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 סמכים למכרז/חוזה זה:ת המרשימ
 

 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
 מסמך א'  

 

   הקבלןהצעת 
 ותנאים נוספים 

 

 חוזה משפטי   מסמך ב' 

 מסמך ג'  
 
 

בודות  כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לע 
י המדידה ותכולת המחירים  ין ואופנ בנ

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם  
 . ביותרהעדכנית 

  וחדים תנאים כלליים מי 1-מסמך ג'
   2-'ך גמסמ
 

  מפרט מיוחד  

  לאיניקציה כתב כמויות  מסמך ד'  
  כניות  מערכת הת מסמך ה'  
  קרקע יועץ דו"ח   '  ומסמך 

  דו"ח אקוסטיקה            מסמך ז'    
  גישות ח נדו" ח' מסמך 
  דו"ח קרינה  ' טמסמך 
  ה ניה ירוק ח ב "וד ' מסמך י
  דו"ח הידרולוג  ' אמסמך י

 
 

 כפיפות 

  אות, ות, התקנים, ההורנלכל החוקים, התק גם    וףויקט יהיה בכפהביצוע של הפר .1

ובתוך  ביצוע העבודה  ית ביותר ליום  במהדורתם העדכננדרטיים,  פרטים הסטוהמ

 כך:

 .רז זה על נספחיו השוניםמסגרת מכהנחיות בההוראות וה  .1.1

 . רסתו העדכנית ביותרגב', מסמך ב  .1.2

ו ראהו  .1.3 שות  סטהנחיות  גורמים  ורל  כגוןשוי טוטוריים  אחרות  משרד :ות 

ההנ  החינוך, הע  סהדאגף  פיקוד  רשווהבינוי,  הכבורף,  משרד    אות,ת 

חברת משטרת    הבריאות,  בזק,  רשות  החשמל,  העבודה,  משרד  ישראל, 

   בה וכו'.גנת הסביהעתיקות, המשרד לה

 ן ויועציו. הוראות והנחיות המזמי  .1.4

והנח     .1.5 יועיודוחות  כל   של  הת  קרקע,יועץ לרבות    פרוייקט צי    יועץ 

יגיניועץ    ,קהיטאקוס בנייה  תרמי,יועץ  סביבה,הרוקשות,יועץ  יועץ  ,יועץ 

 ץ אחר שיועסק על ידי המזמין. כו' וכל יועועץ קרינה ומיגון,י

 . בניהן והתכנו חוק ה  .1.6

 ות המהנדסים והאדריכלים. חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנ   .1.7

 ים. בלנרישום קותקנות  ק רישום קבלנים וח  .1.8
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 )הל"ת(. י תברואהנק הוראות למת  .1.9

 ים.הפנ ת לנכים בבנייני ציבור, מ. נוקת  .1.10

ה  .1.11 )הספרכללי לעהמפרט  בנין    -משהב"ט/ההוצאה לאור    -הכחול(    בודות 

 .כל הפרקים

ן )מפמ"כ(. בהיעדר  מפרטי מכו  -הישראלי, ובהעדרם  נים  התק  מכוןקני  ת   .1.12

י מיפרטשרתקנים  ו/או  מכון  אליים  ארה"ב,    -  רלבנטים י  של  תקנים 

 . מזמין, באישור ההיטניה, צרפת או גרמנירב

 וגהות. המוסד לבטיחות   -ח חדש( דה )נוסעבות ביחופקודת הבט  .1.13

 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל   .1.14

 בודה. בע ת הבטיחותקנות    .1.15

בפרטים/במיפרטי .1.16 האמור  אחר  מסובכל    בהנחיות  /ם/בקטלוגיםכל  מך 

העבודות/החומרים קים  ם/ספרניהיצכל  ל  ש כל  בהם  /,של  המוצרים, 

שימ זה    שויעשה  הדרישהבמיכרז/חוזה  בי חמי המ   ולפי  ל  ש   ותררה 

   .לעדית של המפקח  ו/או נציג המזמיןחלטתו הבעל פי ה   היצרנים/ספקים

החו .2 הכל  הסנותק קים,  המיפרטים  ההוראות,  התקנים,  וההנחיות  ת,  טנדרטיים 

 . ליום ביצוע העבודה תרות ביומעודכנהות  ורותיהן השלמוהד יהיו במ

מהו .3 דלעיל  המסמכים  החוזהו כל  מסמכי  את  יחד  שים  בין  ובין  מצוהם  ,  רפים 

 פים. שאינם מצור 

 הערות:
 

ואינם ברשותו של  זהה / חוז  למכרז המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו א.
באופן ברשת  הדהבטחון, או להורד לרכישה בהוצאה לאור של משרהקבלן, ניתנים 

 חופשי בכתובת:
 ec.aspxnageSponline.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/mahttp://www. 

 
  רפים ובין שאינםצואת מסמכי החוזה, בין שהם מכל המסמכים דלעיל מהווים יחד  ב.

 . מצורפים
 
 
 
 
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :לןרות הקבהצהבהרות וה, מידע 

קראם  ,  חוזה זה/רזהנזכרים במכם והמסמכים  טיפרמ הכל  ברשותו נמצאים  יר בזה כי  ההקבלן מצ-

תכנם את  ל ,  והבין  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  לומתח   דעתקיבל  בכפיפות  ייב  עבודתו  את  בצע 

 .  לות בהםת הכלו לדרישו

או לפני חתימת  /ו"  ודה בעצו התחלת ה "פני מתן  לפועל ללא תצא    בודהכי היה והע  ירהקבלן מצה 

ולא,  חוזה טע   אין  כל  לקבלן  ויהיו  דריש /נות  בשל  או  א ות  המזמין  כנגד  מהפועל כך  מי  כנגד  ים  ו 

  הכנת מסמכי   שםא הקבלן לל ההוצאות בהן נשלרבות דרישות כספיות כלשהן בש,  עמואו מט מו  בש

 .  תת נלוות אחרוהוצאו או כל זרהמכ

 . רד ממנווהינה חלק בלתי נפ, חוזה זה/זלמכר  נספח  ווההצהרה זו מה

  
  ,ציוד, שירותים ספקי   ,המלאכ י לבע -על ידו  מועסקיםל הכי כועצמאי ן  הוא קבל י מצהיר כ  ן הקבל-

 עליהם. ועלים בשמו  בלבד והוא אחראי קבלני משנה יהיו עובדיו והם פ

ג שהיא כלפי  וסו מין    ת מכלריולא תהיה אחו או לכל אחד מטעמ למען הסר ספק למזמין העבודה

ם  אחרות בהקשר עהטבות  או/ים ויוים, פיצל תשלומלכלא יהיו זכאים    עובדיו והםהקבלן וכלפי 

 זה/חוזה.   מפרט

ודת  פק  –בטיחות ואת כל התקנות בנושאי בטיחות ר את כל הנחיות הכי הינו מכי רהקבלן מצהי-

במיפרט הכללי. הקבלן   97פרק  מור בהא  וכן את כל  1970תש"ל  –הבטיחות בעבודה נוסח חדש 

 ן. ן את דרישותיההוא מבי ן ואות  אר , וכי קהאחרונהה  ותו אותן במהדורכי יש ברש מצהיר

-ינהל באופן שלא יעמיד בסכנה בניבמפרט,  לביצוע העבודה הכלולה מתחייב, כי כל הקשור ןלהקב

ו/או כל הדרכה   ודהת בעביחו דים בשמו ובאחריותו וכי כולם עברו הדרכת בט אדם ובכלל זה העוב

והדרכת בטיחות   ונהעבודה בשל קוראחרת הנדרשת או תידרש במהלך העבודה כדוגמת הנחיות 

 וקף . סמכה בת ה ויש בידם תעודת ק העבודה, וכי בד   טרם תחילת ה בגובה,לעבוד

ש כעילה  י הבטיחות הנדרשים, לא תשמ כלל עתידי-ל סוג שהוא לאיכממוצהר בזאת, כי טענה 

 ליו כמבצע העבודה הנדונה. להסרת האחריות הכוללת מע

 

 

 

 

 
 
 
 

 בלןקחתימת ה                                                                                                     שם הקבלן
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 ם יננכתמ  תמישר
 

 מייל -אי טל' ןכנמתה םש מקצוע

 עיריית הוד השרון  מזמין
 הוד השרון   ,28בן גמלא יהושע 

7759595-09 AnatH@hod-

hasharon.muni.il 

 הול ופיקוחינ
  (BDO)הנדסי ץ עוקו פרויקט י
 יב אבל  ת ,48גין  דרך מנחם ב

073-3236771 barshay@bdo-kav.co.il 

yiftach_f@bdo-opex.co.il 

 אדריכל 
 יהושע שושני 

 תל אביב   ,7ן סקיגלו
03-6701122 shooky@shoshany. Com 

olga@shoshany.com 

 מ"ם בעמהנדסי טנברג כרגבריאל ט קונסטרוקציה
 ביב תל א ,8ד ית עובב

03 – 5201400 gaby@trajtenberg.co.il 

 איטום
 צבי טל 
 רון שהוד ה ,4השחר 

073-3735090 zvi@zvital.co.il 

   אינסטלציה
 ש. שניידר 
 אשקלון  ,14דרך הנצחון 

08-6738007 elen670@gmail.com 

 מהנדסת הלנה שולקין      -  ש.י. שניידר חשמל 
 תקווה  חת פ ,16/1שד' בן גוריון 

03-9216440 nir@metra-watt.co.il 

 הנדסי ברטשניידר יעוץ ותכנוןא.  -מ. שחר  אווירמיזוג 
 בני ברק  ,29הירקון 

03-6702838 moty@sbac.co.il 

 מעליות
 למעליות  םאלרום יועצי
 רמת גן  ,36חיבת ציון 

03-6196257 office@elrom-eng.co.il 

 פיתוח
 פירה עציוןוא

 יהודה  ן אב 10החרצית 
09-8998411 nof@ofira.co.il 

 תנועה
 דוה עדנה

 בעתיים ג  ,3שראל תפוצות י
03-5739739 ednahod@zahav.net.il 

 ביסוס
 י זליו דיאמנד 

 גבעת שמואל   ,1הערבה 
03-5756517 office@zelio.co.il 

 המ.ג יועצים אקוסטיק אקוסטיקה
 הרצליה  ,1השופטים  

09-9553858 michal@mem-gimel.com 

 בטיחות
 ת בטיחו עצייו -ברקן 
 בא כפר ס ,11בת ציון שי

09-7431037 dikla@barkan.biz 

 נגישות
 ורשבסקי נגישות בעמ 

 רמות השבים  , 18הפרדס 
09-7434946 avivar2@gmail.com 

 קרינהיאיר מדידות ובדיקות  קרינה 
 רעננה  ,3קצין 

09-8349493 yairkrina@gmail.com 

 ריכלים  דאהררי יפתח  בניה ירוקה 
 בני ברק  ,27לחי 

03-6169988 mail@hia.co.il 

 | כמאי  רזכמי מכמס תכירע
 מדוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"

עסקים(,   לי ראשונים )מגדל, עזריא2שד' נים 
 ראשל"צ

03-6394018 office@yekutiel.co.il 

 

mailto:barshay@bdo-kav.co.il
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 מיוחדים ם  תנאים כלליי - 1-מך ג'סמ
 

 ה(זוזה ממכרז/ח  דנפר יק בלת)המהווה חל
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 מוקדמות   - 00פרק 
 
 ור העבודהאת 01.00

,  13גולדה מאיר כיתות ברחוב  18מסמך / חוזה זה מתייחס להקמת בית ספר יסודי  -
 הוד השרון, כמפורט במסמכי המכרז השונים.

הכולל    חי פיתוח, שלב ב' כיתות ושט  6שלבים. שלב א' הכולל   2-בית הספר ייבנה ב  
 תשריט מצ"ב.  יה עפ"י ודה עבור כל שלב יה העב ום שטחי פיתוח. תח תות ויכ 12
יובהר בזאת כי מרבית עבודות החפירה, פינוי האדמה ו/או הפסולת, כלונסאות   

בשלב א'  התמך וכל הקירות בהיקף שטח הפיתוח של המגרש נכללים הדיפון, קירות 
 של העבודה כפי שמתואר בחלוקה בכתבי הכמויות. 

 להלן. 00.05יף  דה מצ"ב בסע עבוום  ט חלוקה לשלבים ותחירשראה ת 
 
    צוע. הציע החלפת שיטת הבילהמבנה מתוכנן בשיטת בנייה טרומית, הקבלן רשאי   -

מחיר או   קבלן וללא תוספתתכנון והכנת התוכנית של החלופה תהיה באחריות ה 
 ה. עיכוב במועד סיום העבוד 

 
   כבי"ס  סשהעבודות בשלב ב' יבוצעו במקביל לשלב א' המאולכודגש בזאת מ   -

כל סידורי  רבות ל ה מלאה בין שלב א לשלב ב להפרד  לדאוגבאחריות הקבלן פעיל. 
על  שמירה וכיוצ"ב לעבודה בסמוך לבי"ס פעיל. שערים,הבטיחות, הבטחון, גידור,

לקבל את הנחיותיו באשר  ה ו עמראש עם המפקח כל עבודה לפני ביצו הקבלן לתאם
ל  גילה שם להפרעות בפעילותם הרורלצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לג

 .  המשים במבנ המשת
 

 ת" במסמך ג'וקדמו"מ 00רק תכולת פ 20.00
  יבים מכרז/חוזהחימ (מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי-  00כל הסעיפים מתוך הפרק  

   .של(או)מדידת פ  00.09 ף  עיס  רבותזה ל
או   יםונ הש,  זוה ים לעבוד ס ים המתייחאת התנאים המיוחד מטרת מסמך זה לפרט 

 .של מסמך ג' 00או המשלימים את האמור בפרק  דיםנוג המ
 
 ושלביות ביצוע תקופת ביצוע 03.00

כיתות אם,   6יכללו, בין היתר, עבודות הקמה עבור  שלב א'עבודות  - עבודות שלב א'
,  ה כולל עבודת דיפוןיתוח וכן את כל העבודות הנלוות לכך. יובהר כי ביצוע העבוד פעבודות  

חשמל, מיזוג אוויר, עבודות תשתיות נסטלציה, אי  ודות גמר ומערכותביסוס ובינוי, עב
ופיתוח סביבתי ו/או כל עבודה נוספת הנדרשת לצורך השלמת העבודה על העבודות בשלב 

רייה, לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים לאכלוס  יזה להסתיים לשביעות רצון הע
 .2021.81."( עד לא יאוחר מיום 4)"טופס  

 
המזמין ועל פי צו התחלת עבודה חתום על ידי מהנדס  בהתאם לצורכי - עבודות שלב ב'

כיתות אם נוספות, עבודות  12העיר, יבצע הזוכה בהליך זה את שלב ב', הכולל הקמת  
על העבודות בשלב זה להסתיים לשביעות רצון  ת הנלוות לכך. ופיתוח וכן את כל העבוד
תוך לא יותר משניים   "(4האישורים הנדרשים לאכלוס )"טופס  ל  כ העירייה, לרבות קבלת

ליום חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה לביצוע שלב ב' או עד  (12עשר )
 . לפי המוקדם מביניהם  - 8.202251.

 פורט במסמכי המכרז;כמ להכו
 

ליום   עד  ב'  שלב  עבודות  ביצוע  את  לדרוש  רשאי  יהא  המזמין  כי  ,  12.20211.3יודגש, 
כל תנאי המכ לבצען לפי  יהיה חייב  זה  ינקוב ובהתאם הזוכה במכרז  ולמחירים בהם  רז 

 . 15.8.2022צעתו ולסיימן עד לא יאוחר מיום בה
, תהיה רשאית העירייה  31.12.2021לא דרש המזמין את ביצוע עבודות שלב ב' עד ליום  

 נה ו/או תביעה בגין כך.טעל להביא ההתקשרות לפי מכרז זה אל סופה, ולא תהא לקבלן כ
אין וכי  זה  במכרז  ויסודי  עיקרי  תנאי  מהווה  לעיל  האמור  כי  העבודות   יובהר,  במסירת 

 לשלב א' כדי להקנות למציע זכות יתר ביחס לשלב ב' ו/או לביצוע עבודות נוספות. 
  
