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  רשימת מתכננים ויועצים
  

  

 

 דוד נופר  אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ   אדריכלות:

  ב', תל אביב32רחוב נחלת יצחק   

  03-6918787;  פקס:   03-6918585טלפון:    

  

  אברהם אילן  אדריכלות גנים ונוף  :יכלות נוףאדר

  , הוד השרון5רחוב  המנחם   

  09-7455123;  פקס:   09-7429810טלפון:    
  

  

  משה רייפר  (מ.ר.)  מהנדסים בע"מ  :קונסטרוקציה

  , בני ברק7רחוב מצדה   

  03-5791390;  פקס:   03-5793106טלפון:    

  

  

  ם יועציםאוסאמה פרח  מהנדסי  :אינסטלציה סניטרית

  , נצרת30ת.ד.   

  04-6000149;  פקס:   04-6021943טלפון:    
      

  

  חשמל בע"מברבש אורלן  מהנדסי   : ותקשורת חשמל

  , בני ברק8כנרת  רחוב  

    03-5705618;  פקס:  03-5705608טלפון:    

  

  מאיר לוסקי  מהנדסים בע"מ  : מיזוג אויר

  , אשדוד87רחוב העצמאות   

   08-8686801;  פקס: 08-8686800טלפון:    
  

  

  בע"מיוסי ברקי   :יועץ בטיחות

  , רעות8כרמל רחוב   

  077-2099077;  פקס:   077-2099088טלפון:    
  

  

  אדריכלות ופרויקטים –שרית גיטליס   :נגישות יועצת

  , חולון61קראוזה רחוב   

  153-35566122;  פקס:  03-5566122  :טלפון  

  

  בע"מים קרסנר  מהנדס-הולץ  :מעליותיועץ 

  , תל אביב24הברזל רחוב   

  03-6488205;  פקס:   03-6488202טלפון:    
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   :רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה

  

  מסמך שאינו מצורף               מסמך מצורף                מסמך  

    הצעת הקבלן  מסמך א'

  חוזה    מסמך ב'

  כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי    מסמך ג'

אופני המדידה ותכולת לעבודות בנין ו

המחירים המצורפים למפרטים 

  הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר.

    תנאים כלליים מיוחדים  1-מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופני מדידה   2-מסמך ג'

  מיוחדים.

  

    כתב כמויות  מסמך ד'

    מערכת התכניות  מסמך ה'

   

  

  :הערות

  

יוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי המפרטים הכלליים הם אלה  שבהוצאת הועדה המ  א.

) 3210והשיכון , או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון  ולצה"ל. המפרטים ותנאי החוזה (מדף 

טלפון:  –, הקריה, תל אביב 16רח' הארבעה  –ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה 

03-5614605.  

  

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

  

  

  

  

   

  

  ____________________                                                    ____________________  

  חתימת הקבלן            תאריך                                                                                                 
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  מסמך א'

  

  :פרטי המציע                                                                                                    

  

  שם _____________________                                                                         

  כתובת___________________                                                                           

  טלפון____________________                                                                           

  

  

  לכבוד

  מועצה מקומית קדימה צורן

  

  

  

  

  

  פת כיתותתוס – בי"ס לב רןהנדון:   

  

  

קראתי בעיון את כל הפרטים של מכרז זה על כל נספחיו ואני מצהיר בזה שהבינותי את כל הדרישות   . 1

ושאני מסכים לתנאי המכרז כפי שמוצאים את ביטויים בכל מסמכי המכרז ובהתאם לכך  ערכתי את 

  הצעתי.

  

  מחיר המבנה הינו פאושלי.  .2

  

  מחוץ למבנה הינן למדידה. עבודות פיתוח ותשתיות תת קרקעיות  .3

  

  ידוע לי כי הכמויות ניתנו באומדנה והכמויות המדויקות יהיו בהתאם לביצוע בפועל.  .4

  

  

  

  

  

  

   ___________________                                                    תאריך____________                                                         

  חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                                                    
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 תנאים כלליים מיוחדים  - 1מסמך ג'
 )ממכרז/חוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד(
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 עדיפות בין מסמכים   000.1

אורים ימשמעות ו/או פירוש שונה בין הת-התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או אי

 והדרישות במסמכים השונים, יחס סדר העדיפויות יהיה כדלקמן: 

 תכניות   א. 

 כתב כמויות   ב. 

 מפרט מיוחד   ג. 

 מפרט כללי   ד. 

 תקנים (המוקדם עדיף על המאוחר)   ה. 

 

אור העבודה ואופן ביצועה בין סעיף בכתב הכמויות יהתאמה בין ת-במקרה של סתירה או אי

ובין הפרטים הכלולים בתוכניות, יראו את המחיר המוצג בסעיף כתב הכמויות כמתייחס 

 אור העבודה ואופן ביצועה, כפי שמובא בסעיף כתב הכמויות. ילת

 

 גידור   100.1

עבור  לא ישולםמ' לפחות.  1.80על הקבלן לגדר את שטח העבודה בגדר אטומה בגובה של 

  הגידור והוא כלול במחירי העבודה בסעיפים השונים.

  

 אחריות לביצוע   200.1 

יוציא הקבלן לפועל עבודות לפי טעות או סתירה שבמסמכים או לפי פרטי ביצוע אשר לא 

המתכנן, הוא יוחזק אחראי לכך ויהא עליו להרוס או לשנות,  קיבלו אישור מוקדם בכתב של

 על חשבונו ובהתאם להוראות המפקח. 

  

 אישור שלבי העבודה   300.1

כל שלב משלבי העבודה העלול תוך כדי הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של 

 המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. 

 

 יפות ביצוע עד  400.1

המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר עדיפויות לביצוע חלקי מבנה שונים, להקדים ביצועו של חלק 

הכל כפי שיקבע על ידו וזאת תוך תקופת  -זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים 

 הביצוע המצוינת בחוזה. 

 

 החזרת השטח למצבו הקודם   500.1

את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב 

שיירים ופסולת בנין ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו ולהעלים את עקבות עבודתו מעל 

  פני השטח לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 



 7 

 

 לוח זמנים   600.1

 ימים מקבלת הוראה להתחלת העבודה, יגיש הקבלן למהנדס לוח זמנים מפורט. לוח 10תוך 

 חודשים.  12  הזמנים יתאים לתקופת ביצוע של

לאחר בדיקתו ואישורו עם או בלי שינויים, יהפוך לוח הזמנים הזה למסמך בחוזה וכל איחור 

לגביו ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודה אינו מבטיח את השלמתה בזמן וכי על הקבלן 

 לאחוז מיד בכל האמצעים להבטחת זירוז קצב העבודה. 

   

 מידות בתוכנית   .7100

על הקבלן לבקר את כל התוכניות והמידות הנתונות בתוכניות ובכל מקרה שתמצא טעות   א. 

או סתירה בתוכניות, במפרט או בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר 

 יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. 

 החלטת המפקח בנדון זה תהיה סופית ומכרעת.   

 כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.  לא תתקבל  

 

אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטתו הוא ישא בכל האחריות   ב. 

הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל התוצאות האפשריות, בין אם הן נראות מראש ובין 

 אם לאו. 

  

 ת דמי בדיקו -טיב החומרים והמלאכות   .1800

 בנוסף לסעיפי החוזה תחולנה ההוראות הבאות:  

 

 על הקבלן יחולו דמי הבדיקות לטיב החומרים ולטיב הביצוע.  א.

  

  המזמין שומר לעצמו את הזכות:  ב. 

 לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות.   )1    

 )        להזמין את ביצוע הבדיקות ולחייב את הקבלן. 2                   

 

 נהל עבודה מ  .1900

הקבלן יעסיק באתר, במשך כל תקופת הביצוע, מנהל עבודה ראשי מומחה ומנוסה אשר ימצא 

 באופן קבוע באתר הבנין, ינהל את העבודה ויקבל את הוראות המפקח. 

הוראות אלו יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.  אין להחליף  את מנהל העבודה עד סיום העבודה 

יק, על חשבונו, מנהלי עבודה מיוחדים, מומחים לעבודות כולה. כן מתחייב הקבלן להעס

  חשמל, אינסטלציה סניטרית ועוד. 

  על הקבלן לקבל את אישור המפקח למנהל העבודה.  
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  מהנדס ביצוע  000.2

הקבלו יעסיק באתר במשך כל תקופת הביצוע, מהנדס רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסה 

  אזרחית. 

יה ויחתום כאחראי על ביצוע שלד ייפנה מהנדס הביצוע לעיר  לפני התחלת ביצוע העבודה

   המבנה וכאחראי לביקורת על כל המשתמע מכך.

 

 יומן העבודה   100.2

יומן עבודה ברור ינוהל ע"י מנהל העבודה או מהנדס הביצוע ובו ירשום מנהל העבודה או 

  מהנדס הביצוע, בכל יום: 

 

 ומקצועם.  מספר הפועלים המועסקים באתר, סוגם  א. 
 

 את כל החומרים והסחורות שנתקבלו באתר.   ב. 
 

 רשימה מפורטת של העבודות שבוצעו בציון מקומן בבנין.   ג. 
 

 מזג האויר.   ד. 
 

במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למפקח, אם   ה. 

 הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 
 

יוחד ובאופן בולט, הוראות ודרישות המפקח, אם הוא בוחר בדרך זו במדור מ  ו. 

  במקום שליחת מכתב מיוחד. 

 

פרטי העבודות ברג'י שאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח, כמות העבודה     ז. 

 שהושקעה לפי סוג העובדה ומקצועו וכן כמות וסוג החומרים שהושקעו.   

 

 ה וע"י המפקח מטעם המזמין. חתם כל יום ע"י מנהל העבודייומן העבודה י 

 

עותקים: הדף המקורי למפקח, עותק עבור המזמין ועותק עבור  3 -יומן העבודה ינוהל ב

 הקבלן. 

 -מסר למחרת היום, אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל, מכילים רישום. אם לא יהמקור למפקח י 

 בסוף כל שבוע. 

מסר היומן הכרוך לידי המפקח לשמירה יי היומן יועבר לרשות המפקח בכל זמן. בגמר העבודה

  ויעמוד לשם עיון לרשות המזמין או הקבלן, בכל זמן סביר ובמשך שנה מגמר העבודה. 

 

  במקרה של ספק יקבע העותק הנמצא בידי המפקח.  
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 אחריות בפני נזקים   200.2

חריות עם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן הופך הקבלן האחראי היחידי להשגחה, טיפול וא

בפני נזקים לגבי כל העבודות שיעשו בשטח בתחומי עבודתו ו/או בתחומים ובדרכים שבהן 

 ישתמש לצרכיו. 

אחריות זו תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה, לרבות כל הדרכים בהן 

 ישתמש הקבלן. 

 

 תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות   300.2

אות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו ע"י הקבלן ימלא בדייקנות את הור

 ובטיחות הפועלים.  השלטונות בקשר לביצוע העבודות 

לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו 

 הנ"ל. מילויין של ההוראות והתקנות -הארכת זמן כלשהיא עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי

 

 תוכניות עדות   400.2

 

על הקבלן להכין, על חשבונו, תוכניות המראות את העבודות הנסתרות כגון: ביוב,   א. 

י חשמל ומתקנים ומערכת צינורות אספקת מים, מערכת צינורות ביוב וניקוז, מערכת קו

 אחרים כפי שבוצעו. 

 

  ות כפי שבוצעו הקבלן יסמן על סט תכניות המבנה את כל השינויים והסטי  ב.  

 בפועל.     

 

      התוכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן לשינויים     ג. 

 בעבודות אשר לא אושרו ע"י המהנדס בעת ביצוע השינויים הנ"ל.           

 

 קבלת העבודה   500.2

מפקח וזה יקבע את אחרי שהקבלן גמר לפי דעתו את העבודה הנ"ל עליו להודיע על כך בכתב ל

  יום קבלת העבודה. 

 

אור העבודה ושאר יאם המפקח יקבע שכל העבודות הוצאו לפועל לפי התוכניות, הפירוטים, ת

יתן המפקח לקבלן תעודת גמר בכתב בה הוא מודיע על קבלת יההוראות ושהן גמורות בהחלט, 

  העבודה הנ"ל. 

כל הקבלן והקבלן -ודה ירשמו בפרטיתיקונים שלפי דעת המפקח אינם מעכבים את קבלת העב

  מתחייב לתקנם תוך זמן קצר. 
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 שילוט   600.2

 הקבלן יציב שלט בחזית הפונה לרחוב ובו יצוינו שמות המזמין, המתכננים ומבצע העבודה. 

  נתנו לקבלן ע"י המפקח.יהנוסח שיופיע על השלט גודלו וצורתו י  

  

  מבנה למפקח  700.2

מקום שיורה עליו המפקח, מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר הקבלן יקים, על חשבונו, ב

חלונות, ריצוף או חיפוי רצפה וירוהט  2לשימוש המפקח. המבנה יכלול מזגן, דלת אטומה, 

  כסאות, לוח קיר לתליית תכניות וארון פח הניתן לנעילה.  3בשולחן, 

  

  בדק ותיקונים  .2800 

  (אחריות) כמפורט להלן:בהסכם זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים   

  

  לעבודות הבניה ולעבודות   א.  

  אחרות אשר לא נאמר אחרת     

  עבורן להלן וביתר מסמכי     

  מתאריך מתן תעודת גמר שנה אחת         -החוזה       

  

  שנים מתאריך מתן תעודת גמר 10    לעבודות בידוד ואיטום  ב.  

  

    לעבודות אינסטלציה סניטרית  ג.  

  מתאריך מתן תעודת גמרשנים   3        והסקה     

  

  שנים מתאריך מתן תעודת גמר  3    לעבודות נגרות ומסגרות  ד.  

  

  שנים מתאריך מתן תעודת גמר  2    לעבודות אלומיניום  ה.  
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  - 2מסמך ג'
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 עבודות עפר - 01פרק 

 

 סילוק פסולת ומפגעים   01.01

תהום, חומרים טבעיים וכל חומר הגורם להפרעות -על הקבלן לסלק כל פסולת, חומרי בנין, מי

 המצוי בשטח העבודה. 

  סילוק הפסולת ומפגעים אחרים יבוצע לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות. 

     

 חפירה מיותרת   201.0

קבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התוכנית, ימלא בכל מקרה שה

 מעברים לפחות.  6מובא מבחוץ בהידוק מבוקר של   הקבלן את עודף החפירה בחומר גרנולרי 

   

 מילוי בתחום המבנה   301.0

כל מילוי בתחום המבנה יבוצע בצורה שתאפשר קדיחת הכלונסאות דרכו ללא מפולות. המילוי 

ס"מ תוך כדי הידוק. יש למנוע ריכוזי אבנים. עבודות  25יבוצע בשכבות בעובי מקסימלי של  

 למו לפני תחילת ביצוע הקידוחים. ושהמילוי י

 

 דיוק בעבודה   401.0

לגבי המפלס ו/או השיפוע  ס"מ הן  2דיוק העבודות, בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה   

  מ' בכל כיוון שהוא.  3ך  המתוכנן והן לגבי סרגל ישר באור
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  בטון יצוק באתר  - 02פרק  

 

  מוקדמות   02.01

בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפוף לדרישות מפרט   .1  

 .ו/או כל פרק רלוונטי אחר 02כללי, פרק 

 

יות בידי הקבלן הן לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט יש לוודא עם המפקח שהתכנ  .2  

  המהדורה האחרונה של המתכנן. בכל אופן על התכניות תהיה חותמת "מאושר לביצוע". 

  

השונות או לקשר עם  לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות   .3  

פריטים אחרים, יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. 

ם בנידון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או אישור היועצי

שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא 

  נכונים יהיה על חשבון הקבלן. 

  

על הקבלן לכלול במחיריו את כל התימוכים הנדרשים לאלמנטי הבטון השונים לכל   .4  

  מפקח.תקופה שתידרש ע"י ה

  

יציקת הבטון בכל הרכיבים תעשה בנוכחות צמודה לרכיב הנבדק של מהנדס הביצוע של   .5  

  הקבלן. נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה. 

מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן העבודה כי אישר כל יציקה לפני ביצוע ובדק את     

  ביצועה. 

  

את תכניות האדריכלות, ייקח בחשבון  במידה וחסרים פרטים קונסטרוקטיביים המגבים  .6  

 העבודה. הקבלן שפרטי הגיבוי הקונסטרוקטיביים נכללים במחיר

 

  סוג הבטון   02.02

 אלא אם כן מפורט אחרת בתוכניות.   30 -סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיו ב  

  דרגות חשיפת הבטון יהיו ע"פ המצוין בתכניות.  

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

סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקום שלהם, במפלסים, 

  .בגבהים וכיו"ב
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  דיוק בביצוע  02.03 

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך וכל   

  ללא כל תשלום נוסף. העבודה חירזאת יהיה כלול במ

  

  TOLERANCES –סיבולות   02.04 

  סיבולת לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לטבלה שלהלן: 

  מס'
  סידורי

התחום   אור העבודה והגדרת הסטייהית
  שבו

  תבדק

  גודל  הסטייה

סטייה מהאנך מקוים ומשטחים של קירות   1

  ועמודים 

    מ"מ 5  מ' -3כ

מקוים ומשטחים של קירות סטייה מהאנך   2

  ועמודים בחזיתות

    מ"מ 2  מ' -10כ

וים של וסטייה אופקית בתוכנית מהניצב בק  3

  בקירות וכיו"

    מ"מ 5  מ' -5כ

סטייה מהמפלס או מהשיפוע מסומן בתוכניות   4

  לרצפות, תקרות וקירות 

    מ"מ 5  מ' -5כ

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות,   5

  עד תקרות וקירות

  מ"מ 10  מ"מ 0  

סטייה בעוביים של רצפות/תקרות, חתכי קירות   6

   -ועמודים ברצפות בעובי ברצפות בעובי הקטן מ

  מ"מ 5  ס"מ 15

  מ"מ 3מינוס 

10 מ"מ  

הציר   סטייה אופקית מצירי המבנה  7

  הקרוב

5 מ"מ    

  

  לא תורשה צבירת הסטיות! 

יל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לע

  הכרוכות בתיקון כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

  

  טפסים רגילים לבטונים   02.05

הכללי   בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט  הערה:  

  הבינמשרדי.

  

  . כל התבניות 904' הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס  .1  

  קרקעיים יהיו עשויים מפלדה -לרבות צידם החיצוני של קירות המבנה התת    

    אלא במקרים שבהם יתיר המפקח לבידים חלקים ונקיים עם קיטום כל     

    הפינות. עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות     

  במפרט הכללי. 02064עיף לקירות תבוצע על ידי ברגי פלדה כמפורט בס    
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הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושה לשם קבלת הבטון בצורה   .2

ובממדים הנתונים בתוכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המפקח אך אין אישור 

התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסים לעמוד בפני לחץ 

  יטוט ובפני מאמצים שונים.הבטון הנוזל, הר

  

יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של הטפסים וכן את  עבודהמחירי ה  .3

  הוצאותיו בגין שלבי הפירוק של הטפסים.

  

תבניות לתקרות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תהיינה מעובדות לשיפועים הנ"ל בהתאם   .4

  עבודה.לתוכניות. כל זאת יהיה כלול במחיר ה

  

בכל עבודות הבטון כלולים עשיית כל החורים למיניהם עבור הפתחים, דלתות, אביזרי   .5

אינסטלציה, צנרת, חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למיניהן לרבות הסידור והחיזוק 

שיהיו מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון וכן פתיחתם וניקויים משאריות בטון ופסולת 

  אחרות עם סיום פירוק התבניות.

  

הפסקות יציקה, אם תורשנה ע"י המהנדס, תעשנה רק במקומות לפי אישור המהנדס,   .6

בכתב. כל העבודות הקשורות להפסקת יציקות, חומרי העזר, העיבודים, הציוד וכל 

שבועות מראש ובכתב  3. הקבלן יגיש כלולות במחיר העבודה הקשור להפסקות היציקה,

ט לגבי הפרטים המוצעים, לאישור את הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפור

  המהנדס.

  

  בטון חשוף  -בטונים אשר ישארו גלויים   02.06 

. התבניות יהיו מטפסות 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'   .1  

פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ כפולות עשויות שתי שכבות 

מפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל, המפקח דיקטים. הכל מושלם כמפורט ב

והמהנדס, עשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי הבטון לגמרי נקיים וחלקים, בלי פגמים 

כלשהם, בליטות בטון לאורך תפרי השקה של הדיקטים (לבידים), ילוטשו ללא סימני 

  שריטות באבן קרבונדום כך שפני הבטון יהיו חלקים למשעי ומוכנים לצבע.

  

יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים, בהתאם לתוכניות ובהתאם   .2  

לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקליים או ההוריזונטליים הגלויים ועיצוב החריצים לפי 

דרישות המהנדס. בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בכתב 

מ"מ  15/15ים יעובדו ע"י סרגל משולש    הכמויות, כל הפינות והפתחים בבטונים הגלוי

מ"מ ו/או סרגלי חלוקה טרפזיים וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר  20/20ו/או 

  ללא כל תשלום נוסף.עבודה ה
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  הפסקות יציקה תעשנה רק במקום בו מתוכנן סרגל הוריזונטלי שקוע.    

  

לשביעות רצונו של במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו   .3  

המהנדס/האדריכל ו/או המפקח, ידרש הקבלן לבצע, על חשבונו, את כל התיקונים 

  והסידורים, הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף.

  

מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני קורוזיה של   .4  

  הזיון.

  

  להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחד.הצמנט צריך להיות מאותו מקור ויש   .5  

  

קיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים יחד על נוהקבלן יקפיד במי  .6  

  קורוזיביים.

  

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום   .7  

מפני האלמנטים  ס"מ 5ובאמצעים מאושרים אחרים. מרחק ברזל הזיון יהיה לפחות 

ס"מ מפני האלמנטים של קירות החוץ שאינם באים  4הבאים במגע עם הקרקע ולפחות 

  במגע עם הקרקע.   

  

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או   .8  

לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי האדריכל 

יינתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש  לפיה

בבטונים גלויים. החורים הזעירים בתוך המבנה נגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות 

אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המפקח וללא 

  תוספת תשלם.

רחק מיוחדים המצוידים בטבעת במאגרי המים והבריכות יש להשתמש בשומרי מ    

אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר 

פירוק התבניות בנקודה הפנימית של החללים שנוצרים מפקקי הגומי ויסתמו בטיח לא 

מתכווץ כדוגמת "טורייט" (יבואן: "כמאדיר") לפי אישור המהנדס. כל הנ"ל כלול 

  ולא ישולמו בנפרד. ההעבוד במחיר

  

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. טפסים אופקיים   .9  

לבטון גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה אטימה לשטח הקיר על 

מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות 

ימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות בשלבים. אט

ראשונה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום 
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  בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. 

כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגות והבליטות אם     

ת, לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן להגן על שטחי הבטונים יווצרו בחזית הקירו

  ן.יהגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבני

  
  

  אין לרטט את הבטון הראשון לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות.  .10  

  

ים יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה, באמצע  .11  

  ללא כל תוספת תשלום. העבודה מאושרים ע"י המפקח, הגנות אלו כלולות במחיר

  

  חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'   02.07 

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

בודות אלו לא ישולם בנפרד החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע ע

  העבודה. והן כלולות במחיר

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

  

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים   .2  

בין היתר גם וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר, את כל ההכנות הנדרשות להם ו

ין לתוכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, מיזוג יניות הבנכלבדוק את התאמת ת

  יר וכו'.והאו

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות     

הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תכניות המערכות של המתכננים 

  והקבלנים.

קת הבטונים יכין הקבלן תכנית של כל החורים, השרוולים, החריצים, השקעים לפני יצי    

וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים 

  בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.

  

הכנת כל החורים, השרוולים, השקעים, החריצים, העוגנים, אביזרים וצנרת, תבוצע ע"י     

בדק לפני היציקה ע"י היועצים לאינסטלציה וחשמל. ילני האינסטלציה והחשמל ותקב

לא תבוצע יציקה ללא קבלת אישור על מיקום השרוולים, האביזרים וכו'. הכנת החורים 

שום  ןלם עבורוולא תש העבודה במחיר ותוכו' והרכבת כל השרוולים והאביזרים כלול

  תוספת.

   

  פירוק תבניות  02.08 

ת תשארנה במקומן לתקופה שתבטיח נגד כל נזק העלול להיגרם למבנה הבטון או התבניו

  לצורתו מפרוק מוקדם מדי. 
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לא יפורקו שום תבניות בלי אשור מפורט על כך מהמפקח, יחד עם זה יהיה הקבלן האחראי 

היחידי בעד פירוק התבניות בטרם זמן ויתקן מחדש ועל חשבונו כל חלק מבנה אשר יעורער 

 ה זאת. מסיב

הפירוק ייעשה ללא תנודות וזעזועים. תקופת הזמן המינימלית בין גמר היציקה לבין התחלת 

אולם המפקח יוכל להורות על השארה נוספת של התבניות   466הפירוק לפי דרישות ת"י 

  ותמיכותיהן בכל מקרה ומקרה. 

  

  אשפרה  02.09 

הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה , על 0205פרק -, תת02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק   

  לתנאים אלה כמפורט להלן.

  ימים: 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו   

על כל השטחים ו/או פני תקרות כאשר הם עדיין במצב לח יותר חומר שחוסם התאדות המים   

  צבעוני. CURING COMPOUNDמתוך הבטון, הנקרא 

  הכל לפי מפרט והוראות היצרן.  

  

אה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה) עליהם הור   

 7יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב באופן רצוף למשך 

  ימים.

  .CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז   

לראש העמוד אשר תישמר רטובה אשפרת העמודים תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד   

  ימים. 5באופן רצוף במשך 

  ולא תשולם בגינו לקבלן שום תוספת שהיא. העבודה מחיר האשפרה כלול במחיר  

  הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה.  

רמים אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת לייבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון וגו  

  לסדיקה.

  

  פסילת מבנה בחלקו או בשלמותו  02.10 

כל חלק של מבנה אשר יבנה שלא בהתאם לתוכניות או המפרטים, יפסל ויהרס ועל הקבלן   

לבנותו מחדש ללא כל תוספת תשלום.  הקבלן רשאי להציע דרכים לתיקון המבנה וכל הצעה 

  הנדס.המשנה את התוכניות ו/או המפרטים תדרוש את אישורו של המ

  עבודת התיקון המוצעת תעשה ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף וללא שינוי בלוח הזמנים.  

שיקול דעתו של המהנדס או האדריכל בקשר להצעות הקבלן לתיקון היינו מוחלט ואין לערער   

  קבילות הפתרון המוצע.-על החלטת המהנדס או האדריכל בדבר קבילות או אי
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  פלדת הזיון  102.1 

  

 מ"מ 25מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת בקטרים עד    .1  

כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות 

  שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט.

  

ם "קוצים" העולים מעל על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשי  .2

  מפלס התקרות.

  

על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל וכל הנושא של   .  3  

  הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

  

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה   .4  

בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי  המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק

  ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

  

ראות המתכנן לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים. על הקבלן לקחת בחשבון כי לפי הו    

מ'. עליו לקחת בחשבון במחיר  -12במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ

וחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון הצעתו כי לא תשולם תוספת מי

באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים 

  קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המהנדס.

      

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת   .5  

  חישוקים אופקיים לפחות. 2ממיץ בטון ומלכלוך אחר ומחוזקים ע"י  יהיו נקיים

  

חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השנים לא ימדדו ולא ישולם עבורן,   .6  

  כמפורט במפרט הבינמשרדי.

   

  זיון ברשתות פלדה  202.1

היו המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות י  

  משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:

  מינימום  -ק"ג/סמ"ר  5900למשיכה              

   מינימום -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות     
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מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את 

רכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת הכנת תוכניות ה

  המהנדס.

  

התוכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע, המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התוכניות 

שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא  3עד 

  דה.העבו ועלותו כלולה במחיר

מדדנה ותמורתן תיכלל במחירי היחידה. המדידה יחפיפות רשתות של שתי משבצות לא ת

  לצורך התשלום תהיה לפי שטח פני הבטון כפול במשקל הטיפוסי של הרשת הספציפית.

  

  פלטות פלדה, קונסטרוקציות ואלמנטים מפלדה המעוגנים לבטון  302.1 

  פלדה אם יהיו כאלה). (סעיף זה אינו מתייחס למבנים מקונסטרוקציות  

  וצבועים. 918כל האלמנטים מפלדה יהיו מגולוונים באבץ חם לפי ת"י   

  

כקונסטרוקציית פלדה ייחשבו כל האלמנטים העשויים מפרופילים מקצועיים שונים וצינורות   

ברזל (מרובעים ועגולים) בין אם הם חופשיים ו/או יצוקים בתוך הבטון, בכל מידה וגודל שהוא 

  צורת חיבור שהיא, לרבות חיבור בריתוך, ברגים וכו'.ובכל 

  

מחירם ייחשב בכל מקרה ככולל את ייצורם, גילוונם, הרכבתם לרבות עיגון, הפלסה, ריתוך,   

  ניקוב, ברגים וכל ההכנות הדרושות בעיבודי וחיתוכי התבניות.

  

  אופני מדידה מיוחדים  402.1

 ללי גם את המפורט להלן: מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכ  

 

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.   .1 

 

 השונים.  כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים   .2 

    

  פוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש.סח  .3  

 

סרגל פנימי להפרדה   עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פקקים, שרוולים גמר  .4 

בין שלבי יציקות הבטונים לקבלת גמר נקי/חשוף וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב 

  הכמויות. 

 

  ערבים ומוספים שונים לבטון שידרשו ע"י המפקח.  .5  

  



 21 

 

  הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות או לפי הוראות המפקח.  . 6  

  

  דים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות ועמודונים.הוצאת קוצים מעמו  .7  

  

  ביטון משקופים ומשקופים עיוורים.  .8  

  

עיבוד אלמנטי בטון בתואי קשתי, משופע ומעוגל אלא אם צויין במפורש אחרת בכתב   .9  

  הכמויות. 

  

   כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.    .10  
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 עבודות בניה  - 04פרק  

 

 כללי   04.01

 

בכל חיבורי הקירות, בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון, יש להבטיח ע"י הוצאה של   .1  

 קוצים וכן שטרבות בטון (שנני קשר). 

 

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים (בכל סוגי הבלוקים).   .2 

 

 ם על צידם. לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחי  .3 

 

 הטיט במישקים יהיה מלא (על כל שטח הבלוק).   .4  

 

 30/20אנכית בגודל       חגורה מ' ללא עמוד בתווך תנתן בו  5כל קטע קיר שאורכו מעל    .5 

 מ"מ, מעוגנת ברצפה ובתקרה.  12מוטות מצולעים בקוטר 6ס"מ עם  

 

ו חגורה אופקית אחת לפחות כל קיר, בין שהוא אטום ובין שיש בו פתחים, תהיה ב  .6 

  כאשר מוטות החגורה יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות. 

 בקיר עם חלונות תהיה חגורה נוספת מתחת לחלונות מעמוד לעמוד.     

 

    כנדרש במפרט  בכל שורת בניה שניה יוצא קוץ מהעמוד או מהקיר הנגדי   .7 

 הכללי.     

 

 יבות) בידוד לקירות בניה (נדבך חוצץ רט  04.02

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות מגע קירות החוץ יש ליצור  

שכבות נייר טול. כל  2מ"מ ובתוספת שכבת חציבה של   50פס מריחה ביטומנית ברוחב  

  העבודה הנ"ל כלולה במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד. 

 

 ביצוע חריצים וחורים בקירות   04.03

ריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל, חציבת ח

ים ישרים על ידי מכשיר מכני מתאים, כגון דיסק או מסור ו/או ואינסטלציה וכו' יבוצעו בקו

 מקדחה חשמלית. 

  לא תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש.  
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 הצבה וביטון משקופים   04.04
 

בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף  משקוף פח מכופף יורכב  .1 

יבוצע  -ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה 

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

 

יושרים בעזרת הצבת משקופים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מ  .2 

 ה. יסרגל ואנך, תמוכים בפני סטי

מ"מ עבור  15אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח לפחות  

 הטיח. 

  במקרים אחרים יש להרכיב את המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעובי    

 הטיח.     

 

תוספת ערב נגד על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש ב  .3 

רטיבות. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו 

 מחדש. 

 

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

 או סטייה מהתקן. 

 

רם עיוות בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יג  .5 

 למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה. 

 

אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי   .6 

 הוראת המפקח. 

 

 עץ ומתכת  -ביטון משקופים ומשקופים סמויים (עזר)   04.05

אלומיניום בקירות על הקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות עץ ואלומיניום ודלתות 

  ומחיצות בנויים לכל גובהם. 

 

  תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות   04.06

  \הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות.   .1 
  

על הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו   .2 

בלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור ולאישורו של המפקח. לא יוכל הק

  בכתב על הסימונים. 
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 כל הפסקות בבניה יחייבו תיאום ואישור המפקח.   .3 

 

במקרה שתעלות או צינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה תתואם הבניה למיקום הצינורות   .4 

 או התעלות בתנאי שמיקום הקירות יתאים לתוכניות. 

 

ת ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה יש להכין פתחים מתאימים במקרה והצנרו  .5 

  לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח. 

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים   04.07

 

שינני קשר וחגורות אנכיות בחיבורי קירות בניה לעמודים, לקירות בטון ובין קירות בניה   .1 

 דדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי הבניה. לקירות בניה אחרים לא ימ

 

 מדדנה במ"ק. יהחגורות ת  .2 
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  עבודות איטום - 05פרק 

  

  אחריות  05.01

הקבלן אחראי לעבודות האיטום המתוארות במפרט זה לתקופה של עשר שנים. אם יתגלו ליקויים,   

ייגרמו עקב חדירת הרטיבות, על חשבונו, לפי יהיה עליו לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים ש

הוראות המפקח, כולל פרוק ובניה מחדש של עבודות לרבות בטונים, טיח, ריצוף, ציפוי קירות, צבע 

  וכולל כל החומרים והעבודה הדרושים לתיקון הליקויים.

  

  כללי  05.02

  מיוחד זה.והוראות מפרט  05עבודות האיטום יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי פרק   

  

  טיב האיטום  05.03

  טיב האיטום יבטיח אטימות מוחלטת בפני רטיבות.  .1

עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, התכניות התקנים הישראליים   .2

  ותקנים אחרים כמצויין במפרטים והוראות היצרנים.

ם או תקנות בני תוקף כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווי  

מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה 

  הרשמית.

במקרה של סתירה בין ההוראות במסמכים הנ"ל תקבע ההוראה המחמירה או קביעת   

  המפקח.

בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר, יש לראות כאילו רשום לידו או   .3

  , שיאושר כשווה ערך ע"י המפקח.ש"ע

עבודות הבידוד והאיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה באמצעות קבלני איטום   .4

  מומחים על ידי בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח.

לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח תיאור שיטת ביצוע האיטום   .5

  ומרי האיטום שברצונו להשתמש.דוגמאות של ח

  

  הכנת השטחים  05.04

יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים וישרים, ללא   .1

  שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים.

" או 2010אטים -בליטות יש לסתת ו/או להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתום בחומר "תיו  

  ש"ע.

ס"מ מפני השטח והחורים  1-2ברזלים שהיו קיימים על פני השטח, יקוצצו לעומק   .2

יסתמו במלט אפוקסי. מיד לפני התחלת יישום חומרי האיטום על פני הבטון, יש לבצע 

  על מנת להבטיח נקיון מלא. -קיון סופי ינ

יציבים,  איטום התפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל גבי בטונים  .3

  נקיים ויבשים.

  אין להתחיל בביצוע האיטום לפני אישור המפקח לכך בכתב.  .4
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בחיבור משטחים אופקיים לאנכיים יש ליצור רולקה חלקה מבטון במידות מינימליות   .5

5X5 .ס"מ אשר עליה יבוצע האיטום  

  

  

  עיבוד שיפועים  05.05

הכמויות יבוצע בבטון קל במשקל מרחבי  עיבוד השיפועים במידה ולא צוין אחרת בפרטים ובכתב  

ק"ג/סמ"ר. עיבוד השיפועים יבוצע בשבלונות  40-ק"ג/מ"ק ובחוזק דריכה שלא יפחת מ 1200

מתאימות שיאושרו לפני היציקה. על הקבלן להזמין מעבדה מוסמכת לבדיקת מדגמים לגבי המשקל 

הקבלן לבצע שכבת מדה על המרחבי והחוזק. במידה והחוזק שיתקבל יהיה נמוך מהנדרש ידרש 

ס"מ על חשבונו או הסרת שכבות הבטקל, הכל לפי הוראות המפקח. יש לאשפר את  5הבטקל בעובי 

  שומו במשך שבעה ימים ולהשאירו במצב לח.יהבטקל לאחר י

  עיבוד השיפועים יבוצע בשבלונות מתאימות שיאושרו לפני היציקה.  

  

  אופקיתעבודות הכנה בתשתית  -איטום גגות   05.06

  התשתית לאיטום  א.

חייבת להיות יציבה ויבשה בכל עוביה. פני התשתית יהיו חלקים, ללא בליטות, שקעים   

  או סדקים ובעלי שיפועים תקינים ורציפים.

  ניקוי שטחי הבטון לאיטום  ב.

יכלול: הסרת כתמים (שמן, צבע וכד'), סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים וניקוי   

  יסודי מאבק.

  

  תיקוני בתשתית האנכית  5.070

(הגבהות ו/או קירות) יבוצעו בשטחים שאינם חלקים ומישוריותם פגומה, מחוררת או עם בליטות   

  עד קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד.

  השטח יהיה יבש, ללא כתמי לכלוך שמן או שומן מכל סוג שהוא, וללא חלקים רופפים.  

  העבודה כוללת:  

  יסודי של השטח ושטיפתו. סיתות הבליטות, ניקוי  .1

מילוי החורים, השקעים והחלקת השטח תיעשה ע"י מריחה דקה של בטון פולימרי מסוג   .2

  או סטקצורייט או שו"ע. 122סיקה טופ 

  

  ""רולקות  05.08

  יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים.  .1

  ס"מ. 5X5מידות משולש ה"רולקה":   .2

  משופר במוסף הדבקה כגון בי.ג'י.בונד או ש"ע. 1:3יעשו עם מלט צמנט ביחס   .3

  את השכבה יש לשפשף ולהחליק.  .4

  ימים. 2האשפרה במשך   .5

  

  (פריימר) שכבת יסוד   05.09

  לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לבצע שכבת יסוד (פריימר).  .1
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 350-300ות (פזקר) בכמ S.G 474שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג:   .2

  גרם למ"ר או ש"ע.

  

השכבה תבוצע על פני כל השטחים המיועדים לאיטום כגון: משטח הבטון או ש"ע, ו/או   

הקירות ה"רולקות", ההגבהות, פתחי המרזבים, הצינורות הבולטים וכד' עד לכיסויים 

  המלא והספגתם בחומר.

  

ות בערך) לפני ביצוע שע 24לאחר גמר ביצוע שכבת היסוד יש להמתין עד התיבשותה (  

  האיטום. אין לעכב את ביצוע האיטום יותר מדי כדי למנוע הווצרות אבק על פני השטח.

  

  "יריעות חיזוק"  05.10

  מעל "רולקות", הגבהות, מישקים וכד'.  

  ס"מ. 33-מ"מ ורוחב כ 4תעשה ברצועת יריעה, זהה ליריעת האיטום, עובי   .1

ס"מ על המישור  17- "מ. על דופן ההגבהה וס  16תולחם במלוא שטחה לתשתית:   .2

  האופקי.

  יוקפד על עיבוד הפינות הפנימיות והחיצוניות של ההגבהות בהתאם לכללי המקצוע.  .3

  

  איטום ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  05.11

  כללי  א.

  לאחר ביצוע הפריימר אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות בהתאם לפרוט הבא:  

  .S.B.Sמ"מ עם פולימר מסוג  4תחתונה בעובי  יריעה  -

. (עם ציפוי אגרט או בלי, בהתאם APPמ"מ עם פולימר  4יריעה עליונה בעובי   -

  להוראות).

  גרם/מ"ר. 180היריעות מזויינות בלבד פוליאסטר לא ארוג במשקל   -

  .398תכונות היריעות יתאימו לנדרש במפמ"כ   -

  בפרטי האיטום מצוינים:

  "חיזוק", עיקרית, "חיפוי" והעובי. -יריעות האיטום תפקיד   .1

מערכת האיטום על משטחי הבטון השונים, כגון: רולקות, ההגבהות, ספי   .2

  היציאה וליד הקירות, כולל ההגנה על האיטום.

  היישום  ב.

ניתן לבצע את האיטום אך ורק אחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות,   .1

כבת היסוד, הלחמת "יריעת חיזוק", הכנת פרט כולל: "רולקות", מריחת ש

 המרזב וכד', עבוד קולטנים לצמג"ים וכד'.
 

לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח   .2

הבטון לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז. מלחימים את 

לים את החצי השני הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלג

 ומלחימים באותו אופן.
  

כיוון הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג   .3

  רעפים.
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מט" כדי שלא יווצר מפגש של - הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת "שח  .4

  ארבע יריעות בצומת אחת. היריעות תסתיימנה על פני הרולקה.

  ס"מ, בשני הכיוונים. 10תהיה  יה בין היריעותיהחפ  4.1

בכל מקום בו מתבצעת הלחמה של יותר משכבה אחת תוזזנה   4.2

 יריעה.½ החפיות של השכבה העליונה כלפי התחתונה ברוחב של 
  

  היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית.  .5

זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים   5.1

נימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן בעת היישום ויהיו המי

  אחיד לרוחב היריעה, בהתאם להנחיות יצרן היריעות.

על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית (שפכטל) מחוממת   5.2

היטב ו"לגהץ" את קצה היריעה (ואת הביטומן) שיצא ממנה. יש 

להקפיד מאוד לא "לשרוף" את היריעה בעת פעולה זו. על כל פגם 

 -20גלה, יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם בשנת

 ס"מ לפחות לכל צד.
  

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה!  .6
 

  "יריעות חיפוי"  ג.

  מעל "רולקות", הגבהות, מישקים וכד'.  

  מ"מ. 4תעשה ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האיטום העיקרית, עובי   .1

ס"מ את יריעת  15ים ותחפוף תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המ  .2

  האיטום העיקרית.

ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה  5בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות   .3

כאמור  -העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק 

  בפרטים.

 יוקפד על עיבוד הפינות של ההגבהות.  .4
  

  איטום מעברי צנרת  ד.

האיטום יעשה בעזרת אביזר חרושתי בצורת הצינור,  - 2" -טר מעל לסביב צנרת בקו  

הכולל שוליים אופקיים אשר יריעות הגג יעלו עליו וייצררו חפיפה בחלקו האופקי של 

  השוליים.

על הצינור תולבש טבעת חבק או פעמון מפח מגולוון אשר יעטוף את האביזר   .1

  החרושתי.

או שו"ע המסוגל להדבק  IIFCיקה פלקס הפעמון יאטם בעזרת מסטיק כגון ס  .2

  לחומרים שונים.

  

  ביקורת האיטום ע"י הצפה  05.12

  .1חלק  1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י   

ההצפה תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטרם נעשתה ההלבנה וההגנה על   .1

  האיטום.
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שעות  72ו במים למשך ורי בדיקה אשר יוצפזבמידה ושטח הרצפה גדול, הוא יחולק לא  .2

  לפחות.

  פתחי הניקוז ייסתמו באופן שלא יזיק לאיטום וימנע את כניסת המים.  .3

-ס"מ במקום הגבוה ביותר של משטח הגג ולא יותר מ 3באזור המוצף, רום המים יהיה   .4

  ס"מ במקום הנמוך, בכל תקופת ההצפה. 20

יותר מהקצה העליון של "יריעת יש לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים   .5

  חיפוי".

ביקורת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן ההצפה פני תחתית התקרה יהיו   .6

  יבשים לגמרי ואין יציאת מים מהמרזבים או מכל מקום אחר.

כאשר במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאת מים מהמרזב   .7

  או מכל מקום אחר יש:

  לרוקן את המים מהגג ולייבשו.  7.1

  לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו דליפות.  7.2

  לחזור על בדיקת ההצפה עד קבלת איטום מושלם.  7.3

  

  איטום חדרי שרותים בטיח הידראולי  .1305

של חב' "כימאדיר"  100FX-איטום בשתי שכבות טיח הידראולי במריחה מסוג טורוסיל   .1

  ס"מ מעל הריצוף. 20על פני הקירות עד לגבוה  ו/או שו"ע, המריחה גם

" או שו"ע. FC11סביב צנרת חודרת תעשה אטימה באלסטומר פוליאורטיני מסוג "סיקה   .2

  תבוצע יציקת בטון שתקיף את החדירה ותאטם בטורוסיל כנ"ל. -בנוסף 
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  עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

  

  כללי  06.01

החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי, פרק  כל  .1

 11עבודות מסגרות חרש וסיכוך ופרק  - 19עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה, פרק  - 06

  עבודות צביעה, ותקנים ישראליים מתאימים. -

ת יש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימות הנגרות והמסגרות והפרטים שבתכניו  .2

  האדריכלות. כל המתואר בתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתוכניות, ובמבנה את מידות הפתחים בהם יורכבו   .3

הפריטים השונים ויודיע למפקח על כל אי התאמה לצורך קבלת הוראות לגבי המידות 

  הקבועות.

רט זה, יתאימו הן בצורתן הכללית והן בפרטי כל פריטי המסגרות המבוצעים לפי מפ  .4

  חיבוריהם לתכניות ולמפרטים.

בכל מקום שברשימות המסגרות מצויין דגם הדלת או המשקוף הכוונה היא לאותו דגם   

  או שו"ע.

על הקבלן להכין דוגמאות מיחידות מסגרות אופיניות ולפי דרישת האדריכל. במידה   .5

לא יאושרו ע"י האדריכל, יהיה על הקבלן לתקנם עד ותכניות הייצור ו/או הדוגמאות 

  לאישורן הסופי ורק אז להתחיל בייצור כל הפריטים.

  לעיל בדרישות הבאות: 1פריטי מסגרות מוגמרים מסוימים, יעמדו בנוסף לנאמר בסעיף   .6

  פריטי מסגרות ממקי"ם יבוצעו לפי מפרטי הג"א.  6.1

 1212מיד אש יתאימו לדרישות ת"י פריטי מסגרות המשמשים אלמנטי חיץ ע  6.2

  וישאו תו תקן ע"ג כל פריט.

פריטי מסגרות של חדרים השייכים לחברת החשמל יבוצעו על פי מפרטי   6.3

  חח"י.

  

  פרטים סטנדרטיים  06.02

  מפרט זה מתייחס גם לפריטים סטנדרטיים מתוצרת החברות הבאות, כמצויין ברשימה.  

  אחרת, כפוף לאישור מוקדם של האדריכל. הקבלן רשאי להציע פריטים מתוצרת  

    רינגל עבודות מתכת בע"מ  א.        - מלבנים ודלתות   .1

  ,  רמלה.21רח' אצל               

  

  שב"א עבודות מתכת בע,מ              

  ביאליק.-, קרית12רח' הסדנא               

  פרס". -תריסי אויר חוזר "מטל   .2

  ירדני מנעולים, צילינדרים            פירזול  .3

  אלום" ידיות, שלטים."              
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  ייצור והרכבה  06.03

  הקבלן יגן על המוצרים המתוקנים במבנה מכל פגיעה.  .1

הקבלן יודיע למפקח ו/או אדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים   .2

  חלקי המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת.

רה שיופעלו בצורה תקינה. אישור הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצו  .3

דוגמת הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר 

  לאורך ימים.

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן   .4

  מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.

ת חלקי המסגרות במקום, יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו אחרי הרכב  .5

לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר אבץ לפי 

  אישור המפקח.

  על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה.  .6

מ"מ מכל צד לרבות חיזוקים  1.5כנף  הדלת אטומה מפח פלדה מכופף שני צדדים בעובי   .7

  פנימיים.

הכנף תהיה מורכבת אל המזוזה בצורה שתמנע ערעור הבניה, תאפשר סגירתה בלא   .8

  טריקות וחבטות, בלימה במצב פתוח והפעלה שקטה.

  מ"מ. 47עובי הכנפיים יהיה   .9

  יש להתקין מזוזות כשרות בכל מלבני הדלתות.  .10

  

  מלבנים  06.04

מ"מ לפחות,  2.0כל המלבנים מפח מכופף ומגולוון בעובי  -אחרת ברשימות  אם לא צויין  .1

  בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטים.

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

המלבנים יורכבו חלקם בקירות בטון יצוקים חלקם בקירות בניה מטויחים בשני   

  הצדדים וחלקם בקירות מחופים בקרמיקה.

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

  מעלות. 45-זהים שאינם חיבור ב

  הקבלן יקבל אישור בכתב מהאדריכל על פי דוגמת פריט.  

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

  עוגנים לפחות בכל מזוזה. 3

  ם לפחות למשקוף.עוגני 2

  ס"מ. 75בכל מקרה לא יעלה המרחק בין נקודות העיגון על 

  ס"מ בכיוון האופקי. 60-בכיוון האנכי ו

חורים  2-חורים במזוזות ו 3 -במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימות הכנף   .5

  במשקוף, עם קופסת מגן לכל כפתור.

    ימי.יש לרתך את הצירים למלבנים מצידם הפנ  .6

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

  הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.
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  :הערה  

  , לפי פרטים סטנדרטיים של "רינגל" ו/או שב"א.7, 6, 5הפרטים לסעיפים   

  

  אטימות  06.05

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

), פרט לדלתות 5מאליו (דרגה -המלבנים ימולאו דייס בטון או פוליאוריתן מוקצף כבה

  אש שימולאו דייס בטון בלבד.

מירווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבנים יאוטמו בחומר סיליקוני אפור. יש   

  לדחוס את חומר האיטום למרוח ולכחל את המישק בכיחול מושקע.

המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים   .2

לכל אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני 

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

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

  " או ש"ע.ATHMERמיוחדת מסוג "

  

  פירזול  06.06

אביזרי הפרזול למיניהם, צירים, מנעולים וידיות יהיו בהתאם למצויין ברשימות ולפי   .1

  אישור האדריכל.

  אביזרי מסגרות המקטל יהיו בהתאם למתקני ומפרטי הג"א.  .2

  .1212יעמדו בדרישות ת"י  אביזרי הפרזול של אלמנטים עמידי אש (דלתות, חלונות וכו')  .3

  לכל כנף ינתן עצר/תפס דלת.  .4

  כנפיות: בכנף הקבועה יהיה בריח עליון ובריח תחתון סמויים.-בדלתות דו  .5

) חריץ המנעול יהיה עם קופסת מגן MASTER KEYמנעול צילינדר עם "מפתח אב" (  .6

  סגורה.

     637ין עבה עם מסבי מתכת דגם פ -צירים מגולוונים תקן משרד הבטחון  3בכל כנף יהיו   .7

.)P.H.או שו"ע (  

  גוון לפי בחירת האדריכל. -ידיות, פלטות, רוזטות, בריחים, ידית כפתור לכוון המסדרון   .8

  .משולש כפול -מנעול תפוס פנוי בדלתות המסומנות ברשימה ב  .9

  

  צביעה  06.07

ראות שבתוכניות ובפרטי , ההו11כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק   .1

  האדריכל וההוראות להלן.

  הצבע יסופק בקופסאות חתומות ומסומנות.  .2

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

  תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים:  .4

  הכנת משטחים לצביעה.  4.1

  צביעת שתי שכבות צבע יסוד.  4.2

  ות צבע עליון.צביעת שתי שכב  4.3

  כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות.  .5
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המפקח יהיה רשאי לדרוש ניקוי וצביעה חוזרת של פריטים שלא התקיימו בהם כל   

  הדרישות הנ"ל.

  

  כל פריטי מסגרות הממ"ק יצבעו כמפורט ובכפוף לתקנות ומפרטי הג"א.  .6

    

  ידי הקבלן בהתאם למפורט להלן:-תיעשה על צביעת מוצרי המסגרות המגולבנים  .7

  כללי  7.1

(חמש) דלתות בהתאם למערכת הצביעה המפורטת להלן,  5על הקבלן לצבוע   

ולזמן את נציגי חברת טמבור לבדיקת היבדקות הצבע למתכת. רק לאחר 

ידי חברת "טמבור", וקבלת אישור המפקח בכתב, רשאי - אישור הצביעה על

  יתרת פריטי המסגרת.יהיה הקבלן לצבוע את 

  הכנת השטח  7.2

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

  .100חיספוס והורדת ברק בבר שמיר מס'   -

  .4-100שטיפה סופית וניגוב במדלל   -

  לפני הצביעה, השטח צריך להיות נקי מלכלוך, שומן, אבק תוצרי קורוזיה או 

  גוף זר אחר.כל 

  הצביעהמערכת   7.3

  מיקרומטר. 40-45בעובי  ZNשכבה אחת יסוד אפיטמרין אוניסיל   -

מיקרומטר כל  25-30שתי שכבות של איתן או פוליאור בעובי   -

  שכבה. סוג הצבע והגוון לפי בחירת האדריכל.

  יישום הצבע, הדילול וזמן הייבוש בהתאם להוראות היצרנים.  -

  צביעת מוצרי מסגרת "שחורים"  7.4

  פעמיים צבע "יסוד בזק"/טמבור. - הצבע הנדרשת מערכת   -

  עפ"י  הוראות טמבור. -הכנת השטח, אופן הצביעה וכו'   -

  

  חומרי נגרות  06.08

צריך להיות בריא ויבש בהחלט, חופשי מבקיעים, ריקבון, ומכל סימני מחלות  - העץ   .1

  .14% - 10%אחרות ומזיקים. הרטיבות בעץ לא תחרוג מתחום 

פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. דינו של עץ קליר כמו  -כל העצים   .2

  של עץ קשה.

, אם לא 37צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן הישראלי, ת"י  -דיקטאות ("לבדים")   .3

נאמר אחרת בתוכניות כל הדיקטאות גלויות לעין צריכות להיות לפי סוג "א". 

לעין, התחתית והגב, הצדדים הפנימיים הבלתי  הדיקטאות לשטחים שאינם נראים

  גלויים יהיו לפי סוג "ב".
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הדיקטאות תהיינה בעובי הנדרש, שלמות ללא פגמים ומדף שלם, אלא אם כן מידות   

המוצר גדולות ממידות הדיקטאות מיוצרות בארץ הכל בהתאם לתוכניות, ולפרטים 

  ולפי הוראות המפקח.

