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 הצהרת הקבלן  

 
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את  
תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות  

 המוגדרות בהם.  
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 
 הערה 

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

 אביב.  -, הקריה, תל 24לרכישה בבית ההפצה המרכזי לפרסומי הממשלה, רח' הארבעה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________     ______________________ 
   חתימת הקבלן       יך תאר     
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רכיבים מתועשים בבניין  22
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מערכות גילוי וכיבוי אש  34

פיתוח  40

עבודות גינון והשקיה  41

עבודות כביש  51

 עלה בחירוםפרוגרמה מרכז הפ 

דו"ח יועץ קרקע 

 םירושיאו תוקידב חפסנרשימת תכניות למכרז + 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

4 

 

 

 עבודות קונסטרוקציה 

 מוקדמות  – 00פרק 
 

   תאור הפרויקט  00.1

מועצה תעשייתית מגדל  ע"י    תכליתי   ה רב קהיל בנה  מ מכרז/חוזה זה מתייחס להקמת  

 . תפן 

ישמש  הקבלן    , במסגרת העבודה יבצע הקבלן בפועל עבודות כמוגדר להלן. כמו כן 

בלן ראשי של הפרויקט ובמסגרת תפקידו יהיה אחראי על ביצוע כל הפרויקט עד  כק 

סיומו המוחלט ומסירת העבודה למזמין, שילוב קבלני המשנה מטעמו והקבלנים  

מין, מתן שירותים שונים, עזרה וסיוע לכל קבלני הפרויקט  מטעם המז   האחרים 

 מטעמו או מטעם המזמין אשר יעבדו בפרויקט. 

 

 

 תיאור העבודות במסגרת הפרויקט:   לן לה 

 עבודות עפר  -

 עבודות בטון  -

 עבודות בניה  -

 עבודות איטום  -

 מסגרות נגרות אומן  -

 מתקני תברואה   -

 מתקן חשמל ותקשורת ומתח נמוך  -

 ח  עבודות טי  -

 ריצוף וחיפוי   עבודות  -

 עבודות צביעה  -

 עבודות אלומיניום  -

 מתקן מיזוג אויר ואוורור  -

 מעלית  -

 מסגרות חרש  -

 שים בבנין  אלמנטים מתוע  -

 כלונסאות  -

 ריהוט וציוד מורכב בבניין  -

 מערכות גילוי וכיבוי אש  -

 מערכות תקשורת ובקרה  -

 סלילה עבודות פיתוח, גינון ו  -

 , מרחב מוגן מקלט  -
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 )מוקדמות(   00תכולת תנאי פרק   00.2

 . על מכרז / חוזה חלים כל התנאים של פרק מוקדמות המפרט הכללי   

 

 ה וזיקה למפרט הכללי והמיוחד הגדר      00.3

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

 

 המפרט הכללי 
הועדה  בהוצאת  בנין,  לעבודות  הכללי  המפרט  של   העדכניים  הפרקים    -הבין    פירושו 

ה  משרד  העבודה,  משרד  הביטחון,  משרד  בהשתתפות  המיוחדת  שיכון  משרדית 

כול   -הכחול"(    )"האוגדן  מצורף,  זמן  שאינו  לאורך  שהוצאו  עדכונים  במהדורה  ל 

 אחרונה ומעודכנת . 

 המפרט המיוחד 

המפרט מהווה תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו. המפרט מהווה השלמה לתוכניות  

כי  הכרח  ביטוייה    ואין  את  תמצא  הכמויות  ובכתב  בתכניות  המתוארת  עבודה  כל 

 הנוסף במפרט, או להיפך. 

 . למפרטים כלליים נוספים ות  במסגרת המפרט המיוחד יש הפני 

 

 עדיפות בין מסמכי החוזה  00.4

משמעות ו/או פירוש שונה בין ההגדרות  -סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו של   בכל מקרה 

 לא במקרה של השלמה( יהיה סדר העדיפויות כדלהלן: והדרישות במסמכים השונים ו 

 

 יורד(: )הסדר    לצורכי ביצוע   עדיפויות סדר   00.4.1

 זמין )בכתב בלבד(, הוראות המפקח מטעם המ  .1

 תכניות ביצוע,   .2

 כתב הכמויות,   .3

 תקנים ישראליים  .4

 המפרט המיוחד,   .5

 התנאים הכלליים המיוחדים  .6

 המפרט הכללי  .7

 

   : )הסדר יורד( סדר עדיפות לצורכי תשלום   00.4.2

 כתב הכמויות  .1

 המפרט המיוחד  .2

 התנאים הכלליים המיוחדים  .3

 התכניות  .4

 ידה מפרט הכללי ואופני מד  .5

 תקנים ישראליים  .6
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ל  לע בנוסף  דו אמור  ו/או  ו/או אי התאמה  חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה  -יל, 

על   המפקח  של  לבו  תשומת  את  להעיר  המסמכים,  בין  שונה  פירוש  ו/או  משמעות 

עבודה   ביצוע  לפני  אופן  כך,  טיב,  לגבי  המפקח  של  הוראותיו  את  ולקבל  כלשהי 

 כד'. ביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע ו 

 

 

 ות הבהרות והוראות מיוחד  00.5

המיוחד,   00.5.1 למפרט  בנין,  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

המוקדמות,   את  לראות  יש  אחרים.  מקצועיים  ותקנים  הישראליים  לתקנים 

התנאים   הכללי,  התקנים  המפרט  המיוחד,  המפרט  המיוחדים,  הכלליים 

והתכניות כמשלימים  הכמויות  כתב  ההכרח    הישראליים,  מן  זה  אין  זה.  זה את 

ה  באחד  המתוארות  העבודות  גם  שכל  ביטוייהן  את  תמצאנה  האלה  מסמכים 

והמפרט   המוקדמות  את  חשבונו  ועל  לעצמו  לרכוש  הקבלן  על  המסמכים.  ביתר 

 הכללי לעבודות בנין. 

 

הכבישים הקיימת,  הקב על   00.5.2 למערכת  נזקים  למנוע  כדי  בכל האמצעים  לאחוז  לן 

הסמוכים  ותקשורת, לבניינים  חשמל  לקוי  לציוד,  וכד'   ,  ביוב  מים,  טלפון,    קווי 

יתר   כל  ועם  המפקח  עם  מלא  ותיאום  פעולה  שיתוף  תוך  עבודותיו  את  ולבצע 

הז  אמצעי  בכל  לאחוז  הקבלן  על  כן,  כמו  בדבר.  הנוגעים  הירות  הגורמים 

מהעבודות   כתוצאה  אדם  כל  של  לגופו  או  לרכוש  נזק  מניעת  לשם  הדרושים 

נזק  ישא הקבלן באחריות מלאה לכל  ל ידו. במקרה של גרימת נזק,  שתבוצענה ע 

 בהתאם לתנאי החוזה. 

 

כל   00.5.3 ועם  גורמי הביצוע השונים  על הקבלן לקחת בחשבון את הצורך בתיאום עם 

 הגורמים האחרים שיפעלו בשטח.  

 

לרבות  ד   כל  00.5.4 הרכב,  סוגי  כל  עבור  שהוא  קטע  בכל  העבודה  לאתר  הגישה  רכי 

על אחריותו ועל חשבונו של    לים מכניים כבדים אחרים יהיו משאיות, מנופים וכ 

 קבלן. ה 

 

על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הדרושים עבור כלי רכב ו/או ציוד מכני,   00.5.5

 החוצים ו/או עולים על דרכים.  

 

יף זה, לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה  ראות הכלולות בסע עבור קיום כל ההו  00.5.6

 ידה השונים שבכתב הכמויות. לכך תיחשב ככלולה במחירי היח 

 

 לא ישולם עבור עבודות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח.  00.5.7
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 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה  00.6

 בנוסף לאמור בתנאי החוזה ובנספחי החוזה: 

דה והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי  כי סייר באתר העבו הקבלן מצהיר בזה,   00.6.1

המתקני  של  מיקומם  אליו,  הקר הגישה  וטיב  תנאי  וכן  הסמוכים  במקום.  ם  קע 

בזה   כן מצהיר  וכל המשתמע מכך  כמו  הכיר את תנאי העבודה באתר  כי  הקבלן 

 לגבי ביצוע עבודתו. 

 

המפרטי  00.6.2 את  בוריים  על  והבין  הכיר  למד,  כי  בזה  מצהיר  את  הקבלן  ם, 

עפ"  עבודתו  את  יבצע  וכי  הכמויות  כתבי  ואת  כלשונם  השרטוטים  דרישותיהם  י 

כ וכרוחם  הקבלן  בזה  מצהיר  כן,  כמו  כל  .  את  בהצעתו  בחשבון  הביא  תנאי  י 

 העבודה. 

 

לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים   00.6.3

ב  ו/או  בתכניות  ביטוי  לידי  בא  אינו  קיומם  על  אשר  זה.  חוזה  מסמכי  שאר 

למצי  התכניות  התאמת  את  ולוודא  לבדוק  החובה  מוטלת  לבדו  אות  הקבלן 

 באתר. 

 

ע"י    וצאות של קידוחים כל מידע, לרבות ת  00.6.4 יועמד לרשות הקבלן  ובדיקות, אשר 

המזמין או מטעמו והנוגע לתנאי הקרקע באתר, אינו בהכרח שלם ומדויק והוא  

בלן במידע שידוע למזמין. לא יהיה במידע  ניתן בתום לב ובמטרה לשתף את הק 

הקבלן   את  לשחרר  כדי  שינתן,  ובמידה  אם  ולא  כזה,  זה  סעיף  עפ"י  מחובותיו 

 קשר למידע שסופק לו ע"י המזמין. וכרנה כל תביעות מצד הקבלן ב ת 

 

 

 ניקיון השטח והחזרת המצב לקדמותו  00.7

מופ  מיוחדת  לב  הנ" ני תשומת  לקדמותו.  השטח  והחזרת  ניקוי  לגבי  את  ת  כולל  ל 

ו/או   הכבישים  חלקי  כל  עבודות השלמת  ביצוע  בעקבות  נפגעו  או  שנהרסו    הדרכים 

', הכול לשביעות רצונו  כביש לצורך ביצוע מערכות וכו כגון העתקת תשתיות, פתיחת ה 

לא  אלה  עבודות  עבור  המפקח.  של  כלולה   המלאה  עבורם  והתמורה  בנפרד  ישולם 

 במחירי היחידה. 

 

 ימים )בנוסף למפורט בחוזה( בקרבת הכבישים הקי   הסדרי תנועה ועבודה  00.8

והקבלן   א.   תנועה י במידה  בהסדרי  הכבישי   ידרש  בקרבת  זמניים  ם  ועבודה 

בביצוע   אלה  ו/או  מתכנן  י הקיימים  ו/או  בטיחות  מהנדס  להפעיל  הקבלן  ידרש 

 שהוכשר לשם כך בקורס בטיחות של החב' הלאומית לדרכים. 

ם כולל תמרור,  יכינו תכנית להסדרי תנועה זמניי המתכנן ו/או מהנדס הבטיחות   ב.  

 סימון, שילוט צביעה וכו'. 

 שילוט , צביעה וכו'.   ור יבוצע כולל תמרור, סימון, כל האמ  ג.  

 עבור כל האמור לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היח'  ד.  
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 תכניות  00.9

ומסומנות     00.9.1 בלבד,  למכרז  תכניות  הן  זה  למכרז/חוזה  המצורפות  התכניות 

 מת "למכרז בלבד". בחות 

החותמת     00.9.2 את  תשאנה  אשר  תכניות  יוצאו  ובמהלכה  העבודה  ביצוע  לפני 

 לשהן. שינויים משמעותיים מסיבות כ   ביצוע", אשר בהן עשויים לחול "ל 

היחידה     00.9.3 במחירי  שינוי  או  פיצויים  שום  לקבל  או  לדרוש  זכות  לא תהיה      לקבלן 

 עקב עדכונים אלה. 

 בדיקה תוכניות   00.9.4

מוטל   לבדוק על הקבלן  והתוכניות הנמסרות   ת החובה    את הסימון 

עם   מיד  העבודות,  "לביצוע"  והחתומות  יאוחר  לו  ולא  קבלתן 

ימים,  המפקח   משבוע  לב  תשומת  להפנות  לכל    עליו 

  , המפרטים  התוכניות,  בין  התאמה  אי  שגיאה/החסרה/סתירה/ 

כתב הכמויות והמידה שסופקו ע"י המזמין, ולקבל הוראות ביצוע  

 מהמפקח. 

את    י א   תחייב  לעיל,  כאמור  במועד  המפקח  לב  תשומת  הפניית 

השינ  את  חשבונו  על  לבצע  המתבקשים.  הקבלן  התיקונים  או  ויים 

סופי  תהיה  בנדון  המפקח  תתקבל  החלטת  לא  ומחייבת  קובעת  ת, 

ובאי   בסטיות  הבחין  שלא  טענה  סמך  על  הקבלן  מצד    -תביעה 

 התאמות. 

 

 ע  מגבלות, עיכובים, שינויים בהיקף הביצו  00.10

 המזמין רשאי לשנות את היקף הביצוע של העבודות במכרז/חוזה זה. 

ות השונות שיש לבצע. הקבלן  המפקח לקבוע את עדיפות העבוד בסמכותו המלאה של  

בצע בהתאם להוראות את אותם הקטעים שיסומנו לפי לוח העדיפויות והאפשרויות  י 

 שיקבע המפקח מפעם לפעם. 

זה   במכרז/חוזה  הכלולות  המגבל העבודות  למרות  הקבלן,  ע"י  או  תבוצענה  הנ"ל,  ות 

ין בכתב  א כל דרישה לתוספת מעבר למצו כאלה אשר יתפתחו בזמן ביצוע העבודה, לל 

את הקבלן כאילו הסכים על כל הכתוב לעיל מראש ולא תוכר    הכמויות. הרשות רואה 

 כל תביעה של הקבלן בגין זה, כגון התארגנות מחדש וכו'. 

 

 ע תיאום ביצו          00.11

זק,  כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמין, חברת החשמל, ב           

משנה אחרים  הג"א, מכבי אש, הרשויות   העובדים מטעם המזמין  המקומיות, קבלני 

 ובהנחיות המפקח. 

 אין להתחיל בעבודה ללא תיאום מוקדם עם המזמין והמפקח. 

 הפרעות   מניעת  00.12

פח ב', נספח ב' על כל סתירה בין  נס   –לגרוע מהאמור בחוזה  סעיף זה בא להוסיף ולא  

 ן ימלא אחר הנחיותיו. הסעיפים יכריע המפקח והקבל 
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מניעת  ידאג,  הקבלן   יבטיחו  אשר  ואמצעים  לסידורים  הביצוע,  תקופת  כל  במשך 

הימצאותו   מעצם  בעקיפין  ו/או  במישרין  הנובעים  שהוא,  סוג  מכל  והפרעות  סיכונים 

ו  סידורים  פתוחים,  באתר.  ובורות  חפירות  סביב  גידור  שילוט,  יכללו  אלה  אמצעים 

של  אזהרה,  ותמרורי  ר שלטי  הולכי  ו/או  לרכב  הכוונה  מכשולים  טי  השארת  אי  גל, 

סי  תנועת  ללא  לבין  העבודה  תחום  בין  והפרדה  הגנה   , גידור  אמצעי  ותאורה,כל  מון 

ו/או  הולכי רגל ורכבים וכן כל הסדרי בטיחות ואמצעי אשר הקבלן חי  יב בו עפ"י דין 

 הורה עליו המפקח.  

. בהיקף א העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות הבטיחות בעבו  תר  דה של משרד העבודה 

זמן  כל  למשך  תותקן  )פח    העבודה  קשיחים  חומרים  עשויה  אטומה   גדר  הביצוע 

 מ' לפחות.    2איסכורית וכד'( בגובה  

חומרי בניה אשר יוחזק במצב  הגדר תכלול שערים במקומות הדרושים להכנסת ציוד ו 

 ע מפונה מהאתר. . הגדר תפורק ע"י הקבלן בגמר הביצו נעול במהלך כל העבודה 

חדות לגידור אתרי בניה ברשות המקומית, יקיים הקבלן  ת הנחיות מיו במידה וקיימו 

הרכבת,   והוראות  הרשות  הוראות  בין  סתירה  של  במקרה  כנדרש.  ההנחיות  כל  את 

 די והקבלן ימלא אחר הנחיותיו כלשונן. יהיה המפקח הפוסק הבלע 

ה  ע"י  זה   סעיף  דרישות  מילוי  עבור  ההוצאות  הבטיחו כל  אמצעי  כל  נקיטת  ת  קבלן, 

ירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן  וכו', תחושבנה ככלולות במח 

 עבורן בנפרד. 

 

 דרכי גישה ותנועה על כבישים קיימים ודרכי גישה זמניות       00.13

 סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה.                

 

 יוד מכני,  עבור כל סוגי הרכב, לרבות צ   שה לאתר העבודה בכל קטע שהוא כל דרכי הגי  . 1    

דרכי    להתקנת  מתייחסת  זו  הוראה  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע"י  יוכשרו  וכדומה,   מנופים 

אחר   והקבלן  העבודה  אתר  אל  זמניות  בדרכי  גישה  למעבר  האישורים  לקבלת   אי 

כול   הרשויות,  כל  עם  הנדרשים  התנועה  ולהסדרי  משטרת  הגישה  הקרקע,  בעלי   ל 

 וכדומה.   ישראל  

המקומית   ישראל, הרשות  רכבת  ע"י המשטרה,  ידרשו  אשר  זמניים  תנועה  הסדרי  כל 

שבונו  כולל סימוני צבע, פנסים מהבהבים, תמרור שילוט וכו', יבוצע ע"י הקבלן ועל ח 

 ויכללו במחירי העבודה האחרים. 

 

וציודו של הקבלן  דרכים אלו תיסללנה באופן שיאפשר תנועה שוט  . 2 במשך  פת של רכבו 

 סקה. כל תקופת הביצוע ללא הפ 

ו/או   . 3 בדרכים  אחר  אמצעי  כל  או  מצעים,  ויהדק  יניח  הקבלן,  יספק  הצורך  במידת 

בא  נקודה  לכל  גישה  לאפשר  מנת  על  הניקוז,  אחראי  בתעלות  הקבלן  העבודה.  תר 

הרשויו  דרישות  וביצוע  הנ"ל  בדרכים  למעבר  האישורים  כל  המוסכמות,  לקבלת  ת 

 רת ישראל וכדומה. בעלי הקרקע, משט 
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על הקבלן לתכנן ולבצע את העבודה, לשנע את הכלים והחומרים בתוך רצועת הרכבת   . 4

ע  הרכבת.  של  הבטיחות  הוראות  ולפי  במפרט  הנדרשות  המגבלות  לקחת  בכל  ליו 

 בחשבון כי לא תורשה חציה של המסילה הפעילה. 

 

חי  . 5 את  הקבלן  יתאם  כן,  קיי כמו  לכבישים  הגישה  דרכי  סידורי  בורי  את  וכן  מים 

בי הכניסה והיציאה לאתר העבודה, עם הרשויות המוסכמות, המשטרה וכן  התנועה לג 

 עם כל גורם רלוונטי. 

 

שונות  . 6 עבודות  הקבלן  יבצע  הצורך,  והגורמים    במידת  הרשויות  ע"י  שתידרשנה  כפי 

להסדרת הנ"  ישראל  משטרת  של  שוטרים  הצבת  כגון  כבישים,    ל,  צביעת  התנועה, 

והצבה של שילוט, תמרור, גד אספק  רות ומעקות בטיחות, פנסים מהבהבים וכיו"ב,  ה 

ולכמויות   לו על כך תמורה נפרדת מעבר לסעיפים  כל זאת על חשבונו ומבלי שתשולם 

 כתב הכמויות. השונים שב 

 

וכו',  . 7 למשטרה  המוסמכות,  לרשויות  והתשלומים  האגרות  שכל  בזאת  ישולמו    מודגש 

 הקבלן.   על חשבונו הבלעדי של 

 

סוג   . 8 מכל  מכניים  כלים  עם  ו/או  רכבים  עם  ברזל  מסילות  לחצות  יורשה  לא  הקבלן 

דרך(  שהוא. חציית מסילות ברזל תותר אך ורק במפגשים )מקומות מפגש בין מסילה ו 

 מאושרים ע"י הרכבת ותוך ציות מוחלט לתקנות התעבורה ולהוראות המפקח. 

 

כ   הקבלן  . 9 של  תוואים  לחצות  יורשה  שיאו לא  במקומות  אלא  הרכבת,  לכך  בלי  שרו 

 בכתב ע"י המפקח ורק לאחר שהקבלן יכשיר אותם לכך. 

 

באופן   . 10 הכבלים,  מעל  מצעים  דרך  הכשרת  ע"י  הקבלן  ע"י  יבוצעו  שעובי  המעברים 

לפחות   יהיה  המעבר,  בנקודת  הקיימים  הקרקע  פני  מעל  לחילופין,  ס"   80הכיסוי  מ. 

יותר קטן, או י  כיסוי עפר  ע ורשה  עליו,  ע"י  לם בתוספת משטח פלדה  שיוכן  פ"י תכנון 

 הקבלן והטעון אישור מראש מאת המפקח. 

 

 ובלעדית.   אחריותו של הקבלן לכל נושא דרכי גישה והמעברים ותאומם הינה מוחלטת  . 11

מחסומים,   שערים,  גדרות,  אספלט,  מצעים,  לרבות  זמניות  דרכים  הכשרת   עבור 

א ש  ואמצעים  סימון  ניתוב  ובי ילוט,  לעיל  נזכרו  אם  )בין  עבור  חרים  וכן  לא(,  אם  ן 

בכך   הכרוכות  הוצאותיו  וכל  בנפרד  לקבלן  ישולם  לא  זה  סעיף  דרישות  יתר  מילוי 

 ים שבכתב הכמויות. תיחשבנה ככלולות בחירי היחידה השונ 

אחר  . א  מטרה  וכל  ציוד,  חומרים,  העברת  לצורך  קיימים  כבישים  על  תבוצע  תנועה  ת, 

 צוידים בגלגלים פניאומטיים. אך ורק בכלי רכב המ 

ועל     ידו  על  יתוקן  לקבלן,  השייכים  רכב  כלי  תנועת  עקב  לכבישים,  שייגרם  נזק  כל 

 חשבונו, לשביעות רצון המפקח. 

 וחדים ובמפרט המיוחד. כל המפורט בתנאים המי תשומת הקבלן מופנית ל  . ב 
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 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.17

 גון: ון מפורט של עבודות שונות, כ ים בהם  נדרש הקבלן לבצע תכנ הנושא   כל  00.17.1

 תכנון ההתארגנות.  •

תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע , מבנים ו/או על   •

תת  ומערכות  צנרות  יד  על  ו/או  כבישים  ועיליות,    יד  קרקעיות 

 גדרות/קירות וכדו'. 

 תכנון טפסות לכל היציקות ומתקני עזר שונים.  •

הבטון מותאמות  • תערובות  ע"י   תכנון  היציקה  וסוג  טכנולוג    לסוג הבטון 

 בטון מומחה. 

 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  •

הפרויקט   • של  הבצוע  לשלבי  הנדרשים  האישורים  וקבלת  תאום  תכנון, 

 וכן תכנון. 

 תכנון אביזרי הרמה לאלמנטים טרומיים כלשהם.   •

 ם טרומיים כלשהם. תכנון שינוע והרכבת אלמנטי  •

 ונסטרוקציות מסוגים שונים. ב להרכבת ק תכנון משול  •

ייעזר    תכנון כל   00.17.2 נוסף, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט יתוכננו ע"י הקבלן. לשם כך 

טעו  יהיו  אשר  ומנוסים  מוסמכים  במתכננים  הקבלן  הקבלן  המפקח.  אישור  נים 

בעב  הכרוכות  ההוצאות  כל  מתכנון.  כתוצאה  שייגרם  נזק  בכל  תכנון,  ישא  ודת 

 א ישולם לו על כך בנפרד.  אמור לעיל, חלות על הקבלן ול התאום והאישור, כ 

על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח תוכניות ביצוע ו/או יצור ו/או הרכבה   00.17.3

 ן: מפורטות לעבודות בפרקים כדלקמ 

 עבודות בטון יצוק באתר    –  02פרק  

 מוצרי בטון טרום ודרוך    –  03פרק  

   דות נגרות אומן ומסגרות פלדה עבו   –  06פרק  

 עבודות אלומיניום    –  12פרק  

 מעליות    –  17פרק  

 מסגרות חרש וסיכוך    –  19פרק  

 אלמנטים מתועשים בבנין    –  22פרק  

 ריהוט וציוד מורכב בבנין   –  30פרק  

 כיבוי אש  רכת גילוי ו מע   –  34פרק  

 מערכת בקרת מבנים   –  35פרק  

 משטחי בטון לרצפות   –  50פרק  

 ם נוספים כפי שידרשו מעת לעת ופרקי 

זה   בסעיף  המוגדרות  העבודות  כלול כל  ומחירן  למדידה  ולא    אינן  החוזה  במחירי 

 ישולמו בנפרד.  
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 ציוד לעבודה  00.18

הדרוש   הציוד  שכל  לאחר  אלא  עבודה,  בשום  יחל   לא  עבודה  הקבלן  אותה  לביצוע 

 לשביעות רצון המפקח.   ימצא באתר, בכמות ובאיכות הדרושים, 

 

 שלבי העבודה אישור   00.19

הע  משלבי  שלב  תו כל  המיועד  העין,  בודה,  מן  וסמוי  מכוסה  להיות  הביצוע  תהליך  ך 

אחריו.   הבאים  השלבים  אחד  ידי  על  שיכוסה  לפני  בכתב  המפקח  של  אישורו  טעון 

ש  לגבי  כשיינתן  כזה  מאחריותו  אישור  מאומה  לגרוע  בכוחו  יהיה  לא  כלשהו,  לב 

לחו  בהתאם  הקבלן,  של  והבלעדית  לעבודה  המלאה  ו/או  שאושר  לשלב  במצבה  זה, 

 חלק ממנה.   הסופי המושלם ו/או לכל 

 

 מדידות וסימון  00.20

מודד     00.20.1 ע"י  לגבהים  קבע  ונקודות  פוליגון  קווי  של  קבע  נקודות  יימסרו      לקבלן 

סימו  לבדוק  הקבלן  על  הארצית  האתר.  לרשת  התאמתו  זה,  קיימים  ן  ולעצמים 

ולדווח על כל אי  ד -בשטח  על אי התאמה בתוך התאמה. במידה ולא    יווח הקבלן 

ית הקיימת ללא כל ערעור. כל עבודה אשר תסטה  כאילו הסכים לתוכנ   –יום    14

הקבלן   ע"י  תתוקן  או  תפורק  נכון  לא  סימון  עקב  המתכוננים  הביצוע  מגבולות 

ל  חשבונו.  ע"י  ועל  שנמסר  לקוי  סימון  עקב  שגוי  ביצוע  בגין  טענה  כל  תתקבל    א 

 המזמין. 

 הקבלן:   בנוסף יקבל   -   00.20.2

 ל נקודות הפוליגון. רשימת קואורדינטות ש  

 רשימת קואורדינטות של נקודות הציר המתוכנן.  

 

הראשי    -   00.20.3 הקבלן  של  המדידות  מעבודת  חלק  הוא  הבניין  קווי  נקודות  סימון 

 בכתב הכמויות. הגלומות במחירי היחידה  

 

לא כל  הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח וזאת ל   -   00.20.4

 חריות הקבלן. ונים הדרושים לסימון יהיה בא תשלום נוסף. איסוף הנת 

 

למדוד    -   00.20.5 הקבלן  על  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  תהיה  הנקודות  של  יציבותן 

לפחות   לבצע  וכן  לנקודות  אבטחות  ) נקודו   2ולסמן  קבע  זאת  M .Bת  וכל   )

 בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי אישור המפקח. 

 

ה   - 00.20.6 המדידות,  ע כל  שיידרשו  וחידושים,  העבודה,  סימונים  בזמן  המפקח  ידי  ל 

וצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל  יב 

מתא  ציוד  באמצעות  העבודה  את  שיבצע  מוסמך  מודד  העבודה  כגון:  שעות  ים, 

 ציוד אלקטרואופטי )דיסטומט(, מאזנת וכו', כפי שייקבע ע"י המפקח. 

 

לרש המו   -   00.20.7 יעמדו  המדידה  וציוד  ל דדים  נוסף,  תשלום  ללא  המפקח,  צורך  ות 
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בדיקת העבודה או כל עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה. המודד  

וזאת בהתאם לתקנות אגף   המדידות. הסימון  יאשר בחתימתו את דיוק הסימון 

בתכניות   צוין  גובהן  ציר, אשר  או  פוליגון  לנקודות  ע"י קשירה  ובנקודות  ייעשה 

 המפקח.   ביניים שייקבעו ע"י 

 

מדידות    -   00.20.8 לבצע  יהיה  הקבלן  על  קיים,  מצב  מדידת  תחסר  בהם  באזורים 

כל   ע"ג תכניות מסודרות,  ולהעלות הנתונים  והנחיות המפקח  להוראות  בהתאם 

 וי צמחיה וחישוף. זאת לאחר ניק 

 

ויחודש לכל שכבה בעבוד   - 00.20.9 ברזל  עץ או  יתדות  יבוצע באמצעות  עפר,  הסימון  ות 

ייד  כאשר  למערכות  העבו או  גמר  לאחר  המפקח.  ע"י  הסימון  רש  את  יחדש  דה 

 כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה. 

 

ביצוע עבודות העפר. במידה    - 00.20.10 לפני התחלת  רומי השטח  על הקבלן לבדוק את 

את    ורומי  להביא  עליו  המדידה  בתכניות  המופיעים  מהרומים  שונים  השטח 

ליד  ולהחלט הממצאים  יפ יעה  לא  והקבלן  במידה  המפקח.  תוך  ת  למפקח  נה 

מהתחלת  הקובעות    שבועיים  והן  כנכונות  תיראנה  המדידה  תכניות  העבודה, 

 לגבי חישוב הכמויות. 

 

עדכו   - 00.20.11 עקב  ביצוע  ושירותי  סימון  לצורכי  חוזרות,  תכנון  מדידות  ושינוי  ן 

ה  עלות  כל  ישולמו.  לא   , הביצוע  במ במהלך  כלולות  להיות  צריכות  חירי  מדידות 

 היחידה השונים. 

 

יש הקבל   - 00.20.12 ע"י  ן  לו  וימסרו  אחרים  גורמים  ע"י  שיבוצעו  מדידות  על  מור 

 הפיקוח כגון ח"ח, בזק  וכו'. 

 

העבו   - 00.20.13 עלות  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע"י  יבוצע  לעיל  המפורטות  העבודות  דות  כל 

דרישות   כולל  בנפרד  ישולמו  ולא  בחוזה  היח'  במחירי  כלולה  נוספות  הנ"ל 

 הפיקוח.   מהמודד ע"י 

 

ה   - 00.20.14 ולפי  בלוח  חלטת המזמין במק לחילופין  יעמוד  לא  ומודד מטעם הקבלן  רה 

סימון   את  יחדש  המזמין  מטעם  מוסמך  מודד  המזמין,  ע"י  הנדרש  הזמנים 

 אגודת המודדים המוסמכים. הכבישים והתחנה, והקבלן יחויב לפי תעריף  

 

 מעמד המפקח     00.21

בתנא  האמור  את  להשלים  בא  זה  בסעיף  האמור  סעיף  כל  א'  בפרק  החוזה  מבל 4י  י  , 

 נם נוגדים את האמור להלן. לגרוע מאותם סעיפים אשר אי 

כי    -   00.21.1 ולהבטיח  להשגיח  ומתפקידו  המזמין  של  כוחו  בא  הוא  במקום  המפקח 

ולמפרטי  לתכניות  בהתאם  תבוצע  ולהסביר  העבודה  להעביר  וכן  המקוריים  ם 
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 לקבלן הוראות ותכניות חדשות, שירשמו ביומן העבודה. 

 

וי והריסת כל העבודה  לדרוש מהקבלן תיקון, שינ המפקח או בא כוחו רשאים    -   00.21.2

הקבלן   ועל  האחרות,  ההוראות  או  המפרט  לתכניות,  בהתאם  בוצעה  לא  אשר 

 למלא אחרי דרישות אלו ללא שהות. 

 

או    -   00.21.3 ר המפקח  כוחו  עבודה,  בא  שלב  כל  או  ציוד,  או  חומר,  כל  לפסול  שאים 

לעב  מתאימים  כבלתי  ה הנראים  רשאים  כן  וכמו  הנדונה,  בדיקה  ודה  לדרוש  ם 

כל   של  לתקנים  ובחינה  ו/או  למפרט  בהתאם  הקבועות  לבדיקות  נוסף  חומר, 

 כל זאת על חשבון הקבלן.   -הקיימים  

 

א   -   00.21.4 אלא  לבדיקה  שנמסר  בחומר  להשתמש  כך  אין  על  אישור  הקבלן  יקבל  ם 

המפקח   כו מאת  בא  או  המפקח  ידי  על  החומר  נפסל  כוחו.  בא  לאחר  או  חו 

הקבלן   חייב  חשבונו בדיקתו,  על  האתר  משטח  צריכה  להרחיקו  ההרחקה   .

 שעות ממסירת הדרישה לכך ע"י המפקח או בא כוחו.   48להיעשות תוך  

 

ה, בשלמותה או בחלקה  המפקח או בא כוחו רשאים להפסיק את ביצוע העבוד   -   00.21.5

 למפרט.   העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות או   במקום מסוים, אם לפי דעתם 

 

כוח   -   00.21.6 בא  או  ה המפקח  לדרוש  רשאים  לדעתם  ו  אשר  עובד  של  מיידית  רחקה 

 אינו מתאים לעבודה )כולל גם מהנדס הביצוע או המודד(. 

 

שאל   -   00.21.7 לכל  בקשר  היחידים  הקובעים  יהיו  כוחו  בא  או  שתתעורר  המפקח  ה 

 עה.  ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצו 

 

יתנ   -   00.21.8 כוחו  בא  או  מש המפקח  קבלני  להעסקת  אישורם  את  הקבלן  ו  ע"י  נה 

 הראשי 

 

אינו    -   00.21.9 לטענתו  אשר  מעובדיו  מי  או  משנה  קבלן  סילוק  לדרוש  רשאי  המפקח 

מיידית   יציית  הקבלן  החלטתו.  את  לנמק  מבלי  וזאת  זה,  לפרויקט  מתאים 

 מפקח וימנה קבלן/פועל אחר ללא ערעור. ל 

 

זה   - 00.21.10 סעיף  דרישות  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  תיחשבנה    כל  הקבלן  ע"י 

שבכתב  ככלולות   השונים  היחידה  עבורן  במחירי  לקבלן  ישולם  ולא  הכמויות 

 בנפרד. 
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 מהנדס, מודד מוסמך ומנהל עבודה באתר )בנוסף למפורט בחוזה(  00.22

 מטעם הקבלן מנהל הפרויקט    –מהנדס ביצוע     00.22.1

יעסיק הקבלן במשך כל תקופת  ביצוע העבודה,  על  ופיקוח  ניהול    לצורכי תאום, 

הרשום  אזרחי  מהנדס  והאדריכלי   הביצוע  המהנדסים  עברית  בפנקס  דובר  ם, 

של   מוכח  ניסיון  בעל  טובה,  הנדסה    10ברמה  עבודות  בביצוע  לפחות  שנים 

 העבודה. אזרחית בהקמת פרויקטים דומים, אשר יאושר ע"י מזמין  

המהנדס יהיה נוכח בקביעות באתר העבודה. העדרו ללא ההסכמה מצד המפקח  

ל  להפסק יוכל  עילה  השאר,  בין  לשו שמש,  עד  המפקח  ע"י  העבודה  של  ת  בו 

 המהנדס לאתר העבודה. 

 

כל   במשך  ומתמיד,  קבוע  באופן  ברציפות,  באתר  להימצא  הביצוע  מהנדס  על 

לעבוד  יהיה  ועליו  העבודות  ביצוע  המפקח.    תקופת  עם  ומלא  הדוק  קשר  תוך 

ו בשום פרויקט אחר  הקבלן מתחייב בזה כי מהנדס האתר הנ"ל לא יועסק על יד 

 ה. תקופת הביצוע של פרויקט ז   במשך כל 

איננו   הביצוע  מהנדס  כי  הפרויקט,  ביצוע  כדי  תוך  נמצא,  המפקח  לדעת  אם 

העבודות    ממלא את תפקידו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע 

יהיה המפקח רשאי להורות    -שהן נשוא מכרז זה )אפילו הנ"ל אושר בעת המכרז( 

הביצ ל  מהנדס  את  להעביר  במהנד קבלן  ולהחליפו  האתר  מן  בעל  וע  אחר  ס 

כישורים מתאימים, וקביעתו בעניין זה תהיה סופית. הקבלן יציית מיד לדרישה  

הב  מהלך  את  יפסיק  מייד,  באתר  עבודתם  את  יפסיק  ביצוע  זו,  את  ויחדש  יצוע 

 הפרויקט רק לאחר שהחליפו באחר, המאושר ע"י המפקח. 

האמור   לתביעה קיום  עילה  יהווה  לא  תביע   לעיל  לא  הקבלן,  מצד  ה  כלשהי 

 כספית ולא תביעת זמן ביצוע. 

 

עבודה    00.22.2 עבודה    מנהלי  מנהל  הביצוע,  תקופת  כל  למשך  כחוק,  ימנה  הקבלן 

של   ניסיון  ובעל  לפחות    5מוסמך  גם  שנים  ישמש  אשר  דומות  עבודות  בניהול 

הקב  כעובדי  רשום  יהיה  העבודה  מנהל  בטיחות.  השנתיים  כאחראי  במשך  לן 

נוכח בקביעות האחרונות   ויהיה  באתר העבודה. העדרו ללא רשות מאת    לפחות, 

המפקח או בא כוחו תוכל לשמש, בין השאר עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח  

 עד לשובו של זה לאתר העבודה. 

שיענה   חלופי  עבודה  מנהל  הקבלן  ימנה  חופשה,  או  מילואים  מחלה,  של  מקרה 

 לאתר. מפורטות לעיל, ויהיה צמוד  לכל הדרישות ה 

יהיה     והקבלן  החלטתו,  את  לנמק  בלי  העבודה  מנהל  החלפת  לדרוש  רשאי  המזמין 

 חייב לציית מיידית לדרישה כזו של המפקח.  

זה ע"י הקבלן תיחשבנה ככלולות במחיר    כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף 

 עבורן בנפרד.   יחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן ה 

מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה, בעל ניסיון מוכח    -  ראשי   מנהל עבודה    00.22.3

מנהל העבודה הראשי יהיה  בביצוע עבודות הנדסה אזרחית.  שנים לפחות    10של  

באתר   עבו נוכח  שעות  כל  האתר במשך  ביוזמת  דת  זה  עבודה  מנהל  החלפת   .
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ותת  לפחות  שבועיים  של  מראש  הודעה  טעונה  אישור  הקבלן  לאחר  רק  בצע 

מינו המפקח.   על  הודעה  לחוק,  העבודה  בהתאם  למשרד  תימסר  העבודה  מנהל  י 

 . והעתק ממנה יימסר למנהל הפרויקט ו/או למפקח מטעם המזמין 

ע  מנהלי  צוות  יפעל  הראשי  העבודה  מנהל  בעבודות  לצד  מיומנים  ופועלים  בודה 

 ויקט זה. מהסוג שבפר 

המועמדי  את  להגיש  הזוכה  הקבלן  המ על  לאישור  הנ"ל  לתפקידים  לפני  ם  פקח 

 מזמין.  חתימת החוזה עם ה 

ניסינו   להוכחת  רלוונטיות  תעודות  המועמד,  של  החיים  קורות  תכלול:  ההגשה 

שמות  כולל  המועמד  ע"י  שבוצעו  הפרויקטים  רשימת  הממליצים,    והשכלתו, 

 תפקידם ומספרי טלפון. 

 מודדים   -   00.22.4

מודד  הביצוע  תקופת  כל  במשך  יעסיק  המודד   הקבלן  בפנקס  הרשום  ים  מוסמך, 

המדידות.  באגף  העבודה.    המוסמכים  באתר  בקביעות  נוכח  יהיה  הנ"ל  המודד 

להפסקת   עילה  בין השאר,  יוכל לשמש,  ללא הסכמה מראש מצד המפקח  העדרו 

 לשובו של המודד לאתר העבודה.   העבודה ע"י המפקח, עד 

 

ש  ניסיון  בעל  יהיה  מוסמך,  מודד  ובראשו  המדידה,  לפחות,    10ל  צוות  שנים, 

ג   בעבודות  מבנים,  של  וסימון  הבקרה  מדידה  פעולות  כל  וכבישים.  שרים 

המודד   ע"י  יבוצעו  טרומיים  מקטעים  של  וההרכבה  היצור  בעת  הגיאומטריות 

 בכפיפות להנחיות ספר תהליך היצור 

 (Casting Manual   .)( שהוכן בידי הגורם המקצועי הזר )גשר מקטעים 

 

עומדים  הלי עבודה או מודדים אינם  הפרויקט יתברר למפקח כי מנ אם תוך כדי ביצוע  

אם   גם  המפקח,  ע"י  יפסלו  הם  מתאימים,  לא  נמצאו  שכישוריהם  או  בדרישותיו 

הביצוע   את  יפסיק  הקבלן  כזה  במקרה  לכן.  קודם  אותם  באחרים  אישרו  ויחליפם 

 שיאושרו ע"י המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע. 

 

לדרוש   רשאי  את המזמין  ו/או  ביצוע  מהנדס  המודד,    החלפת  ו/או  העבודה  בלי  מנהל 

 לנמק את החלטתו והקבלן יהיה חייב לציית מיידית לדרישה כזו של המפקח. 

 

העבודה  באתר  ימצאו  העבודה,  שעות  ובכל  הביצוע  תקופת  כל  ביצוע,    במשך  מהנדסי 

מדידה  וקבוצות  מוסמכים  מודדים  עבודה,  דיסט   מנהלי  כולל  מלא,  ציוד  ומט,  עם 

לרשות   יעמדו  מדידה המודדים  סוג  כל  למדידת  ביצוע    המפקח  לצורך  שתידרש 

 העבודה, וזאת ללא כל תשלום נוסף. 

העדרו של מי מהם ללא רשות מאת המפקח או בא כוחו, תוכל לשמש בין השאר עילה  

 קת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה. להפס 

חופשה  או  מילואים  מחלה,  של  מנ במקרה  או  מהנדס,  הקבלן  ימנה  או  ,  עבודה,  הל 

ח  מוסמך  צמוד  מודד  ויהיה  לעיל  המפורטות  הדרישות  לכל  שיענה  העניין(,  )לפי  לופי 

 לאתר 
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עה כספית ולא  קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תבי 

 תביעת זמן ביצוע. 

 

 קבלני משנה    00.22.5

ל הקבלן  לעבודות הרשומות להלן, יוכ מודגש בזה במפורש, כי את קבלני המשנה  

ק מתוך רשימת קבלני המשנה שיאושרו ע"י מזמין העבודה  לבחור לעצמו אך ור 

 בהתאם לרשימה כמפורט.  

 

היזם   משנה.  קבלני  להעסקת  המפקח,  אישור  את  לקבל  הקבלן  מתחייב  על  לא 

לני המשנה יעמדו בדרישות  לאשר קבלן משנה זה או אחר. צוותי העבודה של קב 

 מפורטים. מקצועיות, וותק והניסיון ה ה 

ו/או   המשנה,  קבלן  מצוות  כלשהם  אנשים  הרחקת  לדרוש  המפקח  של  זכותו 

משלבי   שלב  ובכל  מצב  בכל  וזאת  המשנה,  קבלן  צוות  כל  את  מהאתר  להרחיק 

ניתן לערעור ניתן  העבודה. שיקול דעת  ו של המפקח בעניין זה, הוא בלבדי ואינו 

 ר דרישת הנ"ל באופן מיידי. לערעור. על הקבלן למלא אח 

 

 סילוק עודפים ופסולת  00.23

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:  

 עודפי חפירה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של הקבלן.  .1

קב  .2 הקבלן,  עבודות  עקב  בשטח  הנוצרת  אחרים  פסולת  וקבלנים  משנה  לני 

 . והתארגנותם באתר 

 ח. עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפק  .3

י תחילת העבודה בתחום  רת אשר הייתה קיימת לפנ כל חומר זר או פסולת אח  .4

 כל העבודות לכל עומק, פרט אם יקבע אחרת ע"י המפקח. 

ה , לאתר  כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבוד 

ביבה  ולאחר קבלת  מאושר להטמנת פסולת גושית המאושר ע"י המשרד לאיכות הס 

 שור המפקח והרשויות בכתב. אי 

 

להשתמש   הרשות  זה,  למקום  המובילות  הדרכים  הפסולת,  תסולק  אליו  המקום 

במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, לאחר  

 המפקח.  קבלת אישור  

 

א  מובהר בזאת כי על אף האמור בכל מקום אחר, הפסולת אינה רכושו של הקבלן, אל 

 צעים כל עבודות אלו.  של הרשות אשר בתחומה מתב 

 

אישור   קבלת  לאחר  העבודה  לאתר  מחוץ  אל  הקבלן  ע"י  יסולקו  הנ"ל  החומרים  כל 

 לכך מאת המפקח.  
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בלתי   חלק  הינו  לעיל,  שתואר  כפי  הפסולת,  אם  סילוק  בין  העבודה,  סעיפי  מכל  נפרד 

במפו  נדרש  ובשום  הדבר  לאו,  אם  ובין  סעיפים  באותם  עבורו  רש  ישולם  לא  מקרה 

 . בנפרד 

 

והם   מ.מ.י  ע"י  המאושר  לאתר  יועבר  העבודות  מביצוע  עפר  עודפי  לאמור  בנוסף 

ולהעבירם   והמפקח  מ.מ.י  אישור  ללא  עפר  עודפי  להעביר  לקבלן  יותר  לא  רכושו, 

 אישור.   לאחרים ללא 

 

כגון   המתאימים  מהגורמים  הנדרשים  האישורים  כל  את  להסדיר  הקבלן  באחריות 

 רות טבע. נוי פסולת/עודפי חפירה/אוצ .י, איכה"ס וכל שיידרש לפי מ.מ 

 

 סידור השטח בגמר העבודה  00.24

ידי המפקח,   ולפני קבלתה על  לפי הוראות המפקח  עם גמר העבודה או כל קטע ממנה 

ים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מהאתר ובסמוך  יפנה הקבלן ערמות, שייר 

ירתו למפקח. הקבלן  ה ולכל הציוד שבאתר עד למס לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבוד 

ת האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר  ימסור א 

 קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכננים 

 רה אחרי תאריך קבלת העבודה. ופי יהיה בכל מק תאריך החשבון הס 

 קבלת עבודה ע"י גורם שלישי  00.25

ההוצאות   שלישי כל  גורם  בהזמנת  )כ   הכרוכות  וחזרה  לשטח  הסעתם  קבלן  כולל  גון: 

משרד    בע"מ,  בזק  חב'  חשמל,  חברת  קרקעיים,  תת  שירותים  לאיתור  משנה 

חל  לבדיקת  וכיו"ב(,  ישראל  משטרת   , העתיקות  רשות  של  התקשורת,  מוגדרים  קים 

 עבודת הקבלן, תהיינה על חשבון הקבלן. 

הכמויות ולא ישולם  חירי היחידה השונים שבכתב  הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במ 

 נפרד. עבורן ב 

 

 ( AS MADEתכניות "לאחר ביצוע" )  00.26

סטים העתקי אור וקבצי מחשב בתוכנת    3-הקבלן יעדכן, על גבי סט אורגינלים ו  00.26.1

הבי  תכניות  של  הפרטים  אוטוקד  כל  את  הפיקוח,  ע"י  לו  יסופקו  אשר  צוע, 

 ה זה בצבעים שונים. שנכללו במסגרת הפרויקט נושא מכרז/חוז 

החדשים    יכלול   העדכון  00.26.2 קרקעיים,  והתת  העיליים  המבנים,  כל  את  השאר  בין 

אשר ביצע במסגרת הפרויקט והקיימים אשר נתגלו במהלך עבודתו בתחום אתר  

 הפרויקט, כולל פירוט גבהים. 

הפרטים המעודכנים כאמור לעיל, ישורטטו על גבי התכניות, ע"י הקבלן ויכללו   00.26.3

 פרטי הביצוע. ונים הכלולים בכל תכניות ו את כל הנת 

הפרטים המעודכנים ישורטטו ברמת דיוק  ובאיכות שיאפשרו למתכננים להכין   00.26.4

 תכניות "לאחר ביצוע" מעודכנות ומושלמות בכל הפרטים. 

בנתו  00.26.5 המעודכנות  מהנ התכניות  ע"י  יחתמו  הנ"ל  הקבלן  נים  מטעם  האתר  דס 

 י החשבון הסופי. ויועברו למפקח להערות ואישור כחלק ממסמכ 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

19 

 

לא    התוכניות    00.26.6 על  הנ"ל  הקבלן  של  כספיות  לתביעות  כבסיס  לשמש  תוכלנה 

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

ע  00.26.7 יחתמו  מודד  במדידת  החייבים  עדכון  פרטים  הקבלן.  מטעם  מוסמך  מודד  "י 

מעבודות  ת  חלק  הינו  לעיל  כאמור  ביצוע  "לאחר  הכלולות  כניות  הקבלן 

למת במכרז/חוזה   תנאי  מהווה  והשלמתן  בסעיף  זה  כאמור  השלמה  תעודת    30ן 

 של "תנאי החוזה". 

עם   00.26.8 כנ"ל  תכניות  יוגשו  בשלבים,  למזמין  ותימסר  תבוצע  והעבודה   במידה 

 ד והכנתן מהווה תנאי לקבלת אותו שלב בפרויקט. השלמת כל שלב בנפר 

במחי  00.26.9 כלולים  ביצוע  לאחר  תוכניות  עבורם הכנת  ישולם  ולא  היחידה  בנפרד    רי 

ת כל האמור לעיל, כולל העדכונים והתיקונים לאור הערות  .התוכניות כוללות א 

 המפקח והשלמתם לשביעות רצונו. 

מילוי  ללא  הקבלן  של  הסופי  החשבון  בבדיקת  יוחל  של    לא  הקבלן,  ע"י  קפדני 

 ון המפקח.  הוראות סעיף זה לשביעות רצ 

 

 וע לוח זמנים ושלבי ביצ  00.27

 כללי    00.27.1

ב  מלאה  שליטה  ועקב לצורך  הפרויקט  השונים,    ביצוע  העבודה  שלבי  מורכבות 

יגיש   אותו  החוזה  ומסמכי  למפורט  בהתאם  זמנים  לוח  להכין  הקבלן  נדרש 

 לאישור. 

 

הביצוע   משך  על  יתבסס  הזמנים  הביצוע  לוח  ושלבי  הפרויקט  של  הכולל 

ז ה  ובמסמך  בתוכניות  המפורטים  הנתונים  כל  ועל  התייחסות  נדרשים  כולל  ה 

 ע. לתכנון ביצו 

וקובץ   צבעוניים  עותקים  בשני  גדול  אחד  גיליון  על  למהנדס  יוגש  הזמנים  לוח 

 " בסביבת "חלונות". MS PROJECTמותאם לתוכנת " 

להאר  הקבלן  של  תביעה  כל  כי  בזה  כזאת,  מובהר  ותוגש  במידה  ביצוע,  משך  כת 

בנת תעש  לקבלן  שנגרם  לעיכוב  בהוכחות  ותלווה  בכתב  הזמנים  ה  בלוח  הקריטי  יב 

   הנ"ל. 

והקבלן   הנ"ל,  הזמנים  לוח  הגשת  שבטרם  התקופה  לגבי  כנ"ל  תביעה  כל  תוכר  לא 

על   והכל  זה,  פיגור  להדביק  מנת  על  האפשריים  האמצעים  בכל  לנקוט  מתחייב 

 .  חשבונו הבלעדי 

 

 תיאור לוח זמנים כללי   00.27.2

ממוחשב  תרשים(  של  )סוג  גנט  בשיטת  יוכן  הכללי  הזמנים  פי    לוח  על  מפורט 

ת והמשניות בתחום האתר ומחוץ  כלול את כל הפעילויות הראשיו תכנון שבועי וי 

בין   קשרים  פעילויות,  של  וסיום  התחלה  מועדי  ביצוע,  תכנון  שלבי  כולל  לו 

הא  כוח  משאבי  את  וכן  לשלבי  פעילויות  בכפיפות  הכל  והחומרים  הציוד  דם, 

הביצו  לדרכי  ובהתאם  בפרויקט  המוכתבים  את  הביצוע  הקבלן  מתכנן  לפיהן  ע 
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הזמנ עבוד  לוח  יכלול  מקרה  בכל  לפחות  תו.  הנתיב    200ים  בו  ויודגש  פעילויות 

 הקריטי. 

או שצריכות להתבצע   פעילויות הקשורות  גם  בלוח הזמנים  יכלול הקבלן  בנוסף 

המזמי  חסרים,  ע"י  ביצוע  ופרטי  תכניות  אספקת  כגון  כוחו,  מבאי  מי  או  ן 

אישור  דוגמאות,  ו   SHOP DRAWINGSכניות  ת   אישורי  פעילו וכד',  יות  כן 

ואשר   זה,  במפרט  כהגדרתם  ממונים,  או  אחרים  קבלנים  ע"י  שמבוצעות 

 עבודותיהם קשורות בהקמת המבנה. 

 

וכן פעילויות משנה כגון    לוח הזמנים יכלול גם מועדי הזמנות והספקת חומרים, 

 דרש ע"י המפקח עה, אספקה לאתר וכד', הכל כפי שיי גלוון חומרי מסגרות, צבי 

 

 

 ורם ומעקב אחריהם זמנים, איש   בדיקת לוחות  00.27.3

לוחות הזמנים )לוח זמנים כללי ולוח זמנים מפורט(, לאחר שיבדקו ויאושרו על  

שיי  והשינויים  התיקונים  בהם  שיוכנסו  ולאחר  המזמין  הנ"ל  ידי  ע"י  דרשו 

אחרי   למעקב  וישמשו  זה  מחוזה  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  וידרשו(  )במידה 

 מות העבודה בכל שלביה. התקד 

 

ים הכללי, מעודכן אחת לחודש, וכולל את התייחסות הקבלן לפיגורים  הזמנ לוח  

חודש   מדי  יוגש למפקח  אלו,  פיגורים  על  להתגבר  כל האמצעים  כולל  יהיו(  )אם 

דיסקט, יחד עם החשבון החלקי. מלוי דרישה זו יהווה תנאי    בשני עותקים וע"ג 

 ע"י המפקח.   מוקדם לבדיקת החשבון החלקי 

 

לרבות   הנ"ל  הזמ כל  לוחות  עדכון  הכנת  וכן  סופי  לאישור  עד  והתאמתם  נים 

 חודשי של לוח הזמנים הכללי יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

הז  פרק  בתקופת  זמנים  לוח  יגיש  לא  והקבלן  המזמין  במידה  רשאי  לעיל,  מן 

זמנים,   לוח  בעצמו  ז להכין  לוח  הכנת  עלות  הקבלן.  את  יחייב  זה  אשר  מנים 

 יעו לקבלן בגין עבודתו. תקוזז מהתשלומים שיג 

 

הפעילויות   של  הביניים  במועדי  הן  הזמנים  לוחות  בדרישות  לעמוד  הקבלן  על 

 השונות והן במועד הסופי. 

 

כי   לקבוע  המפקח  של  בסמכותו  זה  או  יהיה  שנקבע  הזמנים  בלוח  עמידה  לשם 

ממש   מכל  ביותר  לעבוד  הקבלן  על  אחרת,  מגבלה  או  אחת,  סיבה  עבודה  מרת 

עבודת   ו לרבות  שבוע  בסופי  עבודה  וכן  חייב  לילה  יהיה  והקבלן  שבתון,  בימי 

חריגים   ובמועדים  בשעות  עבודה  עבור  המפקח.  של  אלה  להנחיותיו  לציית 

יהיה   לא  אחד,  מראש  ביותר  והתמורה  ועבודה  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  הקבלן 
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כמויות, אלא אם ובמידה  לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב ה 

 כמויות האמור. ו לכך סעיפים מתאימים בכתב ה שנקבע 

 

 בעת הכנת לוח הזמנים על הקבלן לקחת בחשבון את הנתונים הבאים: 

המכר   במסמכי  כמתואר  הביצוע  הקף  על  יתבסס  הזמנים  השונים  לוח  ז 

העבו  כל  לביצוע  הנדרשות  העבודות  את  במסגרת  ויכלול  הנכללות  דות 

 ה. מכרז/חוזה ז 

יהיה בשלבים באופן   ביצוע העבודות השונות ע"י   לא רציף בהתאם    הקבלן 

 לתנאי העבודה בשטח. 

 

ממונים   וקבלנים  אחרים  קבלנים  פעולת  את  גם  לכלול  יש  הזמנים  בלוח 

הקבל  באחריות  זה.  במסמך  אלו  כהגדרתם  העבודה,  מזמין  מול  מראש,  לברר  ן 

 יקט. קבלנים אחרים מיועדים לעבודה במקביל אליו בפרו 

סדר   לשנות  הזכות  בלו למפקח  ופעילויות  פיצול  עדיפויות  כולל  הזמנים,  ח 

כל   תוכר  לא  המפקח.  של  אלו  להנחיות  לציית  הקבלן  ועל  מסוימות  עבודות 

כתוצאה   הקבלן  מצד  ביצוע  במשך  או  כספית  של  תביעה  זו  סמכותו  ממימוש 

 המזמין. 

 

 שלבי הביצוע    00.27.4

מראש  והוגדרו  במידה  הביצוע,  שלבי  שלבים    הערה:  הנם  החוזה,  במסמכי 

לש מח  אישור  קיבל  באם  אלא  עבודה  ייבים  סדרי  להציע  רשאי  הקבלן  נותם. 

 שונים לאישור המפקח. 

 סדרי עבודה אלה יהיו טעונים תאום מוקדם של הקבלן עם המפקח. 

ה  עבודה  אי  אלטרנטיביים  סדרי  המפקח.  של  אישור  לקבל  חייבים  הקבלן  של 

לקב  עילה  מהווה  לא  אישור  או מתן  תשלום  שהוא  איזה  לדרוש  דרישה    לן 

 להארכת לוח זמנים. 

 המפקח לא חייב לנמק את סירובו לאשר את סדרי עבודה המוצעים ע"י הקבלן. 

זה    בסעיף  המוגדרות  העבודות  כלול כל  ומחירן  למדידה  הה במחי   אינן   צעה  רי 

 ולא ישולמו בנפרד.   

 

 

 התחברויות לרשת המים והחשמל   00.28

לביצ   המים    00.28.1 י הדרושים  העזר,  עבודות  וכל  העבודה  ועל  וע  ידי הקבלן,  על  סופקו 

הקבלן  חשבו  על  המונה.  והתקנת  המים  למערכת  הדרושים  החיבורים  כולל  נו, 

למ  כדי  המתקנים  כל  את  ולהתקין  הסידורים  כל  את  חשבונו   על  נוע   לעשות 

 תקלות באספקת מים כגון: חוסר מים ברשת או לחץ בלתי מספק. 

ב לצורכי    חשמל חיבור     00.28.2 יהיה  הפיקוח  ולמשרדי  הקבלן.  עבודתו  וע"ח  אחריות 

 ת המזמין לא יספק לקבלן מים וחשמל ממקורותיה אף לא בתשלום. מובהר בזא 
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 אתר ההתארגנות  00.29

על ידי המזמין, ימציא    י"ע מיום הוצאת ההוראה )צו( להתחלת עבודה   7  תוך   -   00.29.1

תוכני  את  למפקח  רק הקבלן  על  תשורטט  התכנית  בשטח.  ההתארגנות  של  ת  ע 

 ית הכללית של הפרויקט. הטופוגרפיה הקיימת והתכנ 

ע"י     00.29.2 יבוצעו  לצרכים,  ולהתאימו  השטח  את  להסדיר  הדרושות  העבודות  כל 

 ככלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.   וייחשבו הקבלן ועל חשבונו  

ומפקח    ש י  00.29.3 התעשייה  אזור  הנהלת  מול  ההתארגנות  אתר  מיקום  את  לאשר 

 הפרויקט. 

 נית הנופית.  העבודה יוסדר השטח בהתאם לתוכ עם סיום    -   00.29.4

 בין היתר תכלול: תוכנית התארגנות האתר    -   00.29.5

גידור   . א  פעילות,  שטחי  גידור  ויציאה,  כניסה  שערים  כולל  האתר  גידור 

 נים, שטחי יצור והרכבה. לבטיחות, גידור שטחי אחסנה מסוגים שו 

 דרכים זמניות.  . ב 

ש  . ג  לכל  רגל  והולכי  רכב  של  זמניים  תנועה  דרכי  הסדרי  סימון  הביצוע,  לבי 

שי גישה   הדרושות,  העבודות  סוגי  מיקום  לכל  טרומיים,  אלמנטים  נוע 

מסמכי   לפי  הפרויקט  ביצוע  לשם  הדרוש  וכל  ומנופים  ציוד  העמדת 

 . במפרט זה   00ת בפרק  המכרז/חוזה והכל בהתאם להנחיות המפורטו 

 מיקום מנהלת הפרויקט מטעם המזמין.  . ד 

 מיקום מבנים לצרכי הקבלן.  . ה 

 מפקח(. )בהתאם לנתונים שיסופקו ע"י ה יקום להתארגנות קבלנים אחרים  מ  . ו 

 מיקום הקמת מתקני שינוע והרמה, גנראטור וכו' )במידת הצורך(.  . ז 

 מיקום חניה לרכבי הנהלת הפרויקט, קבלנים ומתכננים.  . ח 

 חסנים. מיקום מ  . ט 

 מיקום אזורי החסנה פתוחים.  . י 

 ילוקם. מיקום אכסון זמני לעודפי חפירה ו/או מילוי עד לס  . יא 

 . מיקום שירותים לעובדים  . יב 

 גידור פנימי באתר לשמירת צמחיה ועצים.  . יג 

 גידור המתחם כולו כולל שערים.  . יד 

 

 

 גידור    00.29.6

או   . א  המקומיות  הרשויות  דרישת  לפי  הגדר  את  ולהתקין  לספק  הקבלן  על 

 המיוחד )ראה סעיף עוקב( על פי המחמירה ביותר. דרישת המפרט  

מל  . ב  חיפוי  עם  ויציבה  אטומה  רצופה,  לבן/אפו גדר  בצבע  "איסכורית"  ר  וחות 

בגובה   סביב   2בהיר  לפחות  החומרים,    מ'  ושטחי אחסון  עבודותיו  כל שטחי 

לפי הצורך וכפי שיאשר המפקח. בגדר יותקנו שערי כניסה לרכבים ולהולכי  

הגדר,  תוואי  יתואם    רגל.  ומיקומם  השערים  וצורת  כמות  נעילתם,  צורתה, 

 תב. עם המפקח ויבוצעו לאחר אישורו בכ 
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 ושעריה.   לשלמותה ואחזקתה של הגדר   הקבלן הינו האחראי הבלעדי  . ג 

תקופת   . ד  לכל  ותקנים  שלמים  והשערים  הגדר  את  להחזיק  הקבלן  על 

 הפרויקט, לתקן, לחדש, להחליף את חלקיהם הפגועים. 

במ  . ה  הצורך  הק במידת  הפרויקט  בהתאם  הלך  הגדר  תוואי  את  ישנה  בלן 

 להנחיות המפקח. 

אי  . ו  ולאחר  הפרויקט  וי בתום  יפרק  הקבלן  בכתב  המפקח  הגדר  שור  את  סלק 

 משטח הפארק. 

 

במחירי החוזה ולא ישולמו    אינן למדידה ומחירן כלול כל העבודות המוגדרות בסעיף זה  

 בנפרד. 

 

 דרכים זמניות    00.29.7

הדרכי  . א  כל  את  לבצע  הקבלן  ולקב על  לו  הדרושות  הארעיות  הממונים  ם  לנים 

 ולהחזיקן במצב תקין ומסודר. 

יהיה אחר  . ב  לקבלת אישור מהרשויות המתא הקבלן  לדרכי  אי  ימות ומהמפקח 

לאת  והשלטים  הגישה  התמרורים  ולהתקנת  וכו'  מדרכות  כבישים,  חציית  ר, 

כל   סימון  כולל  המוסמכות,  הרשויות  דרישת  או  החוק  לפי  הדרושים 

ב  הפיצוץ  החפירות  עבודות  לכל  העבודה  ממשרד  אישור  קבלת  ובלילה,  יום 

הקבלן   וכו'.  עליהן  לש וההגנה  הדרכים  לאמינות  אחראי  העבודה  יהיה  טח 

 שמים. ובתוכו גם בעונת הג 

המצב   . ג  את  יחזיר  חשבונו,  על  הקבלן,  המפקח  הוראת  ע"פ  ו/או  הבניה  בתום 

 לקדמותו ו/או ע"פ התכנון המאושר. 

י מתאים שיאפשר תנועה סדירה  "י שכבות מצעים בעוב דרכי הגישה יבוצעו ע  . ד 

 ע"ג הדרך הזמנית. 

 

במחירי החוזה ולא ישולמו    חירן כלול אינן למדידה ומ דרות בסעיף זה  כל העבודות המוג 

 בנפרד. 

 

 ניקיון    00.29.8

עודפי   . א  לכלוך  מאשפה,  האתר  שטח  את  לנקות  הקבלן  על  הביצוע  לפני 

 עפר, צמחיה וכד'. 

והמקום ולא    ן על ניקיון שוטף של האתר במהלך העבודות ישמור הקבל  . ב 

מס  לפני  מיותרים.  וחומרים  פסולת  ערימות  העבודה  יערמו  ירת 

ב מכל לכלוך או  הקבלן לנקות המבנה והאתר מסבי הגמורה למזמין על  

 פסולת לשביעות רצון המפקח. 

ביצוע   . ג  עקב  האתר  בסביבת  שנפגעו  חלקים  אותם  גם  מיידית  ינוקו 

 עבודות. 

 ויקט: ניקיון בסיום הפר  . ד 
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בגמר העבודות )או שלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח(,   

ה  לנקות  הקבלן  סילוק על  ע"י  עבד  בו  השטח  את  פסולת    יטב  כל 

 רים כנדרש למסירת שטח נקי לחלוטין למזמין. הבניין, לכלוך, חומ 

המפקח,    יהיה  ועבודות  השטח  לניקיון  הנוגע  בכל  הבלעדי  הפוסק 

 ן. וכל קביעתו תחייב את הקבל 

 

ו  במחירי החוזה ולא ישולמ   אינן למדידה ומחירן כלול כל העבודות המוגדרות בסעיף זה  

 בנפרד.  

 

 

 מזמין ת הפרויקט מטעם ה משרדים עבור הנהל  00.30

נעילה  משרד מנהל הפרויקט  00.30.1 , עם חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם 

 כדלקמן:   במצב חדש מ"ר, יותקן ציוד וריהוט    12אמינה, בשטח לפחות  

לפחות  ו ש   במידות  עבודה  שלוחה  180/80לחן  כולל    100/60ס"מ 

 ס"מ; 

 ארונית מגירות ניידת;  

ידי כ   עם  מרופד,  חדש  משרדי  גלגלים,  יסא  על  כדוגמת  ות, 

 כסאות אורחים;   2+    "מאסטרו" של "פלטכניקה" או שווה איכות 

 ס"מ;   80/200/30שני ארונות עץ ללא דלתות עם מדפים   

 ארון פח עם דלתות ומנועל;  

יותקן    מהחדרים  באחד  טלפון,  וקו  מכשיר  כולל  טלפון  חיבור 

 טלפון. מכשיר פקסימיליה מחובר לקו  

 נתב אלחוטי; חיבור לאינטרנט כולל   

 שקעי חשמל;   8תאורה תואמת ולפחות   

 מזגן אויר בתפוקה מתואמת למידות החדר;  

צילום    מכונת  תותקן  המפקח(  להנחית  )בהתאם  מהמשרדים  באחד 

נייר   עם  A3ו   A4לגודל  המשולבת  צדדי,  דו  צילום  אפשרות  עם   ,

לרשת  וחיבורה  רשת  כרטיס  כולל  ומדפסת,  של    סורק  המחשבים 

 לבד,  הנהלת הפרויקט ב 

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית התכניות.  

עם    שדכן  כיס,  מחשבון  מידה,  קנה  סרגל  הכולל:  משרדי  ציוד 

מת  אטבים,  מספריים,  מחורר,  עטים,  סיכות,  הדבקה,  סרט  עם  קן 

 עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתידרש ע"י המפקח. 

מדפסת,    מסך,  כולל  מחשב  לתיאור  עמדת  בהתאם  ועכבר  מקלדת 

 א:  הב 

 ספק  + מארז  (1

 Intel Pentium Dual Core E5200 2.5GHz:  מעבד  

 G31 צ'יפסט  G31M3-F דגם  MSI : לוח אם  לוח  
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  WiFi אלחוטי כרטיס רשת:    (2

  320GB SATA II 7200RPM 16MB:  קשיח  סק י ד  (3

 Kingston/Ceon 2048MB (2GB) DDR II 800MHz:  פנימי  זיכרון  (4

 LG / Samsung X22 SATA DVD : צורב   כונן  (5

 Zotac nVIDIA GeForce 9400GT 512MB PCIeכרטיס מסך:   (6

הגודל    ...ועוד    LG, Samsung, Mag ,Asus, BenQכדוגמה    מסך:   (7

19 ." 

 לדת ועכבר אל חוטיים. ק מ היקפי:    ציוד  (8

 כדלקמן:    ותוכנות    Windows XPמערכת הפעלה  כולל   (9

 Norton AntiVirus 2009 ,Symantec ווה ערךו/או ש; 

 Pc Anywhere ואו שווה ערך; 

 Office 2003    :כולל(WORD, EXCEL,POWER POINT 

,INTERNET EXPLORER ,OUTLOOK ;) 

 Msproject ו/או שווה ערך ; 

 ( חלונות  לפח "בנארית"  יכלול  כמויות",  הרישיון  "כתבי  ות 

 "חוזה וחשבונות"(. 

ל יהיה  צ"ל  התוכנות  כל  בגרעבור  מקורי  בודד,  רישיון  סה קבלן 

בשוק ואחריות ,  אחרונה  שירות  חשבונות  ועל  הקבלן  באחריות 

 .לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הפרויקט

,  כולל, אסלת חרסה ומיכל הדחה, מושב אסלה חצי כבד   חדר שירותים  . א 

ורת עם צוהר + מנעול  מחזיק נייר טואלט, כיור וברז, דלת עץ מילוי כו 

 תפוס/פנוי. 

ימוקם  צמ  . ב  מפקחים  לחדרי  משטח    ן מטבחו וד  וברז,  מטבח  כיור  כולל 

 עבודה וארונות מטבח, כולל ציוד כדלקמן: 

 ליטר;   140-מקרר משרדי בנפח קיבול שלא יקטן מ  

 מיקרוגל;  

 קומקום חשמלי;  

יחוברו  . ג  רש לחשמ   המבנים  לאינטרנט,  ל,  וחיבור  חוטית  אל  תקשורת  ת 

 ביוב ומים הזמניים של הקבלן. 

פנים יצופו בגבס צבוע  ות  קיר כל מבני הנהלת הפרויקט:    גמר פנים של  . ד 

צמר סלעים   בדוד  כולל  ריצוף  2לבן,   ,"PVC    פורצלן, תקרה גרניט  או 

 מונמכת. 

יקבע   . ה  המשרדים  דלתות  ועל  למבנים  הכניסה  דלתות  המתאר    שלט על 

 )בהתאם להנחיות המפקח(.   חדר ת יעוד ה א 

 

המ  הציוד  ומסודר,  נקי  באופן  יוחזקו  המבנים  הקבלן כל  ע"י  ויסופק  יחודש    תכלה 

 יומי של כל המבנים. -אי לניקיון השוטף, היום באופן שוטף והקבלן יהיה אחר 

 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

26 

 

הארעיים   המבנים  את  האתר  בתחום  לנייד  יצטרך  והקבלן  יתכן  העבודה  במהלך 

בכללותם,  החדש    שהקים  במקומם  שיתאימו  כך  העירוניות  למערכות  חיבורם  לרבות 

ז  כל  המפקח.  להוראת  כלול בהתאם  נוספת,  תמורה  כל  ללא  היחידה    את  במחירי 

 הכמויות.   השונים שבכתב 

 

או   יפרק  יפנה,  הבורות,  כל  יסתום הקבלן את  לפי החוזה,  ביצוע העבודה  עם השלמת 

הפ  הנהלת  מבני  חשבונו, את  על  מבני  יהרוס הקבלן  כל  ואת  לכך(  יורשה  )באם  רויקט 

 הקבלן על ציודם. 

 רויקט יוחזר לקבלן. נהלת הפרויקט לצורך ביצוע הפ כל הציוד שנרכש או סופק עבור ה 

 

אספקה,     לרבות  המפקח(  אישור  )ועד  הפרויקט  תקופת  ולכל  זה  בסעיף  האמור  כל 

והחלפת   אספקה  כולל  הציוד,  ביטוח  וניקיון,  תחזוקה  הפעלה,  וכ',  התקנה,  נייר  דיו, 

כולל  ניקוי,  וחומרי  כלים  טואלט,  נייר  ידיים,  ניגוב  נייר  אספקת  תשלומי    כולל 

חשמל,  לספקי  אספקת   חשבונות  ואינטרנט,  טלפון  העדירות    מים,  בזמן  חלופי  ציוד 

המקורי,   תשולם  הציוד  ולא  זה  במכרז/חוזה  הקבלן  של  היחידה  במחירי  גלומים 

 בעבורם כל תוספת. 

 

 במחירי החוזה ולא ישולמו בנפרד.   אינו למדידה ומחירו כלול עיף זה  כל המוגדר בס 

 

 קבלנים אחרים   00.31

 וזה, ידוע לקבלן כדלקמן: לי לגרוע מן האמור במסמכי הח מב 

שאינן     00.31.1 שונות  עבודות  לבצע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  הפרויקט  במהלך 

לאמור   בכפוף  וזאת  אחרים  קבלנים  באמצעות  זה  הקבלן  בחוזה  בסעיף  נכללות 

 , תנאי החוזה )מסמך ב'(. 42

 

מל    00.31.2 ותאום  פעולה  שיתוף  תוך  עבודתו  את  יבצע  הקבלנים  הקבלן  עם  והדוק  א 

א האחרים,   ובסביבת  בפרויקט  יעבדו  להוראות  אשר  לציית  מתחייב  והוא  תר, 

הקבלן   ע"י  ייעשה  התאום  זה.  ותאום  פעולה  לשיתוף  הנוגע  בכל  המפקח 

א  יעדכן  הקבלן  הבלעדית.  בתחום  ובאחריותו  יתקל  שבה  בעיה  בכל  המפקח  ת 

 זה, ויקבל את הנחיותיו לגבי הטיפול בה. 

וע   קביעותיו    00.31.3 סופיות,  תהיינה  המפקח  ללא של  להן  בהתאם  לפעול  הקבלן    ל 

לתביעות   עילה  יהוו  לא  המפקח,  קביעת  פי  על  עבודותיו,  בסדרי  שנויים  ערעור. 

ה  הזמנים  בלוח  והן  בתשלומים  הן  שהוא,  סוג  מכל  הקבלן  לביצוע  של  קצוב 

 העבודה. 

 

והשקיה,    00.31.4 גינון  פיתוח,  כבישים,  האחרים:  הקבלנים  דוגמאות  ריהוט,    להלן 

 ת והתראה, מערכות בקרה. שילוט, מערכות בטיחו 

 

חב' חשמל, חב' בזק, מע"צ, רשות העתיקות או כל רשות רלוונטית אחרת ו/או     00.31.5
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וע  זה,  לסעיף  בהקשר  אחרים  כקבלנים  נחשבים  אינם  מטעמם  הקבלן  קבלנים  ל 

 לתאם את עבודתם אתם, וללא כל תמורה כספית נוספת. 

 

 קבלנים ממונים  00.32

רש  הבלעדי, המזמין  דעתו  שיקול  עפ"י  עם    אי,  להתקשר  הקבלן  את  קבלן  להנחות 

חומרים   אספקת  או  מסוימות,  עבודות  ביצוע  לצורך  כלשהו,  ספק  או  מסוים  משנה 

שיידרש  נוספות  עבודות  לרבות  זה,  חוזה  נשוא  או  מסוימים,  זו  שינויים  בפקודת  ו 

)להלן: "קבלן ממונה"( ובמחירים כפי שסוכמו ונקבעו מרא  לבין  אחרת  בין המזמין  ש 

 ונה הנ"ל. הקבלן הממ 

 

לכל   במקרה כזה מתחייב הקבלן להעסיק את הקבלן הממונה כקבלן משנה/ספק שלו 

לרבות   ועניין  הממונה דבר  הקבלן  עבודות  בלוח  מימון  ושילובו  עבודתו  תיאום   ,

ש  לו  ולספק  הפרויקט  של  חשמל,  הזמנים  וחיבורי  חשמל  )מים,  כמקובל  אתר  ירותי 

 . מתקני הרמה וכד'( עפ"י צרכיו תאורה, איזור אחסון ותפעול,  פיגומים,  

 

על   לא תעלה  בגין שילוב הקבלן הממונה הנ"ל בעבודתו    5%התמורה שתשולם לקבלן 

)לל  החומרים  העבודה/עלות  משכר  המפקח(  להחלטת  לוחות  )בכפוף  מכונות,  ציוד,  א 

מרא  שיסוכם  כפי  הממונה,  הקבלן  של  וכו'(  מנועים  ופיקוד,  לבין  חשמל  בינו  ש 

 ת, שירותי אתר וכד', וכן רווח קבלני.  מלא בגין תקורה, תאום, אחריו המזמין, כפיצוי  

 

 WORK SHOP DRAWINGSתכניות   00.33

תוכניות   חשבונו  על  יכין  שהקבלן  בזאת  ט  בשרטו   SHOP DRAWINGמודגש 

כגון:  ממוח  דרישתו,  פי  על  העבודות  לכל  המפקח  לאישור  ש"ע  או  אוטוקאד  שב 

חרש  אבן, מסגרות  חיפוי  זכוכית,  סיכוך,  אומן,   ,  ומסגרות  נגרות  אלומיניום,    עבודות 

 אלמנטים מתועשים בבנין וכו'. 

 

 ניתוח מחיר עבור עבודות נוספות  00.34

 טיבות מטה: מחירון של העבודות החריגות יקבע בהתייחס לנמוך מהאלטרנ  00.34.1

 פרורטה של מחירי היחידה בכתב הכמויות שבחוזה.  . א 

מחירי  . ב  )מאגר  "דקל"  האחר מחירון  במהדורתו  הבניה(  לענף  ובהנחה  ם  ונה 

עבודה    10%של   אזורי  בנושא  הנחות  או  תוספות  יכללו  לא  המחירים 

 והיקפם. 

 ניתוח מחירים מוסכם ע"י המפקח ומאושר ע"י המנהל.  . ג 

הקבלן לעבודה    הצעות מחיר שיגיש   3על בסיס  מחירי השוק בעבודות דומות ו 

 הנדרשת ולאישור המפקח.  

 

        ד מכני כבד מחירי רג'י לציו  00.34.2

 רה של העסקת ציוד מכני כבד ברג'י יהיה התשלום לקבלן )כולל מימון עבודות  ל מק בכ          

 קבלן ראשי( בהתאם למחירי היחידה שיקבעו כמפורט לעיל.  
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ביומ  . א  תירשמנה  העבודה  ב שעות  עבודה  יום  אותו  בסיום  הציוד  ן  הועסק  ו 

    ותאושרנה ע"י המפקח באותו היום.  

תאר   הרישום  . ב  הבאים:  הפרטים  את  העבודה  יכלול  שעות  הציוד,  סוג  יך, 

 ומיקום עבודתו המדויק. 

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל בלבד.  . ג 

 התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן.  . ד 

    רג'י עבודת כוח אדם ב  00.34.3

המקצועות   . א  סוגי  לכל  נכונים  יהיו  רג'י  בתנאי  אדם  כוח  לעבודות  המחירים 

 במסגרת החוזה. שידרשו  

יום עבודה בו הועסקו האנשים  ירשמנה ביומן  שעות העבודה ת  . ב  בסיום אותו 

 ותאושרנה על ידי המפקח באותו יום. 

הפועלים   . ג  שמות  עבודה,  שעות  תאריך,  הבאים:  הפרטים  את  יכלול  הרישום 

 ם העבודה המדויק. ומקו 

תחושבנה   . ד  הן  התשלום  ולצורך  תוספת  כל  תינתן  לא  נוספות  שעות  עבור 

עבו כש  יהיה  התשלום  רגילות.  לל עות  נטו,  ממשיות  עבודה  שעות  כל  ר  א 

או   העבודה  למקום  וחזור  הלוך  נסיעות  ריאליות,  לא  שעות  עבור  תוספת 

 תוספות אחרות כלשהן. 

 ן היתר את: המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים בי  . ה 

 הסעת עובדים הלוך וחזור לשטח העבודה.  

 זמני הנסיעה לעבודה וממנה.  

 מוש בכלי עבודה. דמי שי  

 תר כולל מנהל עבודה , מהנדס ביצוע וכד'.  ל העבודה בא הוצאות ניהו  

 יחולו תוספות.   לא על מחירי היחידה לעבודה יומית )רג'י(   . ו 

 מוצר שווה איכות  00.35

הכמויות  בכתב  מוזכר  בו  מקום  הכוו   בכל  יותר  ו/או  אחד  מסוים  את  מוצר  לקבל  נה 

קוח בכתב  תכונות בתנאי שיאושר ע"י הפי אותו סוג המוצר או שווה איכות בעל אותם  

ה  בדיקות  הצגת  ו/או  לאחר  ישראלים  לתקנים  והתאמה  ערך  שווה  שהוא  מציגות 

 תקנים זרים. 

 יומן עבודה  00.36

 יומן עבודה כרוך ינוהל ע"י הקבלן ובו ירשום כל יום: 

 הפועלים העסוקים יחד עם סוגם ומקצועם.   פר מס  . א 

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו.  . ב 

 קומם בבנין. טת של העבודות שנעשו בציון מ רשימה מפור  . ג 

 מזג האויר.  . ד 

למהנדס   . ה  המיועדות    הקבלן  ותביעות  בקשות  הערות,  בולט  ובאופן  מיוחד  במדור 

 אם הוא בוחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 

 אש בכתב ע"י המהנדס. ומית שאושרה מר פרטי העבודה הי  . ו 

 רשום ביומן. חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק לפי ה       
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יי  העבודה  ע" יומן  יום  בכל  או  חתם  המהנדס  וע"י  מטעמו  העבודה  מנהל  או  הקבלן  י 

 מפקח העבודה מטעם הלקוח. 

ב   ינוהל  העבודה  עב   -3יומן  והעתק  המהנדס  עבור  העתק  המקורי,  הדף  ור  העתקים: 

או   ה'  מדור  אם  למחרת  למהנדס  הקבלן  ידי  על  יימסר  המהנדס  העתק  ו'  הקבלן. 

 כל שבוע.   לעיל מכיל רשום, ואם לא בסוף הנזכרים  

היומן   העבודה,  בגמר  הגיוני.  זמן  בכל  ב"כ  או  העבודה  מנהל  לרשות  יועמד  היומן 

ו/או הקבלן בכ  עיון לרשות המזמין  ויעמוד לשם  יימסר למהנדס, לשמיר  ל זמן  הכרוך 

 הגיוני במשך שנה מגמר העבודה. 

 במקרה של ספק יקבע ההעתק הנמצא בידי המהנדס. 

 

 ם( עבודות נופסות )סעיפים חריגי  00.37

לא   .א אבל  במבנה,  בביצועה  צורך  יש  המהנדס  לדעת  אשר  נוספת  עבודה  כל  יבצע  הקבלן 
 הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות. 

 

ירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת  עבודה נוספת, שאפשר למדדה ו/או לקבוע את מח .ב
י  בין הקבלן  הכמויות,  ידי הסכם  על  יירשם בדף יקבע מחירה מראש  והסיכום  למהנדס. 

 ומן. י
 

מאגר   .ג לפי  מחירה  ייקבע  ב',  סעיף  לפי  מחירה  את  לקבוע  אפשר  שאי  נוספת  עבודה 
  במהדורה האחרונה לפני הביצוע בפועל של  10%  -המחירים לבניה בהוצאת "דקל" פחות  

 העבודה. 
 

העבודה  עבודה נוספת שאי אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף א' או ב' תשולם לפי שעות   . ד 
בב  שהושקעו  היחידאפקטיביות  מחירי  לפי  העבודה  ערך יצוע  ולפי  הרג'י,  לעבודות  ה 

בתוספת   בשימוש  שהוכנסו  כלליות    12%החומרים  הוצאות  עבור  בלבד  החומרים  מערך 
 ורווח קבלני. 

 

הבלעדי לגבי אופן קביעת מחירים לעבודות    מחלוקת הקובע בכל מקרה של   . ה 
 נוספות יהיה המפקח. 