 להלן. 00.05יף  ריט חלוקה לשלבים ותחום עבודה מצ"ב בסע שראה ת
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 ות ריאח 04.00
 
דק את תנאי  ב יקט,ע הפרומיועד לביצון מצהיר בזאת שביקר באתר הבלהק .א

ו',  ישה וכ הג צע, דרכי ה המוהמבנ   של ת את הצורה והמידותהמקום והקרקע לרבו
  ת ושאין לו ולאוול נהבות התכניות רהזה, ל  הרז/חוזהמכ סמכי מרא ולמד את ק

ילוצים  האומהמקום  יודה הנובעים מתנאעב שהיא בגין קשיי  תביעהכל  תהיה לו
   .שהוזכרו לעיל

בנייה ו/או להפסיק את הבנייה וזאת ללא כל  זכותו של המזמין לפצל את ה
 ן שהיא מצד הקבלדרישה כל/תביעה

  
ן  סיוכי הוא מומחה ובעל ני העבודה,  תע את מטרודהידם כא ןת הקבל אאים ור .ב

סוגי   ,יםת, המפרט י את התכניו ות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדנעבוד ביצועב
בתנאי  ו  כי הוא בקיא בהםוה זו עבודניהם של תר הדרישות למיי  לכוחומרים  

 . טח בו תבוצע העבודהחדים לשהעבודה המיו
של המתקנים  לשלמותם ו התקינה  להפעו ל  חראיבלן כא קאת ה רואיםכך לפי 

תכניות,  ות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בלהפנ  ועליודו  ים על יהמבוצע
לכך  עתו לגרום לד', אשר עלולים וכו  תי התאמה במידוא, ת בתכנוןטעו
עד  יום ממו  14צב לו, דהיינו מן שהוקראוי, זאת בפרק הזכ מתקנים לא יפעלוהש

עליו  ותו כאחראי בלעדי, ורואים א  ,לא עשה כך .יןזמם המחוזה עהה על  החתימ 
 .יות הכספית והאחרתהאחר ת בכללשא

 
ות בלתי נראות  ערפהמ כתוצאה   ת אווצהתו  בהצעכלל בלן כאילו רואים את הק .ב

הקרקע    ובדה כי טיבם קיימים, מהערירות או מתקנים אחצינו בירתמראש, מש
צד  עולת פ אה מ, כתוצג אוירמזאה מכתוצ, ודההחלה עב כטיב שהונח בטרם  אינו

 . קבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלולא י  הקבלן  .תשלישי או מכל סיבה אחר
שהוא תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו כולל   וג ס  סולת מכלפינוי אדמה ופ

 ל האגרות ואישורי הטמנה. תשלום כ
 
לפי   ,יידיפן מ ובאו   ,נושבועל ח מו,מקו ל  ריזהקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהח .ד

קח,  בעבודה ואי מילוי הוראות המפבגלל שגיאה זק שנגרם נ  כל, מפקחהדרישת 
,  העבודה שלא בהתאם לחוזהע  צוביגרוע, ב  בטיאים או מתלתי חומר בשימוש ב

הקבלן אחראי לה,   ה אחרת שהמפקח מצא את תקלפרט, או כל ת ולמתכניול
  .קדאחריות והבהקופת וך ת או ת ע צוהבימהלך ק בהנז לע  עבתנאי שהמזמין יודי

ן לבצע  הקבל על   .מידת אחריותו של הקבלן המפקח תקבע סופית את  שלו עתד
  ימלא לא  באם .לו ע"י המפקחוקצב שי  תעד הקבל על זמן מת תוךה ם אל תיקוני

ן לבצע את התיקון בעצמו או ע"י  קבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמיה
 .בלן ון הקחשב על   ,רחאקבלן 

שנגרמו לו או   ות שיהיו לו וההפסדיםצא הוה  כלב ןב את הקבליי אי לחן רשהמזמי 
ת המתאימה  בול את הער, או להפעי לןלקב  א חייבלשהו אשר הולנכות מסכום כ

 . בלןשניתנה לו ע"י הק
 
 .אמור בסעיף זההקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל ה .ה

 
 האתרגון ראו אתר ההתארגנות 05.00

 
 . י תחילת העבודהנלפ קבלן לת יוגדרו ונ התארגוה  העבודה וםתח .א
 
יימים  לנתונים הק בהתאםיקבעו יאה לאתר י עבודה ודרכי הכניסה והיצמי התחו .ב

 ולפי דרישות הרשויות המוסמכות.   ת המפקחאם להוראוהתוב
 
ר המפקח תרשים  לאישו הקבלן יגישקבלת צו התחלת עבודה  ם מ ה ימישבעתוך  .ג

רי כניסה  עשה, שגי  יעים, דרכ צבנים מו, ממיםייק   םלל מבניותר הכ ארגון הא
על  בע  קום שיקעבודה יהיה אך ורק במשטח ההתארגנות באתר ה .דרהגואי וות
לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של  קבלן על ה .חקפמ הידי 
 . ניםם השו קניהמת
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 תשריט תחום עבודה:
 

 
 
 

 גידור 06.00
 

גדרות, מחיצות   רתאן בבלקהיקים    דה""צו התחלת עבוב נקוב ה מיום ם ימי  7תוך  .א
אזהרה  , כולל שלטי ולהגנת הרכוש ני אדם  ת להגנה על ב עבודוסביב ה םירעשו
תוואי   .שרד העבודהקנות מתולפי טיחות  הבם לחוקי  הכל בהתא  ,"םוניאן ב"כ

 .להנחיות המפקחהתאם  וח, בפיתהגדר יכלול את כל שטח ה
 
  נסמכים,  חותלפ  'מ 2 בגובה חדשים" ריתאיסכו"  יפחמיה  עשו ,אטומה יהתה  גדרה .ב

ש  י .המפקחשירות בתיאום עם הקיר והקפרטי  לכ .צבועהדה ל פ תציקונסטרוק על
הגדר תענה לדרישות הבטיחות    .חקת המפהנחיו בקירות לפיי ראיה פתח ןלהתקי 

 . ורקטקונסטרו ולאישור  אשות המקומיתריות ההנחול  המחמירות ביותר
 
עזר    ינב מאו יז קטעי גדרות ידרש להזיאפשרות ש ןקחת בחשבובלן לעל הק .ג

  מחדש עלת מיקומם רבו, ללשהוללא תשלום כ  וזאת ה,עבוד ה  תומד בהתאם להתק
 . ותיהםערכמ

 
והולכי   ציוד וחומרי בניהי רכב, ל כנסת להכ  יםיותקנו שער במקומות הדרושים .ד

ם עם  חשמליייו ים יההשער  .העבודה  להלך כבמ  לוצב נע במ , אשר יוחזקו רגל
 . בועהמפלדה צ. השערים יהיו ניסהקרת כ וק ובמרח ליטהש
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הזזת מבנים  ,  חותהבטי  יע צמא להקבלן, נקיטת כ י"ע  עבור מילוי דרישות סעיף זה .ה
בלן  ועל הקבנפרד לא ישולם לקבלן , בודהלרבות פירוקם בגמר הע  ו'כוגדרות  ו

 .מחיר ההצעהעם זה בשר בק צאותואת הה לכלול  
 
 שלט 07.00

 
באתר הבנייה או  לפחות,  מטר 2X3פח בגודל , שלט ל חשבונויתקין, ע יכין  ןבלהק .א

  רטים ן ופשם הקבל ם,ננימתכה  מותש ,היל את שם העבודכי  טלהש .בסמוך לו
  ייןענ  וכל, התקנהומיקום הגודל האותיות, צורת תוכן השלט, צורתו,   .ספיםנו
   .מפקחית ע"י הבלעד  יקבעו  -לט שור בשהקר אח

 
 .)"פרוצס"( ברמה גבוהה ממוחשבת צבעוניתה מיהד נס בו כ ות לטהשמק כחל .ב

קובץ   .אדריכלע"י ה  לקבלןק בהתאם להדמייה שתסופ ע"י הקבלן בוצע  הדמיה תה
, ועל הקבלן  ותכנונ בסוף  מפקחסר לימי ,השלט עם ההדמיהתכנון של  ממוחשב

 .ורוייצ טרם  פקחלקבל את אישור המ
 
השלט ואופן התקנתו  ת  וקצינסטר ו ל קמהנדס עאישור מלמפקח   שיגילן  קבה .ג

או  /ול כך המפקח  ורה עלא עם הא ר חאילוט ורשה כל שי א ל פרט לשלט זה .באתר
 . "פ חוקי הבטיחותש ערנד

 
לשנות את מיקומו   דרשיי קטהפרוי תכן שבמהלךעל הקבלן להביא בחשבון, כי י .ד

ת או עקב  תקדמות העבודוהשל   לוציםמאי כתוצאהרה, ללא תמושלט, השל 
 .או מכל סיבה אחרתפקח המות של  ישרד

 
  ות חזקא, וקומי שינויים במ ,וקנת, התורוציי  ,לרבות ההדמיה טלשה  ןעבור תכנו .ה

לה  וב ככל ו תיחשורה לכל אללקבלן בנפרד והתמה לא ישולם בגמר העבוד ווסילוק
 במחיר 

 
ך המפקח ו/או נדרש  כ הורה על םאחר אלא ע רשה כל שילוטיוא  ל לט זהלש טפר .ו

 .ט ון השלנכ ת תאן יגיש לאישור לבקה  .ע"פ חוקי הבטיחות
 
 שמירה  08.00

ו  דה איאב ,לאם יקרה קלקו  .מרים והמבניםוהציוד, הח על האתר,  ירהדאג לשמ הקבלן י 
ח יעתו בשטו ביד א בלן הק חו ע"ירים שהונ שימכלכלים ו לציוד, לחומרים,  ל, ניםלמבה יבגנ
 . סד ולא תחול כל אחריות על המזמיןבכל ההפא הקבלן שמבנה, יה

 
 מבנה למפקח  90.00
 

במקום   ,נוו על חשב ,הקבלן, יקים  דה"וחלת עב "צו התב הנקוב מיום  ימים  7 וךת .א
 . פקחמזג האוויר לשימוש המ  תהשפעובפני  מבנה מוגן שיורה עליו המפקח

 . מ' 2.5 נימלי שלבה מי וובג  חות מ"ר לפ  40נה המב שטח 
י כוחו  ובא  ןי מזאת המ  ואשר ישמש  4,מקרר,מכשיר תמי  וןמטבח ול נה יכלמבה 

   .ובמים ובי , לפוןטל, שמלני לחיבור זמ ח ב ברויחו
גרות  , מים, חשמל וכו', האכדוגמת ארנונהנה אגרות כלשהן במבמידה ויחולו על ה  

 חשבונו. מו על ידי הקבלן ועל ישול
 
  מ"ס  80X80דות ים במימזוגג תונ וחל  8  ,נעילהתנת ל ת אטומה ני: דלהמבנה יכלול .ב

מזגן  ה, חיפוי רצפריצוף או  , פריצהעת  לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למני
ן  ח לשו ל עמדות עבודה כול 3  ,כסאות 10, ישיבות בשולחן  טהירוכ"ס ו  4מפוצל של  

  שתיעם פח נות  ו אר שתייות ות תכנלתליים משעקיר לוח משרדיים, כסאות 2-ו
 . הל יענ תן לינדלתות  

 
שורת  תק קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור  2אוג להתקנת דבלן לעל הק .ג

דה  במי .עוצביה תלכל אורך תקופ  ותקזואחן טלפו   פקת מכשיר, כולל אסטלפון
סלולרי  על חשבונו, טלפון יספק הקבלן,  טלפון מבזק,וי ת קוקבל א מתאפשרתלו
 . קחהמפ ן לשימושעטומ

 בור לאינטרנט. יונות לחב על חש וגדא על הקבלן ל
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לה  הפע  וכנתת , 17" סך מולל: כה  PCבמשך כל הפרויקט, מחשב  ,הקבלן יספק .ד
WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B.  נות תוכ בילתח , תוח לפ MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT ריכתעלדקל תוכנת  ,ללוחות זמנים עדכנית  
לניהול פרויקטים הכוללת ניהול חשבונות, דיווח יומני עבודה, ניהול   תשבונוהח

סיכונים, ניהול מסמכים וכל יכולת נוספת שיש למערכת. לא ישולם לקבלן תוספת  
ם  ומכונת ציל משולבתמדפסת   ןכ ו, בגין שימוש במערכת ניהול הפרויקטים

הבלעדי    ווששימ ל הכל  -  יר עבודהינ כולל אספקה שוטפת של  ,3A -ו 4Aת  ניירול
 . מהיר נטרנטב לאי מחשיבור הג הקבלן לח כמו כן ידא   .המפקח של

 
ים  ת וריששבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה הקבלן, על חבנוסף יתקין  .ה

בור  ירבות ח לח קאת המפישמש   שרא קחפון המ רצ  תעויבלשת  יברמה סניטר
 . יר טואלט ומגבות נייר באופן סדיריפקת נולל אס והביוב כ  םהחשמל, המי תלרש

 
דרש לצורך  שיי לוהאחזקה של המבנים הנ"ל ככ יוןהניק   תאווצבה  הקבלן ישא .ו

נט,  טר ינא שמל, ם, חמי רבו ע ות כגון: תשלוםנו שה עבודתם כולל תשלומי האגרות
ורת  שקשל אמצעי ת תר השיחוולום עבתש לל חזקה כומוש ואדמי שין ו/או טלפו 
,אספקה  לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה והועמד ם אשר אחרי
 משרדי מתכלא וכו'. ציוד לש פתשוט

 
יוד כמתואר  צה תקהכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספות אצכל ההו .ז

  למתש הו לאחר ופירוקעבודה  תקופת ה במשך כל ת טפ ותו השאחזקל  לוכ  ל,לעי
 . עתוצות בהככלול  ראו אותןיו ו על הקבלן ליחו  -ת והעבוד 

 
מקום, אם  קום למ מ נההמבמובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת  .ח

  ה ביעקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל ס ואם עכתוצאה משלביות הביצו 
ות  המערכ  תקת כל כולל העחשבונו, ל  ע ,מיידיופן בא  ןבלהקחרת, יעשה זאת א

 .מחדש  וחיבורן  למבניםות ר בהמחו
 

 בלן משרד לק 01.00
יהיה תמיד  רד  שהמש אוגיש לד .יב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושוחו מ  בלןהק 

ח  וכ-א בבמשרד  .רד בהתאם להוראות המפקח במקוםהמש  במצב נקי ומסודר, גודל
ות,  כמויהמפרט וכתב ה  ,ההסכם , מסמכיהתכניותכל על שמור ל  יש, לי לער  בלן, המתואהק
יש לפנות את המשרד ולהחזיר את  ההעבוד בגמר   .קח בכתבפ מוהוראות הה  דני העבומיו

 . השטח לקדמותו
 . חת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקאבזש גודמ 
 פי על   –פות וכו' כוג'ל, מסכות, כפעל הקבלן לדאוג על חשבונו להספקה שוטפת של אל 
 ה. נרו נגיף הקוהתפשטות למצב   תמשרד הבריאו  נחיות שלה
 

  מים וחשמל  11.00
די  מוע  .ג'  במסמך רומ אל והחשמל, בכפוף םימ ה לאספקתהבלעדי אחראי  ה יהיה  הקבלן 

די  המפקח כ  םרש לצורך התחברות( יתואמו עייד ים וחשמל קיימות )באםערכות מניתוק מ
   .פרעה למזמיןה יגרום שלא 

המזמין   היה ם לא ייהצדד  ר ביןשיוסדכפי  מיןזמי הוחשמל ע"  אספקת מים  בכל מקרה של 
 . יאה שה יבאו חשמל מכל ס םימ  תאחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסק

 
  מזמיןה בשטח הועתנ 21.00

  .ין המזמ  זמן ע"ימזמן ל ועקבאל מקום העבודה וממנו יי  יןמז נתיבי התנועה בשטח המ 
ה  לי התנועהחוקי ונ  .וים אלבנתיבורק  אך טעמו ינועוהעובדים מ כלי רכבו של הקבלן וכל 

ראות  הו ל כלמתחייב לציית  ן ל בקהזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו ו בשטח המ
  לעי התנועה שנקבעו לו ויתקן, יבת נר על שלמות חייב לשמוהקבלן מת .עניין זהב מזמין ה

בטון,   תשפיכ רה,זחלי, גרי ן נזק מרכבלהם בגין שימוש הקבלן כגו רםק שיג, כל נזחשבונו
 . "ביוכוזור חומר  פי

 
 גישה ארעיות דרכי 31.00

סרנה על  בונו ותוחשל  לן ועידי הקב לע  ההן תבוצענ -ות  יערא   במידה שידרשו דרכי גישה 
 רו הועב מקום בו את מצב ה במידה שיידרש, יחזיר הקבלן  .הדון עם גמר העבידי הקבל

ן  להקב  .המפקחו של אישור עשה בתי שה הארעיותהגי ת דרכיהתווי  .דרכים אלה לקדמותו
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  תוי עדרכי הגישה האר .חקפהדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המ על עבירותור ישמ
 . חר ללא תמורהא  םרו לכל גווש בדרכים אל אפשר שימוהקבלן י ן  בלוש הקינן רכא

 
 באתר  יםפועל ן ולינתמזמימה םישירות 41.00

לחות  מק ,אוכל כגון:זמין תי המבשירומש פשרות להשת לן אתן לקבלא תינמודגש בזאת ש 
 .בהחלט הרוס אאתר ת פועלים בנ יל  ימודגש בזאת כ .וכיו"ב  סניטריים, טלפוןתים ושירו

 
 ביבה איכות הסשמירה על   51.00

ו ייקבעו  א/כות ות המוסמי הרשויו" שנקבעו עבונו, בכל האמצעים חש ל הקבלן ינקוט, ע 
מפרט  ות וב נטיולו תקנות הר כמוגדר ב, י רעשטרדיבה ומהסב מנוע זיהוםע"י המפקח, כדי ל

  .לשביעות רצון המפקחי,  הכלל
 
 להיום בימי חו ת ועשב עבודה 61.00

ילה, בשבת,  הל  תעבודת קבע בשעושה כל לא תיע, רת בהסכםאחה הורא פוף לכלכב 
זה, במקרה כ .ןהיתר בכתב מאת נציג המזמי לאים, לתון אחרבימי שב  ובמועדי ישראל, א 

  ור וועליו לקבל את אישאש לפחות  ימים מר 7בהתראה של  ל כך למפקח לן ע הקב עיודי 
ת, משרד הרשות המקומי םטעימים מים מתא אישור לקבלתקבלן ה גאיד כמו כן, .מוקדםה
 . אחרות רלוונטיות תבודה ו/או רשויוהע

 
 מפקח עם האום ית 71.00

יל  אין להתח קח במקום,המפ םולה עפע ףכל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתו 
 . דם עם המפקחתיאום מוק הי ללאלשכ  ודהצוע עב בבי

 
 כוח אדם 81.00

ת,  ביצוע העבודוהדרושים ל םיעובד כל ה את  ,בונוחש  על ,קחייב לספתמ  ןהקבל .א
אתר וכל דבר אחר הכרוך  ה  ניהולחבורה, אמצעי ת ,קוח עליהםיפאת ההשגחה וה

  ת באיאמצעו ישרין או בוהשגחתו במ ו תוו, מר קוחי בעבודתם כשהם נתונים לפ
  של ים כולל העסקתםירשפא הקבלן ינקוט בכל הצעדים ה .וסמכיםהמ  וכוח
עבודה  קצב התקדמות הם פיגור בושיגרם לא ד שחו"ל ובלבמ רים ים זעל פו