  מ"מ. 5אחת מכל צד, בעובי  -קטאות עשוי משתי די -עץ לבוד   .4
  

  לצד הארון של הלוחות הלבודים. הוון סיבי העץ בדיקטאות יהייכ  

וית של והמילוי מעץ לבן, ויונח בתוך מסגרת של עץ לבן שפינותיה חתוכות ומחוברות בז  

מעלות. הלוחות הגמורים חייבים להיות ישרים ויש להדביקם בכבישה בצורה שתמנע  45

  ם.יצירת גלי
  

  כנף  06.09

  לפחות. 2בסרגלי עץ לבן לכל הגובה וברוחב " 100%כנף הדלת אטומה מעץ מלא מילוי   .1

הכנף תהיה מורכבת אל המזוזה בצורה שתמנע ערעורר הבניה, תאפשר סגירתה בלא   .2

  טריקות וחבטות, בלימה במצב פתוח והפעלה שקטה.

סוג א' מט בגוון לפי בחירת  כנפי העץ תהיינה מצופות משני הצדדים בפורמאיקה  .3

  האדריכל.

  לק שקוף מט.-מסביב לכנפי העץ יהיו קנטים מעץ בוק בגמר דור  .4

  מ"מ. 4משני צידי הכנף לוחות דיקט בעובי   .5

  מ"מ כולל ציפוי הפורמאיקה. 47עובי הכנפיים יהיה   .6

צדדים בגובה מ"מ משני ה 2כל הכנפיים יקבלו ציפוי נפלים למטה מפח אלומיניום בעובי   .7

  ס"מ מחוזק ע"י בורג עם ראש שקוע מצופה קדמיום. 15

  יש להתקין מזוזות כשרות בכל משקופי הדלתות.  .8

  

  

  פרזול  06.10

  לכל כנף ינתן עצר/תפס דלת.  .1

  כנפיות בכנף הקבוע יהיה בריח עליון ובריח תחתון סמויים.-בדלתות דו  .2

) חריץ המנעול יהיה עם קופסת מגן MASTER KEYמנעול צילינדר עם "מפתח אב" (  .3

  סגורה.

      673פין עבה עם מסבי מתכת דגם  -צירים מגולוונים תקן משרד הבטחון  3בכל כנף יהיו   .4

)P.H) צירים עליונים, אחד תחתון). 2) או שו"ע  

  ידיות, פלטות, רוזטות, בריחים כדוגמת אלום או שו"ע.  .5

  ותים. מנעול תפוס פנוי בדלתות תאי השיר  .6

  או שו"ע.  GEZE .S.P 1000/3מנגנון סגירה הידראולי עליון בדלתות מדגם   .7

  

  צבע  06.11

המלבנים יצבעו בצבע יסוד, פעמיים צבע מיניום עשיר אבץ ושתי שכבות צבע עליון   .1

פוליאוריטני מוכן לשימוש מט משי כדוגמת פוליאור של "טמבור" או שו"ע מאושר, 

  מיקרון לפחות. 120יכל. העובי הכולל של השכבות בגוון לפי בחירת האדר

  הצירים יצבעו בגוון המלבן.  .2
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  זיגוג  06.12

מ"מ לפחות אלא אם יצויין אחרת בתכנית או ברשימה, זכוכית בטיחות  6הזכוכית תהיה בעובי   

  .1099מוקשית לפי ת"י 

  

  אופני מדידה מיוחדים  06.13

ידות או במ"א, כמצויין בסעיפי כתב הכמויות, מוצרי הנגרות והמסגרות ימדדו לפי יח  .1

  אשר המוצר המושלם, צבוע, מזוגג ומורכב במקומות.

מחירי היחידות לעבודות הנגרות והמסגרות כוללים את כל האמור במפרט הכללי,   .2

  במפרט מיוחד זה, ברשימות, בהנחיות שבתוכניות האדריכלות השונות ולרבות:

  של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח. תוכניות ייצור ודוגמאות,  2.1

  המלבנים וביטונים, הזיגוג, הצביעה האיטום וכו'.  2.2

  צביעה בגוונים שונים.  2.3

כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם, וחיבורם   2.4

  למבנה, לרבות פרופילי פליז, משקופי ופרופילי עזר וכד'.

  ח, רעש ורעידות.איטום למניעת מעבר מים, רו  2.5

הפירזול לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים עוורים, צירים, מסילות לכל   2.6

סוגיהם, מחזירי שמן, מחזירים קפיציים, צירים הידראוליים, מעצורי 

דיקטטור, מנעולים (לרבות צילינדרים), עיני הצצה, שילוט, ידיות, מברשות, 

-תפוס/פנוי, מעולי מסטר קי (רב מעצורים, בריחים, רוזטות, מנעולי צילינדר

  מפתח), ציפוי פני אלומיניום ו/או נירוסטה, מזוזות כשרות וכו'.

פרופילי פלדה שונים במחיצות הגבס המשמשים כמשקוף סמוי או כאמצעי   2.7

  לעיגון האלמנטים השונים במחיצות מגבס.

  מחיר מוצרי המסגרת יכלול את הגילוון ואת הצביעה.  2.8
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  אינסטלציה סניטריתמתקני  – 70פרק 

  

  : , ביוב וגשם , דלוחין , שופכין צנרת לחץ  .0107

עם צינורות מגן פלסטיים. מולטיגול  מסוג יהיו צינורות פלסטיים- צנרת למים חמים וקרים 
. המחברים יהיו 593לפי ת"י  40נורות יהיו מפלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול יבמקלט הצ
. כל החיבורים יהיו עם הברגות ויאטמו בפישתן. צנרת 255מיציקת חשילה לפי ת"י  מגולוונים

או מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.  יש לעטוף המחברים  958תהיה מפוליפרופילן לפי ת"י  -דלוחין 
  והצנרת  בבטון אטים למים (כלול במחיר) ולהגן מכנית על הצנרת  תוך  כדי  הבנייה.  

תהיה מפלסטיק קשיח לפי התקן מחומר פוליפרופילן, או פוליאטילן  -וייה בבנין גל - צנרת שופכין  
  )  כולל חציבה ברצפה ביטון   H.D.P.E( בצפיפות גבוהה 

צנורות שופכין מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן  מפוליאטילן בצפיפות גבוהה עם  חיבורי  
צד, (כלול  במחיר  הצנור).  המעטפת תהיה  ס"מ מכל 10ריתוך.  צרת מתחת לבנין תעטף בבטון של 

  קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי של הרצפה.  

, לכל עומק  SN-8פי.וי.סי דגם עבה -קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-צנרת שופכים תת
  נדרש כולל עטיפת חול .

  .   2בשפוע  %  -צוין אחרת צנורות אופקיים יונחו בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא 

כל קופסאות הביקורת בקירות וברצפה, מחסומי  הרצפה  והמחסומים  התופיים יהיו תקניים 
  .ניקלמפוליפרופילן עם מכסים מ

  מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.   -צנורות אויר 

  .  H.D.P.Eפוליאטלין צפיפות גבוהה  4צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "

יהיו מיצקת עם ציפוי פנימי אמאיל או מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.   8/ " 4ומי רצפה "מחס
יותקנו מתחת לרצפה, או בתוך היציקה לפי התכניות. הקבלן יתקין שרוול  8/ " 4מחסומי רצפה  "

ס"מ).  5-3מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק  החלק  החופף  (לפחות  
  מתברג מפליז בגוון שייקבע. המכסה יהיה

  

   קרקעית-צנרת לחץ תת  .0207

 וציפוי פלסטי חרושתי ריתוךעם חיבורי  40יהיו מגולבנים סקדיול  - 2צנורות פלדה בקוטר "
APC-3" עם חיבורי ריתוך, עם  עטיפה  פלסטית 530תהיה לפי תקן  -ומעלה  3.  צנרת מקוטר ,

. יש לעשות  תיקוני  העטיפה  לאחר  גמר  ההרכבה  וציפוי פנימי בטון ,  APC-4 חרושתית
, הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות  יצונית, תוך בקורת שדה של היצרןלהשלמה מלאה של ההגנה הח
  כיבוי אש פנימיות וחיצנייות .

  

  הכנת חורים ועבודות חציבה  .0307

טים של הבטון שייכללו על הקבלן להכין שרוולים, חורים  וחריצים  באלמנ -לגבי כל סוגי הצנרת 
במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות האינסטלציה וכן לבצע על 

חשבונו הוא את החציבה של החורים והחריצים הדרושים אשר הוכנו בשעת היציקה. החציבה 
ה לא תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפני הבצוע. הקבלן ישא בכל  נזק שיגרם מחציב

יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרים  -מאושרת.כל הצנורות של שופכין מתחת לרצפות 
  בהם צויין אחרת.

  

  צביעה  .0407

כל הצנרת תצבע כולל צנרת מגולבנת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע סופי 
  תה לקירות. מסוג וגוון שיאושר ע"י המתכנן. יש לצבוע צנרת לפני הכנס

מחיר הצביעה נכלל  במחיר  הצנרת.  יש  להקפיד  לצבוע  את  הצנרת המגולבנת במקומות החתוך 
בצבע גילוון קר עשיר  אבץ  למניעת  קורוזיה.  כל הנאמר לעיל חל גם על  מתלים, חיזוקים וכל 

  חלקי ברזל הקשורים בצנרת.
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  התקנת צנרת שופכין  .0507

בהתאם להל"ת. פתחי הבקורת יפנו תמיד  לצד  המאפשר גישה. יש  יעשו -כל פתחי הבקורת 
להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין  להתקין  גישה מלמטה בשום מקרה, גם 
אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן. בכל שינוי כיוון 

מעלות, אלא  90מעלות בלבד ולא   45או בהסתעפויות של  יש להשתמש  בברכיים   -בקווי שופכין 
  בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן.

כמפורט במפרט הכללי ונכללים במחיר הצנורות. צנרת מתחת לרצפת קומת  -החפירה והכיסוי 
  קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת "תעבוד" יחד עם רצפת המבנה.

  

  לחץבדיקת   .0607

 4אטמוספרות במשך  12יעברו בדיקות לחץ של  -מערכות המים הקרים, החמים וכיבוי האש
. הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן  ועליו לספק את המכשירים 8.8.2שעות, לפי הל"ת סעיף 

הדרושים לכך כגון: משאבה, מנומטר, צנרת  וסגירת  קווים זמניים. הבדיקה תערך בנוכחות 
ת  ביומן  העבודה,  רק  לאחר האישור יאטמו הצנורות, או יותקן הבידוד על המפקח שיאשר זא
  הצנרת המבודדת.

.  אין לכסות את התעלות 8.6.2תעשה לפי  הל"ת  סעיף   -בדיקות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין 
לפני אשור המפקח. יש להשתמש בפקקי  טסט  מתפרקים  לצורך הבדיקה, כדוגמת מוצר של 

  ס" או ש"ע מאושר.  חברת "פומ

  

  

  

  שיפועים  .0707

  אופקיים.  -צנרת מים קרים וחמים 

  מינימום,  אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות. 2צנורות דלוחין ושופכין  % 

  1.5% – 6צנרת שופכין  " 

  .מתכנןיש לקבל אשור בכתב מאת ה -להנחה  בשיפועים  קטנים יותר 

  

  קבועות מחרס  .0807

  י  המפורט בכתב הכמויות . סוגי הקבועות לפ

ין.  לקראת  המסירה  יש לנקותן ולמסרן ייש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד  למסירת  הבנ
מבריקות מכל פגם.  יש  להקפיד  על  המרחקים  מפני  הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד 

  עבור הקבועות  מאותו  הסוג. 

מכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהיעדר דרישה האסלות יהיו מתוצרת "חרסה", מושב ו
אחרת, יהיו מכלי ההדחה  מחומר פלסטי בדגם מאושר עם מנגנון דו כמותי. אסלות תלויות 

ויסופקו עם מזרם חצי -יסופקו עם קונסטרוקצית פלדה לרצפה ולקיר כולל כל המפורט בתכניות
  אדריכל סוג מיכל ההדחה . כמותי , יש לבדוק עם-+מיכל הדחה סמוי דו 1אוטומטי "

ס"מ מצופי כרום. יש למרוח תושבת האסלה  40,  3/16אסלות יש לחזק לרצפה בעזרת ברגי פליז "
  במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה.

מכופף ומותאם לצורת הכיור במגע  1/2יורכבו על קונזולים מצנור מגולבן בקוטר " -כיורי רחצה 
יורים והקבועות. כיור הרחצה במקלט יהיה עשוי מפלדה בלתי רציף. יש להקפיד על איזון הכ

  .1205.3מחלידה. התקנת הכיור לפי ת"י 

מיד  עם  היציאה ממחסום הכיור  - 2כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר "
  והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל. 

מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה"  או   בהיעדר דרישה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים
שווה  ערך לפי בחירת המזמין או האדריכל.  הקבלן יספק דוגמא מכל קבועה ואביזר לאישור 

המפקח. כל  הכלים  יורכבו  לפי  המפרט  הטכני  של היצרן. כל הארמטורות יהיו מצופות ניקל 
מין , או האדריכל. מכסי  כרום בהתאם לדרישות התקן ובצבע מותאם לכלים לפי בחירת המז
  אסלה יהיו מסוג קשיח בגוון ובסוג לפי בחירת המזמין או האדריכל.
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  ומחסומי פלסטיק סוללות ברזים  .0907

,  חלקים חיצוניים של ברזים  , ברזים יוצאים  ושופכין סוללות המים הקרים והחמים כל:
ורים, שרשרות לפקקים, רשתות  פנימיים, מזרמים, רוזטות, ווי חיזוק וברגיהם, שסתומים לכי

כל  אלה  יעשו מסגסוגת נחושת מצופים כרום  מלוטש  כמפורט  בתקן    -לעביטי  שופכין  וכד'  
  . הישראלי  ויהיו  מהדגם  המצויין בכתב הכמויות, כפוף לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקח

לק מהמחסומים יסופקו עם יהיו מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  ח -מחסומים לכיורים ("סיפון") 
  יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליטת  מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי כלים.  

  ברזים ואביזרים  .1007

יהיו מטיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת  מצופים כרום.  ברזים  -ועד בכלל  2ברזים עד קוטר "
י בחירת האדריכל. בכל מקום בו יותקן יהיו  מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפ - וסוללות פנימיים 

יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו. כל  זה  במחיר  הברז  או  -ברז או  אביזר עם חיבור הברגה 
  האביזר.

  

  ברזי שריפה חיצוניים  .1107

. על  פתח  כל ברז יורכב מצמד  של חברת "פומס" 3יהיו בעלי כיפות כדוגמת דגם  -ברזי שריפה 
  . טם מתכתימסוג שטורץ עם א

  

  מחסומי רצפה  .1207

יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבועי בגוון שיאושר.   -  4/ " 2מחסומי רצפה "
בחיבור  המחסום. יש  - המחסומים חייבים לשאת תו תקן. חיבור  על  ידי  חצי  רקורד קוני 

  להקפיד על גמר נקי עם שטח הרצפות.

  

  קופסאות בקורת  .1307

יעשו  מפלסטיק  עם  מכסים  כמפורט  לגבי מחסומי רצפה.  -  4/ " 4או " 2/ " 2קופסאות בקורת "
  תקן-. הקופסאות חייבים לשאת תו כנ"ל לגבי מאריכים

  

  מולטיגולצנרת אספקה בשיטת   .1407

.  הצנורות  מולטיגול צנרת צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  תבוצע  באמצעות 
ו  בתוך  צנורות  מגן  פלסטיים  המאפשרים  שליפה  לאחר ההתקנה. הצנרת תבוצע לפי יותקנ

  שנים.  10 -הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל

  מעלות צלסיוס. 100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 

ל שרוול מתעל. תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה ותכלו מולטיגול "צנרת " * 
  למחלקים יינתן מחיר נפרד.  

שנים לצנרת  10 -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ולימחירי הציוד יכללו שרות ואחריות  כמצו * 
  .  מולטיגולאספקה בשיטת 

  

    וניקוז מתקני ביוב .1507

לפמן ( וו יעשו מבטון טרומי לפי הת"י, או פלסטיים מתוצרת מאושרת -  / ניקוז כל השוחות לביוב
תחתית שוחה  . הרצפה לשוחות הבטון תהיה עם זיון  לפי  התקן  ותוצק  לפני  הנחת הטבעות)

, או תחתיות חרושתיות המיוצרות ביציקה מונוליטית אחת עם הכנת הפתחים מראש מגנופלקס 
, בהיעדר  דרישה אחרת  ע"י היצרן.  בחיבור הצנורות לשוחה יותקנו מחברים מיוחדים לשוחות

קרקעית מונחת בפיתוח שטח -, צנרת שופכים / ניקוז תת טון מעמס 25 -השוחות ייבנו למכסי 
  , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול . SN-8פי.וי.סי דגם עבה -תהייה מ

חיבור קו הביוב / ניקוז למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , 
, והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק תא ביוב / ניקוז  כולל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון

  קיים לפני תחילת הביצוע .
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  מתקני מים .1607

  ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תוכנית .

מטר , הכוללת אביזרים וספחים , חפירה והחזרת  1צנרת המים בפיתוח שטח תותקן בעומק עד 
  המקום לקדמתו .

ית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל חיבור קו המים למערכת ציבור
חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק קוטר קו מים קיים 

  לפני תחילת הביצוע .

  ציוד כיבוי אש  .1707

 6יבשה גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול  גם מטף אבקה 
 1כווני, צנור המים המזין יהיה " -הגלגלון יורכב על ציר רב   -ק"ג. בהיעדר דרישות אחרות 

מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר   30ואורך  3/4לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  "
ן ואל המזנק לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה מהירה. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלו 3/4"

  .הציוד הנ"ל כפוף לאישור מכבי אש.1יהיו באמצעות מצמדי "שטורץ" בקוטר  "

 15מבד משוריין  2זרנוקים  " 2ובהיעדר דרישה אחרת יסופקו בנוסף לנ"ל  -בעמדת כיבוי מלאה 
עם  חיבור  שטורץ   2עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפה  " 2מטר בתוספת מזנק סילון "

  ק"ג. 6בקה יבשה ומטפה א

  

  קבלת המתקן  .1807

בנוסף לנאמר במפרט הכללי: לאחר בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את כל העבודות 
שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  שנתנו  מיום  רשום  הדו"ח  עד למועד הסופי לקבלה. אם 

בלן בהוצאות הנובעות יחוייב הק -בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא בצע את כל  התיקונים 
לא יתקבלו כל  -מבטול זמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל בקור נוסף לקבלת  המתקן 

  נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.

  

  עבודות כיבוי אש ספרינקלרים  07.19

. המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחקים וגבהי המתזים יהיו לפי התוכנית 1
לפחות אם לא צוין  1הנחיות התקן , התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטית יהיו מקוטר "ו

  אחרת בתוכנית .

. הצנרת תהיה עפ"י ההגדרות המופיעות בכתב הכמויות  , על הקבלן לאשר את תוכנית 2
  הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע .

  

  תכניות עדות  .2007

)AS MADEר  הביצוע  ויכללו  את  כל  מהלכי  הצנרת והקבועות כפי ) יוכנו ע"י הקבלן  לאח
  שבוצעו ויימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו.

 45 - הערה : יש להתקין טרמוסטט בקו מי חמים יוצא מדוד שקובע טמפרטורה מקסימאלית ל
  צלזיוס .

וז ומסירת הצילום הקבלן חייב לעשות ניקוי לשוחות הביוב / הניקוז + צילום לקוי הביוב / הניק
  למנהל הפרוייקט / המזמין .
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  ומערכות מ.נ.מ. תקשורת, מתקני חשמל – 80פרק 

  

  תנאים כלליים מיוחדים 
  

  תיאור העבודה  .01

בפרויקט ומערכות מ.נ.מ במסגרת מכרז/חוזה זה יבצע הקבלן עבודות חשמל תקשורת   

            רןרן בקדימה צו- במבנה כיתות וחט"צ כתוספת  לבית ספר לב

  

תאורה, תקשורת,  העבודות נשוא מכרז זה כוללות בצוע מושלם של עבודות חשמל,  

  בהתאם לתכניות או/ולמפרט הטכני ומערכות מתח נמוך מאד. כולל כבילה וציוד מחשוב

         

 קבלן אוציוד שהוא סוכן מורשה של היצרן הותחובר ע"י ספק  ןמערכת תותקכל           

  והמתכנן. סיון מוכח, כפוף לאישור המפקחית מסוג זה ובעל נבמערכ  וקו שעיקר עיס

המזמין שומר לעצמו את האפשרות לביצוע מערכות תקשורת ומערכות מ.נ.מ ע"י           

  קבלנים שאיתו הוא בקשר חוזי. במקרה זה על הקבלן יהיה להכין תשתיות בלבד.  

  הפרויקט כולל:  

  

מתקן חשמל תאורה ומערכות מ.נ.מ במבנה שימוקם סמוך למבנים קיימים, ביצוע                   

  חיבור לתשתיות קיימות.

מזמין שומר לעצמו את האופציה במסגרת החוזה להגדיל את חיבור החשמל של כל ה             

  הקמפוס.

  "ל יבוצע בהתאם להנחיות המפקח וישולם במסגרת פרק נפרד בסעיפי החוזה הנ             

             

כל העבודות והמתקנים טעונים בדיקה ואישור לאחר השלמתם ע"י חברת                

וכל רשות  תכנןהמ מכון התקנים, האנרגיה, משרד , בזק,ו/או בודק מוסמך החשמל

  המוסמכת לכך. 

, בזק, משרד ו/או בודק מוסמך על הקבלן להזמין את הבדיקה בחברת החשמל

ל ההוצאות הכרוכות בכך, כולשאת ב נים או כל רשות מוסמכת,האנרגיה, מכון התק

  כולל הוצאות לשינויים ותיקונים שידרשו ע"י הבודקים הנ"ל. 

קבלת המתקן תחשב רק לאחר קבלת אישורים של כל הבודקים הנ"ל והפעלה תקינה 

  .של המתקן

ע את תוואי ההזנה ולבצ חברות הכבלים, ,בזק,על הקבלן לתאם עם חברת החשמל 

לתשתיות  או כל רשות מוסמכת אחרת לחיבור המתקן הנ"ל, תוחברהאת הנדרש ע"י 

 ובתיאום עם המזמין.  חוץ,
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 העבודה לא תחשב כגמורה לפני ביצוע החיבור לרשת חברת החשמל        

  ולתשתיות חוץ האחרות.

    .עלות התאומים והביקורת ע"ח הקבלן        

   

  

  הגדרה וזיקה למפרט הכללי  .02

  המפרט המחייב לביצוע העבודה הוא המפרט הכללי והמפרט המיוחד כמפורט להלן:  

  

פירושו הפרקים העדכניים של המפרט הכללי למתקני חשמל  – המפרט הכללי  א.  

משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, משרד - בהוצאת הועדה הבין

  העבודה, משרד השיכון שאינו מצורף.

  

ושו המפרטים המיוחדים, המתייחסים לעבודה זו, השונים פיר – המפרט המיוחד  ב.  

  .או מנוגדים לכתוב במפרט הכללי 

    

פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד. המפרט מהווה תוספת לחוזה  – המפרט  ג.  

וחלק בלתי נפרד ממנו. המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה 

  וסף במפרט או להיפך.המתוארת בתוכניות תמצא את ביטויה בנ

  

  סדר הקדימויות של המסמכים המתייחסים לבצוע העבודה  .03

  

העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי, התקנים המתאימים, חוק החשמל, הוראות חברת   

החשמל וכן בהתאם למצוין בתכניות, במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות המתכנן ו/או 

  המפקח.

  ייחסים לבצוע הוא:סדר הקדימויות של המסמכים המת  

  

     .התכניות  א.  

  המפרט המיוחד.  .ב  

  המפרט הכללי.  .ג  
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  עבודות עם קבלנים/גורמים אחרים  .40

  

קבלנים/גורמים אחרים ידיעת הקבלן שעובדים ו/או שיעבדו באתר מובא בזאת ל  א.  

  בהתקשרות ישירה עם המזמין לרבות קבלן אשר יתקין ריהוט, מערכות מ"נ וכד'.

  

על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולדאוג לתיאום מוקדם עם הקבלנים ו/או הגורמים   ב.  

הנוספים כך שלא תיווצר כל הפרעה לביצוע העבודה של הקבלן ע"י הקבלנים 

  לעבודתו של הקבלן וזאת ללא כל תמורה. –הנוספים ו/או גורמים אחרים 

    

זמין בגין הפרעה כל תביעה שיגישו הקבלנים הנוספים ו/או האחרים כנגד המ  ג.  

כלשהיא, תהיה חייבת בשיפוי מלא ע"י הקבלן לרבות כל ההוצאות הנלוות שנגרמו 

  למזמין.

  

כל תביעה בגין הפרעה לקבלן שתיווצר עקב עבודת הקבלנים הנוספים או הגורמים   ד.  

  האחרים באתר לא תוכר ולא תשולם כל תוספת על האמור.

  

  מדידת כמויות  .50

  

בצענה לפי מספר יחידות או לפי מטר אורך, המידות נטו ללא תוספת א. כל המדידות תת  

  עבור  פסולת, פחת ואביזרי עזר. 

  ב. הגשת חשבון תעשה לפי מבנה כתב הכמויות.         

  

  מוצרים בהשגחת מת"י  .06

  

כל החומרים ו/או מתקנים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בעלי תו תקן ישראלי (או   א.  

ירופאי במידה ואין תקן ישראלי, אולם יכללו אישור תקן אמריקאי או מערב א

  ישראלי).

  

במידה והקבלן מבקש לספק מוצר או מתקן מתוצרת חוץ, אשר נתוניו הטכניים   ב.  

אינם לשביעות רצון המתכנן, רשאי יהיה המתכנן לדרוש מהקבלן ביצוע בדיקה 

  במכון תקינה מורשה על חשבונו של הקבלן. 
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  עבודהנהול יומן   .07

  

  הקבלן ינהל באתר יומן עבודה.  א.  

  

  הפורמט של יומן העבודה יוצג למפקח עם קבלת צו התחלת עבודה ויאושר על ידו.  ב.  

  

  יומני העבודה ימולאו מדי יום ויסוכמו בסוף כל שבוע.  ג.  

  

  ידי הקבלן-בדיקת התנאים באתר על  .08

  

התנאים, את דרכי הגישה,  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום העבודה וסביבתו, בדק את  

התשתיות והמערכות הקיימות, את רשימות החומרים והציוד הנדרשים ואפשרויות 

  אספקתם במועד, באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים הקיימים.

  

  בדיקת חומרים ואישורם  .09

  

הקבלן חייב לקבל אישור מן המתכנן בכתב ומראש הן ביחס למקורות החומרים   א.  

ם יש בדעתו להשתמש, הן ביחס לטיב אותם חומרים והן ביחס למראה שלהם. בה

אולם מוסכם במפורש, כי בשום פנים ואופן אין אישור מקור החומרים, משמש 

  אישור לטיב אותם החומרים המובאים מאותו מקור.

באשר להתאמת החומרים והציוד  המתכנן יהיה הפוסק האחרון ללא עוררין    

  הטכניות.למפרט ולדרישות 

הרשות בידי המתכנן לפסול משלוחי חומרים, אם אין אותם החומרים מתאימים     

  לצורכי העבודה.

  

לאחר אישור החומרים ע"י המתכנן כאמור לעיל מתבקש הקבלן להגיש למפקח   ב.  

  דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה.

ו את מידת החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המתכנן, ותוצאותיה יקבע    

התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטיה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת, 

תגרום להפסקת העבודה וסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום על חשבון 

הקבלן. העבודה לא תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים מטיב מאושר ובכמות 

בנה את שני הצדדים, המתקבלת על דעת המתכנן/מפקח. הבדיקות הנ"ל תחיי

   .הוצאות הבדיקות יחולו על הקבלן בלבד
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חומרים או ציוד מוצרים אשר זמן אספקתם ארוך, או שקיימת בעיה של יבוא או   ג.  

יוזמנו מבעוד מועד ולא "ברגע  –שיש צורך בהזמנה מיוחדת או יצור מיוחד 

לחומר/מוצר האחרון" על מנת למנוע עיכובים בבצוע או דרישה של הרגע האחרון 

  חלופי.

  

  ביצוע לפי תכניות והוראות  .01

  

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות ובאורח מקצועי נכון בהתאם לדרישות   א.  

כן תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, - המפרט והתקנים. כמו

על  צווים או תקנות ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן, או

  חלק מהן, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

  

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת   ב.  

עבודה או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור 

  כזה באם יידרש.

  

  הגנה על חלקי המבנה  .11

  

הגנה על העבודה אשר בוצעה, הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם   א.  

החומרים והמוצרים הקיימים במבנה הן בקומה בה הוא עובד, הן בדרכי הגישה 

  אליה והן ביתר הקומות בפני נזק כל שהוא.

  

הקבלן יבטיח הגנה על מוצרים חומרים ועבודות אשר הוא עצמו ביצע וינקוט בכל   ב.  

ם, עד למסירת המבנה, האמצעים הדרושים לשמירה על כל העבודות וכל המוצרי

  וזאת בהתאם לדרישות המפרט.

  

בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר, מוצר, תהליך או עבודה, יפעל הקבלן     

בכפיפות להוראות המתכנן או הנחיות היצרן ועליו להקפיד במיוחד שלא לגרום כל 

נזק שהוא. מודגש כי חובת הקבלן מתייחסת גם לעבודות שתבוצענה על ידי 

  לנים אחרים.קב

  

  אישור שלבי העבודה  .12

ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע מאחריותו המלאה - אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על  

  והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר.
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  היקף החוזה  .13

  

המזמין רשאי להקטין או להגדיל את היקף העבודות עפ"י חוזה זה בשלמותו, או של   

סעיפיו וזאת ללא כל הגבלה ומבלי שהדבר יגרום לשינוי פרק מפרקיו או של סעיף מ

  במחיר שהוצע או במשך הבצוע.

  

  בדיקות מעבדה  .14

  

ידי -ידי המפקח) במהלך העבודה יוזמנו על-כל הבדיקות הדרושות (ואשר יקבעו על  

  הקבלן ועל חשבונו.

  

  ) ומסמכים שיוגשו בגמר העבודהAS MADEתכניות עדות (  .15

  

דה יגיש הקבלן למפקח תכניות מעודכנות לאחר ביצוע. התכניות יכללו בסיום העבו  א.  

  תאור מדויק של כל העבודות.

עותקים אשר יחתמו ע"י הקבלן וימסרו למזמין בצרוף  4לאחר העדכון יופקו     

  לפחות, לרבות העתק אחד למתכנן. 2010דיסקט של התוכניות בתוכנת  אוטוקאד 

  

ל את תעודות האחריות למיניהן (למוצרים, מתקנים בנוסף יגיש הקבלן תיק הכול  ב.  

וחומרים), ספרי מתקן, הוראות הפעלה ושימוש, הוראות אחזקה, סכמות של 

  לוחות חשמל וכד'.

  

  עותקים ויתבצע על חשבון הקבלן ובאחריותו.  5 -כל הנ"ל, יוגש ב  ג.  

  

  סיום העבודה משמעו גמר הביקורת למסירת העבודה.  ד.  

  

  מדידות  .16

  

כל המדידות הדרושות לביצוע העבודה בין לפני תחילת העבודה, בין במהלכה ובין   א.  

ידי הקבלן ועל חשבונו באמצעות - בסיומה ו/או על פי דרישת המפקח יבוצעו על

  מודד מוסמך בלבד.

  

  על הקבלן יהיה לבצע מדידת מצב קיים לפני התחלת העבודה.  ב.  



 46 

  

ידה (של המצב הקיים) לבין התכניות יודיע במידה והקבלן ימצא סתירות בין המד  ג.  

  מיד למפקח.

  

אישור המפקח על סימון, מיקום, גובה וכד', אינו מהווה אסמכתא לקבלן והקבלן   ד.  

  ישאר אחראי להם.ילבדו 

  

  עדיפות בביצוע  .17

  

הקבלן רשאי להציע סדר עדיפויות בביצוע ולהביא הצעה זו לאישור המפקח. הקבלן   

סדר העדיפויות שנקבע ואושר ע"י המפקח ולא תתקבל כל תביעה שהיא חייב לעבוד לפי 

  בגין כך.

  כל זאת בכפוף לשלבי הבצוע ומסגרת לוח הזמנים.  

  

  לוח זמנים  .18

  

כבר בשלב הגשת ההצעות נדרשים הקבלנים לברר את המצאות כל החומרים   א.  

  האביזרים והפרטים הנדרשים בתכניות ובמפרטים "על המדף".

יתברר למי מהקבלנים שפריט כלשהוא אינו קיים במלאי, או שזמן האספקה היה ו    

על כך מיד   יודיע  –שלו אינו מאפשר לקבלן עמידה בלוח הזמנים שהוכתב 

  למזמין טרם הגשת ההצעה על מנת לבדוק אפשרות החלפת הפריט בפריט אחר.

משך  למען הסר ספק מובהר שהקבלן אשר יבחר, ידרש להזמין את הציוד אשר    

אספקתו ארוך מיד עם חתימה על ההסכם על מנת למנוע פיגור אפשר בלוח 

  הזמנים.

  

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך שבוע מתאריך צו התחלת העבודה, לוח זמנים   ב.  

מפורט לביצוע העבודה כולל הגדרת נתיב קריטי. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחרי 

שלבים של הביצוע כולל אספקת שלבי ביצוע והוא יקיף את כל התהליכים וה

  חומרים, הפעלת קבלני משנה בהתאם לתקופת הבצוע הכוללת.

  

לוח הזמנים יכלול הן את העבודות באתר עצמו, הן את העבודות המתבצעות בבתי   ג.  

  המלאכה והן את ההזמנות של הציוד שהקבלן נדרש להתקין.
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  קבלני משנה או קבלנים אחרים  .19

  

אי למסור או להעביר כל חלק שהוא בחוזה זה לקבלן אחר ללא הקבלן אינו רש  א.  

  הסכמת המתכנן מראש בכתב.

אף אם יקבל הסכמה כזו, ישאר הקבלן לבדו אחראי עבור כל קבלן כזה. הסכמה     

הנ"ל לא תהווה בסיס לקשירת יחסים או מחויבות בין המזמין ו/או המפקח לבין 

  הקבלן האחר.

  

המפקח רשימה של קבלני המשנה שיועסקו על ידו  על הקבלן להגיש לאישור  ב.  

  בעבודה זו וזאת תוך שבוע מיום קבלת צו התחלת עבודה.

  

על הקבלן להציג בפני המפקח קבלני משנה בעלי ניסיון, מתאימים ומורשים   ג.  

לביצוע העבודות. הרשות בידי המפקח ו/או המתכנן לא לאשר מסירת עבודה 

  ם לדעתו מבחינה כלשהי לבעל מקצוע שאינו מתאי

מקצועית או מכל סיבה שהיא. כמו כן רשאי המפקח לדרוש הרחקה מהבניין של כל     

  קבלן משנה, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו.

לא אושר קבלן משנה, או סולק מהשטח קבלן משנה אשר אושר כנדרש, לא יהיה     

אג להביא במקומו קבלן בכך כדי לדחות את לוח הזמנים עליו התחייב והקבלן יד

  ימים. 7משנה אחר לשביעות רצון המפקח, לא יאוחר מחלוף 

  

המפקח רשאי לדרוש מסירת סוגי עבודה שונים לקבלני משנה מסוימים לפי   ד.  

בחירתו, אך האחריות עבור איכות ביצוע והוצאה לפועל של העבודות הנ"ל תהיה 

  שינוי בלוח הזמנים.מוטלת על הקבלן בלבד, וזאת ללא תוספת מחיר או 

  

  בטיחות באתר  .02

  

הקבלן כפוף בנושא הבטיחות למרותו של המזמין או הקבלן הראשי וחייב להישמע   א.  

להוראות הבטיחות של מנהל העבודה מטעמו, בתוקף היותו אחראי על הבטיחות 

  באתר כולו על פי פקודת הבטיחות.

  

חוק כנדרש. הקבלן ימנה את הקבלן אחראי לקיום כללי הבטיחות והוראות כל   ב.  

  מהנדס הביצוע או את מנהל העבודה כממונה על הבטיחות.

הקבלן יוודא כי מי שמונה על ידו להיות אחראי על הבטיחות מכיר את כל הכללים     

  והחוקים הנוגעים לנושא והוא מתעדכן מפעם לפעם בהוראות והנחיות חדשות.
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בצוע ויוודא באופן שוטף קיום כללי האחראי לבטיחות ימצא באתר במשך כל זמן ה    

  הבטיחות ע"י כל אחד מהפועלים או קבלני המשנה הפועלים באתר.

  

הנחיה או הוראה של המפקח, או אישור של המפקח לאמצעים הננקטים או   ג.  

לפגמים או לשיטת עבודה, אין בה כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן 

  לנושא הבטיחות.

  

  וי ערךוטיביים ומוצרים שסעיפים אלטרנ  .21

  

במקרה שמופיעים בכתב הכמויות או במפרטים המיוחדים סעיפים אשר הינם חלופיים   

לסעיפים אחרים, תהיה למתכנן סמכות בלעדית להחליט לגבי החלופה הנבחרת, ללא 

  עוררין וללא כל תוספת מחיר ו/או תוספת זמן בצוע.

  

  רך מאושר ע"י המתכנן.וה עוצוין בסעיף "או ש"ע" הכוונה היא לש  

  

  העבודהעבודות כלליות ותכולת   .22

  גם את ביצוע העבודות או אספקת ציוד דלהלן:  מחירהל ובאם לא יצוין אחרת, יכל  

  

ניקוי כל שטח העבודה לפני התחלת העבודה מפסולת, חומרי בנין, הכנת שטחי   א.  

  המפקח.אחסון ושטחי התארגנות וכן ניקוי מזמן לזמן בהתאם להוראות 

  הניקוי יעשה מכל הפסולת המצטברת ואשר תרוכז במקום אחד.    

אחריות הקבלן לנקיון האתר הינה אבסולוטית עד מסירת העבודה לידי המזמין.     

  הנקיון יבוצע באופן שוטף במשך כל משך העבודה.

למניעת אי הבנות מובהר בזאת שהקבלן חייב לבצע נקיון סופי חומרי עבודתו     

יבתו לפני המסירה הסופית ברמה המאפשרת עבודה נוחה ונקיה, כולל במבנה וסב

  שאיבת אבק מלוחות חשמל.

  

במקרה הצורך התקנת גדרות, או חסימות, או סגירות, תחזוקתן במצב תקין במשך   ב.  

זמן העבודה וסילוקן עם השלמת העבודה, הכל לפי הנחיות המפקח. כמו כן 

הרה וכל אמצעי אחר שיהיה דרוש להגנת הסדרת מעקות, אמצעי תאורה, שלטי אז

  הפועלים והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות.
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וי מים, ובדיקת האתר וסביבתו על מנת לאתר את מערכות התשתיות לרבות ק  ג.  

ביוב, כבלים חשמליים, טלפון וכד' (גלויים או נסתרים). הקבלן בלבד יהיה אחראי 

  לשלמותם.

  

זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או כל החומרים (ובכלל   ד.  

  המשמשים לביצועה), הפחת שלהם, והמסים החלים עליהם.

  

כל העבודה וכוח האדם המקצועי האחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי   ה.  

החוזה לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות בפרקים המתאימים במפרטים 

  ך אחר ממסמכי המכרז.הטכניים ו/או בכל מסמ

  

שימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש   ו.  

  באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות.

  

הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה   ז.  

  דים לאתר וממנו.העמסתם ופריקתם וכן הובלת העוב

  

אחסנת החומרים, הכלים המכונות, הציוד וכו' וכן הגנה על העבודות שכבר   ח.  

  הושלמו.

  

הוצאות הגנה ובטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי   ט.  

  וכד' וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג האוויר ונזקים אחרים מכל סוג.

  

צוע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות הוצאות בגין בי  י.  

  אספקה ובדיקות במכונים.

  

  צוע הזנות חשמל ותאורה זמניים בכל האתר לפי המפורט.יב  יא.

    

הכנת תכניות עדות וספר מתקן לרבות הוראות שימוש, הנחיות אחזקה, תעודות   יב.

  אחריות וכד'.

  

המערכות הכלולים בהסכם זה לתקופה אחריות לפעולה תקינה של המבנים ו  יג.  

  אחריות ובדק כמצוין בהסכם.
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הפעלות ניסיוניות וויסות המערכות האלקטרומכניות, בדיקות נתוני ציוד, הרצות   יד.  

  וכד' וכן הוצאות הקבלן בגין אמון ותרגול צוות המזמין .

  

דה מסוימת כמו כן, מובא בזאת כי אי הבנה של סעיף כל שהוא ו/או כל חלק מעבו  .טו  

אשר לא הובנה ו/או אשר לא פורשה כראוי אינה תהיה עילה לדרישה כספית כל 

  שהיא.

  

  אחריות בפני נזקים  .23

  

עם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, הופך הקבלן להיות האחראי היחידי להשגחה   

לטיפול ולאחריות בפני נזקים לגבי כל העבודות שיעשו בשטח בתחומי עבודתו ו/או 

מים ובדרכים בהם ישתמש לצרכיו, ו/או בתחומים ובדרכים המשמשות קבלן נוסף בתחו

  ו/או אחר העובד בסמיכות, או בדרכים המשמשות את הקומות או את המבנים שבסמוך.

אחריות זו תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה לרבות כל הדרכים   

ום זה וכן תיקון ופיצוי בגין כל נזק בהן ישתמש הקבלן, לרבות כל פסולת שהיא בתח

  שיגרם עקב ביצוע העבודות.

  

  תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות  .24

  

הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות, שנקבעו   

  על ידי הרשויות בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים.

על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן   

מילוין של ההוראות -תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי

  והתקנות הנ"ל.

  

  מידות בתכניות  .25

  

הקבלן יבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקרה שתמצא   א.  

ט או בכתב הכמויות, או ההשוואה בין טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים, במפר

ה או הטעות. החלטת יהתכנית לבין המציאות באתר, יודיע למפקח על הסטי

  המפקח בנדון תהא סופית ומכרעת.

  

  לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.  ב.  
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  מפרטים מיוחדים ואופני מדידה

  

  תקשורת ומ.נ.מ. שמלמפרט מיוחד למתקני ח - 08פרק 

  

  

המפרט הכללי למתקני חשמל הבין משרדי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה בין 

  המזמין לבין הקבלן.

  .08פרק  –(תוספת או שנוי) למפרט הכללי  השלמהמפרט מיוחד זה מהווה 

ככלל תבוצע העבודה לפי דרישות המפרט הכללי בהוצאתו האחרונה אולם 

  לן עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.הדרישות המופיעות לה

 

  

    תאור האתר  .1

  .  

  קיים וחיבור לתשתיות קיימות.ספר  מבנה בוך ביתתוספת                   

המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על הגדלת חיבור וטיפול בחיבור חדש של כל 

  הקמפוס.

                    

  

                                      

  תאור כללי של העבודות  .2

  המפרט/ים מתייחסים לעבודות שיבצע הקבלן כדלקמן :

  

  ביצוע גומחא לארון מדידיה  ח"ח וללוח חלוקה ראשי ,ותאום עם ח"ח .    2.1

  

  . לוחות חשמל קומתיים    2.2

  

כולל הזנות ללוחות חשמל, לכל השטח שבטיפול בצוע מתקן חשמל מושלם לכח     2.3

מתקני מיזוג אויר,  ,מתקנים אלקטרומכניים,נקודות לבתי תקע ,יודלצ

  .קצהאביזרי אינסטלציה,

  

  .השטח שבטיפולבכל ביצוע מתקן חשמל מושלם לתאורה    2.4             
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בצוע תשתית מלאה של סולמות ותעלות וצנרת מכל סוג לכל מערכות החשמל,     2.5

פרוייקט לרבות לטלפוניה, בטחון, מערכות מתח נמוך מאוד תאורה ותקשורת שב

גלוי אש וכד' לכל המערכות כולל כל המתח הנמוך, והנמוך מאוד כולל תקשורת 

  על כל סוגיה.

  

בהתאם לדגמים שיאופיינו ע"י   השטח שבטיפולבכל  תאורת חירום וגופי תאורה,      2.6

   מהנדס החשמל ובאישור האדריכל והמזמין.

  

  .שיבוצע ע"י אחריםבצוע שילוב וחבור כל מתקן חשמל    2.7

  

  ובטחון. בטיחות למערכותביצוע תשתית והכנת צנרת וכבלים    2.8            

                       

בלוחות מערכות כיבוי אוטומטי בגז כולל  במבנה, ביצוע מערכת גילוי אש ועשן   2.9

  יתוק הזנות ללוחות החשמל.בהתאם לדרישות התקן,כולל יחידות לנחשמל 

  

כולל תאום עם  במבנה.ת טלפון ופריסת כבלי טלפון, חיבורים וביצוע נקוד ביצוע  2.10

  .חברת בזק

  

  ו/או מערכת לכבלים   לממ"דביצוע מושלם של מערך טלוויזיה ואנטנה מרכזית     2.11             
  .         YES -ו/או ל

  

  וכו'. ברים בין קומות, ביציאות כבלים מחדרי חשמלבצוע אטומים נגד אש במע  2.12

  

והמצאת אישור  והחשמל עם השלמת ןמתקל 3בצוע בדיקת מהנדס בודק   2.13

לרשויות לאחר תיקון כל הליקויים שידרשו, ללא הסתייגויות, וללא תוספת 

  מחיר.

  

  הכנת תוכניות עדות וספרי מתקן מפורטים.  2.14

משורטטות בתוכנת  טים תוכניות סופיות לפי ביצועס חמישה על הקבלן לספק         

  . +דיסק אוטוקאד

עותקים הכולל נתונים טכניים של כל האביזרים   5-יש למסור למזמין תיקי מתקן ב

  במערכות המפורטות להלן: שהותקנו

  תכניות לוחות החשמל 

  מערכת גלוי אש ועשן

  .כל מערכת אחרת שתבוצע ע"י הקבלן
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  .סריקה טרמיות בכל לוחות החשמל נשוא עבודה זו ביצוע בדיקות  2.19

  
הנ"ל באחריות קבלן  –זימון כל הרשויות לפני בצוע לשם תאום סופי לפני בצוע   2.20

 החשמל.
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  מיוחד  טכני מפרט   

 

  נקודות   א.    

  

  העבודה תבוצע בהתקנה סמויה, אלא אם צוין במפורש אחרת.     .1

 

יקום האביזרים בהתאם לתוכניות. יש להקפיד על גבהים אחידים של מ    .2

  האביזרים, הקופסאות וכד'. 

יבוצעו על חשבון  -כל התיקונים שידרשו על ידי המהנדס בגין אי הקפדה כנ"ל    

 הקבלן. 

 

כל חיבורי הקיר לחשמל ותקשורת יחוזקו לקיר על ידי מסגרת מתכתית     .3

  וברגים. 

 

יסומנו במספרי  -: חיבורי קיר, מפסקים, קופסאות חיבורים כל האביזרים    .4

  המעגלים המתאימים. 

יסומנו באמצעות שלטי סנדביץ חיצוניים, שיחוזקו -בחיבורי הקיר והמפסקים   

 לקיר ע"י ברבים ודיבלים, או, יודבקו לתעלות הפח. 

או, קופסאות החיבורים יסומנו באמצעות מדבקיות עמידות שתהיינה פנימיות,    

 באמצעות שלטי סנדביץ חיצוניים, בהתאם להחלטת המהנדס והמפקח באתר. 

 הסימונים הללו כלולים במחיר הנקודה.    

 

  נקודות מאור תסתיימנה בקופסאות הסתעפות.    .5

  

.      בתי תקע חד פאזים מעל תקרה מונמכת יותקנו ע"ג  קירות או קנזולות ולא ישירות 6

  ע"ג

  לרצפה.  שהתקע לא יותקן במקביל התקרה באופן         

 

  מובילים, כבלים ומוליכים ב.    

 

  מ"מ.  20-אין להשתמש בצינור בקוטר קטן מ    .1

 

  אין להשתמש בצינור שרשורי במבנה.     .2
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  הצינורות יהיו בלתי דליקים.     .3

 

בחתך המתאים לזרם הנומינלי אך לא  PVC-המוליכים יהיו מנחושת מבודדים ב    .4

  ממ"ר.  1.5-פחות מ

 

  על הקבלן לתאם את תוואי הצנרת עם פרטי הקונסטרוקציה והאדריכלות.     .5

 

  יש להתקין שרוול לצינור בכל מקום בו הוא עובר בתפר התפשטות.     .6

 

כל קופסאות המעבר וההסתעפות, תהיינה כדוגמת קופסאות גוויס, כולל מכסה     .7

 המחוזק באמצעות ברגים. 

  

  ו בצבעים שונים בהתאם לפונקציות השונות: הצינורות יהי    .8

        

 צבע אדום    -  מערכת גילוי אש

 צבע כחול   -  מערכת טלפונים

 צבע ירוק   -  מערכת חשמל

 צבע חום   -  מערכת טלוויזיה

 צבע צהוב   -  מערכת מסופים

 צבע כחול   - מערכת אינטרקום

 

  "מ. מ 1.5-תעלות הפח תהיינה מגולוונות בעובי שלא יקטן מ    .9

 ברזל מחורץ מגולוונים לקשירת כבלים.  יזוויתנהתעלות תכלולנה        

 

  אביזרי החיזוק והתלייה לתעלות וסולמות פח יהיו מגולוונים ומתועשים.  .10

  

   ק"ג למ"א. 50.    סולמות הכבלים והמתלים עבורם יתאימו לנשיאת כבלים במשקל 11

 

מתוצרת יצרן התעלה שיותקנו במרחקים  תעלות פלסטיות תכלולנה אוחזי כבלים  . 12

  ס"מ זה מזה.  50-של כ
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תעלות הפח ו/או האלומיניום לשקעים, תהיינה מתועשות ותכלולנה זוויות פנימיות   .13

וחיצוניות וסופיות אורגינליות, וכן מחיצות פנימיות ואמצעי התקנת שקעים 

  אורגינלים. 

 

קיות חרוטות, או, סרטי הדבקה כל הכבלים והצינורות יסומנו באמצעות דס  .14

  מ' בתעלות או סולמות כבלים.  10פלסטיים ממוספרים בקצותיהם, וכן כל 

 

כל המוליכים המחוברים ללוחות יסומנו במספרי המעגלים באמצעות שרוולי   .15

  סימון.

  

  עלות.מ 90בעלי מוליכי נחושת עם בידוד עמיד בטמפ' של  FR-XY2Nהכבלים יהיו מסוג   .  16         

  

  .    כבלי הזנה למערכות גילוי וכבוי אש, מערכת כריזת חרום, מפוחים להוצאת עשן, רגשי17         

  זרימה, מעליות, משאבות כיבוי אש ומתקני חירום לפי החלטת מהנדס הבטיחות וחוק                   

משיכים לתפקד גם לאחר המ 90E 180FE NHXHXהחשמל, יבוצעו ע"י כבלים מסוג                   

  שריפה 

  מעלות) ובהתאם לדרישות  800דקות בטמפ' של  331IEC )180-בהתאם לתקן הבינלאומי                    

  חוק החשמל.                  

  

  

  גופי  תאורה   ג.    

  

בעלי תו תקן או של  תו תקו ישראליגופי  התאורה  יהיו בעלי    .1

 יום האספקה.אירופי בתוקף שנה קדימה מ

 5-לגופי תאורת לד ל שנים. 3-אחריות לכל גופי התאורה תהיה ל .2

 שנים.

  מחיר גוף התאורה כולל את ציוד ההפעלה והנורות.   .3

לגופי התאורה המוצעים יהיו עקומות פוטומטריות ,טבלאות    .4

נצילות , תוכנה ייעודית  לחישובי תאורה  ושרות להרצת חישובי 

 תאורה.

על חלקים מתכתיים יכלול בורג הארקה מרותך כל גוף תאורה ב  .5

כולל אומים ודסקיות מפליז או לשון הארקה תקנית וכן בלוק 

  מהדקי חיבור. 
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יסופקו עם דרייבר עצמאי המחיר יכלול   LEDגופי תאורה מבוססי  .6

  .את מחיר הדרייבר

  הציוד לגופי תאורה יהיה:  .7

  מתוצרת :יהיו  PL-ו לואורסנטייםמשנקים אלקטרונים  לג.ת. פ  .א

  פיליפס. שוובה, אוסרם,-ווסלו הלוואר,טרידוניק,      

  תהיינה מתוצרת :PL ,- ות ולואורסצנטינורות פ  .ב

  אוסרם או  פיליפס אירופה .

  .LED. גופי תאורה 8              

או שווה תכונות  CREEלומילדס או –תהיינה מתוצרת פיליפס LEDנורות א. 

  המאושר ע"י המתכנן.

  לפחות. 80יהיה   CRIרת הצבע מקדם מסי .ב

,קבוצת IEC 62471ג. גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגיות ת"י/

  .RG 0סיכון 

, הערך המירבי (פיק) של הקרינה בתחום הכחול 3000Kד. טמפרטורת הצבע תהיה עד 

  מהעוצמה המירבית (פיק) הנפלטת.  45%,יהווה עד nm 420-450של הספקטרום 

שעות לפחות. מותרת ירידת שטף האור עד  50,000חיי גוף התאורה יהיה ה. אורך 

) בהתאם לתקנים הרלוונטיים ובזרם L80/F20מסך הנורות ( 20%וכשל של עד  80%

  העבודה המתוכנן.

לפחות בעומס מלא ובכל מצבי העמעום  0.92ו. מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה 

  האפשריים.

שעות  50,000יה מאושרת ע"י היצרן ומשך חיים של תה -דרייבר-ז. מערכת ההפעלה

  לפחות.

  FLICKER FREEח. גופי התאורה יהיו ללא הבהוב 

  נמוך בהתאם לדרישות למתקנן ירוק  UGRט. עם 

ת ונטענ ותוסולל ניםחירום, יכללו מטע שלטי יציאתגופי תאורת חירום וכן . 9

   עצמית.לבדיקה ת ודקות לפחות וכן מערכ 90לפעולה עצמאית של 
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  גופי תאורה יכללו כיסוי לציוד ההפעלה למניעת מגע. .   10

מ"מ מעל לתקרה  2המותקנים בתקרות גבס יותקנו טבעות מפח בעובי גופי תאורה ל. 11

  אליה יחוזקו גופי התאורה.

המותקנים בתקרות פח תותקן טבעת מגבס  מעל לתקרה אליו יחוזק גופי תאורה ל. 12

  גוף התאורה.

