצאה אחרת הקשורה באספקת המוצר למקומו, אחריות למוצר 

  ורווח הקבלן.

  

  אופני מדידה 00.24

אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה ובסעיפים השונים במפרט המיוחד   .א

הכלולים בכתב הכמויות, אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת. מתייחסים לכל סעיפי העבודה 

כאשר אופן המדידה ותכולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות, 

  אם ובמידה ויש שוני או סתירה בניה לבין הנאמר בפרק זה.

בלבד, רואים את  תיאור היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים  .ב

מחירי היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, חומרי העזר 

וכל הדרוש לביצוע מושלם ולפעולה תקינה של הציוד. מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון 

 בפרק זה ו/או בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.

שוני בין הנתונים במפרט התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא החומר יותר במקרה של   .ג

 טכנית.

שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה   .ד

 נתונה .

 לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום הדרוש.  .ה

 ודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט.לא תשולם כל תוספת עב  .ו

על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה, יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן, אשר   .ז

 מונעות את בדיקת המדידות.

המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת או מערכות או חלקי מערכות למועד אשר נראה לו   .ח

 כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה.וזאת ללא כל התחייבות כספית 

המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים הקיימים   .ט

 בבנין או צורת פעולתו.

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפורטים הכלליים, בתוכניות ובמפורט   .י

  המיוחד.

  

 תשלומי אגרות והיטלים: 00.25

הצעת הקבלן תכלול את כל התשלומים הכרוכים בביצוע והקמת המבנה וקבלת האשורים 
מאת הרשויות השונות למעט: אגרת בניה, היטלי פיתוח, היטלי מים וביוב, תשלום לחח"י 

  עבור הזמנת חיבור חשמל קבוע למבנה.

כל במידה ויידרש ע"י חברת חשמל הקמת חדר טרפו הקבלן יקים את חדר הטרפו כולל 
התשתיות ממנו ועד לגבול מגרש ע"פ דרישת חברת חשמל ויקבל את התשלום המגיע על כך 
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מחברת חשמל, (מובהר בזאת שהעיריה לא תשלם תשלום נוסף ככל ועלות חדר הטרפו תהיה 
 גבוהה מההחזר שיתקבל מחברת חשמל).

  תאום בינוי ואישור מערכות:  00.26

  .הקבלן יכלול בהצעתו את שיטות הביצוע 

  

  ד לשימוש המפקח:משר 00.27

מ"ר המשרד  15גודל המשרד יהיה לפחות . במסגרת עבודה זו  יידרש משרד לשימוש המפקח
רדי ,שולחן ישיבות ,כסא משרדי כסאות פלסטיק ,מתקן שיכלול את הרשום מטה שולחן מ

מטבחון ושירותים הקבלן , קו טלפון ואינטרנט פעיל מכונת צילום פקס סורק, ,יםקר םמי
 לאלכל זאת ל – רכי המשרד לכל משך הביצוע לרבות ניקיון וציוד משרדי למפקחידאג לכל צ

  . תשלום תוספת מחיר ויגולם במחירי היחידה)

  

 ניהול יומני עבודה 00.28

ניהול יומני עבודה כנדרש ע"י הפיקוח יעשה באופן יומיומי. יומן העבודה יהיה באתר בכל 
החתומים למפקח באתר או באמצעות עת. הקבלן יעביר בכל סוף שבוע את יומני העבודה 

  דוא"ל.

  

  בדיקות מעבדה: 00.29

  הקבלן יתקשר על חשבונו עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות.

  מיד למפקח.עם הסכם ההתקשרות מול מעבדה מוסמכת הקבלן ידאג שכל תוצאה תועבר 

כמפורט  לדרישות מפרטי הספר הכחול ולדרישות היועציםיבוצעו בדיקות בהתאם 
. רשאי המפקח בדיקות ובכל מקרה עפ"י דרישות התקן למבנים מסוג זהבפרוגרמת ה

להורות על ביצוע בדיקות מעבדה נוספות ע"פ שיקול דעתו. הקבלן לא יקבל תוספת עבור 
  בדיקות נוספות אלו.

  

  מסירת האתר לקבלן : 00.30

  . as-isהאתר יימסר לקבלן במצבו הנוכחי 

ויהיה אחראי בין השאר גם לעבודות הפינוי, ההריסה למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יקבל את השטח 

והמילוי הנדרשות באתר, לרבות תשלום לרשויות לצורך העתקת/פינוי מערכות כגון בזק, חברת חשמל 

  וחברת הוט.

הקבלן ידאג לפינוי עודפי האתר ע"פ דרישות המפקח מובהר בזאת האתר בתוך שכונת מגורים פעילה 

  בהנחיות הרשות בזמן ביצוע העבודות .ועל הקבלן להתחשב בתושבים 

עם גמר העבודות הקבלן יחזיר את המצב לקדמותו ככל שניתן ולשביעות רצון המזמין הכל כלול  

  במחירי העבודה ולא תשולם תוספת כספית לביצוע עבודה זו .

שת מטר ושמירתו עפ"י דרי 2הקבלן ידאג לגידור האתר  בכל היקפו באמצעות גדר איסכורית בגובה 

  הרשויות ועפ"י כל חוק ודין
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  עיריית אריאל

  

  

  2/2017מכרז פומבי מס' 

  

הקמת אולם ספורט נחשונים עבור עיריית 

  אריאל

  

  

  

  

   2מסמך ד' 

  המפרט הטכני המיוחד

  

  

  

  

  

  2017ינואר 
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  טכני מפרט  - 2' דמסמך 

  המהווה חלק בלתי נפרד מכתב הזמנה לקבלת הצעת מחיר/ חוזה זה

  

  עבודות בטון יצוק באתר  -   02פרק 

  מוקדמות  02.01

 -בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי   . 1

  ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני. 02פרק 

הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן   . 2
  אחרונה של המתכנן.מהדורתו ה

  על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם   . 3
פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור 

דה וכל תיקון או שינוי או היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבו
החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא 

  מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או  .4
ם אחר בפני הבטון סגרגציה ו/או תיקוני סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פג

החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י בחירה בלעדית של המזמין ולפיכך 
  יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת.

  כל רצפות וגגות הבטון יהיו מוחלקים בעזרת הליקופטר. 

  כל אלמנט מבטון אשר ייצוק באתר יבוצע תוך כדי ריטוט/ויברציה.

  סוגי הבטון  02.02

  אלא אם כן פורט אחרת בתכניות. -30הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב סוג

נים בכל חלקי המבנה יהיו וטשים לגבי כל סוגי הב. תנאי הבקרה הנדר-20סוג הבטון בחגורות ב
  תנאי בקרה טובים.

נים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי שיקבע ומקצועות כל הבט
  .האדריכל

בטון חשוף תבוצע באמצעות דיקטים חדשים לרבות ציפוי פורמייקה פנימי לקבלת גמר יציקת 
  בלבד . 6חלק ובאמצעות בטון שומשום שקיעה 

  דיוק בביצוע  02.03

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל 
  ם ותקרות.עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודי

  הכנות ליציקה  02.04

שעות לפני מועד  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 
  היציקה המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד.

בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למפקח כי 
  היציקה מוכנה

  תבוצע ללא אישור בכתב מהמפקח ביומן העבודה לא תאושר ולא תשולם.יציקה ש
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  חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'  02.05

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל  .1

 החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש.

  ניעת סדיקה .את מיקום התפרים הנדרשים למ .2

  לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המפקח וכל   . 2
את כל ההכנות הנדרשות להם  -המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 

ות הבניין לתוכניות מערכות התברואה, ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכני
  החשמל, מיזוג אויר וכו'.

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות 
הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים 

  והקבלנים.

וולים, חריצים, שקעים לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שר
וכו' כדי שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכניות, כל שאר 

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

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה 
  לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המפקח. שהוא, יבוצע על ידו 

  

  בדיקת בטונים טריים  02.06

תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של   . 1
  הבטונים.

  .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'   . 2

יחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לק  . 3

  שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24מראש של 

  

  חיבור בטון חדש לבטון ישן  02.07

  שלבי הביצוע יהיו כדלהלן:

  סיתות הבטון הישן עד לחישוף האגרגט וניקוי השטח מחומר משוחרר ומאבק.  . 1

  ניקוי ברזל הזיון מכל שאריות הבטון עם מברשת פלדה.  . 2

  טבת הבטון כשעה לפני יציקת הבטון החדש.הר  . 3

  

  תמיכות ופיגומים  02.08

על הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר ויידרש לתמוך תקרות, רצפות, קורות וקירות   . 1
מסוימים באמצעות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת לשנייה וזאת 

  על מנת לאפשר פיזור משקל היציקה למספר תקרות.

  של התקרות יעשה לכל זמן שיידרש בהתאם להוראות המפקח. התמוך  . 2

כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות והפיגומים יבוצעו ויסופקו על ידי   .3
הקבלן, לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטיים לאישור משרד 

הסכמה הסטטית של העבודה והמפקח על הבטיחות, הכל עפ"י התקן, שלבי העמסה ו
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המבנה, במצב הסופי והזמני, זאת ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד, יצויין כי כל 
האחריות ליציבות בטפסות בכל השלבים חלות על הקבלן ודרישה זו היא חלק יסודי 

  ממפרט זה. 

  

  כיסוי בטונים  02.09

טרום או באמצעים ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעים פקקים עגולים מבטון 
  מאושרים אחרים ע"י המפקח.

  עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן:

  ס"מ באלמנטי קירות חוץ. 4   -

  ס"מ באלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי. 3   -

 ס"מ באלמנטים בפנים המבנה, כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף כגון: ריצוף 2.5  -
  וחיפוי.

  ס"מ באלמנטים טרומיים בפנים המבנה, בחלקים שאינם חשופים. 2  -

  במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.

  

  שימוש בבטונים מיוחדים   02.10

מיקה  -יש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון: בטון 
במקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה  6, " 5, עם שקיעה "(ללא פוליה)

עשיר באפר פחם ועך מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים 
  אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבל ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.

ל במחירי היחידה השונים ולא ישולם התאמת גודל האגרגט, שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלו
  סוג הבטון ואמצעי הויברציה מותנים בצפיפות הזיון, כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד
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  עבודות בניה -  04רק פ

  כללי   04.01

  דלהלן:, בהתחשב בהוראות הנוספות 04העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק 

בכל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון יש להבטיח ע"י הוצאה   .א
  של קוצים וכן שטרבות בטון (שנני קשר).

  לא יותר השימוש בשברי בלוקים (בכל סוגי הבלוקים).  ב. 

  לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.  ג. 

  ק).הטיט במישקים יהיה מלא (על כל שטח הבלו  ד. 

 30/20מ' ללא עמוד בתווך תנתן בו חגורה אנכית בגודל  5כל קטע קיר שאורכו מעל   ה. 
  מ"מ מעוגנים ברצפה ובתקרה. 12מוטות מצולעים בקוטר  6ס"מ עם 

כל קיר, בין שהוא אטום ובין שיש בו פתחים תהיה בו חגורה אופקית אחת לפחות   ו. 
  ן בקצוות.כאשר מוטות החגורה יהיו מעוגנים בעמודי בטו

  בכל שורת בנייה שניה יוצא קוץ מהעמוד או מהקיר הנגדי כנדרש במפרט הכללי.  ז. 

 4בלוקים ויחוברו לחגורות האנכיות ו/או לעמודים. ברזל  10חגורות אופקיות יהיו כל   ח.
ס"מ, כנ"ל מעל פתחים לאורך  20מ"מ  כל  8מ"מ עם חישוק בקוטר  12מוטות בקוטר 

פתח. בכל מקרה, לא יגדל המרחק האנכי בין החגורות האופקיות ס"מ מכל צד של ה 50
  מ' 2.10 -מ

ס"מ או בלוקי  23ביצוע קירות  החוץ יהיה באמצעות בלוקי איטונג או ש"ע ברוחב ט.         
  .ס"מ בלבד 23ברוחב  זהב  פומיס

   

  בידוד לקירות בניה (נדבך חוצץ רטיבות)   04.02

מרצפי הבטון וכן בכל מקומות שמגע הקירות חוץ יש ליצור  תחת כל קירות הבניה המונחים על
  שכבות נייר טול. 3מ"מ ובתוספת שכבת חציצה של  50פס מריחה ביטומנית ברוחב 

  ביצוע חריצים וחורים בקירות   04.03

חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל אינסטלציה 
ידי מכשיר מכני מתאים כגון דיסק או מסור ו/או מקדחה -וים ישרים עלוכו', יבוצעו בקו

  חשמלית. לא תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש.

  הצבה וביטון משקופים   04.04

משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע   . 1
ומשקוף יורכב לאחר הבניה המשקוף ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה 

  במפרט הכללי. 04042יבוצע החיבור כמו חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף 

הצבת משקופים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים בעזרת   . 2
סרגל ואנך. תמוכים בפני סטיה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר 

מ עבור הטיח. במקרים אחרים יש להרכיב את המשקוף כנדרש מ" 15מרווח לפחות 
  בתוכניות ובהתחשב בעובי הטיח.

על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד   . 3
רטיבות. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו 

  מחדש.

ו יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל הצבת שני משקופים א  . 4
  בליטה או סטיה מהתקן.

בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות   . 5
  למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.
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י אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפ  . 6
  הוראת המפקח.

  מתכת - ביטון משקופים ומשקופים סמויים (עזר)    04.05

על הקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות ודלתות אלומיניום בקירות ומחיצות בנויים 
  לכל גובהם.

  תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות   04.06

  ת השונות.הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכו  . 1

על הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו   . 2
ולאישורו של המפקח. לא יוכל הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור 

  בכתב על הסימונים.

  כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח.  . 3

  עבודות הבניה.במקרה שתעלות או צנורות יבוצעו לפני   . 4

  תותאם הבניה למיקום הצנורות או התעלות בתנאי שמיקום הקירות יתאים לתוכניות.

במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים  .5
 לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח.

  

  בידוד טרמי   04.07

   ובהתאם לדרישות החוזה לסוג בלוקי הבניה . 1045העבודה תבוצע ע"פ תקן ישראלי   
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  עבודות איטום – 05רק פ

  איטום רצפת חדרי שירותים  05.01

  על גבי רצפת הבטון יש לבצע:  

 הכנת השטח  א. 

לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע  
וגמא: צינורות, פינות, שרוולים וכו'. יש לבצע האלמנטים המשפיעים על האיטום, לד

מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום. לנקות את השטח מאבק, 
 לכלוך, אבנים, שומן וכו', ולהכין את המשטח לקבלת האיטום. 

 חגורת בטון  ב. 

על בקירות ההקפיים יש לבצע חגורת בטון סביב האזור הרטוב, מתחת לקירות והדלת,  
ס"מ מעל פני הריצוף  10 - ס"מ רוחב, ועד לגובה של כ10גבי רצפת הבטון, במידות של  

לצורך יצירת "בריכה" אטומה סביב האזור הרטוב. באזור הדלת גובה החגורה תהיה 
  עד תחתית הריצוף. 

 פריימר  ג. 

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

 איטום ביטומני  ד. 

 1או שו"ע בכמות של   "Hמריחות של חומר ביטומני מסוג "פלקספז  4יש לבצע   
 ק"ג/מ"ר).  4ק"ג/מ"ר כל מריחה. (כמות כללית של  

 10-האיטום יכלול את כל שטח רצפות השרותים ויעלה על גבי הקירות עד לגובה של כ 
 ס"מ מעל פני ריצוף סופי. 

 גמר  ה. 

  הריצוף בהתאם לתוכניות אדריכלות. ביצוע   

 איטום  05.02

  איטום קורות יסוד   .א

ק"ג למ"ר בכל  2בכמות של  75/25האיטום יבוצע באמצעות שתי שכבות של זפת חם מסוג 
    ק"ג למ"ר) וזאת עד קבלת משטח זפת מלא. 4 שכבה (סה"כ

  הכנת השטח  ב.

התקנת ברדסים לקליטת  לפני תחילת עבודות האיטום, יש לבצע הכנות הכוללות בין היתר,
מים מהגג, תיקון שיפועי האיטום בהתאם למיקום הברדסים החדשים, יציקת קוביות בטון 

בכל מעברי הצנרת, הסדרת רולקות, לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו', ולהכין 
 את המשטח לקבלת האיטום. 

  חגורת בטון  ורולקות ג. 

רת בטון סביב האזור הרטוב, מתחת לקירות והדלת, על גבי בקירות ההיקפיים יש לבצע חגו
ס"מ מעל פני הריצוף לצורך  10 -ס"מ רוחב, ועד לגובה של כ 10רצפת הבטון, במידות של   

יצירת "בריכה" אטומה סביב האזור הרטוב. באזור הדלת גובה החגורה תהיה עד תחתית 
  1:1בת חול וצמנט ס"מ מתערו 10/10הריצוף. בהיקף החדרים תבוצע רולקה 

  פריימר  ד.

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

ק"ג למ"ר בכל שכבה  2בכמות של  75/25על גבי הפריימר יבוצעו שתי שכבות של זפת חם מסוג 
  ק"ג למ"ר) וזאת עד קבלת משטח זפת מלא. 4(סה"כ 

 יריעה ביטומנית  לאטימה  ו. 

מ"מ עם בד בלתי ארוג  5+4עובי  A.P.P על בסיס  Mהנחת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפלסט 
ג"ר/מ"ר, עם אגרגט לבן מוטבע. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום  250מסיבי פוליאסטר  

ש מבוקרת לרוחב. ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י א20  - ס"מ לאורך ו 10של חומר. החפיפות  
  כדי למנוע חריכת החומר. 

 עבודת האיטום תבוצע ע"ג בטון שיפועים "בט קל " כחלק מעבודות האיטום .

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.   

  השימוש ביריעות כולל טיפול בחדירות צנרת כאמור בפרטים ובתוכניות.

 איטום קירות   .ז

  טית מתועשת   על גבי קירות החוץ הקבלן יבצע הרבצה צמנ

  ויאטום את  העוגנים המשמשים לקשירת רשת הברזל לחיפוי .
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  עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -   06פרק 

  

  כללי  06.01

עבודות  - 11נגרות אומן ומסגרות פלדה, פרק  - 06כל העבודות תבוצענה לפי מפרט כללי: פרק 
  י התכניות ורשימות הנגרות והמסגרות וכמפורט להלן:צביעה, ועל פ

  הערות לביצוע עבודות מסגרות  06.02

  הערות אלו נוגעות לכל הפריטים ברשימות המסגרות והמעקות, אלא אם נדרש אחרת:

על הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפורטות ודוגמאות פירזול לאישור האדריכל, לפני   . 1
ידות בשטח ולבדוק כווני פתיחה לדלתות וחלונות ביצוע העבודה. עליו לבדוק מ

  בתכניות העבודה. 

כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי,   . 2
  המפרט המיוחד ולפרטים בחוברת הפרטים. המוצרים חייבים בתו תקן.

ימון סוג הארון. יש להתקין על ארונות חשמל, בזק, כיבוי אש וכיו"ב מדבקות עם ס  . 3
  צורת הסימון תקבע ע"י האדריכל.

ארונות חשמל, הידרנט, תקשורת ואלמנטי פלדה בחדרי ממד"ים, יהיו לפי התקנים   . 4
  הנדרשים ודרישות הג"א, ח"ח וכד'.

  ..1142מעקות יבוצעו לפי ת"י    . 5

  כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולבנים.  .6

  רישות הבאות:פריטי מסגרות המבוצעים כי יעמדו בד  .7

  פרטי מסגרות מממ"ים יבוצעו לפי מפרט הג"א.  7.1

 1212פרטי מסגרות המשמשים אלמנטי חייץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י   7.2
  וישאו תו תקן ע"ג כל פריט.

  פריטי מסגרות של חדרים השייכים לח"ח יבוצעו לפי מפרטי חח"י.  7.3

 1:1לתכנן פרטים מוגדלים בקנה מידה  הקבלן רשאי להציע תכנון אלטרנטיבי ועליו  . 8
  לאישור האדריכל והמפקח. עבודת התכנון תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן.

במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם עד 
לקבלת אישור סופי מהאדריכל, וכל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא שום תוספת 

  ים שהגיש הקבלן בהצעתו.למחיר

מידות הפתחים הינן מידות פתח אור. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפני   . 9
  ביצוע לפתחי אור שבוצעו במבנה.

  

  מסגרות  06.03

חדשה, חסרת פגמים. מוצרי המסגרות  ST -37הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה מפלדה 
כל מוצרי המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים,  יוכנו ע"י ריתוך רציף וחיבור בצורה נקיה.

  נקיים וצבועים בצבע יסוד. כל מוצרי המסגרות בחדר המוגן לפי תקן הג"א.

  

  דוגמאות  06.04

פריטים (יקבעו בהתאם  5על הקבלן יהיה לבצע לפני תחילת הייצור השוטף "דוגמאות" של 
  לדרישות האדריכל).
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  ואביזרים.הפריטים יהיו מושלמים לרבות פירזול 

על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים לפני תחילת ביצוע 
  הדוגמאות.

דוגמא שלא תאושר על ידי המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תפסל ועל הקבלן יהיה לבצע 
  את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות עד לקבלת אישור סופי של המפקח.

שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה (במצב תקין) כמפריט מושלם דוגמאות 
  המהווה חלק מהזמנת עבודה זו.

  לא תשולם שום תוספת כלשהיא עבור ביצוע הדוגמאות.

  רק לאחר קבלת האישור הסופי ניתן יהיה להתחיל בייצור השוטף.

  

  ייצור והרכבה  06.05

  נה מכל פגיעה.הקבלן יגן על המוצרים המתוקנים במב  . 1

הקבלן יודיע למפקח ו/או אדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם   . 2
  מיוצרים חלקי המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת.

הקבלן יהיה אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור דוגמת   . 3
י תפעול ועמידות הציר לאורך הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגב

  ימים.

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות  אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו   . 4
  לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.

אחרי הרכבת חלקי המסגרות במקום, יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו   . 5
תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר אבץ לפי לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. 

  אישור המפקח.

על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה ולהתאים את הכנף   . 6
  בהתאם למפלס.

  

  מלבנים  06.06

מ"מ לפחות, בצורה  2.0כל המלבנים מפח מכופף ומגולוון בעובי  -אם לא צויין אחרת   . 1
  כל.לפי הנחית האדרי

  המלבנים יכסו את כל עובי הקיר בו קבוע הפתח.  . 2

המלבנים יורכבו חלקם בקירות בטון יצוקים חלקם בקירות בניה מטויחים בשני 
מ"מ מפני הגמר הסופיים של  5 -הצדדים וחלקם בקירות מחופים בקרמיקה ויבלטו כ

  הקיר.

בזוית ישרה בין  בניגוד לאמור במפרט הכללי, הקבלן רשאי להציע חיבור פינות  . 3

  מעלות. -45פרופילים זהים שאינו חיבור ב

  הקבלן יקבל אישור בכתב מהאדריכל להצעתו על פי דוגמת פריט.

  בניגוד לאמור במפרט הכללי, יעוגן כל מלבן לקירות בעוגנים כלהלן:  . 4

  עוגנים לפחות בכל מזוזה. 3

  עוגנים לפחות למשקוף. 2

ס"מ  -60ס"מ בכיוון האנכי ו 75ות העיגון על בכל מקרה לא יעלה המרחק בין נקוד
  בכיוון האופקי.
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חורים  -2חורים במזוזות ו 3 -במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף   . 5
  במשקוף, עם קופסת מגן לכל כפתור.

  יש לרתך את הצירים למלבנים מצידם הפנימי.  . 6

עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת. בכל המלבנים יש להכין חריץ נגדי למנעול   . 7
  הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה. 

החורים עבור מנעול ולשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד. את הנגטיב למנעול יש   
  לסגור בפח מולחם.

  

  אטימות  06.07

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

  ימולאו דייס בטון.החללים מאחורי המלבנים 

  יש לדחוס את חומר האיטום למרוח ולכחל את המישק בכיחול מושקע.

המרווחים בין קצות הכנפיים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים   . 2
לכל אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. הרווח בין תחתית כנף הדלת לבין פני 

  מ"מ במצב סגור. 2-3הריצוף יהיה בגבולות 

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

  " או ש"ע.ATHMERמיוחדת מסוג "

  

  פירזול  06.08

  אם לא צויין אחרת, יהיה לכל דלת פח/דלת תריס הפירזול המפורט להלן:

  כל חלקי הפרזול יהיו מאיכות מעולה ביותר.  . 1

, מתוצרת "הפירזול", או שו"ע עשויים מפח ברזל 4רפר" באורך "(שלושה) צירי "פ 3  . 2
 2מכופף לפי המפרט ברשימות ו/או פרט יצרן הדלת, ומצופים קדמיום, לצירים 

  .1/8מיסבים כדוריים "

. כנף הציר מרותכת 290הכל תואם מפמ"כ  -חורים לברגים מושקעים בכל כנף הציר  4
  למלבן מצידה הפנימי של המזוזה.

  וג ידיות בהתאם לבחירת האדריכל.ז  . 3

מפתח" או - כל הצילינדרים בדלתות יתוכננו כחלק ממערכת "רב - מערכת רב מפתח  . 4

. בהזמנת מערכת רב מפתח, יש להדגיש את הצורך HEWIמפתח ראשי" של - "רב
  העתידי בהגדלת מספר הצילינדרים.

 6 -זול לא יאוחר מעל הקבלן להציג לאישור המפקח דוגמאות של כל חלקי הפיר  . 5
  שבועות לאחר צ.ה.ע ורק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן להזמין את חלקי הפירזול.

  .1212אביזרי הפירזול של אלמנטים עמידי אש יעמדו בדרישות ת"י   .6

  

  דלתות פח  06.09

מ"מ לפחות,  1.5הדלתות יהיו מפח מגולוון מכופף וצבוע בתנור (דלת מוסדית ) , בעובי   .1
  א צויין אחרת.אם ל

  ק"ג/מ"ק. 80בדלתות אש מילוי צמר סלעים בדחיסות של   .2
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  צביעה  06.10

, ההוראות שבתוכניות ובפרטי 11כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק   . 1
  האדריכל וההוראות להלן.

  הצבע יסופק בקופסאות חתומות ומסומנות.  . 2

  ל פי הוראות יצרני הצבעים.על הקבלן לבצע את עבודות הצביעה ע  . 3

  תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים:  . 4

  הכנת משטחים לצביעה.   4.1

  צביעת שתי שכבות צבע יסוד.  4.2

צביעת שתי שכבות צבע עליון בפוליאור או סופרלק בגוונים ולפי בחירת   4.3
  האדריכל.

  כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות.  . 5

מפקח יהיה רשאי לדרוש ניקוי וצביעה חוזרת של פריטים שלא התקיימו בהם כל ה
  הדרישות הנ"ל.

  ידי הקבלן בהתאם למפורט להלן:- צביעת מוצרי המסגרות המגולבנים תיעשה על  . 6

  כללי  6.1

(שלש) דלתות בהתאם למערכת הצביעה המפורטת להלן,  3על הקבלן לצבוע 
יקת הידבקות הצבע למתכת. רק לאחר ולזמן את נציגי חברת טמבור לבד

ידי חברת "טמבור", וקבלת אישור המפקח בכתב, רשאי -אישור הצביעה על
  יהיה הקבלן לצבוע את יתרת פריטי המסגרת.

  הכנת השטח  6.2

  ובמים (מתוצרת חברת כמיתעש). BC-70שטיפה יסודית בדטרגנט    -

  .100חספוס והורדת ברק בבד שמיר מס'    -

  .4-100ית וניגוב במדלל שטיפה סופ   -

לפני הצביעה, השטח צריך להיות נקי מלכלוך, שומן, אבק תוצרי קורוזיה או 
  כל גוף זר אחר.

  מערכת הצביעה  6.3

  צבע יסודי אפוקסי דו רכיבי (חלק ' + חלק ב').  

  .9642גוון בז'   

  ברק מט  

  מיקרומטר. 50-75עובי פילם לשכבה   

  מ"ר 6-9כושר כיסוי לשכבה   

  4-100 מדלל  

  שעות 24זמן ייבוש   

מיקרומטר כל  25-30צבע עליון שתי שכבות "פוליאור" או "איתן" בעובי   
  שכבה (השכבה הראשונה בגוון בהיר יותר)

  הגוון לפי בחירת האדריכל.  

וגוון שכבת הצבע העליונה יהיה שונה  אדריכלגוון הצבע הסופי ייקבע ע"י ה   6.4
  אפשר בדיקה יעילה של הצבע.מנת ל-בגוון השכבה התחתונה, על
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יש לשייף ולהחליק את כל הריתוכים עד פני המתכת, ולסתום את כל החורים   6.5
הכל באישור  -במרק אפוקסי ולשייפם, עד לקבלת משטחים אחידים וחלקים 

  המפקח.

  

  גילוון  06.11

  מפרטים  א.

צרי ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מו - 918תקן ישראלי ת"י   .1
  יציקת ברזל.

2.  BRITISH STANRADS BS 5493 

 עובי צפוי האבץ המינימלי  ב.

שנים.  8 -אורך חיים מצופה בתנאי חשיפה ללא הגנה צבע  -הגדרת תנאים קורוזיביים   
  מיקרון. 80 -עובי מינימלי של ציפוי אבץ 

  הכנת אלמנטים לציפוי אבץ  ג.

  חורים לאורור וניקוז.מניעת מלכודות אויר וניקוז בדרך של הכנת   .1

יש להבטיח שריתוכים יהיו חופשיים מפורוזיות או קפלים שימנע חדירת   .2
  החומצה.

  דרישות איכות לריתוכי קונסטרוקציה המיועדים לגילוון  ד.

  .600IMSוהמפרט הכללי לריתוך  AWSD 1.1הריתוך יתבצע על פי תקן   .1

  הריתוך יהיה חופשי מסדקים פורוזיות.  .2

וך גם במקום שניתן להסתפק "בריתוך לסירוגין" חייב שיהיה אטום הרית  .3
  ושלם, למניעת חדירת חומצה לחלל שבין החלקים.

  הריתוך יהיה נקי משרידי "שלכה" (סיגים) סביבת הרתך תהיה נקיה מנתזים.  .4

  החלקים חייבים להיות נקיים, חופשיים מזיהומים כמו זפת, צבע וכד'.  .5

  לווןבדיקת איכות הגי  ה.

 918בדיקות איכות הגילוון יתבצעו בהתאם להגדרות המפורטות בת"י   .1
  ויתיחסו לדרישות התקן באופן הבא:

מיקרון מינימום בשיטה מגנטית או בשיטת  100עובי גילוון נדרש:   1.1
  זרמי מערבולת.

תבדק בשיטת פטיש  - 918ת"י  302בדיקת חוזק לאדהזיה: סעיף   1.2
  סובב.

שיטת הבדיקה: תמיסה של  918ת"י  303ות ציפוי: סעיף בדיקת אחיד  1.3

  .Su So4 5H2Oנחושת גפריתנית 

  שינוי גוון ל"אפור" יתקבל שכן אין השפעה ליכולת הגנה של שכבת הגלוון.  .2

  משקעי סיגים לא יתקבלו והחלקים צריכים שיהיו חופשיים מהם.  .3

פשר "שיתוקנו" ע"י אזורים מקומיים שלא קיבלו את שכבת הגלוון המלאה א  .4

. בשום אופן לא יתקבלו ZRCישום של שכבת "אבץ קר" מסוג "זינגא" או 
  .תיקונים בצבע אלומיניום או צבע עשיר אבץ!!
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  לתשומת לב הקבלן  06.12

כל מוצרי המסגרות והפלדה יובאו לאתר ויורכבו כשהם צבועים כנדרש. לאחר הרכבת כל 
והמוצרים יצבעו בשכבת צבע סופית, הכל לשביעות  מוצרי המסגרות יתוקנו הפגמים בצבע

  רצונו של המפקח.

  

  נגרות  06.13

  כללי  א.

 - 11עבודות נגרות אומן ופרק  - 06כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי, פרק 
  עבודות צביעה ובהתאם לרשימות הנגרות.

  הערות לביצוע עבודות נגרות  ב. 

רטות ודוגמאות פירזול לאישור האדריכל, על הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפו  . 1
לפני ביצוע העבודה. עליו לבדוק מידות בשטח ולבדוק כווני פתיחה לדלתות 

וחלונות בתכניות העבודה. על הקבלן להציג דוגמאות לדלתות ולארונות לפני 
  ההזמנה והייצור, לאישור האדריכל.

רט הכללי הבין כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפ  . 2
משרדי, המפרט המיוחד ולפרטים בחוברת הפרטים. המוצרים חייבים בתו 

  תקן.

משקופי הדלתות יהיו מפח מגלוון  כולל סרגלי חיפוי (הלבשות),  -משקופים   . 3
למעלה. כל חיבורי המשקוף  2בצד,  3מ"מ,  4/30עיגוני משקופים מברזל שטוח 

  בגרונג.

  . הכנף לפי הרשימות -כנף   . 4

  הפרזול לפי הרשימות.   .5

  לכל כנף ינתן תופסת רצפה קפיצי תוצרת "ליפסקי" או שווה ערך. 

  בכל הדלתות יותקנו מגיני אצבעות וגלגל האטה רחב 

  דלתות עץ

הדלתות יהיו מסוג דלתות "פנדור יוניק " או שו"ע  מוגנות מים לרבות משקוף פולימרי   .1
  פתח ומעצור דלת מגנטי ,מגיני אצבעות לרבות מנעול מגנטי ,רב מלרבות פרזול 

דלת למינטו, מילוי פלקסבורד, פלץ רגיל, צירי פייפ כפולים מתכווננים. היקף הדלת (קנט)  .2

 .מ'מ 1.5 -בעובי כ  PVCצדיו, הקנט התחתון הינו 4-מצופה ב
עם פס -  ,PURמשקוף עמיד למים, מצופה למינטו כולל הדבקה ב :WPC משקוף פולימרי

 .צרת שלגל, גרמניה. המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשותאטימה, תו
ס'מ,  10 - הלבשות פולימריות עמידות למים, חזית ברוחב כ :WPC ההלבשות דגם פירנצה

  לבחירת האדריכל .  למשקוף  ס'מ. בגוון זהה 7 -צד צירים ברוחב כ
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  עבודות תברואה – 07פרק 

  בדיקת איפיון רשת מים לפני ביצוע על הקבלן המבצע להזמין על חשבונו 

   .לצורך אישור תכנון וקבלת אישור ביצועכמו כן אגרת בדיקות מערכת מתזים תחול על הקבלן ומי מטעמו 

 
  מתקני תברואה וכיבוי – 07פרק 

  
  תאור העבודה – 07.1

  
  במסגרת הקמת מבנה אולם ספורט :

הל"ת ולפי ת"י  –ייה יבוצעו לפי דיני תכנון ובנכל עבודות האינסטלציה ומתקני תברואה במבנה המוצע , 
  .העדכני 1205

  
  מערכת מים :

  

 מיקום גמל מים יהיה בקצה גבול המגרש או המבנה לפי תוכנית עבודה , מוגן בתוך נישה . .1
 . 4יש לבצע צילום פנים (וידיא) לרוי המים בקוטר " .2
במבנה ע"פ הוראות ( החיטוי לפני חיבור מים למבנה תבוצע שטיפת וחיטוי של הצנרת בבית /  .3

 יבוצע ע"י גוף מוסמך מטעם משרד הבריאות .
 במבנה רבי קומות , כל מדי המים המשניים ירוכזו בנישה מחוץ למבנה עם גישה מתאימה . .4
 " . 3/  4מגופים למד המים המשני יהיו מסוג אלכסוני של "דורות" קוטר  .5
 ארי ( מגביל ספיקה ), תוצרת  UFRאחרי כל הכנה למד מים יותקן שסתום  .6
 ס"מ . 19אורך  1ניפל קוטר " UFR -על הקבלן להשאיר הכנה למד מים בין מגוף ל .7
 מגופי טריז יהיו תוצרת "רפאל" . .8
 ברזי כיבוי אש יהיו מדגם "פומס" . .9

ומעלה המותקנת מחוץ למבנה יהיו עם עטיפה של טריו ובטון דחוס חוץ  2כל צנרת בקטרים " .10
 ופנים מלט .

 וי של צנרת המים יש לקבל אישור כתוב מראש מנציג התאגיד והמתכנן .לפני כיס .11
על הקבלן לבצע צילום פנים וידיאו של צנרת המים , צילום רדיוגרפי של הריתוכים ואישור  .12

שירות שדה של יצרן הצנרת על התקנה בהתאם להוראותיו לכל הצנרת שיתקין במסגרת 
 עבודותיו .

בוריים יהיו מסוג וולקן מוטבע בסימול תאגיד , סוג המכסה מכסים בתוך מדרכות ומעברים צי .13
 טון או אחר ע"פ שימוש הולכי רגל או כבישים , עם סימון מהות השימוש מים . 25

 ברזי הכיבוי ימוגנו ע"י אביזר למניעת גניבת מים כדגם כיפה אדומה או מגן שטורץ . .14
  

  מערכת ביוב וניקוז :
  

בוריים וכבישים יהיו מסוג וולקן מוטבע בסימול התאגיד , מכסים בתוך מדרכות או מעברים צי .1
 טון או אחר ע"פ שימוש הולכי רגל או כבישים , עם סימון מהות השימוש ביוב . 25סוג המכסה 

 טבעות מכסים חלקי ברזל ינוקו וייצבעו בצבע המקורי של היצרן . .2
ום חוזר באם יידרש תיקון מ"מ כולל דיווח ציל 110יערך צילום וידאו לכל הקוים שקוטרם מעל  .3

 כל שהוא .
הנמכה או הגבהת המכסים עקב שינויים בגובה קרקע , יעשו בתיאום מלא נראש , ובכל מקרה  .4

 ס"מ . 33לא יעלה אורך ההגבה על 
 מפלים גלויים בקירות תומכים יהיו בתוך נישה בקיר תומך . .5
ס"מ מעל  5צוף הבנייה או לפחות רום פני שוחות בגינות חצרות בתים וגינון יהיו בגובה מפלס רי .6

 פני קרקע מסביב .
 חל איסור מוחלט לחיבור מרזבים למערכות ביוב . .7
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   מבנה 

  ביצוע כל העבודות הקשורות למבנה.    
    

  מים לצריכה וכיבוי .1
  

  התחברות לקו מים עירוני וביצוע קווי מים חיצוניים ופנמיים ואספקת מים לקבועות השונות.

 מים חמים .2

ת מים חמים לקבועות השונות מקווי מים חמים מרכזיים תת קרקעיים המגיעים עד אספק

  למבנה החדש.

 כיבוי אש (הידרנטים פנימיים) .3
  

  אספקת מי כיבוי להידרנטים פנימיים באמצעות קו נפרד .

 שפכים דלוחין .4

ביצוע מערכת שפכים ודלוחין, ניקוזי מז"א שתנוקז באמצעות קולטנים למערכת הביוב 

  נית.החיצו

 מי גשם .5

  ניקוז הגגות באמצעות קולטי גשם וצ.מ.ג שינוקזו חופשי בהיקף המבנה.

 ביוב חיצוני .6

  ביצוע קווי ביוב חיצוניים מסביב למבנה וחיבורים לקו ביוב קיים העובר בסמוך.

 קבועות וארמטורות .7

  אספקה והתקנה קבועות וארמטורות כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.

  

  עבודות עפר 07.3.1

המתקן עוברים קווי צנרת (מים, כיבוי, ביוב, תיעול וכו') וקווי חשמל, תקשורת וכו' תת  באזור  .א

קרקעיים. על הקבלן לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת עבודות החפירה 

  על מנת שלא לגרום נזקים לקווים אלה.

  בודות ידיים.חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בשילוב כלים מכניים וע

אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלומתם של מתקנים על 

  ותת קרקעיים.

על הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדיות ליציבות החפירות עבודות העפר המתבצעות באתר   .ב

 על פי החוקים והתקנות.

קח, פתיחת הכבישים תעשה אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפ  .ג

ידי ניסור. החזרת הכביש לקדמותו על כל שכבותיו תוך -ברחוב מינימלי הדרוש. הפתיחה על

ס"מ (דרישת  8הקפדה על החיבור בין הקיים והחדש. שכבת המסעה מאספלט תהא בעובי 

מינימום). התאום עם הרשויות במקרה של עבודות בשטח ציבורי יבוצע על ידי הקבלן והוא 

 כלול במחירי היחידה.

 מדרכות יוחזרו למצבן המקורי. באם השטח מרוצף ניתן להשתמש בחומר שפורק באם לא נפגע.  .ד

מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים המיועדים לכבישים, רחבות   .ה

מ, תוך ס" 25מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של מצע סוג א' בשכבות של 
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למפרט הכללי. שיעור ההידוק  01הידוק מכני והרטבה עד קבלת "הידוק מבוקר" כמפורט בפרק 

 .98%יהא 

לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת, עודפי החפירה יסולקו אל מחוץ לשטח, לאתר מאושר   .ו

 ידי הרשויות המוסמכות.-על

ודת ידיים. תוך שימוש באדמה ס"מ הראשונים מעל הצינורות, יעשה בעב 30מילוי חוזר של   .ז

נקיה מאבנים, גושים, חומר אורגני וכו' ההידוק יעשה בשכבות, תוך שימוש במהדק יד והרטבה 

ס"מ עד לקבלת  20במים.  השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א', מהודק בשכבות שלא יעלו על 

 .98%צפיפות של 

חר ביצוע ובה סימון התוואי, קוטר בגמר העבודה יכין הקבלן באמצעות מודד תכנית מדידה לא  .ח

 ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצוע.