 . של לוח הזמנים יםהביני ושלבי  הפרוייקט הזמנים של חבהתאם ללו
 
בים  לעיכו קבל כעילהנים לא תתהשו  םפועליל הששום בעיה הכרוכה בהעסקתם  .ב

 . כוח עליון וכד'בודה ו/או  קצב העב רופיגול
 
לפני  שעות  48ר ושעליו לאיי עובדיו ופות פרט מפקח אל שיג העל הקבלן יהיה ל .ג

  תבטל במהלךלה עלול זמני ו ים הינוו סלעובד מר ושהאי  .בודתם באתרתחילת ע
בניה   ד וחומריספקת ציוא רך וצלן, להקב  מכוניות לש הכניסה והיציאה   .העבודה

 . חאש עם המפקוכם מריס ש פןהיה באות
 

 רתאנהל עבודה בומ עוציבמהנדס  91.00
  וע בק, באתר, באופן ןדה, יעסיק הקבלצוע העבויבוח על יק ופום, ניהול  י תיאלצורכ .א

 : הביצועופת  תק  לכבמשך ו
וע  יצבב לשראבי  שנים לפחות  5בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1

 .מותוד עבודות 
 
  לע ב סים ואדריכלים,בפנקס המהנדרשום ה  רשוי יחזר ע אביצו מהנדס .2

המהנדס   .תמוו דעבודות בביצוע   לשראבי ותשנים לפח 5 ניסיון מוכח של
 . טיחותאי בכאחרוביקורת אחראי ל ,יצועבה כאחראי על  עיריהב יחתום 

 
להעסיק  ת, על הקבלן  ודיד ( ולמםינלעבודות סימון )לרבות חידוש הסימו  .3

יט,  לוד ואה וכלי עזר תמכשירי מדיד ך עםמוסמ ודדות מ ביעבק במקום
ת  יכו ובא( במספר  טית וכדומהומת אוט, מאזנינ ורטק מד מרחק אל
ע"י  תבוצע  י המפקח"עדרש  יתכל מדידה ש .ע מהמפקחי שיקבנאותים, כפ

 .ם כלשהודד ללא תשלומוה
 

  םנבאם ימצא כי אי ל וות הנ"י הצנשמא מי מהם  קש החלפת רשאי לב פקחהמ .ב
, תתבצע  הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םאינ  וי אוראכ יםנהג תמ

המפקח אינו נדרש להסביר    .הפרוייקט  ום הודעת מנהלם מיימי  5תוך  לפהההח
 ה. ההחלפ  את דרישת
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  הדוב עבאתר ה יהיה נוכחכמפורט בסעיף א' לעיל  וות הביצוע של הקבלן צ .ג

 . אות המפקחורות לה פיפ כד בועב וי עהביצו תקופתרך  אול כל םויום י בקביעות
ת העבודה ע"י  סקה להפאר, עילבין הש ,שמצוות הקבלן יוכל לשמ של מיהעדר  
 . מפקחה

 
 .קטים אחריםפרויב עסקלא יו וע  שצוות הביצ  מודגש בזאת .ד
 
תחילת   ינ פל  מפקחופרטי נסיונם, יועברו לאישור ה הביצוע ות צושמות אנשי  .ה

קח  פסיקת המפ  .על צוות הקבלן להימנות   ונ"ל יוכלה רו של ר אישוחאל קר הבצוע ו
 . ןהקבל עור מצדזכות ער אה היא בלעדית ולל בענין ז

 
ודה ו/או המודד  ל העבה נמו ו/א  מהנדס הביצוענמצא כי  זמיןדעת ב"כ המל אם .ו

צאו בלתי  מנ  ויר וכיש אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או ו/או אחראי הבטיחות
הורות  יהיה המפקח רשאי ל  ,מכרז זה אשהן נשו  ותהעבודביצוע ל  םימימתא

 תאימים,שורים מכיבעל   פו באחרולהחלי רתלקבלן להעביר את הנ"ל מן הא
 .וקביעתו בענין זה תהיה סופית

 
ולא  יחולו על הקבלן ה ע"י הקבלן עיף זשות סדריהוצאות הכרוכות במילוי ה כל .ז

 . רן בנפרדבלן עבולק ולםיש
 
צו  "הנקוב ב ום י מ ועבש תוך   עצויב  עילרט ל והמפ  לןבקה של ע הביצו תמינוי צוו .ח

   .עבודה"  התחלת
 

 וספקים שנהקבלני מ 20.00
 

מראש ע"י  ו  בכתב וראיש  יק עפ"בוצע רת הראשיהקבלן   משנה ע"י  ת קבלניסקהע .א
שי  הראשאר הקבלן קת קבלני משנה, גם אז ייעסה פקחהמ גם אם יאשר .המפקח
 . ביניהם םואית ה וההמשנ  קבלני תודועב צוע של טיב הבי לעדי עבור אחראי ב

 
או כל פועל    , ספקמשנה  דה של קבלןחקתו משטח העבוהרלדרוש רשאי  פקחהמ .ב

מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו  נו יא יניו ע ראות אשר לפימשנה ן לבשל ק
ולא תשמש   ימים 5תוך לן חשבון הקב  ל תיעשה באחריותו ועל ה הנ"ההחלפ .רבאח

 . עוציב ן ארכת זמעילה לה
 
פקח  מלאכות לאישור המני  קבל ם וקיספבלן רשימת יש הקם יג יו רשע ה תוך ארבע .ג

 : דלקמןכ
 
 להלן:  נאי הסףתבחייבים לעמוד  כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה .1

יקף  עבודות בהע לביצו  הנדרש וגהסיובעל  ר הינואש ,שוםר ןלקב 1.2
 המשנה ז  ןלב באמצעות קשי לבצע קבלן הראבקש הותו מא

 . ת החייבים ברישוםעווקצמ באותם
ות  לעבוד   הות או דומותדות ז בעבו  ניםש 5נסיון של לפחות בעל  2.2

 . קבלן הראשי לבצע באמצעותםתן מבקש האו
 
להלן,   נים המפורטיםהנתו את צרף ל שי םשנה המוצעיי המנל בק לרשימת .2

 רד: שנה בנפן מקבלגבי כל ל
 .הל חבר פרופי  3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות ןקבלע היצב ש ויקטיםרפשמות  3.2

 .רטת במכרז זה המפו עבודה ם לזהים בהיקפם ובמורכבות
נון  כת יש לציין את שם המתכנן, שנת ה אלה, פרויקטים לגבי 
ביחס  ידים הנ"ל פק לי התות מבעבות כ תע, ולצרף המלצו ו ציבהו

 .ן שלהם(ס' הטלפו)כולל מ האל םבפרויקטי ת קוד המערכולתפ
 

, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  משנהה לן בקר שויאלפני  .3
ם מהנסיון  , על מנת להתרשעל ידי הקבלן הראשי יוצעושנה שהמ  קבלני

 . םיעהמוצ  םיוהמקצועיות של הקבלנ
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  םטיאי הסף המפורנת ב םן כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוייצוי .4
ת  זאא ביבלן לה ק קח, ועל ה פמ עדי של התו הבלדעל קוה לשימסור, ליעל

 .רז זהכמבחשבון לפני הגשת הצעתו ל 
 
  שורבלני המשנה ללא איא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קל  כיגש מוד .5

זה,   בפרויקט דות אלההמאושר לעבו ןקח, בדבר הקבל מהמפ בכתב
 . ליעל  שייבחר לפי ההליך המצוין 

 
ד לבצע  יקח יקפ המפ  ןף זה, שכסעי ראותלהו ב רבהמת לשות תלת  לןעל הקב .ד

 . לעילכמפורט המשנה,  יור קבלנ דקדקני את הליך איש  אופןב
 
יום    120משך  שנה בני המקבל שוטפים המגיעים ל במקרה של אי תשלום תשלומים .ה

ם  לשל תם מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכובל תשלור שהקבלן קיחאל
  ים ע"יר קיים מאושלחחשבונות בסיס  עלם להמגיע  ה  אתה נשמה  ילנישירות לקב

  עים לקבלןגיים המו מהכספ נה ינוכ שמהסכומים שישולמו לקבלני ה  .קחמפה
 ול. דמי טיפ 15%בתוספת 

 
 םתיאום ושירותים לגורמים אחרי 12.00

ים אחרים כגון: חברת בזק, חברת  ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמ  ןלבהק 
  לולותכ  נןאי  אשר עבודותתר הובא הת במבנ וד ובעל מטעם המזמין  םינל בקמל, החש

   .קחיו המפלעהמזמין וכל גורם אחר שיורה  וקה של וזה זה, עובדי תחזבמכרז/ח
 ן: מק על הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדל ם שותיירהש 
 ., חשמל ותאורת עזרםיקת מאספ .א
 .ות בימבנה וסבת קיימות בעל המבנה ועל מערכו  מתן אינפורמציה .ב
כים ארעיות,  ימוש בדרוזכות ש  נהם המב למקו הישג  ,לאתר הסיכנ  מתן אפשרות .ג

 . הליכה וכו' צירי
 . רכות עם הגורמים האחריםהמעשל  הרצה הפעלה ו חיבור   ידהכוונת מוע .ד
 ,פיגומים וכו' רמה ושינועאמצעי ה ש בכלם מראתואש משימו תאפשרו .ה
י  ל ועפ  פגעו ע"יי י אשלך כ ,ם אחריםימ רודות של גועב וד ו/אוה של ציהגנה סביר .ו

 . לןהקב
   .בודה ולאחר גמר העבודהק פסולת במשך העללי וסילוניקיון כ  .ז
 ' וכבס ו ,גבעף,צ,ריצותיקוני טיח .ח
 . ןשילוב בלוח הזמנים של הקבל .ט
 . ביטוח .י
 

 ם אחרי  ניםקשר עם קבל 22.00
 
 כללי  .א

  תולל כאשר אינן נספות ונ לות עבודות ל, נכרויקטפה העבודות לביצוע במסגרת  
  יםנפרד  יםז עבודות אלה יוצאו למכר .ןעת המזמי ע"פ קבי ה ה זחוז /תמסגרב

, וזאת בכפוף לאמור  "נים האחרים"הקבל ושיקרא, םי אחר נים לבקויבוצעו על ידי 
 . אים כלליים לעבודותנתב

 
  00.06.03.02סעיף  ן האחר בהתאם לשרות ישירה עם הקבלקתצע ה יב ן זמיהמ .ב

  מקביל של לביצוע תוהנדרשום תיא ודות בבצע על היה יועל הקבלן   לליכה במפרט
  יםמנ הזוח  בל  ת השתלבותוב במפרט הכללי לר 00.06לסעיף בהתאם   העבודות

 .  00.21גם סעיף   ראה-וח וכו'טי,שירותי אתר,ב ן הראשילי של הקבלהכל
נים  קבלה שו על ידייעשם מעברי רת כלל החובה של סגיית בנוסף לאמור בסעיף ב',  .ג

דה,  בכל שלבי העבו תזאו, גבס(או  /ות ובנוי , טון)ב ירותק ויצות מח ךרד, האחרים
ומנו  עץ למעבר התעלות, יס סגרות ה השרוולים ומ . חרי עבודות טילפני או אח
 . וועל חשבונ  ן הראשילקבה על ידי ויותקנו  ו קיסופ במשותף,

 
ן שירותים  ומת  הה או אחריוד בהעמהלך  ם ב כתמורה לתיאום וביצוע תיקוני .ד

ה על  , עלות הנ"ל תהיואה ש לום שתכל אי לקבלן זכה  יההילא   םיהאחר  םינ לבלק
 . ןחשבון הקבל
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 ורת העבודהקב 32.00
 

רים  לים והמכשיועלים הכאת כל הפ  ד, על חשבונו, לרשות המפקחיעמי  הקבלן .א
נה, או  מבלס  להיכנות למפקח תהיה תמיד הרש .ם בשביל בחינת העבודותהנחוצי

  ורעב  עבודה הם נעשיתודה אחרים, בות עבקוממל או  ,ןלקב עבודה של הה ם וקלמ
 . הפרוייקט

 
ל עבודה, אשר לא בוצעה  הריסה שקון, שינוי ו יתהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן  .ב

ת הוראות המפקח תוך  ייב לבצע או והקבלן ח להוראותיניות או כבהתאם לת
 .בונוחש  , על התקופה שתקבע על ידו

 
ימים  בלתי מתאהנראים לו כ בודה,י על כ או  רמוח י לפסול כלרשא ההמפקח יהי  .ג

ף  נוס  - רמנה של כל חויח דרוש בדיקה ובן יהיה רשאי לבמבנה וכמו כ דה בועל
שנמסר  א ישתמש בחומר לן ל הקב  .ייםלת הקבועות בתקנים הישראלבדיקו

 . לי אישור המפקחלבדיקה ב 
  דהבועק ממנה, או חל ו אה בכללה, וד העבק את יס פהמפקח יהיה רשאי לה .ד

המפרט   בהתאם לתכניות,ת שיעודה נאין העב  אם לפי דעתו ,מסויםע וצבמק
כלשהי או  ילה לתביעה כספית תהיה ע ההפסקה לא  .סדנו הוראות המה הטכני א

 .עבודהמסירת ה  במועד יו לשינ
 
ים,  מר החולטיב  סחהמפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר בי .ה

 .ה ועצה ולאופן ביבודעה לטיב 
 
ות איזו עבודה  שהוא עומד לכס  נילפ  בכתב דמתה מוקהודע למפקח ןת יילן  בקה .ו

של   ןפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכול  לקבועקרה ור לו לבשפא בכדי לאשהי
בל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר  שלא תתקבמקרה  . נהודה הנדוהעב

 . לןקבה  וןבשח  על  חלק מהעבודהכל  ס, או להרודהעבומעל ה  יואת הכיס 
 
אחריותו המלאה של  ורעת מ העבודה אינה ג  ועיצבח על  ין והמפקהשגחת המזמ .ז

 . כל תנאי ההסכם דה לפילביצוע העבו  ןלהקב
 
 הדיומן עבו 42.00

 ום:כל י הקבלן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום העבודה באופן   דה ינוהל במקוםעבו  יומן 
 . םציוד לסוגיהנות ובודת מכועום  ועומקצ  סוגם עם דח י  סקיםהעו םיעל פור המספ .א
 . שנתקבלוחורות הסו  םיחומרכל ה .ב
 .בניין יון מקומן בו בצ שנעש תרשימה מפורטת של העבודו  .ג
 . מזג האוויר .ד
הקבלן המיועדות  בקשות ותביעות  פן בולט: הערות,באו ו  רדובנפ  דמיוח במדור .ה

 . תב מיוחדמכ  תחבמקום שליו ז ךר בדרבח  הוא  ו למפקח אםלמזמין א
  ם הוא בחר בדרךא קחפות המ ודריש ראות  פן בולט: הוובאו   ובנפרד  מיוחדר דומב .ו

 .דיוחתב מת מכזו במקום שליח
בודות  ת בעד עחשבונו .בכתב ע"י המפקחאש ורמית שאושרה פרטי העבודה היומ .ז

 .לפי הרשום ביומןת ייעשו רק יומיו
מטעם   חקמפ ה ו וע"יעמטמדה  ובל העו מנהא  בלן"י הקעם  ייחתם כל יוהעבודה   מןיו 

 . זמיןהמ
  .הקבלן עתק עבורור המפקח וההעתק עב: הדף המקורי,  יםתקע ה 3  -בדה ינוהל יומן העבו 

מכילים   זכרים לעילאו ו' הנמדור ה' למפקח למחרתו אם ן לבמסר ע"י הקהעתק המפקח יי
 . השבועבסוף כל  -לא  ום, ואם רש
היומן    יימסרהעבודה  רמבג  .הגיונין  מזל כ ב וחוכו בא א  מין ת המזורשן יועמד לומ הי 

משך שנה מגמר  בוני הגי   זמן רשות הקבלן בכלמוד לשם עיון ליע ו , רהשמין לך למזמיהכרו
 . העבודה

ייגות בכתב של  ר הסתהיעד .זמין ים את המנם מחייבמן העבודה אילן ביובקרישומי ה 
  ותם שלונכנר לושה איע מהובו ו שבאות  חפק י רישומי המהעבודה לגבהקבלן ביומן 

 . ם בום הרשומייטפרה
 
 גבהים קיימים  עלר ווערע , סימוןויההתו 52.00
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  .נה במקום המב  ע"י המפקח דידות תימסרנה לקבלןמלות מוצא נקודות הקבע המשמש 
ר ע"י  ה שנעשו כבועל חשבונו ובמיד  וצעו ע"י הקבלןיות והסימון יבהתוו ות, מדיד כל ה 

  . לןבקה "יחזקו עתויוקו  דבאו ימו ו/שליו חרים,א ם גורמי
ר על  כל ערעו .ם בתכניותקיימים המסומניה יםה ת הגבבדוק אלן להקב יהיה על כן  ו כמ 

צו התחלת  ת יום קבלימים מ   10-יאוחר מ  אלוגש למפקח ים, י קיימים המסומנ םיגבה
ע  קבות נקוד   ןקיהקבלן להתל  ע  .בחשבון ות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחוענט  .עבודה
 . כלשהיומן מסיבה ר נעקרו ממקות אשחדש נקוד מ יןתק או לה רךוצ ה יפ לות פ נוס
, את כל  ויספק, על חשבונו ך,מסודד מו מ  ו,הקבלן, על חשבונ למטרות אלו יעסיק  

סיומה  ה עד למועד  קופת העבוד ת תוך כל תכך, וזא ושים לשםוהאביזרים הדר ירים  שכהמ
 .רתהומסי

 . לתי נכוןמון בע לפי סיצותבש כל עבודה ,נוובשחעל  חדש, מ נותס ולבוהר יהיה ל קבלןעל ה 
 
 םוהת  ימו אקלים קינז יבפנ הגנה 62.00

ם להגנת  ם הדרושייען בכל האמצת השונות ינקוט הקבל ו ד צוע העבובמהלך כל זמן בי 
רוח, ות גשמים, י השפעות אקלימיות לרב חומרים בפנד הכלים והדה, הציובנה/העבו המ
   .וכו' משק, שאב
  תהום ים ו/או מיברות מי גשמע הצטכדי למנו םשירועים הדמצאהל  כב נקוטהקבלן י 