י תאורה ואמבטיות תאורה בתקרות תותבות, יחוזקו לתקרה הקונסטרוקטיבית, גופ. 13

הנ"ל כלולים  ,בחשבון משקל הגוף חושייקאו, בחיזוק שיאושר ע"י המהנדס והמפקח 

  במחירי התקנת הגופים.

 ,הוא מציע אותם התאורה גופי כל של מפורט אפיון יספק למפקח  התאורה ספק. 14

ונתונים  ,והדגם היצרן שם ,הגוף תמונת את יכלול הפירוט . ע"ש תאורה גופי לרבות

  . ."וכו האור פיזור של דיאגרמה האור ניצולת כגון פוטומטרים

  מספק. שהוא התאורה גופי עם תאורה חישובי ימציא התאורה ספק. 15

  מייבא. הוא ממנה היצרנית מהחברה ההזמנה כתב את ימציא התאורה ספק. 16

 .והמפקח המהנדס האדריכל לאישור פיזית התאורה גופי כל את להעביר יש. 17

 עשרה תוך ברצפה או בקיר השקועים התאורה לגופי הביטון קופסאות את לספק יש. 18

 .המקורי התאורה גוף בצרוף ,החוזה ממועד חתימת ימים

  .והאדריכל המפקח ,החשמל מהנדס י"ע שאושר כזה יהיה ערך שווה ת"ג. 19

  

  

 לוחות חשמל   .ד

  

   כללי – 1פרק 

  
  

  ולחוק החשמל. 61439 הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י   1.1

  

  תקן.- יהיה  בעל היתר מכון התקנים הישראלי לסמן את לוחות החשמל בתו-היצרן   

  

  בהתאם להוראות מכון התקנים. 61439הלוחות יסומנו בתו התקן לת"י   1.2  
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  בניית הלוח -  2פרק  

  וחמסד (מבנה) הל   2.1

  .-61439 או לת"י  62208 -מסד הלוח יתאים לתקן ת"י  

הלוח יהיה בנוי מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים, תרמיים, 

  חשמליים וסביבתיים. 

כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות, יהיו בעלי חוזק מכני מספיק 

  שיאפשר לעמוד בפני המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר.

  
  . בלוחות להרכבה פנימית תהייה דרגת 61439-1 על פי התקן הישראלי           

  .Bובלוחות להרכבה חיצונית דרגת חומרה   Aחומרה       

                       . IEC 62262(הלם מכני) תעשה לפי התקן הבינ"ל  IKדרגת ההגנה       

תקנה פנימית מוגנת מים ו/או לה, לוחות =08IK-פנימית יעמדו ב תקנהלה לוחות      

  .IK=10-חיצונית ב התקנה

 

  תנאי סביבה  סטנדרטים   2.2

  הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים, כדלהלן, אלא אם צוין אחרת: 

 35° -שעת  24-טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית לC טמפרטורה ;
  .  40°Cמקסימאלית רגעית   

 40° - ב 50%ת של לוחות להרכבה פנימית יתוכננו  ללחות היחסיC .  

  לוחות להרכבה חיצונית  יתוכננו ללחות היחסית 
  . 25°C -ב 100% -רגעית של  

  3דרגת הזיהום הסטנדרטית תהיה.  

 מטר. 2000- גובה ההתקנה מתחת ל  
  
  

  דרגת ההגנה      2.3          

דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים ונוזלים  תסומן בדרגת 

IP  בהתאם לתקן הבינ"לIEC 60529תהיה  ת. דרגת ההגנה המינימאליIP2X  דרגת ,

. בלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, IPXXBבחזית הלוח תהיה  תההגנה המינימאלי

  .IP55B תתהייה דרגת ההגנה המינימאלי
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היצרן יספק, למרכיב הלוח בשטח, הוראות הרכבה על מנת לשמור על דרגת האטימות 

  ת. לוחות להרכבה חיצונית יציידו באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי.המוצהר

  

  מקום שמור והגדלה עתידית של הלוח    2.4

   30%שמור של הלוח יהיה בנוי כך שישמר בו מקום 

  :יחולק כך גודל המקום השמור לאבזרים עתידיים  

במינימום  מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פס צבירה ראשי וחלוקה  יהיה א. 

  נפח הלוח. 10%

מקום לאביזרים עתידיים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר יהיה  ב.  

  מכלל ציוד המיתוג. 20%במינימום 

  היצרן יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד.  

  

  דרגת המידור  2.5

ים מאביזרי כלומר, פסי הצבירה יהיו מופרד 2Bדרגת המידור המינימאלית תהיה 

 המיתוג. בכל מקרה, יבנה היצרן את הלוח לפי דרגת המידור הנדרשת על ידי המזמין.

  .   61439-2   המידור לפי תקן

  מקדם  העמסה   2.6

מקדם העמסה  של הלוח או חלק של הלוח יוגדר על ידי היועץ. אם נתון זה הזה   

  חסר, יקבע היצרן את מקדם העמסה לפי הטבלה בתקן.

 RDFמקדם העמסה   עגליםמספר מ

2-3 0.9 

4-5 0.8 

6-9 0.7 

 0.6  10מעל 

    

  גישה לציוד וגובה התקנה       2.7

תהיה גישה נוחה  להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפתם המהירה. מהדקים יותקנו   א.

  מ' מרצפת המבנה .  0.2בגובה  מינימאלי של 

מ' מרצפת  2.0 - מ' ל 0.5גובה שבין ידיות המפסקים יותקנו  בהתאם לחוק החשמל ב  ב.

מרצפת המבנה. לחצני חירום  2.2-מ' ל 0.2הלוח. מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין  

  מ' מרצפת המבנה . 1.6- מ' ל 0.8יותקנו בגובה  שבין 
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  הגשת תוכניות לאישור –נספח א' 

  
  

  יצרן הלוח   יגיש לאישור המהנדס היועץ את הנתונים הבאים:  1-א

  .תרמה חד קווידיאג -

  תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב. -

  מבט חזית  הלוח עם דלתות. -

  תוכנית העמדה על הרצפה. -

  מבט מלמעלה.  -

  תוכנית מהדקים. -

 שילוט. -

  רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. -

  סימון חוטים. -

 כניסת כבלים. -

  
  מידע שיש לצרף עם התוכניות:  2-א

  .ccIאו  cwIרם קצר כושר עמידה בז -

  מתח עבודה ותדירות. -

  (מתח הלם). Uimpמתח אימפולס  -

  .Uiמתח בידוד  -

  זרם נומינלי של כל אביזר. -

  .IK\IPדרגות ההגנה   -

  מידות. -

  משקל. -

  דרגת המידור. -

  חתכי כבלים המתחברים ללוח. -

- RDF –  העמסה  מקדם  

  דרגת הזיהום. -

  ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. -

 אי שירות מיוחדים, אם יש צורך.תנ -
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  נתונים חשמליים: - 3פרק 

  380/415VAC: (Ue)מתח נקוב

   V AC 230 V AC 24,' :מתח פיקוד 

  :עמידות הבידוד למתח

  1000V: (Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים 

  :עמידות הבידוד למתח יתר 

  על מרכיבי ההפרדה הראשיים. 12KVמתח אימפולס: 

  IVח יתר: קטגורית מת

  :רמת הזיהום

  3רמת זיהום: 

  :תדר נקוב

  Hz 50תדר נקוב: 

   :שיטת ההארקה

  מערכת ההארקה היאTN-CS.  ההגנה על חיי אדם תתבצע על ידי מפסקי

  הזרם. בונה הלוח יבדוק את הסלקטיביות בין הגנות זרם קצר. 

   ותכללידרישות   - 4פרק 

 
היו בעלי הגנות טרמית ומגנטית מפסקי הספק תלת פאזיים חצי אוטומטיים י    .1

  הניתנות לכיוון. 

 IEC 947וולט בהתאם לתקן  400  -ב  kA 36  יהמינימאל ICSכושר המיתוג        

 בלוח הראשי. KA 50-בלוחות המשנה ו

  אמפר ומעלה יהיו בעלי הגנות אלקטרוניות. 250מפסקים ל           

      יות  לפיקוד ובקרה אך לא פחותמפסקים יצוידו במגעי עזר לפי התוכנ         

 1NO+1NC                  

 Cאו  Bוולט, בעלי אופיין  -400ב kA 10 ימינימאלמאמ"תים יהיו בעלי כושר מיתוג   .2

  . IEC 898בהתאם לתוכנית בהתאם לתקן 

    . AC-3-מגענים למיליון פעולות לפחות ב  .3

על גבי גומיות למניעת זעזועים ובצורה שנאים יהיו בעלי ליפופים נפרדים מותקנים   .4

  שתאפשר החלפתם בקלות. 
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  שעות.  24אמפר עם רזרבה מכנית  16, מגע םמודולאריישעוני שבת יהיו   .5

כל האביזרים בלוחות ישולטו בשלט סימון חיצוני סנדביץ' ובמדבקת פלסטיק   .6

יוצמד  במקום התקנתם הפיזי בלוח ובמקום שיראה לאחר הסרת המכסה. לכל לוח

  בחזית שלט שיפרט את כינויו ומספר המעגל המזין אותו. 

  ויחוזק ללוח ע"י ברגים או ניטים. השלט יהיה עשוי סנדביץ'         

  שלטי סימון יהיו בצבעים כמפורט:          

  . ,אדום חיוני,שחור או לבן בלתי חיוני UPSכחול            

 מ"מ לפחות. 6גודל אותיות  שלטי אזהרה לבן על רקע אדום           

כל ציוד ההגנה, דהיינו, מפסקים חצי אוטומטיים ומאמ"תים, יהיו מאותו יצרן   .7
  ציוד.

  יתאימו לחיבור תקשורת.  SATECמכשירי המדידה כדוגמת     .8

  .    לוחות החשמל יתאימו להכנסת מערכת כיבוי בגז.9

 

  

  רשימת ציוד - 5פרק 

  

  .SCHNEIDER ELECTRIC,ABB,EATON-MOELLERות: הציוד יהיה מאחת החבר  . 1

  

  . כל  הציוד יהיה מאותה חברה.2

  

  לחיווי. LEDעם נורית  OMRON- .  ממסרים3

  

  

 

  שונות   ה.

  

  ולתוכניות והיא כוללת:  4271הארקת יסוד תבוצע בהתאם לתקנות   .1

 

ח שטובעמודי היסוד, טבעת גישור מברזל מברזל אלקטרודות הארקת יסוד   א.    

לפחות, בקורות יסוד, בלולאה סגורה ורצופה, כולל  ממ"ר 3.5X30במידות 

ממ"ר המסתיימות  30X4יציאות חיצוניות מברזל מגולוון בחתך  4לפחות 

בתיבות משוריינות שקועות בקירות המבנה מעל למפלס הקרקע כולל שלט 

"הארקת יסוד", לרבות חיבור לפס השוואת פוטנציאלים באמצעות ברזל 

  לוון בחתך כנ"ל. מגו
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ס"מ  120ממ"ר ובאורך  6*60פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך   ב.   

 כולל חיבורו:  PVCלפחות, כולל הגנה עליו באמצעות תעלת 

 

ממ"ר מוגן בצינור  10(עם חוט בחתך 1X10/16Ø  לצנרת מים ראשית   .1

  מ"מ).  16 

 

  . 1X10/16 Øלצנרת גז בקוטר    .2

 

  . 1X10/16 Øו/או תעלות מיזוג אויר לצנרת הסקה   .3

 

  וכדומה.  1X10/16 Øארון טלפוני ראשי   .4

  

: מערכת הגנה מפני ברקים למבנים 1173.      הארקת גגות תבוצע בהתאם לת"י 2

  ומתקנים, מערכות הגנה חיצוניות.

ס"מ  90חפירה של תעלה עבור כבל חשמל ו/או תקשורת תהיה בעומק   א.    .3

ס"מ כ"א,  10שכבות חול נקי בעובי  -2בתחתית, כולל כיסוי ב  ס"מ  40וברוחב 

ס"מ יישור ופינוי העודפים, וכן סימון  25בשכבות של   לרבות מילוי והידוק 

  ס"מ מפני הקרקע.  40בעומק   התוואי בסרט פלסטי תיקני, 

, שיותקן ע"ג פלטת בטון במידה10סימון חיצוני באמצעות שלט פטיש דגם         

ס"מ בכל פניה, או בקו ישר במרחקים שאינם עולים על  20/20/40      

  מ'.  50

לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח     

  גם חציבה בכל סוגי עפר וסלע.  חפירה 

  לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה או חציבה.    

ודד מוסמך את מפלסי הקרקע, מיקום עמודי הקבלן יסמן באמצעות מ    

  בתאום ואישור מפקח.  התאורה 

  הצטלבויות  ב.    

מטרדים  כמו צנרת (בזק), צנרת מים, קווי בשטח העבודה קיימים       

    קרקעיים וכו'. חלקם לא מסומן בתכנית.  חשמל עיליים ותת 

ח לפני הביצוע על הקבלן לפנות לרשויות לתאום הביצוע, קבלת פיקו      

  לגבי התקרבות למערכות קיימות.  ואישור בכתב 
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מים או  –במקומות בהם מצטלבים קווי חשמל וטלפון עם קוים אחרים       

  לשמור על מרחקים בהתאם לתכנית תאום השירותים.  ביוב יש 

בנקודת הצטלבות בין קווי חשמל עם מערכת אחרת כגון: טלפון,       

  ת למערכת אחרת.החשמל יבוצעו מתח  טלוויזיה ומים. קווי 

עבודות גילוי שירותים זרים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום       

  כלשהי. 

            

מארון פח או מארון פוליאסטר בהתאם לכמויות, גב  ארון תקשורת יהיה עשוי        .4

  מ' קו עליון.  1.8, גובה התקנת ארון בזק 1הארון יהיה מעץ לבן בעובי "

ת ו/או בתקרות עבור תשתיות חשמל ותקשורת תבוצע אטימת פתחים בקירו    .5

(סוכן מערכות   KBSבחומרי אטימה עמידי אש כדוגמת "פליימסטיק" בשיטת 

  קום) או שווה ערך.-(סוכן חברת אל LGמיגון אש) או סלפק שוויץ דגם 

בתי תקע חד פאזיים מעל תקרה אקוסטית יותקנו ע"ג קירות, משטחיים     .6

ולא ישירות ע"ג תקרת הבטון. באופן שהשקע יהיה ורטיקאלי אחרים או קונזולות 

 ולא אופקי. 

 

  צינורות וכבלים בחפירה   ו.

 

  כל הצינורות יהיו בעלי תו תקן.  .1

 

כל הצינורות עבור ח"ח או עבור כבלי טלפון, יהיו פלסטיים קשיחים בעלי דופן עבה,  .2

  בהתאם לדרישות ח"ח ובהתאם לדרישות בזק. 

 

לל צינורות שמורים שיונחו בהתאם לתוכנית, יושחל חוט משיחה בכל הצינורות כו .3

מטר. במעבר מתחת לאספלט או מדרכה יבלטו  0.5מ"מ עם רזרבה של  8בקוטר 

 ס"מ מכל צד.  50הצינורות 

 

לפני הכיסוי יש לוודא שכל הצינורות נקיים וחופשיים למעבר כבלים ואחר כך יש  .4

  .  לאטמם 

 

  המדויק של הצנרת שבוצעה.  יש לסמן בתוכנית את המיפוי .5
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מכל הרשויות הנוגעות  ןרישיובמידה ויש צורך בחצית כביש, על הקבלן לטפל בהשגת  .6

  בדבר, כדי לבצע פתיחת כביש וסגירתו. 

 

  . 547-ו 108הכבלים יהיו תרמופלסטיים ויתאימו לתקן  .7

 

או אין לגרור את הכבלים לאורך החפירה ע"י משיכה. יש להניח את הכבלים בתוך  .8

  בצד החפירה ע"י גלילת תוף הכבל. 

 

  יש להניח את הכבלים בחפירה רק לאחר השלמה מלאה של כל החפירה.  .9

 

  יש להשאיר רזרבה של כבל ליד כל עמוד וליד כל יציאה.  .10

 

  אין לכסות את הכבלים לפני אישור המהנדס/המפקח.  .11

 

  יש לאטום את קצות הכבלים עד לחיבורם.  .12

 

  ניות ביצוע מדויקות עם ציון העומק. הקבלן ימציא למהנדס תוכ .13

 

תקן  PVCמתכתיים או   במעבר מתחת לאספלט יושחלו הכבלים בתוך צינורות .14

  ח"ח. 

 

 אין להניח צנרת עם כבלים בתוכם. .15

 

חוטי המשיכה יהיו מחתיכה אחת ללא קשרים או חיבורים ויצוידו בקצותיהם  .16

  בידיות עץ עליהן ילופף חוט משיכה.

 

 )תאי בקרה (בריכות .17

תאי הבקרה למעבר כבלים יותקנו בקצוות כל חציה בשולי הכביש. הבריכות   

ס"מ  80בקוטר  658תכניות פרט מצורפות ויכללו טבעות בטון לפי ת"י   תיבננה לפי 

  ס"מ. 50ובעומק  60תאים לאלקטרודות הארקה יהיו בקוטר   ס"מ.  130ובגובה 

  מ מעל תחתית התא.ס" 30הצנרת תחדור לתא בדופן בגובה מינימאלי של   
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  מסביב למקום החדירה יש לאטום ע"י צמנט בטון.  

  יש לסמן בשילוט מתאים את שוחות הביקורת.  

ס"מ, עם יציאה לניקוז התחתית.  20בתחתית התא יפוזר חצץ גס מהודק, בגובה   

אין להניח את מבנה התא על גבי הצינור, לכן יש להתאים את עומק התא   בשום אופן 

  ר.לעומק הצינו

 מיקום עמודי התאורה יקבע ע"י מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו.  .18

  

  

  אביזרים והתקנתם  ז.

    

או שו"ע לפי בחירת האדריכל, כל בהתאם לכ"כ .     ציוד יהיה מאותה סדרה תוצרת  1   

ציוד שיבחר כולל במחירו מסגרות, מסתמים, מתאמים לכל סוג של התקנה, ובכל 

  יועץ, וכל הדרוש להתקנה מושלמת. \צבע שיבחר ע"י האדריכל

.            מקבצים לבתי תקע לחשמל ו/או תקשורת שבעמדות העבודה יעמדו בתנאים 2

 כדלקמן:

      

  במלואו ויכללו מחיצות פנימיות. 145יהיו בעלי תו תקן ישראלי   .א

  הקופסא מאושרת להתקנה ע"י חברת החשמל (אישור רשמי בכתב).  .ב

 . PC-ABS-HFנט נטול הלוגן הקופסא עשויה פוליקרבו  .ג

 מעלות. 45ניתן להתקין בקופסא בתי תקע בזוית   .ד

 הקופסא מתאימה למגוון אביזרי חשמל ותקשורת לפי החלטת היועץ.  .ה

 גוון הקופסא והאביזרים ניתן לבחירה ע"י היועץ.  .ו

 ניתן להתקין אביזרי אבטחת קו (מא"ז) בקופסא.  .ז

כפולים המאפשרים הסתעפות בתי התקע שיותקנו בקופסא יהיו בעלי מהדקים   .ח

 מבית תקע אחד למשנהו הצמוד.

 הקופסא להתקנה פנימית בקיר או חיצונית יהיו מדגם דומה.  .ט

  

  כל אביזר ישולט עם מדבקה שקופה וכיתוב מודפס באופן מתועש בגוון כדלקמן:  .    3

  בגוון שחור –רגיל     

  בגוון אדום –חיוני     
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  וכריזה אש ועשןמערכת גילוי וכיבוי  – 34פרק 

  

 כללי  .א

   

 הנחיות כלליות .1

  34.08העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרקים   

  המערכת תתוכנן, תותקן ותופעל בהתאם לתקנים:  

  אש).–על כל חלקיו (מערכות גילוי  1220ת"י  -

 (כבלים, מוליכים ומבודדים). 473ת"י  -

 למערכת כיבוי אש בגז. NFPA 2001תקן אמריקאי  -

ו מכוסה על ידי תקן ישראלי חלות על הקבלן ועל המערכת בכל נושא שאינ -

 .ANSI/ULבמהדורתן האחרונה ודרישות תקני  NFPAהוראות 

לתפעול משולב / אינטגרטיבי של   UL/ANSI  על הקבלן להציג אישור -

 מערכת הגילוי ומערכת הכיבוי לרבות מערכת הכריזה וטלפון הכבאים. 

,המערכת המוצעת צריכה להיות קיימת מערכת גלוי אש ועשן בקמפוס  -

מתוצרת המערכת הקיימת, המערכת החדשה צריכה להתחבר למערכת 

  הקיימת ןלהוות מערכת אחת.

 

 תיאור המערכת .2

 

 . רכזת גילוי אש ממוענת אנלוגית במבנה תותקן 2.1

 .בחלק מלוחות החשמל יותקנו מערכות כיבוי אש אוטומטיות 2.2

 הבאים: המערכת תאפשר קבלת אותות התראה מהאמצעים 2.3

 גלאים מסוגים שונים.  .א

 לחצנים ידניים.  .ב

 .מגעי זרימה במערכות ספרינקלרים  .ג

  מערכות כיבוי אוטומטיות.  .ד

 

 ארגון אזעקות והפעלות 2.4

 גילוי אש יגרום לפעולות הבאות : 

 ובפנל משנה. התראות ברכזת  .א

 .תומערכת הכריזה הייעודיהפעלת צופרים   .ב
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 נצנצים.הפעלת   .ג

 חיוג אוטומטי.   .ד

 הגילוי.  ורבאזהדממת מ"א   .ה

 ניתוק לוחות החשמל בתדרים שבהם מבוצע כיבוי.  .ו

 הגילוי.  באזורסגירת מדפים ודלתות אש   .ז

הגילוי והפעלת מפוחי שחרור  באזורפתיחת פתחי שחרור עשן אוטומטיים   .ח

 עשן. 

שיופעל לאחר פעולה משולבת של שני גלאים או ע"י  –כיבוי אוטומטי   .ט

 אמצעי הפעלה ידניים.

 גלאים 2.5

  .תקנו בכל שטחי המבנהלאים יוג  .א

. הגלאים יותקנו פוטואלקטריעיקר השימוש יהיה בגלאי עשן מטיפוס   .ב

 במקומות הגבוהים בחלל. תקרה, בדרך כללצמוד ל

 יותקנו גלאים בלוחות חשמל בהתאם לתוכניות.    .ג

 יותקנו גלאים בחללי תקרות מונמכות.  .ד

במקומות סגורים תהיה ליד דלת הכניסה למקום מנורת סימון     .ה

  קבילה, לציון פעולת הגלאי או קבוצת הגלאים.מ

 

 היקף העבודה .3

 

 העבודה כוללת 3.1

ספקת הציוד והתקנתו, ניסוי כיוון ותפעול ראשוני, הפעלה תקינה, הדרכת ה

  של המתקן.    AS-MADEתוכניות  אנשי הסגל להפעלת המערכת והספקת

  

 אחריות 3.2

רכת במשך הקבלן מתחייב לספק, להתקין ולהפעיל בצורה תקינה את המע

מיום מסירת המתקן למזמין, פרט לתקלות הנובעות משימוש   יםשנ 2

 בלתי נכון במערכת.

היחידות המתוארות כוללות: הספקה, התקנה, ניסוי והפעלה תקינה,  3.3

 ציוד ואביזרי עזר שלא פורטו בנפרד.ה כולל כל

הכוללת כמערכת אחת אינטגרטיבית הקבלן אחראי להעברת המערכת  3.4

 .במכון התקנים

  



 70 

 עבודהתכולת ה .4

 .    ולרבות אינטגרציה בין המערכותע"י מכון התקנים  קייבדהמתקן  4.1

  

 התקנת המערכת .5

 קבלן אוהמערכת תותקן ותחובר ע"י ספק ציוד שהוא סוכן מורשה של היצרן 

שעיקר עיסוקו במערכות מסוג זה  שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות 10של 

  והמתכנן. מפקחסיון מוכח, כפוף לאישור היובעל נ

רשת הציוד וקבלן המערכת יהיו מאושרים מראש ע"י אחראי בטיחות של 

  .אורט

  

 דרישות טכניות  .ב

  

 לוח הפיקוד והבקרה (רכזת ג"א) .1

עם מספר חוגי בקרה,  אנלוגית )ADDRESSABLE( מוענת רכזת הגילוי תהיה מ  .א

כו'). סה"כ אביזרי כתובת (גלאים, לחצנים, צופרים ו ) יחוברוLOPכאשר בכל חוג (

 יה תהיהיהמרכז

כתובות. החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים לא  מסוכך.  500מיועדת עבור 

גילוי אש אזורי גילוי קולקטיביים כאשר  בנוסף ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית

  .בעזרת שני מוליכים החיווט לכל אזור הוא

 .ULקן רכזת הגילוי תהיה בעלת אישור מת"י וכן בעלת תו ת  .ב

על הקיר בהתאם  לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה  .ג

 למיקום שייקבע ע"י המפקח. 

בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים  תמודולריויחידות הבקרה יהיו   .ד

 המערכת בהתאם לדרישות המתכנן. על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת

הבקרה וממנו ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה  כל קווי הקלט והפלט אל לוח  .ה

 .של "בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק, קצר או תקלה אחרת

חזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית

  תקלות ברכיבי המערכת השונים : גלאים, קווים, טעינה וכו'. 

הוסמך לכך, את  ר על ידי מי שלאהלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפש  .ו

 הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו וכן מטען צופר וכו'.

מהרמות. הגישה אל הלוח  רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת 4למערכת יהיו   .ז

חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת  נטרוללצורך ניתוקו או 

חזותית על הניתוק -יצביע בהתראה קוליתקוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק 

 הקיים.
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תווים  80-ו שורות 2של  אלפא נומרית בעברית LCDלוח הבקרה יכלול תצוגת   .ח

 לציון ההתראות האזעקות ממרכיבי המערכת השונים.

טוס אהשורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סט

  ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.

שבעזרתם  BUILT INהגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  רכזת  .ט

ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך של האזורים ופונקציות 

ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה 

 .כלשהם

יעת למנ VERIFICATION ALARMילוי תכלול מערכת תוכנת גרכזת ה  .י

 התראות שווא.

של המערכת  הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה רכזת  .יא

 ומרכיביה השונים. 

שיפריע הדבר לקליטת  בלי TESTבנפרד למצב יהיה להעביר כל אזור  ניתן

  אזורים אחרים.מ אזעקות

קו תקשורת אשר יספק את  יהיה לחבר למרכזיה לוח התראות משני בעזרתניתן   .יב

 ינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי.כל הא

הפעלת מערכות  רכזת הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו  .יג

כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים 

 לסגירת דלתות וכו'.

הפעלה, אזעקה  ת בקרה למתחבעברית תכלול הרכזת נורו LCDבנוסף לתצוגת   .יד

מפסקים להדממת צופר  במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'. כמו כן כולל הלוח

 וכו'. RESETלמצב בדיקה 

יחידת מצברי חירום אשר יאפשר  הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל באמצעות  .טו

 שעות. 72המשך פעילותה של המערכת למשך 

 חכורכזת הגילוי תכלול ספק  יסטוריומטען טרנז חכורכזת הגילוי תכלול ספק   .טז

ומטען טרנזיסטורי מיוצב עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל 

הדרוש לכל המערכת. טעינת המצברים תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר 

 מצב הטעינה של המצברים בכל עת.

לא הרכזת תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהיפך, ל  .יז

 הפרעה בפעולת המערכת.

שעות  72יחידת מצברי החירום תכלול מצברי ניקל קדמיום ובהספק אשר יאפשר   .יח

פעולה במקרה  דקות 30 -פעולה במצב "היכון" (הפעלת גלאים, לוח בקרה וכו') ו

 ., חייגן וכו') וזאת ללא כל נזק למצבריםכריזה ונצנציםשל תקרית (הפעלת 
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יאפשרו לחבר את המערכת אל  אשר 232RS-יציאות  2מרכזית גילוי האש תכלול   .יט

 , מדפסת אירועים וצג גרפי.PC-IBMמחשב מסוג 

לחיבור  MODBUS IP RS485כרטיס תקשורת מרכזית גילוי האש תכלול   .כ

 למערכת בקרת מבנה.

יחובר בהתאם לדרישות  אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר  .כא

 המזמין.

אוטומטית למינויים אשר יקבעו וימסור הודעה מוקלטת  חייגן זה יחייג בשיטה

   של שריפה בבנין הנדון.

  מסר ללא הפסקה עד קבלת מענה טלפוני.יההודעה ת

ניתן יהיה לקבל  האירועים האחרונים, 600כרון פנימי את יהמערכת תאגור בז  .כב

הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן,  

שטופלו בציון מועד וזמן,  מערכות שהופעלו בציון מועד  וזמן, תקלות  אירועים

  במערכת אירועים שלא טופלו  בציון מועד וזמן.

 המצבים הבאים : לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע  הפעולות וזיהוי  .כג

  .הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה .1

ית אזהרה במקרה זה תדלק נור במקרה של אזעקה. כריזהאפשרות השתקת  .2

בעת  כריזהבכל  מקרה של פעולת השתקת  מנותקת. כריזהלאות שמערכת ה

אזעקה או שלא בעת אזעקה,  הרי במידה ותכנס אזעקה נוספת תחזור 

ותפעל באופן אוטומטי. נוסף על כך עם חלוף  מקור התקרית ולחיצה  הכריזה

ת תחזור כל המערכת לקדמותה כולל נכונות לפעולה של מערכ RESETעל 

  חזותית.- הקולית הגילוי וההתראה

 .RESET -אזעקה  אפשרות החזרת המערכת  למצב פעולה לאחר .3

 אפשרות להשתלבות במערכת חירום : .4

 הראשון יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה כך שהגלאי  

ממערכת החירום לא   שיפעל יפעיל את מערכת האזעקה אך הפיקוד להפעלת   

   .האזוריםאחד משני   אחר שיפעל גלאי נוסף בכל אלא רק ל  יפעל 

 ההשהיהת א בפועל תינתן השהייה בין האזעקה  לבין פעולת מערכת החירום  

  שניות. 120 עד 30יהיה לכוון בין   ניתן 

תיקוני רגישות של כל  בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת. .5

ציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים. קבלת אינפורמ

 גלאי וגלאי.

שונים כמו יום/לילה או לפי  אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה .6

 משטר שעות, חגים וכו'.

שונות בהתאם למשטרי  אפשרות תכנון המערכת לעבודה בדרגות רגישות .7

 עבודה משתנים.



 73 

אשר תסומן בלוח  "בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה .8

 בצורה קולית/חזותית. הבקרה

עם  הפעלת כל גלאי  הפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יאפשר צופר האזעקה .9

אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי.  RESETאולם יעשה 

 הסימון בלוח הבקרה יעלם עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.

 באזורים אחרים. הפסקה כזו ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות .10

  .תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה

  

 גלאים .2

 אנלוגילאי עשן ג 2.1

ומת"י.  הגלאי יאפשר  -268ULהגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן   .א

למערכת לבצע בדיקת רגישות. תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם 

לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכננים כגון : 

 יום/לילה וכו'.

אי יהיה מוגן ברשת מסביב על מנת למנוע חדירה של חרקים או הגל  .ב

 חלקיקי אבק גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.

 ).RFI/EMIהגלאי יהיה מוגן מפני הפרעות חשמליות (  .ג

אשר תדלוק בזמן הפעלת  LEDבנורית קבועה  הגלאי יהיה מצויד  .ד

   .מלוח גילוי אש RESET ALARMהגלאי עד שיבוצע 

יה מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר ראש הגלאי יה  .ה

 לאנשים שלא הוסמכו, לפרק את הראש מהבסיס.

 הגלאי יהיה מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי.  .ו

 מכל גלאי תהיה קיימת אפשרות להתקין נורית אזעקה מרחוק.  .ז

מקבוצת גלאים ניתן יהיה לחבר נורית אזעקה מרחוק משותפת   .ח

 ות שני מוליכים.לכולם, באמצע

 .10°C÷60°C-טמפרטורת עבודה:   .ט

 סוג ורמת קרינה כמוגדר ע"י הרשויות המוסמכות.  .י

עם מנגנון לקביעת  ADDRESSABLEהבסיס של כל גלאי יהיה מסוג   .יא

 כתובת הגלאי.
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 גלאי עשן אופטי אנלוגי 2.2

ומת"י.  הגלאי יאפשר  -268ULהגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן   .א

קת רגישות. תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם למערכת לבצע בדי

לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכננים כגון : 

 יום/לילה וכו'.

הגלאי יעבוד על עקרון של תא פוטו אלקטרי עם מקור רקע של אלומת   .ב

 אור המופק מפוטו דיודה.

 הגלאי יהיה רגיש לכל סוגי העשן.  .ג

 י המונע אזעקות סרק.הגלאי יהיה מצויד במנגנון עצמ  .ד

המעגל החשמלי של הגלאי יהיה מסוכך על מנת למנוע הפרעות   .ה

חשמליות כאשר הוא מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים 

 .חשמליים

ממשדרים אשר  גרםיהעשויות לה RFIהגלאי יהיה מוגן מפני הפרעות   .ו

 מצא במקום.יעלולים לה

תו בטמפרטורה של הגלאי יהיה מצויד ביחידה טרמית אשר מפעילה או  .ז

 ללא כל קשר לעשן. °57

במערכת ויהי מסוג  בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאים האחרים  .ח

ADDRESSABLE. 

 גלאי חום וקצב עלית טמפרטורה 2.3

בנוסף לכך הגלאי יגיב לעליית  57Cהגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של  .1

מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה  6.7Cטמפ' של 

 דקה אחת.על 

 בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה.  .2

 .ומת"י -251ULהגלאי ישא תו תקן  .3

  פנל חיווי ובקרה.    4

אלפא  LCDהקבלן יספק פנלי חיווי ובקרה משניים. כל יחידה תכלול תצוגת 

תווים לציון ההתראות והאזעקות  40 -שורות ו 2נומרית בעברית בלבד של 

השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדויק  ממרכיבי המערכת

טוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים. בנוסף אוהשורה התחתונה תציין סט

בעברית, תכלול כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה  LCDלתצוגת 

כן, כולל הלוח מפסקים להדממת -במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

  וכו'. RESETיקה, , למצב בדכריזה
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היחידה תפעל  במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר 

  שעות. 72יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 

  

מודולי חיווי קוליים, לשימוש כיחידת בקרת כריזה בטיחותית.  היחידה תכלול

שם המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או, ל

  יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף, מכשל חיווי.

  

 לוח סינופטי  .       5

ותקן  אחרונה  מהדורה  ANSI/UL 864הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן  -

  וישאו תו תקן בהתאם. 1220ישראלי ת"י   

חלון שקוף    פח מתאימה, בעלת דלת עם קופסתהלוח יותקן (ימוגן) בתוך  -

 בחזית.  ומנעול 

 את כתובת הלוח מסוג דיגיטאלי. בכל מקרה של גלאי מזעיק יציגהלוח יהיה  -

הפעלת  במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הגלאי.  

 המערכת.  

  לחצני אזעקה וכיבוי    .    6

 1220  מהדורה אחרונה ות"י ANSI/UL 38הלחצנים יהיו מאושרים  -

  הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.  , 6חלק 

מקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים להפעלה ב -

 מערכת הכיבוי.  ידנית של 

 160 הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של -

 ס"מ.

חצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו הל -

 מתאים (בעברית) להפעלת הלחצן.  עם שילוט

  

 ימוןנורית ס.   7

בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה   .א

רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס  תלויה, בחלל

  הגלאי.

  הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.  .ב

  הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.  .ג

ך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול הנורית תהיה מופעלת בזרם נמו  .ד

 שתאפשר לחזות בדליקתה בזוית רחבה וממרחק. עדשה מגדילה
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 כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.  .ה

 

 צופרים.              8

 1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים   .א

 .10 חלק

 מכותבת (עם יחידת כתובת)הצופרים יתאימו לעבודה במערכת   .ב

  .יהיו צופרים אלקטרוניים     

לכל  ופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרדהצ  .ג

 צופר.

מטרים  3דציבלים לפחות במרחק של  90וצמת הצופרים תהיה ע  .ד

 מהצופר.

         הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה  .ה

 פרים".צו ל"השתקת        

 זרם מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת  .ו

 נמוכה.

כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק   .ז

 60ויפעל במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב  לצופר יאינטגראל

 מטרים 30פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק 

ולא  השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב לפחות. גם לאחר שתבוצע

 למערכת. RESETיפסיק עש שיעשה 

האזעקה,  בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר  .ח

ריטה בצבע לבן: ח גם צופר פינוי (בטון שונה) ומתחתיו שלט אדום עם

ינוי, מערכת כיבוי אש הופעלה, יש לפנות את החדר מיידית", פ "צופר

 "בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז". יהבהב שלט מחוץ לחדר: במקביל

יד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל ל  .ט

חריטה בצבע  לאחר שחרור הגז. תחת הצופר יותקן שלט אדום עם

 בארון חשמל". מערכת כיבוי אש הופעלה –שחרור גז  לבן: "צופר

 

 חייגן טלפון אוטומטי.     9

מנויי טלפון  6 -ן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ליותק  .א

 למסירת הודעה מוקלטת. וסידור מתאים

 מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.  .ב
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חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי   .ג

 בפעולת מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם.

  ון יחייג לגורמים הבאים:חייגן הטלפ  .ד

 קו מבצעי. –שרות מכבי האש   .ה

  שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום.  .ו

פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת   .ז

  המפורטת לעיל.

   החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת  .ח

 "בזק".

סיבובים, בכל סיבוב  5אחר החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית ל  .ט

  מנויים קבועים מראש. 6 - יחייג ל הוא

  שניות לפחות. 30אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה   .י

זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח   .יא

  .VDC 24הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה 

 חיווט .     10

יים למערכות גילוי אש חיווט כל הקווים במערכת יעשה בכבלים תקנ  .א

 והתקנים המאוזכרים בו). 3חלק   1200(ת"י 

שטח חתך המוליכים בכל כבל, יקבע בהתאם להנחיות יצרן   .ב

 המערכת.  

בהתאם להנחיות היצרן  LOOPרשת הכבילה תתבצע בחוג סגור   .ג

 . CLASS-Aבקטגוריה     לחיווט

ו בידוד כל הכבלים במערכת יהיה בצבע אדום בולט. כל כבל, שבידוד  .ד

אדום כנ"ל, יסומן הכיתוב בלתי מחיק בנוסח "מערכת   אינו בצבע

 ס"מ. 200הכבל, במרווים שלא יעלו על     אש" לאורך כל- גילוי

 60כל הכבלים המשמשים לחיווט המערכת יהיו חסיני אש למשך   .ה

 דקות. 

 .Halogen freeהמערכת יהיו  כל הכבלים המשמשים לחיווט  .ו

  

 כיבוי אוטומטי 

 כללי   א.

תבוצע ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת  יאינטגראלת הכיבוי הינה חלק מערכ 

   .1597ת"י בהתאם ל קותיבד
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  כל מרכיבי המערכת יהיו מאושרים ע"י מת"י.  

  הפעלת המערכת   .ב

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות :   

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד.  -אוטומטית  .1

 חשמלי.  באמצעות לחצן -ידנית  .2

  . תמכאניבאמצעות פעולה  -ידנית  .3

 גז כיבוי  .ג

  כדוגמת  L.U - ו   NFPA-2001מאושר  Clean agentגז הכיבוי מסוג 

  . FM-200גז 

 הצנרת  .ד

עבור מערכת הכיבוי  Schedule 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  .1

 בחדרים או חללים. 

 הרלוונטי באמצעות מחשב חללותותאם לע"י הקבלן  הצנרת תחושב .2

 בהתאם לנחירי הפיזור. 

ולקירות יתוכנן ויבוצע, תוך התחשבות בעומסים  לתקרותעיגון הצנרת  .3

 שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת המערכת.  םוהדינאמייהסטטיים 

 הצנרת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.  .4

 . UL  ,FMמיכלי הכיבוי יהיה מאושרים  .5

שת בקוטר המתאים לנפח צנרת הכיבוי ללוחות החשמל תהיה מנחו .6

 הלוח. 

  

 הרכב המערכת  .ה

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן: 

 נפח הדרוש לכל חלל כיבוי עפ"י חישובי מיכל/מיכלי גז ב .1

  הקבלן.

 מערכת הפעלה חשמלית.  .2

 שסתום לפריקה מהירה.  .3

 ינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הפיזור. צ .4

 חובק לעיגון המיכל.  .5

שניות לכיבוי  8אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על נחירי פיזור  .6

 לוח החשמל. או והצפת חלל החדר 

 מד לחץ.  .7

 צנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור.  .8

 לחצן כיבוי.  .9
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 צפצפת פינוי.  .10

ובו יהיה כתוב "אין כניסה  הכיבוי בעת  שלט על דלת הכניסה אשר יואר .11

 החדר הוצף בגז כיבוי".  -

 

  

  

  מערכת כריזת חירום. -35.1פרק 

   

המערכת תעמוד בדרישות משטרת ישראל. 

  

  א. כללי                

  תיאור המערכת.  1                       

  

  ומוסיקת םחירוהודעות  ,מערכת הכריזה מיועדת להשמעת הודעות קוליות   1.1

 טיונר./ן תקליטוריםנגלחיבור  רקע ע"י                               

  מערכת תאפשר העברת הודעות לאזורים השונים בבניין באמצעות יחידת  1.2

 מיתוג.                              

הכריזה תתבצע מעמדות כריזה לאיזורים ומעמדות כריזת חרום לכריזה    1.3

 כללית הפזורות במבנה.

  והות בכל השטחים במבנההכריזה תשמע בעוצמה, באיכות ורמת מובנות גב  1.4

 לרבות שטחים ציבוריים וחדרי מדרגות ושטחים חיצוניים.       

  שעות ביממה . 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   1.5

  עם מטען יסופקואשר  V24מצברים למתח ישר  מגובה ע"י מערכתה  1.6

  שידורדקות  30במשך חשמל  ה אוטומטית בשעת הפסקתהפעל יםאפשרהמ                              

 רצופות.                                                        

  .19כל המרכיבים של המערכת יותקנו במסד ציוד סטנדרטי "  1.7
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     השמעת הודעות כדי לאפשר המערכת תכלול כניסות ממערכת הטלפונים   1.8

 קוליות ממכשירי הטלפון.       

  , תעשה עקיפה של ווסתי םחירומעת כריזה לשעת בעת הש  1.9

 צמה והכריזה תושמע בעוצמה מלאה.והע                             

  היקף העבודה  . 2

 

 העבודה כוללת  2.1 

ספקת הציוד והתקנתו, ניסוי כיוון ותפעול ראשוני, הפעלה תקינה, ה

של    AS-MADEתוכניות  הדרכת אנשי הסגל להפעלת המערכת והספקת

  המתקן. 

 

 אחריות 2.2

 הקבלן מתחייב לספק, להתקין ולהפעיל בצורה תקינה את המערכת במשך

מיום מסירת המתקן למזמין, פרט לתקלות הנובעות משימוש  לוש שניםש

 בלתי נכון במערכת.

 היחידות המתוארות בכתב הכמויות כוללות:  2.3

אחרת, ללא כל  הספקה, התקנה, ניסוי והפעלה תקינה אם לא צוין            

 תוספת עבור ציוד ואביזרי עזר שלא פורטו בנפרד.

  

 תכולת המחירים.   3

 םהנקובים בכתבי הכמויות כוללי  המחירים       3.1

 .עבודה, מיסים, אישורים וכו'. ללא כל תוספת וכן אחריות לשנה,ציוד                                     

 בכתבי הכמויות יגיש הקבלן לפי סעיף נפרד המוצג       3.2

  מחיר לחוזה שנתי לאחזקת המתקן באחריות כוללת ציוד ועבודה,             

 האחריות. תום תקופתלתקופה שאחרי                                      

 התקנת המערכת.   4

בעל  קבלןוהמערכת תותקן ותחובר ע"י ספק ציוד שהוא סוכן מורשה של היצרן 

שעיקר עיסוקו במערכות  שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות 10של נסיון 

  והמתכנן. מסוג כפוף לאישור המפקח

  הציוד וקבלן המערכת יהיו מאושרים מראש ע"י המזמין.
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  דרישות טכניותב.                      

  קיר/תקרה רמקולי.  1            

ובאחוז  Double Cone)( שפך כפולבעל מ Full Rangeמטיפוס  6הרמקול יהיה בקוטר "  .א

 עיוותים נמוך.

  ווט. 0.5,1,2,3,6 דרגותשנאי קו לתאום הספקים עם עם  סופקכל רמקול י  .ב

יסופקו עם ו יותקנו על פלטת עץ תומכת רמקולים מעל תקרה אקוסטית  .ג

 גריל דקורטיבי בתאום ולפי החלטת המזמין.

ים לפי החלטת יטיברמקולים להתקנה חיצונית יסופקו בארגזי תהודה דקור   .ד

  המזמין.

  נתונים טכניים כלליים:  .ה

  .R.M.Sוואט  6 :הספק הרמקול   .ו

 אוהם. 8 :עכבה   .ז

  מעלות. 120 :פיזור תזווי  .ח

 הרץ. 60 - 20,000 :עקום הענות  .ט

 מ'. 1במרחק  1Wבהספק  DB 90לחץ קול:   .י

ויכללו רמקול וופר  TWO WAYרמקולים לשמיעת מוסיקה יהיו מסוג   .יא

 וטוויטר.

  

 שופררמקול . 2

  

 שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים  .א

                    ומוגנים בפני רטיבות, לחות מליחות ותנאי אקלים אחרים.      
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  שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.    .ב

   לפחות. 30W RMSהספק     .ג

   3dB  ±בנקודות  275Hz-14Khzתחום הענות לתדר     .ד

  מטר בהספק נקוב.  1ק של במרח 128dBרגישות מוצא     .ה

  אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.    .ו

  מעלות. 130אנכית  מעלות 135 אופקית זווית פיזור    .ז

,  7.5W,4W,2W ,15Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים     .ח

30W 

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול    .ט

 

   שנאי משתנה-וסתי עוצמה.  3

 V.C.Tעצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה:וסתי ה    .א

  בהתאמה לעומס הנצרך.   35W/100Wהספק השנאי המשתנה יהיה     .ב

   30dBהנחתה כללית     .ג

  לדרגה בתוספת מצב מופסק. 3dBדרגות להנחתה של  10    .ד

  .-Offהבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל    .ה

  .חירום  ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת  .ו

  מערכת הגברה.  4

לכל ערוץ משודר בכל רוחב תחום  240/120W R.M.Sיהיה  מוצאהספק ה  .א

 . V70או  100Vאוהם או מוצא במתח קבוע, 8ההיענות. עכבת העומס תהיה 

  . 24VDC,50Hz  230 VACמתחי האספקה   .ב
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 אוהם לפחות.  100Kעכבת הכניסה   .ג

רש בין עומס מלא לעומס הפ 1.25dB,100Vיציבות בשינוי עומס ביציאת קו   .ד

  בריקם. 

  , בהספק מוצא מלא. 1Khz, בתדר -0.4%אחוז עיוותים: מתחת ל  .ה

 .DB 3בניחות עד  KHZ 20 - HZ30-תחום הענות לתדר מ  .ו

 לפחות ביחס להספק עבודה מלא.  - DB80רעש מוצא   .ז

מערכת ההגברה תהיה מוגנת ממתחי יתר בכניסה או בפני עומס יתר ו/או   .ח

 ).V230ולמתח רשת  DC V24כים למתח קצר ביציאה (נתי

כל הכניסות והיציאות יהיו באמצעות תקעים ושקעים כדי לאפשר תחזוקה   .ט

 יעילה ונוחה.

  . 19המגבר יותקן במסד המרכזי בפנל "  .י

 איזורים שונים. 5- ווסתי עוצמה ומערכות פיקוד ל 5המגבר יכלול   .יא

 וקלטותהמגבר יכלול חיבור ליחידת בקרת קווים וליחידת הודעות מ  .יב

 

  צלילערבל .  5.1

  .19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב "  .א

עמדות כריזה שונות עם  6הערבל יכלול כניסות מתאימות לחיבור עד   .ב

אפשרות גמישה לקביעה ושינוי של סדרי העדיפויות בין העמדות 

 השונות,כניסה למערכות השמעת הודעות מוקלטות וכניסת מוסיקת רקע. 

  כניסה.היחידות  לכלהיה אפשרות לויסות הגברה ערבל תב  .ג

  .אוהם 100K עכבת כניסה:  .ד

  .250Mvרגישות בכניסה:   .ה
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   3Db ±בנקודות  70Hz-20Khzתחום הענות לתדר:   .ו

  .לפחות dB 80יחס אות לרעש:   .ז

  .ובמתח יציאה נומינלי 1Khzבתדר  0.2%אחוז עיוותים הרמוניים:   .ח

  ±14DBM)( אוהם  600בעכבת  0.4V מתח יציאה נומינלי:  .ט

 Hz 100,    )(High passלאוקטבה בתדר של  6dBאפשרות לניחות של   .י

filter. 

בתדר  80Hz           ±12dBבתדר של  ±12dBויסות צליל של: ואפשרות ל  .יא

     12Khzשל 

 בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת  .יב

  מיקרופון.

 ל).(מיתוג קו VOXבערבל תותקן כניסת   .יג

   נתוני כניסות המיקרופון  5.2

  מיקרו וולט. 200סימלית של קרגישות כניסה מ  .א

  . 1Khzאוהם בתדר  350עכבת כניסה של   .ב

   ±3dB  .בנקודות  30Hz-18Khzתחום הענות לתדר   .ג

  . 100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של   .ד

   .לפחות ברגישות מקסימלית 55dBיחס אות לרעש   .ה

  במתח מוצא נומינלי. 1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:   .ו

  אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים.  .ז

   נתוני כניסת מוסיקה  5.3

  למתח יציאה מלא. Mv 150רגישות בכניסה:   .א
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  אוהם. 600אוהם לפחות לכניסה  15Kעכבת כניסה:  .ב

  .±3dB  בנקודות   30Hz-20Khzתחום הענות לתדר:  .ג

  . 100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של:   .ד

  .ברגישות מקסימלית 65dBיחס אות לרעש:   .ה

  .ובמתח יציאה נומינלי 1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:   .ו

 אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.  .ז

 

  )CDנגן תקליטורים (.  6

. MP3וקורא  USBויכלול כניסת  CD-מותאם לנגן התקליטורים יהיה   .א

 אפשרויות:כאשר הנגינה תהיה בשתי 

  נגינה רצופה.  .ב

  נגינה רצופה לאחר בחירה אקראית של השירים מהדיסקים.  .ג

הנגן יכלול יחידת פיקוד לשמירת זיכרון בעת הפסקת חשמל, כאשר הפעלתו   .ד

  תהיה אוטומטית.

 )(Heavy Dutyהנגן יהיה מטיב ומאיכות המתאימה לעבודה ממושכת   .ה

 שעות ביממה. 24המותאם לעבודה רצופה 

  קן במסד המרכזי עם אפשרות גישה נוחה להחלפת הדיסקים.המערכת תות  .ו

  .102dB -יחס אות לרעש גדול מ  .ז

  .0.005 - אחוז עיוותים: קטן מ  .ח

 .±3dBנקודות  2Hz-20Khzתחום התדרים:   .ט
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 עמדות כריזה     .7

 

 עמדות הכריזה שתותקנה למערכת תהיינה מסוג מעולה ומסיבי לעבודה ממושכת רצופה.   א.  

 

 תותאמנה להתקנה על שולחן באופן עצמאי.  העמדות  ב.   

 

העמדה תאפשר כריזה לאזורים כנדרש. ניתן יהיה לכרוז לכל אזור בנפרד, לכולם יחד או   ג.  

  לכל הרכב שהוא של אזורים לפי הצורך. 

העמדות תכלולנה מערכות מיתוג מתוחכמות שתאפשרנה קביעת עדיפויות בין העמדות   ד.

ז ראשון . עדיפות לפי סולם שניתן לקביעה מראש בהתקנה או במתכונת של עדיפות לכור

 אפשרות כריזה במקביל לכמה עמדות בו זמנית.

 

בכל אחת להבטחת רמת עוצמה אחידה ללא תלות בעוצמת  .A.G.Cעמדות תכלולנה מעגלי   ה.  

העמדות תכלולנה קולו של הכורז, מד תפוקה ונורית ציון למצב תפוס ע"י עמדה אחרת.

  ומפרסור לעוצמה אחידה בין כורז לכורז.מעגל ק

  

 הנתונים החשמליים של מערכות הכריזה יהיו כמפורט להלן:   ו.   

    

 . 24Vמתח עבודה:   . 1

 

 אוהם מאוזנת ע"י שנאי.  600, עכבת ODBרמת מוצא:   .  2

 

 . -1%עיוותים הרמוניים: פחות מ  .  3

 

 .56DB -יחס אות לרעש: טוב מ  .  4

 

  .76DBופון: טיפוס דינמי בעל עקומה חד כיוונית עם רגישות מיקר  .   5

  המיקרופון  שיותקן על גבי העמדה יהיה מטיפוס                       

  מסיבי עם מחבר שיאפשר חיבור מהיר לגוף העמדה וצוואר                    

 ס"מ לפחות.  50גמיש חזק ועמיד באורך של                  

 

 דות תותקנה בזיווד דקורטיבי מותאם להנחה על שולחן או לתליה על קיר. העמ  ז. 
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  העמדה תכלול לחצני הפעלה וחווי.  ח. 

 

  

  מטען ומצברים.  8

 Maintenanceטיפול או הוספת מים, ב ללא צורך אטומים המצברים יהיו  .א

Free .  

כריזה בעוצמה מלאה בכל למצברים יהיה קבול אשר יאפשר הפעלת ה  .ב

  דקות שידור רצופות. 30במשך  האזורים

 ".19המטען והמצברים יותאמו להתקנה במסד ציוד   .ג

המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת   .ד

של המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים 

  שעות. 6בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 

וכן נוריות סימון  סימוןסת המתח עם מנורת היחידה תכלול מתאם לכני  .ה

 למצב המצברים (מצברים מלאים או מצברים בטעינה).

המטען יהיה מוגן מקצר וכן יכלול מעגלים אוטומטיים להפסקת הזרם    .ו

 כאשר המצברים מלאים או מנותקים.

למצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת   .ז

  לסף מסויים.