 

 ____________________ חותמת הקבלן תימה ו ח       ______________ תאריך             
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 

 עבודות עפר   - 01פרק 

כולל כל העבודות הנוספות הדרושות   רלחציבה, המחיהן לחפירה או   ת מתייחסועבודות החפירה  -
"מ בין  ס  20בשכבות של   ששיידרכגון גריסת אבנים גדולות ,החזרת החומר למילוי בכל מקום 

כולל הידוק בצפיפות   ןהבנייוד ומאחורי קירות תומכים ובחצרות או בכל מקום באתר קורות יס
 עם רטיבות אופטימלית .  98%עד 

 או כל כלי מכני אחר במיוחד ע"י מבנים גדרות וכו'   מפרסוריםקוהחציבה היא בסלע ותבוצע ע"י -

 ם. ימיקי  תמבנים, גדרועבודות החפירה והחציבה יכללו הריסת -

  וחשבונו. כמ חישוב הכמויות של החפירה או החציבה יערך ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל -
  תחציבה. ותכניפירה ו/או כן על הקבלן להגיש תוכנית מצבית למצב קיים לפני ביצוע עבודות הח 

 אזמד עם גמר העבודות . 

מ' לפחות ,המחיר   1.5 בדיקת דרילים בחציבות יסודות בודדים ועוברים לכל יסוד בעומק של-
 . כלול במחיר יחידת החפירה אם לא צויין אחרת

 חפירה )כללי(. 

בכל מקרה גם לחציבה אף אם לא נזכרת החציבה   סמתייחהמונח חפירה ,הנזכר במכרז/חוזה -
 כמפורש. 

 

 |חפירה מתחת לעומק הנדרש.  01.02
הקבלן על חשבונו עד  בוצעה החפירה בשטח הרצפה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש ,ימלאנה 

מפקח ,חלל שנוצר עקב חפירת יתר מתחת או  המפלסים הנכונים בבטון רזה בהתאם להוראות ה
ליסודות העוברים והיסודות הבודדים ימולאו בטון בעת יציקת היסודות בהתאם מסביב 

 להוראות המפקח. 

 

 .. מילוי מובא01.03
  200עובר נפה   20%ס"מ   10ים מקס'  המילוי המובא יהיה מחלוטה פסולת מחצבה עם גודל אבנ

 משרדי.  הביןס"מ לפי המפרט  20או חול ,מהודק בשכבות של לא יותר או כורכר 

 

 . גבהים: 10.04
על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות וכל ערעור על הגבהים  

ענות שתובאנה לאחר  המסומנים ייעשה לא יאוחר משבוע  מיום הוצאת צו התחלת העבודה .  ט
 מכן לא תילקחנה בחשבון. 

עות מודד מוסמך .אין  הבדיקות והמדידה אחרי ביצוע העבודה תעשה ע"י הקבלן על חשבונו באמצ 
להתחיל בעבודות העפר בלי אישור הגבהים ע"י המהנדס ,וזאת לאחר הגשת תוכנית מדידה עם  

חידוש גבולות המגרש סימן כל   רחמוסמך. ולאחתומה ע"י מודד  10/10טופוגרפיה ורשת איזון 
 חוזה. העצמים בשטח .וסימן המבנה בתכנית ,וזאת בתקופה של ארבע עשרה יום מיום חתימת ה
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   עבודות  בטון  מזוין  יצוק  באתר   -  02פרק  

01   
לגבי עבודות אלה ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר ,בהוצאות הועדה הבין משרדית  

 האחרונה. המיוחדת ,בהוצאה 

02.02     
                                                                 250פורטלנד   סוג הביטון במבנה יהיה כמצויין בתוכניות ,הצמנט יהיה צמנט-א. סוג הבטון          

 . 300-ולא פחות מב              
 מוכן.   ק"ג לכל מ"ק בטון 320, 300-ב  -תכולת הצמנט ב.         

                                                                                     יהיו טובים לכל הבטון במבנה פרט לחגורות שבהן   יםתנאי בקרה הנדרש –תנאי בקרה  ג.         
 תנאי בקרה בינוניים.יורשו               

 אלמנט ואלמנט של יציקה.  ד. על המבצע לקבל בדיקות בטון בכל         

 .תכנית עץ לכל הביטונים. 02.03
מ"מ ,בכדי להבטיח   21-יהיה פחות מיהיו מלבנים )דיקטאות( במצב  חדש ,ישרים שעוביהם לא 

 קבלת בטון ישר וחלק מוכן ליסוד . 
הדרישה כלולה במחיר הבטונים השונים .בתפריט תוכנס  –בכל  הפינות יש להכניס משולשים 

 ס"מ שמחירה כלול במחיר היחידה של הבטון או הבניה .  20עובי  שכבת כלקר

 

 דיבלים וכו'. מעברים שרוולים ,חורים ,חריצים שפועים ו. 02.04
הקבלן יהיה אחראי לתאום מיקום מדויק ולמידות של כל המעברים בבטון ובתבניות של כל  

יבלים והמוטות לקביעת  המערכות המוצעות ע"י קבלני משנה .עליו להתקין את כל הסרגלים ,הד
 המסגרות,הנגרות על מנת למנוע צורך בסיתות מיוחד או חצוב בבטון. 

 

 . . דיוק העבודה02.05
בקווים ובשטחים של קירות ,קורות ועמודים ומשטחי בטון לא   מהאנך יהמקסימל  ההסטיי ודל ג

ילו לא עמד  מ' כל סטייה מכך תחשב כא  5מ"מ בתחום של   5מ' ו   3.0מ"מ בתחום של   3יעלה על 
 הביטון כדרישה לדיוק העבודה.

 

 .  . פינות02.06
מ"מ, גם    15/15לפינת התבנית בגודל   בכל פינה בבטון חשוף יש להכניס משולשי עץ או פלסטיק 

 את הדבר לא צויין בתוכניות .

 

 . אף מים. 02.07
  5רחק של בכל פינה חיצונית אופקית או משופעת לפי דרישת המהנדס יש להכניס משולש כנ"ל במ

ע אף מים בהתאם  ס"מ מקצה השפה החיצונית של הקרניז .במידה וקיים פרט בתוכניות יש לבצ
 לפרט. 

 נה על בטון חשוף או גלוי. . הג02.08
מלכלוך מכל סוג שהוא ,ע"י כסוי הבטון בשקים רגילים או בחומר פלסטיק   הבטוןיש להגן על 
 מתאים. 
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 . . הפסקת יציקה 02.09
בין בטונים חשופים ובין קורות או עמודים ,יהיה חייב לקבל   ירצה הקבלן לבצעהפסקת יציקה ש 

 באמצעות המפקח. את אישור הקונסטרוקטור 

 . פלדת זיון . 02.10
מוטות הזיון יהיו ממוטות פלדה עגולים או מצולעים לפי התוכניות בהתאם לתקנים הישראלים  

.אורכי הזיון יוצאו   ברזל מצולע רתיך  466"י בת  3ולפי עדכון חלק   31ות"י   580ו  ת"י  739ת"י 
ות לתוכניות והכל לפי אישור ע"י הקבלן וכן הכמויות המופיעות ברשימות הברזל המצורפ

 המפקח. 

 

 . הכנות ליציקה. 02.11
על הקבלן לדאוג לקבלת אישור יציקה בכתב מהמפקח ,הקבלן ידאג להזמין את המפקח בהתראה  

קה ,אין להתחיל ביציקה אלא בנוכחות במפקח  ונוכחות איש  שעות לפני היצי 36מוקדמת של  
 המעבדה לבדיקת הביטונים. 

 

 . ףבטון חשו. 02.12
צדדים ,חלקים ,חדשים ונקיים .חל   3-התבניות לבטון חשוף יהיו עשויים מלוחות עץ מהוקצעים ב

רי  איסור מוחלט לקשירת התבניות בחוטי קשירה .יש לקשור את התבניות בברגים או באביז
 פלדה מאושרים ע"י המפקח ,את התבניות יש למרוח באמולסיה מתאימה שאושרה ע"י המפקח. 

בניות יהיה בתיאום עם המפקח ולפי אישורו ,יש להקפיד ולהמנע מפגישה או  סדר פירוק הת
 לכלוך בשטחי הבטון החשוף .

 

 . ביסוס לפי כלונסאות ו/או מיקרופיילים.  02.13

 כלולים במחיר היחידה : לפי התנאים הבאים שיהיו   יש לבצע שיטה זו של ביסוס

ע"י  מהנדס הקרקע ומותאם לתנאי  הקידוח יבוצע באמצעות ציוד תקין ומתאים שיאושר  -א
 הקרקע הצפויים באתר . 

 סימון הכלונסאות ומיקומם יעשה ע"י מודד מוסמך ויאושר לפני התחלת החפירה. -ב

יון  ולל הטיפול בעפר המתקבל מהקידוח ,כן גם הז הכלונס נמדד לפי מטר עומק ,כאשר המחיר כ-ג
 ס.וכן אלמנט ראש הכלונ 30-לפי התוכניות והבטון יהיה ב 

על הקבלן להגיש דו"ח מהלך ביצוע הכלונסאות ,מאושר ע"י המפקח בשטח לקונסטרוקטור  -ד
 ויודיע לו עלכל ממצא חריג כגון מערה בועה וכו' . 

ש להשתמש בשני  גיעה בדפנות הקידוח ,אשר הזיון כבד יהכנסת הזיון תבוצע בעזרת מנף ללא פ-ה
 והשני להבאתו למצב אנכי והורדתו לבור.מנופים ,האחד להרמת הזיון מבמרכז הכובד  

 " לפחות . 6מ' לפחות ,ובקוטר  4יציקת הכלונסאות תיעשה באמצעות צינור שוקת באורך -ו

 יקה. יש להבטיח אספקה רצופה של בטון ואין לעשות הפסקה ביצ -ז

 שעות מסיום קדיחת הבור של הכלונס.  12יציקת הכלונסאות תבוצע לאחר עד  -ח
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ידוח יבוצעו לפי ההנחיות והדרישות בדו"ח הביסוס שהינו חלק בלתי נפרד  כל עבודות הק-ט
 מהמכרז 

 יש לנקות ראש הכלונס עם סיום יציקתו משאריות הבטון . -י

 מך שתראה מיקום הכלונסאות לאחר הביצוע . על הקבלן להגיש תוכנית אזמד ע"י מודד מוס-י"א

שתידרש ע"י המתכנן  על חשבונו ויעביר  על הקבלן לבצע בדיקה סונית או כל בדיקה אחרת  -בי"
 את דו"ח התוצאות למתכנן. 

הקבלן במהלך ביצוע העבודות יהיה כפוף להנחיות הנ"ל ולהנחיות ספיציפיות המצוינות על  -גי"
 תכנית הביצוע . 
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 עבודות בניה  – 04פרק 

.  הבלוקים לקירות בעובי של  5קירות מבלוקי בטון חלולים מסוג א' לפי ההגדרות בת"י  – 04.01
 ס"מ יהיו  עם ארבע חללים . 20

 

מתחת ומעל  בנית קירות החוץ בקירות שבהם קיימים חלונות שקועים וגגוני בטון  – 04.02
ץ יבנו לפני יציקת העמודים ,קירות  מר יציקת  העמודים ,שאר קירות חולחלונות ,תבוצע לאחר ג

 חדרי המדרגות יבנו לפני יציקת הבודיסטים והעמודים. 

 לא תורשה בניה בסדר אחר אלא  באישורו של המפקח . 

 דיוק . – 04.03

מ"מ   5ה מהקו האופקי לא תעלה על מ' והסטי  1.0מ"מ לגובה של   2הסטיה מהאנך לא תעלה על  
יותר ,תיחשב העבודה כבלתי מתאימה לדרישות והקבלן   מ' .אם תהיה הסטיה גדולה  5לאורך 

 יהיה חייב לתקן את כל תיקון לפי הוראות המפקח. 
 

 מזוזות .  04.04

עם תחתית החגורה העוברת מעל   200-מזוזות הפתחים של דלתות עם מלבנים יוצקו בבטון ב
וחב .בתוך  ס"מ ר 10יבור מבטון יהיו לפחות   .הבניה תגמר בשני  קשר ועמודי החהפתחים 

המלבנים יש למלא בדייס צמנט את כל החללים .כאשר המזוזה )המשקוף(עומד ע"י עמוד וקיר  
ס"מ שיתחבר לזיון הביטון האנכי   50מ"מ כל   12בטון החיבור ייעשה ע"י הלחמת קוצים קוטר 

 והאופקי. 

 

 . בפתחים חורים וחריציםעיצוב  04.05

פינות ולהשאיר או לחצוב חורים עבור נגרות ,מסגרות ,אלומיניום וצנרת  לעצב את העל הקבלן 
 כלשהיא. 
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    עבודות איטום   - 05פרק 

הבטון, והמצע ליצירת    מלאה של גג  תהתייבשוכדי לאפשר  הגג יבוצע בחודשי הקיץ  איטום 05.01
 השיפועים . 
בחורף ,לא יוחל בהן לפני ייבוש מניח את הדעת של   ם צר הכרח לבצע את עבודות האיטובמידה ונו
 הגג המוצע. 

לגמרי מאבק ולכלוך  היות ללא בליטות ושקעים ונקיים ב. השטחים העומדים לטיפול חייבים ל 
 מכל סוג שהוא. 

 
קל" מטיפוס איזוקריט במשקל מרחבי שלא יעבור על  -הגג יבוצע ב" בט ישיפועהמצע ליצירת ג.  

בשבלונות כדי  המסומנים בתוכנית הגג, תוך שימוש  תאם למפלסיםשפועים בהמ"ק, עם /ק"ג 600
הפינות    יהיה בהתאם למסומן בתכנית, עבוריקל", -וחלקים, העובי של "הבט  לקבל שטחים ישרים

 .לפני או בזמן בצוע המצע, בטרם יוחל מעבודות האיטום ום)רולקות( יבוצעו ויוכנו לאיט 
   ק"ג לסמ"ר(. 8לחיצה של  לפחות בעל חוזק טוב לצריכה )חוזק לקל" חייב להיות יציב, -ה"בט 
 
או   35/35מאושר  אספלט תהיה ארג זכוכית רווי  ביטומן -שכבת החציבה מתחת למסטיקד. 

 .  35/20ביטמון 
 .68מ"מ בהתאם לת"י  18 ה. מסטיק האספלט יהיה בעובי

שפיכת מים על הגג,   הבידוד ע"י   שיפועי הגג ויעילותו. בדיקת הגג גמר האיטום, יש לבדוק את 
  שעות כל המגרעות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו 24אטימת המרזבים, בדיקה לזמן מינימלי של  

יום הקבלה הסופית  הגג במשך לפחות שבע שנים רצופות מ  הקבלן יהיה אחראי לאיטום ובידוד 
 של המבנה . 

 מ"מ עם הלבנה .  4י בידוד הגג ע"י יריעות ביטמונית פלסטמירית בעוב 05.02
 נקוי השטח מכל פסולת, סיד וגוש טיח או כל גוף זר אחר .

יש לעצב צורת רולקה קטנה ליד קירות , מעקים ועצמים בולטים אחרים תוך שימוש בבטון רזה  
אין לאשר קטע של יריעה בשיפולי הקיר שאינו מונח על גיבוי   G.S.474לפני מריחת שכבת פריימר  

 של היצרן אסקרפז, ויבוש פריימר.  .G.S 474ריימר של רולקה.מריחת פ

  4פריסת יריעות מחסום אך מתחת לשכבת הביטון המוקצף ליצירת השיפועים  היריעות בעובי 
, המצע ליצירת שפועי גג יבוצע  יצירת השיפועים תעשה ע"י ביטון מוקצף "איזוקריט" מ"מ .

  15יום   28מ"ק וחוזק ללחיצה בגיל /ק"ג  800בבטון מוקצף מטיפוס "איזוקריט" במשקל מרחבי 
, הרכב התערובת הייצור והרשימה  ק"ג/ סמ"ר על הקבלן להביא בחשבון את כמות הצמנט

סוימים  ס"מ לפחות שיפועים יהיו בהתאם למפלסים המ 4הדרושים לקבלת בטון מינמלי של 
קל", יהיה  -ב בתכנית הגג, תוך שימוש בשבלונות כדי לקבל שטחים ישרים וחלקים, העובי של "ה 

לפני או בזמן ביצוע   בהתאם למסומן בתכנית, עיבוןדי הפינות )רולקות( יבוצעו ויוכנו לאיטוםן 
 המצע, בטרם יוחל בעבודות האיטום .  

 מ"מ כחסימה עליונה .   4מעל שכבת איזוקריט, פריסת מחסום אדים מיריעות 
"ג/ מ"ר יש לתת לביטומן  ק  1בשעור של ¼  85/4 0שכבה ככלית של ביטומן חם   -שכבת ביטומן

 .להתקרר לפני המשך העבודה 

 תכונות היריעות לאיטום. 
 מ"מ של ביטומן יחד עם פלסטרומר/ פולימר .  4עובי של 

גרם למ"ר, אשר מסוגל   170 -ריקמת חיזוק פנימית מלבד פוליאסטר בכמות של לא פחות מלבד מ 
 L"פוליבט  -או שווה ערל להם : לפחות, יש להשתמש ביריעות מהסוגים הבאים 40%להתארך עד 

 ", מיובא ע"י חברת איזולית מונופורים )א.א.ב( . P 4"ווילס   ", מיהא ע"י חברת מגניזול .4 
שפר הידבקות שיכבת ההלבנה  ל זאת כדי   (sanded)על היריעות צריך להיות מודבק רובד של חול   

 .שתבוא
 רן .הטפול וההדבקה של היריעות יהיה בהתאם להוראות היצ
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 הדבקה ע"י ריתוך : 

 הדבקה מלאה של היריעות תיעשה ע"י ריתוך במבצע גז, תוך כדי פריסת גליל הידיעות .
בהדבקה היא לחמם את היריעות והן את הביטומן שקדם לו, הביטומן הנמס משמש השיטה 

 כדבק העיקרי. 
ע גז, עקב  " של חברת העמס, אם לא ניתן במבצ Dניתן לעשות את ההדבקה ב "מסטיאולס 

 הוראות היצרן . 

 חפיפה:
שנית את   ס"מ ויובילו בכוון המודד והמרזב, יש לחמם 6 -החפיפה בין היריעות יהיו לא פחות מ
 החפיפות ו "לגהץ" איתן בכף טייחים . 

 

 :גמירות, פלשינג 
תהיה אך ורק על  ס"מ לפחות בשיפולי הקיר ההדבקה   10בכל מקרה היריעות יעלו לא פחות מ   

 ן חלק, טיח. שטחים מוחלקים, ביטופני 

 

ם כגון "סופרקריל",  הלבנת הזז יש לבצע ע"י צבע אקרילי מי הלבנה   – שכבת דפלקטיבית צבועה
 סופר", "לבנול", או שווה ערך . " המלבין 

 

  פרטי בצוע והוראות כלליות

העמס  " של חברת  D"מסטיאול ייעשו, לפי הצורך במסטיק סמיך    עיבודים הנוספים  -השלמות
 , או שווה ערך . באזור

א' מראה את העיבוד סביב  1ציור   העיבוד אל תוך המרזב, מראה את  -1עיבוד במרזב בצנור, ציור 
 אחר .קר או עצם בולט עגול   צנור 

 וחצוניות .    פנימיות -ים את העיבודים בפינותמרא – 3,2ציור  -עיבוד פינותו 

 במפגש בין גג וקיר .   מעקה הגגמראה את העיבוד לאורך  -4ציור   -עיבוד מעקה

     או יריות בקירות                רשאי לבצע חציבות, קדוחים אין הקבלן  -פגיעות במבנה 08.02
 קונסטרוקטיבים קורות, עמודים ותקרות ללא אשורו של מהנדס הבנין  
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה -06פרק 

 כללי   06.00

 במפרט הכללי לעבודות הבניה וכמוגדר להלן.  06פרק  בכפוף להגדרותהעבודה תבוצע 

ב 06.00.01 לאמור  נוספים    06002סעיף  בנוסף  מסמכים  רשימת  להלן  הכללי  במפרט 

 הנוגעים לפרק זה: 

 ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל.  -918ת"י  

ו לדרישות  עמידי אש יתאימ פריטי נגרות, מסגרות המשמשים כאלמנטים   

 ; 1212ת"י 

 ; 1142פריטים המשמשים כמעקות ומסעדים יתאימו לדרישות ת"י  

ו/או    אירופה  תקן  ובהעדרו,  ישראלי  תקן  תו  יישאו  הפרזול  מוצרי  כל 

 אמריקאי שייבדק ע"י המפקח למתן או אי מתן אישור. 

"רשימות" הגדרות 06.00.02 ח   -:  המהוות  האדריכל,  של  ומסגרות  נגרות  לק  רשימות 

 ל הפריטים לסוגיהם;ור חזותי ומילולי )טכני( ש ז, וכוללות תיאממסמכי המכר

 ילת הייצור יגיש הקבלן לאישור המפקח דוגמאות כדלקמן: לפני תח  -דוגמאות 06.00.03

 כל סוגי הפרזול;  

 ס"מ לפחות;  20/20כל סוגי הזכוכיות במידות  

 כל סוגי אטמים, מחזירי דלתות, מתאמי סגירה; 

 זה, שיידרש ע"י המפקח. פרק במוצרים נשוא   כל פריט אחר המשולב 

שור המפקח תכניות  ימים מקבלת צו תחילת העבודה הקבלן יגיש לאי  14תוך   06.00.04

 ייצור של כל פרטי נגרות ומסגרות. 

לתכניות   06.00.05 בהתאם  הקבלן  יבדוק  והמסגרות,  הנגרות  העבודות  ביצוע  לפני 

עבודתו,   לביצוע  הניתן  המקום  והיקף  התנאים  את  העבודה  בתאום  ובמקום 

ת עם  האדריכלומלא  האוויר,  כניות  מיזוג  החשמל,  הקונסטרוקציה,  ת, 

 בלני המשנה. האינסטלציה ובתאום עם ק 

לתכניות   06.00.06 בהתאם  הקבלן  יבדוק  והמסגרות,  הנגרות  העבודות  ביצוע  לפני 

והמסגרות   הנגרות  פריטי  יורכבו  בהם  הפתחים  מידות  את  העבודה  ובמקום 

 קובעת. ת לגבי המידה הורך קבלת הוראוויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצ

ן של מכון התקנים  כל המוצרים, פרזול, מנעולים, דלתות אש וכו' יישאו תו תק 06.00.07

 הישראלי. על הקבלן להציג למפקח את התעודות בהתאם.

במידה וברצונו של הקבלן לספק מוצרים שווי איכות/ערך למוגדרים במסמכי   06.00.08

ה  ת של המוצר שוו תכניות מפורטו  חוזה זה, יהיה עליו להגיש לאישור המפקח

 איכות/ערך, מפרט טכני שלו ודוגמת הפריט.

תיאום,  06.00.09 כוללת  מערכות    העבודה  עבור  וכו'  חורים  תשתיות,  פתחים,  הכנת 

 וצנרת המשולבים בפרטים. 

לריצוף   06.00.10 מעל  למידות  המתייחסות  וברשימות  בתוכניות  המוגדרות    –המידות 

 מידות פתח הבניה לאחר הריצוף. 

 יר בתוספת כל שכבתות הטיח והחיפויים.וחב הקתאם לרקופים יורוחב המש 06.00.11
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מ"מ    4בי הדלת ויבלטו מפני הרוזטה עד  כל הצילינדרים למיניהם יותאמו לעו 06.00.12

 וזאת למרות מספר הצילינדר הנכתב בסט פרזול.

כל העבודות המוגדרות בפרק זה כלול במחיר היחידה ולא תשולם בעבורו כל   06.00.13

 תוספת. 

 שינויים והתאמה:  06.00.14

נויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו  הציע למתכנן שיהקבלן רשאי ל .1

שוט העבודה, קבלת חוזק נוסף, התאמה לפרופילים  השינויים נחוצים לצורך פי

 סטנדרטיים וכד'. 

 עבודת התכנון לפרטים הנ"ל תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן. 

לתקנם   , יהא על הקבלןבמידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל

ספת  ל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא שום תולפי התכנון המקורי וכולבצעם 

 למחירים שהגיש הקבלן בהצעתו. 

)חמישה( בכל מידה, לא יחייבו שינוי של   5%שינויים במידות פריטים של עד  .2

 מחיר הפריט. 

 

 מסגרות פלדה 06.01

 התקנת מסגרות פלדה  06.01.01

ג"( ומרותכות לכל אורך  )"גרונ   מעלות  45חיבור  פינות המלבן מחוברות ב  06.01.01.1

 החיתוך. 

לדה מתאים( לשמירת יציבות  בתחתית המלבן יותקן רכיב עזר )זוויתן פ 06.01.01.2

 ומידת רוחב אחידה. 

מלבנים   06.01.01.3 וכד'(  -עיגון  גבס  )עץ,  קלות  במחיצות  מותקן  ומלבן    -במידה 

יאושרו   וכמותם  העוגנים  דוגמאות  מתאימים.  בעוגנים  הקבלן  ישתמש 

 המפקח. ע"י 

מל 06.01.01.4 )כ  -בנים  הגנת  המלבן  של  התחתון  חלקו  על  יגן  ס"מ(    10  -הקבלן 

כבות לכה ביטומנים שקופה מהסוג המאושר  באמצעות צביעתו בשתי ש

)מוט   עזר  יבוצעו רכיבי  כן  ע"י המפקח. הצביעה תבוצע טרם ההרכבה. 

המלבן,   על  וכד'( שהורכבו  ויציבות המלבן  רוחב  מידת  לשמירת  תחתון 

 חת ריצוף. ויישארו ת

תכלולנה פרופיל הלבשה אינטגראלי    -ל ארונות שרות/תשתיתת לכ דלתו 06.01.01.5

U הארון לקיר.   להסתרת המפגש בין 

 דלתות אש  06.02

 . 1212דלתות אש בעלות תו תקן ישראלי  06.02.01

הנבדקת   06.02.02 הדלת  ממערכות  כחלק  ויורכבו  הידראוליים  ומחזירים  בהלה  ידיות 

יהיה אורגינאלי ה  כיחידה אחת בהתאם לתקן וכל הפרזול  יצרן דלת  אש,  של 

 יהיו מחזירים הידראוליים חיצוניים בלבד.  מחזירי דלת

של 06.02.03 קטלוגי  ומספר  חלק    פרטי  שהם  מכיוון  זה  במפרט  ניתנים  אינם  הפרזול 

על   המקובל  לפרזול  הכוונה  אך  אש,  דלתות  ביחידות  הנבדקת  ממערכת 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

39 

 

המתאימות   מערכות  כמה  לבחור  ניתן  כאשר  בחירתו  לפי  ויהיה  האדריכל 

 ן דלתות אש.לאומ

, ללא  יויד 06.02.04 ת בהלה יהיו עם או בלי מפתח חיצוני בהתאם לדרישות האדריכל 

מחיר לקבל  תוספת  הקבלן  על  בהלה,  ידיות  עם  האש  דלתות  הזמנת  לפני   .

יידרש מפתח בצד חיצוני. על ספק דלת האש לתאם עם   נוספות באם  הנחיות 

דלת  את  המחזיקים  תקניים  אלקטרומגנטים  הרכבת  החשמל  האש  קבלן  ות 

 ו שריפה הנותן סיגנל לסגירה אוטומטית של הדלתות. עד לעת עשן ו/אפתוחות 

רת כנף ראשונה ואח"כ הכנף השנייה כלולים בקומפלקט הדלת  מנגנונים להחז 06.02.05

 ובמחיר הדלת. 

על ספק דלתות האש להגיש למפקח את אישור מכון התקנים ותעודות אחריות   06.02.06

 המאמתות התאמה לתקן. 

 ני פתיחה:מידות פתחים וכיוו 06.02.07

 תיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עבודה אדריכליות. ני פכיוו 

 ם בתוכניות האדריכלות הן מידות בניה. כל המידות של הפתחי

יהיה   הקבלן  הקצעה,  לאחר  סופיות  מידות  הן  והדיקט  העץ  של  המידות  כל 

 אחראי להתאמה בין שתי מערכות המידות הנ"ל. 

 מסגרות מרחבים מוגנים  06.02.08

גנים יהיו לפי הנחיות הג"א ופיקוד העורף.  בים המוות במרחי המסגרכל מוצר

מגולוונ  כשהם  יסופקו  מכסים  המוצרים  עם  יסופקו  השרוולים  וצבועים.  ים 

ואטמים מתאימים )פלנג'ים(. שרוולים חיצונים יסופקו עם רשת נגד ציפורים  

 ורוזטות.

 ע"פ הסעיף המתאים במפרט זה. -צביעת פריטי המסגרות   א.

לפי פרטי הג"א והנחיות פיקוד העורף.    המסגרות תבוצעהתקנת מוצרי   .ב

 קום הפתחים מאפשר את מיקום האביזרים  באחריות הקבלן לוודא כי מי

 ותפעולם התקין.  

 ארונות פח 06.02.09

יהיו מפח דקו וכו'  בעובי  פריארונות פח לתקשורת בחשמל  מ"מ לפחות    1.5ט 

האדרי לבחירת  בגוונים  בתנור  צבע  בגמר  קליפת יהיו  ובגמר  הארון    כל  תפוז. 

מגול י פח  עשויים  עוורים  משקופים  בהיק40/20/3.2וון  כלול  סרגלים  ף  , 

הארונות יהיו עשויים מחומר וגוון הארון. הסרגלים יותקנו בכל ארבעת צדדי  

 הארון. צירים ובריחים סמויים לפי "פלרז" 

 מעקות פלדה ומאחזי יד  06.02.10

 כללי  .א

תקני מעקות  יהיו  בבניין  המעקות  כלכל  על  ויענו  ו   ים  החוק    התקן דרישות 

 .1142למעקות ת"י  

 

 

 אפיון .ב



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

40 

 

אחר אישור פרטי המעקה אצל המתכנן. כל  מעקות ומאחזי יד מפלדה יבוצעו ל

התפר.   הסתרת  של  רמה  עד  ומוחלקים  מושחזים  רציפים,  יהיו  הריתוכים 

החיבורים לשלד הבניין יהיו באמצעות ברגי ג'מבו מגולוונים. המעקות יעמדו  

 ות התקן.  ה כמוגדר מהנחיומס צידי לשליפבע

 ולוון וצבוע.   מ"מ מג 1כל החיבורים לקיר יחופו באמצעות רוזטות מפח 

 חיבור המילואות לשלד המעקה יעשה בצורה נסתרת ונקיה. 

יבוצע המאחז   בפינות  עיוותים.  ללא  ומקבילים  ישרים  בקווים  יעשה  המעקה 

 ברדיוס אחיד ובחיבורים מדויקים.  

 גמר .ג

מיקרון אלא אם צויין אחרת. כל   -  80עובי הגלוון כ    גולבנים בחם.מעקות יהיו מה  כל .1

החית  הגל הריתוכים  לפני  האפשר  במידת  ייעשו  והקידוחים  תווכים  על  קונים י ון. 

הגל אחרי  מידית  ו שיבוצעו  ליישם  יש  כדוגמת   2ון,  בהתזה  אבץ  עתיר  צבע  שכבות 

לנקות יש  שו"ע.  או  "טמבור"  מתוצרת  א  "צינקוט"  פלדה  הגבישים במברשת  כל  ת 

 ון לקבלת פנים חלקים ונקיים.ו נוצרו כתוצאה מהגלש

 , ההוראות  11עה יבוצעו לפי המפרט הכללי, פרק כל עבודות הצבי  .2

 שבתוכניות ובפרטי האדריכל וההוראות להלן.     

 תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים:

 הכנת המשטחים לצביעה  -

 צביעת שתי שכבות צבע יסוד  -

 ות צבע עליון.צביעת שתי שכב  -

 כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות  .3

 חז יבוצע פרט כיפה מעוגל וצבוע בצבע המעקהבקצה המא .4

 

 נגרות 06.03

 :חומרים 06.03.01

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

 . 14%-10%רוג מתחום  אחרות ומזיקים. הרטיבות בעץ לא תח

ל עץ קליר פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. דינו ש - כל העצים ב.

 כמו של עץ קשה. 

סיקוסים בעץ לבן ובעץ אורן פיני מותרים רק בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה  ג.

ם לכל ס"מ מרובעי 2סיקוסים על מטר מרובע. גודל הסיקוסים המותרים לא יעלה על 

 ס"מ רבועים.  2קוסים יותר גדולים מאשר להשתמש בעץ בו הסיסיקוס, אין  

חפשיים יש להרחיק לפני התחלת העבודה. סיבי החפים    -טנים  סיקוסים מתים ק  ד.

צריכים להיות בכוון סיבי העץ. אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום השרף 

 יקוסים קטנים. ע"י חפים, דוגמת ס סמ"ר. מקומות יותר קטנים יסתמו  2-יותר מ

, אם לא נאמר 37"י   צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן הישראלי, ת  - דיקטאות ה.  

אחרת בתכניות כל הדיקטאות גלויות לעין צריכות להיות סוג "א". הדיקטאות לשטחים 

ב". שאינם נראים לעין, התחתית והגב, הצדדים הפנימיים הבלתי גלויים יהיו לפי סוג " 
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בהתאם לתכניות ולפרטים, שלמות ללא פגמים ומדף מ"מ,  18נה בעובי  הדיקטאות תהיי

 ארץ. ב כן מידות המוצר גדולות ממידות הדיקטאות המיוצרות   שלם אלא אם

מ"מ. כוון סיבי העץ   5אחת מכל צד, בעובי   -עשוי משתי דיקטאות  - עץ לבוד ו.

 ויונח בתוך מסגרת  . המילוי מעץ לבן,בדיקטאות יהיו לצד הארוך של הלוחות הלבודים

 . מעלות 45של עץ אשור שפינותיה חתוכות ומחוברות בזוית של 

  הלוחות הגמורים חייבים להיות ישרים ויש להדביקם בכבישה בצורה שתמנע יצירת

 לים. ג

 והרכבה:  יצור 06.03.02

הרכבת הפריטים תעשה בתאום עם המפקח והמוצרים המורכבים יוגנו מכל פגיעה עד  א.

 . גמר הבנין ומסירתול

ם  הקבלן יודיע למפקח ו/או האדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בה ב.

 מיוצרים חלקי הנגרות והמסגרות כך שיוכל לבודקם בכל עת.

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון ובצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור  ג.

ר  תפעול ועמידות הצירע מאחריותו לגבי דוגמת הציר ע"י האדריכל והמפקח לא יג

 לאורך ימים. 

תכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן  ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים ב ד.

 ימים. מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך

אחרי הרכבת חלקי הנגרות והמסגרות במקום יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים  ה.

 הובלה וההרכבה. חלקים ולצבע בעת השנגרמו ל 

 על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים.  ו.

 ופים יהיו מפח מגולוון או עץ כמפורט ברשימת האדריכל.כל המשקז. 

 הגנת כל מוצרי הנגרות וציפויים ע"י הגנה קשיחה ובאישור   המפקח ו/או האדריכלח. 

 

 :משקופים   06.03.03

 הרכבת משקופים

המחיצה בתוכה הם מיועדים להיות מורכבים בתוספת  /קירי הו מתאימים לעובכל המלבנים יהי 
הקי פני  שעל  הגמר  ערך  ר/המחיצה.  חומרי  שווה  או  בע"מ  פלרז  מתוצרת  יהיו  המלבנים  כל 
 מאושר מהדגמים הבאים:

 מ"מ  2עבור דלתות רגילות, כולל גומי אטימה, עובי פח   – 97טיפוס   -
 מ"מ   2עובי פח גומי אטימה, ת אקוסטיות, כולל עבור דלתו –פלץ כפול 7טיפוס   -
 

במלבנים עם חריצים  . סביב לכל היקף הדלתכל המלבנים יסופקו עם אטמי ניאופרן בחריצים, מ
בריתוך.  ולא  בכיפוף  יבוצעו  החריצים  אטמים  כבר   לקבלת  כשהם  לאתר  יסופקו  המלבנים 

 צבועים בשתי שכבות צבע יסוד.
 

 החומרים והשימוש בהם:  06.03.04

דה, כמוגדר לעיל עם אטימה בהתאם לתוכניות,  שויים מפח פלדלתות יהיו ע פים בהמשקו .א
 להלן(. מגולוון )ע"פ מפרט 

ושתי שכבות    ZNאו וונדרספיד של "נירלט"    –הגימור יהיה עשוי שכבת יסוד לגלוון יוניסיל   .ב
 עליונות פוליאור של "טמבור" או אוניאור מתוצרת "נירלט" או שו"ע צבועים בהתזה. 

  בסוף עבודות היציקה. בנויים תהיה   שקופים בקירותת המהרכב .ג
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יות. בזמן ההרכבה ולאחריה יש להקפיד להגן  יש לעגן המשקופים לחגורות אופקיות ואנכ .ד
על   ההגנה  הקיר.  רוחב  כל  את   יעטוף  המשקוף  מכאניות.  פגיעות  מפני  המשקופים  על 

 המשקופים תיושם גם לאחר הרכבתם ועד לגמר עבודות הבנייה. 
 

 

 : אטימות 06.03.05

 צות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל ם בין קהמרווחי .א
 ורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. א

מ"מ במצב סגור.   2 – 3הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה בגבולות  .ב
 וג " מס    דתמיוח  האטימה בין הכנף לבין המלבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית

HAGER 730-S .או שווה ערך " 

 

המוגדרות לדרישות  בהתאם  העבודות  ביצוע  היחידה    06בפרק    עלויות  במחירי  כלולות  זה 

 ולא ישולמו בנפרד. במכרז/חוזה זה 
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 אינסטלציה  עבודות 

 מתקני תברואה וכיבוי – 07פרק 

 תאור העבודה  – 07.1

עכלל המתחם  במסגרת הקמת   האבודוכל  ומתת  יבוצינסטלציה   , המוצע  במבנה  עו  קני תברואה 
 העדכני .  1205הל"ת ולפי ת"י   –לפי דיני תכנון ובנייה 

 01מבנה א. 

 ביצוע כל העבודות הקשורות למבנה .     

 

 מים לצריכה וכיבוי  .1
 

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

 ים מים חמ .2
אספקת מים חמים לקבועות השונות מקווי מים חמים מרכזיים תת קרקעיים המגיעים 

 עד למבנה החדש. 

 כיבוי אש )הידרנטים פנימיים( .3
 

 אספקת מי כיבוי להידרנטים פנימיים באמצעות קו נפרד .

 שפכים דלוחין  .4
ב  כת הביומערכת שפכים ודלוחין, ניקוזי מז"א שתנוקז באמצעות קולטנים למערביצוע  

 החיצונית. 

 מי גשם  .5
 ניקוז הגגות באמצעות קולטי גשם וצ.מ.ג שינוקזו חופשי בהיקף המבנה. 

 ביוב חיצוני  .6
 ביצוע קווי ביוב חיצוניים מסביב למבנה וחיבורים לקו ביוב קיים העובר בסמוך. 

 קבועות וארמטורות  .7
 ה והתקנה קבועות וארמטורות כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.אספק

 ם כלליים תנאי -.207

 רשימת מסמכים  07.2.1

 מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים ) במהדורתם האחרונה(: 

 משרדי פרקים:-המפרט הכללי הבין .א

 מוקדמות   -00מס' 

 עבודות עפר   -01מס' 

 מתקני תברואה   -07מס' 

 שמל מתקני ח -08מס' 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

44 

 

 עבודות צביעה   -11מס' 

 מתקני הסקה  -116מס' 

 כיבוי אשגילוי ומערכות   -34מס' 

 מים וביוב ותיעול  57מס' 

 מתקני תברואה.   – 1205תקן ישראלי  .ב

 הל"ת ) הוראות למתקני תברואה( בהוצאת משרד הפנים. .ג

 כיבוי אש אוטומטי.  – 1596תקן ישראלי  .ד

 כתב הכמויות.  .ה

 מערכת התכניות. .ו

 ם. תנאים מיוחדי .ז

 

 ביצוע העבודה   07.2.2

ו ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר  לתקנים  כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים 

ע". התכניות הן אלה שנמסרו עם המכרז ואלה שימסרו במהלך העבודה למטרת הבהרות,  לביצו

א גם  השינויים  בגין  תביעה  זכות  כל  תהא  לא  לקבלן  שינויים.  ו/או  השלמות  הם הסברים,  ם 

 עומדים בסתירה להיקף החוזה הכלול. ו/או כתב הכמויות.

לביצוע עשויות להיות שונות )כגון סידור חדרים , חלוקה פנימית, סידור  כי התכניות  את  ש בזמודג

שונה ליחידות השרותים, העמדת ציוד וכו'( וכי החומר להצעת המחיר הינו לצורך קביעת מחירי  

 שינוי  התכנון כל עוד נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל.היחידה אשר אינם משתנים בגין 

שרטוט   מבט  שינוייםכל  לקבלן  לכל  שימסר  אחראי  יהא  והקבלן  בנושא  לו  הקודמים  כל  את  ל 

 פעולה שנעשתה של בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. 

)שוחות, קווים  לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים  

בפועל  וכו'(   ההולמדוד  רום  את  מוסמך  מודד  ידי  שיאפשר    תחברות.על  במועד  תתבצע  המדידה 

במידה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע  בודות ללא עיכובים.  ביצוע ע

 מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן. 

 ונים. עבודות אלו כלולות במחירי היחידה הש 

 רף. קוד העופי התקנות, המפרטים ואישור פי-עבודות במרחב מוגן יעשו על 

 ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה. 

 ציוד אשר לגביו קיימת הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה. 

פועלת, גם אם לא מצא הדבר  העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה, לקבלת מערכת מושלמת ו

 את ביטויו בתכניות או במפרטים.
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 רת העבודה קובי    .307.2

או   לתכניות  בהתאם  בוצע  אשר  עבודה  של  והריסה  תיקון,  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח 

 להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

א חומר  כל  לפסול  רשאי  יהיה  וכמו  המפקח  לעבודה  מתאימים  כבלתי  לו  הנראים  עבודה  כלי  ו 

 ינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.יקה ובחרשאי דרוש בד 

המפקח יהיה ראשי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם  

 הוראות התכנון. לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או 

לטיב החומרים, לטיב העבודה    רר ביחס המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעו 

 ולאופן ביצועה. 

הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפי שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר  

הנדונה.   העבודה  של  הנכון  הביצוע  אופן  את  כסויה,  לפני  לקבוע  לבקרה  תתקבל  לו  של  במקרה 

כזאת   הכיסו  –הודעה  את  להסיר  להורות  המפקח  הראשי  מעל  חלק  י  כל  להרוס  או  עבודה 

 קבלן. מהעבודה על חשבון ה

 כל הפעולות הללו במחירי היחידה. 

 מסירת המערכות  07.2.4

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

, פרטי הציוד, כיווני זרימה וכו'. כן יכין הקבלן תכניות עדות   אשר בהן יצוינו מספר הציוד 

(AS-MADE לאלה שנמסרו לו ואלה שהכין בעצמו. תכניות העדות תהיינה ממוחשבת )

ביוב  2000)אוטוקד   אספקות,  מים,  כגון  קרקעית  תת  צנרת  קווי  של  עדות  תכניות   .  )

 מודד מוסמך. ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן חשבונו באמצעות 

וכו'. השילוט יהא עשוי    ם הצנרתהקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזי  .ב

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

 ס"מ.  5x15או באמצעות ברגי קדמיום. גודל מינימלי של השלטים 

תק בחלל  הנמצאים  ברזים  של  נוסף  שילוט  שלט  עם  והן  הברזים  הן  יעשה  מונמכת  רה 

 בסמוך לברז ומצין את תפקיד הברז.  ת לתקרההמותקן על הקיר/ מתח

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

 שבעה ימים לפחות והיא עובדת באופן תקין. 

 לקראת המסירה יכין הקבלן תיק הכולל:  .ד

ום  כניות מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות נסתרות, מיק מערכת ת (1

 של קבועות, ציוד וכו' ופרטי העבודה.  סופי

( . הקבלן לצורך כך מדיה מגנטית  2000התוכניות יבוצעו במערכת תיבם ) אוטוקד  

 עם תכנון המערכת המקורי. 

 תאור הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו. (2

 לה ותפעול, הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת הכל בשפה עברית.  הוראות הפע  (3
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צ (4 מכרשימת  ופרטי  יוד,  מומלצת  חלפים  רשימת  לרבות  וכו'  אביזרים  שירים 

 הספקים ) שם, כתובת וטלפון(.

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

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

 מערכת.מסירת הקבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע 

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

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

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

 המפקח. 

ל הקבלן לקחת בחשבון מכי להדריך  אחזקה בתפעול המתקן. ע אנשי ה  הקבלן ידריך את  .ו

 האנשים, כך שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות. 

 כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.  .ז

 

 תאום 07.2.5

 

נוספים  העבודה תבוצע בתאום עם המפקח, מחלקת אחז קה, קצין בטחון, קבלן הבניה, קבלנים 

 שתמשים באתר, אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:ם עם המהפועלים באתר ובתאו

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

 ובכתב. לנתק או לחבר קווים לפני תיאום ואישור מראש 

ים או  תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלנים אחרע עבודה בשלבים שהינם  תיאום וביצו -

 של הצורך להבטיח רציפות אספקות. ב

 לא להניח חומרים וציוד במקומות המפרעים לתנועה החופשית.  -

 למנוע פגיעה ברכוש ןבנופש.  -

 בעבור פעולות אלה תשולם לקבלן כל תוספת. 

 אחריות  07.2.6

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

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

 החוזה. הגבוה מבניהם לפי תנאי  

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

 ידרש. פעולות אלה אינן גורעות מאחריות של הקבלן המבצע.והפעולות ירשמו בתיעוד כפי שי

ה וה עבודות  ביצוע  המפרט  פי  לפעולת המתקנים  על  מלאה  אחריות  מוריד מהקבלן  אינו  תכניות 

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

 תכנן עד שפעולת המתקנים תהא מהירה לו. מסוגל לגלותן לצורך מתן הסברים יפנה הקבלן למ
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ב  העבודה שהמתכן הביע דעתו את העבודה במהלכה    חירת החומרים או הציוד או שאישרבזמן 

 אינה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה. 

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

 בטיחות 07.2.7

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

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

 את בהתאם לחוקי משרד העבודה, חברת החשמל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחר.וז

 לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות. 

 עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים. 

 ימת התחברויות למערכת קי  07.2.8

ומאח כל  ר  עבור  ישולם  קיימים  פעילים  צנרת  לקווי  התחברות  פעולות  ישנן  זו  עבודה  במסגרת 

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

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

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

 המזמין והמפקח בזמן ביצוע העבודה המסוימת.   וליווי צמוד של נציג

 כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:

 ל האחזקה, מהנדס, ו/או עיריות וכו' . תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין )מנה .א

 .בכתבקבלת אישור מוקדם  .ב

 וק/חיבור וכו' בנוכחות נציג המזמין והמפקח. ודת הנית צוע עב יב .ג

 ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן. 

 בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי: 

 עבודה רזרביים נמצאים במקום. כל החומר הדרוש לרבות כלי  -

 צנרת החיבור מוכנה.  -

 כן לביצוע העבודה. תאים מוצוות אנשים מ -

 

 הזמנת פקוח חיצוני  07.2.9

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

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

הדרושים    אישוריםיות לתאום עם מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות לביצוע הבדיקה וקבלת ה האחר

 תהא של הקבלן בלבד. 
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מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא לשאת בכל  

 ההוצאות הכרוכות בכך. 

 תכניות שיכין הקבלן  07.2.10

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

 "מ:התכניות ו/או את הציוד הר 

 . קיםמחל -

 אמצעי תליה וחיזוקים.  -

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

 פרטים וכו'(. 

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

 ת, פרטים וחתכים.איזומטריו

 בלן. מכין הקסכמות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם  -

 יסודות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן.  -

 יסודות לציוד.  -

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

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

 תכניות . פיעים בפרטי ביצוע מבוססים על הפרטים העקרוניים המו -

 כל תכנית פרטים נוספת שתידרש. -

 

הטכני,   .ב המפרט  בדרישות  התחשבות  תוך  השונות  היצור  תכניות  את  להכין  הקבלן  על 

הקבלן   ומעברים.  פתחים  מידות  אליו  הגישה  ובדרכי  הציוד  להעמדת  המיועד  במקום 

 בלת האינפורמציה הדרושה לו מכל הקבלנים האחרים. אחראי לק

 ירי היחידה השונים לות במחעבודות אלו כלו .ג

 

 מחירים  07.2.11

 הכמויות א.  

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

כת מסעיפי  אחד  בכל  סעיפים,  ביטול  או  הקטנה  הגדלה,  ידי  על  הכמויות  הכמויות.  את  ב 

שבוצעו העבודות  של  הסופית  למדידה   בהתאם  יהא  לשיטות    למעשה,  התשלום  בהתאם 

  המדידה המפורטות ועל פי מחיר היחידה. 

  עבודות נוספות ב.  

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

ע המחיר בהתאם למחירון דקל ובמידה ולא  בכתב הכמויות בהעדרן של עבודות דומות ייקב
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ל  ח מחירים מפורט שיכין הקבלן או על סמך מחירי השוק  פי ניתומופיע סעיף מתאים בדקל 

 קביעת שיטת חישוב המחירים תעשה על ידי המפקח.   בזמן ביצוע העבודות.

   תוקף המחיריםג.  

 פורטים להלן: מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים המ 

 בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולים.  .1

ביןים והשלבשל שינוי  .2 ותכניות הביצוע אשר בעטיים עשויים לחול    מות בתוכניות  המרכז 

חומרי   תמיכות,  צנרת,  אביזרי  _ספחים,  העזר  וחומרי  האביזרים  של  בכמויות  שינויים 

 אטימה וכו'( אשר אינם נמדדים בנפרד. 

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

 

הפרקים    ים בכתב הכמויות ומחירם אינו זהה בכלקים שונ כאשר סעיפים זהים מופיעים בפר .ד

 המחיר עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן יציע. 

 עבודות רג'י   .ה

)כגון   העבודה  הביצוע  במהלך  להדרש  עשויות  ואשר  החוזה  במסמכי  פורטו  אשר  עבודות 

 תוכנן מראש וכו'(, תבוצענה ברג'י בהתאם להחלטת המפקח. כבת ציוד שלא הר

ע עבו התשלום  בהתבור  יהא  אלה  השונים,  דות  לסוגיהם  הפועלים,  של  עבודה  לשעות  אם 

וזאת בתנאי שעבודות אלה תרשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על   שיעסקו בביצוע העבודות 

 ידי המפקח. 

דה של הפועלים, את כל הכלים והחומרים  המחיר לשעת עבודה כולל את כל מרכיבי שכר העבו

 יהול העבודה, הוצאות כלליות אחרות ורווח הקבלן. וצאות נ הנדרשים, הוצאות נסיעה, ה 

 רכישת חומרים וציוד ו.    

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

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

בחו הנדרשת  לתקופה  וכל  אחריות  למקומו,  זה  המוצר  באספקת  הקשורה  אחרת  הוצאה 

 אחריות למוצר ורווח הקבלן.

   אופני מדידה  07.2.12

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

הע סעיפי  לכל  מתייחסים  בהם  המיוחד  נאמר  כן  אם  אלא  הכמויות,  בכתב  הכלולים  בודה 

כ אחרת.  אופ במפורש  הכמויות,  אשר  כתב  סעיף  בגוף  מוגדרים  המחירים  ותכולת  המדידה  ן 

 ו עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או סתירה בניה לבין הנאמר בפרק זה. תהא להגדרה ז

תמצ .ב הינם  הכמויות  ובכתב  זה  בפרק  השונים  בסעיפים  היחידות  רואים  תיאור  בלבד,  יתיים 

עבו התמורה  מלוא  את  ככוללים  היחידה  מחירי  ביצועאת  החומרים,    ר  אספקת  העבודה, 
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קינה של הציוד. מתן פירוט חומרי עזר ו/או  חומרי העזר וכל הדרוש לביצוע מושלם ולפעולה ת

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

הקובמקר .ג הנתון  הכמויות  כתב  או  התכניות  במפרט  הנתונים  בין  שוני  של  הוא  ה  החומר  בע 

 יותר טכנית. 

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

 נתונה . 

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

 פת עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט. לא תשולם כל תוס  .ו

יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן,  מתו כל אחד מדפי המשר בחתיעל המפקח לא .ז דידה, 

 אשר מונעות את בדיקת המדידות. 

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

 ספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה. לו וזאת ללא כל התחייבות כ 

יקבל   .ט לא  דרישהמזמין  הקבלכל  מצד  נוסף  לתשלום  התנאים  ה  את  ידיעתו  חוסר  עקב  ן 

 הקיימים בבנין או צורת פעולתו. 

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

 ובמפורט המיוחד. 

 

 מיוחד   מפרט טכני – 07.3

 עבודות עפר 07.3.1

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

על הקבלן לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת  וכו' תת קרקעיים.  

 עבודות החפירה על מנת שלא לגרום נזקים לקווים אלה.

 צע בשילוב כלים מכניים ועבודות ידיים.חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע תבו

מכניי בכלים  חפירה  אינו  אישור  לשלם  מלאה  מאחריות  הקבלן  את  של  פוטר  ומתם 

 מתקנים על ותת קרקעיים. 

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

 באתר על פי החוקים והתקנות.

ומ .ג כבישים  לפתוח  או  להרוס  הכבישים אין  פתיחת  המפקח,  אישור  קבלת  ללא  דרכות 

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

ל החיבור בין הקיים והחדש. שכבת המסעה מאספלט תהא בעובי  שכבותיו תוך הקפדה ע 

)דרישת מינימום(. התאום עם הרשויות במקרה של עבודות בשטח ציבורי    8 יבוצע  ס"מ 

 על ידי הקבלן והוא כלול במחירי היחידה. 

יוחזרו למ .ד נית צבן המק מדרכות  ן להשתמש בחומר שפורק באם ורי. באם השטח מרוצף 

 לא נפגע. 

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

ע סוג א' בשכבות של רחבות מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של מצ



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

51 

 

למפרט    01קר" כמפורט בפרק  דוק מבוס"מ, תוך הידוק מכני והרטבה עד קבלת "הי  25

 . 98%הכללי. שיעור ההידוק יהא  

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

 . תידי הרשויות המוסמכו-מאושר על

של   .ז חוזר  הראשוני  30מילוי  הצינורוס"מ  מעל  שימוש  תם  תוך  ידיים.  בעבודת  יעשה   ,

מאבנ נקיה  גוש באדמה  שימוש  ים,  תוך  בשכבות,  יעשה  ההידוק  וכו'  אורגני  חומר  ים, 

הדק יד והרטבה במים.  השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א', מהודק בשכבות שלא במ

 . 98%ס"מ עד לקבלת צפיפות של  20יעלו על  

צעות מודד תכנית מדידה לאחר ביצוע ובה סימון התוואי,  בגמר העבודה יכין הקבלן באמ .ח

 ם והשוחות וכל פרטי הביצוע. ק הקוויקוטר ועומ

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

 אופני המדידה  .י

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

  57  -ו  01ם  ובפרקי  תכנית המדידה לאתר הביצוע. כל עבודות העפר כפי שפורטו במפרט זה

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

 בכתב הכמויות. 

  פתחים ושרוולים 07.3.2

ושר חורכים  השארת  כגון:  למתקן  הקשורות  שונות  עבודות  לבצוע  אחראי  יהיה  וולים,  הקבלן 

צינורו ב  תהתקנת  על  קשיים  כל תלונות  וכו'.  יציקות  לא  גלל התקלפני  נכונה  או הכנה בלתי  נה 

הקב על  כך  לשם  את  תתקבלנה.  וכן  היציקה  בזמן  להכניס  יש  אותם  האביזרים  כל  את  בזמן  לן 

תורשינה   לא  יציקה  לאחר  חציבות  וכו'.  קירות  דרך  צנרת  מעברי  לביצוע  לו  הדרושים  הפרטים 

והקונסטרוקטור.  ויאו המפקח  אישור  קבלת  לאחר  רק  וזאת  קידוחים  רק  הפשרו  תחים  הכנת 

 ידי הקבלן ובאחריותו. -המתאימים למעבר הצנורות תבוצע על 

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

 יהלום, בתאום עם המפקח.

 מ"מ מקוטר הצינור.  20-וון דרג ב' וקוטרם גדול בהשרוולים עשויים מצינור מגול

 והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה מפלסטיק. וול יאטם במסטיק מתאיםור והשרהרווח בין הצינ

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

על או  גשם(  )שפכים,  מסגר-ביציקה,  או  שרוול  מערכת  ידי  באמצעות  ואטימה  מגולוונת  , BSTת 

MCT   .פיקוד העורף.אם לדרישות, הנחיות ואישור הכל בהתאו שווה ערך מאושר 

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

ה זו,  מעברי צנרת פלסטיק דרך כל הרצפות ודרך קירות אש יעשו באמצעות צוארון מיוחד למטר

 לות צינור הפלסטיק. של התכ  מותקן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ומונע מעבר אש במקרה
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בין הקומות על הקבלן להשלים את הרצפה,   הינם ללא רצפה  פירי הצנרת שיקבל הקבלן  כאשר 

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

 כיבוי. ידי רשות ה

 

ימים, יש להמנע מפגיעה בשלד  בנים קיבעת ביצוע מעברי צנרת דרך שלך בנין, במיוחד בעבודות במ

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

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

 כלולים במחירי היחידה השונים. 

לב הוראה  חורים אשר  נית קידוח  וכן קיצעם  יציקות השלד  דוח חורים בשלד של  נה לאחר סיום 

 מבנה קיים ישולמו בנפרד. 

 מניעת רעש ורעידות  07.3.3

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

 .  1004חדר המכונות. במבנה ובסביבתו. המערכות יעמדו במגבלות כנדרש בת.י. לא סבירים ב

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

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

 (. שכל סידור שיידראקוסטי, תמיכות מיוחדות או 

מע שימנע  כך  ידי הקבלן  על  יתוכננו  הציוד  ר יסודות  . הקבלן אחראי  בר  המבנה  אל  ורעידות  עש 

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

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

רעש   נגרמים  המפקח,  לדעת  הפעולות  אם  בכל  הקבלן  ינקוט  ולמותר  למקובל  מעבר  ורעידות 

הביא את המצב לרמה המותרת. מהנדס האקוסטיקה של המזמין יהיה הקובע  נת להנדרשות על מ

 די ביחס למפלס הרעש או רמת הרעידות. הבלע

 תמיכות ומתלים  07.3.4

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

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  םייהרלוונט

 

וונות כדוגמת "יוניסטרט", "רוקו" או  מגולתמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות   .ב

ועבור  "מופ בודדים  צינורות  עבור  יבוצעו  התמיכות  הנלווה.  האביזרים  סדרת  וכל  רו" 

קבוצות של צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי  

 ויהיו מותאמות לעומס הצנרת.  במבנה

לתמיכת  קונזולים  מבוצעים  בהם  את קבו  במקומות  לאישור  הקבלן  יגיש  צינורות  צת 

הק המינימאלפרטי  המרוחק  פי  על  הקונזולים  בין  המרחקים  סוג    יונזול.  לפי  הנדרש 
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בין   המרחק  מאשר  יותר  קצר  במרחק  לתמוך  יש  אשר  שצינורות  או  הצינורות  וקוטר 

 קו עם מתלי ביניים. הקונזולים יחוז

להתקין תמיכות מיוחדות,   ה ישכאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומ  .ג

הנשענ מגולוונות  )ניצבים(. חרושתיות  הקיר  תמיכות  מערכת  ו/או  הרצפה  על  ות 

 התמיכה עבור צנרת, ברזים, קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים.

 נד( )אורבו  BURDA  ,KNAUFהתמיכה תוצרת חברת 

הת .ד שתאפשר  בשיטה  יתמכו  הסקה(  קיטור,  חמים,  מים   ( חמים  ת  פשטוצינורות 

 חופשיתת ומבוקרת לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו. 

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

מ' בין    2  -א יותר מ קטרים אך ל  10  –  15תמיכה מומלצים על ידי היצרנים ) בערך כל  

 התמיכות( .

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

(. המגישים םידי סולמות מזוויתני )בדומה לצנרת החשמל  וכו'  . מגשי פח או פלסטיק 

 מ' לכל היותר. 2יתמכו כל 

י  .ז חרסינה/קרמיקה  חיפוי  עם  קירות  גבי  על  גלויים  תמיכות  צינורות  באמצעות  חוזקו 

 ות כרום.מצופבודדות )חבק ומוט הברגה( עשויות נירוסטה או 

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

 בהתאם להנחיות היצרנים. 

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

יה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש ולמניעת מגע בין מתכות שונות, על כל אמצעי התל  .י

 מ"מ. 3גומי בעובי ידי 

 אין לתמוך צינור אל צינור אחר. .יא

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

 לציוד. 

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

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

גצנר .יד בטון  ת  בסיס  אל  יעוגנו  אשר  כנ"ל  תמיכות  באמצעות  תתמך  הקרקע  מעל  לויה 

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

כלו  . טו וכו'  החלקה  מוביל  קבע,  נקודת  והבסיסים,  התמיכות  היחידה כל  במחיר  לים 

 השונים. רק העמודים )לפי הפרט( משולמים בנפרד.

 יעהבצ 07.3.5

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

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

נוהל   פי  על  תעשה  הצביעה  אחרות  הנחיות  התכנון    L-70בהעדר  מינהל  בהוצאת 

 במשרד הבריאות. 

 אחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד. ה. לצביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנ .ב
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צנרת שחורה , מגולוונת ונחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע בשתי שכבות של צבע  .ג

 סינטטי סופר עמיד של טמבור או שווה ערך. 

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

 . חת(מגולוונים יהא מסוג גלווקוט )שכבה א

) .ה רפואיים  גזים  מערכות  במפרט  לנאמר  בכפוף  תצבע  רפואיים  זגים   G  -01צנרת 

 בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה(. 

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

אר כדוגמת  דטרגנט    G  -551דרוקס  ממיס  ובהתאם   BC–  70או  אקולוגיה(  )טמבור 

 . צרןלהוראות הי

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

 מגולוונת או נחושת אין צורך לצבוע. 

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

HB  ניקוי וחספוס השטח.לאחר 

 תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.  .ט

 נתטית. צבע היסוד מטיפוס אבץ קר. לצבוע במערכת סייש תמיכות פלדה   .י

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

יהא   נדרשות    30צבע  כאשר   . בגוו   2מיקרון  תהא  שכבה  כל  יסוד  צבע  של  ן  שכבות 

 שונה. 

 הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של היצרן הצבע.  .יב

ה . יג ביצוע  באצביבעת  ותיקונים  צנרת  עה   ( הסביבה  את  ללכלך  שלא  להקפיד  יש  תר 

 סמוכה, רצפה, קירות, מתקנים וכו'( . 

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

 והתמיכות. 

ובמיוחד לאור יש לבצע את עבודות הצביע  .טו והגהות  נוהלי הבטיחות  ה בהתחשב בכל 

 ם נדיפים, מתלקחים ורעילים. מריהעובדה שמדובר בחו

 

 בידוד )צנרת מים חמים(  07.3.6

 

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

גלויים   לצנורות  הבידוד:  עובי  "ענביד".    או    19כדוגמת  כמצו   25מ"מ  בכתב מ"מ  ין 

 הכמויות. 

 מ"מ.  4 ייםלצנורות סמו                                      

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

 .  60%סרט פלסטי בחפיפה של 

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

 טיפת פח. באמצעות ע
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בעובי   .ג מגולוון  עטיפת פח  לצינורות בק   0.6הגנה באמצעות  "  וטרמ"מ    0.8ובעובי    1.5עד 

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

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

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

יף "צביעה" להלן ובגוון שיקבע ע"י המפקח. הצביעה  כפי שמופיע בסע  עהעטיפת הפח צבו  .ה

 חרושתית.  תהא.

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

 "חפציבה". -מת "פלגל"פי.וי.סי. הבידוד יבוצע באופן חרושתי כדוג

ידי יציקת   על  ליאוריתן לתוך שרוולים ותבניות  פובאזור החיבורים יש להשלים הבידוד 

 פי.וי.סי.  

 מדידה  .ז

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

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

ולה במחיר הבידוד.  כלבידוד ועטיפת פח של זויות,  הסתעפות וכו' . עטיפת סרט פלסטיק  

 צביעת הפח כלולה במחיר עטיפת הפח. 

 קבועות סניטריות 07.3.7

הקבלן יספק לשטח, לצורך קבלת אישור המפקח , האדריכל והמתכנן , דוגמאות של כל   .א

ה אותם  והסוללות,  הברזים  לרבות  הסניטריות,  לדאוג  הקבועות  יש/  לספק.  עומד  וא 

ד ) בעיקר לגבי קבועות מיובאות  ועלקבלת אישור במועד אשר יאפשר אספקה לשטח במ 

 שאינן נמצאות באופן קבוע במלאי(.  

 הדוגמאות המאושרות ישמרו בחדר מיוחד עד גמר הפרויקט.

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

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

לא מידע  מידה וישנן תכניות אדריכלות פנים גם בהתאם אליהן. אין להתקין קבועות ל וב

 מדויק על מיקמן. 

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

מיוחדות, חרושתיות, מג על מערכת תמיכות  תמיכות  ו/או  הרצפה  על  הנשענות  ולוונות, 

 הקיר )ניצבים(. 

 לתמוך באמצעות מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת. ם יש ריכיו

 ברזים סמויים וצנרת יש לתמוך עם מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת. 

 .BURDAמערכת התמיכות תוצרת 

ה  .ה אל  מתאימים  חרושתיים  תמיכה  אביזרים  באמצעות  יחוברו  אביזר  אסלות  רצפה. 

ב והוא  המזרם  או  ההדחה  ומיכל  האסלה  לחיזוק  מיועד  הכולל  מב התמיכה  כבד  נה 

ק טלסקופיות עם פלטת מסגרת למיכל, פלטה עם  ברגים מתכווננים לאסלה ורגלי חיזו

 חיזוק לרצפה. 
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לקדיחת הפתח   .ו יהיו עם הכנה חרושתית  )פרח(  עומד  כיורים בהם מתוכנן להתקנת ברז 

 המתאים. 

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

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

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

ס"מ    2אחר יצוק במקום או שתבוצע מריחה  של פריימר מיוחד והתזה של בטון בעובי  

בנו  יש  בטון  התזת  ביצוע  של  במקרה  התקנתה.  לפי  האמבטיה  כל  למלא    סףסביב  לכך 

 בחול סביב כל האמבטיה. 

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

מושלמת   קונסטרוקציה  גבי  על  יותקנו  חופשית  בהתקנה  משטחים  האדריכל.  בחירת 

 מגולוון.  מפרופיל

מד .י מידות  מקורבות  הן  ואקרילי  סינטטי  שיש  משטחי  לגבי  לקחת  והמידות  יש  יקות 

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

 לקנטים ולהגבהות הן למקרה של העדר מידות בתכניות ובכתב הכמויות. 

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

 נים של הקבועות. ו כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה הש  .יב

 

 כללי   –צנרת  07.3.8

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

 כלל באופן סכמטי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.  -בדרך

אינץ,   .ב במידות  הנתונים  הקטרים  מתייחסים  כל  הכמויות,  וכתב  במפרטים  בתכניות, 

טרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת )לפי תקן ארופאי(  ולקוטר נומינלי של הצינור. ק 

 מתייחסים לקוטרם החיצוני. הנתונים במ"מ, 

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

הקבל העבודה.  גמר  או  אחרי  בתקרות  המורכבים  ביוב  ו/או  גשם  צינורות  יסתום  ן 

עץ   בפקקי  ולפי  מבעמודים  חיבורם  לפני  הצינורות  את  ינקה  יבדוק  הקבלן  תאימות. 

 הפעלת המתקן.

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

)י צנרת  מחברי  פתיחת  קלות  כי  בזאת  מודגש  ביקורת  אינה  מסומנות  ראש(  ללא  צקת 

 תחליף לעין ביקורת כנדרש.

. מר  עהצנרת תותקן כך שלא תפרי .ה חק מינימלי בין צנרת להפרעה  לגישה לציוד ולמעבר 

 מ'.  2ס"מ ומעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא   60הינו 

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

 י התקנים. הדבר נדרש על פ

לפה מבלי שיהא צורך חצנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או ה .ז

 לפרק צינורות אחרים. 

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

 שלא תשען על הציוד אלא תתמך בנפרד. 
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ק .ט או  רצפה  דרך  החודרת  בצנרת  הכנות  לבצע  הכנת  יש   ( היציקה  ביצוע  לפני  עוד  ירות 

 תחים/ הנמכות(. פ המעבר, ההסתעפויות וכו' או השארת 

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

 אביזרי חיוץ בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים. 

להילכ .יא עשוי  בהן  הגבוהות  בנקודות  יותקנו  אויר  פקק  משחררי  עם  ניקוז  ברזי  אויר.  ד 

 יותקנו בנקודות הנמוכות.

על   .יב רשאי,  במהפהמזמין  דעתו,  שיקול  עד  י  לבצע  העבודה  ובגמר  העבודה  בדיקות    5לך 

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

 לפסילת העבודה. 

בדיקות מד . יג לבצע  דעתו,  שיקול  ע"פ  רשאי  והלחמות באמצעות  המזמין  לריתוכים  גמיות 

תקן פי  על  יעשו  הבדיקות  רנטגן.  בתחילת    ANSI  -31.3  צילומי  תבוצענה  הבדיקות   .

 העבודה, במהלכה או בסופה ובמכון שיבחר על ידי המזמין. 

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

ת יהא גבוה לפי קביעת המהנדס הרתכים יפסלו והקבלן  הקובעת . במידה ואחוז הפסילו

 יחליפם. 

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

 העלולים להנזק בעת ביצוע הבדיקה. 

פי הנחיות  -לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה  יסודית של כל המערכות על .טו

 הל"ת. 

אורך  הצינורו  -מדידה .טז בניכוי  במקומם  ומחוברים  מונחים  כשהם  צירם  לאורך  ימדדו  ת 

כ מסננים  הספחים  ברזים.  כגון  האביזרים  אורך  ובניכוי  וכו'  הסתעפויות  זויות,  וכו'  גון 

כאשר הם נמדדים בנפרד כאשר הספחים ואביזרים אינם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם 

 מאורך הצנרת.

 לוי נמדדים באופן זהה. צינורות גלויים, סמויים או במי

 תכולת המחירים  .יז

 

 :  תב הכמויות יחשבו ככוללים גם אתמחירי הצינורות למינהם כמוצג בכ

 

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

התפשטיות - מופות  מופות,  אוגנים,  בנדים,  כגון  החיבור  אמצעי  קוויק כל  מחברי  אפ, -, 
 מיכה וחומרי העזר. תהמחברי ויקאוליק, רקורדים וכדומה וכל אמצעי הקביעה,  

 תיקוני בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו.  -
 חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע. -
 אתר. הכנת שרוולים מראש או קידוח )יהלום( באלמנטים טרומיים לאחר שסופקו ל -
 קידוח מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש. -
 רת. וץ לצנאביזרי חי -
 חיבור הצנרת למערכת הארקה כנדרש בחוק.  -
 עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת ונחושת סמויה.  -
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 אטימת מעברים דרך אזורי אש. -
 אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים לפי הוראות )פיקוד העורף(.  -
 ואביזרים.צביעת צנרת   -
 עטיפת בטון לצנרת במילוי.  -

 

 עבודות נוספות  . יח

לצנרת   אויל פעהתחברות  קיימת  של    ה  קיימת  התקנה  פעילה  בצנרת  מגוף  כגון  אביזר 

תכלול את ניתוק הקווים וניקוזים, התאמת מידות וביצוע תיקוני צבע, בידוד וכו' בגמר 

ת. בעבודות אלו נכללת גם  העבודה. עבודות אלו ימדדו בנפרד וישלמו בנוסף למחיר הצנר

וי במידה  סבירות  בלתי  בשעות  עבודה  עבור  עבודותתוספת  יישלמו    ידרש.  באם אלו  רק 

 מופיע עבורן סעיף נפרד בכתב הכמויות. 

 צינורות מגולוונים למים קרים/חמים וכיבוי  07.3.9

מחוברים בהברגות. צינורות    593לפי ת.י.    40צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול   .א
"בקו מחברי    3"-4טר  באמצעות  המפקח,  של  מראש  באישור  ורק  אך   , לחבר  ניתן 
 . המתאימים למי שתיי שימוש באטמיםטאוליק ותוך ויק

 

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

בתי  שכ -צינורות סמויים )בקירות, במילוי ( וצינורות בקרקע יהיו עם ציפוי חרושתי תלת .ג
 תוצרת "אברות" או שווה ערך.    APC GALמפוליאתילן שחול כדוגמת  

 

 טיפת בטון, יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרט. יהיו עם ע רות במילוי נוצי .ד
 

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

 

מות  .ו מגולוונת  צנרת  יש  כאשר  הזרימה(  בהמשך  )הנחושת  נחושת  צנרת  עם  בשילוב  קנת 
 ץ תקניים.להתקין אביזרי חיו

 

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

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

 למים וכיבוי תת קרקעי( צנרת מצופה מלט ) 07.3.10

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

  שחול כדוגמת י מפוליאתילןשכבת-הגנה על צינורות בקרקע באמצעות ציפוי חרושתי תלת  .ב

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

 בה הצינור יוצא מהקרקע. 

 ס"מ מסביב.  15הצינורות בקרקע עם עטיפת חול  .ג
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שכבות עליון בעובי כולל    2-שכבות יסוד ו  2רכת צבע סינטטי,  צינורות גלויים צבועים במע  .ד

. תיקוני צבע יסוד וצביעה עליונה  תבמפעל הצינורו  בע יסוד יעשו ון. ניקוי וצמיקר  120של  

 יעשו באתר. 

אלא   .ה באתר  אביזרים  ליצר  אין  פנימי.  מלט  מצופים  חרושתי,  מיצור  יהיו  הצנרת  ספחי 

א ליצר  אין  המפקח.  של  מפורש  עלבאישור  סגמנטים   -ביזרים  של  וריתוך  חיתוך  ידי 

 מהצינור המצופה. 

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

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

 באמצעות אביזרים מיוחדים כמפורט )דרסר, וכו'(. 

 ובאישור מכון התקנים.  127ים מוסמכים לפי ת.י.  הרתכ .ז

 לסט. באמצעות מלפ תיקוני ציפוי מלט פנימי .ח

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

 סרטים ושרוולים מתכווצים מפוליאתילן מצולב. היישום על פי הוראות היצרן. 

שי .י את  הקבלן  יזמין  העבודה  ושלימות  בגמר  הביצוע  טיב  לבדיקת  היצרן  של  השדה  רות 

 ור" . הולידיי דטקטהעטיפה באמצעות מכשיר "  

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

 

 ) למערכת סולרית( צינורות שחורים  07.3.11

 .  40צנרת תהא מפלדה שחורה ללא תפר סקדיול  .א

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

 ברתוך. 

ר, ובסקדיול  פלדה, ללא תפים, עשויים מספחים )קשתות, הסתעפויות וכו'( יהיו חרושתי  .ג

 ם לסגור הצינור. המתאי

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

הצ של  מוקדם  חימום  וללא  הידראוליות  כפוף  מכונות  בעזרת  צנרת רק  לכפוף  אין   , נור 

 ומעלה .  2בקוטר "

וכו'( עד ק .ה , אלא אם צויין אחרת  ברגות( מחוברים בה)כולל  2וטר "אביזרי צנרת )ברזים 

 בכתב הכמויות. 

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

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

  ל נקודהתוק ובכ רז ניעם ב  יניקוז. בכל נקודה גבוהה יש להתקין ברז שחרור אויר אוטומט

 נמוכה ברז ניקוז . 

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

 מסודרת בחדר במכונות. 

 שעות.  24אטמ' במשך   12בדיקת לחץ  .ח

 הגנה על הצינור: .א

 ס"מ מסביב. 10שכבות לכה ביטומנית ועטיפת חול  2 בקרקע :-
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 כבות סינטטי עליון.ש 2 -ם ויסוד מינימו שכבות צבע 2גלוי :  -

 ביציקת בטון: אין צורך בהגנה .  -

 מחתח לרצפת המבנה:  -

ס"מ ומעליו    10משלושה צדדים בעובי    20  -צנור מתחת לרצפה המבנה יהיה עטוף בטון ב 

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

 וקים יתחילו מפני רצפת הבטון. ס"מ. החיש 20מ"מ כל    6טר חשוקים בקו

 בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.  .ב

 לדלוחין גבריטנרת צ  07.3.15

 

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

 ינו בתכניות ובמפרט תהיה מגבריט. נוספים שיצו 

 רים סניטריים מפליז. ם אביזתוך, עבר ברי, מחו HDPEצינור הדלוחין יהא גבריט,   .ב

 צנרת העוברת במילוי יש לעטוף מסביב.  .ג

 

 צנרת פי.וי.סי. לביוב חיצוני  07.3.16

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

 " עבה".  מסוג 

 תקע וגומייה אוטמת. -חיבור הצנרת מסוג שקע  .ב

 ובהתאם להוראות היצרנים.  םנטייהתקנים הרלווהתקנת הצנרת על פי  .ג

 כניסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים.  .ד

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

 בדיקת לחץ בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.  .ו

 

 ים תת קרקעי צנרת פוליבוטילן למים חמ  07.3.17

 

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

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

 לטופוגרפית הקרקע . 

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

 ת. לקבלת תוואי אחיד ללא שקיעו

 . כיסוי הצינורשעות. הבדיקה תבוצע לפי  24בדיקת לחץ זהה לדרג הצינור. משך הבדיקה  .ג

בהסתעפויות או בשינויי כיוון יש לעגן את הצנרת בגושי בטון לפי הנחיות יצרן הצינורות.   .ד

 גושי הבטון כלולים במחיר הצנרת.
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 ( למים קרים/חמים SUPER PIPE) .MULTIGULL/ S.P- צנרת  07.3.18

כדוגמת    2שויה  ע  S.Pצנרת   .א מאלומיניום,  אמצעית  ושכבה  מצולב  פוליאתילן  שכבות 

 מצרפלס. תוצרת 

 

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

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

 שר במסגרת זו כלולים: העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כא .ד

 בצעים.קבלת אישור בפיקוח לגבי הכשרתם המקצועית של המ  -

 צרן על ביצוע העבודה. וח היפיק  -

 שנים . 10המצאת תעודת אחריות מהיצרן למזמין למשך  -

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

 חריות הקבלן ועל חשבונו. תאום הפיקוח של היצרן יהא בא

 למטרה זו. בד, מתאימים צינורות החשופים לשמש יהיו צינורות שחורים בל .ה

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

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

 לדה או נחושת יהא  קוטר הצנרת כשווה ערך לצנרת פ .ח

 1" -שווה ערך ל –מ"מ חוץ  25

 .  3/4" -לשווה ערך   –מ"מ חוץ  20

 1/2" -שווה ערך ל –מ"מ חוץ  16

 מ"מ חוץ.  14אין להשתמש בצנרת בקוטר  

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

 ל המילוי. צנרת במילוי הרצפה תותקן רק לאחר שפוזר חו .י

 את הצנרת במילוי הרצפה יש לעטוף מיד בגמר בדיקת הלחץ. 

אטמ'   6-משך שעות. לאחר הבדיקה יש להוריד את הלחץ לאטמ' ב  15בלחץ  לחץ    בדיקת .יא

נזק   ונגרם  שבמידה  בכדי  וזאת  הבניה  שלבי  כל  במשך  לחץ  תחת  הצנרת  את  ולהשאיר 

 לצינור ניתן יהא לאתרו מיידית ולתקנו. 

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

 רד. דוד נמדד בנפהבי

 

   אביזרי צנרת  07.3.19

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

 אטמ'  16 –לחץ עבודה       
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 C 100ْ  טמפ' עבודה        

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

 מאוגן. 

 

קנה של רקורד, לאחריו, בכיוון הזרימה ,  ידי הת-ק עלא ניתן לפירוכל אביזר שאינו מאוגן יה .ג

 או בינו ובין מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר. 

 

 ברזים .ד

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

 ר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.מחב

רות הנוזל. לסוג וטמפרטום אטם מתאים  חלקים ע  3ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס   (2

 כדור מצופה כרום עם מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.ה

נירוסטה   (3 ציר  ותמסורת,  הפעלה  גלגל  עם  יציקה.  ברזל  עשויים  פרפר  מדף 304ברזי   ,

 טרלי )אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות(. מצופה ריסלן, תושבת מגומי ני

 ונית. חיצ  אימים להתקנהכים להיות מתברזים מותקנים מחוץ למבנה צרי

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

 גוף מצופה אמייל, טריז מצופה גומי סינטטי.      

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

לה מברזל  גלגל ההפעגומי בוטילי.  ה. דיאפרגמה מ (  ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציק 5

 יציקה. מראה סימון מצב פתיחה. 

 חוזרים -אל .ה

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

יציקה מצ ברזל  גוף  רכות. אלכנפי,  מנירוסטה, תושבות  וקפיץ  דיסקיות  נאופרן,  פנים  -ופה 

 פוס שקט. אבות יהיו מטיתקנים אחרי מש חוזרים המו

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

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

ס אזור לחץ מופחת. הציוד עשוי נירוסטה , יצקת  ידו מיא"מ. מונע זרימה חוזרת יהא מטיפו

 (. 2ונזה )עד " ברזל מצופה אפוקסי או בר

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

 לתיק המתקן. 
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 מסננים  .ז

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

)חור    20נירוסטה   "  0.75מש  בקוטר  מסננים   ) בברז    1.5מ"מ  מצוידים  כדוריומעלה    ניקוז 

 הרצפה. וצינור עד 

 מקטני לחץ  .ח

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

 אה. לכיוון ומשאר קבוע וסטטי גם בחוסר זרימה . גוף הווסת עשוי פליז. לחץ ביצי

2)  " מברזל  3קוטר  הברז  גוף  נווט.  ידי  על  מופעל  דיאפרגמה  טיפוס  ציפ  ומעלה:  וי  יציקה, 

 וף הנווט מפליז. פנימי וצביעה חיצונית, דיאפרגמה נאופרן, ג אלסטומרי

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

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

 שסתומי בטחון  .ט

סיבוב או  משיכה  וידית  קפיץ  מוחזר  מטיפוסמטיפוס  או  ע  ,  גוף  הידראולי  דיאפרגמה.  ם 

כיול   נירוסטה.  עשוי  קפיץ  להחלפה.  ניתנת  התושבת   . הברגה  עם  פליז  עשוי  השסתום 

יהיו מצויידים עם חותם המונע שינוי  -השסתומים יעשה על ידי היצרן במפעל. השסתומים. 

 הכיוון. 

 משחררי אויר  .י

 גוף עשוי פליז. ברז ניתוק כדורי לפניו. 

 מישים חיבורים ג .יא

 ומעלה.         3. כולל מאוגנים בקוטר "2פרן, מוברגים עד קוטר "ם נאו עשויי

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

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

 "נפילה" של הקווים מהתמיכות.

 בקרה  זריאבי .יב

 מד לחץ    (1

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

 מצוייד בברז ניתוק ושחרור אויר כדורי ובסיפון. 

 מד חום  . 2

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

 וסטה. טה, גוף ניר, גשש נירוס לפחות 2.5מטל: סקלה " -טיפוס בי     

 טיפוס תעשייתי: גוף אלומיניום, מילוי כוהל, גשש נירוסטה.     
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 לפחות, קפילרה וגשש נירוסטה.  2.5קפילרי: סקלה "    

 דיגיטלי: קפילרי, גשש נירוסטה , גוף פלסטיק.    

 טמפ'   בקר( 3

נ     כיס  באמצעות  מיכל  בצינור/  המותקן  טמפ'  רגש  כולל  טמפ'  ובקרבקר  אלקטרוני    ירוסטה 

אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה    2-כולל תצוגת דיגיטלית, יציאה אנלוגית וה

 נפרדת כאשר אין לוח פיקוד מקומי. 

 בקר לחץ  ( 4

בצינ   המותקן  נירוסטה  עשוי  מתמר  כולל  לחץ  תצוגה  בקר  הכולל  אלקטרוני  ובקר  מיכל   / ור 

פיקוד או בקופסה נפרדת כאשר ותקן בלוח ה אות. הבקר מאתר  2-דיגיטלית, יציאה אנלוגית ו 

 י. אין לוח פיקוד מקומ 

 

 מדידה  .יג

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

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

 לבקר.

 תדריםמערכת הגברת לחץ עם משנה  07.3.24

 

 חרור ות סמשאב 07.3.29

 

 .  16048משאבות סחרור להסקה ומים חמים יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק  .א
 

 ( ON-LINEמותקנת ישירות על הקו )  2משאבות עד קוטר חיבור " .ב
 סבל"ד ניועדים לעבודת בחוץ. 1450מנועי המשאבות 

 

 סבל"ד מיועד לעבודה בהחוץ  1450מנועי המשאבות  .ג
 

חמי .ד למים  הסחרור  סניטריים  משאבות  מותא ם  פתוחות  תהיינה  במערכות  לעבודה  מות 
 של מים חמים. 

 

 מעלות צלזיוס )דרישת מינימום(.  100אטמ'  8המשאבה מתאימה ללחץ עבודה  .ה
 

 און שווה ערך מאושר. DAB"גרונדפוס"  –תוצרת מומלצת  .ו
 

 דה אופני מדי .ז
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וחיזוק, התקנה  סידורי  כולל  מחירן  במקום.  פועלות  כשהן  נמדדות  חיווט    משאבות 
 ילוס איזון והרצה. מי במידות הצורך, בסיס בטון במידת הצורך , פ י, מפסק מקו חשמל

 

 תאי בקורת  07.3.30

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

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

מ תאים  שיהו  או  קדוחים,  פתחים  ועם  הכניסה  חצינור  עם  תח שולבים  פנימי  תון  לק 

זר  תעלת  עם  טרומי  מבטון  וחיצוני  מוכנות  מפוליאתילן  ויציאות  וכניסות  מובנות  ימה 

 לחיבור צנרת. 