ל  המוקדם ש  את אישורו לבשיק  מקוםית לם במהירות המרבהעבודה וירחיק טחבש
פעלתן, הערמת ם והת מימשאבו ה, אספקתוי, אטימעי ההגנה יכללו כיס צ מא .המפקח

צוע  בי תופק ת ך כלן במשקי ב תן במצתזק וז המים, אחתעלות לניקסוללות, חפירת 
ידי    רים שיידרשו עלאחה םאמצעי וכן בכל ה  בגמר הביצועימתן בודה וסתעהה/ בנהמ

  ן ובהיקףוהכל באופ ונו הוא,בשקבלן, על חידי ה הנ"ל יינקטו על  העי ההגנכל אמצ .המפקח
 . ל המפקחנו המלאה ששביעות רצו שיהיו ל

  "יושרו עא רשם איש הדרוצעים אמל הלן בכ ב הקגם אם נקט  רם לעבודותכל נזק שייג 
 . ת רצונו המלאההמפקח ולשביעו  ותראואם לה חשבונו בהתהקבלן ועל  ן ע"יקח, יתוק פמה
 ת גשמים,יר, לרבונאי מזג או ים עקב תמרבעבודה הנגכי עיכובים דגש בזה ומת ספק סרלה 

 . ןככוח עליו לא ייחשבו
 
  קיימים  ים ומתקניםאחריות למבנ  72.00

  תר באקרקעיים, ותת   עיליים ,םיימקי תקנים ומ  םניבמ למות אי לש חרא הי ן יהלבקה 
ם כתוצאה מביצוע  הלשייגרם  על חשבונו, כל נזק שה אליו ויתקן, גיה י ובדרכהעבודה 

קבל את הוראותיו על  ד למפקח ולהודיע מי הקבלן ל  קן תת קרקעי עלי מתו לעם גי   .ודההעב
   .בואופן הטיפול 

מבנים, ים, ביעה באנשגפו  א וע נזקמנ ל  כדי תו טיחת והברוזהיצעי המא  קוט בכלן ינהקבל 
 . רמונזק או פגיעה כא  באחריות מלאה לכל א שויתם נים ובתכולבמתק

 
 קרקעית -חפירה תת 82.00

ינורות בתוואי  ם או צ י אין כבלילוודא כ  מכני, ישיים או בכלי רה בידיפ ביצוע ח ני לפ 
 . ו"בם וכי מיב, י ביווקו ל, תקשורת, : כבלי חשמהחפירה כגון

החשמל, חב'   רתחב בזק",י חפירה מ"הקבלן אישור ישיג  חפירה,  תדבוע צוע כלבי י לפנ 
 . רקעיתק -תית תת אחר בעל תש  םגור וכל  יקותבלים, רשות העת הכ
"ל בין אם קיבל ובין אם לא  ם הנתקנייעה במת לכל פג ה ובלעדין יישא באחריות מלא לבהק 
 . ם אחרורל גאו מכ  קחלחפירה מהמפ יבל אישור ק
הקבלן מצהיר    .וע עלימבלי להודייגרמו לנזק אשר   ד קבלניםגנ ם ריים חמועד צ טוקניי 

ימים  תקנים קי מו ותם מבנים מלאה לנזק שייגרם לא תאחריו  מו עצכי הוא מקבל על   בזאת
הישירות    פקח ולשאת בכל ההוצאותות רצון המונו, לשביע, על חשביב לתקנםומתחי 

 . לנ"ה  נזקמהאה  כתוצ ורמ העקיפות שנגו
 
 ם בישלביצוע ב 92.00

קבע המפקח וכי  בשלבים כפי שי צעתבהה ל ויעשהעבודה   ת בחשבון כין לקחעל הקבל  
לפי  ם ו לביוע בשהביצ .יניוי ראות עפל ת בכל שלב י לקבוע סדר קדימויואשיה רח יההמפק

 .ועהביצ תופה להארכת תקישמש כעיל  בתוספת תשלום ולאיזכה את הקבלן  עדיפויות לא
 
 ם נימז לוח 30.00

 
  יםהקבלן לוח זמנ   "יע שוגה י תחלת העבודום מתן צו ה ום מי י  15 אשרמ חראו לא י .א

 . כלליט הרפבמ  00.04.08בהתאם לסעיף 
 



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       16  

  .נדרשותהפעילויות האת כל   ויכלול  ,ערוך בצורת לוח גנט ,ממוחשב היההלוח י .ב
  םיעתיד יים ה נו השי יות וטהסש וישקף את ן מידי חודלוח הזמנים יתוקן ויעודכ

  .ביניהןר קשהדות וי סדר העבואך ורק לגב יהיה  י, עדכוןה שכלה ר מסיבוצו ילה
 . עד חדש לסיום העבודהומ ים אלה ליגרמו עדכונופן לא  בשום א

 
כחה כי קצב  הוש קבלן ישמ גש ע"י האשון שהובי לוח הזמנים הר לג  ראיחו .ג

  יהה י קבלןועל הן  בזמכולו  נה ת השלמת המבנו מבטיח אהתקדמות העבודות אי
 . קחפרה המיודה כפי ש רוז העבוזי טחתבהאמצעים ל ה  כלב וז מידאחל

 
 . דלן בנפרולם לקבזמנים לא יש עבור לוח ה .ד

 
 בודהתגבור קצב הע 13.00

נים, הוא יוכל ע"י הוראה  זמה מוד בלוחה כדי לענה מספיק פקח כי התפוקה איהמ טיחלי  
 י: דה ע" בוהע  ביצוע צבלן להגביר קלהורות לקב בכתב 

 . ביעת המפקחלפי קוסוגים   תוכמב ד נוסף יוצ אתבה -
 . יםהשונ ם לסוגיהם דיובע מות ההגדלת כ -
ל דבר שהתנאים  ת כוש , ולעלעיל  00.16, כפוף לסעיף החו וימי מנ עבודה בלילות -

 . ם המוקצביםינחריגה הזמ י למנוע  חייבו כד י
לוח  ב  דולעמ יש כדהדרו כלאת צעתו  הת בון בעת הגשי שלקח בחשרואים את הקבלן כמ 

בגין: תגבור  פת או פיצויים וסת  לאי לכ לא יהיה זכ עיל, הקבלן  מור ללרבות הא ,יםמנהז
 . ובימי מנוחה וכיו"ב תו ספות בלילת שעות נואדם, עבוד חו ור כתגב  יוד,הצ
על הקבלן   נוחה, יהיהשעות לילה ובימי מ  שעות נוספות, ורך בעבודה של של צ במקרה 
 . ילעל  00.16עיף בסר ומל כאו עפל

 
 שווה ערך" "ר צומ 23.00

  עיהצקבלן לרשאי הזה פירושו ש  סמכי מכרז/חוזהבמר כאם נז, ך" )ש"ע("שווה ערנח המו 
וה ערך וכן כל  ר שו מוצ .חרתשל חברה א  נת טיבו,יחוה ערך, מבמוצר שוכאלטרנטיבה 

, כלוהאדרי  פקחשל המ תבור מוקדם בכף טעון איש עיף של מוצר שהוחלשינוי במחיר הס
 .המפקחן אם ביזמת ן ובי זמת הקבליב ף חלוצר הוהמ םן איב
מוצר   חריים של חומר ציוד,ס מי זיהוי ות וסימנמוזכרים שמוזה זה בו רז/חמכב םמקול בכ 

יש לראות את שם המוצר כאילו   . ותו מוצרהנדרש מא ור הטיב לצורך תיא נעשה הדבר  וכו'
   .זה ףיסעב כמשמעוך רעוה ו שוצר ציע מ להאי לן רשבהקשווה ערך" ו לידו "או  נכתב

 
 דה בדיקות מעב 330.0

  מכל סוג,   ,ההמעבד קותבדיכל של וביצוע   ה ותאוםי להזמנרא אח יהיה  הקבלן - 
הפיקוח  ם ועל פי דרישת קניהת  פי כל,על  ביצוע,ולאחר   עו,לפני ביצשככל שידר

  תיקודברמת פרוג פי על ומה( ד כומכון התקנים )יועצים,  על ידי גורמים חיצונייםו
עת לעת  ח מפקהמ  שיורה  ת ספציפיותוכן בדיקו המפקחלו על ידי  רס מלית שתכל

 . יים ם הטכנ ל פי המפרטיאו ע
 

ת  ת הבדיקו, ותוצאוע"י המזמין  שתאושר  תובדות מוסמכ הבדיקות תבוצענה במע  - 
תחי  שנ הנ"ל  את  העתיבנה  הצדדים.  תעודי  תקי  של  ברו  עויהבדיקות    ות  וצאות 

 לן .  קבל   רתםבעל להמקביבח מפקל
                                       

באהבם  ותיא  -  יבוצע  של  דיקות  מלאה  עי  לן.הקבחריות  שיגרם  וככל  למהלך    ב 
בצהעבו בגין  ל  עו דה  יחשב  לא  תביהבדיקות  לוח  צורך  ועל  עות  הקבלן    זמנים 

      הבדיקות.בצוע מערך  לקחת זאת בחשבון בתכנון 
                                  

יהם  כל מוצר  שנה על המי  נ לל קבאת כגם  לול  הבדיקות יכ מערך  ש בזאת כי  גדומ  - 
 :  ןמ כדלק דיקותאת הבגם מקרה יכללו  להמפקח ובכם לדרישת  בהתא

 לכלונסים.  ובדיקותון פלדה בדיקות בטון, זי •

 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  •
 ר. אווי גו ז ית אוורור ומיקות מערכדב •

 . שא וכיבוי י  ול גי  תומערכבדיקות  •
 ק הדבקות לצבע. ות חוזוון וצבע ובדיקגלי  ב ות עובדיקריתוך, בדיקות  •

 ון. סינ ת: אטימות, ציפויים ומערכותמוגנים לרבו  יםחבלמר  תבדיקו •

 לציה סניטרית( לרבות: שרברבות )אינסט -תקני תברואה ות מבדיק •
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 ן.י ילבנ מתחת  בדיקת נקזים •

 . ץו ם וחמים פניקת פ סא כותמערקת בדי •

 נה. תוך המבים בפכים ודלוח ש, יםנקז קת יבד •
 חץ בתוך המבנה. ת מערכות הגברת ליקדב •

 אש.  מדות כיבויש ועבוי איכ בדיקת צנרת  •
 הבניין.  ב ותיעולביו  בדיקת התקנה של מערכות •

 בדיקת בצוע גמר של עבודות שרברבות.  •
 קות.א פרית ולפריקו בתות של תקרות   קנהתהבדיקת  •

 . ות י רולס  תמערכונה של ת התקבדיקו •
 . ירות חוץ לחיפוי ק  תת מערכיקבד •

 יקה. ריחי קרמבדיקת חיפוי קירות בא •

 ריצוף.ול טיח בקות שבדיקת חוזק הד •

 ת המטרה לחלונות. בדיק •

 נה של מעקים. התק  תבדיקו •

 ט הפרוייק םות חשמל בסי וחלופית בוגרטרמ  בדיקה •

 5 ופסוט  4  פסלת טולקב  תובדיק •
 קת דלתות אש. בדי •

בהתאם לתכנית תרחישים שיעביר יועץ הבטיחות   בדיקת אינטגרציה •
 .בהמשך

 בדיקת הצפה לגגות  •

 מפקח. ה   שתי דריפ  ועלדין  כלי פ על תידרשת שחרא  דיקהכל ב •

על חשבון  יקות באופן עצמאי  להזמין בד  יהיה המפקח כמו כן רשאי •
 הבלעדית קול דעתו על פי שי כוןלנ  מצאל שיכ כן הקבל

 
  תק מכלוע  עות משלוחמצבא המפקחעת תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידי   - 

 קח.  אל המפה בדי המעיד רות עליש י ה,בדיק
 בונו  שחמטעם הקבלן ועל  ת כדה מוסמבעידי מ   עלו צעבוי תובדיק כל ה  
  יום 21תוך  בדה מעה ת עםו קדיור המפקח את הסכם הבלבדיקה ואישהקבלן יגיש    

 עבודה. ה  התחלתמקבלת צו 
 

הנ"ל  הבדיקות  כל  לתיקו,  עבור  חוזרבום  יקויין  לקבתודיקות  עד  כל  ,   שוריםי א הלת 
 הקבלן.חול על עלותם תו לן בנפרדקבל  לםשוילא ח המפק לשופי אישור ס דעו שיםודרה

  
 יםהמוצרטיב החומרים ו 43.00
 

תקן או סימן   תו עליפעלים ב של מם ריבמוצו יםהקבלן חייב להשתמש בחומר .א
ם אלה  אב שות המפרטריבד לעמודצר בכל מקרה חייב חומר או מו .שגחה בלבדה

 . יםא תה המההשגח   מןסין או  תק  וישות תרדמגבוהות 
 
  ביותר וממוצרי יצרן חבמהטיב המשו  ובלן יהי ע"י הק וקשר יסופ ם אמריוהח  כל .ב

ת אישור  א בלייבים לקלל ח הכן צא מ ויא  כל החומרים והאביזרים לל .מוכר
 . המפקח

 
ות ת"י  ו בדריש ד מהכלל, יע מןצא לא יול  מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו, .ג

 . תנטיוהרלוו  ות וית הרש ישווכל דר 921
 

וכה שתוצג במבנה  רע על חשבונו, ת הקבלן,יכין  , עוילת הביצתחמ וםי  45תוך  .ד
, ללא יוצא  '(ים וכומוצרים,  זרבים, אילזו החומרים והמוצרים )פר כלקוח של הפי

  תם לדוגמאואיית  הקבלן"י וכל חומר שיסופק לאחר מכן על לאישור  מהכל
 . תהמאושרו
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 ן ורישות ואגימבדיקת ד 53.00
 

בע  קתמעבדה שבבדיקות ו בר יעלעיל   טפורקח כממפה  "יע ויאושר אשר   םיחומר .א
או ציוד  רים ומבחמוש י שך חל בשום אופן בביצוע העבודה תוולא י  .ע"י המזמין

  פקח"י המע עיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוטרם הושלמו הבדר באח
 . המתכנניםו
  ותנהבחי   ו מכלמי שיתאלאחר  יו יהקבלן ק האשר יספ םיחומרים והמוצרה 
 . וושרות שאימדגל

 
סילוקו המיידי של החומר  ום להפסקת העבודה ולר גטייה בטיב החומר תס כל .ב

ום חומרים אחרים  מקד שהקבלן יביא להעבודה תימשך ע  תסקהפ  .רתהאהפסול מ
 . המפקח עתל ד בלת עמתק בטיב מאושר ובכמות ה

 
ת  א יםנשום פ טור בפ ילא   המפקח  "יע  מקורםאו מוצרים  ה ו אישור החומרים .ג

וך שימוש  העבודות המבוצעות ת בילעדית לטיבם או לטוב ה ת מלא וי אחרבלן מ הק
 .בהם

 
 דיוחומרים וצ 63.00
 

אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע   המכשירים וכל ציודרים, המכונות,  ומהח .א
 . הותואיכ   יבהי טלגב  תו שהדרי  ח את קיוםיטבהם כדי להב יה יה   ה,ודבהע

 
ויוחזק    הציוד יסופק .עולהמ ות ובאיכ םדשיהיו ח י דהבולע ישמשורים שמוהח  לכ .ב

הרזרביים  לים  הכו  ו/א  ףויל יר, יש להביא בחשבון את חלקי החתקין וסד במצב
  ותבודוד לעצי  עניין זה חל במיוחד על .תקלות מכניותרים של דרושים במקה

 .ת של ביצוע יפוצ ר המחייבות
 
  ת,יוהכמו תמרשירט ולמפל אםהתב קנים מת מתקהל  יםהדרוש  יםזר ואבי  יודכל צ .ג

אצל אחרים, או לפני מסירתם   והמפקח לפני הזמנתם ץ עטעונים אישור היו
   .פורשות את הנדרשואמים מ גם אם הם תשל הקבלן, אכה מלה  בבתי עצולבי
  -ק הציודפס מאו מיצרן, או  ןל דרוש מהקבל פקחאי המ רש לפני מתן האישור, 
 . ייםם טכנירתיאוהסברים ו, כניותת

 
אשר יכולים  אצל יצרנים או ספקים  ואביזרים רקיוד נת צמ הז שריאקח  המפ .ד

ודל דומה  זה ומג זרים מגודלד ואבייוצ יצוריב ן ע וניסיולהוכיח שהנם בעלי יד
 . הדרוש במתקן הנ"ל

יעות  ה לשבפעול נמצא ב םהידי-על  ה שיוצרמוכי ציוד דח וכיהם לה עלי כן  -כמו 
ת תקופתי,  רש שרודוה  ציוד לגבי .שנים לפחות 5  ךמשב משים בוהמשתרצון 

ת  להזמנ .רהייעיל ומ רנים בעלי שם מוכר הנותנים שרותמין ייתן עדיפות ליצזמה
  םיימ הם קיגבים שלל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקיחו"אביזרים תוצרת ו ציוד

  , לכאלהשרותיוד הדורש ף ולצחילו  חלקי לש ם מלאיהמחזיקי  תובארץ סוכנ
  אשל ספק או יצרן של אושה ציוד כל  לא יאושר .יעיל שרות  ארץ ארגוןב יםקזמחה

גבי  -עלהמפקח  ע"י  יינתן ד  יונת צמזלההאישור   .נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
  ג הציוד,יעת סובקטכניים לם ה מכיל המס ו כהעתק הזמנת הציוד שאליה יצורפ

 . אחריותנאי הות  ב הציודיט
 
ר למפקח  וס ק למן או הספר יבות היצחיהת  יכללונת הציוד מזלה כנייםטם הנאיהת .ה

  התכניות ת, על כלוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעסטים של ה 3
  החזיקם ל רי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלציד ואביזים של הציוט פרוספקהו