 באמצעות נוריתוחיווי  שיחובר למע' הבקרה לול מגע עזר יבשההתרעה תכ  .ח

 ה במסד או ע"ג עמדת הכריזה.עשיופיע בפנל התר

  19מסד ציוד ".  9

ובגובה המתאים לקיבול כל  19המסד יתאים להתקנת ציוד ברוחב של "  .א

ועוד תוספת מקום פנוי של  הציוד המתואר לעיל כולל המטען והמצברים,

  רזרבה.  30%
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וורים במידת הצורך. פנלים לאוורור בין יחידות יכלול פנלים עיהמסד   .ב

  ההגברה. פסי החלקה להתקנת הציוד הכבד.

שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלים יקבע לפי העומס  המסד יותקן על גלגלים   .ג

  לפחות. 20%ויכלול רזרבה של 

דלת אחורית נפתחת עם פתחי , המסד יסופק עם דלתות צדדיות קבועות   .ד

  .לת קדמית מזכוכיתוד אוורור

וכן  V230המסד יכלול לכל אורכו פס חיבורי חשמל ופס שקעים לחיבור   .ה

 .תעלות למעבר הכבלים

עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת  AC/DCהמסד יכלול פנל   .ו

המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם 

 ישר למערכות המיתוג והבקרה.

יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר המסד   .ז

  מגברים, ומד עוצמה /מוניטור משולב, כחלק מובנה ביחידות ההגברה.

 המסד יכלול בורג הארקה לחיבור מוליך הארקה.   .ח

 2-המסד יבנה מפרופילי מתכת המתאימים למשקלו ויצבע בצבע יסוד ו   .ט

 שכבות צבע להגנה מפני קורוזיה.

  יכלול את הפריטים הבאים: 19ד ציוד "מס  .י

  פנל בקרה ראשי.  .יא

  כולל נורית סימון. OFF/ONמתג הפעלה   .יב

  כולל מאבטחים מתאימים ונורית סימון. DCומשני  ACחיבור מתח ראשי   .יג

  ומטען. חכוספק   .יד

  .םחירומצברי   .טו

  לוח חיבור ראשי כולל סכמת חיבורים מפורטת.  .טז
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  התקנה מסודרת של כל החיווט והאביזרים.  .יז

  וד המפורט בכתב כמויות.הצי  .יח

  סימון ושילוט כל היחידות ופרוט האזורים.  .יט

  מערכת בקרת קווים.  10

מערכת ניטור  תבוצעמערכת הכריזה יעודה העיקרי לשמש ככריזת חירום,  .א

  ובקרה שתתריע על תקלות במגברים ובקוי הרמקולים.

גבר או יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי וקולי לציון המ  .ב

הקו בהם התגלתה תקלה, וכן יופעל מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת 

  בקרה מרכזית ו/או להפעלת מגבר חלופי.

קולי -מעגלי המערכת יבדקו את הקווים והמגברים ע"י שידור אות על  .ג

20KHz  ודגימתו במוצא תוך השוואתו לרמה מכויילת ביחידה (מוצא מגבר

  יתן יהיה להשתיק.את הזמזם נ סוף קו חוזר).  /

  .19פנל האינדיקציות יותאם להתקנה במסד "  .ד

במידה ובמערכת הכריזה  תשולב מערכת לשידור מוזיקה לאיזורים נבחרים,   .ה

הפועלת דרך וסתי עצמה השראתיים, תדע מערכת ניטור ובקרת הקוים 

 לבצע פעולתה מבלי שתיפגם יכולת הבקרה.

  הודעות מוקלטות.  11

נפילת ב נמחקותשאינן  מוקלטותהודעות  יחידת במערכת הכריזה תשולב  .א

  מתח למערכת.

שנ' כ"א  60הודעות באורך  7המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד   .ב

ישירות לתוך היחידה ממיקרופון חיצוני.  ניתן יהיה להפעיל את מערכת 

יעודי יההודעות ממערכות חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה, או מלחצן 

  .מעמדות הכריזה

 .ימסר ע"י המזמין בשלבי הביצועינוסח ההודעות   .ג

 בורר מצב השמעה הקלטה.- הפעלות  .ד
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  ביחידה יהיה ניתן לווסת עצמת שמע יציאה.

  

  

  

  

  

  רשת תקשורת נתונים למערכות מחשוב, – 35.2פרק 

  

 הנחיות כלליות. 1

  . נציגי המועצהקבלן המערכת יהיה יהיה מאושר מראש ע"י  1.1

 ת הנתונים יבוצעו על פי התקנים הבאים:כל עבודות מערכות תקשור 1.2

, פריסת תשתיות בזק (טל קומוניקציה 1חלק  1907ת"י  – ISO11801  .א

 במבנים מסחריים).

, פריסת מערכות תיעול חללים עבור 2חלק  1907ת"י  – TIA/EIA / 569  .ב

 מערכת תקשורת נתונים.

 .TIA/EIA - 607   GROUNDING & BONDING  .ג

  .3חלק  1907ת"י   

 .CAT - 7 כבלים מחברים לוחות ניתוב ושקעים – TIA/EIA – 568 –B.2 -1  .ד

העבודה כוללת ביצוע: מסדים, כבילה ואביזרי קצה לרבות בדיקות שילוט  1.3

 ותיעוד.

 

  כלליות -דרישות טכניות  .2

  

 HFFRהתשתית לתקשורת נתונים תבוצע באמצעות כבילה מסוג ג'יגה ליין  2.1

 ).CAT 7 / 8 W  )4x2x22 AWG 600 MHz מסוג, לפחות MHz 600למהירות 

מסוככים העומדים בתקן  RJ – 45בנקודת הקצה יונחו שקעי מחשב מסוג  2.2

CAT - 7. 

בארונות התקשורת ינותבו השקעים ללוחות ניתוב לפי ייעודם ובהתאם לייעוד  2.3

 RJמבואות  24בעלי  CAT - 7ציוד התקשורת. כל לוחות הניתוב יעמדו בתקני 

 מסוככים. 45 –

 יהיו מלוחות המורכבים ע"ג מעגל מודפס. הלוחות 2.4

 כל הכבלים יוארקו על פי תקנות הארקה. 2.5
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 .תאינטגראליו –קופסאות ההתקנה  2.6

. 19או " U44÷10" ,25בריכוזי התקשורת יותקנו ארונות תקשורת בגדלים של  2.7

 ארונות אלו ייצגו את שקעי הקצה וציוד התקשורת למחשב.

מ' לפחות ויסתיימו בלוחות  MM 62.5/125כל הסיבים האופטיים יהיו מסוג  2.8

 ניתוב מתאימים.

 לכל נקודה יונח  כבל  ג'יגה ליין. 2.9

 באביזר תה"ט. RJ-45לכל עמדת עבודה סטנדרטית יותקן  שקע  2.10

 .RJ-45  <>RJ-45המגשרים בחדרי התקשורת יהיו מסוג   2.11

 .RJ-45  <>RJ-45מגשרים למחשבים בשולחנות יהיו מסוג  2.12

 .HFFR –וג כל כבלי התקשורת יהיו מס 2.13

 

 שילוט. 3

 כללי .1

נדרש לבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים. השילוט יבוצע  1.1

חרוטים. ישעה שימוש בצבעים שונים למערכות  'באמצעות שלטי סנדביץ

  השונות. הצבעים יקבעו ע"י המזמין.

השילוט של כל פריט יבוצע במיקום אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך  1.2

 ריטים סמוכים.בהזזת הפריט או פ

 הכיתוב יהיה קריא, ברור ובלתי מחיק. 1.3

 הפריטים אשר אותם ישלט הקבלן הם: 1.4

  ארון התקשורת  

  לוחות הניתוב  

  הכבלים לשקעי הקצה בשני צידיהם  

  שקעי הקצה  

  כבלי הנחושת בין המוקדים  

  הכבלים האופטיים בין המוקדים  

 שילוט ארון התקשורת .2

ת שלט בקליט שחור, עליו יירשם ישולט בחזיתו באמצעו 19÷ 25ארון " 2.1

 ייעודו בחריטה לבנה.

 ס"מ לפחות.  X10 4גודל השלט יהיה  2.2
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 שילוט לוחות ניתוב .3

יש לשלט את המקומות שבהם קיימים מחברים,  RJ -45בלוח הניתוב  3.1

 המייצגים את שקעי הקצה.

כל שקע יהיה משולט בשלט פרטי לזיהויו המדויק, באמצעות פס בקליט לבן  3.2

 בשחור.  עם חריטה

 שילוט הכבלים לשקעי הקצה .4

  כל כבל הפרוס לשקע קצה ישולט בשני קצותיו על גבי הכבל. 1.1

 הידוק השילוט לכבל יבוצע באמצעות שרוול מתכווץ. 1.2

 הכיתוב יהיה זהה לשלט כמפורט בסעיף "שילוט לוח ניתוב". 1.3

 שילוט שקעי קצה .5

ה בצבע כל שקע קצה ישולט באמצעות שלט פלסטי לבן, עליו יירשם בחריט 5.1

  שחור מספר השקע, זהה לתוכן השלט של אותו כבל המופיע בלוח בניתוב.

 גודל השלט יהיה בהתאם למקום המתאים לשלט בשקע הקצה. 5.2

 הסימון והשילוט הם חלק בלתי נפרד ממערכת התשתית. .6

  

 תיעוד .   4

באחריות הקבלן למסור את המערכת בצורה מושלמת כולל תיק תיעוד מלא לפי 

 5, בצירוף כל הבדיקות שנעשו באתר. תיק התיעוד יכלול )AS-MADE(ביצוע     

-AS(עותקים במדיה מגנטית הכוללים: תוכנית  5-סטים של חוברות תיעוד ו

MADE(.טבלת כבילה ודו"ח בדיקות ,  

   אחריות  . 5

 שנים כלולה במחירי המכרז. 3אחריות על המתקן למשך        

  

  

 דרישות טכניות 6

 מסדי ציוד .1

. מסדי הציוד יהיו בגובה 25או " 19ו מסדי ציוד סטנדרטיים ברוחב "יותקנ

המתאים לקליטת כל הציוד הדרוש לרבות אוורור וציוד עזר. המסדים יהיו 

  . U44 -ו U10, U20, U30, U40באחד מהגבהים הבאים: 

 מסגרת 1.1

    המסגרת תהיה עשויה מפרופילי אלומיניום.  
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 דפנות 1.2

). בדפנות תתנור (צביעה אלקטרוסטאטידפנות המסד יהיו מפח, צבוע ב  

 אוורור בהתאם לחישוב פיזור החום. כולל רשת הגנה.   יהיו פתחי 

 חזית 1.3

 5בחזית הארון תותקן דלת שקופה מזכוכית מחוסמת או פרספקס, בעובי 

רב בריח" או ע"ש, עם מוט  –מ"מ לפחות. הדלת תכלול מנעול מדגם "בזק 

לפחות. יסופק מפתח אחיד לכל נעילה הננעל למסגרת בשלוש נקודות 

 הדלתות.

 הזנת חשמל 1.4

חד פאזיים שיחוברו בכבל  CEEהזנת חשמל למסד תבוצע באמצעות שקעי 

שקעים והגנה מפני  8פסי שקעים מסוג שקעי קומקום. כל פס יכלול  2 -ל

  ונורית חיווי מתח. A16שינויי מתח רגעיים, מאמ"ת 

 פנלי אוורור 1.5

ותקן פנל אוורור מחורץ או מחורר, מעל ציוד אקטיבי הפולט חום י

 .U1שיאפשר פליטת חום. פנל האוורור יהיה בגובה עד 

 פנלים עיוורים 1.6

 כל המרווחים בחזית המסדים יסגרו בפנלים עיוורים.

 אוורור מאולץ 1.7

 CFM85בכל מסד יותקנו מאווררים בחלקו העליון של המסד, בספיקה של 

ררים במסד לא תעלה על לפחות. כולל רשת מגן. עוצמת הרעש של המאוו

35db.  

  

 ציוד גישור וניתוב לנתונים .2

. המחברים יהיו מתוצרת "קרונה" או CAT -7ציוד הגישור יהיה מדגם מאושר 

  "אלקטל".

ישמשו לחיבור כל הכבלים המגיעים למסד  )Patch Panels( לוחות הגישור 2.1

ור מאביזרי הקצה. כל כבלי הנחושת יהיו מטיפוס כמפורט לעיל. פנל הגיש

 כבלים כנ"ל. 24ויאפשר חיבור  U1יהיה בגובה 

. כל המחברים יהיו מסוככים RJ  - 45מחברי הגישור בחזית יהיו מסוג  2.2

סכוך מלא. מעל כל מחבר יסומן מספרו בפנל וכן מספר נקודת הקצה 

 המקושרת אליו באמצעות תגית סימון.
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ם סיכוך זוגות ע 4מחברי הגידים לשקעים יאפשרו חיבור  –מחברי כבילה  2.3

בשקעים . E CLASS בלחיצה, עם שמירה על רציפות השזירה לפי הגדרות

 , החיבור יהיה בלחיצה ישירה בתוך השקע.KEYSTONESבתצורת 

מסוככים, יכללו הפנלים  KEYSTONES -במקרה שלא ייעשה שימוש ב 

   מכסים אחוריים ממתכת.

פס חיזוק  כל הפנלים יכללו פסי חיזוק כבלים אחוריים. לכל כבל יהיה 2.4

 קפיצי נפרד, ממתכת.

מתחת לכל פנל גישור יותקן לוח מחורץ אופקית לניתוב מגשרים. גובה  2.5

. פתחי מעבר המגשרים יוגנו באמצעות מעטה גומי/ U0.5הלוח לא יעלה על 

פלסטיק מתאים, שימנע פגיעה בכבלי הגישור לאורך זמן. פנל הניתוב יהיה 

ור. החלק התחתון של הפנל יבלוט מ"מ לפחות, צבוע  בתנ 2ממתכת בעובי 

 ס"מ. 10לאחור וישמש מגש להחזקת המגשרים. עומק המגש לא יעלה על 

 בחיווט הפנל, יהודק סיכוך כל כבל להדק החיזוק בלחיצה. גיד האיסוף 2.6

Drain)( .יחובר בלחיצה למחבר הייעודי בפנל 
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 לוי פריצותימערכת ג

  כללי   א.

 

  תתאור המערכ  .1

 

 במבנה תותקן רכזת מערכת גילוי פריצה ממוענת.  .1.1

 

לכל גלאי או מגע סף תהיה יחידת כתובת. הכתובות תרוכזנה  .1.2

בכל אזור בארונות ריכוז מקומיים ומהם בתקשורת ספרתית 

 בקו תקשורת אחד, עם זיהוי כל אביזר ואביזר. 

 

וי הגלאי ברכזת יתקבלו התראות ספציפיות מכל גלאי עם זיה .1.3

 וסוג ההתראה. 

 

ההגנה במבנה תתבסס על גלאי נפח מסוג א"א פסיבי שיותקן  .1.4

בחדרים יעודיים ומסדרונות ומגעים מגנטיים שיותקנו 

 בדלתות. 

 

   היקף העבודה  .2

 

  העבודה כוללת .2.1

הספקת הציוד והתקנתו, ניסוי, כיוון ותפעול ראשוני, 

עלת המערכת הפעלה תקינה, הדרכת אנשי הסגל להפ

 סטים של תוכניות מושלמות של המתקן.  2והספקת 

 

 אחריות  .2.2

הקבלן מתחייב לספק, להתקין ולהפעיל בצורה תקינה את 

המערכת במשך שנה אחת מיום מסירת המתקן למזמין, 

 פרט לתקלות הנובעות משימוש בלתי נכון במערכת. 

  

קה, היחידות המתוארות בכתב הכמויות כוללות : הספ .2.3

התקנה, ניסוי והפעלה תקינה אם לא צויין אחרת, ללא כל 

 תוספת עבור ציוד ואביזרי עזר שלא פורטו בנפרד. 
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   תכולת המחירים  .3

  

המחירים הנקובים בכתבי הכמויות כוללים ציוד, עבודה,  .3.1

 מיסים, אישורים וכו'. ללא כל תוספת וכן אחריות לשנה. 

 

תבי הכמויות יגיש הקבלן מחיר לפי סעיף נפרד המוצג בכ .3.2

לחוזה שנתי לאחזקת המתקן באחריות כוללת ציוד ועבודה, 

 לתקופה שאחרי שנת האחריות הראשונה. 

 

  התקנת המערכת  .4

המערכת תותקן ותחובר ע"י ספק ציוד שהוא סוכן מורשה של היצרן 

או קבלן שעיקר עיסוקו במערכות מסוג זה ובעל נסיון מוכח, כפוף 

 המפקח. לאישור 

 

  תקנים ואישורים  .5

 

הרכזת והגלאים יעמדו בדרישות משטרת ישראל ויהיו  .5.1

 .V.D.E, תקן .U.Lמאושרים לפחות ע"י אחד התקנים : תקן 

 או תקן אירופאי מוכר אחר. 

 . 1337) 2ההתקנה תבוצע בהתאם לת"י ( .5.2

 

ברשות החברה ימצאו יחידות חילופיות ואמצעים לטפל בכל  .5.3

 עיה טכנית בזמן הקצר ביותר. ב

 

שעות  24יתקבל רק ציוד של חברה המקיימת שרות במשך  5.4

  ביממה. 
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  דרישות טכניות  ב.

 

 רכזת גילוי פריצה   .1

 

נקודות חיבור  127רכזת ממוענת שתאפשר חיבור של עד   א.

I/O כל נקודת .I/O  תחובר אל יחידת קצה קו, אשר אליה

המגעים המגנטיים, אשר יאפשרו  יחוברו גלאי הנפח או

 העברת המידע בתקשורת ספרתית. 

 

) הניתנות 10עד  5הרכזת תכלול מספר יציאות כלליות (  ב.

 לתכנות. 

 

ניתן לחבר לרכזת מספר לוחות מקשים להפעלה ותכנות   ג.

 מרחוק של המערכת. 

 

 הרכזת תכלול יציאות לחיבור שני צופרי התראה.   ד.

 

גה ספרתית לתצוגת הארועים השונים הרכזת תכלול תצו  ה.

 לסוגיהם, כולל זמנים וכן תצוגת מצב המערכת ותקלות. 

 

נוריות  4בנוסף לתצוגה הספרתית תכלול הרכזת תצוגה של   ו.

Led  .לציון מצבי המערכת 

 

ניתן יהיה לקבוע מראש זמני השהייה והתניות לוגיות   ז.

רולה. להפעלת האזעקה לאחר דריכת המערכת או לפני ניט

כמו כן ניתן יהיה לבצע פעולת דריכה או ניטרול אוטומטי, 

 באמצעות שעון מיתוג דיגיטלי פנימי. 

 

בנוסף לנ"ל, ניתן יהיה לקבוע משטרי פעולה שונים, עבור   ח.

איזורים מסויימים, כגון הפעלה/ניטרול בנפרד, מתן אזעקה 

ללא השהייה, או אזעקה פנימית בלבד, ללא הפעלת צופרים 

 צוניים או חייגן אוטומטי. חי
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למקרה של הפסקת חשמל, יהיה גיבוי של מצבר ניק"ד   ט.

(כולל מטען מתאים) בעל קיבולת מתאימה לפעולת המערכת 

שעה במצב אזעקה  1/2ועוד  Stand-byשעות במצב  72במשך 

 כולל הפעלת סירנות חיצוניות וחייגן אוטומטי.  -

 

יהיו מוגנים כנגד קצר או כל קווי הגילוי וקווי הצופרים   י.

נתק. האזעקה במקרה של פגיעה בציוד או בקווים תהיה 

 מיידית. הפעלת החייגן האוטומטי אך ורק במצב "לילה". 

 

תהיה אינדיקציה באמצעות תצוגה ספרתית ביחס לכל אזור   יא.

גילוי, כולל ציון מצב תקין/תקלה/אזעקה. בנוסף לנ"ל יהיו 

רים כולל החיווט והגנה על אזורים נפרדים להגנת הצופ

 תיבת הרכזת בפני פתיחה בכח. 

 

המערכת תכלול מגעים יבשים לציון התראה כללית ותקלה   יב.

כללית במערכת, אשר יאפשרו העברת האינפורמציה דרך 

 יחידות כתובת אל מערכת איסוף ההתראות המרכזית. 

 

המערכת תכלול סידור לחיבור צופרי התראה עם אפשרות   יג.

קתם. במקרה של השתקת הצופרים, התצוגה לגבי השת

 אזעקה או תקלה תמשיך לפעול. 

  

 המערכת תכלול סידור לחיבור חייגן אוטומטי.   יד.

   

 2החייגן האוטומטי מאושר ע"י "בזק" ויאפשר שידור  

הודעות מוקלטות בנפרד, עם פרוגרמה הניתנת לשינוי, 

 מספרים שונים.  10לחיוג עד 

סופק ע"י ספק/מטען עצמאי פנימי, כולל המתח לחייגן י 

שעה פעולה במצב חיוג  - 1/2גיבוי של מצבר ניק"ד פנימי ל

  ושידור הודעה. 
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החייגן יחובר גם לרכזת גילוי אש דרך כניסת פיקוד נפרדת,  

אשר תפעיל את ההודעה המתאימה. החייגן יחובר ע"י 

הקבלן לקו טלפון חוץ בצורה שתאפשר המשך השימוש 

 ו קו לקשר טלפון רגיל. באות

 

התקנת החייגן האוטומטי, לרבות החיבורים לקו הטלפון   טו.

ולרכזות גילוי האש והפריצה, תהיה סמויה ומוגנת בפני 

 חבלה והפסקת פעולת הציוד בכוונת זדון. 

 

בנוסף לחייגן האוטומטי, יותקן משדר אלחוטי לצורך   טז.

המשדר,  אזעקות אש או פריצה אל מוקד אזרחי. עוצמת

קוד השידור וסוג האנטנה יהיו מותאמים לדרישות המוקד 

 שייבחר ע"י המזמין. 

 

 

  

  גלאי נפח מסוג א.א. פסיבי וגלאי וילון  .2

  

או  90זווית זיהוי הסנסור בהתאם לשטח הגילוי הנדרש   א.

360  או אלומה צרה (גלאי וילון) ארוך טווח. הסנסור יהיה

 .  .V.D.Eו/או  .U.Lבעל תו תקן ישראלי ואישור 

 

של מרכזת הגילוי.  12VDCסנסור הנפח יוזן ממקור מתח   ב.

רגישות הסנסור לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפע 

  3VDCמשינוי 

 

הסנסור יהיה מוגן במפסק מילכוד "טמפר" ופתיחתו ולו   ג.

 הרגעית תפעיל אזעקה מיידית במרכזית ההתראות. 

 

ת גילוי הסנסור לא תאפשר מעבר רגישו -רגישות הגילוי   ד.

אדם באיזור הגילוי ללא תלות בלבושו או גודלו, בזחילה, 

בהליכה איטית או ריצה מהירה בחציית שתי אונות ללא 

 . 36Cועד  0Cקבלת אזעקה בטמפ' 
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(פירו  Dual element decetorאלמנט הגילוי של הסנסור יהיה   ה.

 חשמלי כפול). 

 

 . Ledורית אינדיקציה נורית/בסנסור הנפח תהיה נ  ו.

 

מימסר אזעקה של הסנסור יהיה במצב משוך בזמן רגיעה   ז.

 וישוחרר עקב נפילת מתח ו/או מצב אזעקה בסנסור. 

 

 פולסים.  3- לסנסור יהיה מונה פולסים ל  ח.

 

ברגיעה ויעבור למצב  .N.Cמצב חיבור החיווט לסנסור יהיה   ט.

N.O.  .באזעקה 

 

חידת כתובת, הכתובות ירוכזו בארונות לכל גלאי תהיה י  י.

 ריכוז מקומיים. 

 

 מגעי סף מגנטיים   .3

  

או שו"ע עם מגעי  Sentrolמגעי הסף המגנטיים יהיו מתוצרת   א.

N.C.  בנויים להתקנה שקועה בתוך מסגרות הדלתות, כולל

השחלת כבלים בתוך המסגרות הנ"ל. סוג המגעים יהיה 

קנו. בדלתות מתכת מותאם לסוגי הדלתות בהן הם יות

 . Heavy dutyואלומיניום יותקנו לדוגמה מגעים מסוג 

 סוג המגנטים יובא לאישור מוקדם לפני התקנתם.  

 

לכל מגע מגנטי תהיה יחידת כתובת, הכתובות ירוכזו   ב.

 בארונות ריכוז מקומיים. 

 

 חיווט המערכת   .4

 

 חיווט כבלי התקשורת הפנימיים יבוצע בעזרת כבלים עם  א.

 ממ"ר לפחות.  0.8זוגות שזורים ומסוככים בחתך של 
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חיווט כבלי התקשורת החיצוניים יבוצע בעזרת כבלים עם   ב.

המיועד להתקנה חיצונית וזוגות  NYYמעטה חיצוני מסוג 

  ממ"ר לפחות.  1.5שזורים ומסוככים בחתך של 

  

אל האביזרים השונים יבוצע בעזרת  I/O- החיווט מיחידות ה  ג.

 ממ"ר לפחות.  0.8זורים בחתך של זוגות ש

 

כל הכבלים והמוליכים של המערכות השונות יהיו מסומנים   ד.

 בשלטי זיהוי ברורים אשר יוצמדו לכבלים ולמוליכים. 

 

  צופרי אזעקה  .5

 

צופרי האזעקה להתקנה מחוץ למבנה יהיו בעלי עוצמה של   א.

120DB מוגנים בתוך תיבת פלדה עם סידור לאזעקה ,

של נסיון חבלה. קווי ההזנה לצופרים יהיו מוגנים  במקרה

 בפני קצר או נתק, בדומה לכל שאר מעגלי המערכת. 

, 80DBצופרי האזעקה להתקנה פנימית יהיו בעוצמה של   ב.

 בעלי שני סוגי צלילים. 

 

  כללי   א.
 

  תאור המערכת  .1
 

 במבנה תותקן רכזת מערכת גילוי פריצה ממוענת.  .1.1
 

אי או מגע סף תהיה יחידת כתובת. הכתובות תרוכזנה לכל גל .1.2
בכל אזור בארונות ריכוז מקומיים ומהם בתקשורת ספרתית 

 בקו תקשורת אחד, עם זיהוי כל אביזר ואביזר. 
 

ברכזת יתקבלו התראות ספציפיות מכל גלאי עם זיהוי הגלאי  .1.3
 וסוג ההתראה. 

 
"א פסיבי שיותקן ההגנה במבנה תתבסס על גלאי נפח מסוג א .1.4

  בחדרים יעודיים ומסדרונות ומגעים מגנטיים שיותקנו בדלתות. 
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  היקף העבודה  .2
 

  העבודה כוללת .2.1
הספקת הציוד והתקנתו, ניסוי, כיוון ותפעול ראשוני, הפעלה 

סטים  2תקינה, הדרכת אנשי הסגל להפעלת המערכת והספקת 
 של תוכניות מושלמות של המתקן. 

 
   אחריות  .2.2

הקבלן מתחייב לספק, להתקין ולהפעיל בצורה תקינה את 
המערכת במשך שנה אחת מיום מסירת המתקן למזמין, פרט 

 לתקלות הנובעות משימוש בלתי נכון במערכת. 
  

היחידות המתוארות בכתב הכמויות כוללות : הספקה, התקנה,  .2.3
ת עבור ניסוי והפעלה תקינה אם לא צויין אחרת, ללא כל תוספ

 ציוד ואביזרי עזר שלא פורטו בנפרד. 
 
   תכולת המחירים  .3

  
המחירים הנקובים בכתבי הכמויות כוללים ציוד, עבודה,  .3.1

 מיסים, אישורים וכו'. ללא כל תוספת וכן אחריות לשנה. 
 

לפי סעיף נפרד המוצג בכתבי הכמויות יגיש הקבלן מחיר לחוזה  .3.2
כוללת ציוד ועבודה, לתקופה  שנתי לאחזקת המתקן באחריות

 שאחרי שנת האחריות הראשונה. 
 

  התקנת המערכת  .4
 

המערכת תותקן ותחובר ע"י ספק ציוד שהוא סוכן מורשה של היצרן או 
קבלן שעיקר עיסוקו במערכות מסוג זה ובעל נסיון מוכח, כפוף לאישור 

 המפקח. 
 

  תקנים ואישורים  .5
 

שות משטרת ישראל ויהיו מאושרים הרכזת והגלאים יעמדו בדרי .5.1
או תקן  .V.D.E, תקן .U.Lלפחות ע"י אחד התקנים : תקן 

 אירופאי מוכר אחר. 
 . 1337) 2ההתקנה תבוצע בהתאם לת"י ( .5.2

 
ברשות החברה ימצאו יחידות חילופיות ואמצעים לטפל בכל  .5.3

 בעיה טכנית בזמן הקצר ביותר. 
 

שעות  24יימת שרות במשך יתקבל רק ציוד של חברה המק 5.4
 ביממה. 

 
  דרישות טכניות  ב.

 
 רכזת גילוי פריצה   .1

 
. כל I/Oנקודות חיבור  127רכזת ממוענת שתאפשר חיבור של עד   א.

תחובר אל יחידת קצה קו, אשר אליה יחוברו גלאי  I/Oנקודת 
הנפח או המגעים המגנטיים, אשר יאפשרו העברת המידע 

 בתקשורת ספרתית. 
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 ) הניתנות לתכנות. 10עד  5רכזת תכלול מספר יציאות כלליות (ה  ב.
 
ניתן לחבר לרכזת מספר לוחות מקשים להפעלה ותכנות מרחוק של   ג.

 המערכת. 
 

 הרכזת תכלול יציאות לחיבור שני צופרי התראה.   ד.
 

הרכזת תכלול תצוגה ספרתית לתצוגת הארועים השונים לסוגיהם,   ה.
 צב המערכת ותקלות. כולל זמנים וכן תצוגת מ

 
     Ledנוריות  4בנוסף לתצוגה הספרתית תכלול הרכזת תצוגה של   ו.                                           

  לציון מצבי המערכת.                                                               

 
ות להפעלת ניתן יהיה לקבוע מראש זמני השהייה והתניות לוגי  ז.

האזעקה לאחר דריכת המערכת או לפני ניטרולה. כמו כן ניתן 
יהיה לבצע פעולת דריכה או ניטרול אוטומטי, באמצעות שעון 

 מיתוג דיגיטלי פנימי. 
 

בנוסף לנ"ל, ניתן יהיה לקבוע משטרי פעולה שונים, עבור איזורים   ח.
מסויימים, כגון הפעלה/ניטרול בנפרד, מתן אזעקה ללא 

ייה, או אזעקה פנימית בלבד, ללא הפעלת צופרים חיצוניים השה
 או חייגן אוטומטי. 

 
למקרה של הפסקת חשמל, יהיה גיבוי של מצבר ניק"ד (כולל מטען   ט.

שעות  72מתאים) בעל קיבולת מתאימה לפעולת המערכת במשך 

כולל הפעלת  -שעה במצב אזעקה  1/2ועוד  Stand-byבמצב 
 גן אוטומטי. סירנות חיצוניות וחיי

 
כל קווי הגילוי וקווי הצופרים יהיו מוגנים כנגד קצר או נתק. האזעקה   י.

במקרה של פגיעה בציוד או בקווים תהיה מיידית. הפעלת החייגן 
 האוטומטי אך ורק במצב "לילה". 

 
תהיה אינדיקציה באמצעות תצוגה ספרתית ביחס לכל אזור   יא.

זעקה. בנוסף לנ"ל יהיו גילוי, כולל ציון מצב תקין/תקלה/א
אזורים נפרדים להגנת הצופרים כולל החיווט והגנה על תיבת 

 הרכזת בפני פתיחה בכח. 
 

המערכת תכלול מגעים יבשים לציון התראה כללית ותקלה כללית   יב.
במערכת, אשר יאפשרו העברת האינפורמציה דרך יחידות 

 כתובת אל מערכת איסוף ההתראות המרכזית. 
 
 

כת תכלול סידור לחיבור צופרי התראה עם אפשרות השתקתם. המער  יג.
במקרה של השתקת הצופרים, התצוגה לגבי אזעקה או תקלה 

 תמשיך לפעול. 
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 המערכת תכלול סידור לחיבור חייגן אוטומטי.   יד.
   
הודעות  2החייגן האוטומטי מאושר ע"י "בזק" ויאפשר שידור  

 10ינוי, לחיוג עד מוקלטות בנפרד, עם פרוגרמה הניתנת לש
 מספרים שונים. 

המתח לחייגן יסופק ע"י ספק/מטען עצמאי פנימי, כולל גיבוי של מצבר  
 שעה פעולה במצב חיוג ושידור הודעה.  -1/2ניק"ד פנימי ל

החייגן יחובר גם לרכזת גילוי אש דרך כניסת פיקוד נפרדת, אשר  
לקו  תפעיל את ההודעה המתאימה. החייגן יחובר ע"י הקבלן

טלפון חוץ בצורה שתאפשר המשך השימוש באותו קו לקשר 
 טלפון רגיל. 

 
התקנת החייגן האוטומטי, לרבות החיבורים לקו הטלפון   טו.

ולרכזות גילוי האש והפריצה, תהיה סמויה ומוגנת בפני חבלה 
 והפסקת פעולת הציוד בכוונת זדון. 

 
צורך אזעקות בנוסף לחייגן האוטומטי, יותקן משדר אלחוטי ל  טז.

אש או פריצה אל מוקד אזרחי. עוצמת המשדר, קוד השידור 
וסוג האנטנה יהיו מותאמים לדרישות המוקד שייבחר ע"י 

 המזמין. 
 
  גלאי נפח מסוג א.א. פסיבי וגלאי וילון  .2

  

או  360או  90זווית זיהוי הסנסור בהתאם לשטח הגילוי הנדרש   א.
וח. הסנסור יהיה בעל תו תקן אלומה צרה (גלאי וילון) ארוך טו

 .  .V.D.Eו/או  .U.Lישראלי ואישור 
 

של מרכזת הגילוי. רגישות  12VDCסנסור הנפח יוזן ממקור מתח   ב.

  3VDCהסנסור לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפע משינוי 
 
הסנסור יהיה מוגן במפסק מילכוד "טמפר" ופתיחתו ולו הרגעית   ג.

 מרכזית ההתראות. תפעיל אזעקה מיידית ב
 

רגישות גילוי הסנסור לא תאפשר מעבר אדם באיזור  -רגישות הגילוי   ד.
הגילוי ללא תלות בלבושו או גודלו, בזחילה, בהליכה איטית או 

 0Cריצה מהירה בחציית שתי אונות ללא קבלת אזעקה בטמפ' 

 . 36Cועד 
 

(פירו חשמלי  Dual element decetorאלמנט הגילוי של הסנסור יהיה   ה.
 כפול). 

 
 . Ledבסנסור הנפח תהיה נורית אינדיקציה נורית/  ו.
 
מימסר אזעקה של הסנסור יהיה במצב משוך בזמן רגיעה וישוחרר   ז.

 עקב נפילת מתח ו/או מצב אזעקה בסנסור. 
 

 פולסים.  3-לסנסור יהיה מונה פולסים ל  ח.
 

 .N.Oבור למצב ברגיעה ויע .N.Cמצב חיבור החיווט לסנסור יהיה   ט.
 באזעקה. 
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לכל גלאי תהיה יחידת כתובת, הכתובות ירוכזו בארונות ריכוז   י.
 מקומיים. 

 
  מגעי סף מגנטיים  .3

  
 .N.Cאו שו"ע עם מגעי  Sentrolמגעי הסף המגנטיים יהיו מתוצרת   א.

בנויים להתקנה שקועה בתוך מסגרות הדלתות, כולל השחלת 
המגעים יהיה מותאם לסוגי  כבלים בתוך המסגרות הנ"ל. סוג

הדלתות בהן הם יותקנו. בדלתות מתכת ואלומיניום יותקנו 
 . Heavy dutyלדוגמה מגעים מסוג 

 סוג המגנטים יובא לאישור מוקדם לפני התקנתם.  
 

לכל מגע מגנטי תהיה יחידת כתובת, הכתובות ירוכזו בארונות ריכוז   ב.
 מקומיים. 

 
  חיווט המערכת  .4

 
כבלי התקשורת הפנימיים יבוצע בעזרת כבלים עם זוגות שזורים חיווט   א.

 ממ"ר לפחות.  0.8ומסוככים בחתך של 
 

חיווט כבלי התקשורת החיצוניים יבוצע בעזרת כבלים עם מעטה   ב.
המיועד להתקנה חיצונית וזוגות שזורים  NYYחיצוני מסוג 

  ממ"ר לפחות.  1.5ומסוככים בחתך של 
  
אל האביזרים השונים יבוצע בעזרת זוגות  I/O-החיווט מיחידות ה  ג.

 ממ"ר לפחות.  0.8שזורים בחתך של 
 

כל הכבלים והמוליכים של המערכות השונות יהיו מסומנים בשלטי   ד.
 זיהוי ברורים אשר יוצמדו לכבלים ולמוליכים. 

 
  צופרי אזעקה  .5

 
, 120DBצופרי האזעקה להתקנה מחוץ למבנה יהיו בעלי עוצמה של   א.

וגנים בתוך תיבת פלדה עם סידור לאזעקה במקרה של נסיון מ
חבלה. קווי ההזנה לצופרים יהיו מוגנים בפני קצר או נתק, 

 בדומה לכל שאר מעגלי המערכת. 
, בעלי שני 80DBצופרי האזעקה להתקנה פנימית יהיו בעוצמה של   ב.

  סוגי צלילים. 
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 35.4  מערכת טלוויזיה

 

 

מרכזי לשידורי טלוויזיה שיבוצע בהתאם לתקנים ישראלים  מתקן קליטה

, והכולל: 779,1113,264,704,1149  

 

 

    אנטנות  .1

  

  VHFישראל   -  טלוויזיה  א.

   UHFישראל   -  טלוויזיה  ב.

      F.M ישראל   -    רדיו   ג.

  ס"מ לפחות לרבות עיגון לגג לקליטת התחנות הנ"ל + ערוץ נוסף. 120צלחת בקוטר    

  

ממ"ר המותקן על קיר או 20X1.5 הארקת אנטנה באמצעות פס נחושת גלוי בחתך   .2

 גג, החל מהאנטנה ועד לרשת הארקת גגות, כולל חיזוקו וחיבורו. 

  

 מוקד קליטה והגברה מושלמים , מותקן בארון מתכת.   .3

  

 מערכת חיווט מושלמת בכבלים תקניים עם סיכוך כפול:   .4

         

צע מהאנטנה דרך המגברים וארונות המשנה וכלה בנקודות לרבות החיווט יתב       

מגברי משנה בהתאם לצורך, מפצלים מתאמים וכל אביזרי העזר הדרושים 

 להפעלה תקינה. 

 החיווט מארונות המשנה לנקודות יהיה בשיטת כוכב.        

 

 בדיקת המתקן, על חשבון הקבלן, ע"י מכון התקנים.   .5

  

, כל השקעים סופיים וכוללים F.M- ו T.V זיה יהיו שקעים כפוליםכל שקעי הטלווי  .6

 . 1149אוהם ובהתאם לת"י  75נגד 

  ביצועים ספציפיים במוצא בתי התקע:   .7

    .65-70DB רמת אות : טלוויזיה ורדיו        
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החברה המתקינה את האנטנה תהיה חברה הנושאת תו תקן ומורשת מכון   . 8

  התקנים. 

  

 ף להצעתו חומר טכני ומקצועי של הציוד המוצע על ידו. הקבלן יצר  .9

 

  שנים כלולה במחיר המערכת.  3- אחריות על המערכת ל .10
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  עבודות טיח  - 09פרק 

  

  כללי  09.01

  של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק   .1

  ייחים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר.עבודות הטיח יבוצעו על ידי ט  .2

  

  הכנת השטחים לטיוח  09.02

בכל המקומות שידרשו על ידי המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על עבודות   .1

  שכנות לפני ביצוע עבודת הטיח.

מחוזקת  M.P.Xמפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובנייה, יכסה הקבלן ברשת   .2

מ"מ ועובי החוטים  12ס"מ לפחות, גודל החור ברשת  25הרשת  במסמרי פלדה. רוחב

  מ"מ. 0.7

  עד ליישור פני השטח.  1:3חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט   .3

 15הנ"ל ברוחב  M.P.Xס"מ, יכסה את החריץ ברשת  15במקומות שרוחב החריץ עולה על   

  ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון.

  את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח.יש להרטיב היטב   .4

  

  פינות וחריצי הפרדה  09.03

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות.כל הקנטים והגליפים יהיו חדים וישרים   

לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות. בין הקירות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ 

  מ"מ. 5-10וברוחב מ"מ  10בעומק 

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

רת, יבוצע על ידי טייחים כל תיקוני הטיח שנפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אח  

מקצועיים של קבלן במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי 

  מישור, התנפחויות וכדומה, 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 090232ים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף טיח פנ  

  גמר לבד. -לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

כך ליישם את השכבה השניה. את הטיח הגמור  -ימים ורק אחר  2יש לאפשר את השכבה התחתונה   

רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצעה ימים לפחות. המפקח  3יש להחזיק במצב לח במשך 

  האשפרה כנדרש.

  

  פינות מתכת  09.06

  מישורים. 2וכן בכל מפגש של  מגולוונים פחפינות מתכת יבוצעו להגנת פינות טיח מזויתני   
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  טיח פנים צמנט מיוחד כמצע להדבקת אריחים  09.07

  יקבעו על ידי המפקח.טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחי קרמיקה, במקומות ש  

  טיח צמנט מיוחד יבוצע בשתי שכבות לרבות שכבת הרבצה.  

  משטח הטיח המתקבל חייב להיות ישר וחלק לחלוטין בכל הכיוונים וללא בליטות או שקעים.  

  

  אופני מדידה מיוחדים  809.0

  מחירי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי.  

  וחב שיידרש.טיח על חשפי פתחים בכל ר  .1

  טיוח במשטחים צרים לרבות ברצועות וטיח בשטחים קטנים ובכל מקום שידרש.  .2

  טיח על קירות ועמודים לכל גובה שיידרש.  .3

  .09.02הכנת השטחים כאמור בסעיף   .4

  תיקונים והשלמות טיח תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על השטחים המטוייחים.  .5

  דוגמאות טיח.  .6

  ומוספים. דבקים  .7

שכבת טיח פנים צמנט כהכנה להדבקת אריחים כלול במסגרת עבודות חיפוי הקירות   .8

  באריחים קרמיים.

  הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.  .9
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  עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק  

  

  דוגמאות  10.01

קבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי לפני התחלת העבודה, יספק ה  .1

  ) של המפרט הכללי.10004בהתאם כמוגדר בסעיף (

הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף   .2

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ 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   .1

ות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד וניקוי, וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משארי

  לקבלת הברק הטבעי של החומרים.

פוליש) ומחירים כלול -על הקבלן למסור את הכל הריצופים עם ליטוש ודינוג (ווקס  .2

  במחיר הריצופים השונים.

  

  TOLERANCES -סיבולות   10.03

  

  סטיה מהניצב

  ומהצירים קירות 

  מ' 3.0ולאורך 

  הפרש גובה 

  (במ"מ) בין 

  יחיםאר

  סטיה (במ"מ) 

  במפלס המתוכנן

  סטיה (במ"מ)

  במישוריות 

  מ' 3.0לאורך 

  תאור העבודה

2.5  0.4  3  3  (ריצוף) מרצפות  

2  0.25  2  2  אריחים קרמיים  

  ושיש (ריצוף)

2  0.5  0 קרמיקה/ חרסינה  2  באנך  

  ושיש חיפוי

  

  מילוי מיוצב בצמנט וטיט לריצוף  10.04

  עשיר בצמנט.  מיוצב הריצופים יעשו ע"ג מצע  .1  

ק"ג  200הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור של   .2

צמנט למ"ק. מילוי זה יונח ישירות על גבי רצפות. המילוי יפוזר לעל גבי שטחים קטנים 

יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח 

  זר המילוי.שבו יש לפ

כמות המים שתתווסף למילוי זה היא קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית   .3

  (לחה).

  מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט.  .4

הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט (ללא כל תוספת סיד) בתוספת ערב למניעת חדירת   .5

 חברת פקורה או שווה ערך.של  A -  155רטיבות כדוגמת 
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  ריצוף באריחי גרניט פורצלן  10.05

) 2( 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו אריחי גרניט פורצלן מסוג א' לפי טבלה   .1

  במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל.

  .1353לפי ת"י  -אופן ההדבקה   

מדה. או מצע מיוצב,  הריצוף באריחי גרניט פורצלן יעשה על גבי משטח קשה: בטון או  .2

  או מצע מסמסם.

  על המשטח להיות מיושר, מוחלק, מפולס ושלם ללא סדקים שקעים ובליטות.  

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל   .3

המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה 

  ל, גוון או פגם.מתאימה בשל גוד

  לפי התכניות או לפי הנחיות האדריכל. -צורת הנחת האריחים   .4

" מתוצרת "שחל" 225הדבקת האריחים על גבי בטון או מדה תיעשה על ידי "שחלפיקס   .5

או טיט אקריל, או ש"ע מאושר ע"י המפקח. אופן ההדבקה ייעשה בהתאם להנחיות 

  ומפרטי היצרן.

" או ש"ע, מעורב באבקת צבע בגוון לפי 260") יבוצע על ידי "שחל מילוי מישקים ("רובה  .6

  בחירת האדריכל ומיושם בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.

  

  חיפוי קירות באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן  10.06

אריחי הקרמיקה והשיש יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. האריחים יתאימו   .1

). מידות 2( 314בת"י  4'. האריחים יהיו מסוג א' לפי טבלה ) סוג א1( 314לדרישות ת"י 

  .1353ובגוון לפי בחירת האדריכל אופן ההדבקה לפי ת"י 

מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף במפרט הכללי.   .2

  מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי.

אריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על ת  .3

האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים 

  בשל גודל, גוון או פגם.

" תוצרת "שחל" או ש"ע 215הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל   .4

  מאושר ע"י המפקח.

  שעות לפחות קודם הדבקתם. 6מים במשך האריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו ב  .5

  בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידוק האריחים בקוים ישרים עורים אנכית ואופקית.  .6

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין האריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון   .7

כנ"ל צנורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית ובאישור המפקח. כן יש לסתום בחומר 

  את הרווח שבין שורות האריחים התחתונה לבין הרצפה.

" עם אבקת צבע בגוון מתאים לגוון 260מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י "שחל   .8

  האריחים. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
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  אופני מדידה מיוחדים  710.0

עבודות  - 10תב הכמויות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק מחירי הסעיפים השונים שבכ  

עבודות אבן באלמנטים הרלוונטים גם את  -  14ריצוף וחיפוי ומפרטים הכלליים והמיוחדים לפרק 

  העבודות הבאות:

ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים, ברצועות צרות או רחבות וללא כל הבדל   .1

  שטח.במיקום, בגודל ובצורת ה

ס"מ (כולל עובי הריצוף) או דבקים במקרה של  15מילוי מתחת לריצוף בחול מיוצב עד   .2

  הדבקת ריצוף ע"ג רצפת בטון/מדה.

ליטוש במכונת דינוג ("ווקס") והברקה, של עבודות ריצוף קשיח ומוזאיקה, לפני גמר   .3

  ומסירת המבנה.

ידי -ובה" בגוון שיבחר עלמילוי המשקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח ב"ר  .4

האדריכל והברקה לפני מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" בתוספת חומר 

  נגד סדיקה כמו "תוספרובה" של נגב קרמיקה או ש"ע.

  עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.  .5

צוין אחרת בכתב חיפוי על גבי קירות בטון, גבס, קירות מטויחים ללא כל הבדל אלא אם   .6

  הכמויות.

חיתוך אריחי קרמיקה/גרניט פורצלן/שיש/ריצוף, בצורות שונות, לרבות חיתוך על ידי   .7

  מסור מפעלי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים.

  הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישת המפרט והמפקח.  .8

  עיבוד הטרצו בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט.  .9

  שכבת הרבצה וישור מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה.  .10
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  עבודות צביעה – 11פרק 

  

  כללי  11.1

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   א.  

  המקורית. 

  לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.    

  

צע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג הצביעה תבו  ב.  

הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  לוכמות חומרי הדילו

  השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

  

  בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות   ג.  

  הבאות:   

  ים מאותו סוג צבע, תוספת מגוום וכיו"ב.ערבוב גוונים שונ  ) 1    

בחירת הגוונים שונים למרכיבי היחידה ( למשל: מסגרת דלת או חלון   ) 2    

  בגוון שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד').

השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר  תבחירת גוונים שונים ביחידו  ) 3    

  שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).אין הכרח  –פעמים 

  

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכד', יפורקו ע"י   ד.   

  בעלי מלאכה מתאימים, יאחסנו ע"י הקבלן וירכבו מחדש עם סיום הצביעה.

  

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש   ה.   

יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע וחופשי מאבק. 

  שכבות הגמר.

  יש להקפיד על הפרשי זמן בין ביצוע שכבות, לפי הוראות היצרן.    

  

יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ותגמירים  –לפי דרישת המפקח או המתכנן   ו.  

  שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

  

הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות , ארונות , קבועות  בגמר עבודות  ז.  

  סניטריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
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  ע אמולסיה אקריליצביעת שטחי טיח, גבס ובטון בצב  11.02

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב "סופרקריל" תוצרת   

הסרת חלקים  ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: "טמבור" או שווה

" , שתי 333רופפים, ניקוי , סתימת חורים, שכבת "בונדררול סופר" או "יסוד מגן 

  שכבות "סופרקריל" או עד לקבלת כיסוי מלא.

  
  

  צביעת נגרות ומסגרות  11.03

בפרקי עבודות צביעת מוצרי נגרות, מסגרות אומן יהיו כלולים במחיר המוצר אשר   

מלבנים ומשקופים הנצבעים בצבע אחר (גוון אחר) מצבעי האגפים יכללו במחיר אלו. 

  היחידה. סוג הצבע בהתאם לרשימות.

  

  פריטים שונים

פריטים שונים שאינם כלולים בעבודות נגרות ומסגרות ייצבעו ב"סופרלק" או 

ת מתאימות העונות גם "פוליאור" או "איתן", לפי הנחיות האדר' והמזמין וע"ג הכנו

  עלי דרישות היצרן.

  

אין לצבוע צירים ואביזרי פרזול. פריטים אלה יפורקו לפני הצביעה ויוחזרו לאחר   

  ייבוש מוחלט של הצבע.

 פריטים שייצבעו יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
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  עבודות אלומיניום -  12פרק 

  

  מבוא  12.00

  וצענה על פי:כל העבודות בפרק זה תב  א.

  עומסים אופייניים בבניינים: עומסים קבועים ועומסי שרות. – 412ת"י   

  עומסים אופייניים בבניינים: עומס רוח. – 414ת"י   

  סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. – 755ת"י   

  השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. – 921ת"י   

  וחה, על כל חלקיו.לוחות זכוכית שט – 938ת"י   

  : חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.1חלק  – 1068ת"י   

  : חלונות: חלונות אלומיניום.2חלק  – 1068ת"י   

  : חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח.5חלק  – 1068ת"י   

  זיגוג בבניינים כל החלקים. – 1099ת"י   

  מעקים ומסעדים. – 1142ת"י   

  י איטום לבניינים.חומר – 1536ת"י   

  : אטמים גמישים לחלונות ולדלתות.1חלק  – 1542ת"י   

: חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום.1חלק  4068ת"י   

    

  : פרופילי אלומיניטום: גימור הפרופילים.2חלק  – 4402ת"י   

  : חלונות פוליויניל כלורי: פרופילים.1חלק  168מפמ"כ   

  תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכת. – 1509ת"י   

  תריסי גלילה. –תריסים  – 2חלק  1509ת"י   

  תקן לדלתות. – 4001ת"י   

  כל החלונות המותקנים בקירות חוץ יעמדו לפחות בדירושת התקן הישראלי לחלונות.   

  .1:300ניוטון/למ"ר כפף מותרת  B – 950רמה  – 1068ת"י   

  FED-STD QQ-A-200ELGEN-ALUMINUM ALLOY. BAR, ROD. SHAPES, STRUCTURAL 

SHAPES TUBE AND WIRE. EXTRUDED, GENERAL SPECIFICATION FOR AAMA 860-86- 

VOLUNTARY SPECIFACATIONS AND TEST METHODS FOR  SEALANTS.  

כל התקנים הנ"ל יחד עם רשימת אלומיניום של האדריכל, טיפוסי הבניין ותוכניות   ב.

  הווים שלמות אחת.המבנה, מ

  עד סעיף ב' דלעיל. 1במקרה של סתירות ו/או ניגודים בין המסמכים המנויים בסעיף  ג.

  סדר העדיפות יהיה כדלקמן:  

  מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום.  )1

  )SHOP DRAWINGSתוכניות מאושרות (  )2

  רשימות האלומיניום.  )3

  יין.התקנים הישראליים והמפמכי"ם הנוגעים לענ  )4

לפי קביעת יועץ האלומיניום  -של המפרט הכללי או החמור שביניהם  12פרק   )5

  ו/או האדריכל ו/או המפקח.
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  נוהלי תכנון  112.0

אורים הטכניים, יוכנו על יהתכנון המפורט של חלקי מסגרות האלומיניום לרבות כל הפרטים והת  

לחוזה ויוגשו לאישור המפקח והאדריכל. ידי היצרן על יסוד התוכניות והדרישות במפרט המצורפים 

המפקח רשאי לשנות ולהשלים את הדרישות כל עוד לא אושרו סופית תוכניות היצרן וללא תוספת 

  מחיר.

היצרן רשאי להציע שינויים בדרישות המפרט ולהשלים את הדרישות במסגרת התיאור הטכני שיוכן   

  ות מינימום כל עוד לא אושרו במפרט.על ידו, אך דרישות המפרט מחייבות את היצרן כדריש

היצרן אחראי לטיב התכנון, היצרן מתחייב לבצע את התכנון על ידי מהנדסים ו/או מומחים בעלי   

  נסיון בתכנון עבודות אלומיניום.

  היצרן אחראי לכל נזק או הפסד שיגרמו עקב תכנון לקוי.  

ת מסמך להתאמת היחידות המפקח רשאי לדרוש מהיצרן להגיש חוות דעת של מכון בדיקו  

למטרתם, עמידותם בדרישות החוזה. חוות דעת על שיטת העבודה, טיב חומרים וטיב התכנון 

  והיצרן יהיה חייב למלא דרישות המזמין על חשבונו.

  היצרן אינו רשאי להתחיל בייצור או בהרכבה, אלא לאחר שאושרה חוות הדעת הנ"ל על ידי המפקח  

  

  -  תוכניות ומסמכים  212.0

התכנון יכלול את כל הנדרש לצורך בדיקת כל הפרטים והתאמתם לדרישות ותאום ביניהם לבין    

  עבודות סמוכות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים, בין היתר יכלול התכנון::

  אור הנדרש ביחס לכל פריט.יתאור טכני של העבודות לפי הת  -

  מפרט טכני מפורט ומשלים למפרט זה.  -

  מטיות של כל פריטתוכניות סכ  -

  תאור פרטים מיוחדים.  -

  חישובים סטטיים של היחידות ומבנה עזר לתמיכתם במידת הצורך.  -

    לכל פריט לרבות חתכים, חזיתות, פריסות, פרטים  1:1תוכניות עבודה בקנ"מ   -

  (בגליונות גדולים).  