 ידי הקבלן היא למשך שנתיים.-אחריות כנגד שקיעת כבישים, מדרכות וכו' שנחפרו על  .ט

 אופני המדידה  .י

עבודות העפר יכללו את עבודות החפירה, המילוי, ההידוק, סילוק העודפים , והכנת תכנית 

של המפרט  57 - ו 01. כל עבודות העפר כפי שפורטו במפרט זה ובפרקים המדידה לאתר הביצוע

  הכללי כלולות  במחיר היחידה של הצנרת שוחות וכו'. אלא אם פורטו בנפרד בכתב הכמויות.

  

   פתחים ושרוולים 07.3.2

רכים ושרוולים, התקנת נות הקשורות למתקן כגון: השארת חהקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שו

י יציקות וכו'. כל תלונות על  קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם צינורות לפנ

כך על הקבלן בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 

לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה ויאושרו רק קידוחים וזאת רק 

ידי -אחר קבלת אישור המפקח והקונסטרוקטור. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצנורות תבוצע עלל

  הקבלן ובאחריותו.

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טרומיים או שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, 

  בתאום עם המפקח.

  מ"מ מקוטר הצינור. 20-השרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול ב

  הרווח בין הצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה מפלסטיק.

  

ידי הכנסת הצינור -כל מעברי הצנרת דרך מעטפה אזורים מוגנים (מקלטים, ממדי"ם וכו') יעשו על

 BST ,MCTות מערכת ידי שרוול או מסגרת מגולוונת ואטימה באמצע-ביציקה, (שפכים, גשם) או על

  או שווה ערך מאושר. הכל בהתאם לדרישות, הנחיות ואישור פיקוד העורף.

  

  מעברי צנרת מתכת דרך אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.

  

מעברי צנרת פלסטיק דרך כל הרצפות ודרך קירות אש יעשו באמצעות צוארון מיוחד למטרה זו, מותקן 

  הפלסטיק בצמוד למעבר ומונע מעבר אש במקרה של התכלות צינור הפלסטיק.על צינור 

  

כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין הקומות על הקבלן להשלים את הרצפה, לפני או 

אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או חומר אחר עמיד באש למטרה זו על ידי רשות 

  הכיבוי.
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ברי צנרת דרך שלך בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש להמנע מפגיעה בשלד ואין בעת ביצוע מע

  לבצע כל פעולה בשלך (קידוח חומרים, חציבה וכו') ללא קבלת אישור המפקח ומהנדס הבנין.

  

כל שרוולי המעבר, למעט מעברים מיוחדים לאזורים מוגני אב"כ ואטימת פירי צנרת ללא רצפה, כלולים 

  י היחידה השונים.במחיר

  

קידוח חורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקות השלד וכן קידוח חורים בשלד של מבנה 

  קיים ישולמו בנפרד.

  

  מניעת רעש ורעידות 07.3.3

הקבלן יוודא שכל ציוד המסופק ו/או מותקן על ידו במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש ולרעידות לא 

  . 1004יעמדו במגבלות כנדרש בת.י.בסביבתו. המערכות סבירים בחדר המכונות. במבנה ו

  

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע מעבר רעש ורעידת מחלקי הציוד המרעישים אל 

המבנה הסביבה מחוץ לחדרי המכונות (משתיקים, בולמי רעידות, יסוד אקוסטי , בידוד אקוסטי, 

  תמיכות מיוחדות או כל סידור שיידרש).

  

יסודות הציוד יתוכננו על ידי הקבלן כך שימנע מעבר רעש ורעידות אל המבנה . הקבלן אחראי לביצוע 

  היסודות (גם במידה ונעשו ע"י אחרים) כך שיתאימו למטרה זו.

  

  הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה.

  

ובל ולמותר ינקוט הקבלן בכל הפעולות הנדרשות על אם לדעת המפקח, נגרמים רעש ורעידות מעבר למק

מנת להביא את המצב לרמה המותרת. מהנדס האקוסטיקה של המזמין יהיה הקובע הבלעדי ביחס 

  למפלס הרעש או רמת הרעידות.

  

  תמיכות ומתלים 07.3.4

ובשאר הפרקים הרלוונטיים  07016- 07012תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים   .א

  הבינמשרדי. במפרט הכללי

תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות מגולוונות כדוגמת "יוניסטרט", "רוקו" או   .ב

"מופרו" וכל סדרת האביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות 

של צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו 

  עומס הצנרת.מותאמות ל

במקומות בהם מבוצעים קונזולים לתמיכת קבוצת צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי 

הקונזול. המרחקים בין הקונזולים על פי המרוחק המינימאלי הנדרש לפי סוג וקוטר 

הצינורות או שצינורות אשר יש לתמוך במרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים 

  ם.יחוזקו עם מתלי ביניי
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כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות,   .ג

חרושתיות מגולוונות הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר (ניצבים). התמיכה עבור 

  צנרת, ברזים, קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים.

  (אורבונד)  BURDA  ,KNAUFהתמיכה תוצרת חברת 

( מים חמים, קיטור, הסקה) יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות חופשיתת  צינורות חמים  .ד

 ומבוקרת לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו.

וכו' )תתמך בעזרת שלות מתאימות ובמרחקי תמיכה  HDPEצנרת פלסטיק קשיח (פי.וי.סי.   .ה

 ין התמיכות) .מ' ב 2 - קטרים אך לא יותר מ 10 – 15מומלצים על ידי היצרנים ( בערך כל 

צנרת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה ( מגלילים )יש לחתוך ברציפות לכל האורך על ידי   .ו

סולמות מזוויתנים. מגשי פח או פלסטיק וכו' (בדומה לצנרת החשמל ). המגישים יתמכו כל 

 מ' לכל היותר.2

יכות בודדות צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמ  .ז

 (חבק ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום.

) יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע, HDPEצנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן (  .ח

 בהתאם להנחיות היצרנים.

 צנרת ניקוז מזגנים אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל מגולוון.  .ט

ים, למניעת רעש ולמניעת מגע בין מתכות שונות, על ידי כל אמצעי התליה יבודדו מהחובק  .י

 מ"מ. 3גומי בעובי 

 אין לתמוך צינור אל צינור אחר.  .יא

 הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים לגרום נזק לציוד.  .יב

מ"מ . המדידה מפני השטח  50מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו   .יג

 ניים של ההפרעה ( קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו').החיצו

צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיס בטון יציבים   .יד

 ס"מ לפחות בתוך קרקע יציבה. 50שיבנה הקבלן. עומק הבסיסים בקרקע 

השונים. רק  כל התמיכות והבסיסים, נקודת קבע, מוביל החלקה וכו' כלולים במחיר היחידה   .טו

 העמודים (לפי הפרט) משולמים בנפרד.

  

  צביעה 07.3.5

כל הצנרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תצבע לכל אורכה   .א

  ותסומן בהתאם ללוח גוונים שיקבע המפקח. עטיפת פח מגולוון תצבע כנ"ל .

תכנון במשרד בהוצאת מינהל ה L-70בהעדר הנחיות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהל 

  הבריאות.

  צביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנה. לאחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד.  .ב

צנרת שחורה, מגולוונת ונחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע בשתי שכבות של צבע   .ג

  סינטטי סופר עמיד של טמבור או שווה ערך.

לצנרת או פח  צבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג יסוד עמיד . צבע יסוד  .ד

 מגולוונים יהא מסוג גלווקוט (שכבה אחת).
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בהוצאת  G - 01צנרת זגים רפואיים תצבע בכפוף לנאמר במפרט מערכות גזים רפואיים (  .ה

 מינהל תכנון מוסדות רפואה).

ידי ניקוי משמנים באמצעות ממיס -הכנת שטח לצנרת מגולוונת או פח מגולוון תעשה על  .ו

(טמבור אקולוגיה) ובהתאם להוראות  BC– 70טרגנט או ד G -551כדוגמת ארדרוקס 

 היצרן.

מיקרון. צנרת מבודדת מגולוונת  50צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי   .ז

 או נחושת אין צורך לצבוע.

 HB – 13צנרת פי.וי.סי. גלויה תצבע במערכת סינתטית (סופרלק) על בסיס יסוד טמבור   .ח

 .לאחר ניקוי וחספוס השטח

 תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.  .ט

 תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינתטית. צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.  .י

מיקרון. עובי מינימלי של כל שכבת צבע  120עובי מינימלי של מערכת הצבע בכל המקרים   .יא

 שכבות של צבע יסוד כל שכבה תהא בגוון שונה. 2מיקרון . כאשר נדרשות  30יהא 

 תאם להוראות ולמפרטים של היצרן הצבע.הצביעה בה  .יב

בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד שלא ללכלך את הסביבה ( צנרת סמוכה,   .יג

 רצפה, קירות, מתקנים וכו') .

 כל עבודות הצביעה, סימון, משילוט וכו' כלולות במחירי היחידה של הצנרת והתמיכות.  .יד

י הבטיחות והגהות ובמיוחד לאור העובדה יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהל  .טו

 שמדובר בחומרים נדיפים, מתלקחים ורעילים.

  

  בידוד (צנרת הסקה ומים חמים) 07.3.6

צנורות הסקה ומים חמים מבודדים באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי, בלתי דליק כדוגמת   .א

 יות.מ"מ כמצוין בכתב הכמו 25מ"מ או  19"ענביד".   עובי הבידוד: לצנורות גלויים 

הגנה על הבידוד הגלוי במקומות סגורים כגון תקרות מונמכות, תהא באמצעות עטיפת סרט   .ב

  . 60%פלסטי בחפיפה של 

הגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות כגון פירים, חדרי מכונות, חיצוני וכו' תהא באמצעות 

  עטיפת פח.

מ"מ  0.8ובעובי  1.5" מ"מ לצינורות בקוטר עד 0.6הגנה באמצעות עטיפת פח מגולוון בעובי   .ג

ס"מ . כוון חיבור האורך בין הפחים  3לקטרים גדולים יותר. חפיפת החיבורים בין הפחים 

 כלפי מטה בקו אחיד לכל אורך הצינור. 4:00או  8:00ייעשו בשעה 

 מ'. 3מ"מ כל  5בתחתית הבדוד, במקומות חשופים לגשם, יש לבצע חורים לניקוז בקוטר   .ד

שמופיע בסעיף "צביעה" להלן ובגוון שיקבע ע"י המפקח. הצביעה  עטיפת הפח צבועה כפי  .ה

 תהא.חרושתית.

) בתוך שרוולי פי.וי.סי. 1מ"מ (" 25צנרת בקרקע מבודדת באמצעות פוליאוריתן מוקצף בעובי   .ו

 "חפציבה".-הבידוד יבוצע באופן חרושתי כדוגמת "פלגל"

יתן לתוך שרוולים ותבניות באזור החיבורים יש להשלים הבידוד על ידי יציקת פוליאור

  פי.וי.סי. 
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 מדידה  .ז

וללא הורדה עבור אביזרים  0700.08בידוד ועטיפת פח נמדדים בהתאם למפרט הכללי  

ושסתומים לא מבודדים. אוגני חציצה כלולים במחיר הבידוד. לא תשלום תוספת עבור בידוד 

במחיר הבידוד. צביעת הפח ועטיפת פח של זויות,  הסתעפות וכו' . עטיפת סרט פלסטיק כלולה 

  כלולה במחיר עטיפת הפח.

  

  קבועות סניטריות 07.3.7

הדיירים/קבלן ראשי יספקו לשטח את הקבועות הסניטרים , לרבות הברזים והסוללות. הקבלן   .א

  האינסטלציה יבצע התקנות בלבד לקבועות הסניטרים וסוללות המים .

 ההכנות לחיבורה . הקבלן ידאג לקבל נתוני חיבור מדויקים קבועה לפני ביצוע  .ב

מרכזי הכלים, הגבהים, המיקום המדויק והפרטים יהיו בהתאם לתכנית האדריכלות ובמידה   .ג

וישנן תכניות אדריכלות פנים גם בהתאם אליהן. אין להתקין קבועות ללא מידע מדויק על 

  מיקמן.

ות כאשר הקבועות מותקנות על גבי או בתוך מחיצות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכ  .ד

 מיוחדות, חרושתיות, מגולוונות, הנשענות על הרצפה ו/או על מערכת תמיכות הקיר (ניצבים).

  כיורים יש לתמוך באמצעות מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.

  ברזים סמויים וצנרת יש לתמוך עם מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.

  .BURDAמערכת התמיכות תוצרת 

כה חרושתיים מתאימים אל הרצפה. אביזר התמיכה אסלות יחוברו באמצעות אביזרים תמי  .ה

מיועד לחיזוק האסלה ומיכל ההדחה או המזרם והוא במבנה כבד הכולל מסגרת למיכל, פלטה 

  עם  ברגים מתכווננים לאסלה ורגלי חיזוק טלסקופיות עם פלטת חיזוק לרצפה.

חת הפתח כיורים בהם מתוכנן להתקנת ברז עומד (פרח) יהיו עם הכנה חרושתית לקדי  .ו

  המתאים.

לכל ברז, סוללה ומזרם אלקטרוני יש להכין שרוול מהקבועה ועד התקרה המונמכת ולחבר   .ז

 בהמשך את ההזנה (מתח נמוך) שתסופק על ידי אחרים.

החלל סביב אמבטיות עשויות פח פלדה ימולא באמצעות פוליאוריתן מוקצף או חומר אחר   .ח

ס"מ סביב כל  2וחד והתזה של בטון בעובי יצוק במקום או שתבוצע מריחה  של פריימר מי

האמבטיה לפי התקנתה. במקרה של ביצוע התזת בטון יש בנוסף לכך למלא בחול סביב כל 

 האמבטיה.

ס"מ . הגוון ע"פ בחירת  2משטחים, כיורים, אגניות וכו' משיש סינטטי יהיו בעובי מינימלי של   .ט

 סטרוקציה מושלמת מפרופיל מגולוון.האדריכל. משטחים בהתקנה חופשית יותקנו על גבי קונ

המידות לגבי משטחי שיש סינטטי ואקרילי הן מקורבות מידות מדויקות יש לקחת בשטח   .י

ולהגיש לאישור האדריכל את תוכניות הביצוע המפורטות של המשטחים. מידות לקנטים 

 ולהגבהות הן למקרה של העדר מידות בתכניות ובכתב הכמויות.

 עם הנגר לגבי משטחים המותקנים על גבי ארון.יש לבצע תאום מוקדם   .יא

 כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השונים של הקבועות.  .יב
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  כללי  –צנרת  07.3.8

כלל  -הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך  .א

  באופן סכמטי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.

טרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים וכתב הכמויות, מתייחסים לקוטר כל הק  .ב

נומינלי של הצינור. קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת (לפי תקן ארופאי) הנתונים 

 במ"מ, מתייחסים לקוטרם החיצוני.

יום אחרי  הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני הרכבתם ויסתום את קצותיהם הפתוחים יום  .ג

גמר העבודה. הקבלן יסתום צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקי עץ 

 מתאימות. הקבלן יבדוק ינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפי הפעלת המתקן.

כדרישת מינימום. בתוכניות לא מסומנות  1205הקבלן יתקן ביקורת בהתאם להל"ת ולתקן   .ד

י קלות פתיחת מחברי צנרת (יצקת ללא ראש) אינה תחליף לעין ביקורת ביקורת מודגש בזאת כ

 כנדרש.

 60הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר . מרחק מינימלי בין צנרת להפרעה הינו   .ה

 מ'. 2ס"מ ומעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא 

במקומות בהם הדבר יש להתקין אביזרים חיוץ תקניים בחיבור צנרת מסוגי מתכות שונים ו  .ו

 נדרש על פי התקנים.

צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי שיהא צורך לפרק   .ז

 צינורות אחרים.

פי הוראות היצרנים ובאישור המפקח.  צנרת תותקן באופן שלא -חיבור צנרת לציוד יעשו על  .ח

 תשען על הציוד אלא תתמך בנפרד.

בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציקה ( הכנת המעבר, יש לבצע הכנות   .ט

 ההסתעפויות וכו' או השארת פתחים/ הנמכות).

כל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמל. במקרה של   .י

 אביזרי חיוץ בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.

דות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. ברזי ניקוז עם פקק יותקנו משחררי אויר יותקנו בנקו  .יא

 בנקודות הנמוכות.

בדיקות הרס  5המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד   .יב

לצנרת (חיתוך מקטע ובדיקה של איכות הריתוך/ הלחמה). תוצאה לא טובה תגרום לפסילת 

 העבודה.

יקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים והלחמות באמצעות צילומי המזמין רשאי ע"פ ש  .יג

. הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה, במהלכה  ANSI - 31.3רנטגן. הבדיקות יעשו על פי תקן 

 או בסופה ובמכון שיבחר על ידי המזמין.

ובעת . הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבצעו מחדש. חוות הדעת של מכון הבדיקה הינה הק

  במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה לפי קביעת המהנדס הרתכים יפסלו והקבלן יחליפם.

בעת ביצוע בדיקות הלחץ יש לנתק את הצנרת, הציוד ואביזרים (חדשיים וקיימים) העלולים   .יד

  להנזק בעת ביצוע הבדיקה.
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חיות פי הנ-לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה  יסודית של כל המערכות על  .טו

  הל"ת.

הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי אורך הספחים  -מדידה  .טז

כגון זויות, הסתעפויות וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים. מסננים וכו' כאשר הם נמדדים 

 בנפרד כאשר הספחים ואביזרים אינם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך הצנרת.

  רות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.צינו

  תכולת המחירים  .יז

  מחירי הצינורות למינהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את :

כל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות, מעברים וכו' , אלא אם יוחד לעבודות אלו סעיף מיוחד  -

  בכתב הכמויות.

אפ, מחברי - מופות, מופות התפשטיות, מחברי קוויק כל אמצעי החיבור כגון בנדים, אוגנים, -

  ויקאוליק, רקורדים וכדומה וכל אמצעי הקביעה, התמיכה וחומרי העזר.

 תיקוני בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו. -

 חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע. -

 ומיים לאחר שסופקו לאתר.הכנת שרוולים מראש או קידוח (יהלום) באלמנטים טר -

 קידוח מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש. -

 אביזרי חיוץ לצנרת. -

 חיבור הצנרת למערכת הארקה כנדרש בחוק. -

 עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת ונחושת סמויה. -

 אטימת מעברים דרך אזורי אש. -

 אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים לפי הוראות (פיקוד העורף). -

 צביעת צנרת ואביזרים. -

 עטיפת בטון לצנרת במילוי. -

  

  צינורות מגולוונים למים קרים/חמים וכיבוי 07.3.9

מחוברים בהברגות. צינורות בקוטר  593לפי ת.י.  40צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול   .א

  ניתן לחבר בריתוך . 3"-4"

  מתאימה . ומעלה ניתן לרתך שימוש באלקטרודה 3צינורות לכיבוי אש בקוטר "  .ב

שכבתי -צינורות סמויים (בקירות, במילוי ) וצינורות בקרקע יהיו עם ציפוי חרושתי תלת  .ג

 תוצרת "אברות" או שווה ערך.   APC GALמפוליאתילן שחול כדוגמת 

 צינורות במילוי יהיו עם עטיפת בטון, יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרט.  .ד

ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה בה  10עד גובה  צינורות בקרקע יהיו מוגנים עם הציפוי החרושתי  .ה

 הצינור יוצא מהקרקע.

כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת (הנחושת בהמשך הזרימה) יש להתקין   .ו

 אביזרי חיוץ תקניים.

 ס"מ מסביב. 15הצינורות בקרקע יהיו עם עטיפת חול   .ז

 שעות. 24אטמ' במשך  12תבוצע בדיקת לחץ של   .ח
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  למים וכיבוי תת קרקעי)פה מלט (צנרת מצו 07.3.10

  עם ציפוי מלט פנימי והגנה חיצונית. 530הצינורות יהיו מפלדה לפי ת"י   .א

שכבתי מפוליאתילן שחול כדוגמת -הגנה על צינורות בקרקע באמצעות ציפוי חרושתי תלת  .ב

ASP  ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה בה  10מתוצרת "אברות" או שווה ערך. ההגנה עד גובה

  יוצא מהקרקע.הצינור 

 ס"מ מסביב. 15הצינורות בקרקע עם עטיפת חול   .ג

שכבות עליון בעובי כולל של  2-שכבות יסוד ו 2צינורות גלויים צבועים במערכת צבע סינטטי,   .ד

מיקרון. ניקוי וצבע יסוד יעשו במפעל הצינורות. תיקוני צבע יסוד וצביעה עליונה יעשו  120

 באתר.

י, מצופים מלט פנימי. אין ליצר אביזרים באתר אלא באישור ספחי הצנרת יהיו מיצור חרושת  .ה

 ידי חיתוך וריתוך של סגמנטים  מהצינור המצופה.-מפורש של המפקח. אין ליצר אביזרים על

  הגנה חיצונית על הספחים בקרקע באמצעות סרט פוליאתילן. היישום ע"פ הנחיות היצרן.

פנדו" (בהתאם להנחיות היצרן) או חיבור הצנרת יעשו בריתוך תוך שימוש במשחת "אקס  .ו

 באמצעות אביזרים מיוחדים כמפורט (דרסר, וכו').

  ובאישור מכון התקנים. 127הרתכים מוסמכים לפי ת.י.   .ז

 תיקוני ציפוי מלט פנימי באמצעות מלפלסט.  .ח

תיקון פגיעות בעטיפת המגן וציפוי חיצוני לראשי ריתוך וכו'. באמצעות מערכת של סרטים   .ט

 ווצים מפוליאתילן מצולב. היישום על פי הוראות היצרן.ושרוולים מתכ

בגמר העבודה יזמין הקבלן את שירות השדה של היצרן לבדיקת טיב הביצוע ושלימות העטיפה   .י

 באמצעות מכשיר " הולידיי דטקטור" .

 שעות. 24אטמ' במשך  12תבוצע בדיקת לחץ של   .יא

  

 ( למערכת סולרית)צינורות שחורים  07.3.11

  . 40ורה ללא תפר סקדיול צנרת תהא מפלדה שח  .א

  מחוברת ברתוך. 1( כולל) מחוברת בהברגות, צנרת בקוטר מעל " 1עד " 0.5" - צנרת בקטרים מ  .ב

ספחים (קשתות, הסתעפויות וכו') יהיו חרושתיים, עשויים מפלדה, ללא תפר, ובסקדיול   .ג

 המתאים לסגור הצינור.

בלבד. הכפופים יבוצעו רק  1.5"כפוף הצנרת יבוצע רק באישור המפקח ועבור צנרת עד קוטר   .ד

 2בעזרת מכונות כפוף הידראוליות וללא חימום מוקדם של הצנור , אין לכפוף צנרת בקוטר "

 ומעלה.

(כולל) מחוברים בהברגות, אלא אם צויין אחרת בכתב  2אביזרי צנרת (ברזים וכו') עד קוטר "  .ה

 הכמויות.

 ים לפי פרט.צנרת במילוי עם בידוד ועטיפה בבטון יצוק בין סרגל  .ו

יש להקפיד על התקנת הצנרת להסקה בשיפועים אחידים כלפי נקודות אוורור ונקודות ניקוז.   .ז

בכל נקודה גבוהה יש להתקין ברז שחרור אויר אוטומטי עם ברז ניתוק ובכל נקודה נמוכה ברז 

 ניקוז.
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מסודרת  פליטות האויר והמים בנקודות שחרור האויר יחוברו עם צינור פלדה אל שוקת ניקוז

  בחדר במכונות.

 שעות. 24אטמ' במשך  12בדיקת לחץ   .ח

 הגנה על הצינור:  .א

  ס"מ מסביב. 10שכבות לכה ביטומנית ועטיפת חול  2בקרקע : -

  שכבות סינטטי עליון. 2 -שכבות צבע יסוד מינימום ו 2גלוי :  -

  ביציקת בטון: אין צורך בהגנה . -

  מחתח לרצפת המבנה: -

ס"מ ומעליו עד  10משלושה צדדים בעובי  20 - נה יהיה עטוף בטון בצנור מתחת לרצפה המב 

מ"מ ועם חשוקים  10מוטות מברזל מצולע בקוטר  4לרצפת הבטון שמעליו זיון הבטון יהיה עם 

  ס"מ. החישוקים יתחילו מפני רצפת הבטון. 20מ"מ כל  6בקוטר 

  בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.  .ב

  

  צנרת גבריט לדלוחין  07.3.15

  

ועברה בין מרחבים מוגנים, ניקוז מזגנים ( בחלקם), זקפי ניקוז ובמקומות צנרת דלוחין ה  .א

  נוספים שיצוינו בתכניות ובמפרט תהיה מגבריט.

  , מחובר בריתוך, עם אביזרים סניטריים מפליז. HDPEצינור הדלוחין יהא גבריט,   .ב

 צנרת העוברת במילוי יש לעטוף מסביב.  .ג

  

  צנרת פי.וי.סי. לביוב חיצוני 07.3.16

  

מסוג  884פי.וי.סי. קשיח לביבו ותיעול תת קרקעי תהא צינור פי.וי.סי. קשיח לפי ת.י. - צנרת מ  .א

  " עבה". 

  תקע וגומייה אוטמת.- חיבור הצנרת מסוג שקע  .ב

 התקנת הצנרת על פי התקנים הרלוונטיים ובהתאם להוראות היצרנים.  .ג

 כניסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים.  .ד

 ס"מ מסביב. 10טיפת חול הצנרת מונחת  בקרקע עם ע  .ה

 בדיקת לחץ בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.  .ו

  

 צנרת פוליבוטילן למים חמים תת קרקעי 07.3.17

  

  ס"מ מסביב. 15הצנרת בקרקע מונחת בחפירה על גבי מצע חול   .א

ס"מ לפי תנאי הקרקע. הצנרת בשיפוע אחיד, בהתאם  100-60הצנרת מונחת בעומק של 

  לטופוגרפית הקרקע .

על גבי מגשים או מחוזקת באמצעות תמיכות. בצפיפות מתאימה לקבלת צנרת גלויה מונחת   .ב

  תוואי אחיד ללא שקיעות.

  שעות. הבדיקה תבוצע לפי כיסוי הצינור. 24בדיקת לחץ זהה לדרג הצינור. משך הבדיקה   .ג
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בהסתעפויות או בשינויי כיוון יש לעגן את הצנרת בגושי בטון לפי הנחיות יצרן הצינורות. גושי   .ד

 ולים במחיר הצנרת.הבטון כל

  

  ) למים קרים/חמיםMULTIGULL S.P. )SUPER PIPE/- צנרת  07.3.18

  

שכבות פוליאתילן מצולב ושכבה אמצעית מאלומיניום, כדוגמת תוצרת  2עשויה  S.Pצנרת   .א

  מצרפלס.

  הצנרת תותקן בכפוף לתכניות. להוראות והנחיות היצרן ובהתאם למפרט מכון התקנים.   .ב

 ים, מסופקים על ידי המפעל או מאושרים על ידו.אביזרי הצנרת יהיו מקורי   .ג

 העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים:  .ד

  קבלת אישור בפיקוח לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים. -

  פיקוח היצרן על ביצוע העבודה. -

  שנים . 10המצאת תעודת אחריות מהיצרן למזמין למשך  -

  ת לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע העבודה.ליצרן ו/או למפקח הזכו

  תאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.

  צינורות החשופים לשמש יהיו צינורות שחורים בלבד, מתאימים למטרה זו.  .ה

  יש להשתמש בתושבות מתאימות, בודדות או כפולות להתקנת הברזים והסוללות.  .ו

 יות על ידי אביזר טי או על ידי תושבת עם כניסה כפולה.הסתעפויות בצנרת עשו  .ז

 קוטר הצנרת כשווה ערך לצנרת פלדה או נחושת יהא   .ח

  1"-שווה ערך ל –מ"מ חוץ  25

  . 3/4"-שווה ערך ל –מ"מ חוץ  20

  1/2"-שווה ערך ל –מ"מ חוץ  16

  מ"מ חוץ. 14אין להשתמש בצנרת בקוטר 

  פוליאתילן או על ידי תרמילי גומי סינטטי.צנרת מים חמים יש לבודד על ידי שרוול   .ט

  צנרת במילוי הרצפה תותקן רק לאחר שפוזר חול המילוי.  .י

  את הצנרת במילוי הרצפה יש לעטוף מיד בגמר בדיקת הלחץ.

אטמ'  6-אטמ' במשך שעות. לאחר הבדיקה יש להוריד את הלחץ ל 15בדיקת לחץ בלחץ   .יא

יה וזאת בכדי שבמידה ונגרם נזק לצינור ולהשאיר את הצנרת תחת לחץ במשך כל שלבי הבנ

 ניתן יהא לאתרו מיידית ולתקנו.

כל המתואר לעיל ( אביזרים, עטיפות בטון, תושבות וכו' ) כלול במחירי היחידה . רק הבידוד   .יב

  נמדד בנפרד.
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   אביזרי צנרת 07.3.19

  

 אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה מינימליים של:  .א

  אטמ' 16 –עבודה  לחץ      

  C 100◌ْ טמפ' עבודה        

  ומעלה מאוגן. 3, כולל הברגה, מקוטר"2חיבור אביזרים, אלא אם צוין אחרת, יהיו: עד קוטר "  .ב

ידי התקנה של רקורד, לאחריו, בכיוון הזרימה , או -כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על  .ג

  בינו ובין מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר.

 זיםבר  .ד

ציניפיקציה עם אטם טפלון. הכדור מצופה כרום עם מחבר -ברזים כדוריים מפליז עמיד לדה )1

  מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.

חלקים עם אטם מתאים לסוג וטמפרטורות הנוזל. הכדור  3ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס  )2

 מצופה כרום עם מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.

, מדף מצופה 304זל יציקה. עם גלגל הפעלה ותמסורת, ציר נירוסטה ברזי פרפר עשויים בר )3

 ריסלן, תושבת מגומי ניטרלי (אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות).

  ברזים מותקנים מחוץ למבנה צריכים להיות מתאימים להתקנה חיצונית.

  ) עשויים מברזל יציקה עם גלגל הפעלה .GATE VALVE)  ברזי שער (4

  ה אמייל, טריז מצופה גומי סינטטי.גוף מצופ     

  ) .UL/FM) ומאושרים לכבוי אש (Y&O.Sברזי שער לכבוי אש יהיו מסוג ציר מתרומם (     

)  ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה. דיאפרגמה מגומי בוטילי. גלגל ההפעלה מברזל יציקה. 5

  מראה סימון מצב פתיחה.

 חוזרים- אל  .ה

טיפוס דו כנפי,  –ומעלה  3גוף פליז, תושבת, דיסק וקפיץ נירוסטה. " טיפוס מוחזר קפיץ, – 2עד "

חוזרים -גוף ברזל יציקה מצופה פנים נאופרן, דיסקיות וקפיץ מנירוסטה, תושבות רכות. אל

  המותקנים אחרי משאבות יהיו מטיפוס שקט.

  מונע רימה חוזרת (מז"ח) ואל חוזר כפול  .ו

מסוג התואם את דרישות משרד הבריאות ומאושר על ידו מונע זרימה חוזרת ואל חוזר כפול יהיו 

מיא"מ. מונע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ מופחת. הציוד עשוי נירוסטה , יצקת ברזל 

  ).2מצופה אפוקסי או ברונזה (עד "

כל מז"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקנים ואישור הבדיקה יצורף לתיק 

  המתקן.

  ניםמסנ  .ז

 20) עם רשת. גוף עשוי פליז או יציקת ברזל כמצוין בכתב הכמויות. רשת נירוסטה Yמבנה אלכסני (

  ומעלה מצוידים בברז ניקוז כדורי וצינור עד הרצפה. 1.5מ"מ ) מסננים בקוטר " 0.75מש (חור 

  מקטני לחץ  .ח

יציאה ניתן לכיוון (כולל): טיפוס ישיר עם קפיץ, בורג ויסות וסידור נעילה. לחץ ה 2עד קוטר " )1

  ומשאר קבוע וסטטי גם בחוסר זרימה . גוף הווסת עשוי פליז. לחץ ביציאה.
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ומעלה: טיפוס דיאפרגמה מופעל על ידי נווט. גוף הברז מברזל יציקה, ציפוי אלסטומרי  3קוטר " )2

 פנימי וצביעה חיצונית, דיאפרגמה נאופרן, גוף הנווט מפליז.

  לנווט, מד לחץ ומסנן לנווט. מקטין הלחץ מצוייד בברזי ניתוק

  הצנרת עשויה נחושת. לחץ היציאה ניתן לויסות ונשאר סטטי גם בחוסר זרימה.

  שסתומי בטחון  .ט

מטיפוס מוחזר קפיץ וידית משיכה או סיבוב, או מטיפוס הידראולי עם דיאפרגמה. גוף השסתום 

ידי -ול השסתומים יעשה עלעשוי פליז עם הברגה . התושבת ניתנת להחלפה. קפיץ עשוי נירוסטה. כי

  היצרן במפעל. השסתומים. יהיו מצויידים עם חותם המונע שינוי הכיוון.

  משחררי אויר  .י

  גוף עשוי פליז. ברז ניתוק כדורי לפניו.

 חיבורים גמישים  .יא

  ומעלה.        3. כולל מאוגנים בקוטר "2עשויים נאופרן, מוברגים עד קוטר "

כאשר לא מסומנים חיבורים גמישים יש לוודא כי  בצנרת מים חמים מאד ובצנרת קיטור

התפשטות הצנרת תתאפשר באופן חופשי מבלי להעביר עומד ולחצים לציוד וללא סכנת "נפילה" 

 של הקווים מהתמיכות.

  אביזרי בקרה  .יב

  מד לחץ  ) 1

ד , תחום מדידה כפול מתחום עבודה. מד הלחץ מצויי 4טפוס בורדון, גוף נירוסטה או דלרין. סקלה "

  בברז ניתוק ושחרור אויר כדורי ובסיפון.

  מד חום . 2

  מעלות מתחום העבודה. כיס (נדן) נירוסטה. 30 -לוח שנתות גבוה ב    

  לפחות, גשש נירוסטה, גוף נירוסטה. 2.5מטל: סקלה "- טיפוס בי    

  טיפוס תעשייתי: גוף אלומיניום, מילוי כוהל, גשש נירוסטה.    

  לפחות, קפילרה וגשש נירוסטה. 2.5קפילרי: סקלה "    

  דיגיטלי: קפילרי, גשש נירוסטה , גוף פלסטיק.   

  בקר טמפ' ) 3

בקר טמפ' כולל רגש טמפ' המותקן בצינור/ מיכל באמצעות כיס נירוסטה ובקר אלקטרוני הכולל     

כאשר אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה נפרדת  2- תצוגת דיגיטלית, יציאה אנלוגית ו

  אין לוח פיקוד מקומי.

  בקר לחץ ) 4

בקר לחץ כולל מתמר עשוי נירוסטה המותקן בצינור / מיכל ובקר אלקטרוני הכולל תצוגה דיגיטלית,   

אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה נפרדת כאשר אין לוח פיקוד  2-יציאה אנלוגית ו

  מקומי.

 מדידה  .יג

מורכבים במקום. מחירם כולל אוגנים נגדיים, רקורדים  האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות,

  וסידורי חיזוק או התקנה מתאימים. מחיר הבקרים כולל את החווט בין הרגש לבקר.

  אופני מדידה  .א

משאבות נמדדות כשהן פועלות במקום. מחירן כולל סידורי התקנה וחיזוק, חיווט חשמלי, 

  ורך , פילוס איזון והרצה.מפסק מקומי במידות הצורך, בסיס בטון במידת הצ
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 תאי בקורת 07.3.29

  .658תאי בקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י.   .א

ס"מ לפחות מעל פני צינור  30התאם עשויים עם תחתית ודופן מיציקה מונוליטית עד גובה 

הכניסה ועם פתחים קדוחים, או שיהו תאים משולבים עם חלק פנימי תחתון מפוליאתילן 

  עם תעלת זרימה מובנות וכניסות ויציאות מוכנות לחיבור צנרת. וחיצוני מבטון טרומי

  ) כדלקמן: EN-124 1994( 489התקרות והמכסים  יהיו טרומיים, טיפוס ב.ב. לפי תקן   .ב

  .  B-125טיפוס  -במקומות ללא תנועת רכב (גינון, מדרכה, מבנה חניה) -

 . D-400טיפוס  –במקומות עם תנועת רכב (חניה, כביש וכו')  -

ימה בין החוליות וכן בין התקרה והחוליה העליונה באמצעות אטם אלסטי על בסיס האט  .ג

 ביטומני כדוגמת "איטופלסט" מתוצרת וולפמן.

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים, או לפי הנחיות אדריכל  10באזורי גנון יהיו התאים בגובה   .ד

 הפיתוח או המפקח.

ט כאשר רק הפקק ומסגרת ס"מ מתחת האספל 20תאים במשטח אספלט יבוצעו תקרה   .ה

 המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט.

תאים במשטח גרנוליט או במשטחי ריצוף שונים יהיו כנ"ל אך עם חומר זהה חמשטח, יצוק   .ו

 בתוך הפקק.

ס"מ מתחת המשטח עם מכסה עליון עשוי מיציקת  20תאים במשטח מרוצף יבוצעו עם תקרה   .ז

קק מרובע עם הכנה להנחת אבני הריצוף בתוכו. ס"מ ופ 60X60ברזל הכולל מסגרת מרובעת 

 תוצרת וולפמן. 66המכסה כדוגמת דגם 

תאים מתחת משטחי בטון, כגון במרתף חניה וכו'. יהיו תאים טרומיים מוכנים (רצפה וקירות)   .ח

עם תקרה טרומית מתחת רצפת הבטון כאשר הפקק והמסגרת יצוקים במשטח הבטון וגימור 

הקשור אל  30- מתחת רצפת התא יש לבצע בסיס מבטון מזוין ב הפקק זהה לגימור הבטון.

 עטיפת הבטון של הצנרת ואל רצפת הבטון.

 הנחיות לקוטר התאים כפונקציה של עומקים ( אם לא צויין אחרת בתכניות) יהיו כדלקמן:   .ט

  ס"מ 50ס"מ, פתח  80עד עומק  60קוטר 

  ס"מ  50ס"מ, פתח  125עד עומק  80קוטר 

  ס"מ . 60ס"מ, פחת  250עד עומק  100X80לבני או מ 100קוטר 

  ס"מ. 60ס"מ, פתח  250מעל  120X100או מלבני  125קוטר 

חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים כדוגמת "איטוביב" תוצרת וולפמן או מופת   .י

 חדירה מיוחדת עשויה פי.וי.סי.

 ונה.ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קונית עלי 125 -ו 100תאים בקוטר   .יא

 מפלים יעשו לפי הנחיות הבאות:  .יב

  ס"מ : על ידי עיבוד הקרקעית (כלול במחיר התא). 40עד הפרש 

  ס"מ: מפל חיצוני כמצוין בתכניות (משולם בנפרד). 40מעל 

תאי בקורת לניקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב, אך לא יעשו בתוכם תעלות   .יג

 זרימה.

  ל הביוב והתיעול כבסיס להכנת תכנית "כפי שבוצע".בגמר העבודה יש לבצע מדידה ש  .יד
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מחיר תאי הביקורת כולל בסיס, חוליות, תקרות בהתאם לעומס הדרוש, מכסים,  מדידה:  .טו

 אביזרים מיוחדים לכניסת צנרת הביוב/תיעול לתוך התא, מדידה בגמר הביצוע, קומפלט.

  שורות הפלסטיק תימדדנה כזהות לשוחות הטרומיות מבטון.
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  מערכת מים ביוב –תיק מסירה 

  תאגיד המים

  

יום  14לצורך קבלת תעודת מסירה מתאגיד המים הקבלן נדרש להגיש טרם עריכת המסירה בשטח (

  לפני המסירה ) את המסמכים הבאים :

  תכלול : AS MADE. תוכניות  1

 כולל , חתימה ע"י מודד מוסמך . 1:500 -תוכנית בקנ"מ שלא תפחת מ •

 ימת המפקח על התוכניות ואישור שפרטי התוכנית נבדקו ונכונים .אישור וחת •

 אישור וחתימת המתכנן על התוכנית . •

התוכנית העדות תכלול את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל , כולל  •

העבודות הנסתרות כגון קוי חשמל , ניקוז וכו.. כפי שבוצע ( כולל כל השינויים 

 מתוכנית המקורית )

 וכנו באוטוקאד בהתאם לגרסת התאגיד .כל התוכניות י •

 . DWGעותקי תוכניות נייר וקובץ  3הקבלן ימסור לתאגיד  •

  ביוב : AS MADEתוכניות 

 מערכת ביוב לצבוע בצבע חום . •

 למספר את כל השוחות לפי המספור בתוכנית הביצוע . •

 לסמן כיווני זרימה . •

 ינור במ"מ ., לכתוב את קוטר הצ PVC ‘ SN8קוטר הקו אם בוצע צינור  •

 להראות חיבור כל בית / מבנה לאיזה שוחה מתחבר . •

לסמן שוחה /שוחות עירוניות אליה המערכת מתחברת , להראות את נתוני  •

 .  TL ILהשוחות העירוניות 

 המפל .  ILלסמן מפלים ולכתוב  •

  מערכת מים : AS MADEתוכניות 

י כיבוי אש + בקו המים יש לסמן קוטר הקו . יש לסמן בסימון מקובל ברז •

 מתקן שבירה . יש לציין מקרא את הסימון .