  כבתהר לפניקח בלן למפור הק מסהציוד י  לש טציה הנ"לוקומנד האת כל  .ילאבמ
ם  שולציוד כל שהוא מ  קחפישור המאאין ב .ןומ בי יירשםם, והדבר וק במ הציוד

  דהובמימת, של ומינה והולתו התקציוד ופעהסרת אחריותו של הקבלן לטיב ה
חלף  וי  ישות, הואדרד בו עומ אינ במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ו ויתברר

 . יאשהל כית פס תוספת כא ללת ערעור, ול זכוקבלן ללא כה יידית ע" מי
 
טיב העבודה   ן בהם כדי להבטיח אתי אהמפקח  ללדעתו ש  שרא וציוד   חומרים .ו

או  שנקבע, ם זמניוח הלל  םת בהתאההתקדמו ט או קצבבהתאם לדרישות המפר
  וויוחלפ חשבונו,  להקבלן וע  "יה עהעבודום שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממק 

 . דרישותל יםרים המתאימים אחציוד וחומר ב
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  ם לביצוע אותה עבודהי ש הדרוים ר ומציוד והחעד שכל הודה שום עביוחל ב אל .ז

 . חהמפקצון ר תוולשביעי החוזה  רושים לפ יימצאו במקום בכמות ובאיכות הד
 

 תשלום לקבלן  00.38
 כדלקמן באחוזים מהעלות הפאושלית:  ויהי עבודהתנאי התשלום לביצוע ה 

 
 שיעור התשלום   תיאור השלב  

 %5    יסוד  השלמת יסודות כולל קורות
 %8  השלמת שלד קומת קרקע 

 %8  השלמת שלד קומה א 
 %8  השלמת שלד קומה עליונה  

 %7  שם בשטח המגרדיפוניהשלמת 
 3% השלמת טיח וחיפויי חוץ  

 15% השלמת מערכות מים, חשמל מיזוג 
 3% השלמת טיח פנים וחיפויים 

 3% השלמת ריצוף  
 13% השלמת אלומיניום נגרות ומסגרות  
 9% השלמת עבודות גמר בכל הבניין  

 8% השלמת עבודות פיתוח  
 5% לאיכלוס  4קבלת טופס 
 5% ה לעיריה.  מסירת המבנ

  
  תכניות 93.00

למכרז בלבד" שאינן מושלמות  "  יותתכנהינן  זה חוזהרז/ למכות פורהמצ ניות תכה .א
סכום   קביעת ל  מידע מספיק כם, עם יתר מסמכי ההס יהן אך נותנות יחדטרפל
הצעתו,   תשר, בעצם הגשאמ המציעלן הקב .ת לוח זמנים לבצועעה ולהכנהצה

עה, או להארכת  ההצי נו לשי ביעה ת  וםלא יבוא בשפיק ונם מס"ל אמנה  שהמידע
 . יות הלא מושלמותנכ תהזמן בגין 

 
  ע"יו נה לרתמסעם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה,   .ב

עם   .וביכ א עדה ללעבומספיקה להתחלת וקידום הות לביצוע במידה ני תכ ח המפק
ים  טפרהו ת יוכנל התוש ום י 14ך תוה רשימ ןיגיש הקבל הד התחלת העבוצו  תלקב

ת החומר  פרטים, לאחר הספק  סרוחעה עקב  ושר לקבלן כל תביתא לא .םהחסרי
 . י המפרט ברשימה הנ"להחסר, לפ 

 
  את והמערכות כולל בין היתר ניהות הב תכני  כל תק אב לבדויהקבלן מתחי  .ג

ל  כב אי המקום תנ ואתמור, יהגו ר האוויהחשמל, מיזוג   האינסטלציה, תוכניות
העבודות   כל בי בצועלכיר את שעליו לה .הוזה זבח לות הכלו  תועבודל געהנו

אותן עבודות,  את מצבן הקיים של ן ו ב, ולקחת בחשבמבנה ובאתר עותהמבוצ
 . ותיו הואאת עבוד  עד בו יבצעובמ
  וםי  14תו להודיע למהנדס תוך באתר ובמבנה, וזכון כאילו ביקר רואים את הקבל  

רבות  ם במקום, להתנאילבין  ניותכ תהבין  תעל סתירו ,חתימת החוזהום מי
שרויות גישה  אפ ,אחר, ביחס למידות הפתחיםלן "י קבשבוצעו ע ותמ וקדות מעבוד
 . נדוןב המהנדס   תוה ולקבל את הנחיוכדומ

, פרטי הבצוע,  בודות, תחול עליו כל האחריות לעהודיע הקבלן במועד הנ"ל אל 
ם,  יח הפת  ידותמל  ה, למבנאמה  הת  יא יזרים עקבאבו ביוד א בצ  לשינויים

 . שה וכד'פשרויות גילא
 
ים לו לבצוע  ושרד התכניות והאינפורמציה הכל  ל אתביצהיר שק מן להקב .ד

לפיהם   , ושביכולתו לבצעםתיאוריה ומפרטים התכניות,  ה ות, שהבין את כלהעבוד 
 .המפקחלשביעות רצון  ם ופועל כהלכה  מתקן מושל

  מפקחוה  מדויקאינו  יות, בתכנ  צוין מכ 'וכו  תהצינורו, ה א פתחי היצי ,דיוהצ ום מיק 
  על .ן בצוע העבודהבזמ רשו או שיהיו רצוייםשיידים שינויבהתאם ל ותונ רשאי לש

ות בנין, מיזוג  מפלסים וכיו"ב לתכני, הואי, התוםאת המיקו םבלן יהיה להתאיהק
התנאים   עםות התחשב וך הגמר ומקצועות אחרים, ת , החשמל, רהאווי
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מלאה   תוי שא באחרת אלה, וייות מתכניואו סט ייםנושי ב קע  וצרויים שנ יאות צמה
 .ר דיוק הבצועעבועדית ובל
  

בטרם   שבתכניות כל המידות לבדוק אתבתכניות, י המידות  לבצע לפ  לןבקעל ה .ה
המידות שבתכניות לבין    התאמות שבין-על אי למפקחהודיע  יל בעבודתו וליתח
אי הקבלן  ה אחרמקרבכל  .בתכבים ת והסבר ראווה  ות, ולבקשיאבמצדות שהמי
אי  ומ קבמקומה )כתוצאה מאי דיו שלא תעשה עבודה ש  לוכ תהמידו  ק דיוקבדול

 . חשבונו לכונה וענן, בצורה  לבנה מחדש ע"י הקבתיו  סתיהרהתאמה( 
 
  ות,וזה בהתאם לרשימת התכני כל התכניות המצורפות לח " משמען  ה"תכניות .ו

למה  הסברה, הש לצורךזה  והח  ימתתח  אחרלקבלן ל  הנ רסמשתיכניות ת כן וכמו
 . יושינו

הקבלן    .ותו נושאבא ת לן, תבטל כל תכנית קודמלקב ימסרת שינויים ש ת יתכנ 
 . העדכניתהתכנית   ווע, שבידיצ דא לפני הבחראי לווא

 
ן  בתכנו ים זמן הביצוע יתכנו שינויבהתאם למציאות שתתגלה בדע לכך שהקבלן מו .ז

עילה   לא יהוו ול אפשריים א ויים שינ  .וןכנתה ןודכ תאם לכך יעה ב .התחומים כלב
 . ארכת משך הביצועלה   ו/אוההצעה   י מחירו ינשל

 
 חריגים ותוספות 41.00

 חריגים ותוספות  .א
כתב  ב הא קבלת הודען המקורי ללשינוי כלשהו מהתכנו יצוע אין להתחיל בב 

 . ינוי כולול מחיר הש ף אישור עקח בצירומהמפ
על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י  ייקבעו ת(  )חריגוות הנוספות ודמחירי העב 

 : קריטריונים הבאיםה י נ ש עפ"י   הקבלן
, ללא תוספת  20%ה של נח גדולות ובהודות בניה דקל לעב מחירון   "יפע .1

 .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים
שיוגשו על   -יםה או ספקקבלני משנ מפורטות שלהצעות מחיר  3ל בסיס  ע .2

 מין.זהמדי הקבלן או על י ידי
פי   ת עלוזא הנ"להקריטריונים  כל מבין ביותרהמחיר הזול  המחיר הקובע יהיה

 .מפקחשל ה  דיעלו הבדעת לויקש
  
 ירי יסוד חמ 34.00

 סמכי ההצעה: במסוד"  ר ייהמונח "מח  ופנית להגדרתקבלן ממת לב השות 
ור  עב   לם בפועלמחירי ששו כלשהוא הוא, שמחיר יסוד של מוצר להדגשה ולהבהרה יצוין 
שולם ש לא למחירהמספקת א  ה ירון החבר ח ע במפי ומ חיר המ ל האינהכוונה  .רצומ  ותוא

 . ו'יקה וכ הובלה, פרלא הוצאות  ל  ,יהןהנחות למינ  או/דות וורהה  לכ לאחר
וצר ולחייב את ספק או יצרן כלשהוא מחיר מ  לקבוע עם את הזכות ומר לעצמושהמזמין  

 . נ"לוצר במחיר ה לרכוש את המ הקבלן
ן  והמזמי  ₪ 200ינו  מ"ר ה/₪  60ד של יסובמחיר  טי רל פסעיף הכול ריח: אם מ וגמאדל 
 תשלום זכאי ל יההי  הקבלן,₪ 50ל  שעלותו בפוע טיפר  כושלרט חליה
 ₪   200-60+50=190:של 
 חת סוד כולל פחיר הישמ  תדגש בזאומ 

 
 ירושםות בין המסמכים ופיפעד 44.00

כרז המ  יכמסמת שבראו הו ןית במשמעו דו  וא אי התאמה ו/ו/או  רה של סתירה מק בכל 
ית  ד עבל יקבע   מפקחהך. של המפקח לכ בוליתשומת  תד אב מיהסייב הקבלן ל ח שונים ה

  כזו של עבודהבביצועה  לא יתחיל ןודה והקבל צע את העב זה מסמך יש לבלפי אי תוסופי
 נידון.  ל את הנחיות המפקח בלפני שקיב

  ות אלו לפני לע  םמכיהמס  אותהור לת שירו אי בה ו אן באי הבנה הקבל ל מקרה בו נתקלכב 
ו/או    תאי הבנו ואו/ תירות מו סצבע  ו יפרש הקבלן שבה לכל מקר  יו.חיותהנ מפקח ולקבל ה
 המפקח.   ב שלישור בכתאה ללא אלבאחריות מ הקבלן ישאיה חסרה,  שלים אינפורמצי
ביותר  הר יחמהדרישה המ לפי  חוזה יקבע המחיר ין מסמכי הבמקרה של אי התאמה ב 
 דית של המפקח. הבלע  ביעתוק  י" פת עוזא מין המז תטובל
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 קןמת יפרוס( AS MADEדות )ע תכניות   54.00

 
  עיצובל ת בהתאםועבודכל ה תהמראות אתכניות  , על חשבונו , ןלן להכיקבה לע .א

טלציה פנים  יקוז, אינסת כגון קווי חשמל, נ כולל העבודות הנסתרובפועל 
)כולל כל  עו שבוצ פיכ  'וכדלות  ריכ ,אדתושונ רכות מע ,תו ייר,מעלג אוו,מיזו וחוץ

במפרט   00.12.01יף בסע  ראמו, הכל בהתאם לות(ריהמקו  תניולתכ  יםהשינוי
 . לליכה

 
  גרסתבהתאם ל " טוקאד"או תמצעות תכנאנו ביוכ AS MADE -ה כל תכניות  .ב

 . המתכנן
 
  את כלה נלו לדו ותכעל י חתמנהסמך והתוכניות ת "י מודד מו המדידה תיעשה ע .ג

שבוצעו  י ות כפכמערם והטיומפלסי/אורכי האלמנ ידותמ תאו ות וכננ המת ות דיהמ
 . בפועל

 
   תכניושל ת CD -סטים ו 5,  שבונועל ח  ,למזמיןור  ימסיכין ו ן  בלקה .ד

  .רותחומו, וקבל את אישוי המתכנן, כל אחד בציגן בפנר שהחלא AS MADE-ה
ים  יקומת מרבול עה,ודה שבוצב עהומדויקת את רורה ה בצורה בת תסמנהתכניו

,  ים ו/או קיימיםדשח  ייםע קרקתת  יםל שוחות וקו ש  ויקיםים מדק מועו
נה  תוכל  לאת הנ"ל התכניו .הסופיהחשבון   ק ממסמכילחכ  למפקח סרנהמותי
אושרו   ויים בעבודות אשר לאת של הקבלן על השינ ות כספיותביע ל יס מש כבסשל

 . נויים הנ"לע השיהמפקח בעת ביצו ע"י
 
ות  כ מערכל הל ספרי מתקןשל  סטים 5דתו  ובע םסיו עם  בלן הק  קפיס  כמו כן .ה

  00.12.02בסעיף  לאמור  בהתאם כו' ם וקטלוגי, להעהפ   הוראותק הכוללים יפשס
 . לליבמפרט הכ

 
רתן  ומסי  וספרי המתקן ותעבור הכנת התכני פרט הכללי, ר במוגוד לאמ ניב .ו

 . לןקב ל הע  חוללכך תה  רומ תפרד והלם בנא ישוכמפורט לעיל, ל מפקח,ל
ף  יסע  הקפדני על הוראותו  מילוי  ללאבלן הקחשבון הסופי של ת ה בבדיקל חו ילא  

 . חרצון המפק ותלשביע  זה
  
לא ישולם    מפורט לעיל,ח, כ קתן למפסירמו  קןי המתוספר ניותעבור הכנת התכ  .ז

 .לןל הקבחול ע והתמורה לכך ת  בנפרד
סעיף   תוא רהו  י עלפדנ הק  וי ילומ ן ללאל בקהן הסופי של החשבולא יוחל בבדיקת  

 . חפקעות רצון המ ביזה לש
 
   אתר העבודה ויניק 64.00

 
יום   בכל בניין קוי אתר הצע ויישא בהוצאות לניבי נקי,    תרל אמור עשילן  בהק .א

ור  אחרים וימס מה וחומרים מיותרים פסולת, אשפה, אד עבודות מכלכל ה ובגמר
 . יןהמזמ  של ו נרצועות שבי, לםינקיה הסמוכ   ותביין ואת סביר הבנלמזמין את את

 . רסודאופן קבוע נקי ומ ב יהיה רהאתדת שוחתהיה הקפדה מי 
 
  והמרצפות ת רצפוכל ה וינקה את   הקבלן ישפשףדה העבו רמיים ובגוע בשבפעם  .ב

 . ןוסבו במים
 
  כתמי צבעל ד כוריוהחלונות, י  ל הדלתותכ אתהקבלן ינקה  עבודה  כמו כן, בגמר ה .ג

ר  שאיו להליע .ודהי העבלקים מחך אחרלוכ ל בותועק  ניםסימ ןוכ  ים אחריםלז וונ
ם  הרצפות יישטפו במי .ידימוש מיי שלן ין מוכהבני ואתהעבודות מושלמות ל ת כא

 . וסבון
 
 . העבודה  ריפים הארעיים בגמרסנים והצהמח לת כיסלק א   בלןקה .ד
 
אי  רח ה אלן יהיקבה .רשויותע"י האושר הקבלן למקום שי ע"י תסולק הפסולת .ה

ישא בכל נזק  ויסולת פת השפיכי יות המוסמכות לגבשוהרמן   םיר ואישגת הלהש
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מור  רשויות כאלא אושר ע"י הבמקום ש  ת הפסולתכישפו עקב יוטלש נס או ק
  . עילל

 
 . ן כל תשלום שהואזה לא יקבל הקבל אמור בסעיףכל ה עבור .ו
 
ר  לת אתקב ל דע  ופיחשבון ס  ל בקי והקבלן לא   קבלןעם הההתקשרות  לא תסתיים .ז

   .פקחרצון המות לשביע סודר  ומ יקנ
 
 דומהכו יםוצר טניםק יםחשט/שיפועים/שתותבק ביצוע 74.00

תקפים גם לגבי כל   יהיוזה,  נשוא הסכם  ודותן לעבנקוב הקבלמחירי היחידה, אותם י 
ת  טריומגיא הר או בעלי צו/עים ועו בשטחים משופ ו ו/או יבוצות והמוצרים שיסופק העבוד 

ם  טנים קטחי לרבות בש הדומות וכ, קשתםינו סאלכוגמת ד דת חוימ
 וכו'  בליםגו,שטחים מםייקה ל ת והתאמוחבר,הת ליפים,רצועותם,גוצרי

 
 ו' ן, גבס, טיח וכוטיר על במתגודות ע עבצויב 84.00

זאת או אחרת   ן במפורש שעבודת תגמירא צוי ם להבהכמויות   בבכת יפיםעסה  אותםל בכ 
  לבצעלן הקב  לע ,עשל רק ויםסמג צע על סו ומה( תבורמיקה, צבע וכדוי קחיפ )דוגמת

ח טי ון, ט ת ברקע כנדרש כדוגמכל על יר תגמ בודת המויות( את עכ סעיף אותו תרגסמ)ב
ילו אם את אפוז  ,ובכתב הצעת שנקבידה ח ימחיר ה ב שינוי ס וכו', ללא כלבגוץ(, חו  ים)פנ

 .כר כך במפורשמוז אינויש לבצע את העבודה,  סוג הרקע עליו  
 
 םיחים ושרוולתפ 94.00

 
ים  חוררת השאכגון: שורות למתקן קנות הות שו ודבע  צועלב חראיא הי הי  ןלהקב .א

  תבזמן אן ן להכי לשם כך על הקבל .קות וכו'ציפני ירות ל וני צ ושרוולים, התקנת
טים הדרושים לו  בזמן היציקה וכן את הפר ניס להכ שים אותם יר אביזכל ה
א  לאה נ ירשות יציקה לא  חציבות לאחר .ת וכו'צנרת דרך קירו עבריוע מ לביצ
  . חמפק ר השואי ת לקב לאחר

 . ותיוחרן ובא י הקבל ד ל ינורות תבוצע עי ר הצלמעב םימים המתא הכנת הפתחי 
 
וח יהלום,  י קיד יד  לעעם באתר, צשיב בריםעמ ולים ורוהכנת שעל הקבלן לתאם  .ב

י הכנסת  שו על יד נים ייעבים מוג מרח דרך  כל מעברי הצנרת .פקחבתאום עם המ 
ת  כדוגמ  מיוחדות סגרותעות מבאמצ או המאטי שרוול ו ידי  על ,ביציקה ר ונהצי

MCT  אוLINK SEALורףעה יקוד פ ת  יווהנח  דרישותלאם , הכל בהת . 
 