ור, האיטום,  המפרטים יכללו: מידות ומשקל הפרופילים, הסרגלים, פרטי ואביזרי החיב  -

  אביזרי הפרזול וכד'.

הסמוכים לכל פריט כמו בטון, ציפויים וכד' ופרטי ההתחברות  1:1פרטי הבנין בקנ"מ   -

  ליחידות האלומיניום.

  פרוספקטים והוראות היצרן.  -

  דוגמאות של החומרים, הפרופילים, הסרגלים, האטמים, הפרזול והאביזרים.  -

  של היחידות בפתחים. תאור שיטת ההרכבה וסדר ההרכבה  -

  אור כל פריט ופעולתו.יכל חומר טכני הדרוש לת  -

  רשימת התקנים בהם יעמדו חומרי האיטום והציפוי.  -
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  עותקים לאחר אישור  4-כל התוכניות (והאישורים) והמסמכים יוגשו ע"י היצרן למפקח ב  

העתקים נוספים  ויעבירם למפקח. היצרן מסכים כי  8המפקח לאחר וביצוע התיקונים יכין היצרן    

כל המסמכים אשר יסופקו על ידו יישארו בבעלותו הבלעדית של  המזמין אשר יהיה רשאי להשתמש 

  בהם לכל מטרה שהיא הקשורה בביצוע העבודות בפרויקט זה בלבד.

  

  (אב טיפוס) -דגמים    312.0

אחר האישור העקרוני של התכנון המפורט כאמור לעיל, יבצע היצרן על חשבונו לפי הזמנה בכתב ל  

של המפקח ובהתאם לתוכניות ולמפרטים המאושרים, דגמים של חלק מהיחידות כפי שיקבע  

המפקח. כל דגם יכלול את המלבן הסמוי ואמצעי החיבור למבנה ואת היחידה קומפלט וחיבורה  

ו למבנה, איטום כל הפריטים בינם לבין עצמם ואיטום היחידה עצמה. כל דגם  למלבן הסמוי א

  יכלול את כל הפרזול, הגימור והזיגוג וכל שאר העבודות הכלולות במחיר היחידה.

לאחר בנית הדגם יעביר היצרן את הדגם לבדיקה במעבדה, מוסמכת במעבדה זו יעבור הדגם את    

  תנאים הנדרשים ואו שידרשו על ידי המזמין מעת לעת.הבדיקות המלאות לעמידות המערכת ב

אם יתגלה הצורך במהלך הבדיקות לבצע שינוי בתכנון ו/או שיפורים בדגם, אשר לדעת המפקח יש    

לבצעם כתנאי להמשך הבדיקות ו/או לאישור הדגם, יבצע היצרן את השינויים והשיפורים  

עמו ועם המתכננים ויעדכן במקביל את  הנדרשים מיד לאחר דרישת המפקח ותוך תיאום מלא 

  תוכניות העבודה.

  היצרן ירכיב כל דגם במבנה במקום שייקבע על ידי המפקח.  

הדגמים ישארו רכוש המזמין והוא רשאי להשתמש בהם כרצונו. הדגמים לא יהיו חלק מההזמנה    

  והם יפורקו ויסולקו על ידי היצרן ועל חשבונו.

לבדיקות בקרת איכות, שתבוצענה לפי דרישות המפקח במהלך הייצור  בדיקת הדגמים אינה תחליף   

  וההרכבה.

  המפקח והאדריכל רשאים לדרוש ביצוע חוזר של דגמים עד לקבלת דגם מאושר לבצוע.  

  

  - פיגור בהספקת התוכניות ובביצוע הדגם   412.0

לת  האישורים  אם נגרם עיכוב בהתקדמות ביצוע התכנון ו/או ביצוע כל דגם ו/או בהשלמת קב  

והבדיקות באשמת היצרן ו/או עקב אי התאמת התכנון והדגמים או חלק מהם לדרישות החוזה,  

ישא היצרן באחריות המלאה והבלעדית לעיכוב הנ"ל ולהוצאות הנובעות מאותו עיכוב בין במישרין 

  ובין בעקיפין וזאת מבלי לגרוע ביתר זכויות המפקח והמזמין בהתאם לחוזה.

  

  - אישור   512.0

אישור המפקח לתוכניות ולדגמים אינו משחרר את היצרן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב    

  המוצר. מוסכם כי האחריות המלאה והמוחלטת חלה על היצרן בלבד.

היחידות והמוצרים שיסופקו על ידי היצרן יהיו זהים לדגמים שנבדקו ואושרו לרבות בפרטי  המבנה   

  ורמת הביצוע.
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  -התאמת המסגרות לתוכניות   .6012

כל עבודות מסגרות האלומיניום תבוצענה בדיוק מוחלט, על פי התוכניות והמפרטים והדוגמאות    

  שאושרו ע"י המפקח.

  - התאמה למידות הפתחים   .1

  מדידת הבניין והתאמת המערכות לפתחים חלה על היצרן.  

ת הפתחים לבין מידות על היצרן להודיע למפקח על אי התאמות שגילה בין מידו  

הפריטים המסומנים בתוכניות או ברשימת המסגרות או בכתב הכמויות ולקבל את 

  הוראותיו של המפקח לגבי המידות הקובעות. 

  

הודעת היצרן תתקבל רק אם פנה למפקח לפני שהחל בכל עבודות שהן הקשורות בייצור   

ל האחריות, לרבות סילוק תחול עליו כ -הפריטים. לא הודיע היצרן על אי ההתאמות 

פריטי המסגרות הבלתי מתאימים לפתחים במבנה והחלפתם בפריטים המתאימים 

  והרכבתם במקומם.

מודגש במפורש כי למזמין אין כל אחריות שהיא לגבי זהות במידות של יחידות זהות.   

כל יתכנו שינויים במידות עקב אי דיוקים בביצוע עבודות השלד ועל כן יש לסמן ולבצע 

  פתח בנפרד בדיוק לפי גודל הפתח.

  במידת אי התאמה בביצוע  הבנין יתוכנן פרט להתאמה לבנין בפועל.  

  לא ישולם ולא יאושר תשלום כל שהוא כתוצאה מאי דיוקים בשלד המבנה.  

  לא ישנו את המחיר בחוזה  5%הפרשי מידות לפתחים או מעקות של   

תבוצע במועדים שיקבעו בתאום מוקדם עם ספקת המוצרים לאתר א -  אספקה והובלה  .2

המפקח. בהתחשב בהתקדמות ביצוע הפרויקט ואפשרויות האחסון באתר, היצרן יהא 

  זכאי לאכסן ויטרינות  חלונות ודלתות במחסניו וזאת על חשבונו.

מסגרות האלומיניום תסופק לאחר שכל הפרופילים, הפחים וכו' מחוברים לפריט שלם.   

ר שימצא פגום, או לקוי יוחלף ע"י היצרן. פריטים, שלא ניתן לדעת כל  מוצר, או חומ

המפקח  להובילם בשלמותם מפאת גודלם, יסופקו לאתר בחלקים, אולם היצרן מתחייב 

מראש  להכין מתקנים מתאימים להרכבה נאותה באתר. כל מוצרי האלומיניום יובלו 

מים לשיטת ההובלה, אל  האתר מוגנים ועטופים בעטיפה פלסטית ואמצעים מתאי

  שיוצעו  על ידי היצרן ועל חשבונו ויאושרו על ידי המפקח מבעוד מועד.

  

  - מוצרים והוראות לאחזקה   712.0

בעת סיום ביצוע העבודות ימסור היצרן למזמין לצרכי אחזקה שוטפת של מסגרות האלומיניום את   

  החומר הבא:

  עותקים. -2תוכניות כל העבודות כפי שבוצעו ב  *

  הוראות אחזקה מונעת ושיטת החלפת יחידות או מוצרים ביחידות.  *

או חומר מיוחד שמסוגל לתקן פגיעות בציפוי אנודייז (עם גוון  -ק"ג צבע מכל גוון  10  *

  מתאים).

  מסה"כ הכמויות שיסופקו. 2%מוצרי פירזול ואביזרים רזרביים בכמות של   *

  ת שסופקו.מסה"כ הכמויו 2%אטמים מכל הסוגים בכמות של   *

  ~ בפלטות או חתוכות למידה לפי הוראות המזמין. 2%כמות של זכוכית   *
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החומרים הנ"ל ישמשו את המזמין לצרכי הגנה מונעת ותיקון נזקים שנגרמו שלא   

  באשמת היצרן  ואינם כלולים במסגרת עבודות האחריות לפי החוזה.

  הספקת החומרים הנ"ל כלולה במחיר ההצעה.  

  

  ובדיקות המוצריםסיווג   .0812

טיב העבודות לא יפחת מהרמה הגבוהה ביותר הנדרשת בתקנים    - הרמה הנדרשת  .1

  ובמפרט זה על פי החלטתו של המפקח.

היצרן יודיע למפקח מראש על תחילת הייצור במפעל, היצרן   -  בדיקות במפעל הייצור  .2

, אביזרי החיבור,  יאפשר למפקח, בכל עת, לבדוק את הפרופילים, האביזרים, האטמים

ושאר החלקים, את דרך עיבודם וטיב ביצועם  וכן יוכל המפקח לדרוש שהמוצר ייבדק   

במפעל לפני העברתו לאתר אם ימצא המוצר בלתי מתאים לדרישות, ישונה תהליך 

  הייצור עד כדי קבלת המוצר כנדרש.

הרכבתם בבנין המוצרים יבדקו מראש במועד שלא יגרום לעיכוב ב - בדיקות מעבדה  .3

ומבלי  לפגוע בלוח הזמנים המתוכנן לבנין בכללותו. לפיכך על היצרן להביא בחשבון 

  שיידרש לבדיקות. משך הזמן

אם תדרוש המעבדה הכנת אמצעי עזר לבדיקות, יבצע זאת היצרן במעבדה בנוכחות   

  הבודק.

דגם בבדיקות במהלך הייצור, רשאי המפקח ו/או יועץ האלומיניום ליטול מ  א.

אקראי של יחידות אלומיניום מקו הייצור במפעל או ממקום האחסון באתר 

  ולשלוח אותם לבדיקות במכון התקנים.

  על מוצרי האלומיניום לעמוד בבדיקות הבאות:  ב.

בדיקות של מכון התקנים והשוואת המוצר המוגמר למוצר האב   )1

  טיפוס שהועבר ואושר במכון התקנים.

ליטר מים  195על פי דרישות תקן שיראלי בדיקות המטרות מים   )2

  דקות. 120למ"ר חלון, למשך של 

) . בדיקת חדירת E ASTM-331בדיקה בלחץ סטטי של חדירת מים (  )3

ליטר  6.1על ידי התזת מים על פני החלון בכמות של  ערךימים ת

  דקות. 15פסקל למשך  600למטר רבוע לדקה, בלחץ של 

). בדיקת 283E ASTM-יר (בדיקה סטטית של חדירת או  3.1

 58פסקל בעומד מים  575חדירת אויר תערך בלחץ של 

  מ"מ.
כל המוצרים יהיו עם תו תקן ישראלי. לשאר היחידות שאין עדיין   )4

יהיו המוצרים עשויים  - ECTתו תקן ישראלי כגון: רפפות, דלתות, 

  עפ"י דרישות התקן הישראלי או עפ"י דרישות המפמכ"ים.

ו אביזר של המוצר שיש בו שינוי לעומת אב הטיפוס כל חלק א  )5

  חייב באישור יועץ האלומיניום ו/או המפקח. -שאושר 

במהלך הרכבת המוצרים מתחייב יצרן האלומיניום לבצע   )6

  המטרות מים עצמאיות לפי דרישת היועץ ו/או המפקח.
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רק לאחר הודעתו של היצרן בכתב אל המפקח על ביצוע המטרות   )7

לכל הפתחים, יוזמנו בדיקות המטרות של מכון  עצמאיות

  התקנים.

  הצפת סף תחתון על פי דרישות יועץ ו/או מפקח.  )8

  המטרת גליפים על פי דרישות היועץ ו/או המפקח.  )9

בדיקת הדגמים אינה תחליף לבדיקות בקרת איכות, שתבוצענה   )10

  לפי דרישות היועץ ו/או המפקח במהלך הייצור וההרכבה.

יקות, הצפות, המטרות למיניהם על חשבון היצרן עד לקבלת דת כל הבעלו  ג.

  תעודה "עבר" ממכון התקנים ו/או טכניון.

  

  - חומרים   .0912

  כללי  .1

כל חלקי המתכת יהיו חדשים, ללא פגמים פנימיים או שטחיים, קמטים או עיוותים,    

ובעלי מבנה הפרופילים המהווים חלק במבנה המסגרות יהיו פתוחים, או חלולים 

  גיאומטרי  המקנה להם קשיחות כנדרש.

   -הסגסוגות   .2 

לקי האלומיניום יהיו מססגוגות שהרכבם תואם את הדרישות דלהלן, או דרישות ח  

AAMA    אוDIN .לפי הדרישה הגבוהה מהשניים  

  לפי התקן האמריקאי: AA6062או  AA6063סגסוגת שסימנה  -הפרופילים   .3

   GEN/E 200  - A - QQ  .STD  .FED .  

  בתקן הנ"ל.  AA5052או  AA5050סגסוגת מסוג  -הפחים    .4 

  ניוטון לממ"ר  200חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה    

בחירת הסגסוגת תיעשה כך שתישמר ההתאמה בגוון הרכיבים השונים של המסגרות    

  אחר האלגון.לגם 

יהיה עליו להוכיח על סמך   יציע היצרן להשתמש בסוג סגסוגת שונה מהכתוב לעיל,  

בדיקות של מעבדה מוסמכת, כי היא עומדת בדרישות התקנים האמריקאים הנ"ל או  

  לפי הדרישה הגבוהה מהשניים. DINדרישות תקני 

  

   - מידות   012.1

מקרה  כל עוד לא נאמר אחרת עובי פרופילי האלומיניום ומשקלם יתאים לרמה הנדרשת, אך בכל  

  הבאים:לא יפחת מהעוביים 

  מ"מ לפחות. 2.0עובי דופן הפרופיל   .1

  מ"מ. 1.5 - עובי פרופילים המשמשים לסרגלי זיגוג ודומיהם   .2

  - עובי הפחים המשמשים לציפוי ספים, הלבשות וכד', שתפקידם חזותי בלבד   .3

  מ"מ ועם זאת עליהם לעמוד בפני קימוט ונגיחה. 2.0עד  1.5  

לייט או קירות מסך - יון, תחתון  או צד של סקאיעובי הפחים המשמשים לקופינג על  .4

  מ"מ. 3.0-ל 2.5יהיה בין 
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  - גימור הפרופילים   112.1

מסגרות האלומיניום תהיה מוגנות מפני השפעות קורוזיביות אטמוספיריות בעזרת צביעה  או אלגון   

  על פי דרישות האדריכל היצרן יתן מחיר בשתי אלטרנטיבות.

  די)(ציפוי אנו אלגון  . 1

  באם יידרש היצרן לבצע אלגון יחולו הדרישות המינימליות הבאות:   

 הרמה של הציפוי תקבע בתאור הטכני או כתב הכמויות. טיב הציפוי (עובי, איטום  וכד')  

  .325ובדיקתו יהיו לפי ת"י 

  העובי המקומי המינימלי של שכבת האלגון יהי, אם לא נאמר אחרת:  

  2  25  מיקרון (מיןAA25  ביחידות החיצוניות החשופות באופן מלא  או  -)  325בת"י

  חלקי  לתנאים האטמוספריים של הסביבה החיצונית של המבנה.

  2  20  מיקרומטר (מיןAA20  ביחידות פנימיות בלבד. -)  325בת"י  

  

יכין מס' דוגמאות. הדוגמא שאושרה  האדריכל יקבע את גוון האלגון לאחר שהיצרן  

יהיה האלגון שקוף כך שיראה  -תישמר  לצרכי השוואה. אם נדרש אלגון ללא ציון הגוון 

הצבע  הטבעי של האלומיניום. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו, ללא כתמים וללא 

  פגמים    אחרים.

  .  C רמה 1068 עובי האלגון של האביזרים והפרזול יהיה כנדרש בת"י   

ליטוש פרופילים לפני האלגון יעשה רק אם צויינה, באחד ממסמכי החוזה דרישה   

  מפורשת לכך, כמו כן יפורט סוג הליטוש.

  

  - צביעה   .2

או שווה ערך. ציפוי אבקה שמבוסס על שרפי פוליאסטר  INTERPONלפי טכנולוגיה של   

  ומתקשים בחום בעלי עמידות לתנאי מזג אויר ששוררים בארץ.

  פגמנטים נבחרים המקנים עמידות יוצאת מן הכלל אפילו בסביבות העויינות ביותר.  

  6498BS-  צבע שעומד בתנאים:  

          -6497BS  

  שנה. 15עם אחריות של  B.S.G  +QUALICOATשלוש שנים טסט פלורידה +   

  עפ"י בחירת אדריכל.לא מתכתי גוון    L.A.Rגוון לפי קטלוג   

  

  - אמצעי חיבור   212.1

ברגים, אומים, מסגרות, דיסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים פלדת אלחלד בלתי   

  מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי חלודים אחרים המתאימים 

המתאים  לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא יווצר תא חשמלי ויהיו בעלי חוזק מיכני  

  עודם.ילי

  

  - אמצעי עיגון   .1

גון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או חומרים בלתי אמצעי העי  

  חלודים אחרים.

  ן.ימודגש במפורש נושא זה בהתייחס לסביבה הקורוזיבית בה נמצא הבני  
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  - אביזרים ופרזול   312.1

האביזרים והפירזול יהיו מאלומיניום או מחומר מתכתי אל חלד מפורט, שאינו מזיק   .1

ואינו ניזוק על ידו. האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים יאושרו  לאלומיניום

  ו/או אדריכל. ע"י המפקח

אביזרי הפרזול יהיו בנויים בצורה שתאפשר ביצוע כל הפעולות כגון: תנועה, החלקה,   .2

ק"ג חלקי הפרזול  4גלגול, סיבוב, נעילה או סגירה בדרך נוחה ובכוח שאינו עולה על 

  דק, כנדרש בתקנים.ופעולת ייב

  ) מחזורים רצופים).5000X2לקי הפירזול ופעולתם צריכים להיות לפי תו תקן ישראלי (ח  .3

  או שווה ערך. ARPALאו  KILLכל הפירזול יהיה מקורי ובהתאם לפרוספקטים של   .4

חלד ואל -החיבורים של האביזר לפרופיל אלומיניום יהיה רק באמצעות ברגים אל  .5

  ש במסמרים (או מסמרות למיניהן).יתאפשר שימו

ל עם שלוש עוכל הפרזול של הדלתות יהיה על פי תקן ישראלי ובאישור האדריכל. מנ  .6

  מ"מ לפחות לתוך המגרעת.  20נקודות נעילה. לאחר הנעילה תחדור הלשון של המנעול 

  הבריחים והמנעולים יהיו סמויים ולא יבלטו מפני הפרופילים פרט ללשון.  6.1

אמצעי הגפה (ידיות, מנגנונים קפיציים, בולמים וכו') יחוברו בעזרת לוחית   6.2

  גיבוי מודבקת.

מנעולים וידיות בהלה בדלתות המיועדות לפינוי הבניין  בחירום יתאימו   6.3

  לתקנים ולדרישות הרשויות הממונות, כגון: מכבי אש, משטרה הג"א וכו'.

או עליון על פי בחירת יועץ כל הדלתות יצויידו במחזיר שמן תחתון   6.4

  אלומיניום.

כל האביזרים כגון: צירים, מספריים, מגבילי פתיחה וכו', יתחברו לכנף והמשקוף   .7

בעזרת בורג מכונה המתברג לאביזר שנע בתעלה מתאימה ומאפשר כיוונון ללא פרוק 

  החלון וללא קידומים.

מסוגלים להחזיק את הכנף כל החלונות, דלתות לפתיחה יצויידו במגבילי פתיחה ש  .8

  קמ"ש לפחות. 30פתוחה כנגד רוחות של 

  גוון הפירזול ואטמי זיגוג עפ"י בחירת האדריכל.  .9

כל הפירזול לדלתות סקוריט יהיה מנירוסטה (כולל אביזרים לסנפירים) שיהיו   .10

קמ"ש, מנעולים, צירים, עוגנים, צילינדרים, ידיות,  160מחושבים על פי רוחות של 

  מי זיגוג, נגדיים לדלתות וכו' יהיו מאושרים על ידי אדריכל או היועץ אלומיניום. אט

  

  - סרגלי זיגוג   412.1

הסרגלים לקביעת השמשה במגרע הזיגוג יהיו במקומות המצויינים בתוכניות. עובי הסרגלים יהיה   

חיבור ישר כמפורט לעיל. הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף. 

  בצורה מדוייקת ונקיה ומחוזקים במקומם בלחיצה.

  

  - ייצור   512.1

  - חיבורי פינות   .1

ברגים  2חיבורי הפינות במלבנים ובאגפים ייעשה באמצעים מיכניים כגון ברגים (לפחות   

  בכל פינה), בכבישה, בהדבקה או בצירופיהם.
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קבע ולא ייפגעו בשל שיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו באורח   

  התרופפות הברגים, או אמצעי החיבור האחרים.

אם חיבורי פינה ייעשו בהדבקה, יהיה הדבק מסוג אפוקסי והחיבור ייעשה בצורה שלא   

  ישארו עקבות דבק חשופים.י

חיבור הפינות של אגפים ושקופים יעשו בעזרת מחברי פינות מאלומיניום כל עוד לא   

  (פרט לסרגלי הזיגוג) אלא אם אושר אחרת על ידי המפקח.  45נקבע אחרת ובחתוך 

  חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה לאלומיניום לפי דרישות התקנים.  

מחברי הפינות בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד. המחברים יהיו בעלי זרוע החודרת   

  מ"מ לפחות מכל צד. 60לפרופיל בהידוק. אורך הזרוע 

  

  חד יש לשים על קו החיבור בין הפרופילים לאחר החיתוך שיהיה ישר, אחיד ללא דגש מיו  

  שבבים ויראה כיחידה מושלמת אחת.  

  

  - חיבורי אביזרים   .2

כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבנין ויאפשרו החלפת האביזר, או   

  ויסותו בכל מקרה של תקלה.

צירים, מחברי פינות, מנגנונים קפיציים, בולמים  אביזרים הנתונים לעומסים כגון:  

לדלתות וכו', לא ירותקו למסגרות בברגים המתגברים ניצבית לדופן הפרופיל, ללא 

  לוחית גיבוי מאחורי אותה הדופן, הלוחיות יחוברו בהדבקה.

  מ"מ לפחות. 5יהיו  -עובי לוחיות הגיבוי בדלתות   

הנעים ע"י הפרדה באמצעות מברשות או יש למנוע חיכוך של משטחי האלומיניום   

  אטמים גמישים צורתיים.

  

  - מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים   .3

לא יווצר מגע ישיר בין אלומיניום ובין חלקי הפלדה, או מתכות אחרות במסגרות, או   

בבנין פרט לפלדת אלחלד. כל שטח מגע בין מתכות שונות יבודד על ידי חציצה בחומר 

  נו ספוגי או שיטה אחרת שתאושר מראש ע"י המפקח.פלסטי, שאי

עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, במקומות בהם יותר השימוש בפלדה, יהיו   

  מגולוונים או מצופים אבל הציפוי ייעשה לאחר השלמת ייצורם.

  

  חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון, מלט וכד', יהיו מרוחים בצבע ביטומני.  

  

  -  זיגוג  612.1

  כל הזכוכיות יתואמו לדרישות התקנים:  

  DIN -  גרמני  

 AMMA -  אמריקאי  

ו/או רשימת אלומיניום ו/או מפרט הכללי  Bרמה  1068,1099,414,1142 -  ישראלי 

  או החמור שביניהם לפי דרישת האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. 1990הבינמישרדי פרק 
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  - בקרת האיכות   712.1

  - כללי  .1

 (סיווג ובדיקות) כל הבדיקות לבקרת איכות חלונות0 12.10מפורט בסעיף בנוסף ל  

נוסף לעמידתם בדרישות התקנים  Cרמה  1068אלומיניום יעמדו בבדיקת לפי ת"י 

  האחרים והדרישות בפרק זה.

  

  - סבילות  .2

הסטייה ממידת האורך והרוחב של חלקי המסגרות (המלבן וכל אחד מהאגפים) לא   

. ההפרש בין אלכסוני המלבן, כשהוא מותקן במסגרת הבדיקה, לא מ"מ 1תעלה על +

  מ' של אורך האלכסון. 1.0מ"מ לכל  1יהיה גדול מאשר 

  

  - בדיקות תפקוד   .3

כל יחידת מסגרות תהיה בעלת כושר למנוע לחלוטין חדירת אויר ומים בשעה שהיא   

  סגורה ובעלת כושר לעמוד בהעמסה סטטית כנדרש בתקנים ובמפרט זה.

הבדיקה תעשה בדגם טיפוסי  ואקראי של המסגרת בעלת  המימדים הגדולים ביותר   

  מכל סוג וכפי שיקבע על ידי המפקח.

  הבדיקה תעשה כאשר אביזרי הפרזול כבר עמדו בבדיקה כנדרש במפרט.  

  

  - הרכבת המסגרות בפתחים   .1812

  - אחסנה והגנה   .1

יזה שתגן עליה מפני גורמי אקלים תיארז המסגרת באר 2/12.08בנוסף לנדרש בסעיף   

  ומפני פגיעות בעיקר בחלקים הנותרים גלויים לאחר ההרכבה.

היצרן יאחסן את מוצרי האלומיניום במקום סגור ונקי ובצורה נאותה, שתמנע   

  הנזקותם או היפגעותם של המוצרים עד להרכבתם.

בדרך שתמנע  היצרן ידאג להובלת המוצרים בבנין ואחסונם הזמני במקום ההרכבה  

הינזקותם.ההרכבה תעשה במועדים שיקבעו ע"י המפקח, המוצרים המורכבים יוגנו 

  מכל פגיעה עד לגמר ביצוע המבנה ומסירתו.

ההגנה תיעשה ע"י ניילון או נייר או כל חומר מגן אחר כנגד שריטות ושיירי טיח ובטון   

  ש.כל מוצר פגום יסולק מהאתר לפי דרשת המפקח ויוחלף במוצר חד

  

   –ניקוי   .2

הוכתם מוצר האלומיניום שלא היה מוגן כנדרש בצבע, או בסיד, הוא ינוקה מיד על ידי   

  הקבלן בלבד יהיה אחראי לשמור עבודתו מפני פגיעות כל שהן. הקבלן.

מיד עם סיום ההרכבה ינקה היצרן את כל המוצרים במטלית נקיה ובמים פושרים   

הייבוש, ימרח את המתכת בשכבה דקיקה של פרפין, ) לאחר  MILDודטרגנטים עדינים (

או בהגנה אחרת, שתאושר ע"י המפקח, תוך נקיטת אמצעים למניעת זיהום הקירות 

  הגובלים במסגרות.
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 -היצרן לא ישתמש לצרכי הניקוי, בחומרים כימיים התוקפים אלומיניום כגון: חומרים   

ר פלדה, או כלי מטח, כגון צאלקליים ולא באמצעים מיכניים השוחקים את פני הש

פלדה. בשעת מסירת המסגרות יהיו כל חלקיה שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני 

פגיעה כלשהי: לא מיכנית כגון קמטים, שריטות, שברים ולא כימית כגון: איכול, 

), או כתימה. כמו כן, יוסרו מן PITTINGחיספוס שנגרם ע"י מלט או סיד, גימום (

  חומר מגן באמצעים מתאימים.המסגרות שרידי 

  הרכבת עבודות האלומיניום תעשה ע"י צוותות מאומנים בעלי נסיון רב.  

בראש צוות ההרכבה יעמוד טכנאי או הנדסאי אשר ינחה את העובדים לדיוק ההרכבה   

  תוך דגש על פלוס, איטום והגנה על החומר המורכב.

אחר וההרכבה שאינה מדייקת מודגש כי נושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט והחוזה מ  

  פוגמת ופוגעת בכל איכות הבצוע של עבודות האלומיניום.

    

  -האיטום בין המסגרות והקיר   .3

היצרן יבטיח אטימות המסגרות והמלבן הסמוי המורכבים בתוך הפתח בפני חדירת   

מים ואויר. האיטום יהיה רציף ויעשה באורח מבצעי. חומרי האיטום יהיו מן הסוג 

ק לקירות המבנה ולאלומיניום, אינו פוגע באלומיניום, אינו אוגר רטיבות ואינו הנדב

  מפריש שמנים או חומרים המזהמים את קירות הבנין.

  חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י המפקח.  

  אין באישור המפקח לחומרים משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לאטימות מוחלטת.  

מעלות  -38ל+ 5מש בחומר אטימה רק כאשר הטמפרטורה בשטח נעה בין +יש להשת  

  צלסיוס.

  

  - בדיקות לאחר ההרכבה   .4

סיווג ובדיקות המוצרים, בדיקות לאחר הרכבה יבוצעו על  12.10בנוסף למפורט בסעיף   

ידי היצרן לפי דרישת המפקח, להוכחת עמידות היחידות בדרישות לאחר הרכבתם 

  דירת מים.ולעמידותם בפני ח

  

  משקופים עיוורים  .1912

מ"מ לפי אישור יועץ האלומיניום   2.0כל המשקופים העיוורים יהיו מפח מגולבן בעובי   א.

  ו/או אדריכל.

מ' יש צורך בחוצצים אנכיים זמניים (לכל מטר אחד  1.50לכל משקוף שאורכו מעל   ב.

  חוצץ), עד מועד הרכבת האלומיניום.

מ"מ יש לתת מגרעות לשפיכת הבטון פנימה  50הפטה מעל  לכל המשקופים שרוחב  ג.

  (במזוזות ובפרופיל התחתון בלבד).

הפח יהיה מצופה באבץ ע"י טבילה באמבט חם. ציפוי שיפגע בגין ריתוך המסגרת יתוקן   ד.

  ע"י צביעה בצבע מגן מתאים פנים וחוץ.

עוגנים לפחות.  2יו ס"מ ובכל מקרה בכל כוון יה 60מרחק בין העוגנים לא יעלה על   ה.

  ס"מ. 15מרחק מפינת המסגרת לא יעלה על 

על קבלן האלומיניום לבדוק  היטב האם המשקופים העיוורים מולאו עם בטון עשיר   ו.

  בצמנט.
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על גבי המשקופים העיוורים יהיו סימנים ברורים לקווי הסיום של טיח חוץ ופנים   ז.

  וקרמיקה.

יין רק בעזרת ברגים (אף לא באמצעות מסמרי המשקוף העיוור ירותק אל קיר הבנ  ח.

  יריה).

לאחר הרכבת המשקוף העיוור, הוא יהיה מפולס, מקביל למישור הקיר ללא עיוותים   ט.

  ויציב.

יראו לעין  אחר גמר הרכבת חלון האלומיניום ואיטומו (לפי התוכניות המאושרות), לאל  י.

  חלקים של משקוף עיוור.

העיוורים תתוכנן, תשתלב ולבוצע בשיתוף פעולה בין קבלן עבודת הרכבת המשקופים   יא.

אבן לקבלן אלומיניום על מנת ליצור משוריות אחידה בהרכבת המשקופים העיוורים 

  ועבודות חיפוי האבן.

  

ורים, במידה והמזמין מחליט והמחיר של עבודת אלומיניום כולל משקופים עי  *

לקזז את העלות של וורים, אז הקבלן צריך ישאין צורך במשקופים ע

  וורים.יהמשקופים הע

  

  - הרכבה   .2012

  - ביצוע ההרכבה   .1

עבודות ההרכבה באתר יבוצעו ע"י צוותות מרכיבים  בעלי נסיון בעבודות אלו, בהתאם   

  לדרישות המפרט המיוחד ותקנים ישראליים ואירופאים.

  - תאום הייצור וההרכבה   .2

מפורט במפרט הכללי, לפני הזמנת על היצרן לתאם את המידות והפרטים כ  2.1

העבודות, מבחינת התאמתם להכנות ותכנון המבנה כמו: התאמת מידות, 

  לאופן הביצוע, כווני פתיחה, מקום הלבשות, איטומים וסתימות וכד'.

על היצרן לתאם את לוח הזמנים לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה   2.2

ות ואספקתם במועדים ומועדי ההרכבה בדרך שתבטיח שילוב העבוד

  הדרושים.

על היצרן להגן על העבודות בשלבי הרכבתם ולאחר סיום  - הגנה על העבודות   2.3

  הרכבתם, עד מסירתם הסופית לחברה.

  חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום האלמנט ולסוגו.  

אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה. החיבורים  -חיבורים למבנה   2.4

  ך כלל באמצעות עוגני פלדה או ברגים מסוג מתאים לכל מקרה.יבוצעו בדר

המרכיב חייב להיות מצוייד עם שרטוטי הרכבה מפורטים שתואמים את   2.5

  .SHOP DRAWINGSהתוכניות המאושרות 

היצרן מתחייב להעמיד לרשות הפרויקט, אחראי טכני (רב מרכיבים) לכל   2.6

  תקופת הביצוע.

מחירי הצעתו את ביצוע עבודות האלומיניום בשלבים הקבלן יביא בחשבון ב  2.7

  בהתאם להתקדמות שלד הבנין.
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  - אופני מדידה ותשלום לעבודות אלומיניום   112.2

  - כללי   .1

מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות בחוזה   

  רש.ונספחיו לרבות במפרטים ובתקנים, כל עוד לא נאמר אחרת במפו

  

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות   .2

  המפורטות במפרט בחוזה ובתוכניות ביחס לאותו סעיף. 

על היצרן לשים לב בעת קביעת מחירי היחידה לעבודות, לעובדה שתאור הסעיפים בכתב   

ם במפרט ובדרישות אורים המלאייהכמויות הוא תמציתי ביותר ועליו להתחשב בת

  המלאות בחוזה ולכלול אותם במחירי היחידות.

  

  - מחיר יחידה   .3

בנוסף לאמור לעיל ולאמור בחוזה ובנספחיו, יכלול מחיר היחידה לכל מוצר אלומיניום   

את כל העלויות הדרושות להשגת המטרות התפקודיות של אותו מוצר בין שהוזכרו 

מנו ובין אם הם נובעים מתוכניות החברה או במפורש בחוזה ובין אם הם משתמעים מ

כל עוד לא נקבע מראש בכתב הכמויות סעיף מדידה נפרד  - הקבלן ומהדגמים שסוכמו 

כמו כן כלולים במחיר היחידה כל האלמנטים הקונסטרוקטיביים  לאותן עלויות.

  הדרושים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 128 

  עבודות אבן - 14פרק 

 

 כללי   14.01
 

ובהתאם  2378לתקן  של מת"י 378, למפמ"כ 14בודות תבוצענה לפי המפרט הכללי, פרק כל הע  .1 

 לפרטים המצורפים. 

 

  העבודות בפרק זה מתייחסות לחיפוי קירות (חזיתות) באריחי אבן טבעית נסורה.   .2 

  

ביצוע עבודת חיפוי האבן תעשה ע"י קבלן האבן בהתאם למדידות הצירים שיסמן. על הקבלן   .3  

  דוד גובה שורות האבן לפי הפרטים בכל מקום.למ

  כל סטייה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל אישורו להמשך העבודה.    

  יש חשיבות רבה לשמור על קוי הפינות הפנימיות והחיצוניות לכל הגובה ולקבל קוים אחידים.    

  

  רו ע"י המפקח.האבן שתסופק ע"י הקבלן או המזמין תהיה ממחצבה או מפעל שאוש  .4  

  

 על הקבלן להכין, על חשבונו, דוגמאות לביצוע עבודות חיפוי לאישור האדריכל.    .5  

  

  סוג אבן החיפוי (השיש) ועיבודה   14.02

  

האבן תהיה בעלת מבנה הומוגני בלא שכבות, גידים, התקלפויות, סדקים, חורים, נקודות   .1  

קים וכל חומר זר המשמש לסתימה או בלא כל סתימות, סד -התפוררות במצב יציב וחזק 

  לאיטום פגמים, ללא כרס, אחידות בגוון, ללא כתמים.

  על הקבלן לקבל אישור האדריכל לכל משלוח של לוחות האבן.    

  אבנים שלא תאושרנה ע"י המפקח תוצאנה אל מחוץ לאתר.    

  נת לכל ערעור.הקובע הבלעדי לגבי התאמת האבן יהיה האדריכל וקביעתו תהיה סופית ולא נית    

  

בלא סטייה  90מידות יחידות החיפוי יהיו בהתאם לתוכניות והן תהיינה חתוכות בזויות של   .2  

  מהמידה הנדרשת.

  

  אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצא מהאתר או תפורק מקיר הציפוי.  .3  

  

  

  הכנת שטחי החיפוי   14.03

 

ת קירות, קורות בטון תלויות, שטחי עמודים וכיו"ב בכל השטחים החיצוניים שיחופו באבן לרבו

  :בהתאם למוצג במפרט ובתוכניות, יבוצעו עבודות הכנה/הכשרה הבאות

  

קיצוץ חוטים שזורים, סיתות מיץ בטון וחלקי בטון וחלקי בטון בולטים, הרחקת כל הגופים   .1 

  הזרים ובדיקת פילוס פני הקיר. 
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  -75%בקת שכבה אוטמת, תהיה בצפיפות של לא פחות מהתזה לחספוס הקיר, לשיפור הד  .2 

 מהשטח המותז. 

לפני ההתזה בעזרת טיח צמנט וערב יש לסתום את כל כיסי החצץ לרבות את ברזלי הזיון 

 הגלויים. 

 חול.  2 -צמנט ל 1שכבת החיספוס שתותז מורכבת מתערובת יבשה של צמנט חול ביחס של  

 ולא יוספו מים מעבר לכך.  1:1יקה לטקס ביחס נפחים התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים ס

לטקס.  -שחל -50%מים ו 50%על ידי ערבוב  1פורמולה  -אפשר גם להשתמש בשחל לטקס 

 ההתזה על מצע לח עם מים. 

מ"מ מינימום  3את התערובת יש להתיז על הקירות וכיו"ב לשכבה סופית של שפריץ בעובי 

גודל החורים). שכבת ההתזה תאושפר במשך יומיים ע"י  (במכונות השפריץ ניתן לווסת את

פעמים ביום.  יתכן שיהיה צורך להתחיל באשפרה כבר ביום  3 -הרטבה לפי הצורך ולא פחות מ

  ההתזה. בימים אלה יש לבדוק את הלחות של השכבה המותזת ולא להניח לה להתייבש. 

 

 עבר מים ורטיבות לקירות הבטון. שכבת האיטום מטרתה לאטום את המבנה החיצוני נגד מ  .3  

 מ"מ. -10מ"מ מינימום ולא יותר מ 9עד   8עובי השכבה האוטמת   

במידה ויש לבצע שכבה עבה יותר ליישור שטח הקיר, יש לגרד את השכבה הראשונה לקבלת 

חספוס ולמרוח שכבה נוספת על גבי הראשונה. הנ"ל יבוצע רק באישור המפקח. רצוי לבצע 

 בד. שכבה אחת בל

" 1חול, כאשר המים לתערובת יורכבו מ"סיקה  2.5צמנט,   1חול ביחס של  -התערובת: צמנט

 מים. - 8": 1"סיקה  1מעורב במים לפי יחס נפחים 

  

  את הקירות לפני יישום הטיח האוטם הנ"ל.  היטביש להרטיב  

 

 6:1במים ביחס  " 1במידה והחול והטיט רטוב מסיבות שונות, גשמים וכד', יש לערבב "סיקה 

  ימים לפחות.  5לאחר היישום יש לחספס את הטיח ע"י גירוד במשור. אשפרת הטיח תמשך  

  

פעמיים ביום תוך כדי בדיקה מתמדת של מצב  2-3-4פעמים ובימים   6-7ביום הראשון בין  

  .רטיבות הטיח

 

שר להתחיל האשפרה הראשונה חשובה ביותר ויש לבצעה מוקדם בבוקר ככל האפשר. יתכן ואפ

  שעות לאחר היישום על ידי ריסוס ערפל שיעשה בעדינות רבה ובהקפדה.  4באשפרה  

 

 אשפרה טובה חיונית לתפקיד טיח האיטום ועל הקבלן להקפיד על זאת במיוחד.  

ביחס לחומרים והמוספים המצוינים בפרק זה, יש להתייעץ עם יצרן החומרים ועם יועץ 

  האיטום. 
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   רשת ברזל  14.04

 

 5מ"מ, בקוטר   150X150במרווח בין קירות שלד לציפויי השיש תורכב רשת בעלת גודל עין    .1  

 מ"מ, בגילוון מלא ורמת מיקרון גבוהה. הרשת תמצא במרכז המרווח. 

 

 עיגון הרשת ביציקות בטון תעשה ע"י יחידות פיליפס, סוג הפיליפס יאושר ע"י המפקח.   .2 

 

 -לאלמנטי הבטון, מידות הרשת, רמת הגילוון של הרשת, מיקום הרשת עיגון הרשת וחיבורה   .3 

  חייבים לקבל אישור מהמפקח המתכנן. 

  

. האיטום יבוצע ע"י SILK FLEX -סביב קידוחי העוגנים יבוצע איטום נקודתי במסטיק שו"ע ל  .4  

  קבלן האיטום בגמר החדרת יחידות הפיליפס ע"י קבלן האבן.

  

 וי לשלד הבנין קישור בין החיפ  14.05
 

לעיל, שיאושרו ע"י המפקח, יש להתחיל  14.03אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר בסעיף    .1 

בהרכבת לוחות החיפוי עם עוגני חיבור/חיזוק מותקנים בהם כמתואר להלן ובמילוי בטון בין 

  שלד בנין לחומר הציפוי/חיפוי.

 

מאחורי לוחות האבן בהתאם לפרטים השונים ס"מ,  5 - 4המרווח שבו יוצק הבטון הוא בין   .2 

חול ים גס. אפשר להוסיף מוספים כדי  2 -צמנט ו 1והתערובת תהיה דלילה "שמנת" ביחס של  

להפוך את הבטון אטום למים, לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי ההתפשטות 

 הטרמית בין הבטון עצמו לבין השיש/האבן. 

 

יל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל שבין לוח  האבן לבין הבטון צריך להיות דל  .3 

השלד. ההשפעה ההידרוסטטית של יציקת הבטון תמנע באמצעות יציקות חוזרות ונשנות כאשר 

ס"מ והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת התקשתה  20-25כל יציקה לא תעבור את גובה  

  שעות.  -6ל 5בערך   -דיה מבחינת זמן 

  

על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי. את הנ"ל עליו לבדוק לפי   .4 

בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה לפני השימוש במוספים. עליו 

להתאים (תוך התייעצות עם יצרני המוספים או בעלי מקצוע מנוסים) את סוג המוסף לסוג 

  טיח העדר כתמים. האבן שיב

 

  שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין ע"י חירוץ פני צד ההדבקות   14.06

 

האבן ע"י סיגמנט יהלום) ומצב זה  מאחר וצד הדבקות השיש לשלד הבנין חלק (מסיבת חיתוך ועיבוד 

ת ההדבקורמת דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי, יש ליצור מקדמי ב

(בלא כל קשר לעיגון מכני) ע"י חירוץ או סיתות הלוחות. חיספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין 

 האבן לבטון היצוק. 
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 החירוץ או הסיתות יבוצע בהתאם לפרוט הבא:  
 

מ"מ ובכיוון אופקי או  2 -חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק כל כ  - 

 אלכסוני. 

 

משטח פני הדבקות של יחידת החיפוי ויבוצע ע"י חירוץ מכונה או  -70%רוץ יהיה לא פחות מהחי  - 

 החלשת המבנה וחוזק חומר החיפוי. - חירוץ יד, אך בבקרה על אי

  

  טיפול ביחידת החיפוי (השיש) לפני חיפויה על קיר שלד ההדבקות  14.07

  

    ים הקודמים.בדיקת טיב ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפ  .1  

  

דקות ונקיון מכל חומרי זיהום  -10הספגת חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמבטיה במשך כ  .2  

ואבק. ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת היווצרות כתמים בחזית יחידות החיפוי וגם 

דוחה בזמן הראשון של התקשות בטון המילוי את החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות 

  וי.החיפ

  

דקות) לייבוש  -10לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה (כ  .3  

בהתאם למזג האוויר. מצב זה של רוויה מונע ממים אחרים (מי ההתקשרות) להיספג לכל עובי 

  הלוח. את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע כל זיהום.

  

ת שטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח יונח והן כאשר כמו כן על הקבלן להרטיב א  .4  

יוצקים את מילוי הבטון ומובן שבשלב זה על ההרטבה להגיע גם אל אחורי הלוח שכן יש בכך 

  כדי לשפר את ההיצמדות בין הבטון לבין אבני החיפוי.

  

  מריחת גב האבן בטיט צמנט עם ערב סיקה וישור במשור.  .5  

  

  ים (אנקרים)חומר העיגונ  14.08

 

כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים להימצא סביבו, 

כגון: חומרים כימיים או אחרים המומסים או המותקפים או ממי גשמים (לא מותקפים בקורוזיה). 

בטון בזמן עוגנים אלה יהיו בעלי עמידות מכנית מעולה ועל הקבלן לצפותם/לכסותם ולעטפם ב

  היציקה מבלי להשאיר חלקים גלויים של עוגנים לא מכוסים בבטון.

 

 צורה והתחברות העוגן ללוח/אריח החיפוי   14.09
 

עוגנים, עוגנים נושאים ועוגנים תומכים. מיקום קידוח חור  4 -כל לוח חיפוי חייב להתמך ב  .1 

וח) כך שהמחיצה הפנימית שעליה לעיגון יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח (פני הל

  מופעל המאמץ המירבי תהיה בעלת עובי מירבי והמחיצה החיצונית תשמש לחפות על העוגן. 
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 - ל 6מ"מ ועומק הקידוח בין   5מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר   3.5 -עיגון בעל קוטר של פחות מ  .2 

ההתפשטות וח ל את מרומ"מ מעל עומק חדירת העיגון וזאת לאפשר לנקודת החיבור לקב 8

שמר הכלל ייחויב לה           ס"מ. 3הנדרש. כאמור עובי חיפוי לוח האבן יהיה לא פחות מעובי  

כי כל עיגון המתחבר לשלד הבנין לא יוצמד בדבקים לחומר החיפוי. חוט העיגון היוצא מחור 

החיבור  אזור מרווח ס"מ מתחת לקצה יחידת החיפוי ולא ב 1 -ל   0.8מצא בין יהקידוח חייב לה

 או במרווח הפוגה. 

 

יש למקם את העוגנים ששנים ישמשו כעיגון תומך, כלומר בחלק העליון של הלוח והשניים   .3 

 ס"מ מפינת היחידה.  7האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא, במרחקים של  

 

תהיה בליטת מתכת העיגונים יבוצעו בצורה מדויקת בהתאם לפרטים, כך שבשום מקום לא   .4 

  לתוך המישק (הפוגה) בין לוחות/אריחי החיפוי. 

  

 ס"מ. 4ס"מ ובכל לוח רביעי בעובי    7הקשירה תבוצע גם בצידי האבן בכל לוח אבן בעובי   .5  

 

  עוגנים מכניים   14.10

 

גובה של באמצעות עוגנים מכניים. בכל  בנוסף לעוגנים שתוארו בסעיף (עוגני צד) ינתנו חיזוקים נוספים 

 קומה יינתן עיגון נוסף לכל שורת האבנים. 

העיגון מתבטא בברגים עם ציפוי אנטי קורוזי באורך בהתאם למציאות אשר יעוגנו בתוך בטון השלד. 

סוג עיגון זה יינתן גם  ברגים כאלה. 2בכל אבן יוחדרו ס"מ.  -6חדירת העוגן בשלד הבטון לא פחות מ

הקרקע), בשורות שמעל הפתחים, באדני החלונות, באבני הקופינג. בשורות האבן התחתונות (מעל קו 

  צידיהן.  2 -כמו כן בפינות הבנין מ

מ"מ יותר מקוטר הבורג  2 -מ"מ. קוטר חור קידוח באבן יהיה כ 8עד   7בורג העיגון יהיה בקוטר של 

נתנו ידרכה י(העוגן). העוגן יוחדר בדפיקות לאחר חיפוי האבן בהתאם להוראות המפקח (הסברה וה

הכנסתו לא  -באתר בתחילת העבודה). עיבוד פקק מאבן שיוכנס בחור של העיגון המכני במפלס החיפוי 

  תורגש במבט עין. 

 

  מרווח פוגות   14.11

 

קיים הכרח לאפשר למבנה העשוי מבטון כתשתית לחיפוי בלוחות אבן להצטמק בחופשיות. לשם כך 

 אחד מהשני כדי לאפשר להם להתקרב ולהתפשט.  יש למקם את לוחות החיפוי במרחק הולם

עשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוחות שמתחתיו וחומר האטימה של יהתקנת הלוחות צריכה לה

  הפוגה יימצא תמיד במצב של לחץ חלש יותר מחומר החיפוי עצמו. 
  

ובתערובת מים  2:1 ניתן להשתמש בצמנט לבן עם פודרה קוורץ ביחס  ישנם חומרי אטימה שונים אך   

למצב נוח לעבודה. בין קירות לתקרות קו עיגונים מכניים ניתן לאטום  בחומר גמיש (לא על בסיס 

  על גבי רקע ספוגי). A SIKAFLEX1שומני כגון מסטיק 
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לפני הכיחול/האטימה, יש להספיג במרווחים את הקירות והשיש במים לדחיית כל אבן או חומר זר    

 הרטיבו משך ימים מספר. ולאחר האיטום ל

 

פעמיים, כדי להשיג את האחידות - בחיבורים אופקיים אפשר להשתמש במלאי רווח "ספייסרים" חד

 הדרושה. אלה מורכבים מטריזים עשויים עץ רך ולא צבוע, אך חוזקם בקריסה מספיק. 

י אטימת ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח ויסולקו לפנ 2 -הטריזים הללו יונחו אופקית וכ

שעות לאחר הנחתם. גם לגבי חיבורים אנכיים יש להשתמש בטריזים  50 -הפוגות, אך לא פחות מ

  לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם. 

  

  כיחול  14.12

  

. הכיחול יבוצע בכוחלה מוכנה תוצרת "שחל" 10Cלא יבוצע הכיחול מתחת לטמפרטורה חיצונית של 

    האדריכל.או שו"ע מאושר, בגוון המאושר ע"י 

 

  שמירה על נקיון חומרי הציפוי   14.13

 

בחומר ציפוי מסותת שאינו בעל ליטוש מלא וסופי קיימת ספיגת לכלוך תוך כדי העבודה מחומרים 

 נלווים כגון: טיט, מלט וכד'. 

באחריותו של הקבלן לסלק מבעוד מועד כל חומר זה מזהם. הטיפול המינימלי הוא לאחר חיפוי האבן, 

  שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים ולשטוף את האזור. 1ן של עד  בפרק זמ

 הקבלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעים כדי להימנע מניקוי מכני מאוחר יותר.

   

  ציפוי מגן עליון   14.14

 

ברוב המבנים קיימת השפעה סביבתית על חיפויי אבן/שיש בקירות חוץ מחומרים מזהמים הנמצאים 

ד'. לאחר גמר חיפוי האבן וה"רובה" ולא פחות מעבור שבועיים מגמר ה"רובה" גשמים וכ- באויר וממי

 לפי העיתוי שיתואם עם המפקח, יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל: 
 

  שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של החיפוי.   .1 

  

" של חברת "סיקה" או חומר H 224צביעה/הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקסן רודורסיל   .2 

 דומה שווה ערך אחר. 

 

 את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.   .3 

 

ההשלכות על חומר החיפוי, כי כל סוג  על הקבלן לבדוק ימים מספר לפני יישום שכבת המגן את  .4 

  של חיפוי מגיב בצורה שונה.
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 דוגמאות   14.15
 

 ישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי. על הקבלן להגיש לא  .1 

 

 12 -על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח של כ  .2 

מ"מ נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות מסביב לפתח טיפוסי בהתאם 

 להוראות המפקח. 

 

   :העבודה כוללת  14.16

 

  במפרט הכללי גם את העבודות הבאות: 1400.02ן כוללים, בנוסף לאמור בסעיף מחירי עבודות האב
  

שכבות התזה בטיט צמנט על הקירות וכיו"ב ושכבה אוטמת לפני החיפוי וחספוס של גב האבן   .1

או שימוש בשיטות אחרות לשם היאחזות טובה כמתואר במפרט והכנת השטחים לחיפוי בדיוק 

  הנדרש במפרט.

  

חומרים ואביזרי עזר הדרושים להרכבה, כגון: רשתות פלדה, עוגנים, זויתנים, ברזל עבודות,   .2

שטוח, חברים ואביזרי נירוסטה, פרופילי נירוסטה, ריתוכים וכיו"ב, זויתני השענה ואבן 

  ראשונה עבה יותר. 

  

  גילוון חלקי פלדה.  .3

  

  הכנת חורים לעיגון האבן ועיבוד חורים (פתחים) ומעברי צנרת.  .4

  

מילוי במלט בין קיר התשתית לבין לוחות האבן ללא הבדל במחיר בין שטחים מבטון ו/או   .5

  בנויים (בשיטת ההרכבה בעזרת טיט).

  

איטום בסיליקון של כל המישקים בין וביניהם לחומרים אחרים (ובלבד האיטום בין מוצרי   .6

  האלומיניום והאבן הכלול בעבודות האלומיניום).

  

  כיחול.  .7

  

  ניקוי, מירוק וליטוש נוסף של האבן כשהיא מורכבת על הקיר.  .8

  

  ניקוי, סתימות, ליטוש במקום עד דרגה אחרונה ודינוג לוחות האבן בכל שטחי הריצוף.  .9

  

  הכנת דוגמאות לחיפוי לאישור המהנדס/מפקח.  .10

  

  למת.כל עבודות העזר בהתאם לאמור במפרט ו/או הדרושות לביצוע עבודה גמורה ומוש  .11

  

שימוש בלוחות במידות שונות, גם במידות שונות מהמצוין בסעיפי כתב הכמויות ובשילוב של   .12

  לוחות בגדלים וסוגים שונים.
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  עיגון מכני במקומות הנדרשים לרבות בשטחים אופקיים.  .13

  

  עבודה בשטחים קטנים.  .14

  

  פיגומים לכל גובה שיידרש לביצוע מושלם של העבודה.  .15

  

גליפים (חשפי פתחים) ימדדו לפי שטחם כחלק מהחיפוי ולא  -ניגוד לאמור במפרט הכללי ב  .16

  לפי שטח נטו בפריסה.  -בנפרד. המדידה 

  

  כל הנדרש במפרט המיוחד ואשר לא נקבע לו סעיף נפרד בכתב הכמויות.  .17
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  מיזוג אוירמתקני  – 15פרק 

  

  כללי:     15.01
  

ל בית הספר ימוזגו באמצעות יחידות מזגן מפוצל עילי  . היחידות יהיו תוצרת אלקטרה המבנים ש

או ש"ע , ויכלול ביצוע צינורות גז חשמל והתחברות לנקודות ניקוז , מתלים ליחידות העיבוי 

  ועבודות חשמל נלוות .