 להראות חיבור למערכת המים הציבורית , לסמן שוחות מגוף . •

להדגיש את ארון מפרט המים בכל בניין / בית ולסמן מס' יחידות דיור  •

 מחוברת .

 לסמן יציאות לגינון קוטר חיבור . •

 לסמן ברזי כיבוי אש . •

  הקווים . . דו"ח שרות שדה לכל אורך2

  ריתוכי צנרת ואביזרים . 10%. דו"ח צילום רדיוגרפי למינמום 3

  הרס באמצעות צילום וידאו לגילוי פגמים פנימיים לכל הצנרת המסופקת .-.דו"ח בדיקת אל4

  .אישור חיטוי ובדיקת איכות מים . על ידי בודק מוסמך על ידי משרד הבריאות .5
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נבדק ע"י פרוט אורך וקוטר הקווים , זמן ביצוע ומשטר לחצים .פרוטוקול בדיקת לחץ מים לכל קטע ה6

  החתומים ע"י הקבלן , המפקח ונציג שרות שדה של יצרן הצנרת והתאגיד .

  . דו"ח צילום צנרת הביוב .7

  . אישור כיבוי אש .8

  שנה לכל יתר האביזרים מיום מסירת העבודה . 3-1 - שנים לצנרת מכל סוג ו 10.תעודת אחריות 9

  חומר טכני אודות החומרים והאביזרים בפרויקט ..10

  . המלצות יצרן הציוד לתחזוקה שוטפת של האביזרים .11

  . רשימה מרוכזת של ציוד / צנרת המורכבת כולל יצרני / ספקי הציוד , מס טלפון ושם היצרן / ספק .12
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  עבודות חשמל – 08פרק 

  
  - לוחות חשמל   08.1

  
  כללי  08.1.1

להבטחת איכות, או שיש לו  ISO 9002 הלוחות ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי
( או שנכלל ברשימת היצרנים בעלי 1419,    )עמידה בתקן 22הסמכה ממכון התקנים הישראלי ת"ת 

  .דרגת איכות של מנהל הרכש (מנה"ר) במשהב"ט
  

  הלוחותמבנה   08.1.2
חיזוקים מפרופילי פלדה  מ"מ לפחות, עם 1.5הלוחות  ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי   א.

דלתות ועם פנלים פנימיים , דלתות יצוידו במנעול  פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם
  פנימי לאפשרות נעילה עם מפתח .

  סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה.  ב.

 -חלד. הצירים יאפשרו פתיחת כל דלת ב-ירים יהיו פנימיים (מוסתרים) מפלדת אלהצ  ג.

  , בלי קשר למצב שאר הדלתות.�180
  כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל פינות הדלתות, עם   ד.

  לפתיחה. מדבקות המורות את כוון הסיבוב
  לאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות.יותקנו מחיצות פח מ  ה.           

  בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות (הכל בהתאם לחומר ממנו בנוי   ו.   
  הלוח), מפח כדוגמת הפח של הפנלים. 

  ס"מ לפחות. 20*20*3מידות הכיס יהיו            
  שירת כבלים ומהדקי יציאה.ס"מ עבור פסים לק 40בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה   ז.
  על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים ראשיים, נוריות סימון,   ח.

  מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים למערכות הפיקוד.
הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקרטוסטטית. סוג הצבע   ט.

- RAL בע אחר באם    צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות בגוון קרם בהיר או בצ
  מיקרון.  120הצבע יהיה 

  ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת פרטינקס.  י.    
  כל החלקים ה"חיים"  (נושאי מתח) יוגנו נגד מגע מקרי.  יא.  

  קה הראשי. חלקים מתכתיים חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההאר  יב.
  חלד.-מפלדת אל כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו

כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים כפולים,   יג.
  למניעת התרופפות.

  מהציוד המותקן. מקום שמור יכלול גם  25%בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור   יד.
שיכוסו בסגרים פלסטיים), מקום למהדקים וכן קונסטרוקציה פתחים בפנלים (
  להרכבת הציוד.

למיים וחדירת אבק ע"פ  הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות  טו.  
  או בכתב הכמויות.\המצויין בתוכניות ו

תח נמוך תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות וסוגים שונים (מתח  נמוך ,מ   טז.

  ).U.P.Sמאוד , חיוני , בלתי חיוני , 
  יבוי.כעשן ונחיר למערכת  יז.      בחלקו העליון של כל תא יותקן פתח עם מכסה (פלנג') עבור גלאי

  
  ציוד  .08.1.3

  ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:  א.     

  התקנה ע"ג מסילה),         מא"זים מודולריים  (ל -  A50לזרם עד                     

  . כושר הניתוק בלוחות המרוחקים KA10לקוטב, כושר ניתוק:   mm17.7רוחב                    

  לכל הציוד. KA30  מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה 30עד 

תרמית  OVER LOADמאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת   -ומעלה A63 - לזרם מ
בלבד ניתן יהיה לספק יחידה עם הגנה מגנטית  ומגנטית ניתנת לכיול (לפי דרישה

לפחות וכיול ההגנה המגנטית  KA30קבועה). אם לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיה 

  *  IN -יהיה ל 
  

  תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת במפורטות להלן:  ב.  
  

  או שניידר אלקטריק או איטון. ABBמתוצרת  -מא"זים   .1    
  תוצרת כנ"ל.  -מאמ"תים קומפקטיים   .2    
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  כנ"ל.                       –מנתקי מעגל להגנת מנועים   .3    

  מתוצרת כנ"ל.  Aממסרי פחת יהיו מדגם   .       4                    
  
  כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  (ללא הגנה עורפית), אך לא פחות מהמצויין לעיל.  ג.       

  

  קומפקטיים מסוג "פקט".  -  A63ה: עד דגם המפסיקים יהי  ד.      

  מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל. - A63מפסיקים מעל           
  
  מתוצרת כנ"ל. - מגענים   ה.       
  מ"מ, תוצרת כנ"ל. 22בקוטר  -לחצנים ונורות סימון   ו.       

  

  ., או "פניקס".K.A.Sם  קפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דג -מהדקים   ז.       
  

. IBM, או   CELSA, תוצרת "ארדו", או mm96*96בעלי סקלה מורחבת, במידות  -מודדים   ח.
  רבי מודד יהיו תוצרת סאטק.

  

לפחות, מתוצרת "דהאן"  KA100וזרם פריקה  V230למתח -מגיני מתחי יתר (פורקי ברק)   ט.

. P-41KA100ז'רן" דגם  -לן", או "מרVALVETRAB, או "פניקס" דגם "VA 280דגם 
  פזיים עם בסיס לשליפה.-המגינים יהיו חד

  
  פינים (עם ברגים),  14או  11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט  4ממסרי פקוד יהיו עם   י.

  , או "סירילק", או "אומרון". מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויין.VULC4RYמתוצרת "איזומי" דגם 
  

  ".HAGERהיו מתוצרת "ממסרי פקוד י  יא.
    

פינים, חיזוק החווט בברגים  11כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט   יב.
  (לא בהלחמה!). 

  
    חווט  .08.1.4
  החווט יבוצע במוליכים גמישים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים (אופקי ואנכי בלבד) בתוך   א.      

  תעלות חיווט תקניות.
  

  חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר.      ב.   
  

  תקנות,  –: מוליכים אשר לא יתאימו לזרם הנומינלי בהתאם למצויין בחוק החשמל הערה           
  לוחות חשמל יוחלפו ללא תמורה!.

  
שירשור" מאביזר כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי "  ג.       

  שהוא. לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג
  

  וכדומה, ע"י סרטי בידוד  סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה  ד.
  חום/שחור) פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל. דביקים בצבעי הפזות (חום, חום/כתום,

  
  בידוד, בחתך מתאים. תיימו בנעל כבל עם בידוד באו בשרוול לחיצה עםה.      כל מוליכים גמישים יס

  
  

  סימון ושילוט  .08.1.5
  א.    השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים שיחוזקו בניטים (לא בהדבקה). יותקנו שלטים, הן   

  ים.הפנל על הפנלים והן בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם   כאשר הלוח פתוח, ללא
  לשדה בלתי חיוני יהיה שילוט בצבע שחור וכתב לבן.                    
  לשדה חיוני יהיו שילוט בצבע אדום וכתב לבן.                    

  
  ב.      השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון המפסיקים הראשיים.  

  
  ל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, הפזה וכדומה. כל גיד ג.      בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכ  

    במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות ממוספרות. מספור גידי הפיקוד  
  חיווט  שיוכנו ע"י הקבלן. יהיה לפי תכניות 

  
  נמוך מאוד). ד.      יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח (מתח נמוך, ומתח         
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  תכניות ייצור  .08.1.6

האמור להלן  (אין להתחיל  הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות לכל
  בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות):

  

  .3A, בפורמט סטנדרטי 1:10תכניות בקנ"מ   א.  
התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות תכניות בחתך צד   ב.

כל הכיפופים וההקשחות, מיקום כל  והדלתות, ו'. התכניות יראו את מבנה הפנליםוכ
    הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה.

  קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים והגידים.-תרשימים חשמליים חד  ג.           
  מפרט הצביעה והגוון הסופי.  ד.          

  בתכניות ונתונים  מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור רשימה  ה.        
  טכניים המוכיחים את התאמתו.

  חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל עמידות המבדדים.  ו .          
  פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'.  ז.  

  התקנת כל הציוד  בלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרותעל הק  ח.         
הכבלים, התאמת השילוט, המעגלים  ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת

  וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.
  לטיב הלוח והציוד,  למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית  ט.                  

  באתר וכדומה. תאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנהה
  

  אספקת הלוח ע"י המזמין (אופציונאלי בלבד).        08.1.7
המזמין שומר לעצמו זכות לספק  לוחות החשמל לקבלן כאשר הקבלן יבצע התקנתם בלבד, 

  במקרה זה ישולם לקבלן רק עבור התקנת הלו לפי סעיף כתב הכמויות . 
לול הצבתו בשטח , התאמתו למקום ואופן ההתקנה , חיבור קו הזנה התקנת לוח חשמל תכ

  וכל המעגלים הסופיים אשר מתחברים ללוח עפ"י תכניות. 
חשמל או לוחות חשמל  הלוח יובל לאתר ע"י המזמין . במידה ותידרש מהקבל הובלת לוח

  תשולם תוספת בהתאם עפ"י סיכום בנפרד בין המזמין לבין הקבלן . 
  

  תקנים      .  08.1.8
  על כל חלקיו. 61439כל לוחות החשמל ייבנו לפי תקן ישראלי                    

  
  

  מובילים ותעלות כבלים  08.2
  

מ"מ לפחות ויגולוונו  5תעלות הרשת בפרויקט יהיו מברזל עגול בחתך   - תעלות רשת   08.2.1
  בגילוון חם לאחר הריתוכים.  

  בנה בעזרת חיזוקים מתועשים, מגולוונים.התעלות יחוזקו למ                
חיזוקים אלו יותקנו במרחקים המתאימים לחתך התעלה המרחק המקסימלי בין 

  מטר.                                                      1.5החיזוקים יהיה 
  ך.לשם כ  התעלות יחוברו בינהן  ולחיזוקים באמצעות מחברים המיועדים                

  
  מ"מ  לפחות , ויכללו מכסה  1.5תעלות הפח במתקן יהיו מפח מגולוון בעובי  –תעלות פח          08.2.2

  התעלה תיוצר עם שוליים פנימיים בחלק הפתוח לצורך חיזוק המכסה.
שוליים כך שיכסה את דפנות  מכסה התעלה ייוצר מפח זהה לזה של התעלה ,למכסה יהיו

  מ"מ. 15ורך התעלה (השוליים יהיו בא
                    

התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים,מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו במרחקים 
  מטר, התעלות יחוברו  1.5המתאימים לחתך התעלה כך שהמרחק המקסימלי לא יעלה על 

  ואומים. גיםבינהן באמצעות ניטים (לא ריתוך) ויחוזקו לחיזוקים עם בר                   
  

  תעלות אלו יהיו מתוצרת ידועה כל החיבורים,חיזוקים,  –תעלות מפח מגולוון מחורר           08.2.3
  הסתעפויות ,קשתות יהיו מקוריים בלבד.

במקומות שתעלות אלו ידרשו למכסה גם המכסה יהיה מקורי של אותו היצרן שייצר את 
  התעלה. 

  
  מגשרים בין הקטעים ובכל הפניות  לות המתכת תישמר ע"י חיבוריםרציפות ההארקה של תע        08.2.4

  צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  16וההסתעפויות במוליך   
  

  התעלות יהיו בגוון לפי   –תעלות פלסטיות/ תעלות אלומיניום/ תעלות פח דקורטיביות   08.2.5
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  ס"מ. 50בחירת המתכנן, ויכללו מכסה התעלות יחוזקו לקיר כל   
  כל הקשתות ,הסתעפיות יהיו מקוריים של היצרן (לא יותר חיתוך התעלה בסיבובים).                

  

  מגולוון ,הסולמת עצמה תיהיה מתועשת והחיבור בין שלבי  Uסולמות כבלים יהיו מברזל         08.2.6
  . בברגים ו/או בריתוך שיתבצע  לפני הגילוון הסלמת לבין העמודים המרכזיים יהיה   

  הגילוון יהיה בשיטת הגילוון החם.                  
  

  לפי המצויין    PVCתעלות כבלי חשמל ע"ג הקירות הפנימיים (במידה וידרשו) יהיו תעלות         08.2.7
  "חשמל" או  -ס"מ. יש לשלטן בהתאם ליעודן  40בתכניות עם מכסה, ויהיו מחוזקות לקיר כל 

  מטר. 2בשלט סנדביץ' חרוט, כל תקשורת                   
  

כל הנקודות אשר יבוצעו תה"ט  יבוצעו בצנרת מריכף כבה מאליו בחתכים ע"פ המצויין        08.2.8
, יבוצעו בצנרת מרירון בחתכים ע"פ המצויין יבוצעו עה"טבכתב הכמויות. כל הנקודות אשר 

  וצצות.הכמויות,למעט המקומות אשר שם יש לבצע נק' כמוגנות התפ בכתב
  

ופניות יהיו אוריגינליים  כל הסתעפויות התעלות, לרבות אבזרי קצה, אבזרי עליה וירידה  08.2.9
  בלבד.

  
רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין הקטעים ובכל הפניות   08.2.10

  צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  16וההסתעפויות במוליך 
  

  י הצנרת ייקבעו לפי התיאור הבא: צבע     08.2.11
      

  ירוק.  -חשמל   א. 
  חום.  -מחשבים   ב. 
  כחול.  -טלפון   ג. 
  אדום.  -גילוי אש   ד. 
  צהוב.  -מ.נ. אחר   ה. 

  
בשכבת מלט צמנט לצורך הגנה  צינורות המונחים מתחת לריצוף, יכוסו בקטעים לכל אורכם

  מכאנית בזמן הריצוף. 
    

שמתחת לריצוף יבוצעו תוך  מל עם צינורות המים, או התקשורתהצטלבות צינורות החש
  ס"מ בניהם.  5שמירת מרווח של 

  
  

יימדדו במ"א, כאשר המחיר כולל את המכסים, האביזרים הפנימיים, כל אביזרי  - מובילים ותעלות 
  וכו'.ההסתעפות, זוויות, סופיות, אביזרי התלייה והתמיכות מכל סוג שיידרש, יצירת רציפות הארקה 

  
  -תקנים ישראליים רלוונטים למובילים

     1,2.1חלקים  1381, ת"י 858, ת"י 728, ת"י 444ת"י 
  

  כבלים ומוליכים  08.3
  

  כל הכבלים שיותקנו במסגרת עבודה זו  יהיו כבלים טרמופלסטיים עם מוליכי נחושת,   .08.3.1

  בלבד.  XY2Nמסוג 
  

  קצה לקצה, ללא חיבורי ביניים.הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין   .08.3.2
  

ו/או יושחלו בצינורות,  הכבלים יותקנו בתעלות רשת  לכבלים בחלל התקרה האקוסטית  .08.3.3
  כמצוין בתכניות.

  
  .  הכבלים בתעלות יונחו באופן ישר ומתוח, פרושים וקשורים כל כבל בנפרד. כ"כ תאופשר 08.3.4

  התקנה נוחה של כבלים נוספים בעתיד.
  

  ס"מ לאורך כל התוואי. 40יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל   .08.3.5
  

  מ' בתוואים ישרים בדיסקיות מוטבעות עם מספר המעגל  5.  הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל 08.3.6
  וייעודו.
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  הכבלים המשמשים למערכת הכריזה ובטחון, יהיו מהסוג המצוין בכתבי הכמויות עם שטחי    08.3.7 

  ) לפי המלצת ספק המערכת. dbצמות הפחתת הגבר( חתך ועו
  

  הסתעפות ,חיבור אל מהדקי  מחיר כל כבל יכלול חיבור בשני קצותיו בלוח חשמל , קופסאות   08.3.8
  אביזר סופי או חיבור אחר. מכונה או אל לוח שרות  ניסקו , לכל 

  
  ג שהוא . מחיר כל כבל יכלול  את התקנתו המושלמת במוביל מכל סו    08.3.9

  
יימדדו במ"א, רק הכבלים בתוואים ראשיים בין לוחות חשמל (אלה שאינם נמדדים במסגרת  -כבלים 

  "נקודות").
  
  

  547, ת"י 1155, ת"י 1-10וחלקים 473ת"י  -תקנים ישראליים רלוונטים לכבלים 
  
  

  חפירות וצנרת בחפירות.    08.4
  

   התקנת צנרת בחפירות  08.4.1
  המעודכנות מעת לעת.  בחפירות תתבצע בהתאם לחוק החשמל ותקנות החשמלהנחת צנרת   א. 

    
יש להניח בין שני תאי בקרה את הצינורות בקווים ישרים ובעומקים בהתאם  למצוין בתכנית    ב. 

  ולא פחות מהמצוין בתקנות החשמל. 
  

ומי שתורכב   קטעי צינורות פלסטיים תת קרקעיים יש לחבר בשיטת שקע תקע בעזרת טבעת  ג  ג. 
  בתוך חריץ המיועד לכך לצורך השגת האטימות.

   
כניסת צינורות לתאי הבקרה תהיה בקיר הבריכה ולא מתחתה. כניסת הצינורות תעוגל במלט   ד. 

למניעת פגיעה בכבלים בשעת המשיכה, קצוות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, או 
  לפגוע בצינורות. מבליטות העלולים  התא אשר ינוקו תחילה

  
כבלים וכד' במידה  על הקבלן להשתמש בחומרים קיימים כגון: קופסאות חיבורים, מהדקים,  ה. 

  והינם עונים על הדרישות ועומדים בתקנות.
  

בצינורות ריקים המותקנים תת קרקעית מחוץ למבנים, יש להתקין חוטי משיכה שזורים   ו. 
מ'   1ר מחוץ לצינור שארית חוט לפחות באורך של מ"מ לפחות ולהשאי 8מניילון  בקוטר של 

  וללפף כך שימנע את חזרתו לצינור. 
  

ו/לקופסאות הסתעפות או  הכבלים יחושבו כמותקנים במקומם רק כאשר הם מחוברים ללוחות  ז. 
      למתקני חשמל שונים.

  
        

     התקנת כבלים בצינורות:  08.4.2
לבצע תפנית חדה  היו ישרים, בכל מקרה אסורקטעי הצינורות בהם יושחלו הכבלים י  א. 

  מעלות יש לבצע באמצעות תיבות.  120 -מעלות, תפניות של יותר מ  120 -של יותר מ
המעטה בעת השחלת  המפקח רשאי לדרוש תיבה בכל מקום בו קיימת סכנת היפגעות

  הכבל. 
  
  

בצינור לפני  שהושחל השחלת הכבלים בצינור תיעשה ע"י שימוש בתיל משיכה מתאים  ב. 
בצורה המבטיחה שמעטה הכבל לא ייפגע  הכבל, הקשר בין תיל המשיכה והכבל יעשה

להשתמש בזמן ההשחלה בחומר סיכה שאינו פוגע במעטה  בזמן ההשחלה, ניתן
  של הכבל, או הצינור על מנת להקטין את חיכוך הכבל בצינור.  החיצוני

    
   המעטה החיצוני. את בכוחות גדולים העלולים לקרוע חל איסור מוחלט למשוך את הכבל             
    

תפגע. אם בעקב  במקום בו הכבל יוצא מהצינור, יש לדאוג שלמות המעטה החיצוני לא  ג.  
טיבו, עיבודו, או צורת התקנתו אין בטחון כי תשמר שלמות  המעטה החיצוני, יש 

יז בהתאם  לקוטר הצינור לצייד את פי הצינור בתרמיל מגן העשוי גומי, פלסטיק, או פל
  ובהתאם להוראת המפקח. 
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  יש לאטום את כל כניסות המובילים הנכנסים אל השוחה.   ד.   
       

  מ'. 1.5 -בשוחות יש להשאיר רזרבות כבל של כ  ה.            
    

  
  חפירות  08.4.3

   כללי  א.  
      

  אתר בכל הקשור לביצוע חפירות. מפרט זה בא להנחות את העובדים העוסקים בהתקנה ב                  
  

   שיטה  ב.     
      
  לנדרש בתכנית.  לפני ביצוע החפירות, יש לסמן את תוואי החפירה בהתאם  . 1    
      
  לפני ביצוע החפירות, יש לתאם עם נציגי המזמין למניעת נזקים אפשריים.   . 2    
      
  החפירה בתוואי  יש לבדוק הימצאות צנרת ו/או שירותים תת קרקעיים  . 3    

באמצעות מפות (במידה וקיימות), ו/או בבירור עם נציגי המזמין (אנשי 
  אחזקה, מנהל אחזקה וכו'). 

    
  לתוואי החפירות.  לפי תחילת ביצוע החפירות, חובה לקבל אישור מהמהנדס  . 4    
      
   ביצוע  החפירות  ג.  
  נ"ל.עומק התעלה יהיה בהתאם למתואר בכתב הכמויות, רוחב התעלה כ  . 1    
    
  לאבחון מוקדם של  במקרה של חפירה במכונה יש להציב עובד ליד הטרקטור  .  2           

  מכשולים תת קרקעיים. 
  

  יש לבצע את החפירות בקווים ישרים בלבד.   . 3                   
                

פתיחת כבישים  יש לדאוג לסלק ממקום העבודה את הפסולת שנוצרה בעקבות  . 4
  כות. או מדר

    
  יסכנו את  יש לסמן את התעלות וכל מפגע אחר במהלך העבודה כך שלא  . 5                  

  משתמשי הדרך ו/או הולכי הרגל. 
    

בתחתית התעלה לא  שינוי בעומק החפירה יתבצע באופן הדרגתי כך שהמדרון  . 6
  ס"מ למטר בצינורות.   10ס"מ למטר בכבלים ועל  20יעלה על 

    
  לפני הנחת הכבלים, או הצינורות יש לנקות את תחתית התעלה מגושי אדמה.   . 7      
      
  ס"מ כיסוי  10ס"מ ועוד  10יש להניח בתחתית התעלה מצע חול נקי בעובי של   . 8          

  חול נקי מעל הכבלים או הצינורות. 
  

  כיסוי החפירה  ד.  
  אחרת.  ולתיש לכסות את התעלה בעזרת עפר נקי מאבנים, או כל פס  . 1    
      
  ס"מ מפני הקרקע סרט פלסטי  30יש להניח לאורך כל החפירה בעומק של   .  2            

צהוב עם ההדפס "זהירות כבל חשמל מונח באדמה", או  אדום עם הדפס 
  באדמה"" בשלוש השפות הרשמיות.  "זהירות כבל תקשורת מונח

    
  ס"מ כל אחת. כל שכבה תהודק בעזרת  25 יש לכסות את התעלה בשכבות של  .  3                 

  מרטיט קרקע תוך הרטבת האזור.
   

יותקן סימון  מ' ללא פנייה בתוואי החפירה 50בכל שינוי כיוון, או לאחר כל   .   4

ס"מ טמון באדמה ועליו מותקן  שלט  20X2030באמצעות בלוק בטון בגודל 
  אזהרה שיבלוט מהקרקע. 

  
בהתאם לחוק החשמל  תים אחרים, יש לוודא מרחקיםבמקום הצטלבות עם שירו  .  5

  וסימון בעזרת סרטי סימון. 
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מ"מ, או לפי דרישת המתכנן, כאשר  110מעבר כביש ייעשה בעזרת צינור בקוטר   .  6

  הכביש בשני קצותיו.  מ' מעבר לתחום 1הצינור בולט לפחות 
    

רת שכבות כורכר מהודק כיסוי החפירה בתחומי הכביש ייעשה מעל שכבת החול בעז  .  7
ס"מ כאשר השכבה העליונה תהיה תערובת של כורכר חול  20ומורטב בשכבות של 

ס"מ לגובה פני  5יבשה ומהודקת ועליה תיקון של שכבת אספלט בעובי של  30%ומלט 
  הכביש הסופיים. 

    
  . בסיום ביצוע העבודה יש לפנות לאתר פסולת עודפי עפר ופסולת  .  8                

  
  
  תאי בקרהה.  

ס"מ מצינור בטון טרומי ומכסה  80תאי הבקרה יהיו בעלי תו תקן ישראלי עגולים בקוטר פנימי של  .1
חלקים (תקרה, מסגרת, פקק) עם סמל הרשות המקומית וסימון הייעוד "מאור"  3מיציקת פלדה 

 "תקשורת" וכד'.
  

אין להניח את מבנה התא על ס"מ. בשום מקרה  20בתחתית התא יפוזר חצץ גס מהודק בעובי  .2
ס"מ מעל פני  30הצנרת ולכן יש להתאים את עומק התא לצנרת. הצנרת תכנס לתא בגובה של 

 קרקעית התא.
  

לאחר הכנסת הצנרת דרך קירות התא, יעובד הפתח ויאטם באמצעות צמנט בטון. פני התא יוחלקו  .3
  וקצוות הצינורות לא יבלטו מפני התא הפנימיים.

וליות, התקרה, המסגרת וכו') יחוברו אחד לשני באמצעות צמנט כך שהחריצים חלקי התא (הח .4
   בניהם יאטמו.

    
  עמודי תאורה.      08.5

  
  התקנת עמודי תאורה    08.5.1

  
  התקנת היסודות.   1        

מוטות  4יסוד לעמוד תאורה יבוצע בחפירה במידות בהתאם לכתב הכמויות מחוזק בעזרת   .א
  מ"מ הקשורים בניהם ואליהם מחובר בקשירה יציבה בורג היסוד. 10ברזל בקוטר של 

  

 מ'. 8ס"מ לעמוד בגובה  80/80/100מידות הבסיס והיסוד יהיו   .ב
      ניתן לבצע בסיס בחתך עגול אולם יש לשמור על עומק הבסיס לפי מידות בסיס מרובע. נפח 

  הבסיס יחושב לפי נפח של בסיס מרובע.     
  

  , יש להרים את חלקו התחתון של הברזל כך שיהיה טמון בבטון נקי.בזמן ביצוע היציקה  .ג
+  טולרנס ולצקת ללא תבניות כך 10%יש לחפור את חלקו העליון של היסוד במידות של עד 

  שלבטון תהיה אחיזה בקרקע הטבעית. החלק העליון של היסוד יבוצע בעזרת תבנית.
 

ס"מ מתחת  לגובה  15 – 20ינוע בין יסודות בשטחי כביש או מדרכה יותקנו כך שבסיסם   .ד
  סופי ויאפשרו תיקון נאות של הדרך.

  

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים  15חלקו העליון של היסוד יהיה מבטון חלק בגובה של   .ה

ס"מ  20- ס"מ או בתבנית עגולה (בהתאם לדרישת הלקוח) באזור מגונן ו 80X80ובשטח של 
 .מתחת פני שטח סופיים באזור מרוצף כנ"ל

  
  שבירת הבטון. גמר בסיס הבטון יהיה מוחלק עם פאזות בקצוות על מנת למנוע  ו. 

  
מ"מ כהכנה לכבלי  63בבסיס העמוד, יש להתקין צינורות כניסה ויציאה מסוג קוברה   ז. 

שמור בנוסף לצנרת    63מ"מ למוליך הארקה וצינור קוברה  50ההזנה, צינור מריכף בקוטר 
  עם כבלים לפי תכנית.
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  התקנת בורגי היסוד.       2

 יש להתקין בורגי יסוד תקניים בלבד בהתאם להמלצות היצרן.  .א
  

החלק הגלוי של בורג היסוד יהיה מגולבן ויש למשוח אותו לפני התקנת האומים   .ב
  בשכבת זפת לאפשרות פירוקם בעתיד.

  

 יש לעטוף את קטעי ההברגה של בורג היסוד לפני תחילת תהליך יציקת הבטון כך  .ג
  שיהיו נקיים משאריות מלט ובטון.

  

  מ"מ לצורך פילוסו. 3מגולבנים ודסקיות בעובי  אומים 8יש לחבר את העמוד ליסוד בעזרת   .ד
  

לאחר פילוס העמוד, יש למלא את הרווח שבין הבסיס לפלטת הבסיס של העמוד   .ה
  בבטון רזה.

 
  בורגי  היסוד יהיו מסוג מחוברים.  .ו

  
  
  התקנת העמודים והזרועות.     3

  העמודים יהיו תקניים מסומנים בהיתר תו תקן רלוונטי באישור מכון התקנים הישראלי.  .א
  

  לכל אורכו. 35יש להכין קדח אובלי לבורג היסוד ברוחב   .ב
 

  יש להרכיב העמוד עם תא ציוד בתחתיתו בלבד.  .ג

 
דלת תא הציוד תהיה מעוגלת בפינותיה, מותאמת היטב ומסופקת עם אמצעי חיבור (שרשרת   .ד

  לצורך חיזוקה לעמוד, הדלת תיסגר בעזרת בורג הלן מגולבן ראש שקוע. מצופה)
 

 שירותכו לעמוד לפני חיזוקים משולשים 4ה.   העמוד יהיה עם פלטת בסיס שתחוזק אליו בעזרת 
  הגלבון.

  
  בסיום התקנת העמוד, יש למרוח את פלטת הבסיס של העמוד בשכבת זפת קר.  ו.  

  
ומשוחים בגריז בהיר לפני  בורגי חיזוק לזרוע מסוג הלן מגולבנים 3יש להתקין בראש העמוד   ז. 

  חיזוקם. לאחר חיזוק הזרוע יש לנקות היטב משארית הגריז.
  

  
  התקנת הארקה לעמודים.    4     

הארקת מערכת תאורת רחובות תבוצע באמצאות גיד הארקה מסוג נחושת שזורה ובחתך   .א
  מתאים בהתאם להנחיות המתכנן.

  

  .ללא חיתוכים או חיבוריםאת גיד הארקה בחפירה ביחידה אחת לכל אורכו יש להניח   .ב
  

  עליות לעמודים תהיינה בשלמותם ללא חיתוך הגיד כך שימשיך כיחידה אחת לעמוד הבא.  .ג

 
יש לחבר את הארקה לעמוד באמצעות מהדק קנדי ו/או נעל כבל תקנית לחוצה ע"י לוחץ   .ד

  תיקני ומחוברת לבורג המיועד לכך.
 

ויש צורך בחיבור בין שני קטעי גיד הארקה יש לשוזרם ולהדקם בעזרת מהדק קנדי או  במידה  .ה
  מהדקי קנדה צמודים זה לזה. 2בעזרת 

 
מ"מ שיחובר לבורג  30X3.5יש לרתך לבורגי היסוד של העמוד פס הארקה מגובלן בחתך   .ו

  המיועד לכך.
  

 רים.ממ"ר לפחות למגש החיבו 6יש לחבר מהבורג הנ"ל חוט גמיש בחתך   .ז
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בעמוד יותקן פס הארקות תקני עם ברגים ומהדקים המתאימים לחיבור מוליכי הארקה לגופי   .ח
  התאורה ולמגש אביזרים לפי חתכי המוליכים. 

  

בגמר העבודה יש לבצע בדיקת רציפות גיד הארקה בעזרת מגר תקין ומכויל ולבצע בדיקת   .ט
קשר לבדיקת בודק ח"ח או  רציפות הארקה מעמוד לעמוד ולמסור מסמך חתום למזמין ללא

  בודק פרטי.
  

    
  הארקות.  08.5 

  
  כללי.  1  

             
מפרט זה בא להנחות את העובדים העוסקים בהתקנה באתר בכל הקשור לביצוע הארקות   

  בנוסף למופיעות בחוק החשמל. 
        
  שילוט וסימון.  2    

  ומן בצורה בולטת ונראית לעיןכל מוליך הארקה המחובר לפס השוואת פוטנציאליים ישולט ויס  
  באופן שלא ימחק.   

  
  השוואת פוטנציאליים  . 3           

  כל השירותים המתכתיים המותקנים יחוברו אל פס השוואת הפוטנציאליים כנדרש   א.             
  . 1981בחוק החשמל (הארקות יסוד)         
    
  אחת בלבד (בהנחה שהמערכת לכל שרות מתכתי, יש לחבר מוליך הארקה בנקודה   ב.        
  רצופה מבחינה חשמלית) בהתאם לסעיפים המתייחסים לחיבור אלקטרודות למינן.           
    
  מוליכי הארקה    . 4      

  
מוליך הארקה יהיה רצוף לכל אורכו וייעשה כולו מאותו חומר, חיבורים בין קטעים של   א.   

בטבעות קפיציות, און בחיבורי  מוליך הארקה יתבצעו בעזרת ברגים מתאימים המצוידים
לחיצה, יש להכין את שטחי המגע כך שיובטח מגע חשמלי מושלם, יש לצבוע את מקומות 
החיבור בצבע מגן נגד חדירת רטיבות וקורוזיה, החיבורים בין קטעי מוליך הארקה מוצק 

  יאפשרו התפשטות תרמית ללא היווצרות מאמצים מכאניים. 
    

ארקה יתבצע בעזרת התקן מבורג בגודל מתאים. כאשר מחברים מוליך חיבור אל מוליך ה  ב.   
הארקה עם אבזר, מכונה, מבנה, אלקטרודה וכו' העשויים מחומר השונה מחומר המוליך, 
יש להדק בעזרת מהדק מיוחד המתאים לחיבור סוגי חומרים שונים למניעת היווצרות תא 

  גלווני. 
  
    הגנה על הארקה ואלקטרודת הארקה  . 5  

בכל מקום בו קיימת סכנה לפגיעה מכאנית, יש להגן את המוליך, או אלקטרודת הארקה בצורה 
  נאותה בכפיפות למוגדר בתקנות. 

  
   גופי תאורה  08.6

  כללי  08.6.1
  

גוף תאורה אשר יותקנו בפרויקט זה יהיו מתוצרות אשר מוגדרות בתוכניות ובמפרט . במקרה 
שווה ערך עליו להביאו לאישורו המוקדם  של המתכנן  ו הואוהקבלן יציע גוף תאורה אשר לדעת

  והמפקח.
יתקין גופי תאורה אשר  לא יתקבל  כל גוף תאורה אשר לא אושר מראש בכתב . במידה וקבלן

אינם אושרו ואינם מופיעים במפרט הטכני ובתוכניות  הקבלן יידרש לסלקם מהשטח ללא כל 
  תשלום נמוסף .   

  
בפרויקט יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או בעלי אישור מכון התקנים  כל גופי התאורה  א. 

  הישראלי לרבות ממירי החרום .
  מיקרון . 0.6מ"מ צבוע בתנור בעובי  0.5כל גופי התאורה הפלורצנטיים יהיו מפח   ב. 
כל גופי התאורה הפלואורניים וגופי תאורה עם נורות פריקה יכילו  כחלק אינטגרלי מגוף   ג. 

  ה קבל לשיפור כופל הספק של גוף התאורה.התאור
  המתאימה למקום ההתקנה גופי התאורה המותקנים מחוץ למבנה יהיו בדרגת אטימות  ד. 

)55 IP  .לפחות (  
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לתקרה הקונסטרוקטיבית  גופי תאורה המותקנים בתקרה מינרלית (אקוסטית) יחוזקו  ה. 
תקרה המינרלית) לפחות באמצעות סרט פח (כדוגמת סירטי הפח המשמשים לחיזוק ה

   .בשתי נקודות שונות של גוף התאורה

אלא אם נדרש   840 יהיו מסוג לומילוקס בגוון אור PLנורות פלורצנטיות ו/או מסוג   ו. 
  בפירוש אחרת.

כל הנורות בפרויקט יהיו מאחת מהתוצרות הבאות : "אוסרם", "פיליפס", "ג'נרל   ז.  
  אלקטריק".

מן הארה עפ"י הקבוע בתקן הישראלי המתאים כל ממירי החרום ממירי חרום יהיו לז  ח. 
יותקנו בתוך גופי התאורה למעט מקרים שבהם לא ניתן להתקין ממיר בתוך גוף התאורה 

ואז יותקן הממיר בקופסה סגורה ומאווררת במרחק שאינו עולה על חצי מטר מגוף 
  התאורה.

  . חלק מהם עפ"י ראות עיניו י התאורה אוהמזמין שומר לעצמו זכות לספק לקבלן את כל גופ  ט. 
  התקנת גוף תאורה מכל סוג שהוא כלול  בכתבי הכמויות בפרק נקודות .   י. 

התקנת גוף תאורה מכל סוג שהוא תכלול תלית הגוף , חיבורו למעגל הזנה , חיבורו לחלק   יא. 
  הקונסטרוקטיבי של המבנה. 

  
  בפרויקט יהיו גופי תאורה לד.ככלל, כל גופי התאורה                    

  
  תאורת לדים        08.6.2

  
  דרייברים ומודולות לדים

  הדרייברים ומודולות הלדים יהיו מתוצרת אחד היצרנים הבאים: -

OSRAM, PHILIPS, TRIDONIC, TCI   .  
  
  הדרייברים יהיו לזרם קבוע עם אפשרות לכיוון זרם המוצא -

  רים.באמצעות נגד, מגשר, או מתגים זעי
  

של  מינימלית, נצילות אורית  CRI > 80, מקדם מסירת צבע 4000Kמודולות הלדים יהיו בגוון אור    -

140lm/W  ואחידות צבע SDCM ≤ 4    .  
  

  x600mm600פנל 
  למפרט הטכני. גוף תאורה כדוגמת "פנטלד" תוצרת "געש" או ש"ע העונה    -
  
עם שני חלונות להארה אחורית  וקסי קלוי בתנורמבנה הגוף יהיה עשוי מפח מכופף צבוע באפ     -

  פריזמטי.- בעלי כיסוי שקוף מיקרו
  
  ללא צורך בפירוק גוף התאורה. הדרייבר יותקן בקופסה נפרדת או תחת כיסוי הניתן לפתיחה   -
  

  וזאת על פי דוח  105lm/Wמ  הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת  -

  LM-79 ורה.של גוף התא  
  

  3,200lmוט ולא תפחת מ  36של  לומן בהספק 3,800תפוקת האור של גוף התאורה לא תפחת מ   -

  של גוף התאורה. LM-79פי דוח  וט וזאת על 30בהספק של 
  

 Downlightגוף תאורה 
מ"מ,  150קוטר פתח התקנה של  : מפזר חום מאלומיניום יצוק עם טבעת היקפית,מבנה הגוף  -

  הניתנים לכוונון. רוסטהקפיצ התקנה מני
  
  רפלקטור מאלומיניום מאולגן רקוע או צבוע לבן.   -
  
  כיסוי מזכוכית מחוסמת חלבית.   -
  
  באמצעות מחבר מהיר. הדרייבר יותקן בקופסא נפרדת ויזין את מודולת הלדים   -
  

  LM-79למניעת סנוור וזאת על פי דוח  90°טנה מ ק תהיה התאורה גוף של) 50%( ההארה זווית -
  של גוף התאורה.  

  

  וט או בתפוקת אור של 11-13 ובהספק של 1000-1200lmהגופים יסופקו בתפוקת אור של    -
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  1500-1700lm הדרייבר לא  וט כאשר הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות 15-17 ובהספק של

  גוף התאורה. של LM-79וזאת על פי דוח  92lm/Wתפחת מ 
  
 80%עבודה לא תעלה על  שעות 50,000יכת האור הממוצעת לאחר יצרן הגוף יצהיר כי דע  -

טמפ' עבודה של הלדים  ) ויגבה הצהרה זו בדוח מדידתL80,B70האור ההתחלתית ( מתפוקת

  הלדים. של יצרן LM-80והשוואת לנתוני דוח 
  

  מפרט מיוחד לנקודות      08.07
המחיר כולל כבלים  פאושל", כאשריימדדו לפי "כחלק מה -נקודות בית תקע תה"ט או עה"ט    א.

בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, 
פזי וכן כל -פזי או תלת-והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד מהדקים, מוליכי פזות, אפס

  הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר השקע. 
תה"ט מותקנים  אביזרי בית תקע מסוג "גוויס" 2ק חד פאזית תה"ט תכלול עד נקודת ח"

 N-4מודולים . נקודת ח"ק עה"ט תכלול אביזר מסוג "ניסקו" דגם  4-במסגרת משותפת ל
מודולים מוגנת  3- . נקודת ח"ק מוגנת מים תכלול אביזר תה"ט "גוויס" במסגרת למותקן עה"ט

  .  IP-55מוגן מים   N-4ניסקו" דגם או אביזר עה"ט מסוג " IP-55מים 
  

יימדדו לפי "כחלק מהפאושל ", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל   -נק' מאור   ב.
קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות,  סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה,

הנדרש מהלוח ועד פזי וכן כל - פזי או תלת-אפס והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד
לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר מפסק מכל סוג שהוא או לחצן מאור מכל סוג 

שהוא . נקודת מאור תכלול התקנה מושלמת של גוף תאורה אותו היא מזינה . התקנת גוף 
המעגל המזין וחיבורו אל החלקים הקונסטרוקטיביים של  תאורה תכלול תליתו , חיבורו אל

   .המבנה 
  
יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל  אורך שהוא בכל סוג   -נקודת לחצן חרום   ג.

התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, כבל מסוג 

2X1.5N2XY  ואביזר מתוצרת טלמכניק בצבע אדום עם זכוכית שבירה ופטיש שבירה תלוי
  ליד האביזר. 

  
מ"מ  16מריכף בעל קוטר  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מסוג -ת רמקול נקוד  ד.

  ע"י אחרים .  עם חוט השחלה בלבד . חיווט הנקודות יבוצע
  

יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנור מריכף בצבע אדום בעל  –נקודת גילוי אש   ה.

כך ומתאים למערכת גילוי כתובתית לכל אביזר מסו 2X0.8מ"מ עם כבל גילוי מסוג  16קוטר 
  מטר כבל ביציאתו מהצינור .  1.5מערכת גילוי האש לרבות השארת לפחות 

  
  -תקניים ישראליים רלוונטים לנקודות

  , 1149, ת"י 1109, ת"י 145על חלקיו, ת"י  62, ת"י 2.1חלק  33ת"י 
  .1-3-חלקים 1154ת"י 

  
   

  מערכת גילוי אש.   08.8
  
  ללי.כ  .1  
  

  בלוחות החשמל  FM -  200 מפרט זה דן באספקה והתקנת מערכות גילוי אש ועשן וכיבוי בגז  .א
  ובמבנה.    
  

של יצרן הציוד ו/או  על החברה המספקת את הציוד והמתקינה אותו, להיות סוכן מורשה  .ב
  מטעם סוכן מקומי.

  
  רטים הטכניים על החברה המספקת את הציוד להגיש למתכנן את כל האישורים והמפ ג.     

  הנדרשים במפרט זה בזמן הגשת הצעת המחיר בצירוף ההצעות.    
  

מוצע שילוב של שתי  כל חלקי מערכת הגילוי והכיבוי יהיו של יצרן אחד. המקרה שבה  ד.    
מהמערכות בנפרד היינה נושאת תקן מאושרים כנדרש  מערכות מיצרנים שונים אשר כל אחת

  ן המאשר שילוב בין שתי המערכות.תקלצרף אישור תו  במפרט, יש
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הגלאים, הלחצנים והלוח ומרכיביו ישאו אישור מכון התקנים הישראלי + תקן בינלאומי   ה.          
  ויענו על הדרישות המיוחדות המפורטות בסעיף ט'.

  
  ומשרד הבריאות המאשר  ו.     על הקבלן המספק את הציוד לצרף אישור הוועדה לאנרגיה אטומית  
  המציע לצרף אישורים אלו להצעתו. את השיווק, התקנה וטיפול בגלאים. על     

  

ובזרמים מינימליים ויורכבו ממרכיבי  VDC 18-28לוח הבקרה והגלאים יופעלו במתח נמוך   .ז
  מצב מוצק ללא מסרים ופוטונציומטרים. 

  
  ח.    כל מרכיבי הציוד המפורט במפרט ובכתב הכמויות כגון:  

  
  .  לוח בקרה.1
  .  גלאי, נוריות, לחצני אזעקה וכיבוי.2
  .  צופרים.3
  .  חיווט וצנרת חשמל.4
  

  יב'  ובנוסף תו תקן בינלאומ-חלקים א' ו 1220יענו לדרישות המפורטות ב:  תקן ישראלי ת"י              

       L.U +M.F.  
  

  חרונה וישא תו תקן בהתאם. מהדורה א 1220.1ט.    לוח הפיקוד והבקרה יענה לדרישות תקן ישראלי        
  

  מרכיבי המערכת. ) עבור כלבעבריתעל הקבלן לספק ספרות טכנית והוראות הפעלה (  י.    
  
  הקבלן ישלט את כל מרכיבי המערכות כנדרש.יא.   
  
  יב.  הקבלן יספק הדרכה לאנשי התפעול והאחזקה של המקום.  
   
  פעולה תקינה של הציוד ומרכיבי המערכת.   יג.  במסגרת ההתקנה הקבלן יכלול אחריות לשנה על  

  האחריות תיכנס לתוקפה מיום מסירת המערכת למזמין.        
  
  תכונות המרכזת..  2
  המרכזת בנויה מכרטיסים נשלפים כאשר בכל כרטיס נמצא המעגל האלקטרוני הבנוי מחצאי     

מקצוע. המרכזת תהיה  מוליכים. סידור זה יאפשר החלפת כרטיס לא תקין ללא הזדקקות לאנשי
          אנלוגית ממוענת. 

    
  המרכזת תכלול את הפריטים הבאים:    
  

  זרם ישר. V24ספק כוח מייצב למתח   א.  
  

  מטען למצברי ניקל קדמיום.  ב.  
  

  שנים. 6במשך  , כולל אחריות לפעולה תקינהV24שעות,  A72-מצברי ניקל קדמיום ל  ג.  
  

  לפי המפרט הטכני כולל כל האלמנטים המוזכרים   רכזת גילוי וכיבוי אנלוגית, ממוענת,  .ד
, כולל התקנה, חיבור, חיווט, מכלול גיבוי, מכלול בדיקות  1220ת.י. במפרט נושאת תו תקן         

  הפעלה וכל יתר האלמנטים המוזכרים במפרט הטכני ובתקנים.
        

  כולל ממסרי עזר וחיווט ) למערכת ספרינקלרים קומתית, INה.  זוג יחידות בקרה כתובתיות (    
  לרגש הזרימה ולברז וכן חיווט עד לרכזת.       
  

) למערכת ספרינקלרים או ללוח ספרינקלרים בחדר משאבות, INיחידת בקרה כתובתית (  ו.      
  בלוח וכן חיווט עד לרכזת.  כולל חיווט לרגש הזרימה, לברז או למגע

  

לת מיזוג אויר בלוח חשמל , כולל ממסר עזר ) לבקרת פיקוד השOUTיחידת בקרה כתובתית (  ז.    
  וחיווט עד לרכזת (לא תימדד למתקני כיבוי והפסקה בלוחות חשמל). 

  

   - מכותבת, לרכזת שלעיל, בעלת חיוויים מלאים כולל גם פעולות כיבוי ו REMOTEיחידת   .ח

      STATUS עד לרכזת.  ובאנגלית, לרבות חיווט מלא של המערכת עם תצוגה אלפא נומרית בעברית  
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  .גלאים  .3  
  
  הגלאים יהיו מהסוג הבא:    
  
  יוניזציה ממוענים. -גלאי עשן     
  על גבי התקרה או  גלאי עשן אנלוגי מסוג יוניזציה כמפורט, כולל יחידת כתובת, להתקנה  א.    
  . 1220ביניים, כולל נורית אינדיקציה בבסיס וחיווט עד לרכזת נושא תו תקן ת..י. משולב בתקרת       
  
  . 1220נושא תו תקן ת.י.  -כנ"ל אולם גלאי אופטי   ב.    
  
  . 1220נושא תו תקן ת.י.  - כנ"ל אולם גלאי משולב אופטי תרמי   ג.    
  
  גלאי עשן אנלוגי מסוג חום/שיעור עליית טמפרטורה, כמפורט, כולל יחידת כתובת להתקנה   ד.    
  ע"ג התקרה כולל נורית אינדיקציה בבסיס.       
  

ן ונוריות סימון יעוגנו לתקרה קונסטרוקטיבית ו/או לקונסטרוקציות התקרה ולא גלאי עש  .ה
  ללוחות התקרה עצמם.

    

חלק א' וישאו תו תקן בהתאם ובנוסף תו  1220/2הגלאים יענו לדרישות תו תקן ישראלי ת"י   .ו

  .L.U  +M.F 268תקן בינלאומי 
     

  לחצני אזעקה וכיבוי ידניים.  .4  
  ג "לחצן משיכה" בצבע אדום עם הוראות הפעלה בעברית.הלחצן יהיה מסו  א.    
  
  כנ"ל אולם לחצן אזעקה כתובתי מוגן בתיבה עם מכסה זכוכית לרבות חיווט עד לרכזת.   ב.    
  

  בנוסף לאזעקה אוטומטית באמצעות גלאים, יותקנו לחצני אזעקה כדי לאפשר לאנשים   .ג
  השריפה ומיקומה.להודיע למרכז הבקרה ולסביבתם הקרובה על פרוץ        

  
  במקומות בהם מותקנות מערכות כיבוי בגז יותקנו לחצנים להפעלה ידנית של מערכות   ד.    

  הכיבוי.               
  
  הפעלת הלחצן תתבטא במתן אות אזעקה אור קולי בלוח הבקרה.  ה.    
  
  תהיה יכולת ביטול אזעקה מלוח הבקרה.  ו.    
  
  וישאו תו תקן בהתאם. 6חלק  1220ת ת"י הלחצנים יהיו מסוג העומד בדרישו  ז.    
  
  
  .צופרים  . 5
  מקביל להפעלת הצופר.  הצופרים יהיו עם נצנץ שיהיה מחובר אינטגראלית לצופר ויפעל  א.    

  מטרים לפחות. 30פלאשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי המקור ממרחק  60קצב ההבהוב                
  
  לאחר שחרור הגז.  רכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעלליד ארונות חשמל בהם מותקנת מע  ב.    

מערכת כיבוי אש  -צופר שחרור גז תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: 
   הופעלה בארון חשמל".

  
  הצופרים יתאימו למערכת הפיקוד והבקרה ויהיו צופרים אלקטרוניים.  ג.    
  
  מהצופר. מטרים 3חק של דציבלים לפחות במר 90עוצמת הצופרים תהיה   ד.    
  
  הפסקת הצופרים תהיה דרך לוח הבקרה המרכזי.  ה.    
  
  תהיה אפשרות בחירת טון אזעקה מלוח הבקרה.  ו.    
  

 מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה.  .ז
  

  טר, מ 3ממרחק  DBA 82צופר אזעקת אש אלקטרוני, כתובתי להתקנה פנימית, בעוצמה של   .ח
  כולל חיווט עד לרכזת.       
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  תוספת לנ"ל עבור יחידת כתובת נפרדת כולל חיווט עד לרכזת.   ט.    
  
  מהדורה אחרונה. 10חלק  1220הצופרים יענו לדרישות תקן ת"י   י.    
  
  נורית סימון.  .6  
  

  בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, בחלל רצפה   .א
  צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי.       

      

  הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.  .ב
  

  הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה שתאפשר   .ג
  לחזות בדליקתה בזוית רחבה וממרחק.       

  
  להתקנה לגלאים. רן לוח הפיקוד והגלאים ויהיה מאושר על ידויצרן הנורית יהיה זהה ליצ  ד.    
  
  כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.   ה.    

  יעוגנו לפסי המתכת שבין לוחות התקרה האקוסטית. -נוריות של גלאים בחלל תקרה כפולה                
  
  לגלאי. כנ"ל אולם מנורת סימון כולל חיווט עד   ו.     
  
  חייגן טלפון אוטומטי.  .7  
  

חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או   א.    
  מהמכשירים עצמם.

  
  מנויי טלפון וסידור מתאים למסירת הודעה מוקלטת. 4 - חייגן הטלפון יהיה בעל אפשרות חיוג ל  ב.    

  
  יו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.מספרי הטלפון בחייגן יה  ג.    

  
  חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:  ד.    
  קו מבצעי. -א.  שרות מכבי אש       
  קו מנהלי. -ב.  שרות מכבי אש       
  ג.  שני מספרי טלפון של ממלאי תפקידים (הקבלן יתאם עם המזמין).      

  
  ע"י חברת "בזק".החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון   ה.    

  
יחייג למנויים  סיבובים, בכל סיבוב הוא 5החייגן יפסיק את פעולתו אוטומטית לאחר   ו.    

  קבועים מראש בהתאם לסוג האירוע.
  

  שניות. 30אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה   ז.     
  

  על זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החירום של יחידת החירום בלוח הפיקוד וב  ח.    

  .VDC 24צריכת זרם נמוכה                   
  

  ערוצים ללא הגבלת  2 -חייגן אוטומטי לרכזת גילוי וכיבוי אש למסירת הודעות קוליות ב  ט.           
          כמות מספרי החיוג.         

  
  
  גז הכיבוי.  .8  
  

משקל ולחץ עבור  בדיקות . הקבלן יספק תעודתFM - 200התכנון מתבסס על גז כיבוי מסוג   א.    
  הגז המסופק בתוך המיכל.

  

  .NFPA 2001איכות הגז תהיה בהתאם לדרישות   ב.    

  .FM/ULהערה: הקבלן רשאי להציע לאישור המתכנן מערכת כיבוי וגז חילופי נושא אישור       
  

  .FM/ULוישאו אישורי  NFPA 2001 -מיכלי אחסון לגז יהיו בהתאם לדרישות המפורטות ב  ג.    
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ובנוסף בהפעלה ידנית  סתום שחרור הגז מהמיכל יופעל בהפעלה חשמלית מלוח הבקרהש  ד.    
  במקרה הצורך.

  
ההפעלה החשמלית תעשה ע"י שסתום חשמלי, נפץ חשמלי או ציוד הפעלה אחר (המקרה   ה.    

  נעשית ע"י נפץ חשמלי על הספק להודיע כל כמה זמן יש להחליפו ועלות הנפץ). וההפעלה 
  מתח ההפעלה יהיה זהה למתח החירום של לוח הפיקוד.               

  
שנים. מפרט טכני יוגש   4 במקרה של הפעלת המיכלים ע"י נפצים, אורך חיי נפץ יהיה לפחות  ו.    

  בזמן הגשת ההצעה.
  

תחת לחץ הגז הדוחף, תחום  FM - 200המיכלים יהיו בעלי נפח מתאים לאחסון כמויות גז   .ז
  ליברות לרגל מעוקב. 40 - 70האחסון יהיה בין 

  

 הגז הדוחף יהיה גז חנקן  יבש.  .ח
  

 המכלים יהיו מסוג המאפשר מילוי וחידוש בעת הצורך במקומם הקבוע.  .ט
  

  בחזית כל שסתום יהיה מד לחץ המראה את הלחץ במיכל, בנוסף, המיכל יכיל מפסק לחץ   .י
ש) וכן שלט מתחת ללחץ האופטימלי הנדר 20%נמוך ויתריע על ירידת הלחץ (תחום העבודה 

  מוטבע עם משקל המיכל והגז. 
  
  המיכלים יותקנו ויחוזקו לקיר בהתאם להוראות יצרן המערכת.  יא.    
  
  נחירי הפיזור לגז יתאימו להתקנה ישירה לתוך אביזרי המערכת.  יב.    
  
  יצרן הנחירים יהיה זהה ליצרן המיכלים. הנחירים יעמדו בדרישות התקן כמפורט   יג.    

  .NFPA 2001 -ב      
  

ויהיו של יצרן מערכת הכיבוי.  קידוח הנחירים ייעשה   ULנחירי הפיזור יהיו בעלי תו תקן   .יד
ע"י היצרן. במקרים בהם הקידוח יעשה בארץ ע"י נציג היצרן, יספק הקבלן המבצע אישור 

  להתאמת הביצוע עפ"י הוראות היצרן.
  
  שיבוצעו ע"י הקבלן. חשבהנחירים יהיו מסוג מרכזיים או צדיים בהתאם להרצות המ  טו.    
  
  הקבלן המציע יגיש מפרטים טכניים מלאים לגבי נתוני הנחירים שיינתנו עם הגשת ההצעה.  טז.     
  
  
 חיווט + צנרת חשמל.  .9  
  

מ"מ, כל  23 -מ"מ ו 16צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של    .א
  כנים ו/או קופסאות הסתעפות מתאימות.סיבוב ו/או הסתעפות יעשו על ידי אביזרים מו

  1.0ממ"ר, או  0.8בתוך צנרת החשמל יושחלו חוטים מסוג כבל דו גידי שזור, מוצלב בקוטר   .ב
  ממ"ר בהתאם לדרישות הטכניות של יצרן המערכת.

  
  הנדרשים. התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים, תמיכות וחיבורים מכל הסוגים  ג.    
  
והמעברים אשר ידרשו  ראי לכל החיווט של המערכת ויאטום את כל הפתחיםהקבלן יהיה אח  ד.   

  להיעשות במהלך ההתקנה.
  
  החיווט יהיה בהתאם לדרישות חוק החשמל הישראלי ומכון התקנים.  ה.   
  
כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים, במערכת הכיבוי ובלוחות הבקרה יעשו בעזרת נעלי   ו.   

יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי  ם להוראות היצרן. לאכבל תקניים או בהתא
  המערכת בלבד (לוח בקרה וכו').

  
  בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים מהסוג  ז)    

         WEATHERPROOF.  
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  מסירת המערכת.  . 10  

באופן נקי וללא הערות. במידה המערכת תימסר למזמין לאחר שעברה בדיקת מכון התקנים 
ולהעביר את המתקן בדיקה חוזרת של מכון התקנים  ויהיו הערות על הקבלן לתקנן על חשבונות

על חשבונו של הקבלן. לפני ביקורת מכון התקנים הקבלן יכין ויספק למזמין ולמתכנן תיק 

שימת כתובות של מתקן גילוי עשן כולל ר MADE-ASמערכת שיכלול את כל המפרטים ותכנית 
  הגלאים.

   
  אחזקה ושירות.  11  

  על הקבלן המציע להוכיח כי ביכולתו לבצע את עבודת האחזקה והשרות למערכת המוצעת   .א
  בהתאם להוראות יצרן הציוד.       

  להתקנת מערכות  גילוי אש.  ISO 9002על הקבלן להיות בעל תו תקן איכות            
        

  ותו ו/או ברשות הקבלן המקומי הציוד המתאים לבדיקת על הקבלן המציע להוכיח כי ברש  .ב
והחלפת גלאים בשטח וכן ציוד לבדיקת רגישות הגלאים בשטח ובמעבדה. כמו כן חייבים 

הדרושים לאחזקה שוטפת של הציוד המוצע לפי  להיות ברשותו כל מכשירי העזר הנוספים
  דרישות יצרן הציוד.

  
ל חלקי החילוף הדרושים עבור הציוד המוצע, וכן מלאי על המציע להחזיק במחסניו את כ  ג.      

הזוכה יהיה להציג מפרטים טכניים, נוהל  גלאים לביצוע עבודות האחזקה. עלמספיק של 
  והוראות בדיקה וניקוי כל סוגי הגלאים ומרכיבי ציוד המוצר.

  
כל שעות  הקריאה במשך שעות מזמן 4המציע מתחייב להיענות לכל קריאות שירות תוך   ד.      

  היממה, הודעה טלפונית למשרד הזוכה תחשב כהודעה על תקלה.
  
   בהתאם אחזקה ושירות מחיר המערכת יכלול אחריות לשנה מיום מסירת המערכת, הכולל  ה.      

. השירות יכלול קריאות לתיקון תקלות 3חלק   1220ותקן ישראלי  E 72 NFPAלדרישות   
  ותחזוקה מונעת.

  
  .שנים 10כתב הכמויות עלות שנת אחריות ואחזקה לשנה, שנתיים ועד המציע יפרט ב  ו)    
  

  מערכת כריזה המשולבת במרכזיית גילוי אש.  12
חלק אינטגרלי  יספק הקבל מערכת כריזה משולבת שהיא –במסגרת מרכזיית גילוי אש 

  ממרכזיית גילוי אש.
  

  לבקרת גלאי אש . אופן דומהמערכת הכריזה תהיה מבוקרת (למקרה קצר או נתק ) / ב           
  . םכת תהיה מאושרת ע"י מכון התקניהמער           
  ם .לפי חלוקה לאזורי –ם או בחלק מה – 0המרכזיה מאפשרת כריזה בכל הרמקולי           

  
ם הסירנות . מערך  זה במקו –םם מערכת להפעלת צפירה דרך מערכת רמקוליהמגבר כולל ג

  דעות מוקלטות.מאפשר צפירה, או הו
  

וכן יבוצע  במרכזייה יותקן מיקרופון כריזה המאפשר כריזה כללית או לפי חלוקת אזורים
  מיקרופון כריזה נוסף. למבנה במוקד הביטחון.

  
  רמקולים, ושנאי קו.  1    

  הישראלי.ם ומכון התקני UL  הרמקול יהיה תוצרת חב' מע' גילוי האש הנבחרת ויעמוד בתקן גילוי אש          
  

  .WRMS 15בהספק  8יהיו בקוטר "  הרמקולים          
  

ם ושנאי הקו בתוך מארז מלבני אנטי ונדלי עפ"י על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולי
  אישור המזמין או במארז אחר כמתבקש.

  
ליון, גריל מארז הגנה ע ל ציוד אורגינלי הכולל בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו ע

  ם (טבעות/ מלבן).ם מתאיאקוסטי בצבע התקרה ויחוזק בחיזוק אלומיניו
  

) ובאחוז Double coneבעל משפך כפול (  Full rangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " 
  עיוותים נמוך.
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  רחב פס  HZ     18– KHZ 50ם  גר -260לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ          

  . מעלות 120, זוית פיזור: W 25ם, קיבול הספק: אוה 8רוחב עכבת :           
  

  .W 2.5 / W/1 5 סנפי ע הספקי כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאו          
  

  מערכת כריזה.  08.9
  
  
  כללי. 1

  א. מערכת הכריזה תותקן לכיסוי כל השטחים במבנה.     
  להנחיות. ת הודעות ו/או מוסיקת רקע בהתאםב. המערכת תשתמש להשמעת כריז     
  ג. המערכת תחולק לאזורים וניתן יהיה להכריז לכל אזור בנפרד ולכל האזורים ביחד.     

  
  הגדרות. 2

  מקום ממנו ניתן להפעיל את מערכת הכריזה ולבצע הכרזה או מוסיקת רקע.  - עמדת הפעלה   א.  
  וקת השמע של מגברי ההספק.פנל המאפשר ביקורת תפ -פנל מוניטור   ב.  
  למגברי ההספק. פנל אשר בו מבצעים את חיבור הרמקולים עפ"י אזורים -יחידת מיתוג   ג.   
  עדיפויות להשמעה במערכת. מאפשר חיבור מספר כניסות למגברי ההספק וקביעת -ערבל צליל   ד.  
  יחידה אלקטרונית המגבירה אותות חשמליים.- מגבר   ה.  
  איזה אזורים מופעלים פנל שליטה וחיווי על מערכת הכריזה ניתן לוודא באמצעותו-ור פנל מוניט  ו.  

  ובאם המערכת תקינה.       
  השמעת הודעה. - מלשון הכרזה  -כריזה   ז.  

  באמצעות זוג חוטים. שיטת תקשורת המאפשרת העברת פקודות אלקטרוניות- D.T.M.Fח. . 
  
  הנחיות תפעוליות. 4 

קולים תופעל לכריזה מנקודות הפעלה כפי שייקבעו ע"י מנהל המתקן ומתן אפשרות מערכת הרמ  א.     
  לנקודה נוספת.

 הרמקולים שיותקנו במתקן יכסו את כל שטחי המבנה ובמתקנים פתוחים בעלי שטח רחב,   .ג
  יכוסו השטחים  

  - :המערכת תכלול את המרכיבים הבאיםד.     
  א. מגברי הספק        
  עלהב. עמדת הפ        
  ג. יחידת מיתוג        
  ד. ערבל        
  ה. רשת רמקולים        
  ו. פנל מוניטור        
  ז. נגן סרט, מקלט רדיו        
  ח. מטען ספק ומצברים.       

  

 עמדת ההפעלה תאפשר הכרזת הודעות במערכת ע"י דיבור רגיל באמצעות מיקרופון.  .5
 

 "גונג" אלקטרוני. לפני שידור הודעה ישמע ברמקולים צליל .6
  

) המאפשרת שימוש בקווי בזק DTMFהמערכת תפעל בטכנולוגיה מתקדמת באמצעות קודים ( .7
 ק"מ). 5והפעלה ממרחקים (

  

בנקודת ההפעלה יותקן פנל מוניטור אשר יאפשר בדיקת תפוקת המערכת בגזרות השונות. לרמקול  .8
תגים שיאפשרו חיבורו במקביל יהיה גם ווסת עוצמה על גבי הפנל מוניטור. יכלול רמקול ומ

  לאזורים המופעלים ובכך ניתן יהיה לוודא שהמערכת פועלת.
  

            חיבור מיקרופון נייד לנקודות אלה יאפשר -באתרים ספציפיים יש להתקין נקודות מיקרופון   .9
 .הכרזת הודעות במערכת

  

  דרישות טכניות - מגבר הספק  .10
  רזרבה. %30"י צרכי המערכת ובתוספת יקבע בכל מתקן עפ -הספק יציאה   א. 
  וולט עבור הספק יציאה נקוב. 0.7 -רגישות כניסת מיקרופון   ב. 
  די.בי.3-הרץ בניחות  15,000-150 -רוחב סרט   ג. 
  .%2-פחות מ -עוותים הרמוניים   ד. 
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  די.בי. 60- טוב מ - יחס אות לרעש   ה. 
  אום.-קילו 10 -עכבת כניסה   ו. 
  ה, נורית ציון פעולה, ווסת עוצמה נורית ציון תפוקה.מתג הפעל -בקרה   ז. 
  וולט. 100או  70 -מתח יציאה לקוו   ח. 

  .C-10עד ! r60C! - תחום טמפרטורה   ט. 
  הרץ מתח חילופין. 50וולט  220וולט מתח ישר,  32עד  22 -מתח הזנה   י. 

  .19" - מארז סטנדרטי  - זיווד   יא. 
  וולט. 100.בי. ביציאת קוו די 1.5 -יציבות בשינויי עומס   יב. 
  למגבר תהיה הגנה מפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה.  יג. 
  וחלודה. כל חלקי המגבר יעברו תהליך ציפוי ופסיבציה או אנודיזיה נגד איכול  יד. 

  
  .דרישות טכניות -יחידת הפעלה מרכזית . 11   

  מילוואט. א. מבוא מיקרופון 4 - א. רגישות          
  אום. 600עד  250 -ב. עכבת          

   15db r 3db Odbmרגישות  -מבוא לקוג.          
  קו צף.  600 -עכבת                               

  8db -/r Odbm -  מוצא למגברד. 
  אום 50 -עכבת                            
  הרץ 5000עד  300 -רוחב סרט                            

  לפחות.db -70 - יחס אות לרעש                            
  %2 -עוותים הרמוניים                           

  DCוולט  24 -ה. מתח הזנה 
  ו. צריכת זרם

  מיליאמפר 30 -ברגיעה      
  מיליאמפר 150 -בהפעלה      

  ז. מערכת לחיצים ליצירת צרופי הפעלת אזורים.
  :הכניסות הבאותערבל צליל יכלול את ח. 
  מיקרופון    
  ערוץ אזעקה    
  ערוץ "גונג"    
  רזרבות.    
  נגן סרט    
  

  מערכת לחיצים ליצירת צרופי הפעלת אזורים   - בקרותט. 
  לחצני אזעקה + חיווי הפעלת אזעקה                    

  חיווי rמתג הפעל/הפסק                     
  בור מיקרופוןשקעי חי 3                     
  נתיך וחיווי הפעלה וקוו תפוס.                     
  הגנת ברקים                      
  עמדת ההפעלה תהיה עם סידור מתאים למניעת כניסת מים.                      

  
  מיקרופון. 12

  דינמי. -סוג        
  התקנה על ציר גמיש.       
  מאוזנת.אום.  600אום עד  250 - עכבת       

  .0.15mv) - 75db.( -מפלס      

   10,000-80הרץ  Odb t 1v/10-6 BARרוחב סרט       
  כולל מתג הפעלה ודיבור.      

  
  מתח גיבוי. 13

דקות שידור   30במשך  ללא טיפול אשר יאפשרו הפעלת המערכת -למערכת יחוברו מצברי חרום 
  רצופות ללא רשת החשמל.

  .ספק מטען בשיטת טעינת טיפטוף וטעינה מהירההמצברים ייטענו באמצעות 
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  עבודות טיח -   09רק פ

  

  כללי   09.01

  של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

  הכנת השטחים לטיוח   09.02

מחוזקת  X.P.Mמפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה יכסה הקבלן ברשת   . 1
מ"מ ועובי החוטים  12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  25הרשת  במסמרי פלדה. רוחב

  מ"מ. 0.7

עד ליישור פני השטח. במקומות  1:3חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט   . 2

ס"מ מעל  15הנ"ל ברוחב  X.P.Mס"מ, יכסה החריץ ברשת  15שרוחב החריץ עולה על 
  רוחב החריץ לכל כיוון.

  המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח. יש להרטיב היטב את  . 3

  פינות וחריצי הפרדה   09.03

פינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל קנטים והגילופים יהיו חדים 
  וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות.

  מ"מ. 5-10וחב מ"מ ובר 10בין הקירות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ בעומק 

בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטוייחים או שטחי רביץ 
  מ"מ. 10מ"מ ובעומק  3-5ושטחי בניה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי 

  תיקונים והשלמות טיח   09.04

בוצע ע"י הקבלן כל תיקוני הטיח שנפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, י
במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות 

  וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון.

  תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא עגלות.

  טיח פנים רגיל   09.05

מ"מ  15, במפרט הכללי בעובי 090232פורט בסעיף טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות כמ
  גמר לבד. -לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

טיח פנים על קירות מעוגלים יעובד בסרגל קשת ישר ובדיקנות בשני כיוונים עפ"י הקשת ו/או 
  המישור המתוכננים.

  בה השניה.כך ליישם את השכ-ימים ורק אחר 2יש לאשפר את השכבה התחתונה 

  ימים לפחות. 3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

  על הקבלן לבצע גשרי קר בכל מפגש בין קיר בלוק לבטון .

  המפקח רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצעה האשפרה כנדרש.

  פינות מתכת   09.06

  פינות מתכת יבוצעו להגנת פינות טיח מזויתני רשת מגולוונים.

  צמנט מיוחד כמצע להדבקת אריחים טיח פנים   09.07

טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחי קרמיקה, במקומות שיקבעו על ידי 
  המפקח.
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  תיקוני בטון רופף 09.10

  במקומות בהם יורה המפקח יבוצעו תיקונים של חלקי הבטון הקיימים.

ס"מ  2וחב מינימלי של במקומות בהם יבוצע תיקון יש לסתת חלקים רופפים ולפתוח פתח בר
  ס"מ. 2ובעומק  מינימלי של 

  .1לנקות את התשתית על ידי מים, ליבש את המשטח ולמרוח דבק מסוג בי ג'י בונד 

  .1בתוספת דבק מסוג בי ג'י בונד  1:1 –תערובת הבטון תהיה ביחס:  חול: צמנט 
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  עבודות ריצוף וחיפוי -  10פרק 

  דוגמאות   10.01

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי   . 1
  ) של המפרט הכללי.10004בהתאם כמוגדר בסעיף (

הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף   . 2
ו בדיוק נמרץ והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימ

  לדוגמאות המאושרות כאמור.

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה   . 3
  והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור.

  ניקוי כללי   10.02

 על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי, וכן
לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק 

  הטבעי של החומרים.

  מילוי שומשום   10.03

  הריצוף יונח או ע"ג משטח מיושר או על גבי מילוי מיוצב שומשום בלבד  .   . 1

חסית לפי מילוי זה יונח ישירות על גבי רצפות. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים י
  מידת ההתקדמות של הנחת הריצוף..

  מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט.  . 2

הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט (ללא כל תוספת סיד) בתוספת ערב למניעת חדירת   . 3
רטיבות של חברת "ביגיבונד ", או אחר בהתאם למפורט במפרט בריצופים השונים, או 

  "ע .ש

  

  חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן  10.04

 . 1353אופן ההדבקה לפי ת"י   .1

מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף במפרט הכללי.   .2
 מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי. 

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להפקיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל   .3
האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים 

 בשל גודל, גוון או פגם. 

 הטיט להדבקה יהיה מסוג טרמוקיר  או ש"ע.  .4

שעות לפחות קודם  6אריחי הגרניט פורצלן שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך   .5
 .  הדבקתם וימרחו בשכבת דבק להדבקה לפני היישום

בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקווים ישרים עוברים אנכית ואופקית.   .6

  

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין האריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון   .7
צנורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר 

  יחים התחתונה לבין הרצפה. כנ"ל את הרווח שבין שורות האר

מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י רובה אקרילית  של  יבואן "נגב אלוני" או ש"ע,   .8
בגוון מתאים לגוון האריחים או אחר לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג היצרן. הרכב 

 חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן. 
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   י גרניט פורצלןריצוף באריח  10.05

  הכנת השטח   א.   

  הקבלן ינקה היטב את השטח המיועד לריצוף מליכלוך עד לנקיון מוחלט. 

  חומרי הדבקה   ב.   

+ תוספת ערב פולימרי מסוג                1 :3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 

ת מכמו 15%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIפלניקירט מתוצרת 
  הצמנט שבתערובת. הביצוע לפי הוראות היצרן. 

  יישום/הנחת האריחים  ג.   

הביצוע בשיטת המצע הדק. טיט ההדבקה ייושם ע"ג המשטח ע"י כף משוננת בלבד. 
  עובי שכבת הדבק בהתאם לפילוס הנידרש ולהוראות היצרן. 

   הערות כלליות להנחת האריחים  ד.

ופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת" ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם בא 
האריחים לשכבה שמתחת, תוך כדי ישורם. לפני הנחת אריחי גרניט פורצלן, אין צורך 

להשרותם במים. עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד 
ה מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח, המיד 3או ספוג רטוב. רוחב הפוגות יהיה לפחות  

תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע 
    הרובה.    

  מילוי מישקים   ה. 

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה קולור של 
נגב אלוני, או ברובה אקרילית  של חברת נגב או אלוני או שו"ע, עודף החומר ינוקה ע"י 

  מים, עם 
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  עבודות צביעה  -   11פרק 

  כללי  11.01

לעבודות צביעה אם לא צויין  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי   .1  
    אחרת במפרט וכתב הכמויות.

  הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.  .2  

ר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאח  .3  
  לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

כל עבודות הצביעה ייעשו לפי הוראות היצרן המקצועיות (חברת "טמבור" או ש"ע   .4  
  באישור המפקח.

  גווני הצביעה לפי בחירת האדריכל מגווני טמבור או שו"ע   .5  

  

  צביעה בסופרקריל  11.02

  תבוצע בצורה הבאה:הצביעה     

  נקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק.  . 1    

  טרפנטין, או שכבת "טמבורפיל". -30%צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב  . 2  

  שעות. 24המתנה לייבוש   .3  

 -25צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה של כ  .4  
  מיקרון.
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  עבודות אלומיניום -  12פרק 

  מהות העבודה  12.01

עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה, מתייחסות לביצוע מושלם   
  ומלא של העבודות המפורטות בהמשך, (במפרט המיוחד ותאור הפריטים), כדלהלן;

  הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים .1

  ים השונים, כנדרש.הצגת כל הדגמים לסוגי החומר .2

  ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. .3

  ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. .4

ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים והמפורטים  .5

 ים.ברשימות האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור   הפריט

  

  תכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן לצרף להצעתו  12.02

  פירוט המעטפת המוצעת ומרכיבים אחרים.  .1  

הקבלן יפרט את השיטות המוצעות על ידו לייצור והתקנת הפריטים ע"פ המפרט     
  המבוססות על מומחיותו, ניסיונו וידע ספציפי של הקבלן.

  היקפן לעבודה נשוא ההצעה הזאת.הקבלן יציג רשימת עבודות דומות בסוגן ו    

  ההצעה תלווה בתכניות ופרטים עקרוניים להצגת השיטה לרבות אישור מהנדס רשום.    

  יישומה בפועל של השיטה  וכל נתון אחר הדרוש להבהרת הצעתו.    

התכניות שילוו את הצעת הקבלן, יתייחסו ספציפית לפריטי הצעה זו, ויתבססו על     
  דריכל והיועץ המצורפים למסמכי בקשה זו.פרטים עקרוניים של הא

  תקנים.  .2   

על הקבלן יצרף להצעתו מסמכים המתייחסים לאיכות החומרים והמוצרים ולדרישות      
  העמידות של המוצרים המוגמרים בתנאי תפקודם.

דרישות התקנים הנ"ל תהינה דרישות מחייבות, והיה, ובמפרט תקבע דרישה אחרת     
  ים דלעיל, תחייב תמיד הדרישה הגבוהה יותר.מאלו המופיעות בתקנ

הקבלן רשאי להציע, בנוסף להצעתו המבוססת על מפרט זה, הצעות לחומרים ו/או   .3  
מוצרים אחרים, ובלבד שיהיו שקולים לנדרש במפרט זה. ההצעות החלופיות תלוונה 

  לעיל. 2 –ו  1במסמכים כנדרש בסעיף 

       ק לפני קבלת אשור התחלת עבודהתכניות ומסמכים שעל הקבלן לספ  .12.03

  תכניות ופרטים עקרוניים של השיטות המוצעות לבצוע של כל פריטי המפרט.  .1  

  חישובים סטטיים של הפריטים.  .2  

  תקנים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם.  .3  

  דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים.  .4   
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    רשיםתקנים נד  .12.04

כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים   .1  
לחלונות  1068הרלוונטים לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התקן הישראלי 

למסגרות  12.00אלומיניום ורמת התקן הנדרשת וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 
  אומן (אלומיניום)

  יפויים אנודיים.לצ 324א. תקן     

  לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. 414ב. תקן     

  לזיגוג. 938ג.  תקן     

  לציפוי מתכות ברזיליות. 265ד. תקן     

  לבטיחות ומעקות. 1142ה. תקן     

  זיגוג חלונות ודלתות בבניינים. 1099ו.  תקן     

  לגלוון מתכות.  918ז.  תקן     

  ת באש.עמידו 931, 921, 755ח. תקן     

  לאקוסטיקה. 1034ט. תקן     

  לבידוד מבנים. 1045י.  תקן     

  יא. תקנים רלוונטים למיגון אש.    

  בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים.     

  הרכבה  .12.05

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

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

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

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

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

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

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

  רנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתן מוצר או חלק שלא יתוק  

  

  יטומים בפריטי אלומיניום וזכוכיתא  .12.06

אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח, אבק ומי גשמים, הנה דרישת ביצוע   . 1  
  בסיסית.

במהדורתו האחרונה, המיוחד לדרישות  1068דרישות המינימום הן לפי תקן ישראלי   . 2  
  חדירות אויר ומים.העמידות ל



73  
 

מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד     .3  
  הבניין. וככלל במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים.

הקבלן יביא לאישורו של המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים כמו כן יציג הקבלן   . 4                
  החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם. בפרטים, את

  האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן.  .5  

 WEATHERכל האלמנטים המתוכננים לתפעול, יאטמו עם אטמים רציפים (  .6  
STRIPS מהחומרים המעולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך  חריצים (,

  ם מקרה לא בהדבקה.מתוכננים מראש בפרופילים, ובשו

כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנין, לקונסטרוקצית עזר למלבן סמוי או כל אביזר   . 7   
  אחר לחיבור, ייאטם בהתאם להנחיות היועץ.

)העלולים להצטבר  WEEP SYSTEMתכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים,(  .8  
  עיבוי.- גשם  ומי-בחלקים הפנימיים של המוצרים, כגון מי

בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן, יש לאטום את המפגש בין המלבן הסמוי   .9  
  לבין קיר הבטון, עם יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן.

בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי הקבלן   .10  
בהתאם למפרטי מכון התקנים הישראלי. בזמן ובאישור היועץ. הבדיקה תעשה  

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

ס"מ בקירוב, פית  20ס"מ מהקיר, קוטר השטח המותז יהיה  45המים יותזו ממרחק של          
וניצב  לפני הקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי תנועה הריסוס תכוון לקו ההשקה הנבדק 

  דקות בכל מצב, מכוון ההתקדמות יהיה כלפי מעלה. 5איטית, הלוך וחזור, במשך 

  התגלתה, בבדיקה חדירה של מים, יתוקן האיטום ויבדק שנית.    

  ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.    

  

     חומרים  .12.09

  אלומיניום.  .1  

  כל מוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים מסגסוגת מתאימה וכפי שיפורט המשך.    

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

  פרופילי אלומיניום  1.1    

כאמור פרופילי אלומיניום החלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה  כדוגמת       
המתאימה לסוג הגימור הנדרש, אין  1068לפי דרישות ת"י ברשימות 

  להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא.

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

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

  פלדה  .2  

הקבלן נדרש לאישור המנהל לעצם השימוש בחלקי פלדה, מיקומם וצורת   2.1    
  החיבור לרכיבי האלומיניום.

כל חלקי הפלדה במעטפת (קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור)   2.2    
  יקבלו הגנה אנטיקורוזיביות כמפורט  להלן:
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 HOT-DEEPגר'/מ"ר ( 270ה חמה באבץ בשיעור של טביל      
GALVANIZING  918) בהתאם לת"י.  

חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות החיתוך,       
  קידוח וריתוך. 

חלקים שנפגעו באתר, בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי       
  שכבות.

מ"מ או לפי  2שימוש בחלקי המעטפת יהיה עובי מינימלי לפח פלדה ב  2.3    
  דרישות החישובים הסטטיים, הגבוה  מביניהם.