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

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

 . D-400טיפוס   –חניה, כביש וכו'( ועת רכב ) מות עם תנ קובמ -

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

 ביטומני כדוגמת "איטופלסט" מתוצרת וולפמן. 

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

 או המפקח. הפיתוח 

ס"מ מתחת האספלט כאשר רק הפקק ומסגרת    20ים במשטח אספלט יבוצעו תקרה  את .ה

 המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט. 

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

 בתוך הפקק. יצוק 

תקרה   .ז עם  יבוצעו  מרוצף  במשטח  מכס  20תאים  עם  המשטח  מתחת  עשוס"מ  עליון  י  ה 

בר מרובעת  מיציקת  מסגרת  הכולל  אבני    60X60זל  להנחת  הכנה  עם  מרובע  ופקק  ס"מ 

 תוצרת וולפמן.  66הריצוף בתוכו. המכסה כדוגמת דגם 

טרו .ח יהיו תאים  וכו'.  חניה  במרתף  כגון  בטון,  )רצפה  תאים מתחת משטחי  מוכנים  מיים 

קים במשטח והמסגרת יצווקירות( עם תקרה טרומית מתחת רצפת הבטון כאשר הפקק  

התא יש לבצע בסיס מבטון מזוין  בטון וגימור הפקק זהה לגימור הבטון. מתחת רצפת  ה

 הקשור אל עטיפת הבטון של הצנרת ואל רצפת הבטון.  30-ב

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

 כדלקמן:  

 ס"מ  50ס"מ, פתח  80עד עומק   60קוטר 

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

 ס"מ .   60ס"מ, פחת  250עד עומק  100X80או מלבני  100קוטר 

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

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

 מופת חדירה מיוחדת עשויה פי.וי.סי. 
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 ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קונית עליונה.  125  -ו  100  תאים בקוטר .יא

 מפלים יעשו לפי הנחיות הבאות: .יב

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

 יות )משולם בנפרד(. ס"מ: מפל פנימי או חיצוני כמצוין בתכנ 40מעל 

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

 זרימה. 

 בגמר העבודה יש לבצע מדידה של הביוב והתיעול כבסיס להכנת תכנית "כפי שבוצע".  .יד

מחיר תאי הביקורת כולל בסיס, חוליות, תקרות בהתאם לעומס הדרוש, מכסים,   מדידה: .טו

 קומפלט.לתוך התא, מדידה בגמר הביצוע,  ליזרים מיוחדים לכניסת צנרת הביוב/תיעו אב

 כזהות לשוחות הטרומיות מבטון.  ההפלסטיק תימדדנות שור
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 עבודות חשמל   08פרק 

 תאורה העבודה: .1
 זה דן בביצוע עבודות חשמל מתח נמוך בפרויקט מבנה רב תכליתי מגדל תפן . מפרט 

 העבודות כוללות בין השאר:

 הארקת יסודות.  .1
 שני חדרי טרנספורמציה. חשמל מ"ג, ושנאים בות לוח מתקן חשמל מתח גבוה כולל  .2
 אספקה והתקנת לוחות חשמל מתח נמוך.  .3
 אספקה והתקנה מערכת מנית אנרגיה לצרכנים השונים  .4
 תשתיות בפיתוח כולל תאורת חניון, והזנות חשמל ותקשורת לכל המבנים בפרויקט.  .5
 מערכת גיבוי על ידי גנרטור חירום.  .6
 התקנת גופי תאורה.  .7
אוטומטיים בלוחות חשמל )באישור המפקח בכתב בלבד(, ש, כיבויים  אוי  גיל מערכות   .8

 וכריזה. 
 אחריות לפעולה תקינה של המתקן למשך שנה אחת מיום מסירתו למזמין.  .9

 

 רשימת תכניות:  .2
 ראה נספח א' רצ"ב.  

 

 עדיפות בין מסמכים:  .3
קח  מפ  פניבכל מקרה של סתירה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים יובא הדבר ב

 ין והחלטתו אשר תינתן בכתב היא תהיה הקובעת. מטעם המזמ

סדר העדיפויות כדלקמן: תכניות, כתב כמויות, מפרט מיוחד, מפרט כללי, תקנים  
 )הקודם עדיף על המאוחר(. 

 

 פקוח ובקורת העבודה:  .4
 כל עבודה תבוצע בתיאום עם המזמין, מפקח מטעמו או עם המתכנן.  .1

ולפק זמי המ  המפקח הוא הממונה מטעם  ח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע לפי לוח  ן לבדוק 
 הזמנים. לפיכך: 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק של העבודה או המתקן אשר לא  .א
הוראות   את  לבצע  חייב  הקבלן  ויהיה  להוראותיו,  ו/או  לתכניותיו  בהתאם  בוצעה 

 המפקח תוך תקופה שתיקבע ע"י המפקח. 
מר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה,  כל חו ול  לפס המפקח רשאי   .ב

הקבועות   לבדיקות  נוסף  חומר  כל  של  ובחינה  בדיקה  לדרוש  רשאי  יהי  כן  וכמו 
 בתקנים הישראליים. 

אין  .ג דעתו  לפי  אם  ממנה,  חלק  או  בכללה,  העבודה  את  להפסיק  רשאי  יהי  המפקח 
 נדס. ת המהראוהו  ט הטכני, אוהעבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפר

העבודה  .ד לטיב  ביחס  שתתעורר  שאלה  בכל  והאחרון  היחידי  הקובע  יהיה  המפקח 
 ולאופן ביצועה. 

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל שהיא  .ה
להסיר  לקבלן  להורות  המפקח  רשאי  אותה, אחרת  ולבדוק  לבקרה  לו  לאפשר  בכדי 

 ונו.חשבעל  מעל העבודה את הכיסוי 
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 חריות לנזקים:א

כתוצאה   ולרכוש  לאדם  ונזקים  למנוע תאונות  בכדי  בכל האמצעים  לנקוט  על הקבלן 
המזמין   נגד  נגדו,  פיצויים  תביעות  של  במקרה  האחריות  בכל  ישא  הקבלן  מעבודתו. 
כתוצאה   לרכוש  או  לאדם  שיגרם  נזק  עבור  בתשלום  ויחויב  אחר  אדם  כל  או 

 משנה שלו. ו או קבלן  חו, בא כוח י ל מעבודתו, ש 

 

 הצעת מחיר: .5
העשויים   עבודות  עם  הקשורים  הפרטים  כל  את  ללמוד  הקבלן  על  הצעתו  הגשת  לפני 
להשפיע על עבודתו ועל המחיר, כמו תנאי המקום, פרטי החוזה, המפרט, תנאי התשלום  

 וכד'.

מספ סיבה  יהוו  לא  מראש,  בחשבון  נלקחו  שלא  עבודה  פרטי  או  הבנה  לשינוי    ת קאי 
 חירים.המ

 

 חומרים:  .6
על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה באישור המפקח ו/או המזמין לפני  

התקנתם. המהנדס ו/או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידע ו/או תאור טכני, ו/ו דגימה של  

 חומרים לפני מתן אישור על שימוש בהם. 

 יידרש.  אםב על חשבונו ציוד שלא יאושר יוחלף על ידי הקבלן

אישור הנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים 
 המסופקים במתכונת אותן דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים. 

 

 ביצוע העבודה: .7
לסוג   מתאים  רשיון  בעל  עבודה  מנהל  בהנהגת  מקצועיים  פועלים  ע"י  תבוצע  העבודה 

במשך כל זמן הביצוע. המזמין רשאי לפסול כל עובד,   קום העבודה ר יימצא במשאהעבודה  
כולל מנהל עבודה, או יצרן שלפי דעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה ללא מתן הסבר. 

 החלפת מנהל העבודה במידה ותידרש ע"י הקבלן תאושר מראש ע"י המפקח. 

 

 עבודות חריגות:  .8
בקש לבצען או  שר הקבלן מפי החוזה ואופיעים בסעיעבודות נוספות או ציוד נוסף שלא מ

מחירים   ניתוח  עם  חשמל  עבודות  לחשבון  מצורף  נספח  להגיש  עליו  חריג,  במחיר  לספק 
 עבורם. מחיר חריג יתבסס על:

 מחירי סעיפים אחרים בחוזה. .א
פי מחירון "דקל",  ובאם לא ניתן להתבסס על מחירי החוזה אזי המחיר ייקבע ל .ב

 החוזה. לפני חתימת עם הנחה שתיקבע 
ואם לא ניתן להתבסס על מחירי "דקל", אזי לפי מחירון של ספק הציוד, ובהנחה   .ג

 ממחירי המחירון.  25%קבועה של 
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 תאום עם גורמים אחרים:  .9
הדרושות   להכנות  בנוגע  הנחיות  לקבל  בכדי  החשמל  חברת  עם  בדברים  לבוא  הקבלן  על 

כן עליו  -מום המפקח. ככל בתאום עמל ולבצעם בהתאם ובמועד המתאים, הלחיבור החש
בכל  ל ולנקוט  באתר  העובדים  האחרים  הקבלנים  עם  מלא  פעולה  ובשיתוף  בתאום  עבוד 

 האמצעים שעבודתו לא תינזק או תוסתר על ידי עבודת הקבלנים האחרים. 

 

 אחריות הקבלן: .10
חומרים ומכשירים שסיפק לתקופה של  הקבלן אחראי כלפי המזמין עבור טיב העבודות,  

ופה זו על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל  מתקן. במשך תקריך קבלת ה נה אחת מתאש
עבודה לקויה ולהחליף כל חומר או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נבע משימוש בלתי  

 נכון או רשלנות של אנשים המשתמשים במתקן. 

 

 פקוח:  .11
י על  ואישור  העבודה  על  המלאההפקוח  מאחריותו  גורע  אינו  המפקח  של והבלעדית    די 

 קופת האחריות. מתקנים במשך תהקבלן ל

 

 קבלן משנה: .12
על הקבלן לקבל אישור מראש ובכתב על מסירת חלק מהעבודה לקבלן משנה. בכל מקרה  
הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, הנזקים או המחדלים של קבלן המשנה. כל מו"מ יתנהל  

חובה על  במפרט כי    וין במפורשבלבד ולא עם קבלן המשנה. במידה ומצבאמצעות הקבלן  
תבוצע    הקבלן עבודתו,  במסגרת  מסוים  ציוד  ו/או  לעבודה  מומחה  משנה  קבלן  להעסיק 

העבודה ע"י קבלן המשנה בלבד אשר יבחר מבין רשימת קבלנים מומלצים של המזמין, או  
 קבלן כזה שאושר מראש ובכתב ע"י המזמין. 

 

 : בדיקות .13
 . ות שבאחריותות כל המערכינות והפעלבגמר העבודה הקבלן יערוך בדיקת תק

 לאחר בהבדיקה הנ"ל:

 הקבלן ימסור את מתקן החשמל לבדיקת בודק מוסמך פרטי שיאושר על ידי המזמין.  .א
 הקבלן ימסור את מתקן החשמל לבדיקת בודקי חברת חשמל. .ב
 אש והכיוביים האוטומטיים לבדיקת מכון התקנים.הקבלן ימסור מתקן הגילוי   .ג
בכ .ד ישתתף  ההקבלן  בדיקות  המערכות אינט ל  כל  הפעלת  לצורך  המערכות  בין  גרציה 

 שבאחריותו בנושא אינטגרציה. 
 הקבלן יתקן באופן מיידי ועל חשבונו כל ליקוי שיתגלה בכל אחת מהבדיקות הנ"ל. 

 

 מפרט טכני לאספקה של יחידת דיזל גנרטור

 

 כללי:  .1
זרם    לאספקת  גנרטור  דיזל  כוח  יחידת  של  באספקה  דן  זה  בשעת   אלטרנטיביתמפרט 

 . ם בלוח חשמל ראשי במתחם המרכז המסחריחירו

 על הספק לפרט בהצעתו את הפרטים הבאים:  
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 דגם היחידה ומחירה הבסיסי. •

 טית(.תוספת עבור חופה מפח )צבועה אלקטרוסט •
 שנים.   5 -רשימת מלאי חלקי חילוף נדרשים ומחירם המובטח ל  •

 הובלת היחידה והכנסתה לחדר המיועד לה. •
 והוצאתה מהשטח.   הקיימת,היחידה וק נית •

 

 תיאור המתקן:  .2
ייעודי עבורו בצמוד לחדר חשמל ראשי קיים בקומת קרקע, ויכלול  הגנרטור יוצב בשטח  

  HEAVY DUTYמיכל דלק יומי, מערכת התנעה אוטומטית, לוח חשמל ומצברים מסוג  
ופק  ידה אשר תס להתנעה, צנרת פליטה עד אל מחוץ לבנין, השתקה )אופציה( וקירור. היח 

ה של כל הרכיבים וציוד  נורכבת, מושלמת ומחוברת ללוחות כולל אספקה והתקתהיה מ
של   ומושלמת  תקינה  לפעולה  נדרש  אולם  לאו,  אם  ובין  במפרט  נזכר  אם  בין  העזר 
היחידה. את צינור הפליטה יש למקם ולכוון בזמן הביצוע בהתאם למציאות בתיאום עם  

להכי הקבלן/ספק  על  תהמפקח.  ולהגיש  עבוד ן  לפני  כניות  תאושרנה  אשר  והרכבה  ה 
מהנדס. תכניות אלו תכלולנה הצבת היחידה, מיקום הציוד לרבות  הביצוע ע"י המפקח וה

בטרם  לעבודה  הקבלן  ייגש  לא  וכו'.  מצברים  כבלים,  ודלק,  פליטה  צנרת  חשמל,  לוח 
 נמצאות בידיו תוכניות כאלה חתומות ע"י כל הגורמים. 

 

 : תיאם העבודה .3
וד,  ור תסופק בהתאם למפרט הטכני המצורף ותורכב על היסיזל גנרט מערכת הד  .א

 כולל התקנת כל האביזרים החשמליים הדרושים להפעלתו הסדירה. 
הכוח,   .ב מערכת  אל  הגנרטור  לוח  וחיבור  ההרכבה  את  העבודה  כוללת  כן  כמו 

 הפיקוד והבקרה החשמלית והמכנית, לרבות: 

 אספקה והתקנת מערכת אספקת דלק.  •
הרכ • וחיבוראספקה  של    בה  תקינה  לעבודה  הדרושים  האביזרים  כל 

 טור. הדיזל גנר

מעץ   • מבנה  על  יותקנו  המצברים  מצברים.  מערכת  והתקנת  אספקה 
חיבור   כן,  כמו  מתאים.  כיסוי  כולל  צדדיו,  מכל  אפוקסי  בצבע  צבוע 

 התנעות אחת אחרי השניה.  5המצברים יאפשר 
מכון    ד האנרגיה,רשיון משר  בדיקת ומסירת המתקן בצורה תקינה עם •

ר המסמכים הדרושים  חברת החשמל, תכניות מעודכנות וית  התקנים,
 לצורך זה. 

 אספקת סט כלים לטיפול במערכת. •
 

 תנאים כלליים לאספקת והתקנת דיזל גנרטור  .4
 

לפי התקנים הישראליים, או בהעדרם לפי תקני ארץ המוצא של  .א העבודה תצא לפועל 
 הדיזל גנרטור. 

 

הציו .ב וחומר כל  הד  כוללים:   עזרי  העזר  חומרי  הקבלן.  ידי  על  יסופקו  העבודה  לביצוע 
אחר  חומר  כל  או  חול  חצץ,  מלט,  אינסטלציה,  חומרי  מתכת,  חומרי  חשמל,  חומרי 

 הדרוש להשלמת העבודה. 
 

אשר  .ג העזר  חומרי  וכל  גנרטור  הדיזל  של  ושמירתו  לאחסנתו  אחראי  יהיה  הקבלן 
 . מיןליד המזמסירתם ישתמש בהם בהרכבה, עד 
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ספקי   .ד כל  של  ההרכבה  הוראות  לפי  לפועל  תצא  שהעבודה  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן 
מערכות הדיזל גנרטור והוא יהיה האחראי הישיר למסירת המתקן כולו במצב עבודה 
תקין, נקי ומסודר, ובצורה תקינה. אחריות הקבלן כוללת הרצת המתקנים תחת עומס 

 מלא.
 

הוא .ה כי  יאשר  בא  הקבלן  יסובדק  ההובלה ונהדי  ופן  ההעמסה,  דרכי  היטב  לו  ירים 
והפריקה של כל הציוד המיכני והחשמלי והוא מקבל את האחריות להובלתו התקינה  

 של כל הציוד. 
 

ההרכבה המכנית של הציוד תכלול את הרכבת צנורות המפלט והמשתיק על אביזריו,   .ו
ה הדלק,  ומערכת  לדיזל  וחיבור  יומי  דלק  מיכל  ליציהתקנת  יחידכל  דה עבוות  רת 

 מושלמות לפעולה אוטומטית.
 

המפקח יקבע את הניסיונות שעל הקבלן לבצע עם גמר ההתקנות בכדי להיווכח כי כל  .ז
 פעולות אלו תכלולנה בין היתר:   –המערכת האוטומטית פועלת בצורה תקינה 

 הפעלת הדיזל גנרטור ידנית. -

 בדיקת והפעלת מערכת הדלק. -

 וטומטי.ן אאופ דנית ובערכות יהפעלת כל המ -

 

ואחריות .ח )  שירות  שנתיים  לידי    24למשך  ומסירה  תקינה  הפעלה  מתאריך  חודשים( 
 המזמין. 

 

 יחידת גנרטור עבור: .5
 (PRIMEבעבודה רציפה ) KVA 250 הספק מופק: 

 וולט חיבור כוכב עם נקודת אפס מוארקת.   230\400 מתח:

 סל"ד  1500 מהירות סיבובים 

 הרץ  50 תדירות 

 10% ות שלבגבול זרם  יתרת

 קירור מים  קירור 

ו/או    –סולר   דלק בחוץ  סככה  ו/או  הגנרטור  חדר  משטח  בתוך 
הפעלת   תאפשר  אשר  בקיבולת  דלק  מיכל  יותקן  בטון, 

שעות בעומס מלא. מילוי הדלק    12היחידה ברציפות במשך  
 יעשה ישירות לתוך המיכל ע"י מיכלים ניידים. 

פלי צינור פליטה  צינור  קוטיותקן  בעל  מומטה  צינור  ר  היצרן.  ע"י  לץ 
 הפליטה והמשתיק של הגנרטור יבודד.  

תנע באופן ידני או אוטומטי עפ"י דרישה. תותקן  הגנרטור יו התנעה 
  180בקיבולת של    HEAVY DUTYמערכת מצברים מסוג  

עץ   כן  על  יותקנו  המצברים  בלוח.  שישולב  מטען  עם  א/ש 
 ומצות. צבוע בצבע המונע פגיעות בעץ ע"י הח 
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לוח החשמל יותקן כיחידה נפרדת על הגנרטור. הלוח יכלול   החשמל ח לו
הראשי,   המפסק  הדרושים את  והבקרה  הפיקוד  מכשירי 

מתח   זרם,  מדי  לרבות  הגנרטור  עבודת  על  תקין  לפיקוח 
 ותדירות, שעות עבודה, טעינת מצברים, נורות תקלה וכד'.

  

 אישור שלבי העבודה:  .6
העבודה משלבי  שלב  תוך  כל  וא   יתבצע  יהיה  תיאום  לא  כזה  אישור  המפקח.  של  ישור 

ו/או   שאושר  לשלב  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  במאומה  לגרוע  בכוחו 
 האישור הנ"ל יינתן בכתב.  –לעבודה במצב הסופי והמושלם ו/או כל חלק ממנה 

 

 הרכבה  .א
ב  ימצאו  לאחר שהתוכניות  רק  הגנרטור  הרכבת  לביצוע  לגשת  דיו  יעל הקבלן 

 ע"י המפקח:שיאושרו  ולאחר

 תכנית סכמתית של חיבורי הצנרת.  -
 תכניות היסודות וההרכבה.  -
 הוראות שימוש ופונקציות של מערכות הגנרטור.  -
 תכנית מקום הגנרטור.  -

 

 צינורות וחיבורים: .ב
למיניהם יהיו חדשים, חסרי פגמים וליקויים מכל סוג  כל הצינורות והחיבורים  
מגולוונ צינורות  יחוברו  שהוא.  באמים  הברגהביניהם  פלדה  ו  צעות  צינורות 

 שחורים באמצעות ריתוך. טיב החיבורים בכל מקרה כמפורט להלן: 

 חיבורי הברגה  -
פלסטי   בסרט  ההברגה  את  לעטוף  יש  החיבור  לפני  קונית.  תהיה  ההברגה 

להקפיד על חיתוך נקי של צינורות, לפצור בסכין את סף החיתוך  מטפלון. יש  
 שארית החיתוך.  ממנו את כלה ולהרחיק שבתוך הצינור

 

 חיבורי ריתוך: -
חיבור ריתוך יבוצעו באמצעות ריתוך חשמלי וע"י בעלי מקצוע מומחים. יש  

לנקותם מלכלוך ו/או חלודה לפני ביצוע    Vלהכין את שטחי הריתוך בצורת  
הריתוך. הניקוי צריך להיעשות בצורה יסודית עד לגילוי פני המתכת  עבודת  

יהיהנקייה.   וללהריתוך  רצוף  אחת  ה  שכבה  של  הריתוך  בגמר  הפסקות.  א 
פני הריתוך עד להופעת המתכת  ולפני ביצוע השכ בה השנייה יש לנקות את 

הנקייה. אין להתחיל בריתוך בשכבה נוספת לפני השלמת הקודמת לחלוטין.  
ה ויתגלו מקומות ריתוך פגומים יש לתקנם ע"י הרחקת שכבת הריתוך  במיד

 כבת ריתוך חדשה. ה וביצוע שמצעות השחז הפגומה בא

 

 צביעה:  -
לנקות היטב מחלודה, לכלוך, אבק, שומן  את כל   חלקי הפלדה שייצבעו יש 

בבסיס   למרוח  יש  השטחים  את  יבשים.  יהיו  לצביעה  המיועדים  והשטחים 
ולאחר מכן יש לצבוע בשתי שכבות של צבע יסוד, שכבה אחת של צבע מקשר 

 רט טמבור.הכל לפי מפ  –ע עליון ושתי שכבות סופיות של צב
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 מערכת הפליטה:  -
כל    מערכת ואגנים.  ריתוך  ע"י  הפליטה תורכב מצינורות שחורים מחוברים 

על   ללחץ  לגרום  לא  כדי  יציבה  בצורה  תמוכה  תהיה  הפליטה  מערכת 
החיבורים הגמישים. המערכת תהיה צבועה בצבע שיעמוד בפני החום אשר  

ור יהיה לפי המלצת  קוטר הצינ  אם לסביבה. בצינור הפליטה. גוון הצבע יות
 ותוך התחשבות באורך צינור הפליטה.  יצרן היחידות

 

 מערכת הדלק היומי:  -
בחדר   יותקן  המכל  הקבלן.  ע"י  שיסופק  יומי  דלק  מיכל  הדיזל  ליחידת 
מראה   יותקן  במיכל  מתאימות.  סמוכות  באמצעות  יציבה  בצורה  הגנרטור 

נ  מצינורות  יהיו  הקווים  כל  חיבוגובה.  הצינורותחושת.  ולמגופים    ר  למיכל 
הברגה ע"י  צינורות  יעשה  ע"י  יעשה  בדיזל,  הקיימות  לכניסות  החיבור   .

 גמישים עם הברגות. 

 

 לוח חשמל גנרטור:  -
הדיזל   אל  פיקוד  כבלי  עם  הקבלן  ע"י  ויחובר  יותקן  שיסופק,  החשמל  לוח 

גם חיבור  לתכנית החיבורים של יצרן הציוד. העבודה תכלול  גנרטור בהתאם  
של היחידה. כמו כן יחבר הקבלן  ר ומאוורר להפעלה התקינה  נוע המאוורמ

 את לוח הגנרטור אל לוח החשמל הראשי בבנין. 

  

 לוח החשמל יכלול: .7
 מערכת אזעקה  -

עליית טמפרטורת המים,   של  לכל מקרה  אוטומטית  חזותית  קולית  מערכת אזעקה 
ם, חוסר ינה למצבריר, חוסר טעלחץ שמן נמוך, פגם בהתנעה, עומס יתר של הגנרטו

הקולי והחזותי יימשך כל עוד לא סולקה התקלה. נוסף לכך תפסיק   דלק וכו'. הסיגנל 
מערכת האזעקה את המנוע באופן אוטומטי בהגיע התקלה לממדים של סכנה. כמו  

, מד זרם, מדי לחץ למים ושמן,  כן תצויד המערכת במכשירי המדידה כמו מד מתח
קלה למערכת כן מגע יבש להעברת סימן תהמערכת. יוח נאות של  בכדי לאפשר פיקו 

 הבקרה. 

 

 מערכת הפיקוד של הגנרטור  -
אוטומטית של הגנרטור בהיעדרות מתח הרשת והפסקה אוטומטית הבטחת הפעלה  

בתחום   לכוונון  הניתנות  זמן  השהיות  עם  המתח  החזרת  ולא   0-15עם  והיה  דקות. 
יעשה   הגנרטור,  הפעלת  ניסיון  התניצליח  עניסיון  נוסף,  התנעה   5ד  עה  ניסיונות 

מיוצרים על רצופים. עם תום תהליך הפעלת הגנרטור והגעתם של מתחי תדר וזרם ה
להחלפת   פקודה  ותועבר  הפיקוד  במערכת  יבש  מגע  ייסגר  נומינליים  לערכים  ידיו 

 מקור ההזנה בלוח החשמל המגובה.  

 

 בדיקה סופית ומסירת העבודה ע"י הקבלן: .8
על הוראות ההרכבה וההפעלה של יצרן הדיזל גנרטור. ההפעלה  ות  פדנשמור בק הקבלן י

וכחות נציג המזמין ואחרי בדיקה קפדנית של כל  הראשונית של הציוד תעשה אך ורק בנ
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החיבורים החשמליים והמכניים. הקבלן יבצע את כל ההכנות לקראת ההפעלה הראשונה  
הוראות, שחרור  ים בהתאם למילוי שמנ בהתאם להוראות היצרן כגון: הורקת שמן שמור,

וכו'. הקבלן יקפיד על כך שחיבור הגנרטור מבחינת סדר   אוויר מהצנרת, מילוי מצברים 
הפאזות יהיה זהה לסדר הפאזות של רשת חברת החשמל, ביצוע הבדיקות של ההפעלות  
האוטומטיות יעשה בעומס מלא ועל הקבלן לספק את הציוד הדרוש להעמסת הגנרטור,  

יקבע  ה הניסיונ מפקח  כל  את  כי  להיווכח  בכדי  ההתקנות  גמר  עם  לבצע  הקבלן  שעל  ות 
 ה תקינה. פעולות אלה תכלולנה בין היתר: המערכת האוטומטית פועלת בצור

 הפעלת הדיזל גנרטור ידנית.  .א
 בדיקת והפעלת מערכת הגנרטור. .ב
 הפעלת כל המערכות ביד באופן אוטומטי.  .ג

 

 ו ע"י הקבלן. וד יסופקלהפעלת הצי ם הדרושים שעות עבודה והשמני 5  -הדלק ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

75 

 

 על הספק למלא את הטבלה הבאה, ולצרפה להצעת המחיר שלו: 

   תוצרת ורגנרט

   דגם

 קו"א   הספק 

 אמפר   זרם

 הרץ   תדירות 

   סיבובים לדקה 

   מקדם הספק 

   מצבר

   חימום קודם 

   משקל כללי 

 שבועות   זמן אספק 

   לוח חשמל 

   תוצרת מנוע

   דגם

   כמות צילינדרים 

   נפח צילינדרים 

   סיבובים לדקה 

   יחס דחיסה 

   כוח סוס 

   קירור 

   תצרוכת דלק לשעה 

   משקל

   תוצרת מטען

   דגם

   חיבור 

   פאזות 
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 מפרט מיוחד:  08.01

 

 צינורות  08.01.01

 הוא עובר תפר התפשטות. כל מקום בו יש להתקין שרוול לצינור ב

ותקרות המבנה יהיה באמצעות חבקים אשר יבטיחו הידוק  חיזוק הצנורות אל דפנות  
 יציב ובר קיימא ויתאימו לסוג המבנה וקוטר הצינור. 

על   יעלה  לא  הצינור  לאורך  החבקים  בין  ו  40המרחק  מוצא   10  -ס"מ  מנקודת  ס"מ 
 וכניסת הצינור לאביזר. 

 ועד לאביזר עצמו. כל אורכם מנקודת המוצא יו רצופים להצינורות יה

כ "אנטיגרון" מעבר  מעברי  דרך  ייעשה  לצינור  מאביזר  או  לאביזר  מהצינור  בל 
 המתאימים לסוג המתקן. 

ייעשו באמצעות אביזרי   פניות  מעקפים מעל צינורות או מכשולים אחרים קיימים או 
 עזר אוריגינליים.

זיה תוויות  ישאו  הצינורות  כתובתכל  עם  בשתי    וי  הצינור  אל  ויחוזקו  יותקנו  ברורה, 
 התוויות יהיו עשויות מחומר פלסטי קשיח עם כתובת בלתי מחיקה.   קצותיו.

 

 הארקות והגנות אחרות:  08.01.02

 א.. ליד לוח החשמל יותקן פס השוואת פוטנציאלים שיחובר להארקת היסוד. 

של    מינימלי  בחתך  יהיה  הפוטנציאלים  השוואת  וב  40x4פס  מ  ס"  80אורך  מ"מ 
 מתאים. כל בורג יהיה עבור חוט הארקה אחד בלבד.  1/4חורים ובורג " 10ומינימום  

 ב. כל חלקי המתכת במבנה יאורקו לפס זה. 

מחוץ              נוספת  אלקטרודה  לבצע  יש  רצויה,  הארקה  התנגדות  תתקבל  ולא  במידה  ג. 
פוטנצ השוואת  לפס  לתקנות  בהתאם  ולחברה  לקלמבנה  עד  התנגדויאלים  ת  בלת 

 הארקה רצויה. 

ד. יש לבצע הארקת ליסודות תוספת הבניה ולחברה לברזל הזיון של היסודות הקיימים 
 לפחות בשני מקומות. 

 ה.יש לבצע הארקה למסילות המעלית בפיר המעלית. 

 

 קופסאות חיבורים   08.01.03

 ה מאליו כל קופסאות החיבורים יהיו עשויים מחומר פלסטי קשיח כבד כב

  70במידות סטנדרטיות מקובלות בעל קוטר או אורך צלע מינמלי של    ות יהיופסא הקו
 מ"מ לפחות עם מספר כניסות/יציאות אוריגינליים כנדרש.

 הקופסאות יחוזקו אל דפנות ותקרת המבנה באמצעות ברגים.
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מכסי הקופסאות יהיו מחומר פלסטי קשיח כבד כבה מאליו ומיוצרים במיוחד בשביל  
לתוך    א שמשתמשיםסגירת הקופס ברגים המוברגים  לסגירה באמצעות  והניתנים  בה 

 הקופסא. 

 על גב הקופסאות תהיה כתובת עם מספר המעגל. 

 

 כבלים ומוליכים 08.01.04

על הקבלן לסמן את כל הכבלים והצינורות הנכנסים והיוצאים ללוחות החשמל על ידי   
 '' חרוטה. סימון ברור ובר קיימא, כמו דסקית סנדויץ

 

 לוחות חשמל מתח נמוך  08.01.07

 דרישות כלליות: 

תקן   לפי  יבנו  מודולרים,    IEC 60439הלוחות  לוחות  ויהיו  בלוח  נומינלי  לזרם  בהתאם 

 ובגמר העבודה יש להטביע סימן תו תקן על גבי מבני הלוחות. 

הלוחות   ביצוע  מוש לפני  תכנון  לאישור  והתוכניות  הציוד  רשימת  עם  ישלח  לם  הקבלן 

 רוט זרמי קצר הגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוחות החשמל. הכולל פי 

גודל   לגבי  הביצוע  בתוכניות  המופיעים  לאלה  זהים  נתונים  על  מבוסס  יהיה  התכנון 

 המפסקים, הזנות ויציאות. 

  ( התאימות  על  אחראי  יהיה  ויכילן  COORDINATIONהקבלן  ההגנה  יחידות  בין   )

 בהתאם לתכנון. 

התקנים והוסמך כמפעל ליצור לוחות חשמל מתח נמוך    צרן מאושר ע"י מכוןיה יוחות יהיצרן הל 
 ובהתאם לזרם הלוח ) גודל מפסק ראשי(. 22כנדרש בת"ת 

של סביבה  לטמפרטורת  יתוכנן  המיתוג     C˚40הלוח  ציוד  של  ההעמסה  ליכולת  התייחסות  תוך 
ל הלוח, בהתחשב  בעומס מלא שובהתחשב בדרישה להפחתה מינימלית בביצועי הציוד בהפעלה  

, לא תגרום  לעליית הטמפרטורה מעבר  1טבלה    IEC 60439-1זמניות כמופיע בתקן  -במקדם הבו
 . 2טבלה  IEC 60439-1לערכים המוגדרים בתקן  

 .50%הלחות המכסימלית בטמפרטורה הנ"ל היא  

 מטר. 2000 גובה האתר מתחת ל

תקן   בדרישות  יעמוד  אויעב  IEC 60439- 1הלוח  הבור  כל  המפורטות  ת  טיפוס  דיקות  אב  בו. 
 לבדיקת דגם.  IEC 60439-1הלוח ייבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן  

קצר,  זרמי  ממעבר  כתוצאה  הנובעים  בכוחות  הלוח  לעמידות  הבדיקות  ובמיוחד  הבדיקות  כל 
ות עם  יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת בלתי תלויה כאשר הן מבוצע  גבולות עליית טמפרטורה וכו'

 מורכב ובתנאים אמיתיים.ציוד 

 בונה הלוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את התעודות הבאות: 

 תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים,

 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה, 

 יצרן מכלולי הלוחות, תעודה המאשרת העברת ידע על ידי 

 יר הידע. אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעב
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 בים לכל תצורה שאיננה קימת בסטנדרד של היצרן.שוחי

לנתוני   בהתאם  תבוצע  החלוקה(  ופסי  הכיסויים  ההתקנה,  מגשי  את  )הכוללת  ההרכבה  שיטת 
 .הלוח ובאופן מודולארי ותבטיח את מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל 

ל המלצות  ייתן  היצרן  החיבורים,  איכות  את  להבטיח  החיבובכדי  הסגירה  ביצוע  ולמומנט  רים 
 הדרוש. 

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט.

בי ציפוי  עם  יהיו  למומנט  ועם דסקיות    class 8.8כרומאטי  -אביזרי החיבור  מגע. לאחר החיזוק 
 הנדרש, כל החיבורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. 

מהדק החיבוכל  עדי  החיבור    10  -ל  ר  איכות  את  להבטיח  בכדי  קפיציות  בלשוניות  יצוידו  ממ"ר 
 ועמידותו ברעידות ושינויי טמפרטורה. 

. היצרן יספק  IP 3Xת ברמה של  כניסות הכבלים יתאימו לרמת ההגנה הנדרשת מהלוח ויהיו לפחו
 את המידע הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת. 

והפח הפלדה  לוחות  בצכל  יצופו  ובתוספים  אפוקסי  שרף  של  כפול  אפוקסייפוי  פולימרי  צבע  -ת 
. כמו    IEC 60068-2-11פוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  

 שעות.  400ד בעומס של ערפילי מלח לפחות כן הצבע ייבדק ויעמו

ה במידת  מנעול.  בלי  אינטגרליות  בידיות  יצוידו  הדלתות  יכל  ניתן  של  צורך  ערכה  להוסיף  היה 
 מנעולי תליה. 

כל   ליד  ימוקמו  אשר  חרוטות  תוויות  ידי  על  ברור  באופן  יסומנו  בלוח  המורכבים  הציודים  כל 
 יחידת ציוד בחזית הפנל.

מדלתות  אחת  תסומן    מאחורי  הדלת  הלוח.  תוכניות  את  יכלול  אשר  קשיח  כיס  יוצמד  הלוח 
 בהתאמה. 

 ביקורת קבלה: 

כחות המתכנן ותהיה חלק מהצעת היצרן.  בדיקות השגרה תבוצע בנוהכוללת את    ביקורת קבלה
 הוצאות הבדיקה יחולו על בונה הלוח. 

 הוראות התקנה:

הפעלה,  בונה   התקנה,  העמודות,  שינוע  הובלה,  לגבי  וההמלצות  ההנחיות  כל  את  יספק  הלוח 
 תחזוקה וביקורת הקבלה. 

 שירות:

 הן מבחינת כוח אדם והן מבחינת חלקי חילוף. ידי ללקוח, בונה הלוח יהיה ערוך לתת שירות מי

 

 נתונים חשמליים:

 380VAC :(Ue)מתח נקוב

  V AC/DC 24 מתח פיקוד:  

 הבידוד למתח:עמידות 

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

 עמידות הבידוד למתח יתר: 

 על מרכיבי ההפרדה הראשיים.  12KVמתח אימפולס:  

 IV מתח יתר:קטגורית 
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 רמת הזיהום:

 3רמת זיהום: 

 תדר נקוב: 

 Hz 50תדר נקוב: 

 לוחות ראשיים: 

 מקום ההתקנה:  

 להתקנה פנימית בתוך חדר מאוורר ו/או ממוזג. הלוח יתוכנן  

 מקדם בו זמניות:

 לכל לוח באופן נפרד.    IEC 60439-1זמניות ייקבע ע"י המתכנן לפי תקן -מקדם הבו

   דרגת ההגנה של הלוח:

 יקבע ע"י המתכנן עבור כל לוח בנפרד. של הלוח ת  דרגת ההגנה

  כופל הספק:

 0.95כופל ההספק המינימאלי הנדרש:  

 סיווג מבנה הלוח:

 סיווג מבנה הלוח ייקבע ע"י המתכנן עבור כל לוח בנפרד. 

 פסי הארקה:

ז  פוי אנודייפס הארקה אופקי יותקן לכל אורך הלוח. בכל תא חיבורים, יהיה פס אלומיניום עם צי
 ומגעי נחושת, שיאפשר את חיבור מוליכי ההארקה.  

 כיסויים:

  1/4לוח ייסגר מצדדיו על ידי דפנות הניתנות להתקנה או פירוק קלים ומהירים, באמצעות נועלי  ה
. כיסויים ל  IP30וגם ל    IP55(. מסגרות זהות ישמשו להתקנת דפנות   IP55סיבוב )ברגים לדפנות  

IP55  ל בכדי להבטיח את ההגנה בפני מזג  וליאוריטן המותקנים במפעבאטמים מפ  יהיו מצוידים
 יר. או

   תאימות: 

מסגרות   מודולאריות.  לאפשר  מנת  על  ביניהם  להחלפה  וניתנים  פריקים  יהיו  הכיסויים  כל 
ההתקנה של הפנלים הקדמיים יהיו ניתנים לפתיחה על גבי ציר הניתן לפתיחה מימין או משמאל  

 לא ידרוש שינוי כלשהו במסגרות של הלוח.   IPי דרגת ההגנה לקוח. שינובהתאם לבחירת ה 

 ות:דלת

עיוותים.   ללא  במשקלם  יתמכו  עזר  ציודי  להתקנת  המיועדים  הנפתחים  והפנלים  הדלתות 
ידי כיסוי מגן גמיש המאפשר   יוגנו על  החיבורים הגמישים המחברים את הדלתות לחלק הקבוע 

ת כיוון הפתיחה של הדלתות הקדמיות והאחוריות  יה לשנות אתנועה חופשית של הדלת. ניתן יה
ס לצורך.  לראות  בהתאם  תאפשר  מידה  באותה  אך  כיסויים  ידי  על  הגנה  תאפשר  העבודה  ביבת 

בלוח   ובמהירות  בקלות  לעבוד  יחיד  לעובד  יאפשר  המבנה  הפנימיים.  הלוח  חלקי  את  בבירור 
 ובסביבתו.

 אפשרויות שילוב:

ר מסופק עם מסגרות  וח תבוצע באמצעות התקן מיוחד אשיבים את הל ההצמדה של התאים המרכ
בין התאים השונים. המיקום    IP55מים בדרגה של  הלוח.  אט לפי דרישה,  ניתנים להתקנה  יהיו 

 הסטנדרטי של פסי הצבירה יאפשר הגדלה עתידית של הלוח. 

 כניסת כבלים: 
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מטה )כבלים( מלפנים או  מלמעלה, מלשל הלוח יאפשר כניסה של כבלי כוח או פסי צבירה  התכנון  
 סי הצבירה או שינוי גובה הלוח. מאחור ללא צורך בשינוי המיקום של פ

 נגישות:

כל נקודות החיבור יהיו נגישות לחלוטין. קורות המסגרת בחזית, בגב, בתקרה ובתחתית )כאשר  
יהיו   הגבהה(  על  עומד  כבלים הלוח  של  ומעבר  התקנה  לאפשר  בכדי  לפירוק  קוטר  ניתנים    בעלי 

 גדול. 

   הזנות ללוח: 

 ההזנה הראשית תהיה על ידי כבלים בחלל שגודלו בהתאם לשטח החתך של הכבלים ומספרם.  

   ניתוב כבלי כוח:

. גגות הלוח יהיו מצוידים בכניסות מתאימות על מנת לשמור על  מלמעלהכבלי הכח יכנסו ללוח  
או למהדקים. מבודדי תמיכה    ירה משנייםשל הלוח. כבלי הכוח יתחברו לפסי צב   IPגת ההגנה  דר

למנוע   בכדי  אלקטרויסופקו  כוחות  של  השפעה  להקטין  וכדי  החיבורים  על  כוחות  -הפעלת 
יצוידו   המיתוג  ציוד  של  ההתקנה  מסגרות  בלוח.  קצר  זרמי  מעבר  בעקבות  הנגרמים  דינאמיים 

 ננות לתמיכת הכבלים. בלולאות הידוק מתכוו 

 ניתוב של חיווט פיקוד:

לפיקוד  י המתח  כבלכל   של  הנמוך  בידוד  למתח  מנחושת, מתאימים  שזורים  יהיו    500Vובקרה 
. הכבלים יכנסו מלמעלה/מלמטה והחיבור יעשה בתא  1.5mm²לפחות ובעלי שטח חתך של לפחות  

 ים.  החיבור הצדדי אן בראש העמודה בעזרת מהדקים עם מגעים קפיצי

  זרם פסי הצבירה הראשיים:

 לכל היותר. 1000Aיים יהיו  פסי הצבירה הראש 

 מבנה פסי הצבירה הראשיים: 

פסי הצבירה הראשיים יותקנו בחלק העליון או בחלק התחתון של העמודה. הפסים יהיו מלבניים  
באיכות   הנדרשת.  Cu-ETP R240מנחושת  הזרם  להולכת  מותאם  אחיד  בחתך  יהיו  הפסים   .

 מתאים.  ותקן שילוטכוסו ע"י כיסוי פרטיקנס להגנה מפני מגע מקרי וי וי

יהיו מתאימים   יחוזקו בעזרת מבודדי תמיכה המחוזקים למסגרת של הלוח. המבודדים  הפסים 
בעובי   המתוכנן    10mmעד    5mmלפסים  הקצר  לזרם  המתאים  ובמרחק  ולרוחב    Icwבמספר 

 . IEC-60439-1העמודה. התצורה של פסי הצבירה תהיה בדוקה לפי תקן 

הש השפעת  את  להגביל  מנת  האלקטר על  פסי  דות  עם  ביחד  יותקן  האפס  פס  הפאזות  ומגנטיים 
 בחזית הכיוון מימנו ניגשים לטפל בפסים. 

 מחברים מהירים והארכות:

וי יבוצעו באמצעות מחברים מהירים  על  החיבורים של הפסים הראשיים  יופרעו  מוקמו כך שלא 
ומי מומנט, כך  ם על ידי אידי חיבור כבלי הכוח. החיבורים המהירים יהיו ניתנים להזזה ומחוזקי

שלא יידרשו קדיחות בפסים. הרחבת הלוח בצדדים תתאפשר על ידי הוספת עמודות בזמן הפסקת  
התכנון ולהגביר    מתח. הפסים הראשיים יהיו בסדר פאזות ובתצורה סטנדרטית בכדי לפשט את ה

 את הבטיחות. 

 מבנה פסי החלוקה:  

מפסקים. הפסים יאפשרו חיבור בכל  מאל לתאי ה פסי החלוקה יותקנו בתא שימוקם מימין או מש
 זנה מהלוח, ללא צורך בקידוח או בברגים.גובה נדרש של קווי ה

הפחתת   מידות,  הקטנת  יאפשר  אלומיניום  בתעלות  והשימוש  החלוקה  פסי  של  משקל  התכנון 
ת  והולכת חום טבעית טובה יותר. בכדי לשפר את מוליכות המגע, האלומיניום יצופה בשכבת נחוש

 מהירות גבוהה, לכל אורך הצד של המגע. בצד השני יצופה הפס בציפוי אנודייז. המותזת ב
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 חלוקה משנית: 

סקים.  אופן ההתקנה יאפשר חלוקה לקבוצות הזנה שונות המורכבות משורות מודולאריות של מפ
באיכות   מנחושת  מלבניים  יהיו  המבנה    Cu-ETP R240הפסים  תמיכה.  מבודדי  על  מותקנים 

גדול   יאפשר )לכמות  כיסויים נתקעים  ושינויים.  יבטיחו הגנה  ה של חיבורים, התקנה  לא ברגים( 
 . IPxxBבפני מגע ישיר ברמה 

 היחידות הפונקציונאליות:

 כללי: 

ריות יהיו ניתנות להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה  כל יחידות הציוד בעלות אותה מודולא
במוביל  יצוידו  התליה  אביזרי  וסמנים  מלפנים.  המיתוג.  ים  ציוד  של  בקלות  מיקום  המאפשרים 

נפילה מקרית של אומים    הציוד יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע
הקדמיים יותקנו על צירים סובבים בכדי לאפשר    לתוך הציוד. המסגרות עליהן מורכבים הפנלים

 גישה טובה לציוד המיתוג בזמן תחזוקה. 

 כניסה: מבנה תאי

הפקודים  יוהצ נשלפים.  זרם  מפסקי  יכלול  הכניסה  בתאי  הניתן  ד  פנל  מאחורי  מלפנים  יותקנו 
אחד   ממצב  שינוי  שלוף.   בדיקה,  מוכנס,  הבאים:  המצבים  את  תאפשר  השליפה  עגלת  להסרה. 
למצב אחר ידרוש אישור על ידי ביצוע פעולה מכאנית מחזית הלוח. החיבור לפסי החלוקה יבוצע  

מי  בעזרת להג מחברים  בכדי  המיתוג  ציוד  עם  דגם  בדיקת  עברו  אשר  רמת  וחדים  את  דיל 
 הבטיחות. 

 מפסקי יציאה: 

למנועים. בכדי   וגם את מפסקי ההזנה  גם את מפסקי החלוקה  ניתן לאחד באותה עמודה,  יהיה 
לאפשר התפתחות עתידית, החיבורים של יחידות הציוד אל פסי החלוקה יבוצעו בעזרת מחברים   

מנע את הסיכון שבנפילת  סגרות ההתקנה יהיו מתפרקות מלפנים. התכנון הכללי יחדים וכל מ מיו
חלקים מתכתיים לתוך התאים בזמן פעולות אחזקה, תוך שימוש בכל אמצעי מתאים כולל שימוש  

 בתבריגים קבועים במקום באומים. 

  

   דרישה להמשכיות ההזנה:

נדרש שינויים  או  הרחבות  אחזקה  פעולות  המשכיות  בזמן  יאפשר  ת  הלוח  מבנה  ולכן  אספקה 
טיחות מבלי לנתק את הלוח מההזנה. העבודות יכללו תוספת ציוד מיתוג,  ביצוע הפעולות הנ"ל בב

 שינויים במאפיינים או בפיקודים.  

 הגדרת מקום שמור:

 30%המקום השמור יהיה     

 התקנה:

 סידורי הרמה:

י הלוח. התכנון שלהם  עם  יסופקו  תמיכהטבעות הרמה  ברוב    אפשר  הנשלחים  במשקל הקטעים 
יה ניתן  ההעמסה.  בגג  תנאי  הפנלים  את  לפרק  מבלי  ההרמה   טבעות  את  להסיר  או  להתקין  יה 

הטובה   בצורה  התאים  את  ולהתקין  למקם  בכדי  הלוח.  של  ההגנה  בדרגת  פגיעה  וללא  הלוח 
 לית. במה הידראווהבטוחה ביותר, התאים צריכים להיות מותאמים להרמה על ידי מלגזה או 

 ביסוס: 

 או פרופיל הגבהה. הלוח יותקן על בסיס בטון או רצפה צפה

בכל מקרה היצרן יציע ציוד פילוס כמו גם עזרים ואביזרים להתקנה על הרצפה. נקודות העיגון  
 ברצפה יהיו נגישות בקלות ויתאימו לנקודות העיגון והפתחים בלוח. 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

82 

 

1.1.1  

 ציוד בלוחות החשמל  

הלוח   -כללי  כ  יצרן  את  הניתוק  יתאים  המחושב     Icuשר  הקצר  לזרם  המיתוג  ציוד  של 

 המופיע בתכניות. 

 בכל זרם תקלה.   סלקטיביות מלאה הציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח  

 ( התאימות  על  אחראי  יהיה  ויכילן  COORDINATIONהקבלן  ההגנה  יחידות  בין   )

 בהתאם לתכנון. 

מא"  מנתקים,  מפסקים,  בלוח,  המותקן  ממסרי  י ז הציוד  מגענים ם,  יסופקו    פחת,  וכו' 

 מתוצרת יצרן אחד. 

 בנוסף יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן: 

 

 אמפר  1250מפסקי זרם אוטומטים  עד/כולל 

 .MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER –המפסקים הנ"ל יהיו מסוג 

 של:מינימלי   קוויהיו בעלי כשר נית  IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן 

  1250ועד    Icu = 45KAאמפר     630, עד  Icu = 36KAאמפר     250, עד  Icu = 25KAאמפר     100עד  
   Icu = 50KAאמפר  

 המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות: 

                                                

 נתונים חשמליים ומכניים  1.1.2

   440(  Vמתח נומינלי )  

   50/60(  Hz )תדר 

   690(  Ueמתח עבודה ) 

   1000(  Uiמתח בידוד ) 

  Icu 75%אמפר    1250עד    800אמפר  ובמפסקים    630במפסקים עד    Icu  100%  = Icsכושר ניתוק
= Ics   

 אמפר   250יחידת הגנה למפסקים עד 

מסוג  תהיה  עד     היחידה  במפסקים  קבוע  ומגנטי  מתכוונן  מתכונן    160תרמי  ומגנטי  אמפר 
 אמפר.  250פסקים עד מב

 

למפסקים   1.1.3 הגנה    630עד    400יחידת 

 אמפר 
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נורת  *In  10-2ומגנטי    In*1-0.4עם כיול תרמי    יחידה אלקטרונית  ובנוסף    ,LED     המצינת עומס
 מהערך התרמי המכויל. 105% -ומהבהבת ב   90%

סלקטיבית הגנה  בת-יחידת  השהיה  עם  אלקטרוני  דגם  הכמויות(,  לכתב  )בהתאם  ם  וח אופציה 
ביות,  נורת חיווי על עומס כנ"ל  ובנוסף נוריות סימון המצינות את סיבת  לטובת סלקטיהמגנטי  

 התקלה עומס יתר, קצר, זליגה.

הגנה   1.1.3.1 יחידת 

 אמפר   1250עד    800למפסקים  

, ובנוסף   *In  10-1.5שניות. כיול מגנטי    24-0.5והשהיה     In*1-0.4עם כיול תרמי    יחידה אלקטרונית
 הגיע לערך על העקומה התרמית. תר כלומר הזרם  עומס י ינת המצ LEDנורת 

סלקטיבית   הגנה  הכוללת    -יחידת  כנ"ל  אלקטרונית  יחידה  הכמויות(,  לכתב  )בהתאם  אופציה 
 . t2Iה שניות וכן אפשרות להוספת עקומ 0.4עד   0.1בנוסף השהיה בתחום המגנטי בין 

 

 מתנעים תרמו מגנטיים 

יהיו כדוגמת    .2 הנ"ל  י תוצרת טלמ   GV2המתנעים  זרם  כניק. הם  יתרות  היו  בעלי 

 תרמיות ניתנות לכיוון והגנה דיפרנציאלית מותאמת למנועים שבמציאות. 

 וולט וכן סידור לנעילה במצב מופסק.   380יותקנו סלילי חוסר מתח דו פאזיים  במתנעים  

 

 מגענים ומתנעים 

 המגענים 

לאות היצרן לדרגת  פרד לפי טב רכיבי מעגל ההתנעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מנוע בנ 

מסוג   )   2תיאום  לתקן   Type 2 coordinationלפחות  בהתאם   )4-947-IEC    קצר ולזרם 

 בתוכניות.   מחושב המצוין 

 המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני. 

 . NO+NCמגעי עזר    2לכל מגען יהיו  

 . AC-3  משטר עבודה בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי  

 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתהת לכיוון והגנה דיפרנציאלית . 

לקבלים  תקן המ   –  מגענים  לפי  היצרן  של  התאמה  טבלאות  עפ"י  יבחרו     גענים 

IEC70,831    עזר מקדימים מגעי  הכוללת  יחידה  יכלול  המגען  הקבל הממותג.  גודל   ולפי 

, כך שלא יידרש שימוש במשנקי   60In-ם בעת סגירה ל לים את הזר עם נגדי הנחתה המגבי 

 קו. 

 . 440V  –ת ב פעולו   3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  

תאורה  גופי  להפעלת  לפי    -  מגענים  היצרן  של  התאמה  טבלאות  עפ"י  יבחרו  המגענים 

 כמות הגופים וסוג הנורה. 
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 ממסרי זרם פחת לאדמה: 

 . Aמ"א דגם    30לי רגישות  הממסרים יהיו בע 

תאורת   ומעגלי  מחשבים  המזינים  בהפרעות    PLבמעגלים  העומדים  פחת  ממסרי  יותקנו 

 . SIאקראיים(, כדוגמת דגם    DCהנוצרות מצרכנים מסוג זה )רכיבי  

  832ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י     60364IEC,  61008הממסרים יבדקו עפ"י  

 . 1038או  

 

 מא"זים 

בעל המא"זים   לז י  יהיו  מותאם  ניתוק  ל כשר  אך  בתוכניות  המופיע   מחושב  הקצר  א  רם 

 עפ"י התוכניות.   C  ,Bאופיינים    IEC- 60947עפ"י     10KA-פחות מ 

בכתב   הנדרש  עפ"י  הפסקה  וסלילי  עזר  מגעי  הוספת  לגישור,  ניתנים  יהיו  המא"זים 

 הכמויות. 
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 עבודות טיח  – 09פרק 

09.01  

 הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן.  של המפרט 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 

 הכנת השטחים )כלול במחירי היחידה(  09.02

פי דרישת המפקח, יש להניח על  בכל המקומות בהם יש סכנה לפגיעה ברצפה, או ל .א

הרצפות יריעות פוליאטילן לפני ביצוע עבודת הטיח, במיוחד בשטחים המיועדים לריצוף  

 בהדבקה. 

סות את מקום החיבור  שונים, כגון בטון ובניה יש לכ שני חומריםבמקומות חיבור של  .ב

. גודל החור יהיה  ס"מ לפחות  20מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMברשת 

 מ"מ, או ברשת פלסטית המאושרת. 0.7מ"מ ובעובי החוט   12

י  ה את כל פנ ויכס   1:3חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט )ללא סיד( לפי יחס  .ג

  10רוחב ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת כנ"ל ב 15השטח. במקומות שרוחב החריץ עולה על 

 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון. 

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את השטחים המיועדים.  .ד

 

 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03

  

קנטים והגליפים יהיו  חדות. כל ההפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו  .א

 לחלוטין לפי סרגל בשני הכווונים.  חדים וישרים

  

מ"מ, לפי קביעת   2-5רוחב מ"מ וב 10בין הקירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק   .ב

 המפקח. 

 טיח פנים רגיל  09.04

מ"מ   15, במפרט הכללי בעובי  090232טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף  

 גמר בשפשפת לבד.  -לפי סרגל ישר בשני כיוונים  הטיח יבוצעלפחות.  

ח הגמור יש  ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השנייה. את הטי 2ר השכבה התחתונה שיש לאפ

ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח רשאי לפסול את   3להחזיק במצב לח במשך 

 ל שליכטה עדין ביותר. להשתמש בחוהעבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. יש 

  15%שכבות הטיח יכללו תוספת ערב לשיפור העבידות וההדבקות דוגמת בי.ג'י.בונד בכמות של 

 ט, או ש"ע מאושר.ממשקל הצמנ

 

 טיח חוץ ופנים צמנטי  09.05

 

במפרט הכללי, לרבות שכבת  090235טיח מלט צמנט בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף   -

 כולל ערב לשיפור איטום הטיח כנגד רטיבות. , ו090212 הרבצה כמפורט בסעיף
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 הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים, כולל שכבה עליונה, גמר שפשפת עץ.  -

בי טיח חוץ יבוצע צבע אקרילי כדוגמת "סופרקריל רב גמיש " של חב' "טמבור" מרקם חלק  על ג

 משי, הביצוע לפי הנחיות היצרן.

 

 שכבת הרבצה 

 יים או בטון תבוצע כדלקמן:י אריחים ע"ג קירות בנומתחת לחיפושכבת הרבצה  

  09בפרק    כאמור  1:3על גבי הקיר תבוצע שכבת הרבצה של מלט צמנט ביחס חול צמנט   

 אך ללא סיד אלא בתוספת ערב סינטטי מסוג: 090212במפרט הכללי סעיף  

 

 יצרן/משווק מינון חומר  

 

 שחל  15% 417שחל לטקס    

 

 סיקה 15% סיקה לטקס   

 

 מ"מ עד לקבלת מישוריות לשני כיוונים.  5-8שכבת ההרבצה תבוצע בשכבות של 

 

 

 

 פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים  09.06

ים בין קירות מטוייחים ותקרות בטון לא מטוייחות, או בין קירות מטוייחים לקירות בטון  במפגש

לקבוע פרופיל [ מאלומיניום  שידרש, יש גלויים, או בין קירות מטוייחים ומחיצות גבס ובכל מקום 

 מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל. פרופילים אלו כלולים במחיר היחידה. 12/12במידות  

 

 תיקונים 09.07

עבודות התיקונים בטיח אחרי בעלי המקצועות השונים )כגון: עבודות גבס, נגרים, מסגרים,  כל 

ללא   -עבודות הטיח לן במסגרת רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר(, יבוצעו ע"י הקב

תשלום נוסף. כל תיקון כזה יעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא יהיה  

ום התיקון. תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא  ניכר מק 

 העגלות. 

 

 סרגלי פילוס ופינות 09.08

 

ם לקביעת עובי הטיח וסרגלי פינות  לים מתאימיבכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרג 

ומגולוונים, המעצבים את הפינה ומדגישים את חדותה. סרגלים אלו יהיו לכל גובה    מתאימים

הפינה )בניגוד לאמור במפרט הכללי(, וחובה להשתמש בהם בכל פינה של טיח הפנים וטיח החוץ  

 במבנה, ולאורך קירות מטוייחים בהתאם לצורך. 

 

 טטיח צמנתיקוני  09.09
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תיקוני טיח צמנטי ע"ג ספי בטון או אלמנטים מבטון חשוף, פירוק והריסת אלמנטים   

דה, ציפוי וצביעה בערבים תוצרת כרמית, תיקונים ע"י  מבטון רופפים, טיפול בפלדה ע"י ממיר חלו

 טיח צמנטי עשיר בצמנט ובערבים, החלקה ע"י כף טייחים עד לקבלת מישור כדוגמת הקיים. 

 

 רילי ט אקשליכ 09.10

 נת השטח:כה

היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של   לשטוףכל שכבה רופפת ומתקלפת.   יש להסירלפני היישום 

קוני בטון וטיח לפי הצורך )בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש  תי לבצעאטמוספרות.  120

פיגום  ולעגן את הימים(. לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות 

 .באופן תקני

 

 אופן הישום: 

  .%25ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, מדולל עד  ום: ייש טיח שחור

תשתית הצבועה   .שעות לייבוש 4-6 נהמ"ר לליטר בשכבה אחת. המת 12כושר הכיסוי המחושב 

 . יסוד קושר לרב גמיש םבצבע אקרילי: יישמו

עם   תעברהשכבת שליכט צבעוני באמצעות מלג' מתכת.  ם: ישושליכטמריחת ה  .שלייבו נההמת  

 ר, על מנת להסיר עודפי חומר. המלג' בזוית לקי  קתמלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזה

על החומר עם מלג' פלסטיק )יש להרטיבו מדי פעם( בתנועות סיבוביות    יש לעבורלאחר זמן  

 . גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לחה לת טקסטורהלצורך קבלת הטקסטורה )לקב

 

ה מביצוע  לאחר הביצוע יש לנקות את סביבת העבודה מכל השאריות והכתמים שנשארו כתוצא 

 השליכט. 

 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות טיח 09.11

מחירי הטיח כוללים עבודה במשטחים צרים לרבות ברצועות )גליפים וכו'( והם לא ימדדו   -

 רד. בנפ

 לים מחירי הטיח על קירות ועמודים לכל גובה שידרש כמפורט בתוכניות.כן כולכמו  -

כוללים הרבצה תחתונה בטיט צמנט  מכל סוג שהוא  ושליכט אקרילי מחירי טיח חוץ  -

 מ"מ על כל השטח, וכולל מוסף נגד רטיבות.  5בעובי  

 כלולים במחיר הטיח.  וצבועה רשתות ופינות רשת מגולוונת
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 חזיתות  חיפוי חומרי של  והתקנה לאספקה מפרט

 בלוק   או   בטון   יצירת   קירות   גבי   חיצוני   תרמי   בידוד   לוחות   מערכת    .1

  ידי   על   המסופקת  )    INSEAL  מערכת   כדוגמת   מ " מ   40'  מוקצפת   זכוכית '   לוחות 

   ערך   ה ו שו   או (  שיווק .  צ . א 

 
  בדבק   הרקע   לקיר   בהדבקה   ויותקנו   מים ,  מזיקים ,  לאש   עמידים   יהיו   הלוחות  •

  להנחיות   ובהתאם   החברה   מטעם   יועץ   הנחיות   לפי   או .  צ . א   חברת   של   703  ספיר 
 . החומר   ספק 

 

  הבטון   קיר   על   איטום   בשכבת   צורך   אין   ולכן   ולחות   למים   אטומה   זו   מערכת :  הערה 

    התרמי   הבידוד   אריחי   על   או 
 

 FRONTEK  Double Ventilated Extruded Porcelain Cladding מערכת  .2
 מ"בע חרש יעקב תהמערכ יבואן

  בגודל   משוחל   פורצלן   אריחי   לחיפוי  FRONTEK מערכת   והתקנת   אספקת  •
 . לבן   צבע   ICEBERG     דגם .  מ " ס   40.5x80x19 אריחים 

 

  התליה   מערכות   כלל .  סמויים   אוחזים   עם   כפולה   יבשה   בהתקנה   תותקן   המערכת  •
 .     היצרן   של   התקנה   פרטי   ולפי   FRONTEK י   של   יהיו 
 

  בכל   לעמידה   היבואן   ובהדרכת   היבואן   ידי   על   מורשה   מתקין   י " ע   תותקן   המערכת  •
 . היצרן   דרישות 

 
  סופיים   ביצוע   פרטי   להכנת   אחראי   יהיה   המערכת   להתקנת   שיבחר   הביצוע   קבלן  •
 (shop drawing  ) השרטוטים .  התליה   מערכות   של   קונסטרוקטיביים   חישובים   כולל  

 .  ים פוי החי   ויועץ   האדריכל ,  המבנה   מהנדס   לאישור   יוגשו   והחישובים 
 

 ALBON  מרוכב   אלומיניום   לוחות   חיפוי   מערכת    .3
 ROLMAT:  יבואן

  התליה   מערכות   כל   כולל   ALBOND'  קסטות '   חיפוי   של   והתקנה   אספקה  •
  וכיפוף   ובמידות (  אדריכל / מזמין   לבחירת   סופי   גוון )   עץ   במראה   לוחות .  הנדרשות 

 .   האדריכלות   בפרטי   שיוגדר   כפי   צורני 

 
  סופיים   ביצוע   פרטי   להכנת   אחראי   יהיה   המערכת   להתקנת   שיבחר   הביצוע   קבלן  •
 (shop drawing  ) השרטוטים .  התליה   מערכות   של   קונסטרוקטיביים   חישובים   כולל  

 .  החיפויים   ויועץ   האדריכל ,  המבנה   מהנדס   לאישור   יוגשו   והחישובים 
 

 מערכת טיח בחזית אחורית      .4

 
  כל   כולל   ק וו שי .  צ . א   של '   400  תרמי   טיח '    כדוגמת    מ " ס   5  תרמי   טיח   מערכת  •

  היישום .  המוצר   בדף   היצרת   ידי   על   שהוגדרו   הביצוע   אופני   פי   ואל   הנדרשות   השכבות 
  בין   חיבור   אזור   בכל   10/10  עין   אינטרגלס   חיזוק   ורשתות   PVCמ   פינות   התקנת   יכלול 

 לבטון   בלוקים   בין   או   חומרים 
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.  אדריכל   לבחירת  ה וטקסטור   בגוון   X)פרימר   כולל )   אקרילי   שליכט   מערכת   גמר  •
 .   התרמי   הטיח   של   מלאה   אשפרה   לאחר   יבוצע   המערכת   שום י י 
 

 שכבתי   תלת   עליון   קופינג   והתקנת   אספקה  .5
 

  תהיה   ביותר   העליונה   והשכבה   איטום   ביריעת   איטום   שכבת ,  מגולוון   פח   חיפוי  •
 . הקיר   לגון   תואם   בגוון   PVB  ציפוי   עם   ALBONDמ 
  הקיר   בין   העולה   חם   אויר   של   פאסיבי   שחרור   שתאפשר   בצורה   יותקן   הקופינג  •

 . ( המאווררת   החזית   שיטת )   לחיפוי 
 

 

ביצוע   בהתאםעלויות  בפרק    העבודות  המוגדרות  היחידה    09לדרישות  במחירי  כלולות  זה 

 ולא ישולמו בנפרד. במכרז/חוזה זה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

90 

 

 ריצוף וחיפויעבודות  – 10פרק 

 כללי  10.0

פרק   10.00.1 להגדרות  בכפוף  תבוצע  הכלל  10העבודה  לפי  במפרט  הבניה,  לעבודות  י 

י מילוי  ם להוראות היצרנים של חומרי הדבק וחומרהמפרט המיוחד להלן ובהתא

 המישקים. 

ע"י   10.00.2 יאושרו  והכוון  ההתחלה  נקודת  כאשר  התכניות  לפי  יבוצע  והחיפוי  הריצוף 

 המפקח. 

פסים 10.00.3 או  גוונים  תוספת    שילוב  כל  וללא  והמפקח  האדריכל  הנחיות  ע"פ  יעשה 

 תשלום. 

 ם לריצוף וחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים. ם המיועדיפני השטחי 10.00.4

יש 10.00.5 יהיו  ופלסהשטחים המרוצפים  לפי סרגל  בהחלט  אם    רים  פרט  הכוונים,  בכל 

 צוין אחרת בתכנית. 

כו', ייעשה החיתוך  במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי אריחים/ יריעות ו 10.00.6

 בקווים ישרים. 

בר  10.00.7 פתחים  שקעים,  עיבוד  של  עבמקרה  העיבוד  יעשה  חיפוי,  ו/או  חיתוך  יצוף  "י 

 ם. מדויק בקוים ישרים או במקדח כוס בקוטר המתאי

שעות. כל שקיעת ריצוף שהיא    48אין לדרוך על משטחים שרוצפו בהדבקה במשך   10.00.8

 ידי. כתוצאה מאי הקפדה על סעיף זה תתוקן באופן מי

הפרוי  10.00.9 למסירת  עד  פגיעה  למניעת  הגנה  תבוצע  הריצוף  סוגי  כל  למזמין  על  קט 

ת ההגנה תאושר ע"י המפקח  )יריעות פוליאתילן ולוחות גבס, דיקטים וכו'(. שיט

 )ביצוע ההגנה כלול במחירי היחדה(. 

 

 מחיר יסוד  10.01

עיבוד החומר הסופי במפעל בהתאם לתכ 10.01.1 יכלול את  ולפרטים,  מחיר היסוד  ניות 

 ו'. חיתוך אריחים למידה המצוינת, ליטוש, ביצוע חריצים, פסים משולבים וכ 

אותו   10.01.2 בפועל  המחיר  הינו  הכמויות  בכתב  שונים  לפריטים  שנקבע  היסוד  מחיר 

הקבלן   אינו  משלם  זה  מחיר  ההנחות(.  כל  )לאחר  הריצוף  חומרי  בעבור  לספק 

 רווח. כולל בתוכו הובלה, פחת,

 מילוי המישקיםחומרי הדבקה ו 10.02

מילוי   10.02.1 וחומרי  הדבק  חומרי  את  העבודה,  תחילת  לפני  למפקח,  יגיש  הקבלן 

מיל  וחומרי  דבק  חומרי  ליישום  היצרן המפורטות  הוראות  לרבות  וי  המישקים, 

במקרה   הוראות  מישקים.  על  עדיפות  כאן  הכללי  המפרט  הוראות  סתירה,  של 

 היצרן. 

קט 10.02.2 מתוך  המלאות  היצרן  הוראות  הינן  לתאריך  ההוראות  המעודכן  היצרן  לוג 

 ביצוע בנוסף להוראות והנחיות שעל גבי האריזות. 

בלן יכלול מערכת מלאה של כל החומרים הנלווים ועל הקבלן  שיציע הקכל חומר   10.02.3

ה  המלצות  ע"פ  החומרים  להוכיח,  שמערכת  מעבדה,  בדיקת  תוצאות  או  יצרן 

 הריצוף. המוצעת מתאימה בין רכיביה ומתאימה לתשתית ולסוג  

 גוון חומרי מילוי המישקים יוגש לאישור האדריכל.  10.02.4
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אתר  שקים יהיו חומרים מוכנים שיובאו לכל חומרי ההדבקה וחומרי מילוי המי 10.02.5

 באריזתם המקורית. 

ה 10.02.6 ע"פ  בלבד  נוזלים  יוספו  יבאתר  הנוזלים  ערבוב  היצרן.  ורק  מלצות  אך  היה 

 במערבל מכני או בכף ערבול מונעת חשמלית. 

 

 צרים דוגמאות והזמנת המו 10.03

לפני   10.03.1 וזאת  והחיפוי  הריצוף  סוגי  מכל  דוגמאות  המפקח  לאישור  יביא  הקבלן 

 הדוגמא המאושרת תישמר אצל מפקח הפרויקט. רכישתם.

 ויקט. גוון הדגמים ייבחר בהתאם לבחירת אדריכל הפר 10.03.2

 ביצוע הדוגמאות כלול במחירי היחידה ולא תימדד בנפרד. 10.03.3

חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל  הקבלן, במידה ויידרש ע"י המפקח, יתקין על   10.03.4

לפחות   במידות  שהוא  ה  180/180סוג  את  אחת.  כל  ע"י  ס"מ  המאושרת  דוגמא 

 המפקח אין לסלק או להרוס עד לקבלת העבודה או הוראת המפקח. 

 

 קה ת להחלהתנגדו 10.04

יענו לתקן הישראלי   10.04.1 הליכה    2279כל החומרים  "התנגדות להחלקה של משטחי 

 דים למשטחי הליכה". קיימים ושל חומרים המיוע

המפקח   10.04.2 לאישור  להעביר  הריצוף  סוגי  דוגמאות  הגשת  בזמן  הקבלן  רשימת  על 

רי מכון התקנים  חומרי ריצוף, אשר תכלול מפרטים טכניים של החומרים, אישו

 ור אחר לפי דרישת המפקח.  וכל איש 

 

 חיפוי באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן 10.05

פו  10.05.1 גרניט  ו/או  קרמיקה  באריחי  בכתב  חיפוי  המפורט  ע"פ  במידות  יהיה  רצלן 

 טון, בלוק ו/או גבס. הכמויות וע"פ התכניות. החיפוי יבוצע על קירות ב

 מ"מ. 3הדבקת אריחי הנ"ל עם מרווח )פוגה(  10.05.2

ע 10.05.3 בקווים  יבוצע  הכוהחיפוי  בשני  וישרים  פריסת  וברים  תכנית  לפי  ו/או  ונים 

 הקירות. 

 הדבק להדבקת החיפוי יהיה כדלקמן:  10.05.4

ע"ג   .א "פלסטומר  הדבקה  מסוג  דבק  בכמות    503בטון/בלוק:  סופר" 

של   בעוב  1.5מינימלית  תוצרת    1י  ק"ג אבקה/מ"ר  הדבק,  של  מ"מ 

 "תרמוקיר" או שו"א. 

 היצרן.  יישום הדבקים ועוביים ע"פ הוראות והנחיות 10.05.5

 מישקים לחיפוי יהיו ע"פ המפורט בכתב הכמויות לכל סוגי וגודל האריחים.  10.05.6

 ספי שיש/קופינג  10.06

המי 10.06.1 המקסימליות  שתי  המידות  הן  הכמויות  בכתב  שניתנו  הבסיסיות  דות 

 עיקריים של הספים/קופינגים.המציינות את שני הסוגים ה 

יורכ 10.06.2 שעליו  לאלמנט  הספים/קופינג  רוחב  את  להתאים  הקבלן  כל  על  ע"פ  ב 

לכ הנלווים  הפרטים  כל  את  וכולל  והפרטים  מים  התכניות  אף  פאזות,  )כגון:  ך 

 וכו'(. 
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 צדדים וביצוע עף מים.  4-ולל ליטוש מעיבוד הספים כ  10.06.3

 את כל המצוין לעיל. ס"מ וכולל בתוכו  3סף השיש/קופינג יהא בעובי   10.06.4

 

 מדידה 10.07

במפ  10.07.1 המצוינים  לסעיפים  פרט  נמדד  אינו  פסים  או  גוונים  בכתב  שילוב  ורש 

 הכמויות. 

משתנה,   10.07.2 ברוחב  מישקים  לרבות  במחיר,  כלולים  הריצוף  ברשתות  כיוון  שינוי 

 כמתואר. 

 י ריצוף לפי התוכניות לא ימדדו בנפרד. שיפוע  10.07.3

בנפרד אלא לפי שטח נוסף על    מילוי המישקים ברצוף וחיפוי מסדים לא יימדד 10.07.4

 חיפוי הקירות. 

 בקרת איכות  10.08

של   10.08.1 ניסיון  בעל  יהיה  לשנ   5הקבלן  ויציג מסמכים  בתחום  לפחות  וכן  ים  הוכחה 

 אישורי מתקין מייצרן השטיחים. 

ניסיון בהיקף פ 10.08.2 בעל  יהיה  בפני הלקוח  הקבלן  ויציג  דומה  גודל  רוייקטים בסדר 

 ניסיון קודם. 

 שנים  10על המוצרים של תינתן אחריות על העבודה ו 10.08.3

 הובלה ואחסון 10.09

בר 10.09.1 סימון  עם  המקורית  באריזתם  לאתר  יגיעו  המוצר  המוצרים  תוכן  לגבי  ור 

 ומיקום ההתקנה. 

  הקבלן יתאם עם המפקח מיקום לאחסון הכלים והמוצרים הנדרשים להתקנה. 10.09.2

אם   ההתקנה.  לגמר  עד  מספק  הוא  אותם  המוצרים  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 

 . יחליף אותו הקבלן על חשבונו יגרם נזק למוצר,

 ביצוע: 10.10

 ל צבע.העבודה תתחיל רק לאחר סיום שאר עבודות הגמר כול 10.10.1

מ' לכל היותר וכי    10ס"מ לכל      1הקבלן יוודא כי הרצפה מישורית ברמה של    10.10.2

 שטיח. הרצפה מוכנה להתקנת ה

של   10.10.3 ברמה  יבשה  הרצפה  כי  יוודא  נקייה    7%הקבלן  היא  וכי  היותר  לכל  לחות 

 ת אבק או פיח. משאריו

החורים   10.10.4 הפצעים,  וסתימת  מהרצפה  ובליטות  פגמים  גירוד  כוללת  העבודה 

 ים בפילר עד לקבלת רצפה חלקה. מניע מעבר באזור עד יבוש החומר. והסדק

או אבק עד לקבלת משטח נקי ומוכן  ניקוי הרצפה מכל שאריות של לכלוך, שמן   10.10.5

 להתקנה.

ע"י יצרן השטיחים בלבד ובכיוון  ההתקנה תבוצע באמצעות דבק לא רעיל מומלץ   10.10.6

 י הנחיותיו. המוגדר לפ

ילים. לא  ליל ע"מ להסתיר את התפר בין הגליש לבצע הצמדה מלאה בין גליל לג 10.10.7

של שטיחים    יורשו מרווחים בין שטיח לשטיח. יש למנוע יצירת לחץ בין קצוות

 צמודים ע"מ למנוע התרוממות של השטיח. 

על  הקירות ע"י סימון של קו מקביל מניש לדאוג לניצבות של השטיח כלפי   10.10.8 חה 
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 מ' בשני הכיוונים.   3הרצפה כל  

חי 10.10.9 יבצע  והתאמותהקבלן  עם    תוכים  השטיח  של  במפגשים  ומדויקים  ישרים 

 המישורים הניצבים, )קירות, עמודים, מחיצות וכו'(.

מ 10.10.10 יפחת  לא  דלת  לפני  מינימאלי  משטח  חיתוך    20-גודל  את  להתאים  יש  ס"מ, 

 השטיח בהתאם.  

היצרן.   10.10.11 להנחיות  בהתאם  תתבצע  והעמודים  הקירות  על  שטיח  פנל  התקנת 

מישו שני  בין  של  מפגשים  בפזה  מדויק  חיתוך  באמצעות  תעשה  מעלות    45רים 

 להסתרת המפגש. 

בתום    ותקן בכל משך תקופת הביצוע.הוספת ניילון נצמד תיעשה על גבי שטיח מ 10.10.12

 רה. הבצוע על הקבלן להסיר ניילון נצמד זה לקראת המסי

 ניקיון 10.11

באחריות הקבלן לנקות את השטח מכל השאריות החיתוכים והאריזות ולפנותם   10.11.1

 ח. מהשט

 ח. בגמר ההתקנה יבצע הקבלן ניקוי בשואב אבק לשטיח לפני מסירתו ללקו  10.11.2

 

 

ל בהתאם  העבודות  ביצוע  בפרק  עלויות  המוגדרות  היחידה    10דרישות  במחירי  כלולות  זה 

 . ולא ישולמו בנפרדבמכרז/חוזה זה 
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 עבודות צביעה  -11פרק 

 כללי  11.0

ות הבניה וכמוגדר  במפרט הכללי לעבוד  11העבודה תבוצע בכפוף להגדרות פרק   .א

 להלן. 

 ביצוע של כל סוגי הצביעה ע"פ מפרטי יצרן הצבע.  .ב

הוראו .ג את  למפקח  להציג  הקבלן  העבודה  על  תחילת  לפני  המפורטות  היצרן  ת 

 יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט זה. ולקבל את הנחיותיו לגבי 

הינו   .ד הכמויות  בכתב  או  היצרן  בהוראות  במפרט,  המצוין  הצבע  שכבות  מספר 

מלא  מס כיסוי  לקבלת  עד  שכבות  במספר  הצביעה  תהיה  הנדרש.  מינימאלי  פר 

 אחיד על כל פני השטח.  בגוון 

 עים המצוינים במפרט הינם צבעי "טמבור" אלא אם צוין אחרת. שמות הצב .ה

 במספר גוונים, כולל תערובת גוונים, כלולה במחיר הצביעה.  יעההצב .ו

 צביעת רצועות לא תימדד בנפרד. .ז

לסייע למפקח בבדיקת הצבע ולהעמיד לרשות    פלדה: על הקבלןבעבודות צביעת   .ח

 המפקח עד עובי צבע לבחינת עבודתו. 

צנרת   .ט השכבות  צביעת  התקרה  או  הקיר  את  לצבוע  יש  ותקרות:  קירות  ליד 

  ת, לאחר מכן לצבוע את הצנרת בשכבות התחתונות, לתקן צבע קירותהתחתונו

עליונה  צבע  שכבת  להשלים  הצנרת,  מצביעת  את    שנפגע  ולנקות  הקירות  על 

 הצנרת להשלים שכבת צבע עליונה על הצנרת. 

 היקף עבודות צביעה: 11.01

מטויחים  .א פנים  וביצוע    קירות  טיח  תיקוני  קיים,  צבע  שפשוף  קיימים:  וצבועים 

 "; "סופרקריל –"יד ראשונה", שכבה עליונה  -גר, שכבת צבע ראשונה שפכטל ב

שפכטל עד    –כו'(: שכבת ראשונה  אלמנטי גבס )תקרות, קורות, קירות, עמודים   .ב

 "סופרקריל"; –חלק ואחיד, שכבה עליונה לקבלת מראה 

 ושפכטל אקרילי   MD" רב גמיש",   -ים  קירות מטויחים חיצוני .ג

 

 דוגמאות 11.02

לפי  ר דוגמאות מכל  הקבלן יכין מספ .א ובמספר הגוונים  סוג צבע בפרויקט 

 דרישת האדריכל. 

 להלן ההנחיות לסוג וגודל הדוגמאות:  .ב

 מידות הדוגמה ית תשת

 ס"מ  200/200 טיח פנים 

 ס"מ  200/200 טיח חוץ 

 ס"מ  200/200 תקרות/מחיצות/חיפוי גבס 

 יחידה אחת  לבן דלת מ

 מ'  1.5 מעקה ו/או מאחז יד 

אי .ג את  לקבל  להכיש  המפקח  הצבע שור  שכבת  יישום  לפני  השטח  נת 

 הראשונה.
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ב  .ד כלולה  המפקח  של  המלאה  רצונו  לשביעות  הדוגמאות  מחירי  הכנת 

 עבודות הצבע. 

 

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים 11.03

ימדדו בנפרד אלא לפי  בציעת קירות ותקרות תימדד במ"ר לפי שטח. גליפים לא   .א

 שטחים. 

 ם. כלול במחיר מוצרי המסגרות למיניהבציעת מסגרות אינה נמדדת ומחירה  .ב

 צביעת טיח/גבס  11.04

של   .א במערכת  ייצבעו  הקירות  "אוניאור"  3כל  מסוג  צבע  לפי  2000"סופרקריל  /שכבות   "

אשר  לפי בחירת האדריכל ובגמר עמום. הצביעה תעשה כ  המצויין בתכניות. הצבע יהיה בגוון 

 ייעשה עפ"י מפרטי היצרן. השכבות הן בעלות גוון זהה, אך בדילול שונה. הדילול  3כל 

אולם   .ב לעיל,  לנאמר  זהה  בצורה  תיעשה  מטוייחים  אלכסוניים  משטחים  או  תקרות  צביעת 

 ן שבור", אלא אם יצוין אחרת בתוכניות. "לב

 ע. על פי מפרטי יצרן הצב  -הכנת המשטחים ויישום הצבע              
 

 שרותים  מטבח , –צביעה קירות בצבע מגן בפני עובש באזורים רטובים  .ג

באזורים    הצביעה תבוצע בצבע "פונגיצ'ק" או שווה ערך על קירות ותקרות מטויחים המצויים .ד

 ת המהנדס. בלים בהם בהתאם להוראורטובים או גו

 הוראות השימוש הן כדלקמן: .ה
 ונגיצ'ק".לפי הוראות היצרן. "פ  ניקוי השטח מאבק , לכלוך, ושומן בתמיסת   .1
 לפי הוראות היצרן. צביעת שכבה ראשונה של "פונגיצ'ק" .2
 בלבד.  5  – %15  -צביעת שכבה שניה ושלישית מדוללת ב   .3
 לפי הוראות יצרן. זמן הייבוש בין שכבה לשכבה יהיה  .4

 
 צבע חיצוני  11.05

  על גבי טיח חוץ יש לצבוע בצבע אקרילי כדוגמת "סופרקריל רב גמיש" של חב'  -
 "טמבור בע"מ" לפי בחירת האדריכל, הביצוע לפי הנחיות היצרן. 