ם קבלן ראשי חייב למנות עם תחילת העבודה , קבלן מיזוג אויר רשום ברשימת הקבלני

שנים בביצוע עבודות מיזוג , גם אם בסופו של דבר יבוצעו הכנות בלבד  10ומנוסה לפחות 

 .  

פיקוח על איכות ההתקנה יבוצע ע"י החברה אשר סיפקה את המזגנים ושכר פיקוח זה 

  .   יהיה על חשבון הקבלן

  פרטי קבלן המשנה והמלצות יוגשו לאישור המתכנן . 

יב לסמן על הקירות במהלך ביצוע את המיקום המדויק קבלן המשנה לעבודות מיזוג חי

של נקודת ניקוז ונקודת חשמל , ולוודא כי הקבלנים של התשתיות האחרות אכן מבצעים 

  את ההכנות בצורה נכונה . 

לא יהיו גלויים לעין אלא סמויים ומה  –כי כל צינורות גז חשמל , ניקוז  באחריות קבלן המיזוג

היחידה בלבד תלויה על הקיר ושקע בקרבתו . כל הוצאות התיקונים של  שנראה בסופו של דבר זה

יחולו  –שינוי במיקומי תשתיות ( נק' חשמל ונקודת ניקוז) שיידרשו במידה והתשתיות לא סמויות 

  על קבלן המיזוג .

  המעבים על הגג ייתלו ע"ג קיר המיועד למטרה זו ולא יועמדו על האיטום .   

  המיזוג ואוורור יבוצעו בהתאם לכל התקנים הישראליים  כל עבודות          

  . 1001הרלוונטיים ובכללם ת"י           

            

  תנאי תכנון: 15.02

     C DB  ,26 C WB  35א. תנאי חוץ :    בקיץ : 

  C  DB 4 בחורף :                           

  ללא בקרת לחות .  C  DB  +22 ,55% 2תנאי פנים:     

 SOUNDדציבל ( 46הרעש כתוצאת מפעולת ציוד מיזוג אויר לא יעלה על  מפלס

PRESSURE LEVEL בסקאלה (Aבכל מקום ממוזג  .     , מדוד  

  

  במידה ולא יתקבלו מפלסי הרעש הנדרשים, יוסיף הקבלן על חשבונו     ב.

  אלמנטי בידוד אקוסטיים ובולמי רעידות כפי שיידרש, עד להשגת     

  רעש הנדרשים.מפלסי ה    
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  תפר בין קבלנים   15.03

  

  עבודות חשמל  .א
  

קבלן החשמל ידאג לניתוק אוטומטי של כל מתקני המיזוג בעת גילוי אש , מפיקוד בלוח  -
 הראשי . 

קבלן החשמל יספק הזנה ליחידת המעבה ע"י מפסק בטחון מתאים ליחידה + שקע ליחידה  -
נה , וכל חיווטי החשמל ליחידת העיבוי , הפנימית וכן מפסק "מזגנית"  . התחברות להז

 כלול במחיר המזגן  .  -  ע"י קבלן מיזוג אויר –ליחידה הפנימית , לשקעים ולמזגנית יבוצעו 
 יהיה מפסק בטחון מוגן כלול במחיר יחידת המזגן .    -במזגנים בהם ההזנה ניתנת למעבה  -
 מל .במסגרת עבודות חש –המזגנים בכיתות יופעלו ע"י מזגנית  -
  

  עבודות אינסטלציה  .ב
  

 במסגרת עב' אינסטלציה בבניין, יבוצעו זקפים לניקוז מ"א ע"י קבלן האינסטלציה. -
  

תבוצע ע"י קבלן מ"א.  -התחברות הניקוזים מנקודות ניקוז ליחידות מ"א באמצעות סיפון -
 קשיח מחובר בהדבקות .   PVCהצינורות  יהיו מצינור

  

  ג.  עבודות בניה

           

  הפירים ופתחים בבטונים , יוכנו ע"י קבלן הבניין . כל כל  -
  פתחים בקירות בלוקים או גבס , יבוצעו ע"י קבלן מ"א .השאר      

  באחריות קבלן המ"א לסמן הפתחים הדרושים לו מקבלן הבניין .     

  

  הבניין אך באחריות   בסיסים לציוד מיזוג אויר יוכנו ע"י קבלן -
  תכנית בסיסים לביצוע אשר תוגש לאישור מוקדם .  קבלן המיזוג להכין     

  

אטימת פירים בין קומות לאחר השלמת צנרת ,  יבוצע ע"י קבלן הבניין , אך  -
  באחריות קבלן המיזוג  להנחות את קבלן 

  הבנייה ולתאם עמו המועדים לביצוע האטימות .      

  

  קדחים או חציבות בבטונים לא יבוצעו ללא אישור בכתב מיועץ -
 הקונסטרוקציה במבנה .      
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 יחידות מזגן מפוצל עילי :  415.0

  

היחידה תהיה מוצר מוגמר של חב'  "אלקטרה " או ש"ע מאושר  בלבד , בעלת תו תקן ותו 

  .Bאו  Aאנרגיה ממכון התקנים , מתאימים לגז ירוק  , ובעלי יעילות אנרגטית 

" Lהקיר בגובה ויותקנו לקיר ע"ג פרופילי "היחידה תהיה  עילית דקורטיבית להתקנה על 

  מפולסים היטב.

  היחידה החיצונית תועמד ע"ג קונסטרוקציית פלדה מגולוונת מתאים לת"י .

צנרת מחברת תיעשה מנחושת רכה מחוברת בהלחמות כסף. קוטרי הצנרת בהתאם להנחיות 

מ"מ לפחות , עם ליפוף  12ייצרן היחידות, לפי גודל היחידה. הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי 

,  50סרט סילפסט. קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בנוסף בשתי שכבות סיליפסט בחפיפה של % 

  ובנוסף בשרוול שרשורי בקוטר מתאים .

   PVCתוכנס בשרוול שרשורי מ  –צנרת בתוך הקיר או צנרת על הגג 

  מוקדם .  קטע דוגמה של שרוול יוגש לאישור כלול במחיר ההתקנה.  4בקוטר "

שרשורי "קוברה" , דופן פנימית חלקה , בקוטר של    PVCצנרת על הגג תוכנס בתוך שרוול 

  ס"מ .  .  45X45X8מ"מ וע"ג תמיכות "חית" עם אומגות לעיגון וע"ג מרצפות רחוב  75לפחות 

  יתאימו להוראות ייצרן המזגנים. -קוטרי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

  יעשו אך ורק במכונה. צינור שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפורק ויוחלף. כיפופי צנרת

הצנרת תוגן מפני פגיעות במהלך הבניה. צנרת שתינזק או תמעך תוחלף מיד וכולל ההוצאות 

הנלוות כולל פירוק והתקנה מחדש של הצנרת, הטיח, הריצוף, האיטום וכו' יהיו על חשבון 

  הקבלן.

ד פאזיות לפי המתואר בתוכניות מתאים להוראות בייצרן+ כבל כבל חשמל יתאים ליחידות ח

  תקשורת דו גידי.

יסופקו למאיידים , וקבלן המיזוג יוסיף מפסק ביטחון מוגן נגד גשם לחיבור יחידת  –ההזנות 

  העיבוי על הגג . מחיר המפסק בטחון ייכלל במחיר היחידה ולא יימדד בנפרד . 

בר לפיקוד המאייד אשר מאפשר התחברות לחיישן תנועה . היחידה גם תכלול כרטיס רשת שיחו

החיישן , יסופק ע"י קבלן חשמל + צינור מריכף עם חוט משיכה בין החיישן למאייד , וקבלן 

  המיזוג יבצע חיווט חשמלי בין החיישן לכרטיס התקשורת שבמאייד . 

.  3/4היה לפחות בקוטר " צינור הניקוז יחובר לסיפון חי למניעת חדירת ריחות ונקודת הניקוז ת

  היחידה תופעל משלט רחוק או פנל הפעלה חוטי לפי בחירת המזמין וללא שינוי במחיר .

  

   צנרת למזגנים מפוצלים: 15.05

" מחוברת Lצנרת  הגז של יחידות מיני מרכזיות בין יחידה חיצונית לפנימית תהיה מנחושת דרג "           

מ"מ לפחות, ועם  12ות יצרן. הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי בהלחמות כסף בקוטרים לפי הנחי

.  קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בתעלות פח לבן.   צנרת 50%דביק בחפיפה של    PVCליפוף סרט 

  חיצונית תלופף בסרט סילפסט מלופף כפול .

  צנרת ליחידות מזגן מפוצל מחברת תיעשה מנחושת רכה מחוברת           

  הלחמות כסף.ב          

  קוטרי הצנרת בהתאם להנחיות ייצרן היחידות, לפי גודל היחידה.
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יתאימו להוראות ייצרן המזגנים. עובי הדופן  -קוטרי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

  כסף. 20%. האלקטרודות להלחמה יכילו לפחות A R410יתאים ליחידות עם גז קירור 

  . צינור שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפורק ויוחלף.כיפופי צנרת יעשו אך ורק במכונה

הצנרת תוגן ע"י יציקת בטון מפני פגיעות במהלך הבניה. צנרת שתינזק או תמעך תוחלף מיד 

וכולל ההוצאות הנלוות כולל פירוק והתקנה מחדש של הצנרת, הטיח, הריצוף, האיטום וכו' יהיו 

  על חשבון הקבלן.

  ים להוראות ייצרן.כבל חשמל ופיקוד  יתאים ל מתא

.  3/4צינור הניקוז יחובר לסיפון חי למניעת חדירת ריחות ונקודת הניקוז תהיה לפחות בקוטר " 

  המזגנים יופעלו מפנל הפעלה חוטי מורכב על הקיר או שלט רחוק לפי בחירת המזמין.

  

  

  

  

 תעלות פח מגולוון: 615.0

בי הפח יהיה בהתאם למידות  חתך  התעלות תהיינה מפח מגולוון, מעורגל אחר הגלוון. עו

  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.

  ע"ג תפר חיבור בין שני חלקי תעלה. פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו

קבלן המשנה לעבודות פחחות יראה למהנדס מקומות אחרים בהם ביצע ע"מ לעמוד על טיב 

  הביצוע. המזמין רשאי לפסול את הפחח מטעמי איכות ביצוע.

  .  1001תעלות שרשוריות יהיו עם בידוד אקוסטי ומתאימות לת"י         

מן התוכנית, שמקורן בדברים שעשויים להתגלות בשטח ולכן  לא מן הנמנע כי תהיינה סטיות

  הקבלן אחראי לביצוע מדידות מדויקות במקום לפני ביצוע התעלות ולהתריע על כל שינוי שהוא.

                        

  

  מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות: 15.07

משוך עם עלים. הם  מפזרי אויר קיריים מסוג דקוראויר אורכי יהיו עשויים אלומיניום  .א

  או מטלפרס עם להבי כיוון אויר פנימיים. ACPיהיו כדוגמת תוצרת יעד, 

  כל צינור גמיש המחובר לקופסה של המפזר יהיה מצויד בוסת עגול עם ידית .   

ועם   45מחזירי אויר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של '  .א

  ות אלא אם צוין אחרת.מצערות. מחזירי אויר לא יצוידו במצער

מיקרון לפחות  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י   .ב

בגוון שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר על מסגרת 

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים בהם  2עץ מהוקצע בעובי 

רת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין הקבלן מסגרת מסומנת בתכניות מסג

 כזו.
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 266כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י   .ג

מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד  12.5ובעובי 

 המתאימה.

גרם למ"ר  800ים בד ברזנט החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשוי

שעבר אימפרגנציה. מבנה החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש יורכב רפוי במידה מה. החיבורים 

  ".DURODYNEיהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "

  

  

    יחידות סינון אב"ך :   815.0               

  היחידות יהיו דוגמת תוצרת בית אל או ש"ע כמסופק ע"י 

  היחידות יותאמו לשרוולים אשר יוכנו בקירות , ומחיר היחידה   "שלבי"  . 

  יכלול כל המתאמים , הארכת צינורות גמישים וכד'  

  , מסנן מוקדם , מסנן סופי  8בר בקוטר " 3היחידה תכלול : שסתום/ים הדף 

  ומסנן  אב"ך מפחם פעיל , וכן מפוח אב"ך מתאים . 

  , חיבורים גמישים , וכל אביזרי  היחידה תכלול שעוני הפרש לחץ למסננים

  חיבור נדרשים , לוח חשמל .  היחידה תכלול ידיות להפעלה ידנית . היחידות 

  יוזנו מחשמל מגובה ע"י גנרטור .   

  בנוסף לצורך שחרור לחץ יורכבו שסתומי שחרור אויר ובולמי הדף , מתאימים 

  לספיקה . 

  0-30אים לסקאלה של מת DWYIERשעון מדידת הפרש לחץ יהיה מתוצרת 

  מ"מ מים . השעון יורכב על מתלה מפלב"ם . הצינוריות למדידת הלחץ יעברו  

  בתוך קדחים בקירות . 

  הקבלן יבצע בדיקת אטימות ובדיקת לחץ למקלט ויגיש על כך דו"ח הפעלה . 

  

  

  צביעה וגמר שטח :  15.09      

  

  פלדה  סטנדרטיים   כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות, וכד' יהיו מפרופילי

  מגולוונים. בנוסף, הפרופילים יהיו צבועים בשכבת ווש פריימר ושתי        

  שכבות צבע עליון קונסטרוקציות.     

  מיקרון, ושתי שכבות צבע    50בשתי שכבות צבע כרומט אבץ  בעובי      

  מיקרון. 50עליון בעובי      

  צנרת מפח מגולוון וכד' ייצבעו לאחר תעלות גלויות מפח מגולוון, כיסויי      

  ניקוי בממיס  שומנים, בשכבת ווש פריימר, שיכבה אחת צבע יסוד      

  מיקרון, ושכבת צבע עליון איתן , 40או שווה ערך בעובי   ZNיוניסול      

  מיקרון. הגוון יאושר ע"י המפקח.   25לקונסטרוקציות בעובי      

  מיקרון. 12.5   גים, דסקיות וכו' יהיו מצופים קדמיוס בעובי כל הברגים, מוטות מתובר     
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  עבודות חשמל, פיקוד ובקרה אוטומטית   15.10

  

 א.    כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט 

  וכן לפי התקנים הישראליים, ולכל דרישות חברת החשמל. 08פרק     

   

  בדיקה של בודק חשמל מוסמך, על חשבונו ועליו ב.   בגמר המתקן, יבצע הקבלן    

  לתקן את כל הערותיו אם תהיינה. לא ישולם בנפרד עבור בדיקה זו, על          

  הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו האחרים.          

  

  .PVCג.    קווי פיקוד, לתרמוסטטים ולפנלי הפעלה יבוצעו בתוך צינורות    

  

  תקן יורק לפס השוואת פוטנציאלים בבניין. ד .    כל ציוד המ   

  

  הפעלה 15.11

  

  הקבלן יפעיל את המתקן בשלמותו לתקופה של שבועים רצופים. בזמן זה         

  

  ייעשה כל הבדיקות והויסותים הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן         

  

  יהיה  למסור את  הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של המתקן כמוצלחת וניתן       

  

  המתקן. הקבלן מתחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ הן בגמר המיתקן והן        

  

  בשתי פעמים נוספות כפי שיקבע בתקופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת        

  

  הבדק הראשונה .       

  

  

  הוראות הפעלה ואחזקה 15.12

  ותקים. בכל חוברת ימצא:הקבלן יספק חוברת מתקן לכל המערכת בשלושה ע

  שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר.  .א
 שרטוטי המתכנן מעודכנים ע"י הקבלן כמבוצע.  .ב
 קטלוגים מפורטים של הציוד המסופק.  .ג
 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי.  .ד
 הוראות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים, טיפולי שוטפים.  .ה
 אישור בודק חשמל מוסמך .  .ו
 

  ת החוברת לא ימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיר  הקבלן.מחיר אספק
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  שרות ואחריות   15.13

הקבלן יבצע במשך שנה , החל מיום קבלת המתקן את כל   פעולות האחזקה והשירות   .א

הדרושים לרבות: שימון וגירוז מיסבים, בדיקת הגנות  החשמליות הקיימות, ניקוי מסננים, 

 וניקוי וכו'. תיקוני אטמים, טיפול במים, פירוק

  ב. אחריות לשנה

  אחריות הקבלן על המתקן תהיה לשנה . התאריך הקובע יהיה החל       

  מקבלת המתקן ע"י המפקח. תוך תקופה זו , חייב הקבלן     

  בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולת המתקן וזה יעשה על סמך     

  רה של תקלה      שעות ממועד הקריאה או במק 24קריאת המפקח תוך     

  שעות . 12משביתה , תוך     

  הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויתקין     

  חלק חדש במקומו, במקרה ויידרש ע"י המפקח.    

  אם לא יבוא הקבלן לבצע התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה       

  ת הקבלן בהוצאות.באמצעות עובדים אחרים ויחייב א    

  

  אופני מדידה מיוחדים    415.1

מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד מושלמים, לרבות  -כל העבודות המתוארות   .א

הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים הדרושים להפעלת המערכת בצורה 

           תקינה ומושלמת.

 ן יכלול אותם במחיריו האחרים.מחיר עבור שילוט לא יימדד בנפרד אלה הקבל  .ב

לא  –עותקים  3מחיר עבור אחריות ושרות , הפעלה הרצה וויסות , וספרי מתקן ב   .ג

 יימדד בנפרד אלה הקבלן יכלול אותם במחיריו האחרים.

מחיר עבור בודק חשמל מוסמך , וכן מחיר עבור בדיקת מכון התקנים להתאמה לתקן   .ד

 של הקבלן ולא תשולם עבורם תוספת מחיר .יהיו כלולים במחירים האחרים  – 1001

במחיר צנרת הגז למזגנים ייכלל מחיר ביצוע עבודות הסיליפסט מחוץ למבנה וכן   .ה

  תעלות פח מגולוון לכיסוי צנרת גלויה , ולא ישולם תוספת מחיר לכך.
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  מעליות – 17פרק 

  

  הקדמה  1.1

רכות מתקנים כמפורט ספקה התקנה באתר והפעלה של מעאמפרט זה מתייחס לייצור, 

  להלן.

  

  תאור המבנה

  נוסעים כמפורט להלן: 8 - ל  MRLבי"ס לב רן תותקן מעלית  ,בקיבוץ צורן

  

  הגדרות  1.2

  גוף עמו יחתום הקבלן על החוזה.    -          המזמין     

   קבלן המבצע את הקמת המבנה.    -          קבלן ראשי    

  מתקנים נשוא מפרט זה.קבלן המבצע את ה   -           הקבלן    

  המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין.    -          המפקח           

                    קרסנר מהנדסים בע"מ. --הולץ  -היועץ                                   

  כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה.   -המתקנים                            

  

  קנים וחוקיםת  1.3

  הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים.   

  כל העבודה , החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור              

  ) .  3A(כולל עדכון 2481-1  בתקן ישראלי             

    ות החשמל יתאימו לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבוד  

  במהדורתו האחרונה. לחוק חשמל              

  התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם:              

  לגבי רעש ממעליות. - 1004ת.י  -  

  חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות. -  

  . הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה -  

  ומקומיים.תקנות שרותי כבאות ארציים  -  

  ). 1970פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש ( -  

    2279, 1918, 70חלק  2481דרישות נגישות לנכים לפי ת.י.  -              

  בכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשומה במפרט זה.  

  על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או   

  עומד לחול במשך ביצוע הפרויקט.            
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  המפרט הכללי  1.4

    אם לא צויין במפורש אחרת, תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי   

  הכללי" של הועדה הבינמשרדית והפרקים למתקנים המתוארים "המפרט             

  ק.במפרט. בכל פרק הכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפר             

  

  תקנות    1.5

  

ידי -הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על

השלטונות בקשר להקמת המתקנים. כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם 

לתוכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות 

מכבי אש) תבוצענה לפי אותן  ,עירייה ,חשמלב' ח או תקנות של רשות מוסמכת (כגון 

הדרישות.  כל המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון 

  במהדורותיהן האחרונות.  -ובניה" 

  

  מסירה זמנית        1.6

  שמורה בידי המזמין האפשרות להפעיל את המעליות בחשמל זמני וגם  

  עבודותיו באתר. על הקבלן הראשי יהיה למסור "לקבלן ראשי" לצורך 

  מ"מ עובי מעל  3להגן על קירות רצפה ותקרת התא בעץ לבוד 

  שכבת קלקר מותאם במדוייק למידות התא (ההגנה תאושר ע"י 

  היועץ). בתקופה זו ישולמו לקבלן דמי שרות עפ"י המחירים 

  המופיעים בכתב הכמויות. בתום תקופת השימוש במעליות (ע"י 

  ן ראשי") יתבצע במעליות סקר בהשתתפות הקבלן, היועץ, "קבל

  נציג המזמין. על הקבלן יהיה לתקן את כל הליקויים שנתגלו בסקר 

  ורק לאחר מכן תתקבלנה המעליות ע"י המזמין ותתחיל תקופת 

  האחריות. נזקים מכניים וחבלות שיגרמו ע"י "הקבלן הראשי" ישולמו על          

  התיקונים שנובעים מפעולת המעלית לצורך עבודה שוטפת באתר  ידו. יתר         

 הבניה יתבצעו במסגרת הסכם שירות.           
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  התאמה למפרטים ולתוכניות  1.7

כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי 

ידי הקבלן - הוצע עלבתוכנית חייב לקבל אישורו בכתב  של המפקח וזאת בין שהשינוי 

ובין שנדרש על ידי המפקח. התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן 

  כלליות, לאינפורמציה בלבד. 

  

על הקבלן לבדוק היטב את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו (אם ישנן) בשעת 

  הגשת הצעתו. לאחר מכן כל דרישה לשינוי (אם אפשרי) תבוצע ע"ח הקבלן. 

  

  הכרת  האתר לקבלן  1.8

  לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו, לרבות                  
  כל העבודות אשר בוצעו או עומדות להתבצע בו בעתיד הקרוב.                           
  עליו להכיר את דרכי הגישה, האחסון וההרמה של ציודו. לא                              

  תן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.                         יינ 
  

  

    תוכניות הקבלן      1.9

  שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור  המפקח מערכת  4תוך 

  תוכניות שתכלול:
  

  תוכניות בניה מפורטות.  -

  תוכניות הרכבה מפורטות.  -

  דרישות האדריכל).  תוכניות פרטים ארכיטקטוניים (לפי -

  תוכניות אביזרי איתות ופיקוד.  -

  תוכניות חשמל מפורטות.  -

  לאישור יועץ אקוסטי.  –פרטי בידוד הציוד  -

   2 -ב וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התוכניות תוגשנה 

  עותקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים. במידה והתוכניות לא 

  ו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. אישור אושר

  , התאמה לתקנים, התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החלקים

  . הקבלן יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא חוקים ותקנות של הרשויות

  לעבודת יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. במידה וחלק מהמבנה (הנוגע 

  הקבלן) כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע על חשבונו. 
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  לפני הכנת תוכניותיו יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות 

  הנמסרות לו, ולבדוק את הפרטים והמידות המתייחסים לעבודתו. על כל סטייה 

  יו להודיע למפקח בכתב. לא תתקבל או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה על

  כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות, סתירות או טעויות 

  על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות  בתוכניות המבנה ותוכניות המתקן.

  במקום, בהתאם למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד. על הקבלן 

  יות באם תהיינה. להודיע למזמין ולידעו על סט

  לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת 

  תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו. -יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות 

  

  עבודות הקבלן הראשי        1.10

  לפי תוכניות המכרז קבלן המעליות. הקמת פיר    -

  בכל פירים אטומים.  –אם הפיר בנוי עם בלוקים)  סיוד הפיר (טיח   -

  (אם נדרש).הרכבת פיגום בפיר    -

  סימון גובה ריצוף בכניסות.    -

  השחלת כבל הארקה לפיר ישירות מפס השוואת פוטנציאלים.  -

  והשלמת יציקת ספים. בניה סביב המשקופים  -

  קיבוע קופסאות לחצנים ומראי קומות בתחנות. -

  מראש הפיר לאיזור פקוד שיקבע הלקוח.יווט לתקשורת צנרת וח -

  מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן. -

   3נפרד לכל קבוצת מעליות (עם גיבוי של  –קו טלפון חוץ ללוח פיקוד המעלית  -

  שעות).   

  הכנת פתחים בראש הפיר (לפי תוכנית קבלן המעלית). -

  פתח איורור בראש הפיר + רפפות. -

  רמת ציוד בתקרת הפיר.ווי ה -

  הזנת חשמל לכל מעלית כולל לוח חלוקה או מפסק פאקט בקרבת לוח הפיקוד. -

  תאורה במבואות מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד. -

  לוקס.  50 –לוקס. תאורת חרום  200 –עוצמת תאורה הרגילה מעל לוח פיקוד  -

  רים, היא תהיה בעלת במידה ובלובאי מעליות תותקן מערכת ספרינקל -

   PREACTION.(לפחות בתחנה שבה נמצא לוח פיקוד)  

  

  

  

  



 147 

  למעליותהזנת חשמל      1.11

הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי  50וולט ,  400קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי 

  וולט עד לוח פיקוד המעלית כולל מפסק פאקט. 230

המעליות בהתאם ספק נ"ל, יבוצעו ע"י כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים ה

  לתקן ולדרישות חברת חשמל.

בנוסף יספק הקבלן הראשי תאורה, שקע כח חד פאזי, ויחידות תאורת חרום לחדרי 

  מכונות.

באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעדר אספקת חשמל של 

נה מגנרטור חרום. קבלן להגיש דרישותיו לאיכות קו ההז ספקחברת חשמל. על ה

  מלוחות הפיקוד לחיווי פעולת גנרטור.החשמל יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל 

  

    זמני של  חשמל חיבור 1.11.1

  הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך תקופת ההרכבה.             

  וי ההזנה והמכשירים הקבלן  יתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קו            

  הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו             

  למשך תקופת ההרכבה.             

  

  אינסטלציה חשמלית    1.12

  כל האינסטלציה החשמלית, הדרושה למתקן, אחרי מפסקי הזרם הראשים,            

  ם להוראות המפרט, התוכניות ובאישורו של המפקח. תעשה ע"י הקבלן בהתא           

  כל האינסטלציה מהלוי הראשי עד לוחות הפיקוד כולל מפסקי מחלף תבוצע           

  ע"י קבלן חשמל מטעם קבלן ראשי.           

   –למודיעין אם נדרש עבור מערכת תקשורת  חווט בין לוחות פיקוד מעלית           

  ידי קבלן התקשורת. יבצע על           

  

  שילוט   1.13

  בתאים, ובקומות, , הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים          

   - כל השלטים .  שלט עומס מותר, שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ          

  החוק והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל.  הוראותלפי           

  ידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת מחיר.  במידה ו           
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    החומרים    1.14

  הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי  עבודה   

ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של המתקן. כל החומרים והציוד יהיו                      

  בחינות לדרישות כללי המקצוע והתקנים. חדשים, מטיב מעולה ויתאימו מכל ה

  כל החומרים והציוד יהיו עמידים בכל מזג אויר.                      

הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן 

  הציוד. 

  הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 

וד עונים לדרישות התקן. כל הוצאות הבדיקות והאישורים יחולו על החומרים והצי

הקבלן. המפקח רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את המפרט  או דרישות 

  התקן והמקצוע. 

  אישור או הסכמה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו 

  הבלעדית לטיב המתקן. 

הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, כלי עם הגשת ההצעה מתחייב 

עבודה וחומרי עזר, הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשותו או שהוא 

יכול להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ובהתאם 

  לחוזה. 

  

   ביצוע          1.15                 

  בעבודותכל העבודות תבוצענה אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים      -                            

  בחומריםמסוג זה, בהשגחתו המתמדת של  מומחה  ותוך שימוש                                    

  ביותר.שאושרו ע"י המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח                   

  ידאגת האלמנטים והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן  אחסנ                   

  לנעילתו ואבטחתו של מחסן זה. הציוד יונח במחסן ע"ג הגבהות                    

  ויכוסה בצורה נאותה.                    

  

  הקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי  דרגה         -

לשם התקדמות  העבודה בקצב נאות   ובהתאם מקצועית גבוהה, במספר מספק 

ללו"ז שבחוזה. בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על 

  העבודה. כל הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן. 

  

המפקח יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן        -        

  הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה  שלדעת המפקח

  ברמה מקצועית מתאימה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. 
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ידי -כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על -
הקבלן ישולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין 

  זמין לעובדי הקבלן. הקבלן יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים.לקבלן או בין המ
  

הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי  -
הזהירות והבטיחות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות 

  בעבודה וכל חוק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.
  

     

  קבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  ה   -

  הדרושים למניעת כל סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע      

  העבודות במתקן זה.      

  

  האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדית   -

  ת המזמין עבור כל תביעה של הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו לפצות א    

  שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק     

  שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, לרכושו     

  או לגופו של כל אדם, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישי. לפי     

  אחת מפוליסות הביטוח לעיל.  דרישת המזמין עליו להציג כל     

  

העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן,  -
או שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את 
הקבלן מאחריותו. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולה 

בטיב העבודה תוך תקופת אחריות, ראשי המפקח  תקינה של המתקן בכללו, או
לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את 
האביזרים הלקויים, על הקבלן לבצע את התיקונים ו/או להחליף ציוד. תיקון / 
החלפה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי 

וע עבודות התיקון הנ"ל ע"י הקבלן, תיערך קבלה נוספת. לכל המפקח. לאחר ביצ
חלק שהוחלף במתקן בתקופת האחריות (או אחריה) תינתן תקופת אחריות חדשה 

  זהה לתקופה המקורית. –
  

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים  -
ן ע"י הקבלן ועל חשבונו כלשהם הנמצאים בשטח העבודה. כל נזק שייגרם, יתוק

 הוא.
  
כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד  -

 מתאים של אותו רתך.
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    אחריות        1.16

  הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד  -             

  א בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק, למסירה הסופית של המתקן, ייש               

  קלקול, אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן אחראי                

  לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.                 

  

      , לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה  חודשים 12הקבלן יהיה אחראי במשך  -

  לשמירת גבול הרעש, למילוי כל  הדרישות הנוגעות לתנאי אקלים ולפעולה תקינה   

  של המתקנים שיסופקו על ידו.  כמות התקלות במתקן תהיה בגבול המותר   

  במסגרת תו התקן.  הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות,   

     ת ההתקנה  לתנאי ההסכם, למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופם בהתא  

  ולתקופת האחריות.    

  

כלול   -חודשים מתחילת שמוש במעלית ע"י הדיירים  12של השרות השוטף בתקופת 

  . במחיר המעלית/יות

  

  

  תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן   -

  ולא מתאריך אישור מכון  -וקבלה סופית של היועץ (המאוחר ביניהם)     

  התקנים.     

  

  המתקנים במצב פעולה   בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את   -                                  

  מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב                                       

  המלאכה . לקבלן יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף החומר או                                       

  שעות.  24בכמות מספקת, כדי שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תוך                                      

  הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות                                      

  במתקן, הספר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדיירים.                                      

  

  העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא  -

    מורידה ממנו את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל המתקנים. הקבלן    

   יאות בתוכניות, שקבלן בעל ידע בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משג   

  מקצועי מסוגל לגלותן.    
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  מסירה    1.17

  

  סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות  לאחר  1.17.1

  לתקינות המתקנים. וימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות כהוכחה              

  א. מטעם חברת החשמל.      

  , או בודק מוסמך באישור מכון התקנים.התקניםב. מטעם מכון   

  

  : במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ.הערה   

  

  וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם 

  של המתקנים. 

  במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, 

      ישות הנ"ל מידית (עד כמה שהן בתחום בצוע על הקבלן למלא אחר הדר

  עבודתו). 

  

  עותקים 3 -לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב  1.17.2

  למזמין.   

  . 1.17.1א. תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף   

  " הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, AS MADEב.   תכניות  עדות "  

   אם נדרש). CD(+  תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה                  

  תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת האחריות.-  

  

    לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים בהשתתפות המפקח, היועץ,  1.17.3

  ונציג המזמין, שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.  

     מיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים הקבלן יע   

  לביצוע הבדיקות.            

  יתקנם הקבלן  מידית. -יתגלו אי התאמות, או ליקויים    

  לאחר התיקון תערך מסירה סופית של המתקן.   

  

  הדרכה    1.18

      במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש  בהן           

     ובמתן "עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה של           

   מוסמך,   קלקולים ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק           

  המעליות לשימוש. מסרנהית          
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   שרות שוטף       1.19

    

ין או הדיירים על חוזה שרות עם עם מסירת מעלית לשימוש הדיירים יחתום המזמ

  הקבלן. התשלום בגין השרות יתחיל כאמור במפרט זה. 

  הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות, כולל 

  מתן שרות שוטף וטיפול מונע חודשי. הקבלן מצהיר כי ברשותו מלאי 

  ל חייב חלקי חלוף מקוריים למתקן בכמות סבירה. חוץ מהעבודות הנ"

  הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות, כל תיקון או טיפול ללא תשלום 

  ישלם  - (לאחר תקופת אחריות) נוסף. עבור החלפת חלקים שנפגמו

  המזמין רק את מחיר החלק בהתאם למחיר המקובל בשוק. עבור ביצוע 

  כל טיפול, תיקון או החלפה, יש להחתים אחראי מטעם המזמין, אחרת 

  לא תוכר. עבור עבודה מחוץ לשעות עבודה רגילות, רשאי הקבלן העבודה 

  לדרוש תשלום נוסף, בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לעבוד בשעות 

  אלה או המצב הבטיחותי דורש זאת. עבור תיקונים או שינויים הנובעים 

  ישולם בנפרד, לאחר קביעת  -מתקנות חדשות של רשויות מוסכמות 

  וע העבודה. הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח ביצ לפניהמחיר עוד 

  בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל חשבונו. 

  הקבלן מתחייב להופיע ולבצע כל פעולת תיקון, סילוק : במסגרת השרות              

  שעות מקבלת  4לפעולה תקינה של המתקן תוך תקלות או הפרעה               

  ). 17:00 -  08:00במשך שעות העבודה הרגילות ( ההודעה הטלפונית, וזאת               

  , מתחייבת החברה להופיע ולתקן 17:00תקלה שיודיעו עליה לאחר שעה               

  למחרת.  09:00את המתקן לא יאוחר משעה               

  

    זמן ההספקה       01.2

חודשים מיום הזמנת המתקן ובתנאי שחלקי  8 המתקן יהיהזמן הספקה והפעלת               

חודשים לפני תום התקופה  3המבנה הדרושים להרכבת המתקן ימסרו לרשות הקבלן 

הנ"ל. במידה ומסירת חלקי המבנה תתאחר, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן 

  ההרכבה יישאר כנזכר לעיל. 
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  נתונים כלליים  - 2פרק 

  

  

  מעלית נוסעים   -        ןסוג המתק  2.1

  נוסעים  8  -        עומס נומינלי   2.2

  1.0  -      מהירות נסיעה (מ/ש)  2.3

  0.5  -      )±דיוק עצירה (סמ'   2.4

  3.40  -      מהלך הנסיעה (מ')  2.5

  2  -        מספר חניות   2.6

  2  -        מספר דלתות   2.7

  MRL   -      מיקום חדר מכונות   2.8

  ראה תוכנית  -    )D*W, (  מידות פנים הפיר (מ')  2.9

  

  D*W(    -  1.40 X 1.10, (  מידות פנים התא (מ')  2.10

  

  H*W(  -  2.10 X 0.90, (מידות הדלתות נטו (מ')  2.11

  

  טלסקופיות   -        סוג הדלתות  2.12

  

  GEARLESS  -        הנע המתקן    2.13 

  

  180  -      התנעות לשעה    2.14 

  

  אוניברסלי רושם  -        סוג הפיקוד   2.15 

  

  X 62 X 89 16    -  כוונות לתא              (מ"מ)  חתך  2.16

  

  X50 X 62  16  - חתך כוונות למשקל נגדי  (מ"מ)            2.17 

  

 2:  1            תילוי  2.18
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  מפרט טכני מיוחד – 3פרק 

  

  

  יחידת הנע  3.1

  מבוקר תדר עם כבלים או רצועות  GEARLESSיחידת הנע מורכבת ממנוע        

  . 2481אם לתקן בהת       

  היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת        

  למבנה הפיר באמצעות קורות הנשענות ומבודדות.          

  באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים באישור        

  דקות בכל  30חילוץ תוך ובמידה ולא על הקבלן להתחייב להגיע לביצוע  מת"י       

  שעות היממה.         

  מקורית של יצרן המעלית למניעת תנועה לא  UCMהמעלית תצויד במערכת        

  הכל בהתאם לדרישות התקן.        –מבוקרת של התא        

   מכני מופעל אחרי עצירה חשמלית של המנוע.  - מעצור אלקטרו       

  

  חילוץ אוטומטי  3.1.1

  תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בהגעה  MRLכל מעלית          

  או מצבר נטען) שיפעל בשעת הפסקת חשמל.  UPSלתחנה. (         

  . לפי דרישת מכון התקנים, במעלית שהגישה לתחנה עליונה היא 1ות: הער         

  מתחתה), יש לדאוג ליחידת חילוץ  מתוך דירה (והלוח נמצא קומה                           

  שמסוגלת לבצע חילוץ (חשמלי ומכני) כלפי מטה.                            

  . מערכת חילוץ אוטומטי תסופק בכל מקרה (גם אם קיים גנרטור 2                      

  חרום בבנין).                            

  

  מערכת בקרת מהירות   3.1.2

  צירה תעשה חשמלית והבלם ישמש רק להחזקת התא לאחר עצירותו. הע -    

  המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של:                

  א. אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת.        

  ב. נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן.            

  מ' ~). 1.0ג.  חסר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות (         

  דינמו. - ד. שבוש או תקלה במערכת טכו               

  ה. מערכת לניתור פתיחה או סגירת בלמים.           
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  המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על  -             

  לית ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית, גישת המע              

  . APPROACH DIRECTלתחנה ישירה וללא מהירות זחילה               

  המערכת רגנרטיבית עם יכולת החזרת אנרגיה לרשת. המערכת בעלת דרוג        

  לפחות.  Bאנרגטית                

  

  גלגל הטיה  3.2

  יצוידומקוטר כבלי התילוי. הגלגלים  40קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי  

  דינמי.סבי כדורים עם סידורי סיכה נוחים. כל גלגל ייבדק לאיזון  במ 

  יבודדוגלגלי ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה  

  מהמבנה בגומיות מייסון למניעת העברת רעידות למבנה (או יותקן בידוד בין  

  הגלגלים לקורות).   

  

  כבלי הרמה  3.3

  

  מספר או רצועות מיוחדות.  "SEALE"רמה במבנה תא המעלית תלוי על כבלי ה  

  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם  הכבלים וקוטרם 

  כולל אביזרי תילוי שלהם. כבלים / רצועות יצויידו במתקן להשוואת   , לתקן

  מתיחות ומפסק חשמלי "כבל רפוי". 

  כבלי הרמה יעשה ע"י . קיצור ראשון של שנים 5לכבלי תליה תנתן אחריות של 

  קבלן המעליות במסגרת האחריות. 

  

  המשקל הנגדי  3.4

  וימולא בלוחות מתכת כנדרש. המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה  
  מחומרנעלי החלקה  4יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי  המילוי יחוזק בצורה        
  המילוי הפלסטי ניתן  להחלפה בקלות.  מבנה מתכתי. פלסטי הנתון בתוך        
  לכוונונים ומשמנות.  הנעלים כוללות קפיצים        
  תחת המשקל הנגדי (או תחת פגוש) יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי   
  הרמה.  

  

  כוונות  3.5

. המובילים מיוחדים 2התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק כוונות 

ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים יחוברו ביניהם בעזרת  Tעליות, בעלי חתך למ

 2(לכל קטע מוביל  אנך בשיטת "זכר נקבה". עיגון המובילים לקירות יעשה על ידי ברגי "פיליפס"

לאחר החיבור המובילים יהיו חלקים, ישרים וללא רווחים. המובילים יעוגנו חיזוקים לפחות), 

   .ת הבור ויצוידו במיכל לאיסוף שמן בתחתית הבורלתחתי
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הן הנחיה בלבד,  2את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.   מידות הפסים בפרק 

  על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש ולהגיש ליועץ את החישובים הנדרשים.

  

  נעלי התא והמשקל הנגדי  3.6

  ם ציפוי מתאים, ניתנות לויסות ולפעולה שקטה. בית עם קפיצים נעלי החלקה ע        

  וסיכה אוטומטית. (לסוג נעליים אחר דרוש אישור היעוץ מראש).               

          

  קונסטרוקציות והגנות 3.7

הקבלן יספק, יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנים כגון 

בעיקר במעליות בהן מרחק קורות הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, קורות תמיכה, 

סולמות ירידה לבורות (כנדרש בתקן), וכו'. כמו כן ס"מ, תאורה בפיר,  50 –בין התאים קטן מ 

הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים לסף התא, סף הדלתות או כיסוי החלק העליון של התא. 

רים חדשים, ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי כל העבודות הנ"ל יהיו מחומ

  במהדורתו האחרונה.  2481הקורות, הרשתות והכיסויים יתאימו לדרישות התקן ת.י. 

  

  תאורת פיר  3.8

  מפסקים בראש הפיר ובבור.יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל  2481כנדרש בת.י.          

           

   MRLטיים במעליות מטיפוס הנחיות לטיפולים אקוס 3.9

  (בידוד אקוסטי  3חלק  1004רעש המעליות נדרש על פי ת"י  א. השתקת        

  בבנינים מגורים, רעש ממעליות). תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן              

    המעליות על פי חוק התכנון והבניה.               

  

  שקטים  GEARLESSויקט כוללות שימוש במנועי ב.  המעליות אשר תותקנה בפר       

  המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות / כבלים המספקות תנועה             

  ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.              

  

  בתוך  55ג.   מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על       

  פיר המעלית.             

  

  ס"מ לפחות.  20ד.  קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של       
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  . המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל 1ה       

  המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא.              

            

  תקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן, יש לבודדם . מנועים המו2ה       

  . MASONשכבות גומיות  3ע"י               

  

  ו.   היות ולא ניתן לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני        

  לא  2חלק  VDI 2566המעליות הנ"ל ועל בסיס ההנחיות המפורטות במסמך              

  תעלה עוצמתו של מצלול הגוף בתחום הפיר הצמוד למנועי המעלית על              

  הערכים הבאים:              

  

             

500  250  125  63  HZ  

 

85  85  90  90  ]² S / M б – 10 [ db  MAX  L  

  

  

  ז.  לוח הפיקוד הממוקם בחלקו העליון של הפיר או בחזית התחנה, יתמך על ידי      

  או ש"ע.  MASONשל חברת  WICבולמי רעידות מסוג           

  מ"מ.  3ע"ג צידו הפנימי של לוח פיקוד ימרח חומר בידוד בעובי של           

  מפלס הרעש אשר יופק ע"י פעולת הרכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על:           

          )A  (db 45  =Leq  מהלוח.     1במרחק של מטר  

  

  . על גבי פתחי שחרור העשן מפיר המעלית יותקנו תריסים אקוסטיים מטיפוס ח    

         S – 33 – AL       .של חברת ח.נ.א. או ש"ע   

  

  התא   03.1

  התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על 

  המסגרת וגג התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת 

  רזל עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, מנוע להפעלת ב

  הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת 

  מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק. 
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  קירות התא

  

  שכבות צבע יסוד  - 2מ"מ ויצבעו ב 2.0הקירות יבנו מפח דקופירט בעובי 

בחירת ואישור המזמין או  או חומר ש"ע לפי רוקעתמלוטשת, מנירוסטה ב ויצופו

  אדריכל. צידם החיצוני של קירות התא יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה. 

החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות. משקוף הכניסה וחזית 

  ,רהעל  כל הקיר האחורי מראה מהרצפה עד לתק התא יבנו מנירוסטה

 ,על קירות התא מאחז יד מצינור נירוסטה עגול או פרופיל אחר לפי בחירת האדריכל

  חובה.  –מאחז יד על אחד מקירות הצדדים 

  

  רצפת התא

  

  הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא. הקבלן יכין שקע ברצפה 

  הקבלן הראשי. להנחת שייש ע"י 

  

  תקרת התא

  

  צבוע בצבע לבן. בתוך התקרה תאורה מ/מ  2.0תקרת התא עשויה מפח פלדה 

LED  בעוצמה נאותה, תאורת חירום עם מצבר ומטען שמאירה את קבועה  

  הלחצנים והכניסה בצורה ברורה.  על הגג יותקן מפוח שקט לחלוטין  לוח

  דו כיווני עם תעלות ותריס פיזור.  מהתקרה ומבודד

  פוי דקורטיבי מפח פלב"ם כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי צי

  מחורר או ש"ע תקני ומסיבי המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה 

  ובמאוורר. 

  לפי הרשום בתוכנית.    גובה התא נטו

  כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 

   רמת הרעש המרבית שתימדד בתא בפעולת המפוחים במהירות גבוהה לא            

  כאשר התא והדלתות במנוחה.  db 55תעלה על 

  

  על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים והכניסות 

  המוצעים. 

  . כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתב
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  מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא  .113

חד. כל כנף מוסעת התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיו

  על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים. 
  

מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון לאורך כל מהלכן. 

החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת אלומיניום מיוחדת ומצויד 

מושפע מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא  -2לפחות ב

  מרטיבות. 
  

  המנוע וכל מנגנון הדלת מתאים לפעולה מאומצת

 )DUTY HEAVY  .ומספר רב של התנעות (  
  

  פועל בזרם חילופין עם בקרת תדר. מנוע הדלת 
  

העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת 

  (וחילוץ עצמי במקרה של מעלית הידראולית).  
  

"מ יצבעו פעמיים מ 2.0בעובי פח דקופירט בעל כנפי הדלת עשויות מ

בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה נירוסטה מלוטשת או ריג'יד לפי החלטת 

  מ"מ.   0.8המזמין, בגוון טבעי ובעובי של  
  

  במעליות משא סף הדלת מפלדת אל חלד מלאה. 
  

ק"ג או חיתוך  15הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 

  דטקטור.  
  

  קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. 

בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים כל דלת תא תצויד 

מדגם מאושר. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית הדלתות. במקרה 

ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא תתחיל להסגר 

". רק דלת מוטרדת"במהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט 

" או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת פתח דלתלחיצה על לחצן "

במהירות רגילה. עזיבת לחצן "פתח דלת" או ביטול מגביל כח מחדשים 

  מיד פעולת "דלת מוטרדת".   
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ניתן לפתוח את הדלת ידנית  - בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון 

ה מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף מהתא ללא מאמץ מיוחד. בדלת פתיח

  להקלת הפתיחה. 

תנעל דלת התא בנעילה  - במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 

  מכנית או שחזית הפיר תצופה בפח ע"י הקבלן ועל חשבונו. -אלקטרו 

מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צבוע בצורה אסתטית, ובגוון 

  שיבחר האדריכל. 

פעמים והמעלית לא נסעה (חוסר נעילה  3תות נסגרו במידה והדל

תושבת המעלית עם דלת פתוחה  -אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת) 

  עד תיקונה. 

  

  דלתות הפיר  23.1

      מ"מ, עם חיזוקים  2.0דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי      

  בי מסילה מלוטשת מסבי כדורים על ג הן תוסענה על ידי גלגלים עם. מתאימים         

   פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי מעוגנת לפיר. סף הדלתות ישען על גבי         

  גורם לשחרור מנעול דלת הפיר  הקבלן. מנגנון הפתיחה של דלת התא         

   צידן הפנימי של כנפי הדלתות יצופה בחומר מבודד אקוסטי.   לפתיחתה.         

  מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד -במנעול אלקטרוכל דלת תצויד     

  או אמצעי דומה לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית  משקולת         

   -2על ידי ידית מיוחדת.  כנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי כימי ויצבעו ב         

  בגוון טבעי לפי או מלוטש מרוקע  צבע יסוד ואח"כ יצופו בפח פלב"מ שכבות         

  הצד הנסתר יצופה בחומר מבודד. בחירת האדריכל.          

  הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה בנירוסטה. הקבלן יספק את כל     

  הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. נעילת     

  . 2481. ר בת.יכנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמו    

  עמידות אש, לפי דרישת יועץ הבטיחות.         

  

  משקופי הכניסה  33.1

  מ"מ  בערך  X 100 100) במידות  BOXמרובע (סביב כל דלת יורכב משקוף      

  (ומתאים לעמידות אש) מנירוסטה מלוטשת או מרוקעת והמזמין יחפה את          

  הכניסה בשייש.         

  חמר אחר לפי בחירת האדריכל. או          

  לפי בחירת  –אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע"ג השייש או ע"ג המשקוף          

  האדריכל.            
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  חומרי פלב"מ  43.1

   304מסוג  , הכוונה לפלב"םRIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או   

  או ש"ע  FSCאו  POLIGRATוצרת או ת RIGIDמתוצרת   בגוון טבעיעם טקסטורה       

  המבנה יהיה כלהלן:      

  מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או פלב"ם  1.5פח פלדה   -     דלתות  

  מ"מ לפחות.  0.8מלוטש) בעובי                     

  מ"מ  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  1.5פח פלדה   -      תאים  

   2.0במקרה של פלב"ם מלא, קירות התא יהיו מפלב"ם  לפחות.                  

  מ"מ עובי.                    

  

  לוח פיקוד   53.1

  לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה (או תחנה מתחתיה    

  אם נדרש), ויסגר עם דלת נירוסטה כמו דלתות הפיר.                           

  

  פרט למקרה  –כולל הדלת  –סטה לוח הפיקוד יבנה כולו מנירו  

    שיוזמנו משקופי דלתות פיר מפח צבוע.                           

לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור (מעבד) אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר    

  ומהתא (מגעי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו').

    לפיקוד  המותאמתעל סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה   

  המעליות (הניתנת לשנוי) יתן המיקרו פרוססור פקודות                         

  למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן   

  אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו'.  

  

  לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים, כולל ממסר פחת לתאורת תא   

  ופיר.                           

  

  כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה   

  גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו התקינה של הלוח.   

  כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.   

  

  הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה   

 שימוש בכלי עבודה.ולהחלפה מידית ללא    
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  מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו   

  מתאים למחבר. כניסות מעגלי הבטיחות (מגעי דלתות, מגעי   

  מנעולים, גובלים וכו'). יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא   

  יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל הבטחונות. קו "האפס" של   

  יה מוארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קומעגל הבטחונות יה   

  הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.   

  במקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות (נוריות)   

  . אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקיםLEDמטיפוס                          

  פיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקודב                         

  . מראה קומות דיגיטלי                         

  עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבריסופק לוח פיקוד                          

  יאות קר  מערכת אנליזה שתנתח את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן                          

  חוץ ותא וכו'.                         

  מאומצת עם  היו מחושבים ובנויים לעבודה תמידיתהשנאים י                         

  אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני.                         

                              מוגנים בפני מגע שבלוח יהיו בתחתית הלוחהשנאים                          

  יד, תוך התחשבות באיוורורו.                         

     

מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת    (המשך) 3.15

     המעלית   ההתנעה. בלוח יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת 

  הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.במקרה  של פאזות                            

המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח הזנה     

  פיקוד   ראשי, כח ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 

  ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.                           

   התא   פחיות ואינדוקטור על גג  הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י   

    לחילופין סלקטור המופעל ע"י סרט, או מגע אינפרא אדום                            

  המונה פולסים.                           

  כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים   

  בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית   

  תוכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותוכניות הפיקוד.    

 פיקוד חשמלית תהיינה מצורפות.                            
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בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת    

   דלתות וכן טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" 

   ומגע פגוש לחצן   לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון,                            

  פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון, מגע                            

  פגוש ומגע התקן בטחון.הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל                            

  בלוח הפיקוד. וד שרות פיק                           

    לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה (ע"י מערכות        

  תצוגה) לשלוף את האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות              

  (התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד).      

       

  מגע בלוח . 2481 במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי  

  אש וגנרטור חרום.  /תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן לחיווי יבש               

  

  לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן / יועץ       

  בטיחות. בנוסף לחילוץ אוטומטי תותקן בלוח מערכת חילוץ                            

  כני ואינדיקציה להגעה לתחנה. חשמלי ומ                           

         

  בלוח אפשרות צפיה ישירה במכונת הרמה או אמצעי תצוגה       

  אלקטרוני או מצלמה + מסך לצפיה במכונת הרמה לפי                            

  .  6.6.2סעיף  2481-1ת.י.                            

        

  - אינסטלציה חשמלית     .163

  עלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות,צנרת או ת   

  ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות   

  ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות   

  להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי, סגורות היטב ומותאמות    

  לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.  

  , יהיו במהדקי חיבורים ומצוייניםחיבורים בקופסאות הנ"ל   

  בתכנית הסימון.   

  אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר   

  חוטים מהחלל הפנימי. 70% -מ   

  באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי   

  יהיו -צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר    

  תאימים מוגנים בפני פגיעה. יציבים בצנורות מ   
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  הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחובריםהמכשירים    

  בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.   

  כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאות   

  ההסתעפות, מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים   

  ורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, מעברילהיות מא   

  האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה.    