  זכוכית  .3  

ותקני חוץ רלוונטיים, יחולו גם  הדרישות המפורטים  1068, 1099בנוסף לאמור בת"י     
  בסעיפים דלהלן:

, ובתכונות  FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת   3.1    
  סוג וסוג של זיגוג, כמפורט בהמשך. הנדרשות מכל

 GLAZINGכל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה יבשה בלחיצה,    3.2    
PRESSURE SYSTEM   DRY  על פי מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית ועל

  פי התכנון המפורט.

, בכל האמור לעובי 1099אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י   3.3    
  ה, וכן סוג הטיפול הנדרש.הזכוכית באזור סכנ

  פרזול  .4  

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

אביזרי הפרזול יהיו מאלומיניום, בגימור דומה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין או     
  מחומר אחר, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על ידו.

  בחומרים פלסטיים כדוגמת אוקולון. במקרים מסוימים יורשה השימוש    

  לבחירת האדריכל. -גוון אביזרי הפרזול     

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח  של מוצר     
  ק"ג. 4האלומיניום, ובכוח שאיננו עולה על 

  כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים.     

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

גלגלונים, מסבים וכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול     
  נגד קורוזיה.

  .316מנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח, יהיו מפלב"ם     

  בכל הדלתות יותקנו מגיני אצבעות של חברת שהרבני או שו"ע ומחזיר שמן .                        

  

  גימור מוצרים  . 12.10

  גימור מוצרי האלומיניום  .1  

כל מוצרי האלומיניום הגלויים כלפי חוץ, יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות על ידי     
  אילגון או לחילופין צביעה בצבע.

  בחירת האדריכל.גוון האילגון/צביעה לפי     

  כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה  ו/או טיפול שטח לפני האילגון או הצביעה.    
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,. U.Vכל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות  מכניות, כימיות וקרינה .    
  כיסוי המגן יישאר על גבי המוצרים לפי הוראות ספק חומר הגלם.

  גוונים  .2  

גוונים שונים לאילגון או צביעה של המעטפת, ללא שינוי  2ריכל רשאי לבחור עד האד    
  מחיר היחידה.

. וע"פ לוחות RALגוון הצביעה יבחר על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי  מק"ט     
  גוונים לאילגון.

  על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד.    

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

  אילגון  .3  

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

  הסטיות יהיו על פי התקן. -/+מיקרון  25עומק האילגון יהיה     

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

  צביעה  .4  

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

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

וצביעה בצבע מטאלי. עובי שכבת הצביעה   – DURANAR / PVDFצביעה מסוג   ב.    
  ע"פ השיטה.

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

  צביעת פריטי פלדה מגולוונת  .5  

ורטת על הקבלן לצבוע את פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת הצביעה המפ    
  להלן;

  הכנת שטח;    

  תוצרת כמתעש ובמים. BC - 70שטיפה יסודית בדטרגנט   -    

  100חספוס והורדת ברק בבד שמיר מס.   -    

  4-100שטיפה סופית וניגוב במדלל   -    

  לפני הצביעה יהי השטח נקי מלכלוך, שומן, אבק, מוצרי קורוזיה או כל גוף זר אחר.     

  

  מערכת הצביעה;    

  מיקרון. 40-50בעובי  ZNיסוד אפיטמרין אוניסול  שכבה אחת  -    

  מיקרון כל שכבה.  25-30שתי שכבות סופר לק או פוליאור בעובי   -    

  גוון הצבע לפי בחירת האדריכל.  -    

  יישום הצבע, הדילול והייבוש בהתאם להוראות יצרן הצבע.  -    
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  צביעת פריטי פלדה שחורה  .6  

  .19051ינתטית כאמור במפרט הכללי סעיף צביעת פלדה שחורה תעשה במערכת ס    

  למפרט הכללי. 190513הכנת השטח תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף     

שתי שכבות צבע יסוד כרומט אבץ ושתי שכבות עליונות בלקה בעלת גוון, כדוגמת     
  סופרלק תוצרת טמבור  או ש"ע. גוון הצביעה יקבע על ידי אדריכל הפרוייקט.

  שצביעתם תיפגם יצבעו מחדש בהתאם לאמור לעיל. חלקי קונסטרוקציה    

  

  חיבורים למיניהם   12.11

  חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת.  .1  

מותר להשתמש בברגי אלומיניום, בתנאי שיהיו  AISI -316הברגים יהיו עשויים פלב"מ     
ידות   גבוהה נגד קורוזיה.  השימוש בברגי מסגסוגת מתאימה ובעלת חוזק מתאים ועמ

  פלדה מצופים קדמיום, אפשרי.

כל החיבורים המכניים ו/או בין הברגים לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר   .2  
  .החומר מבלי לפגוע בגימור המוצריםאטימה בשיטה  "רטובה". יש להסיר  מיד את שיירי 

  גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים  לאקלים בחוץ.לא יעשה שימוש בברגים   .  3   

יותר השימוש בברגים גלויים בתוך הבניין, רק במידה ואין חלופה אחרת ובאישורו          
  המוקדם של  האדריכל.

חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון   .  4   
רושים אישורו המוקדם בורים אלה, כולל פרט חיבור, דואומים עם דסקיות אוקולון. חי

  של האדריכל.

  חיבורי אלומינים בריתוך.  .  5  

  חיבורי פינות של פחים, ניתן לבצע בריתוך.         

  ריתוכים בגז ארגון (או דומה), מותרים רק במקומות סמויים מעין          

  לאחר הריתוך.ובתנאי שלא יופיעו כתמים במקומות גלויים לעין,          

  חיבורי פינות  . 6   

חיבורי הפינות יעשו באמצעים מכניים סמויים או בריתוך, על ידי אביזרי פינה או     
בלעדיהם. בכל מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה, 

רופפות הברגים שיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל הת
  ו מכל סיבה אחרת.א

  חיבורים לשלד הבניין  .7  

  כל החיבורים של מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו  כוונון נוח מתוך הבניין.    

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

  התקנת זיגוג  .8  

הזכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק מהפינה של     
  רבע מהאורך.

  מ"מ לפחות. 3.0מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי המייצבים יהיה  30 -אורך המייצבים     

טות טרמית של הזכוכית המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפש       
  וימנעו מגע בין הזכוכית למתכת.
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  ניקוזים  .9  

על מנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג, יקדחו חורי ניקוז, על פי     
  הוראות ספק הפרופילים.

  אטמים  .10  

אטמי הזיגוג יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים בתנאי     

  .U.Vאויר קיצוניים וקרינת  מזג

  

    ניקוי סופי, הוראות אחזקה  12.12

הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל פריטי הביצוע במועד  שייקבע על ידי המזמין   .1  
  וסמוך למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג  וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו.

הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, ובמיוחד  ,)AS MADEהקבלן יצרף תכניות עדות (  .2  
תאור סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג 

  ובאטמים.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הבניין לפני תחילת   . 3   
אות הכספיות הכרוכות הייצור וישמור על התאמת המידות של המוצר  למבנה, ההוצ

  במילוי הוראות 
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  עבודות אבן/ בטון אדריכלי  – 14פרק 

  פרק זה  מתייחס לעבודות חיפוי באבן בקירות חוץ ופנים לרבות שימוש בבטון אדריכלי .  14.01             

כניות, , בהתאם לת378, בהתאם למפמ"כ 14העבודה תבוצע בהתאם לנדרש במפרט הכללי פרק 

  בהתאם לפרטי הביצוע, בהתאם לתקנים ישראלים ובהתאם למפורט להלן.

  הנחיות למיקום אבן, לסוג האבן ולמידות האבן   14.02

  בכל מקום בו מסומן חיפוי החזית הקדמית באבן יש לנהוג לפי הנחיות אלה,   א.

בעיבוד ע"פ בחירת האבן תהיה אבן מתועשת /בטון אדריכלי/  אבן ירושלמית או  אבן טבעית    ב.

ס"מ גובה, ובמידות אורך חופשי. האבן תהיה טבעית איכותית ממחצבה  30האדריכל  במידות 

  מאושרת. 

  ס"מ. 3האבן תהיה בעובי   ג.

  ס"מ.  5ס"מ ובעובי  30חיפוי נדבכי הראש ("קופינג") יהיה באבן מנוסרת ברוחב   ד.

  .יש להתקין תמיד קופינג בראש קירות המחופים באבן  ה.

  יש להתקין תמיד קופינג כנ"ל בראש מעקות גג שאליו יש גישה באמצעות מדרגות.  ו.

  יש להתקין תמיד קופינג כנ"ל בראש שפת מרפסת שעליה מותקן מעקה מתכת.  ז.

ס"מ לפחות. הספים יעוגנו לבניין באמצעות יתדות  3ספי החלונות יהיו מאבן מלוטשת בעובי   ח.

  הסף. בחזית הספים יבוצע אף מים. ממוטות הברגה שיותקנו בתחתית

  עיגון האבן    14.03

פרטי עיגון קירות האבן אל הקירות יבוצעו בהתאם לפרט בתוכנית האדריכלות ותכנית 

  וכמפורט להלן. 378הקונסטרוקציה, על פי מפרט מכון התקנים מס' 

  בנית האבן   14.04

  שת.לפני בנית האבן יש להקפיד על ניקוי האבן ע"י מים ומבר  א.

האבנים ישוקעו בתוך גב טיט הבטון כאשר הן מונחות זו על גבי זו תוך יצירת פוגות שוות   ב.

  ומדויקות באמצעות מרווחים מפלסטיק.

  מ"מ מפני האבן, עם אשפרה נאותה. 10כיחול המשקים יהיה בגוון האבן שקוע   ג.

  ות.יש לסקור ויזואלית את הקירות המחופים, לפרק ולהחליף אבנים פגומ  ד.

לאחר היישום יש לנקות היטב את האבן באמצעות מברשות מתכת ומים ללא פגיעה   ה.

  בטקסטורה של האבן.

  לאחר הניקוי ולאחר אישור הפיקוח לתקינות הקיר יש לצפותו בשכבת סילר אחידה על כל שטחו.  ו.
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  מפרט לחיפוי קירות בקשירה 14.06 

  כללי: .1

 תאים לשיטת הבניה.המפרט מתייחס לשיטת הרכבה בלבד ואינו מ .1.1
המפרט מתאים למקרים בהם קיר הרקע הוא קיר בטון או בלוק בטון או בלוק פומיס או  .1.2

 .1045בלוק איטונג ע"פ תקן ישראלי 
 מ'. 32מ' ונמוך מ  1.2המפרט מתאים למקרים בהם גובה החיפוי גבוה מ  .1.3
 1872במקרה של אבן מלאכותית יש לבצע בדיקה לבחינת התאמת האבן לתקן ישראל  .1.4

 .50. האבן תהיה עשויה בבטון ב 1חלק 
 .1חלק  2378במקרה של אבן טבעית יש לבדוק התאמת האבן לתקן הישראלי  .1.5
ס"מ, העובי  40ס"מ, הגובה המירבי של כל אבן יהיה  80האורך המירבי של כל אבן יהיה  .1.6

 מ"מ. 30המינימאלי של כל אבן יהיה 
 תכנון אדריכלי והנדסי .2

  1:50נית אדריכלית המתארת את חזית המבנה בקנ"מ הקבלן יחזיק בידיו תוכ .2.1
 (לכל הפחות)  1:10הקבלן יחזיק בידיו חוברת פרטי אבן בקנ"מ  .2.2
הקבלן יחזיק בידיו אישור חתום של מהנדס השלד למפרט זה. ככל שיהיו למתכנן השלד  .2.3

 הערות למפרט זה יש לבצע בהתאם להנחיות מתכנן השלד.
 בדיקות מקדימות:  .3

בודות חיפוי האבן יקבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח על הפריטים לפני תחילת ע .3.1
 הבאים:

 דוגמא של אבני החיפוי לבניין. .3.1.1
 דוגמא של זויתן לקיבוע .3.1.2
 דוגמא של בורג פיליפס לקיבוע הזויתן .3.1.3
 דוגמא של רשת לעיגון. .3.1.4
 דוגמא של דיבל לקיבוע הרשת  .3.1.5
 דוגמא של שומר מרחק לרשת העיגון .3.1.6
 דוגמא של וו לקיבוע האבן .3.1.7
 דוגמאת אבן חיפוי עם קידוחים ותעלות לעיגון הווים .3.1.8

מ"ר לפחות ותכלול את  20הקבלן יבצע קטע קיר לדוגמא, הדוגמא תהיה בשטח של  .3.2
 הרכיבים הבאים:

 זויתן לקיבוע. .3.2.1
 פתח של חלון כולל כל רכיביו (קופינג, גליפים, אבן עליונה) .3.2.2
 פינה חיצונית. .3.2.3
 מילוי מישק רגיל .3.2.4
 מילוי מישק גמיש .3.2.5

האדריכל יבחנו את הדוגמא ויאשרו אותה / יאשרו בכפוף להערות / לא יאשרו המפקח ו .3.3
 את הדוגמא.

 המפקח יזמין ממעבדה מאושרת את הבדיקות הבאות: .3.4
 ק"ג לפחות. 750עוגן זויתן, נדרש לעמוד ב  3שליפה של  .3.4.1
 ק"ג לפחות.  200עוגנים לרשת, נדרש לעמוד ב  10שליפה של  .3.4.2
 גמא שבוצעה.שליפה של אבני חיפוי מתוך הדו .3.4.3

לאחר השלמת הבדיקות המקדימות ימסור המפקח לקבלן אישור להתחיל בביצוע  .3.5
 עבודות חיפוי הקירות.

 הכנת קיר הרקע. .4
 ס"מ לפחות. 0.5 -יש לחתוך חוטי ברזל ומסמרים לתוך עומק הבטון כ .4.1



80  
 

 יש לשטוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים. .4.2
 ה קלה (ללא ברזל חשוף) על ידי מילוי החללים בתערובת של:יש לבצע תיקוני סגרגצי .4.3

 .1:3חול:צמנט ביחס   �
 .1:2של גילאר ביחס  SB112מים: דבק לטקס  �
 ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני (טפלה) או במערבל חשמלי.  אין לבצע ערבוב ידני!! �

 יש לבצע תיקוני סגרגציה עמוקה (כולל ברזל חשוף) באופן הבא: .4.4
מיץ הבטון על הברזלים וצביעת הברזל החשוף בשתי שכבות צמנט פולמרי  ניקיון של .4.4.1

 שעות בין השכבות). 3" (הפסקה של  610"סיקה מונוטופ 
 מילוי החללים בסיקה ראפ. .4.4.2

ס"מ לפחות ואיטום החלק  10יש לאטום חורי דיווידגים באמצעות סיקה ראפ לעומק של  .4.5
 .מ"מ 2בעובי  107החיצוני של התיקון בסיקה טופ סיל 

  

 מיפוי ומילוי קיר הרקע. .5
יש להוריד פספטמברם ולמתוח חוטים לרוחב הבניין על מנת למפות את הסטיות בקירות   .5.1

 מ' בין חוט אופקי ואנכי. 2המיפוי יהיה במרחק מירבי של 
בסוף תהליך הבדיקה יש לשרטט על חזית המבנה את גריד של החזית ותאור הסטיות  .5.2

 הקיימות.
 ס"מ ניתן להמשיך לבצע. 1.5קיר קטנה מ ככל שהסטיה הכוללת ב .5.2.1
ס"מ יש לבצע תיקונים במישוריות  3.5ס"מ אך קטנה מ  1.5ככל שהסטיה גדולה מ  .5.2.2

 הקיר  ביחד עם שכבת האיטום
ס"מ יש לבצע תיקונים במישוריות הקיר לפני שכבת  3.5ככל שהסטיה גדולה מ  .5.2.3

 האיטום.

 

 תיקונים במישוריות הקיר לפני שכבת האיטום .6
 טוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים.יש לש .6.1
באזורים בהם נדרש מילוי של הקיר ולעגנה לקיר  4.5/15/15יש להתקין רשת מגלוונת  .6.2

 60/60מ"מ, העיגון במרחקים של  30עם ראש שייבה בקוטר  120/6באמצעות דיבל דפיקה 
מ"מ כך   10סטיק בעובי של לסירוגין. הרשת תורחק מן הקיר על ידי שומרי מרחק מפל

 ס"מ.  1ששכבת הטיח תכסה את הרשת בעובי של 
 יש למלא את הקיר בתערובת טיח לפי הפירוט הבא: .6.3

 .1:3חול:צמנט ביחס  �
 1:5של גילאר ביחס  SB112מים: דבק לטקס  �
 ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני (טפלה) בלבד ולא בערבוב ידני. �
 ימים. 3ביום למשך פעמים  3יש לבצע אשפרה של הטיח  �

ס"מ  3.5לאחר ישור הקיר יאשר המפקח כי הקיר מישורי באופן שאין סטייה הגדולה מ  .6.4
 במישוריות הקיר.
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 שכבת איטום לקירות הבטון .7
  יש לשטוף את הקירות בלחץ מים ע"י צינור עם מתז לרבות בגליפים. .7.1

י מינימלי של יש לבצע שכבת טיח מוכן מסוג "הרבצה צמנטית סופר" של תרמוקיר בעוב .7.2
 ק"ג/מ"ר. 10מ"מ.  כמות החומר תהיה לפחות  5

ס"מ תבוצע שכבת הרבצה  3.5במקרים שבהם יש צורך לבצע מילוי בקיר הרקע הקטן מ  .7.3
עבה יותר בהתאם לעובי הנדרש ליישור הקיר באופן שהסטייה במישוריות הקיר לאחר 

 ס"מ. 1.5שכבת האיטום תהיה קטנה מ 
 ימים. 3פעמים ביום למשך  3יש לבצע אשפרה של הטיח  .7.4
לאחר ביצוע שכבת האיטום  יאשר המפקח כי הקיר מישורי באופן שאין סטייה הגדולה  .7.5

 ס"מ במישוריות הקיר. 1.5מ 
 זוויתן קיבוע .8

מ') יש לעגן לחלק בניין העשוי בטון  3.5אחת לקומה (ובכל מקרה במרחק שאינו גדול מ  .8.1
  מ"מ. 45/45/5(תקרה / קורה) זויתן פלדה במידות 

מ' מהים יש להשתמש בזוויתן  1000במקרים של סביבה מזהמת או במרחק הקטן מ  .8.2
 מיקרון. 60בלבד, במקרים אחרים יש להשתמש בזוויתן מגלוון, עובי גלוון  316נירוסטה 

ככל שהקיר אינו מישורי לחלוטין יותקנו בגב הזוויתן שייבות מפלדה מגלוונת במידות  .8.3
מ"מ ובעובי הנדרש  להרחקה מן הקיר על מנת  15וטר מ"מ עם חור מרכזי בק 50/50

 שהשיג מישוריות
 30מ"מ אחת ל  100באורך של  0.5הזוויתן יחובר לבטון באמצעות בורג פיליפס בקוטר " .8.4

מ"מ.  סוג הבורג (מגלוון / נירוסטה) יהיה לפי  2מ"מ בעובי  40ס"מ, כולל שייבה בקוטר 
 סוג הזויתן.

 ס"מ.  2.5ר על מרחק של בין שני זוויתנים יש לשמו .8.5
 רשתות עיגון .9

מ' מהים יש להשתמש ברשת  1000במקרים של סביבה מזהמת או במרחק הקטן מ  .9.1
 30בלבד, במקרים אחרים יש להשתמש ברשת מגלוונת (עובי גילוון  316נירוסטה 
 מיקרון).

 מ"מ 4.5/100/100בחיפוי באבן מלאכותית תותקן רשת  .9.2
  מ"מ 5/150/150בחיפוי באבן טבעית תותקן רשת  .9.3

מ"מ  40מ"מ עם ראש שייבה בקוטר  120/6הרשת תעוגן לקיר באמצעות דיבל דפיקה  .9.4
מ"מ. הדיבל לקיבוע הרשת לקיר (מגלוון / נירוסטה) יהיה מחומר זהה לרשת  2בעובי 

 העיגון. 
לסירוגין, העיגון בקיר בלוקים יהיה  60/60העיגון בקיר בטון יהיה במרחקים של  .9.5

 לסירוגין. 45/45במרחקים של 
מ"מ ויובטח  10-15הרשת תורחק מן הקיר על ידי שומרי מרחק מפלסטיק בעובי של  .9.6

 ס"מ.  1ששכבת הטיח תכסה את הרשת בעובי של 
 במקרה של חפיפה בין רשתות תבוצע חפיפה של עין אחת. .9.7
כל המקומות בהם הותקנו דיבלים / עוגנים אשר חודרים את שכבת האיטום, יאטמו ע"י  .9.8

 מ"מ. 5" בעובי של 107בה אחת של "סיקה טופ סיל מריחת שכ
 הכנת האבן לקיבוע: .10

 3.5מ"מ, הקדח יבוצע במרחק של  30מ"מ ובעומק  4קדחים בקוטר  4בכל אבן יש לבצע  .10.1
  ס"מ מפינת האבן ובמרכז עובי האבן, בהתאם לפרט המצורף.

ה, בהתאם ס"מ יבוצע קדח חמישי במרכז הצלע העליונ 60במקרה בו אורך האבן גדול מ  .10.2
 לפרט המצורף.

מ"מ מהקדח לגב האבן  4/4בקדחים שיבוצעו בדפנות האבן יש לבצע תעלה במידות של  .10.3
 על מנת להשקיע בה את הווים. 
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לאחר השלמת הקידוחים יש לנקות את גב האבן במברשת יבשה וסמרטוט לח לסילוק  .10.4
 מוחלט אבקת הניסור.

מלט כאמור להלן בעזרת מאלג' משונן לאחר ניקוי האבן יש למרוח על גב האבן בתערובת  .10.5
 מ"מ). 5(עומק השיניים 

 ) 1:3חול : צמנט לבן ( �
 1:10של גילאר ביחס  SB112מים: דבק לטקס  �
 ערבוב "מלט המילוי" יעשה "בטפלה" בלבד. �

  קיבוע האבן לקיר. .11

מ"מ,  250מ"מ, באורך כולל של  3.5בעובי  316בקדחים יותקנו ווים עשויים נירוסטה  .11.1
 מ"מ משמשים כוו,  הווים מכופפים מראש במפעל. 25מתוכם 

ווים יקובעו הגב הרשת לעיגון ויכופפו על מנת לשפר את האחיזה, וו אחד יבוטן  3-4 .11.2
 בבטון בגב האבן.

 תערובת הבטון לקיבוע האבן לקיר תהיה עשויה כך:  .11.3

 1:3  - חול:צמנט  �
 1:10של גילאר ביחס  SB112מים: דבק לטקס  �
 6ד רמה של שקיעה יש לדלל את החומר ע �
 ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני (טפלה) בלבד ולא בערבוב ידני!! �

 אזורים לקיבוע ישיר .12
להבטחת יציבות הקיר יבוצע קיבוע ישיר של אבני החיפוי אל הקיר (ללא צורך בקשירה  .12.1

 לרשת העיגון) וזאת במקרים הבאים:
 חות.ס"מ או פ 20בכל מקרה בו קיים קטע קיר / עמוד באורך של  .12.1.1
 בכל אבן פינה חיצונית. .12.1.2
 מסביב לפתחי חלונות ודלתות. .12.1.3
 בשורה הראשונה של האבן (ככל שאין שזויתן תחתה). .12.1.4
 בכל אבן המותקנת בתליה אופקית (תחתית קורות וכדו'). .12.1.5

באבנים שיושלמו עם פירוק הפיגום במקומות בהם היה חיזוק של הפיגום  .12.1.6
 למבנה.

במידות  316יותקנו שני דיבל דפיקה מנירוסטה ) 30/50מ"ר ( 0.15בכל אבן בשטח של עד  .12.2
 מ"מ 10מ"מ עם ראש שייבה בקוטר  150/6

 316) יותקנו ארבעה דיבל דפיקה מנירוסטה 30/50מ"ר ( 0.15בכל אבן בשטח של גדול מ  .12.3
  מ"מ. 10מ"מ עם ראש שייבה בקוטר  150/6במידות 

 ביצוע קיבוע ישיר .13
מ"מ  6מ"מ וכן לבצע קדח בקוטר  10ל מ"מ ובעומק ש 12יש לבצע באבן קידוח בקוטר  .13.1

 דרך האבן.  פעולה זו תבוצע על הקרקע לפני תחילת העבודה.
 מ"מ בקיר הרקע בהמשך לקדח הקיים באבן. 6יש לבצע קדח בקוטר  .13.2
 .305יש למלא את הקדח בחומר סיליקוני כדוגמת סיקה סיל  .13.3
 ר.יש להחדיר אל הקדח את דיבל הדפיקה ולקבע באמצעותו את האבן לקי .13.4
מ"מ  8יש לסגור את הקדח באמצעות דבק שיש ומעליו שייבת אבן, השייבה תהיה בקוטר  .13.5

 מ"מ. 2ובעובי 
 לאחר יבוש הדבק יש ללטש את האבן והשייבה. .13.6

  מישקים רגילים: .14

האבן תותקן באופן שיהיה מישק בין האבנים בכל ארבע הצלעות, רוחב המישק  .14.1
  צעות שומרי מרחק.מ"מ.  שמירת המרחק תהיה באמ 3המינימאלי הוא 

  מ"מ. 20לאחר התקנת האבן יש לנקות את המישקים לעומק של  .14.2
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מ"מ בתערובת מוכנה כדוגמת סיקה סרם של גילאר  20המישקים ימולאו לעומק של  .14.3
בגוון לפי בחירת האדריכל, לחליפין יהיה מהפקח רשאי (אך לא חייב) לאשר תערובת 

  מוכנה באתר לפי המפרט הבא:

  1:3  - חול:צמנט  �

 1:5של גילאר ביחס  SB112מים: דבק לטקס  �
 ערבוב החומר יבוצע במערבל מכני (טפלה) בלבד ולא בערבוב ידני!! �

 מישקים גמישים: .15
 מישק גמיש יבוצע אופקית בכל מקום בו מותקן זויתן. .15.1
 מישק גמיש יבוצע אנכית אחת לשמונה מ' וכן בכל פינה פנימית .15.2
 .305מילוי המישקים יתבצע באמצעות סיקה סיל  .15.3
ס"מ לפחות.  במקרה בו קיים עומק גדול יותר ניתן  1עובי המילוי בחומר האיטום יהיה  .15.4

 להתקין ספוג עגול
 ניקיון הקיר ובדיקת המטרה .16

עם סיום עבודות התקנת האבן ומילוי המישקים יש לנקות את הקיר משיירי לכלוך  .16.1
 וחומרי בניין ולבצע שטיפה בלחץ מים של הקיר

קירות על הקירות בכמות ובמיקום שינחה המפקח ובכל מקרה יש לבצע בדיקת המטרת  .16.2
 לא פחות משני מקומות בבניין.

 ביצוע סילר .17
 עם סיום העבודות יש לבצע סילר על גבי האבן. .17.1
 יש להגן על הפתחים באמצעות יריעות ניילון. .17.2
 ק"ג/ מ"ר. 0.5בכמות מינימלית של  CT-13שכבות של טמבור  2יש להתיז  .17.3

  פירוק הפיגומים .18

 י פירוק הפיגומים יש לקבל אישור בכתב מהמפקח.לפנ .18.1
תוך כדי פירוק הפיגומים יבוצעו השלמות של אבני חיפוי חסרות במקומות בהם היו  .18.2

 מותקנים עוגנים שהחזיקו את הפיגום למבנה.
במקומות אלה יבוצע קיבוע ישיר של האבן כאמור לעיל, השלמה של מילוי המישקים  .18.3

 וסילר.
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  עבודות מיזוג אויר -15פרק 

   היקף העבודה: 15.01

  העבודה כוללת מתקני מיזוג אויר ואוורור לפי הפירוט העיקרי הבא  :

לתפוקה נומינלית של  VRFשתי יחידות מיזוג אוויר מרכזיות מפוצלות עם יחידות עיבוי  -

 טון קירור כ"א עם חימום באמצעות משאבת חום. 40

 מיני מרכזיות. יחידות מזגן מפוצל , יחידות  -

של נפח קרר משתנה כולל יחידות עיבוי אינורטר  VRFקומת המרתף תמוזג בשיטת  -

 בקומת הגג  , יחידות איוד גלויות ,  צנרת נחושת לגז, חשמל ופיקוד.

 תעלות פח מגולוון , מרובעות ועגולות , בידוד אקוסטי , מפזרים ותריסים.   -

 המתקנים. עבודות חשמל ופיקוד לפעולה אוטומטית של -

 עבודות בינוי נילוות  . -

 

  תנאי תכנון:  15.02

  תנאי אקלים חיצוני:  .א

  : בקיץ

  C35 -תרמומטר יבש לתכנון

  C26 - תרמומטר לח לתכנון

  בחורף:

    C4  - תרמומטר יבש לתכנון 

    תנאי פנים לתכנון: ב.   

  (ללא בקרת לחות) C 2+23    60%-65% בקיץ:                   

  C 2+21 בחורף:                   

  מפלסי רעש פנימי מותרים  ג.              

    Aדציבל בסקאלה  65יחידות המיזוג יהיו בנויות כך שרמת הרעש מכל יחידה לא תעלה על       
  .מטר מהיחידה 3במרחק                             
  ,  משתיקי  על חשבונוקבלן אם לא יתקבלו מפלסי רעש הנדרשים יוסיף ה                            
  עד לקבלת רמת רעש הרצויה . –רעש, בידוד אקוסטי, בולמי רעידות וכד'                            

  

  

  תוכניות עבודה ומפרטי ציוד:     15.03

  במפרט הכללי יספק הקבלן תוכניות עבודה: 150042בנוסף לאמור בסעיף 

  דה וישונו מהתכנון.שרטוטי ייצור והרכבה של כל התעלות במי  -

 פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל ציוד חדש המסופק ע"י הקבלן. בתוך            -

 הקטלוגים יש לציין את כל הפרטים השייכים לדגם המוצע.    

    אזי -במידה והקבלן יציע יחידות מיזוג אויר השונות במידותיהן מן המידות שבשרטוטים  -

  לאישור היועץ.  -ה של הציודיכין תוכניות העמד    
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 VRFיחידות מיזוג אוויר   15.04
  

  כללי :   .א
  יותקנו  יחידות מיזוג אויר עצמאיות  מפוצלות  , בהתאם לתוכניות . כל יחידה תכלול יחידת         

  . כל יחידה תכלול שסתומי  VRFטיפול אויר מקוררת בהתפשטות ישירה ויחידות עיבוי         
  של ייצרן יחידות העיבוי ויותאמו לעבודה מול היחידות . התפשטות         

  עם מדחסי אינברטר  .   VRFכל יחידת טיפול אויר תחובר אל יחידות עיבוי         
  יחידת טיפול אויר תהיה מוצר מוגמר של ייצרן מוכר וידוע בארץ אשר מקובל ומתואם מול         

  .  VRF -ספק ציוד מערכות ה        

  ( לרבות סוללת מאיידVRF  .  תוכנית הייצור של היחידה תקבל את אישור ספק יחידות         
  שורות עומק  בסוללת המאייד ותיבנה עם פנלים 6וקופסאות שסתומים ) .  כל יחידה תכלול          

  , היחידה תתאים לספיקה הנדרשת DOUBLE SKINופנלים  כפולים   2עם עובי בידוד "        
  לפחות .  1.5כנגד לחץ סטטי של "        

  היחידות ייבנו מושתקות בהתאם לדרישות הרעש לעיל ( מדגם " שקט במיוחד ) .         
  נתוני הרעש של היחידות יוגשו לאישור יועץ האקוסטיקה של הפרויקט .         

  
   מסננים:ב.   
        

  .FARR30X30+ מסנני  2לזריקה בעובי "המסננים יהיו ליעילות נמוכה מטיפוס אמרגלס        

  . המסננים יהיו עם מסגרות מפח מגולוון כולל FPM 400המהירות ע"פ המסננים לא תעלה על 

  . 3030X  FARRמסנני 
  

   מבנה היחידה:ג.  
  

. יהיו חיזוקים וקונסטרוקציה  2עם בידוד " דופן כפולהמבנה היחידה יהיה עשוי מפנלים בעלי 
מ"מ שתבטיח מפני רעידות בעת פעולה. תהיה גישה נוחה לכל חלק  2בעובי  מפלדה מפרופילים

ס"מ. פנלים שדורשים פירוק  X 100 60פנימי של היחידה ע"י פרוק פנל שמידותיו לא יעלה על 
תקופתי יסגרו ע"י ידיות מסיביות דוגמת "עוז און". הפנלים יהיו צבועים בצבע אפוקסי יסוד + 

  וץ קשים. מפרט הצביעה יוגש לאישור.עליון, לעמידה בתנאי ח
  
  

   נחשונים:  .ד
  

  .  FPM 500. מהירות פנים לא יעלה על   שורות עומק 6תכלול  –סוללת המאייד 

   0.02ובעלי עובי דופן " ASTMנחשונים יהיה מצינורות נחושת קשיחים עשויים לפי תקן 
  ני המדחסים שבכל . הצלעות יהיו מאלומיניום. מעגלי הקירור של ש5/8לצינור בקוטר "

  יהיו משולבים. אגן הניקוז יהיה מתחת לכל שטח הנחשון עם ציפוי זפת ועם  –יחידה 
  שיפוע ויציאה בצד היחידה.      

  או חמרן ימי .   BLYGOLD עם ציפוינחשוני עיבוי יהיו 
  

   . יחידות העיבוי  :ה
  

  יחידות העיבוי יתאימו לפעולה מול יחידות טיפול אויר .     
  תוצרת היצרן , שסתומי התפשטות ,  –מערכת צנרת הגז תכלול מפצלים , קשתות הסתעפויות     

  רגשים וכל אלמנטים הנדרשים לפעולתה המושלמת של היחידה .     
  
  

  אביזרים נוספים הכלולים ביחידה :   .ו
  

  מערכת שמירת לחץ ראש  - כל יחידה תכלול :  
  פור כופל הספק .קבלים לשי  -                         

  לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי עם מפסק ראשי .  -            
  

  לוח הפעלה מרחוק יאפשר שליטה ובקרה כולל נורות פעולה ותקלה .   .ז
  

  ) יהיו כדוגמת תוצרת  "מיצובישי" או " פוג'יטסו" VRFספקי ציוד מערכות מיזוג האוויר ( 
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  או "טושיבה"  בלבד.
  

באוויר יהיו כדוגמת תוצרת "יוניק" או "מק"מ " או "אוריס" או "ווקס"  ספקי ייצור ליחי' טיפול
  בלבד.

  

הסתמך  VRF על קבלן מיזוג האוויר לציין בהצעת המחיר אותו הוא מגיש ליזם, על איזה ציוד 
בהצעתו, ובמקביל להגיש קטלוג מסודר של אותו יצרן, ספק הציוד. הדבר גורף גם ליצרן יחי' טיפול 

  תוכניות של יחי' טיפול באוויר. כל החומר הנ"ל יצורף לתיק הגשת המכרז ליזם. באוויר כוול
  

  

  ציוד מיזוג אוויר נפח קרר משתנה    15.5
  

  כללי  15.5.1  
שיטת מיזוג אוויר של הפרויקט היא נפח קרר משתנה הכוללת יחידות עיבוי בקומת 

צנרת לחיבור בין יחידת הגג, יחידות איוד מסוג ודגמים שונים , צנרת נחושת ואביזרי 
  העיבוי ויחידות האיוד, חיבור תקשורת בין היחידות. 

  
  פירוט ציוד  15.5.2  

  יש למקם יחידות איוד מסוג תקרתי עם מערכת תעלות אוויר אספקה, אוויר חוזר. 
לתשומת לב הקבלן בכתב הכמויות תפוקות הקירור רשומות לפי תנאי בדיקה של ציוד 

, יש להתאימם כך שהתפוקה הנומינלית תתאים לתנאים של  ºC 27 - מיזוג אוויר ב

ºC 24.  
  

  שיטת מיזוג אוויר  15.5.3  

  תכלול ציוד בשיטת נפח קרר משתנה: VRFמערכת מיזוג אוויר     

  . A410סוג קרר   -  
היחידות יופעלו או במצב קירור או במצב חימום, אין דרישה להפעלת יחידות   -

  מצב חימום. איוד חלקם במצב קירור וחלקם ב
  יחידת העיבוי תכלול יחידות מדולריות עם מדחסי אינורטר .  -
  יחידות איוד מסוג גלוי דקורטיבי.  -
  מערכת גז מושלמת כולל אביזרים של ספק הציוד.  -

  

  VRF ציוד מיזוג אוויר  15.5.4  
על הקבלן להתבסס בהצעת המחיר על ציוד נפח קרר משתנה כדוגמת תוצרת 

  "  או ש"ע מאושר . LGוג'יטסו" , "טושיבה" , ""מיצובישי " , "פ
      
  אחריות  15.5.5  

מחיר מערכת מיזוג אוויר נפח קרר משתנה כולל אחריות ושירות למשך שלוש שנים 
  כולל ציוד, אביזרים, צנרת נחושת, קרר, בקרה, עבודות התקנה.

  
  

    צנרת נחושת ואביזרים   15.6
  

  כללי  15.6.1  
די עובדי הקבלן או על ידי קבלן משנה, שאושר והוסמך על צנרת הנחושות תבוצע על י

ידי יצרן הציוד ו/או נציגו בארץ וכן ע"י המזמין. כל העבודות, יבוצעו באחריות הקבלן 
עם פיקוח של נציג ספק הציוד. הקבלן יכין סכימת צנרת גז לאישור של יצרן הציוד 

  ו/או נציגו בארץ.
  

  צנרת נחושת  15.6.2  
  היו ישרים, ללא פגמים ונקיים לחלוטין.כל הצינורות י

. על הקבלן להקפיד על שמירת נקיון הצינורות Lצנרת הנחושת תהיה מסוג קשיח דגם 
  עד להתחלת עבודות ההתקנה.

בכל מקרה שלמפקח מטעם המזמין יהיו הערות לטיב, ניקיון, אחסון, חיתוך, הלחמת 
  בונו.צינורות, על הקבלן להחליף את הצינורות מיד ועל חש

  
  אביזרי צנרת נחושת  15.6.3  

  בלבד. הקבלן חייב להשתמש באביזרי צנרת נחושת שיסופקו על ידי יצרן הציוד
שימוש באביזרי צנרת שאינם מקוריים יגרום לפסילת עבודות הצנרת ולדרישה 
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להחלפת הצנרת. על הקבלן לבקש אישור ספק הציוד להתקנת ונטילים במספר 
  מקומות בצנרת הנחושת.

  ברזי ניתוק  15.6.4  
הקבלן יתקין ברזי ניתוק בענפים של צנרת הנחושת. הברזים צריכים לאפשר הפרדת 
מערכת הגז למספר חלקים לביצוע בדיקת נזילות כאשר יש חשד לנזילות. הברזים 
יותקנו במקומות נגישים. על הקבלן לקבל את אישור ספק הציוד לסוג הברזים 

פן התקנתם ומיקומם. מחיר ברזי הניתוק כלול ומיקומם ואת אישור המפקח לאו
  במחיק מערכת הגז. 

  
  ביצוע הלחמות ובדיקת נזילות  15.6.5  
  על הקבלן להקפיד על ביצוע הלחמות ברמה גבוה כולל:    
  שמירת צינורות ואביזרים סגורים עד לתחילת ביצוע עבודות ההלחמה.  -    

  ניקוי צינורות ואביזרים.  -
 בצינורות תוך כדי ביצוע הלחמות.הזרמת גז חנקן יבש   -
. יש לקבל אישור מפקח PSI600בדיקת אטימות צנרת על ידי גז חנקן בלחץ   -

 שעות בתנאי טמפרטורה זהים. 24המזמין על שמירת הלחץ ללא שינוי במשך 
שעות לאחר  24במידה ומתגלה נזילה יש להחזיר לבדיקת אטימות למשך   -

 תיקון הנזילה.
 ספית.מ"מ כ 25ואקום   -
 שעות. 24יש לקבל אישור המפקח לשמירת ואקום ללא שינוי במשך   -

על הקבלן להודיע למפקח על ביצוע עבודות הלחמה, בדיקת נזילות, ואקום, 
  מילוי קרר למפקח כדי שהמפקח יוכל לבדוק את עבודת הקבלן באופן שוטף.

יצוע העבודה עם במידה והקבלן דילג על אחד השלבים בביצוע  העבודה או לא תיאום ב
  המפקח, המזמין רשאי לדרוש ביצוע חוזר של פעולות הנ"ל.

על הקבלן להציג אישור ספק הציוד שעבודות  ההלחמה ובדיקת נזילות בוצעו לשביעות  
  רצונו.

  
   בידוד צנרת , עובי דופן צינורות  15.6.6  

אביזרים).  צנרת הנחושת תבודד עם בידוד שיסופק על ידי ספק הציוד (בידוד צנרת וה
לחילופין הקבלן יבודד צנרת הנחושת עם שרוולי גומי סינטטי שלמים מותאמים לקוטר 

 19מ"מ בתוך הבניין ובעובי  12צינורות הנחושת ללא חיתוך והדבקה, בעובי של לפחות 
  מ"מ מחוץ לבניין הקבלן יציג אישור ספק הציוד לסוג ועובי הבידוד.

  ידוד שיסופקו על ידי ספק הציוד.אביזרי הצנרת יבודדו עם אביזרי ב
  .1001בידוד הצינורות יעמוד בדרישות ת.י. 

אין להשתמש בעטיפת סרט פי.וי.סי. לבידוד הצינורות. כיסוי הבידוד יבוצע על ידי 
  תחבושת וסילפסט.