ממתכת ואטימה עם  וולים שרת וע עשו באמצי אש רותקי דרךכת מת  צנרת מעברי .ג

 .מעכב אש חומר
  ילעמממתכת ו םיוול מצעות שר יעשו בא  ק דרך קירות אשלסטירת פמעברי צנ 
ימה  אט  מריבחווש וך שימלמעבר ות  צמודטיק בהפלס רונ יצ על המגן  תכתממ

 . מתאימים
 
"י  עפקו יסו תוומסגר  יםהשרוול  .ן ועל חשבונולב ע"י הקו  צעם יבותחיהפ לכ .ד

הקבלן  וע והביצלא הופיעו בתוכניות עבור קידוחים ופתחים ש  .ניםהשו  םהקבלני
 . דרפבנ ןבלקלישולם  דלשע הבעת ביצו ל קיומם לא ידע ע

 
 ים וציודרמת חוברעה 50.00

שתנאי   ה במיד . ודציאת ה להעביר ליודרכי הגישה שבהן יהיה ע תא קן לבדועל הקבל  
ורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה  פ מאת הציוד  יו להביאל עיהיה   ת,רשו זאהמקום יד

  יקטס לנט או פז רבעטיפת ב גןשיובא יוכל הציוד  .ועדהמי  מקוםתאפשר הכנסת הציוד לש
   .דותמהעבווצאה  כת  ךולכלבפני  הנ גהל
המתקן   תלעד קב וה  קנת ההתל תקופכשך ניקיון מוחלט לציוד במל  יחרא יהיה אהקבלן   

ציוד   לא יועבר .ם שנבדק במקום היצוררטה ם ההתקנווד למק צי  ריועבא  ל .המפקחידי -על
ך  וללכ ,אבק י חדירת נפב ים ים ואטומחיו סגור ו מכוסה וכל פת איננ אשר ום ההתקנה למק
  ייד-תו עלתקבל אישור להעברשנ  טרםהרכבה ציוד מאושר למקום ה ועבר י  אל  .מהוכדו

ר  בעו טרם שיוד עברת ציוהלעברים המתחים והתאמת מידות הפ  תוודא אי  לןהקב  .המפקח
  כב במקוםרק לחלקיו ויורמפו  שהואועבר הציוד כהצורך י במידת  .הציוד למקומו המיועד

 . הצבתו
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 ד ויהצ להגנה ע 15.00
ת  ל חלק ממנו כנגד פגיעוכ  וו/א המתקן להגן על  קבלן  על ה ביצועה תפו תק במשך כל 
  ייד-לן ועלב ידי הק-לע  בוצעיםהמ עבודה ך כדי תהליכי ה ותיגרם  ה ל ותהעלולריות  שפא

די  י-נזק יתוקן עלה, הההגנ עי  כלשהו למרות אמצ במידה שיגרם נזק .גורמים אחרים
לן  ידי הקב -גן עלות יו המכונ ירד חל ס כנד המויוצה  .ןיממצד המז םותשלללא כל   הקבלן
  ותבצנור  פתחים  .ח וכו'יט  בניה,מה  צאו כתוך לתוכולכל זנט להגנה בפני חדירת בר יפתבעט
 .ההתקנה ך מהלך למש  אטמוי

 
 גישה 25.00

-ים עלד המותקנל כל חלקי הציוחה א ה נוהמתקן כך שיבטיח גישעל הקבלן להרכיב את  
  .קוניםתיו  קהל, אחזלשם טיפו -ו' רה וכות בקחול  ,מים, שסתוםיוע נמ , םין: מסננוג כו, יד

יע  ד וציוד יי הלחלק ים גישה חופשית ענ מי מויפנ ה  והגמרהבנין    מבנהבכל מקרה אשר 
ללא  יים ינויים מהותהקבלן ש לא יעשה  .בטרם יתקין את הציוד חקעל כך למפ  הקבלן

י  ובבת תראב שית שה חופיג ח קפולמ עץ שר ליופא הקבלן ל ובתמח  .מפקחאישור מוקדם מה
 . ידו-לות ע ות המבוצעולכל העבוד  עתל בכקורת, אכה לצורכי ביהמל

 
 חלודה יהגנה בפנ 35.00

קן  מנת לוודא שכל חלקי המת-תר עלויב ים והחדיש  עיליםהי ם יהאמצע  לבכנקוט הקבלן י 
ן  יבי  רשאפ רהדבמקרה ש בלן בכלד הקיפריכך  לשם  .פני חלודהיל ב ן יע יהיו מוגנים באופ 

ת  וו לח רטיבות א אים במגע עםהב ה  לדזל והפוכל חלקי הבר מתליםכל ה .תונו ת שמתכו
 . םניוומגול יהיו

 
 םבדק ותיקוני   45.00

ק והתיקונים  במכרז זה תהיה תקופת הבד, ותקנתבים ובחוק ת נאמר אחר א קרה שלל מבכ 
 קמן: ל)אחריות( כד 

י  מכסמ וביתר   לןלה רןוב ע תראמר אחנ  אלאשר אחרות  ועבודות  לעבודות הבנייה .א
 . ודת הגמרתען תריך ממתא  - חודשים  14 –המכרז 

   .ך הנ"ליר מהתא םניש  10 - ואיטום ידודלעבודות ב .ב
 . תאריך הנ"להמ שנים  3 - גרות סמו ת רוגנ ותבודלע .ג
 .להנ" מהתאריך   שנים 5 -יניום  לעבודות אלומ .ד
   .אריך הנ"להתמ  שנים HPL  -  01לעבודות  .ה
 . חריםכי המכרז האת אחרות במסמודובעה לגבי  בקוהנ הפ תקו  וכן כל 
  
 -ת  עבודונות לגבי אותן ושבדק  תפוקו נים תרז השוכי המבכל מקרה שמצוינות במסמכ 
 .רת ווכה י האר  הקופתהע קבת
 המזמין או בהיעדר תעודה"י תן תעודת השלמה לעבודה עתקופת הבדק תחל מתאריך מ 

ת  שיופיעו בעבודו או קלקול ם גפ  כל .יןזמ המ ע"י נהבמית של הפוס ו הריך קבלת מתא-כזו
בלת  הקבלן מיד עם ק  ילף ע"חיו ו וקן א מה, יתיהמתא  הבדק הנקובה לעבודה  פתקו ת ךבתו
  . צונו המלאה של המזמיןת רועולשבימין זמהמ ךכ עלה ודעה

 
 רזרבות למזמין  55.00

  .ש המפקחורדיש  רחא ביאו מכל רכ /והחיפויים ו  ריצופיםמכל ה 5%ר למזמין ימסו  ןבלהק 
 . ניםדה השו יהיח  מחיריכלול את עלותם בל יועלו נפרד "ל לא ישולם לקבלן בר הנובע

 
 5, 4 סטופ 56.00

לצורך  ר וכל אישור אחר שיידרש גמ דתוע , ת5פס וט, 4 סג טופ ילהש קבלן באחריות ה
 . מקומית ומכל רשות אחרתת האכלוס המבנה מהרשו

רים כנ"ל ע"מ לאפשר אישו תלבקלצורך   םיש רהנד יםר ות האישהשג לכל ן לדאוגעל הקבל 
 .רויקטסיום הפד ועבמ ס אכלו
  ,'וכו  דווחמדד ומ ח", וו די אי עלהביצוע", "אחר  לעחראי  א"  לןה הקבזו ימנ מטלהלצורך 

 .מועד הנדרש ע"י הרשויותב
  םירוש שורים הדת כל האיעד ברשויות כדי להשיג אמו יות הקבלן לפעול מבעודחרבא

 . וע הפרויקטציב ךסגרת משמב קכחו וסל כלאפשר א
 . ןת הקבלעבהצ בסעיף נפרד והנ"ל כלול לםשוי  ל לאעבור כל הנ" 

 
 בגובה עבודה 57.00

רבות שימוש  העבודות בכל גובה שיידרש ל  ועצים ב לים גלה כוהיחיד   יחירשמ מודגש בזאת 
 גובהבכל מה וכו' ,רהל סוג,במות  ג,אמצעי הרמה מכל סוג,מנופים מכסו  בפיגומים מכל
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קופת ל אורך תכם ככל שידרש,לייוע קצים מדרש,לרבות מפעילים ועובדשי לכ דרש וכייש
ה ככל  מרהי ה אמצע תהפעלל מכיםהמוסדים מקצועיים ורק עוב  יעסיק אךצוע.הקבלן  הבי
רש להציג מסמכי הסמכה  יידלן  הקב  -ה לעבודה בגובה ידרשו ואשר עברו הסמכש

בדים להיות מצוידים בכל ועה לובה, ע בג ת בודוע העטרם ביצו דבכל עובד ועומתאימים ל
 .רשיםדון והאבטחה הנ יגהמ י אמצע

 
 ש א ת טוהתפשמפני  נההג 58.00

לק מתהליך  אש כח פשטותת ה פנינים מגו מו קט יהי ם בפרויכל המוצרים המורכבי -
  755,921 כנדרש בת"י ןמשך ז למ ,בכל צדדי המוצרהמוצר או בתוספת, של  הייצור 
 . תטיחוהב ועץ יות יח נוע"פ ה

 
חומרים  מת סיווג עמידות האש של האלהת חלה האחריות המוחלטת ספק/ןל קבעל ה -

פי כל   לבנה עפי במם הסוומלייעודם במק  מסמכי המיכרזהמתאימים לתיאור ב
יא אישור של מכון  על הקבלן/ספק להמצ .  נים הישראלי בי אש והתקת מכשוירד
    .יפ ציספ באופן זמין תר המלי של החומרים שסופקו בפועל לאתקנים הישראה

רלוונטי אכן מתאימה  י התעודה שהונפקה לחומר הכאשר מכון התקנים הישראלי י
 ין. המזמ  שלהמתוקנים בפועל באתר  לחומרים

 
 רזמופ חוומניעת ר 00.59

 
  בלן,ם לקולמשת יוומד להלם או שע ששוכם סששכר ההלהניח,  ד ויסמפקח  ה ל יה     -

והקבלן מתחייב  חקירה    תכיער ת על צוול לנההמ אי מניח לקבלן רווח מופרז, רש 
כים  מסשבונות והמחה ים, קס נפת כל ה למנהל, למפקח ולנציגיהם א מציאלה

ההסכם,  צוע  שהיא הכרוכה בבי לכפעולה  לביצוע שו לם א הסכלהנוגעים    האחרים
 יצוע החקירה. שנה לב שתידר  ,כתבן בפה וה הן בעל   ות,אחר  ידיעותכל  ן לתתכו

 
מניח שכר ההסכם   דעתור, כי לפי שיקול ה כאמוריק חמה אה כתוצ המפקחע קב          -

על   קבל ומתוגן  ווח ה ר ןל לקב ך שיניחכההסכם שכר   יופחת – ח מופרז לקבלן רוו
ישה, כל  דר לפי החזיר,ן מתחייב לל בח, והקפקהמ י שייקבע על יד יפכ בלבד,  תהדע

ם  ל סכות כ נכול  יןמזמ כם מופחת כאמור. כן רשאי הר ההסל לשכעמבל  שקיסכום 
 אחרת. או לגבות אותו בכל דרך  ן יהמזמום שיגיע לקבלן ממכל סכ  הזכ

 
  בחשבון הרווחים וא בזה, יו ףלפי סעיעת  ה דל על גן ומתקב וביעת רווח הקלצורך             -

כן  מים וים דוא נבת ינהם המדבנים מטעו מיצעבחרים שים א קבלנ לצובלים אהמק
 . 20%ל ה שעל פי מחירון דקל  בהנח

 
ש ודח   12 תום, לאחר עריכת חקירה לפי סעיף זה ל עות לא יהיה רשאי לצו המפקח             -

 דק. תקופת הב םתעודת סיו ןמיום מת 
 

הכמויות המפרט הטכני והתוכניות משלימים זה את זה ומהווים מיקשה אחת ועל  כתב 00.60
 . את כל מה שמתואר בהם הקבלן לבצע

 
 ניםיצר ם ומיפרטים שלטירפ   1.600
             
וצרים וכו' ,של כל  המ /ריםחומות/הבודהעל  כת שמחיר בזאגש דמו  -   

ר  ומ ל האכ,כוללים את זהה רז/חוז כימבם צויני,המו' וכם  פקיהיצרנים/ס
  יפם/ספקים ולישל היצרנ חרא סמךל מ גים ובכטים/בקטלו בפרטים/במיפר

  המזמין  או נציגו/   חדית של המפקבלעהו ת חלטי הפביותר על ירה חמהמהדרישה 
. 

 
            פי ן/ספק  שאכן העבודה בוצעה על  צרהישל   ישורא  בלןהק ודה יגישהעב  מרגב -   

ותו  ורע מאחריאישור זה לא ג הרל מקכהיצרן/ספק.ב של רטים פ/םיט פרהמי
 עבודה. ה בלן לטיב  הקל ת שעדיהבל

 
 וםבחעבודה  .2600

ות ם,התקנ יוקל הח פי כ דה ועל רד העבות משנחיות והוראוי ה פל  עעו בוציעבודות בחום  
 ים. והתקנ 
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  אותדוגמ    3.600
  / ותבוד עקח דוגמאות מכל ההמפ  רושיא ל בלןהק ישיג ות בודהעלפני תחילת  -             

 . הגמר חומרי  / מוצרים
 

תר  בא ניםקי גמר וכו' מותרומ צרים/חמו/תבודו של  ע תדוגמאו הקבלןיכין ו מכ - 
ת  וראופם לפי ה ת והיק ואדוגמפקח ,כמות המהאישור ל  טחבשמושלמת  צורהב

 פקח. המ
 

 רת. שוא מה העבודהע  צובבילן קב לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל ה קר - 
 

,  ןת אוממסגרו,  ןאומ ות נגר,  חשוףות בטון גלוי/וד עבו לעהדוגמאות יבוצ - 
,  ירמיזוג אוו , אבן ,עב צ, ייםו ריצופים וחיפ, חטי, חשמל, הא תברו, םיוני אלומ

גילוי  , הוטיר, שותנגי , שיםמתועאלמנטים , חרש תו נגר ,מסגרות חרש ,מעליות
  תולטהח  יאחרת שתידרש על פדוגמא  ל כן ץ וכט חוריהו ,ורד יג,  פיתוח, וכיבוי אש

 הבלעדית של המפקח. 
 

 ו. ועל חשבונ ידי הקבלן לזה יבוצע ע  ף יסעב ור מכל הא - 
 
 הסטוניר מוצרי    400.6

 . 316 מסוג  זה זה יהיו וחה במיכרז/ט סוררי הנימוצ לכ 
 
 NGS DRAWI SHOPיות תוכנ    .6500

  ת    ים והעבודוט האלמנל לכ SHOP DRAWINGS  ת ניוהקבלן יכין על חשבונו תוכ 
    יועצי  ל כח ,לאישור קפיות המוהנח  רישותי דעל פ  ללא יוצא מן הכלל  קט וייבפר 
וייקט צי הפר עוכל ישל  ערותי ההנים על פדכו ונים והעיהתיק  לכ   וע צ בי בותהפרוייקט,לר 
    ת.ו ודיצוע העבבוב  צורבייאישור סופי יתחיל הקבלן  ר לאח   ופי.רקורם הסיש לאעד  

 
 יה ת בניודובבטיחות בע   .6600

 רק פב ט הכללירפיבמ  ורטות פ מהבטיחות ה   תודרישל כבבונו  על חשעל הקבלן לעמוד   
 . ייה בנ  דותבועב  ותבטיח – 97 

 
 תכולת מחירים  70.60

)מסמך  מיוחדפרט המב,(1ים )מסמך ג'דח והמים יילכלים האבתנור מהא  לשכ מודגש בזאת
 רז המיכ ימכ מסר כל אבשו בתקניםה,זוחת,ב ניותוכבי,רדש נמביההכללי במיפרט (,2ג'

ם  שול, לא תכלול במחיר הפאושלי הנ"ל  נים במסמכיםו הוראה המצוי א/ט ו רפ  כלת לרבו
 מסמכים הנ"ל. ב  ורטמפכ עצור ביעבו תוספת
 
ין אם צוין בור והפעלה, ביחה, נ תק ה ה,לים אספקכול הידיח , מחירי הקפסר הסען מל

 פורש.אם לא, אלא אם צוין אחרת במ ובין ףבמפורש בסעי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________    _____ ___ _______ ____ ____ 
 חתימת הקבלן       ך ריאת
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 חדיומ  כניט טמפר – 2-מסמך ג'
 

 (ה זהוז ח /רד ממכרזפנ בלתי חלק ההוו)המ
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 רות עפ דבוע - 01 פרק
 
 כללי  10.10
 

 .קרקעיועץ הבהתאם לאמור בהנחיות   דות העפר יבוצעובוע 01.01.1
 

 חפירה בשטח  20.01
 

  יתרת  .ההמבנורך ת הנדרשות לצהעבודו כל  אתלות כול הפירהח  דותעבו 1.20.01
השטח    ןמ תסולק או/ ו  קחפהמ  יורהש וםבמקרם ם( תעו ודפיור )ער החפ החומ