  מכבל המאור או האיתות. יש לבנות  כבל הפיקוד יהיה נפרד   

  אפשרות חדירה ואיסוף מים. החוטים  מערכת האינסטלציה ללא  

   -. מפסקי הבטיחות כגון:בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים                           

  ור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים ב מפסק עצור או מפסיק                           

  למגעי  הבטיחות יהיה כזה שיאפשר  בטיחותיים חיוביים. החיווט                           

  , גובל תחתון, מגעי שונים (גובל עליוןה אבחנה בין מגעי הבטיחות                           

  הפגוש, מגעי ווסת מהירות).                            

  המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה   

  כל האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר וכבל כפיף  אליו נוחה.  

  לפחות.  0.75תהיה בקוטר של                            

  ן. התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו מפסיק הבור מוג   

  מאורקים. מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי   

  ודרישות חברת חשמל.  

  

  כבל כפיף    163.1.

  

  מיוחד למעליות. הכבל  -הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה 

  יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא 

  חוטים מעל  20%לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות  יועבר העומס

  חוטים.הכבל הכפיף יתאים  10-מאך לא פחות  -הנדרש לפי המפרט 

  לכל הפונקציות הנדרשות בתא (כגון תקשורת טורית, מוסיקה, 

  מערכת כריזה וכו').  
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   פיקודאביזרי  73.1

  

  פיקוד ואיתות בתא  3.17א 

  :א כולללוח לחצנים בת            

  

  מוארים.  -לחצני קריאה לקומות   -  

  עם מגע יבש נוסף.  - מואר בהפסקת חשמל  -לחצן "אזעקה"  -  

  לחצן "פתח דלת".  -  

  לחצן "סגור דלת". -  

  מואר.  -מפסק מאוורר  -  

  מואר.   -מפתח כבאים  -  

  נורית עם זמזם "עומס יתר".    -  

    מפתח "העמסה".  -  

  חרוט בלוח.  -מ.ע. מספר סידורי של  -  

  + כתב ברייל. מספור קומות בולט   -  

  חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן  -         

   3 –האזעקה (קו טלפון חוץ ע"י המזמין כולל גיבוי ל             

  שעות).               

  ס"מ). 5.0מראה קומות דיגיטלי (גודל אות  -  

   חיצי כיוון נסיעה. -  

  מידע קולי בהגעה לתחנה, כיוון הנסיעה ופעולת דלתות. -        

  

  פיקוד ואיתות בכניסות 3.17ב 

  

  בכל הקומות. -לחצנים מוארים לקריאת המעלית    -  

  מפתח כבאים בכניסה ראשית.    -  

  בכל התחנות.   –ס"מ)  5.0מראה קומות דיגיטלי (גודל אות    -

  ים בנסיעה) בכל התחנות.חיצי כיוון נסיעה (מהבהב   -  

    מפתח להשבתת המעלית בקומה ראשית   -        

  תחנות בנוסף ללחצן קריאה. 2 -מפתח לאישור קריאה למעלית ב   -        
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  מ"מ לפחות.  3א   כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי 

    מהלך מטיפוס -כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו ב. 

     ונדלי מתוצרת מאושרת. יש להפעיל את הלחצנים   -יאנט     

  בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן.      

  ג.   כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור 

  האדריכל  והמפקח בכתב.       

  יוחלף עד הזמנה סופית  חלק מהלחצנים , אם יבחר המזמין  .ד
  פת במחיר.תאורה  לרישום ללא תוס במפתחות עם      

  שקועים.  N.Lהמכסים בלי ברגים נראים או ברגי  ה. 

    ו.   חיווט לאינטרקום וקו טלפון לח/מ יספק המזמין. 

            

  

  פיקוד המעלית     3.18

  

  פיקוד אוניברסלי   

  

  זמנית רק קריאה אחת.  - הפיקוד מכוון לשרת בו 

  ן בעת לחיצה על לחצן קריאה בקומה, ידלק אור מסביב ללחצן המסמ

  רישום קריאה. 

  

  הפיקוד בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים וכולל פיקוד 

  כבאים לפי התקן. 

  

  עם הפעלתו, הדלת נשארת פתוחה  -אם קיים מפתח "העמסה" 

  והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד עד הוצאת מפתח. אין אפשרות 

  . "ON" להוציא המפתח במצב
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  מתקני בטחון    .193
  

  ווסת מהירות
  התא יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  הירידה של הווסת 

  והתקן. עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית 
  הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.

   .2481הווסת יתאים לדרישות תקן 
  קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  

מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד ”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר 

  במפסק. 

  

  התקן בטחון

   פעל במקרה ייותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה 

   המתקן   מעל המותר לפי האמור בתקן.  להתעאו עליה שמהירות הירידה 

  פסיק גם את מעגל הפיקוד. יהנ"ל 

          . 2481התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן 

  תפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. מתקן ה

  

  גובל סופי

  מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או 

   3התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, בכל 

  הפאזות, או   שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני מגעונים בטור, 

  . 2481 -כמפורט ב 

  

  עקהמערכת אז

  במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן 

  . זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אזעקה

  . הלחצן יפעיל גם את החייגן 2481 אוטומטית, כאמור בתקן

   האוטומטי ויותקן גם על גג התא ובתחתיתו.  

  

  

  פיקוד אחזקה       3.19.1        

  לים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג מפסקים המבט

  התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד 

  לחצן "משותף", לחצן ”, עצור“אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן 

  ותאורה. ” מטה“לחצן ”, מעלה“
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  הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.

  ’.מ 1.8יעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר הנס

  מ/ש. 0.63מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

  
  הפגושות  .203

  הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור.          

  

  הידראוליים יצוידו  בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. פגושותסוג הפגושות     

  במד שמן ומפסק בטחון.     

  

  מתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעה התארכות כבלי       

  הרמה.    

  

  מנעולי דלתות הפיר  .213

קונסטרוקציה המבטיחה בנויים מכניים בעלי נצירה מוקדמת - המנעולים האלקטרו

, אך ך ואבקהיטב כנגד לכלומוגנים  בטחון מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים

    ניתנים לבדיקה ויזאולית. 

  

  רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה.         

  

           המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת         

  לפתיחה  בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד.             

  

  ית יורכב מנעול לכל אגף.במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכז       

  

   התקני בטחון    23.2

  כל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים           

          )CLOSED NORMALY  .2481) מספר ומקום התקנת המגעים בהתאם לדרישות ת.י  .      

  

  הבלם   33.2

             כוך גבוה ובלאי נמוך הבלם בנוי משתי לחיים המצופות בחומר עצירה בעל חי

  והוא פועל על גלגל המצמד.  
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מיוחד ועוצר אוטומטית עם הפסקת  הבלם משוחרר על ידי אלקטרומגנט או מנוע

. פותחן ידני של המעצור יסופק כשהוא קשור קבוע למכונה. הפותחן צבוע בצבע  החשמל

  בולט.

   

  125%עם   מכונת ההרמהלחי אחת מסוגלת לעצור את   הבלם בנוי כך, שגם 

  מעומס הנומינלי. 

  .הבלם יצוייד במערכת ניטור המצביעה על סגירה או פתיחת בלם בנסיעה 
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  אלמנטים מתועשים בבנין -  22פרק 

  

  תקרות אקוסטיות ודקורטיביות -אלמנטים מתועשים   22.01

  כללי  א.

חומרים והעבודה שעל קבלן לבצע המפרט בא להנחות לגבי טיב ורמת ה  .1

במקום. בכל מקרה כוללת עבודת הקבלן את ייצור ואספקת התקרות 

והרכבתן במקום באופן מושלם, כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות 

הדרושים להשלמתן וקבלת העבודה הסופית ע"י האדריכל והמפקח מצד 

  המזמין.

ו וימדדו בהתאם לכתוב בפרק כל עבודות התקנת התקרות האקוסטיות יבוצע  .2

של המפרט כללי אלא אם צויין אחרת במפרט זה או בכתב  2204, תת פרק 22

  כמויות.

  .4לדרגת דליקות  755כל אביזרי התקרות הדקורטיביות יעמדו בת.י.   .3

עם גמר העבודה יש לנקות את התקרות מכל שאריות לכלוך ואבק או כתמים,   .4

  אלמנטים פגומים יוחלפו.

מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל החומרים   .5

  והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של התקרות לרבות:

מערכת תליות וקונסטרוקציה לתקרות, כולל כל החיזוקים   א.

  הדרושים.

, אריחי פח גבס ועץ, הכל לפי המפורט שונים יםתקרות מסוג  ב.

  ובמפרט זה. בתכניות ובפרטים

ואומגה מאלומיניום לאורך  Z ,L -זויתני ופרופילי גמר והשענה   ג.

  הקירות, הפתחים, גופי תאורה וכו'.

חיתוך והתאמה של התקרות סביב פתחי תעלות התאורה, פתחי   ד.

אוורור, גופי תאורה בודדים, רמקולים, גלאי עשן, תעלות מ"א 

  וכו'.

  תעלות תאורה שקועות בתקרות, כולל לוברים.  ה.

  שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכו'.  ו.

הובלת כל החומרים והעבודה הגמורה אל מקום ההרכבה, כולל   ז.

  העמסה ופריקה כולל הובלת עובדים אל מקום ההרכבה וממנו.

במהלך העבודה ובסיומה יפנה הקבלן את כל הפסולת מעבודתו   ח.

  למקום מורשה לכך עפ"י החוק.

ם המחירים כל דבר אש אף אם אינו נזכר באופן מפורש בתיאור כמו כן, כוללי  

  הטכני ו/או בתכניות אך דרוש לביצוע מעולה של העבודה.

על המבצע להקפיד לא לפגוע בשעת ההרכבה בפריטים שונים או בעבודות   .6

שכבר בוצעו ע"י אחרים, באם ייגרמו עקב עבודתו נזקים יהיה עליו לתקנם על 

  ליו התשלום בגין התיקון.חשבונו או יחול ע
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הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים באופן ביצוע התקרות וזאת בתנאים   .7

  הבאים:

  שלא יפגע המראה של התקרה/תעלה/הפיזור.  א.

  השינוי המוצע יאושר מראש ובכתב ע"י האדריכל.  ב.

  שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודה.  ג.

יאושרו מראש  -במידה וישנו  - כספית שההפחתה או התוספת ה  ד.

  ובכתב ע"י המזמין והאדריכל.

  קונסטרוקציה ותליות  .8

תיבנה מפרופילים וזויתנים בלתי מחלידים, אוריגינלים לתקרה, פרטי   

הקבלן ויקבלו את אישור המפקח לפני התחלת  Hקונסטרוקציה יוצעו ע"

ות לטיב העבודה. אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחרי

  הקונסטרוקציה ויציבותה.

  גמר  .9

גמר התקרות, זויתנים ופרופילי הגמר והסינורים יהיה צבע שרוף בתנור,   

בגוונים לפי בחירת האדריכל. המבצע יכין דוגמאות צבועות בגוונים 

אומגה ייצבעו  Z ,Lהמבוקשים לאישור האדריכל לפני צביעת כל חומר. זויתני 

  באותו איזור, אלא אם צויין אחרת.בגוון זהה לגוון התקרה 

  הרכבה  .10

הרכבת התקרות תיעשה בצורה מדוייקת ומפולסת בפלס בכל הכוונים.   

ההרכבה תיעשה בכיוונים נמשכים וחיבור לאורך בין הפסים יעשה בצורה 

  נסתרת ע"י תותב.

, יורכבו בקוים נמשכים בכל הכיוונים ויפולסו בפלס. בפינות יהיה Z-, וLזויתני   

  .45החיבור בחיתוך 

  הניטים יצבעו בגוון בתקרות בהתאמה.  

  העבודה כוללת את כל ההתאמות והחיתוכים הנחוצים.  

  שילוב מערכות  .11

ות לבתוך חלל בתקרות ובתקרות עצמן משתלבות, מערכות שונות כגון: תע  

ומפזרי מיזוג אויר, יחידת מיזוג אויר, צנרת למערכות חשמל ותקשורת, 

  י עשן ואש תאורה שקועה וכריזה וצנרת ניקוז.מערכות גילו

עבודות המבצע של התקרות האקוסטיות כוללת, ללא תוספת מחיר, את כל   

ההתאמות והחיתוכים הנחוצים ועיבוד הפתחים עבור מפזרי מיזוג אויר, 

רמקולים, גלאי עשן, תאורה שקועה וכו'. עליו לתאם את עבודתו עם מבצעים 

  לתופסת מחיר עבור כך. אחרים מבלי שיהיה זכאי

  מידות  .12

לפני תחילת העבודה. המבצע על קבלן החברות לבדוק את המידות בשטח   

במקרה של אי התאמה גדולה או ספקות יש לפנות למפקח  אחראי למידות.

  ו/או לאדריכל לשם קבלן הנחיות למשך הביצוע.
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  קטעי דוגמא  .0222

המפקח והאדריכל קטעי דוגמא מכל סוג של תקרה הקבלן יכין, לפני תחילת העבודה, לאישור   

  מ"ר. 2במפורט לעיל. כל דוגמא תהיה בשטח של 

  

  אופני מדידה  322.0

, מדידת שטחי התקרות לצורך תשלום תהיה נטו, לפי שטח התקרה, בהורדת שטחי תעלות התאורה  

  מפזרים וכו'.

  

  תותב-המערכת לתליית תקרות  .0422

צעות מערכת נושאת, מפרופילי אומגה או פרופילי מתכת אחרים. התליה של התקרות תיעשה באמ  

המערכת תישא את התקרה התותבת ותתחבר לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבנין (תקרות 

בטון, קונסטרוקציה נושאת ממתכת וכיוצב"א). פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה 

  יות של המהנדס ו/או האדריכל ובאישורם. לקונסטרוקציה של הבניין, יהיו בהתאם לתכנ

התותבת, חוזקה -אולם, אין באישור כזה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה  

בכל מקרה חיבורי התקרות התותב לבטון יהיו במרחקים שלא יעלו על  ויציבותה, על כל מרכיביה.

מ עקב המצאות תעלות או צינורות יהיה על ס" 80ס"מ לכל כיוון. באם לא ניתן לבצע חיבורים כל  80

  הקבלן להשתמש בפרופילי פלדה לגישור. פרופילי הפלדה והתליות כלולים במחיר התקרות.

התותב לקונסטרוקציה -תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות  

כן החיבורים שבין המערכת של הבניין. אמצעי החיבור בין המערכת הנושאת את תקרות התותב ו

הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבנין חייבים להיות בעלי מבנה של עוגן, באורך 

מ"מ לתוך  25רו לפחות דהתותב אשר יוח- ובצורה מתאימים למטרתם. בעל כושר נשיאה לתקרת

רו לתוך המיתד דם יוחמ"מ. ברגי 40מיתד ("דיבל") אשר יוחדר לבניה קשה (בטון או בלוק) לפחות 

  הבנייה באתר.- ("דיבל") בהברגה בלבד. כל הנ"ל יעשה עפ"י אישור המהנדס או מפקח

עבודות התקנת התקרות למיניהן, יכללו גם אספקה והרכבה של פרופילי אלומיניום משוכים כגמר   

  הקפי לאורך הקירות או מחיצות, מסביב לפתחים וכד'.

שים לביצוע העבודה. בין שהם נראים ומסומנים בתכניות ובין מודגש בזה שכל הפרופילים הדרו  

שלא. אולם דרושים לצורך ביצוע העבודות, יהיו כלולים בעבודות של התקנת התקרות למיניהן 

  .ובמחירי יחידות, ללא תוספת תשלום כל שהיא

ן בתוכניות פרט הגמר מסביב לתקרות (לאורך קירות, מחיצות וכו') יכלול את כל הפרופילים כמצויי  

" (אין להשתמש Z" בצירוף פרופיל "Lבהעדר פרטים כאלה, יכלול הפט זויתן מסוג " ;ובמפרטים

בזויתן בלבד). על הקבלן להקפיד על חיבורים נכונים של הפרופילים (אחד למשנהו). כל חיבורי זוית 

עיבוי פינתי לחיזוק יהיו חתוכים ומחוברים בזוית ("גרונג") מדוייקים ללא מירווחים וכן יהיה בהם 

  הפרופיל.

  

בגמר עבודת התקרות יהיה על הקבלן להביא אישור בכתב ממהנדס רישוי מומחה לתקרות שיאשר   

  כי התקרות וצורת תליתן עונות על כל דרישות הבטיחות והתקנים.
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  שיטת המדידה  .0522

אורה, אבל למעט תעלות המדידה תהיה במטרים מרובעים (מ"ר) ברוטו, כולל כל החורים לאביזרי ת  

  מ"ר. 0.2תאורה ששטחן ינוכה מהשטח הנמדד וכן פתחים ששטחם עולה על 

  תעלות התאורה ימדדו וישולמו לפי מטר אורך (מ"א).  

  מ"ר. 0.2שטח תקרות וסינורים ימדד במ"ר בפריסה בניכוי פתחים מעל   

  

  

קרה לרבות פרופילי גמר ליד מחיר יחידה כולל את התקרה, הקונסטרוקציה, פרופילים לנשיאת הת  

הקירות או פתחים וכל העבודות וחמרי העזר הכרוכים בכך. כמוכן, כולל מחיר היחידה את התקנת 

  החורים הדרושים להתקנתם של אביזרי חשמל, פתחי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיוצב"א.

וכל ההוצאות הבנייה באתר - מחיר היחידה כולל את כל הבדיקות והדגימות שיידרשו ע"י מפקח  

הכרוכות בהן והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות ואחרות ולרבות כל תיקון לכל ליקוי 

 הבנייה באתר.- שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש ע"י מפקח
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  כלונסאות קדוחים ויצוקים – 32פרק 

  מסמכים נוספים

  הביסוס  (מסמך ו'). ביצוע כלונסאות יהיה עפ"י המפרטים של יועץ

, המפרט הבין משרדי "הספר הכחול" פרק מס' 966, ת.י. 940ת.י.  –לתכנון וביצוע יש להתייחס גם להוראות 

  , תקנות משרד העבודה. 23

  

  מדידה 

  סימון קידוחים ומרכזם ייעשה ע"י מהנדס הביצוע של הקבלן ויימסר לקודח.

, אנכיותם ומרכזיותם בתחילת הקדיחה ובגמר המטר מהנדס הביצוע באתר יוודא את עומק הכלונסאות

  ס"מ מציר הכלונס. 2-הראשון. המרכז המבוצע לא יסטה יותר מ 

  . 1% -שיפוע הכלונס יהיה קטן מ

  

  קדיחה

.  הקידוחים יבוצעו ע"י קבלן מאושר בלבד עם ציוד .C.F.Aהכלונסאות יבוצעו או בשיטה היבשה או בשיטת 

   ודה בקטרים ובעומקים המתוכננים.מתאים המסוגל לבצע את העב

                                                                                                                 

  בטון  וזיון

  עם עבידות גבוהה המתאימה ליציקה באמצעות משפך ו/או משאבה. 30 -הבטון בכלונסאות יהיה ב

  מ"מ. 14מצולעת בקוטר מינימאלי של  הזיון יהיה מפלדה

ס"מ. הזיון יחושב לקבלת הכוחות האופקיים במצב סטטי ובעת  200אורך הזיון יהיה כאורך הכלונס פחות 

  .940רעידת אדמה ובחרסיתות תופחות לקבלת כוחות השליפה של החרסית, עפ"י ת.י. 

  דוח.ייתלה במרכז הקס"מ מקוטר הכלונס והוא  20-14 –קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 

מ'  2 -ס"מ ב 10מ"מ עם פסיעה של  8מ'.  הזיון הלולייני יהיה בקוטר  1בכלוב יונחו שומרי מרחק בכל 

  ס"מ מתחת למפלס זה. 20 -העליונים ו

  מ'. 3מ"מ בכל  14כלוב הזיון יוקשח ע"י טבעות פלדה מרותכות בקוטר 

  ך הכלוב.הורדת הזיון לתוך הבור ייעשה עם מנוף המתאים לאור

  

  יציקה

מ'  6יציקת כל כלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה. הבטון ישפך בכלונס באמצעות צינור יציקה באורך 

  לפחות.           

  יש לסלק חלקים מראש הכלונס ולחשוף בטון רצוף באיכות הנדרשת.
                                      

ייחסות מיוחדת, החל מיציקה מיד בתום קדיחת הבור וכלה במעבר מציאת מים בתוך הקידוחים תחייב הת
  לקדיחה בבנטונייט עפ"י הוראות יועץ הקרקע באתר.

       

  



 175 

                                                                     

  פיקוח
  

  מהנדס הביסוס יאשר את הכלונסאות הראשונים באתר טרם יציקתם.
  

בדוק עומק של כל כלונס מבוצע לפני ולאחר הכנסת הזיון. אם עומק הכלונס קטן מהמתוכנן, מהנדס הביצוע י
  יש לחזור אל הקידוח ולהעמיקו.

                                                                                                                     
, תחילה וסיום של שעת הקדיחה והיציקה, כמות בטון תיאורטית שום של יוםימהנדס הביצוע יערוך ר
  מהנדס הביצוע ירשום את חתך הקרקע שנקדח. ,ומעשית. בשלבי הקדיחה

  
  לפני יציקת הקורות ותועבר אל הקונסטרוקטור.  מרכזיות הכלונסאות תימדד ע"י מודד 

  

  בדיקה
  

שום עומקי כלונסאות שבוצעו בפועל וימסור כל הכלונסאות יבדקו בדיקה סונית.  מהנדס הביצוע ינהל רי
למהנדס הביסוס בסוף הקדיחה. הבדיקות הסוניות וגם בדיקות נוספות שידרשו ע"י יועץ הביסוס כלולות כולן 

  במחיר הכלונסאות.
   

  

  אישור היסודות ע"י יועץ הקרקע

  ות, אולטרסוניות וגמה. של הבדיקות הסוני ןשום מהנדס הביצוע של הקבלן, וקבלת טיביייעשה לאחר קבלת ר
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  , גינון והשקיהעבודות פיתוח – 40פרק 

  

  חרש מסגרות - 19.0

פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות/אומן, גדרות, מעקות, שערים, פרגולות, ספסלים וכד' 

  העשויים ממתכת.   

  כללי – 19.01.00

י עדכני, המתאים לאותו נושא שנדון כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות לתקן ישראל

בכתב הכמויות. כל העבודות תעשנה תוך שימוש בחומרים מעולים ביותר ובביצוע בעלי מקצוע 

מומחים. תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שעליו לברר ולבדוק בתוכניות ו/או לקבל 

מינה או הוראות מוקדמות מהאדריכל על צורת הפתיחה של השערים, אם נפתחים הנ"ל י

  שמאלה.

  מידות – 19.01.01

כל המידות בתוכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים, גדר רשת 

וכו'. את כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטיה מהמתוכנן אלא באישורו 

  של המתכנן בלבד ובנוכחות המפקח.

כניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל ו/או המפקח. כל סטיה תרשם ביומן ו/או על גבי תו

לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל 

  הנתונים הדרושים לביצוע מדוייק ומושלם של העבודה.

  חומרי עזר – 0219.01.

וכו' ממין משובח ביותר. כל חומרי העזר כגון: ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון 

בכל מקום שיש לעגן ברזל (עמוד או כל דבר אחר) בתוך בטון או קיר יצוק, יש לבצעו בהתאם 

לתוכנית, כולל כל ההכנות בשעת יציקת הקירות. פני הקירות לאחר זיון העמודים ישארו 

  חלקים מעובדים כנדרש בעיבוד חלק (הכוונה לחלק העליון של הקיר).

  ומריםח – 0319.01.

כל מוטות הברזל יהיו חדשים, מיחידה אחת, ישרים, נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך 

שווה לכל אורכם. הכל לפי המידות הרשומות בתוכניות ובפרטים. את המוטות יש לנקות 

ולהחליף בפינות. חורים בעמודים עבור ברגים, יש לקדוח ולא לשרוף. הברגים יהיו מגולוונים 

בקוטר לפי הנדרש. הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה, בשני ובאורך מתאים ו

  סיבובים לפחות.
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  צבע – 01.0419.

  כל חלקי המתכת (מחוץ לחלקי המתכת שייבוטנו) יצבעו כמפורט להלן:

. ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה קליפתית או כל חלודה אחרת, גבשושיות 1

לדה או בשיטת "סנדבלסט", בכל שיטה מכנית או כימית לפי וכו'. הניקוי יעשה במכשיר פ

  דרישות המפקח והוראות היצרן. ניקוי זה יעשה גם במקרה של גילבון הגדרות. 

  . שכבה אחת של מינויום סינטטי מטיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינקוט, מגינול או אחר.2

  ר).שעות, שכבה שניה כנ"ל (אולם בגוון אח 48. לאחר ייבוש של 3

. לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, צבע שמן סינטטי בגוון לפי 4

בחירת האדריכל, עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת (שתי שכבות לפחות). עבודות הצביעה 

  תעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים. המפקח יחליט אם הצביעה תעשה במברשת או בריסוס.

  ןגילוו – 0519.01.

לאחר ביצוע כל המתואר לעיל פרט לצבע, יגולוונו כל חלקי המתכת בגילוון מלא ואחיד, אשר 

  יענה לדרישות ת"י בהוצאתו האחרונה.

  צביעת צינוורת מגולוונים

  . ניקוי יסודי כנ"ל כולל מעט חיספוס בנייר זכוכית לפני צביעת צבע היסוד.1

  . ZN  יל". שכבה אחת בצבע יסוד אפוקסי "אפיטמרין אוקס2

  . לאחר הייבוש כמפורט לעיל שתי שכבות צבע "איתן".3

  הביצוע בבית המלאכה – 0619.01.

יש להקפיד שכל החלקים אשר הוכנו בבית המלאכה יתאימו זה לזה כך שבעת קביעתם 

למקום לא תהינה סטיות. כל קצוות המוטות ישויפו יפה מכל הצדדים, כל הגבשושיות אשר 

שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב. חיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי בברזל יורחקו, כל 

אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים, הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי 

מ"מ לפחות ע"י ריתוך כנ"ל לפי מידות  3הפרופיל יסגרו בקצה העליון בפחית בעובי של 

  העמוד.

תמש במידת חום מוגזמת. הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור בזמן הריתוך יש להקפיד לא להש

ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים המרותכים יהיו במישור אחד. לא יורשה יישור 

  של חלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש אלא ע"י מכבש מתאים.

  

  נגרות חרש -  20.0 

     נגרות אומן -  0120.01.
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לא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעת מפולשים, ללא כתמי שומן העץ יהיה חדש, בריא ויבש ל

  ולכלוך וללא שום פגמים אחרים. 

  .  206, 205, סעיפים 35העץ יתאים לנגרות אומן ולדרישות המפורטות בת"י 

 עץ שלא יצבע בצבע שמן אלא רק בצבע שקוף ואשר יהיה גלוי לעין, טעון אישור מוקדם של המפקח לפני

שיתחיל בייצור החלקים הללו, דוגמא מייצגת מלוחות העץ. בעת ייצור חלקים שפניהם ישארו גלויים ללא צבע 

  מכסה, יותאמו הגוון, כיוון הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים, בהתאם להוראות המפקח.  

 בהעדר דרישות מיוחדות יהיה העץ, עץ אורן פיני, ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו

בריאים, בקוטר ובמספר המותר לפי ת"י, יוצאו מתוך העץ  והחורים יסתמו בפקקי עץ בריא 

מאותו סוג ועם סיבוב מותאם לכיוון סיבי העץ. המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את 

  העץ עקב ריבוי הסיקוסים או  לחילופין לגבי איזה סיקוסים שיוצאו ויסתמו בפקקים הנ"ל.   

  ידות וסטיות מותרות  מ - 0220.01.

מידות העץ המצוינות בתוכניות ו/או הרשומות בכתב הכמויות, מתייחסות למידות העץ לאחר ההקצעה 

+ מ"מ, בתנאי שהסטייה תהיה שווה  /- 1והעיבוד הסופי.  הסטייה  המותרת במידות מוצרי הנגרות תהייה 

  לכל האורך, הגובה או הרוחב של האלמנט או בהתאם לתקן.  

   מוצרים מנגרות אומן -  03.0120.

כל שטחי העץ של מוצרי הנגרות הגלויים לעין יוקצו במכונה וסימני ההקצעה המכנית יורחקו באמצעות 

  הקצעה ביד וליטוש בנייר זכוכית עד לקבלת שטח חלק לגמרי.  

  י פליז.   כל המקצועות יוקהו ע"י הקצעה קלה. הברגים לחיבור יהיו ברגי עץ בלתי חלידים  או מסמר

     עץ טבעי למוצרים -  0420.01.

העץ למוצרים אלה יהיה מחלקי עץ טבעי בלתי מעובד חלקית. העץ חייב להיות יבש ובריא ללא שום סימני 

ריקבון או התקפת חרקים. חלקי העץ יהיו מקולפים. ה"עיניים" וההסתעפויות יקטמו ויוקהו, כך שלא 

  חומרים מאושרים. סוג העץ יהיה בהתאם לנדרש בתוכנית.    תשארנה פינות חדות. העץ יחוטא  ע"י

  הרכבת מוצרים מעץ    -  0520.01.

הברגים לחיבור יהיו  ברגי עץ  בלתי חלידים  ומשוקעים בעץ. אותו הדין לגבי אומים. כל הברגים, ווי החיזוק, 

  ת מוחלטת.העוגנים, החיבורים לבטון או למתכת, יהיו ממין, מגודל ומסוג שיבטיח יציבו

       דוגמאות -  20.01.06

הקבלן יגיש דוגמאות של לוחות או חלקי עץ טבעי כאשר ידרש לכך ע"י המפקח. חלקי נגרות 

אשר לא יצבעו בצבע המכסה את המראה הטבעי, אלא יצבעו  בחומרים שקופים כגון לכה 

וון, כיוון שקופה, טעונים אישור מוקדם של המפקח. המפקח יבדוק את המראה הכללי, הג

  הסיבים וכו' ויקבע אם הם לשביעות רצונו בטרם יוחל בחיתוך ובייצור.   

        צביעת נגרות -  0720.01.

במפרט הכללי לעבודות צביעה, לרבות צבע שמן,  11פרק  הנגרות יבוצעו לפי דרישות כל עבודות הצביעה של

  צבע שרוף בתנור, או צבעי עץ בגוון לפי בחירת האדריכל. 

מידה ולא צוין אחרת  בפרט ביצוע או בכתב הכמויות, יהיה העץ צבוע בצבע עץ מסוג ב

  "קסילדקור"  בשלוש שכבות לפחות או שווה ערך מאושר מתוצרת חוץ בלבד.  
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  עבודות פיתוח האתר – 40פרק 

  כללי  – 40.00

לפיתוח  40חול) לרבות פרק המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לבניין ופיתוח (האוגדן הכ

, אלא אם כן צוין אחרת. השלמות בסעיפים להלן באות כתוספת או שינוי לאמור 1995האתר, הוצאה משנת 

  במפרט הכללי לפיתוח או כהדגשה מיוחדת, הנובעת מאופייה המיוחד של העבודה. 

עובי שלאחר ההידוק הנדרש. בכל מקום במפרט זה בכתב הכמויות והתוכניות בו צוין עובי השכבה, הכוונה ל

בשטחי הגן לא ידרש הידוק מבוקר. אם המהנדס יהיה סבור שהשכבות בגן ובמיוחד השכבה העליונה (אדמה) 

 40הודקה יתר על המידה, ניתנת בזאת רשות למהנדס להורות לקבלן לחרוש את השטח בעומק של לפחות 

  , הכל על חשבון הקבלן.ס"מ, החריש יעשה במקרה זה ללא כל תמורה כספית או אחרת

  עבודות הכנה והכשרת השטח – 040.0

עבודות פירוק של אבני גן קיימות, ריצופים ואלמנטים אחרים יעשו בשטח לפי  –בנוסף לאמור בפרק זה 

הוראות המפקח באתר. שאריות ופסולת יפונו לאתר שפכים מאושר. עקירת עצים תעשה בכלים ובאמצעים 

ס"מ  10 –ם או במבנים סמוכים, במיוחד קווי חשמל וטלפון. הכריתה תעשה עד ל מתאימים מבלי לפגוע בעצי

  מתחת לפני הקרקע המתוכננים.

  ריסוס  – 10.040.0

ליטר מים,  100ליטר על  3אפ" בכמות של  –בנוסף לאמור בסעיף זה יבוצע ריסוס קוטל עשבים מסוג "ראונד 

  משטחים מרוצפים.בכל שטח אשר עליו יורה המפקח באתר לרבות מתחת ל

הקבלן יהיה אחראי להשמדה של כל עשבי הבר, עלווה וקנה שורש, וירסס ריסוסים חוזרים במרווחים של 

  שלושה שבועות עד להשמדתם המוחלטת.

  

  ניקוי האתר – 20.040.0

לפני תחילת כל עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר מכל פסולת, אבנים, גרוטאות וכו'. 

ץ לאתר. מציאת מקום לשפיכת הנ"ל וכל הנדרש חלה על הקבלן. עבודה זו ולהרחיק אל מחו

תבוצע במסגרת עבודות עפר. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות, 

  המדידה לפי מ"ר.

  הסרת צמחייה  – 30.040.0

דס בנוסף לאמור במפרט הכללי, לא יעקור הקבלן כל צמחיה קיימת, אלא באישורו של המהנ

בלבד. עבודה זו תבוצע במסגרת עבודות עפר. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב 

  הכמויות, המדידה לפי מ"ר.

  כריתת עצים – 40.040.0

 30– 20כמתואר במפרט הכללי אך על הקבלן לקחת בחשבון שבמקום היקף יש לקרוא קוטר. הכריתה תעשה 

מפרט הכללי. הקבלן לא יכרות כל עץ אלא באישורו המוקדם של ס"מ מתחת לפני האדמה בניגוד לאמור ב

מטר מפני הקרקע, המדידה לפי יח' כולל  1ס"מ הנמצא בגובה  15המהנדס. אך ורק עצים בעלי גזע בקוטר 

  סילוק הפסולת.
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  עקירת עצים – 50.040.01

עץ לא  בנוסף למפרט הכללי, על הקבלן לקחת בחשבון שבמקום היקף יש לקרוא קוטר, כל

 15יעקר ע"י הקבלן אלא לאחר קבלת אישורו של המהנדס. אך ורק עצים בעלי גזע בקוטר 

  מטר מפני הקרקע, המדידה לפי יח' כולל סילוק פסולת ומילוי הבור. 1ס"מ הנמצא בגובה 

  חישוף  – 60.040.0

כל חישוף השטח להורדת עשביה לא ידרש בנפרד ועבודה זו תבוצע יחד עם עבודות עפר 

כלליות. חומר חישוף יועבר ויוטל בשטחי מילוי המיועדים לגינון בלבד. חומר חישוף לא יוטל 

בשטחי רחבות, דרכים, שבילים וכו'. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב 

  הכמויות, המדידה לפי מ"ר.

  פירוק  – 70.040.0

, הפירוק יעשה בכלים מכניים כל הנדרש, יפרק הקבלן לפי הוראות במקום ובהתאם לתוכניות

ו/או בעבודות ידיים לפי הנחיות המהנדס באתר. משטחי בטון קיימים במקום ועליהם יש 

ס"מ לא יפורקו. כשהמילוי קטן מהשכבה הנ"ל יש  80להטיל חומר מילוי בעובי שכבה מעל 

  לפרקם.

  מרבית בעבודת ידיים.  גדרות, אבני שפה, ריצופים או כל דבר הראוי לשימוש חוזר יפורק בזהירות 

חומר הראוי לשימוש חוזר על הקבלן להעמיס, להוביל ולהערים במקומות שהמהנדס יורה, בגבולות שטח 

המוסד. עבור הפירוקים הנ"ל לא ישולם כל תשלום נפרד. המחיר הנ"ל כלול בעבודות עפר. ישולם בנפרד אך 

או מ"ר בהתאם ליח' / מידה המצוינת בכתב  ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות. המדידה לפי מ"א

  הכמויות.

  סתימת בורות  – 80.040.0

בורות שנוצרו כתוצאה מהפירוקים הנ"ל או כתוצאה מכל עבודה אחרת יסתמו ע"י הקבלן באדמת המקום, 

  ס"מ כל שכבה אחרי הידוק. 20בשטחים המיועדים לרחבות דרכים וכו' יוחזר העפר בשכבות בנות 

  סיקול – 90.040.0

  ס"מ. 5ס"מ תסוקל מכל האבנים בגודל  30סיקול אדמת גן עליונה בעובי 
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  קירות תומכים ומסלעות – 40.1

  כללי – 01140.0.

 – 40בנוסף לאמור בפרק זה, קירות תומכים וקירות גדר כמפורט במפרט בנימשרדי פרק 

חתית המצעים, מרחב עבודת פיתוח האתר. העבודה כוללת מדידה וסימון, עבודות חפירה לת

חפירה ליסודות, יסודות בנית קיר, החזרת העפר החפור בגב הקיר, כולל הידוק מבוקר 

  ובהתאם לתוכנית הטופוגרפיה וכן תוספת אגו"ם לפי הצורך.

במרווחים  3נכללים בעבודה גם חורי ניקוז שיותקנו מצינורות פי.וי.סי בגוון אפור בקוטר "

ס"מ מעל גובה הקרקע או המדרכה לרגלי הקירות. כמו כן  20גובה מטר וב 2שלא יעלו על 

ניקוז עליון בקירות לפי המסומן בתוכניות. על פתחי הניקוז יגנו צרורות אבן מודרגת בכמות 

דליים לכל חור, עטופים ברשת ברזל. הצינורות ישארו בתוך הקיר ויגיעו מגב הקיר ועד  2-3

  חזיתו.

  :העבודה כוללת

מטר או לחלופין במקומות שבירה של  8המרחק בין התפרים לא יעלה על  –שטות א. תפרי התפ

קר. את חלקו החיצוני של -ס"מ כולל מילוי קל 2הקיר (פרט אם צויין אחרת). המישק ברוחב 

התפר יש לאטום באלסטוסיל או שווה ערך מאושר. הכנת חורים למעקות או גדרות למיניהם 

  לתוכנית.   בראש הקיר במידת הצורך ובהתאם

  ב. השארת קוצים בראש הקיר, במידה שיהיה צורך בבנית קיר בלוקים על קיר הבטון בהמשך.

  ג. השקיית הקירות במשך שבוע ימים מיום גמר ביצוע כל קטע.

ד. הקירות יבנו רק לאחר קבלת אישור מהאדריכל לדוגמא שעל הקבלן לבנות באתר. במידה וידרש המהקבלן 

  ובמתכונת הקירות הקיימים באתר, יצויין פרט זה בכתב הכמויות. לבנות קיר בדוגמא 

  קירות בטון – 02140.0.

(אלא אם כן צויין אחרת בכתב הכמויות או בתוכניות)  20 –בנוסף לאמור בפרק זה, היציקה מבטון מזויין ב 

ל במחירי במפרט הכללי ובכל מקרה לא תמדד הפלדה בנפרד ותכל 0207פלדת הזיון תהיה כמתואר בפרק 

הבטון. הקבלן יצוק את היסודות ע"ג שכבת בטון רזה כמצויין בפרטים. התבניות לבטון תהינה עשויות 

מדיקטים חדשים, פרט אם צויין אחרת בכתב הכמויות או בתוכניות. בכל מקרה, גמר הקיר יהיה חלק ונקי 

  ובהתאם לתוכנית ולפרטים  40 פרק –ס"מ, הכל כמפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר  2/2עם פאזות בפינות 

  קירות בטון מצופים אבן: – 40.01.06

בנוסף לכל האמור לגבי קירות בטון יצופה קיר הבטון בשכבת אבן כמפורט בפרטי הביצוע. האבן תחובר לפני 

ס"מ בתוספת מוסף  "בי ג'י בונד" או שווה ערך מאושר בכמות וביישום על  פי  2הבטון ע"י שכבת טיט בעובי 

  ראות היצרן. עבודות הקיר יכללו בתוכן גם את ציפוי האבן.הו

  קירות בטון מצופים אבן וקופינג: – 40.01.07
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האבן תחובר לראש הקיר  כמו הסעיף הקודם אך עם  קופינג  מאבן  בעובי ובמידות כמפורט בפרטי הביצוע.

אושר ביישום על פי הוראות היצרן. ס"מ בתוספת מוסף " בי.ג'י.בונד" או שווה ערך מ 2ע"י שכבת טיט , העובי 

  מ"מ לכל אבן. 8כמו כן יחוזק הקופינג על ידי זוג מוטות ברזל בקוטר 

  

  ירות אבןק– 40.01.08

( אלא אם יצויין אחרת בכתב  20-קירות מאבן ג'מעין, לקט, חלוקי נחל, כורכר ואחרים יינבו ען גב בטון ב

ופה ונקיה מכל לכלוך ועפר ותכוסה בשכבת בטון מכל הכמויות או בתוכניות). כל אבן שתוכנס תהיה שט

עם זיון על גבי שכבת בטון רזב. הכל על פי  20-ס"מ.יציקת  יסוד בטון ב 5צדדיה בעובי בעובי של מינימום 

  הפרט והתכנית.

  

  בידוד – 09140.0.

במפרט  05064בידוד קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יעשה בהתאם לנדרש בסעיף 

בשיעור  80/100ישתמש הקבלן בביטומן חם  45/55עבודות איטום, אך במקום ביטומן הכללי ב

ק"ג למ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית (יריעות פיברגלס). על הקבלן לקחת בחשבון  1.5של 

  שלוש מריחות עם ביטומן ושתי שכבות יריעות זכוכית.

  .  המדידה לתשלום לפי מ"ר ורק במקומות שצויינו ע"י המפקח

  סוגי הבטון וחוזקו – 10140.0.

 –סוג הבטון ליציקת יסודות וגב הקיר ו/או יציקה בין דפנות הקיר (אבן) הכל בהתאם לפרטים, יהיה מסוג ב 

במקומות בהם ישנה דרישה לגב קיר גלוי, כגון קיר ללא אבני דבש ק"ג צמנט למ"ק בטון  250יכיל לפחות  20

  מנט.גדר, הגימור יהיה חלק ע"י טיח צ

  אבן לבניה: – 40.01.11

סוג האבן לבניה תהיה אבן טבעית או אחרת . גודל האבן  יהיה  על פי הפרט, התכנית או  

דרישת המתכנן.על הקבלן לקבל אישור על סוג וטיב האבן לפני הבאתה למקום העבודה, 

מ"ר  5לצורך כך על הקבלן להציג דוגמאות האבן וכן לבנות דוגמא לפי תכניות בכמות של 

  לפחות.

  מלט – 13140.0.

  .  1:3מלט פירושו "טיט" ולצורך מכרז זה יעשה ללא סיד ויהיה ביחס 

  משיקי התפשטות  – 14140.0.

מ', על הקבלן לקחת בחשבון שבמשיקי התפשטות עליו לסתת  10משיקי התפשטות יעשו כל 

ס"מ עם  2וחב את האבן משני צידי המישק בכדי לקבל קווים אנכיים. המישיקים יהיו בר

  פלטת קלקר, המישק יהיה גם ביסוד הקיר.

   מישקים ועיבודם – 15140.0.
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מ"מ ושולי האבן ישארו נקיים. רווח  20 –מישקים (פוגות) יהיו שקועים מפני האבן לפחות ב  

מ"מ. מלט למישקים כאמור לעיל  30 -מ"מ ולא יהיה רחב מ  15 –המישקים לא יהיה קטן מ 

  יד.ללא ס

  

  

  בניית מסלעות: – 1740.01.

הסלעים יסופקו משכבות טבעיות של סלע , ללא סימני  .אספקה והנחה  של סלעי "שכבות"

קידוח. בניית המסלעה תבוצע בגבהים שונים בהתאם לרוח התכנית והפרט הטכני  ולפי 

הוראות המתכנן. העבודה תכלול  חפירה לפי הצורך , הידוק השתית, סילוק החומר העודף 

שברי סלעים וסלעים שלמים אשר ניפסלו  או נמצאו כלא נחוצים. לפני התחלת הביצוע  ופינוי

על הקבלן להביא דוגמא של הסלעים שהוא עומד לספק  ורק לאחר אישורם על ידי המתכנן 

  יתחיל בביצוע.

  גודל הסלעים יקבע ע"פ הפרשי הגובה שהמסלעה מגשרת עליהם:

מפני הקרקע, יעשה שימוש בסלעים בגודל ממוצע של מ'  1.00. למסלעה שגובהה הממוצע עד 1

60X100    ס"מ. 30-40ובעובי  

מ' מפני הקרקע, יעשה שימוש בסלעים בגודל ממוצע של  2.00. למסלעה שגובהה הממוצע עד 2

80X130    ס"מ. 40-50ובעובי  

וצע מ' מפני הקרקע, יעשה שימוש בסלעים בגודל ממ 2.00 -. למסלעה שגובהה הממוצע מעל ל3

  ס"מ. 50-60ובעובי    100X160של 

  אופן הבניה:

  . הסלעים יבנו כאשר הקו העליון מפולס.1

. את הסלעים יש להניח אחד מעל השני בצורת"שכבות" כאשר סלע מונח מעל שני סלעים 2

ו"סוגר" את המרווח בין הסלעים התחתונים ועל ידי כך מונע יצירת מרווחים נמשכים בין 

  שכבות המסלעה.

 2/3בנית המסלעה תעשה כך שהסלעים מונחים ב"שכבות" אחד על השני בחפיפה של  .3

  לפחות.

ס"מ לפחות לפי המצב  10. השכבה התחתונה(שכבת הבסיס) תושק בתוך הקרקעית כ' 4

  בשטח.

. הסלעים יונחו כאשר הן מפולסות לכל כיוון(אחרי הידוק) ובכל מקרה יש למנוע נטיה שלהם 5

  כלפי החזית.
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  ב המסלעה יונח בד גאוטכני בניצב לשכבות הסלעים.. בג6

  . המדידה לפי מ"ר פני המסלעה.7

  

  

  

  קירות תומכים וגדרות מבטון – 18140.0.

  תחום הפרק. 1

פרק זה מתיחס לביצוע קירות תומכים וגדרות מבטון ויבוצע בהתאם לתוכניות וכמתואר 

  .40פרק  -להלן, כל היתר כמתואר במפרט הכללי לפיתוח 

  גמר נקי של שטחי בטון. 2

ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. במידה  280לפחות, ויכיל לפחות  20 –הקירות יהיו מבטון מזויין ב 

והדבר נדרש בתוכניות או בכתב הכמויות תוצקנה רגלי הקירות התומכים על גבי שכבת בטון 

שטחי בטון ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. לצורך גימור נקי של  150רזה אשר יכיל לפחות 

"חשוף" אשר לגביהם נדרש הדבר בתוכניות או במסמכי החוזה, יש להשתמש בתבניות 

מלוחות עץ אשר ימרחו בשמן בתבנית שאין בה כדי להכתים את הבטון. יש לקבוע את הלוחות 

כשחיבורי קצותיהם מסורגים וכיוונם אופקי או אנכי כמסומן בתוכנית. כל הפינות המופיעות 

ס"מ. התבניות לבטון מסותת יהיו מדיקט. איטום קירות  2ים יקטמו לרוחב בשטחים החשופ

הבאים במגע עם הקרקע (תומכים) יעשה כמפורט במפרט הכללי לעבודות איטום  אך במקום 

ק"ג /מ"ר. האריג יהיה  11/2בשיעור של  80/100ישתמש הקבלן בביטומן חם  45/58ביטומן 

מריחות עם ביטומן ושתי שכבות של יריעות  3שבון מסוג סיבי זכוכית. על הקבלן לקחת בח

סיבי זכוכית. פלדת הזיון תהיה כמתואר במפרט הכללי לעבודות בטון ובכל מקרה לא תימדד 

ס"מ  4 –בנפרד והיא כלולה במחיר היציקה. בקירות שיסותתו יש להקפיד על הנחת הברזל כ 

יציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה מדופן הקיר וכן על שימוש באגרגטים קטנים. יש להקפיד ש

  בין תפרי ההתשפטות.

  מדידת קירות וגדרות בטון. 3

לפי מ"ק כולל חפירה ו/או חציבה לצורך מרחב עבודה כולל ברזל ומצע בטון רזה. עבור סיתות 

  הבטון ישולם בנפרד לפי מ"ר.

  

  שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות – 40.2

  כללי – .000240.
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  .40פרק  –כללי האתר הכל כמתואר במפרט ה

  בנוסף לאמור בו מספר השלמות:

. הגימור העליון בשטחים המרוצפים, יהיה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ובכל מקרה ללא 1

  פגמים.

ס"מ יש  5 –. השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות. אם רוחב ההשלמה פחות מ 2

וף הצמוד. במידה שנמצא תא ביקורת בשטח להשלים ע"י יציקה במקום, בדוגמא ובגוון הריצ

  מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הריצוף.

. במידה שיש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות 3

  ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.

  . בכל מקרה ובכל מקום אשר מצויין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע תוצרת חוץ.4

ם אם לא צויין בכתב הכמויות ולא מופיעות בתוכנית דוגמאות ריצוף על הקבלן לקחת . ג5

  בחשבון שהריצוף הוא בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.

  מסוגים שונים: ריצוף באבני ריצוף משתלבות – 01.240.0

ס"מ, אספקה  4-5על גבי מצע מיושר ומהודק כאמור לעיל יפזר הקבלן שכבת חול בעובי  

ותשתית ממצע סוג א'  והנחת אבנים משתלבות תוצרת בית חרושת "אקרשטיין" או ש"ע.

לאחר הידוק מבוקר כולל  חפירה להכנת "צורת הדרך" ופינוי חומר עודף לפי הצורך ולפי 

במקום שאי אפשר להשתמש באבני ריצוף שלמות או חצאים, תעשה  הוראות המפקח באתר.

נוסרות בצורה הנדרשת. לא תותר השלמה ביציקות בטון. פיזור שכבת חול השלמה במרצפות מ

ע"ג הריצוף ומילוי כל הרווחים שבין האבנים, הידוק האבנים במכתש ויברציוני. הכל לפי 

או אלמנטים  , באבני שפה הוראות והנחיות היצרן. במקומות בהם הריצוף אינו גובל בקירות

  ן בשולי הריצוף.אחרים, יש לצקת חגורה סמויה מבטו

  ה).רמ"ר ריצוף (לא כולל חגו מדידה לפיא.

  לפי מ"א חגורת בטון.מדידה ב. 

  ריצוף אבן מסוגים שונים: – 40.02.02

האבן שתסופק תהיה  מסוג א' מעולה , ללא שברים או סדקים.עבודת הנחת האבן תעשה 

דוק תשתית מצע בהתאם לפרט, לתכניות ודרישת המתכנן. העבודה תכלול אספקה פיזור והי

ס"מ כולל זיון לפי הפרט, אספקה והנחת אבן  10בעובי  20- סוג א' , אספקה ויציקת בטון ב

ס"מ. סוג האבן והסיתות לפי בחירת המתכנן ועל פי דוגמא.  3בזלת מנוסרת ומסותתת בעובי 

 1.5מ"מ ושקועות  7הנחת האבן על טיט עם מלט  ו"בי ג'י בונד" פוגות ישרות ברוחב 

מילוי הפוגות ברובא  בגוון לפי בחירת המתכנן. הכל לפי התכנית והוראות המפקח. בכל מ"מ.

מ"ר לפחות, ורק לאחר  5מקרה על הקבלן , בטרם  יחל בעבודה, להכין דוגמאות ריצוף של 
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שהמתכנן  יאשר את דוגמאות הריצוף בכתב,יוכל הקבלן להשלים את הנחת הריצוף. המדידה 

  לפי מ"ר.  

  

  

  מסוגים שונים וגן תיחום  אבני שפה – 03.240.0

העבודה כוללת: אספקה והנחת אבני שפה שונים כולל חגורת בטון, הכל בהתאם לתוכנית 

בצוע הפינות רק ע"י אלמנט פינה מעוגלת מוכנה מהיצרן או במקרה של זוית ע"י ניסור  ולפרט.

  ב"גרונג". אלמנטים אלה אלה לא יתקבלו בחיבורים מסוג אחר.

לאמור: אבני השפה יונחו בהתאם לתוכניות ולפרטים. לא תשולם כל תוספת עבור  בנוסף

  לשביעות רצון המפקח באתר. כנ"ל לגבי אבני גן. אלמנטים אלה. הכל הנחת

  מסוגים שונים אבני שפה לכביש – .02.0440

  .40פרק  –הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר 

  מדרגות אבן מסוגים שונים: -  40.02.05

העבודה תכלול אספקה ובניה מדרגות מאבן מנוסרת  כולל יסוד בטון והכנת פני השטח לפי 

  הצורך. הכל לפי תכנית, הפרט והוראות המפקח באתר.

  מדרגות ישיבה  מאבן : – 40.02.06

. העבודה תתבצע תוך  שימוש 20- אספקת ובנית  מדרגות מאבן מסותתת כולל יסוד בטון ב

י בונד" בכמויות בהתאם להוראות היצרן. הכל לפי הפרט, התכנית בטיט על בסיס " בי ג'

  והוראות המפקח באתר.

  

  

  

  

  

  פרטים שונים – 40.8

  כללי – .000840.

פרק זה מתייחס לאספקה והתקנה של פריטים שונים המפורטים להלן. כל הפריטים 

תאם יענו לדרישות התקנים ויהיו בהתאם לתוכניות ולפרטי הביצוע השונים וכן בה

  לדוגמאות שאושרו ע"י המפקח והמתכנן.
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  אלמנטים טרומיים – .010840.

כל האלמנטים המפורטים להלן יעמדו בדרישות התקן הישראלי למוצרי בטון טרום 

הדן בעבודות בטון על כל  03) פרק 1975ולמפורט במפרט הכללי לעבודות בניין (

  ל האלמנטים. הדן בציפוי גרנוליט ש 03062סעיפיו כולל סעיף 

השלמות להנחת האלמנטים יעשו ע"י חיתוך אלמנטים במכונה ו/או ע"י יציקה 

  הכל לפי הנחיות והורואת המפקח באתר.  –במקום 

  " טרומי להגנה על המבנה במקומות בהם הקרקע גבוהה מהמבנה.Lאלמנט "

בלי צבע תוצרת  60/30/33/8העבודה כוללת: חפירה ו/או חציבה לצורך העבודה, אספקת אלמנטים במידות 

ס"מ. אספקה ויציקת  20בית חרושת "אקרשטיין" או ש"ע . אספקה, פיזור והידוק שכבת מצע סוג א' בעובי 

ס"מ בין  2ס"מ, הנחת האלמנטים ע"ג היסוד תוך סידור שכבה של קלקר בעובי  10בעובי  150 –יסוד בטון ב 

  האלמנטים לבין הקיר וכיסוי האלמנטים באדמה.

  

  מתקני משחק – .020840.

כל  אספקה והרכבת מתקני משחק ומתקני ספורט, נדנדות, סולמות, ארגזי חול, מגלשות וכו'.