  
  דרישות מהצנרת ועובי בידוד                       

  

 .  C1220T-OLחמצן תואמת לתקן עשויה מנחושת זרחתית דלת  חומר : צנרת ללא תפר  )א
 מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים למידת הקוטר החיצוני   )ב

  של הצינור.      

  . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס   )ג

  בעוביים המוגדרים בטבלה.  הבידוד יהיה מסוג ארמפלקס/ווידופלקס  )ד

 ש"ע וכך גם זוויות ומחברים בצנרת. תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או   )ה
 

  עובי דופן :    )ו

  כולל,  1/2, עובי צנרת נחושת רכה יהיה כדלהלן : עד קוטר של " R410עבור קרר                              

  , עובי  3/4מ"מ, מקוטר " 1, עובי דופן של  5/8מ"מ, מ קוטר של " 0.8עובי דופן                          

  מ"מ. 1.2דופן של                              

  ומעלה תהיה קשיחה. 7/8צנרת " R410Aבמערכת קרר                               

  סילפס לכל הפחות !!! 5%חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים חומרי הלחמה :    )ז
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  דרישות מהבידוד :  )ח
  
  

  הצנרת יהיה כמפורט בטבלה  :   ידודב
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  סימון צנרת  15.6.7  
על הקבלן לבצע סימון ברור של צנרת הנחושת או על ידי מדבקות בצורת חץ (אורך 

  ס"מ) או על ידי צביעת כיסוי הבידוד. 20מינימאלי 
  
  

  תוכנית צנרת  15.6.8  
על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן תוכניות ביצוע של הצנרת שהוכנה או 

פר קטלוגי של היחידות, האביזרים, אורך אושרה על ידי ספק הציוד כולל שם ומס
וקוטר צנרת, סוגי ועובי בידוד. מהלך המדויק של הצנרת יקבע במקום בהשתתפות 

  המפקח, מתכנן מיזוג אוויר, הקבלן, קבלן משנה לעבודות צנרת וספק הציוד.
  
  

  תעלות פח מגולוון:   15.07  
 

  הפח יהיה בהתאם למידות  חתך     התעלות תהיינה מפח מגולוון, מעורגל אחר הגלוון. עובי
  התעלה לפי המפרט הכללי.

  מבנה התעלות, צורת החיזוקים והתליות יהיו בהתאם להנחיות מדריך "סמקנה" ארה"ב   
  וכל סטייה מהנחיות הנ"ל מחייב אישור המהנדס בכתב.

  חיבורי התעלות יהיו אטומים בסיליקון או מרק אפוקסי.
  צבועות בתנור בגוון לפי בחירת המזמין . תעלות עגולות יהיו ספירוקל 

מתלים כנ"ל לכל  2מתלים לאגד או פטה של הגג יבוצע ע"י מתלה מיוחד "סי קלמפ" . יבוצעו 
  מטר .  2נקודת תלייה של התעלה העגולה . כמו כן , הקבלן יבצע נקודת תלייה כל 

  ה.פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו ע"ג תפר חיבור בין שני חלקי תעל

  "OWENS  CORNINGמתוצרת " 1התעלות תהיינה מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי "
  או שווה ערך מאושר. הבידוד יודבק בדבק לא דליק, וכן יהודק בדסקיות לדופן התעלה.

  , עם סילפסט לאטימת תפרים . 2תעלות חיצוניות יבודדו בבידוד אקוסטי פנימי "
  ות מעבר אויר נטו.מידות התעלה הרשום בתוכניות הינן מיד

  לא מן הנמנע כי תהיינה סטיות מן התוכנית, שמקורן בדברים שעשויים להתגלות בשטח    
  ולכן הקבלן אחראי לביצוע מדידות מדויקות במקום לפני ביצוע התעלות ולהתריע על כל  

, כולל הצהרת הקבלן במעמד  1001שינוי שהוא. התעלות יהיו מתאימות לכל דרישות ת"י 
  ירה . המס

  

  :מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות   15.07

  וערב וכאשר הקדמיים  - מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי  .א

  או מטלפרס. ACPאנכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת           

  כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית.       

פוס ג'ט יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס  או יעד ומצויידים מפזרי אויר טי  .ב

 בוסתים . 

. תריסים אלה   45תריסי אויר חוזר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של '  .ג

 לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.

  

 הגנה נוספת ומר בידוד תרמיח מיקום הצנרת
ארמופלקס/וידאופלקס לפלף (ליפוף בחפיפה  פנים המבנה

 באמצעות סרט פוליאתילן ) 50%של 
 לא נדרש

על רצפה בתוך 
 המבנה

 תעלת פח מגלוון ארמופלקס/וידופלקס +סילפס+בד גאזה

 פח צבוע לבן ארמופלקס/וידופלקס + סילפס+גאזה מחוץ למבנה



89  
 

מיקרון לפחות בגוון  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י   .ד

שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע 

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים בהם מסומנת בתכניות  2בעובי 

 מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין הקבלן מסגרת כזו.

 12.5ובעובי  266הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י כל חלקי המתכת הברזליים במדפי   .ה

 מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד המתאימה.

גרם  800החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט   .ו

כב רפוי במידה למ"ר שעבר אימפרגנציה. מבנה החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש יור

 ".DURODYNEמה. החיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "

  

  :  צביעה וגמר שטח   15.08

א.  כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות, וכד' יהיו מפרופילי פלדה סטנדרטיים מגולווינים. בנוסף, 
  הפרופילים יהיו צבועים בשיכבת ווש פריימר ושתי שכבות צבע עליון לקונסטרוקציות.

  מיקרון. 50ושתי שכבות צבע עליון בעובי  מיקרון, 50בשתי שכבות צבע כרומט אבץ בעובי                 

תעלות גלויות מפח מגולוון, כיסוי צנרת מפח מגולוןן וכד' ייצבעו לאחר ניקוי בממיס   .ב

או שווה ערך בעובי  HB-13שומנים, בשמיכת ווש פריימר, שיכבה אחת צבע יסוד צינכרומט  

מיקרון קלוי בתנור . הגוון יאושר  25קרון, ושיכבת צבע עליון לקונסטרוקציות בעובי מי 40

  ע"י האדריכל.

 מיקרון. 12.5כל הברגים, מוטות מתוברגים,דיסקיות וכד' יהיו מצופים קדמיום בעובי של   .ג

  

  :עבודות חשמל       15.09

וכן לפי  08כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט פרק   .א

  התקנים הישראליים, בהתאם לחוק החשמל , ולכל דרישות חברת חשמל.

ועליו לתקן את כל  על חשבונובגמר המתקן, יבצע הקבלן בדיקה של בודק חשמל מוסמך,   .ב

הערותיו אם תהיינה. לא ישולם בנפרד עבור בדיקה זו, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון 

 במחיריו האחרים.

לתקן אירופאי הן מבחינת מתח ותדר, והן יכללו מאמתי"ם (לא לוחות החשמל יתאימו   .ג

 .  1419נתיכים) וכל שאר דרישות התקן. הלוחות יבוצעו לפי ת"י 

  מפרט ללוחות חשמל  :   .ד

 הן מבחינת מתח ותדר, והן יכללו  1419לוחות החשמל יתאימו לתקן ישראלי  -
 מאמתי"ם (לא נתיכים), וכל שאר דרישות התקן.

  

  מעלות .  45מל יתאים לטמ' סביבה עד כל ציוד החש -

 הרץ .  50פאזות ואפס ,  3וולט ,  10% + 400כל הציוד מיועד למתח  -

 כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון ומורכב ומחובר במקומו . יש  -

 לקחת בחשבון כי בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט .  

 מפורטות של לוחות החשמל עם ציון התוצרת של כל אלמנט מורכב בו , יוכנו  תוכניות -

ע"י הקבלן ויוגשו לאישור לפני תחילת הביצוע . הלוחות יתאימו לציוד הקיים ולכבלים 

 הקיימים .

  .1:20תוכניות ייצור של הלוחות יהיה בקנ"מ 
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 10מוכר ומנוסה לפחות מ"מ קלוי בתנור , מתוצרת ייצרן  2מבנה הלוחות יהיה מפח צבוע  -

 שנים בייצור לוחות חשמל ופיקוד של מתקני מיזוג אויר . שם הייצרן יוגש לאישור מוקדם.

הלוח יכלול דלת פנימית בנוסף לפנל החזיתי החלק . בדלת הפנימית יורכבו כל המתגים , 

  נורות , אמפרמטר , וולטמטר וכו' .

  הלוח יכלול חריצי אוורור נמוכים . -

 ד בדופן הלוח יהיו תוכניות חשמל כמבוצע . בכיס מיוח -

כל המעגלים יהיו משולטים , עם שלטים מלוחות סנדויץ מוברגים . כל הגידים ומהדקים  -

 יהיו ממוספרים . 

על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח ע"מ להבטיח התאמת הלוחות שהוא מייצר לבנין  -

ההזנות אל ומהלוח . מפסק ראשי יהיה  ולמקום ההרכבה מבחינת המידות , השינוע , וכיווני

 בצד הנוח לגישה . 

מפסיק ראשי יהיו מסוג הרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית , יכלול סליל הפסקה ,  -

 ומתאים לזרם הנומינלי . 

  .   LEGRANDאו ABB ,SCHNEIDER  ,MOELLERהמפסקים יהיו מתוצרת 

 "ע .או ש AEGמאמ"תים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר  או  -

  לכל יחידה יהיו הגנות תרמו מגנטיות .  -

 .     KA 25הלוח יבנה לעמידה בזרם קצר של  -

מ"מ . צבע ירוק לנורות פעולה ונורות וצבע  22נורות סימון יהיו מסוג מולטי לד  בקוטר  -

 אדום לנורות תקלה .

 לחצנים בלוח יהיה דוגמת קלוקנר מילר או ש"ע . -

 מעלות בין מצב למצב .  60בזוית מתגים בוררים יהיו מטיפוס פקט  -

 קונטקטורים וממסרים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר או ש"ע . -

 קבלים יהיו מתוצרת אלקו או ש"ע ויהיו עם נגד ריסון  . -

תכניות מערכת פיקוד מושלמת על כל אביזריה, והחווט החשמלי עם סימון כל המגעים  -
לבד מתוכניות שיצורפו לספר  כנדרש במפרט, תסופק בתוך לוחות החשמל עבור כל לוח

 מתקן.
  –תוכניות של לוחות חשמל ופיקוד תוואי כבלי חשמל ופיקוד של מתקני  מיזוג ואוורור  -

  יוגשו אישור מוקדם של יועץ מיזוג אויר ושל יועץ החשמל של המבנה.       
  

  ו .    כל ציוד המתקן יאורק לפס השוואת פוטנציאלים בבניין.       
 ממ"ר  10יבוצע באמצעות מוליך בחתך  לפחות  –הארקת תעלות מיזוג אויר              

  הפעלה 15.10
  

הקבלן יפעיל את המתקן בשלמותו לתקופה של שבועים רצופים. בזמן זה ייעשה כל הבדיקות 
והויסותים הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של 

ן יהיה  למסור את המתקן. הקבלן מתחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ המתקן כמוצלחת ונית
  הן בגמר המיתקן והן בשתי פעמים נוספות כפי שיקבע בתקופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת 

  .הבדק הראשונה        
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   תיק מתקן 15.11
  

ושל חברת הניהול  (  הגשת תיק מתקן לבדיקה של היועץ –תנאי לקיום מסירה ראשונה  –כאמור 
  שני עותקים ) . 

  התיק יכלול דוחות הפעלה של כל הציודים וכן מדידות הפעלה ( כמויות אויר ,      .1
  זרמים , טמ' לחות וכו' ) , וכן ספרי ייצרן של הציוד.        .2
    
  הקבלן יספק תיקי מתקן לכל המערכת בארבעה עותקים. בכל תיק ימצא:       

  

לכל יח' קצה בנפרד : לחצי עבודה , נק' עבודה כיוון הגנות , זרם  דוחות הפעלה  .א
 במצב קרור או חימום , ספיקות אויר , טמ' מים ואויר בכניסה ויציאה . 

  שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר כולל מדיה מגנטית .  .ב

 -שרטוטי המתכנן מעודכנים ע"י הקבלן כמבוצע כולל מדיה מגנטית    .ג
 מאושרים ע"י היועץ .

 לוגים מפורטים של הציוד המסופק.קט  .ד
 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי.  .ה
 הוראות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים, טיפולי שוטפים.  .ו
 אישור בודק חשמל מוסמך .  .ז
 שרטוטי לוחות חשמל ופיקוד כולל מדיה מגנטית .  .ח
 .  מועד תחילת האחריות , משך תקופת האחריות ותעודות המעידות על כך  .ט

  
  מחיר אספקת החוברת לא ימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיר  הקבלן.              

  
  

  :מפרט לבדיקת המערכת    15.12

  הבדיקות כללהלן פירוט בדיקות אשר ייערכו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. תקינות               

  ריות למיתקן כולו. הינה התנאי לעריכת קבלת המיתקן, ולהתחלת שנת האח              

 כללי:א.               

בדיקת ספיקות אויר בכל המפזרים והתריסים, ביצוע ויסות תוך השוואה לנדרש  -

  בתוכנית.

 ב'. 15.02מדידת טמ' והשוואה לנדרש בסעיף  -

 בדיקת תקינות ניקוזים ע"י שפיכת מים מבקבוקים אל נקודות ניקוז של היחידות. -

 עבר תעלות דרך קירות ותקרות כולל אטימת  המעברבדיקת טיב ביצוע של פרט מ -

 בדיקת ספר מיתקן שכולל: קטלוגים, הוראות הפעלה ואחזקה. -

 בדיקת דו"ח בודק חשמל מוסמך מטעם הקבלן. -

  בדיקת יחידה  מרכזית:ב.                  

  בדיקת שלמות חלקים. -

 בדיקת רעשים חריגים ביחידה. -

 ג'. 15.02תאם לנדרש במפרט בסעיף בדיקת רמת רעש של היחידה חשופה בה -

 בדיקת לחצי עבודה: לחץ גז נמוך, לחץ גז גבוה . -

 בדיקת זרם עבודה והשוואה לזרם נומינלי. -

 בדיקת טמ' אספקה, טמ' חזרה. -

 בדיקת תוואי צנרת: קווים ישרים, ללא כיפופים מיוחדים, קשתות שכופפו    -

 בידוד. במכונה ללא הצרויות, מלכודות שמן, שלמות        

 \בדיקת תפקוד נכון של הטרמוסטט, במצב קרור ובמצב חימום. -
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 בדיקת תקינות תעלות:    .ג

  בדיקת עובי פח. -

 בדיקת אטימות תעלות. כל חיבורי התעלות ייבדקו עם תמיסת סבון. תפרים דולפים     -

 ייאטמו בסיליקון.   

 בדיקת סוג בידוד אקוסטי שיהיה בהתאם לנידרש. -

 לנדרש. בדיקת חתכים שיתאימו -

 בדיקת קשתות, מעברים, פרטי ביצוע התפרים וכדומה שיתאימו לנדרש לפי מדריך  -

 סמקנה.   

 בדיקת תליות: חוזק מכני, כמות תליות. -

  בדיקת מתקני חשמל:ד.   

בדיקת המיתקן תיעשה ע"י בודק חשמל מוסמך, אשר יבדוק כל המיתקן מבחינה בטיחותית 

את החיבור למתח. שכר בודק החשמל, ישולם ע"י ומתאימה לדרישות חב' החשמל ויאשר 

 -הקבלן ולא יימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיריו של הקבלן בהצעתו. כל מפסקי הביטחון

  יכוונו הגנות.

  

  שרות ואחריות לשנה:  15.13

הקבלן יבצע במשך שנת הבדק אשר תחל מיום קבלת המתקן את כל פעולות האחזקה   .א

פת גז, שימון וגירוז מיסבים, בדיקת הגנות מדחס ושאר והשירות הדרושים לרבות: הוס

 ההגנות החשמליות הקיימות, תיקוני אטמים פירוק וניקוי וכו'.

  אחריות לשנה   .ב

אחריות הקבלן על המתקן תהיה לשנה אחת. התאריך הקובע יהיה החל מקבלת המתקן 

תקלה שיתגלו ע"י המפקח. תוך שנה זו שהיא שנת הבדק, חייב הקבלן בתיקון כל פגם או 

ממועד הקריאה. הקבלן יחליף  24בפעולת המתקן וזה ייעשה על סמך קריאת המפקח תוך 

במקום כל חלק שנתגלה לקוי בתוך שנת הבדק ויתקין חדש במקומו במקרה ויידרש ע"י 

  המפקח.

אם לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה באמצעות עובדים 
  חייב את הקבלן בהוצאות.אחרים וי

  

   אופני מדידה מיוחדים:      15.14

כל המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד מושלמים לרבות      .א

הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים הדרושים להפעלת המערכת 

  בצורה תקינה ומושלמת, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 ת המיזוג המרכזית יכלול בתוכו את כל החלקים והאביזרים הדרושים מחיר יחיד  .ב
לפעולתה התקינה של היחידה, לרבות לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי, הגנות חשמליות לכל 

המנועים, הגנות לחצים של מדחסים, מדי לחץ שונים, נל הפעלה מרחוק וחיבור אליו,  
ורי חשמל ופיקוד, חיבור לניקוז, ציפוי לסוללות, קבלים לשיפור כופל הספק , חיב

  חיבורים לתעלות. 
  

מחיר תעלות כולל בתוכם התחברויות , שטוצרים , וחיזוקים מיוחדים      .ג

  לקירות  , ולא ישולם עבורם בנפרד . מדידת תעלות עגולות : 
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 מטר אורך  לאורך  1עבור שטוצרים למפזרים (אם יבוצע שטוצר) ישולם לפי תוספת של  -

  צר . שטו        

 מטר אורך תעלה עגולה באותו קוטר .  1מכסה עגול בקצה תעלה ישולם לפי  -

 מטר אורך  2עבור קשתות או מעבר ממרובע לעגול או מעבר קוטר תשולם תוספת   -

  תעלה עגולה.         

 לא תשולם תוספת כלשהי.     –בין תעלות עגולות –עבור התחברות  -

מחיר עבור הפעלות והרצות, שילוטים ויסותים, המחירים בכתב כמויות יכללו בתוכם     .ד

  שרות ואחריות לשנה. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



94  
 

  

  מעליות -  17פרק 

  כללי  7.01

א. מפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד העיקרי הדרוש ליצור והתקנת המעלית, וכולל 

ה על ידי הקבלן ויוגש את המערכות והדרישות התפקודיות. התכנון המפורט יעש

  לאישור המזמין.

  .03-6196257רום יועצים למעליות בטלפון  - להבהרות יש לפנות לאל

  ב. מפרט זה מתבסס על החוקים והתקנים הבאים:

נגישות  70(מהדורה אחרונה) על כל חלקיו כולל חלק  2481תקן ישראלי  )1

 נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים.

 בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות. 1004.3תקן ישראלי  )2

 חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות. )3

 למפרט כולל להתקנת חשמל. 8יועמדו בדרישות פרק  108חוק החשמל ע"פ ת"י  )4

 )1980נוסח חדש (תש"מ  –פקודת הבטיחות בעבודה  )5

 חוק ההגבלים העסקיים. )6

  

  תאור הפרוייקט.  17.02

ק"ג, תקנית נכים,  800נוסעים ועומס  10 -לית למפרט זה הנו עבור התקנת מע

  באולם ספורט "נחשונים" שנבנה באריאל. 

  מפלסים. 3המעלית משרתת 

באופן כזה  MRLהמעלית המתוכננת הנה מעלית חשמלית ללא חדר מכונה מדגם 

שהמכונה תורכב בחלק העליון של הפיר על גבי בסיס מיוחד ולוח הפיקוד יותקן 

  . התחנה העליונהלמשקוף בחזית הפיר צמוד 

                         

  תנאי ההצעה.  17.03

הקבלן יציין בדף המצורף את הפרטים לגבי סוג הציוד שיסופק על ידו בהתאם  .1

למפורט בכתב הכמויות והחלופות האפשריות וכן טבלאות היצרנים של הציוד 

  המוצע.

חריה. יש לצרף הסכם הקבלן יגיש הצעתו לאחזקת המעלית בתקופת האחריות ולא .2

 שירות.

הקבלן יידרש לתת ערבויות מתאימות לטיב הציוד ופעולת המעלית ולמימוש  .3

  התחייבויותיו על פי המפרט והחוזה עד לסוף תקופת הבדק.

 חברות המעליות והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המזמין והיועץ.   .4

המיובאת ת מעלית יתקבלו ויבחנו הצעות של חברות מעליות המספקות מערכ .5

  מחברה ידועה ומוכרת מחו"ל.    קומפלט
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  תנאים כללים    17.04

  זמן ההספקה 17.04.01
  

המעלית תהיה מוכנה להפעלה ושימוש תוך ____________ חודשים.  על הקבלן 

הראשי והקבלן לשלב את עבודות התקנת המעלית בלוח הזמנים של הקמת הבניין 

ני או קבוע) בהספק המתאים להפעלת באחריות הקבלן הראשי. חיבור חשמל (זמ

  המעלית יסופק לפחות חודשיים לפני המסירה.

  

  עבודות בניה הקשורות לעבודות המעלית באחריות הקבלן הראשי / היזם 17.04.02

  הקבלן הראשי / היזם יבנה את פיר המעלית בהתאם לתוכניות וכן יסייד את הפיר.

  מ'.  1.6לל בור בעומק ס"מ כו 20 -  15קירות הפיר יבנו מבטון מלא בעובי של 

  מ"ר לפחות. 0.5בחלקו העליון של הפיר יורכב חלון רפפה לפינוי עשן ואוורור בשטח 

הקבלן יתקין את לוח הפיקוד בחזית הפיר בתחנה העליונה צמוד או כחלק 

  מהמשקוף. 

  לוח הפיקוד יהיה בעל  דלת חיצונית נעולה עם גישה נוחה ובטוחה למערכת הפיקוד. 
שי / היזם יספק ע"פ דרישות היועץ ודרישות תוכניות הקבלן אשר אושרו הקבלן הרא

  ע"י היועץ את הפריטים הבאים:

מ"ר עם  0.5חלון אוורור רפפה צמוד לתקרת הפיר לכיוון חלל חיצוני בשטח  .1

 מסגרת ברזל ע"פ תוכניות האדריכל.

 ק"ג 800 -ווי תליה עבור המעלית, כל וו לעומס של כ 4-3 -יותקנו בתקרת הפיר כ .2

כ"א לפי גודל הציוד. המיקום, כמות ווי תליה והעומס הנדרש יהיו ע"פ תוכניות 

 מאושרות של הקבלן.

 חלקו העליון של הפיר יבנה על סמך תוכניות הקבלן שקיבלו את אישור היועץ. .3

הספקת חשמל עם קו הזנה נפרד לתחנה העליונה צמוד לחזית הפיר עבור לוח  .4

חשמל כוללת אספקה והתקנת מפסק פאקט סמוך  הפיקוד של המעלית. הספקת

 מאוד ללוח הפיקוד. 

התקנת צנרת וחווט בין חזית הפיר בתחנה העליונה לחדר המזכירות / מנהל /  .5

 עמדת שומר לאינטרקום ולמערכת הבקרה.

התקנת צנרת וחיווט בין חזית הפיר בתחנה העליונה לחדר גנרטור בבניין (במידה  .6

 ויידרש).

 ה עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לבור הפיר.התקנת קו הארק .7

 1התקנת לחצני תאורה וגוף תאורה ביציאה מהמעלית בכל תחנה במרחק של עד  .8

 מ' מפתח המעלית לפי התקן.

התקנת לחצני תאורה וגוף תאורה (רצוי תאורה דו תכליתית משולבת בתאורה  .9

מ' מיציאה ע"פ  1ד הרגילה) ביציאה מהמעלית בקומה העליונה במרחק של ע

 תוכניות מאושרות של הקבלן ובאישור היועץ.  

 התקנת פיגום יציב לכל גובה הפיר ע"פ תוכניות מאושרות של הקבלן. .10

 ביטון וציפוי משקופים ע"פ הנחיות  מדויקות של הקבלן או היועץ. .11
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הרכבת השיש בריצוף תא המעלית (אם יידרש) יבוצע ע"י המזמין וע"פ תוכנית  .12

 יכל ובתאום עם הקבלן. סוג השיש ועוביו יסוכם עם הקבלן. של האדר

 הספקת קו טלפון פעיל (כולל נקודה) ללוח הפיקוד בתחנה העליונה. .13

 הספקת חשמל זמנית לצורכי עבודת הקבלן להפעלת כלים מכניים. .14

כל עבודות הבנייה שהנן באחריות הקבלן הראשי, יבוצעו על פי תוכניות של  .15

 .הקבלן ובאישור היועץ

  

  חציבות בבטון  17.04.03

הקבלן אינו רשאי לחצוב בקירות, עמודים, תקרות ללא אישור מוקדם של בא כוח 

  המזמין / הקבלן הראשי /פיקוח.

  

  מידות  17.04.04

על הקבלן לבצע מדידות מדויקות של הפיר ולהתאים את מידות המעלית בהתאם 

ה לפני הגשת תוכניות סופיות למציאות בשטח. תוצאות המדידות יועברו ליועץ לבדיק

  למעלית לאישור.

  

  תוכניות  17.04.05

הקבלן יגיש תוך ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת העבודה תיק תוכניות ראשוני 

  לביצוע העבודה בשני העתקים המסתמכים על המפרט הטכני ויתר תנאי החוזה.

  התוכניות יכללו:

  תוכניות מוקדמות של הפיר לצורכי בניה. -

  נית פיגום לפיר.תוכ -

 תוכניות הרכבה כלליות של המעלית הכוללות פרטי תא, דלתות ומשקופים. -

 תוכניות חשמל, אביזרי איתות, פנל לחצנים. -

  כל תוכנית נוספת שתידרש ללא תשלום נוסף. -

לאחר ביצוע מדידות הפיר יעודכנו התוכניות בהתאם למידות שנמצאו ויועברו לאישור 

  מחדש. 

ע"י היועץ ואם ימצאו עונות לתנאי החוזה או לאחר שהקבלן תיקן את התוכניות יבדקו 

  הערות היועץ, יאשר היועץ את התוכניות לביצוע. 

העתקים מכל תוכנית. נוסף על התוכניות והנתונים האמורים לעיל  5 -כל הגשה תעשה ב

  העתקים: 5 - חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן לאחר גמר התקנת המעלית ב

  .AS MADEשרטוטי הרכבה     -

  .AS MADEתוכניות פיקוד ותרשים מתקן החשמל     -

  .AS MADEתוכנית חווט חשמלי   -

  הוראות אחזקה מפורטות. -

  הוראות שימוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חירום.   -

  כל חומר נוסף שיידרש ע"י המזמין או היועץ.   -

ות והדוגמאות הדרושות לבחירת כמו כן מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התוכני

  צורת דלתות, משקופים, גוונים, לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.
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  דו"ח מהלך העבודה  17.04.06

הקבלן יגיש לוח זמנים לביצוע העבודה, ויציין את המועדים החזויים לביצוע העבודות 

ים לאחר אישור של לפי הפירוט להלן. לוח הזמנים האמור יוגש לאישור המזמין שבועי

  התוכניות הראשוניות.

  מדידת הפיר והכנת תוכניות מעודכנות.  .א

  הגעת ציוד  עיקרי מהספקים, לצורך אישורו בשלב מוקדם והרכבתו.  .ב

  הפעלת המעלית.  .ג

  הקבלן יעדכן בכל תקופת העבודה את המועדים בהתאם לקצב הבנייה.

  ודוח בקורת בקרת איכות. עם גמר ביצוע כל אחד מהשלבים יועבר דיווח על גמר ביצוע

  

  בדיקות וקבלת המעלית  17.04.07

  לאחר הרכבת המעלית יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות:

  ביקורת חברת חשמל.  .א

 בדיקת בודק מוסמך מטעם מכון התקנים או משרד התמ"ת שיאושר ע"י היועץ.  .ב

  אישור מחלקת בקרת איכות של הספק.  .ג

תתבצע תוך חודש מבדיקת הבודק המוסמך  בדיקת קבלה ראשונה של המעלית

  בנוכחות היועץ, שיבדוק התאמת המעלית למפרט הטכני ולתוכניות שהוגשו.

תיקון הליקויים יבוצע תוך פרק זמן שיקבע ע"י היועץ, לאחר ביצוע התיקונים תיערך 

  קבלה סופית.

 הקבלן יגיש את כל העזרה הדרושה לרבות הבאת משקולות וציוד מדידה לביצוע

  הבדיקה.

המעלית תימסר לשימוש שוטף מיד עם סיום ההתקנה וקבלת אישור תקינות, גם אם 

טרם הסתיימו ביצוע הליקויים שהתגלו בבדיקת הקבלה, קרי המסירה לשימוש תתבצע 

  ללא קשר לבדיקות הקבלה.

  

  הדרכה 17.04.08

תם הקבלן ידריך את המזמין או בא כוחו / המשתמשים, באופן השימוש וינחה או

  בפעילות בשעת חירום, חילוץ ועזרה ראשונה.

  ההדרכה תינתן בעת מסירת המעלית או בהתאם לבקשת נציג המזמין.

  

  אחריות  17.04.09

תקופת האחריות תתחיל מיום קבלת המעלית על ידי היועץ לאחר סילוק כל הליקויים 

/ ע"י הקבלן ולא מתאריך מסירת המעלית לשימוש שוטף. היועץ ימסור ליזם 

  למשתמשים ולקבלן את תאריך קבלת המעלית במסגרת תקופת האחריות.

  חודשים. 24 -תקופת האחריות תהיה ל

הקבלן יהיה אחראי למעלית על כל חלקיה, לטיב החומרים, הציוד, העבודה ולפעולה 

שעות ויהיו  12תקינה של המעלית במשך תקופת האחריות, כל התיקונים יבוצעו תוך 

  ולל החלפת חלקים.על חשבון הקבלן כ
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בתקופת האחריות יבצע הקבלן שרות למעלית בהתאם להסכם השירות המאושר ע"י 

  בית הדין לחוזים ומאושר ע"י משרד יועץ המעליות, עבורו ישלם המזמין בנפרד. 

  השרות והטיפול יבוצע אחת לחודש לפחות.  

  

  שרות תקופתי  17.04.10

ושר על ידי בית הדין לחוזים אחידים המשתמשים והקבלן יחתמו על הסכם שרות שא

וע"י משרד היועץ. תמורת הסכום המופיע בכתב הכמויות ומסוכם מתחייב הקבלן 

לספק את כל השירותים המופיעים בהסכם השרות. בנוסף לעבודות השרות מתחייב 

  הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול שיידרש ללא תשלום נוסף.

חראי מטעם המשתמשים על כל ביצוע טיפול, תיקון או החלפת חלקים יש להחתים א

  כדי שיוכר ביצוע העבודה.

הקבלן ינהל ספר שרות ממוחשב שימצא במשרדו ובו ירשמו התקלות, עבודות השרות 

  וזמני העבודה שבוצעו במעלית, נציג הקבלן יחתום על ביצוע העבודה.

ולאחריה מתחייב הקבלן שמס' שלושה חודשים ראשונים יוגדרו כתקופת הרצה 

תקלות לשנה. כמו כן מתחייב הקבלן  6התקלות המשביתות את המעלית לא יעלה על 

  שעות. 24שמשך השבתת מעלית לא יעלה על 

באם תהינה יותר תקלות או שמשך ההשבתה יעלה על האמור יחויב הקבלן לפצות ע"פ 

  כל הנזקים שנגרמו בגין השבתת המעלית.

  מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות: התקלות הנובעות

  שימוש לא נכון של המשתמשים.  א.

  תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין.  ב.

  תקלות כתוצאה מהספקת חשמל לא סדירה.  ג.

על פי הרישום בספר יפסוק היועץ אלו תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית ונובעות 

  .משרות לקוי, ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים
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  מפרט טכני למעלית                             17.05

  

  תאור כללי למעלית  

  

  ק"ג  800נוסעים   10  -  עומס

בעלת גישה ישירה  VVVFמ/שנ' בזרם חילופין מבוקר  1.0  -  מהירות נסיעה

  DIRECT APPROACH)לתחנה (
  מ"מ + 5  -  דיוק עצירה

    2:1 -  יחס תליה

  )  GEARLESSה ללא גיר   (מכונ -       מכונת ההרמה

  בחלקו העליון של חלל הפיר על בסיס פלדה מיוחד  -       מיקום המכונה

  צמוד למשקוף  בחזית הפיר של התחנה העליונה -      מיקום לוח פיקוד

   50%  -  עומס האיזון

  הרץ 50פזות,  V 380 ,3  -  זרם החשמל

  התנעות לשעה 180  -  מס' התנעות

  מאסף מלא      -   סוג הפיקוד

  מ"מ   x2000  2000  -  מידות הפיר

  מ"מ 3800 -  גובה קומה עליונה

  מ"מ 1600 -  עומק בור

  מ' 7.08 -כ  -  גובה הרמה

  תחנות    3  -  מס' תחנות

  דלתות בצד אחד  3 -  מס' דלתות

  מ"מ     X 900   2100 -  גודל הדלת

  חב)מ"מ (גובה * עומק * רו  X 1400 X1300 2300  -  גודל התא

  בהתאם לתיאור טכני.  -  מבנה התא

אוטומטיות בתא ובתחנות בפתיחה טלסקופית פועלות בזרם  -  דלתות

  ) VVVFחילופין ומבוקר תדר (
  נעלי החלקה עם שימון אוטומטי  -  נעלי תא ומשקל נגדי

  לפי חישוב ותכנון של היצרן -  גודל פסי התא

  ל היצרן לפי חישוב ותכנון ש  -  גודל פסי משקל נגדי

  בהתאם לתיאור הטכני, קטלוג היצרן ואישור האדריכל  -  אביזרי פיקוד

מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי  -    מערכת חילוץ
  בהפסקת חשמל

 כולל מתקן רפיון כבלים  -  כבלי תילוי
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  צביעה  17.06

משקל נגדי, משקופים,  חיזוקים לפסים, מסגרת תא, מסגרת כל חלקי הברזל כמו

חיזוקים למשקופים ודלתות, תא וכדומה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול, היו מפח 

מגולוון ולאחר מכן יצבעו בצבע יסוד מיניום סינתטי וצבע סופי אפוקסי אבקה בתנור 

  בהתאם לדרישות המזמין/האדריכל .

  

  שלטים 17.07

  .2481ורט בת"י הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם למפ

  

  מערכת חשמלית  17.08

  המכונה  17.08.01

) עם מנוע   GEARLESSוללא כננת ( VVVFהנע המעלית יהיה מבוקר תדר בשיטת 

  .Permanent Magnet  brushless ) סינכרוני  (סרבו

המכונה על כל חלקיה תורכב ותפולס על בסיס פלדה מבודדת ע"י כריות גומי  מדגם 

ייצרת את המעלית מיתר חלקי הבניין למניעת רעידות מאושר ע"י חברת האם המ

  .1004.3ורעשים שיועברו לבנין והכל על פי תקן 

  

  בקרת מהירות 17.08.02

המנוע יופעל על ידי מערכת שתבקר את התאוצה, המהירות הנומינלית והתאוטה. הנע 

 בעלת חוג סגור עם טכו / אנקודר לקבל VVVFהמעלית יבוקר ע"י ממיר בקרת תדר 

  עקומת נסיעה קבועה שאינה תלויה בעומס.

המערכת תצויד בביטחונות לעצירת חירום במקרה של אי התאמה בין המהירות 

  המתוכננת לבין המהירות המעשית.

  המערכת תצויד במסננים המונעים סיכון של הפרעות רדיו ורשת.

  )  DCPהמערכת תצויד בממשק לעבודה עם אינפורמציית מרחק (

  תהיה חשמלית והבלם ישמש רק לאחזקת המעלית לאחר העצירה.  עצירת המעלית

בקר מהירות יותקן על גבי כריות גומי מדגם מאושר בחלק העליון  של הפיר  עם גישה 

  נוחה.

  

  כבל תילוי  17.08.03

הכבלים יהיו מיוחדים למעליות אשר קיבלו אישור להתקנה בחו"ל וכן להתקנה בארץ 

  ע"י מעבדת מכון התקנים. 

  כבלים מדגם המסופק ע"י חברת האם ומתוחים במידה שווה.  ה

מתחת לפעמוני התליה יותקן מפסק "כבל רפוי" להגנה רפיון כבלים עם מגע חשמלי 

  שיפסיק את פעולת המעלית במקרה של התארכות יתר או רפיון באחד הכבלים.

  

  כוונות התא ומשקל נגדי  17.08.04

שוכות בקור, דגם הכוונות יתאימו למהירות מ  Tהכוונות מיוחדות למעליות מסוג

  המעלית.
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  הכוונות יהיו מחוברות ומעוגנות לקירות הפיר באופן אנכי מדויק.

חיבורי הכוונות יעשו באופן מדויק כך שיהוו המשך רציף. את הכוונות יש להאריק  

  בהתאם לחוק החשמל. 

  תחתית הכוונות יותקנו מאספי שמן.ב

  

  נעלי הובלה  17.08.05

עלי התא והמשקל הנגדי יהיו נעלי החלקה עם קפיצים ועם ציפוי מתאים בחלק הנע על נ
  המסילות. על נעלי  התא ומשקל נגדי יותקנו משמנות לסיכה אוטומטית.

  

  משקל נגדי  17.08.06

  מסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי הכבלים. 
בועות בצבע יסוד או פלטות בטון מילוי המסגרת של משקל נגדי היה בלוחות ברזל צ

  קומפלט.
  מעומס התא.  50%עומס המשקל הנגדי יהיה משקל התא + 

המשקל הנגדי יובטח שלא ישתחרר מהמובילים במקרה ונעלי ההובלה ישחקו. 

בתחתית המשקולת יותקנו תותבים אשר ויפורקו לאחר התארכות הכבלים  (מס' 

  לכל הפחות מאורך הכבלים). 2% - כ תותבים ע"פ גובה מחושב להתארכות הכבלים

יותקן פח או רשת הפרדה והגנה בין תא  2481בתחתית הבור לגובה  ע"פ תקן ת"י 

  המעלית למשקל הנגדי.

  

  פגושים  17.08.07

בתחתית הפיר בבור באזור התא ומשקל הנגדי יותקנו פגושים קפיציים. סוג הפגושים 

  וגובהם יהיה בהתאם לתקן.

גבי בסיס פלדה. בסיס הפלדה יתוכנן כך שבעת התארכות כבלי  הפגושים יותקנו על

  ההרמה ניתן יהיה להנמיכם מבלי צורך לקצר את כבלי ההרמה.

  

  משקופים ודלתות פיר  17.09

מ"מ לפחות על פי החלטת  2יותקנו משקופים מלבניים / סמויים / חצי סמויים בעובי 

  האדריכל.  

  ברשת / דקורטיבית על פי החלטת האדריכל.המשקופים מפח מגולוון / מנירוסטה מו

מ"מ לפחות, יעוגנו היטב בעזרת  2המשקופים כולל חיזוקים עשויים מפח פלדה מגולוון 

מ"מ יורכבו  110 - בורגי פיליפס ויבטנו. אם ספי המשקופים יבלטו לתוך הפיר יותר מ

  כיסויים ממשקוף למשקוף ע"י הקבלן. 

  ילופין מבוקר תדר.מנגנון הדלת יופעל חשמלית בזרם ח

  מ"מ.  900מ"מ וברוחב  2100גובה הדלתות הנו 

  .2481הדלתות עשויות מפח פלדה ויעמדו בכל הדרישות תקן 
מ"מ ומצופות בנירוסטה דקורטיבית בהתאם  1.5הדלתות עשויות מפח פלדה מגולוון 

מ"מ לפחות, עם חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי  0.8להחלטת האדריכל בעובי 

  שרף למניעת רעש ורעידות.ב

כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץ תקני, סביב הפתח תותקן טבעת 
  דקורטיבית מפלב"ם. 

לכל דלת משקולת או קפיץ שתבטיח סגירתה במידה והתא אינו חונה מולה ועם חגור 
  מכני בין אגפי הדלת בהתאם לתקן. 
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תקן ומדגם מאושר. במסילת הדלתות מכני לפי ה מנעולי הדלתות יהיו מסוג אלקטרו
  התחתונה חריצים לפינוי לכלוך.

  דגם הנירוסטה לפי החלטת האדריכל / היזם בכפוף לקטלוג החברה.
ויקבלו   מתוך קטלוג החברהכל פרטי עיצוב המשקופים ודלתות הפיר יהיו לבחירה 

  אישור בכתב מהאדריכל / המזמין והיועץ לפני הזמנת המעלית.  
  

  
  מסגרת ותא המעלית  17.10

  מסגרת תא  : 

  התא בנוי במסגרת יציבה של  ברזל צורתי המתאימה לגודל ולעומס המעלית. _

התא יאוזן סטטית בתחתית המסגרת תהא הכנה להתקנת משקולות עבור  _

 האיזון הסטטי.

  מסגרת התא וכל חלקי המתכת יצבעו בצבע נגד חלודה. _

 העברת רעידות. התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת  _

 צדדים. 3 -אנשים לפחות ויגודר במעקה מ 2גג התא יתאים לנשיאת  _

  על מסגרת התא יורכבו: _

  או גלגלי ההטיה,  מנגנון תלית הכבלים -

  נעלי התא,  -

  משמנות הפסים,  -

 התקן תפיסה, -

 גלגלי תליה תחתונים,  2 -

 מערכת שקילה רציפה עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר, -

  ,מתקן רפיון כבלים -

 טבלת לחצני שרות, -

 פעמון  כולל לחצן להפעלת פעמון על גג התא, מערכת תאורת חירום,  -

 מנגנון דלת אוטומטית, -

כיווני לאוורור התא בעלי שתי מהירויות כ"א ברמת רעש -שני מפוחי יניקה דו -

 ,DB 45מרבית של

  

  : דלתות

  מנגנון הדלת יהיה מטיפוס ויופעל חשמלית בזרם חילופין מבוקר תדר, _

מנגנון יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת. בזמן  _

הפסקת חשמל או קלקול במנגנון אפשר יהיה לפתוח את הדלת ביד מהתא. 