 טרם ביצוע יש לבצע הכנת שטח באמצעות טיח בגר ושיוף עד מצב "מוכן לצבע".  -

ן  ות יצרן הצבע סינטטי על משטחי בטו כל עבודות הצביעה תהיינה לפי הורא  -
 ו/או מטוייחים 

 והחומרים הבאים:   צביעה על משטחי בטון ו/או מטויחים יכלול את העבודות  -

 רות + ניקוי מאבק ולכלוך. הכנת השטחים, סתימת סדקים וחורים, החלקת קי  -

צביעה בשלוש שכבות לפחות עד אשר יתקבל צבע אחיד בגוון הדרוש, גוון הצבע   -
 ל ידי האדריכל. ייבחר ע 

 יישום הצבע, הדילול וזמן היבוש לפי הוראות היצרנים.  -
 

לדרי  בהתאם  העבודות  ביצוע  בפרק  עלויות  המוגדרות  היחידה    11שות  במחירי  כלולות  זה 

 ולא ישולמו בנפרד.  במכרז/חוזה זה
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 ת הבניה. במפרט הכללי לעבודו 12העבודה תבוצע בכפוף להגדרות פרק 

תוספת      מהוות  אלה  הנחיות  אלומיניום.  פריטי  כלל  מתייחסות  מטה  המפורטות  ההנחיות 
 . 1990 –ט הכללי לעבודות אלומיניום בהוצאת משרד הבטחון מחייבת למפר

 
הכללי  כל  ב - המפרט  לבין  ולתוכניות  אלה  הנחיות  בין  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה 

 . הנ"ל הנחיות אלה עדיפות ומחייבות
 כמפרט מנחה המחייב דרישות מינימליות.  1990רואים את המפרט   -
 

 מבוא  

ע .א ביצוע  לצורך  המיוחד  הטכני  מהמפרט  המפרט  מורכב  זה  בפרוייקט  האלומיניום  בודות 
, מהתקנים הישראליים, המסמכים הנוגעים לענין, ומהמפרט  12ול( פרק  הכללי )הספר הכח

ה-דלהלן  של  האלומיניום  רשימות  עם  ביחד  הנלווים  אשר  האלומיניום  פרטי  אדריכל, 
 להלן ה"מסמכים". -ותכניות המבנה מהווים שלמות אחת  

 
את  מתו כי קרא ועיין היטב בכל המסמכים להלן, הבינם היטב, קיבל  הקבלן מאשר בחתי .ב

 כל המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל. 
 

וי  .ג שייצר  המוצרים  לטיב  מלא  באופן  אחראי  בבנין  הקבלן  התקנתם  לטיב  לאתר,  ספק 
לדרישו אינם  ולהתאמתם  אם  גם  לענין  הנוגעים  והמסמכים  הישראליים  התקנים  ת 

הניתנים לפני ובמהלך    וזכרים במפרט זה. אישורי האדריכל, המהנדס, היועץ ו/או המפקחמ
 העבודה אינם מפחיתים מאחריותו זו. 

 
של התקן    Dלפחות בדרישות רמה  כל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו   .ד

 . 1068הישראלי לחלונות ת"י 
 

ניגודים    או/ו  סתירות  התאמה  אי  של  מקרה  הטכנית  בכל  הדרישה  תחשב  המסמכים  בין 
 שהוא מן המסמכים כקובעת.החמורה יותר המופיעה באיזה 

ו  בכל הקשור לחישוב התשלום אשר יגיע לקבלן בגין ביצוע העבודות המיועדות למדידה יהי 
 חישובי הסתירות, או ההתאמות או/ו הניגודים עפ"י הכרעתו הבלעדית של המזמין. 

 
  שווה ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לענין,הקבלן רשאי להציע מוצר   .ה

צרף להצעתו שרטוטים  מהמוצר אשר נקבע במפרט זה וברשימות האלומיניום. על הקבלן ל
המ פרטי  את  התואמים  לאישור  מפורטים  יוגשו  סטטיים  חישובים  המתכנן.  לאישור  בנה 

 ן והתקן. מהנדס המבנה המוכיחים כי המערכת עומדת בדרישות התכנו
שר או לדחות מוצר חליפי כשווה  בכל מקרה, המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לא 

 הצעת הקבלן בשיתוף האדריכל, המפקח והיועץ.  ערך וזאת לאחר בחינת 
 
 

 הגדרות 12.01

סמלב עזר(     -  מוין  מלבן    -)משקוף  לקבלת  והמיועדת  הקיר  בפתח  המותקנת  קבועה  מסגרת 
ת.  מ"מ לפחו  2.0ן לאחר הרכבת החלון. מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה  החלון, ושאינה נראית לעי 

 יה מגולוון או מצופה ציפוי אבץ בטבילה חמה. הפח יה
 

חלון מו -  מלבן  להיות  המיועדת  המוגמר  החלון  של  הסמוי.  מסגרת  המלבן  גבי  על  רכבת 
 החלון להוות מעבר ואטימה בין אגפי החלון ובין קיר הבנין.   מתפקידיו של מלבן

 
ת על צירים והמיועדת לפתיחת  מסגרת מזוגגת קבועה או הנעה על מסילה או הסובב  -  אגף חלון

 החלון או לסגירתו. 
 

החלון )ברוחב   מידות  בניה  פתח  בגובה    -מידות  לבניה,  חגורה    -מבניה  תחתית  ועד  מבניה 
 עליונה(. 

 
 . 25Dכל החלונות במפרט זה הם  1068על פי ת"י  מיון החלונות
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 צמודים ברצף חלונות  12.02

לונות בודדים או כחלונות צמודים ברצף של כל סוגי החלונות הנ"ל יכולים להיות מתוכננים כח
 לפי התוכניות. חלונות

 
מ יותר  ארוך  הפתח  מתוכנ  160  -כאשר  והוא  מס"מ  יותר  לקלוט  צמודים    2  -ן  יש    -חלונות 

פילי מתכת אנכיים  לדרוש מהקבלן לספק לפתח זה מלבן סמוי המחולק לשדות באמצעות פרו
 יוצרו, יורכבו חלונות האלומיניום.המרותכים או המוברגים אליו. בתוך השדות שי

 

 התקנים  12.03

והמפורטים ברשימה  כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים  
 הוראות המפרט עדיפות.   -ות התקנים להלן. בכל מקרה בו הוראות מפרט זה שונות מדריש 

 
 ימת התקנים הישראלייםרש
 . כרום-ניקל -כרום ושל נחושת -קלאלקטרוליטיים של ני -ציפויים  258ת"י 
 ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכת ברזליות.  265ת"י 
 של קדמיום על מתכות ברזליות. קטרוליטיים ציפויים אל 266ת"י 
 ציפויים אנודיים של אלומיניום.  325ת"י 
 נסכות ויצוקים בדפוסי קבע. סגסוגות אבץ   836ת"י 
 ניקל.  ציפויים אלקטרוליטיים של 870ת"י 
 ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל.  918ת"י 
 שקופים לשימוש בבנינים.לוחות זכוכית שטוחים ו 938ת"י 
 דרישות כלליות ושיטות בדיקה.  -חלונות אלומיניום    1068ת"י 
 

 

 תכניות עבודה 12.04

 לן יקבל רשימת אלומיניום שהוכנה ע"י המתכנן.הקב
 

שה חודשים לפני התחלת הייצור של הפריטים תכניות מפורטות  גיש לפחות שלוהקבלן חייב לה
מידה   של    1:1בקנה  הפרטים  כל  את  האלמכולל  חתכי  הביצוע,  חיבורם  אופן  וצורת  נטים 

לאשור העיקריים  האלמנטים  של  דגמים  להכין  יהיה  עליו  פרזול,    ואיטומם.  כגון  האדריכל 
אש  וסגירות  חיבור  אביזרי  איטום,  צו    חומרי  מקבלת  ימים  מחודש  יאוחר  לא  זאת  כל  ועשן. 

 טרם תחילת יצור החלונות. התחלת העבודה ו
 

ס חישובים  יגיש  מהנהקבלן  ע"י  מחושבים  כל  טטים  את  יכללו  החישובים  לאישור.  בניין  דס 
 . מרכיבי המערכת כולל תת שלדה במידה ונדרשת

 
כל מרכיבי המערכת במהלך  הקבלן יגיש לאישור בדיקות מעבדה מאושרת לדרישות התקן של  

 של שבועיים מחתימת החוזה.
 

יזריהם וכן אופן הזיגוג והאיטום  בתוכניותיו יפרט הקבלן את כל הפרופילים על חיבוריהם, אב
 ן.ודרכי ההרכבה בקיר הבני 

 
 י התחלת הייצור. הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לתוכניות לפנ 

 
סדרה לפני התחלת סדרת הייצור לדוגמא. רק  הקבלן חייב לבצע דגם חלון או דלת אחד מכל  

 . אחר אישור הפרוט לדוגמא, הקבלן יוכל להתחיל בביצוע כל סדרת היצורל
 

 בדיקות במפעל הייצור  12.05

  7 -ודה ו הקבלן יזמין את המפקח למפעל הייצור לצורך בדיקת עבודות האלומיניום תוך כדי עב
 ימים מראש לפני העברת המוצרים לאתר. 
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 יםפרופילים ופח 12.06

מ"מ לפחות. הפח יהיה מגולוון או מצופה אבץ   2.0מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה ובעל עובי   .א
קן  יתו  -שר ייפגם בגין ריתוך בפינות, ריתוך עוגנים ועיבודים אחרים בטבילה חמה. ציפוי א

 (.90%אבץ ) בצביעה שתמנע החלדה, כגון צבע עשיר
ת הכיפוף, הריתוכים והחיתוכים  העוגנים יהיו מצופים אבץ בטבילה חמה. כל פעולו 

 פני הציפוי. בעוגנים יושלמו ל
 
או    AA  6061או    AA  6063סגסוגת    סגסוגת האלומיניום המשמשת לפרופילי החלון תהיה .ב

 רוזיה.כל סגסוגת אלומיניום שאינה נופלת מהן בתכונותיה המכניות ובעמידותה בקו
 
 
. חוזק  AA  5052או    AA  5050  סגסוגת האלומיניום המשמשת לפחים תהיה אחת הסגסוגות .ג

יהיה   הפרופילים  של  שלהם    20הקריעה  הכניעה  וגבול  לפחות,  ק"ג/ממ"ר    17ק"ג/ממ"ר 
המלפ חלקי  עיוותים.  חות,  או  שטחים, קמטים  או  פנימיים  פגמים  ללא  חדשים  יהיו  תכת 

ממ חלק  המהווים  ובעלי  הפרופילים  חלולים  או  פתוחים  יהיו  החלונות  ואגפי  מלבני  בנה 
המינמבנה   הדופן  עובי  זה.  המפרט  כנדרש  קשיחות  להם  המקנה  של  גיאומטרי  ימלי 

 ן: פרופילים אלה לא יהיה קטן מן הנקוב להל

 מ"מ.  2.0עובי הדופן של פרופילי מלבן ואגף החלון יהיה לפחות  .1

 מ"מ.   1.25ות( וסרגלי הזיגוג יהיה לפחות עובי הדופן של פרופילי העיטורים )הלבש  .2

מפלדה   .3 חיזוק  המפריעמודי  המחיצות  פח  בתוך  ע"י  בשלמות  יצרפו  חלונות  בין  דים 
 ביניהן. אלומיניום תואם לחלונות תוך הקפדה על הפרדה "כימית"

 

 אמצעי חיבור  12.07

 הברגים, האומים, הדיסקיות והמסמרות יהיו עשויים פלדה ויצופו בציפוי קדמיום. 
מ צבוע במערכת הצבע של  מ"   2המפגשים עם גליף החלון יסגרו באמצעות פלשונג אלומניום    כל

 לון. החלון, במישור הפנימי והחיצוני של הח
נ אליהם  הפתחים  כל  את  לבדוק  הקבלן  קיימת  באחריות  ולא  במידה  להתחבר.  דרש 

שלקונסטרוקציה   תת  הקבלן  יבנה  האלומניום,  מערכת  את  לחבר  ניתן  אליה  דה  נושאת 
ע  RHSמפרופילי   יתחבר  אליה  המבנה,  לשלד  שתחובר  תעמוד  מגולוונים  השלדה  המערכת.  ם 

 רשות מהמערכת. בכל דרישות העומס הנד
 

 זכוכית וזיגוג 12.08

ום תהיה הזכוכית  ם לא צויין אחרת ברשימות האלומני הזכוכית החיצונית תהיה מחוסמת. א
אפורה   "אשכAGC ,של    LOW Eפירוליטית מחוסמת  ע"י  הזכוכית תתאים לתקן  יבוא  נזי". 

מס'   זכ938הישראלי  ונדרשת  במידה  עיוורת).  בציפוי  SPENDRAL)וכית  תצופה  הזכוכית 
ר. לא יורשה זיגוג בעזרת  קראמי ותיסגר מאחור בפח אלומיניום. עיגון לפי פרטי הקונסטרוקטו
אגף ללא  וץ בתוך פרופיל האטם גמיש עשוי גומי או פלסטיק המותקן ישירות על הזכוכית ולח 

 שימוש בסרגלי זיגוג. 
 ערכי הזיגוג :
 48%מעבר אור: 

 9%זר אור לחוץ: חה
 15%החזר אור כלפי פנים: 
 32%מעבר אנרגיה ישירה: 

 410EN :40%מקדם סולרי 
 0.46מקדם הצללה: 

VALUE-U   :4.1 
 
 

 זיגוג פנים תהיה באמצעות זכוכית שקופה מחוסמת. 
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 מ"מ. 6-א פחות מעובי הזכוכית בהתאם לדרישות התקן ול

 

 חומרי האיטום  12.09

שאינם פלסטיים  צורתיים  י   אטמים  אשר  נאופרן  עשויים  לפני  דביקים  המסגרות  בתוך  ותקנו 
בתוך המסגרות בין הזכוכית לבין  הזיגוג. האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם  

 סרגלי הזיגוג או להבי הפרופיל. 
צים ידרש גמר נקי לחלוטין עם עיבוד שקוע באזור  בכל מקרה של שימוש בסיליקון לסתימת חרי

 ל העודפים ינוקו מפני הפרופיל או הקיר הצמוד. החריץ כאשר כ
 מ"מ בכל היקפו. EPDM 2מפגש בין מסגרת החלון לגליף המבנה יאטם באמצעות יריעת 

 
 

 פרזול ואביזרים  12.10

 לון/הדלת.על הקבלן להשתמש באביזרים, פרזולים ואטמים מקוריים של יצרן מערכת הח
 

ק צירים,  כגון  אלומיניום  לעבודות  דיסקיות  כל חלקי הפרזול  בריחים,  פנימיים,ידיות,  רמונים 
יה  נוכו',  פליז,  מיציקת  כגון  אחר  מגנטי  בלתי  חומר  או  מאלומיניום  ברונזה  יו  או  ירוסטה 

ל  . קביעת הפרזו 258ומצופים בכל צידיהם כבצפוי אלקטרוליטי של כרום או ניקל בהתאם לת"י  
 תפעול נוח וטוב של הכנפיים. לאלמנטים תיעשה ע"י אביזרים וברגים מצופים קדמיום שיאפשר 

 
 לא יראו ברגים או ניטים בכל חלק שהוא של הפריט המוגמר. 

 
צוע כל הפעולות כגון תנועת החלקה, גלגול, סבוב,  נויים בצורה שתאפשר באביזרי הפרזול יהיו ב

 ק"ג.   4שאינו עולה על  נעילה או סגירה בדרך נוחה ובכוח 
 

מחזורים רצופים ובעקבותיהם לא ימצא אף    50,000  -ב   חלקי הפירזול ופעולתם ייבדקו בהפעלה
שיך בפעולה תקינה. האביזרים  חלק מן האביזרים שבור או פגום, והחלונות יהיו כשירים להמ

 ת. יותקנו בדרך שלא תאפשר פתיחת האגפים מחוץ לבנין, אלא אם כן נדרש אחר
 
וך אחת מהן תורכב מברשת  רופילי השילוב באגף יהיו עם בליטת שילוב מאלומיניום, אשר בתפ

 שעירה. 
 

תוצרת   שעירות  מברשות  יורכבו  למלבן  אגף  בין  הפנימיים  ההשקה  קוי  בכל  גם 
ATHMER,SCHLEGEL  .או שווה ערך 

 

 פרזול 12.11

אשו טעון  יהיה  הפרזול  של  חלק  כל  האדריכל  בחירת  לפי  משובח,  ממין  המפקח  יהיה  ר 
א יתקבל.  לא  מתאימה  שלא  באיכות  פרזול  ושום  ברשימות  והאדריכל  אחרת  צויין  לא  ם 

לרשימ בהתאם  הפרזול  יהיה  בכל האלומניום  בכתב.  ומאושרת  דומה  מתוצרת  או  כדלקמן  ה 
 ה הזמנת הפרזול ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י האדריכל.  מקר

 
מ .א מנירוסטה  יהיו  דלתות  . L DORMA/360או    BBWתוצרת    W12Xדגם  מעצורי 

 . היו מהחומר המתאים לפרזולהברגים לקביעת הפרזול י 
 
 
 צילינדרים, ומנעולים  .ב

ל הדרושות  ההכנות  כל  יבוצעו  חשמלית  נעילה  הדורשים  חשמלי  בדלתות  מנעול  התקנת 
צנרת-אלקטרו והנחת  קידוחים  כולל  הקבועה    מגנטי  הדלת  כנף  ובתוך  בקירות/משקופים 
 וש בחיווט גלוי.ת דו כנפיות כולל מפסק חיבור בין הדלת למשקוף. לא יורשה שימ בדלתו

 ב' "סנטרול" או שוו"ע מאושר. המנעולים והמפסקים יהיו כגון של ח
 .  H2F 1Hמסידרת . 4המנעול החשמלי יהיה מס' 

 . C .1078m.sמפסק בדלתות אלומיניום יהיה מסוג 
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 . 3201/3100מפסק חיבור בין דלת למשקוף מסוג 
   DORMAאם לא הוגדר אחרת ברשימות, יהיו מנעולי הצילנדר תוצרת 

 
 
 מחזירים הדראולים  .ג
 
 חזירים הידראוליים: בדלתות בהן נדרשים מ   

או שווה ערך מאושר,  LCN, ,DORMAתוצרת כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג מ
הכנפיים, לדלתות חד    , מותאמים ליעודם הן מבחינת משקל, עמסי רוח ורוחבLCN4040דוגמת 
 כנפיות.  -או דו

השהיית   על הכנף ויאפשרו וויסות זמןרו התקנה על המשקוף או המחזירים העליונים יאפש
 כוח טריקה סופית.   סגירת הכנף, הפחתת כוח הדרוש לפתיחת הכנף, כיוון

 על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידרואליים לבדיקה ולאישור המפקח. 
 ישור המפקח בכתב, ירכשו המחזירים. רק לאחר קבלת א

 
 
 מנגנון בהלה  .ד
 

או שווה ערך  PHB3000מסדרה   DORMAקן מנגנון בהלה תוצרת ניסה, יותבדלתות הכ 
 מאושר עם מוטות פנימיים לרצפה ולמשקוף. 

ו מוטות נעילה חיצוניים רק במקרים ומבנה הדלת לא יאפשר התקנת מוטות פנימיים  תריו
 . וזאת באישור המפקח בכתב

מוטות באורך מתאים  במקרה והמוטות הסטנדרטיים לא מתאימים לגובה הכנף, יותקנו 
 למידות הכנף ללא תוספת מחיר. 

 תחתון נסתר. /ח עליוןעם ברי DORMA  PHB3000ד השני של הכנף תותקן ידית בדוגמת בצ

 כל מנגנון הבהלה יאפשר שילוב של הפעלה חשמלית והתראה על הפעלתו. 

 
 ידיות .ה
 

 או שו"ע מאושר. DORMAשל  RONDO STUDIOדלתות יהיו מסדרת  ידיות ל
 
 
 
 הרכבת הפרזול  .ו

ייעשו בעזרת "שטנץ" בדיוק נמרץ, ולפי הוראות    -כל הפתחים המבוצעים לקבלת הפרזול   
 ל.יצרן הפירזו 

הברגים להרכבת הפרזול יסופקו על ידי ספק אביזרי הפרזול ובאותו הגמר כמו הפרזול.   
 צופי קדמיום. בהעדר גמר גזה, מ

הק על  האלומיניום,  ברשימת  דרישה  יש  להן  הדרושות  בדלתות  ההכנות  כל  את  לבצע  בלן 
 יחת הדלת. עבור מנעולים חשמליים, מנגנוני בקרת כניסה והתראות על פת פים  בכנפיים ובמשקו

 כל ההכנות יבוצעו בתאום עם המפקח.  
ל  חשמלי  מנגנון  יותקן  כניסה  בקרת  מערכת  בעלת  דלת  כל  מערכת על  של  חרום  ביטול 

 הבקרה. 
קים כלולות במחירי  ם, חיתוכים, התאמות, הוספת חיזוכל ההכנות הנ"ל הכוללות קידוחי 

 הדלתות. 
 

 צביעה 12.12

גוון  יקון פוליאסטר אלקטרוסטאטי בתנור מיוחד בכל פרטי האלומיניום יהיו צבועים בצבע סיל
9006  RAL     9007אוRAL     הצביעה עובי  האדריכל  בחירת  וקושיו    30לפי  לפחות  מיקרון 

. הצבע יהיה בעל עמידות בהולם,  AAMAG605ו_  GBSלפחות, לפי דרישות    Hהמינימלי דרגה  
יק אחיד  לא  יהיה  העיקרי  המשטח  על  וגוונו  מהתשתית  יינתק  ולא  או  רע  בועות  ללא  ויציב, 

הצב יתוקן  לא  בחיבורים.  כולל  אלומיניוםשריטות  אחרת.  דרך  בכל  או  התזה  ע"י  במקום    ע 
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בצבע אפוקסי אלקטרוסטטי    שרוט יפורק וייצבע מחדש במפעל הצבע. כל חלקי הפרזול ייבצעו
 .זהה, אלא אם כן אושר אחרת

 אלגון 12.13

ו מפורשת  דרישה  לפי  אלומיניום  פרטי  וידרשו  הציפוי  במידה  של  המינימלי  העובי  בכתב 
יהיה בגוון טבעי מט,    מיקרון. האלגון  2מיקרון עם טולרנס מותר של    25יהיה:    האנודייז )אלגון(

יהיה נדרש אחרת. שטח האלגון  כן  פגמים אחרים.  אלא אם  וללא  ללא כתמים   אחיד במראו, 
הא )עובי  ואיטומו  טיבו  ה  SEALING)לגון,  ע"י  מדגמית  בצורה  את  ייבדקו  ויקיימו  מפקח 

 . 325 דרישות ת"י
 

של ה  המילואה  במישור  הוראות התכנית,  לפי  יותקנו,  ונציינים  מובילים  צילונים  ויכללו  חלון, 
ומעוגנים ל יכללו  עשויים כבלי פלדה מגולוונת  ולמעלה במסגרת האלומניום. התריסים  מאטה 

 ון פתיחה/סגירה ושינוי זווית.   מנגנ 
 

 אטמים וחומרי אטימה  12.14

 או גומי סיליקון.  E.P.D.Mהאטמים בפרוייקט כולו יהיו עשויים א. 
יצרן של כל חומר וחומר. על הקבלן  שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות ה  .ב

לאישו וליועץ  למפקח  בהם להמציא  האיטום  חומרי  של  הטכניים  המפרטים  את  רם, 
 שתמש. הוא מ

 להלן רשימת חומרי אטימה לשימושים השונים:   .ג
 גם בחומרים שווי ערך אחרים באישור האדריכל, המפקח והיועץ.   להשתמש ניתן    

 מ"מ  EPDM 2יריעת  –סך איטום בין גליף הפתח למסגרת קיר המ .ד
 

 .תוצרת "סיקה"  חומרי בניה: סיליקון ניטראליתפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין  .ה

 
נות מסגרות אלומיניום  חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום, כגון חיבור של פי  איטום . ו

ב   ארפל    45החתוכות  כדוגמת  אנאירובי  איטום  חומר  )ראה    4102מעלות:  שו"ע.  או 
 הרצ"ב(.  3נספח  -ומפרט טכני   4102ארפל מידע 

צרים בא .ז אלומיניום  יטום חריצים  אלומיניום  ין חלקי  מלבן  בין  חיבור  לבין הבדיד  כגון 
 4נספח    -ומפרט טכני    4108ע ארפל  או שו"ע. )ראה מיד  4108)שפרוץ(: כדוגמת ארפל  

 הרצ"ב(.
יניום: חומר איטום לבין עצמם ו/או בינם לבין חלקי אלומ   E.P.D.Mאיטום בין אטמי   .ח

 הרצ"ב.(  5נספח    -פרט טכני או שו"ע. )ראה מ  4106בוטילי כדוגמת ארפל 
כל  .ט ריצפת  ביו  איטום  בעיסת   תפר  שימוש  שנעשה  במידה  המסך:  קיר  לבין  קומה 

של   PENSIL  300חסום כנגד אש ועשן, היא תהיה מסוג עמיד לאש כדוגמת  איטום, במ
GE SILICONES . 

ת  הבניין בכרכוב העליון בצדדים ובשיפוליים יבוצע באמצעות ירעואיטום קיר מסך כנגד    .י
EPDM  

 או שו"ע( לתפרי   3001)כדוגמת ארפל  יש להשתמש בגב עשוי פוליאטילן מוקצף מצולב .יא

 המדידה לתשלום:

כל    נטיםהאלמ את  כולל  המחיר  במבנה.  במקומן  מותקנות  מוגמרות,  מושלמות  ביח'  יימדדו 
.  איטום, הרכבה, צביעה, אילגון, ליטוש, וכיו"ב  ביצור, הספקה,  החומרים והמלאכות הכרוכים

א כן,  המכמו  תכולת  בסעיף  הכללי  במפרט  האמור  כל  בתיאור  ת  האמור  כל  את  וכן  חירים, 
 הטכני של המפרט המיוחד. 

 תשולם כל תוספת בגין דרישה, דוגמא או בדיקה המופיעים במפרט זה.  אל
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 עבודות אבן   - 14פרק 

 ר להלן. במפרט הכללי לעבודות הבניה וכמוגד 14בוצע בכפוף להגדרות פרק העבודה ת

 כללי  14.01

 תאור העבודה:  14.01.1

 חיפוי אבן בדפינה יבשה של קירות החיצוניים. 

 

( SHOP DRAWINGSתכניות ביצוע )  14.01.2  ׁ 

החיפוי.   לעבודות  ביצוע  תוכניות  הקבלן  יכין  מעבודתו  כחלק 

הא  עבור  מתאימים  חישובים  יוכנו  זו  עבודה  בנים  במסגרת 

בתוכניו  המוגדר  פי  על  יוכנו  התוכניות  השונים.  ת  והאביזרים 

לבדיקה   יוגשו  אלו  תוכניות  המפקח.  הנחיות  פי  ועל  האדריכל 

לפחות  וא  המפקח  מכל    28ישור  האבן  הזמנת  לפני  עבודה  ימי 

 הסוגים.  

 

 תכנון מפורט:  14.01.3

התוכניות   למבנה.  האמן  חיפוי  של  מפורטות  תכניות  יכין  הקבלן 

ממוח  האבן  תהיינה  מישורי  כל  של  מלאה  פריסה  ויכללו  שבות 

 ם( וקופינגים. כולל חשפים )גליפי 

 התוכניות יוכנו על פי תכניות, הנחיות ופרטי האדריכל והמפקח. 

בחשבון   יבוא  בעדכון  החזיתות.  מדידת  לאחר  יעודכן  התכנון 

 הסטיות בבניין. בהתאם לסטיות יותאמו אביזרי התליה והחיבור. 

בין   המרחק  באביזרים  הגדלת  שימוש  יחייב  לקיר  האבן 

כ  את  יכילו  התכניות  כולל  מתאימים.  והמידות  הפרטים  ל 

פרטים  הסוגים,  מכל  פינות  כולל  חיפוי    מישקים,  על  מלאים 

 הפתחים, אלמנטים מיוחדים וכו'. 

יפרטו אביזרי העיגון והחיזוק הנדרשים. תכניות ופרטי   בתוכניות 

האב  יצרן  ידי  על  יוכנו  העיגון  בעל  אביזרי  מהנדס  ו/או  יזרים 

ה  תכנון  אלו.  פרטים  בתכנון  מוכח  חישובים  ניקיון  כולל  אביזרים 

מתכ  לאישור  יוגשו  ובמפורט  מלאים  הקונסטרוקציה  סטטיים  נן 

של   ולביצוע  לתכנון  אחראי  הקבלן  יהיה  מקרה  בכל  המבנה.  של 

 החיפוי כולו. 

בישראל(   רשום  )מהנדס  הקבלן  מטעם  הקונסטרוקציה  מהנדס 

אח  ימסור  יהיה  העבודה  תחילת  לפני  החיפוי.  לביצוע  לתכנון  ראי 

את  של    הקבלן  מטעמו  אחריות  ומכתב  הנ"ל  המהנדס  של  שמו 

ה  תכניות  ידי  המהנדס.  על  יאושרו  והחישובים  הפרטים  חיפוי, 

 האדריכל והמהנדס לפני הזמנה האבן. 
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 מדידות:  14.01.4

את   חשבונו  על  הקבלן  ימדוד  ההרכבה  לעבודת  ראשון  כשלב 

וע  אלו  הבניין  התוכיות  קיים.  למצב  החזיתות  תכוניות  את  דכן 

הסטי  המתוכננת.  יסומנו  החזית  לעומת  בפועל  החזית  של  ות 

זו תשמש כבס  יס לעדכון התוכניות המפורטות שהוכנו ע"י  מדידה 

למפקח   יימסרו  לנדרש.  בהתאם  אבן  ולהזמנת  העתקים    3הקבלן 

 מתוכניות מדידה אלו. 

 

 פיגומים:  14.01.5

בעז  תבוצע  האבן  הפיגומים  הרכבת  כמות  הפיגומים.  פיגומים  רת 

הנדרש  העבודה  לקצב  ועמידתם  תאים  הפיגומים  תקינות   .

הקב  באחריות  הינה  בטיחות  בסעיף  בדרישות  נאמר  כל  בלבד.  לן 

 זה כלול במחירי היחידה בכתב הכמויות. 

 

 כמויות החומר:  14.01.6

רציפות   שתבטיח  רזרבה  גם  יכללו  לאתר  שיסופקו  האבן  כמויות 

של שבר, פחת עודף וכו'. הרזרבה תהיה בכמות    עבודה גם במקרה 

בעי   2%של   שבגמר  לפחות  לוודא  הקבלן  על  כן  כמו  הנדרש.  בוד 

למזמי  תישאר  של  העובדה  אבן  כמות  אבן    2%ן  סוגי  מכל  לפחות 

זו לא תשולם תמורה כספית ומחירה כלול   שסופקה. בעבור כמות 

 במחיר היחידה של עבודות האבן השונות. 

 

 דוגמאות:  14.01.7

הק  של  על  וכו' בשטח הכולל  ואיטום  דוגמאות חיפוי  לבצע    30בלן 

לפי  מ"ר,   הכול  ועמודים,  קשתות  חשפים,  לחיפוי  דוגמאות  ונוסף 

לפרק    דרישת  על הקבלן  והאדריכל. לאחר קבלת האישור  המפקח 

גלום   אלו  דוגמאות  לביצוע  הנדרש  כל  הנ"ל.  הדוגמאות  את 

 במחירי היחידה בכתב הכמויות. 

 

 האבן:  14.01.8

 ס"מ בנקודה הצרה לאחר הסיתות.   3לפחות  

י  לעיין  החשוף  האבן  לוח  צד  האדריכל  כל  בחירת  לפי  עיבוד  קבל 

 והגדרות בכתב הכמויות. 

מאותו   )כפתור(  מפקק  תבוצע  חיזוקה  לאחר  באבן  חורים  סגירת 

 סוג האבן.  

 כל המתואר בתת פרק זה כלול במחיר חיפוי בכתב הכמויות. 
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 איטום קירות תחת חיפוי האבן  14.02

 

טופ  א  "סיקה  מריחת  ידי  על  יבוצע  הקירות  חבר  107יטום  של   "

של  "סיק  בכמות  האיטום    2.0ה"  ביצוע  שו"א.  או  /מ"ר  ק"ג 

להנח  במחיר  בהתאם  כלול  האיטום  מחיר  והמפקח.  היצרן  יות 

 החיפוי. 

השטח   פני  הרטבת  לאחר  ימלאו  חצץ  וקיני  שקעים  פגמים, 

איטום  משפרי   בפולימרים  משובחת  צמנטית  והדבקה.    בתערובת 

פני שטח השקע עד לקבלת מישור א  יוחלקו  חיד עם  לאחר המילוי 

 פני הבטון. 

ידי   על  יבוצע תיקון איטום  העוגנים  ביצוע הקידוחים עבור  לאחר 

יבוצעו   התיקונים  העוגן.  בהיקף  כנ"ל  איטום  חומר  מריחת 

סביב   התיקונים  לביצוע  במקביל  החיפוי.  לעבודות  במקביל 

תיק  גם  יבוצעו  מכנית  העוגנים  פגיעה  נוצרה  בהם  בכל מקום  ונים 

גלולים במחירי  של האיטום מסיבה כל שה  יא. תיקוני איטום אלו 

 תוספת.   החיפוי ולא תשולם עבורם 

 

 אביזרי העיגון  14.03

 " תוצרת  יהיו  העיגון  " HALFENאביזרי  או   "LUTZ   שו"א או   "

והברגים   העיגון  אביזרי  כל  הקונסטרוקטור.  ע"י  שיאושרו 

י  הרשת  מנירוסטה  להתקנת  עשויים  לפחות    316היו    4ובקוטר 

להגיש   הקבלן  על  מעבדה  מ"מ.  ואישור  היצרן  אישור  למפקח 

 מטלורגית. 

 שיטת העיגון תוגדר ע"י מתכנן הקונסטרוקציה. 

יוגשו   התליה  אביזרי  יתר  וכל  החיבור  ברגי  העיגון,  אביזרי  כל 

 לאישור מתכנן הקונסטרוקציה לפני הזמנתם. 

 

 חיפוי קשתות  14.04

אבנים    חיפוי  באמצעות  יבוצע  קשתי  בקו  )קמורות(  הקשתות 

ת הקשת לפי פרט האדריכל. חיתוך האבנים יבוצע  מיוחדות לסגיר 

 יוכנו ע"י הקבלן בהתאם לפרטי האדריכל. בהתאם לשבלונות ש 

לפחות   האדריכל  ואישור  לבדיקה  יוגשו  עבודה    30השבלונות  ימי 

במחי  כלולה  זו  עבודה  כל  האבן.  חיתוך  תחילת  היחידה  לפני  ר 

 . 14בפרק  

ב  שני  ע  יחוזקו  הקשת  באזור  המזוזות  אבני  נירוסטה  כל    316רגי 

לפחות   ובאורך    8בקוטר  להגיש    14לפחות  מ"מ  הקבלן  על  ס"מ. 

 את סוג הבורג לאישור מתכנן הקונסטרוקציה של הפרויקט. 

לרבות   אלכסוני,  או  עגול  ניסור  עבור  תוספת  לקבלן  תשולם  לא 

 יצור קשתות. 
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 שקים מילוי מי  14.05

מוכנ  צמנטית  יבוצע באמצעות תערובת  )פוגות(  ה  מילוי המישקים 

אריחי  בין  מישקים  ואטימת  למילוי  בפולימר  מעושרת    לשימוש 

 אבן, מתועשת תוצרת "מיסטר פיקס" או שו"א. 

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים  14.06

לכל האמור במפרט מיוחד זה, להלן אופני המדידה ותכולת    בנוסף 

 בן בפרויקט זה: המחירים לעבודות א 

 

חפוי קורות  14.06.1 פריסתו.  לפי  נטו  במ"ר  ימדד  לא  החיפוי  כו'  עמודים   ,

שט  לפי  ימדד  והוא  בנפרד  קירות  ימדד  חפוי  שטח  עם  יחד  חם 

 וכו', פרט אם צוין אחרת בכתב הכמויות. 

 מחיר החיפוי כוללים:  14.06.2

 ממוחשבות;    SHPODRAWINGהכנת תוכניות  

 מדידת פני החזיתות בלייזר; 

 על רקע המדידה הנ"ל;    SHPODRAWINGיות  עדכון תוכנ 

 ר; עבודות הכנה ואיטום הקי 

 תיקוני איטום; 

חיתוך   )לרבות  חיתוכה  עיבודה,  כולל  האבן  לוחות  אספקת  עלות 

 בקו קשתי, עגול, אלכסוני וכו'( וביצוע כל ההכנות הנדרשות; 

 עוגנים ואביזרי חיבור וברגים הדרושים לחיבור החיפוי למבנה; 

כ  האבן  בין  הרכבת  והמפגשים  קשתות  פינות,  לכה  ביצוע  ולל 

 מישורים שונים; 

 דידה קבועים ורצופים בכל זמן ביצוע עבודות החיפוי; תי מ שירו 

ביצוע   זמן  בכל  ובטיחותיים  מתאימים  הרמה  ואמצעי  פיגומים 

 עבודות החיפוי; 

התקנה   תאום,  כולל  האלומיניום  יצרן  עם  הביצוע  התכנון  תאום 

 . שבהיקף פרטי האלומיניום. E .P .D .Mוחיבור של רצועות  

שו  בחומרים  מישקים  ומילוי  האדריכל  איטום  דרישות  לפי  נים 

פריימר  והקונסט  מריחת  גיבוי,  פרופיל  ביצוע  לרבות  רוקטור, 

 משני צידי המישק והמילוי בהתאם לנדרש. 
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מיזוג אוויר 

מיזוג אוויר  – 15פרק 

:  VRF MULTI CITYמע' מיזוג  -יחידת מיזוג אוויר   .1

הנבמה יח' מיזוג   1.1  VRF MULTI CITY תהיה מסוג לחלל

או שוע"מ ע"י מתכנן .  LGתהיה תוצרת חברת  VRFיר  מערכת מיזוג אוו 1.2

חוץ   1.3 טמפ'  לפעילות  מותאם  יהיה  חוץ  אויר  מעבי  .   43-45ציוד  בקיץ  צילזיוס  מעלות 
בחורף .  -15ולטמפ'  

לרבו  1.4 הייצרן  הנחיות  לפי  תותקן  גז  צנרת  אבימערכת  בחנקן  הלחמות  וספחים ת  זרים 
 לחלוקת המאיידים .  נדרשים בהתאם

המ 1.5 ציוד  הפנכל  היחידה איידים  פעולת  לניתוק  נפח  גלאי  לחיבור  אופצייה  יכללו  ימיים 
הפנימית . 

לשלט  1.6 אופצייה   + בשטח  התקנה  כולל  הפעלה  לוחיות  יכללו  הפנימיים  המאיידים  כל 
הפעלה מרחוק . 

 פקג' עצמאי  : –מע' מיזוג אוויר  -יחידת מיזוג אוויר   .2

ת "אוריס " ג' המיועדת לעבוד בחוץ, כדוגמת חברמיזוג האוויר תהייה פקדת  יחי 2.1
שווה ערך מ'.

או 
 

לוח היחידה   2.2  , מנועים   , מאייד   , מעבה  מפוחים,  נחשונים,  ושלד,  בית  היתר  בין  תכלול 
פקוד הדרוש חשמל, מסנני אוויר לזריקה, קופסת בקרה והפעלה וכל שאר ציוד העזר וה

לפעולה תקינה. 

מ 2.3 מפחים  עשוי  יהיה  היחידה  בעובי  בית  לפחות  1.5גולוונים  מפח  מ"מ  הפרופילים   ,2.0 
היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת ובצורה שתבטיח מפני מ"מ עובי לפחות. בית  

פנלים שמידותיהם  פרוק  ע"י  גישה  רעידות בעת הפעולה. לכל החלקים הפנימיים תהיה 
יע על  לא  מבנ  100X60לו  כל  יהיה  ס"מ.  היחידה  אקוסטה  בדוד  מסיבי מבודד  פנימי  י 

" בעובי  טי1זכוכית  דרגת  צביעת, מאותה  בידוד התעלות.  של  סעיף   ב  לפי  יהיה  היחידה 
17.4.

מאליהם  2.4 מתייצבים  המיסבים  תפוקה.  ובדיקת  ודינמי  סטטי  איזון  יעברו  המפוחים 
מתוצרת   חביתיים  או  שו  SKFכדוריים  מחאו  חיים  אורך  בעלי  ערך  של  וה   50,000ושב 

ות רכבו כך שתתאפשר התפשטות צירית. הממסרת ע"י רצועות טריזיבים יושעות. המיס
ה. גלגל הרצועה יהיה בעל קוטר מתכוונן. הגלגלים יהיו מאוזנים. יש להמציא וגלגלי רצוע

אשור בכתב של המאזן. 
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ורות עם דופן  אלומיניום. לא יאושרו צינוהצלעות  Mהנחשונים יהיו מצינור נחושת טיפוס  2.5
לע יהיה  חוזקו לצינורות ע"י הרחבה מכנית, כך שהמגע בין הצינור לצלעות ידקה מזו. הצ

ב  לפחות  הדוק  יהיו  הקשתות  מחלקים.  ולא  הנחשון  גובה  לכל  אחידות  הצלעות  יותר. 
על הלחמת  . הקבלן יקפיד  10%באותו עובי דופן כמו הצינור ועיוות הקוטר לא יעלה על  

ולקשתות. ההלחמה ת   הצינורות אל תוך חמת כסף והחדירה של החומר  היה הלהמחלק 
לפח  של  בעומק  אחידה  תהיה  צי מסביב  קוטר  חצי  הנחשונים  ות  מסגרות  הנחושת.  נור 

בעובי של לפחות   יש לשמור על קשיחות המבנה.    1.5תהיינה עשויות מפח מגולוון  מ"מ. 
של   חנקן  בלחץ  ייבדק  היחיא  30הנחשון  של  היצור  שרטוט  שרטוט  טמ'.  גם  יכלול  דה 

 וקתם למעגלים.ים וחל הנחשונ
 

מטיפוס 2.6 יהיו  הם  בתוכניות.  כמצוין  כולל  בשטח  יהיו  עם   מסננים  מגולוונות  מסגרות 
סביב    PASS  BYאלמנט סינון לזריקה. מסגרות המסננים תתאמנה למבנה כך שלא יהיה  

 ס"מ וניתנות לפתיחה.  60X60המסנן. המסגרות במידות שאינן עולות על 
 

  1, מדוד במרחק  Aבסקלה    דציבל  55לא יעלה על    כתוצאה מפעולת היחידהמפלס הרעש   2.7
 מ' מדופן היחידה בצד המנוע.

 

 סבל"ד.   1450המנועים החשמליים תלת פאזיים שקטים במיוחד  2.8
 

יהיוהיחידה   2.9 הויסות  חוזר  אוויר  ותריס  צח,  אוויר  לויסות. תריסי  בשני תריסים    תצויד 
לפחות. רוחב הכנף לא יעלה    מ עובימ"  2מפח שחור או מגולוון  עשויים במסגרות וכנפיים  

ם מפלב"מ ויוחזקו באופן הדוק לכנף. מיסוב הכנף יהיה  ס"מ. הצירים יהיו עשויי  20על  
  -90סי הויסות האזוריים יהיה הכנף בסימון הקר והחם בפלסטי אוקולון או טפלון. בתרי

 עלה.דית הפבר אליו מנוע חשמלי, או ייר המרכזי יבלוט כדי שיחומעלות זה כלפי זה. הצ
 

כל מדחס יצויד בהגנות חשמליות מחוברות בטור בין היתר הגנת לחץ גז נמוך, לחץ גז   2.10
מדח כל  גבוהה.  מנוע  ליפופי  טמפ'  נמוך,  שמן  לחץ  לחץ  גבוה,  מדי  בשלושה  יצויד  ס 

 שימוקמו על הלוח בצורה נוחה לקריאה. 
 

חס, בולמי  רן המד קפיציות אורגינליות של יצבו על גבי מבודדי רעידות  מדחסים יורכ 2.11
 Cמסדרת    MASONדוגמת חברת    1הזעזועים הקפיציים יהיו בעלי שקיעה סטטית של "

 . VMאו שווה ערך מתוצרת 
 

 טמ' לבדיקת נזילות. א 20צנרת הגז תיבדק בלחץ של   2.12
 

מעלות   7בחוץ , מתחת ל  מעלות    7החימום יעשה ע"י הפעלת משאבת חום ביחידה עד   2.13
במקום משאבת החום , לגופי החימום יהיו ההגנות    לפעולהכנסו גופי החימום ביחידה  יי

 ת כמו מגן שריפה וחימום יתר וכו בתוך היחידה .הרלוונטיו
 

 .20IP-י מהיחידה לפי תקן לוח חשמל היחידה יהיה חלק אינטגרל 2.14
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השתתפות משרד  הוצאת הועדה המיוחדת בכל המפרטים הכלליים שאינם מצורפים, הם אלה שב
 שיכון, למעט החוזה. מע"צ ומשרד ההבטחון, 

 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה. בין אם הם מצורפים ובין שאינם מצורפים  
 בהם.

 

 

 הצהרת הקבלן: 

 

ראה   והבין  זה, קראם  הנזכרים מכרז/חוזה  נמצאים המפרטים  ברשותו  כי  בזאת  הקבלן מצהיר 
שות בו.  עבודתו בהתאם לדרי  חייב לבצע אתרים אשר ביקש לדעת ומתת תוכנם, קיבל את ההסבא

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

 

 חתימת וחותמת הקבלן _______________________ תאריך ________________      

 

 

 

 תוכנית וסדור כללי: .3
 

למהתוכניות   3.1 הסידוהמצורפות  את  מראות  זה  שיפרט  העבודה  ואת  הכללי  לבצע. ר  ש 
והמקו העבודה  התקדמות  לפי  להיקבע  צריך  הציוד  וסידור  המדויק  שתתאים  ם  בצורה 

 למבנה. הגורמים הקובעים הם התוכניות המעשיות של הבניין והמציאות בבניין. 
 

ש 3.2 כללי  לתיאור  בעיקרן  מיועדות  וכדומה  ליחידות  החהתחברויות  המחבר.  יבור  ל 
ל  יצטרך  להמציאותי  מתאימה  בצורה  על  היעשות  מקרה,  התפשטות,  כל  לאפשר  מנת 

 מום. מעבר אנשים והפחתת המקום הנדרש למיני 
 

תוכניות   3.3 עפ"י  רק  העבודה  את  יבצע  הקבלן  לבצוע.  תוכניות  אינן  המכרז  תוכניות 
 ן. ו ע"י המתכנמעודכנות לבצוע, או עפ"י תוכניות יצור שהקבלן יכין, ואשר יאושר

 

 

 בחירת הציוד:  .4
 

 ציוד, בא לציין דרגת טיב. שמות יצרנים או מספר קטלוגי של  וןצי 4.1
 

רשאי   4.2 איכות  הקבלן  אותה  בעלי  אחרים  יצרנים  של  ציוד  או  חומרים  לאשור  להגיש 
אינו   המתכנן  והתוכניות.  המפרט  דרישות  את  תואמים  שהם  בתנאי  לתפקיד,  והתאמה 

על   אשור  קבלת  לשם  אותם.  לאשר  במ מתחייב  הוגדר  אם  בין  על  הציוד  אחר  או  פרט 
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ל אינפורמהקבלן  קטלוגי,  הגיש  דף  כגון:  הציוד,  על  מספקת  נתוני  ציה  כלליות,  מידות 
פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת דרושה. לא יירכש ולא יתוקן, לפני אישור  

 המתכנן. 
 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד לקבלן.  4.3
 

 

 בודה:טיב הע .5
 

נקייה ומקצועית, ע"י בעלי מקצוע    ביותר, בצורה יציבה,ע בצורה הטובה כל העבודה תבוצ 5.1
ם בעבודתם. בדיקה סופית של טיב העבודה והחומרים תעשה בסיום העבודה, ע"י  מנוסי

אינם   והאישורים  הבדיקות  זמניות,  הן  האחרות  והביקורות  הבדיקות  כל  המתכנן. 
 כנדרש במסמכים.  משחררים את הקבלן מאחריותו,

 

 

 ל הציוד: ה עהגנ .6
 

להיות מוגנים בפני    קבלן מספק, חייביםים של הקבלן או אשר הכל עבודה, ציוד וחומר 6.1
לציודו   נזק  כל  לתקן  הקבלן  על  הסופית.  למסירה  עד  וההרכבה,  העבודה  במשך  פגיעה 

ת על  אשר יגרם כתוצאה מאי מילוי התנאי הזה. בין אם הוא נגרם ישירות או בלתי ישירו 
הקבלן. עובדי  סגו  ידי  להיות  צריכה  פקקיםצנרת  ע"י  במשך   רה  אחרות  מגירות  או 
ייב לכסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו נגד לכלוך של צבע, ההתקנה. הקבלן ח 
 טיח וחומרי בנין. 

 

 ניקיון: .7
 

לנקות בסוף כל שבוע את מקום עבודתו ולהרחיק את הפסולת והלכלוך שנוצרו  על הקבלן   7.1
ו המתכנן או המפקח רשאים  ון הנ"ל, יהי קבלן לא ביצע את הניקי בגין עבודתו. במידה וה

 דים אחרים ולחייב את הקבלן בהוצאות הניקיון. להורות על בצוע הניקיון ע"י עוב
 

 

 

 פיגומים ומעברים בבניין: .8
 

לס  8.1 הקבלן  הפיגומים, על  הסולמות,  כגון:  העבודה,  לבצוע  הנדרש  הציוד  כל  את  פק 
ההרמהקרשים וציוד  העבודה, המסלולים  לביצוע  הדרוש  חשבונו.    ה  צריך על  הציוד  כל 

 יחות. להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבט
 

על הקבלן לבדוק אפשרות העברת ציוד והרכבתו בבניין. במידת הצורך יתאם הקבלן עם  8.2
 הציוד.  קבלן הבניין ובאשור המתכנן, השארת פתחים או אי בניית קירות עד להרכבת

 

להב 8.3 הקבלן  שהעל  בחשבון  ממפלס  יא  צנרת  ציוד  ציוד  עברת  באמצעות  תעשה  למפלס, 
 , ובתאום עם קבלן הבניין והמתכנן. הרמה מתאים על חשבונו
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 תמיכות: .9
 

וירכיב את כל התמיכות, החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת הציוד,  הקבלן יספק   9.1
 מרעידות.הצנרת, וכד' בצורה שהמערכת תהיה חופשית 

 

 התעלה.  ו לשאת את כל משקל י תמיכות רגל, אשר יוכל ות יתמכו ע" התעלות העול 9.2
 

 חיבורי התעלה על הציוד יהיו גמישים, כך שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד.  9.3
 

 

 צוב, מעברי צנרת: חי .10
 

 המבנה הוא קווי ועל הקבלן לדאוג לכל המעברים.  10.1
 

 קבלן ויותקנו על ידו. שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו על ידי ה  10.2
 

 

 היקף העבודה: .11
 

כל העבודה הכלולה במפ 11.1 כוללת את  זה  העזר והעבודה למסירת   רט  החומרים, חומרי 
 מתקן מושלם.

 

תותקן בצורה מקצועית טובה, כפי שבא לידי ביטוי במדריך לקירור, אוורור  המערכת   11.2
 1001, הוצאה אחרונה, ות"י  ASHRAEומיזוג אוויר 

 

בצור  11.3 יעבוד  אוהציוד  רעידות  ללא  לאמ  ה שקטה,  בכפיפות  יתר,  בסעי רעש  לעיל  פי  ור 
 המפרט. 

 

 העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת רק להם: 11.4
 זוג אוויר מפוצלת. יחידות מי .א
 יחידות מיזוג אויר עצמאיות "פקג'ים"  .ב
 תעלות פח מגולוון.  .ג
 מפזרים.  .ד
 צנרת גז ואביזריה. .ה
 בידוד.  .ו
 אוורור שירותים.  .ז
 רה. פיקוד ובק .ח
 עבודות חשמל.  .ט
 שונה. ה ראהפעל  .י
 הוראות אחזקה והפעלה.  .יא
 ת ואחריות לשנה. רושי .יב
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 עבודות אשר אינן כלולות במפרט זה: .12

לשם הזנת לוח החשמל. ההזנה תבוצע בכבל שיונח ע"י   380-3-50חשמלי  אספקת מתח   12.1
ע"י הקבלן.  -אחרים מלוח חשמל כללי. חיבור סופי של הכבלים ללוח מקומי  

 עבודה:תיאור ה .13

ל  13.1 ןפתל ךישה יתילכת בר הנבמ מטרת המערכת  ע"י מזג יתבצע  המיזוג   .
אוויר עצ

יחידות מיזוג 
מזגנים מפוצלים בהתפשטות ישירה . מאיות "פקג'ים" ו 

תנאי הטמפרטורה החיצונית לתכנון הם:  13.2

 יבש35c -טמפ' קיץ 

26c לח

 יבש7c-טמפ' חורף 

3c לח

 ר הם:נים לתכנון מיזוג אווי תנאי פ  13.3

 c1+23  -טמפ' קיץ 

 c1+21   -חורף  טמפ'

, ללא פיקוד לחות 55%-לא יותר מ  -לחות יחסית 

מפרט זה כולל אספקת והתקנת כל חלקי המערכת והפעלתם, ויסותם ואיזונם, על מנת  13.4
 וות אליו.למסרם כשהם פועלים באופן סדיר ותקין, כפי שנדרש במפרט ובתוכניות הנל 

ה: עלה ואחזקהוראות הפ .14

יכות להימסר בצורת ם. ההוראות צרעותקי  4-עלה ואחזקה בהקבלן יספק הוראות הפ 14.1
חוברת ציוד ותיק שרטוטי עבודה כמבוצע. ההוראות יכללו את כל האינפורמציה הדרושה 
ל לאחזקה מונעת, טיפול שוטף וכן תיקונים וטיפולים תקופתיים. הקבלן ידריך את מפעי

ההכנסה לפעולה.  המתקן וזאת בתום שלב

: אחזקה ושרות לשנה .15

יבצע   15.1 ע"י המתכנן את כל הקבלן  במשך שנה אחת מיום הקבלה הסופית של המתקן, 
פעולות האחזקה והשרות הדרושים, כולל שימון, גירוז, מתיחת רצועות, החלפת מסננים, 

ה לבצוע  הדרושים  החומרים  כל  וניקוי.  פרוק  אטמים,  על תיקוני  יהיו  והשרות  אחזקה 
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הם חלק מהפעלת המתקן ויעשו    ם וסיור שגרתי,רכיבים השוניחשבון הקבלן. הפעלת המ
 ע"י נציג המזמין עפ"י ההדרכה שהוא יקבל מהקבלן. 

 

 

 אחריות לשנה: .16
 

אחת.   16.1 לשנה  תהיה  הקבלן  הקובעאחריות  המפקח   התאריך  ע"י  המתקן  קבלת 
על סמך קריאת המפקח  כל פגם או תקלה וזאת  והמתכנן. תוך שנה זו חייב הקבלן בתיקון

 ועד הקריאה.שעות ממ  24ך תו
 

ויתקין חלק חדש ה 16.2 קבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כפגום בתוך שנת האחריות, 
ותקין במקומו. לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח באמצעות  

 קן. אחריות כלול במחיר המתעובדים אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות. מחיר ה
 

 

 קבלה סופית של המתקן: .17
 

המתהסופ   לקבלה 17.1 של  במנועים, ית  זרם  אוויר,  ספיקות  מדידת  דו"ח  הקבלן  יכין  קן 
 מפל לחץ במפוחים. 

 

יגיש   17.2 ההפעלה   7הקבלן  הוראות  את  המתכנן,  לאישור  המתקן  קבלת  לפני  ימים 
 והאחזקה וכן סכמות סופיות של המתקן. 

 

באופהקבלן   17.3 ה יבדוק  כיווני  כל  את  אישי  והמדחסיםן  המנועים  אישו   גנות  ר ויעביר 
 בכתב לכך לידי המתכנן. 

 

 

 שרטוטי יצור: .18
 

התוכניות  18.1 על  וכן  המתכנן,  ע"י  שאושר  הציוד  על  מבוססים  יהיו  היצור  שרטוטי 
 האחרונות של הבניין והמציאות בבניין.

 

 עותקים, כדלקמן:  3-יצור ב לפי התחלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור שרטוטי  18.2
הרכ שרטוט  . א  שאושר  י  ציוד  על  המבוססים  במבנה,  ציוד  והעמדת  כללית  בה 

 שה. ויסופק הלכה למע 
 שרטוטי הרכבה של יחידות מיזוג אוויר.  .ב
 שרטוטי יצור והרכבה של תעלות מיזוג אוויר.  .ג
הציוד:   .ד כל  של  מלאים  וקטלוגים  מפוצלים  פרטים  מזגנים  אוויר,  מיזוג  יחידות 

 דרש. ויתר הציוד שיי
, סכמות חיווט וחיבורי פנים,  1:10הלוחות בקנה מידה  ם על  מבטי  לוחות חשמל, .ה

 הסכמות יכללו את כל סוגי הציוד. 
 פרטי תמיכה, תליה ומהלך צנרת במקומות הנדרשים.  .ו

 

התאם לציוד הפיקוד הקבלן יכין לאישור המתכנן סכמות פיקוד עבור כל היחידות, ב 18.3
 שיסוכם עליו. 
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חררים את הקבלן מאחריותו לטיב נם מש ד, אידה ו/או פרטי ציואישור לשרטוטי עבו 18.4
 הציוד ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכניות. 

 

 

  צביעה: .19
 

ייצבעו   19.1 הגג,  על  חיצוניות  מיזוג  תעלות  או  רכה  פלדה  או  שחור  מפח  הציוד  חלקי  כל 
שכבות טמבור    בשתי  כדוגמת  אפוקסי  יסוד  צבע  4320צבע  שכבות  ועליון    ושתי  ביניים 

  80"ארוקוט" לאחר ניקוי בחול לדרגה של כמעט לבן. עובי שכבות יסוד  -ו  EA-4  פוקסי א
  240מיקרון, סה"כ עובי כללי צבע יסוד, ביניים וגמר    160מיקרון, עובי שכבות צבע עליון  

מ שעתיים  תוך  הצביעה  תחילת  לפי  מיקרון.  השכבות  בין  ההמתנה  זמן  חול.  ניקוי  גמר 
ה אפור פלדה, במידה ולא נאמר אחרת. לפני צביעת  ן יהיהעליו צרן הצבע. הגוון  הוראות י

השכבה הראשונה, יעשה ניקוי יסודי. פחים נקיים יעברו ניקוי והסרת שומנים ע"י טינר  
מתאי כימי  מנקה  ע"י  ינוקו  חלודה  עם  חלקים  אחר.  מתאים  ממיס  יש או  שאותו  ם, 

מסתובב מברשת  ע"י  או  התהליך  בסוף  סימלשטוף  שייעלמו  עד  החת  לחלוטין.  לודה  ני 
לפני ביצוע תיקוני צבע, אחרי ריתוך למשל, יש לנקות את המקום מלכלוך סיגים ושרידי  

 צבע שרוף, ע"י מברשת פלדה מסתובבת. 
 

 

והדסקיות יהיו מגולוונים. על הקבלן לספק את כל הציוד הקנוי עם ברגים, כל האומים  19.2
 אומים ודסקיות מגולוונים.

 

הפנלי  הצבע 19.3 של  המהעליון  פנלים   זגנים ם,  בתנור.  אפוי  יהיה  החשמל  לוחות  ושל 
יחידות העומדות באוויר החיצון,   יסוד.  ועליו צבע  יצבעו תחילה בצבע מקשר  מגולוונים 

שכבות צבע    -2שכבות צבע ביניים ו  2שכבות צבע יסוד,    2קסי כדלקמן:ייצבעו בצבע אפו
 .M 240 -גמר. סה"כ עובי הצבע 

 

מבטון    בסיסי 19.4 הציוד  בהת ייצבעכל  בו  להוראות  מתאים   4-אם  אפוקסי  צבע  שכבות 
 לצביעה על גבי בטון. השטח והצביעה תעשה ע"י הקבלן. הגוון לפי קביעת האדריכל. 

 

 

 אוויר: תעלות אוורור ומיזוג .20
 

הבניין   20.1 לתכניות  ובהתאמה  בשרטוטים  כמצוין  התעלות  כל  את  וירכיב  יספק  הקבלן 
עלות, התמיכות, התליות, החיזוקים  את התוללת  בבניין. העבודה כ העדכניות ולמציאות  
 והאטימות כנדרש.

 

 תעלות פח מגולוון:  20.2
פ  .א רצועות  יגיש  הקבלן  גבוהה.  כיפוף  באיכות  מגולוון  מפח  תבוצענה  ח  התעלות 

מעלות ואח"כ יכופף חזרה    -180מגולוון לאשור לפני התחלת היצור. הפח יכופף ב
ה בין  הפרדה  כל  תורשה  העוביולא  לפח.  כפוהמב   גלוון  בשרטוטים  נה  שמצוין  י 
מדריך   להוראות  ואטומות  SMACNAובכפיפות  קשיחות  תהיינה  התעלות   .

 במידה סבירה, כמקובל במקצוע.
של   .ב ביחס  בשיפוע  אחרת,  צוין  ולא  במידה  יעשו  בתעלות  וההתחברויות  הצרויות 

 . 1:3, ובמקרה שהמקום לא מאפשר זאת ביחס 1:5
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במי .ג יעשו  אחרתקשתות  צוין  ולא  ברדדה  מ,  התעלה יוס  למידת  השווה  רכזי 
זוויות חדות בתעלות. במידה ואין מקום לרדיוס רגיל  יהיו  שבמשור הרדיוס. לא 

ן בתוכניות, תעשה קשת מינימלית ובהתאם למצוי
ס"מ עם כנפי כיוון פנימיות, כמצוין בתוכניות.  10ברדיוס אחיד של   .ד
. מתאיםמרור ת גב אל גב ע"י סמכנסים ייווצרו משתי קשתות מודבקו .ה
קטעי תעלה בגדלים שונים, שאחד מהם יהיה   3על הקבלן להכין בתחילת עבודתו   .ו

אחר קבלת אישור המתכנן על קטעים קטע מכנסיים ואחד מהם קטע עם מעבר. ל
על  גם  המתכנן  אישור  לאחר  רק  בהם.  וחיצוני  פנימי  בדוד  הקבלן  יבצע  אלה, 

להתחיל   הקבלן  יוכל  בהבידוד,  העבודה.  לפחחות ויוחלמידה  בביצוע  הקבלן  ף 
באתר, יש צורך לחזור ולהגיש דוגמאות לאישור. 

בידוד תעלות:  20.3
קווקו בתוך התעלות, כל הבידוד יהיה פנימי בידוד מסומן בתוכניות ע"י ציון קו מ .א

ב לפחות  יחפוף  החיצוני  הבידוד  בתוכניות.  אחרת  צוין  אם  את   10  -אלא  ס"מ 
הבידוד הפנימי. 

יבי זכוכית עם קרום אקוסטי כדוגמת "אירופלקס וני סממזר  ידוד הפנימי יהיההב .ב
 " בעובי  ארה"ב  קורנינג"  "אואנס  תוצרת  ליינר"  יהיו  1דקט  המזרונים  מסיבי . 

זכוכית ארוכים ולא מתפוררים והקרום אחיד ללא פיצוצים ופגמים אחרים. 
הפינות החתוכות אחרי חתוך פתח בתעלה מבודדת בידוד פנימי, יש להדביק את   .ג

בידוד ע"י פסי נייר אלומיניום מודבק בצורה יציבה או ע"י פח מגולוון וני הל מזרש
ד חיצוני מפוליאוריתן מוקצף בעובי לתעלות חיצוניות: בידו  לפי בחירת המהנדס.  -
 מ"מ. 0.6עם כיסוי פח בעובי  2"

בסעיף   .ד להכין    1כנזכר  הקבלן  אי  3על  את  ולקבל  מבודדות  תעלות  שור קטעי 
. עבודהצוע ההמהנדס על בי

חיבורים גמישים ומבודדי רעידות  20.4
שמשונית.  .א מבד  עשויים  היו  האוויר  מיזוג  יחידת  שבחיבורי  הגמישים  החיבורים 

מתוח, החיב  בלתי  מורכב  להיות  וצריך  משקל  שום  יעביר  או  ישא  לא  הגמיש  ור 
כאשר על החיבור הגמיש יותקן פח להגנה. 

טיפוס   V -Mצי כדוגמתס קפימטיפוזוג האוויר יהיו  מבדדי הרעידות ליחידות מי  .ב
C  של בהתאם 100CPMבתדירות    98%לנצילות  קפיץ  כל  להתאים  הקבלן  על   .

מבדד  על  גם  יופיע  המתאים  הקפיץ  סימול  מותקן.  הוא  בו  במקום  למשקל 
הרעידות וגם על רגל היחידה. מחיר הקפיצים כלול במחיר היחידה. היחידה תלויה 

על קפיצים. 

יר פזרי ומחזירי אוומ 20.5
אלומיניום משוך. רים יהיו כדוגמת "יעד" על פי הדגם הרשום בתכנית, עשויים  פזהמ

צבע המפזרים יהיה לפי דרישת המזמין/אדריכל . 

אוויר    .21 מיזוג  מיזוג    -יחידת  מע'   + "פקג'"  VRF  MULTIעצמאיות 
CITY :

המיו 21.1 פקג'  תהייה  לאולם  האוויר  מיזוג  בחוץ,  יחידת  לעבוד  חברכדוגמעדת  ת ת 
"אוריס " או שווה ערך מ'. 

 VRF MULTI CITYיח' מיזוג לחלל בית הספר  תהיה מסוג  21.2

היחידה תכלול בין היתר בית ושלד, נחשונים, מפוחים, מעבה , מאייד , מנועים , לוח  21.3
זר והפקוד הדרוש חשמל, מסנני אוויר לזריקה, קופסת בקרה והפעלה וכל שאר ציוד הע

נה. לפעולה תקי
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 2.0מ"מ לפחות, הפרופילים מפח    1.5פחים מגולוונים בעובי  בית היחידה יהיה עשוי מ  21.4
מ"מ עובי לפחות. בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת ובצורה שתבטיח מפני  
פנלים שמידותיהם   פרוק  ע"י  גישה  רעידות בעת הפעולה. לכל החלקים הפנימיים תהיה 

על   יעלו  בדוד  100X60לא  מבודד  יהיה  היחידה  מבנה  כל  מסיבי    ס"מ.  פנימי  אקוסטי 
בעובי " סעיף  1זכוכית  לפי  יהיה  היחידה  צביעת  בידוד התעלות.  של  טיב  דרגת  , מאותה 

17.4 . 
 

מאליהם  21.5 מתייצבים  המיסבים  תפוקה.  ובדיקת  ודינמי  סטטי  איזון  יעברו  המפוחים 
מתוצרת   חביתיים  או  בעלי  SKFכדוריים  ערך  שווה  של    או  מחושב  חיים    50,000אורך 

בים יורכבו כך שתתאפשר התפשטות צירית. הממסרת ע"י רצועות טריזיות  שעות. המיס
וגלגלי רצועה. גלגל הרצועה יהיה בעל קוטר מתכוונן. הגלגלים יהיו מאוזנים. יש להמציא  

 אשור בכתב של המאזן. 
 

לא יאושרו צינורות עם לעות אלומיניום.  והצ Mהנחשונים יהיו מצינור נחושת טיפוס   21.6
לעות יחוזקו לצינורות ע"י הרחבה מכנית, כך שהמגע בין הצינור לצלע  דופן דקה מזו. הצ

יהיה הדוק ביותר. הצלעות אחידות לכל גובה הנחשון ולא מחלקים. הקשתות יהיו לפחות  
קפיד על הלחמת  . הקבלן י10%באותו עובי דופן כמו הצינור ועיוות הקוטר לא יעלה על  

ולקשתות. ההלחמה ת הצ היה הלחמת כסף והחדירה של החומר  ינורות אל תוך המחלק 
הנחשונים   מסגרות  הנחושת.  צינור  קוטר  חצי  לפחות  של  בעומק  אחידה  תהיה  מסביב 

בעובי של לפחות   יש לשמור על קשיחות המבנה.    1.5תהיינה עשויות מפח מגולוון  מ"מ. 
של חנקן  בלחץ  ייבדק  שרטוט    30  הנחשון  שרטוט  אטמ'.  גם  יכלול  היחידה  של  היצור 

 ים וחלוקתם למעגלים.הנחשונ
 

מסננים יהיו בשטח כולל כמצוין בתוכניות. הם יהיו מטיפוס מסגרות מגולוונות עם  21.7
סביב    PASS  BYאלמנט סינון לזריקה. מסגרות המסננים תתאמנה למבנה כך שלא יהיה  

 נות לפתיחה. ס"מ ונית 60X60ל המסנן. המסגרות במידות שאינן עולות ע 
 

מפעולת   21.8 כתוצאה  הרעש  על  מפלס  יעלה  לא  בסקלה    55היחידה  מדוד  Aדציבל   ,
 מ' מדופן היחידה בצד המנוע. 1במרחק 

 

 סבל"ד.   1450המנועים החשמליים תלת פאזיים שקטים במיוחד  21.9
 

הויסות  21.10 חוזר  אוויר  ותריס  צח,  אוויר  תריסי  לויסות.  תריסים  בשני  תצויד   היחידה 
מ עובי לפחות. רוחב הכנף לא  מ"  2גרות וכנפיים מפח שחור או מגולוון  יהיו עשויים במס

ס"מ. הצירים יהיו עשויים מפלב"מ ויוחזקו באופן הדוק לכנף. מיסוב הכנף    20יעלה על  
יהיה פלסטי אוקולון או טפלון. בתריסי הויסות האזוריים יהיה הכנף בסימון הקר והחם  

ז   -90ב כלפי  זה  ימעלות  י ה. הציר המרכזי  או  חשמלי,  מנוע  אליו  שיחובר  כדי  דית  בלוט 
 הפעלה.

 

כל מדחס יצויד בהגנות חשמליות מחוברות בטור בין היתר הגנת לחץ גז נמוך, לחץ גז   21.11
לחץ   מדי  בשלושה  יצויד  מדחס  כל  גבוהה.  מנוע  ליפופי  טמפ'  נמוך,  שמן  לחץ  גבוה, 

 שימוקמו על הלוח בצורה נוחה לקריאה. 
 

בודדי רעידות קפיציות אורגינליות של יצרן המדחס, בולמי  יורכבו על גבי מ  מדחסים 21.12
 Cמסדרת    MASONדוגמת חברת    1הזעזועים הקפיציים יהיו בעלי שקיעה סטטית של "

 . VMאו שווה ערך מתוצרת 
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 אטמ' לבדיקת נזילות.  20צנרת הגז תיבדק בלחץ של   21.13
 

מעלות   7ל    לות בחוץ , מתחתע מ   7החימום יעשה ע"י הפעלת משאבת חום ביחידה עד   21.14
ייכנסו גופי החימום ביחידה לפעולה במקום משאבת החום , לגופי החימום יהיו ההגנות  

 הרלוונטיות כמו מגן שריפה וחימום יתר וכו בתוך היחידה .
 

 .20IP-לוח חשמל היחידה יהיה חלק אינטגרלי מהיחידה לפי תקן  21.15
 

 

 :עבודות חשמל .22
 

כל   22.1 את  וירכיב  יספק  הקש מהקבלן  החשמל  בו  ערכות  מהמקום  אוויר,  למיזוג  ורות 
שבאספקת   החשמל  ללוחות  עד  זרם  יביא  החשמל  קבלן  החשמל.  קבלן  עבודת  נגמרת 
הקבלן   עבודת  הקבלן.  ע"י  יהיה  כבלים,  נעלי  כולל  הלוחות,  אל  הסופי  החיבור  הקבלן. 

כנדרש,   תכלול בין השאר אספקה והרכבת הלוחות וההתחברות אליהם. חווט בין הלוחות
זרם )אלא אם נאמר במפורש שהדבר לא   קווי  והציוד וההתחברות אליהם  אל המנועים 

ע"י אחרים( קווי הפקוד והבקרה וההתחברויות ובדיקות חברת החשמל. והמתקנים של 
 הקבלן. 

 

שיעברו בצינורות. החיבור למנוע יהיה   NYYקווי הכוח מהלוחות למנועים יהיו בכבלי   22.2
המנוע נמצא בגובה, יהיה החיבור עליון ואז יונח  ה פלסטי. במקרה ש מוגן ע"י צינור השקא 

 כבל במגש מתאים על התקרה או על הקירות. יש לקבל אישור המפקח על תוואי צנרת זו.
 

 המושחלים בצינורות מריכף. PVCקווי הפקוד יעשו במוליכי  22.3
 

יהי  22.4 תרמופלסטיים  הכבלים  גרמני    NYYו  תקן  על    1000לפי  בידוד  עם  גיד. וולט  כל 
 .PVCטומני ומעטפת מילוי בי

 

התקנת צינורות מריכף תחת הטיח תעשה בקווים ישרים, אופקיים או אנכיים בלבד.  22.5
גובה   המפקח.  ע"י  שיאושרו  במקרים  אלא  בהחלט,  אסורים  יהיו  אלכסוניים  קוים 

 מ' מעל הרצפה. 1.80-קטן מ הצינורות לא יהיה בשום אופן
 

בצבעים   22.6 יהיה  המוליכים  לתפ בידוד  בהתאם  התקן  שונים,  לדרישות  ובכפיפות  קידם 
-הישראלי העדכני, על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם. מוליכים בעלי שטח חתך קטן מ

קצוות    2.5 אל  תקני.  בגודל  חרסינה  או  מבקליט  תותב  מהדק  באמצעות  יחוברו  ממ"ר 
גדול מ המוליכים שחת נעלי כבל מתאימו  2.5  -כן שווה או  יש להלחים  ולחברן  ממ"ר,  ת 

גי פליז אל פסי צבירה שישבו על מבודדי חרסינה. שום חיבורים בין מוליכים לא ע"י בור 
 יבוצעו מחוץ לתיבות ואביזרים.

 

 

 לוחות חשמל:  .23
 

 , דרישות חברת1954חוק חשמל    108כל הלוחות יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מס'   23.1
לדר  יענו  והציוד  המכשירים  כל  המפקח.  רצון  ושביעות  הישראלהחשמל  התקן  י,  ישות 

. לוחות ימסרו לידי המפקח כשהם מורכבים VDFוהגרמני    BSSובהעדרו לתקן הבריטי  
 ומותאמים לפעולה תקינה ומושלמת ובצורה שתשביע את רצון המפקח מכל הבחינות.
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 טמפ' הסביבה  23.2

 .0cומינימלית   45cעבודה בטמפ' סביבה מקסימלית של  הציוד צריך להיות מותאם ל   

 

 הרשת  מתח 23.3
 הרץ.  50פאזי בתדירות   3וולט  380מיועד למתח  כל הציוד   

 

הלוח   23.4 לקחת כל  יש  במקומו.  ומורכב  הסימון,  כל  כולל  לפעולה  ומוכן  מושלם  יהיה 
 בחשבון במחיר הלוחות את כל הציוד הפנימי, אפילו אם לא פורט. 

 

הציוד    על הקבלן להגיש לאשור את שרטוטי הלוחות שצריכים להתאים מבחינת צורה, 23.5
 י המופיע בתוכניות ולפי שאר הלוחות בבניין. והשיטה לפ 

 

 ול סכמה מדויקת בתוך כיס מיועד לכך בדופן הפנימי של הדלת. כל לוח יכל  23.6
 

 מפסיקי זרם 23.7
יהיו מטיפוס להרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית. מצב הידית יהיה או אנכי או    

 אופקי. מ"ז מורכבים בחוץ יהיו אטומים למים. 

 

 מטיים מבטיחים חצי אוטו 23.8
 יהיו אוטומטיים כדוגמת "סימנס".   

 

 ציוד  23.9
 מילר". -בלוחות, קונטקטורים וממסרים יהיו כדוגמת "קלוקנר לחצנים  

 

 

 פעולת המערכת, הפעלתה ובקרה אוטומטית: .24
 

בהתאם  24.1 מושלמות,  וידניות  אוטומטיות  והפעלה  בקרה  מערכות  וירכיב  יספק  הקבלן 
 ת יהיו חשמליות. ההפעלות והנעילו  למתואר בתוכניות ולהלן.

 

תופסק באוויר   24.2 קיץ  במצב  היחידה.  פעולת  על  יפקד  אשר  תרמוסטט  יותקן  החוזר 
פעולת המדחס והמעבה, במצב חורף תופסק גם פעולת המפוח. הפיקוד על לחץ ראש יהיה  
תופעל   החימום  מערכת  המעבים.  מפוחי  על  ויפקד  חם  גז  לקו  שיותקן  פרסוסטט  ע"י 

ג  חשמלייבאמצעות  חימום  ב ופי  להפעלת  3-ם  תנאי  אוויר.    דרגות.  זרימת  גופי החימום, 
בין   ישיר  חיווט  זרימה,  מפסק  אש,  נגד  תרמוסטט  הבאות:  ההגנות  יותקנו  למערכת 

 המפוח לגופי החימום החשמליים. 
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 אופני מדידה 

 

 

 כללי  .1
 

 לפרקים בהתאם למערכות השונות  כתב הכמויות מחולק 1.1
 

בודה למספר קבלנים בכל צורה שימצא העהזכות לחלק את  המזמין שומר לעצמו את   1.2
 לנכון.

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד או חלקו, אז הקבלן ירכיב אותו   1.3
 בהתאם להנחיות היצרן לתכניות ולמפרט. 

 

 

 תנאים כלליים: .2
 

וביתר מסמכי   2.1 במפרט  מובאים  כפי שהם  פרטיהם,  כל  על  יראו את התיאורים המלאים 
עוד    אתוזה, כמשלימים  הח כל  להלן,  בכתבי הכמויות  התיאורים התמציתיים הכלולים 

 אין הם עומדים בסתירה אתם.
 

הדגשת פרט מסוים, הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות,   2.2
בכוחו   זו  אין  הדגשה  בהם  הסעיפים  יתר  לגבי  פרט  אותו  של  מתוקפו  במאומה  לגרוע 

 חסרה. 
 

סנתגל 2.3 בין  יחשב  עיתה סתירה  באחד משאר מסמכי החוזה  סעיף  לבין  בכתב הכמויות  ף 
 מחיר המתייחס לכתוב בכתב הכמויות. 

 

 

 מחיר מוצר "שווה ערך": .3
 

נזכר   3.1 אם  ערך"  "שווה  מסוים  המונח  למוצר  כאלטרנטיבה  הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט 
ר , פירושו שהמוצהנקוב שמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו

כאלה   יהיו  לא  הפיסיים  וגדליו  הנקוב  למוצר  הטיב  מבחינת  ערך  שווה  להיות  חייב 
 שיחייבו שינוי בתכנון. 

 

 ערך" טעונים אישורו המוקדם של המתכנן. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה   3.2
 

ש 3.3 מחירו  לבין  לעיל  כאמור  המסמכים  באחד  שנוקב  המוצר  מחיר  בין  הפרש  זה  קיים  ל 
כ"ש לו  וו שנרכש  ערך"  הבא    -ה  בסעיף  הכלולות  להוראות  בכפיפות  החוזה  שכר  יותאם 

 לגבי מחירי היסוד. 
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 מחיר יסוד: .4
 

פירושו המחיר הנקוב בכתבי הכמויות ו/או כשאר מסמכי החוזה לגבי חומר    -מחיר יסוד   4.1
ה והוא מתייחס למחירו של אותו חומר או מוצר במקום רכישתו. מחיר  יסוד  או מוצר, 

ר נטו. מבלי להביא בחשבון העמסה ופריקה, הובלה, גזורת, פחת והוצאות  חימתייחס למ
 מכל סוג שהוא. 

 

ה, יעשה תוך החלפת מחיר היסוד במחיר שבו נרכש החומר או המוצר התאמת שכר החוז 4.2
 למעשה. 

 

ניתנת ע"י הקבלן הנחה או נדרשה תוספת לשכר החוזה, לא יוכלו ההנחה או התוספת על   4.3
 רי היסוד. מחי

 

 ת שלא יימדדו: דועבו .5
 

ובין   5.1 הנושאות בדרך כלל אופי ארעי,  תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות 
עבודות  יתר   ופסולת,  חומרים  עודפי  סילוק  האתר,  של  זמני  ניקוז  זמניים,  עזר  מבני 

עבודות   וכן  בשטח,  הפעילים  הגורמים  כל  עם  תאום  הבצוע,  תקופת  תוך  וניקוי  אחזקה 
ושירותים  א לא נמדדים בסעיפים מיוחדים    -יניהם אשר מחייבים תנאי החוזה  למ חרות 

 של כתב הכמויות. 
 

 על הקבלן לכלול אפוא את הוצאותיהם במחירי היחידה המוצגים על ידו.  5.2
 

 

 מחירי היחידה:  .6
 

המחיר   6.1 את  יראו  הכמויות,  כתב  של  בסעיפים  ו/או  במפרט  אחרת  במפורש  צוין  לא  אם 
 לה, ככולל את ערך: א  כלשהו מסעיפים המוצע בעד סעיף 

, חומרי עזר וכיו"ב, כל החומרים הכרוכים בו והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים .א
 בין אם נכללו בעבודה או לא נכללו בה. 

בהתאם  .ב סעיף  של  מושלם  בצוע  לשם  העבודה  הנהלת  לרבות  הדרושה,  העבודה  על 
משתמעות ממנו, ה  רות במפרט ו/או לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכ

 אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד. 
מכש .ג עבודה,  בכלי  מבנים השימוש  זמניות,  דרכים  פגומים,  רכב  כלי  מכונות,  ירים, 

ארעיים, וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם 
 בגמר העבודה. 

למקום   .ד כאמור  והציוד  החומרים  לרבות  הובלת  זה החהעבודה,  ובכלל  הציוד,  זרת 
 העמסתם ופריקתם, וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. 

 סנת החומרים והציוד. אח .ה
 דמי הביטוח למיניהם, ערבויות, מסים לקרנות והטבות סוציאליות.  .ו
הנובעות  .ז ו/או  אתם  הקשורות  ו/או  אותן  מחייבים  החוזה  שתנאי  ההוצאות  יתר  כל 

דמות והמקריות, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות  וקהן העקיפות, המ מהן, הן הישירות ו
 של הקבלן, הוצאות מימון ורווחיו. 

 השמירה, וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .ח
 דמי הבדיקות כולל בדיקת חברת החשמל, ישולמו ע"י הקבלן.  .ט
 רווח הקבלן.  .י
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 יחידות מידה:  .7
 

לרשום ם  וזה, הינו בהתאהמקרא של היחידות וקיצוריהן כפי שהן מופיעות במסמכי הח 7.1
 -ליד קיצורים אלה, להלן: 

 .מטר אורך מטר.....................................  

 יח'......................................יחידה   

 קומפ'....................................קומפלט   

 מ"ר......................................מטר מרובע   

 

 

 יות:כמו .8
 

כאומדן    של הכמויות   8.1 הכמויות  בכתב  ניתנות  ובדוד,  אביזרים  צנרת,  אוויר,  תעלות 
סופ  העבודה  ותקבענה  בצוע  על  להורות  רשאי  המתכנן  העבודה.  בגמר  מדידה  פי  על  ית 

בכמויות שונות מאלו המצוינות ברשימת הכמויות, הן ע"י תוספת והן ע"י הפחתת הכמות  
 סוג שהוא עקב כך.  כללקבלן טענות מ או ביטול סעיף, ואין ולא יהיו

 

 

 

 מדידה ומחירים:  .9
 

 תעלות וארובות פח  9.1
 תעלות אוויר וארובות עשן מפח, תעשה נטו לאורך ציר התעלה הגמורה. מדידת   

המדידה היא נטו בהתאם לאורך לאחר ההרכבה בהפחתת אורכן של המכונות והאביזרים   
רך. מעברים מחתך  אוההיקף הפנימי ב הנמדדים בנפרד. חישוב השטח נעשה ע"י הכפלת  

ר גדול ללא תוספת נוספת. עבור כל גדול לחתך קטן, ימדדו לפי התעלה בעלת ההיקף היות
מ' אורך לפי מימדי הקשת. במידה והקשת היא    1מעלות, תהיה תוספת של    46קשת מעל  

הגדול לפי ההיקף  התוספת תהיה  וגם  יותר  הגדול  לפי ההיקף  תימדד  היא    קשת מעבר, 
 יותר. 

 י מפזרים ימדדו נטו לאורך צירם וההיקף לפי היקף הצווארון. ונצוואר  

 לגויות בצורת הקשת תימדדנה כמו קשתות לפי המידה של ההתפלגות. ההתפ  

מכנסים בצורת קשתות ימדדו לפי שתי הקשתות, כ"א לפי המידה שלה, עבור הסתעפויות    
ת. תריסים אל עפמדי התעלה המסתבצורת חצי קשת תהיה תוספת של חצי מטר לפי מי

של חתך התעלה בו הם מותקנים.  חוזרים, דמפר ויסות, תריסי אש ימדדו לפי מטר מרובע  
בקירות   מעברים  התמיכות,  החיזוקים,  התליות,  החבורים,  כל  את  כולל  התעלה  מחיר 
ואטימתם, פתחי בקורת, מכסים, חורי מדידה ופקקים, חבורים גמישים, מפלגי זרימה, 

אקסטרקמצע פרפר  כמפורש טוות  לעיל  מהמצוינים  מסוים  פריט  הופיע  אם  אלא  רים 
 ות.ברשימת הכמוי

 

 בידוד תעלות  9.2
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מדידת בדוד התעלות היא לפי מדידת התעלות דלעיל. מחירי הבידוד כוללים את כל    
גמורה  בצורה  לביצוען  הדרושים  האלמנטים  את  וכן  ההדבקה  אמצעי  החומרים, 

 ומושלמת, בהתאם למפרט. 
 

 מערכת חשמל  9.3
ר לוח החשמל ישולם סכום כולל שיכלול את המבנה וכל הציוד החשמלי של הלוח בוע .א

 וההתחברויות אליו. 
עבור הבקרה ישולם סכום כולל למערכת, אלא אם צוין אחרת. הסכום עבור המערכת  .ב

יכלול את הציוד, רגשים, וסתים, מנועים, שסתומים וציוד העזר כמו מפסיקי גבול,  
ל וכומפסיקי  ריליים  החשמליו   'חץ  החיווט  את  המערכת   גם  אביזרי  את  הקושר 
 השונים. 

עבור לוח הבקרה הקשור למערכת הבקרה והציוד ללוח החשמל, ישולם סכום כולל  .ג
 שיכלול את מבנה הלוח ואת כל הציוד של הלוח, אם לא נכלל במחיר מערכת הבקרה. 