 . סףונ  ום שלו, ללא תכלשה חקמרל
כל מקרה גם לחציבה בסלע,  בוזה זה, מתייחס ח/הנזכר במכרז ה, חפיר חהמונ  

 . נזכרת החציבה במפורש אם לא אף
 

  חפירה,מק הועב צאת יה הנמלת בכל סוגק הפסוו ליס  תוללוכ פר הע  תוודעב 01.02.2
י  לק ח  ה, לרבותרימן החפל בזקת הללן הקב  ולעלר ש דב של כל סילוקסה והרי
  טח האתר למקום שפךאל מחוץ לש תסולקלת ופסכל ה  .'ו דכו ות נים, יסודמב

   .המאושר ע"י הרשויות
י  פל  ושותהדר תיכוהתמכל רה, יבצע הקבלן את בתמיכת החפי רךש צואם י 

ת  ורוות הקשכל ההוצא ככוללים אתחשבו ידה ייהמפקח ומחירי היח ת ראוהו
   .כד'ו ותם, יסודינבחלקי מות ב רל ,נ"לות היכתמל

 
ת גישוש לגילוי  ונוסף, חפירתשלום   לן, ללאהקב יבצערה,  יהחפ ביצוע ני לפ 01.02.3

  כל .ירהפח י הוואבת מכל סוג שהואים תת קרקעי ים מבנ אורות כבלים או צנ
  קפןוהי יקומן  מחפירות, הצורך ב  . וחשבונן ועל ידי הקבל תוקן על ם יגרשיק זנ
 . הלכןובמ  ועיצתחילת הב יקח לפנמפה  םם עתאוו ב עקבי

 
במפרט   פורטמהעבודה כ  ש, תבוצעלעומק הנדר  ירה מתחתפקרה של ח מב 01.02.4

 . לליהכ
 
 פירהעודפי ח 30.10

 . ללא תשלום נוסף האתרם חות ל ץתר מחוו פך מקום שמ ה יורחקו לכל עודפי החפיר  
לקבלן    תורשאי להור ןמי ן והמזמיהמזוש רכ  ינםהם  יעומצכר ה, כורר חול החפיש מודגש 
מילוי ו/או לערימות   לשטחי קבלן להעבירהרוש מ דנו לר מיו חלא רה ו ת חומר החפין אי ימל

 .שיורה במפקחמקומות באתר, ב
 . בונוחשל עו  ןי הקבל" תר עק מהאלפסולת ויסו חומר שיפסל ייחשב כ  

 
 תכולת הפאושל  40.01
 

 : להלןר אמהנאת  גם םי ריכללו המחי  ילרט הכל המפל ש  01 קרבפ מראנל  ףוסנב 01.04.1
פירוקים  עבודות ה עאחר ביצול י הקרקעל פנש םיפלסת מוי נכות  נתהכ .א

   .ח לאישור המפק ווגש יש ,ה כללית בשטחוע חפיר ולאחר ביצ
  תוו/או בשכב תמומר בערהחו   רויזפ , תכבובש קהוד מ ,רי חוזמילו  .ב

החפורה ו/או   ההאדמ  יעודפרחקת הן וכ חשיורה המפק ניםוש  במקומות
בלה למרחק  תר, כולל ההושפך מו , לאתר י מילויה לצורכ איממת השאינ
ימדד ולא ישולם  א ל .תהנדרשו ויותל הרשכמים להתשלווכל   שהוכל

 .תרהא  שטחוץ למח לר אהעפ עודפי הפסולת ו   וקסיל ורעב בנפרד 
ל  יה לכהי סולתי, פינוי הפכללהט מפרמור באלבניגוד ש תאבזמודגש  

 . ריא כל תוספת מח, ללשהוא קחמר
 . דרשכל שייגישוש כחפירות  .ג
 . י יועץ הקרקעכל הנדרש ע" .ד
 
לם  לא ישו .םיית ידודעבכל ציוד ולותקפים ל  יםידחא ו וי יהיליוהמ פירה  חמחירי ה 01.04.2

רבת  , בקקחישות המפרד ם, בהתאם ליי דודה ביהעבע  צויר ב עבו  סףונ  וםשלתכל 
  קי מבנהחל רבתקים, במקרקעיים קיי-ים תתנמתק רואה,בת שמל,מתקני ח
ס"מ  ה  20-30 -ב ת הביסוסלהגיע לתשתי מבנה בהם יש כל סוגיוכן ב קיימים 

  .הירת חפ נודפכל תוספת עבור תמיכת  םלותש  לא .יםנאחרו ה
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 באתר  קצוון ית בטעבודו - 02 קרפ 
 
 כללי  10.02
 

 בטון סוגי ה 1.10.02
  וןהיה הבט אחרת י  ה שלא נאמרמקר כל בתכניות, ב סוגי הבטון יהיו לפי המפורט  

   .30-ב מסוג
   .בטון מוכן ג למ"קק" 150  טצמנשל  ית ערהמזות יה הכמ תהרזה   ןו בטעבור  

 
 רה תנאי בק 2.10.02

 .נהבבמ טוןהב לכל סוגי םביטויהיו  ים  שרבקרה הנדה  יתנא 
 
 הכנות ליציקה  3.10.02

ש לנקוט  ן יל כל הבטון, וע ם יש למנוע התקשרות מהירה שרב וחובימי ש 
י  כד ,תויקיצ אחר מיד ל מים,ה של רה ידות מהיאי התי מפנ ןטו הגנת הבמצעים לבא
 . יתטקה פלס סדיע נו מל
  מוקדם של וריש באא ס, אלוזילצמע'  30 על  ה העולהיציקה בטמפרטורורשה  לא ת 

 . קחהמפ
 . עלות הבטון, לפני יציקת הבטוןורות ות ירות, קיוכנסו לק  שרוולים 
  זמן ךשמל , יאוטמווכו'רזבים צפה, ממי רמחסוז, יקויזרי הנאב  ות,ות הצינור צוק 
 . ציקהיה
ום  קי יבים בממתאימים ויצמתועשים  מרווחים י חתך ע"ב  יוןהז  של ומוקמיח  טובי 

 . ותני ע בתכ שנקב מפלסוב
 
 ק הבטוניםזחות יקבד 4.10.02

  לפני יציקתובעמודים, הבטונים בקורות מבטון  את טיב על הקבלן להוכיח 
  על  תעודות מציאהל ולי יום, ע  28 ורון כעב חוזק הבטל עודות ע באם אין ת  .רהתקה
  70%-להגיע לחייב   .ימים 7לאחר   ם, החוזק מיי 7רי  אחים מוד בע טוןבה זקחו

  רהתקשר יציקת התאו ,א תנאי זהלתמ ה וירק במיד .םו י  28י  ש אחרהדרו  מהחוזק
 . ת והעמודיםהקורומעל 

 
 . קעת יועץ הקרחיו להניחס לן להתי על הקב 02.01.5

 
 טפסות  20.02
 

 . פקחם המ ום עתאב ים,חדשה, פלד ו מא/ו  םידינה מלבי תעש םינ ובט ניות לתבה 02.02.1
 . 904ס'  י מל אהישרהתקן  תלדרישו  טפסים יבוצעו בהתאםה 
לקירות תבוצע   תהתבניו סגירת רט הכללי ופכמפורט במ שה ייע ב התבניותצועי 

 . ליל רט הכבמפמפורט על ידי ברגי פלדה כ
 

  וןטהב קבלתם לשים רושהד םיסת הטפ רכמען  תכנו ל איחריהיה אהקבלן   02.02.2
של   טעון אישורו המוקדם  ון זהכנ ת .הנתונים בתכניותדים ממובה רוצב

ריותו  אחמ ןר את הקבלרחשון מהתכנ ראישו  ןיא  אךריכל, אדהוהמהנדס  
  טך היציקה, הריטוהבטון במהל בלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץה

 . שהםובפני מאמצים כל
 

ת לפי אישור  וומבמק רק  נהשיע, ת הנדסהמ י ע"  ינהרש ות םבאה, יק יצת  הפסקו 02.02.3
   .המהנדס

   
י  גב ל ורטמפ  וןנתכ קה עםציי ותהפסק ל  שהשבועות מראש, הדרי 6גיש  לן יבהק 

   .ור המהנדסש אים, ליע צמוה  םרטיהפ
 

ת  התקשול  עדה של תקר  תוכלפרק תמי ןיא אמור במפרט הכללי  בנוסף ל  02.02.4
יצוע  קצב הב  .נדסללא קבלת אישור המהמעליה   הה השני תקרה  לשת יפ הסו
  חלקית את שיש לתמוך מןומשך הז  והקומות ת התמיכותבע את כמויק

   .הנדסמידי ה  על שראות  תומוהכה יט שה - תהתקרו
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ן  ו טבהש יבתנא  ןוטהב  ות מהירה שלשבבטון להתק  הכניס ערביםהקבלן רשאי ל 02.02.5
   .וזקומחד אבלא י

 
 . תבניות פלדה חדשים לקבלת פני בטון חלקם יבוצעו ב יודים עגול מע 02.02.6

 
 לק בטון חון בגמר טבת יציק 30.02
 

ר הוגדרו  אש אלמנטיםכן לצביעה, למעט ון חלק, מבטו בגמריהיו   טוניםכל הב 02.03.1
 . באה יףע סב טכמפור, שוףח ןו כבטואו יוגדר /ו
ר,  א בועות אוילוישרים ל  םיקם חלן נקייטו י בו פנ תקבל יניות  ק התבפירו אחרי 
תהיה כזו   ני הבטון ת פחלקו .יטות וחריציםללא בלחצץ ו יס יכו  ףל חשוזרב

רך  צו לעשות זאת ללא לכן הוא יוהבטו פני   וע אתה לצבשאם המזמין ירצ
ן  הקבל ע בצים קישימ  םירשנדה  מותוקמב .ר"גב" נת" או מלוי "מתק  כבתבש
 . תאימיםגלים מסר
פרט  מב ן אחרתיצו לי פרט עםט הכל רבמפ לאמור  םאבהת יבוצע לק טון החבה 

 . ותאו בתכנילהלן ו/וחד לעיל  המיו 
 

יוחדר    חט אשרטורי מות וברעבאמצ ה קלה יברציתתבצע עם ו  יציקת הבטון 02.03.2
הכות על  ל יש  ןככמו  .שרידשי י כפת כמו, בם להלןם המתואריכידי המשפדלצ

  הבטון לתוך  לירה מלאה שדחטחת קה להבמן היציז  כלב י גומי התבניות בפטיש
 . בהוג הלכל   עבודה גוםפי  יותקן ך, לשם כתינבהת
ר  ו מקות מאו יהיה טהצמנ  ,מים הנמוכהישתמש בבטון עם מנת ה  בלןהק 

  .טיםגרגיון האל ניק חד עיובמפיד קיהקבלן   .ו משלוחומאות 
 

"  תוחלונ הכין "הקבלן ל ש  דרנ ביקורתמרטטים לבטון ולצורכי ה סתנ כהרך וצל 02.03.3
ן  יותר בימטר לכל ה 4.0של  םים אופקי יקחר במ י של הקירותמבצד הפני 
 . ות""החלונ 

 
ם  יח"מ במרווס 60של באורך   אנכי ך , משפע קירקת קטילפני כל יציש להרכיב  02.03.4

ומי של המשאבה  גה ורני צל שחיו האל ם כישפמ דרךר, מט 4.0עולים על ם שאינ
ן טרי  ובט  יותז  הבטיח שלאלזאת כדי  ל כ .וצקשכבר נהבטון  נילפ ב עד קרוויורד  

נור  מנת להבטיח את חדירת ציל ע .יציקהה ון שלק העליבחלות התבני לע
תך  בחבצינור   על הקבלן להשתמש .של הקירות  ןת זיורשתו 2בין המשאבה 

 . םנירואחה ריםהמט 4-5-ב לי אוב
 

  .תותבנישל ה SHOP DRAWINGS)יצוע )לאישור תכניות ב  יגיש  בלןקה 02.03.5
הנקזים   בנית,התקשירת טת שי סרים,ייות, הספ חולה כל  כללו מיקוםיהתכניות 
 . ני הבטוןט אחר הנראה על פ וכל אלמנ

 
  יכלר האדרום ובאישותא יקבעו ב השלבים -ים בשלבוצע יציקה תב הבמידה ו  02.03.6

בונו  חשל  ע ויבצע  ישור המהנדס והאדריכלאל יתנכ תש גיי  ןלקב ה .סנדמה וה
 . רדהגלי הפסר

 
ות,  בת התבני רכשל ה ל שלב כת בקורל לביכיאת האדר ן ימת הקבלן להז ריוחבא 02.03.7

 . זיוןוחד לפני הרכבת הובמי
 

ם לש  .במקוםת התבניו  תכל יאשר סופית אלאחר שהאדרי  עציקה תבוציה 02.03.8
ג  סו )מבטון  ום מרחיקים )ספייסרים(מקב  ןלבהק רציית וני תב מהן זיו ת הרחקה

  -ום ומיני ל אקשירה מ יטוח  םם פלסטיות עיתבניות ביצב  יצוקציקה( בטון לי
  .סי.יו. פי-במרחיקים מ  לופין יותר שימושל או לחית האדריכוהנחיו פי פרטל

 . אדריכלע"י ה  יאושרוטיים שרסטנד
 

 . תוי כנתום להתאב  יםזירפם ט יציעם חר ה תהיהציקהי 02.03.9
 

ין לוחות  בת הרווחים עילקב טות עץל או במוזר י בש בחוט הקבלן לא ישתמ 02.03.10
שיטה  הקבלן בישתמש  וטי ברזל חהשימוש בלמניעת  .םלקשירת וא  תפסוהט

טות  אמצעות מוהטפסות ב את ר ולקשו  לחבריתן  לפיה נמהנדס  ע"י ה מאושרת
 . םופישחם  בטונילשימוש ב דיםחה מיוחמתי



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       30  

לאחר  י הקבלן דיעל  יסתמו מהשימוש במוטות אלה   הוצאת כם גרמיהנים ר חוה 
   .צמנט 2.5 ל חו  1צמנט ביחס  טפסות בטיטה  ירוקפ

 
 . ל הבטוניםלסדרי היציקה ש נית לן מופשל הקב ת ב מיוחדתשומת ל 02.03.11

  בטון על פני ה ילותמנע נזתיאטמו בשיטה ש  וקלקיר בטון יצ הנצמדיםות  טפסה 
   .ניי טבול בחומר ביטומ פוגמי סו בג טום י: אכגוןוק, בר יצשכ
   .סדהמהנ של ונוות לשביעות רצס פי פירוק הטרחיד אנוקו מהבטונים י פני   

 
ן  טו לבבמקום החיבור   התרחבות הטפסות  מנועעים לבאמצ לנקוט קבלןעל ה 02.03.12

   .ודםקשנוצק 
 

עה  י פגל  מכ ון עלי גהל  ן להקב  על רמוגמר אש שטח  ווהמה  חלק כל שטח מבטון 02.03.13
 . סהמהנד  ם מאושרים על ידימצעיאב

 
ח,  ק פנו של המביעות רצו שליהיו   אל ןוון הבטו ורה וג טהטקס ,בטוןה ופניבמידה  02.03.14

 .יכל יידרש מהאדר  כל ציפוי אשרל חשבונו, ע ן,יבצע הקבל 
 
 ותקהיצי  יוקלד  מיוחדתה ישדר 50.20

 
של אנכיותם   ק מרביוי ד רשנדועמודים  רות בחשבון כי לקילקחת  ןקבל ה על 02.05.1

  תוק אלבדבלן  הק ל ע .ה אחרתרוצ כל  בות שלופקי ולראה סם פילו ,טוחל המ
בעזרת מכשירי מדידה   הטפסות  ן הרכבתמזב  נדרשוס הילהפת  וא דות מיה

 . ךד מוסממוד באמצעות'( )תיאודוליט וכדמדויקים 
 

לא  עשה למ תבל תקידה המן המ לבי   ידה הנומינליתבין המ ייה סט ה ת שהיאהסיבול 02.05.2
 .1 מס' הטבל ,789י בת" רגותדהלת  טב  לפי 6גה תעלה על דר

 
הבטון כמוגדר  טי למנילת אה לפסעיל וה  הות יללעת רו גדהמוות דריש בידה מע אי 02.05.3

הריסת  כגון  ושיגרמ  מןז ו הפסדיאו/  אותההוצכל   .המפרט הכללי בסעיף ב' של 
ירות יהיו על  ל הק ש סלפו המהישר ושת,  הנדרתם מחדש ברמה ויציק םלמנטיהא

 . ןקבלשל ה ונ חשבו
 
 ו'כו םיבוטנם מאלמנטי ,, שרווליםםיצחרי חורים, 60.02
 

  את מיקומםקבלן לברר ולוודא י כל יציקה על הבמפרט הכללי לפנ מורף לאבנוס 02.06.1
   .ושרוולים ציםחרי ביזרים,א שלמדויק ה
ר בכתב  ת ולקבל אישוורכמע יות התוכנ  ל הקבלן לבדוק אתהיה עי  םברורילצורך ה 

   .שות להםרדנות הל ההכנבוצעו כ יכ ת וערכהמ  צעיממב
יעו בתכניות  הדרושות יופ  וההכנות ריםהסידוכל ח שההכר  מן ןיא ת שבזאמודגש  

האדריכלות  ת ורכועניות המתכת  ק גם אדוהקבלן לב נסטרוקציה ולכן עלהקו
 .תב מהמהנדסיו לדרוש אותם בכעל  יותנכ רות תובמידה וחס

עם   ררבים וכו' ו יצי, חררווליםהחורים, שכל  ת שלניתכ יכין הקבלןי כל יציקה  נפל 
ין עבורם את  בודתם כדי להכ ורים בעהקשטים רהפ  בר את כל בדם יע נוגל הכ
   .רשנדה