 מהירות הדלת בסוף הפתיחה והסגירה יהיו איטיות כדי למנוע דפיקות וזעזועים. 

 ולל הגנה נגד מים,מע' הפיקוד והבקרה של מנגנון הדלתות יהיה במארז מוגן כ _

  מ"מ.  900מ"מ וברוחב  2100פתח הכניסה יהיה בגובה  _

מ"מ, מצופות נירוסטה דקורטיבית לפי בחירת  1.5הדלתות מפח מגולוון בעובי  _

 האדריכל,

  הדלתות עם חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידות. _
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ב טור תאים פוטואלקטרי  משני צדי הסף בצורה סטטית, רחוק מפתח האור יורכ _

 מדגם שמאושר ע"י היועץ.

  

  ריצפת התא:

  מפח מגולוון בעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת העומס הדרוש,    _

הרצפה במעלית תותאם לריצוף באריחי שיש / אבן קיסר לפי בחירת    _

  האדריכל. (ההכנה לשיש תבוצע בהתאם לעובי השיש שיסוכם עם המזמין).  

  

  קירות התא:

  מ"מ לפחות,  1.5מפח פלדה מגולוון בעובי  יהיו _

עם חיזוקים מצדם החיצוני ומצופים בשרף או בכל חומר אחר שיידרש  _

 למניעת רעש ורעידות. 

ובאישור  תא המעלית יעוצב ע"י האדריכל ולפי קטלוג חברת המעליות _

  האדריכל / המזמין. עיצוב תא יהיה באלמנטים של נירוסטה דקורטיבית.

  ופנה בנירוסטה דקורטיבית לפי בחירת האדריכל.קירות התא תצ _

מתוך מסביב לקירות התא יותקן מעקה מנירוסטה התואמת את חזית התא  _

 . קטלוג חברת המעליות

מ"מ לכל גובה התא ו/או לכל  6על קיר אחורי או צד תותקן מראת קריסטל  _

  רוחב הדופן לפי תכנון האדריכל.

 ".BRUSHED"  מנירוסטה סביב קירות בצמוד לרצפה יורכב מגן רגל _

מ"מ לפחות  750בחלק התחתון לכל רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו  _

  מ"מ. 50וישופע בחלקו התחתון לאורך אנכי של עוד 

  תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון. _

טבלת לחצני תא, מנירוסטה לכל גובה התא, ללא ברגים בולטים במישור  _

הקיר לפי אישור האדריכל. הטבלה תהיה בהתאם לאישור אחר עם 

פונקציונלי של היועץ. הלחצנים השימושיים בהתאם לדרישות תקן ישראל 

 ובהתאם ובאישור היועץ והמזמין. 3.1חלק  1918

                                                                     

  תקרת התא:

, תאורת חירום, שני מפוחי LEDאו  PLאוטומטית בתקרת התא תותקן תאורה  _

מוסתרים מאחורי  dB 45יניקה בעלי שתי מהירויות כ"א ברמת רעש מרבית של 

 מגש ע"פ תכנית ואישור האדריכל.   

מתוך קטלוג חברת התקרה הדקורטיבית מנירוסטה מחוררת לפי בחירת האדריכל  _

 מ"מ מריצוף התא. 2300ל  ובאישור המזמין  שתורכב בגובה מינימום ש המעליות

  

כולל טבלאות לחצנים,  כל פרטי עיצוב המעלית כמשקופים, דלתות, ותא המעלית

ציפוי רצפה, ציפוי וגימור הקירות, עיצוב  תקרת התא, התקרה הדקורטיבית, ידית 

מתוך קטלוג חברת המעליות עבור מעלית המיועדת למבנה מאין זה האחיזה וכו' יהיו 
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יקבלו את אישור האדריכל והיזם בכתב ואישור היועץ לפני  והה מאודעם רמת גימור גב

  יצורו.

  

  אינסטלציה חשמלית  17.11

הכבלים החשמליים בפיר כולל קווי תאורת הפיר יעמדו בדרישות תקן החשמל 

לכבלים מסוג מוגן מים ויועברו בתעלות חשמל בהתאם לחוק החשמל, כל 

  מהדקים.  ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם

  הכבל הכפיף יתאים לעבודה מאומצת ומתוצרת מוכרת.  

גידים רזרביים ולא פחות משלושה גידים. כל המכלולים  10%בכל כבל כפיף יהיו 

מכניים והאלקטרוניים המותקנים בפיר ובתא המעלית יהיו אטומים למים - האלקטרו

  לפחות. IPX3ויעמדו בדרישות 

קע חשמל, מפסק תאורת פיר, לחצן פעמון בבור בסמוך למפסק הבור יותקן ש

  אזעקה, יחידת אינטרקום, ובפיר תותקן תאורה בהתאם לדרישות התקן. 

  הקבלן יבצע את כל עבודות החשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן.

  

  לוח הפיקוד  17.12

 לוח הפיקוד יורכב בתוך משקוף או צמוד למשקוף בתחנה העליונה. המשקוף / לוח

הפיקוד יהיה עם דלתות צבוע בצבע אפוקסי או דלת נירוסטה ע"פ סיכום והחלטת 

  המזמין, ויצויד במאווררים תוך התחשבות באוורור מקסימלי בלוח והוצאת אוויר חם. 

  בלוח הפיקוד יותקנו בנוסף: 

 מפסק ראשי תלת פזי. -

  .OFFמפסק כוח מעלית עם שילוט  באדום ועם נעילה מכנית במצב  -

  עבור תאורת פיר המעלית. A 10"0חצי אוטומטי חד פזי + ניתוק " מפסק -

 עבור תאורת תא המעלית. A 10"0מפסק חצי אוטומט חד פאזי + ניתוק " -

  בית תקע חד פאזי. -

 לשקע, לתאורה ולתאורת החירום. A16מפסקים חצי אוטומטים  -

מצברים מערכת חילוץ חשמלית וחילוץ חשמלי אוטומטי בהפסקת חשמל כולל  -

כולל לחצני / כפתורי החילוץ. המערכת תותקן בפיר בסמוך למערכת הינע ולחצני / 

  כפתורי החילוץ יותקנו ליד המשקוף בקומה לפני העליונה.

  

  הפיקוד  17.13

פיקוד מאסף מלא + עומס יתר + פיקוד כבאים + פיקוד המעלית יהיה מסוג 

NUGING.  

לית תענה לקריאות חוץ בהתאם לכוון רישום קריאות בזיכרון. המע - מאסף מלא 

  הנסיעה. עצירת המעלית מבטלת את קריאת החוץ שבכוון הנסיעה בלבד.

סנסורים לפחות  4מערכת השקילה בתא תהיה אלקטרונית וליניארית עם 

בתחתית התא וזאת כדי לאפשר תפקוד יעיל של מערכת הבקרה בהתאם 

  לעומסי התא המשתנים.
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ביטול -חירום-מצבים (רגיל 3סה יותקן מתג מפתח בעל בקומת הכני פיקוד כבאים

גלאים), בנסיעה מעלה המעלית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון ללא 

פתיחת דלתות ותרד לקומת הכניסה. תפתח דלתות ותמתין להפעלה 

מבפנים בעזרת מפתח כבאים בלבד. במצב פעולה על ידי גלאי עשן / חום 

גלאים לפחות, גלאי עשן /  2ידי הפעלת הירידה לקומת המוצא תתבצע על 

  חום בקומת הכניסה המוצא לא יגרמו להפעלת הפיקוד.  

  

מהעומס המותר לא יענה לקריאות חוץ  90 %תא מלא בעומס  - עומס מלא ויתר

  נוספות. קריאות שלא נענו,  יענו לאחר יציאת נוסעים מהתא.

ית. הדלתות לא עם כניסת מספר נוסעים העולה על המותר לא תפעל המעל

  תיסגרנה, זמזם ונורית יציינו מצב עומס יתר.

  

במידה והדלתות יופרעו בסגירה במשך זמן ממושך תתחיל  - NUGINGפיקוד 

  הדלת להסגר במהירות מופחתת תוך מתן התרעה ע"י זמזם ונורית.

  

בקומת הכניסה (או בכל מקום אחר על פי החלטת המזמין) יותקן  – ביטול מעלית

  יטול מעלית" בהתאם לדרישת המזמין.מפתח "ב

  

  אבי זרי פיקוד  7.14

בכל תחנה יותקנו שני לחצנים לקריאה בעלי נורת רישום וביפ (קריאתך   -בתחנות 

נרשמה). בתחנות קיצוניות יותקן לחצן בודד. בטור לכל לחצן יותקן מנעול 

ות, ימוקם צג הכולל מראה קומ 2481מפתח. בסמוך לדלתות בגובה לפי התקן 

וכן גונג (צליל שונה לכל כיוון). בקומת   2חצי כיוון המשך נסיעה דיגיטלי "

מצבים) ומפתח לביטול  3הקרקע יותקן בנוסף מפתח פיקוד כבאים (בעל 

  מעלית. 

טבלת לחצנים ליד כל דלת לכל גובה התא בתוך ארגז סגור במישור אחד עם   -בתא   

ביפ (קריאתך נרמה) לכל קומה קירות התא הכוללת: לחצן ונורות סימון ו

שבשרות המעלית, לחצן אזעקה מואר בהפסקת חשמל והפעלת אינטרקום, 

לחצן סגור דלת לקיצור השהייה בסגירת הדלתות, לחצן תאורה מואר בעבודה, 

לחצן מפוח מואר בעבודה, נורה וזמזם ל"עומס יתר", מפתח ביטול סגירת 

לתכנות מקומי, חייגן אוטומטי,  דלתות, חיווי קולי לציון הקומה אשר ניתן

מפתח פיקוד כבאים, נורה וזמזם "דלת מוטרדת", חצי כיוון ומראה קומות 

  , מיקרופון לאינטרקום. 2דיגיטלי "

  יותקן טור תאים פוטואלקטריים.משני צדי הסף ובצורה סטטית 

הלחצנים מדגם מיקרו מהלך, אנטי ונדאלים ובעלי מנורות רישום קריאה יהיו 

מ"מ. הכל  20 - ם מהקיר, פניהם ישרים בעלי קוטר "חסום" של לא פחות מבולטי

  מותאם לתקן ודרישות נגישות נכים על גבי הלחצנים בתא ובתחנות. 

מ"מ לפחות מלוטשות ועם "פאזות"  4כל טבלאות הלחצנים והאיתות יהיו בעובי 

  או נסתרים.בהיקף. חיזוק הפנלים ואביזרי הפיקוד יהיה באמצעות ברגים שקועים ו/
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באם יידרש ע"י המזמין החלפת הלחצנים במפתחות יבוצע הדבר ללא חיוב נוסף 

  ובלבד שההוראה תינתן בזמן לפני שהוזמנו פלטות הלחצנים. 

  

  מתקני בטיחות 17.15

יופעל ע"י וסת מהירות הנמצא  דו כיווניהתקן התפיסה  - וסת מהירות והתקן תפיסה

התקן כשמהירות הירידה / עלייה של בחדר המכונות, הוסת יפעיל את ה

  המעלית גדולה ממהירות הירידה / עלייה המתוכננת בהתאם לדרישות התקן.

הכיוונים במהירות של  2 -כמו כן יותקן מפסק שיפסיק את תנועת המעלית ב

ממהירות הנסיעה הרגילה. על התא יותקן מתג מאולץ אשר ינתק את  115%

  הפיקוד בזמן הפעלת התקן התפיסה.

בתא תמצא תאורת חירום הפועלת על סוללות ומטען.  - תאורת חירום ופעמון אזעקה

זמן הפעולה עפ"י התקן. פעמון האזעקה יופעל אף הוא על ידי הסוללה. 

  הסוללה והמטען יותקנו בלוח הפיקוד.

בבור הפיר סמוך לכל מפסק בור, תאורת הבור –תאורת חירום ופעמון אזעקה בפיר 

לחצן הפעלת פעמון אזעקה חיצוני וכן מפסק להפעלת  נמצאו שקע חשמל,

  תאורה בבור ובפיר.

מעל התחנות הקיצוניות יותקנו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי  - גובלים

  של הפיקוד.

בלוח הפיקוד תותקן מערכת חילוץ  – מערכת החילוץ ופתיחת דלתות אוטומטית 

י "מעלית בקומה". בהפסקת כולל חיוו חשמלי אוטומטיקומפלט מסוג חילוץ 

חשמל יופעל לחצן אוטומטי ופתיחת דלתות אוטומטית כולל חיווי וסימון 

  בכתב "מעלית בקומה".

  

  אינטרקום + טלפון 17.16

בין התא, לוח הפיקוד וחדר מזכירות / עמדת השומר תותקן מע' אינטרקום הכוללת 

הסוללות והמטען יותקנו מצברי ניקל קדמיום ומטען שיותקן ויסופק על ידי הקבלן. 

  בלוח הפיקוד. 

צנרת וחיווט מחדר מזכירות / עמדת השומר ועד ללוח הפיקוד תסופק ותותקן ע"י 

  הקבלן הראשי והחיבור בתא יבוצע ע"י הקבלן בתאום עם מתקין המערכות.

  

  רעש בהפעלה  17.18

ם על מנת שבזמן פעולת  המעלית הרעש שיוצר לא יחרוג מדרישות התקן כפי שה
בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות, שמגדיר  1004.3מופיעים בתקן ישראלי 

כתוצאה מפעולת  Fast (dB 35כי רמת הרעש המרבית בתוך הדירה לא תעלה על (
  המעליות. 

  
  עבודות באחריות הקבלן

הציוד בלוח הפיקוד יורכב ע"ג רפידות גומי המתאמות שימנעו העברת זעזועים לבנין  −

 כשירים המותקנים בו.ולמ

מכונת הרמה על כל חלקיה תבודד מבסיסה ע"י בלמי רעידות אלסטיים מתאימות  −

 לעומס הנדרש מתוצרת חברת האם המייצרת את המעלית .
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הקבלן יקפיד על ביצוע הפרדה אנכית בהיקף הבסיס באמצעות בלמי רעידות אלסטיים  −

  וקירות הפיר. לקבלת ניתוק מוחלט בין בסיס המכונה לבין המובילים

  

  ק"ג   800נוסעים ועומס   10למעלית   רשימת ציוד ופרוט החלקים
  

  הקבלן יפרט את רשימת הציוד והחלקים העיקריים המוצעים על ידו.
  

  דגם  תוצרת וארץ יצור  תאור החלק   מס'

(הספק ומס   GEARLESSמנוע    1
  סיבובים)

    

      מעצור   2

      מערכת בקרת מהירות   3

      ווסת מהירות   4

      לוח פיקוד   5

      מערכת חילוץ   6

      כבלים (מס' וקוטר)   7

      פעמוני תילוי   8

      פסי תא   9

      פסי משקל נגדי   10

      התקן תפיסה   11

      תא   12

      נעלי החלקה להובלת התא   13

      משקל נגדי   14

      מפעיל דלת אוטומטית   15

      מנעולים ואביזרי דלתות   16

      דלתות תא ופיר   17

      משקופים   18

      מפוח בתא   19

      ל כפיףכב   20

      אביזרי פיקוד ולחצנים   21

      פגושים   22

      אינטרקום   23

      מערכת השקילה   24

      מתקן לרפיון כבלים   25

      טור תאים פוטו אלקטריים   26

      חייגן אוטומטי   27
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  אלמנטים מתועשים בבניה.  -   22ק פר

  תקרות תותב   22.01

  ות, מורכבות ואינטגרליות).ותלוי הוראות להלן מתייחסות לכל סוגי תקרות תותב (אקוסטיות  

  תוכניות עבודה ע"י המבצע  א. 

מבצעי התקרות יעבדו וימציאו לאישור האדריכל תוכניות עבוד המפורטות שתכלולנה   
את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל לרבות אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, 

התקרות, המסגרות חיבורים, עיבוד מסביב לגופים, מפזרים ופתחים, אופן התלייה מ
הכל כנדרש על ידי האדריכל לצורך אישור התקרה המיועדת לביצוע  -הנושאת וכדומה 

  על ידי הקבלן.

המבצע מתחייב לעשות את כל השינויים בתכניותיו לפי דרישת האדריכל ולהמציא   
  תוכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל.

  קונסטרוקציה נושאת  ב. 

בי מערכת שתתחבר לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבנין התקרות תותקנה על ג  
(תקרות וכד'). מערת התלייה והחיבור לשלד המבנה יתוכנן ע"י מהנדס רשוי מטעם 

הקבלן ועל חשבונו, אין בתכנון זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב 
  התקרה של כל מרכיביה.

הנושאת לתקרות הבניין על ידי  בכל אופן אסור בהחלט לחבר את הקונסטרוקציה  
מסמרים מסוג כלשהו. אמצעי החיבור לתקרות חייבים להיות בעלי מבנה של עוגן 

("פליפס", מייתדים מיוחדים וכדומה) באורך ובצורה מתאימים למטרתם בעלי כושר 
  נשיאה מתאים לתקרה האמורה ובהתאם להנחיות המפרט הכללי.

  לפתחים וכדומה פרופילי גמר ליד קירות, מסביב  ג. 

עבודות התקרות למיניהן יכללו גם אספקה והרכבה של פרופילי אלומיניום   . 1
משוכים בגמר לאורך קירות, מחיצות, מסביב לפתחים וכדומה וכן "אומגות" 

(במידה ואושר על ידי האדריכל) להקטנת מפתחים גדולים מתקרות תותב 
  מורכבות.

ביצוע העבודה, בין שהם נראים מודגש בזאת שכל הפרופילים הדרושים ל  
בתכניות ובין אם הם לא נראים אולם דרושים במציאות לביצוע העבודה, יהיו 

  כלולים בעבודת התקרות למיניהן .

פרט הגמר מסביב לתקרות (לאורך קירות, מחיצות וכו') יכלול את כל   . 2
ר הפרופילים כמצוין בתכניות ובמפרטים, אולם בהעדר פרט כנ"ל יכלול הגמ

" (אין להשתמש בזויתן בלבד). יש להקפיד על Z" בצירוף פרופיל "Lזויתן "
חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו). כל חיבורי זוית יהיו חתוכים 

ומחוברים בזויות (גרונג) מדויקים בהחלט וכן יהיו עם עיבוי פינתי לחיזוק 
  הפרופיל.

  האדריכל. גווני הצבע של הפרופילים יקבעו על ידי  . 3

  

  אמצעי חיבור, ברגים וכו'  ד. 

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבות   . 1
אמצעי עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע 

  התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.

ל פרט חיבור מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אשור האדריכל לגבי כ  
ורת השימוש (כולל אמצעי החיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צ

  בברגים, מסמרות וכו'.
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אין להשתמש במסמרות לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות   . 2
יהיה  - ו/או תקרות. בעיגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו' 

  מ"מ לתוך מיתד (דיבל) בהברגה. 25הבורג המחבר, מוכנס לפחות 

  אין לתלות תקרות תותב על סרטי פח כפיפים או דקים.  . 3

  פתחים וחורים בתקרות  ה. 

עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש   
  מכניות).-(לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת כבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרו

תכלולנה גם את כל חומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים הנ"ל,  העבודות  
לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים השלמות בפרופילי אלומיניום וכו' הכל 

  כנדרש לבצוע מושלם של העבודות.

  תעלות תאורה  ו. 

אספקת והרכבת גופי התאורה עצמן וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע   
ן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה כהכנות להתקנת החשמל. קבל

  המערכת החשמלית והרכבת גופי התאורה עצמם.

  דוגמאות  ז. 

הקבלן יכין דוגמא בכל סוג של תקרה על כל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי   . 1
של האדריכל. כל דוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן 

מ"ר, ותכלול את כל המרכיבים, לרבות כל סוגי  -2ה בשטחה מלא תהיה קטנ
  התעלות, חסימות אקוסטיות, סגירות צד בפח וכדומה.

כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף המדויק את דרישות   . 2
  האדריכל, הוראות המפרטים ותוכניות העבודה כפי שאושרו על ידי האדריכל.

יעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי הביצוע הכולל של העבודה י  . 3
האדריכל והכוללת כל שינויים כפי שיידרשו. גווני הצבע של התקרות חייבים 

  באישור האדריכל מראש.

     
  תקרת מגשים   22.03

מ"מ ובגמר צבע בתנור בגוון שיקבע ע"י האדריכל.  0.8תקרת מגשים מפח אלומיניום בעובי 

מ"מ לצורך הקשחתם,  42מ, בעלי דפנות צד מורמים וגובה דופן ס" 30מגשי הפח יהיו ברוחב 

מיקרון,  25סיליקון פוליאסטר בעובי  - PREPAINTED -הפרט לפי בחירת האדריכל.  הצבע 

  , או טמבור.RALהגוון לבחירת האדריכל מסטנדרט צבעי 
מגש המגשים בתקרה ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פרוק קל של התקרה האקוסטית ושל כל 

  בנפרד בלי שיגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
    

החיבורים בין המגשים יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה את פרופילי החבור או אמצעים אחרים 
  כשהמגשים צמודים אחד לשני.

  

  .Z+Lגבי פרופיל -המגשים יונחו על
  

  תקרות תותב מגבס וסינורי גבס   22.04

ות גבס סיבים או גבס קרטון לפי בחירת האדריכל, חד קרומי תקרות תותב מגבס יהיו מלוח  

 Corner Beadמ"מ לסגירות אופקיות ואנכיות כולל מגני פינות וזוויתנים ( 12.5בעובי 
(VSG 15/15 .מ"מ במפגש עם קירות  

  גמר שפכטל, הכל לביצוע מושלם עפ"י ת"י ומוכן לצבע עליון.  

  מ"מ עפ"י הצורך. 50ח מגולוון מינימום הקונסטרוקציה תהיה ממסלולים וזקפים מפ  

בנוגע  DIN 8183או  ASTM-754, ASTM-C,36-85הלוחות יתאימו לדרישות התקנים   
  לעמידה בפני העמסות וחסיני אש בהתאם לדרישות התקן.
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  הלוחות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים ופגמים בפניהם או במקצותיהן.  

מ"מ, הכל מגולוון. מרחק בין  0.6מתכת מינימלי  מ"מ ובעובי 50מסילות בגודל  -תליה   

  ס"מ בין אחד לשני. 40 - מסילות לא יותר מ

 0.455השלד יהיה מפרופילי פח פלדה מגולבן, עובי הפח המינימלי לפני מתן שכבת המגן יהיה   

  .ASTM-C-645 -מ"מ לפחות, חלקי הקונסטרוקציה יתאימו ל

  מיקרון לפחות. 20עובי הגילבון יהיה   

  .ASTM-C-645חלקי הקונסטרוקציה השונים יתאימו לדרישות התקן   

  לא יותרו סרטי תליה.  

מ"מ לתוך מיתד שיוחדר לתקרת הבטון  50הבורג המחבר יהיה מוכנס לפחות  -עיגון לתקרה   

  מ'. 1.0מ"מ ובמרחקים שלא יעלו על  60לפחות 

עצמית, מוגנים מפני קורוזיה  הברגים לחיבור הלוחות לשלד יהיו ברגי פח בעלי יכולת קדיחה  

, אולם שכבת ASTM-C-646או  ASTM-C-1002 -מ"מ וכפופים ל 8ובעובי מינימלי של 
  ההגנה לא תמנע הדבקות מרק המישקים ולא תגרום להופעת כתמים על פני שכבת הגימור.

וסה פינות התקרות והסינורים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולבן מצופה בסרט שיריון שיכ  
  במרק.

  פינות החיבור לקירות בניה מטוייחים ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה.  

  גבי סרט שריון.-המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על  

  R 6/18תקרת גבס מחורר לוח גבס אקוסטי עם חירור עגול 

  )צמר פוליאסטר לא מעובד( AV 50צד אחורי מרובדבפליס תקני 

  )בליעה מרובה( Cסיווג בליעת הקול ∝w = 0.60הקול המוערכת מידת בליעת 

  Hz] 400020001000500250125מ תדירות אמצע האוקטבה ]”מ 200מ מרווח ”מ 200מרווח 

  של חברת טמבור או שו"ע  0.560.540.530.590.470מידת בליעת הקול 

  ור .לרבות שימוש בברגים יעודים לתקרת גבס מחורר סרט ושפכטל ע"פ מפרט טמב

  .פאזות בלבד 4בתקרות בהן מותקנת תקרת גבס יש להשתמש בלוח גבס 

   

    תקרות מינרליות  22.05

תקרות מינרליות שונות יבוצעו בהתאם להנחיות היצרן כולל שימוש בקונסטרוקצית תליה   

  או בהתאם להנחיות היצרן. DONוחיבור כדוגמת 

  קת בהתאם לדרישות הג"א.בממ"מים תבוצע תקרה מינרלית עם קונסטרוקציה מחוז  

  

    מחיצות וציפויי גבס מלוח כסוף בלבד   22.06

  כללי  א. 

כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס  (להלן: מחיצות גבס)   . 1
רכיבים מתועשים בבנין ובהתאם  - 22תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק 

רטים טכניים להנחיות הביצוע של יצרן לוחות הגבס, כדוגמת ה"מדריך למפ
  ואדריכליים" של חב' "אורבונד". 

-תקן ישראל בר-ונושאים תו 1490לוחות הגבס יהיו בהתאם לתקן הישראלי   
  תוקף או שו"ע.
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  כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות האדריכל והפרטים המצורפים.  

  הבחירה בין סוגי הגבס (גבס סיבים או גבס קרטון) תהיה של המפקח.  . 2

  ופרטי ביצועשיטות   ב. 

שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת   . 1
  כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב. -המחיצות 

לפני ביצוע העבודות על הקבלן לספק למפקח תכניות ו/או חוברות הדרכה של יצרן   . 2
  אישור כאמור.לוחות הגבס אותן מייעד הקבלן לספק באתר, לצורך קבלת ה

התכניות ו/או חוברות ההדרכה תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה   
למפקח לצורך קבלת החלטה. במידת הצורך ולפי דרישת המפקח, יוסיף 

  הקבלן אינפורמציה זו או אחרת כפי שיידרש.

  לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או במקצועותיהם.  . 3

  פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים. לוחות  

  הביצוע  ג. 

  בביצוע העבודות יש להקפיד גם על ההנחיות להלן:  

  השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון.  . 1

יש  -מ'  3.0ס"מ. בחללים בעלי גובה מעל  60המרחקים בין הניצבים לא יעלה על   . 2
  ס"מ עם חיזוקים אופקיים. 40להתקין ניצבים במרחקים של 

מ"מ מסביב לכל המחיצות, כלומר,  10יש להקפיד על הנחת פס קומפריבנד בעובי   . 3
בכל שטחי המגע עם בניה קשיחה (הרצפה, קירות בניה, תקרה וכו').  פס 

  הקומפריבנד ילחץ בין המסילות והזקפים לבין הבניה.

או לקירות, יש ליצור מרווח של  לוחות הגבס עצמם לא ישקו לרצפות או לתקרות  . 4
  מ"מ אותו יש למלא במסטיק אלסטי ולכסות בסרט שריון. -10כ

הוראה זו תקפה גם בתחתית המחיצות אפילו אם יכוסו בשיפולים (פנלים) אלא   
  שניתן לוותר על הסרט.

אין לתלות אביזרי וכלי אינסטלציה, חלקי ארונות, מדפים וכדומה ישירות על   . 5
ס. מחיצות גבס יכללו גם אספקת והרכבת של מסגרות מתכת ו/או לוחות הגב

אינץ' כהכנה להרכבת   1קונזולות מרותכות, מצנור ברזל מגולבן בקוטר  "
  מכניות.-אלמנטים שונים של מערכות אלקטרו

  הכל לפי פרטי חברת "טמבור" (בקטלוג).  

מרק מיוחד ויכוסו קווי חיבור מכל הסוגים ומשקים בין לוחות הגבס יעובדו עם   . 6
בסרט שריון. עבוד קוי חיבור והמשקים יבוצעו בצורה שתבטיח פני מחיצה חלקים 

  למשעי מוכנים לצביעה מבלי לגלות את קווי האחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.

פינות חיצוניות במחיצות תהיינה מוגנות ע"י פרופיל פח מגולוון מיוחד ("זווית") עם   . 7
 45בהן יש חיבור בין אופקי לאנכי יש לבצע חיתוך הפינה ב  כיסוי מרק , בפינות

  מעלות .

המחיצות תורכבנה מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע למידות ולצורות   . 8
הדרושות.  אין להטליא מחיצות גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או אחוי של מספר 

  צה לאלתר.לוחות קטנים. ביצוע כנ"ל (טלאים וכדומה) יפסול את המחי
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  גימור המחיצות והציפויים  ד. 

  שבמפרט הכללי. 220358גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף   

גימור המחיצות והציפויים בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) יעשה באופן שיווצר ויושאר   
  ם.משטח אנכי רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורי

כמו כן, יובטח איטום מלא בין המחיצה/ציפוי לבין המלבנים, המשקופים, הקורות   
  הקשיחות, בין מחיצה/ציפוי למחיצה/ציפוי ובין מחיצה/ציפוי לתקרה ו/או רצפה.

  האיטום יבוצע בשלושה שלבים בדר"כ.  

 שלב ראשון: איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים, בין לוחות גבס ומשקופי  
  פתחים ובין לוחות ולוחות עצמם, האיטום יעשה באמצעות מרק.

שלב שני: לאחר ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף   

)(TYPE  מיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן, יש לשים לב שבפינות
י סרטי מתכת היוצר מעין "פינת טיח" חיצוניות יהיה מותקן סרט רציף מסוג המיוצר עם שנ

  עם מקצוע ממתכת.

  שלב שלישי והאחרון: ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום".  

  התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע.  

  

  בידוד אקוסטי/טרמי  ה. 

ק"ג/מ"ק. את מזרוני  80המחיצות תכלולנה מזרוני צמר סלעים בעובי כנדרש בצפיפות של   
  ס"מ לכל היותר. 80הצמר יש לחבר לשלד הנושא בנקודות במרחקים של 

  ק"ג/מ"ק. 24ובמשקל מרחבי של  2כאופציה למילוי צמר סלעים יהיה צמר זכוכית בעובי "  
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  גלוי  אש -  34פרק 

  
  תאור העבודה (כללי)

  
  ש במבנה אולם ספורט נחשונים   המערכת כוללת מתקן גלוי א  -
  המערכת תבוצע עה"ט בצנרת צמודה לתקרה.  -
  
  

  דרישות מהקבלן
  
שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש  5על הקבלן להיות בעל נסיון מוכח של   -

  אוטומטיות.
  
ת על הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן להתקנת המערכת הספיציפית ולהיות בקי בהוראו  -

  ההתקנה, ההפעלה והאחזקה של המערכת.
  
על הקבלן להיות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן, עפ"י דרישת   -

  להלן). 5סעיף -תת 34.05המזמין (כמפורט בסעיף 
  
  על הקבלן לקבל אישור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע והן להתקנה.  -
  
  "י קבלן אחד בלבד.התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע  -
  
תאום בין קבלנים בנושאים שאינם קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת   -

ניתוקי מ"א, חשמל, גנרטור וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום עם המתכנן  (בתאומו יחובר 
  כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעים היבשים לחשמל וכ"ו).-הפקוד מלוח גלוי

  
ות הקבלן לבצע פתחים ומעברים דרושים לגישה לצנרת החווט, הכנסת הציוד והתקנתו. באחרי  -

כ"כ באחריותו לאטום את הפתחים והמעברים בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף 
  "איטום" שבמפרט זה.

  
  

  ספרות טכנית
הקבלה  שבועות טרם בצוע בקורת 3ידי הקבלן לאישור המזמין -טיוטת "ספר המערכת" תועבר על

  למערכת.
  

עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת ברמת  5הקבלן יתקן בהתאם ויספק 
  המתפעל והמתחזק  (דרג מעבדה), זאת ביום בקורת הקבלה למערכת.

  
כל עותק של "ספר המערכת" יכיל את הפריטים הבאים  (אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי הכרחי 

  זמין):לקבלת המערכת ע"י המ
  

  תיאור מילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית.  א.
  קטלוגים ומפרטים מלאים של כל התקני המערכת.  ב.
  שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים (כרטיסים ומחברים) שברכזת.  ג.
  שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים.  ד.
  ים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד'.שרטוט  ה.
שרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים (אביזרי העזר) הנוספים, כולל ספרי   ו.

  אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.
איזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי הצנרת וקיבוע   ז.

  המיכלים.

  .PRE ENGINEEREDמחשב של מערכת הכבוי, או אישור  הרצת  ח.
ידי -הכמויות) ורשימת חלקי חילוף המומלצים על- רשימת כל הציוד המותקן (בדומה לכתב  י.

  .+ מחיר).N.Pהיצרן  (תאור פריט + 
  פרוטוקול תקשורת של הרכזת.  יא.

  )).TROUBLE SHOOTINGהנחיות היצרון לאיתור תקלות   יב.
  ה המומלצות ע"י היצרן.הוראות אחזק  יג.
  פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.  יד.
  עפ"י דרישת המזמין. -ספרות רלוונטית נוספת   טו.
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  בקורות קבלה
  הבקורת תבוצע ע"י הקבלן, בנוכחות ולפי הנחיות המזמין.

  
  והחומריםבמהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד 

  הנדרשים לבצוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאים.
  

  .1ראה גם ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג
  

  הדרכה
  

לאחר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הקבלן הדרכה לנציגי המזמין. ההדרכה   א.
  תכלול:

  תאור המערכת ועקרון פעולתה.  .1  
  מצביה (רגיעה, אזעקה, תקלה וכד')אופן תפעול המערכת בכל   .2  

  
  אחריות

הקבלן יתן אחריות של שנתיים לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט המצברים, עבורם 
שנים. המצברים שימסרו עם קבלת המערכת לאחריות המזמין, הם אלה שיותקנו  3 - תינתן אחריות ל

  סמוך למועד הקבלה.
  
  

  תקנים
 1220וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התקן הישראלי מערכת והתקני גלוי 

במהדורתו האחרונה. זאת בהסתמך על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרנים המאושרים של המערכות 

. כמו כן תבוצע המערכת בהתאם למפרט ULתקן (-(כל הציוד ישא תו  ULתקן -הספיצפיות הנושאות תו
  ט מיוחד זה.ומפר 34הבינמשרדי פרק 

  
תקן - כל אבזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה, ישמשו רק למטרה שיועדה להם ע"י היצרן וישאו תו

UL .מהדורה אחרונה  
  

הגלאים יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ויהיו מאושרים גם ע"י 
  מין).הוועדה לאנרגיה אטומית (הקבלן יגיש את האישור למז

  

מנפח  7-10% -. צפיפות הגז תהיה (יחושב ע"י הקבלן): 200FM-יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז 
  החלל אותו הוא מיועד לכבות.

  .40צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול 
דרגות, כאשר בשלב ראשון תופעל התראה אורית בלבד.  2מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת 

קולית ובמקביל תפעיל המערכת ניתוקי חשמל אוטומטיים, ובמקביל - ני תופעל התראה אורבשלב הש
  חייגן אוטומטי.

המזמין ידרוש מהקבלן בדיקה של גוף מוסמך (כגון מכון התקנים הישראלי וכד') לכל הציוד, עפ"י 
  ' לעיל.1שיקול דעתו (למשל במקרה של גלוי גלאים פגומים) ראה גם מסמך ג

  
  יות עבודה וציודאישור תכנ

  טרם התחלת העבודה (ההתקנה) יגיש הקבלן לאישור המזמין את הפריטים הבאים:
  

  "תכניות לבצוע"    א.
איזומטריית  (מהלך) צנרת הכבוי, כולל אורכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, אורכים   ב.

אה של הרצת מחשב מל  אקוויוולנטיים של מחברים  (ספחים)  ואביזרי זרימה וכדומה  ג.

  .PRE ENGINEEREDמערכת הכבוי או אישור 
  שרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקום תמיכות (ותכנון תמיכות מיוחדות.  ד.
הוראות יצרן וקטלוגים מלאים (כל העמודים) של כל הציוד וההתקנים (גלוי וכבוי) שבכוונתו   ה.

  להתקין.
  ת  (כולל ניתוק חשמל וכ"ו).תכניות חווט (לרבות מספור החווט) של הרכזת וכלל המערכ  ו.

  .SHOP”-”DRAWINGSאישור מת"י לתכניות הבצוע   ז.
  

ידי המזמין. לאחר אישור תכניות אלה, -הקבלן לא יתחיל בעבודתו בטרם אושר כל החומר הנ"ל על
תבוצע העבודה אך ורק לפיהן (כחלק בלתי נפרד ממפרט זה). אין הקבלן מורשה לשנות את תכנון 

  ישור בכתב של המתכנן והמזמין.המערכת, אלא בא
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  :חבורי חווט  .7
  

  הצנורות יהיו קצרים ורציפים ככל הניתן.  א.
החיווט יהיה רציף לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתוך ההתקנים (בסיס הגלאים,   ב.

קופסאות לחצנים, צופרים וכד'), רק ע"י הלחמת קצה המוליך ו/או שרוול לחיצה, לא ע"י 
  ם) ושרוול בידוד מתכווץ.מהדקי

  חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק בקופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפויות בתוך ההתקנים!  ג.
  מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו הוא מחבר.  ד.
כל חיבור ישולט ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך ("מהיכן בא ולהיכן הולך") ומספר   ה.

  ה.אזור הבקר
  
  סימון ושילוט  .8
  

כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכים של כל חוג ימוספר במספר האזור, צבע המוליכים   א.
  שונה.

חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו של אזורי הגלוי והכבוי.   ב.
יוצמד בנקודת חבור המספור יהיה תואם לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור 

  החווט לכרטיסים.
  כבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת עם מספר הכבל המצויין בתכנית.  ג.

  אותו המספר יצויין גם על פסי המהדקים.  
  
באחריות הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד והממסרים מהרכזת ללוחות החשמל לצורך  בצוע   .9

  הנ"ל, ולוודא הפעלת הניתוקים כנדרש. ניתוקים, כולל הוספת מגעים מתאימים בלוחות
  
  

  רכזת גילוי אש 
  

  המערכת
  

  כתובות . 257-רכזת במבנה היא רכזת כתובתית  ל  א.
  

  כל ציוד גילוי שיותקן במבנה המיון יותאם ויחובר לרכזת הנ"ל   ב.
  
  רכזת גילוי אש שתותקן במבנה תהיה מסוג טלפייר בלבד    ג.

    
  

, אל TWIST LOCKגלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית  כל גלאי יותקן לבסיס. כל  .1
  קופסת חיבורים שתותקן בצמוד לו.

  

(עפ"י סוג הגלאי),  UL 521 - ו A268 UL,  268ULהגלאים והבסיסים יעמדו בדרישות תקנים   .2
  מהדורה אחרונה.

  
  כל סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם.  .3
  
מתואר בתכניות. הקבלן יביא בחשבון (ויוכיח זאת) את השפעת הגלאים יותקנו במיקום כ  .4

  האיוורור על מיקום התקנת הגלאים בפועל.
  
  הגלאים יותקנו כך שנורית הסימון שלהם מופנית לכוון הכניסה.  .5
  
במידה ובבקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרים גלאים   .6

בהתאם לתכניות המאושרות), באחריות הקבלן להוסיפם (לספק (למרות שההתקנה בוצעה 
  גלאים, בסיסים, חווט ותעלות לרבות התקנה והפעלה).

  
  כל גלאי יכלול פין נעילה לבטחון. אין לשבור פין זה (גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל).  .7
  
  כל הגלאים יהיו מסוג כתובתי .   . 8
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  גלאים בלוחות חשמל
  תקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל.הגלאים יו  א.
  

  .D.F.Rגלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי   ב.
  
הגלאים יותקנו ע"ג הדופן העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת עם צירים כך שאין   ג.

  צורך להכניס ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאי.
  

  בלן יבצע איטום של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מים או חרקים  ד.    הק
  ללוח.  

  
  

  צופרים ומנורות
  

  מהדורה אחרונה. UL 464הצופרים יענו לדרישות התקן   .1
  

  .DBA95צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות   .2
  
  .צופר פנוי  ("כבוי הופעל")  יהיה משולב עם מנורה לבנה מהבהבת  .3
  
  צלילים וצבעים:  .6

הדבר   לכל אחד מסוגי הצופרים  (אזעקת אש, תקלה, פנוי)  יהיה צליל שונה.   א.
  ייעשה ע"י שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכך ע"י היצרן.

  צופרי פנוי  ("כבוי הופעל") ישמיעו צלילים שונים במצבי העבודה הבאים:   ב.  
  בהשהייה לפני פליטת גז.  .1    
  פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכן לפעולה". במשך  .2    

  
  מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת.  .7
  
  הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך.  .8
  

  לחצנים
  

  ), ללא לוח זכוכית/פלסטיק לשבירה.SINGLE ACTIONלחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" (
  

  ).DOUBLE ACTIONוג "פעולה כפולה" (לחצני הפעלת כבוי יהיו מס
  

  כל התיבות והלחצנים יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח.
  