 

 מחירי הציוד כוללים  9.4
מבודד   הגמישים,  החיבורים  כל את  הרעידות,  וכד' הה  י  תעלות  לצנרת,  תחברויות 

 המתחברים אל אותו הציוד, אלא אם מופיע הפריט ברשימת הכמויות. 
 

 חציבות  9.5
יצירת פתחים ברצפת צלעות ברווח שבין הצלעות ופתחים בקירות בלוקים כלולים במחיר    

ולם לפי  הצנרת והתעלות ולא ישולם עבורם בנפרד. עבור חציבת פתחים בקירות בטון יש 
עם  בועשעות   יומית  אותו  ויאשר  חציבה  שעות  של  מדויק  רישום  ינהל  חוצב. הקבלן  דה 

 המפקח באתר.
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 מעלית התקנת  – 71פרק 

 תנאים כלליים מיוחדים . 

 הגדרות    1.01  

 החוזה.   גוף עימו יחתום המבצע על -     המזמין   

 בנה. המ   הקבלן המבצע את הקמת   - הקבלן ראשי                

 חברת המעליות המבצעת את המעליות נשוא מפרט זה.     - המבצע/הקבלן               

 מנהל הפרוייקט הפועל מטעם המזמין.   - המפקח              

 האדריכל שהינו בא כח היזם.   - האדריכל              

 שחק, ייעוץ וניהול הנדסי.     - היועץ              

המ   - המתקנים               והעבודות   ערכ כל  ולהתקין  ות  לספק  המבצע  שעל 

 לפי מפרט זה. 

 . פיר המעלית וגם חדר המכונות לפי המקרה   - פיר המעלית              

             

 חלק/פריט מצוין בלשון יחיד, הכוונה היא גם לרבים. כאשר              

 

 תכולת העבודה    1.02  
מחסן כלים    ולהתקנה כגוןנות הספקה, התקנה )לרבות כל הכלים הנחוצים להתארג

אמצעי עזר(,הפעלה ומסירה לשימוש המזמין של מעלית או מעליות וחומרים, מנופים ו
, העבודות והתעודות הנדרשות   כמתואר במפרט הטכני כולל כל החלקים, החומרים

 להשלמת העבודה לשביעות רצון המזמין והיועץ גם אם לא נדרשו במפורש.  

ון מפורט והגשת תוכניות  ל הדרוש לתכנאת כ כמו כן כוללת העבודה 
 מפורטות,הרכבה,תאום מהלך העבודה עם כל הגופים הנוגעים והשלמתה כנדרש. 

אומים הנזכרים במפרט ובתנאים הכלליים עלות כל העבודות, ההספקות, התוכניות, ת
לרבות הללו שלא מוזכרים אך נחוצים להשלמת העבודה תחשב ככלולה בהצעת המבצע 

 . פת מחיר שהיאבגינם כל תוסולם ולא תש

 

   התאמות לתקנים  1.03

העבודה  על המבצע להיות בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים.         
     והחומרים

במידה ואין   2481והחלקים שיסופקו יתאימו לתקן ישראלי אחרון למעליות שמספרו     
 התיחסות  

 בגירסה העדכנית.   EN 81תקן אירופאי  ש להסתמך עלוים יבתקן ישראלי לסעיף מס    

 בנוסף על המבצע לעמוד גם בדרישות והתקנים הבאים:            

 
 חוקי עבודות חשמל ואש.   •

 המתיחס לרעש ממעליות.   –  1004תקן ישראלי   •
 חוקי תכנון ובניה המתיחסים למעליות.  •

 תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.  •
 (. 1970)    דה נוסח חדש בעבו   פקודת הבטיחות  •
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 הנחיות יועץ בטיחות.  •

 הנחיות יועץ אקוסטיקה.  •
 . 70חלק    2481דרישות נגישות לנכים לפי תקן   •

 

 

   תוכניות ואישורים   1.04   

 

לאישור המפקח מערכות    3תוך   להגיש  המבצע  על   , מיום קבלת העבודה  שבועות 

     תכניות שתכלולנה :                                 
 (.   LAYOUTה מפורטות עם רשימות הרכיבים השונים)  יות הרכב תוכנ  •
לרבות   • לביצוע  הדרישות  כל  עם  מפורטות  בנייה  פיגום,פתחים  תוכניות 

 שונים ועומסים. 
 תוכניות חשמל מפורטות והזנות נחוצות .  •

 תוכניות אביזרי פיקוד וסיגנליזציה בפיר ובתא המעלית.  •

 ל (. ת האדריכ אם לדריש תוכנית פרטי התא והחזיתות ) בהת  •
•   , גוונים  משקופים,   , הדלתות  צורת  לבחירת  דרושות  ודוגמאות  תוכניות 

 יפוי קירות וכיוצ"ב.  לחצנים,מעקה, תקרה, תאורה, צ 
כל תכנית נוספת שתדרש לצורך ביצוע הפרויקט ואישור המזמין ו/או בא   •

 כוחו. 

להב  ברור  מידה  בקנה  ותהיינה  העתקים  בשני  תוגשנה  הפרטי התוכניות  ם  נת 

 לדרישות שרטוט מקובלות.    ובהתאם 

על המבצע להגיש את תוכניותיו לרבות תוכניות חוזרות עד לאישור הסופי הן של  

 האדריכל. המפקח והן של   

ב  המאושרות  התוכניות  את  להגיש  המבצע  הסופי,על  האישור  עותקים    5-לאחר 

תוכניו למפקח לשם הפצתם לגורמים המתאימים   את  יבסס  על  המבצע  תיו 

ה ת  יכניס וכניות  ולא  וחלק    מכרז  במידה  בכתב.  המפקח  אישור  ללא  שינויים 

על   יבוצע  שידרוש המבצע  שינוי  כל  למבצע,  תוכניות שהועברו  לפי  בוצע  מהמבנה 

 על המבצע להתחיל את עבודותיו רק לאחר קבלת אישור לתוכניותיו.    חשבונו. 

  . 

   ולמבנה   התאמה למפרט, לתוכניות   1.05   

 

צע המבצע באתר יהיו בהתאמה מלאה לתוכניות, למפרט, לחלק  שיב העבודות  כל              

 המבנה שכבר  

 בוצע ולחוזה.             

כל שינוי חייב לקבל את אישור המפקח בכתב.  התוכניות שמקבל המבצע הינן             

 כלליות בלבד  

 מקובלת במידות.  ותיתכן סטייה             

 שהן במציאות ולתכנן בהתאם.     כפי המידות    למדוד את על המבצע             

 המבצע יבדוק ויתאים את התוכניות למצב הקיים.            

 

   מהלך העבודה   1.06

 

  המבצע ימציא למזמין דו"ח מפורט על מהלך העבודה וינהל יומן ובו תירשמנה כל 

 שביצע והמזמין רשאי בכל עת לעיין בחומר הנ"ל.    העבודות 
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עפ"י דרישת המזמין וכן מעת לעת ובכל שלב חשוב  למזמין    ן יימסרו והיומ הדו"ח  

 עבודת המבצע  

 השפעה על ביצוע העבודה.    שיש לה 

אם ישנן עבודות או שינויים שהמזמין צריך לבצעם מראש לצורך המבצע, על  

 המבצע להודיע על  

 כך מראש למזמין  

, עלות  בצע מראש כדי למנוע עיכובים בעבודת ההרכבה. אם לא יודיע על כך המ 

 ביצועה יחול על המבצע.  עבודה ו/או  ה 

    
 עבודות עם קבלנים באתר 1.07   

הבנייה יעבדו קבלנים וקבלני משנה שונים ועל המבצע לתאם את עבודותיו תוך באתר 
שיתוף פעולה הדוק עם גורמים אלו. במידה ויתגלו חילוקי דעות,הפרעות, תביעות וכיו"ב 

 יועץ והכרעתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדים.ה \להכרעת המפקח , ימסר הנושא 

 

    עבודות בהספקת המזמין 1.08   

      יית פיר וחדר מכונות )אם נדרש( לפי התוכניות.  בנ  •
 יציקת יסודות בבור המעלית עבור הפגושות.  •

 הפיר וסיודו.  ניקוי   •
 יגום על פי תוכניות המבצע.  פ  •
 פקח/היועץ.  ביטון משקופים לפי דרישת המ  •

 ד אקוסטי של הפיר על פי יועץ אקוסטיקה. דו בי  •
 עם רפפות לשיחרור עשן ואיורור הפיר. פתח   •

 כבל הארקת יסוד בבור הפיר.  •

 ווים בראש הפיר )רק אם הפיר טרם נבנה(.   •

 הזנת חשמל לרבות מפסקים וקווי תקשורת וטלפון עד ראש הפיר.   •
 .  הזנה חשמלית זמנית בקרבת הפיר לצורך ההרכבה  •

 

  עבודה, ביצוע וחומריםה  טיב 1.09  

ת העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים לחוקים ולתקנים  המבצע מתחייב לבצע א
 הקיימים והמקובלים.  

מנוסים בעבודות מסוג זה ובהשגחתו  כל העבודות תבוצענה ע"י עובדים מאומנים ו
חומרים יהיו  המתמדת של מנהל עבודה תוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י המפקח וה 

 ן המשובח ביותר. ימהמ

ל עבודה מטעם המבצע ,האחראי על העבודה. כל הוראה  בזמן ההרכבה יהיה במקום מנה
 שתימסר למנהל העבודה תחייב את המבצע. 

המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של המבצע  
או    המה מקצועית נאותשלדעתו הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה בר 

 שהתנהגותו אינה כשרה בעיניו . 
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   נזקים וביטוח 1.10  

שייגרם   נזק  כל  בגין  אחר  צד  ו/או  המזמין  את  לפצות  ויידרש  אחראי  המבצע 
קבלני   או  עובדיו  או  המבצע  מעבודות  כתוצאה  אדם  ולבני  לבנין,למכונות,למתקנים 

 ומרים שסופקו על ידו. בח גרם כתוצאה מפגם המשנה שלו במישרין או בעקיפין או נזק שנ 

 פעולות חציבה במבנה ללא אישור מוקדם מנציג המזמין והמפקח.אין לבצע עבודות או 

המבצע חייב לדאג לביטוחים מתאימים לעובדיו המהווים כיסוי מלא לנזקים  המתוארים  
 לעיל. 

   על המבצע להמציא עותק מהפוליסות למפקח לפני תחילת עבודתו.

 מתקן מסירת ה     1.11

הרכבת המתקן  ימציא המבצע למפקח תעודות בדיקה ואישור של חברת החשמל  בסיום 
ומכון התקנים וכן אישורי בדיקת בקרת הטיב של המבצע. כל הבדיקות הנ"ל לרבות  

 בדיקות חוזרות באשמת המבצע, יוזמנו ע"י המבצע ועל חשבונו.

כבת המתקן ,  יות הר)תוכנ "  AS MADEיות "  תוצאות הבדיקות הנ"ל כולל מסירת תוכנ
תוכניות חשמל ופיקוד , הוראות אחזקה וכן רשימת חלקי חילוף כולל מק"טים(, יוגשו  

העתקים לאחר הגשת מסמכים אלו תיערך בדיקה נוספת למעלית בהשתתפות   3למזמין ב 
 המפקח והיועץ ותיבדק התאמת המתקן למפרט ולתוכניות. 

 האדם לביצוע הבדיקות.   זר וכחצעי העהמזמין את כל אמ המבצע יעמיד לרשות

במידה ויתגלו אי התאמות או ליקויים, על המבצע לבצעם מיידית ורק לאחר ביצועם  
 תהיה קבלה סופית של המתקן.

   הדרכה    1.12

עם מסירת המתקן למזמין, ידריך המבצע את עובדי המשתמש בשימוש נכון ובמתן עזרה 
 ם מן המעלית.  בזמן חילוץ אנשי

( ,על המבצע להדריך את נציגי המזמין  MRLזמין )במעליות מסוג ת המפי דריש על
ולהכשירם לביצוע חילוץ ממעלית. בתום ההדרכה, על המבצע להנפיק  לאנשים שעברו 

 את ההדרכה תעודות רישמיות המאשרות את כשירותם לבצע חילוץ .  

 .  מים בשנהפע 2 –ה גבוהה מ תדירות ההדרכה תקבע ע"י המזמין אך לא תהי 

 ההדרכה תינתן ע"י המבצע בחינם.   

 ערבויות  1.13  

המבצע נדרש לתת ערבויות מתאימות לטיב הציוד ופעולת המעלית בהתאם לדרישות 
 המזמין.   

 אחריות      1.14 

 התחלת תקופת האחריות למעלית תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י המפקח או נציגו.  

מהתאריך הנ"ל והיא תחול על העבודה   םחודשי 24 -האחריות היא ל כי תקופתנקבע 
  שבוצעה ועל החלקים שהותקנו.  

 אחריות הקבלן לא תחול על נזקים כתוצאה מכח עליון או שימוש לא תקין במעלית.  
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  שרות בתקופת האחריות 1.15  

ק שרות מבצע לספבתקופת האחריות )וגם לפניה אם המעלית הייתה בשימוש(, חייב ה 
 את נציגו להיות נוכח בבדיקת בודק מוסמך. ית ולשלוח שוטף למעל

המבצע יטפל במעלית וחלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה במצב תקין ונקי ואת כל 
שעות לאחר  24התקלות לאחר שתתרחשנה יתקן הקבלן מייד ועל חשבונו לכל המאוחר 

  ההודעה.  

ל ולהחליף כל  קן כל קלקו ת והמבצע חייב לת קה למעליבתום תקופת האחריות תעשה בדי
 חלק פגום שהתגלה. 

 לכל החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת של שנה.  
בנוסף לתיקון הקלקולים והחלפת החלקים חייב המבצע לפחות פעם אחת בחודש לבצע 

ת יירשמו  נם ועבודות השרוטיפול מונע למעלית על פי המלצות היצרן. הקלקולים, תיקו
מין. המבצע מתחייב להחזיק במחסנו מלאי של חלקי חילוף  ות אצל המזבספר שר

מקוריים בכמות סבירה ומצהיר שברשותו נמצאים חלקי החילוף הנ"ל גם בעת מתן  
 ההצעה.  

לשנה לכל  4המבצע מתחייב שמספר התקלות הגרמות להשבתת המעלית לא יעלה על 
 מעלית.  

, אינה מורידה ממנו את  ולתוכניות ודתו בהתאם למפרטמבצע ביצע את עבהעובדה שה
 האחריות להבטחת פעולתם התקינה של המתקנים.  

המבצע בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות ואישור המפקח על  
  בחירת הציוד של המבצע אינו משחרר את המבצע מאחריותו.  

מהמבצע   מפקח לדרושב העבודה, רשאי הים בחומר או בטיבמידה ויתגלו פגמים או ליקוי
  לתקן או להחליף את הציוד הפגום.  

  

 . כלולים  במחיר המעלית,   התיקונים  והחלפת החלקים בתקופת האחריות           

 

   הסכם למתן שרות 1.16  

 והמבצע יחתמו על חוזה שרות בנוסח כפי שאושר על ידי המועצה לצרכנות. המזמין  

 מויות  כמצויין בכתב הכ עלות השרות תהיה

טכנאים שלהם "הכשר" לעבודה בגובה ואחד מהם חשמלאי   2וע השרות יהיה ע"י ביצ
 מוסמך.  

 

   הזמנה חלקית 1.17  

 חלקם.  המזמין רשאי להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או רק את 

אם יוזמנו רק חלק מסעיפי כתב הכמויות יוכל המזמין להזמין את יתרתם או חלק   
 הצמדות כפי שנקבע בחוזה.  עה ובתוספת יתרתם במחירי ההצמ
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 הרכבה בעת שהמבנה פועל  1.18  

 על המבצע לקחת בחשבון כי עבודתו מהווה מכשול וסכנה לבאי המבנה שבו הוא פועל. 

קוט בכל אמצעי הזהירות, לגדר את אזור עבודתו ולהציב שלטי  אזהרה לאור זאת עליו לנ
 י המבנה. או סכנה לבא/פשרות של פגיעה ומתאימים כדי למנוע א

כמו כן על המבצע לתאם עם האחראי במבנה את מועד ביצוע העבודות הגורמות למטרדי  
 לכלוך ורעש ולפי הצורך לבצעם בעת העדרות המבקרים מהמבנה.  

 

     זמן האספקה 1.19  

הזמנתה  חודשים מיום   6זמן ההספקה, הפעלת המעלית ומסירתה לשימוש המזמין יהיה 
חודשים לפני    4ושים להרכבת המתקן ימסרו לרשות המבצע  לקי המבנה הדרובתנאי שח

 תום התקופה הנ"ל.  
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 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 

 א.ציוד.1

טעון אישור   הקונסטרוקציה. המפעלהקבלן יודיע מראש למפקח באיזה מפעל בדעתו לייצר את 
 .המפקח לפני התחלת הייצור 

אשר  קונסטרוקציה יהיה מצויד בכל המכונות, המכשירים והציוד המפעל אשר בו תיוצר ה
 דרושים לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט זה. 

למימדים    מכשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הקמת הקונסטרוקציות במקום המבנה יתאימו
 ובכל מצב שהוא.   משקל האלמנטים המורמים באמצעות, ויהיו יציבים בכל שלבי פעולתםול

יהיו יציבים וקשיחים כפי   התמיכות והחיזוקים לצורך תימוך ארעי וכן סידורי הגישה וכיו"ב
מנהל הפרויקט אינו ראוי לשימוש,   שכללי המקצוע והוראות החוק מחייבים. ציוד אשר לדעת

 ם לתפקיד   יוחלף בציוד המתאי

 ב.פיקוח.

קונסטרוקציה   ו תיוצרהקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר ב 
של כל שלב ביצוע חדש והן   הן על מועד התחלתו –ימים מראש   3ולהודיע למנהל הפרויקט לפחות 

ההתחלה  שלב כל שהוא לפני מועדי   על מועדי סיום של האלמנטים השונים. לא יוחל בביצוע
 .שנקבעו בהודעות אלו

ואושרו   ום המבנה בטרם בוקרו כמו כן לא יתחילו במשלוח האלמנטים, המוכנים לגלוון, למק
על בקרה זו. אישור    למשלוח ע"י מנהל הפרויקט, פרט למקרים בהם ויתר מנהל הפרויקט ובכתב

בלעדית לכל  מאחריותו המלאה וה האלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן
במידות, או לטיב   במועד מאוחר יותר, או לדיוק שגיאה, טעות, פגם, או ליקוי העלולים להתגלות

האלמנטים, או החלקים, אשר פסל המפקח, בין אם במפעל   העבודה במצב שלאחר ההקמה. כל
ל לפי  , או באתר העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן על חשבונו, הכלגיליון המייצר, או במפעל

 מנהל הפרויקט. הוראות 

 . חומרים2

 א. כללי 
מקליפת    לדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חופשיתכל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפ

חייב להמציא   יהיה הקבלן שיידרערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם 
החומרים והמוצרים    קור יתרלמנהל הפרויקט תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מ
ובדרישות הטיב המוגדרים    בסוג המוכנים, המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה

 במסמכי הצעת העבודה. 

 ב. פרופילים ופחי פלדה
עמידות בכפיפה    ,התכונות המכניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימלי

התכונות    3.1טבלה   1חלק   1225כמפורט בת"י  , 360תהיינה לפי דרגת חוזק  וכיו"ב, של הפלדה 
יהיו   -הפחים עצמם  היינה כמפורט לעיל לגבי הפלדה הצורתית ואילוהמכניות של פלדת הפחים ת 

 מישוריים וללא פגמים . 

 ג. סיבולת

היא   דרגת  הסטיי סיבולת  למעשה.  שהתקבלה  המידה  לבין  הנומינלית  המידה  לת  הסיבו  בין 
העבודה  תצויןהנדרשת   הצעת  מסמכי  בשאר  ו/או  הסיבולת    .בתכניות    סתתייח  שתצויןדרגת 

 . סיבולת ייצור.   1     דה כדלהלןלשלבי העבו
 . סיבולת הקמה והרכבה.   2
 .סיבולת למחברים ומישקים   .3
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ולמישקים תהיה דרגה     789בת"י  בטבלת הדרגות  7דרגת הסיבולת להקמה, להרכבה, למחברים 
  לפלוס או למינוס(.  המותרת היא מחצית ערך הסיבולת  ההסטיי  –אחרת    ןיי צו(. אם לא  1)חלק  

ה של  לדרישות אם  מידתו  גדולה    ההסטייאלמנט המוכן מתאימה  אינה  המותרת    היימהסטשלו 
  .הסיבולת הנדרש , ביחס לדרגת 787בהתאם לסיבולת הנקובה בטבלה שבתקן ישראלי 

כמפורט דרג השונות  הקוויות  למידות  הנקובים  הערכים  לפי  תקבענה  הסיבולת  .    787בת"י    ות 
לדרישות ארץ היצור של    העדר כל הוראה אחרת, תתאיםסיבולת הפרופילים, הפחים והצינורות, ב 

 . האלמנטים הנ"ל

 

 ד. אלקטרודות

המפקח, אשר יהיה    לצורכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, ומסוג מאושר ע"י
הפלדה המחוברת באמצעותם.   בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של

כן למקום התפרים בזמן  -ולעוצמתו, וכמו אימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרםסוגי האלקטרודות ית
בפני  באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן  ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות

באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או   השפעות אקלימיות. אין להשתמש
 .ליקויים כלשהם

סוגי    פני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור של מנה"פ רשימה שללפי דרישת המפקח ל 
וסוג. אישור זה,    האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג

והבלעדית של הקבלן ואיכות   , לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאהןשיינתלכ
 מצעותן. בא האלקטרודות או לטיב הריתוכים והמבוצעים

 

 .ייצור.3

 א. כללי 
במפרט זה    הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון, בכפיפות להוראות המובאות

 .ובהתאם לתקנים הנזכרים לעיל

  יישורב. 
האלמנטים,  לפני התחלת היישור יש לבדוק את הפרופילים, הפחים וכיו"ב, שמהם יורכבו

ומנהל הפרויקט סבור   או מכשירים מתאימים. במידהוליישרם לפי הצורך, באמצעות מכונות 
 .תהיה זו עילה מספקת לפסילתם  –שניכרת עקמומיות בפחים 

 ג. החלפת פרופילים
אחרת, אין   וכיו"ב במידות המתוכננות, עקב מחסור זמני או מסיבה בהעדר פרופילים, צינורות

ומקרה את הנתונים   הלהחליפם באחרים אלא באישור בכתב של מנה"פ, אשר יבדוק בכל מקר 
 .ואת השפעת ההחלפה המוצעת על החיבורים ועל יתר הפרטים

 ד. תבניות)שבלונות( 
עץ יבש,   ,היינה עשויות מפח פלדההשבלונות לצורכי ייצור האלמנטים של הקונסטרוקציה ת

שימוש בכלי עבודה   דיקט, קרטון עבה וכיו"ב, ותבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים, תוך 
            .הנגרמות עקב ריתוך  ים. יש להקפיד על הדיוק הדרוש בהתחשב בהתכווצויותמתאימ

 ה. סימון וחיתוך
יהיה בהם   בלונות ומכשירי סימון נכונים, אשר הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בש

 .כדי להבטיח את הדיוק הדרוש
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באמצעות מבערי   משורים וכיו"ב ו/או  חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים, כגון גיליוטינות,
ונקיים, ללא פגמים או ליקויים   אצטילן. שטחי החיתוך והמקצועות יהיו ישרים, חלקים-חמצן

 .כלשהם

עיבוד נוסף, כל   אצטילן ולא יחייב-לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצןחיתוך  
מנה"פ. לגבי חלקי הפלדה   רצונו של עוד הוא מדויק מבחינת הצורה הנדרשת ונקי לשביעות 

בגיליוטינות, בתנאי ששטחי החיתוך יעובדו   מ"מ, יורשה גם חיתוך 8שעוביים אינו עולה על 
 .בהשחזה

 ב או קידוח חורים.ו. ניקו
החור או אינו   מקוטרו של 2/3ניקוב חורים יורשה אך ורק כשעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה על 

יהיה בו כדי לגרום נזק   קטנה מבין שתי אלה קובעת) ובתנאי שלאמ"מ (המידה ה 11עולה על 
ורים בקוטר  לקדוח את החור או לנקב ח  לדפנות החור או לפלדה שבקרבתו. בכל יתר המקרים יש

 .במקדחים קטן מן הדרוש ולהרחיבם לאחר מכן

אם  מדויקים, כמו כן יש לקדוח או לנקב ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים
חורים אלה לבין קוטרי   ברגים כאלה סומנו בתוכנית או דרושים למטרת ההרכבה. ההפרש בין

מעולים ההפרש המותר בין קוטר   בברגיםמ"מ.   1.3הברגים המדויקים (חרוטים) לא יעלה על 
 .המתאים של ארץ הייצור  הבורג לבין קוטר החור יתאים לדרישות התקן

לשטחי המגע    בעלי צורה גלילית מדויקת, ניצבים בדיוק נמרץהחורים לברגים מכל הסוגים יהיו 
החלל  להרחיק ממקצועות    של החלקים המחוברים וללא סדקים או פגמים אחרים בדפנותיהם. יש

 .זנבות חומר, ולהשאיר את דפנות החורים במצב חלק ונקי

 ז. הרכבת אלמנטים 
וזאת כדי   ,ההובלה וההקמההאלמנטים יהיו גדולים ככל האפשר, תוך התחשבות באפשרויות  

כל חלקיהם ולישרם   לצמצם את מספר החיבורים הדרושים באתר. לפני הרכבתם יש לבדוק את
  תבוצע על משטחים או על שולחנות הרכבה, תוך שימוש בשבלונות, קבועותההרכבה  .לפי הצורך

ם יובטחו  מקום החלקים על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הנכון ביניה .ומרותכות אל השולחנות
להבטיח   מלחציים, ברגים, שומרי מרחק, טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי באמצעות

לגרום נזק לפלדה או   . אין להשתמש באביזרים העלולים את דיוק צורת האלמנטים המוכנים
 האפשר. לחורי הברגים. ההרכבה חייבת לאפשר ריתוכים במצב נוח ככל

 . ריתוך 4
מכשירי   יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלולציוד זה   א. ציוד

להחזיקו במצב סדיר   הגנה וכיו"ב. יש בקרה, כלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים, מסיכות
 ותקין לשביעות רצונו של מנה"פ. 

 ב. רתכים
וברשותם תעודות    ,ליש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני כמפורט לעי

לבצע. העסקתו של רתך תוגבל אך   בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים, אשר הם מוסמכים
 .מצוינים בתעודהורק לסוגי הריתוכים ה

 ג. הכנת שטחי הריתוך
המעובדים    שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה

אשר לא יענו לדרישות   נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוךבהשחזה, ויתאימו בדיוק  
 .אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף

פלדה,    המה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת יש להגן של שטחי הריתוך מלכלוך וזו
לקבל שטחים    מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי

 .לחלוטיןמתכתיים נקיים 

 ד. ביצוע ריתוך
הקרובה לגבול   הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם
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   .הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודותהעליון של 
והמדויק, תוך   לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון 

 .ם ובדפורמציות מקומיות אחרותהתחשבות בהתכווצות התפרי
   .האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין

הדפורמציות   ן של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל יש להקפיד על סדר נכו
והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות  בלתי מופרעות עקב 

   .הנדרשת של האלמנטים המוכנים וצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורההתכו
  .ן אשר שימש יסוד לתכנון הקונסטרוקציהביצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התק 

 בתכניות. תפרים מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש
לתוך ה"שורש" ומבלי    וך הקפדה שחומר האלקטרודות יחדור היטביש לרתך במצב נוח לבצוע, ת 

 להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך.  
 אים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכל בהתאם לכללי מל התפרים יהיו

 המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון.  
 בות, כל אחת מהן תבוצע בכוון הפוך לזו שקדמה לה. בכמה שכ  במקרה של ריתוך
  עתו לשיטת הריתוךמ"מ, יגיש הקבלן לאישור מנה"פ את הצ 11שעוביים עולה על  עבור אלמנטים

 ולמספר השכבות.  
 בשכבה הבאה מעליה.   יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כסויה

השכבה הראשונה המופיעה בצד    לאחר קרצוף תחתיתתפרי מגע ירותכו גם מהצד האחורי, וזאת  
מעבר לקצות   שיובטח על ידי המשכת הריתוך זה. קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות, דבר

 החלקים.    התפר על גבי זיזים מוצמדים לצידי
 .הקצוות הבולטים של הריתוך יסולקו לאחר מכן על ידי חיתוך והשחזה

כשטמפרטורת הסביבה ו/או הפלדה  . "ריתוכים "מעל הראש  יש למנוע עד כמה שהדבר אפשרי,
במניעת התקררות   עבה, יהיה הריתוך מותנה מעלות צלסיוס, או כאשר הפח 11  -היא מתחת ל

של הפלדה, הכל בהתאם לנסיבות ובכפיפות להוראות   מהירה של החומר וגם בחימום מוקדם
 . פמנה"

 ה. בדיקות מעבדתיות 
   .תוכים העיקריים, אשר יקבעו למטרה זאת על ידי מנה"פהקבלן יכין דגימות של הרי

באותם   רתכים ותוך שימוש יש להכין תוך כדי ביצוע הריתוכים המתאימים, באמצעות אותם 
   .חומרים, וזאת על מנת שהדגימות תייצגנה בנאמנות את התנאים במציאות

הנבדקים חייבים    יתוכים, וגם הר 127צורת הדגימות ואופני הבדיקה יהיו בהתאם להוראות ת"י 
 .הרתכים המתאימים לעמוד בדרישות אותו תקן. יש לסמן את הדגימות על מנת זהוי 

מיתר של אגד   לכך, באם ידרש על ידי מנה"פ, יכין הקבלן דוגמא של צומת צינורות בה נפגשבנוסף 
זו  במציאות, אשר תבחר למטרה  עם קצות האלכסונים. הדוגמא תתאים לתנאים של צומת זהה

 .האמור לגבי ריתוך צמתי צינורות על ידי מנה"פ ויהיה עליה לעמוד בדרישות התקן

לרתך את    כן יש-מחדש את כל התפרים שנפסלו על ידי מנה"פ. כמו  יש לסלק תוך חיתוך ולרתך
 .המקומות במפסקים ולמלא גומות, חורי בקרה שנקדחו וכיו"ב

 . בדיקות ללא הרס ו
הרס   מין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללאמנהל הפרויקט יהיה רשאי להז

 באמצעות קרני רנטגן או באמצעים אחרים. 
יקבע ע"י מנהל הפרויקט, ותכלולנה גם את תפרי הדגימות   צענה בהיקף אשרבדיקות אלו תבו

חוזק מעבדתיות. על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשרותים   שהוכנו לצורך בדיקות 
 .ביצוע בדיקות אלו, כגון סולמות, משטחי עבודהל הדרושים

 ןגילוו. 5 

   א. כללי
הגילוון יעמוד   .טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י המפקחגילוון הפלדה ייעשה באמצעות 

 .   918בדרישות ת"י 
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 לאחר הגילוון.  הגילוון יבוצע רק לאחר הריתוך. לא יורשה ריתוך
 

 ב. ניקוי השטח והכנתו 
 .מתכת הכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים (גרגרי חול אוהניקוי ו

 

  ג. תהליך הגלוון
  80לפחות   . עובי צפוי האבץ יהיה 918ל חלקי הקונסטרוקציה יגולוונו בהתאם לדרישות לת"י כ

 מיקרון.

 מיקרון.   56בברגים, באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה  

 ד. בדיקות הגלוון

ואחידות   חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדוק בדיקת אחידות הציפוי, משקל הציפויכל 
 918רישות ת"י  הציפוי בהתאם לד

 .הובלה ואחסנה. 6

 א. כללי 
   .משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפקח

טיח את  להב   האלמנטים המוכנים יוטענו ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי
מעץ, כדי למנוע   צורתם ושלמותם. יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק

 .להם בזמן ההעברה  התעקמותם, פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם

הגנה יעילים,    אחסנת האלמנטים במקום המבנה תבוצע בצורה מסוגרת ויש למנוע, על ידי אמצעי
 ', זיהומם וכואת קלקולם, החלדתם

 

 .הקמת המבנה. 7

מכשירי   ן היתר, את הנתונים עלר תכלול ביעל הקבלן להגיש לאישור פרוגראמה של ההקמה, אש
 וכו'.   רטי החימום הארעי, סידורי בטיחותההרמה, משקל האלמנטים, סדר ההקמה, פ
ת  להקמ  ת הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדיתאישור הפרוגראמה ע"י המפקח לא תפטור א

 .הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנה  

 א. בקרה בזמן ההקמה 

אלמנטים שאינם   .ה במפעל המייצר, תערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמהבנוסף לבקר
ההובלה, האחסנה, הטיפול או   ו, או ניזוקו בצורה אחרת בזמןמתאימים לתכניות ו/או שהתעקמ

ליקויים, אשר לא הובחן בהם במפעל   ו/או שנתגלו בם פגמים אומה עצמה  תוך תהליכי ההק
לשם תיקון או החלפה על חשבון הקבלן. לא    זרו למפעל האמורפסלו לשימוש ויוחי  –המייצר 

אלא במקרים יוצאים מהכלל, אשר לדעת מנהל הפרויקט   ,יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה
דעתו של מנהל הפרויקט בנדון תהיה   טרוקציה. במאומה מטיב הקונס   מאפשרים זאת מבלי לגרוע 

 והיא תחייב את הקבלן. סופית ומכרעת 

 ב.הקמה.

מכשירי ההרמה, וכל ציוד   ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגראמה המאושרת ע"י מנהל הפרויקט
וראוי לשימוש לשביעות רצונו של מנהל   אחר אשר יופעל למטרת ההקמה, יהיו במצב סביר, תקין 

 הפרויקט.  
  מקומות המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה, על מנת למנוע להגן באמצעים יעילים על יש 
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 אלה.  פגיעות במקומות
הקונסטרוקציה והן של   ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה. יש להבטיח את יציבותם הן של

 מכשירי ההרמה, ולשמור על כל כללי הבטיחות.  
  חיבורים ארעיים נכונים, אשר יהיה בהם למנועההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק ו  בכל שלבי

 ת או שקיעות חריגות. מאמצים בלתי מחושבים, תזוזות אופקיו
האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכוונים. אין לסלק את   החיבור הסופי של 

   והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי המפקח. התמיכות
 

 ר. . חיבורים באת8

 ג. חיבורים לחלקי בטון

בתחתית   פרטים, לרבות במידת הצורך תושבות החיבורים לחלקי בטון יבצעו על פי התכניות וה
למפלסים. עם גמר  על גבי טריזי ברזל, לצורך התאמתןאלמנטי הפלדה. התושבות תורכבנה  

לבין   הרווח שבין העמודים חר ביצוע החיבורים הסופיים ימולאהתאמת הקונסטרוקציה ולא
 אושר ממנו. או ש"ע מ 214 טון בלתי מתכווץ מסוג סיקה גראוטתחתית התושבות, בב

 

 .מדידה ותשלום.9

   .קיימים המדידה לפריטי תשלום תיעשה לפי טון קונסטרוקציית פלדה מורכבת ע"ג אלמנטים 
הפלדה    התשלום יהיה תמורה מלאה עבור יצור, אספקה, הובלה והרכבה של קונסטרוקציית

ברגים, עוגנים,   ,ריתוךל את כל ההוצאות עבור הפסדי חיתוך, פחת, הוצאות ניקוב חורים, ויכלו
פריקה, הרכבת האלמנטים   ,פיגומים ותמיכות, פחי קשר זמניים, אמצעי הרמה, העמסה, הובלה

בצבע יסוד ועיגון האלמנטים בבטון,   באתר, ניקוי הפלדה (אם תידרש), גלוון, צביעת האלמנטים
 ות חיבור אחרת. לעיל לחיבור תושבות ופלט כמצוין 211ן בלתי מתכווץ סיקה גראוט לרבות בטו

 

 סיכוך גג תרמו אקוסטי. 19.01

סיכוך הגגות יעשה במערכת תרמו אקוסטית המתואר בכתב הכמויות ובמפרט   . א 
 המסמכים באו להשלים אחד את השני.   2הטכני המצורף. למען הסר ספק,  

 או שו"ע  03-5598541גג בע"מ -ע"י חברת אלום מערכת גג כזו מסופקת ומורכבת
 

 הפח הנושא:    . ב 
 מ"מ לפחות.   0.8הפח לא יפחת מ    עובי  (1
  600או    500הפח הנושא יהיה מדגם פח טרפזי גבוה או קסטה ברוחב של     (2

מסמך רשמי המוכיח את    -מ"מ . על הקבלן להביא מסמך וטבלת עומס מותר 
 דס המבנה. כושר העמידות לעומס הנדרש על פי הנחיות מהנ 

 
 בידוד :  . ג 

ולספיגה אקוסטית המורכב בתווך שבין  על הקבלן להרכיב לוח לבידוד טרמי   (1
 הפח הנושא לפח העליון. 

ק"ג למ"ק או לחילופין    60הקבלן ראשי להשתמש בצמר סלעים בצפיפות של   (2
 . ק"ג למ"ק   24צמר זכוכית בצפיפות של  

 מ"מ .   50  -אינץ'   2עובי הבידוד יהיה   (3
יש להניח בנוסף לנ"ל גם יריעת מחסום אדים רציפה ,    באולמות ממוזגים  (4

–מודבקת כדיאפרגמה אחידה על כל שטח הגג למניעת היווצרות מי עיבוי  
 קונסדציה. 

 פח עליון :  . ד 
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  0.55פח טרפזי עליון מגולוון וצבוע כדוגמת איסכורית שעוביו לא יפחת מ   (1
 מ"מ נטו. 

 ברגים, פלשונגים, איטום ורוכבים:  . ה 
דרישת מינימום לאיכות הציפוי.    -מצופים בציפוי קרמי כל הברגים יהיו   (1

הבורג יהיה  כדוגמת בורג של חברת מיברג או שו"ע. ציפוי של הברגים  
  EPDMקר או ציפוי אלקטרוליטי לא יתקבל. האטמים יהיו אטם    -בגלוון 

 . 50-אפור ורחב כדוגמת שור 
ונגים  הקבלן יהיה אחראי לביצוע מושלם של פריטים כל האיטומים והפלש  (2

 מ"מ.   0.55חת מ  תוך שימוש בחומרים מעולים ובעובי פחים שלא יפ 
 :   SDפרטי ביצוע ותוכניות   . ו 

יום מצה"ע יגיש    30מיד עם קבלת תוכניות מאושרות לביצוע ולא יאוחר מ     (1
של הגג ומרכיביו לאישור המפקח.    SDהקבלן לאישור מוקדם תוכניות ביצוע  

ביצוע ופירוט החומרים בק.מ של  -י התוכניות תהיינה משורטטות ויכללו פרט 
 . 1:20ו    1:10

 ירידות מים , צמג"ים וכ"ו :   -ת מים מזחלו  . ז 
שטוצרים יורכבו  ע"י הקבלן ביציאה מהמזחלת לירידות המים .    -שטוצרים  (1

השטוצרים יהיו מפח עבה ומספיק לריתוכם בתחתית התעלה. קוטרם  
 ומיקומם לפי תוכנית. 

ישראל ובהתאם    -"מ מגוולון לפי תקן מ   2.0המזחלות יעשו מפח בעובי של   (2
 ,שתוגש עי הקבלן ותאושר עי המהנדס.   SDתוכנית ה  לתוכנית הביצוע ו 

הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על איכות הריתוך בין    -חיבור מזחלות בריתוך  (3
התעלות, ההשחזה והטיפול אחרי הריתוך בתוך, מתחת וסביב התעלה. יש  

תהיה עדינה לכל אורכו במצב    להסיר את כל השלקה. ההשחזה של הריתוך 
טן ביותר לאורך קו התפר. יש לנקות לפני הצביעה  שלא משאיר חורים ולו הק 

מאבק ההשחזה ומהשומנים ולצבוע בצבע עשיר אבץ איכותי ובמברשת צבע  
 בלבד ! את כל אורך התפר מבפנים, מלמטה ומלמעלה. 

מרים אותם  הקבלן יידרש להגיש , לפי דרישה, אישורים גבי החו   חומרים:  (4
וש את החומרים ו/או ייצר  סיפק ו/או עשה בהם שימוש. הקבלן ידאג לרכ 

, ואישורי בקרת   COCבמקומות או אצל ספקים שיש להם תעודות טיב  
 איכות לתהליך הייצור. 
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 ןים מתועשים בבניירכיב  -22פרק 

 ( 22כללי )לכל פרק  22.0

מונמכות מסוגים שונים,  בות תקרות  כל האלמנטים המתועשים בפרויקט זה, לר .א

בין   המחמירות  להוראות  בהתאם  יבוצעו  זה  בפרויקט  קלות  גבס  מחיצות 

 המופיעות במסמכים כדלקמן:

 המפרט הכללי לעבודות הבניין.  (1

בפרק  התקנ (2 המוזכרים  ב2007)מהדורה    22ים  לעבוד(  הכללי  ות  מפרט 

 (. 22.01.01הבניה )סעיף 

 חברת "אורבונד" או ש"ע. מפרטים, הנחיות ופרטי ביצוע של (3

 הנחיות של פיקוד העורף למיגון מוסדות הרפואה.  (4

 כל סוגי האלמנטים המתועשים יבוצעו בהתאם למפרטי היצרן.  .ב

הוראו .ג את  למפקח  להציג  הקבלן  העבודה  על  תחילת  לפני  המפורטות  היצרן  ת 

 ו לגבי יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט זה. ולקבל את הנחיותי

מערכות   .ד קונסטרוקציית    –תאום  ביצוע  תאום  על  אחראי  יהיה  המבצע  הקבלן 

מכניות בחלל התקרות ועל גביהן. הקבלן המבצע  -התקרות והמערכות האלקטרו

סימ  ההכנות,  כל  ביצוע  על  אחראי  להתקנת  הינו  הנדרשים  הפתחים  וביצוע  ון 

אמער חשמל,  מ"א,  וכו'  כות  נמוך  מתח  ומערכות  אש  וגילוי  כיבוי  ינסטלציה, 

 המונמכות, מחיצות וחיפויים. בתקרות 

 

 להלן מידות לביצוע הדוגמאות לאישור המזמין:  .ה

 הערות  עובי  גובה  רוחב  אורך  רכיב

  מכל עובי  מלא  - מ'  3.0 מחיצת גבס 

תקרת תותב  

 סוג מכל 

מר,  ים של: פרופילי גלרבות כל הסוג  - - מ'  2.4 מ'  3.6

תעלות, חסימות אקוסטיות, סגירות  

 צד וכד' 

 תבוצענה לפני תחילת העבודה ותאושרנה ע"י המפקח.   -וןמדידות וסימ  .ו

 

בסעיף   .ז לאמור  לעבודות  2007)מהדורה    22בפרק    22.02בנוסף  הכללי  במפרט   )

חישוב המפורט  התכנון  יכלול  כלבניה  על  סוג  מכל  תותב  לתקרות  סטטיים    ים 

 מערכת תליה, השענת אריחים וכד'.  -מרכיביהן, כגון

ייקבע בהתאם לפ .ח גבס קלות" בחוברת    2רק  עובי הלוחות  "נתוני תכנון מחיצות 

 "שיטות בניה של קירות מגבס אורבונד" או ש"ע. 

וא פרק  לפי דרישת המפקח יגיש הקבלן חישובים סטטיסטיים לכל רכיב נוסף, נש .ט

מד קלות,  למחיצות  )חיזוקים  רצפוזה  מתלים,  החישובים  פים,  וכד'(.  צפות  ת 

סיון לפחות בתחום. יש לצרף לחישובים  שנות ני  5יערכו ע"י מהנדס מורשה בעל  

 תצהיר אחראי לתכנון השלד, כמפורט בחוק התכנון והבנייה. 

בדו"ח יועץ  עובי הגלוון באזורי הגנה מאש יעמוד בדרישות עמידות אש כמפורט   .י

 בטיחות/ הוראות בטיחות.  
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 גבס  מחיצות וחיפויי 22.01

 כללי   22.01.1

לפחות   .א יהי  הלוחות  בתא  12.7עובי  סופית  וייקבע  המפקח  מ"מ  עם  ום 

לפרק   בניה    2בהתאם  "שיטות  בחוברת  קלות"  גבס  מחיצות  תכנון  "נתוני 

 של קירות מגבס אורבונד" או ש"ע. 

 מ"מ.  0.8עובי הזקיפים יהיה לפחות  .ב

תחיל .ג המפקח  לפני  אישור  לקבל  הקבלן  על  העבודה  בין  ת  צירי  למרחק 

הגה לוח  עובי  ולפי  ועוביו  הזקף  לגודל  בהתאם  ייקבע  אשר  בס  זקיפים, 

בניה    2)בהתאם לפרק   "נתוני תכנון מחיצות גבס קלות" בחוברת "שיטות 

 של קירות מגבס אורבונד" או ש"ע.( 

יהיה כמפורט  אם לא צוין אחרת בשאר מסמכי החוזה    -סבלות במחיצות   .ד

 במפרט כללי.  22024בס' 

עיבע .ה לבצע  הקבלן  בסעיפים  ל  כאמור  וחלונות  לדלתות  פתחים  וד 

לסעיף    22.04.10.01-ו  22.03.07.01 )מהדורה    22בפרק    22.00.05ובניגוד 

( במפרט הכללי לעבודות הבניה עבודה זו לא תימדד בנפרד ועלויותיה  2007

 כלולות במחירי החוזה.

 וד יהיה כרוחב המרווחים בין הניצבים. רוחב מזרני הביד .ו

הבידו .ז מזרוני  בעזרת  את  הגבס  לוחות  אל  להצמיד  יש  שונים  מסוגים  ד 

הק סרט  של  תופסני  בכמות  הזקפים  בין  או    3בועים  שדה,  לכל  יחידות 

)תופסני סיכה( המודבקים אל לוחות    FLIP-STIXבעזרת תופסני דביקים  

של   בכמות  סוג  3הגבס  שני  שדה,  לכל  תוצרת  שורות  כדוגמת  התופסנים  י 

 ו ש"ע.  "אורבונד" א 

גב .ח ושירותים( לוחות  )מקלחות, מלתחות  רטובים  בחללים  גבס  ומחיצות  ס 

רות עליהם מותקן כיור יעשה שימוש בלוחות גבס עמיד מים )תשולם  ובקי

 תוספת מחיר עבור שימוש בלוחות עמידי מים כפי שהוגדר בכתב הכמויות(. 

מלבני  .ט סביב  מחיצות  בא  חיזוק  ויטרינות  ו/או  חלונות  ו/או  מצעות  דלתות 

משקוף   לפחות  זקף  בעובי  מגולוון  ולתקרה    2מפח  לרצפה  מחוזק  מ"מ 

 יבית, הכל לפי מפרט "אורבונד" או ש"ע. קונסטרוקט

בלוחות   .י וחיפוי  גבס  מחיצות  וגימור  החלקה  איחוי,  גבס,  מחיצות  הקמת 

התאם למפרטים  במפרט כללי וב  220256גבס תבוצע בהתאם לאמור בסעיף  

איטום, ברגים, לוחות גבס ויתר  ת הוראות לביצוע  הטכניים של היצרן, לרבו

 ויים. מרכיבי מערכת מחיצות קלות וחיפ

סרטים   .יא מרק,  )שפכטל,  הגימור  חומרי  סוגי  כל  להתאים  הקבלן  באחריות 

 וכד'( לסוג הצבע שייושם בהמשך.
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 תקרות מונמכות ותקרות וסינרי גבס. 22.02

 במפרט זה(  22.0יף כללי )בנוסף לסע 22.02.1

 . 3, 2, 1תב פריקות" חלקים "תקרות תו  5103י התקרות יותאמו לת" .א

יני מסחר, תגובות בשריפה של חומרי בניה"  "בנ   5חלק    921התקרות יעמדו בת"י   .ב

 . 755וב"י  

העורף   .ג פיקוד  להנחיות  בהתאם  המונמכות  התקרות  כל  את  לבצע  הקבלן  על 

 למיגון מוסדות הרפואה. 

 מנות בתו תקן. התקרות יהיו מסו .ד

המונמכות  .ה התקרות  ו/או    חיבור  מחורר  חיפויים  מפח  עם  לקירות  מחורר  לא 

פרו  באמצעות  יבוצע  שונים  ולא  L+Zפיל  מסוגים  היחידה  במחיר  כלול  הנ"ל   .

 תשולם בעבורו כל תוספת.

פרופילי   .ו גבס  לסינרי  מחורר  לא  ו/או  מחורר  מפח  המונמכות  התקרות  חיבור 

L+Z ידה ולא תשולם בעבורו כל תוספת. . הנ"ל כלול במחיר היח 

ת מגבס לסינרי גבס ו/או לקירות מטויחים ו/או מחופים  ר התקרות המונמכוחיבו .ז

יב פרופילי  בגבס  באמצעות  תשולם  Z-ו  Lוצע  ולא  היחידה  במחיר  כלול  הנ"ל   ,

 בעבורו כל תוספת. 

יותקנו   .ח וכד'  אש  כיבוי  אויר,  מיזוג  חשמל,  לאביזרי  המיועדים  הפתחים  בהיקף 

מפגשLופילי  פר יבוצע  אחרת  צוין  לא  אם  בפינה  .  מעלות.    45-ב  הפרופילים 

פרו תליה,  )אביזרי  מרכיביה  כל  על  התקרה  יהיו  חיבורי  לא  וכד'(  נושאים  פים 

 גלויים לעין. 

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים. כל המערכת תהיה יציבה וקשיחה   .ט

וזאת תנודות  ו/או  רעידות  כל  ללא  הכיוונים,  מותקנים    בכל  האריחים  אם  בין 

לא. אם  ל  ובין  בדיקת  לבצע  כלולה  יש  הבדיקה  עלות  המפקח,  הוראות  לפי  חץ 

 תשולם בעבורה כל תוספת. במחירי היחידה ולא 

מגולוון   .י פלדה  פח  באופן    -תקרות  לפירוק  ניתן  יהיה  התקרה  מאריחי  אחד  כל 

 שלא יגרום כל נזק לאריחים ו/או התקנים הסמוכים. 

להש .יא הקבלן  כדעל  אריח(  )לכל  אריחים  קצה  במהדקי  אפרים  תמש  "הכט  וגמת 

יחידה ולא  בע"מ" או שו"א. השימוש בהתאם למפרט יצרן. הנ"ל כלול במחיר ה 

 תשולם בעבורו כל תוספת.

 מ"מ.  50 -רוחב המרישים והזקיפים לא יפחת מ .יב

המפקח   . יג לאישור  להגיש  הקבלן  על  עקרוניים.  הם  בתוכניות  הפרטים 

וב  יבור ועיגון, שילי ביצוע התקרות, כולל שיטות התליה, חוהקונסטרוקטור פרט

 קשורת וכו'. אביזרי חשמל, גילוי וכיבוי אש, מיזוג אויר ואינסטלציה, ת

השלמת   .יד לאחר  רק  שונים  מסוגים  המונמכות  התקרות  בביצוע  יחל  הקבלן 

 מכאניות בחלל התקרות ולאחר אישור המפקח בכתב. -המערכות האלקטרו

לקבל .טו אחראי  כיבוי הקבלן  מרשות  המותקנות  לתקרות  אישור  ואישור    ת  אש 

 או בכל תקן תקף בזמן הביצוע.  755-ו   921,0931תן בתקנים עמידו

 רכיבי התקרות יסופקו לאתר באריזות מקוריות סגורות עם שם היצרן. כל מ .טז
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 בדיקות  22.02.2

במפרט הכללי ו/או ע"פ התקנים   22למען הסר ספק, כל הבדיקות הנדרשות בפרק 

 במפרט הכללי.  22פרק המוזכרים ב 

 

 אקוסטיותמחיצות ניידות  22.03

או   Palace 90הולנד מדגם   PARTHOSהרכבה של מחיצה ניידת תוצרת חברת 'אספקה ו 
, המחיצה מחולקת לפאנלים הנצמדים אחד לשני בצורת ש"ע בהתאם למידות בתכניות

לים  "זכר/נקבה" ע"י פס מגנטי לכל אורך הפאנל. המחיצה כוללת שני עמודים מקבי
 ה. המותקנים על הקירות בתוואי המחיצ

יים. ם לנקודת איסוף המוגדרת בתכנית ע"י גלגל בעל מסבי מתכת כדור הפאנלים נאספי
הפאנלים כוללים אטמי גומי אקוסטיים סמויים הנצמדים לרצפה ולמסילת האלומניום 

 ויוצרים אטימה מושלמת. 

 רת האדריכל מתוך קטלוג יצרן. פורמייקה לוח לבן מחיק בגוון לפי בחי –גמר המחיצה 

 בתנאי מעבדה.  DB 37 –חתה אקוסטית כושר הפ

 מנגנון הפעלהץ האטימה ידני.

של מסילת תקרה מאלומניום למניעת קורוזיה וחלודה בגוון לפי בחירת אספקה והרכבה 
 האדריכל מתוך קטלוג יצרו,בתוואי המחיצה כולל אזור איסוף הפאנלים המוגרים בתכנית. 

 . לל פרזול, הובלה והרכבההמחיר כו
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 ריהוט וציוד מורכב בבניין- 30

 יםמערכת תאורת מופע -מפרט טכני 

 יות כלליות מידע והנח

 תיאור העבודה. 

 מתייחס למערכות תאורת הבמה של האולם. המפרט 

 המערכת כוללת: 

 דימרים      

 פיקוד ממוחשב      

 מערכת תקשורת      

 זרקורים      

העבודה והמחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, חיווט, חיבור, בדיקה, הדרכה, אחריות  
ץ התיאטרון, מהנדס החשמל,  לשביעות רצונם של יוע  כת על כל חלקיהוהפעלת ניסיון של המער

 המפקח והמזמין. 

 . תוכניות.  1

התוכניות המצורפות למפרט זה הנן תוכניות האדריכלות ותוכניות החשמל שהוכנו על ידי מתכנני  
 החשמל במבנה.  

האולם, את   ניתן לראות את המיקומים של ארון הדימרים, את עמדת הבקרה בגבבתוכניות  
גשר התאורה בתקרת  האולם וכל נקודות הקצה של המערכת )כולל שקעי ההזנה של  מיקום 

 הזרקורים(. 

 . מפרטים וקטלוגים מצורפים להצעות המחיר. 2

דרוש להכרת הציוד המוצע על  במצורף להצעתו ימסור הקבלן מפרטים, קטלוגים וכל חומר נוסף ה
 ידו. 

 יון במקום מתאים שיקבע על ידו.ת הציוד והפעלתו לניסהמזמין יהיה רשאי לדרוש הצג

כל הרכיבים שיוצעו חייבים להיות מיוצרים על ידי חברות ידועות ומוכרות בארץ, מקובלים  
 שנים לפחות בתיאטרונים מקצועיים.  3כאמינים ובעלי ניסיון תפעולי של 

 ערך. -הצעות ציוד או רכיבים שווי. 3

צרן במפרט או בכתב הכמויות, משמעו  פריט הנקוב בשמו ובשם היערך ל-פריט המוצע כשווה
 שהמוצר המוצע כאלטרנטיבה הנו שווה ערך מבחינת התפקוד והטיב למוצר הנקוב. 

הוכיח שאכן הפריט  המציע פריט "שווה ערך" יצרף קטלוג ומפרט ואת כל הנתונים הדרושים ל
הציג דוגמא  יהיה רשאי לדרוש מהקבלן ל שווה ערך לזה שצוין במפרק או בכתב הכמויות. המזמין  

 של הפריט החליפי המוצע. 

 הקביעה הסופית אם לאשר פרוט כשווה ערך בידי היועץ והמפקח.
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 . תאום ואינטגרציה. 4

חראי לביקורת תשתיות באתר, הזוכה יידרש לתאום ואינטגרציה מלאה. מרגע זכייתו יהיה א
 קבלן החשמל.  לקשר רצוף עם המפקח בשטח, עם המתכננים ועם

ג לכל התיאומים הדרושים על מנת לבצע את התקנת המערכות בהתאם למפרט.  באחריותו לדאו
באחריותו להתריע בכתב על כל מחדל, אי התאמה וכל גורם אחר העלול לעכב, להפריע או לפגוע  

 כפי שתוכננו. בביצוע המערכות 

 תכנון מפורט.. 5

יהיה להכין לאישור  וכניות מחייב. עם זאת על הזוכה  התכנון המנחה כפי שמופיע  במפרט ובת 
היועץ והמפקח תכנון מפורט ותוכניות עבודה הכולל את כל פריטי הציוד המופיעים בכתב 

 הכמויות. 

שר וכן סכמה חד קווית הכוללת  התכנון המפורט יכלול מפרטים ודגמים של כל פרטי הציוד המאו
 את כל רכיבי המערכות. 

    לפעולתה התקינה של המערכת. הקבלן המבצע אחראי

 ביצוע מקצועי ואישורים בכתב.. 6

תיעשה בהתאם להסכם, למפרט ולכתב הכמויות ברמה מקצועית גבוהה ושביעות רצונם  העבודה 
 של היועץ, המפקח והמזמין.  

 צר(. כל החומרים יהיו מאיכות מעולה ובעלי תו תקן ישראלי. )אם קיים תקן ישראלי לסוג המו

לגבי כל    ורים  של מתכנן  החשמל  ומהנדס בטיחות הקבלן הזוכה יציג למפקח על חשבונו איש
 עבודותיו באתר לפי מפרט זה.

חיבור חלקי המערכת לאלמנטים הקבועים של המבנה יעשה באופן בטיחותי ובאישור מהנדס  
 הקונסטרוקציה של המבנה. 

 וחוקי החשמל. כל עבודות החשמל יעשו על פי התקן הישראלי 

 . . תיעוד והדרכה7

ת באנגלית של המערכות כאשר כל עותק כולל:  עותקים של הספרות הטכני 3הקבלן יספק  
הוראות הפעלה, רשימת ציוד, הוראות אחזקה ושירות, תוכניות ההתקנות והחיבורים וכל נתון  

 אחר הדרוש לאחזקתן של המערכות ) " ספר מערכת " (. 

זקתן וישיב על  ת צוות התפעול של המשכן בכל הקשור לתפעול המערכות ואחהקבלן ידריך א 
 יום(. 120צוות במשך תקופת ההרצה של המערכות )שאלות ה

 הרצה, אחריות ושירות. . 8

 יום.   120תקופת ההרצה תחל ביום קבלת המערכת על ידי המפקח ותימשך  

ת הצוות המפעיל ויפתור כל בעיה  זו ילווה הקבלן את הפעלת המערכות, ידריך אבתקופה 
ות מרבית. הקבלן יענה מיידית לכל קריאה הקשורה בהפעלת  שתתעורר בהפעלת המערכות במהיר 

 המערכות בתקופה זו. 

 חודשים.  24תקופת האחריות תתחיל עם תום תקופת ההרצה ותמשך 

מש. תיקון  תקלה שיתגלו במערכות על פי קריאה של המשת בתקופה זו יתקן הקבלן כל פגם או
 של המשתמש )חזרות והצגות(. התקלות יעשה במהירות מרבית תוך שמירה על לוח העבודה
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 בתקופת האחריות יבצע הקבלן על חשבונו את כל פעולות האחזקה של המערכת. 

ר תפעול המערכות  הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף של הציוד והמערכות שיאפש
 שנים לפחות מיום מסירת המערכות.  10בצורה תקינה לתקופה של  

 רשימת המערכות 

  לתאורת במה. מערכת דימרים .1

 מחשב פיקוד, תקשורת, שליטה ובקרה.  .2

 זרקורים לגשר קידמי.  .3

 זרקורים לתאורת במה.  .4

 ,התקנה והדרכה. חיווט  .5
 

 כמויות לפי כתב כמויות מצורף.

  מערכת דימרים לתאורת במה.  .1

 .  DMX. פיקוד  KW  2.5רים יחידות  דימ 24 ▪
 ייצב מתח כניסה. דימרים לפחות. מ  6כולל ממסר פחת על כל  ▪
 הארון ימוקם באזור עמדת ההפעלה בגב האולם.  ▪

 או שווה ערך. COMPURACKכדוגמת ארון דימרים דגם  

 כולל התקנה וחיווט.  ▪
 הקבלן מתחייב להחזיק במלאי חלקי חילוף למקרה של תקלה בקיים.  

 חשב פיקוד תאורה ,תקשורת , שליטה ובקרה. מ    .2

     Wing   ETC color source 20 AV , vector pcת מ מחשב תאורה כדוג  •

   IPADשלט רחוק טאבלט   •
 WIFI  300Mbps TPכדוגמת    ראוטר עבור שלט רחוק  •

 Eeco Stage"  כדוגמת  19ערוצים    8ספליטרים   •

• EPORT  4    ערוצים לתקשורתDMX   ל-  ETHERNET 

 לים באזורים שונים על הבמה כפו DMX שקעי   •
 קווי פיקוד ישירים  עבור אורחים  •

 כולל התקנה   DMXכבל פיקוד   •
 טאץ   LCDמוניטור   •

 במלאי מחשב חילופי למקרה של תקלה בקיים. הקבלן מתחייב להחזיק 

 תאורת במה.     .3

 .  10-50. זום W15 RGBWלדים  19גוף תאורה מתנועע לד . פנס שטיפה מבוסס  ▪
 אפקטים על הלדים , גלגל גובו וסטרוב. כולל שליטה ו

 או שווה ערך מאושר.   JB Lightingו א ECO Stage B1915 LED Zoomכדוגמת: 

 כולל נורות תואמות.  W1000 VNSP  64י פאר זרקור ▪
 מעלות.  200W ,COB ,30פנסי פאר לד,   ▪
 ( באורך מטר עם תקע ישראלי לא שביר. X  3 1.5כבל חשמל שחור גמיש ) -לכל פנס  ▪
ניתנות לסיבוב , מסגרות צבע מתאימות וקלמרות באיכות   BARN DOORSלל כו ▪

 גבוהה. 
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 כולל כבלים לאבטחה לפנס ולמסגרת.  ▪
 יווט והתקנה על הצוגים.כולל ח  ▪

 

  תאורת גשר קידמי ) אגד תלוי על מנועי שרשרת (.     .4

 עם נורה.   ETC 15/30   750Wזרקור  ▪
 מעלות.  COB ,30לב, , חם קר משו RGBWA  5 IN1זרקורי  פאר לד  ▪
 .  10-50. זום W15 RGBWלדים  19גוף תאורה מתנועע לד . פנס שטיפה מבוסס  ▪

 כולל שליטה ואפקטים על הלדים , גלגל גובו וסטרוב. 

 כולל  קלמרות באיכות גבוהה וכבלים אבטחה לפנס.  ▪
 כולל חיווט והתקנה על גשר התאורה.  ▪

 
 חיווט , התקנה והדרכה. .5

 כל המערכות קומפלט. התקנת ותכנות  ▪
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 מפרט טכני למתקני במה 
 ם על סמך התוכניות המנחות ומפרט זה, תכנון מפורט של המתקני העבודה כוללת

המצאת האישורים הדרושים ) כמפורט להלן ( ,אספקה, הובלה, התקנה וגימור בהתאם למפרט  
 ולתוכניות המאושרות ולשביעות רצונם של היועץ ,המפקח והמזמין. 

ידי המפקח , המזמין   צוות בהפעלת והחזקת המתקנים, הכל לפי לוח הזמנים שיקבע עלהדרכת ה
 ו הקבלן הראשי ואחריות לשתי שנות פעילות של המתקנים. א

 תנאי סף 

  5  -יכול להציע הצעה או לשמש כקבלן משנה לקבלן הראשי מי שעוסק בנושא המכרז לפחות  ב
עבודות דומות ) מתקני במה לאולם מופעים (   3השנים האחרונות ברציפות ואשר ביצע לפחות  

 השנים האחרונות.  4 -של הצעתו ב   70%  -ן מובהיקף שלא יקט

   הנחיות כלליות.

 ביצוע.  –תכנון .1

העבודה כוללת תכנון מפורט של המתקנים. על הקבלן הזוכה לספק תוכניות מפורטות , פרטים  
מרים ומוצרים קנויים כמו מנועים,  ומפרטים טכניים מדויקים כולל מידות, הגדרות של חו

ותכונות המוצר. התוכניות יהיו חתומות על    ים, מסבים וכד' כולל שם היצרןממסרות האטה, ציר 
 ידי מהנדס מוסמך. 

התוכניות, הדוגמאות והמסמכים הנ"ל יוגשו לאישור המתכנן, המפקח והמזמין לפני ביצוע  
 העבודה. 

 מערכות והמתקנים. הקבלן יהיה אחראי על תפקוד מושלם של ה

                                 איכות המתקנים וחלקיהם. .2

ל המתקנים ,המכלולים וכל החלקים המרכיבים את המתקנים שיוצעו על ידי מגיש ההצעה  כ
 חייבים להיות מיוצרים על ידי יצרנים מוכרים ובעלי ניסיון מוכח.  

כבלים, בדים וכד'( חייבים להיות חדשים  מים, כל החלקים )מנועים, גלגלות, ממסרות האטה, בל
 בארץ ובעולם ויש לגביהם ניסיון חד משמעי חיובי.וכאלה ששמשו ומשמשים במתקנים דומים 

איכות המתקנים הנ"ל כמו גם רמתם וניסיונם של היצרנים של המתקנים הנ"ל יילקחו בחשבון  
     בכל הקשור לבחירת ההצעה הטובה ביותר. 

 בכתב אישורים  .3

 להלן: במקביל לשלבי הביצוע ימציא הקבלן )על חשבונו(את האישורים המתאימים כמפורט  

אישור לתכנון המפורט של המערכות והתאמתו לדרישות ולמאמצים   -מהנדס מכונות 
השונים הנדרשים מהמערכות בהתאם לנתונים הכלליים המפורטים במפרט ואלה  

ם כאשר המהנדס מציין את גודל המקדמים  יהנובעים מהם כולל מקדמי הביטחון הדרוש
 בהתחשב בכך שמדובר במתקנים התלויים   

 בחלל הבמה מעל ראשי האנשים             

 בסיום העבודה יידרש אישור המהנדס שהמתקנים בוצעו בהתאם.          

 אישור לגבי כל עבודות החשמל.  –מהנדס חשמל           

   מוקדם לגבי כל החיבורים והעיגונים לחלקי המבנה.  אישור   -בניין מהנדס ה          
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וקדם לכל החיבורים והעיגונים לחלקי המבנה וכן אישור אישור מ  -מהנדס האקוסטיקה 
 בסיום העבודה לפעולתם השקטה של המתקנים בקריטריונים המקובלים בבמות תיאטרון. 

יחות של משרד  ר בכתב ממהנדס בט קבלת המתקנים תכלול אישו  -מהנדס בטיחות 
 העבודה ובדיקת פעולתם. 

  לכל החומרים לפי דרישת הרשויות.  אישור מכון התקנים –מכון התקנים          

 חלקי המתכת. . 4

 כל חלקי המתכת בכל המערכות יהיו ממוגני חלודה לפי התקן. 

 מדידות . 5

על מנת להגיע  לפני הכנת תוכניות העבודה והתקנת המתקנים, על הקבלן לערוך מדידות בשטח 
על ידו לבדיקת המפקח.   לדיוק בהרכבה. תוכניות העבודה של הקבלן יתבססו על מדידה זו וימסרו

על הקבלן להודיע למתכנן לפני תחילת הביצוע על כל אי התאמה בין הקיים לתוכניות ולמפרט.  
 ל שום אלתור של הקבלן ללא החלטה מוקדמת של המתכנן. לא יתקב

 מסבים. . 6

 יהיו מפלדה וללא צורך בגירוז.   כל המסבים

 תיק עדות לצורך אחזקה ותפעול . 7

מין תיק עדות מלא של כל אחת מהמערכות. התיק יכלול: תוכניות מפורטות,  הקבלן ימסור למז
וטפת, הנחיות בכל הקשור לאחזקה ותפעול של  מפרטים, רשימת חלקי חילוף הדרושים להפעלה ש 

 המתקנים והמערכות. 

 חלקי חילוף. . 8

נות  הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו את כל חלקי החילוף הדרושים למערכות ולמתקנים לשתי ש
 האחריות וכן בתקופה של חמש שנים נוספות. 

 אחריות. . 9

ל החלקים והן להתקנתם למשך המחיר המוצע כולל אחריות לתקינותם של המתקנים הן לכ
 שנתיים מיום קבלתם על ידי המפקח או המזמין. 

 ות.תוכני. 10

יועץ   למפרט זה מצורפות תוכניות אדריכלות, תוכניות קונסטרוקציה ותוכניות מנחות של 
 .  1התיאטרון לפי רשימה שמצורפת למפרט כנספח מס'  

 פרט טכני מ  2.1.1.1

 תקני הבמה כוללים:מ

 צוגים.  8 .1
 גשר תאורה .  .2
 מסך בית.  .3
 מערכת מסכים )קלעים( לסגירות במה ע"ג  מסילות.  .4
 הבמה בעץ. ציפוי -רצפת הבמה  .5
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 . צוגים מונעים בעזרת מנועים חשמליים.1

במה )ראה תוכנית(, מונעים בעזרת מכלולים חשמליים. תפקידם  צוגים בעומקים שונים של ה 8
 גות ומסך אחורי( זרקורי תאורה וחלקי תפאורה. לשאת את בדי הקלעים )רגלים, פדו

ק"ג. העומס   250משקל מועיל של עד  ס"מ לשנייה ויישאו   40הצוגים ינועו  במהירות קבועה של 
 ק"ג.   100 –הנקודתי המקסימלי 

 וג : תאור כללי של הצ

 מ"מ.   3.25, עובי הדופן 1.5מ'. קוטר הצינור " 10הצוג בנוי מצינור פלדה באורך של 

 הצינורות יצבעו בשתי שכבות צבע שונות זו מזו כאשר הצבע הסופי יהיה שחור מט.

 מ' מכל צד.  1נור מאריך באורך של לצינור ניתן יהיה לחבר צי

 ק"ג(.   100–הצוג כ הצוג מופעל בעזרת מנוע חשמלי. המשקל העצמי של 

כבלי פלדה אל חלד בקוטר ובמבנה הנחוצים )אך לא   5הצוג מעוגנים בעזרת מותחנים מאזנים,  אל 
עוגנות  מ"מ(. כבלים אלה מגיעים אל גלגלות הטיה ממוסבות שאינן דורשות שימון, המ 6-פחות מ 

אל גלגלת  מ' אחת מן השנייה. מהגלגלות נמתחים הכבלים   3אל תקרת הגריד במרווחים של 
ששה חריצים ומשם יורדים אל תוף הגלילה המעוגן אל המכלול החשמלי שמוצב  מאספת  בעלת 

 על קיר שמאל במה. 

פאזי  תוף הגלילה המחורץ מונע בעזרת ממסרת האטה חלזונית בעלת נעילה עצמית ומנוע תלת 
י גבול  בהספק המתאים המצויד בבלם חיצוני. לציר הממסרה קבועה מערכת אטומה של מפסיק

 יעת הגבול העליון והתחתון של הצוג. ברי כוונון לקב 

 הצוגים יצוידו בווסת המאפשר שינוע בתאוצה ותאוטה הדרגתית. 

ה ללא  צדו האחד של תוף הגלילה קשור לממסרת האטה וקצהו האחר נתמך במסב דגם אומג
גלות  צורך בשימון. מכלול ההנעה קבוע אל קיר שמאל במה מתחת לקורות המיועדות לגל

ל מצויד במסדרי כבל המבטיחים שכל חמשת כבלי הצוג יישארו בנתיביהם  המאספות. המכלו
 במהלך השינוע. 

     מ' מעל מפלס הבמה.  1מהלך צינור הצוג מתקרת הבמה ועד  

מ'   1.5וגים יותקן במפלס הבמה מתחת למכלולים בגובה של פיקוד ההפעלה הממוחשב של הצ
 מהרצפה במתקן נייד.     

שקעי חשמל מהם   10יית זרקורי תאורה ולשם כך יותקנו על כל אחד מהם מהצוגים ישמשו לתל  3
 יוזנו הזרקורים בחשמל. 

 העבודה כוללת את הקורות הדרושות בתקרת הבמה עבור הגלגלת המאספת. 

 כלולים תעשה ע"י קבלן מתקני הבמה. תליית ועיגון המ

 "גשר תאורה" חזיתי.   .2

מנועי שרשרת המעוגנים אל   3מ. האגד עולה / יורד בעזרת ס" 29מרובע  אגד אלומיניום בחתך 
 אחרים (. י  תשתית לתלייה בתקרת האולם )התשתית ע"

 מ.  10אורך האגד  
שית לשאת עומס מעל בני אדם  + )מורD8כננות שרשרת תואמות תקן    3משונע מעלה/מטה בעזרת 

 ללא הבטחה נוספת(.  
 קה מ./ד 8  –מ. מהירות שינוע  6מהלך 
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,  TX30S, איטליה, דגם LITECס"מ תוצרת  29עצמו יהיה מסבך אלומיניום בחתך מרובע ה"צוג"  
 או שווה ערך. 

 , או שווה ערך. STAGEMAKER SR5 254 D8, צרפת, דגם  + VERLINDEהכננות תוצרת  

תתחבר לתקרת האולם בעזרת תלי מיוחד המעוגן לנקודת תשתית המסופקת על ידי  כננת כל 
 ק"ג., לפחות. 500ומאושרת, מטעמו, על ידי קונסטרוקטור, לעומס נקודתי של המזמין 

מן הצד השני, אנקול השרשרת של כל כננת קשור אל תלי שני המיוצר על ידי הקבלן ומעוגן אל  
 ק"ג.  500בעומס של עמוד המסבך. גם תלי זה חייב ל

זה לכל כננת, ממיקום לוח  . המזמין יפרוש כבל 4X1.5כל כננת מקבלת כבל הזנה בקיבולת של 
ההזנה של הכננות, המיוצר ומותקן על ידי הקבלן , עד למיקום הכננות. בנוסף יספק ויפרוש  

   מלוח הבמה הראשי עד ללוח הזנת הכננות.   5X4המזמין כבל תלת פזי בקיבולת 

בנקודה מתה   מעצורים מכניים ברי כיוונון. מעצור אחד, המגיע עם הכננת, עוצר אותה 2לכל כננת 
עליונה. מעצור שני, המוזמן כפרט נוסף יחד עם הכננת, יותקן על השרשרת, בנקודה הנמוכה בה  

מיקום נוח לתליית   –ס"מ. מן הרצפה  100מבקש המפעיל לעצור את הכננת  )בדרך כלל, כ 
 (.פנסיםה

יהיה למפעיל  לוח הפעלת הכננות חייב להגיע, בעזרת כבל פיקוד היוצא מלוח ההזנה, למיקום בו 
הכננות יחד, וכל כננת לחוד לצורך   3קשר עין עם הכננות בעת תנועתן. הלוח יאפשר להפעיל את 

 פילוס.

  DMXת שקעים, שקע אחד לתקשור 18במרכז המסבך, תותקן תעלת פח המכילה בחיווט פנימי  
 ושקע ואיטרנט .

זרת קופסת מהדקים לכבל  כל הכבלים ירוכזו במקום אחד )בדרך כלל, קרוב למרכז( ויחוברו בע
שטוח, גמיש,  רב גידי, ממוספר, הכולל את מספר הגידים הזהה לאלו של הכבלים בתוך תעלת  

 השקעים. 

הוא כאורך    הכבל  הכבל השטוח מקופל בתוך סל מתכת צר וארוך המורכב על המסבך. אורכו של
לה/מטה. צידו האחר  מ. לביטחון. כבל זה מתקפל ו/או נפרש, עם תנועת הצוג מע 2המהלך ועוד  

של הכבל מחובר שוב אל קופסת מהדקים המורכבת בתקרת האולם על ידי המזמין. מצידם האחר  
ידת  של המהדקים, יחבר המזמין את  כבלי ההזנה ותעלת התקשורת ויפרוס אותם עד למיקום יח 

 דימרים. ה
           

 
 מסך קדמי ראשי.    .3

נפתח / נסגר . ל ביטנה תפורה בחלקו האחורימסך קטיפה חסין אש באיכות גבוהה כול  
 לצדדים  

 ס"מ לשנייה.   100 -ל 0ע"י מערכת הנעה חשמלית במהירות משתנה בין  

 נסיעת המסך תהייה שקטה.  

גר' . צבע יקבע ע"י   350ות  שקל לפח. קטיפה במ 921חסינות אש דרגה חמש ת"י   
 האדריכל. 

 יה" (. )כדוגמת קטיפה מתוצרת "גרץ" גרמניה "קליוו  

 מ' כל אחת.   5.5 –מ'. עשוי שתי יריעות  4.5מ' גובה  10המסך ברוחב  

 .  1:2תפור בקפלים של   
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מ' באיכות גבוהה המותקנת מעל משקוף פתח הבמה.  11המסך נוסע על מסילה באורך  
 כז. יפה במרכולל חפ

 המסילה ועגלות המסילה התואמות )בודדות, מובילות, שוברות וכו' ( מתוצרת " 
GERRIETS. גרמניה בלבד " 

 . איטליה "פרוני"  או שווה ערך מאושר  כדוגמת )כדוגמת דגם "טרומף " ( 

 תפעול המסך תהייה מפיקוד הממוקם בקדמת ימין במה. עמדת  

כל הגימורים הדרושים.כולל שרשרת   המסך יהיה תפור ברמה הגבוהה ביותר כולל 
 משקולות עופרת 

 ) ע"פ בחירת האדריכל ( .במכפלת התחתונה ופרנזים בחזית  

ים הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, כבל 
 פיקוד, 

 תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת. 

 

 מערכת מסכים )קלעים( לסגירות במה. .4

 מערכת הקלעים הוא לתחום/להסתיר את צידי הבמה והקיר האחורי שלה.  תפקיד 

ג"ר  350מבד כותנה שחור )דריל(, חסין אש, מגורד ואטום לאור במשקל המערכת תפורה  
 לפחות.  למ"ר  

 חסינות אש באישור מכון התקנים הישראלי. לבד תצורף תעודת  

ס"מ ובו טבעות    5-7כים ברוחב בחלק העליון של המסכים והרגליים ייתפר פס חיזוק למס
 ס"מ.  40ס"מ. בכל טבעת שרוך קשירה שחור באורך  20מתכת כל 

 בצדדים : כפל גימור.  

מ + מכפלת  ס"  5-7פס חיזוק ברוחב   -בחלק התחתון של ה"רגליים" והמסך האחורי 
 " למתיחה. 1להשחלת צינור 

 רשימת המסכים : 

 מ'.  5. מ' , גובה 2ב  זוגות ימין / שמאל(.  רוח X3רגליים : ) 6 

 כנף. מ' גובה  כל   5מ' רוחב כל אחת,  6כנפיים למסך אחורי :  2 

 

 צפוי הבמה בעץ. -רצפת הבמה  . 5

כוללים אספקה, הובלה, התקנה, פילוס, שיוף צביעה וגימור בהתאם למפרט המחירים 
 ולכתב הכמויות שלהלן ולשביעות רצונם של המתכננים והמזמין. 

 ילות ראשונה של הבמות. אחריות לשנת פע
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כל   2.2 על  הבטון  רצפת  גבי  על  תותקן  העץ  רצפת 

כולל   הבמה  שלהלן  משטח  בסעיפים  ,כמפורט  הבמה  קידמת 

 ריכל המצורפת. ובתוכנית האד 

2.3  

כשהיא   2.4 הבטון  רצפת  גבי  על  תורכב  העץ  רצפת 

,בצורת   עצמה  העץ  האפשר(.רצפת  )ככל  ומוחלקת,  מיושרת 

 טח הבמה. הצבתה כמפורט להלן, תפלס את כל מש 

2.5  

ימרחו   2.6 יצבעו  לעין  נראים  שאינם  העץ  חלקי  כל 

  3דרגה    755: ת"י    2000וג פיירברקס  בחומר נוזלי מעכב בעירה מס 

ויהיו  באישור מהנד  ס הבטיחות של המבנה לפני ההרכבה. במידה 

 חיתוכים כל שהם בזמן ההרכבה ,ימרחו פני החיתוך בחומר הנ"ל. 

 

חר הרכבתם בצבע מיוחד המכיל חומר מעכב בעירה  פני הבמה והפנלים הסוגרים ימרחו לא
המאושר ע"י מכון התקנים   (Denbergloss – Anti Flame)מסוג "דנברגלוס אנטיפליים" 

     שראלי בגוון לבחירת האדריכל והמזמין. או שווה ערך. הי

 .  X   "4 2,במידות " 5-6על רצפת הבטון של הבמה יוצבו קורות נושאות מעץ אורן מס'  

ס"מ מציר    60ות יהיו מוקצעות ויונחו על גבי רצפת הבטון במרווחים של    הקור 

 ב לשפת הבמה. לציר בניצ 

 יחוברו קורות רוחב )בשיטת סולם(.   ס"מ   200בין הקורות במרווחים של  

 הקורות יעברו טיפול נגד מזיקים על ידי הטבלת העץ בחומר המתאים. 

ן חופשי ולא יחוברו אליה על מנת לשמור  הקורות הנושאות יונחו על גבי רצפת הבטון באופ 
 על גמישות הרצפה. 

יורכבו, לפני הצבתם, כריות ניאופרן מעוכבות בעירה בדרגת לתחתית הקורות הנושאות 
מ"מ .במידה ולאחר הנחת הקורה   50/ 100מ"מ בגודל של  10בעובי   shore-a  60קושי 

 150זרת עץ לבוד בגודל של נותרות כריות המרחפות מעל פני הבטון, יש לתמוך אותן בע
 לרצפת הבטון.   מ"מ, בעובי מתאים שיחוברו 150/

 מין את המתכנן לביקורת באתר עם סיום הנחת הקורות וכריות הניאופרן  הקבלן יז

 ולפני התחלת הכיסוי בלוחות הציפוי . 

 בין הקורות הנושאות יונחו על משטח הבטון מזרוני צמר סלעים מעכב בעירה 

 ק"ג למ"ק מצופים בשקיות ניילון.   80משקל של וב  4בעובי של "

)לפני העיבוד( מעץ  אורן  2ובעובי "  4"– 5ברוחב "קורות יוצבו לוחות משטח  הרצפה על ה
 לחות מקסימום. דוגמת העץ תובא לאישור המפקח.  %12 -מיובש באוויר ל
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 הקבלן יספק תעודת משלוח של העץ מהספק בציון סוג העץ ואחוז הלחות.

מ"מ   20יהיו פגמים כל שהם על פני העץ, יקדח הקבלן פגמים אלה עד לעומק של  במידה ו 
כדי לקבוע במקום פקקים מסוג העץ של רצפת הבמה ולהדביקם בדבק אפוקסי.  לפחות 

 האזור יוחלק וילוטש לאישור המפקח. 

-הלוחות יהיו מיושרים, ללא פיתולים, סדקים או שבירות, לחיבור ביניהם בשיטת שקע
ל החיבורים יהיו נסתרים ולא יהיה שום מסמר או בורג תקוע בפני הלוחות  תקע. כ

 העליונים.

מ"מ מקירות הבמה שיכוסה בפנל מעץ קשה  10-משטח הבמה יותיר רווח חופשי של כ
שיחובר לקיר בהברגה גלויה בברגיי פליז ודיבלים, כמוסבר בתוכנית. גמר פנל העץ כמו 

 משטח הבמה. 

ס"מ, ימוקמו בהתאם  40/  20קעים במשטח  הבמה במידות של סאות השהמכסים של קופ
 תו חומר ומאותו גימור.לתוכניות החשמל ויעשו מאו 

ציפוי הבמה יגיע עד קו חזית הבמה ויתחבר לחזית הבמה כפי שתעוצב ע"י האדריכל  
   . ויבוצע על ידי אחרים

תתקבל במה  העבודה  לפני הצביעה יוחלק כל השטח וילוטש לקראת הצביעה. בסיום
 מפולסת, מוחלקת, מוקצעת, מלוטשת וצבועה. 

 ציפוי הבמות להגנה. 

או חומר דומה בעובי     O.S.B -התקנת הבמות ולפני הצביעה יכוסו הבמות ב  עם השלמת
 מ"מ להגנת הבמות עד לסיום העבודות באתר וצביעת הבמות כמפורט לעיל.  15של 
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 ה מערכת הגבר  -מפרט טכני 

 הקדמה
 

 בודהתיאור הע
הדרכה,  העבודה והמחירים כוללים תכנון, אספקה, הובלה, התקנה, חיווט, חיבור, בדיקה,

אחריות והפעלת ניסיון של המערכת על כל חלקיה לשביעות רצונם של יועץ התיאטרון, מהנדס  
 החשמל, המפקח והמזמין. 

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז 

 

מערכות הגברה באולמות  שנים לפחות, בביצוע    5המציע הינו בעל וותק של   .1
 מופעים סגורים. 

פרויקטים בהיקף דומה    3  השנים האחרונות, לפחות   5המציע ביצע במהלך   .2
 באולמות תיאטרון.)ראה טופס מילוי מצורף( 

כולל  על המציע לצרף תצהיר בדבר ניסיון עבר + אישורים ו/או המלצות בכתב              
 שמות, כתובות וטלפונים . 

 ב להיות הצוות ש: צוות ההתקנה חיי  .3

 וי(. עבר הכשרה מקצועית להתקנות מערכות סאונד )ראה טופס מצורף למיל  . א 

 עבר הכשרה מקצועית לעבודה בגובה )ראה טופס מצורף למילוי(.  . ב 

עבר הכשרה מקצועית להתקנת מערכות שליטה ובקרה  )ראה טופס מצורף   . ג 
 למילוי(. 