בהתאם לתוכניות ולפרטים, כל החומרים  המתקנים ישאו תו תקן ממכון התקנים הישראלי.

יתאימו לתקנים הישראלים ויהיו מטיב מאושר ע"י המפקח. כל צינורות הברזל יהיו 

  נים. מגולוו

העבודה כוללת: אספקת חומרים, עבודות עפר, התקנת מתקנים ביסוסם בקרקע וצביעתם 

בהתאם לדרישות האדריכל. כל הצנרת והחלקים מברזל יצבעו בחומר אנטירוסט ופעמיים 

גלזור" כולל  –בצבע שמן לאחר שיוף והחלקה וחלקי העץ יצבעו פעמיים בצבע טבעי "הולץ 

אושר ע"י המפקח במידות כמצוי בפרטים. כל השאר בהתאם למפרט צבע יסוד. העצים מסוג מ

  הכללי בסעיפים המתאימים. המדידה: לפי קומפלט יחידה מעוגנת ומורכבת במקום.

   שלט למתקני משחק-40.08.03

מותקן על שני עמודים  80X  80בכל מגרש משחקים יציב הקבלן על חשבונו שלט אתר בגודל 

האתר, אחראי על המתקנים, תאריך בדיקה ותאריך בדיקה  נושאים. הכיתוב יכלול בעל

  הבאה.
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   משטח גומי בטיחותי – .4.00840

השכבות  בין P.B, פריימר שחורים SBRמסיבי (בקצות השטח) ס"מ  2-3שכבה תחתונה בעובי , P.Bפריימר 

מ"מ בגוון  1-4ודל צבעוניים בג EPDMשחורים (גרנוליט) וגרגירי   SBRס"מ מגרגירי  1שכבה עליונה בעובי ו

 הלקוח.  עפ"י בקשת

  ממתקן המשחקים. עובי הגומי משתנה סביב מתקני המשחק בהתאם לגובה הנפילה 

  המפרט הינו עפ"י דרישות מכון התקנים הישראלי.

  .מים מחלחלים דרך הגומיומאחר . יש לתכנן שיפוע וניקוז התקנת הגומי תתבצע על גבי אספלט

  ןארגז חול מבטו – .5.00840

חפירה ו/או חציבה לצורכי העבודה, סילוק עודפים, אספקת כל החומרים ובניית ארגז חול 

בתבניות דיקט חלקות. הזיון לפי הפרט, גמר הבטון  20 –מבטון מזויין, יציקת הדופן מבטון ב 

  ס"מ משפת הארגז. 10חשוף וחלק, הקפדה על קיטום כל הפינות, מילוי הארגז בחול ים נקי עד 

  שלט – .6.00840

שלט מפח מגלוון, צבוע בצבע שמן בגוון צהוב, עליו כותבים בצבע שמן בגוון שחור שמות כל 

ס"מ  15ס"מ, שמות האחראים  20האחראים לפרוייקט. גובה האותיות של שם הפרוייקט 

ס"מ זה מזה. השלט יועגן לקרקע בצורה  50ס"מ כל  100/25כ"א. הפח מותקן ע"ג מסגרת עץ 

  .. ראה פרט ביצוע יציבה ובטוחה

  פרגולה – .070840.

אספקה והתקנת פרגולה עם ספסל. הפרגולה מעמודי ברזל מגולוונים המעוגנים ביסוד בטון, 

לעמודים מרותכים קורות ברזל מגולוונים, בין העמודים והקורות תונח מסגרת ברזל 

ו ספסלים עם המרותכת לקורות ועל גב המסגרת תונח רשת עץ להצללה, בין העמודים יחובר

משענת, הספסל מלוחות עץ מונחים ע"ג קורה מקשרת מברזל. לוחות העץ מחוברים לתושבת 

  ע"י ברגים, או ספסל רתום לקיר, הכל בהתאם לתוכניות, לפרט והורואת המפקח באתר.

המדידה במטר  במפרט מיוחד זה 40.11כל עבודות המתכת והעץ בהתאם למפורט בסעיף 

  .מרובע.

  אשפתון – .090840.

אספקה והתקנת אשפתונים בהתאם לתוכניות וכתב הכמויות העמוד יהיה מצינור מגלוון כולל 

 2 –צביעת חלקי המתכת ב  15 –ס"מ, הבטון ב  40חפירה ועיגון רגל המתקן בגוש בטון בקוטר 

שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן, הגוון לפי בחירת האדריכל, צביעת חלקי העץ בצבע 

  ", הגוון לפי בחירת האדריכל. 2000בשתי שכבות "לזור יסוד ן

  המדידה: לפי יח'.

  ברזיה – .100840.
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ס"מ בגמר גרנוליט, כולל בריכת ניקוז תוצרת "שחם אריכא" דגם גליל או  35/80ברזיה גלילית 

ס"מ מלאה  40ש"ע מאושר. המחיר כולל אספקה והתקנת חבית מחוררת ללא תחתית בקוטר 

  חצץ. 

מוקם בקרקע בקרבת הברזיה ותשמש לניקוז המים העודפים שיגיעו אליה מבריכת החבית ת

הניקוז בצינור תת קרקעי. מיקום החבית בהתאם להוראות המפקח באתר. הצבת הברזיה 

  . המדידה ביחידות.בהתאם לתוכנית. הגוון לפי בחירת המתכנן. ראה פרט 

  עמוד לשלט – .15.0840

 35/40ס"מ, משטח אליפטי לאותיות  40ס"מ, גובה  35קוטר עמוד גלילי מבטון עבור שלט, 

ס"מ, העמוד המעוגן ביסוד בטון עם עוגני בטון, גמר גרנוליט החזית. משטח מבטון חלק 

לאותיות, האותיות מפליז מוטבעות מבטון לפי דרישות המתכנן, תוצרת "שחם אריכא" דגם 

  .23גליל או ש"ע מאושר. ראה פרט ביצוע מס' 

  ספסל עץ ע"ג קיר – 0840..02

אספקה והתקנת ספסל עץ על גבי קיר בהתאם לתוכניות והפרט. התושבת עשויה מפלטות עץ 

מ"א ע"י  2אורן פיני המחובר לפרופיל ברזל ע"י ברגים מגולוונים. הספסל מעוגן לבטון כל 

  ך.המדידה במטר  אור .40.11עוגן. כל עבודות המתכת והעץ בהתאם למפורט במפרט זה, פרק 

  ספסל עץ עם משענת  – .25.0840

אספקה והתקנת ספסל עץ עם משענת תוצרת "וולקן" דגם "נירית" או ש"ע מאושר. שלד 

הספסל עשוי מיציקת ברזל, סרגלי העץ עשויים מעץ אורן פיני, מחוברים לתושבת ברזל ע"י 

  ברגים.

רט זה, פרק , עבודות המתכת והצבע בהתאם למפורט במפ15 –ביטון הספסל ביסודות ב 

  המדידה ביחידות. , הכל בהתאם לתוכניות, לפרט, למפקח באתר ולהוראות היצרן.40.11

  

  

  שרוולים לרשת השקיה – .30.0840

 P.V.Cס"מ מפני הגובה המתוכנן במקום הנדון, אספקה והנחת צינור  50חפירת תעלות בעומק 

ס"מ מקצות  50הנ"ל יבלוט מ"מ. הצינור  5מוקשה בקוטר כמפורט ובעובי דופן מינימלי של 

 20השבילים והרחבות תחתם הוא עובר, כיסוי הצינורות בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של 

ס"מ עובי כל שכבה מקסימום. הצינורות יותקנו בהתאם לתוכניות והוראות המפקח באתר. 

בכל מקרה על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם יבוצעו 

הריצופים, הקירות, אבני השפה וכו' החוסמים את המעברים. אי הבטחה כאמור תחייב את 

  . המדידה במטר אורך.הקבלן לעשות זאת על חשבונו בשלב מאוחר יותר של העבודה
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  גדר רשת על הקרקע – .35.0840

  ה: לפי מ"א.כנ"ל על הקירות, אולם עמודי הגדר ייבוטנו בקרקע, הכל בהתאם לתוכניות ולפרטים. המדיד

 

  עמדה לנטיעת עצים עם סריגי מתכת: – 40.08.40

ס"מ  וסילוק  העפר החפור , מילוי  הבור בחמרה גננית קלה, אספקה   80X80X80העבודה  תכלול : חפירת בור  לנטיעה 

עת עץ  ס"מ.בכל מקום המיועד  לנטי 100X100והתקנה של סריג ממתכת יציקה, תוצרת בתי וולקן או שווה ערך בגודל 

במדרכה  תוך כדי התאמתו המלאה לריצוף המדרכה. כל העבודה תעשה על פי תכנית הפרט והוראות המפקח באתר ונמדד 

  ביחידות.

  

  
  

  

  עבודות השקיה וגינון - 41פרק 
  (המספור הפנימי בתוך הפרק אינו תואם בהכרח את המספור בפרק שבמפרט הכללי). 

  

     כללי - 41.01.00

  .  41ימות את המפרט הבינמשרדי  להשקיה פרק הנחיות אלה משל

א.  ההנחיות מתייחסות  רק למערכות ההשקיה לגן הנוי. מערכות אלו מורכבות מצינורות פוליאתילן, פלדה 

. לצורך זה  חושבו מערכות אלו החל מנקודת החיבור לרשת אספקת המים הכללית עד לכל פינות P.V.Cאו 

  הגן.  

  ר מגמר התכנון לתחילת הביצוע יש לקבל אישור מחודש לתוכניות מהמתכנן.  ב.  אם חלפה שנה או יות

ג.  לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת ההשקיה המתוכננת ולידע את 

  המתכנן. תחילת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור המתכנן.    

ערכת ההשקיה עד תום תקופת האחריות, כל כמויות מרגע הפעלת מ -ד.  סדרי השקיה בתקופת האחריות 

  המים יהיו על חשבון הקבלן המבצע, אלא אם כן סוכם אחרת עם המזמין.    

  

  מדידה וסימון      - 41.02.10

  א.  המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע כולל קבלת גבהים ע"פ התוכנית.

  ימון מנקודת קבע בשטח.  ב.  יש להתחיל את המדידה  והס

  ג.  על כל סטייה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנן.

  

   

   חפירה  41.02.20

א.  חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן בדק שאין קו מים, קו 

  ביוב, קו טלפון או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת.
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  ב.  עומקי החפירה יהיו כדלקמן:

ק חפירה רצוי עומ

  בס"מ

  קוטר צינור

  מ"מ   90-110  ס"מ   60

  מ"מ     63-75  ס"מ   50

  מ"מ       40-50  ס"מ   40

  מ"מ ומטה          32  ס"מ   30

   

ג.  צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה, אך אין להניחם זה ע"ג זה. 

  לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל יש להגן על הצנרת בשרוול. במקומות בהם אין אפשרות 

 5השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו, בעובי מינימלי של 

ס"מ משולי המעבר תחתיו הוא מונח. על המבצע לסמן במפה ובשטח את המקום  50מ"מ, השרוול יבלוט 

  המדויק של השרוול.

ס"מ כל שכבה. הצינורות יותקנו  20י הצינורות בחמרה או אדמה תוך הידוק שכבות בעובי מרבי של כיסו

בהתאם לתוכניות והוראות המפקח באתר. בכל תנאי לא יהיו בחומר התשתית מסביב לצינורות חלקי אבן או 

  גופים אחרים אשר עלולים לפגוע בצינור בעת ההידוק.

ים לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם יבוצעו עבודות שתחסומנה בכל מקרה על הקבלן להבטיח מעבר

  את המעברים כגון: ריצוף , קירות, אבני שפה וכדומה.

  אי הבטחת מעברים כאמור, תחייב את הקבלן לעשות כן בשלב מאוחר יותר של העבודה, על חשבונו.

  מ' מהעץ (פרט לצינורות טפטוף). 2ק של ד.  לצינור המתוכנן ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרח

  ה.  הקווים יונחו בשטחי מדשאות רק לאחר שיושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הזבל וישור גס.   

  צנרת ומחברים      41.02.30

א.  הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה ולא מתוחה. אין לכופף את הצינור בקשת חדה. יש 

  צינור יונח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים.לוודא שה

ב.  יש לעטוף את כל חיבורי המתכת וההברגות בפשתן או בטפלון, הברגות פלסטיק יש לעטוף בטפלון. אביזרי 

  חיבור מפלסטיק יש לסגור ביד לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימה, במידה וזו קיימת.

  . מחברי שן ולא מחברי הברגהכל המחברים יהיו  ג.

  ראש המערכת     41.02.40

א.  ראש המערכת יבנה באופן קומפקטי תוך שימוש באביזרי "רקורד" ותילקח בחשבון אפשרות גישה נוחה 

  ופירוק לצורך תיקונים.  

עם פקק. אביזרי ראש הבקרה ישענו על תמוכות  Tיש להשאיר מקום לחיבור מים נוסף ע"י אביזר הסתעפות 

  ו מתחתם.    שיונח  Yבצורת 

ב.  ראש הבקרה יוגן בתוך תא עם מכסה ומנעול. התא יבנה מבטון או יהיה מתוצרת "פס גוון". מידות התא 

  תילקחנה לאחר שראש הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם למידותיו. 

  טפטוף     41.02.50
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מ"מ   4ברזל מגולוון בעובי א.  קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים יונחו על גבי  הקרקע וייוצבו ביתדות 

  .  P.V.C –מ"א, או מיתדות חיזוק מיוחדות מ  2.00ס"מ כל  20בצורת ח'  באורך 

ב.  קווי הטפטוף להשקיית  שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת אחת לכל שיח. קווי הטפטוף  להשקיית 

  נית. עצים  יהיו בצורת  טבעת המקיפה את הגזע ועליה מספר טפטפות בהתאם לתוכ

  ג.  בשטחים מדרוניים יש להניח את שלוחות הטפטוף  (לא מתווסתות) במקביל לקווי הגובה. 

  מ"מ  ומעלה  בעזרת מחרר מתאים.  16ד.  טפטפות נעץ יורכבו רק על צינורות מקוטר 

  כיסוי ראשוני, בדיקה ושטיפה     41.02.60

  א.  אין לכסות צנרת לפני בדיקתה ושטיפתה.  

  ן בתוכנית את הסטיות מהתכנון  המקורי ולהעביר אותן לידיעת המתכנן.ב.  יש לסמ

  ג.  הכיסוי יבוצע  בתום חיבורם של כל האביזרים, פרט לממטירים ומקום חיבורם ישאר גלוי  על מנת  

  שעות. 4לבדוק אותו בלחצי העבודה המתוכננים במשך  

  פתיחת קוויהם.   ד.  בתום הכיסוי יש לשטוף את כל הקווים על ידי סגירה ו

  ה.  כיסוי סופי של תוואי החפירה  תוך הידוק מתמיד עד קבלת פני שטח ישרים.     

  

  נטיעה   - 41.03

   )41(הנחיות אלה משלימות את המפרט הבינמשרדי לנטיעה פרק 

  הכשרת השטח    - 41.03.10

 בנוסף לאמור בסעיף הנ"ל הרי מספר השלמות: 

  בצע חיסוף השטח ורסוס למניעת עשביה מכל סוג.לפני תחילת העבודה יש ל. 1

  .כולל הצנעה ,טון לדונם 1.5בכמות   5X5X5הקבלן יפזר ויספק "כופתיגן" מעושר  -זיבול ודישון . 2

   . בעת השתילה יש להוסיף דשן בשיחרור איטי.3

  בור נטיעה    - 41.03.20

  :מידות הבור לעצים כמפורט להלן

  ס"מ , או לפי גודל גוש השורשים. 200200200 -.  עצים בכירים מאדמה 1

  ס"מ.   8080100 -.  עצים מעוצבי גזע 2

  ס"מ.     8080100 -.  עצים מחביות 3

  אדמת גן לנטיעה - 41.03.30

א. בעת ביצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמה חקלאית פורייה מעורבבת היטב בזבל אורגני או קומפוסט 

  המפקח באתר) בכמות כדלקמן. מטיב מאושר (כנדרש ע"י 

  גר' לכל צמח.  250 -ק"ג  1.  צמח מכלי קיבול 1

  גר' לכל צמח.   500 -ק"ג  3.  צמח מכלי קיבול 2

  גר' לכל צמח. 750 - ליטר  5.  עצים או צמחים מכלי קיבול 3

  ק"ג לכל צמח. 1 -ליטר  10.  עצים או צמחים מכלי קיבול 4

  ק"ג לכל צמח. 2 -ליטר  25. עצים או צמחים מכלי קיבול 5

  ק"ג לכל צמח. 5 -. עצים או צמחים מכלי קיבול חבית 6

  ק"ג לכל צמח. 10 - . עצים או שיחים מעוצבי גזע מאדמה 7
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  ק"ג לכל צמח. 20 -. עצים בכירים בוגרים מאדמה 8

  

  מפרט מיוחד לביצוע שתילה   - 41.3.40

חלק בלתי נפרד ממנו. להלן הוראות נוהליות   והוא  41מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמשרדי פרק 

  ומקצועיות לביצוע שתילה.  

  חובת דיווח - 41.3.50

  :על הקבלן חלה חובת דיווח למתכנן במקרים הבאים

א.  הכשרת הקרקע, ריסוסים, תנועות הקרקע, זיבול ודישון ויישורים נדרשים, שבוצעו בשטח 

  לכל היותר שנה לפני התחלת עבודתו.  

  גמר ביצוע  מערכות ההשקיה, הטפטוף,  ההמטרה ובדיקת תקינותו. ב.  ב

    

  ג.  באם חלפו שנתיים  מיום התכנון למועד הביצוע בשטח. 

ד.  באם נתגלו קשיים באיתור חומרי גמר, סוגי צמחים, כלי קיבול לצמחים או אביזרי 

  השקיה.

  את אותו שלב. ה.  מועדי התחלת העבודה לפי השלבים השונים, למתן אישור לבצע
  בכל אחד מהמקרים הללו יוכל הקבלן להמשיך בביצוע העבודה רק אחרי בדיקה ואישור בכתב מאת המתכנן.

  

  להלן סדר שלבי ביצוע השתילה    - 41.3.60 

  סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים בפיתוח האתר. 

  ב ע"י המפקח יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא. דווח על סיום כל שלב למפקח ואישור השל

  א. סימון תחומי מדשאות  וערוגות שיחים מחבלים או בסיד וכן סימון בורות העצים.   

  ב.  מצב קרקע לח עד יבש.  

  ג.  פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.   

     , כולל דשן בשחרור איטי.הכמויותד.  הכנסת תערובת אדמה, זבלים ודשנים לפי המפרט או כתב 

  ה.  הנחת צמחים  בהתאם  לתוכנית  ליד הבורות.   

  ו.  העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שיחים ומדשאות.  

  ז.  מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח.    

  ח.  אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן.   

  מערכת השקיה.  ט.  

  י.  גירוף, יישור וסילוק עודפי קרקע  ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר. 

  יא.  ורדים גלויי שורש יזובלו וידושנו בכמויות הרשומות במפרטים או בכתבי הכמויות.  

  יב.   מצע גידול הורדים יהיה קרקע  מאושרת ע"י המפקח.  

  במפרט הבינמשרדי .    41.035ותמיכתם לפי סעיף  41.036יג.  העברת העצים המבוגרים ראה סעיף 

  סדרי השקיה בתקופת האחריות  14.3.70

  א.  המדשאות יושקו בכמויות מים קטנות מספר הפעלות ביום. 

  ליטר לעץ. 200ליטר לעץ ולדקלים  80-100ליטר לשיח ,  25-30ב. השיחים יושקו במנות שבועיות בכמות של 

  שקות במנות מים דו שבועיות .ג. באדמות חוליות יש לה
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  עצים מעוצבי גזע 41.3.80

  : העבודה כוללת

אספקה ונטיעת עצים מעוצבי גזע לפי התוכנית או הוראות המתכנן .העצים יסופקו ממשתלה מוכרת 

  ומאושרת ע"י מנהל מחלקת גנים ו/או המתכנן.

שיבטיחו הוצאת הוצאת העצים מאדמת המשתלה תעשה באמצעות סכיני "קונוס" מיוחדים 

  ס"מ לפחות . 60גוש שורשים שלם בקוטר 

  העצים יסופקו כאשר הגוף עטוף בד יוטה ומוגן בתוך סלסלה מרשת מתכת .

"מ .על הקבלן המבצע לתאם את נושא פתיחת הבורות לנטיעה עם ס 8080100פתיחת בורות נטיעה בגודל 

  , ביוב , מים  וכד'. כל המחלקות אשר אחראיות על קווי התשתית בעירייה: חשמל

גובה הגזע עד פיצול הענפים  ס"מ מפני הקרקע. 30 -לפחות. נקודת המדידה כ 3העצים יהיו בעלי גזע בקוטר  

  מ'. 2.50

-5ק"ג "כופתיגן" מועשר  20הגזע יהיה נקי מזיזים וללא פגיעה .לפני הכנסת העץ לבור יש לפזר בתחתית הבור 

לוי הבורות במים עד למחצית עומקם ,אחרי הכנסת העץ כיסוי בחמרה לכל עץ .הנטיעה תעשה תוך מי 5-5

  גננית. עם גמר עבודות הנטיעה על המבצע להתקין את מערכת הטפטוף להשקיית העצים.

  חודשים). 12העבודה כוללת אחריות לקליטה למשך שנה ( 

  מפרט מיוחד לאספקה ונטיעת עצי תמר וושינגטוניה בוגרים  41.3.90

  :יותהוראות כלל

או   PHILIPHERA.  התמרים יהיו מזן "חייני" או לפי הוראות המתכנן ודקלי הוושינגטוניות מזן 1

ROBUSTA  .לפי בחירת המתכנן  

.  מקור אספקת העצים יהיה מתוך שטחי מטעי דקלים מטופלים ומושקים מהאזורים: עמק הירדן, בקעת 2

  יב הקבלן לקבל אישור המתכנן על מקור העצים.בית שאן או בקעת הירדן (פרט ליריחו), בכל מקרה חי

  .  גובה הגזע (מתחתית הנוף ועד פני הקרקע) יהיה בהתאם לדרישת אדריכל הנוף.3

  .  הנטיעה תעשה תוך שמירה על גובה אחיד, או בגבהים משתנים, הכל בהתאם לדרישת אדריכל הנוף.4

לפחות.  או לפי דרישת  8-12רות, מספר הכפות .  העצים יסופקו כאשר "כפות העלים" שלמות, אסופות וקשו5

  המתכנן.

  .  העצים יסופקו  כאשר הזיזים חתוכים בצמוד לגזע וללא פגיעה בגזע. 6

  ס"מ קוטר בערך) או לפי הוראות האדריכל. 150.  העברת העצים תעשה עם מירב השורשים (גוש של 7

ס"מ בערך. עומק בורות הנטיעה יקבע בהתאם  X 200 200.  העבודה כוללת פתיחת בורות נטיעה בגודל של 8

  לעומק הנטיעה הרצוי לכל עץ, בהתאם לגודל בית השורשים וכמות שורשי האוויר שלו ומקום הנטיעה.

 –.  חפירת בורות הנטיעה תעשה בעזרת מחפרון או ידנית או בכל דרך אשר תבטיח אי פגיעה בתשתיות התת 9

  דומה).קרקעיות (חשמל, טלפון, מים, ביוב וכ

.  לפני התחלת העבודה, על הקבלן לתאם את שלבי העבודה עם כל המחלקות הקשורות לתשתיות העירייה: 10

(מח' חשמל, מח' מים, מח' ביוב, מח' כבישים וכו'). כמו כן על הקבלן לתאם את פעולותיו עם משטרת התנועה 

  ת.ואף להצטייד באישורים מתאימים בכל מקום שביצוע העבודה יחייב זא

  .  מילוי בורות הנטיעה יעשה עם חול דיונות (חול ראשון) ולא באדמה או חול שנחפר בעת פתיחת הבורות.11



 195 

.  הנטיעה תעשה תוך מילוי בור הנטיעה במים עד למחציתו ורק אחרי כן יש לכסות בחול דיונה (חול 12 

  ראשון).

לקו האופק ולסביבה או בהתאם להוראות .  על המבצע להקפיד הקפדה יתרה שגזע העץ יעמוד ישר יחסית 13

  המתכנן.

ס"מ לפחות  40.  עם גמר פעולת מילוי החול, על הקבלן להכין גומה מאוזנת להשקיה שדופנותיה יהיו בגובה 14

  ס"מ לפחות. 15ובקוטר 

קשיח   P.V.Cס"מ ויותר, על הקבלן להכניס צינור  180.  בכל מקרה שנטיעת הדקלים תעשה לעומק של 15

  מתחתית הבור. 3נור ביוב) בקוטר "(צי

.העצים יסופקו כאשר הם נקיים מכל  מחלות, מזיקים או פטריות. בכל מקרה בטרם נטיעתם יבצע הקבלן 16

  ריסוס על ענפי הדקל נגד מחלות, מזיקים או פטריות.

להשאיר .  בגמר העבודה, על הקבלן לפנות את כל שאריות: האדמה שנחפרה, החול או כל פסולת אחרת ו17

  שטח נקי ומסודר.

.  המחיר יכלול: אספקת עצים, כל עבודות ההכנה והנטיעה שהוזכרו במפרט זה ואחריות לקליטת העצים, 18

  כולל פתיחת קשירת נוף העצים.

.  על המבצע הזוכה להציג בפני מנהל מח' גנים ונוף ואדריכל הנוף את העצים בשטח 19

  עבודה.  ולסמנם עוד בטרם נחתם החוזה והתחלת ה

.  בכל מקרה והעצים לא יענו לדרישות המפרט או על פי חוות דעתם של מנהל המחלקה 20

  ואדריכל הנוף, תהיה העירייה רשאית לבטל כל התקשרות עם המציע.

.  בכל מקרה תשמור העירייה את זכותה לרכוש מאת המציע מספר עצים על פי צרכיה ולא 21

  הכמות המשוערת המוצעת.מתחייבת לרכוש מאת המציע את מלוא 

  שימור עצים בוגרים בעת החפירה  341.3.9

  . בעת ביצוע החפירה יש להקפיד לא לפגוע בגזע או בענפי העץ.1

. בעת בצוע החפירה, יש להקפיד ששורשי העץ הנכנסים לאזור החפירה ינוסרו באופן מבוקר באמצעות מסור 2

  ובשום אופן לא יתלשו ע"י כלי החפירה.

ורש בכח באופן לא מבוקר ע"י כלי החפירה יכולה לגרום לנזק בילתי הפיך ועל כן היא אסורה תלישת הש

  בהחלט.

או יריעת "טרפל"  RIB-BLOC   ROTCONTROL /. במקום ניסור השורשים יש להתקין גובל שורשים 3

  למניעת פריצתם לכיוונים לא רצויים. התקנת גובל השורשים ע"פ הוראות היצרן.

  הפרש הגובה מצדיק, יש לבנות קיר אשר יתמוך את הקרקע ואת בית השורשים הנותר.. במידה ו4

  . במקרים שידרשו יש לבצע גיזום מבוקר של העץ להשוואת שרש/נוף.5

  העתקת עצי דקל או וושינגטוניה  .9541.3

הקרקע . על המבצע להקפיד בעת החפירה להוצאת העץ ממקומו הקיים לא לפגוע בגזע העץ וכן לשחררו מ1

  לפחות. X  200 200 -הקיימת עם מערכת שורשים מירבית בגודל של כ

. יש להקפיד על ניקוי זע העץ בטרם נטיעתו מחדש ע"י גיזום שאריות (זיזים)של כפות ישנות באופן הצמוד 2

  ככל הניתן לגזע.

  ק"מ. 10. אין לבצע גיזום להקצרת כפות התמרים כל עוד ההעתקה מתבצעת במרחק של עד 3
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חודשים ממועד הנטיעה  3-. יש לרכז ולקשור את צמרת הכפות של הדקל ולשחחר את הקשירה רק אחרי כ4

  החדשה.

  .200X200X200. הבור לנטיעה יהיה בגודל5

  .  יש לבצע הנטיעה כאשר מחצית מעומק בור הנטיעה מלא במים.6

  יותר.. כיסוי הבור הנטיעה ומערכת השורשים של העץ תעשה בחמרה חולית קלה ב7

ס"מ  20 - (מרזב) שיגיע עד קרקעית הבור ויבלוט כ 4. בטרם כיסוי בחמרה חולית יש להציב צינור בקוטר "8

  מעל פני השטח.

מים לקרקעית  4. בחודשים הראשונים יש לדאוג להשקיה ע"י טפטפות כל יומים וכן להחדיר ע"י צינור "9

  הבור.

  

  טיפול ואחריות עד למסירת העבודה  41.04

  ף לאמור בסעיף הנ"ל הרי מספר השלמות ותיקונים:  בנוס

  תחזוקה עד למסירת העבודה 41.04.10

תאריך גמר העבודה יאושר ע"י המפקח. החל מתאריך זה, לפרק זמן של שישים יום, יטפל 

  הקבלן ויתחזק את כל הנטיעות, השתילות ושטחי המזרע.

ת לעצים, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה לפי התחזוקה כוללת עישוב, עידור השטח, סידור ועידור צלחו

הצורך, כיסוח המדשאות וחיתוך השוליים, דישון, יישור שקעים ע"י מילוי באדמת גן פורייה וגיזום העצים 

  והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם.

  בתום שישים הימים תהיה מסירת העבודה.

 

  

  אחריות    41.04.20

עבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודתו, במידה הקבלן יהיה אחראי משך כל תקופת ה

  שיהיו נזקים הוא יתקנם ללא דיחוי לשביעות רצונו של המפקח. תיקון נזקים יהיה על חשבון הקבלן בלבד.  

הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול, בתום תקופה זו, על הקבלן להחליף את 

כנדרש  –אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם  כל השתילים

במסמכי החוזה, דשאים שאינם מכסים את מלוא השטח ישתלו מחדש והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו 

  המוחלט.

  :תקופת האחריות לקליטת הצמחייה  כדלקמן

  חודשים    2לשיחים:                   

  חודשים    6קיבול:  לעצים מכלי 

  חודשים 12לעצים מעוצבי גזע:  

  חודשים    12לתמרים:                  

שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים יחשבו כאילו 

  לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח, על חשבון הקבלן.

  יום מתאריך קבלת העבודה.  90למדשאה, לצמחיה ומערכת ההשקיה תהיה תקופת האחריות 

  במשך תקופת האחריות על הקבלן לתחזק את שטחי הגינון ברמה של טיפול שבועי לפחות, כולל כיסוח. 



 197 

  ביצוע סעיף זה מחייב את הקבלן גם אם לא צוין בכתב הכמויות.   

  

  

     .אופני המדידה לצורך תשלום - 3מסמך ג'   41.05

  מוקדמות  

  כללי     41.05.10

  רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כל מסמכיו. 

המחירים המוצגים להלן יחשבו כוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים בנזכרים באותם 

  המסמכים על פרטיהם. 

, לא יוכרו כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות או כעילה אי הבנה כלשהי או אי התחשבות בה

  לתשלום מכל סוג שהוא. 

  מחיר היחידה   41.05.20

  מחירי היחידה בסעיפי רשימת הכמויות והמחירים יחשבו ככוללים: 

ה) ובפחת א.  כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים מוכנים וחומרי עזר (נכללים בעבודה ושאינם נכללים ב

  שלהם. 

  ב.  כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.  

  ג.  הוצאות בדיקת החומרים  והמוצרים , ע"י מעבדות מוסמכות בהתאם לדרישות המפרט הטכני.  

  ד.  ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של עבודות שונות כמפורט בסעיפים  השונים של המפרט הטכני. 

  יוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים זמניים וכו'. ה.  השימוש בצ

ו.  הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, המכונות, כלי העבודה למקום העבודה, העמסתם ופירוקם וכן 

  הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.  

  בודות והמבנה. ז.  אחסנת החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם וכן שמירת הע

המסים מכל  ח.  המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ביטוח העבודות, מסי קניה,  בלו מכס וכל יתר 

  סוג שהוא.

  ט.  עבודות מדידה והסימון שידרשו.  

  י.  ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות. 

  ת אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. יא.  הוצאו

  יב.  רווחי הקבלן.  

  יג.  ניקוי השטח והמבנה עם סיום העבודה  לשביעות רצון המפקח. 

  

   כמויות 41.05.30

מודגש בזה הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדן, העבודות תושלמנה לפי מחירי יחידה המפורטים  ולפי 

  י שתבוצענה בפועל ותימדדנה  בגמר הביצוע. הכמויות הסופיות כפ

  

  יחידת מידה     41.05.40

יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב בכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל 

  המפורט בתוכניות, בפרטים ובמפרט הטכני, אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב הכמויות.
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  לויחפירה ומי עפר, עבודות – 51.2

  כללי – 02.0051.

בנוסף לאמור בפרק זה, מחירי היחידה לכל עבודות העפר יתייחסו, ללא יוצא מן הכלל, לביצוע 

  עבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח.

דו"ח קרקע אינו מצורף למסמכי החוזה, כך שעל הקבלן לבדוק בעצמו את אתר העבודה ולהשיג כל 

  תו דרושה, על מנת להגיש את כתב הצעתו למכרז זה.אינפורמציה שלדע

העבודה תבוצע בכלים מכניים שונים מאושרים ע"י המפקח באתר וכן בעבודת ידיים בהתאם לצורך, ובמיוחד 

  על יד קירות של מבנים ושטחי פיתוח קיימים, וזאת ללא תשלום נוסף עבור עבודת הידיים.

  חפירה – 02.151.

תעשה חפירה באתר לכל עומק שהוא והעברת החומר החפור לשטחי  בנוסף לאמור בסעיף זה,

המילוי ופיזורו בתחומי האתר, לפי התוכניות והוראות המפקח, כולל חפירה בעבודות ידיים 

בקרבת מבנים ושטחי פיתוח קיימים. העבודה כוללת את הרחקת עודפי החפירה, למקום שפך 

  מאושר ע"י הרשות המקומית.

  רקע סוגי ק – 02.251.

העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקום, כולל סלע, במידה ויתגלה תוך כדי מהלך 

במפרט הכללי תופס לצורך מכרז זה, כל פיצוץ  4003העבודה. לצורך כל המפורט בפרק משנה 

ללא אישור מוקדם וע"י חבלן בעל רשיון תקף ובתאום עם מוסדות מוסמכים כגון  קעלא יעשה 

  שרד העבודה.מפקח מטעם מ

  חפירת תעלות פתוחות – 02.351.

תעלות פתוחות יחפרו בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים בהתאם לחתך שנדרש בתוכניות ו/או לפי 

  ההוראות במקום.

  חפירה ליסודות – 02.451.

חפירה ליסודות הקירות או לכל דבר אחר תעשה לפי המידות שבתוכנית ותכלול את מרחב 

  העבודה הדרוש. 

  חפירה לצינורות ומתקנים  – 02.5.51

תעלות לצינורות ניקוז, תאי ביקורת, תפיסה וכו' יחפרו בעומקים הנדרשים בתוכניות 

ס"מ  20ובתוספת עובי שכבת החול הנדרשת וכן ברוחב בהתאם לקוטר הצינור בתוספת 

  לצדדים.
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  העברת עפר חפור וסילוק פסולת – 02.651.

  ה למקום מילוי כאמור לעיל. וכמתואר במפרט הכללי. העברת עפר חפור תעשה ממקום חפיר

המדידה של עבודות עפר לפי מ"ק בהשוואת מפות לפני ואחרי העבודה. המדידה והאיזון ע"ח 

הקבלן. עבור העברת המילוי ממקום חפירתו למקומות שיש למלא, לא ישולם בנפרד והנ"ל 

  כלול במחיר החפירה.

פסולת בעיר, על הקבלן לקבל מהעירייה האישורים בטרם בצוע עבודות הובלת העפר או ה

  המתאימים לכך.

יצוין שכל סוגי הקרקע הנקיה(ללא פסולת) ישארו בתחום העיר,יובלו ויפוזרו על חשבון הקבלן 

  באתרים לפי החלטות העירייה.

  שתית  – 02.751.

 - +/ 10בולות יישור והידוק שתית (צורת דרך) כולל ביצוע עבודות חפירה/חציבה או מילוי, בג

  ס"מ

מטר. בשטח החפירה יש לחרוש את  5ס"מ מדוד בסרגל ישר שאורכו  -+/ 1בדיוק מרבי עד 

ס"מ  20ס"מ לפחות לפני יישור והידוק דרגת הצפיפות הנדרשת של  10הקרקעית לעומק 

לפי מודיפיד א.א.ש.ו , כל היתר כמתואר במפרט הכללי,  96%עליונים בשתית לפחות לפני 

  פי מ"ר.המדידה ל

  מילוי – 02.851.

  ס"מ. 20כמתואר במפרט הכללי, אך עובי השכבות לא יהיה מעל 

  מילוי מתחת למבנה  – 02.951.

מתחת למבנה פירושו: רחבות, דרכים, שבילים וכו' בכל מקרה עובי שכבה מפוזרת לא תעלה 

  ס"מ. כל היתר כאמור במפרט הכללי. 20על 

  המילוי שאינו מתחת למבנ – 02.1051.

ס"מ, כל הידוק מיוחד  40שאינו מתחת למבנה פירושו בשטח הגן ועובי השכבות לא תעלנה על 

  לא ידרש.

   מילוי מוחזר – 02.1151.

  מילוי מוחזר יעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור של האדריכל כמתואר במפרט הכללי.

  מילוי מושאל  – 02.1251.
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י האדריכל להורות לקבלן על מקום במקרה של צורך באספקת מילוי ממקורות חוץ, ראש

להשאלת המילוי מהשטח או בצמוד לו. הקבלן יחפור, יעמיס, יישר, יהדק או לא יהדק, כאמור 

  לעיל. שטח שנלקח ממנו המילוי, ייושר בסיום החפירה לפי הוראות האדריכל.

  

  א. מילוי מובא – 02.1351.

מדים לרשותו. המילוי לא יכיל באם ידרש, הקבלן יספק מילוי מטיב מאושר ממקורות העו

מכלל נפח המילוי  30%ס"מ וכמות האבנים לא עולה על  10-15אבנים שגודלן עולה על 

  המסופק.

המילוי יפוזר כאמור לעיל עד לתחתית המצעים. על הקבלן חלה חובה לקבלת רשיון מתאים 

ן: מקרקעי וכל הנדרש לקבלת מילוי ממקורות אשר מחוץ לשטח, מאת מוסדות מוסמכים כגו

ישראל או כל מוסד מוסמך אחר. מידת המילוי ממקורות הקבלן או ממקורות מושאלים 

ימדדו לפי מ"ק בהשוואת מפת מדידת ביניים לאחר גמר עבודות החפירה ולפני אספקת מילוי, 

  הידוק המילוי (שאינו מבוקר) כלול במחיר המילוי.

  ב. אספקת חמרה גננית – 02.1451.

ידרש, אדמה מטיב מאושר, נקיה מאבנים ועשבים רב שנתיים. האדמה  הקבלן יספק, באם

ס"מ לכל היותר. הקבלן יפזר ויישר  80תהיה חפורה משכבות עליוניות ופוריות  ועד לעומק של 

את האדמה אך ורק לאחר בדיקה ואישור המצע ע"י האדריכל. עובי שכבת אדמה מפוזרת 

  ם מתוכננים. המדידה לפי מ"ק.ס"מ, יישור מדוייק בהתאם לגבהי 30בעובי 

  אדמה חקלאית – 02.1551.

. אם לא צויין אחרת, תפוזר חמרה גננית 40פרק  –הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר 

ס"מ. העבודה כוללת אישור יישור לקבלת גבהים  30 –כאמור בשכבה שאינה פחותה מ 

  מתוכננים לפי התוכנית.

  כבישה והידוק- 6.12.051

אמור בסעיף זה יעשה הידוק מבוקר בשטחי המדרך מתחת לקירות ומדרגות ובכל בנוסף ל

 96%מקום כמצויין בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח באתר. דרגת הצפיפות תהיה 

  מוד.א.א.ש.ו.

  

  מצע ותשתיות  – 51.3 

   מצע – 10.51.03



 201 

ס"מ על גבי  20בנוסף לאמור בפרק זה החומר יהיה ממקור מאושר אשר יפוזר בשכבות של 

 96%שתית מהודקת. כל שכבה תורבץ במים ותהודק בכלי ויברציוני מאושר לצפיפות של 

ס"מ, אחוז גרגיר עובר  7לפחות מהצפיפות המירבית לפי מוד. א.א.ש.ו. גודל גרגיר מקסימלי 

. המצע יהיה מודרג 10%לא יעלה על  20. הגרגיר העובר נפה מס' 65%לא יעלה על  10נפה מס' 

הפלסטיות לא יעלה על  ואינדקס 10%יכיל כל פסולת בניין. גבולות הנזילות לא יעלו על ולא 

7% .  

המפלס הסופי של פני המצע המהודק יהיה בהתאם לתוכניות ו/או הוראות נוספות במקום. 

  העבודה כוללת גם הידוק שתית לקבלת פני הדרך.

  

  עבודות אספלט – 51.4

   עבודות עפר –51.04.01

ע את החפירה במקום הן בעבודת מכונה והן בעבודת ידיים, הכל בהתאם הקבלן יבצ

לאפשרויות ובהתאם לנדרש ע"י המפקח באתר. החפירה תבוצע בהתאם לתוכניות ולהוראות 

בזמן ביצוע העבודה. על הקבלן לקחת בחשבון את השקיעות העלולות להיווצר כתוצאה 

חשבונו את החסר בעפר מטיב מאושר  מהכבישה ובמקומות שיחפור יתר על המידה ימלא על

  ע"י ב"כ המזמין. דיוק החפירה יפוזר ע"י הקבלן בשטחים לפי תוכנית והוראות המפקח באתר.

לפני תחילת עבודת המילוי, על הקבלן לציין את מקום החפירה שממנו יעביר את העפר למילוי, 

  ולקבל על כך את אישור המתכנן.

  עשה לפי מדידת נפח המילוי המהודק במקום.חישוב כמות העפר שהובא למילוי י

  הידוק וכבישה – 0251.04.

יד מכניים ו/או מהדקי  –ההידוק והכבישה בשטח יעשו בעזרת מכבשים מכניים, מהדקי 

צפרדע לכבישה בכל המקומות שאינם ניתנים או שאין לכבוש אותם במכבש גדול לפי המפרט 

  או הורואת המפקח באתר.

  הידוק וכבישה במקומות דלקמן:הקבלן יבצע עבודות 

  ס"מ לפני הכבישה). 30כל אחת משכבות המילוי (עובי שכבת המילוי לא יעלה על   .א

  שטחים שנחפרו לעומק גדול מהנדרש בתוכניות ו/או הוראות המפקח.  .ב

  מילוי בבורות שנתהוו עקב עקירת עצים או כל סיבה אחרת.   .ג

  אספלט. –התשתית ושכבות הבטון    .ד

 95% –שתית יבוצעו ברטיבות אופטימלית והצפיפות תגיע לאחר הכבישה ל הידוק וכבישת הת

  מהצפיפות המירבית לפי פרוקטור.



 202 

  עקור התשתית  – .0351.04

בגמר עבודות יישור והידוק התשתית, ירוסס כל השטח בקוטל עשבים כימי מסוג "עקרן" או 

עם משרד החקלאות,  "ברציד", כדי למנוע צמחיה מתחת לשטח האספלט (יש לתאם פעולה זו

  המחלקה להדברת צמחי בר).

  

  

  מצע סוג א'  תשתית – 0451.04.

אחר אישור המפקח שהתשתית והריסוס בוצעו בהתאם, יספק הקבלן כורכר ממקום מאושר 

  ואשר יענה על דרישות אלו: 40%ע"י המפקח, בעל תסבולת מינימלית של 

  יכיל כורכר סיסי וגרעיני.  .א

  מר אורגני.לא יכיל אדמה או כל חו  .ב

  ס"מ. 6לא יכיל אבנים שגודלן עולה על   .ג

  . 5%אינדקס הפלסטיות לא יעלה על   .ד

  .25%גבול הנזילות לא יעלה על   .ה

  .200חומר העובר את הנפה מס'  80% –לא יכיל יותר מ   .ו

ס"מ לאחר הכבישה, דיוק פני השכבה  15הקבלן יפזר את החומר בשתי שכבות, כל אחת בעובי 

  מ'. 5לאורך סרגל ישר באורך   Xהעליונה יהיה מ"מ  

  אבני שפה – 0551.04.

העונות על התקן הישראלי ואשר קיבלו  100/25/15-17מידות האבנים מבטון טרומי תהינה 

 10/10ס"מ עם גב של  35/10אישור מכון התקנים. אבני השטח תונחנה על יסוד בטון במידות 

 175יפזיף עם כמות מלט של ס"מ. תערובת הבטון ליסוד תהיה מורכבת מחצץ, חול וז

. את אבני השפה יש 1:2ק"ג/מטר לפחות. החיבור בין האבנים יעשה מטיט מלט בתערובת 

לסדר לפי הקו והגובה הנתונים בתוכנית ולא תורשנה שום סטיות. על הקבלן לאחוז בכל 

האמצעים כדי שאבני השפה לא תתלכלכנה בביטומן ולא תפגענה ע"י הציוד בזמן ביצוע 

  דות האספלט, כל אבן שתפגע תוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.עבו

 בצוע הפינות אבני השפה רק ע"י אלמנט פינה מעוגלת מוכנה מהיצרן או במקרה של זוית ע"י

  ב"גרונג". אלמנטים אלה אלה לא יתקבלו בחיבורים מסוג אחר. ניסור

כל תוספת עבור  בנוסף לאמור: אבני השפה יונחו בהתאם לתוכניות ולפרטים. לא תשולם

  לשביעות רצון המפקח באתר.  אלמנטים אלה. הכל הנחת
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  עבודות ניקוז – .651

  צינורות ניקוז מבטון –.06.0151

  במפרט הכללי. 5701עבודות החפירה והמילוי החוזר עבור צינורות הניקוז תבוצענה ע"פ סעיף 

את קרקעית התעלה יש התעלות עבור צינורות הניקוז תיחפרנה בהתאם לגבהים המתוכננים. 

לישר בהתאם לשיפוע הדרוש, כך שהצינור יהיה מונח לכל אורכו על אדמה יציבה, מהודקת 

  . 51.2.01ובשיפוע הדרוש,  כמפורט בסעיף 

התעלות צריכות להישמר יבשות לחלוטין במשך כל זמן הנחת הצינורות ועל הקבלן לנקוט בכל 

לות לשביעות רצון המפקח. כמו כן על הקבלן האמצעים הדרושים(כולל משאבות) לייבוש התע

  לדאוג לדיפון ותימוך צידי התעלה לפי הצורך.

ס"מ ויהודק לצפיפות של  20המילוי החוזר מעל עטיפת החול, יהיה ממצע סוג א' בשכבות של 

98% .  

במפלס של שכבות המשטחים הסלולים, יבוצע המילוי החוזר בהתאם לשכבות המתוכננות של 

  או הרחבות.הכבישים ו/

עם או בלי זיון, כמפורט בכתב הכמויות, עם מחברי  27צינורות הבטון יהיו לפי תקן  ישראלי 

  גומי לקבלת אטימות מוחלטת.

  הצינורות יהיו עם תושבת מחומר גרגירי ועטיפת חול, הכל לפי הפרטים שבתכנית.

חריצים או פגמים.  הצינורות יהיו צינורות מדויקים מתוצרת מאושרת, מעולים, ללא סדקים,

  כל צינור שלא יתאים לדרישות הנ"ל, יסולק ע"י הקבלן מהשטח.

הצינורות יונחו בהתאם לגבהים המסומנים בתכניות בקו ישר  ובשיפוע רצוף בתוך עטיפת חול 

בעובי כמסומן בתכניות. החול בעטיפה יהיה נקי ללא אבנים, חומרים אורגניים וחומר זר 

  אחר.

ת יונחו בשיפועים חריפים יבוצעו עטיפות בטון ועוגנים מבטון מזוין במקומות שהצינורו

  בהתאם לפרטים ולמפורט בתכניות.

קווי הצינורות ימדדו לפי אורכם במטרים, תוך ציון סוג הצינור והקוטר, ותוך התחשבות 

בעומק הנחת הצינור. המחיר יהווה תמורה מלאה עבור הספקת והנחת הצינורות, עטיפת 

דות העפר הדרושות, ניסור האספלט הקיים בשני קצוות התעלה, בדיקת אטימות, החול, עבו

ס"מ וכן עבור כל החומרים, הציוד  20מילוי חזר ממצעים סוג א' בשכבות מהודקות של 

והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של קווי הצינורות עפ"י המפרט והתוכניות ולשביעות רצון 

  רה בדרכים סלולות.  המפקח. לא תשולם תוספת בגין חפי

  תאי תפיסה ובקרה –.06.0251
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(לפחות) והפלדה תהיה מצולעת. התאים יהיו  - 30בניגוד לאמור במפרט הכללי, הבטון יהיה ב

מאלמנטים טרומיים לפי הפרטים המצורפים. שימוש בתאים יצוקים יהיה אך ורק באישור 

צוניים שיישארו גלויים לעין, המפקח בלבד. כל השטחים הפנימיים של התאים וכן חלקיו החי

יוחלקו עד לקבלת גמר חלק ונאה. היציקה תבוצע באמצעות תבניות מתכת פנים חוץ שלמות 

ומוכנות מראש. לא יורשה השימוש בחוליות. התאים שיבוצעו במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו 

תא עיקרי, טון" ותאי תפיסה עם אבן שפה יצוקה, כולל  8תאי הבקרה עם מכסה ב.ב. בינוני "

  ס"מ מבטון. 40תא משני ושבכה, ויחוברו לתא בקרה בצינור בקוטר 

התאים ימדדו לתשלום לפי יחידות מושלמות(קומפלט), תוך ציון טיפוס התא, מידות חותכו 

ועומקו. מחירי התאים למיניהם יהוו תמורה מלאה עבור החפירה והמילוי החוזר ממצעים סוג 

, הבטונים למיניהם, הבטון הרזה מתחת לשוחה, פלדת הזיון, ס"מ) 20א'(המהודק בשכבות של 

הפתחים, המכסים והסבכות, שלבי טיפוס מיציקת "וולקן" או שווי ערך, הציוד והעבודה 

הדרושים לביצוע מושלם של התאים, עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח. עבור 

  טון" תשולם תוספת. 25מכסה מטיפוס ב.ב. כבד "

תאים המשולבים בריצוף המדרכות יבוצעו בהתאמה לסוג וצבע הריצוף שמסביבם. מכסי 

 –לצורך כך יש  להשתמש בתקרות עם צווארון(טבעת מתכת) בולט, ובמכסה עם שקע ליציקה 

      לפי פרט.

  הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא תשולם תוספת בגינם.

  המים מתקני כניסה ויציאה לצינורות הניקוז ומעבירי –.06.0351

ויכללו מעקה, "כנפיים" ורצפה במידות לפי התכניות.  -30המיתקנים יבוצעו מבטון מזוין ב

העבודה תימדד לתשלום לפי מ"ק בטון מזוין. המחיר יכלול את עבודות העפר הדרושות, 

, פלדת זיון, הבטון הרזה וכן את כל החומרים, הציוד והעבודה -30יציקת המתקן מבטון ב

  מושלם של המתקן עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח.  הדרושים לביצוע

  ריצוף תעלות באבן –.06.0451

ריצוף התעלה יבוצע במוצא צינורות הניקוז כמפורט בתכניות. הריצוף יהיה באבן שכבה בעובי 

  . שכבת האבן תונח ע"ג מצע סוג ב' מאושר.1:2ס"מ, הקשורה בטיט צמנט  15ממוצע 

לשימוש יהיו קשות, צפופות, ובעלות מקדם שחיקה גבוה. לא יאושר האבנים שיאושרו 

השימוש באבנים שטוחות ו/או מאורכות. לא יאושר השימוש באבנים קטנות שאחת 

ס"מ. האבנים תונחנה בזו אחר זו ותותאמנה לשכבה אחידה. האבנים  -8ממידותיהן קטנה מ  

יה אטומה לחלוטין. חגורות מבטון תיקשרנה בניהן בטיט צמנט, באופן שפני שכבת האבן תה

מזוין יבוצעו מסביב לשטחי הריצוף. המדידה תהיה במ"ר נטו. המחיר יהווה תמורה מלאה 

צמנט) והנחתם, חגורות מבטון מזוין, עבודות העפר -עבור אספקת החומרים(אבנים, מצע וטיט

בור כל הדרושות להכשרת המשטח להנחת ריצוף האבן, סילוק העודפים והפסולת וכן ע
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החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של ריצוף האבן עפ"י המפרט והתכניות 

  ולשביעות רצון המפקח.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כתב כמויות –ד' מסמך 
  )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 רשימת תכניות –ה' מסמך 
  )מכרז/חוזה זההמהווה חלק בלתי נפרד מ(
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    אדריכלות

                                     תכנית העמדה                                                                               1

  0.00תכנית ק. קרקע במפלס                                       2

  0.00תכנית ת. אקוסטית במפלס                                       3

  +3.36תכנית ק. ראשונה במפלס                                       4

  +3.36תכנית ת. אקוסטית במפלס                                       5

  תכנית קומת גגות                                      6

  חתכים                                      7

  חזיתות                                      8

  רשימת אלומיניום                                      9

  רשימת נגרות                                      10

  רשימת מסגרות                                      11

  רטי אבןפ                                      12

  פרטי קיר גבס + פרטי תקרה אקוסטית                                      13

          פרטי משקופים                                      14

  

  אדריכלות נוף

  תכנית גבהים וניקוז                                                                               1

  גיליון פרטים                                                                                  

  קונסטרוקציה

    תכנית יסודות    1-ק

  טבלת ופרטי עמודים ופרטי קירות    2-ק

    - 0.10תכנית רצפה במפלס     3-ק

  +3.26תכנית תקרה במפלס     4-ק

  +6.62תכנית תקרה במפלס     5-ק

  

  ניטריתאינסטלציה ס

00-INS             תכנית פיתוח  

01-INS            תכנית קומת קרקע  

02-INS            'תכנית קומה א  
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03-INS                                                                          תכנית קומת גג  

  

  חשמל, תקשורת ומ.נ.מ.

  קומת קרקע –חשמל              1224-1

  קומה עליונה –חשמל                         1224-2

  לוחות חשמל                        1224-3

  הארקת יסוד             1224-4

  פרטים סטנדרטיים להארקת יסוד                                        1224-5

  תכנית פיתוח             1224-100

  

  מיזוג אויר

    מיזוג אויר ואוורור – קומת קרקעתכנית                                          4432-01

  מיזוג אויר ואוורור –תכנית קומה א'                                  4432-02

  מיזוג אויר ואוורור –תכנית קומת גג                                          4432-03

   םייפרטים אופיינ                                         4432-04

  

  מעליות

218058-L1 – G                                                                          תכנית בניה כללית –מעלית נוסעים  
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