  

  )L.O.Eהתקני סוף קו (
  

ההתקנים יותקנו במידת האפשר בתוך קופסאות לחצנים ולא בגלאים. במידת הצורך, יותקנו תכניות 
  החווט כך שסוף קו יהיה בקופסת לחצן.

  
  תקנים בגלאים יותקנו בתוך הבסיס. כ"כ יותקנו התקנים בתוך צופר אחרון בקו הצופרים.ה
  

  בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכבוי.
  כל התקנים והציוד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרותים.

  כל השילוט יחובר בעזרת ברגים. אין לחבר שלטים בהדבקה.
  כל שלט ייקבע באתר.מיקום מדוייק ל
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  מערכת כבוי אוטומטי
  

  מיכלי גז כבוי
  
  המיכלים יהיו מתוצרת אותו  היצרן של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקבלו תו   .1

  . כמערכת גלוי וכבוי אש.    L.Uתקן 
  
  נפח המיכל ושיטת ההפעלה יתאימו לסוג הגז שיאושר.  .2
  
לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדוייק יחושב ע"י הקבלן                 20% -נפח המיכל יהיה גדול ב  .3

  .   FM200לפני ההזמנה ויוצג לאישור המזמין, בכפוף לסוג הגז שאושר  
  
  המיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא מלא בגז, חתום ובדוק להתאמתו לתקן.  .4
  
משקל) וסוגו, תאריך הבדיקה   וכל על כל מיכל יופיעו רישומי היצרן, התקן בו נבדק, נפח הגז  (  .5

  מידע רלוונטי אחר.
  
  על כל מיכל תותקן מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית ושעון לחץ.  .6
  
עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי התקנה ועיגון לקיר, אוריגינליים של היצקן ומותאמים לסוג   .7

  ההתקנה.
  
  

  סוג הגז
  
ג המאושר הן ע"י מת"י לשימוש במערכות כבוי אוטומטיות בגז והן ע"י המשרד הגז יהיה מסו  .1

  לאיכות הסביבה. כמו כן יאושר הגז ע"י המזמין.
  

  (בכפוף לאישור המזמין).”"  FM 200סוג הגז יהיה   .2
  
נפח ומשקל הגז יחושב במדוייק ע"י הקבלן בהתאם לסוג שאושר, לנתוני החלל המכובה,   .3

  ימלית הנדרשת לפי נתוני היצרן וכדומה.הצפיפות האופט
  
   

  אופני מדידה מיוחדים:
  

  .08ראה אופני מדידה מיוחדים כלליים בפרק 
  המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר

  וכדומה נמדדים בנפרד לפי יחידות.
  חירם כלול במחיר הסעיפים השונים.אביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סוף קו וכדומה לא יימדדו בנפרד, ומ

  מיכלי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי משקלו.
  

. במדה ויידרש ע"י המזמין גז אחר, ייערך ניתוח 200FM-המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור 
  מחירים בהתאם.

קטלוגים וכדומה לא יימדדו בנפרד. הכנת הכנת מסמכים לאישור, לרבות תכניות חיווט, חישובים, 
  תכניות "לפי בצוע" והכנת "ספר מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כקומפלט.

  
  הגדרת תקנים -כללי  

  
  מסמך זה מפרט את מערכת גילוי האש והעשן הנדרשת בפרוייקט זה.

אבזרי עזר לקבלת המערכת כוללת רכזת אש מרכזית, גלאים, ציוד התרעה (צופרים, נוריות סימון וכ"ו) ו
  מערכת מושלמת.

  
  תקנים

  
  .1220/3) המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים ותקן ישראלי להתקנת מערכות גילוי אש 2.1 

  האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפירוט הבא : L.U) בנוסף, ישא הציוד תקן .2.2

  .1220/2 ותקן ישראלי L.U.   864 - רכזת אזעקה     2.2.1

  .1220/1ותקן ישראלי  L.U.   268 -גלאי עשן            2.2.2
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  .1220/1ותקן ישראלי  L.U.   521 -גלאי חום           2.2.3

  .1220/1ותקן ישראלי  L.U.   464 -אמצעי התרעה  2.2.4

  .1220/1ותקן ישראלי  L.U.  1481 - ספקי כח           2.2.5

  .FM, VDS, BSIוסף מתוך התקנים הבאים : ובנוסף תקן בינלאומי אחד נ
  
  

  מפרט למערכת  קולית לכריזה ומוסיקה
  

  מטרת המערכת ודרישות תפעוליות  א.
מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום, הודעות שוטפות, צלצולים להפסקות   .1

  ומוסיקת רקע בכל שטח מבנה התאנה  במקוה ישראל . 
  באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי הקול.ההודעות  והמוסיקה ישמעו   .2

  שעות ביממה. 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .3
  שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון מדלפק קבלה / חדר מנהל.  .4
צלילים, וישודר אוטומטית  3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל   .5

  תג ההפעלה.עם הלחיצה על מ
  המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חירום על פני מוסיקת הרקע.  .6

כגיבוי ההעברה ממתח הרשת  24VDCוכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת   .7
  למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כלשהי.

אשר יאפשרו הפעלת המערכת  Maintenance freeהמערכת תכלול מצברי חירום ללא טיפול   .8
דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטעין את  30ללא מוסיקת רקע במשך 

  המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף  וטעינה מהירה, לפי הצורך.
שעות  24המערכת תשדר מוסיקת רקע מנגן סרט מקצועי או רדיו, המיועד לעבודה רצופה של   .9

  ה.ביממ

  .70.7Vאו  100Vבמתח של   Constant Voltageהמגברים ורשת הקוים יפעלו בשיטת   .10
  במידת הצורך,  או במדפים שיוקצו לכך. 19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב "  .11
  

  מפרט טכני למרכיבי המערכת  ב.
  מסד מרכזי (במידת הצורך)  .1

  תקן כאמור כל הציוד המרכזי.. יו19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "  1.1
  מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של   1.2
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו שלבי אוורור   1.3

  כרזרבה. 25%ועוד תוספת מקום פנוי של  1"¾  בגובה
אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך, כל חלקי דפנות המסד יהיו עשויות   1.4

  המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה   1.5

  נוזלית או באבקה.
  סד.בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המ  1.6
בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס ויכלול   1.7

  לפחות. 20%רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת המתחים, נתיכים  AC/DCהמסד יכלול פנל   1.8
  רה.להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבק

, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים ומד 5המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול "  1.9
  .3עוצמה בגודל  "

  
  מגברי הספק  .2

מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזווד במיועד להתקנה   2.1
  , או על מדפים.19במסד ברוחב "

עפ"י העומס, בכל רוחב תחום   R.M.S  30W/60W/120W/240Wהספק היציאה יהיה    2.2
  ההענות.

  .70.7V, או 100Vאו מוצא במתח קבוע   Ω8עכבת העומס תהיה    
  .30%בחשוב ההעמסה תלקח בחשבון רזרבה של   2.3

  .24VDC, 50Hz 220 VACמתחי האספקה   2.4

  לפחות.  100KΩעכבת הכניסה   2.5

הפרש בין עומס  1.25dB, 100V) ביציאת קו Out put regulationיציבות בשינוי עומס (  2.6
  מלא לעומס בריקם.

  .3dB- בניחות של  60-16Khzתחום הענות לתדר   2.7

  , בהספק מוצא מלא.1Khzבתדר  1% -אחוז עיוותים: מתחת ל  2.8



119  
 

  לפחות ביחס להספק יציאה מלא. 85dBרעש מוצא:   2.9

  . 20°c - 45°c-תחום טמפרטורת עבודה    2.10
כל הכניסות והיציאות למגבר תהינה באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור וניתוק המערכת   2.11

  בזמן השרות.
  המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה.  2.12
כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך אנודיזציה נגד איכול   2.13

  וחלודה.
  
  ערבל צליל  .3

או כיחידות מודולריות משולבות במגברי  19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב "  3.1
  ההספק.

  בערבל יהיו כניסות:  
  א. לכל מיקרופון במערכת.  
  ב. לערוץ רדיו.  
  ג. לערוץ מוסיקת רקע מנגן סרט.  

  .C.Dד. לערוץ   
  ה. כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.  

סות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק כל כני  3.2
  במערכת.

  יחידות כניסה. 5 -במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל  3.3

  .100KΩ  עכבת כניסה:  3.4

  .250Mv  רגישות בכניסה:  3.5

  לפחות. 30dB  יתרת מתח בכניסה:  3.6

  .±3dBודות בנק 60Hz-20KHz  תחום הענות לתדר:  3.7

  לפחות. 80dB   יחס אות לרעש:  3.8

  ובמתח יציאה נומינלי. 1KHzבתדר  1%  אחוז עיוותים הרמוניים:   3.9

  ).600Ω  (+14DBMבעכבת    0.4V  מתח יציאה נומינלי:  3.10

  .80Hzבתדר של  ±12dB  אפשרות לויסות צליל של:   3.11

    ±12dB  12בתדר שלKHz.  
  אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת מיקרופון. בערבל הצליל יותקן גונג  3.12
  נתוני כניסות המיקרופון:  3.13

  .µv 200רגישות כניסה מכסימלית של   א.

  .1KHzבתדר   350Ωעכבת כניסה של   ב.

  .±3dBבנקודות  30Hz-18KHzתחום הענות לתדר   ג.

  .100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של   ד.

  ברגישות מקסימלית.לפחות  55dBיחס אות לרעש   ה.

  במתח מוצא נומינלי. 1KHzבתדר  1%  אחוז עיוותים הרמוניים:   ו.

  ).Overload marginלפחות ( 30dB  יתרת מתח בכניסה:  ז.
  

  נתוני כניסת מוסיקה  3.14

  למתח יציאה מלא. 150Mv  רגישות בכניסה:  א.

  .600Ωלפחות לכניסה  15KΩ  עכבת כניסה:  ב.

  .±3dBבנקודות  30Hz-20Khz  תחום הענות לתדר:  ג.

  .100Hzבתדר  6dB  אפשרות לניחות של:  ד.

  ברגישות מקסימלית. 65dB  יחס אות לרעש:  ה.

  ובמתח יציאה נומינלי. 1KHzבתדר  0.1%  אחוז עיוותים הרמוניים:  ו.

  לפחות. 30dB  יתרת מתח בכניסה:  ז.
  
  רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה  .4

ות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה, עשויות עץ (לא על גבי קיר  4.1

  ס"מ. גמר: ציפוי מפורמייקה.  24x24x12סיבית). במידות 
בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק/מתכת לבן   4.2

  שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.

) ובאחוז Double coneבעל משפך כפול ( Full rangeמטיפוס  8רמקול יהיה בקוטר "ה  4.3
  עיוותים נמוך.
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  ).Oz 5גרם ( 142 - לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ  4.4

  .8Ωעכבת:    4.5

  .75Hz-15KHzתחום הענות:    4.6

  .10Wקיבול הספק:   4.7
  °.120זוית פיזור:   4.8

הרמקול מתוצרת  1W, 2W, 5Wשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים כל רמקול יצוייד ב  4.9

  או ש"ע. 20F-053"דיינטי" דגם 
  
  עפ"י תוכנית האתר) –(לכיסוי שטחים חיצוניים בלבד    שופרי קול  .5

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות, מליחות   5.1
  ותנאי אקלים אחרים.

  שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית.  5.2

  ר.מ.ס. 15Wהספק    5.3

  .±3dBבנקודות  225Hz-14KHzתחום הענות לתדר   5.4

  מטר בהספק נקוב. 1במרחק של  121dBרגישות מוצא:   5.5
  אפשרות חזוק עם סדור להטייה בציר האפקי והאנכי.  5.6
  °.110זוית פיזור   5.7

  .7.5W, 4W, 2W, 1W, 15Wוקת הספקים שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחל  5.8
  שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול.  5.9

  סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:   5.10

  או ש"ע. AP-15Tסאונדולייר" דגם -השופר מתוצרת "אטלס  
  
  .שנאי משתנה -וסתי עוצמה   .6

  .V.C.Tוסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה:   6.1

  בהתאמה לעומס הנצרך. 75Wאו  35Wי המשתנה יהיה הספק השנא  6.2

  .30dBהנחתה כללית   6.3

  בתוספת מצב מופסק. 10dBכמות הדרגות להנחתה של   6.4

  .Off -הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל  6.5
-ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום הווסתים מתוצרת "אטלס  6.6

  או ש"ע. AT35ולייר" דגם סאונד
  
  מערכת אספקת זרם חרום  .7

  .Maintenance freeהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים,   7.1
דקות שידור  30למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך   7.2

  רצופות.
  ת מכסה עליון וידיות נשיאה.המצברים יותקנו בתוך תיבת עץ צבועה, בעל  7.3
המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של המערכת   7.4

ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא 
  שעות. 6יעלה על  

  
  עמדת הפעלה כריזה  .8

נמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי צואר גמיש בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון די  8.1

Goose-neck ) ס"מ). 10-5באופן שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר  

  מאוזנת עם שנאי. 200-600Ω  עכבת:  8.2

  .50Hz-12KHz  תחום הענות:  8.3

  .0.2Mvמיקרו בר /   רגישות:  8.4

  לפחות. 60dB Vמתח יציאה   8.5
  פעלה יותקנו, לפי דרישה מפורשת:בלוח הה  8.6
  לחצנים מוארים (או עם תריס זוהר) כמספר האזורים, בתוספת לחצן לכריזה כללית.  א.

  ).Push to talkלחצן רגעי להפעלת המיקרופון (  ב.
  נורית סימון "תפוס".  ג.
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  מערכת נגני סרט  .9

ויה בצורה בה מופרדים החלקים מערכת נגני הסרט ויח' רדיו תהינה משולבות ביחידה אחת, בנ  9.1
  האלקטרונים מהחלקים המכניים, דבר המאפשר תפעול, טיפול ואחזקה נוחה במיוחד.

  המערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק כח, מגבר קו .  9.2
  המערכת תותקן במסד המרכזי עם אפשרות גישה נוחה להחלפת הקלטות.  9.3
ות להשמעה רצופה, בתום מחזור השמעה אחד תמשיך הקלטות יהיו מסוג סטנדרטי ומיועד  9.4

  הקלטת באופן אוטומטי ותנגן מתחילתה. 

  .4/75CM/SECמהירות הסרט:    9.5
  .2מספר הערוצים:    9.6

  נגן הסרט מתוצרת "פסטרונג" או ש"ע מאושר. ±3dBנקודות  30Hz-15Khzתחום התדרים:    9.7

  ורך יותקן מגבר קו לשיפור הקליטה.חיצונית. במידת הצ FMלמערכת תותקן אנטנת   9.8
  

  כבלים  .10
  כבל רמקולים  10.1

  כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מוזהב קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליסטית בקוטר   
  מ"מ לפחות.  0.8של 

  כבל מיקרופון  10.2

 7x0.25ממ"ר כל אחד, בהרכב  0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 

בצבעים שונים, סכוך אפיפה, (רשת) מחוטי נחושת סביב  P.V.Cמ"מ, בידוד המוליכים  

  אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות. P.V.C - המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מ
  כבל פיקוד:  10.3

בכמות הדרושה   0.5כבלי הפיקוד למיקרופון יהיו במתכונת כבל תקשורת סטנדרטי בחתך 
  ל האזורים.להפעלת כ

  כבל אנטנה    10.4

  RG-59BUכבל האנטנה יהיה מסוג קואקסאלי   
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  פיתוח האתר  - 40

  הערות כלליות

ועל  40פרק  –המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הבין משרדי לפיתוח האתר   א. 

  המפרט הכללי לעבודות בנין. 

הבין משרדי ונובע מהאופי הספציפי של העבודות  מפרט זה מהווה השלמה למתואר במפרט  ב.

  בפרויקט זה.

יש לציין שאין במפרט זה התאמה בין המיספור שניתן בספר הכחול לבין המיספור המופיע   ג. 

  במפרט זה.

  גם אם לא נכתב, מחייבים כל סעיפי הפרק את הקבלן בביצוע הסעיף הספציפי מתוך אותו פרק.  ד. 

  מויות הוא לפי התכניות, הפרטים והוראות המפקח באתר.כל האמור בכתב הכ    ה. 

מחירי היחידה של הקבלן כוללים את כל האמור במפרט, בתכניות ובפרטים, לרבות אספקת   ו.

  החומרים, דוגמאות וביצוע מושלם.

 עבודות הכנה ופירוקים 40.01

 כללי -עבודות הכנה ופירוק    40.01.00

אמור להלן, ובנוסף, העמסה וסילוק הפסולת מהאתר למקום עבודות הפירוקים כוללות את כל ה  א.     

שפיכה מורשה ע"י הרשות המקומית ולמרחק כלשהו, כולל תשלומים, העמסה, הובלה, כניסה 

  לאתר השפיכה ויישור ערימות הפסולת לאחר הפריקה ע"י מכשיר מכני.

בודת ידיים, ניקוי והכנה פירושו פירוק באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות ע 'זהיר'פירוק   ב.   

  לצורך שימוש חוזר והעברת החומר המפורק למחסני העיריה או למקום עליו יורה המפקח באתר.

  הפסולת. פירושו פירוק באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות עבודת ידיים וסילוק כנ"ל של  'רגיל'ג.     פירוק 

 עבודות ניקוי, הכנה ופירוקים   40.01.01

ור במפרט הכללי, העבודה כוללת עבודות הכנה, ניקוי האתר מכל פסולת בניין ואשפה בנוסף לאמ

שאינו נמדד בסעיפים כלשהי, הסרת צמחייה, הריסה ופירוקים של כל אלמנט המיועד להריסה, 

  , נראה ושאינו נראה  ומפריע לעבודה המתוכננת.אחרים בנפרד

עשבים ושיחים מסוג וגודל כלשהו, לא  מדשאה, –הסרת צמחייה פירושו הסרת צמחייה קיימת 

  כולל עקירה או העתקה של עצים, אשר ימדדו בנפרד. 

  .התאם לתכניות והנחיות המפקח בשטחהכל ב

  פירוק אבני שפה/גן מסוג וגודל כלשהו   40.01.02

פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר, לרבות אבני שפה, אבני גן, אבני אי, אבני תיחום, אבני     א.

  ועוד. תעלה

  העבודה כוללת לרבות את פירוק תושבת הבטון וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין.    ב.
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בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/ או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה    ג.

  ובמקרה של פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  של ריצופים מסוג וגודל כלשהופירוק זהיר/פירוק רגיל   40.01.03

במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף מכל  סוג   א.

  כגון: ריצוף אבן, אריגי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד.

הפירוק יבוצע  במדרכות, שבילים ואיי תנועה קיימים. כל פירוק יתר, מעבר לעבודה   ב.

  ן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.שנדרשה, יתוקן ע"י הקבל

, הריצופים יפורקו בזהירות מירבית ובמקרה הצורך, בעב' ידיים ללא 'זהיר'בסעיף פירוק 

תשלום נוסף, ינוקו ויוכנו לשימוש חוזר ויועברו למתקני העיריה/המזמין, או יאוחסנו 

  באחריות הקבלן עד לשימוש החוזר. 

ופים יפורקו ויסולקו לאתר שפיכה מאושר ובהתאם להנחיות בסעיף פירוק רגיל, הריצ

 המפקח.

  ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים  40.01.04

לאחר גמר עבודות העפר יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחי מדרך ובאזורים שיורה 

  במפרט הכללי. 520014המפקח בכתב, כאמור בסעיף 

  השלמות:בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מס' 

ק"ג  2בריכוז של ” Xא. ריסוס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או "הייבר 

  ) עבור דונם אחד.2%ליטר מים ( 100חומר הריסוס לכל 

ב. הריסוס יעשה בשטחים סלולים או מרוצפים ובהתאם להוראות המפקח באתר. הריסוסים יחזרו על 

זמן של שלושה שבועות. על הקבלן לקחת בחשבון שימוש חוזר  עצמם עד להשמדה מוחלטת במרווחי

שבים ובהתאם להוראות המפקח בריסוס אחר, במקרים מסויימים וזאת עד להשמדה מלאה של הע

  באתר.

  

  פירוק אבני שפה מסוג כלשהו   40.01.5

אבני  פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר, לרבות אבני שפה, אבני גן, אבני אי, אבני תיחום,    א.

  תעלה ועוד.

  העבודה כוללת לרבות את פירוק תושבת הבטון וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין.    ב.

בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/ או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה   ג.

    ובמקרה של פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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  פירוק  קירות  מסוג כלשהו      40.01.06

 פירוק קירות  מכל סוג, לרבות קירות תומכים מכל סוג, קירות כובד, קירות מבטון דבש,  א.  

קירות אבן, קירות מבטון מזוין, קירות בחיפוי מכל סוג. הקירות יפורקו לרבות  היסוד 

  לכל עומקו.

וצר במילוי חוזר  בהידוק העבודה כוללת לרבות את החפירות הנדרשות ומילוי  הבור שנ  ב.

  מבוקר וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר.

  פירוק  מדרגות  מסוג כלשהו      40.01.07

סעיף זה מתייחס לעבודות פירוק מדרגות מכל סוג, לרבות בטון מזוין, מדרגות מאלמנטים   א. 

  טרומיים, יפורקו ויסולקו לאתר פסולת מאושר. 

פירות הנדרשות ומילוי  הבור שנוצר במילוי חוזר בהידוק העבודה כוללת לרבות את הח  ב. 

    מבוקר.

  פירוק משטחי בטון מסוג כלשהו    40.01.08

  סעיף זה כולל פירוק משטחים מבטון בכביש, במדרכה, באיי התנועה ובשבילים.    א.

סעיף זה כולל  פירוק משטחי בטון מכל סוג או בטון מזוין מכל סוג, שנוצק במקום ואינו   ב.

  מתייחס  לפירוק אבני  ריצוף או אריחי ריצוף טרומיים שהונחו במקום.

העבודה כוללת את כל החומרים ושלבי העבודה שפורטו לעיל לרבות חפירה, חציבה,   ג.

  חיתוך הברזלים וכל סוג עבודה אחר הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.

  פירוק גדר או מעקה מסוג וגובה כלשהו  40.01.09

  ת בנוסף לפירוק, סילוק לאתר שפיכה מאושר.העבודה כולל

  פירוק והעתקת עמודי שילוט ותמרור מסוג כלשהו  40.01.10

לפני ביצוע הפירוק על הקבלן לדאוג לקבלת אישור המפקח או בעל השלט או מגורם   א.

  מוסמך בעירייה ולתאם עימו את מועד הביצוע.

  . העבודה תבוצע בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר  ב.

 הקבלן ידאג לכך שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפירוק, לרבות הצבע, השלט והעמוד.  ג.

העבודה כוללת לרבות את פירוק העמודים , ניקויים מהבטון ואחסונם באתר לשימוש 

  חוזר, התקנת העמודים במקום המיועד וכן את התקנת השלטים ו/או התמרורים.

  התומכים. לא תשולם תוספת בגין מספר העמודים  ד.

    פירוק והעתקת תמרור או  שלט פרסום מוארים מסוג כלשהו    40.01.11

  הקבלן יבצע פירוק של תמרורים ושלטי פרסום מוארים כדוגמת פוסטר מדיה ותלרוף.   א.

ההעתקה תתבצע באחריות הקבלן אשר נדרש לתאם עם בעל הזיכיון. הקבלן רשאי   ב.    

    ף לאישור המפקח.להשתמש בשרותי בעלי הזכיון בכפו
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המחיר כולל העתקה מושלמת, לרבות ניתוק וחיבור לזרם החשמל וכן תכנון ביסוס השלט   ג.

על ידי קונסטרוקטור וביצוע הצבת השלט בתאום עם בעל הזיכיון והמפקח או העברתו 

  למחסני העירייה.

  פירוק זהיר של מעקות מתכת מכל סוג  40.01.12

  העבודה כוללת :

  בצורה שתאפשר שימוש חוזר. פירוק זהיר  א.

  הכנה לשימוש חוזר: ניקוי העמודים משאריות בטון.  ב.

  אחסון המעקה, באם נדרש לפי הנחיות המפקח או העברתו למחסני העיריה.  ג.

  כל הדרוש עד לביצוע מושלם.  ד.

  

  עבודות עפר, כבישה והידוק  40.02

  כללי -עבודות עפר   40.02.01 

  ללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות:הכל בהתאם לאמור במפרט הכ

  העבודה תבוצע בכלים מכניים ובמידת הצורך בעבודת ידיים ללא תשלום נוסף.     א. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לבל יגרם נזק כלשהו לקירות, לעצים ולאלמנטים אחרים     ב.

  הקיימים באתר ושאינם מיועדים להריסה או שינוי.

   .זק על הקבלן לתקנו מיידית ועל חשבונו, לשביעות רצון ולאישורו של המפקחבמקרה של גרימת נ    ג.

במקרה של פגיעה בעצים קיימים, יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע וישתול תמורתו עץ   ד.      

  .שנים לפחות 5מבוגר בן 

   כבישה והידוק 40.02.02

  שלמות:הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' ה

  עבודות העפר כוללות הידוק השתית לדרגת צפיפות נדרשת אלא אם צויין אחרת.    א.

  דרגת צפיפות בשכבות מהודקות תהיה כדלקמן:     ב.

  "מודיפייד אשו" מינימום. 98%  - מסלעות .1

  "מודיפייד אשו" מינימום. 98% –מדרכות, שבילים להולכי רגל, אבני שפה וגן כלשהן ומדרגות  .2

  "מודיפייד אשו" מינימום. 100% –עות וקירות חניות, מיס .3

  "מודיפייד אשו" מינימום. 92% –מילוי בשטחי גינון ואדמת גן   .4

  

  הידוק השתית כלול במחיר עבודות העפר.  לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הידוק זה.  
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  קירות 40.03

  קירות מבטון מזוין יצוק באתר 40.03.01

לעבודות בטון יצוק באתר ובנוסף  02לפיתוח האתר ופרק  40הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק 

  לאמור בפרקים הנ"ל, להלן מס' השלמות:

  הערהא.            

תכניות הקונסטרוקציה לקירות הבטון יבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציות ויובאו לאישור 

  ציה.מנהל הפרוייקט, לפני הביצוע. לא ימשיך הקבלן בעבודות אלה ללא תכניות קונסטרוק

  העבודה כוללת:      ב.

חפירה לתחתית המצעים, מילוי והידוק המצעים, יציקת היסודות והקירות, אספקת כל   . 1

החומרים הדרושים בבניית הקיר, החזרת החומר החפור בגב הקיר ובחללי החפירה 

  שנוצרו, הידוק מבוקר.

התפרים יהיו  מ' או לחילופין, 8המרחק בין התפרים לא יעלה על  תפרי התפשטות:  .2

במקומות שבירה של הקיר (פרט אם צויין אחרת). יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע 

ללא הפסקה בין תפרי התפשטות כך  שלא תתהוונה כל הפרדות אופקיות ואלכסוניות, 

  ההתפשטות.  או כל צורה אחרת בין השדות ובין תפרי

ף. הקבלן נדרש לאטום את ס"מ, כולל מילוי לוחות פוליסטירן מוקצ 2המישק, ברוחב 

  החיצוני של התפר באלסטוסיל או חומר אחר שווה ערך. חלקו 

עם כיסי חצץ עטופים ברשת לולים בגב הקיר.  3התקנת צינורות ניקוז בקוטר " ניקוז:  .  3

  מ'.  2-הצינורות יונחו במרחקים המצויינים בתכניות ובפרטים והמרחק ביניהם לא יקטן מ

ניקוז מי נגר   -ים באמצעות צינורות עוברים בקיר (כאמור לעיל) אלטרנטיבה לניקוז מ

מאחורי הקיר, לא תהיה ע"י חורי  ניקוז רגילים, אלא ע"י הנחת צינורות שרשוריים 

מ' גובה, עד לחיבור עם מערכת התיעול. עומק ומיקום  1לאורך הקיר כל  4בקוטר "

י וסביבו שכבת חצץ בעובי של הצינור יופיע בפרטים. הצינור יהיה עטוף בבד גאוטכנ

  ס"מ, והכל בהתאם למופיע בפרטים. 20לפחות 

איטום קירות הבאים במגע עם הקרקע (תומכים וכד' ) יעשה כמפורט  איטום קירות:  .4

יבוצע  44/55אך במקום ביטומן  05פרק  –במפרט הכללי לעבודות איטום  05064בסעיף 

ג/מ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית ק" 1.5בשיעור   80/100האיטום בביטומן חם 

(יריעות פיברגלס). על הקבלן לקחת בחשבון שלוש מריחות עם ביטומן ושתי שכבות של 

  יריעות סיבי זכוכית.

). 02במפרט הכללי לעבודות בטון (פרק  0206(תבניות) יהיו כמתואר בפרק  טפסות  .5

ס"מ ותותקנה בכיוון  10התבניות לבטון   חשוף תהיינה מעץ חדש ברוחב אחיד של 

אנכי. התבניות לבטונים מסותתים ומטוייחים תהיינה מדיקטאות. בתבניות פלסטיות 

  מסוג "פלרם" על הקבלן לבצע פינות קטומות בראש הקיר בהתאם לפרט.
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  ).02במפרט הכללי לעבודות בטון (פרק  0207תהיה כמתואר בפרק  פלדת זיון  .6

  ).02במפרט הכללי לעבודות בטון (פרק  0208יהיה כמתואר בפרק  בטון חשוף  .7

ס"מ מדופן  4 -בקירות שיסותתו יש להקפיד על הנחת הברזל במרחק כ בטון מסותת:  .8

  הקיר, וכן על שימוש  באגרגטים דקים.

הסיתות יהיה סיתות גס כדוגמת תלטיש באבן. יש לזמן האדריכל לאחר ביצוע דוגמא 

  ני המשך ביצוע.מ"א קיר מסותת ולקבל אישורו לפ 2של 

                       4בשעת הבניה והיציקה על הקבלן להכין חורים בקוטר " :חורים לעיגון גדרות    .9

בראש הקיר ובמרכזו במרווחים המתאימים לעמודי הגדרות המתוכננים. עומק החורים   

  ס"מ. 35לפחות 

ועות בבטון אלטרנטיבה לעיגון גדרות תהיה באמצעות פלטות עיגון שטוחות ושק  

  מ"מ.  150/150/5במידות 

הקירות יבנו  רק לאחר קבלת אישור מהאדריכל ומהנדס הקונס' לדוגמא שתיבנה ע"י   .   10

  מ"ר.  5-6הקבלן בשטח  בכמות  

  במשך שבוע ימים מיום גמר כל יציקה. השקיה ואשפרת הקירות  .11

הקונסטרוקטור, בתבניות לפחות או לפי הנחיות  30 -: היציקה מבטון בסוג הבטון  . 12

  המצוינות בפרטים ובתכניות (או לפי הוראה מפורשת של המפקח)

: הזיון יהיה בהתאם למצויין בפרטים ובתכניות ובכל מקרה לא יימדד בנפרד זיון  . 13

  ומחירו ייכלל במחיר היחידה של עבודות הבטון השונות.

באם יידרש ע"י הקונסטרוקטור.  : יציקת היסודות תהיה ע"ג שכבת בטון רזהבטון רזה  . 14

  מחיר שכבה זו כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון השונות.

  :הנחת חומר המילוי בגב לקיר התומך  . 15

  ס"מ ויהודק בבקרה. 20-חומר המילוי של הקיר התומך יונח בשכבות בעובי כ  .1  

ורק מ' מגב הקיר, יש להשתמש אך  1-בעת ביצוע מילוי חומר במרחק של כ  .2

  באמצעי הידוק קרקע ידניים ולא בכלים מכניים כבדים.

: הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן  גמר נקי של שטחי בטון  .16

  מספר השלמות:

אך    02095) סעיף 02בטון חשוף יבוצע בהתאם למתואר במפרט הכללי לעבודות בטון (

ריכל לדרוש תיקון הבטון בכל שיטה הרשות בידי המפקח  באתר בהתייעצות עם האד

וחומרים הנראים לאדריכל.  תיקון בטון חשוף יעשה בהתאם למתואר במפרט הכללי 

כלומר ע"י טיח מסוג כלשהוא כולל ציפוי גרנוליטי או  02096) סעיף 20לעבודות בטון (

  טיח פלסטרונג. כל הנ"ל יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא, ללא כל תמורה. 

כוללת את כל הדרוש לבניית הקירות בהתאם לכל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם העבודה  .17

 של העבודה.  ציפוי, סיתות וחיפוי כלשהוא ימדדו בנפרד.
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  משטח בטון מזויין יצוק באתר  40.03.02

  ובנוסף: 02הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק     

  ס"מ.  10יציקת משטח מבטון מזוין בעובי   א.

  ונים, פירוט הזיון, ביסוס המשטח וכו' בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציות. סוג הבט  ב.

העבודה כוללת את הטפסות, הזיון, ביצוע מישקים, בטון רזה באם נדרש, כולל כל הדרוש לביצוע 

  בהתאם לפרט האדריכלי ופרטי מהנדס הקונסטרוקציות, הנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם.

  

 קירות בטיח חוץ ציפוי   40.03.05

  טיח חוץ במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו העבודה כוללת:  09הכל כמפורט בפרק 

  ניקוי המשטח מכל לכלוך, שמנים למיניהם ונזילות בטון ועד לקבלת משטח חלק.   א.

  ס"מ מפני מדרך או גינון. 10ציפוי שכבת טיח מיישרת עד למינוס   ב.

  עונית בגוון לפי בחירת האד'.ציפוי כנ"ל אולם בשכבת שליכטה צב  ג.

  הכל בהתאם להוראות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם.

  

   חיפוי קירות באבן טבעית /מתועשת   40.03.09

 14עבודות החיפוי יבוצעו כאמור במפרט בפרק   .א

 ס"מ  5נדבכי ראש ופינד בקירות יהיו בעובי מינימלי של   .ב

 על הקבלן להמציא אישור מעבדה לטיב האבן .  .ג

  

  מסלעה  / סלעים בודדים מאבן גיר קשה ושטוחה  40.03.10

 ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות: 40הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 

פני הסלע הגלויים מתחתית הסלע התחתון ועד  -המסלעות תמדדנה כאנכיות (בהיטל חזית)   א.

  לראש המסלעה. הצדדים כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.

אין לייצב מסלעות ע"ג מילוי לא מהודק, כלומר הסלע התחתון יונח ע"ג קרקע בשום מקרה   ב.

אשו". במקרה של הנחת סלע בודד,  ניתן להניחו ע"ג -"מודיפייד 98%מהודקת בהידוק מבוקר של 

  אשו".-"מודיפייד 96%מילוי מהודק של 

"קבורים" באדמה ס"מ מינימום. סלעים בודדים יהיו  30שורת הסלעים הראשונה תהיה בעומק   ג.

  ס"מ. 10בעומק 

 30% -ס"מ. אבנים במידות כאלה לא יהיו יותר מ 80/100/40הסלעים יהיו במידות מינימום של   ד.

  מהכמות הכללית. יתר הכמות תהיה מאבנים גדולות יותר. 
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  המסלעה תיבנה כדוגמת בניית בלוקים, כך שלא תווצרנה פוגות מתמשכות.   ה.

ד מדרגות, קירות, מדרגים או ריצופים תיוצבנה בקרקע ע"י בד גיאוטכני מסלעות המתוכננות לי  ו.

  מ' מכל צד של המסלעה. את הבד יש לאשר אצל האדריכל.  2.00עד למרחק של 

  

הכל בהתאם לתכניות, הפרטים, הנחיות מהנדס קונס', דוגמא באתר לאישור האדריכל ועד לביצוע 

  מושלם.
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  עיריית אריאל

  

  

  2/2017ס' מכרז פומבי מ

  

הקמת אולם ספורט נחשונים עבור עיריית 

  אריאל

  

  

  

  

   ה'מסמך 

  רשימת תוכניות

  

  

  

  

  

  2017ינואר 
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  מסמך ה'

  רשימת תכניות

  

  שימת תוכניות אדריכלותר

  

מספר 
 תאריך עידכון מהדורה קנ"מ שם הגליון קומה גליון

 01.05.16 2 1:50 תכנית בניה תת קרקע 1
 01.05.16 2 1:50 ניהתכנית ב קרקע 2

 01.05.16 2 1:50 תכנית בניה קומה עליונה 3

3A 01.05.16 2 1:50 תכנית בניה גגות 
4 

 
 01.05.16 2 1:50 א-חתך א

5 
 

 01.05.16 2 1:50 ב-חתך ב
6 

 
 01.05.16 2 1:50 ג-חתך ג

6A 
 

 01.05.16 2 1:50 חזית מערבית וצפונית

7 
 

 01.05.16 2 1:50 חזית מזרחית ודרומית

8 
 

 10.11.16 2 1:50 רשימות
  

  

  

  רשימת תוכניות קונסטרוקציה

  

מס' 

 תאריך מהדורה סטטוס שם תכנית גיליון

C-01 16.01.2017 2 למכרז מתווה כלונסאות 

C-02  16.01.2017 2 למכרז  3.50-תכנית  רצפת מרתף 

C-2A 16.01.2017 2 למכרז תכנית  רצפת מרתף  פריסת זיון קורות 

C-2B 16.01.2017 2 למכרז תכנית  רצפת מרתף פריסת זיון תחתון 

C-2C 16.01.2017 2 למכרז תכנית רצפת  מרתף פריסת זיון עליון 

C-3  16.01.2017 2 למכרז -0.20תכנית תקרת מרתף 

C-4  16.01.2017 2 למכרז +5.53תכנית קומת ביניים 

C-5  16.01.2017 2 למכרז +9.15תכנית גג עליון 

C-10 16.01.2017 2 למכרז תכנית ממ"מ 
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  רשימת תוכניות חשמל

  

  שם תוכנית

  

    תיאור

    הארקת יסוד  1

    תכנית חשמל קומה עליונה  2

    תכנית חשמל קומת קרקע  3

    תכנית חשמל קומת מרתף  4

    תכנית חשמל מפלס הגג  5

     100לוח חשמל ראשי + לוח   6

    300+ לוח  200לוח חשמל   7

    מקרא והערות  8

  

  

  

  

  

  אינסטלציה סניטריתרשימת תוכניות 

  

  מס' גליון

  

  סטטוס  קנ"מ  שם תוכנית

  לביצוע  1:100  תנועה כללית  –פיתוח   1

  לביצוע  1:50  קומה תת קרקעית  2

  לביצוע  1:50  קומת קרקע  3

  לביצוע  1:50  קומה עליונה  4

  לביצוע  1:50  גגות  5
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  רשימת תוכניות מיזוג אויר

  

  ם תוכניתש

  

    תיאור

    קומה טיפוסית –תכנית בניה כולל חתך ומבט חזית   4692/1/4גיליון 

קומה  –לל חתך ומבט חזית תכנית הרכבה כו  4692/2/4גיליון 

  טיפוסית

  

    תחנה עליונה –ניה כולל מבט חזית תכנית ב  4692/3/4גיליון 

    התחנה עליונ –כבה כולל מבט חזית תכנית הר  4692/4/4גיליון 

  

  

  

  

  

  רשימת תוכניות מעליות

  

  שם תוכנית

  

  תאריך  סטטוס  מהדורה  מס' גליון

  04.04.16  למכרז  4  2868-01  קומת מרתף מיזוג אוויר ואוורור

  04.04.16  למכרז  4  2868-02  קומת קרקע מיזוג אוויר ואוורור

  04.04.16  למכרז  4  2868-03  קומה עליונה מיזוג אוויר ואוורור

  04.04.16  למכרז  3  2868-04  אוויר ואוורורקומת גג מיזוג 
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  עיריית אריאל

  

  

  2/2017מכרז פומבי מס' 

  

הקמת אולם ספורט נחשונים עבור עיריית 

  אריאל

  

  

  

  

   ו'מסמך 

  כתב כמויות

  

  

  

  

  

  2017ינואר 

  

  

  















































































































































  

  לוח זמנים –נספח ו' 

  

  : מצ"ב לו"ז שהוכן ע"י הקבלןהערה

  

  

  

  

  :הצהרת הקבלן

  י לוח הזמנים ברור לי וכי יש ביכולתי לעמוד בו.אני מצהיר בזאת כ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________  

  חתימת הקבלן

   



  

  נספח ז'

  פרוגרמת בדיקות

  

 עפ"י תקן –בדיקות בטון  .1

 בדיקות סוניות לכלונסאות. .2

 עפ"י דרישות תגן. –בדיקות תברואה  .3

 גילוי וכבוי. .4

 המטרת חלונו וקירות. .5

 בדיקת שטיפת אבן. .6

 עפ"י דרישות הג"א. –יח ומערכות בחדרי בטחון בדיקת אטימות/ ט .7

 הצפת גגות. .8

 אפיון רשת מים. .9

 בדיקת מצעים והידוק. .10

 אישור מכון התקנים למתקני ספורט. .11

 אישור עמידות מים למושבים. .12

 אישור זיהוי חומרים והנחיות  כיבוי אש. .13

 אישור בודק מוסמך למע' חשמל .14

  

  ם המממן לסיום ואיכלוס הפרויקטו/או כל בדיקה אחרת שתידרש מאת הרשות או הגור

  .4לרבות טופס 

  

  

  

   



  

  

  עיריית אריאל

  

  

  2/2017מכרז פומבי מס' 

  

הקמת אולם ספורט נחשונים עבור עיריית 

  אריאל

  

  

  

  

  נספח ח'

  דו"חות קרקע + אקוסטיקה

  

  

  

  

  

  2017ינואר 

  

  

  

 




















