 
תחום תיאטראות  פרויקטים שהנכם צריכים מלא ב   5טבלת רשימה של    להלן 

 והיכלי תרבות בלבד: 

 

 
 שם הפרויקט 

שם איש  

 הקשר 
 טלפון + נייד 

ות  המערכ 

 שעודכנו 
 הערות 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 EASEמתאם היצרן בלבד לא תתקבל כל הדמיה אחרת מלבד    EASEחובה לצרף תוכנית 

 כולל תוכנות ייעודיות של המוצר 

 

 לוח זמנים 
 ם לביצוע העבודה מרגע קבלת צו התחלת העבודה.לוח זמני
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 כללי  .3

 על פי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט הטכני.   הקבלן יספק את הציוד לבמה .1

כמו כן יתכנן, יספק ויתקין את כל הנדרש לתפקוד תקין של הציוד בין אם צוין או לא  
  צוין במפרט. 

יתחשב בכל האלמנטים הקיימים  הקבלן יתאים את התקנת הציוד לתנאי המקום ו .2
  פתחים וכו'.  במקום כולל תנאי גישה,  

אי לביקורת תשתיות ש לתאום ואינטגרציה מלאה. מרגע זכייתו יהיה אחרהזוכה יידר .3
 המפקח בשטח, עם המתכננים ועם קבלן החשמל   באתר, לקשר רצוף עם  

המערכות בהתאם  באחריותו לדאוג לכל התיאומים הדרושים על מנת לבצע את התקנת  
ר העלול לעכב,  להתריע בכתב על כל מחדל, אי התאמה וכל גורם אח למפרט. באחריותו  

  שתוכננו.  ת כפי  להפריע או לפגוע בביצוע המערכו

תעודות אחריות  חדשים, ויצורפו להםכל הציוד והחלקים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו  .4
 . ותו תקן

 ות הקבלן ועל חשבונו. כל הבדיקות והאישורים יהיו באחרי  

ם ומתקני התלייה( או כל  מגברים, פרוססורימערכת ההגברה הראשית לאולם )רמקולים,  .5
 ציוד אחר לפי המפרט  

  .לא סינים -אמריקאים/אירופאיםתורכב ממותגים 

ערך לפריט הנקוב בשמו ובשם היצרן במפרט או בכתב הכמויות,  -פריט המוצע כשווה .6
 כאלטרנטיבה הנו שווה ערך מבחינת התפקוד והטיב למוצר הנקוב.    משמעו שהמוצר המוצע

ערך" יצרף קטלוג ומפרט ואת כל הנתונים הדרושים להוכיח שאכן   המציע פריט "שווה  
שצוין במפרק או בכתב הכמויות. המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן   הפריט שווה ערך לזה  

 להציג דוגמא של הפריט החליפי המוצע.

 הסופית אם לאשר פרוט כשווה ערך בידי היועץ והמפקח.הקביעה  

 תשובות בלבד.  /שה בתקופת השאלות אישור הבק 

כיוון המערכת באחריות החברה המספקת את הציוד. כיוון סאונד ואקוסטיקה יבוצע  .7
 )או מקבילה(, מופעלת על ידי טכנאי מוסמך. SMART LIVE    בעזרת תוכנת  

חוזה את נציג המקום בתפעול ואחזקה שוטפת של הציוד על פי  הקבלן ידריך במסגרת ה  .8
בתאום מראש עם   –הנדרש. כולל שתי הדרכות מעשיות בזמן מופע  כללי הזהירות והטיפול  

 המזמין. 

 ( הקבלן תהיה :  . אחריות ושירות ) מזמן המסירה .9

 חמש שנים על האלקטרוניקה.

 שלוש שנים על הרמקולים כולל הכל. 

ום וללא  אחראי לתקינות הציוד ויבצע את כל התיקונים הנדרשים בתא הקבלן יהיה
 שוטפת של הבניין. הפרעה לפעילות ה
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הקבלן הזוכה ילווה את הצוות הדרכות ללקוח במהלך השנה הראשונה.  3הקבלן יספק  
 הטכני באירוע הראשון והשני .

, תוכניות "כפי  לצורך אישור/קבלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המזמין ספר מערכת .10
 והוראות אחזקה.  שבוצע", רשימות חיווט  

המערכת, רשימת חלקים ו/או חליפיים, מפרט טכני מקורי ספר המערכת יכיל: תיאור  
 ( PDF -)אפשר ב

,הוראות הפעלה, הוראות אחזקה ורשימת חיווט   ותרשים חד קווילכל חלקי המערכות,   
 של מרכיבי המערכת. 

 י היצרן בלבד ) יחד עם הגשת הצעת המחיר ( ל הפרויקט ע"ש EASEחובה לשלוח תוכנית  .11

 ת שליטה ובקרה , מסמך אישור של אחד מהחברות הבאות  הסמכה לתכנון מערכו 

• EXTON 

• CRESTRON 

• KRAMER 

הטכנאי מתאמכם שמתכנת את המערכת מטעם  יש לצרף את ההסמכה של  

 חברתכם להצעת המחיר. 

ר מוסמך המאשר את כשירות הציוד ובטיחות  בתום העבודה ימציא הקבלן אישו .12
 ההתקנה. 

 טח ע"י כבל פלדה ושאקל.ק"ג יאוב 3-כל מוצר תלוי מעל ל  

  תשתיות חשמל למערכות הנ"ל: ע"י אחרים.  .13

 ם יסופקו, יושחלו ויחוברו ע"י הקבלן ויהוו מערכת שלמה אחת.מערכת הכבלים והחוטי

 תביעות כספיות בגינן.  לא תבוצע מדידת כבלים וחוטים ולא תתקבלנה

 הקדמה

 איש .    200-אולם המכיל כ 

 ועמדת / חדר הפעלה.   שחקנים,אולם ראשי , שני חדרי  

תספק הגברה מתאימה למגוון מופעים : דיבור, הרצאות/כנסים, מופעים  המערכת  
 מוסיקאליים, 

 מופעי מחול קטנים, הצגות תיאטרון קטנות. 

רוסיניום, יותקנו רמקולים וסאבים, במרכז הפתח הפמשני צידי פתח הבמה, על קירות 
 יותקן רמקול סנטר. 

 היה בחדר עמדת הבקרה בגב האולם.   עמדת המגברים ת 
 דרישות כלליות 

 כל פתחי ארונות המס"ד הלא מנוצלים יחוסו ע"י פנל עיוור. 

 שתכוסה בשרוול גומי שקוף מתכווץ.   P.touchסימון כבל יבוצע בעזרת מדבקת  
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 ות המערכרשימת  •

 מערכת הגברה ראשית לאולם   .1
 ניתוב שליטה ובקרה.  .2
 מיקרופונים.  .3
 גה / כריזה לחדרי ההלבשה מאחורי הקלעים. מערכת שמיעת הצ .3

 מערכת לכבדי שמע.  .4

 מערכת הקרנה.  . 5

 )ראשי(   R  Lרמקולים   .1

 

 Full Rangeרמקול קולונה 

 "  X  5 "  +1.4 6או  1טוויטר " X  "6.5  +1וופר   4מכיל  •

 RMS600W (130db ) עוצמה של   •

 74Hz-20KHzבעל תחום תדרים של   •

 4omsבעל התנגדות   •

 X °90 °40של  בעל זוית   •

 כדוגמת: 

L-ACOUSTICS 

SYVA 

Dynacord  

TS-400 

 

 מתאם תליה לרמקול + מתקן מקורי :  .2

 מתקן תליה מקורי של יצרן הרמקול   •

 מכיוון שיחידת הרמקול תלויה בקירות בטון בצידי הבמה  •

 יצר מתאם מרחיק מהקיר.יש לי   •

 ס"מ    X 20  20ס"מ עם פלטה של  15באורך של   •

 כדוגמת: 

L-ACOUSTICS 

SYVA-WALL 

Dynacord  

WMK-25 
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 רמקול סאב )תלוי(  .3

 סאב וופר 

 X  2 12מכיל "   •

 RMS 400 W -  (130db )בהספק של  •

 43Hz-350Hzתחום תדרים של בעל  •

 " X 12 1ל אחד מכיל ארגזים שכ  4" או X 12 2יש להציע או ארגז המכיל 

 כדוגמת: 

L-ACOUSTICS 

SYVA-SUB 

Dynacord  

112 

 

 ייעודי ) ללא שווה ערך (   רמקול סנטר  .4

הרמקול שנבחר כדוגמה הוא רמקול סנטר ייעודי להרצאות בעל יכולת כיסוי מלאה  

 לאולם . 

 VARIABLE  –הרמקול יהיה רמקול ייעודי להרצאות , רמקול בעל טכנולוגיית  

COVERAGE INTENCITY PATTERN 

 " מעץ בצורה של קיר תקרה  12רמקול ממוקד   •

• 126  SPL 

   50Hz-25KHzתחום תדרים   •

   300Wבעוצמה של   •

 הרמקול יגיע בצע לבן או שחור מקורי בלבד .  •

מתקן תליית מקורי של הרמקול + אבטחה + אישור קונסטרוקטור באחריות   •

 החברה הזוכה . 

   X  90  110או     X 70   60פר :  תצורות של זווית פיזור השו   2-יגיע ב  •

 " 1/1.5" +  12הוא יכיל   •

 הרמקול טבלה לחישוב שטח הכיסוי של 

 מ'   5ל  גובה התקנת הרמקו  .1

 מ'   10כיסוי רוחב  האולם    .2

 מ'   15כיסוי עומק האולם   .3

מהאולם   98%של יצרן הרמקול אשר מאשר כיסוי של  EASEעל הקבלן המציע לצרף אישור 

 תפסל EASEללא תכנית הצעה שתוגש  db 95בעוצמה של  
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EV  

EVC1122Vi + EVC UB-3 

 

 מגברים למערכת הראשית + סאבים  .5

 אוהם   4ב    X  1250  4   מינימום      מגבר בעל הספק של  •

   DSPמגבר כולל   •

 מגבר כולל תוכניות מובנות של דגמי הרמקולים המוצעים.  •

 DANTEמגבר כולל   •

 שנות אחריות    5 •

 כדוגמת: 

L-ACOUSTICS 

LA-4 

DYNACORD 

    IPX 5:4 גם: ד 

 

 מגבר לסנטר   .6

 הום   4ב    X  950  2   מינימום      מגבר בעל הספק של  •

   DSPר כולל  מגב  •

 מגבר כולל תוכניות מובנות של הרמקולים המוצעים.  •

 שנות אחריות   5 •

 כדוגמת: 

DYNACORD 

  C1300 דגם: 

QSC 

 PLD 4.2דגם:  

 

 מערכת ניתוב / שליטה ובקרה  .7

   "19" + מתאם 7בעל מסך מגע דיגיטלי 

CRESTRON  

 TSW750 דגם: 
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KRAMER 

 KRAMERדגם:  

CONTROL 

EXTRON  

 TLP700MVדגם:  

 

 תכנות מסך שליטה :

 מצבי השמעה :

 להרצאות בלבד    –רמקול סנטר לבד   .1

2. L +R +SUB   ( סנטר+ALL  )–   .לשמיעת מוסיקה, הופעה, סרטים / הקרנה 

 

8. DSP    

 יציאות    8כניסות ,    8מינימום    •

   adiPhone / iPשליטה ע"י   •

   EXTRON /CRESTRONתמיכה במערכות   •

  מהיצרנים הבאים בלבד  •

 

DYNACORD 

  MX-5דגם: 

+ TPC1 +   19מתאם"  

QSC 

 CORE100דגם:  

+ TSC 6" +   19מתאם" 

SYMETRIX   

 SOLUSדגם:  

+ T-5 +   19מתאם" 

 

 מקורות השמעה : 

 מיקסר מקומי  .1

 פודיום מרצים  .2

 פנל חיבורים קירי ימין   .3

 פנל חיבורים קירי שמאל  .4
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 SWITCHנתב רשת   .9

 Poeסוויץ   •

• 1  GIGA 

 CISCO    ,HP    ,DELL  QSCמהיצרנים הבאים בלבד :   •

 

 מיקסר סאונד  .10

 תוצרת אירופאית בלבד מ •

 שנים אחריות  3 •

 MONOכניסות  6יכיל   •

 STERIOכניסות  4יכיל   •

 מולטי אפקטים פנימיים  2בעל  •

 יציאת הקלטה למחשב נייד ע"י תוכנה ייעודית  •

 Little lightקוריי מתוצרת מ מצויד ב גוזניק תאורה •

 מצויד במארז מזוודה מקורי . •

•  

 בלבד. MIDASאו  Sound Craftאו  Dynacord* כדוגמת  •
 

 ארון מס"ד ראשי   .11

 ס"מ.   60, עומק  20Uארון מס"ד בגובה   •

 כולל גלגלים כולל  ונטה  בצבע שחור.   •

 דלת קדמית ומנעול.  •

 כדוגמת : 

CONTECH   

MIDDLE 

ATLANTIC   

 

 

 אלחוטיים   נים מיקרופו  .12

 אלחוטי ידני    •

  SHURE, SEHNHEISERמתוצרת:  

 או שווה ערך מאושר . 

SHURE   

 QLXD-4דגם:  
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SEHNHEISER  

 EM100-G3-Dדגם:  

 

 

 מיקרופון קווי  .13

SHURE   

 SM 58דגם:  

SEHNHEISER  

 E835דגם:  

EV  

 ND767דגם:  

 

 סטנדים למיקרופונים  .14

  M &K  210/9   בצבע שחור 

 

 שונות  .15

 ים עבור סטנדים למיקרופון. סטנדל SKBמארז  •

 מארז מזוודה עבור מיקרופונים )עץ מצופה אלומיניום(. •

 מארז מזוודה עבור כבלים )עץ מצופה אלומיניום(.  •
 

 

 ”12רמקול מוניטור במה         .16

 ס"מ 35המוניטור לא יחרוג בגובה מ  לאור גובה הנמוך של הבמה והכיסאות ישנה דרישה ש

 00W15פק  בהס     ”12     ”1 +מוניטור  •

 דיגיטאלי      DSP LCD  המוניטור בעל  •

 כל יחידה כוללת כיסוי מקורי.  •

 ות אחריות. בעל שלוש שנ  •

 ס"מ    35גובה הרמקול לא יעבור את   •

 מ'   XLR-XLR  10כולל כבל   •

 בלבד.  EV/JBL/RCF/Dynacordמהחברות הבאות     •

 או שווה ערך מאושר   EKXסדרת   EVכדוגמת 

 " מקצועי  19נגן   .17

 "  19כולל מתאם   •
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 USBל  כול  •

 SD CARDכולל   •

 CDכולל   •

 כולל שקע אוזניות   •

 כולל גישה ישירה לכל שיר   •

  TASCAM PROאו  DENON PRO תוצרת   •

 

 כבלים לרמקולים  .18

  4X2.5 / 2X1.5 / 2X2.5כל כבלי הרמקול יהיו בעובי 

KLOTZ   

EURO CABLE   

 

 מולטי כבל לקופסאות במה  .19

KLOTZ   

CANAR 

EURO CABLE   

 

 גנל כבלי סי  .20

KLOTZ   

CANAR 

EURO CABLE   

 

 כבלי רשת  .21

 טלדור )אדום( 

 

 מחברים )ממתכת בלבד(  .22

SPEAKER - CRAFT 

AMPNENOL 

NEUTRIK 

 

 )לטובת תפעול יומי(   –  כבלים  .23

 X 3  1.5כבל הזנת חשמל בעובי    •
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 צבועה בשחור   NISCOכבל בצבע שחור עם שישיית חשמל          •

   X 3  1.5כבל מאריך חשמל בעובי    •

 NISCOם שקע ותקע שחורים תוצרת בצבע שחור ע 

 מטר  5יחידות של  10 

 מטר  10יחידות של  10 

 XLR כבל  

 מטר  5יחידות של  10 •

 מטר  10יחידות של  10 •

 מטר  15יחידות של  10 •

 . קונקטורים וכבלים מהחברות המאושרות בלבד

ל ושם  * יש לסמן ע"ג המחברים ע"י מדבקה + בידוד מתכווץ שקוף את אורך הכב

 הפרויקט

  קופסאות במה  .24

 )תוצרת שקד סלומון(  R5/ R6/ R7קופסאות במה יהיו עם חריטה מדגם 

 .  נלים יהיו עם חריטה )ללא הדפסת משי( מתוצרת  שקד סלומון  או פאנגרףפ

 

 

 פנלים  במה  .25

 יח'    5קופסאת במה לחיבור מיקרופונים   •

 ( בקו קדמי )ימין ושמאל   XLR  2מחברי    6כל פאנל יכיל   •

 

 למיקסר דיגיטלי לאורחים עמדת התחברות   .26

 ריטה )ללא מדבקות( בלבד כדוגמת מתוצרת שקד סלומון עם ח R7פסא ע"י קו       

 מכל צד במה תהיה קופסא עם נעילה שבתוכה יהיו המחברים הבאים:  •

 בלבד.   Xדגם    Neutrikמחברי רשת תוצרת     •
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 דגם  בלבד.   Neutrikתוצרת    XLRמחברי     •

 

 

 מים מקצועי פודיום נוא  .27

 

 יכול להיות מעץ או מתכת    הפודיום 

 ודיום המיועד להרצאות  פ  •

 כולל מדף ומגירת שליפה   •

 SENNHISER  מיקרופון גוזניק תוצרת כולל   •

 כולל ווסט שליטה על הווליום   •

 כולל שקע חשמל   •

 לחיבור מחשב נייד   HDMIכולל שקע   •

 כולל שקע חיבור אוזניות   •

 כולל גלגלים  •

 

 י ההלבשה ומאחורי הקלעים גה + כריזה לאזור חדר מערכת שמיעת הצ  .28

 

 .PVאו  PL-37דגם  EVוצרת כדוגמת מיקרופון ת מיקרופון קונדנסר תלויי מעל הבמה. 

 .  2X 250Vבהספק   100Vמגבר כולל שנאי קו   

 ". כולל כניסה למיקרופון להכרזה. 19מיקסר  

 משולבים במסד המגברים.

 2 X  בשה. בחדרי ההל עמדות שמיעת הצגה 

 מקול עם כפתור עצמה לשנוי עצמה מקומי ללא אפשרות ניתוק. כל עמדה כוללת ר

 .AUSTRALIAN MONITORאו  DYNACORDכדוגמת תוצרת  : רמקולים

 כולל חיווט המערכת. 

כריזת    .נפרדת ממערכת כריזת החירום -מערכת כריזה לאזור חדרי ההלבשה והקלעים   
 . ע"י אחר –החירום 

 ההצגה )"מתפרצת" למערכת שמיעת הצגה(. הרמקולים של שמיעת   ת דרךהכריזה נשמע 

 לב בעמדת מנהל ההצגה. משו –מיקום מיקרופון הכריזה ומתג הפעלה  

 מערכת כבדי שמע  .29

 

 מערכת מוגדרת וייעודית עבור אנשים לקויי שמיעה בהתאם לתקנים.  •
 אינפרא אדום חסין בפני רעשי שידור שידור  •
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 י של כל שטח המושבים באולם.חייב להבטיח כיסוי כלל  –דרים  שטח הכיסוי של המש •

 על המערכת להתאים למערכות האישיות של הקהל.   •

 ור + סטנד קיר  מודולט  •

 רדייטור   •

 יחידות ססטוסקופ   8 •

 מגש טעינה   •
 או שווה ערך מאושר .   SEHNHEISERכדוגמת :  

 

 הקרנה מערכת   .30

 EB-L-6104דגם  EPSONמקרן לייזר תוצרת  .1
  ANSI 6500של  בעוצמה 

 1920/1200ברזולוציה של 

 2,500,000 בהירות

 שנות אחריות    3         

 שר או שווה ערך מאו             

 )סוג העדשה יקבע עפ"י מיקום המקרן בשטח(  Xדגם  EPSONעדשה למקרן תוצרת  .2
    MK103דגם  GALILטלסקופי למקרן תוצרת מתקן תלייה  .3

 החלופות הבאות  2-או אחד מ 

MIDDLE ATHLANTIC 

CHIF 

 

   A CAT 7/6ע"ג כבל רשת  HDMI סט מרחיקי .4
 יש להציע אחד משלושת המותגים הנ"ל בלבד:

KEY DIGITAL 

EXTRON 

KRAMER 

 

 ע"ג קיר   HDMIפנל לחיבור  .5
 אחד משלושת המותגים הנ"ל בלבד יש להציע  

CRESTRON 

EXTRON 

KRAMER 

 

 משלושת החלופות הבאות: HDMIיש להציע ממתג מקורות  .6
EXTRON 

KRAMER 
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 כבלי רשת משלושת החלופות הבאות:ש להציע י .7
 

KLOTZ 

KRAMER 

 

 ושת החלופות הבאות:  להציע משל מרחיקים יש   .8
 

CRESTRON 

EXTRON 

KRAMER 

 מערכת שליטה ובקרה למקרן.  31

 יש לבחור אחת מהחלופות הבאות בלבד:  –בקר שליטה  .1
 

CRESTRON 

EXTRON 

KRAMER 

 

 לבד ב 250דגם    CISCOסוויץ' תוצרת  .2

 

 הערות: 

 

כנון  תכנונים למערכת שליטה ובקרה: תכנון ראשוני לקראת הגשה ות   2יבוצעו   •

 סופי לאחר אישור היועץ והערותיו 

 .  מסך הקרנה חשמלי 32

 צוגים.  ( לתלייה על אחד ה   16:9מ' ) יחס    X  2מ'    3.5מסך הקרנה נגלל חשמלי  

 VEGAכדוגמת:   
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 ערכת גילוי אש מ:  34פרק 

 תאור המתקן  1.134.

ערכת תהיה מתוצרת  המערכת מיועדת להתרעה במקרה של אש ועשן בבנין על כל חלקיו. המ    
 אחת מהחברות הבאות: 

 צרברוס  -

 טלפייר  -

 סימפלקס  -

 את המתקן יש לבדוק ע"י בודקי מכון התקנים.    

 : -במצב אזעקה תגרום להפעלת המערכת     

 האזעקה )פנימיים וחיצוניים( .הפעלת כל צופרי    )א(           

 רית האזעקה הכללית . )ב( הדלקת נורית האזור בו התגלתה האש ונו           

 )ג( פעולת יחידות מיוחדות כגון: חייגן אוטומטי, הפסקת חשמל וכו'.            

  צר או תקלה בכבלי הרכיבים, פירוק רכיב מסוים ממקומו, קהרכזת גם תפקח ותתריע על תקינות  
כנדרש,   בקרה, הפעלת השהיות  למערכת  דווח מצב  להעביר  גם  הפיקוד השונים, תהיה אפשרות 

 מקומות .  5  -הצלבת איזורים ולבצע חיוג אוטומטי ל

אזי,   נוספת  התראה  ישנה  ואם  אחת.  בבת  הצופרים  כל  להשתקת  אפשרות  כוללת  המערכת 
 ים יחזרו לפעולה באופן אוטומטי.הצופר

 להפעלת ניסוי לכל איזור בנפרד.כת תכלול אפשרות  המער

הכוללת כרטיסי מעגל אנלוגיים    ADR-3000הרכזת הינה כתובתית כדוגמת תוצרת טלפייר דגם  
 כתובות לפחות. 1000 -ל

כל תפקודי המערכת   של  פעולות  נטענים המאפשרים  יבשים  יהיו מצברים  ללא  שע"   72לרכזת  ע 
 .RFחשמל. המערכת תעמוד בהפרעות 

 גלאים סוגי ה 34.1.2

 כל סוגי הגלאים יהיו מתאימים לתושבת או לבסיס אחיד וניתנים להחלפה             

 ביניהם. הבסיסים יותקנו באופן שנוריות הסימון שבהם יהיו מופנים לכוון             

 ו. כל גלאים יפעלו במתח שווה. האיזור המוגן, או לכוון שממנו יירא            

 יהיו נוריות סימון ואפשרות לחיבור לנורית סימון מקבילה אחת  לכל הגלאים              

 או יותר.            

 סוגי הגלאים יהיו כדלקמן:            

 )א( גלאי עשן מסוג תא פוטואלקטרי לתנאי סביבה רגילים, אשר לא תופרע פעילותו             

 ווא מעשן מיקרי. למניעת אזעקות ש  התקינה גם במהירות התגובה                 

 )ב( גלאי להבה המגלה קרינה הנוצרת ע"י להבה.            
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  70הטמפרטורה מעל  אי חום המגיב לשינויי טמפרוטורה פתאומיים או לעלית  )ג(  גל    
 מעלות צלזיוס. 

 עשן ואש. )ד( גלאי המשלב יכולת גילוי של מספר תופעות  

טטית בארונות חשמל, תקרה  אפשרית יעילה ואסהרכבת הגלאים צריכה להיות  
 אקוסטית או בכל מקום אחר.

 לחצני שבר זכוכית  34.1.3

 לחצנים להפעלה ידנית יותקנו במקומות המסומנים בתכניות )ליד היציאות(              

 בגובה המסומן בתכניות.           

 לחיצה.  ניתן לשבירה בזמןהיו בצבע אדום עם מכסה מגן מזכוכית ההלחצנים י             

 לאחר לחיצת הפעלה, ההפסקה תהיה רק בעזרת מפתח מיוחד.             

 הלחצנים יכללו סידור סטנדרטי להפעלת ובדיקת תקינות הלחצן.             

 צופרי אזעקה  34.1.4

 ו במקומות המסומנים בתכניות. צופרי אזעקה )פנימיים וחיצוניים( יותקנ            

 .  90dbמיים יהיו בעלי עוצמת שמע מינימליות של הצופרים הפני            

 .  102dbעוצמת שמע מינימליות של   הצופרים הפנימיים יהיו בעלי            

 חייגן אוטומטי  34.1.5

 יותקן חייגן אוטמטי עם הודעה מוקלטת על שריפה בבנין.             

מספרים שונים,    5 -חייג אוטומטית לעד אשר יענה(, י  החייגן יהיה מסוג "נודניק" )חיוג            
 יחובר לאחד מקוי הטלפון בבנין, וניתן להפעילו ידנית. 

 תכונות נוספות:           

 תכנות מספרי טלפון לשני אירועים.            

 תכנות מספר מחזורי החיוג.            

 בקרה בחייגן בהתאם לפעילות התכנית.  תצוגת           

 עקיפה המאפשר שימוש רגיל בקו הטלפון בזמן רגיעה. מספר            

 תיאום עם המהנדס בשטח ומתכנן המערכת.שילוט למערכת יהיה באותיות מודפסות וב

לכל חלקי המערכת   לשנתיים נוספותמחירי היחידה שיוצעו על ידי הקבלן כוללים מתן אחריות 
 . וסף לשנה הראשונהבנ

 מטיכיבוי אוטו  34.2

וחדרים     34.2.1          אזוריים  לוחות  ראשיים  חשמל  בלוחות  ייעשה  אוטומטי    מיוחדים.כיבוי 
הכיבוי והמחוברים    מערכת  בלוח  המותקנים  גלאים  ושני  במידה  רק  תופעל 

 לאזורים שונים יתנו אזעקה ברכזת הגילוי. 

 . FM-200המערכת יוצף חלל הלוח/חדר בגז   עם הפעלת                     
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 . NFPA-2001המערכת על כל חלקיה תתאים למפרט ודרישות                      

 מפרט טכני    34.2.2        

 )א(  המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.                      

 שיהיו  את החלקים והאביזרים המפורטים להלן  )ב(  המערכת תכלולנה                     

 ומאושרים בהתאם.  NFPA 2001 -כולם כנדרש ב                           

 . מוגןהם לנפח לוח החשמל או החדר מיכל גז בכמות הנדרשת בהתא -  

 יש להגיש חישוב נפח גז נדרש לאישור המתכנן.   

 שסתום פריקה מהירה.  - 

 מפעיל חשמלי.  - 

 צנרת הפיזור.ציאה לעיגון גמיש לחיבור בין המיכל לי - 

 חובק לעיגון המיכל.  - 

 . כפי שיפורט 3/8מגולוון או נחושת בקוטר " 40צנרת פלדה מטיפוס סקדיול  - 

 10נחיר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על  - 

 שניות.  

 ז. מתג חשמלי הנותן אות ללוח החשמלי בעת שפיכת הג - 

 מתח חשמלי לביטול הפעלה. - 

 צופר התרעה באזור )החדר( המוגן.  -                     

חשמלי מהאזור  התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד  - 
 המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

אה מתאימה,  יחידת בקרה עם מנורות סימון למצב מיכל גז מלא או ריק והתר -
 לכל מיכל ומיכל. 

 דקות.  10הגז צריך להישאר באזור המוגן, לפחות   )ג(                     

 סידור ההפעלה   34.2.3       

 )א(  הפעלת המערכת תיעשה:                   

 . באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. 1                        

 . התראת סימון  נורית סימון תקלהתהיה ביקורת עצמית קבועה ו                              

 נתק או   קבלה תהיה שונה מזו של אזעקת אש ותינתן במקרה של                             

 קצר במרכזת או במערכת החיווט.                              

דרך לוח בקרה של מערכת  . באופן ידני על ידי לחצן חשמל שיפעיל את המערכת  2
 גילוי העשן.  
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 על ידי יחידת הפעלה מקומית.  -כני . באופן ידני מ3 

קת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן על  )ב( המערכת תותקן באופן שגם במקרה של הפס                  
 ידי מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי   

הן מלוח הבקרה של   מערכת גילוי  )ג( יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי    
 יותקן בכניסה לאזור המוגן. או על ידי מתג ש העשן

 וי  )ד( ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר ששני גלאי העזן משני אזורי גיל  

גילוי   מערכת  של  הפיקוד  בלוח  המתאים  הסימון  את  ופיעילו  לפעולה  ייכנסו 
 העשן. 

 שעות ביממה .  24קרה המאוייש )ה( הקן יועבר למקום ב                  

 .  NFPA12A -איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי ה)ו(                    

 מעלות צלסיוס.  30אטמ' בטמפ' של  25 -פחות מ)ז(לחץ המילוי יהיה לא                    

הצנרת(                    גישה והגמיש המחבר אותו אל  )שסתום  כל האביזרים  נתונים    )ח(  בעלי  יהיו 
שיאפשר ההידראוליים  מן  הגז  יציאת  על  ו  יעלה  שלא  זמן  פרק  תוך    10מיכל 

 שניות. 

 כללים להתקנת מערכות גילוי וכיבוי   34.2.4       

 .  3חלק  1220)א(  התקנת המערכות תבוצע לפי תקן ישראלי                   

צרת,  ודפי מידע  מפורטות, כולל מיקום הציוד, דגם ותו  הקבלן יכין תכניות התקנה )ב(                  
המהנדס. רק לאחר קבלת   )קטלוגים( לציוד שהוא עומד להתקין. ויעבירן לאישור

 לביצוע המערכות.  ןאישור המהנדס ייגש הקבל 

 .)ג( כל הציוד של המערכות יהיה תוצרת חברה אחת ומספק אחד                  

 ואחזקת המערכת.הקבלן ידריך את נציגי המזמין בתפעול )ד(                   

יק  על יד רכזת הגילוי, או בכל מקום אחר שייקבע על ידי המזמין, יוצמד לקיר, נרת  ))ה                 
 פלסטיק, ובו תכנית המראה את מיקום כל הציוד שבמערכת.

התקני  מכון  ע"י  אישורו  לאחר  למפקח,  המתקן  את  ימסור  הקבלן  והרשויות )ו(  ם 
 (.המוסמכות )מכבי אש, משטרה

 המסירה והבדיקות הנ"ל, כלול במחירי היחידה של המערכת. התשלום עבור  

שנ למשך  למתקן  מלאה  אחריות  יספק  הקבלן  האחריות )ז(  עלות  מסירתו.  מיום  ה 
 כלולה במחירי היחידה של המערכת.

ה לאחר שנת  החברה המספקת את הציוד תהיה אחראית גם למתן שירות ואחזק 
  ילוף כנדרש.האחריות, כולל מתן חלקי ח 

 אופני מדידה מערכות גילוי וכיבוי אש: .334

 גלאים:  34.3.1
, ותכנות  מחיר היחידה של גלאי אש כולל אספקה, התקנה, חיבור

 בתוך הרכזת. 
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 נורת סימון: 34.3.2
 מחיר היחידה של גלאי אש כולל אספקה, התקנה, חיבור. 

 לחצנים:  34.3.3
  ים כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנותמחיר היחידה של הלחצנ

 בתוך הרכזת. 

 זת גילוי אש: רכ 34.3.4
תכנות,   חיבור,  התקנה,  אספקה,  כולל  הרכזת  של  היחידה  מחיר 

של   לגיבוי  וכ  72מצברים  הדרושים  שעות,  הכרטיסים    –ל 
 קומפלט. 

 צופרים אנלוגיים:  34.3.5
ותכנות   חיבור,  התקנה,  אספקה,  כולל  צופר  של  היחידה  מחיר 

 . בתוך הרכזת

 חייגן:  34.3.6
כול החייגן  של  היחידה  התקנה,  מחיר  אספקה,  ותכנות  ל  חיבור, 

 לכל המספרים שיימסרו לקבלן בזמן ההפעלה. 

 בדיקת מתקן: 34.3.7
 הבדיקה כוללת: 

 מכון התקנים הישראלי )מת"י( תשלום דמי הבדיקה ל .א
 הכנת תיק מערכת ומסירתו למת"י.  .ב
 מתן כל העזרה הדרושה לבודקי מת"י בזמן הבדיקה.  .ג
המערכת    מסירת .ד לתקינות  ו/האישור  הערות  או  ללא 

 לידי המהנדס. שהן הסתייגויות כל
במידה והקבלן מבקש לבצע הבדיקה של המערכת באמצעות  

ור המהנדס בכתב על  מכון אחר מלבד מת"י יש לקבל את איש
 כך לפני עריכת הבדיקה. 

 מערכת כיבוי:  34.3.8
 מחיר היחידה של מערכת הכיבוי כולל: 

 . FM200מיכלי גז  .א
 ת נחושת. צנר .ב
 נחירי התזה  .ג
 ל כיבוי בתוך ארון חשמל(.ת סימון )במקרה שזוג גלאים ונורו  .ד

 

 :מערכת כריזה המשולבת במרכזית גילוי אש

ערכת כריזה משולבת שהיא חלק אינטגרלי מרכזת  גילוי אש יספק הקבלן מבמסגרת מרכזית 
. מערכת  NFPA -ו  ULהגילוי אש ותכלול הודעות חירום וצלילי התרעה תקניים בהתאם לדרישות 

 קרה נתק או קצר( באופן דומה למערכת גילוי אש.ארית ומבוקרת )למהכריזה תהיה מודול

 . 3לק ח  1220נים בהתאם לת"י המערכת תהיה מאושרת על ידי מכון התק

המערכת תאפשר כריזת חירום כללית או כריזה סלקטיבית לפי אזורים, אשר מבוצעת אוטומטית  
 המערכת. בעת אזעקת אש עם אפשרות לכריזה ממיקרופונים המחוברים אל 

והודעות הניתנות להשמעה על פי   NFPAכלול הודעת פינוי מוקלטת בהתאם לדרישות  המערכת ת
ה ממערכת גילוי האש תושמע הודעת פינוי באופן אוטומטי. עם  ם שונים. עם קבלת אזעקתרחישי

הגעת הכבאים ניתן לכרוז באופן ידני באמצעות המיקרופון האינטגרלי או באמצעות מיקרופון  
 ק. מרוח
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 (  136BFMערוצי )  -ונה תעו"ז רבמפרט טכני מ

 

 :  תיאור         : מפרט טכני

 .וולט 120/208,   230/400                                   :        מתח עבודה

 .  Hz  50/60:                                                    תדר

 דרך מ"ז ראשיים.   A5000ועד   A100/0.04דרך מ"ז                    :                         זרם עבודה

 

 .  IEC62053  ,22-IEC62053- 21 :  עמידה בתקנים

  -2006ניבדק ע"י מעבדת מונים של חח"י מס' בדיקה : :          (test-typeעמידה בתקן   ) בדיקה ל
254 . 

 

או כל צירוף   חד פאזיים  36לת פאזיים או מעגלים ת  12:           אפשרויות מניית אנרגיה חשמלית
 ניתן להגדרה ע"י המשתמש.                                                      שבניהם ,                           .      

 ,Power Factor ,Phase Angle, Volt, Amp, Watt:     אפשרויות קריאת נתונים בזמן אמת
Vars , Vas, Hz,                                                              לכל פאזה בנפרד . 

כללי ולפי תעו"ז,   KVAH , KVARH, KWHאנרגיה       :                    ות אגירת נתוניםאפשרוי
 שיא  ביקוש . 

 

שנה   04-טבלת תעו"ז של חח"י כולל חגים ומועדים ל    :  T.O.U –תעריף עומס זמן ) תעו"ז ( 
אות מדי  קיץ/חורף,ניתן לשנות יום עצמ          .                                                               ,כולל שעון

 . שנה

 

 מואר.  L.C.D:                                                תצוגה

 הפאזות .  מקבל הזנה משלושת:                                             עצמי, ספק כוח

 

 י הצריכה כללי ובתעו"ז. :           קיים לנתונ  גיבוי נתונים בזיכרון בלתי מחיק

 . -+/ 0.5%                                           :        דיוק

 :                           קיים.  שעון פנימי ותאריכון

 

 W5                  :                    צריכה עצמית

 .+ מעלות צלסיוס ( 60מעלות צלסיוס עד  -20   -) מ:                                      טמפ' עבודה 

 .  מ"מ  59.28מ"מ, עומק : 304.1מ"מ, רוחב :  101.6גובה : :                                      מידות פיזיות
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 ניתן ע"פ דרישה .   RS-232.   1                   :                       תקשורת 

                                                        2   .485-RS   מונים באמצעות רכזת תקשורת   32ניתן לשרשר
2002ETC . 

                                                        3   .IP/TCP   ניתן ע"פ  דרישה  . 

                                                        4 .Dial-up Modem    ניתן ע"פ דרישה . 

                                                        5 .GPRS      ניתן ע"פ  דרישה  . 

                                                        6   .RF    , ) הניתן ע"פ  דריש   , ) אלחוטי . 

 

מכשירי  לקריאת  נתוני צריכת חשמל שנאגרים ב PAS  . 1                :                             תוכנות 
סייטק כולל נתוני         .                                                            תעו"ז , ניטור חשמל,גרפים,אנליזות   

  . 

                                                   2 .  TOU SATEC בתעריפים תעו"ז ,  הפקת חשבונות חשמל ל
,פרופיל צריכה                                                            .             כללי, ביתי

                                                         יומי,שבועי,חודשי,רבעוני,שנתי.שיא ביקוש.קנס מקדם                .    
 פק . הס

, קריאת נתוני צריכה  ExpertPower.  ממשק אינטרנט 3       
הפקת חשבונות             .                                                            חשמל,ניטור נתוני חשמל. 

 .באמצעות האינטרנט , ) אופציה (

 .   שנים   3                                  : אחריות למוצר

   .  שנים  10:                              אחריות לדיוק 
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 מבנה  –מערכת בקרת 

 

 .  מ ב ו א 1

המערכות,   א.  תתי  בין  האינטגרציה  הבקרה,  מערכת  של  הכללי  לתיאור  מוקדש  זה  מכרז 
הפונקציונאליות   המטלות  הולחלוקת  לאמצעי  התוכנה  ביניהם,  לחבילות  ההדדי,  גיבוי 

 מערכת הבקרה ולתקשורת בין מרכיבי המערכת.  הנדרשות לתפעול

 

 של מערכת הבקרה  . תצורה עקרונית2

 עקרונות כלליים  2.1

א. מחשב הבקרה ימוקם במרכז האחזקה וישמש כמערכת איסוף נתונים וכמרכז בקרה  
 ים השונים. לכלל יחידות המערכת המבוזרת באזור 

חשב המערכת יכלול את כל חבילות התוכנה, התקשורת והבקרה, איסוף הנתונים,  ב. מ 
רכז בקרה נוסף )אם יהיה(. כמו כן המחשב ינהל  עיבודם והצגתם ודווח למפעיל ולמ 
את חבילות התוכנה לאיסוף הנתונים  ואגירתם לצורך עיבוד והבהרות לפני העברתם  
 אל/מ יחידות הקצה.  

לרשנ ג. לחבר  היתן  מתאם DDC ( DIRECT DIGITAL CONTROL  -ת    )
המע  –תקשורת    בקרת  בחדר  אינטרנט   רשת  מקומי/  טלפון  לקו  יחובר  רכת אשר 
רשת    אל  ישירות  יחובר  אשר  בארץ  מקום  בכל  נוסף  מחשב  למקם  ניתן  ובכך 
 התקשורת ויהיה  בעל פונקציות זהות למחשב הממוקם בחדר הבקרה המרכזי.  

מבוהמע ד. תהיה  ונוחה  ססת  רכת  פשוטה  תפעול  וצורת  מינימלית  ואחזקה  תפעול  על 
ראות אשר יוצגו בעמדת  בכך שכלל המערכת מבוזרת לכל אזורי המבנה, וריכוז ההת 
מהות    מה  ביותר  והנוחה  הברורה  הפשוטה  בצורה  יגדירו  האחזקה  לאנשי  ההפעלה 
 ודרך פעולה.-מקומה -התקלה 

לב  ידרש  שהמפעיל  פעולה  הפעכל  לצורך  הצע  הצג  לת  על  מוגדרת  תהיה  מערכת 
ובכך ניתן להפעיל ולבצע הפעלות דרך המערכת בצורה הפשוטה וללא ספרות עזר. ה.  
ותיושם בשטח באתר לצורך בדיקות סימולציה, חוזק כ  ל המערכת המוצעת תפותח 
  מכני, בדיקת קבלה, תיעוד והדרכה עד לקבלת אישור  סופי מהלקוח ושביעות רצונו  
 .  וצעתמהמערכת המ 

 מחדר הבקרה יתפצלו קווי התקשורת לכל אזורי המערכות.  ו.

 ונים המפוזרים במבנה.  מרכז הבקרה יפקח וישלוט על כל הצרכנים הש ז. 

כל  של  טובה  תצוגה  נוחה. המערכת מאפשרת  בצורה  נתונים  ואיסוף  יאפשר הפעלה 
ק התראות  ורגע,  רגע  בכל  משתנים  ומצבים  המערכת  הודעונתוני  תוליות,  צוגת ת, 

מידע חיוני, איסוף מידע היסטורי וביצוע פעולות בקרה מנהליות כגון: חישובי זמני 
 ניהול טכני, הנפקת דוחות חשמל בהתאם לדרישות או"פ.    הפעלה, משטרי עבודה,

התוכנה תהייה סטנדרטית ומוכחת, המיועדת להפעלת מערכות פיקוד ובקרה כולל:  ח. 
 רמה גבוהה ועיבוד נתונים. גה בם בקרים, תצוניהול תקשורת ע 

לאפליקציה  ט. בהתאם  ודוחות  מסכים  תכניות,  ליצור  למשתמש  תאפשר  התוכנה 
 לא צורך בידע בשפות מחשב )תכנות(.  הנדרשת ל  
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 תצוגה, דווח והפעלה, תהיינה פשוטות וידידותיות.   –פונקציות התפעול  י. 

בביצ  המפעיל  את  ותנחה  תשאל  שהמערכת  הפעולוכך  כל  )הוע  תפריטים ת  צגת 
 לבחירת האפשרות המתאימה(.  

הבקרה. לתוכנה  התוכנה תכלול שגרות בדיקה אוטומטיות ודוח על תקינות מערכת   יא. 
 הקיימת תהיה היכולת להכין קבצי נתונים  כך שכל תוכנה סטנדרטית כגון:   

 EXECL  .תוכל לקרוא ולעבד אותם 

ואמ   קלה  פרוצדורה  קיימת  א תהיה  להעברת  ומהמחשב  ינפו ינה  למחשב  רמציה 
 לדיסק, תוך כדי פעולה רגילה של המערכת. 

קבצי   יב. לקלוט  מסוגלת  תהיה  להצגת     AUTOCADהמערכת  כבסיס  ישמשו  אשר 
 התמונות הגרפיות שבמערכת המחשבים.   

 

 רשת התקשורת  . 3

קשורת על יסופקו במסגרת מכרז זה נדרש שיסופקו עם יכולת תאשר    DDC  -כל בקרי ה 
 . על רשת יחוברו גם מחשבי הבקרה    TCP/IPטרנט בפרוטוקול סטנדרטי  רשתות א

א יהיה הבדל ו/או תלות בין המחשבים בינם  בשיטת התקשורת המפורטת לעיל נדרש  של 
מרכזי"  לבין    ל"מחשב  מקושרים  הבקרים  בה  תקשורת  שיטת  תאושר  לא  עצמם 

הבקרה שתותקן היא    העקרונית ממערכת  המרכזי למחשבים האחרים הדרישה ומהמחשב  
 פעולת מי מהמחשבים לא תפריע להמשך פעולתם של המחשבים האחרים.  שהפסקת  

  

נדרש שמהירות  ,  10MB/sרת המינימלית הנדרשת למערכת הבקרה היא  מהירות התקשו 
התקשורת הנדרשת תכלול את כל מרכיבי המערכת ) מחשבים , מתאמי תקשורת , רכזות   
בקרובקרים(  להתקין  אין  תקשורת  ,  למתאם  המחוברים  נמוכה  תקשורת  במהירות  ים 
ערכת  תהיה המהירות  המשדר במהירות גבוהה והיות ולמעשה המהירות הסופית של המ  
 הנמוכה ביותר במערכת.  

לאפשר מער  מנת  על  ותוכנה(  חומרה   ( המערכת  מרכיבי  כל  את  תכלול  הבקרה  כת 
 לקבל  נתונים. ק במערכת הבקרה ו באמצעות מודם חיצוני לשלוט מרחו 

 

 תוכנת המערכת  . 4

 תוכנת המערכת כוללת:   

 .DDC -תוכנה ליחידות בקרי ה . 1 

 סוף נתונים. תוכנה לאי . 2 

 תוכנת סימולציה ואינטגרציה. . 3 

 . H.M.I –תוכנת המפעיל  . 4 

עיבוד    לצורך  מושלמת  מערכת  לקבלת  משותפת  בצורה  תעבודנה  הנ"ל  התוכנות    כל 
 יחידות הבקרה השונות המבוזרות. ובקרה מקומית ב  
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בות,  מערכות החשמל שיבקרו באמצעות המערכת הינן : תאורה , מערכות סניטציה, משא 
הקמפוס, גנרטור, מפוחים וקבלת נתונים    מערכת מתח גבוה, לוחות חשמל מתח נמוך בכל 
 מפורט בהמשך(.  ממערכות מיזוג אויר, מערכות בקרת כניסה, ומעליות. )ראה פרוט  

 

 בקרים . 5

 תאור פיזי ופונקציונאלי    5.1 

צמאית  נדרשת יכולת עבודה ע   DDCלכל בקר      DDCביזור ועצמאות בקרי ה:  
בבקר מרכזי     ו/או  במרכז הבקרה  תלות  בקר  ללא  .בכל  בספק מתח מרכזי  ו/או 
 יהיה שעון פנימי עצמאי וסוללת גיבוי לשעון ונתוני תוכנת הבקרה.   

אשר מונע את מחיקת התוכנה    FLASHסופק עם זיכרון  י -DDCדרש שבקר ה  נ  
לקטרו מגנטיים  בזמן הפסקת חשמל ומגן על המערכת מפני השפעה של רעשים א  
בקר     לשימוש  יאושר  שקיימת    הכולל  DDCלא  מהסיבה  לזיכרון  סוללה   גיבוי 
 ללה. אפשרות של מחיקת התוכנה ופגיעה בתפקוד המערכת עם החלשות הסו   

 ( או בקרי משנה התלויים בבקר מרכזי אינם    Remote I/O )  I/Oכרטיסי    
 מאושרים לביצוע.   

 טנדרטי תאימות לציוד פיקוד ס   5.2 

 חיבור אביזרי פיקוד מיזוג אויר  המוצע חייב להיות תואם ל   DDC -בקר ה  
 ומבנה סטנדרטיים כגון:    

ותריסים       ברזים  טמפרטורה    VDC0-10, , 24VACמנועי  כגון  רגשי  פסיביים 
 רגשי מתח אקטיביים ,  MA 0-20אום. רגשי זרם אקטיביים  1000ניקל     
  VDC 0-12   ממסרי פיקודVDC 0-12 0-24VDC   מגעים יבשים , כניסות 
 פולסים בשניה.   60ים בקצב של  פולס  

 LCDתצוגת    5.3 

 מית ליד כל בקר  אשר תאפשר מקו LCDנדרש שהבקר המוצע יכלול תצוגת   
 להציג  את כל נתוני הבקר כולל פרמטרים ומצב כניסות ויציאות הבקר כולל   
 קר.    אפשרות להפעלה ושינוי של נתוני הב 

 תקשורת בין הבקרים    5.4 

 נדרש שהבקרים המוצעים יאפשרו העברת נתונים בינהם בתקשורת בתקן    
   TCP/IPיציאת תקשורת   יכללו   DDC  -, נדרש שבקרי  ה TCP/IPאיטרנט   
   MB/s 10מובנית כחלק בלתי נפרד מהבקר המאפשרת תקשורת מהירה של  
 .      TCP/IP  ברשתות איטרנט סטנדרטיות בפרוטוקול 

 התקנת הבקר    5.5 

 התקנת  הבקר צריכה  לאפשר החלפת הבקר במידת הצורך בצורה קלה פשוטה.    

 תכנות הבקר    5.6 

 כנות ממרכז הבקרה בצורה ידידותית  יכלול אפשרות לת נדרש שהבקר מוצע  
 בעזרת עכבר.   

 זמן תגובה    5.7 
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משימ    לביצוע  הבקר  של  הכולל  התגובה  שזמן  מדידה  נדרש  בקרה  ות   ,תוכנת 
 שניה .   0.5ודיווח בתקשורת אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים לא יעלה על   

 נקודות רזרבה    5.8 

בה מכל סוג אשר יסופקו ויחווטו  אל  נקודות רזר %25   יסופקו עם-DDCבקרי ה   
ומסופק  כנקודות שמורות. רק במידה  בתוכניות   ויסומנו  לוח הבקר  בקר    פס מהדקים בתחתית 

%  אוני יסופקו  הבקר  נקודות  בהגדרת  גמישות  המאפשר  בתנאי  10ברסלי  וזאת  רזרבה  נקודות 
 ית לדיגיטלית . שניתן לשנות בבקר נקודת כניסה ליציאה ונקודה אנלוג 

 כניסה דיסקרטית  . 5.8.1  

 N.C, N.O  –למגע יבש   

 נורת אינדיקציה לקבלת אות כניסה.   

 בידוד אופטי.   

 דיסקרטית יציאה  . 5.8.2 

  או יציאה טרנזיסטורית    220Vבמתח   -  2A -מגע יבש ל  *     
   COLLECTOR OPEN. 

 מתאים להפעלת ממסר הפיקוד. VDC24למתח של    

 ה למצב הפעלה.נורת אינדיקצי   *  

 נחיר הגנה לכל כרטיס בנפרד. *    

 בידוד אופטי.  *    

 כניסה אנלוגית  5.8.3 

 בלבד.  MA 4-20לתחום של:  *   

 סוגי כניסות אחרות כגון: התנגדות,    

 באישור היועץ.  -מתח    

 . 0.5%  -דיוק  *   

 נקודת יציאה אנלוגיות  5.8.4 

 MA 4-20 , VDC 0-10 , PWMלתחומים של:  *    

 . 2%  -דיוק  *    

 הגנה בפני עומס יתר/קצר. *    

 כניסת פולסים  5.8.5 

 . V24למגע יבש או מתח של  *    

 לפחות. HZ1קצב של   *   

 או פחות. MS20רוחב פולס של  *    
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 בקר קצה    5.9 

מצ   של  דיסקרטיות  כניסות  אנלוגיות,  מדידות  אל  להתחבר  יוכל  קצה  בי  בקר 
 לה וכו' וכן להפעיל ולפקד על עומסים, מנורות, צופרים, וכיוצא באלה. פעולה מצבי תק 

 קצה המקומיים. ה  ציוד הקצה הינו הציוד אשר אליו מחוברים בקרי  

 בציוד זה נכללים:  

 גששי טמפרטורה.   

 מפסק גבול.   

 . ממסרי הפעלה ופיקוד לתאורה והפעלת מיזוג אויר וחשמל באזורים השונים  

 סרי ביניים. מגעי עזר, ממ  

 המערכת המוצעת תהיה מסוגלת להתחבר אל יחידות רגשים במערכת מיזוג    
 האוויר מכל חברה שהיא.   

 הבקרה הממוחשבת  מרכז . 6

 כ ל ל י    6.1 

 מחשב מרכז     

              UPS 

 מיועדת לתת גיבוי מלא למרכז הבקרה.  UPSיחידת               

דקות  בהספק       30שמל . הגיבוי  יהיה למשך   או הפרעות   בח   בעת  הפסקות   
KVA1.5   היחידה  תהיה צוצרתGAMATRONIC  .או שו"ע מאושר ע"י היועץ 

 יכולת וכמויות של מחולל היישומים    6.2 

מחולל היישומים ובסיס הנתונים יאפשרו טיפול בהיקף בלתי מוגבל של נקודות   6.2.1 
  בקרה.  

וכמו כן עבור כל נקודה    יס הנתונים יאפשרבס   6.2.2   הגדרה, שינוי, ביטול של נקודות 
 : פיזית ו/או מדומה )מחושבת( תתאפשר הגדרת הגורמים הבאים  

 שם זיהוי הנקודה )כתובות בחומרה ובתוכנה(.  *    

 תדירות סריקה.  *    

 יחידות הנדסיות.  *    

 תחום מדידה.  *    

 תחתון לאתראות.  הגדרת סף עליון וסף *    

 סינון )השהייה(. *    
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   H.M.Iקשר אדם מכונה    6.3 

 פשרות לשיטת  כנה, אכאמור, תפעול המערכת יהיה פשוט ולא יחייב ידע בתו   6.3.1 
 לפי בחירת המפעיל. ZOOMING -התפריטים ולשיטת ה  

 כת. עברית ואנגלית תוך שימוש בתכונות הגרפיות של המער -שפת התפעול    6.3.2 

 (.PASSWORDSרמות גישה נפרדות )  10כת תאפשר לפחות המער   6.3.3 

 המסך יחולק למספר אזורים לנוחות המפעיל, כולל:  6.3.4 

 צוגת אזעקות. אזור לת *    

 תצוגת זמן אמת ותאריך.  *    

 שיח עם המחשב כולל הפעלת מקשים פונקציונלית.-אזור לדו  *    

 המחשב.אזור להוראות והודעות מ *    

 גרפיקה וטקסטים/טבלאות.  –ור העיקרי לתצוגה האז *    

 ונים יהיו קבועים או מתפרצים בעת הצורך. האזורים הש   

ופיין במסכי המפעיל ע"י מספרה הסידורי, המספר בבסיס הנתונים  כל נקודה תא    6.3.5 
 במרכז הבקרה, תאור מילולי, סוג הנקודה, ומצבה הדינמי.

 ע ממרכז הבקרהפעולות לבצו  6.4 

 תחנת המפעיל.  .1  

 התראות.  . 2  

 בקרת אירועים.  . 3  

 אוטומטית. -הפעלה מחודשת  . 4  

 הודעות.  . 5  

 דוחות.  . 6  

 איסוף נתונים.  . 7  

 תצוגה גרפית.  . 8  

 בקרת שיא ביקוש והשלת עומסים. . 9  

 תזמון אוטומטי.  .  10  

 ה. אופטימיזציה של זמן הפעלה/הפסק .  11  

 בבים. בקרת ס .  12  

 ס. תוכנית אוורור לפני אכלו .  13  

 נקודות מחושבות.  .  14  

 בקרת ארועים. .      15  
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 .DDCבקרה דיגיטלית ישירה  .  16  

 תוכנית מעקף.  .  17  

 להלן תאור מפורט של הפונקציות הנ"ל :  

 תחנת המפעיל:  . 1 

 התכונות הבאות: תחנת עבודה של מפעיל הפועלת מקומית הינה בעלת    

מים ברשת מרמת הבקרים הקטנים ועד לרמת אפשרות קבלת נתונים מכל הבקרים הקיי (א
 הבקרים הגדולים . 

 ודה ונקודה המחוברת לרשת על ידי מפעיל המערכת. אפשרות בקרה על כל נק  ב(  

 אפשרות שליטה ובקרה ואיסוף נתונים מכל המכשירים המחוברים לרשת הבקרה.  ג(  

 סקה של בקר ע"י המפעיל.רות להפעלה או הפאפש ד(  

ש ה(   גישה    POINTS - SETינוי  אפשרות  רמת  לאפשרות  בהתאם  נוספות   -ופרמטרים 
PASSWORD ל. מאושר למפעי 

 לאפשר פיתוח, איחסון ושינוי גרפים צבעוניים ודינמיים בצורה פשוטה ונוחה למשתמש. ו( 

 התראות  . 2 

 אפשרות התראה במערכת הינם:  

תג א(   התראה  מצייני  כל  ההתראה,  קבלת  זמן  דוח  כולל  מתאימה,  ולהודעה  להתראה  רום 
ותנאי ההתראה. למפעיל תהיה האפשרות לקבוע בכל נקודה  זמן שהוא איזה מצב/ערך    מערכת, 

 . SMSיחושבו בהתראות ואיזה התראות תגרומנה להודעת 

ני ב(   תוצג,  מצב,  שינוי  או  קריטית  התראה  כל  של  לההודעה  אתן  מחדש  כל  ראות    100ת 
 ההודעות האחרונות על המסך ומודפסות במדפסת שנקבעת על ידי המפעיל, בכל עת 

ידי   ג(  על  אוטומטית  השהייה  זמן  בכדי  יוגדר  הציוד,  הפסקת  או  הפעלת  בזמן  המשתמש 
 למנוע מטרד או התראות שווא.

הרגי  ד( למצב  יחזרו  אפילו אם  להבהב  ימשיכו  אושרו  רק  התראות שלא  ל  אישור המפעיל 
 יכול למחוק את הוראת הבהוב ההתראה. 

פונקציות חיוניות וכאלו הדורשות התערבות מידית של המפעיל יכללו ממשק התפרצות,  ה(
בישומים  שי מועסק  והמחשב  במקרה  גם  המפעיל  לב  תשומת  להפניית  וקולי  חזותי  חיווי  אפשר 

לטפל במקרה בהתאם  רכת הבקרה וום מעאחרים. במקרה כזה יוכל המפעיל להיכנס מיידית לייש
צפצוף   ודיווחים,  היסטורי  מידע  ויאגרו  למדפסת,  התראה  יעבירו  החיוניות  הפונקציות  לצורך. 

 תקלה וכד'.   במסך לבקרה למקרה

 בקרת אירועים:  . 3

הודעות     פקודות,  אוטומטית  בצורה  ליזום  היכולת  תהיה  המערכת  לתכנת 
לבצע   המשתמש,  ידי  על  מיוח פעולוהמוגדרות  בקרה  בקרה,  ת  אסטרטגית  את  להחליף  או  דות 

 כתוצאה מתנאי ארוע מסוים.

נמוך העובר את הגב   יכול להיות ערך אנלוגי גבוה או  ול המוגדר על  תנאי אירוע 
ידי המפעיל, שינוי מצב או גרימת אתראה, האירועים לא יהיו מוגבלים רק במקרים של התראה,  

 גדרות. ות מערכת מו בתוצאאלא, יכילו גם זמן תאריכים, 
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 כל האירועים הנדרשים יוגדרו או ישונו על ידי המפעיל דרך לוח המקשים.   

 הפעלה מחודשת אוטומטית:  . 4

כוללת     חזרת  המערכת  בעת  שדה  ציוד  מחדש  אוטומטית  מפעילה  אשר  תוכנית 
 המתח, לאחר נפילת המתח לבקר.

 יוד. עלה של כל צכל הפיסופק זמן השהייה )על פי הגדרת המפעיל( בין   

על     פעולה בהתבסס  להפסיק  או  פעולה  לציוד להתחיל  בנוסף, התוכנית תאפשר 
 ת המתח בבקר. תוכנית הפעל/הפסק יומית שהיתה בפעולה ברגע נפיל

 הודעות: . 5

הופעת     לאחר  מוגדרות   הודעות  אוטומטית  להדפיס  או  להציג  תוכל  המערכת 
 אות.          להופעת התר  רועיםהאירועים הנקבעים, אין הגבלת אי

  60תהיה אפשרות לחבר הודעות עצמאיות לכל בקר, כל אחת מהן בכמות   של עד   
 תווים, המפעיל יהיה מסוגל: 

 חבר, לשנות או לבטל כל הודעה. ל א.   

 להציג או לצבור כל הודעה בכל זמן.  ב.   

 לשייך כל הודעה לכל אירוע.  ג.   

 דוחות:  . 6 

ת דוחות מלוח המקשים של מחשב מרכזי, לכל הדוחות  לדרוש ידני  יכול  המפעיל  
 יצוינו זמן ותאריך וזיהוייו של המפעיל הדורש. 

 ת אוטומטיים.כמו כן יש אפשרות להנפקת דוחו  

 איסוף נתונים:  . 7 

אוטומטית,  לתחנת     ולאחסן  לאסוף  האפשרות  תהיה  המפעיל  של  העבודה 
 בקבצים על גבי דיסק.

 תצוגה גרפית:  . 8 

) א.  ל  ZOOMING"חיבור דפים"  רצף   -( כך שתהיה אפשרות "להיכנס"  בקר ספציפי דרך 
 דפים גרפיים . 

 שימושיים ליצירת דפים גרפיים. ליצור, לאחסן ולשחזר סמלי ספריה ה ב. 

 ליסודות הגרפיים להתרחב או להתכווץ ולהביאם למימד ומתאים . לאפשר  ג. 

 או כפולים בגובה. תווים בגובה יחידה  ד. 

 ( נקודות דינמיות של נתונים לכל דף גרפי. 60שישים ) ה. 

 (.PIXELרזולוציה של רמת נקודת מסך ) ו.

נקודות ז.  עבור  מוחשיים  ה  גרפיים  מתחילה,  משאבה  כאשר  )כלומר,  צינור  דיסקרטיות 
 מתמלא במים או כאשר וסת אויר נסתם, הוא מופיע סגור על המסך(. 

 לכל דף גרפי(.   60לוגיים )אנכיים/אופקיים(, ) עד ( אנ GRAFS BAR) גרפי עמוד ח.  
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 בקרת שיא ביקוש:  . 9

 כל בקר תומך בתוכנית לבקרת שיא ביקוש חשמלי.   

יה מסוגלת לבקר על כל  כנית בקרת שיא ביקוש תפעל באופן כללי ותהתו א.    
 רכת.היציאות המחוברות ברשת בהתאם לערך שיא הביקוש המוגדר לכל המע

)הכניס  ב.    אחד  ממונה  פולסים,  מונה  תהיה  זו,  לתוכנית  יותר  1ה  או   )
 ומחוברת ישירות לצוברי פולסים בבקר. 

 . WINDOW SLIDINGה בשיטת  תחזית שיא ביקוש )קוט"ש( תהוו  ג.  

( מטרות שיא ביקוש למדידת שיא  3פק מינימום של שלוש )המערכת תס ד.   
 ביקוש. 

 על: אוטומטית בהתבסס המערכת תשנה מטרות     

 זמן. . 1    

 מצב נקודות שנקבעו מראש.  . 2    

 משטר תעוז.  . 3    

של ה.    העליון  הגבול  על  יעברו  כאשר  תיוצר  מודפסת  שיא   הודעה  מטרת 
מסך את האתראה על עליה    -דיפויות יושלו, ניתן לראות על הביקוש וכאשר כל העומסים בכל הע

 מעבר לשיא ביקוש. 

ן הופעתו וצריכת האנרגיה ליום, יאוחסנו בחצות.  סימום הביקוש וזממק ו.   
 הצריכה החודשית תאוחסן ותאופס ביום הנבחר על ידי המשתמש.

 (: EIPבקרת אירועים ) .  10 

נתונים,  כל     נקודת  כל  ידי  על  נגרם  אירוע  אירועים,  לבקרת  תוכניות  יספק  בקר 
 תגרום לסדרת בקרות רצופה.   EIPהפעלת  

 (: DDCשירה )בקרת דיגיטלית י .  11 

   DDC    יכול לספק תוכנה של בקרה דיגטלית ישירה כך שהמפעיל יכול להתאים
לולאה של הבקרה המתאימה ולבחור  וריתמי האסטרטגית בקרה ורצף פעולות, על ידי הגדרת אלג

 את פרמטרי הלולאה האופטימליים.

"מודולים  א.    ב  שימוש  ידי  על  יוגדרו  הבקרה  אנלוגיים  לולאות  שהנם   "
 למכשירי בקרה סטנדרטיים.

בקרת   ב.    עבור  דיגיטליות  יציאות  של  יחידות  או  זוגות  לספק  יוכל  הבקר 
 ת אמיתיות כמצויין. אנאלוגיו, וכמו כן, יציאות PWMרוחב פולס )

 במערכת: DDCג.        סוגי המודולים אשר ניתנים לתוכנות בכל   

 ית.עם יציאה אנלוג PIDבקר  . 1   

 ( לבקרת רוחב פולס.  POINT FLOWTINGף ) בקר צ . 2   

 בקר שני מצבים. . 3   
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 . RESETתזמון  . 4   

 . HI/LOבורר  . 5   

 ליציאה אחת. כניסות   ממסר בורר בין שתי . 6   

בין   . 7    השהייה  עם  אחת  ליציאה  כניסות  שתי  בין  בורר  ממסר 
 מעברים ואפשרויות של קוצבי זמן. 

על פי התכנון, או על   DCC -לית הישירה יוטענו לאות הבקרה הדיגיט לול ד.   
קרה  תבצע יציאה למ DDC -פי בקשת המפעיל, אם יתקלקל חיישן או יצא מכלל פעולה, תוכנית ה

 , על פי הנחית המפעיל.תקלה

מודולי   ה.    בין  המחברות  מהשורות  אחת  כל  של  המצב  או    DDCהערך 
לאפשר לדיאגרמות הלוגיות של אסטרטגיות    יים של המסך, כדיניתנים לתצוגה על הדפים הגרפ

 להופיע עם הערכים העכשוויים.  DDC -ה

  מוחשבת הבקרה ממערכות החשמל המפוקדות אשר מספקות חווי למערכת   .12 

 תחנת טרנספורמציה   –מרכז אנרגיה  . 12.1 

 מנתקי מתח גבוה   

 .ON / OFFמצב כל מנתק מתח גבוה  .1

 פת נתיך(.  תק מתח גבוה )שריתקלה במנ .2

 תקלה במזב"ג.  .3

 צריכת זרם כללי במתח גבוה של הקמפוס.   .4

 מתח כניסה במתח גבוה.   .5

 שנאים 

 ין לא ניתוק המתח(.  )עדי 1התראה לחימום בשנאי שלב   .1

 )חימום יתר בשנאי(.   2התראה ניתוק השנאי שלב   .2

 לוח חשמל ראשי  

 + התראה על נתוק מפסק בגלל תקלה.  ON / OFF –שנאי  מצב מפסק זרם ראשי של כל  .1

 + התראה על נתוק מפסק בגלל תקלה.  ON / OFF –מצב מפסק זרם ראשי גנרטור  .2

שמזינ .3 זרם  מפסקי  במרכז מצב  וכו'   משאבות  אוויר  מיזוג  הקומתיים,  לוחות  את  ים 
 + התראה על נתוק המפסקים מתקלה.   ON / OFF  -האנרגיה 

 כולל שיא בקוש . זרם מכל שנאי /  צריכת ה .4

 מתח מכל שנאי.  .5

 .0.92 -ספק קטן מכופל הספק בכל שנאי / התראה על כופל ה .6

 תדר מכל שנאי.  .7

 ל שיא בקוש.זרם מגנרטור / כול .8
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 מתח מגנרטור .  .9

 תדר מגנרטור.  .10

 גנרטור חרום / דיזל גנרטור 

 . אי תקינות הפעלה )עובד / מושבת( + התראה על ON / OFFמצב  .1

 הפעלה / כיבוי.   .2

 מתח מצברים.    .3

 כמות דלק במיכל )יומי ושבועי(.    .4

 תקלות  .5

 טמפרטורה.   -

 לחץ שמן.    - 

 במיכל(.  דלק )כמות דלק   - 

 טעינת מצברים.    - 

 הפעלת נפל.    -   

 מדידת שעות עבודה .   .6

 מדידת צריכת זרם )צריכה מול יכולת(.  .7

 ר. רטורה בחדר גנרטוטמפ .8

 לוחות חשמל משניים  . 12.2 

 מפסק ראשי בנין וקומה.פקוד  -

 .ON / OFF  -מצב מפסק ראשי בחניון   -

 חניון.  צריכת זרם כולל שיא בקוש בכל לוח  -

 מערכת אספקת מים   12.3

 משאבות אספקת מים  

 הפעלות   .1

 הפעל / הפסק בכל משאבה  

 אבהמצב אוטומטי / ידני לכל מש   

 ת  אינדיקציו .2

 פעולת כל משאבה    -

 ה  תקלה בכל משאב  -

 שעות עבודה לכל משאבה    -
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 מצב ברז מילוי ראשי פתוח / סגור   -

 בריכת מיכל מים 

 יציאה    /מדידת לחץ רשת  -

 פקוד שסתום מיכל אגירה    -

 התראות  

 מפלס מכסימום   -

 מפלס מינימום   -

 משאבות.  מצב האינדיקציות )מצופים( להפעלת  -

 משאבות ביוב ומשאבות ניקוז 12.4 

 ל משאבה  פעולה של כ -

 תקלה של כל משאבה   -

 שעות עבודה של כל משאבה  -

 התראות:  -

 מפלס נמוך 

 מפלס גבוה 

 דיקציות )מצופים( להפעלת משאבות.מצב האינ -

 מערכת כיבוי אש )ספרינקלרים( 12.5 

 מידע מגעי גבול ראשיים של ברזים ידניים:   -

 . ברזים ראשיים א(

 קומתיים / לפי מעגלי מים.ברזים  ב(

 מידע פעולת רגשי זרימה עפ"י אזורים בקומות.   -

 מד לחץ רשת.   -

 התראה לחץ נמוך ברשת.   -

 / דליפת מים ברשת. התראה נזילה  -

 משאבות כיבוי אש  

 . ON /OFFפיקוד הפעלה  -

 מצב פעילות / פעיל / מושבת. -

 סימון תקלות.  -
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 מזוג אוויר  12.6 

 ראשי מ"א לוח חשמל   

 . ON /OFFמצב מפסק זרם ראשי   (1

 צריכת הזרם כללית של מזוג אויר כולל שיא בקוש.  (2

 . ON /OFFמשאבות  מצב מפסקי זרם ליחידות הצילרים / ה (3

 תקלה במפסק זרם ראשי ובמפסקי זרם ליחידות הצילרים והמשאבות.   (4

 מעגלי צנרת מים קרים 

 ה. טמפרטורה ליציא ת מדיד (1

 מדידת טמפרטורה חזרה.   (2

 מיכל התפשטות )למים קרים(  

 התראות:  ( 1  

 לחץ מינימום.  א(   

 מפלס מינימום.  ב(   

 עליית לחץ )אזעקה(.  ג(   

 מגן לחץ )שסתום שחרור אויר(.  (2  

 משאבות )סחרור( צנטריפוגליות   

 הפעלה / הספקה.    ON / OFFפיקוד   (1

 בת.  פועל / מוש –ע נומצב מ (2

 התראה: חום יתר במנוע.   (3

 מד שעות פעולה.  (4

 פיקוד הפעלה למשאבה הרזרבית.   (5

 יחידות מיזוג אויר אזורית / יט"א )יחידות טיפול אויר( 

 .  ON / OFFפיקוד הפעלת מפוח  (1

 מידע זרימת אויר מפוח.  (2

 מידע טמפרטורת אויר צח, מדידה אחת לכל הבנין.   (3

 יר אספקה )רגש דיגיטלי סימון מעבר טמפרטורת נקודה קריטית(.דע טמפרטורת אומי (4

 פרופורציונלי.   ON / OFFפיקוד ברז מים קרים  (5

 ר למערכת כיבוי אש, באמצעות גלאי עשן(.  הפסקת פעולה במקרה שריפה )מחוב (6

 התראות והגנות )הפסקת פעולת היחידה(.   (7



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

184 

 

 

 זרם יתר מפוח.   א(

 פי המנוע.  רה גבוהה בליפו טוטמפר ב(

 סתימת פילטר )התראה ללא הפסקת היחידה(.   ג(

 בקרת אש / עשן 

 סגירה / פתיחה אוטומטית לפי פקודה ושעון זמן.   (1

 ם שנפתחו לשחרור עשן.  מידע על מצב תריסי (2

 מידע על תקלות / תריס תקוע שלא נסגר.   (3

 לחצני אזעקה אש ידני.  התראות   (4

 תראות.  תקלות וה (5

 עליות  מ 12.7 

 מידע מיקום מעליות.   -

 התראה / תקלות.  -

 אזעקה / הפעלה מתוך תא המעלית.   -

 מצב טעינת סוללות אזעקה )פנימית(.   -

 אי הספקת חשמל.  –ת + התראה מעלית פועלת / מושבת -

 קום מעליות(.  דיבור עם נוסעי מעלית )באמצעות מערכת אינטר -

 ומת קרקע(.  )הורדת מעליות לק פקודות מצב חירום  -

 הפעלת מעליות )חלקית( במצב חירום.   -

 תת מערכות:  –קישוריות למערכות בטחון וגילוי אש ועשן  .13 

האינפ   כל  יועברו  הבקרה  מחשב  הקצה  אל  ויחידות  הגלאים  מצבי  ורמציות, 
אוטומטי     של המערכות הבאות:  RS – 232בתקשורת   וכיבוי  ועשן  אש  גלאי 

 חות חשמל.  בלו

 כת גילוי פריצה. מער -

 בקרת כניסות ויציאות, פתיחה / סגירה של דלתות בבנינים.  -

 מערכות כריזה ואינטרקום.   -

ו של כל גלאי )אש ועשן, אזעקה(ו/או  מחשב הבקרה יציג בצורה גרפית את מיקומ  
ו/א  הגלאי  על  ויתריע  במבנה  מגנטי  ימגע  כן  כמו  האזעקה.  את  שבצע  האביזר  מערכות  ו  ופעלו 

 רה וכו' הכל בהתאם לאפיון שיקבע בתאום עם האו"פ. תאו
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 אופני המדידה:  08.02

רט הכללי  הכמויות הרשומות בכתבי הכמויות הן אומדן בלבד. מדידה מדויקת בהתאם למפ
ח. הסעיפים הם וההוראות הנוספות שלהלן, תבוצע במועדים מתאימים ובתאום עם המפק

לאופני   השלמה  הכל תוספת  במפרט  המתקן  08לי  המדידה  מרכיבי  לפי  תהיה  המדידה   .
 וקטעי עבודה מושלמת. 

 מחיר היחידה .   1    

דת עזר הדרושה  החומרים, כל חומרי העזר והפחת שלהם כל עבומחירי הקבלן יכללו כל  
הובלת   החשמל  ותכניות  הטכני  המפרט  החוזה  לתנאי  בהתאם  העבודה  ביצוע  לשם 

וכן   ביטוח  שמירת העבודה שבוהחומרים, שמירתם  הוצאות  צעה, המסים הסוציאליים, 
הקבל  רווח  עקיפות,  והן  ישירות  הן  הקבלן  של  כלליות  הוצאות  וכן  על  וכו'  ואחריות  ן 

 עבודתו. 

 פקה בלבדמחירים לאס.  2     

במלה   3.1.1 מתחיל  שלהם  שהתיאור  לסעיפים 

כולל   בלבד  אספקה  של  מחיר  להציע  יש  "אספקה" 

הדר  והציוד  פור החומרים  לא  ואשר  במפורש  ושים  טו 

הרלוונטיות   וההוצאות  העבודות  כל  כולל  שלהם,  והפחת 

ב  המפקח  לידי  הציוד  מסירת  עד  לעיל  אתר  המפורטות 

 כולל העמסה, הובלה ופריקה. 

 ירים להתקנה בלבדמח .  3     

לסעיפים שהתיאור שלהם מתחיל במלה "התקנה" יש להציע מחיר של התקנה בלבד כולל  
ות ולא סופקו על ידי אחרים כגון מוליכים, ברגים, אומים, ר והעבודות הדרושחומרי העז

צבע  טיח,  מלט,  מחורצים,  זוויתנים  פסים,  העבודה    דסקיות,  להשלמת  הדרוש  וכל 
ולה כולל כל העבודות וההוצאות הרלוונטיות המפורטות לעיל כולל  ומסירתה כשירה לפע

 . שולם עבורם בנפרדכל תיקוני הבטון והטיח אשר לא ימדדו ולא י

 מחירים לביצוע מושלם כולל אספקה והתקנה .  4     

הציוד או  העבודה  בתיאור  מתחיל  שלהם  שהתיאור  "אספקה  לסעיפים  במילים  או   ,
 אספקה והתקנה הכוללים את המפורט לעיל.  והתקנה" יש להציע מחיר של

 שעות רג'י:.  5     

ו של  המפרט הכללי  המדידה לעיל ו/א  ימדדו רק אותן עבודות שאינן כלולות באופי .א
 של כתב הכמויות. 

ובכתב ביומן העבודה, לעבודות שתימדדנה כשעות  יש לקבל מהמפקח אישור מראש   .ב
 רג'י. 

ו כשעות כאמור לעיל אך הן כלולות למעשה אם יתברר שעבודות מסוימות אשר אושר .ג
 ת.  באופני המדידה, הו ימדדו לפי אופני המדידה האחרים ולא לפי שעו

 הכלים והמכשירים הדרושים לביצוע.   כוללהמחיר   

 מדידה לפי נקודות 

המדידה זהה לנקודות סמויות )תה"ט( ונקודות גלויות במלואן או בחלקן. הנקודה כוללת את       
הצנר שונים  כל  ואביזרים  תיבות  המכסים,  והמעבר,  ההסתעפות  תיבות  הקופסאות,  ת, 
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טרומיי למתקנים  והמתאימים  גבהדרושים  וקירות  כלם  כבילים    ס,  ו/או  , XLPEהמוליכים 
החשמל   מלוח  העזר  ועבודות  החומרים  כל  בידוד,  וסרטי  שרוולים  המהדקים,  משיכה,  חוטי 

ן ההסתעפות המרכזי או הקומתי( ועד האביזר  מארו   –)במקרה של נקודות ותקשורת ואיתות  
 הסופי כגון גוף תאורה, חיבור קיר, רמקול  וכו'. 

יכנקודו      גלויות  א ת  הקצוות,  ללו  בשני  החיבורים  כלולים  כן  כמו  כמפורט.  מוגנים  ביזרים 
וצנורות כבים מאליהם "פנ" בכל מקום שדרוש, כל החציבות, הקידוחים, סתימת   הסימונים 

ו וכל הדרוש  חריצים  לנ"ל בהגדרת הנקודות השונות להלן ובכתב הכמויות  בנוסף  כל המצוין 
דרישת הרשויות השונות. נקודה תה"ט כוללת  ולפי  פי המתוכנן  לביצוע מושלם של הנקודה ל

 גם ביצוע חלקי בצינור גלוי "פנ" מעל תקרות ביניים וצינור "כ" בקטעים גלויים.

 נקודת מאור רגילה  2.1 

במוליכים     2.1.1        ההזנה  קו  את  כוללת  באחת                     1.5הנקודה  האזורי  מהלוח  ממ"ר 
 ת: מהצורות הבאו

 בתעלות שיוגדרו וישולמו בנפרד.  N2XY)א(  בכבלים                 

 )ב(   בחלקו בכבלים בתעלות ובחלקו בכבל בצינור.                 

 תה"ט כולל הצינור. מגן עה"ט /                       

 בצינורות תה"ט/עה"ט כולל הצנרת.  XLPE)ג(   במוליכים                 

, כפולים, מחליפים, צלב, או לחצני הפעלה ומוליך הארקה לכל נקודה,  גיליםל מפסיקים רכול       
 תוצרת גוויס. 

 נקודת בית תקי חשמל:   2.2

האזורי        מהלוח  ההזנה  קו  את  כוללת  מינימלי    הנקודה  בחתך  הבאות  מהצורות    2.5באחת 
 ממ"ר.

 בתעלות שיוגדרו וישלמו בנפרד.  N2XY)א( בכבלים        

 קו בכבלים בתעלות ובחלקו בכבל בצינור מגן עה"ט/תחה"ט. כולל הצינור.)ב(  בחל       

אמפר    20בצינורות עה"ט/תחה"ט כולל הצנרת כולל שקע גוויס תחה"ט    P.V.C)ג( במוליכים .       
 והקופסא שלו או שקע עה"ט.

 נקודת טלפון   2.3

כוללת את    ו/או בתקרה מהנקודה  בקירות  במילוהצינורות  ו/וא  בצינור  ונמכת    25י הרצפה 
גידים( משיכה בין סיום הנקודה ועד לארון הריכוז האזורי    6זוגות )  3מ"מ כולל כבל טלפון  

 ט. כולל שקע טלפון תקני תוצרת "גוויס" עה"ט או תחה"

 נקודת רמקול:   2.4

בצינור        מונמכות  או  רגילות  ו/או בתקרות  בקירות  הצנרת  את  כוללת  כולל    20  הנקודה  מ"מ 
כמפורט הכתב הכמויות  עד לריכוז האזורי. סיום בתקרות מונמכות צינור גלוי, בקירות    כבל

 ומכסה פלסטי מחוזק בבורג.   55ותקרות סיום בקופסא  

ם צינור קופסא תמדד  עוצמה )המותקן בנפרד( ע )א(  כל יציאה לווסת     3.2

 כנקודת רמקול. 
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 כבלים יוגדרו בנפרד בהתאם לכתב הכמויות. (ב)
 י אש ו/או פריצה נקודת גילו   2.5

כל            יצרן המערכת.  ידי  על  של האביזר שתסופק  מיוחדת  בקופסא  נקודת רמקול הגמר  כמו 
דלת,  מוצא אלקטרומגנט  אש,  מדף  צופר,  לחצן,  המותקנת   לגלאי,  סימון  בנפרד    ומנורת 

 ימדד כנקודה אחת. 

 נקודת טלויזיה   2.6

ו  20ן אך הצנורות הם  תמדד כמו נקודת טלפו          מ"מ לקוי ההזנה.    32  -מ"מ לנקודת המוצא 
המחיר כולל את כל הצנרת, תיבות ההסתעפות, כבל כמפורט בכתה הכמויות בצנורות וגמר  

 המוצא. ון המגברים עד נקודותתה"ט כולל הכל מאר 55עם קופסת  

 תעלות פח, רשת ופלסטיות   2.7

 ם. מגולוונות באבץ ח)א(  תעלות הפח והרשת יהיו          

 )ב(  במחיר המטר רץ של התעלה נכללים הקונזולים, החיזוקים, ההארקה וכו'.          

 תיבות מעבר והסתעפות   2.8

 ות ומתאימות לקוי צנרת ונקודות יכללו  ט וגלויות הדרושתיבות סטנדרטיות תה"         

 במחירי הצנרת ולא ימדדו בנפרד.          

 בגדלן וסוגן ביחס לצנרת, וסומנו במפורש בתכניות לפי    מיוחדות החריגות תיבות         

 ימדדו בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.  -הגודל ו/או הדגם           

 מובילים ומוליכיםמדידת   2.9

 ימדדו לפי המפרט הכללי, רק אלה שאינם כלולים במחיר הנקודות ו/או עבודות            

 ל התקנה תקנית בכל האופנים הדרושים במתקן זה, סתימה אחרות. המחיר כול         

 וסגירת חריצים הדרושים ממתקן זה, ותיקונים כמפורט וכן הארקה כחוק כולל           

 ים. החומרים הדרוש         

נעלי            3.2.1 כולל  כוללים חיבור בשני הקצוות  כל המובילים 

 רט הטכני. כבל מתאימים מעל חתך כמוגדר במפ 

 תעלות עבור כבלים וצנורות   2.10

 )א(  כל התעלות יבוצעו לאחר שפני הקרקע ייושרו למפלס הסופי או בהתאם            

 להוראות המפקח.                 

 ידה לפי מטר אורך וברוחב כנדרש ובעומק הבהתאם למפורט בכתב  )ב(   המד         

 הכמויות.                 

 כלל חפירת ידיים או חציבה, או שימוש בכבלים מכניים. )ג(   במחיר נ         

 הביצוע לפי תקנים נדרשים.  -)ד(  במשטחי אספלט וכבישים          
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 שעות רג'י  2.11

 עבודות שאינן כלולות באופי המדידה לעיל ו/או של המפרט  א. ימדדו רק אותן         

 יות . הכללי ו/או של כתב הכמו             

 יש לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב ביומן העבודה, לעבודות שתמדדנה   ב.        

 כשעות רג'י.             

 ך הן כלולות ג. אם יתברר שעבודות מסוימות אשר אושרו בשעות כאמור לעיל א        

 ות. למעשה באופני המדידה, הן ימדדו לפי אופני המדידה האחרים ולא לפי שע             

 מחיר כולל כל הכלים והמכשירים הדרושים לביצוע העבודות . ד. ה        

 פירוקים: . 3

 לול: פירוק מתקני החשמל ותקשורת יכ 

 ניתוק ופירוק לוחות חשמל 3.1 

 פי התאורה ניתוק ופירוק כל גו 3.2 

 ניתוק ופירוק כל נקודות החשמל ותק/ורת.  3.3 

 ת המפקח. מזמין, לפי הוראוהעברת הציוד השמיש, למחסן של ה 3.4 

 סילוק כל הציוד והחומרים מהשטח.   3.5 

ח ללוחות  הזנה  קווי  עוברים  שיפורק  המתקן  ובחלק  ארונות  במידה  או  משנה  שמל 
לבצ יש  הביצוע,  לתחום  מחוץ  אחרים  אלו  תקשורת  ללוחות/ארונות  חלופיים  קווים  ע 

 בתיאום עם המתכנן. קווים אלו יימדדו בנפרד. 

ובחלק  מו  במידה  שיפורק  המזינים  המתקן  תקשורת  ארונות  ו/או  חשמל  לוחות  תקנים 
אלו   לנקודות  יש לבצע הזנות  מלוחות אחרים בתיאום עם נקודות מחוץ לתחום הביצוע, 

 המתכנן. נקודות אלו יימדדו בנפרד. 

 בדיקות המתקן  . 4

 בדיקות המתקן ע"י הקבלן   4.1     

 שמל, ת"י תקנות ח"ח וכו' וכן  המתקן לפי חוק הח על הקבלן לבדוק את תקינות              

 התאמתו לתכניות המאושרות והמעודכנות. לאחר השלמת הבדיקות ותיקון               

 שבנספח א'. הליקויים עליו לחתום על "הצהרת החשמלאי"              

 בנוסף לבדיקה הנ"ל, המתקן יעבור לבדיקת בודק מוסמך.   4.2     

 ת,   עזרה הדרושה לביצוע הבדיקה, כמו פתיחת לוחו קבלן לתת את כל העל ה   4.3     

 קופסאות, שחרור חיבורים וכדומה. במידה ועקב ליקוי בביצוע או חומרים לא               

 יקה חוזרת אזי עלותה תהיה על הקבלן.תקינים תדרש בד              
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 פיתוח נופי  – 40רק פ

 כללי  .40

שאינם מחייבים  במהדורתו    מסמכים  הבניה  לעבודות  הכללי  המפרט  זה:  למפרט  מצורפים 

 מתוכו. האחרונה וכל המסמכים הנגזרים

בכל  י לעבודות הבניה. מודגש כי  המפרט המיוחד שלהלן בא בנוסף וכהשלמה לאמור במפרט הכלל

 ט זה. מקרה של אי התאמה בנושא עבודות הפיתוח עדיפים הפרקים שבמפר

 ע המילה חפירה הכוונה היא גם לחציבה.למען הסר ספק, כאשר מופי 

צ בו  ובתכניות  הכמויות  בכתב  זה,  במפרט  מקום  שלאחר  בכל  לעובי  הכוונה  השכבה,  עובי  וין 

 ההידוק הנדרש.

 וונה לצבע החוץ. הכ  –מצוין פיגמנט או גוון  בכל מקום בו

 ה.מסמכי החוזה ומשלימים זה את ז התכניות, כתב הכמויות והמפרטים מהווים ביחד את
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 פיתוח נופי  – 40פרק 

 עבודות הכנה  40.01

 סילוק פסולת ומטרדים 40.01.01

וכל מטרד אחר, בולדרים  גרוטאות,  בניין,  פסולת  ויפנה מהשטח  יאסוף  שמהווה הפרעה    הקבלן 

 ות ע"פ מסמכי מכרז/חוזה זה. הפינוי יבוצע לאתר פסולת מורשה. למימוש הנדרש

ה ייסתמו ע"י הקבלן במיטב העפר המקומי או בחומר מובא  רות ותעלות שייווצרו עקב העבודבו

( הקרקע  יועץ  הנחיות  בעובי  לפי  בשכבות  יהודק  אשר  מביניהם(,  למפלס    15המחמיר  עד  ס"מ, 

 המתוכנן. 

ו בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח באתר,  בודות האיסוף והפינוי יבוצעע

 ם.א תשולם תוספת בגין עבודת ידייול

 : לא למדידה יחידה למדידה

 כמויות.: כלול במחירי היחידה השונים בכתב ה תכולת המחירים

 פירוקים  40.01.02

ועומק אורך  בכל  שיידרש,  מקום  בכל  יפרק  תעהקבלן  יסודות,  מבנים,  קירות,  תשתיות,  :  לות, 

דרכים, מרוצפים,  משטחים  בקרה,  תאי  גדרות,  ו  עמודים,  שהם  וחומר  סוג  מכל  שפה  כן  אבני 

 זה. מרכיבי פיתוח אחרים, שיהוו הפרעה למימוש העבודה המפורטת במסמכי מכרז/חוזה 

מ תשתיות  כגון  שונות,  תשתיות  של  הימצאותן  יוודא  הקבלן  הפירוק  ביוב  בטרם  חשמל,  ים, 

אום עם  חריות הקבלן לתאם את ביצוע הפירוקים בסמוך לתשתיות הקיימות בתיותקשורת. בא

היה   המוסמכות.  בכל  הרשויות  הקבלן  יישא  הקבלן,  מעבודת  כתוצאה  לתשתיות  נזק  ונגרם 

 ון התשתיות שניזוקו. העלויות הכרוכות בתיק

יורה אחרת  חשבונו לאתר מורשה, אלא אם  כל תוצרי עבודות הפירוק יסולקו על ידי הקבלן ועל  

 המפקח. 

ע"י ייסתמו  פירוק,  עקב  שייווצרו  ותעלות  ב  בורות  או  במיטב העפר המקומי  מובא  הקבלן  חומר 

בעובי   בשכבות  יהודק  אשר  מביניהם(,  )המחמיר  הקרקע  יועץ  הנחיות  למפלס    15לפי  עד  ס"מ, 

 הקרקע הטבעית. 

המפקח באתר, ולא תשולם  בעבודת ידיים, על פי הוראת  עבודות הפירוק יעשו בכלים מכניים ו/או  

 תוספת בגין עבודת ידיים.

ריצופים, פיר   פירוק  את  גם  כולל  ויסודות  עד  קירות  שתחתיהם,  והמצעים,  החול  שכבות  וק 

 לחשיפת פני השתית.

 גן כולל גם את פירוק יסודות הבטון. פירוק אבני שפה ואבני 

י פירוק  גם  כולל  ותתפירוק עמודי תאורה  עיליות  ותשתיות  כל הניתוקים  ק-סודות  כולל  רקעיות 

 החשמל. והתיאומים הדרושים מול העירייה וחברת 
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 ה כולל גם את פירוק תושבות ויסודות הבטון. פירוק רכיבי מסגרות פלד

אתר   לגבולות  הסמוכות  פירוק  מרבית  עבודות  בזהירות  יבוצעו  הרחובות  בתחומי  או  העבודה 

ותשתיות עירוניות. היה והקבלן גרם נזק    הפיתוח מחוץ לגבולות העבודה למניעת פגיעה במרכיבי  

תשתיות,  קירות,  פ   למבנים,  מרכיב  כל  או  ריצופים  העבודה  מעקות,  לגבולות  מחוץ  אחר  יתוח 

 ישקם וישיב את המצב לקדמותו על חשבונו. 

 : לפי המפורט בסעיפי הפירוקים השונים בכתב הכמויות. מדידהיחידה ל

רי היחידות השונים לפירוקים בכתב הכמויות ולא  : כל האמור לעיל כלול במחיםתכולת המחירי

 פרד. ישולם עבור כך בנ

 חישוף השטח   40.01.03

ס"מ מפני קרקע טבעית בהתאם לסעיפי כתב הכמויות. חומר   20ף השטח יעשה לעומק  חישו

 אות המפקח. ישוף יפונה לאתר מורשה על חשבון הקבלן או יערם בתחומי האתר בהתאם להור הח

סוג   ל גם הסרת צמחייה קיימת לרבות שיחים מכל סוג וגובה, עשבייה מכלחישוף השטח יכלו

ס"מ מפני הקרקע(. כמו כן העבודה כוללת גם    20מ"מ )מדוד בגובה  50ועקירת עצים עד קוטר גזע 

 אתר פסולת מורשה.פינוי הגזם ל

 : מ"ר יחידה למדידה

י הפסולת לאתר מורשה.  ל במחירי היחידה לרבות פינו: כל האמור לעיל כלו תכולת המחירים

י עצים אינה כלולה  ס"מ מפני הקרקע( או גדמ  20ובה מ"מ )מדוד בג  50עקירת עצים מעל קוטר גזע  

 במחירי החישוף. 

 

 עבודות עפר  40.02

 כללי  40.02.01

( זה  בסעיף  פרקים  40.02כל העבודות המפורטות  לדרישות  יבוצעו בהתאם  ה  51-ו  01(  מפרט  של 

 בהתאם למפורט מטה. הכללי לעבודות הבניה ו

וגי הקרקע  צעתו ובדק את מבנה הקרקע ואת סרואים את הקבלן כאילו ביקר באתר לפני הגשת ה

לחו בנוגע  תביעה  כל  תוכר  לא  במקום.  טעות  הקיימים  או  הקרקע  טיב  של  מספקת  הכרה  סר 

וכיו"ב. העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקו ם לרבות סלע בכל דרגת קושי  בהבחנה 

שונ ו/או סלע  בסוגי קרקע  עבודה  עבור  מחיר  תוספת  לא תשולם  במהלך  שהיא.  שיתגלו  כפי  ים, 

 העבודה. 

בעבודת   ו/או  מאושר  מטיפוס  מכניים  בכלים  תבוצע  האתר  העבודה  לתנאי  בהתאם  הכל  ידיים, 

 ת ידיים.ולפי דרישות המפקח. לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע העבודה בעבוד
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 פירה עבודות ח 40.02.02

 כללי 

ת  עפר החפור ממקום חפירתו למקומוהעבודה כוללת חפירה ו/או חציבה ומילוי לרבות העברת ה

לאזור חפירה  חומר  העברת  ו/או  התכנית  פי  על  למלא  העבודה    שיש  משטח  פינויו  ו/או  אחסנה 

 קבלן. לאתר שפך מורשה. כל ההוצאות הכרוכות בכל האמור לעיל חלות על ה 

ויים  המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים. עליו לבדוק ולוודא היכן מצ  על הקבלן לקחת בחשבון

קרקעיי תת  וצינורות  ותקי כבלים  שלמות  על  האחריות  ולסמנם.  המוסמכות  הרשויות  עם  נות  ם 

 המערכות התת קרקעיות חלה על הקבלן. 

ירה  א, המקשים על הסדרת פני החפבכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות או פסולת כל שהי

ה  את  לסלק  למידה,  מעבר  לחפור  רשאי  הקבלן  יהיה  הנדרש,  למלא  לדיוק  הפסולת,  או  אבנים 

 תשולם תוספת.השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה. עבור עבודה זו לא  מחדש את

הבנ  אדריכל  הנוף,  אדריכל  המפקח,  עם  יתואם  העבודה  בתחום  העפר  עבודות  של  סופי  יין  גובה 

 ומהנדס הקונסטרוקציה. 

 רקע.  שטחי גינון לא יידרש הידוק מבוקר אלא אם נדרש אחרת ע"י יועץ הקב

 הכנת משטחים אופקיים לרוחב המדרון.   חפירה במדרונות תעשה ע"י

 חפירת יתר 

מק התכנית,  בכל  מגבולות  יחרוג  ו/או  לחפירה  הנקוב  למפלס  מתחת  לחפור  יעמיק  שהקבלן  רה 

ס"מ והידוק    15על ידי המפקח בשכבות של    ף החפירה בחומר מילוי מאושרימלא הקבלן את עוד

של   לצפיפות  תימו   98%מכני  זו  עבודה  א.א.ש.ה.ו.  לפי  דיפייד  אם  גם  הקבלן  חשבון  על  עשה 

 לוי במועד רחוק ממועד החפירה.הוראות המפקח יבוצע המי

כחפור והקבלן לא יקבל  בכל מקרה שהקבלן חפר נפח גדול מהמסומן בתכניות לא ייחשב שטח זה  

 כלשהי עבור חפירה זו. תמורה

 חפירה/חציבה ליסודות, לצינורות ולמתקנים 

לצינורו ליסודות,  מהחפירה  חפירה/חציבה  העפר  שבתכנית.  למידות  בהתאם  תבוצע  ומתקנים  ת 

והשיפועים   המפלסים  לפי  תעוצב  החפירה  קרקעית  מקום.  בקרבת  בערמות  זמנית  יאוחסן 

פר החפור, אשר לדעת המפקח מתאים למילוי,  מפורט בסעיף הידוק. מיטב העהנדרשים ותהודק כ

חוזר,   כמילוי  הן  מישמש  בכל  למילוי  והן  להלן,  החפירה  כמפורט  צידי  אם  באתר.  אחר  קום 

לקו מהם אבנים רופפות או רגבי עפר מעורערים בכדי למנוע התדרדרות.  יסו   -יישארו ללא דיפון  

א  לאחר  רק  תעשה  המילוי  המוחזר  החזרת  המילוי  המפקח.  מילוי  ישור  בסעיף  כמפורט  יבוצע 

המילוי החוזר, טיפול    ת מתקנים וצינורות לרבות החזרתלהלן. החפירה המיועדת ליסודות, לקירו

בנ ימדדו  לא  וכיו"ב  העפר  יש  בעודפי  וכו'.  המתקנים  הצינורות,  היסודות,  במחירי  ויכללו  פרד, 

 ים המתאימים.לראות הוצאותיהם ככלולות במסגרת הפרק

 מי תהום

יהא על הקבלן לשמור  ויתגלו מי תהום, מי גשם וניקוז או מים מכל מקור אחר בחפירות,    במידה
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נה כלולות במחירי היחידה  ודה "יבשים" ללא רטיבות, כל העבודות הכרוכות בכך תהייעל תנאי עב 

 השונים ולא ישולם עליהן בנפרד.

 : מ"ק  יחידה למדידה

ידות החפירה בכתב הכמויות. סוג הציוד בו  האמור לעיל כלול במחירי יח : כל תכולת המחירים

 נקובים בכתב הכמויות. ירה לא ישנה את מחירי היחידה הישתמש הקבלן לצורך החפ 

 עבודות מילוי 40.02.03

 מילוי מובא  

מסוג   יהיה  המובא  המילוי  הקרקע  יועץ  ע"י  אחרת  צוין  לא  מיון     A-2-4עד   A-1אם  לפי 

AASHTO . 

ומ הח ידועים  ממקורות  יובא  אישורים        ומר  ימציא  הקבלן  הישראלים.  בתקנים  שעומדים  וכרים 

 בדרישות אלו. מתים את עמידת החומרים המובאיםהמא

 חומר ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה על כך.  בסמכות המפקח לפסול מקום אספקת

 החומר יובא מכל מרחק שיידרש.

ו/או המפקח ובכל מקרה לא  בהתאם להוראות יועץ הקרקע    פיזור והידוק החומר המובא יבוצע

 ה. ת בהרטבה אופטימלית ובבקרה מלא ס"מ מהודק 15-20יעלה על עובי שכבה של 

 הידוק מבוקר של מילוי  

שבמפרט הכללי. ההידוק יבוצע    51.04.09וק מבוקר לצפיפות כנדרש בסעיף  הידוק מילויים בהיד 

ועץ הקרקע. בדיקות השדה  ופטימלית. הכל לפי הנחיות י ס"מ וברטיבות א  15-20בשכבות בעובי  

 תהיינה צמודות לביצוע השכבות.

מי בכל שטחי הכביהידוק  יבוצע  בהם  לוי מבוקר  במקומות  שים, המדרכות, השבילים, הרחבות, 

 יבנו יסודות ובכל מקום אחר לפי הוראת המפקח.

 . יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק

ע.  ס"מ לאחר ההידוק, לפי הנחיות יועץ הקרק  15-20יין אינו עולה על  המילוי ייעשה בשכבות שעוב 

 ני השתית.  כוון השכבות יהיה במקביל לפ

ק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי ביכולתו להגיע  הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה ר

נים מתחת  ס"מ העליו  60-יעשה ההידוק בלדרגת הצפיפות הנדרשת לכל גובה השכבה. בכל מקרה י 

 ס"מ בלבד.   15-20לשכבות המצע בשכבות של  

המפקח ויענה על דרישות המפרט הכללי וטבלת  ומר המילוי המבוקר, יאושר ע"י  טיב וצפיפות ח 

 יפות שלהלן ו/או לפי דרישות יועץ הקרקע. הצפ

גינון(, )כגון שטחי  צפיפות  יבוצע ללא בקרת  ע"י לפחות    במקומות בהם המילוי    8יבוצע ההידוק 

 ס"מ.  20מעברי מכבש ועד להפסקת שקיעות, בשכבות של 

 : ת הנדרש באתר יהיה כמצוין להלןתחום הצפיפו 
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בות האופטימלית אשר תקבע במעבדה עבור  תכולת הרטיבות באתר תהיה בהתאם לתכולת הרטי

 הצפיפות הנדרשת.

 . -2%-+ ו2%הסטייה המותרת בתכולת הרטיבות לא תעלה על 

המינימלי הצפיפות  א.א.ש.ו.  דרגת  מודיפייד  לפי  המקסימלית  מהצפיפות  באחוזים  תבוטא  ת 

 ם לפי שטח המיון של א.א.ש.ו. אם לסוגי הקרקעות להלן המוגדריבהת

 

 

 

 

 

יחידה  

 : מ"ק  למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה למילוי. תכולת המחירים

 

 עבודות פיתוח  40.03

 מצעים 40.03.01

ב של המפרט הכללי לעבודות    51ות פרק  סעיף זה יבוצעו בהתאם לדרישכל העבודות המפורטות 

 הבניה והמפורט מטה. 

 במפרט הכללי.  51.05פורטות בסעיף רים והביצוע יתאימו לדרישות המ טיב החומ

במפרט הכללי, תבוצענה הבדיקות הבאות: דרוג, גבולות אטרברג,    51.05.01בנוסף לאמור בסעיף  

קבלן ועל חשבונו לפני אספקת החומר  תית( הבדיקות תבוצענה ע"י השווה ערך חול, גריסות )בתש 

 ים. יבו משתנוכאשר מקום החומר וט 

 המפקח בכתב לאחר גמר השלבים הבאים:  הנחת המצעים מותנית באישור

 גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח.  א.

 בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת. ב.

 על גבי התכנית וחתכי הרוחב.  של גמר עבודות העפר ושרטוטומדידת המצב הקיים  ג.

 קבלן לספק. עידה על טיב החומרים שבכוונת ההמצע המ הצגת תעודה מספק חומרי ד.

מיון  סוג   תאור החומר  לפי  החומר 
 א.א.ש.ו.

  %
 צפיפות 

 A 100 - 1 כורכר 

 A 98 - 3 חול 

-  A  ;2-5  -  A  ;2-6  -  2-4 חול חרסית 
A  

95 

 A  ;4 - A ;5 - A 94 - 2-7 חרסית חולית 

 A( ;5 )6  - 7 - A 93 - 6 חרסית רזה 

 A( ;20 )7-6 - A 92  - 7-6( 6) שמנה חרסית 
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גרוס, מדורג ומנופה בהתאם למפרט הכללי   מצע סוג א' לכבישים, ומדרכות יהיה מאבן מחצבה 

הת  51.05.02סעיף   פי  על  שיידרש  מקום  בכל  יבוצע  המפהמצע  הוראת  פי  על  ו/או  ע"ג  כניות  קח 

ניות ולפרטים )בכל מקרה עובי  התאם לתכמילוי מהודק ו/או שתית מיושרת ומהודקת בשכבות ב

על  ש יעלה  לא  לפחות    20כבה  תהיה  הצפיפות  דרגת  הידוק(.  לאחר  א.א.ש.ו    100%ס"מ  מוד. 

 במדרכות.  98%-בכבישים ו

 : מ"ק יחידה למדידה

 לעיל כלול במחיר היחידה. : כל האמורתכולת המחירים

 הדברה בריסוס קוטל עשבים   40.03.02

המיועדים בשטחים  יבוצע  עשב   הריסוס  בקוטל  משתלבת  באבן  פרומטול  לריצוף  מסוג    Sים 

 סימנקס או ש"ע.  

התחדשות הצמחייה תהיה לתקופה  -יישום החומר יבוצע בהתאם להוראות היצרן. האחריות לאי

 שנים.   3של 

 משרד החקלאות.  קבלן המאושר לעבודה זו מטעםהריסוס יעשה ע"י 

 למדידה : לא יחידה למדידה

צוף כבישים, מדרכות, שבילים  ור לעיל כלול במחיר היחידה לרי: כל האמתכולת המחירים

 ומשטחי דשא סינתטי ולא ישולם על כך בנפרד. 

 ריצוף באבנים משתלבות 40.03.03

אב  )לרבות  שונים  מסוגים  יהיו  המשתלבות  ובהאבנים  אדריכלי(  מבטון  ריצוף  לפי  ני  גוונים 

ה לכל  וון צבעוני במסמכי החוזה הכוונהכמויות. בכל מקום בו מצוין גהמפורט בתכניות ובכתב  

 גוון צבעוני ע"ב מלט לבן, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 להלן הדרישות לביצוע והנחה לאבני הריצוף: 

 ילת הביצוע. כל דוגמאות האבנים תאושרנה ע"י המזמין לפני תח  .1

מצעים  .2 תשתית  חול   על  שכבת  לפזר  יש  ומיושרת  שכבת    מהודקת  או  ויבש  נקי  טבעי 

אגרגט  סומסו  )גודל  ויבש  נקי  שטוף  בעובי    2-4ם  הסומסום    5מ"מ(  או  החול  ס"מ. 

 יפוזרו בשכבה אחידה )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים )"שבלון"(. 

ע"י  .3 שיוצרו  וחצאים  שלמות  במרצפות  להשתמש  הקבלן  רק    על  מותר  וניסור  היצרן 

 .  ות שונות מהנ"ל למיד 

ית  .4 הריצוף  באב ביצוע  שפה  מאלמנטי  מקרה  בכל  נדרש  חיל  אם  אלא  שלמות,  נים 

 ל ידי האדריכל. אחרת ע 

לשאוף   .5 יש  האפשר  ובמידת  הנגדי  השפה  אלמנט  לעבר  תהיה  הריצוף  של  ההתקדמות 

יהיה באבנים שלמות   ניתן   –ע"י תאום כי הגמר  יש לחתוך את    –  ובמידה ואין הדבר 

כי    (, יש להקפיד ימוש ב"גליוטינה" )לא יותר ש בעזרת מסור דיסק בלבד    אבני הריצוף 

 ים ועם דופן ניצבת וישרה.  האבן החתוכה תישאר ללא פגמ 

השלמה בבטון של מרווחים סביב למכסי שוחות, אבני שפה וכו' תורשה רק במקרים   .6

מ   -מיוחדים   קטן  להשלמה  הדרוש  החלק  אישור  ס"   3  -כאשר  לאחר  זאת  וגם  מ, 
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לבן    ח. במקרה שנדרשת השלמה מסוג זה יש להשלימה ביציקת בטון ע"ב מלט המפק 

 תואם לגוון אבני הריצוף.   בתוספת פיגמנט לקבלת גוון 

הוא   .7 השפה  אלמנטי  לבין  או  הריצוף  אבני  בין  המכסימלי  הרווח    4הרווח  מ"מ. 

 מ"מ.   2המינימלי  

ראשו  .8 הדוק  לבצע  יש  ההנחה  גמר  ויברצ לאחר  פלטה  ע"י  המשטח  של  )שטח  ני  יונית 

של    0.35-0.5הפלטה   צנטרפוגלי  כח  בעלת  ותדירות    2.0-1.5מ"ר(.  הרץ.    75-100טון 

 מעברים לפחות.   3זה יבוצע ע"י    הדוק 

הקפדה   .9 תוך  בעזרת מטאטא,  על המשטח  נקי  טבעי  חול  לפזר  יש  הזה,  ההדוק  לאחר 

פלטה  ור יש להמשיך בהדוק בעזרת ה על מלוי כל המרווחים בין האבנים. עם גמר הפז 

המר   3ע"י   שכל  ולוודא  לבדוק  יש  ההדוק  לאחר  נוספים.  האבנים  מעברים  בין  ווחים 

 מולאו בחול. 

 טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע מספר ימים לאחר גמר העבודה.  .10

 מ"מ.   10סטייה מותרת בבצוע מהגובה המתוכנן:    .11

לאו  .12 "שבלון"  או  סרגל  לאורך  מותרת  על    5.0רך  הסטייה  תעלה  לא  הפרש    מ"מ   7מ' 

מקס'   סמוכות  אבנים  בין  בהת   2גובה  תהיה  האבנים  הנחת  למוכתב  מ"מ.  אם 

 בתכנית. 

ריצוף  .13 בטון    בקטעי  בחגורות  המרוצף  השטח  את  לתחום  יש  שפה  באבן  תחום  שאינו 

 סמויות. 

ב  .14 גבוה  יהיה  ההידוק  לאחר  המשטח  שגובה  לדאוג  אבן    5-יש  גובה  מעל  בלבד  מ"מ 

 השפה. 

ב  .15 יום העבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים  בכל מקרה אין להשאיר שטח,  גמר 

 בחול כנדרש. 

 פני גמר ההידוק והמילוי בחול. ן לעלות עם כלי רכב על המשטח ל אי  .16

של   .17 למרחק  עד  יעשה  שקיעה    1ההידוק  למנוע  כדי  וזאת  העבודה  גבול  מקצה  מ' 

 מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול. 

ברי כאש  .18 כיוון  בשינוי  צורך  יש  ע"י  ר  וזאת  ישר,  בקו  העבודה  גבול  את  לסגור  יש  צוף 

ת באבנים שלמות, אבני קצה, או  ים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרש חיתוכים וניסור 

 חצאים. 

 יש להשתמש אך ורק בחול טבעי ונקי ולא בחול מחצבה טוף וכו'.  .19

שבו  .20 מרצפות  להחליף  יש  קיים  לריצוף  הריצוף  הקיים  בהתחברות  הריצוף  של  רות 

מחיר ולהשלי  תוספת  תשולם  לא  ואחיד.  ישר  חלק,  משטח  לקבלת  ההתחברות  את    ם 

 ם. בגין התאמת הריצוף לריצוף קיי 

יהיה   .21 הדוגמה  שטח  ובפרטים.  בתכניות  המפורט  לפי  ריצוף  דוגמת  לבצע  הקבלן  על 

10X3   משך  מ' לכל הפחות. יש לקבל את אישור המפקח ואדריכל הנוף לדוגמה לפני ה

מצא המפקח ו/או אדריכל הנוף שהדוגמה אינה תואמת את  עבודת הריצוף. במידה שי 

או דוגמאות נוספות על חשבונו, ככל    ק הקבלן את הדוגמה ויבצע דוגמה הדרישות יפר 

 שיידרש עד לקבלת אישור המפקח ואדריכל הנוף. 

המש במ  .22 בקצה  בצבע  לסמן  הקבלן  על  לריצוף  מתחת  שרוולים  בוצעו  בהם  טח  קומות 

אב  של  החיצונית  בדופן  התשתית  או  עבודות  לסיום  עד  השרוולים  מיקום  את  הגן  ן 
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תו  עם  הצ השונות.  רכיבי  השחלת  לאחר  העבודות  ימחק  ם  השונים  והכבילה  נרת 

 הקבלן את סימוני הצבע. 

 : מ"ר יחידה למדידה

שטחי  כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה לרבות ריסוס בחומר מונע נביטה ב :תכולת המחירים

 ת ורחבות בהתאם לדרישות מפרט זה.  שבילים, כבישים, מדרכו

 אבני שפה    40.03.04

 הבא:  לפי הפרוט 19השפה יתאימו לת"י כל אבני 

 למדרכות שוליים ולמפרצי חניה.  א.

 לאיי תנועה.  ב.

 לשוליים של שבילים וחצרות. ג.

 אבן שפה מונמכת למעברי חציה. ד.

 . 19תאם לת"י  דרישות החוזק והגימור יהיה בה

 לא פגמים, ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים ובועות אויר. האבנים יהיו ל 

על יסוד  ס"מ  15/30או   ס"מ 17/25ני שפה כביש בחתך העבודה כוללת אספקה והתקנת אב

יסוד הבטון    .עם גב בטון, שיוצק ע"ג מצע מהודק בהתאם  לפרטים ולתכניות  20-טון ב ומשענת ב 

ס"מ ו/או לפי התכניות. כמות הצמנט בבטון   x 10 10  ס"מ עם גב בטון במידות 10י יהיה בעוב 

 יציקת גב הבטון תיעשה בתבניות.   ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. 250תהיה לפחות 

ס"מ מכל צד של   5ס"מ. רוחב יסוד הבטון יבלוט לפחות  10בטון בעובי  אבני תעלה יבוצעו על יסוד 

 אבן התעלה. 

. במקרה של אבנים צבעוניות )מלבד  1:2מנט ביחס  ם שבין האבנים יבוצע בטיט צמילוי המשקי

האבן. בסוף העבודה יבוצע ניקוי המישקים  פיגמנט לקבלת גוון תואם לגוון גוון אפור( יוסף 

 חיד של האבנים. לקבלת מראה רציף וא

. כולל אבן  בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי מטר ורבע מטר מיוצרים במפעל לפי הצורך

  לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות. לא מן בתכניות.שפה מונמכת כמסו

 יורשה השימוש בשברי אבן שפה.

כאני למידות הנדרשות. עלות  במידת הצורך חיתוך ישר או אלכסוני של האבנים יבוצע במסור מ

 החיתוך כלולה במחירי היחידה בכתב הכמויות. 

 בשלוש צורות:  אבן השפה תונח באתר

 ס"מ ממפלס סופי של הכביש.  10בגובה  . 1

 מונמכת. סות לחניות או באזורי אבן שפה ס"מ ממפלס הכביש בכני 0-2בגובה  . 2

האבן המשופעת ינוסרו במפגש עם  ס"מ. קצוות   2  -ו 15בשיפוע, במעבר בין הגבהים   . 3

 האבנים האופקיות.
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 ט. רך להשלים חלקים של אבן בטיבכל הפינות ינוסרו האבנים כך שלא יהיה צו

מתוכננת. האספלט הקיים  באזורי אספלט קיימים באיי תנועה יתבצע ניסור בקו אבן השפה ה

ומשענת מבטון.  י יפורק. תיחפר תעלה במידות הדרושות להנחת אבן השפה ויסוד  בשטח הא

לאספלט  תחתית התעלה תיושר ותהודק. בגמר הנחת אבן השפה ייסתם המרווח בין אבן השפה 

 ק ומהודק. הקיים בבטון אספלט ד 

 : מ"א יחידה למדידה

 בכתב הכמויות.  ל במחיר היחידות של אבני השפה  : כל האמור לעיל כלו תכולת המחירים

 אבני גן ואבני גומה לעץ    40.03.05

 האבנים יהיו ללא פגמים, ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים ובועות אויר. 

לעץ כמפורט בתכניות, בפרטים ובשאר והתקנת אבני גן ואבני גומה  העבודה כוללת אספקה 

ודק בהתאם  יוצק ע"ג מצע מהעם גב בטון ש 20-ומשענת בטון בעל יסוד  מסמכי מכרז/חוזה זה

ס"מ ו/או לפי   x  10 10ס"מ עם גב בטון במידות   10לפרטים ולתכניות. יסוד הבטון יהיה בעובי 

בטון מוכן. יציקת גב הבטון  ק"ג למ"ק תערובת  250לפחות התכניות. כמות הצמנט בבטון תהיה  

 תיעשה בתבניות. 

ים צבעוניות )מלבד  . במקרה של אבנ1:2אבנים יבוצע בטיט צמנט ביחס  מילוי המשקים שבין ה

גוון אפור( יוסף פיגמנט לקבלת גוון תואם לגוון האבן. בסוף העבודה יבוצע ניקוי המישקים  

 האבנים. לקבלת מראה רציף ואחיד של 

 י שפה באורך חצי מטר ורבע מטר מיוצרים במפעל לפי הצורך.  בעקומות יותקנו אבנ 

במסור מכאני למידות הנדרשות. עלות  ל האבנים יבוצע  הצורך חיתוך ישר או אלכסוני ש במידת

 החיתוך כלולה במירי היחידה בכתב הכמויות.

 אבני גן    –: מ"א יחידה למדידה

 בוע או עיגול מושלמים( מכלול אבני הגומה לקבלת רי אבני גומה לעץ )כל –יח' 

 מויות. ר היחידות של אבני הגן בכתב הכ: כל האמור לעיל כלול במחיתכולת המחירים

 עבודות אספלט  640.03.0

 כללי 

 של המפרט הכללי לעבודות הבניה.  51כל העבודות יבוצעו לפי פרק  

 ציפוי יסוד )אמולסיה ביטומנית( 

מ"ר או כמפורט בכתב הכמויות על פני התשתית  ליטר ל  0.8בשיעור     M.S.-10ריסוס ביטומן מסוג

 היצרן.  בהתאם להנחיות   קח. יבוצע בסמוך לביצוע האספלטלאחר אישורה ע"י המפ

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 שכבה מקשרת –בטון אספלט 
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  51.12.05תערובת בהתאם לסעיף  האגרגטים ותכונות המ. דרוג  ס"   5עובי השכבה המקשרת יהיה  

 .  3/4לי " במפרט הכללי עם גודל גרגיר מקסימא

 .PG  70-10הכללי סוג הביטומן יהא  בניגוד לאמור  במפרט 

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 ציפוי מאחה 

בכתב הכמויות יבוצע על פני כל  בשיעור כמפורט   .T.S.E מסוג ריסוס מאחה מאמולסיה ביטומנית

 עליונה. אטוא לפני יישום שכבת האספלט ה שטח האספלט בסמוך למועד השלמת הט 

 פני האספלט ינוקו מכל לכלוך אבק ופסולת לפני ביצוע הריסוס. 

 .  ריסוס, יישום האספלט, לא יעלה על שלוש שעותמשך הזמן בין המועדים הנ"ל, טאטוא, 

כוסו   ולא  שירוססו  העבודה,  שטחים  חידוש  לפני  בשנית,  ירוססו  העבודה,  יום  בתום  באספלט 

 ק"ג למ"ר ללא תמורה.   0.2 עורבשי

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 שכבה עליונה  –בטון אספלט 

השכ יהיה  עובי  העליונה  וב  3-5בה  בתכניות  כמצוין  ותכונס"מ  האגרגטים  דרוג  ות  פרטים. 

 .  3/8סימאלי "במפרט הכללי עם גודל גרגיר מק 51.12.05התערובת בהתאם לסעיף  

 . PG 70-10ללי סוג הביטומן יהא בניגוד למפרט הכ

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 משטחי גומי למתקני משחק וספורט    40.03.07

מסוג    שכבת תהיה  העליונה  תהיה    TPV-Eהגומי  התחתונה  השכבה  שחור.  בגוון  חלקיקים  ללא 

לפי בחירת האדריכל.  BS7188-ו  EN1177לפי תקן בריטי    EPDMאו    SBRמסוג   יהיו  הגוונים   .

ע"ג  בהתאם   ייושמו  הגומי  משטחי  אחד.  במשטח  גוונים  מספר  של  שילוב  יבצע  הקבלן  לצורך 

 ס"מ.   5י משטחי אספלט למדרכות בעוב

י הגומי  משטח  בת"י  עובי  לאמור  בהתאם  מתק  1498היה  וגובה  לסוג  הקבלן  ידי  על  ני  ויותאם 

 בלן. תאמת עובי משטחי הגומי למתקני המשחק הינה על הקהמשחק והכושר. האחריות על ה

רווחים   ללא  ומדויקים  נקיים  יהיו  ליציקה  יציקה  בין  והמישקים  ביציקה  יבוצעו  הגומי  משטחי 

ר צבעי גומי כמפורט בתכניולת. הגבולות בין המשטחים  כל משטח יבוצע על בסיס מספ  ובליטות.

 שונים יהיו חדים ומדויקים. הצבועניים ה

בין משטח הגומי למשטח מרוצף  בכל בו תהיה השקה  כך שיתקבל    מקום  יהיו בליטות  לא  אחר 

 משטח רציף. 
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 : מ"ר יחידה למדידה

 יר היחידה.: כל האמור לעיל כלול במח תכולת המחירים

 משטחי בטון חשוף ריצוף    40.03.08

 המפרט הכללי לעבודות הבניה.  של 50-ו  40,  02העבודה תבוצע ע"פ דרישות פרקים 

כמפורט בתכניות  30-ון מזוין בשטחי הבטון החשוף ומדרגות הבטון החשוף יהיו מבט מ

מ ועל גבי יריעות  ס" 5הקונסטרוקציה. יציקת משטחי הבטון תעשה על גבי שכבת בטו רזה בעובי 

והחומרים  . הכל כמפורט בתכניות הקונסטרוקציה. המחיר כולל את כל העבודות  פוליאתילן

טפסנות, הסדרת   של העבודה לרבות צורת דרך, משאבות בטון, זיון, הדרושים לביצוע מושלם

 שיפועי ניקוז וכדומה. 

 ה"הליקופטר".תבוצע החלקה של פני הבטון באמצעות "הליקופטר" עד למחיקת סימני 

 מ"ר לאישור אדריכל הנוף.  10קבלן יבצע דוגמה בשטח לפני הביצוע ה

בהתאם לתכניות   –באמצעות ניסור הבטון  מ"מ ויבוצעו  3ת יהיו בעובי עד תפרי ההתפשטו 

 הקונסטרוקציה. הניסור יבוצע בקווים ישירים בתאם לתכניות ולפרטים. הפיתוח ו 

"ע למניעת ספיגת מים בפני  תוצרת סיקה או ש UVלר עמיד בתום הביצוע על פני הבטון ייושם סי 

 הבטון. 

 . 2279לפי ת"י   לפחות R-11הבטון הסופיים תהיה  דרגת ההתנגדות להחלקה של פני 

 : מ"ר  יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות בכתב הכמויות. יםתכולת המחיר

 משטחי בטון משופעים למדרגות 40.03.09

בט  יבוצעו  משטחי  למדרגות  משופעים  בפרק  ון  האמור  וכל  הקונסטרוקטור  תכניות  של    02לפי 

וה המיוחד  י המפרט  את  כוללת  העבודה  הכללי.  הבטון,  מפרט  משטח  בתחתית  האיטום  ריעות 

זיון   עבור  טפסנות,  הבטון  משולשי  יציקת  המשופע,  המשטח  יציקת  היציקה,  לפני  וסידורו 

 ת האשפרה הנדרשות.המדרגות ע"ג המשטח המשופע ועבודו

 : לא למדידה.דידהיחידה למ

 דרגות. וא כלול במחיר היחידה לביצוע מ: משטח הבטון לא יימדד בנפרד וה תכולת המחירים

 מדרגות מאלמנטי בטון טרומי   40.03.10

 כללי 

 המדרגות תבוצענה על פי המפרט הכללי לעבודות בניה.  

 המדרגות תהינה כדוגמת הנדרש בתכניות ובפרטים. 

מזויין יצוק באתר בטיט צמנטי כולל תוספי הדבקה ו/או באמצעים  המדרגות יקובעו ליסוד בטון  

 רים באישור המפקח.  אח

 יתאים וינסר את האבנים בשטח להתאמתן לרוחב מהלך המדרגות.  ך הקבלןבמידת הצור



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

201 

 

 הנחת אבני המדרגות תהיה בצמוד זו לזו.   –המישקים )הפוגות( יהיו ברוחב מזערי 

 רגות/אבני המדרגות יהיו נקיים מכל שיירי בטון. קים בין אבני החיפוי של המדהמיש

ה המדרגה  פני  צבעוניעל  החלקה  נגד  פס  יבצע  המדרגה    5ברוחב    קבלן  לגוון  ניגודי  בגוון  ס"מ 

 .  6חלק   1918בהתאם לדרישות ת"י 

פקח ואדריכל  מדרגות לפחות לאישור המ  3ובגובה    1.5הקבלן יבצע מהלך מדרגות לדוגמה ברוחב  

המשך לפני  א   הנוף  שהדוגמה  הנוף  אדריכל  ו/או  המפקח  שימצא  במידה  המדרגות.  ינה  ביצוע 

דוגמה ויבצע דוגמה או דוגמאות נוספות על חשבונו, ככל  לן את התואמת את הדרישות יפרק הקב

 שיידרש עד לקבלת אישור המפקח ואדריכל הנוף. 

לבחירת האדריכל   בגוון צבעוני  יהיו  ו/או בגמר סיתוהמדרגות  לבן  ת כמוגדר בתכניות  ע"ב מלט 

 ובפרטים. 

 : מ"א יחידה למדידה

 פויי מדרגות באבן מתועשת.דות לחי ל האמור לעיל כלול במחירי היחי: כתכולת המחירים

 חיפוי מדרגות באבן גרניט   40.03.11

 כללי 

 .  40ופרק  14המדרגות תבוצענה על פי המפרט הכללי לעבודות בניה פרק 

 ות ובפרטים. ת תהינה כדוגמת הנדרש בתכניהמדרגו

ה ו/או  תר בטיט צמנטי כולל תוספי הדבקאבני הרום והשלח יקובעו ליסוד בטון מזויין יצוק בא

 באמצעים אחרים באישור המפקח.  

 במידת הצורך הקבלן יתאים וינסר את האבנים בשטח להתאמתן לרוחב מהלך המדרגות. 

 בצמוד זו לזו.   הנחת אבני המדרגות תהיה –י המישקים )הפוגות( יהיו ברוחב מזער

 . גות יהיו נקיים מכל שיירי בטוןהמישקים בין אבני החיפוי של המדרגות/אבני המדר 

ס"מ למניעת החלקה. החיספוס ייעשה באמצעות עיבוד    5השלח יכללו פס מחוספס ברוחב  אבני  

 . 6חלק  1918ת"י   האבן ולא באמצעות סרטי הדבקה. הפס למניעת החלקה יתאים לדרישות

המפקח ואדריכל  מדרגות לפחות לאישור    3ובגובה    1.5ע מהלך מדרגות לדוגמה ברוחב  הקבלן יבצ

המשך   לפני  ההנוף  אינה  ביצוע  שהדוגמה  הנוף  אדריכל  ו/או  המפקח  שימצא  במידה  מדרגות. 

ככל    תואמת את הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמה ויבצע דוגמה או דוגמאות נוספות על חשבונו,

 המפקח ואדריכל הנוף.   שיידרש עד לקבלת אישור

עבור   אחיד  יהיה  מדרגות  לחיפוי  האבן  ידיגוון  על  ויאושר  המדרגות  גרמי  לפני  האדריכ  כל  ל 

 דוגמאות אבן בגוון הנדרש.  3הביצוע. על הקבלן להציג לאישור האדריכל לפחות 

 : מ"א יחידה למדידה

 באבן גרניט.רי היחידות לחיפויי מדרגות : כל האמור לעיל כלול במחיתכולת המחירים

 חיפוי קירות באבן מתועשת )בטון אדריכלי(   40.03.12
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  1חלקים    2378, תקן  378על פי מפמ"כ    –וצע "בשיטה הרטובה"  הקירות באבן בכל גובה יב חיפוי  

 של המפרט הכללי.  14ופרק  2-ו

הקבל  על  הבטון  תשתית  על  ישירות  הדבקה  לבצע  יהיה  ניתן  שלא  ע"פ  ככל  טיח  ליישם  יהיה  ן 

תשתית    . עבורשל המפרט הכללי כתשתית לביצוע ההדבקה  09ופרק    2חלק    1920ת ת"י  דרישו

ישולם   לא  זו  )עשויים  טיח  העוגנים  עבור  הקדחים  כל  החיפוי.  בעבודת  כלולה  והיא  בנפרד 

 נירוסטה בלבד( ייסתמו בסוף העבודה בפקק אבן בקוטר וסוג זהים לקוטר הקדח. 

 בתכניות ובפרטים. ופן הנחת האבן יהיה כמפורט כיוון וא 

 ננים. מ מתחת לפני הקרקע המתוכ ס"  10  חיפוי הקיר יבוצע לכל גובה הקיר ויחדור לפחות

האבנים יטופלו בצורת העיבוד הנדרשת בפרטים ובתכניות מכל הכיוונים הנראים לעין, כולל צדי  

 האבן.  

 בן שונים. גוון האבן יהיה אחיד. לא יותר שימוש בגווני א

  3באורך  מ"ר לפחות וראש קיר    5ה יש לבצע דוגמה של קטע חזית פינתי בשטח  לפני ביצוע העבוד

יכלול גם קופינג(. יש לקבל את אישור אדריכל הנוף והמפקח לדוגמה.  מ' לפחות )קטע הדוגמה  

הקירות   עבודות  ביצוע  גמר  עד  תשמר  הנוף  ואדריכל  המפקח  ע"י  תאושר  אשר  הקיר  דוגמת 

 ירות. מש כדוגמה מחייבת לביצוע הק ותש

העבודה.   לביצוע  המתאימה  האבן  מקורות  להבטחת  אחראי  חייבים    מקורותהקבלן  האבן 

 קח  לפני תחילת העבודה.  באישור המפ

 העבודה כוללת סיתות מקומי ו/או ניסור של האבנים ליצירת אבני פינה והתאמות אחרות.

ם יהיה על הקבלן  התקנים והמפרטים הרלוונטיי  היה וטיב העבודה של הקבלן לא עמד בדרישות

עד   חשבונו  על  מחדש  ולבצעו  הקיר  חיפוי  את  הביצ   לעמידה לפרק  וברמת  הבדיקות  וע  בכל 

 הנדרשת. 

ס"מ בין האבנים מול פתח הניקוז ותבוצע התאמה של גודל    5באזור הנקזים יושאר מרווח של  

 האבן. 

)הפוגות( יהיו ברוחב מקסימאלי של   עד    0.5המישקים  ויהיו שקועים  "מ מפני האבן  ס  0.5ס"מ 

 )בשוליה(, אלא אם צוין אחרת בתכניות. 

 אחרת בתכניות. כגוון האבן, אלא אם צויןיהיה  גוון הכיחול 

עבודות ההכנה לחיפוי הקיר כוללות בין היתר ניקוי פני הקיר, ועיגון רשת ברזל מגולוונת לקיר  

והתאמות כולל עיבוד    בת טיט בגב החיפוי, חיתוכיםהבטון. עבודות החיפוי כוללות בין היתר שכ

החיפו  של  ועיגון  קשירה  ופינות,  נקזים  לרשת פתחי  לביצוע   י  הדרוש  וכל  של    הברזל  מושלם 

 החיפוי. 

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות לחיפוי קירות בכתב הכמויות. תכולת המחירים
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 ג(חיפוי אבן ראש )קופינ  40.03.13

 של המפרט הכללי.  14ופרק  1חלק   2378, תקן 378כ  פי מפמ" חיפוי אבן הראש יבוצע על

 ים.  אש תהייה כמפורט בתכניות ובפרטאבן הר

עיגון האבן לקיר יעשה באמצעות חיספוס פני האבן התחתונה והדבקה בטיט צמנטי כולל תוספי  

 הדבקה ו/או באמצעים אחרים באישור המפקח.  

)הפוגו עד  ס"מ    0.5ת( יהיו ברוחב מקסימאלי של  המישקים  ס"מ מפני האבן    0.5ויהיו שקועים 

 וין אחרת בתכניות. )בשוליה(, אלא אם צ

 אחרת בתכניות כיחול המישקים יהיה בגוון האבן.  אם לא צוין 

 המישקים ושולי האבן יהיו נקיים מכל שיירי בטון. 

 : מ"א יחידה למדידה

 ל במחירי היחידה.: כל האמור לעיל כלו תכולת המחירים

 

 ה גרות פלדמס 40.04

 כללי  40.04.01

 של המפרט הכללי.  19-ו  11העבודות יבוצעו בהתאם לאמור בפרקים 

הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט  עבודות  

ס  בתכניות ובפרטים, כולל ריתוך, גילוון, צביעה "גמר צבע חוץ", התקנה, עיגון וביסו 

 בקירות ו/או בקרקע.  

, זיזים או  ת, שיסופקו לאתר ויורכבו באתר, יהיו חלקים וללא בליטות לקי המתכ כל ח 

 קוצים.   

אי להתאמת מידות רכיבי הפלדה למידות בשטח. לא יתקבלו הפרשי מידות  הקבלן אחר 

 עקב אי התאמה לשטח ותיקון הביצוע יהיה על חשבון הקבלן. 

 חוצה. גול ושקועים כך שלא יבלטו הכל הברגים יהיו בעלי ראש ע 

ם  בסגר פלסטי )"פקק"( בגוון תוא כל הקצוות הפתוחים של צינורות ו/או פרופילי הפלדה ייסגרו

 לגוון צבע מסגרות הפלדה.   

 פלדה, ריתוך וגילוון 

 של המפרט הכללי ודרישות ת"י.  19טיב הפלדה, הריתוך והגילוון יעמדו בדרישות פרק 

 לפני תהליך הגילוון.   כל הריתוכים יעשו

ך מעולה. הריתוכים  לפי תכנית יבוצע ע"י הקבלן בבית המלאכה כדי להבטיח ריתו  חלקים  ריתוך

 וך רצוף ואטום, אלא אם צוין במפורש אחרת על גבי התכניות. יבוצעו ברית 
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לכלוך   ומכל  ערגול  מקליפת  חלודה מתקלפת,  מכל  לכך  המיועדים  ינוקו המקומות  הריתוך  לפני 

 רבית. קנות מוהחלקים יוכנסו זה לזה בדייאחר, 

טות עד  ו/או ישחיז ויתקן שקעים או בליהתפר לאחר הריתוך יהיה חלק בכל מקום. הקבלן יפצור  

 לקבלת תפר חלק ונקי. 

מפותלים   שטחים  יאושרו  לא  מזערית.  תהיה  הפרופילים  שהתעקמות  כך  יבוצעו  הריתוכים 

 ומעוקמים כלשהם. 

ד ליטול  רשאי  יהיה  חהמפקח  חיתוך  ע"י  ריתוכים  מוגמאות  הוא  לקים  אשר  במקומות  רותכים 

בדיקות עלות  במעבדה.  ולבדקם  שי  יבחר  ככל  על הקבלן.  על  המעבדה תהיה  יהיה  ליקויים  תגלו 

 הקבלן לבצע את תיקון החלק ממנו נלקחה הדוגמה עד להתאמת החלק לדרישות. 

אל פלדת  העשויים  החלקים  למעט  הפלדה  מסגרות  חלקי  מגלוונים  חלד  -כל  יהיו  )נירוסטה( 

 מיקרון.  80בעובי  918אבץ חם לפי ת"י  בילה בבט

 צביעה 

 במפרט הכללי.  11057ה יבוצעו לפי דרישות סעיף עבודות הצביע 

לפי בחירת המזמין אלמנטי הגדרות, שערים ומסתורי תשתיות ייצבעו בגוון אחד או בשני גוונים  

 נים כלולה במחיר היחידה. גוו   2-לבחירת המזמין. צביעה בגוון אחד או ב

 ונים גו

 . RALוון לבחירת האדריכל לפי קטלוג ג

 פלב"מ )נירוסטה( 

 . L316בלתי מחלידה תהיה מסוג פלב"מ  פלדה

ויקבלו טקסטורה שווה במשטחים    4משטחי הפלדה יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה לליטוש מס'  

 צמודים. 

 לוטין. המפורט, עגולים ומלוטשים לחצינורות פלב"מ יהיו ללא תפר או מרותכים בקוטר 

 זמה( כל החיתוכים יבוצעו בגיליוטינה או לייזר )לא באמצעות פל

 מ"מ לפחות.  2.6וסטה בעובי חיזוקים ייעשו ע"י פח ניר

 ברגים ואומים יתאימו לתפקיד, יעשו מפלב"מ או פלדה מצופה קדמיום.  

 מ"מ.   50במרחקים שאינם עולים על החיבורים ייעשו ע"י ריתוך נקודה או ע"י מסמרות שקועות 

קים שיש לרתך. ריתוך פלב"מ  הריתוך יבוצע עם אלקטרודות מחומר זהה לזה של השטחים והחל

כל  יעש לאורך  יבוצע  הריתוך  הפלב"מ.  סוג  של   לזו  זהה  סגסוגת  של  ריתוך  חוט  עם  בארגון  ה 

או תפרי הריתוך לאחר  התפר. ילוטש לחלוטין ללא השארת סימן. חומר הריתוך ייבחר כך שלא יר

 ומות הריתוך. יבטיח את טיב התפרים וימנע העלאת חלודה והתהוות סדקים מק, וכן  הליטוש

 בצע פסיווציה באזור הריתוך בפסיוטור מתאים. בגמר הריתוך יש ל
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 תכניות ייצור 

ואדריכל   המפקח  לאישור  לספק  הקבלן  הפלדה  על  רכיבי  כל  של  מפורטות  ייצור  תכניות  הנוף 

 במסגרת מכרז/חוזה זה.  הנדרשים

ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת אופן התכני רכבת אלמנטי הפלדה  ות הייצור יהיו מפורטות 

מיקו אופן  לרבות:  הפלדה,  פרופילי  וגודל  סוג  הברגים,  סוג  ריתוכים,  מיקום  לברגים,  חורים  ם 

 ו לקרקע וכו'.העיגון לקירות ו/א 

 יות הייצור.ת אישור המפקח והמתכנן לתכנאין להתחיל בייצור רכיבי הפלדה טרם קבל

 דוגמה 

מ' לפחות    4הנדרשים במכרז/חוזה זה באורך    על הקבלן לייצר דוגמה לכל אחד מאלמנטי הפלדה

 ובגובה כנדרש בתכניות, ובכללם גדרות, מעקים ומאחזי יד.

 דה מושלמת מכל סוג. שערים יש לייצר ולהתקין יחי

כון התקנים לצורך אימות  יגונן כנדרש יש להזמין את מלאחר התקנת הדוגמאות בשטח לרבות ע

 י המפקח והמתכנן. הדוגמאות לתכניות הייצור, שאושרו על יד

ר הדוגמה על ידי המפקח, המתכנן ומכון התקנים ימשיך הקבלן בביצוע כלל רכיבי  רק לאחר אישו

 קט, בהתאם לדוגמאות המאושרות.מסגרות הפלדה לפרוי

 ם יחולו על הקבלן. עלות בדיקות מכון התקני

 מידות  

ות, עמודים וכד'.  ל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוט כ 

 ת על הקבלן לקחת באתר. כל יתר המידו 

 לא תורשה כל סטייה מהמתוכנן אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המתכנן. 

 גדרות ומעקי בטיחות   0240.04.

 ת. ות התכניות ו/או כתב הכמויו הקבלן יבצע גדרות בהתאם לדריש 

ת היצרן ו/או  עיגון הגדרות בקרקע יבוצע באמצעות יסודות בטון בהתאם להוראו 

ס"מ. פני היסוד העליונים יהיו    30/30/40-ל מקרה לא קטנים מ הקונסטרוקטור ובכ 

מ' יקובעו    2.5ננים. גדרות בגובה מעל  ס"מ מתחת לפני הקרקע המתוכ   10לפחות  

 ס"מ.   40/40/80בטון בגודל מינימאלי של  באמצעות יסודות  

הגדר  ום בקירות הבטון, השחלת עמודי  עיגון הגדרות בקירות פיתוח יבוצע באמצעות קידוח יהל 

יה  קוטר הקדח  לגוון הקופינג.  זהה  יהיה  דייס הבטון  גוון  לעיגון.  בטון  בדייס  ומילוי  יה  לחורים 

  2ה עד לאלמנטי פלד  4ידות שלהלן: " בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור ובכל מקרה לא יפחת מהמ

 מ'.  2לאלמנטי פלדה מעל   5" -מ' ו

אב דרך  יבוצעו  תנותהקידוחים  לא  שהאבן  באופן  הקופינג  יינזקו.  ן  לא  הקידוח  ושפת  והקיר  ק 

נזק לאבני הקופינג או אבני החיפוי   וייגרם  את האבנים שניזוקו באבנים    יחליף הקבלן  –במידה 

 חשבונו.חדשות מאותו סוג וגודל על  
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 : מ"א  יחידה למדידה

ות, לרבות האמור בסעיף  : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות בכתב הכמויתכולת המחירים

צוין מפורשות בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. מחיר היחידה    40.04.01 גם אם הדבר לא  )כללי(, 

כ  הכמויות  בהתאםבכתב  פיתוח  קיר  ע"ג  או  בקרקע  המעקה/גדר  עיגון  את  בתכניות    ולל  לנדרש 

 לא תשולם תוספת עבור אופני עיגון שונים. ו/או באתר ו

 קים מאחזי יד ומע   40.04.03

 התאם לדרישות התכניות ו/או כתב הכמויות. הקבלן יבצע גדרות ומעקים ב 

 . 1  חלק   2142-ו   1142המעקים ומאחזי היד יעמדו בדרישות ת"י  

דות בטון בהתאם להוראות  עיגון המעקים ומאחזי היד בקרקע יבוצע באמצעות יסו 

היסוד  ס"מ. פני    30/30/40-רן ו/או הקונסטרוקטור ובכל מקרה לא קטנים מ היצ 

מ'    2.5ס"מ מתחת לפני הקרקע המתוכננים. גדרות בגובה מעל    10העליונים יהיו לפחות  

 ס"מ.   40/40/80ימאלי של  יקובעו באמצעות יסודות בטון בגודל מינ 

יות יבוצע באמצעות קידוח יהלום  ות פיתוח ו/או במדרגות טרומעיגון המעקים ומאחזי היד בקיר

יגון. גוון דייס הבטון יהיה  ה לחורים ומילוי בדייס בטון לעבקירות הבטון, השחלת מוטות המעק 

וב הקונסטרוקטור  להנחיות  בהתאם  יהיה  הקדח  קוטר  הקופינג.  לגוון  יפחת  זהה  לא  מקרה  כל 

 מ'.  2לאלמנטי פלדה מעל   5"-מ' ו  2לאלמנטי פלדה עד   4מהמידות שלהלן: "

וש והקיר  תנותק  לא  שהאבן  באופן  האבן  דרך  יבוצעו  במידה  הקידוחים  יינזקו.  לא  הקידוח  פת 

יחליף הקבלן את האבנים שניזוקו באבנים חדשות    –יגרם נזק לאבני הקופינג או אבני החיפוי  וי

 וג וגודל על חשבונו. מאותו ס 

 : מ"א  יחידה למדידה

רי היחידות בכתב הכמויות, לרבות האמור בסעיף  : כל האמור לעיל כלול במחיםתכולת המחירי

צוין מפורשות בת )כללי(,    40.04.01 יאור הסעיף בכתב הכמויות. מחיר היחידה  גם אם הדבר לא 

בתכניות   לנדרש  בהתאם  פיתוח  קיר  ע"ג  או  בקרקע  המעקה/גדר  עיגון  את  כולל  הכמויות  בכתב 

 ת עבור אופני עיגון שונים. ו/או באתר ולא תשולם תוספ

 כנפיים -שערים דו 40.04.04

יקובעו ביסודות ו/בטון בה  עמודי השערים  יצרן/ספק השערים  או הקונסטרוקטור  תאם לדרישת 

 לפחות.    30-ס"מ וסוג הבטון יהיה ב 100/100/100-ובכל מקרה גודל היסודות לא יפחת מ

 הקרקע המתוכננים. ס"מ מתחת לפני  15פני היסוד העליונים יהיו לפחות 

מ"מ לפחות    100ו  יהם יבלט, קצותSA  37.2דוק של בסיס העמוד יהיו מגולוונים מחומר  ברגיי ההי

 יס העמוד. מעל פני פח בס

יחסית לפני הבטון.   וניצבות שלה  לוודא העמדה מפולסת של ברגים אלה  יש  יציקת הבטון  בזמן 

 ס, יבוצע גראוטינג.בסיס הבטון יוצק רק עד פח הקיבוע. לאחר השלמת הפילו

בקצה הכנף לא    KG  300של    ער יועמד מפולס בכל מישוריו, ויציב, בהפעלת כוח בשיעורעמוד הש

 שהיא של פח הבסיס. התאמה בין שתי כנפי השער תבטיח המשכיות ורצף.תהיה תזוזה כל
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תישאר   כנף  כל  לשנייה.  יחסית  אחת  של  המשך  תהיינה  הכנפיים  ושתי  מפולסים  יהיו  השערים 

 שתזוז עקב פילוס לקוי.  לעמוד במקום בו הושארה מבלי

מיוחד, מיד בסיום    המיסבים והתותבים בגריז פחמני  ל הציריםיבוצע גירוז כל משטחי ההחלקה ש

 ההרכבה. 

 מעלות לפחות.  180השער יהיה ניתן לפתיחה בזווית של  

 פרזול השער לרבות המנעול יהיה ניתן להפעלה ולפתיחה מבפנים ומבחוץ. 

בהכ שני  באמצעות  יינעלו  זו נפיים  הכנפיים  לקיבוע  רתק(  מנעול  )מסוג  עליון  בריח  לזו    ריחים. 

במשטחובר הכנפיים  לקיבוע  תחתון  מנעול.    יח  לתליית  אוזניים  יכלול  הבריחים  שני  המרוצף. 

עם צינור פלדה בקוטר מתאים    20-ס"מ מבטון ב   5לקיבוע הבריח התחתון יבוצע יסוד בטון בעובי  

 בה העליונה של פני הריצוף.  קיבוע יבוצע בטרם ביצוע השכלבריח. 

ס"מ.    30/30/30ל מינימאלי  מתכת מעוגנים ביסוד בטון בגוד   מפרופילילכל כנף יבוצעו "סטופרים"  

פלסטיים   במגינים  ויצויידו  הפתיחה  בעת  בטוחה  בצורה  הכנפיים  עצירת  יאפשרו  הסטופרים 

 ". לאזורי ההשקה של של כנף השער עם ה"סטופר

ל  פתחות. כמ  3הבריחים ואוזני תליית המנעולים. כל מנעול יסופק עם  הקבלן יספק מנעולים לכל  

 עותקים למזמין.  6-( שיסופק בMaster Key)המנעולים יתאימו למפתח מסטר 

 כל המנעולים יהיו מסוג מולטילוק או ש"ע. 

ייתלו באמצעות   רכב  לכלי  כל השע  3שערים  צירי  כנף.  לכל  לפחות  כנגד  צירים  מוגנים  יהיו  רים 

 הרמה. 

 רן השער. כל האביזרים יהיו חרושתיים מגולוונים ומיוצרים ע"י יצ

 : יח'.  יחידה למדידה

, גם אם  40.04.01: כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה, לרבות האמור בסעיף  חיריםתכולת המ

ולל מנעול צילינדר,  הדבר לא צוין מפורשות בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. כמו כן מחיר השער כ

 חיזה , מנעול רתק ובריח תחתון. ידיות א

 כי רגלשערי כנף להול 40.04.05

יקובעו ביסודות בט ע ו/או הקונסטרוקטור  מודי השערים  יצרן/ספק השערים  ון בהתאם לדרישת 

 לפחות.   30-ס"מ וסוג הבטון יהיה ב 80/80/80-ובכל מקרה גודל היסודות לא יפחת מ

 לפני הקרקע המתוכננים. ס"מ מתחת  15ים יהיו לפחות פני היסוד העליונ

מ"מ לפחות    100לטו  , קצותיהם יבSA  37.2נים מחומר  ו מגולוו ברגיי ההידוק של בסיס העמוד יהי 

 מעל פני פח בסיס העמוד. 

לוודא העמדה מפולסת   יש  יציקת הבטון  יחסית לפני הבטון.  בזמן  וניצבות שלה  של ברגים אלה 

 הפילוס, יבוצע גראוטינג.עד פח הקיבוע. לאחר השלמת    בסיס הבטון יוצק רק

בקצה הכנף לא    KG  300יציב, בהפעלת כוח בשיעור של  עמוד השער יועמד מפולס בכל מישוריו, ו 

 תהיה תזוזה כלשהיא של פח הבסיס.  
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 מ"מ לפחות.  2.6מ"מ ועובי דופן   60/40בחתך  RHSלי כנף השער תורכב ממסגרת של פרופי

 הושארה מבלי שתזוז עקב פילוס לקווי.לסת ותישאר לעמוד במקום בו הכנף תהיה מפו

בגריז פחמני מיוחד, מיד בסיום    קה של הצירים המיסבים והתותביםיבוצע גירוז כל משטחי ההחל

 ההרכבה. 

 לפחות. מעלות  180השער יהיה ניתן לפתיחה בזווית של  

 ם ומבחוץ. פרזול השער לרבות המנעול יהיה ניתן להפעלה ולפתיחה מבפני

ב יינעלו  ובריח תחתון הכנפיים  למשקוף  הכנף  לקיבוע  עליון  בריח  בריחים.  שני  לקיבוע    אמצעות 

י הבריחים יכלול אוזניים לתליית מנעול. לקיבוע הבריח התחתון יבוצע  הכנף במשטח המרוצף. שנ 

ב   5יסוד בטון בעובי   בטרם    עם צינור פלדה בקוטר מתאים לבריח. קיבוע יבוצע   20-ס"מ מבטון 

 של פני הריצוף.  ביצוע השכבה העליונה 

מפתחות. כל    3המנעולים. כל מנעול יסופק עם  הקבלן יספק מנעולים לכל הבריחים ואוזני תליית  

 עותקים למזמין.  6-( שיסופק בMaster Keyהמנעולים יתאימו למפתח מסטר )

 המנעולים יהיו מסוג מולטילוק או ש"ע.  כל

 ידיות אחיזה לפתיחת השער. לשערי הולכי רגל יתוכננו 

באמצעות  ש ייתלו  רגל  להולכי  הש  3ערים  כל  צירי  לכנף.  לפחות  כנגד  צירים  מוגנים  יהיו  ערים 

 הרמה. 

 ל האביזרים יהיו חרושתיים מגולוונים ומיוצרים ע"י יצרן השער. כ

 : יח' או קומפ' בהתאם לאמור בכתב הכמויות.  יחידה למדידה

, גם אם  40.04.01האמור בסעיף    כלול במחירי היחידה, לרבות  : כל האמור לעילתכולת המחירים

 יף בכתב הכמויות.  הדבר לא צוין מפורשות בתיאור הסע 

 

 ט גן ריהו 40.05

 ספסלים, אשפתונים וברזיות 40.05.01

ב יסופקו  האלמנטים  מסמכי  כל  וביתר  הכמויות  בכתב  בפרטים,  בתכניות,  לדרישה  התאם 

 מכרז/חוזה זה. 

מן השגחה של מכון התקנים. אם לא קיים תקן או  צרו במפעל בעל תו תקן או סיכל האלמנטים יו

התקנ  מכון  של  מסוים  מפרט  אלמנט  לגבי  ת  –ים  האלמנט  למפקח  יצור  על  להורות  הזכות  היה 

תנאי שלמפעל יש ניסיון מוכח בתחום ומתקיימים בו תנאי בקרת  במפעל מוכר ומאושר על ידו וב

 י המפקח. איכות שנדרשו מראש ובכתב ע"

 שלמים וללא פגם בהתאם למפרטי היצרן.כל האלמנטים יהיו 

וך הגנה עליהם ובמיוחד על פינות,  פ הנחיות היצרן, תים יבוצעו ע"הרמה, הובלה ופריקת האלמנט

 מקצועות וכו'. 
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לתשתיות   וחיבור  עיגון/ביסוס  לרבות  הגן  ריהוט  אלמנטי  של  והתקנה  אספקה  כוללת  העבודה 

 בהתאם להוראות היצרן.  במידת הצורך. הכל

 ה בשטח תבוצע ע"פ הנחיות היצרן בכתב. הרכב

 בגינן בנפרד. היחידה ולא ישולם ולות במחירי  עבודות הביסוס והפילוס כל

סמוי   יהיה  אליהם  העיגון  הריצוף,  פני  למפלס  מתחת  יבוצעו  הגן  ריהוט  אלמנטי  עבור  יסודות 

מעל לפני הריצוף  של ברגים ו/או יסודות בטון  ויבוצע מתחת למפלס פני הריצוף. לא יותרו בליטות  

 או במפלס הריצוף. 

א ע"י  יוגנו בשטח  נדרשיםכל האלמנים  פגיעה מכא   מצעים  עד לקבלת  למניעת  וזאת  ואחרת  נית 

 העבודות ע"י המזמין. 

כל פריטי ריהוט הגן, שעשויים מבטון או שילוב של בטון וחומרים אחרים, יהיו בעלי גוון לבחירת  

 ל בסיס מלט לבן. האדריכל ע

 : יח' דהיחידה למדי

המחירים לרב תכולת  היחידות  במחירי  כלול  לעיל  האמור  כל  הו:  ייצור,  חפירה,ות  הצבה,    בלה, 

ביסוס, עיגון, פילוס והחזרת החומר החפור או פינויו. במקרה של ברזיות המחיר כולל גם חיבור  

 הברזיה לתשתיות מים, ביוב וחשמל לפי הצורך. 

 

 משחק וכושר מתקני 40.06

וכו וביתר ממתקני משחק  יסופקו בהתאם לדרישה בתכניות, בפרטים, בכתב הכמויות  סמכי  שר 

 זה זה. מכרז/חו

 . 1498-ו  1497מדו בדרישות ת"י המתקנים יע

העבודה כוללת אספקה והתקנה של מתקני המשחק לרבות עיגון/ביסוס וחיבור לתשתיות במידת  

היצרן.   להוראות  בהתאם  הכל  ידי הצורך.  על  ויבוצע  יתוכנן  ידי     היסוד  על  ויאושר  הקבלן 

ללת קבלת אישור  כמו כן העבודה כו  מסר לפיקוח(.קונסטרוקטור רשוי מטעם הקבלן )האישור יי

 מכון התקנים למתקנים. 

יסודות עבור המתקנים יבוצעו מתחת למפלס פני הריצוף, העיגון אליהם יהיה סמוי ויבוצע מתחת  

ו/א   למפלס פני הריצוף. לא ו יסודות בטון מעל לפני הריצוף או במפלס  יותרו בליטות של ברגים 

 הריצוף. 

 זמין לפני הייצור. יתואמו עם המסוגי המתקנים 

לשטח   הצבה  מבחינת  שיתאימו  כך  הקבלן  ידי  על  יתוכננו  המזמין  ידי  על  שייבחרו  המתקנים 

 המיועד עבורם. 

לפני הייצור.    סטיק יתואמו עם אדריכל הנוףגווני המתקנים לרבות גווני רכיבי הפלדה, העץ והפל

 .המזמין או המתכנן ידרשו על ידילא תשולם תוספת מחיר לקבלן בגין גוונים שונים שי 
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מכון   של  בדיקה  חשבונו  על  להזמין  הקבלן  על  היצרן  להוראות  בהתאם  המתקן  התקנת  לאחר 

 התקנים. המתקן יתקבל רק לאחר הצגת אישור מכון התקנים למתקן. 

 : יח'  ה למדידהיחיד

המחיר ובייםתכולת  תכנון  הובלה,  לרבות  היחידה,  במחירי  כלול  לעיל  האמור  כל  יסוד  :  צוע 

 פני השטח לקדמותם ובדיקה ואישור של מכון התקנים.ון, התקנה, החזרת  מבט

 

 מתקני הצללה מבד סינטטי מתוח  40.07

 כללי 

ע" יבוצעו  ההצללה  העבודמתקני  ביצוע.  תכנון  בשיטת  הקבלן  התכנו י  עבודות  כל  את  כוללת  ן  ה 

 והביצוע לקבלת מערכת מושלמת ומאושרת ע"י מכון התקנים. 

בעהקבלן   יהיה  ההצללה  מתקני  של  לפחות  המבצע  של  מוכח  ניסיון  של    5ל  בפרויקטים  שנים 

 מתקני הצללה מבד. 

וצבועים מגולוונים  פלדה  מעמודי  יבוצעו  ההצללה  מתוחות,  מתקני  בד  יריעות  וביניהם    בתנור 

 בהתאם למסומן בתכניות.  

 . 5093ב יריעות הבד יעמוד בדרישות ת"י  טי

 פלדה, ריתוך וגילוון 

 של המפרט הכללי ודרישות ת"י.  19בדרישות פרק  הפלדה, הריתוך והגילוון יעמדו טיב

 כל הריתוכים יעשו לפני תהליך הגילוון. 

 גלוונים בטבילה באבץ חם לפי ת"י. כל חלקי מסגרות הפלדה יהיו מ

 צביעת פלדה 

 במפרט הכללי.  11057בוצעו לפי דרישות סעיף עבודות הצביעה י

 טיב הבד 

 . HDPEוי פוליתילן בעל דחוסות גבוה הבד יהיה עש 

 הבד יהיה ארוג בשיטה המונעת פרימה במקרה של קרע. 

 . N-198, ערב   N-200 –שתי  ASTMD 2261/96חוזק קריעה: לפי תקן 

 לי מקביל(. או תקן ישרא ASTM 3787תקן  קילו ניוטון )לפי KN 3.7ביקוע: 

 גר'/מ"ר.  324משקל: 

 מ"מ.  1.3עובי: 

 מעלות צלסיוס.  80-לות צלסיוס ל )מינוס( מע -25טמפ' בטווח בין  הבד יהיה עמיד ל

 . 748לפי ת"י   90%רמת ההצללה תהיה לפחות  
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 . 748לפי ת"י    92%תהיה לפחות  UVרמת סינון  

 בע הבד. שנים מפני דהיית צ 5אחריות למשך 

 גוונים 

 . RALפלדה לבחירת האדריכל לפי קטלוג  גוון מסגרות

 צבעים שונים לסככה. 3לשלב עד אדריכל לפי קטלוג היצרן. ניתן גוון יריעות הבד לבחירת ה

 תכנון מפורט 

בהתאם   ההצללה  לאלמנטי  מפורט  תכנון  לבצע  הקבלן  על  הדרוש.  ההצללה  שטח  יימסר  לקבלן 

האדר של  העקרונית  הלתכנית  מיקום  את  יתאם  הקבלן  עם  יכל.  ההצללה  מערכת  של  עמודים 

מ תכנון  יעביר  התהליך  ובסיום  כ המתכנן  והפיקוח.  המתכנן  לאישור  התכנון  פורט  מתהליך  חלק 

יבצע תכנון  ויעביר לפיקוח    המפורט הקבלן  כל החישובים הדרושים  לרבות  קונסטרוקטיבי מלא 

ה והעיגון של  למנטי המסגרות, אמצעי התליי תכניות קונסטרוקציה מושלמות הכוללות את כל א

 טרוקטור רשוי מטעם הקבלן. מפרשי הבד והביסוס. התכניות יהיו חתומות ע"י קונס

ה של אלמנטי ההצללה יהיו מלאים בבטון  מת לב הקבלן ע"פ דרישות העירייה עמודי הפלד לתשו

 לא חלולים. 

 תכניות ייצור 

תכ סט  והמתכנן  המפקח  לאישור  לספק  הקבלן  ייצורעל  ותכניות  מפורטות  מתקני    ניות  של 

 . ואופן חיבור קירוי הבד לעמודיםההצללה לרבות פירוט הביסוס, כל רכיבי הפלדה הנדרשים 

ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת אופן הרכבת אלמנטי הפלדה    תכניות הייצור יהיו מפורטות 

החיב אופני  הפלדה,  עמודי  וגודל  סוג  הביסוס,  ואופן  סוג  סולרבות  לברגים,  חורים  מיקום  ג  ור, 

 הברגים, אופן עיגון היריעות לקירות ו/או לעמודים וכו'. 

 ונסטרוקטור  ויועץ בטיחות מטעם הקבלן.  ות יהיו חתומות ומאושרות ע"י קהתכני 

 להתחיל בייצור רכיבי הפלדה טרם קבלת אישור המפקח לתכניות הייצור.  אין

נון וביצוע האלמנטים  ת הקבלן מאחריות הכוללת לתכ אישור התכניות/פרטי הביצוע לא ישחרר א

 והעבודה כולה. 

 על של קירוי מפרשי הבד.  : מ"ר לפי היטליחידה למדידה

 ה לרבות תכנון, ייצור, הרכבה וביסוס.  : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידהמחירים תכולת

 

 דק עץ וספסלי עץ  40.08

 אם לאמור להלן: ט הכללי לעבודות הבניה ובהתבמפר 20העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות פרק 

הע דק  של  עקרוניים  פרטים  מצורפים  זה  והאלמנט למכרז/חוזה  הדק  את  יתכנן  הקבלן  ים  ץ. 

לרמה הנדרשת לצורך ביצוע מושלם של הדק. זאת    הקונסטרוקטיביים השונים, הנדרשים עבורו,

קונסטרוקציה   מתכנן  ידי  על  שיבוצע  קונסטרוקטיבי  תכנון  תכניות  לרבות  הקבלן.  מטעם  רשוי 
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הקבל הד אישור  ולאחר  למפקח  הקבלן  ע"י  יוגשו  והפרטים  הביצוע  הדק  ק/שיטת  את  יבצע  ן 

 פרטים שאושרו. בהתאם לתכנון ול

 שות ת"י. טיב לוחות הדק יעמדו בכל דרי

 . 921הגנה לכל רכיבי העץ תבוצע בחומר מעכב אש למשך זמן כנדרש לפי ת"י 

 שריפה תבוצע באופן הבא: ההגנה על לוחות העץ מפני 

אושן  סיל  .1 מסוג  אש  התפשטות  מפני  להגנה  בלכה  ציפוי  לפני  עץ  לאיטום    2-776ר 

 וראות היצרן( או ש"ע.  תוצרת טמבור )בצוע לפי ה 

תופ  .2 שקוף  אפוקסי  מסוג  צבע  אש  התפשטות  מפני  להגנה    LS COPON  4000ח 

 תוצרת טמבור )בצוע לפי הוראות היצרן( או ש"ע.  

 ריל משי תוצרת טמבור או ש"ע.  צע שכבה של לכה שקופה דיראק לאחר מכן תבו  .3

הפיקוח   לאישור  יוגשו  יהיה לפני  כל החומרים  וביצוע  העבודה  הפיקוח    תחילת  באישור  ורק  אך 

 ובכפוף להנחיות היצרן. 

 התקנת הדק תבוצע בהתאם להוראות היצרן ותכלול לפחות את העבודות הבאות:

)כו  .1 וניקוי  יישור  פילוס,  ר עבודות  או  פני הקרקע  צפת הבטון מתחת  לל מצמחייה( 

 לדק. 

י  .2   בודדים )לרבות   30-בטון ב   סודות במידה והדק מבוצע על קרקע טבעית יש לבצע 

קוטר   של  מינימאלי  בגודל  עומק    40זיון(  יש    50ס"מ  היסודות  יציקת  בעת  ס"מ. 

המתוכננת   לקונסטרוקציה  בהתאם  )"רגליים"(  המתכת  תושבות  את  לפלס 

הס  התכנית.  ולגבהים  לפי  הנדרשים  מתכת  ופיים  עשויות  יהיו  "הרגליים" 

מסגר  סעיפי  לדרישות  בהתאם  הפ מגולוונת  והדק ות  במידה  זה.  במפרט    לדה 

מבוצע על מערכת "הגג הירוק" יש להתקין תמיכות מיוחדות לשמירה על מערכת  

 הניקוז של הגג הירוק בהתאם להוראות ספק מערכת הניקוז של "הגג הירוק". 

יבצע  לאחר   .3 הקבלן  היסודות,  מפרט  ביצוע  לדרישות  בהתאם  צמחייה  נגד  ריסוס 

הט  הקרקע  שטח  את  ויכסה  ה בעית  זה  למניעת  ביטומנית  תחדשות  ביריעה 

 צמחייה. 

נגד   .4 וטיפול  אימפרגנציה  שעבר  קשה,  עץ  מלוחות  לדק  עץ  קונסטרוקציית  ביצוע 

של   מינימאלי  בחתך  )גריד(   10/20שריפה,  רשת  ייצרו  הלוחות  במרווחים    ס"מ. 

"מ בין קורה לקורה. הנחת הקורות תתוכנן כך שתתאים לכיוון  ס   40שלא יעלו על  

 הדק, הנדרש ע"פ התכניות.   לוחות הנחת  

 קונסטרוקציית העץ תעבור חיטוי נגד מזיקים וציפוי זפת קרה נגד רטיבות.  .5

בגוון תבוצע במרווחים   .6 לוחות דק העץ  ו   3הרכבת  לוח ללוח  בין  בין    5-מ"מ  מ"מ 

 פיתוח, אלא אם צוין אחרת בתכניות ובפרטים. וחות לקירות מבנה או קירות  הל 

ה  .7 עם  ניצבים    גינון בקצה הדק במפגש  עץ  לוחות    5/10בחתך מינימאלי של  יותקנו 

לפני   הדק  פני  בין  המרווח  כל  את  יסגרו  הלוחות  הדק.  לגוון  תואם  בגוון  ס"מ 

 הקרקע/ריצוף. 
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בלבד.  .8 נירוסטה  בברגי  שימוש  ת   הברגת   ייעשה  עץ  ללוחות  הנירוסטה  עשה  ברגי 

 לאחר ביצוע קדח מוביל בקוטר מינימלי מתאים. 

הדק בשמן ייעודי. על הקבלן  ר ההתקנה ישמן הקבלן את לוחות  העץ: לאח שימון   .9

 לקבל את אישור המפקח לסוג השמן לפני היישום.  

 בסיום העבודה הקבלן ינקה את השטח משאריות נסורת ופסולת בניין.  .10

יספק   של  הקבלן  ולכל    3אחריות  לדק  אחר,  שנים  עיוות  וכל  דפורמציה  שקיעה,  כנגד  מרכיביו 

 בתיים. צאה מקרקע או חשיפה לתנאים סבי יגרם כתושעלול לה

 סוג העץ 

סוג העץ שישמש לביצוע הדק יהיה מסיבי במבוק דחוס בעל תכולת סוכרים נמוכה כדוגמת לוחות  

'X-TREME'   תוצרתMOSO  .או ש"ע 

או במידה סטנדרטית אחרת שתאושר ע"י המפקח.  /מ"מ ו   20/155/1850ו במידות  לוחות העץ יהי

 להתקנה נסתרת.  פנים חלקות וחירוץ בצידי הלוח יהיו עם לוחות העץ 

 לוחות עץ קונסטרוקציה לדק יהיו לוחות עץ במבוק מחומר זהה לחומר הדק ובעלי אפיונים זהים.  

 אפיון לוחות דק במבוק: 

 מרים אורגניים חו   92%הרכב של מעל   .1

בתקן   .2 לפחות     755אש  עמידות  של  ו    4C:  4בדרגה  אופקי    IV,    4,3  –לשימוש 

 EN  3501  -1ופאי   ש אנכי וכן עמידות בתקן אש איר לשימו 

 מעלות צלזיוס    300עמיד עד    .3

 R12  ,B  –סיווג אנטי סליפ לצד החלק ולצד המחורץ   .4

עמידות    –  EN  335ופאי  על פי תקן איר   4עמידות בשימוש דרגה    -עמידות בבלייה    .5

 .  שנה בתנאי חוץ ומגע עם אדמה   25למשך  

 EN    /807  ENV  350פי סטנדרט אירופאי  על    1דרגה    –עמידות ביולוגית   .6

 EN  152לפית תקן אירופאי    0דרגה    –עמידות כנגד פטריות   .7

 0.9%רוחב +   1%+   -. אורך    2.5%התרחבות מקסימלית של    –יציבות מימדית   .8

 EN  408לפי תקן אירופאי    mm2 /n  30,50  –מידת קושי   .9

 ק"ג למ"ר    1200  -צפיפות    .10

 ניטראלי.    2CO  –ו תקן ירוק  ת  .11

 LEED    :C    +BD  –  3MR    ,2MR    ,1MR    :4Vה לנקודות  תרומ  .12

 (  VOCדבקים ללא פורמאלדהיד )  .13

 .  14001לפי תקן    -חומרים ממקור אחראי    .14

 R-11מקדם החלקה מינימלי   .15

שאי  במבוק  עץ  בלוחות  שימוש  יותר  הלא  הלוחות  באיפיון  עומדים  הקבלן  נם  על  לעיל.   מפורט 

 בדרישות אפיון אלה.   שורי מכון בדיקה ו/או ספק לעמידהלספק אי

 דוגמאות 

 הקבלן יספק דוגמאות של החומרים שבכוונתו לעשות בהם שימוש בטרם הביצוע. 
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  2טח של  לאחר אישור החומרים על ידי המפקח והמתכנן הקבלן יבצע קטע לדוגמה שלא יפחת מש

ע  מה הקבלן יהיה רשאי להתקדם בביצואישור המפקח והמתכנן לקטע לדוגמ"ר. רק לאחר קבלת  

 ם התקבל האישור. כל רכיבי העץ בפרויקט, שעבור

היה והקבלן יבצע את העבודה ללא אישור לחומרים ו/או לדוגמאות, המפקח יהיה רשאי להורות  

 .  בון הקבלן וללא תוספת תשלוםלקבלן לפרק את עבודתו ולבצעה מחדש. הכל על חש

 ר היטל על של דק העץ או הספסל. : מ"יחידה למדידה

 היחידה. : כל האמור לעיל כלול במחיר יםתכולת המחיר

 

 פח אשפה טמון 40.09

 פח האשפה הטמון יבוצע בשיטת תכנון ביצוע על ידי ספק מאושר מטעם העירייה.

רה, דיפון, בטון,  ת פח האשפה ובהן עבודות חפיהעבודות הכרוכות בהתקנעל הקבלן לתכנן את כל  

ומים על  , לרבות אספקת שרטוטי ביצוע חתמסגרות וכל עבודה נוספת הדרושה להתקנה מושלמת

 ידי קונסטרוקטור, מטעם הקבלן, ומתואמים עם צוות היועצים מטעם המזמין. 

 הלן:פח האשפה יעמוד בדרישות המינימאליות המפורטות ל

 מ"ק.  5נפח קיבולת אשפה  

 ת האשפה מונגשת לנכים. גישה עד ליחידת קליט

 יחידת קליטת אשפה 

 ס"מ.  105/62היטל על 

 . 1142ס"מ מותאם לת"י   110ובה ג

בגוון   בתנור  וצבועה  מגולוונת  פלדה,  עשוי  מרובע  מעוגלות    RALמבנה  פינות  המזמין.  לבחירת 

 להגנה על המשתמשים. 

 ס"מ.  42/83פתח השלכת אשפה מידות מינימאליות ל 

 תח העליון לזריקת אשפה. דוושה רגלית לפתיחת הפ

 האשפה. מנגנון טריקה שקטה למכסה של פתח זריקת  

 ריחות. למניעת   EPDMאטם מגומי 

 מכסה פתח השלכת אשפה עשוי אלומיניום. 

 מיכל פנימי 

 מ"ק.  5נפח המיכל  

 ליטר.  240נפח קיבולת נוזלים  

 אלי. ונת מותאם לעומס מקסימהמיכל עשוי פלדה מגולו

 מ"מ. 1,600/1600/2,600מידות המיכל 
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 מיכל חיצוני מבטון מזוין 

 מ"מ.  1,800/1,800/3,000מידות נטו  

 ס,מ.  10עובי דופן מינימאלי 

 . 2חלק  1923ע"פ ת"י    400-בטון ב

 איטום להבטחת אטימה מושלמת בפני מי תהום. 

 מסגרת פילוס עליונה 

 מ"מ לפחות.  3עשויה פח מרוג מגולוון בעובי 

 מ"מ  1,820/1,820דל גו

 באופן מושלם לפני הפיתוח לצורך עמידה בדרישות הנגישות. מותאמת 

 לפחות.  R-12גדות להחלקה רמת התנ

 לריקון מים בתחתית הבור  מאצרה

 ליטרים.   240-נפח המאצרה מותאם ל

 ר המזמין. חיבור למערכת הביוב או פתרון הנדסי אחר באישו

 : קומפ' יחידה למדידה

המחירים במחירתכולת  כלול  לעיל  האמור  כל  בסעיף  :  האמור  לרבות  היחידה,  )בכל    40.04.01י 

 שות בתיאור הסעיף בכתב הכמויות.  רות(, גם אם הדבר לא צוין מפורהנוגע לעבודות המסג

 

 ( AS  MADEסיום העבודה והכנת תכניות עדות ) 40.10

הפיתוח עבודות  הפית  בתום  עבודות  כל  של  עדות  תכנית  לבצע  הקבלן  הפיתוח,  על  ומרכיבי  וח 

 על ידו.שבוצעו 

ידי הקבלן וסביבתם התכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך ותכלול את כל רכיבי העבוד   ה שבוצעו על 

עמודי   שוחות,  השקייה,  מערכת  גינון,  שטחי  נטיעה,  פתחי  שפה/גן,  אבני  ריצופים,  סימון  לרבות 

 קשורת, פילרים ופני הקרקע. תאורה/חשמל/ת

בהתאם תוכן  וב   התכנית  המזמין  של  השכבות  לבחירת    1:100או    1:250קנ"מ  למפרט  בהתאם 

 המזמין. 

בפורמט   תוכן  בתוכנת  התכנית  לקריאה  הניתן  תימסרנה  AUTOCADממוחשב,  התוכנית   .

קב  14למזמין   יעביר  הקבלן  העבודה.  גמר  תעודת  הוצאת  ולפני  העבודה  גמר  לאחר  צים  יום 

 העתקות של כל תכנית.  3-ממוחשבים ו

סיום העבודה. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי    רת תכניות  עדות משמעותה איאי מסי

 את התוכנית הנ"ל. לפני שיגיש 

 : לא למדידה היחידה למדיד
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בפרק  תכולת המחירים היחידה השונים  במחירי  כלול  לעיל  כל האמור  ולא    40:  הכמויות  בכתב 

 בגינו בנפרד.  ישולם
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 גינון והשקיה  41פרק 

 ינון ונטיעות ג 41.01

 כללי  41.01.01

 ץ והמיכל. העבודה כוללת חפירה או חציבה  במידות המתאימות לגודל השתיל/הע 

מתאימים. לא תורשה שתילה בזמן שרב, רוחות עזות  בתנאי מזג אוויר    הנטיעה חייבת להתבצע 

 או במזג אוויר סוער. 

ם, שתילה, מילוי הבור  הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשי

 גן מעורבת בדשן, הידוק, הכנת גומה והשקיה.  באדמת

אור דשן  יספק  יפוזהקבלן  אשר  כופתיגן  או  רקוב,  ויעגני  הבור  בתחתית  הגן,  ר  אדמת  עם  ורבב 

 המיועדת למילוי הבור. 

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים, ללא  

יכל השומר על שלמות גוש השורשים. איכות השתילים תתאים  י בר, עם שורשים מקוצצים ומעשב

 של דירוג המשתלות. לסוג א' 

 (4ק"ג )מס'  3ממיכל של   ילת שיחים ומטפסיםשת 41.01.02

העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, חפירת בורות לשתילה  

תוך    ס"מ,  40X40X40במידות   מהמיכל  השתילים  מילוי  הוצאת  השורשים,  מערכת  על  שמירה 

 רוויה. יגן לבור והשקיה לג"ר כופת  750או  1:3בשיעור של הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט 

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים

 סוג א'(  8נטיעת עצים )מס'  41.01.03

ס"מ )מדידה   50ושרים ע"י המפקח, בעובי גזע קת עצים בריאים מפותחים ומא העבודה כוללת אספ

נטיעה במידות  ות, חפירת בורות למ' לפח 3.00ואר השורש( ובגובה ס"מ מעל צו 20לפחות 

150X150X120  או  1:3ס"מ לפחות, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור ,

ך שמירה על מערכת השורשים,  ץ ממתקן ההובלה ונטיעתו, תוק"ג כופתיגן לבור, הוצאת הע 1.5

  2ך "מאושר. עובי התומ מקולפים ומחוטאים בחומר חיטוי תומכי עץ 3-מילוי הבור ותמיכת העץ ב

מ' לפחות. התומכים יהיו מחוברים זה לזה באמצעות מוטות עץ ולא קשירת   2.5לפחות ואורכו 

נסת העץ לבור השתילה  פת יוטה עם התמוכה. בזמן הכרצועות בד. יש לעטוף את הגזע כולו בעטי

 מים לרוויה. יש להשקות את הקרקע המוחזרת לבור השתילה ב

 על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.  יועמד זקוף במקומויש לוודא כי העץ   

העבודה כוללת אספקת העץ, שתילה או נטיעה, תמיכה, זיבול וטיפול כל תקופת  

 כולל החומרים והעבודה. האחריות,  
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עשוי    ת עצים בשטחי מדרכות ורחבות מרוצפות כוללת שימוש במגביל שורשים נטיע 

ות. היריעה בעלת תו תקן אירופאי  מ"מ לפח   0.8בעובי  ( גמיש  FPOפוליאוליפין ) 

EN13948   ובדוקה לפי מבחן ה-FLL . 

 : יח' יחידה למדידה

רשים בפתחי  דה, לרבות שימוש במגבילי שו : כל האמור לעיל כלול במחיר היחיתכולת המחירים

 נטיעה במדרכות ורחבות מרוצפות. 

 מרבדי דשא  41.01.04

כוללת:   הדשא  מרבדי  הנחת  הכשרת  עבודת  בתכניות,  המפורט  מסוג  הדשא  מרבדי  אספקת 

 הקרקע, עיבודה, זיבולה, יישורה, הידוקה והנחת המרבדים.

 כותו.  הקבלן יספק תעודה לאישור מקור הדשא, סוגו  ואי

 לת את העבודות הבאות: הנחת מרבדי הדשא כול 

 זיבול ודישון  

 ן. להל 41.01.07כמפורט בסעיף 

 תיחוח ויישור הקרקע  

 יפזר ויישר את הקרקע על פי הגבהים והשיפועים המתוכננים.  הקבלן  

 הקבלן יפזר את הזבל האורגני והדשן הכימי באופן אחיד על פני כל שטח הנחת הדשא 

א יתחח  הקרקע  הקבלן  כי  שדאג  לאחר  השטח  ללא   ת  מלא  תיחוח  מאפשרת  אשר  במידה  לחה 

 ס"מ  20של  עם הזבל והדשן, לעומק מינימלי רגבים.  תיחוח הקרקע יעשה 

 לאחר התיחוח, יישר הקבלן את הקרקע יישור שני, על פי הגבהים והשיפועים הנדרשים

חר הנחת המרבדים. לאחר  הקבלן יהדק את הקרקע הידוק קל למניעת שקיעת הקרקע בעת ולא 

 וק,  במידת הצורך, יישר הקבלן את השטח יישור סופי.  ההיד 

 הדשא  הנחת מרבדי

 א על המשטח המיושר צמודים וללא מרווחים ושקעים.  הקבלן יניח את מרבדי הדש 

 הנחת הדשא מותנית באישור בכתב מאת המפקח למידת יישור הקרקע והידוקה.  

גלת כבדה )כדוגמת חבית מים(  ת הדשא הידוק קל באמצעות גללאחר הנחת הדשא יהדק הקבלן א

 ו המהירה. להצמדת הדשא אל הקרקע והבטחת קליטת

בי מרווחים  של  גננית  במקרה  אדמה  הקבלן  יפזר  הקיצוניים  המרבדים  בשולי  ו/או  מרבדים  ן 

 לכיסוי מערכת השורשים של המרבד וליישור המשטח.

 א. קליטה על פי הנחיות ספק הדשהשקיית הדשא והטיפול בו במהלך תקופת ה

בס  הרשומות  וההנחיות  הדשא  ספק  הנחיות  בין  סתירה  של  מקרה  הנחיות  בכל  קובעות  זה  עיף 

 .  ספק הדשא
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 טיפול ואחריות הקבלן למדשאה

חודשים מיום מסירת    4לאחזקתו התקינה למשך  הקבלן אחראי לקליטת הדשא והתפתחותו, וכן  

 ה. בתום תקופת האחריות והאחזק האתר. מסירה סופית של המדשאה תהיה

 : מ"ר יחידה למדידה

 היחידה. : כל האמור לעיל כלול במחירתכולת המחירים

 שרת קרקע לגינוןאדמת גן והכ  41.01.05

חיפוי   השלמת  ו/או  גננית  באדמה  מילוי  יידרש  בו  מקרה  אדמת  בכל  התאמת  אי  או  חוסר  עקב 

ודשן בקומפוסט  תעורבב  הגינון  אדמת  מקומית.  בכ  חישוף  מאושר  מטיב  איטי  של בשחרור  מות 

 ליטר קומפוסט למ"ק.   100

 מת גן(:ערכים נדרשים בקרקע חקלאית )אד

 

 

 החקלאות. עלות הבדיקות על חשבון הקבלן. י מעבדת שירות שדה של משרד ע" הבדיקה תעשה

פיזור הזבל האורגני והדשן הכימי ייעשה באופן אחיד על פני כל שטח המיועד לשתילה.  הצנעת  

עת הזבל והדשן משמעותו אי ביצוע הזיבול  שה ביום פיזורו. איחור בהצנהדשן והזבל בקרקע תע

 והדישון.  

ת נדרשות לעומק  רמו יחידת מדידה  היסוד
 ס"מ  40-0

 כמות דשן מוספת להשגת הרמה הנדרשת 

 ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן חסר  1 10 ג לדונם ק" (Nחנקן ) 

חלק  ק  10 15 חלקי מליון  (Pזרחן ) לכל  פוספאט  סופר  מליון  "ג/ד' 
 זרחן חסר 

 חלקי מליון  ( Kאשלגן )

   F"דלתא" 

האות   )דלתא= 

 (  -יוונית ה

12 

3.100 - 

נמוכה  ד'  /ק"ג   80 כשהרמה  כלורי,  אשלגן 
 בהרבה מהנדרשת 

סימון  נושא הבדיקה 
 הבדיקה 

 ערכים נדרשים  יחידות  פרוש הסימון

 2 –קטן מ  מילימוס/ס"מ  מוליכות חשמלית  EC מליחות 

ניתרון  
 ( )אלקליות

SAR   ספיחות יחס 
 הניתרון 

 10 –קטן מ  חסר מימדים 
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ל יבצע הקבלן תיחוח של השטח באמצעות מתחחת  והזבל האורגני, כמפורט לעי  דשן לאחר פיזור ה

ס"מ לפחות. יש לבצע לפחות שני מעברים של תיחוח בכל    20מכאנית ו/או באופן ידני  לעומק של  

 נקודה.  

הת את  לאחר  המפקח  שאישר  ולאחר  השטח  יחוח  של  יישור  הקבלן  יבצע  התיחוח,  עבודת 

מיושר על פי גבהי הקרקע המתוכננים,  אופן ידני לקבלת משטח גנני  ו ב באמצעות כלי מכאני ו/א

 ללא שקעים ובליטות.  

 יש לקבל את אישור המפקח לגמר יישור הקרקע.  

היחיד  במחירי  כלולה  המכאנית  ו/או  הידנית  בהעבודה  תשולם  ולא  הכמויות  בכתב  כל  ה  גינן 

 תוספת. 

 : מ"ק יחידה למדידה

 ל כלול במחיר היחידה לאדמת גן. כל האמור לעי: תכולת המחירים

 

 השקיה  41.02

 כללי  41.02.01

 . כל עבודות ההשקיה יבוצעו על פי המסומן בתכניות ההשקיה

  וי חשמל, טלפון, מים, ביוב,לפני ביצוע עבודות החפירה, על הקבלן לוודא מקום הימצאותם של קו

 כבלים וכו'.  

 התחברות למקור מים 41.02.02

ם בכל קוטר שיידרש כולל מגוף אלכסוני  רת קיימת וחיבור למקור מים קיי בצע פירוק צנהקבלן י

לצנרת ההולכה   תואם  בקוטר  ומחבר  תואם  בקוטר  ירידה לקרקע  זקיף  תואם,  בקוטר  מברונזה 

לקווי או  המערכת  לראש  ההמערכת.    הנדרשת  אספקת  לקו  מחברים,  חיבור  כולל  המתוכנן  מים 

 ו.רש ניסור וריתוך במידה וייד

הקבלן יתאם ויאשר  האחראי המים מטעם האתר.    תחברות למקור המים יהיה באישורביצוע ה

את החיבור עם הגורמים המוסמכים מטעם המזמין. לא תשולם כל תוספת מחיר בגין התיאומים  

 מזמין. או הדרישות של נציג ה

 מין.  ע"י נציג המזהחיבור מד מים בקוטר החיבור ו/או אחר כפי שיוגדר  במידה ויידרש יכלול

 אגרות והתשלומים במידה ויידרשו.  העבודה כוללת תשלום כל ה 

 : לא למדידה יחידה למדידה

המחירים בפרק  תכולת  השונים  היחידות  במחירי  כלול  בגינו    41:  ישולם  ולא  הכמויות  בכתב 

   בנפרד.
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 ראשי מערכת  41.02.03

 מיםלחץ 

ת ההשקיה. התאמת וויסות  הלחץ ואת הספיקה ולהתאימם למערכעל הקבלן לבדוק ולוודא את   

 בוצעו על חשבון הקבלן. הלחץ י

 בדיקת הלחץ כפוף לספיקה תהיה לפני ביצוע עבודות השקיה כלשהן.  

 ראש מערכת  

השקיה   מערכת  כוללראש  בתכניות,  המפורט  פי  על  גלקון    בקוטר  כדוגמת  השקיה  -DCמחשב 

4/DC-6  לאה.  בהתאם לסוג ראש המערכת וכל הדרוש לפעילותו התקינה והמ 

לתקינות מרכיבי מערכות המחשוב, כולל אספקת האנרגיה למערכת,  הקבלן יספק אישור היצרן  

 כולל אופן התקנתם ופעולתם. 

קו בצורה  יותקן  המערכת  גיש ראש  המאפשרת  בצורה  זאת  ועם  הפעלה,  מפקטית  לצורך  נוחה  ה 

 ופירוק.  טיפול 

הנכנסים   הקווים  וקוטר  כמספר  יהיה  הניפלים  וקוטר  המערכת.  מספר  ראש  ומאת  אל  ויוצאים 

 ביזרי ראש המערכת  יהיו מתוצרת הארץ.  א

 הצנרת בראש המערכת תהיה מגולוונת. 

והאביזרי החומרים  כל  אספקת  כוללת:  ובפרטיםהעבודה  בתכניות  כמפורט  והתקנתם  וכן  ם   ,

מ שאינם  חיבור  מתח  אביזרי  למקור  הממוחשבת  המערכת  חיבור  כולל  השקיה,  מחשב  פורטים, 

וכל העבודות הדרושות לביצוע  לי, חיבור המחשוב אל המגופים,  חשמ סלונואידים, ארגז מגופים 

 מושלם של ראש המערכת ופעולתו על פי הנחיות היצרן. 

 : יח' דהיחידה למדי

 לעיל כלול במחיר היחידה. : כל האמור תכולת המחירים

 ארון הגנה על קרקעי  1.02.044

ובתקן    IP-65אטימות  שנים ברמת    10-לחשיפת סיבים ל  הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד 

מנעול  VDE  0660עמידות   ויכלול  הבקרה  לראש  המתאימים  ודגם  גודל  מסוג,  יהיה  הארון   .

 נעילה כפול + מכסה למנעול.צילינדר ומוט 

ציקת בטון ויעוגן על פי הנחיות היצרן. הארון יותקן על גבי  הגנה יותקן על גבי מסגרת מיארגז ה

 השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון .   ס"מ מעל פני 20מוכן בגובה של  סוקל

 הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה. 

מס מדגם  יהיה  תואם,  המנעול  מפתח  עם  הרשות  יישאר  מהמפתחו  2טר  ואחד  למפקח  ימסרו  ת 

 האחזקה.  צל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות ותקופתא

 ס"מ מדופן הארון.   20רי ראש המערכת יהיו במרחק  הארון יורכב כך שאביז

 נרת.בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צ
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 : יח' יחידה למדידה

 מחיר היחידה.: כל האמור לעיל כלול ביריםתכולת המח

 צנרת פוליאטילן  41.02.05

 יהיו בעלי תו תקן.  כל הצינורות והאביזרים  

תעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים. על הקבלן להכין את הדרוש  ות והשוחות  חפירת התעל 

 על מנת להתגבר על תקלות כל שהן בזמן החפירה.

בע יוטמנו  המובילים  של  הצינורות  מדוד    30ומק  לפחות,  כל  ס"מ  הצינור.  של  העליון  מחלקו 

ום טפלון.  בידוד ואיט  כת. את התבריגים יש לעטוף בסרטהחיבורים יעמדו בלחץ הנדרש מן המער

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת קרקע פנימה. 

ה  השמש.  לקרני  לאטימה  המשמשות  גומי  טבעות  חשיפת  למנוע  ביום  יש  תעשה  הצינורות  נחת 

הקרק החפ בהם  במקומות  מתיחה.  וללא  רפויה  בצורה  יונחו  הצינורות  אבנים,  ירה.  מכילה  ע 

ס"מ.    15התעלה בשכבת אדמת מילוי ללא אבנים או בחול בעובי    כבדים תרופדעצמים קשים או  

חול,  כיסוי הצנרת יהיה כריפוד תחתית התעלה ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית. מחיר ה 

 כלולים במחיר הצינור.   הקרקע המקומית והעבודה

תאים  זר מיוחד המה של זווית חדה יש להשתמש באביאין ליצור זווית חדה של הצנרת. בכל מיקר

 למטרה זו. 

יש להניח לפי הסדר אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא העבה   צינורות המונחים באותה תעלה, 

ה תעלה יש לסמן בנפרד ע"י  זהים בקוטרם  המונחים באות  יותר והעליון הוא הדק יותר. צינורות

 סרטי סימון בכל צומת. 

השרוולים. המחבר הקרוב לשרוול  מחבר בתוך    ם בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא צינורות העוברי

 מ' מהשרוול לפחות.  0.5-יורכב כ

ויהודקו לסי  רוגין ובצורה  במקומות בהם יש צורך בהתקנת רוכבים, הרוכבים יותקנו על הצינור 

 שווה בעזרת מפתחות מתאימים. מצולבת במידה 

 .יהיו נזילות, )מקדח כוס עם מוביל( כך שלא החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים

 מ"מ מקוטר הרוכב. 2-קוטר הקידוח יהיה כמפורט בטבלה להלן ובכל מקרה קטן ב

 קוטר הקידוח  הרוכב 

 מ"מ  14 מ"מ  32

 מ"מ  16 מ"מ  40

 מ"מ  18 מ"מ  50

 מ"מ  20 מ"מ  63
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 הקפיד להוציא את דיסקית הצינור שנקדחה. יש ל

יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר.  על נקודת מעבר מקוטר לקוטר  ים  אביזרים ליציאות המסומנ 

 מטר מאביזר היציאה. 2מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק  

 קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק. 

 קווי מערכת ההשקיה. אין לחבר הארקה ל

לכס  את  אין  כל  ות  נשטפה  ובטרם  נבדקו  בטרם  המחברים  ואת  בתעלות  מערכת  הצינורות 

 עשה רק לאחר מדידת הצנרת ואישור המפקח. הצינורות. כיסוי העלות י 

העבודה כוללת אספקה והתקנת הצינורות, אביזרי חיבור, חפירה, וכיסוי, כולל כיסוי חול במידת  

 הצורך. 

 : מ"א דהיחידה למדי

 לעיל כלול במחירי היחידה. האמור : כל תכולת המחירים

 שלוחות טפטוף   41.02.06

 תקן.   ינורות והאביזרים יהיו בעלי תוכל הצ

 כל צינורות הטפטוף המונחים על פני הקרקע יהיו בצבע חום.  

 מ"מ.  16אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגלי מווסת בקוטר 

  פורט בתכניות ההשקיה והצמחייה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.היו כממרווחים בין טפטפות י 

לקרקע   יעוגנו  הטפטוף  מברזל    2כל  צינורות  ייצוב  יתדות  ו/או  פלסטי  נעץ  חיבור  באמצעות  מ' 

 ו/או חיבור אחר אשר יאושר ע"י המפקח.   Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך  3מגולוון בקוטר  

 של אותו יצרן(.זהה ) חיות והעצים יהיה סוג טפטוףבכל השי

)צינו לקו  יתחברו  הטפטוף  שלוחות  קצוות  בכל  ניקוז  בפרט  שיסתיים  מנקז,  להנחיות  ר(  התאם 

 בתוכנית. שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק. 

יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק לאחר שטיפת הקווים המחלקים. לאחר שטיפת קווי  

 לבצע שטיפה של כל המערכת.  סוף ישטוף יש לחברם לקו המנקז. לבהטפ

 כנדרש. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות 

 לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.  המרחק בין טפטפת ראשונה

במידה   השיחים.  שורת  מעל  הגובה,  לקווי  במקביל  יונחו  הטפטוף  שלוחות  מדרוניים  בשטחים 

 ה על יד כל צמח. פס טיפחו לאורך המדרון יש לשים תווהשלוחות יונ

טפטו מצינור  טבעת  לפרוס  יש  עץ  לכל  שתכלול  מסביב  ו  10ף  לעץ,  לדקל    20-טפטפות  טפטפות 

 יתדות כמפורט לעיל.  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30הטבעת תקיף את הגזע במרחק 

ורות המובילים והמחלקים,  העבודה כוללת אספקה והנחת צינורות הטפטוף, חיבור למערכת הצינ 

 י הנחיות המפקח בשטח. זי שטיפה כדוריים מברונזה וסופיות, הכל לפי תכניות ועל פקנת ברהת

 : צנרת טפטוף תימדד במ"א; שלוחת טפטוף לעץ תימדד ביח'. דידהיחידה למ
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 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות. תכולת המחירים

 ממטירי ומתזי גיחה  41.02.07

לצ נפרד  יש  רוכב  עם  ממטיר  לכל  הקו  מצינוראת  על   ישירות  ממטירים  להתקין  אין   .

מפוליא באורהמוביל/מחלק  צדדית  שלוחית  על  אלא  לפי  טילן  הנדרש  ובקוטר  התוכנית  עפ"י  ך 

 מ"מ.  25-קוטר ההברגה הקיימת בתחתית או צד הממטיר ובלבד שקוטר הצינור לא יפחת מ

 צב לשטח פני הקרקע.  ממטירי ו/או מתזי הגיחה יותקנו בני

 וניים במקומות נמוכים יהיו מצויידים באביזרי "אל נגר". ים קיצממטיר

יהיש הממטיר  של  העליון  הפנים  בגובה  טח  גובה    1ה  כאשר  הקרקע,  פני  מישור  מעל  ס"מ 

יותאם   תקופת  הממטירים  ובמהלך  המדשאה  הידוק  ולאחר  השקיות  מספר  לאחר  סופית 

 . יום מיום גמר כל העבודה 90 התחזוקה החלה על הקבלן למשך

 : יח' יחידה למדידה

ביזרי חיבור  היחידה לרבות אספקה, התקנה, א  : כל האמור לעיל כלול במחיריתכולת המחירים

 וכל עבודות הקרקע הדרושות. 

 ברז שטיפה    41.02.08

ובקצה קו מאסף. ברז השטיפה יהיה ברז כדורי   יבצע ברז שטיפה בקצה שלוחות טפטוף  הקבלן 

ס"מ.    30קם בתא הגנה פלסטי טמון בקרקע עם מכסה בקוטר  קוטר הנדרש בתכניות אשר ימוב

ההגנה   שהמכסה  תא  באופן  בקרקע  טמון  כיהיה  השטיפה    3-יבלוט  ברז  הקרקע.  פני  מעל  ס"מ 

 ביותר בקצה הקו המאסף.  ימוקם בנקודה הנמוכה 

 : יח' יחידה למדידה

 היחידה. : כל האמור לעיל כלול במחיריתכולת המחירים

 ץ על קו  ווסת לח   41.02.09

י הלחץ  ווסת  להשקיה.  מוביל  קו  על  לחץ  ווסת  יבצע  אשר  הקבלן  בתכניות  הנדרש  בקוטר  היה 

יה טמון בקרקע באופן  ס"מ. תא ההגנה יה  30מוקם בגוב פלסטי טמון בקרקע עם מכסה בקוטר  י

 ס"מ מעל פני הקרקע.   3-שהמכסה יבלוט כ 

 : לא למדידה יחידה למדידה

תא הגנה קומפלט כלולים במחיר היחידה של ראש המערכת ולא  : ווסת הלחץ ותכולת המחירים

 גינם בנפרד.  ישולם ב

 וויר משחרר א 41.02.10

בגו ימוקם  אשר  בתכניות  הנדרש  בקוטר  אויר  משחרר  יבצע  עם  הקבלן  בקרקע  טמון  פלסטי  ב 

יב  30מכסה בקוטר   יהיה טמון בקרקע באופן שהמכסה  פני    3-לוט כס"מ. תא ההגנה  ס"מ מעל 

 הקרקע 

 : לא למדידה יחידה למדידה
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ראש המערכת ולא  ומפלט כלולים במחיר היחידה של  משחרר אויר ותא הגנה ק:  תכולת המחירים

 ישולם בגינם בנפרד.  

 שרוולי השקיה    41.02.11

 א. שרוולי השקיה במדרכות ומסעות 

בקוטר   פוליאתילן  צנרת  מסוג  יהיו  ההשקיה  בתכניו  10דרג    מ"מ  110שרוולי  כמפורט  ת.  ו/או 

ובכל מקום הדרוש להעברת   בתחתית או בתוך קירות  השרוולים יונחו מתחת למשטחים מרוצפים,

 השקיה.צנרת 

 ב. כללי 

ס"מ לפחות מדוד מחלקו העליון של הצינור, כל זאת לפני או    40שרוולי ההשקיה יונחו בעומק של  

כמספר הצינורות  ים המינימלי בכל מקום יהיה  במהלך עבודות המצעים והריצוף. מספר השרוול

צ )כל  מקום  באותו  נפרהעוברים  בשרוול  יועבר  למ ינור  המפקח  אישור  את  לקבל  יש  יקום  ד(. 

לכל   מעברים  להבטיח  הקבלן  על  מקרה  בכל  הריצוף.  עבודות  תחילת  לפני  השרוולים  ולמספר 

שפה/ג אבני  ריצוף,  עבודות  בוצעו  בטרם  זאת  ולבדוק  הגינון  וכל  שטחי  קירות  יציקת/בניית  ן, 

 למנט בנוי אחר.  א

 הרחבות שמתחתיהם הם עוברים. פחות מקצוות השבילים וס"מ ל 25השרוולים יבלטו 

אחר הנחת השרוולים יסתום הקבלן את פתחי השרוולים למניעת חדירת עפר ויסמן את מיקומם  ל

 ע"י יתדות צבועים ו/או סימון אחר באישור המפקח.  

 מ"א : יחידה למדידה

 ר לעיל כלול במחירי היחידה. כל האמו : תכולת המחירים

 דיקהכיסוי ראשוני, שטיפה וב  41.02.12

ו הצינורות  הנחת  גמר  בתוכנית  לאחר  ולסמן  הצנרת  אורכי  את  למדוד  יש  החיבורים  הרכבת 

 העדות. 

של   וסגירה  פתיחה  ע"י  יישטפו  סופי השלוחות. השלוחות  ואת  יש לשטוף את הקווים הראשיים 

 לוחה אחר שלוחה. ש

קום בו מחובר  ה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מ ר השטיפלאח

מטר מכל צד. יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן,    1.0עלה פתוחה באורך  אביזר, משאירים ת 

כיסוי סופי של התעל  24במשך   ולבדוק שנית.  יש לתקן  נזילות שיתגלו  קו.  כל  על  יהיה  שעות  ות 

 תב מהמפקח. ישור בכלאחר קבלת א

 הצנרת.  עבודת הכיסוי הבדיקה והשטיפה כלולה במחיר היחידה של

 דה : לא למדייחידה למדידה

בפרק  תכולת המחירים היחידה השונים  במחירי  כלול  לעיל  כל האמור  ולא    41:  הכמויות  בכתב 

 ישולם בגינו בנפרד. 
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 נוןטיפול ואחריות הקבלן לעבודות הגי  41.03

חודשים מיום    12ילים והתפתחותם, וכן לאחזקתם התקינה למשך  יטת השתהקבלן אחראי לקל

י מכרז/חוזה זה. מסירה סופית של הצמחייה תהיה  האתר, אלא אם צוין אחרת במסמכ  מסירת

 בתום תקופת האחריות והאחזקה. 

 הטיפול ואחזקת הצמחייה כדלהלן: 

ת. במקרה של  האחריו  בשבוע, עד סוף תקופתהשקיה בהתאם לצרכי הצמחים ולפחות פעם   .1

 גשמים תופחת ההשקיה לפי הנחיות המפקח.  

 וניכוש עשביה אחת לחודש לפחות. עידור   . 2

זהה   .3 ובגודל  זהים  בצמחים  חשבונו,  על  הקבלן,  ע"י  יוחלפו  יתנוונו  או  יקלטו  שלא  צמחים 

 ויחייבו את הקבלן בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת כנ"ל. 

 יות יהיה על חשבון מזמין העבודה.פת האחרשלום עבור המים בתקו הת

 : לא למדידה יחידה למדידה

המחיריםתכול וטיפו ת  הקבלן  אחריות  היחידה  :  במחיר  כלולים  האחריות  בתקופת  בצמחיה  ל 

 בכתב הכמויות ולא תשולם בגינם תוספת מחיר.   41השונים בפרק 

 

 ( MADE  ASסיום העבודה והכנת תכניות עדות ) 41.04

האחזקה   תקופת  צנרת  לאחר  לאורך  והתעלות  הבורות  את  לסתום  הקבלן  על  הצמחייה,  של 

בעפרהשקי הקרקע  שקיעת  עקב  שנוצרו  להוראות  /ה  בהתאם  מאושרים  מקומית  חול/אדמה 

 המפקח.  

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן  

 ביצוע. 

לבדו מ יש  לחצי  בכלק  המערכת  בראש  טפטוף    ים  ובקווי  אחרון  ובממטיר  ראשון  ממטיר  קו 

 . AS MADEו. הנתונים ירשמו בתכנית בתחילת הקו ובסיומ

( אשר הוכנה ונחתמה ע"י מודד  AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכנית עדות לאחר ביצוע )

ממוחש בפורמט  תוכן  התכנית  כוחו.  בא  או  הקבלן  מטעם  הניתןמוסמך  בתוכנת    ב,  לקריאה 

AUTOCADהתוכני המים.  ומקור  קרקעית  התת  הצנרת  את  גם  תכלול  המדידה  תימסרנה  .  ת 

לאחר    14למזמין   קבצים  יום  יעביר  הקבלן  העבודה.  גמר  תעודת  הוצאת  ולפני  העבודה  גמר 

 העתקות של כל תכנית.  3-ממוחשבים ו

ן סופי  יה רשאי להגיש חשבולן לא יה אי מסירת תכניות  עדות משמעותה אי סיום העבודה. הקב

 לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל.

 : לא למדידה יחידה למדידה

ככולת המחיריםת לעיל  כל האמור  בפרק  :  היחידה השונים  במחירי  ולא    41לול  הכמויות  בכתב 

 ישולם בגינו בנפרד. 
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 עבודות כבישים   – 51רק פ

 עבודות הכנה ופירוק  0151.

 כללי  51.01.01

חוזר יבוצע בזהירות מירבית והחומרים  של חומרים הניתנים לשימוש    כל פרוק 

ומר, ייחשב החומר  פקח, ויתר המפקח על הח לידי המ   המתקבלים מן הפירוק יימסרו 

 כפסולת. 

כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו  

 לעיל.   0.19ועל אחריותו כמפורט בסעיף  

לן )מכסים של שוחות, אבני שפה, תמרורים,  יועדים להרכבה מחדש ע"י הקב חומרים המ 

פני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב  ילו נמצאו במצב תקין ל יחשבו כא )כגון גדרות וכיו"ב( י 

 זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו. 

היו    י הקבלן ועל חשבונו, בין אם חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע" 

 בלן. פגומים לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו כתוצאה מעבודת הק 

 המכסה   ת שוחות מים,תעול וביוב והתאמת גובה הנמכת ו/או הגבה   .01.0251

התאמת הגובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה ע"י פירוק  

גילוי הזיון לאורך  מת ע"י סיתות הבטון הקיים ל המכסה, הנמכת או הגבהת השוחה הקיי 

עפ"י  קרה במידת הצורך, ורק  ויציקת ת ס"מ, אספקה והנחת ברזל זיון,    30של מינימום  

אספקה והתקנה של תקרה    -דרישה בכתב של המפקח )כאלטרנטיבה ליציקת תקרה  

ו יהיו  המכסים, שיותקנ   העבודה תבוצע לאחר אישור הרשות ובעל הקו.   טרומית(.   שטוחה 

 ים. כנדרש בתכניות ובפרט 

 לא למדידה  :יחידה למדידה

 . עבודות הריצוף השונות ל במחיריכל האמור לעיל כלו  :תכולת המחירים

 

 עבודות אספלט  2.051

 כללי  51.02.01

 . במפרט הכללי   5104תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  

 למסעות בטון אספלט    51.02.02

 ס"מ.   5ה  שכבה יהי כל  עובי  יבוצע בשתי שכבות  

 היה מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי. תערובת האספלטית ת 

 מ"ר  :יחידה למדידה

 י היחידה.האמור לעיל כלול במחירכל  :ריםתכולת המחי

 ריסוס ביטומן  51.02.03
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ק"ג/מ"ר יבוצע לפי המפורט    1.0סוס יסוד( בכמות  י )ר   M.C.70ריסוס ביטומן מסוג  

 במפרט הכללי. 

  0.25בכמות    R.C.70מן מסוג  סוס מאחה( יבוצע ריסוס ביטו י בין שתי שכבות אספלט )ר 

מפורשת בכתב  כללי אך רק לפי הוראה  במפרט ה   ק"ג/מ"ר. ריסוס זה יבוצע לפי המפורט 

 מהמפקח. 

 ק"ג/מ"ר.   0.5בכמות    R.C.70שטחי אספלט שנועדו לציפוי ירוססו בריסוס ביטומן  

 הריסוס. ך אבק ופסולת לפני ביצוע  פני האספלט ינוקו מכל לכלו 

 מ"ר  :יחידה למדידה

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה. :תכולת המחירים

 חדש ות אספלט קיים לאספלט שק התחברמי 51.02.04

לכל עומק    בהתחברות למסעות קיימות יהא על הקבלן לבצע נסור אנכי במשור מכני 

 האספלט, העבודה תכלול: 

 מבנה המתוכנן. חפירה בשכבות השוליים/מדרכה הקיימים לפי ה  .  1

 ס"מ.   20פלט באופן מאונך ופרוק שכבת אספלט ברוחב  חתוך האס  .  2

 ת כנדרש במפרט הכללי. וק התשתי ישור והיד  .  3

 . 80/100מריחת שטח חתך האספלט בביטומן חם   .  4

 ואספלט בהתאם לתוכניות ולסעיפים. פזור והידוק שכבת מצע, אגו"ם   .  5

 מ"א  :יחידה למדידה

 היחידה להתחברות אספלט חדש לאספלט קיים. כל האמור לעיל כלול במחירי  :תכולת המחירים

 

 עבודות תמרור  03.51

 תמרורים עירוניים  1.03.015

 . בהתאם לתקנות התעבורהת התמרורים יתאימו לשימוש בשטח עירוני, מידו

,  של מת"י 111שלטי התמרורים ייוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום כמפורט במפרט אספקה מס'  

 ויהיו מחזירי אור. 

"התמרור בקוטר  מגולוונים  פלדה  עמודי  על  יוצבו  דופן    3ים  בהתאםס"  2.2ובעובי  לדרישות    מ, 

 . 530ת"י 

ס"מ כל אחד,    20ס"מ ובאורך    10הו התחתון של כל עמוד ירותכו שני מוטות פלדה בקוטר  בקצ

 . ניצבים האחד למשנהו וחוצים את ציר הצינור בנקודות האמצע של המוטות

 ס"מ עומק.  50-ו  40X40מידות ב 20-ביסוד ב  יעוגןהעמוד  
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ר לפי פלס מים, בשני  . הצבת העמוד תיעשה ישהיסודית  תחת ס"מ מפני    40עומק  ב  יעוגןהעמוד  

 מישורים ניצבים. 

 מעלות כלפי כיוון הנסיעה.   93שלט התמרור יוצב בזווית של 

 של השטח.  מ' מכל הרום המתוכנן  2.20תחתית השלט תהיה בגובה של 

להתקן    מ"מ. חיבור השלט  25X4באמצעות התקן )כלור( מפח מגולוון במידות    חיבור השלט ייעשה

אשר יועברו דרך נקבים    5/16עות ברגים מגולוונים בקוטר "צשה באמהצמדת ההתקן לעמוד ייע ו

 מוכנים מראש בשלט ובהתקן ויוברגו בתוך אומים מגולוונים. 

 יח'  :יחידה למדידה

 מחיר היחידה. כל האמור לעיל כלול ב :יריםתכולת המח

 צביעת אספלט ומשטחים מרוצפים 51.03.02

 ציוד 

 ל ידי המפקח, שנמצא במצב תקין.  באמצעות ציוד שאושר ע ון יתבצעהסימ

ציוד היישום יותקן על רכב ממונע או ינוע עצמאית בעזרת מנוע מיוחד או ינוע ע"י דחיפה ידנית,  

 . העתלויה בסוג וצורכי הצבי 

מון בריסוס של קווים מרכזיים ו/או קווים צדדיים בקצב מקסימאלי  הציוד הממוכן יתאים לסי

 מ/שעה. ק"  10של 

יה  הידני  פניאומאטהציוד  או  הידראולי  "איירלס"  מסוג  קווים  ייה  הוריה,  חצי  לסימון  ישמש   ,

 במעברי חציה להולכי רגל, קווים בסיבובים, איי תנועה, קווי עצירה וכו'. 

מבוקר    ציוד ריסוס  יאפשר  מתאימים  הריסוס  אמצעים  ויכלול  כבישים  לסימון  הצבעים  של 

 הבאים:  לבקרת הפרמטרים

 דת שטח. כמות הצבע המרוסס ליחי  .1

 לחץ הריסוס.  .2

 ויסות הקשר שבין מהירות הנסיעה, לחץ הריסוס וכמות הצבע המרוסס.  .3

הזכו  .4 כדוריות  וכמות  הריסוס  לחץ  הנסיעה,  מהירות  שבין  הקשר  כית  ויסות 

 המרוססות. 

 ימון ברחבים שונים. יצירת קווי ס  .5

אור. ההתקן הנ"ל  וריות זכוכית מחזירות  ריסוס כד בנוסף למתואר לעיל יכיל ציוד היישום התקן ל

יהיה קשור לפריטי יישום הצבעים בצורה שתאפשר את ריסוס כדוריות מיד לאחר יישום הצבעים  

יר את הכדוריות  יכיל אקדח ריסוס בלחץ שיחד  לסימון כבישים. ההתקן לפיזור כדוריות הזכוכית 

בתזמון    ריות. ההתקן הנ"ל יפעלוטר הכדובמשטח קוו הסימון לעומק מינימאלי השווה לחצי מק

 ( עם ההתקן ליישום צבעים. ה)סינכרוניזצי 

 צבע



 ב תכליתי מבנה קהילה ר 

 דל תפן מג 

 ....................................................................................................................... 

230 

 

לשעת   עד  הסגורה  המקורית  באריזתם  להיות  בשטח  הנמצאים  כבישים  לסימון  הצבעים  על 

ל  אין  בהם.  לס השימוש  לצבעים  כלשהו  מדלל  של  הוסיף  מפורשת  בהוראה  אלא  כבישים,  ימון 

 היצרן. 

 הכנת השטח 

ינו באופןהכביש  מטאטא  קה  )באמצעות  שלב   יסודי  אחר.  זר  חומר  כל  ו/או  חול  מאבק,  מכני( 

הניקוי מחול ואבק ייעשה סמוך ככל האפשר למועד הצביעה למניעת הצטברות חוזרת של לכלוך  

שעות לכל    24הניקוי לבין הצביעה עצמה הינו  זמן המרבי המותר בין ביצוע  על פני השטח. משך ה

 היותר. 

ביצו לאחר  הניקויאם  נס  ע  נוצרו  לעיל  מחדש  כמפורט  ניקוי  יבוצע  מחדש  ניקוי  המחייבות  יבות 

 לפני הצביעה. 

לפני הצביעה יש לוודא כי פני השטח יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים לחים ו/או רטובים  

 או מלוכלכים. /ו

  12-18ט  ון בצבע על שכבה נושאת חדשה. הסימון יתבצע לאחר התייצבות האספללא יבוצע סימ 

 . יום לאחר הסלילה

 ם הצבע יישו

טיב הסימון לא יהיה תלוי בשום מקרה באיכות הכביש. יש לחזור על צביעת הסימון מספר פעמים  

 אם הדבר יידרש לשם הבלטת הסימון. 

 ה בהתאם להוראות היצרן. עובי שכבת הצבע תהי

זכ   מיד כדוריות  עליו  לרסס  יש  הרטוב,  במצבו  ובעודו  הצבע  יישום  מחזלאחר  אור  וכית  ירות 

ג"ר/מ"ר, יש לפתוח את הכביש המסומן למעברי כלי רכב רק לאחר ייבוש    350  –  300בכמות של  

 מלא של קווי הסימון. 

 כדוריות זכוכית מחזירות אור

 . EN 1423אמה לתקן האירופאי  ובעל אישור הת ISO 9002שור ספק הכדוריות יהיה בעל אי 

 מס' מנת ייצור. ' זיהוי של הכדוריות וסחרי, מס על האריזות יסומן שם היצרן/סימון מ

 .  C.O.A)כל מנת ייצור תלווה באישור התאמה )

 אריזות לא מסומנות וללא מסמכים לא תאושרנה לסימון. 

ת ומעברי חצייה לפי מ"ר; ים לפי מ"א; אי תנועה, חניוקווים רצופים או קטוע :יחידה למדידה

 חצים לפי יח' 

נים לצביעת משטחי אספלט  ול במחירי היחידות השולעיל כל כל האמור :תכולת המחירים

 ומשטחים מרוצפים.  
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  מתקני תברואה חוץ – 75רק פ

 רואהתבמתקני  – 07ראה פרק 

 

 



תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
PL-01126/05/2021תכנית קומת קרקע -שלב א'(מבנה ציבור)
PL-02126/05/2021תכנית קומת כניסה שלב א'(מבנה ציבור)
PL-03126/05/2021תכנית שיפועי גגות שלב א'(מבנה ציבור)
PL-04126/05/2021תכנית קומת קרקע -שלב ב'(מבנה ציבור)
PL-05126/05/2021תכנית קומת כניסה שלב ב'(מבנה ציבור)
PL-06126/05/2021תכנית שיפועי גגות שלב ב'(מבנה ציבור)

PL-07126/05/2021תכנית קומת קרקע -שלב ג'(מעון יום)
PL-08126/05/2021תכנית שיפועי גגות שלב ג'(מעון יום)

PE-09126/05/2021חזיתות: צפונית ו' מזרחית
PE-10126/05/2021חזיתות: דרומית ו' מערבית

PS-11126/05/2021חתכים :א-א ו' ב-ב ו' ג-ג
PS-12126/05/2021חתכים :ד-ד ו' ה-ה ו' ו-ו ו' ז-ז ו' ח-ח ו' ט-ט ו' י-י 

PC-13126/05/2021תקרה אקוסטית :קומת קרקע -שלב א'(מבנה ציבור)
PC-14126/05/2021תקרה אקוסטית :קומת כניסה  -שלב א'(מבנה ציבור)
PC-15126/05/2021תקרה אקוסטית :קומת קרקע -שלב ב'(מבנה ציבור)

PC-16126/05/2021תקרה אקוסטית :קומת כניסה  -שלב ב'(מבנה ציבור)
PC-17126/05/2021תקרה אקוסטית :קומת קרקע  -שלב ג'(מעון יום)
PF-18126/05/2021תכנית ריצוף :קומת קרקע -שלב א'(מבנה ציבור)
PF-19126/05/2021תכנית ריצוף :קומת כניסה -שלב א'(מבנה ציבור)
PF-20126/05/2021תכנית ריצוף :קומת קרקע -שלב ב'(מבנה ציבור)
PF-21126/05/2021תכנית ריצוף :קומת כניסה -שלב ב'(מבנה ציבור)

PF-22126/05/2021תכנית ריצוף :קומת קרקע -שלב ג'(מעון יום)
PF-23126/05/2021תכנית ריצוף :שיפועי גגות -שלב ג'(מעון יום)

PT-24126/05/2021פריסות שירותים מבנה ציבור
PT-25126/05/2021פריסות שירותים מבנה ציבור

PT-26126/05/2021פריסות שירותים מעון יום
RS-AL-00126/05/2021רשימות אלומניום (מבנה ציבור)
RS-MS-00126/05/2021רשימות מסגירות (מבנה ציבור)

RS-NG-00126/05/2021רשימות נגרות (מבנה ציבור)
RS-AL-00126/05/2021רשימות אלומניום (מעון יום)
RS-MS-00126/05/2021רשימות מסגירות (מעון יום)

RS-NG-00126/05/2021רשימות נגרות (מעון יום)

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
PMB04C16/04/2021תכנית תנוחה כללית 

B-0104C12/04/2021תכנית ביוב קומת קרקע-מעון יום
B-1004C12/04/2021תכנית ביוב קומת קרקע-מבנה הועצה
B-2004C12/04/2021תכנית ביוב קומת כניסה-מבנה הועצה

M-0104C13/03/2021תכנית מים קומת קרקע-מעון יום
M-1004C12/04/2021תכנית מים קומת קרקע-מבנה הועצה
M-2004C12/04/2021תכנית מים קומת כניסה-מבנה הועצה

0302C13/03/2021תכנית גגות -מעון יום
0412/04/2021ב30תכנית גגות -מבנה המועצה

רשימת תכניות למכרז
מבנה רב תכליתי -מגדל תפן
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תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
רשימת תכניות למכרז

מבנה רב תכליתי -מגדל תפן

                 

01106/03/2021מע' מיזוג אויר תוכנית קומת קרקע (מעון יום)
02106/03/2021מע' מיזוג אויר תוכנית גגות (מעון יום)

03106/03/2021מע' מיזוג אויר תוכנית קומת קרקע (מבנה ציבור)
04106/03/2021מע' מיזוג אויר תוכנית קומה א' (מבנה ציבור)

05106/03/2021מע' מיזוג אויר תוכנית גגות (מבנה ציבור)

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
108/11/2020עומסים ועבודות בנייה מעלית ציבורית זכוכית 
108/11/2020חתך הרכבה כללי בפיר מעלית ציבורית זכוכית

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
01114/04/2021מע' ספרינקלרים תכנית קומת קרקע

02114/04/2021מע' ספרינקלרים תכנית קומה א' 

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
0104/02/2021תכנית פיתוח 
1.104/02/2021תכנית פיתוח 
1.204/02/2021תכנית פיתוח 
2.104/02/2021תכנית פיתוח 

2.204/02/2021תכנית פיתוח (מעון יום)
322/03/2021פרישת קירות
4.110/03/2021סימון פרטים

4.210/03/2021סימון פרטים (מעון יום)
524/03/2021תכנית צמחיה
524/03/2021תכנית צמחיה
08/03/2021חוברת פרטים

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
319/04/2021ק-1תכנית כלונסאות

319/04/2021ק-1אפרטי כלונסאות
319/04/2021ק-2תכנית רצפה מפלס 3.57 -

319/04/2021ק-2אתכנית זיון קורות מפלס 3.57 -
319/04/2021ק-2בתכנית זיון קורות מפלס 3.57 -
319/04/2021ק-2גתכנית זיון קורות מפלס 3.57 -

319/04/2021ק-3תכנית תקרה במפלס 0.05 -
319/04/2021ק-3אתכנית זיון קורות מפלס 0.05 -
319/04/2021ק-3בתכנית זיון קורות מפלס 0.05 -

319/04/2021ק-4תכנית תקרה במפלס 3.70 /+ 4.80 /+ 5.65 +
319/04/2021ק-4אתכנית זיון קורות מפלס 3.70 /+ 4.80 /+ 5.65 +
319/04/2021ק-4בתכנית זיון קורות מפלס 3.70 /+ 4.80 /+ 5.65 +

319/04/2021ק-5פרטי בניין
319/04/2021ק-5אפרטי בניין
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תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
רשימת תכניות למכרז

מבנה רב תכליתי -מגדל תפן

                 

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
319/04/2021ק-2תכנית רצפה במפלס 3.57-

319/04/2021ק-2אתכנית זיון קורות מפלס 3.57-
319/04/2021ק-2בתכנית זיון קורות מפלס 3.57 -

319/04/2021ק-3תכנית תקרה במפלס 0.05 -
319/04/2021ק-3אתכנית זיון קורות מפלס 0.05 -
319/04/2021ק-3בתכנית זיון קורות מפלס 0.05 -

319/04/2021ק-4תכנית תקרה במפלס 3.70 /+ 5.65 /+ 6.50 +
319/04/2021ק-4אתכנית זיון קורות 3.70 /+ 5.65 /+ 6.50 +

319/04/2021ק-5פרטי בניין
319/04/2021ק-5אפרטי בניין

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
319/04/2021ק-2תכנית רצפה במפלס 3.57-

319/04/2021ק-2אתכנית זיון קורות מפלס 3.57-
319/04/2021ק-2בתכנית זיון קורות מפלס 3.57 -

319/04/2021ק-3תכנית תקרה במפלס 0.05 -
319/04/2021ק-3אתכנית זיון קורות מפלס 0.05 -
319/04/2021ק-3בתכנית זיון קורות מפלס 0.05 -

319/04/2021ק-4תכנית תקרה במפלס 3.70 /+ 5.65 /+ 6.50 +
319/04/2021ק-4אתכנית זיון קורות 3.70 /+ 5.65 /+ 6.50 +

319/04/2021ק-5פרטי בניין
319/04/2021ק-5אפרטי בניין

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
319/04/2021ק-2תכנית רצפה במפלס 3.67-

319/04/2021ק-2אתכנית זיון קורות מפלס 3.67-
319/04/2021ק-3תכנית תקרה במפלס 0.28 +

319/04/2021ק-3אתכנית זיון קורות במפלס 0.28 +
319/04/2021ק-3בתכנית זיון קורות במפלס 0.28 +

319/04/2021ק-4פרטי בניין

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
0106/04/2021תשתיות למערכות במה 
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תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
רשימת תכניות למכרז

מבנה רב תכליתי -מגדל תפן

                 

תאריךמהדורהמס' גיליוןתאור גיליון
E-01014/04/2021תכנית תאורה גילוי אש וכריזה קומת קרקע 

E-02014/04/2021תכנית ב''ת חשמל ותקשורת כללית קומת קרקע
E-03014/04/2021תכנית תאורה גילוי אש וכריזה קומה א' 

E-04014/04/2021תכנית ב''ת חשמל ותקשורת כללית קומה א'
E-05014/04/2021תכנית גג מבנה מועצה

E-07014/04/2021תכנית תאורה גילוי אש וכריזה קומת קרקע  (מעון יום)
E-08014/04/2021תכנית ב''ת חשמל ותקשורת כללית קומת קרקע (מעון יום)

E-09014/04/2021תכנית גג מעון יום
E-11014/04/2021תכנית לוחות חשמל ופילוגים

E-12014/04/2021תכנית חשמל ותקשורת בפיתוח
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םירושיאו תוקידב חפסנ



 

 הרשות המקומית  
 מקומית תפןמועצה 

 1עותק  פרוגרמה לתכנון  

 עמודים  14מתוך  1עמוד  04/12/2020  תאריך:   מרכז הפעלה 

 

 1 

   . תפןתמ. לכבוד:

  והוא מבוסס על תפיסת ההפעלה של הרשות  בסיס לתכנון מבנה מרכז ההפעלה הרשותי ייעודו של מסמך זה  להוות  

ש לידינו  כפי  ההועברה  נתוני  את  מפרט  המסמך  הרשות.  עם  העבודה  תפיסת  מועצהבתהליך  עקרונות  האיומים,   ,

 . )המכלולים(ההפעלה ומבנה הרשות בחירום 

 המסמך אינו מהווה תכנון סופי לביצוע, אלא פרוגרמה שעל בסיסה יש לתכנן.

  לתכנון  קווים מנחים – . תפןתמ. ב ושיפוץ המקלטהקמת מרכז הפעלה רשותי  הנדון:

כרזה ומצבי חירום הניהול מצבי חירום בזמן השל  בסס על תפיסת הפעלה  תיוקם מרכז הפעלה רשותי שי  . תפןתמ.ב .1

 שבשגרה.

משרד במסמך  המוקם  יממש את העקרונות המנחים של הרגולטורים לניהול מצבי החירום וישען על    מרכז ההפעלה .2

   .הפנים/רח"ל /פיקוד העורף

מרכז    בהובלת הרשות להקמת  הקווים המנחים לתכנון פרטני על ידי צוות התכנון  את  מטרת המסך הינו לקביעת   .3

 פעלה . הה

 (: המזמין מסגרת  הגדרות)המוגדר לתכנון המרכז  הצורך המבצעי  .4

 )הגדרת המזמין(.   1חיונית רמת סיווג  רמת הכשירות הנדרשת: .א

    במצבי החירום השונים   אירוע    בעת   הערכת מצבלקיום תהליך    שימור היכולת  (:2הישג נדרש )נורמת השירות  .ב

 .)הערכה דטרמיניסטית( .כתוצאה ממחולל חיצוני או פנימי 

לכשירות   .ג מינימלי  זמן  קיום  המענהאורך  של  :  מינימלית  תוצר    שעות  72רציפות  מצבשל  והפקת    הערכת 

 רשותית . 

רציפות   .ד קיום  המרכז    התפקודהבטחת  ידי  של  הערך על  שרשרת  הרכיבלפעילות    3אבטחת   4ים  ואבטחת 

 . ולכשירות 

לקיים תהליך  : מבנה פיזי עמיד בקשת האיומים )בטיחותי, ביטחוני, תופעת טבע( ובעל יכולת האמצעי למענה .ה

 פו"ש סדור לניהול אירוע כתוצאה מפגיעה בכור של המתקן.

 
התשתית  :  חיוניתברמה    1 של  קיומה  את  להבטיח  מסוימיםהיכולת  חירום  להביא    במצבי  עלולה  זו  ביכולת  פגיעה  בקיומה.  התומכים  השירותים  הפעולות  הבטחת  ידי  על 

 של המתקן. תפגע ברציפות התפקודית של השירות אך זו לא  לשיבוש/הפסקה זמנית

    הנדרש.  במקום , באיכות, בזמן,  בכמות ידי הגוף בהתאם להגדרת יעד השירות   -הדרך לחייב ולהבטיח את הספקתו של המוצר על שירות:  רמת /נורמת 2
של המתקן, עד כדי הכשלת  לפגיעה ברציפות התפקודית  ותביא בהכרח  תגרום להפסקת הספקת המוצר/ השירות  , אשר פגיעה בה  הכרחיתשרשרת ערך    -שרשרת ערך קיומית  3

 מאמץ החירום.  

לפגיעה ברציפות  הקיומי ותביא בהכרח תגרום להפסקת הספקת המוצר /השירות בשרשרת הערך במתקן, אשר פגיעה בו  הכרחירכיב בעל תפקיד רכיב:  4

 על פי יעדי השירות התפקודית 
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ההפעלה  גודל    התאמת    פונקציונלית: .ו ומתמשכת,מרכז  סדורה  מצב  הערכת  תהליך  את    לקיום  הכוללת 

   המשתתפים הרלוונטיים. 

 :אירוע חירום שבשגרהלמלחמה, רעידת אדמה ,  ורמת האיום  מרכז ההפעלהמיקום תיאור  .5

 מלחמה: 

 המאוימת ממספר חזיתות:  ברשות

 ק"מ לרצועת עזה. 170-מרחק של כ   –חזית דרומית   .א

 ולסוריה  ק"מ ללבנון 190-כ –חזית צפונית  .ב

 ק"מ.  300- החל מ–מעגל רחוק  .ג

 משמעות המרחק מאזורי האיום הינו: .ד

 ה:רצועת עז

 לא רלוונטי  

 :או סוריה נוןלב

 , פאג'ר וכדומה. ות עד כבד רקטות בינוניות 

חומר    של  עד בינוניים    קליםרקטות אלו הינן רקטות בעלות ראשי קרב במשקלים  

 ק"ג בודדים. עד עשרות משקל הרש"ק נפץ וחלקן אף מכילות מעטפת רסס תקנית. 

   בינוניים  בפגיעה ישירה ונזקים    עד בנונית    כבדה: משמעות לרמת נזקים  משמעות

 מ'(.  15בפגיעה קרובה )

מ' ביחס   3500-)סטייה אפשרית של כ  עשרות אחוזים  -( של כCEP)גבוהה   שק סטטיסטי בעל סבירות שגיאה מעגלית נ

 לנקודת המכוון לטווח זה(.  

 

בזירות אלו מדובר על מדינות שמפתחות ורוכשות רקטות וטילים בצורה מסודרת. משמעות המרחק    :שאר האזורים

 וטילים כבדים בעלי ראשי קרב של מאות ק"ג של חומרי נפץ. של מדינות אלו הינה  אפשרות שיגור של רקטות 
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   רעידת אדמה:

 מועצה תעשייתית תפן:להלן פירוט הסיכונים הגיאולוגיים במרחב  

 תאוצה בעוצמה גבוהה.שזוהי  g0.16  –( 413של ת"י   3)לפי גיליון תיקון תאוצת קרקע תכנונית  .א

 חשודים כפעילים: קרבה להעתקים פעילים או   .ב

 
 המכון הגיאולוגי לישראל –מקור 

כפעילים   החשודים  העתקים  לישראל,  הגיאולוגי  המכון  של  כפעילים  חשודים  או  פעילים  העתקים  מפת  לפי 
 ק"מ ממנה.  1-הקרובים ביותר למועצה נמצאים במרחק של כ 

אך תנודות הקרקע בזמן רעידת  לא קיימת סכנה של קריעת פני שטח  לאור הימצאות העתקים רחוק מהמועצה,  
 אדמה עלולות להיות גבוהות 

 וטנציאל הגברה: פ

 
 המכון הגיאולוגי לישראל –מקור 

 הרשות ממוקמת באזור של סלע כך שפוטנציאל הגברה נמוך.
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 : פוטנציאל התנזלות .ג

 מיפוי של אזור המועצה, אך המועצה ממוקמת באזור סלעי ולכן פוטנציאל להתנזלות זניח. לא קיים  

  :פוטנציאל גלישת מדרונות .ד

 
 המכון הגיאולוגי לישראל –מקור 

 
 בתחום הרשות לא קיימים מדרונות עם פוטנציאל משמעותי לגלישה. 

 : פוטנציאל הצפה בצונאמי .ה

 המוערך של צונאמי.הרשות ממוקמת מחוץ לאזור ההצפה  
 

 סיכום: 
מקרבה  הנובעת  בינונית  סיכון  רמת  על  מצביע  מקומית  מועצה  למיקום  המוגדרים  הגיאולוגיים  הסיכונים  בחינת 

 להעתקים. 
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 פרוגרמה תכנונית למרכז הפעלה רשותי  .6

 כללי 

הינו המבנה ההיררכי להפעלת המטה המרכזי ברשות ומולו המכלולים וצוותי השטח עד    בסיס התפיסה האירגונית 

 לאזרחי הרשות. 

 . המענה במרכז ההפעלה  לארגון עקרונות

 

   .האבהמופעים בתיק   הארגוניוהמבנה מענה לתרחיש הייחוס  ןארגון מרכז ההפעלה יית .א

 ותאי העבודה המוגדרים בתיק היסוד . מכלול הקב"ט  בשגרה המקום יתוכנן להכלת    -ושליטה ריכוז  .ב

 . המתאימה לרשות ולמאפיינה תפיסת ההפעלההאפיון מבוסס על  .ג

 שיבנה על ידי הרשות בהתאם לפרוגרמה זו.  למקום הפיזיהאפיון מתייחס  .ד

 כגון:  לדרישות הרגולטוריםהאפיון נבחן להתאמה  .ה

 בהיבט שטח המרכז הנדרש והמבנה הארגוני מוגדר רח"ל ופיקוד העורף  ✓

 פיקוד העורף בהיבט קריטריון המיגון   ✓

 משרד הפנים ומנהלת החוסן של פיקוד העורף בהיבט היקף העבודות ורמת המוצר הסופי  ✓

 הרשות המקומית בהיבט של מתן מענה מתאים לצרכיה  ✓

 תפיסת ההפעלה 

 תפיסת הפעלה  ברשות: 

 . חירום שבשגרהואירוע יהול כלל אירועי החירום  לנבשולחן עגול הרשות תבוצע פעילות    –תפיסה מרוכזת 

הוא הגוף העיקרי הנדרש    –וועדת מל"ח    על ידי    מבוצעיםלרשות לא קיימים מכלולי מטה וניהול מצבי החירום  

 לתפקד מתוך מרכז ההפעלה ולמלא את תפקידי הרשות.  

ייעודו של מטה החירום: להוות גורם בעל יכולת מקצועית וארגונית לניהול וטיפול באירוע או במצב חירום על  

לצרכי   ויעיל  הולם  מענה  לתת  להתמודדות    הוהאוכלוסייהמפעלים  מנת  הדרושים  הכלים  את  ולספק 

 פטימלית עם מצב החירום תוצאותיו והשלכותיו.  או

ייעוד תפקידים    24/7הרשות תיערך לעבודה במשמרות ולאיוש המרכז   לאורך כל משך מצב החירום. פירוט 

הפעלהומשימות הוראות  האב    ,  בתיק  יפורטו  עבודה  ונוהלי  השונים  החירום  את  במצבי    ת השלמהמהווה 

 את כל הארגון לעבודה בשפה אחידה ובתיאום.  כווין ומ התפיס ה
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 : ברשות  מכלולים מבצעים 

 ;  כיסאות מאחור4 + משתתפים 8 –מרכז מבצעים/שולחן מרכזי   .א

 :בשגרה 

   106מוקד רואה/ .א

 שרד קב''ט מ .ב

 בחירום 

 שולחן מרכזי   .א

 , קב"ט , משרדים נוספים  מועצהראש  – משרד עבודה  .ב

 כלולי מנהלה:מ

 מטבחון   .א

 נשק  / חדר תקשורת .ב

 שירותים  .ג
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 :מטה חרום/וועדת מל"ח-עץ מבנה 
 

 
 :  לתכנון עלי התפקיד במשמרתבחדרי עבודה ו

 הערות שטחים  מכלול בשגרה   חירום  מכלול

  מ''ר  7.05  ראש מועצה 

  מ''ר  6.21 חדר נשק/תקשורת  

  מ''ר  24.5  שולחן מרכזי 
  מ''ר  13.4 מוקד רואה  
  מ''ר  8.93 קב''ט 
  מ''ר  6.3 משרד 

 

 : נדרשות  תשתיות

 הערות כמות נושא

 75kVA-הספק נדרש כ  1 גנרטור 

 הגנרטור יהיה ממוגן מחוץ למבנה ובהתאם להנחיות התכנון המצורפת 

UPS –  מחשבים, שרת ומרכזיית תקשורת 10- נדרשים לתמיכה ב 4 אל פסק 

 מפוצל   /או ש"ע  VRF בהתאם לתכנון   מערכת מיזוג 

  ריהוט:

 הערות כמות נושא

 2שולחן בכיר: עמדת עבודה 

 1שולחן מוקד:

 כולל מגירות, על פי תוכנית ריהוט 

ראש  
המועצה

מטה נוסף  

ל"מנכ ט"קב

106מוקד 
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 על פי תוכנית ריהוט לכל משרד  4 ארון אחסון 

 על פי תיכנון ריהוט  1 שולחן מרכזי 

 על פי תוכנית ריהוט  3 כיסא בכיר 

 פי תוכנית ריהוט על  4 כיסא זוטר 

כיסא ראש  

 מועצה ה

 על פי תוכנית ריהוט  1

כיסאות  4+ 8 כיסא חדר דיונים 

 נלווים 

 על פי תכנית ריהוט 

  תקשוב:

 הערות כמות נושא

 כולל מסך  6 מחשב

 מוקד, בטחון  – 4Aצבעונית  יח'  2 מדפסת 

 כל חדר   4 מכשיר טלפון רגיל 

 , ראש מועצה, קב''טשולחן מרכזי 3 מכשיר טלפון חכם

 מולטימדיה:

 הערות כמות נושא

   אינץ 55 4 קיר מסכים שולחן מרכזי   

 אינץ   49 1 מסך מצגות/לוז שולחן מרכזי  

 אינץ  55 2 +רואה106קיר מסכים מוקד 

 (1(, משרד)1קב''ט) (,1ראש המועצה)  3 49מסכים נוספים  

 אינץ   7 1 7/10מסך מגע   - בקר שליטה שולחני

משרד קב"ט  ושולחן מרכזי  )תא   –נקודות הפעלה  2 1 מערכת כריזה למרכז הפעלה 

 (מבצעים

 רמקולים בלבד   6  רמקולים    ןמיקסר שמע /מיקרופו 

 כלול   בהתאם לצורך     המערכות עזר למולטימדי

 והנחיות לתכנון עקרונות  .7

 . ((מצלמותמוקד רואה )+  106של הרשות והמוקד הרשותי ) ןבשגרה יפעלו במקום משרדי מחלקת הביטחו ▪

 .משאר המכלולים  ירחק  /כל מכלול המייצר רעש יופרד ▪

 . ללא הפרעות תכל מכלול על מנת לאפשר עבודה פניהפרדה אקוסטית מלאה ב ▪

 המוגן . מיקום השולחן יהיה בתוך המרחב השולחן המרכזי יופרד משאר האזורים של מרכז ההפעלה ▪
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המרכז  ▪ של  תפקודית  רציפות  יכולת  על  לשמירה  הנדרשות  הקריטיות  התשתיות  לכלל  ייעודי  מקום    יתוכנן 

 )אנרגיה, מיזוג, תקשורת נתונים( 

 .לפי מספר בעלי התפקידים במשמרת והציוד המיוחד הנדרש לכל מכלול נקבעגודל המכלולים  ▪

 . אחד  בתוך מרכז הפעלה יתוכנן מטבחון ▪

 . לחירום ולשגרה תאי שירותים 2יתוכננו לפחות  ▪

 .לא יתוכננו חדרי מנוחה למשמרות או לבכירים ▪

 ס"מ.  40עובי קורות ותקרה יתוכננו לפי   ▪

 : כללי  תרחיש הייחוסתכנון ל

כנגד   .א מוגדר  מלחמתי  לאיום  עמיד  מוגן  מבנה  לאפקטים  הקמת  בהתאם  הייחוס  לנשק  קרובה  פגיעה 

 ' .Dהנוצרים בו  ומוגדרים במסמך זה . רמת הגנה  

 שנים. 500-1עמידת המבנה בתקן  הבניה לרעידת אדמה על פי תכנון לתאוצת הקרקע המוגדר    .ב

 . )שולחן מרכזי בלבד( עמידת המבנה לאירוע בק"ן על פי תרחישי הייחוס שהוגדר על ידי פקע"ר .ג

 מבנה עילי :  -קריטריון המיגון למלחמה

 של חומר נפץ מרסקצפוני  ממפנה   כבד מ' ומעלה( של רקטות ייחוס בעלות רש"ק  15הדף מפגיעה קרובה ) .א

 מ' ומטה( של נשק הייחוס  הנ"ל. 15רסס כבד שנוצר מפגיעה קרובה ) .ב

ס לנקודת  מ' ביח  1500-)סטייה אפשרית של כ  4%-( של כCEPנשק סטטיסטי בעל סבירות שגיאה מעגלית ) .ג

 המכוון לטווח זה(.  

 אפקטים לתכנון הגנת המבנה:

 יש להתייחס אליהם בתכנון בהתאם למרחק: 5רמות הדף נתוני   .א

 שיש להתייחס בקריטריון המיגון לפגיעה קרובה של נשק הייחוס.   6רמת הרסס נתוני  .ב

 . 7רמת אמינות המיגון לתכנון  .ג

 
  המרכזיות בפיצוץ קונבנציונאלי. ההדף נגרם כתוצאה ממעבר של חומר נפץ במצב נוזלי או מוצק לחומר במצב גזי )בשל שינוי מהיר מאוד בהרכב : הדף הינו אחת התופעות  הדף  5

י של ההדף הינו עודף  הסטט  הכימי( אשר יוצר לחץ גבוה מאוד ביחס ללחץ הטבעי ו"מבקש" להתפזר ולהתפשט כלפי חוץ. להדף שני רכיבים: רכיב סטטי ורכיב דינאמי. הרכיב
מקום ביחס לפיצוץ מושפעת  חלקיקי האוויר הנתון בסביבת הפיצוץ. הרכיב הדינאמי הינו תנועת חלקיקי אוויר אלו במהירות רבה ממקום הפיצוץ כלפי חוץ. רמת ההדף בכל  

יקועה ולריסוקה וגם מעט מתנאי האקלים )לחץ אוויר, טמפרטורה, לחות מסוג חומר הנפץ, מצורתו המקורית, מעובי המעטפת הכולאת אותו לפני הפיצוץ והאנרגיה הנדרשת לב
 ומצב עננות(.

  -חלקים רבים מאוד : במהלך הפיצוץ ההופך כאמור חומר נפץ מוצק או נוזלי הנתון במעטפת מוצקה לגז, נוצרים לחצים עצומים הגורמים לריסוק ולחלוקת המעטפת לרסס 6 6
רים באופן אקראי לחלוטין )ראו בהמשך הסבר על רסס מבוקר( כך שאין שני פיצוצים דומים בפיזור ובפילוח הרסס אף של אותו ראש קרבי.  הלא הם הרסיסים. רסיסים אלו נוצ

ים יותר כאשר  ופן( וגדוללרסיסים גדלים, צורות ומשקלים הנעים בין חלקי גרמים לק"ג בודדים. הרסיסים קטנים יותר כאשר מוצאם הינו אמצע הראש הקרבי )במבט על הד
היא ממיקומם הראשוני  מוצאם הינו באזור אף הראש הקרבי או בחלקו האחורי. מהירות יציאת הרסיסים הינה אחידה פחות או יותר )בעיקר לצרכי חישוב. אך מושפעת גם 

 בראשי הקרבי ומגודלם(.
המעטפת המוצעת תאפשר עצירה הרסיס המתוכנן ומניעת הנזק, בעוד שקיימת הסתברות     %95  -)כלומר ב   %95רמת האמינות אשר נבחנה בעבודה זו להגנה על התשתית הינה    7

 .מהרסיסים  יהיו גדולים יותר או מהירים יותר ויחדרו את מעטפת המיגון   5% -ש 
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 רסס תכנוני לייחוס  [ psi*msecאימפולס ] [psiשיא הלחץ ]

 )גרם/מהירות( 

 רמת אמינות מיגון 

300 PSI 
 650 PSI-MSEC 16.9  ,מ/ש ,  2503גרם 

 MK83פצצת אוויר 

 95%רמת אמינות 

 

 .  המבנה אינו מתוכנן לפגיעה ישירה .ד

- ס"מ בטון מסוג ב  40חתך מיגון של  על מנת לעמוד בקריטריון המיגון הבסיסי של פיקוד העורף נדרש   .ה

30. 

 הדף ורסס באופן מלא )לא בק"ן(.    ןהמבנה יתוכן כמבנה מוגן בהתאם לקריטריו – היתר הג"א .ו

לבק"ן  ןקריטריו .ז מוגן  ההגנה  מרחב  במתכונות  יבנה  המרכז  )השולחן  בלבד  המרכז  בשולחן  יתוכנן    :

 בהתאם לתקן המחייב על ידי פיקוד העורף (  

 על פי תקן פקע"רודלתות חדף רסיסים  כלל המבנה יתוכנן עם חלונות הדף  - דלתות /ותחלו .ח

 גבס. החלוקה הפנימית לתאי העבודה בין שגרה וחירום תבוצע על ידי מחיצות  .ט

 קריטריון הגנת המבנה לרעידת אדמה. 

התקן מגדיר את תאוצות התכנוניות למבנים    –  413קריטריון המיגון לרעידת אדמה מוגדר בתקן ישראלי   .א

בעלי חשיבות שונה. מבנה בעל חשיבות גבוהה יתוכנן לתנודות קרקע הנוצרת מרעידת אדמה שקיימת  

 שנה.  500-הסתברות להתרחשותה אחד ל

 ל הגדרת תקופת החזרה מתבטאת במקדמי תכנון שנלקחים בחשבון בתכנון המבנה. המשמעות ש  .ב

יודגש, שמטרת הדרישות של תקן ישראלי הינה "הצלת חיים" ולא מניעה  היקף הנזק למבנה ואת יכולת   .ג

 שיקום המבנה לאחר רעידת אדמה.   

 בתכנון המבנה חובה להתייחס לתופעות גיאולוגיות נלוות: .ד

 ע סקר תגובת אתר למציאת ערך הגברה מדויק יש לבצ  –ההגברה  ✓

לקיים את התכנון התפקודי , תכנון שנותן מענה לרמת התפקוד המצופה מהמבנה לאחר רעידת אדמה   .ה

, מניעת התמוטטות, שיקום אפשרי או חזרה מידית לתפקוד  413  כמו שמוגדר בת"י  –)הצלת חיי אדם  

, או תקן  Eurocode 8 Part 3  –מלא(. לצורך יישום המלצה זו מומלץ להתבסס בתכנון על תקינה זרה  

 .ASCEאמריקאי כגון 

: מרכז ההפעלה מתוכנן לעמוד בקריטריון המיגון למלחמה כפי המתואר בסעיף מעלה,  הערה חשובה .ו

 . מיגון המוצע )מקלט חיצוני(  מאפשר את עמידות המבנה לקריטריון רעידת האדמה המוצעקריטריון ה 
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 הנחיות לתכנון רעידת אדמה:

 לקביעת ספקטרום התכנון )גיאולוג(.  סקר תגובת אתרלאור פוטנציאל להגברה , יש לערוך  .א

)לא סטרוקטורליות( ולתכנן את חיזוקם בהתאם    מערכות לא מבניותבתכנון יש להתייחס לכלל הרכיבים של   .ב

. התכנון יתייחס לרכיבים של התשתיות, רכיבים עיצוביים ופונקציונליים  FEMA e74 (2011)להנחיות המדריך  

מסכים, ארונות    –כגון תקרות אקוסטיות, חיפויי חזית וכדומה וכן לציוד וריהוט שמתוכנן במרכזי ההפעלה  

 וכדומה(. 

( לרמת "תפקוד מלא לאחר רעידת  ASCEאו    Eurocode 8)  לתקינה תפקודית זרהנון בהתאם  יש לבצע את התכ .ג

 אדמה". 

 רציפות תפקודית למרכז ההפעלה:

הרציפות התפקודית הנדרשת הינה לתפקוד מלא, עצמאי במצב של "כפתור" וניתוק מוחלט ממקורות האספקה למשך 

 שעות לפחות.  72

 תפקודית במרכז ההפעלה:תשתיות לתכנון לקיום רציפות 

אספקת החשמל בהיקף הנדרש לתפקוד מערכות התקשורת, מיזוג האויר ומערכת הסינון    –תשתית החשמל   .א

 ותאורה במבנה הממוגן. 

 ליטר )לשתיה ולהיגיינה(.  1500אספקת מים באיכות של מי שתיה  בכמות של  –תשתית המים  .ב

מוגן או יכולת הכלת ביוב במבנה הממוגן לכל קבועי  יכולת הוצאת ביוב החוצה מהמבנה המ  –תשתית הביוב   .ג

 הסניטציה שיותקנו בו. 

כלל ערוצי התקשורת המבצעית והאזרחית שיוגדרו בהמשך הדמ"צ כערוצים קריטיים    –תשתית התקשורת   .ד

 לתפקוד המבנה.

אספקת אויר    יכולת מתן מיזוג אויר לפי חישוב של יועץ המיזוג, לרבות מצב של  –תשתית מיזוג האויר והסינון   .ה

 מסונן במצב של כפתור אב"כ. בנוסף, מתן מיזוג האויר לשרתים.

שעות לפחות וכן,    72קיום אחסון המזון הנדרש לכלל האנשים במבנה הממוגן למשך    –תשתית אורחות חיים   .ו

 תכנון מקומות יעודים לאכילה ומנוחה. 

 אקוסטיקה: תנאי רעש וסביבה לעבודה:

 הדרישות הכלליות הבאות: ון האקוסטי יקיים את  כנהת

ס .א הת טנהבטחת  של  וסביר  מקובל  שמקורםנדרט  ברעשים  תלויה  ובלתי  חופשית  ופנ מב  הגות  מחוץ  \ים  או 

 ה. בנלמ

 . רט סביר של שיחה ודיבור פרטי בחדרים או בחללים, ובמיוחד בחדרי ישיבותנדהבטחת סט  .ב
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 . בין החדרים הדדיות יעת הפרעות ניעת דליפת מידע קולי ולמנות למנאהבטחת בידוד אקוסטי   .ג

  .צד שכבות של לוחות גבס מכל2ו נ קרומיות, דהי- ה מחיצות גבס דונ בחדרים הסגורים תבוצע .ד

   .י צמר סלעיםנסו מזרו נ בתוך החלל של המחיצה יוכ .ה

 י הרצפה ועד לתקרת הבטון כדי להבטיח אטימה טובה. נה רציפות מפ ניש להקפיד שהמחיצות תהיי  .ו

 פקע"ר/רח"ל : ןבקריטריוהנחיות תכנון לעמידה  

 ( N+1.5) חשמל: .1

 (N)   הזנות חשמל . א

 לתכנן הזנת חשמל למבנה הממוגן.   ✓

 ס"מ. 40נקודות ההזנה תהינה באזור הממוגן או בבור ממוגן בטון עם עובי של דופן של  ✓

 לשאוף שכבל הזנה של חברת החשמל הינו כבל תת קרקעי ולא כבל עילי.  ✓

  הממוגןחדר חשמל ראשי של המבנה  .ב

 חדר החשמל של המבנה יתוכנן כחלק מהמבנה )כלומר, ימוקם באזור הממוגן(   ✓

  10לוחות החשמל ואביזרי חשמל נוספים יורחקו מקירות התוחמים של המבנה הממוגן למרחק של   ✓

 ס"מ לפחות )לא ייתלו על קירות התוחמים(. 

 ערכות לא מבניות. כלל האביזרים בחדר החשמל יחוזקו סיסמית בהתאם למדריך לחיזוק מ  ✓

 (1.5)+ נקודת חיבור גנרטור נייד/ קיום גנרטור/ אל פסק/דלק גנרטור  .ג

יש לתכנן גנרטור אחד ממוגן באופן מלא בחתך מיגון זהה לחתך המיגון שייקבע למבנה    –  גנרציה ✓

 הממוגן.  

 .על הגנרטור הקבוע בחיבור ישיר ללוח החשמל וסףבנ  יש לתכנן נקודת הזנה לגנרטור נייד ✓

 לוח ההפעלה וההחלפה יהיה אוט' במקרה של הפסקת חשמל. ✓

 30%וכנן + תכנון הגנרטור יהיה בהתאם לעומס המבנה המת  ✓

   .)ראה פרט מצורף( ס"מ לפחות 25נקודת ההזנה תהיה ממוגנת במעטפת בטון בעובי   ✓

פסק עם יכולת הפעלה  -לשרתים ולמחשבים הקריטיים תוצמד יחידת אל  –   (UPSפסק )-יחידות אל  ✓

 דקות לפחות.  15של 

 שעות מינימום.  72כמות הדלק המתוכנן במבנה יהיה ל ✓

 מיכל הדלק יהיה תת קרקעי או מוגן שווה ערך למיגון הגנרטור   ✓

 מים: .ד

מבטון עם עובי    נקודת החיבור בין קו המים עירוני למבנה תהיה בשוחה תת קרקעית  –  הזנת מים ✓

 ס"מ לפחות.   25דופן של 

 ליטר.   1500- במבנה הממוגן יתוכנן מיכל מי שתיה או מאגר מים בנפח של כ – מיכל מי שתיה ✓



 

 הרשות המקומית  
 מקומית תפןמועצה 

 1עותק  פרוגרמה לתכנון  

 עמודים 14מתוך   13עמוד  04/12/2020  תאריך:   מרכז הפעלה 

 

 13 

 ביוב: .ה

כל תשתית הביוב של המבנה תתוכנן בהתאם למפרטים של פיקוד העורף למניעת כניסת הדף ו/או   ✓

 גזים דרך המערכת לתוך המבנה הממוגן. 

ביציאה מהמבנה הממוגן יותקן צינור פלדה או יצקת ובתוך המבנה הממוגן ניתן להשתמש בצנרת   ✓

 גבריט. 

מ"ק או מספר בורות ספיגה   4-בנוסף למערכת הביוב שתפעל בשגרה, יש לתכנן בור ספיגה בנפח של כ ✓

 מ"ק עם משאבות טבולות.  4קטנים יותר בנפח מצטבר של 

 ערכות של בית כיסא כימי.  2הממוגן  כמו כן, יש לרכוש ולאחסן במבנה ✓

 

 : (N) תקשורת . ו

 כלל אמצעי הבקרה, שליטה והשרתים ימוקמו באזור הממוגן לרבות ארון התקשרות המרכזי.  ✓

ס"מ    10כלל השרתים וארונות התקשורת יורחקו מקירות התוחמים של המבנה הממוגן למרחק של   ✓

כלל האביזרים של תשתית התקשורת יחוזקו סיסמית  לפחות )לא ייתלו על קירות התוחמים(. כמו כן,  

 בהתאם למדריך לחיזוק מערכות לא מבניות. 

 גיבוי מערכות התקשרות יבוצע באופן סיסטמתי מול מערכות המידע בבניין העיריה .  ✓

 יש לתכנן לחדר התקשרות מערכות קירור בהתאם להגדרת יעוץ המיזוג בפרויקט.  ✓

 :(N)מז"א וסינון .ז

 התאם למפרטים של פיקוד העורף ובהתאם להנחיות של יועץ המיזוג. התשתית תתוכנן ב ✓

 לא יתוכנן מערך של תא בלימה ותא סינון.  ✓

 לא יתוכן מערך של תאים מפרידים בכניסה למבנה הממוגן. ✓

 פקע"ר .  ןכלל הרכיבים של מערכת המיזוג ומערכת הסינון ימוגנו בהתאם לקריטריו  ✓

יהיו אלו בלתי תלויים עם יכולת מתן מענה הדדי וימקמו בקצוות  –במידה ותוכננו מערכות צילרים  ✓

 מרוחקים של המבנה .

 בקרה וניטור כניסה: .ח

 הכניסה למבנה תהיה מבוקרת בעזרת קודן ודלת כניסה נטרקת. ✓

 למבנה יתוכננו שתי דלתות כניסה )שגרה וחירום(  ✓

השולחן  ,  ט"החירום ינעל בעזרת דלת עם קודן הנשלט מעמדת הקבהמעבר בין אזור השגרה לאזור   ✓

 . , מוקד , תא מבצעים.המרכזי

 אורחות חיים/שערי כניסה :  .ט

 כלל מפאת גודל המבנה ומיקמו  לא יתוכננו אזורי אורחות חיים מלאים . ✓
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במבנה הממוגן יתוכנן מחסן מינימלי או ימוקמו ארונות אחסון יעודים    –   יתוכנן מחסן מזון /ציוד   ✓

 לאחסון מזון יבש. 

 תתוכנן פינת הסעדה באזור המטבחון.  – פינה הסעדה ✓

 

 הנחיות כללית לתכנון:

 דגשים   כללי

 .וסניטציהלרבות מעברים  יש לתכנן המבנה בהתאם לתקני הנגישות המחייבים  נגישות: .א

 ם. שילירידה ולמעבר של א ןלצייד יה גישות עם סימון שטח אסור לח יות יש לשלב ח:יהח .ב

ים הישראליים החלים  יה, לתקות הבו בכפוף לתק מערכות כיבוי האש במבנה  המתוכנן יתוכ כיבוי אש  .ג

 כיבוי אש.ורשות 

 

 






