 
  םך תאועסיק באתר מהנדס לצורן יקבל ההחוזה,    יא ישות תנדר רוע מי לגמבל 02.06.2

ת  מפורט ניתתוכ  ס יכיןהמהנד  .ותרשדנה  ותם וכל ההכנת, חורים, שרוולירכוהמע
  יקתקשור ביצה כלו  מיםפי זר, אע  יפים, משקוציר ם, חשרווליהחורים,  של

   .ביצוער המהנדס לפני ההתכנית תועבר לאישו .ניםהבטו
   .ה הנ"ל תחול על הקבלןמצי פורנ האיריכוז תאום ול ות כל האחרי מכל מקום 
כל  , מבלןוצע ע"י הקבכות ולא ערמ הת יותוכנבאחת ממופיע  עבר ופתח ה חור, מ  לכ 
  לפי םונייסור הבט נ  או/ווח  קידע"י   קהיצ לאחר הי ןלב י הקצע ע" ויא, יב שה  יבהס
  עלך תהיינה  הוצאות הכרוכות בככל ה .סור יהלוםפקח בשימוש במ חיות המהנ

 . לןקבה  חשבון
 
 
 
 רהאשפ 70.02
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האשפרה   תא צען לבל הקבלע  0205לי תת פרק הכל רטפמ מור בלאבנוסף  02.07.1
   .ליםהאקימה לתנאי המתא

 
  תדותאם החוסז חומר שותי , הציקהי ימים מיום 7ם חלפו רט, יםהשטח כל על 02.07.2

   .צבעוני" CURING-COMPOUNDמתוך הבטון "  המים
ת  קוים בעתיד )שטחי הפס מנטהאל  ברותי התחלשטח חסתי ית ו אינה מהוראה ז  

ון  ת משטח הבטולהחזיק את ובשכי ת יוטה בשת ם יש לפרוס יריעוליה( ע הקיצי
  .ימים 7 ךשמב לרטו

   .CURING COMPOUNDז אין להתי הפסקת יציקהי טח על מש 
 

ים  ספ ימים נו 18ים וייובשו במשך ימ  10שפרו במשך קרקעיים יאו -ת התתירוהק 02.07.3
 . ותלפח

, חומר  צע איטום ביטומנייהם יבולרות ע קירה בימוש בחומר אשפה שיהיו במידה  
 GS-474כגון ביטומן  סי סבל ת ע היו, צריך לCURING COMPOUNDה פרהאש

 .למ"ר ר'ג 500-כ  ר שלובשיע 9ASTM-C30ת שאם לדריתוו
 

   .אשפרהה  ה ולביצועשיהיה אחראי לבקר  דבד מקצועי מיוחהקבלן ימנה עו 02.07.4
 
 ה פסקת יציקקים עקב המישוע צבי 80.02

 
  ,דיםעמואו ין בקורות חשופים ובם ינ טובב קבלן, בין יקה ברצון הות יצהפסק 02.08.1

 .ח ק מפה ישורו של חייבות בא
  יציקה חלות על הקבלן  סקתהפ ים עקב ע מישקצובי  יהכללרט במפ לאמור בנוסף 
 .קחדרש לכך אישור המפונ

 
קה  יצי שלבי נם ל כך שישע ותכניות מור ם ואשר התבישלב קט הניצובכל אלמנ  02.08.2

ם  ודנוצק קב מאוחר לזה ששלון שיוצק בטהבן  ר מלא ביבוחינוספים הדורשים 
 . קהקת היציורי הפסשאי  יהלן לגב ול ל עי ת לותנת הנייוח נהל  ל בהתאםפלכן יטו

 : וןאש רב ההשל ה שלהיציק ת בעת הפסקתיצוע הפעולות הבאול ב הקבלן יקפיד ע 02.08.3
 . ןו טי הבמפנשמן טפסות או  י הצמנט הרחקת מ  -
ן  טו ד הבל עוכרזל וכו', ן מברשות בוג כ, ם מכנייםעימצ חיספוס הבטון בא -

כולל   תו טרי,והי  תכנ"ל בען טוהבפס ס חוולא  דהימבל נקוי חו ב י ו/אוטר
  ומריםכל הח סילוק .סקת היציקההפ כל הזיון הבולט מעל קו   יקונ

 .נ"לכ  דוורה ש ומריםים וח רופפ
ושם יב ו  ים כשעה פני היציקהפעמ מספרים ון המחוספס ת פני הבט טבהר -

 . ןל הבטוע הכהה ש מות הצבקה עד להעלייצ ה לפני 
 

 
 םפיקון משביטו 90.02

קת י צלות, בעת יאדריכ  יותבתכננים סוג שהם, שמסומ  לכקופים מאת כל המש  יש לבטן 
קוף,  שמידות המש  כך הביטון, ם בעתעל המשקופיהקבלן להגן ל  ע  .ות, קורות ועמודיםקיר
 . ותקפדנ רו בקוף יישמף וגמר המשוק ון המשולג

 
 דים יוחם מבבטונישימוש  10.20

 סודות וכדו', ישי בן עבים למנטי בטואהידרציה ב  וםח עקב  כגוןמית טר הק ידעת סני למ 
במקומות  6, " 5שקיעה " מיקה )ללא פוליה(, עםבטון  :ןיוחדים כגוונים מ בבטתמש להש
  ת מים צמנטר פחם ועם מנה עשיר באפקייעת סד נ מן או בטון מיוחד לזיו ות הם יש צפיפב
הקבלן    דעתו שלל וק יש עפ"י ריםאח  םצעיאמו ו/א  זריייסלסטפרפשימוש בסותוך   הכומנ
 . פקחע"י המשר מאו  בטוןבכתב מטכנולוג  חכיעוץ מויוב

 
 ןזיות הפלד 11.02
 

  פלדה מצולעתים/יכ רת  יםלעגולים רגיוטות פלדה היו מהזיון י   מוטות   02.11.1
  לדרישות תתאים  הד לפה  .תבתכניו כמצוין תכות,ת פלדה מרו ות יכה/רשתר

  לופקו מכיס הפלדה ש מוטות .הןשת יול סטכ  לאל יםני כעדה  לייםראישה  ניםהתק
 . טהחלים ב ישר סוג שהוא יסופקו
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ים  וצים" העולהמשמשים "קהזיון   מוטות  מיקום קפיד במיוחד עלבלן להקהעל    02.11.2
 . מפלס התקרות מעל

 
  וראישו לבלן שיוגשי הקע"  תוט רת ברזל מפווללים הכנת רשימוירים כחמה   02.11.3
ן לא יספק  נ כמין/המתן כי המזו בלקחת בחש ןבל הקעל  .נותחשבתך ה ורלציקה  בדו

 . חשבונו מות הוא באחריותו ועלת הרשינכהנושא של הד וכל  נפרזל בת בררשימו
 

מות שונים  לזיון במקו  הות פלדטובור עם חפיפה של מ בחיצורך  ה ויהיהבמיד   02.11.4
  תכנןמר הישוא ון טעם בורי חיי שנין ק ב יהיה המרחות,  ינ כבת םנילה המצוימא
יסור  חל א -קח  המפ ראות לסירוגין לפי הו  םהחיבורי  עשו תמידיכללי י  פןואבו

  כיםבוצעו ריתולא י -רכה  והן לצורך הא  ברזל, הן לצורך חפייהריתוך ל  מוחלט
 .תרבא
  12-מלים  וד ג וי הי המוטות ימקומות מסוימים אורכי בכ  בחשבון תעל הקבלן לקח 

כי לא   וחיר הצעתמחשבון בב תחק ל עליו  "מ,מ 25טר קו ל ם מע לידוג  ריםבקטמ' ו
 .כך ת עלולם תוספת מיוחדשת
   .מןיון בזידע את ספקי מוטות הזאם וליתההקבלן להיערך בל ע 

 
יכים ליציקה  הזיון השי תו של מוט "הקפיד שכל "הקוציםש ליציקה י ני כללפ   02.11.5

 . ראחוך לכל ץ בטון ומממי םיינק  ויהי   הקודמת
 

ם  ימדדו ולא ישול  אלהשונים ים  באלמנט ל רץ""ברזו  הקו ל חלברז תיפוחפ   02.11.6
 . יבמפרט הכללמפורט , כבורןבע

 
ק וכמותם  פלסטים מזריי כגון אבייצור חרושתו סטנדרטים מישומרי המרחק יהי    02.11.7

 . ל השטחיח את כיסוי הבטון בכבט ישבמרחק  התהי
 

  -ה  רזל קשיבר םקובמיכה רת ה לדמפות כ תורמות שתר צרליילן הקביבקש  באם   02.11.8
צורך  ה יהי  םאב .בלןיות ע"ח הקהעלורש הפ .אישור המפקח לכך ת הקבלן אל יקב

 . הקבלןול על ח ם תוייעלות השינ י התכניות,בשינו 
 
 עמודי בטון עגולים 302.1

 : עמודי בטון עגולים יבוצעו על פי המפורט להלן
ן להכין  ווג ספק הבט וללבקש מטכנ . יש5סומך  50-בעמודים העגולים המשופעים ב הבטון 
 וך צינור פלדה.  ובת מתאימה ליציקת עמוד עגול בת תער

ושלושת   גובה, חצי גובה   ס"מ לגובה העמוד )רבע  10יש להשאיר שלושה חלונות בקוטר 
טון היצוק מגיע לגובה  רבעי גובה העמוד( לשחרור אוויר וביקורת בזמן היציקה. בזמן שהב

  .  חץו עם חבק להחלון, יש לסגור אות
 
 כולת הפאושל ת 402.1

 ן: ט להלר פוהמגם את  יםלל וכ ה ידחי י מחירי הבנוסף לאמור במפרט הכלל 02.12.1
  םינופ בות מבכל הגבהים לר פסיםטב  ןו והזי הבטון  תשימו  תלהוב א.

 מיוחדים. 
 ם. הי יכות למינכל התמ וביצוע כנון ת ב.
ט  ורפכמים שונ ה יםמנט האל ביןקה להפסקת היצי כל הפעולות המיוחדות  .ג

 . לעיל
 ורט לעיל. לרבות מוספים כמפ  וחדיםימ ים טונש בבשימו ד.
 וכד',    םימ י, אפ םיומ, קיט תטולייצים, בר ב חוצעי ה.
ות )מע'  מערכה תוכניות נדרש לפיכוכד' ווים גים, עוגנים,  בר נסתהכ ו.

  ו לפי הוראותא ( ויר וכו'א  וגרת, מיזקשו, תוביוב, חשמלאינסטלציה מים 
 פקח. המ

 האלמנטים הנדרשים. נים לכלו גיע ז.
ת  נרים, צתעלות, כבל ,תור דלת וב ע יניהםמל  יםם והחורחיהפת  כל ע וצבי ח.

ם  ו הדרושיאניות ו בתכ עים כפי שידרש קשוות המגרע כו', וכן החריצים,  ו
הפתחים  כל קת  ובדי תיאום לרבות  ת הגמר והמערכות.בודוע  לביצוע

סידור  וכן  המזמין י "ע  םסקימוע אשר קבלני המשנהל כברים של מעוה
  תוכרם למעישרוים הדט ריהפשל כל   הציק יה י לפנ   וחיזוק לטפסות

 בבטון.   םנו עיגנות לנם או לבצע הכש לעג יר  אשגמר וועבודות ה
 בטון לפני יציקתו.ות הי נם בתוך תבת מי גשצינורו ביעתק ט.
 ל. ברזרשימות כנת ה י.
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 . תרתמוהיה  הסטי ם מבטון החורגי פידוסילוק עו  ותסית יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 . עהקרק ץ ועיות יח הנל ש בהתאםרהנד לכ יג. 

 . פה לפי תקן ישר דרגת חקבלן עבולפת תשלום ס תוה תהי  אל .יד        
 

רש  נד יקוןת  כלת ובלררש בכל שטח שייד קלבטון ח טחי יצירת שהמחיר כולל   02.13.2
  טוכמפור   חהמפק יותנחם לה בהתא ו,מנמויה צפהחלקות ה תא א השיג של טוןבב

 לעיל. 
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 בטון טרוםדות עבו - 30פרק 
 
 לי לכ 10.03

טות חלולות פל של הרכבהו קהיצור, אספ י לתכנון מפורט, ת  חסהעבודה בפרק זה מתיי 
  ן,ד להלרט המיוחהמפי, למפרט הכלל   ה בהתאםנ עשתבוצ יקסטים בחזיתות פרו  דרוכות

 . ותוימב הכתכ יפ יהמוצג בסע לפיו ן יהפרט ת, ניותכה
 
 ים כים חלולחות דרוול 20.03
 

 י לכל  .א
 .רוךות בטון דדוללי לעב רט הכלמפ  התאםתבוצע ב העבודה   .1
 . 50-ב ן טובסוג ה  .2
 .םדק -המפקח לפי שיטת דריכת י  על מאושר ע"וכנו במפי הפלטות   .3
של   טרמפון וכנ ח תמפקר השואיל גישי לןי, הקב ושתהחרפני הביצוע ל .4

ש  רדכנ העומסיםבחשבון  ח שנלקחוב סטטי המוכי שויה חוומל תו הפלט
סימוני הפלטות   עם 1:100ה בק"מ הרכבכנית ן תומפרט וכ בתוכנית וב

 . תנו והש
  .גבוהים ביותרה ם לעומסיםחושבו בהתאי ל הפלטות כל ככל 

  ותלטהפבין   מוסכמים ענההש המפקח פרטי  םיתאם ע  ןהקבל  .5
 . ל קורות פלדהה עהשענ תוברלהנושאים,  ניםושהם  נטימ אלוה

"ל  שהנ מבלי - ותת להשתנ ההשענה עשויו  ירטשמידות פדגש בזה מו  .6
 . שיותראת ויר הנקוב עבור קורעל המח  עישפי

פים  י  ,לקיםח אה לעין של פלטות נקיים,נרבטון בצד ה ינה לפניה הדרישה   .7
 . דיםאחים ריתפ .ק חלו  ת אחידינום פעם קיטו

  של  העליוניםל הפנים "טופינג", ע וצקות נכ ורדה  ועל הפלטות חרמא  .8
השכבה   לשה טובה  בטיח אחיזת להם על מנמחוספסי להיות הפלטות

רך  אובניצב ל החספוס: ווןיכ  .לפחות ממ" 6בה גוב ההחספוס יהי   ."להנ
 . הפלטה

וי  מיל ראחולינג,  ציקת טופ י ילפנת תעשה הצנרם עבור יר קדיחת החו  .9
ור  ו את אישבפלטות יידרשו ע שיבוצ חו ד יוך או קחית כל  .םריהתפ

 . סהמהנד
  חדעל ידי א תוהמיוצר  מיותת טרופלטורות עם  לספק את התק  ןתני   .10

 : להלן יםרטוהיצרנים המפ 
 ה נסולל בו  -
 ספנקריט   -
 בטון בע"מ  מוצרי יטאשקר -

 . ותקרונימידות ע  בותלר  רטות הפלטותמפו יות נכבת .11
על  ות בהתאם למפלטפשל  ת ודימ  רות לפיהתקאת  ןנתכ ן לל קבה לע 

ה או  יקות הקשח ויצ ל עליו,נון מחדש יחוכתה  ר המפקח,ר ובאישוהמייצ
 . יור מקנון התכה  יולמנה בדיוק לפת שפה, תשקייצ

 . ורטים בתוכניותמפתתאים לעומסים ה   לטהפה .12
 

 תמיור פלטות טרויצוות לשידר  .ב
 .רשנדכ 50-בטון ב גבי ר לגדוהמ זקהחות מ פחי  לאבטון  חוזק ה  -
 . שראליהתקן הי בדרישות הזיון יעמוד  -

 
 סיבולת יצור  .ג

 . 5חלק  466י לפי ת" 
 

 רכבה לת הובסי  .ד
 .מ"מ 2לה על  עות לא תט פלה נן שלוכמתההסטיה מהמקום  
 .מ"מ  2על א תעלה  ל התרוממות הפלטות(אנכית )ה  הסטיה 
 . םיים ורצופשר י םיוק ב היום ישקימישהך עשה כהפלטות ת בת הרכ 

 
 מבר"( מעלה )"קפף כלפי ת הכבלגה  .ה

 . הכלפי מעל לסטיה כפף אמתהווולאחריה  מן הדריכהזב 
  .חוטי הדריכהבלי או כשחרור  ןזמ ב הבטוןל גי בתלויה בכח הדריכה, הכפף  תמיד 
ן  בת להרכ שלהן עד  סוןהאח ובמשך זמן  הבטון( לשקובע את מודול האלסטיות  )
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  חינת גיליותר מב   החוטים מאוחרו א ים בלהכ רוועד שחרשמ  ככל .גינ טופת הציקוי
ך משך הזמן  שמתאר לככ .ורדה"קמבר" יעור  ולה ושי ל האלסטיות עו דמוהבטון, 
 . זחילת הבטון() "הקמבר" גדל  ה שיעורבמן ההרכזל ותהפלט   שלר ובין היצ

  זו דהמי ."ממ  15  עלה א תעלהפלטות לגי סו תותר בכל, שהמירבי ר במידת הקמ 
 . בזמן הרכבתן ותכו הדר  תוטלפ רכז הבמדד תמ
היצור   את מועדי  יצרןאם עם השל הקבלן לת ו ת ובישה זו חעמוד בדרכדי ל 
 . וןחסהא להקטין את זמן הרכבה כדיהו

 
 תות טרומיוטבדיקת פל  .ו

 . 252י ת" בהתאם ל 
  מות תואת קודיות הבקח שתוצאהמפור  שות לפני אייקת פלט ציהקבלן לא יתחיל  

 . נוןכהת  ותשרילד
מלהיות   ןל קבותר את הם אינו פטטיים הסמפקח לחישוביר הישוא  כי שגמוד 

 . סוי ההעמסהישלון בניכ מנובעות המסקנות הות וי לתוצאאחרא
 
 ה כבהרדרישות   .ז

היינה  ות תכני תה .ור המפקח תכניות הרכבה ישין, ולהגיש לא לן להכבעל הק 
 .תטו הפלר וד סית א לוויכל  1:50או  1:100 בקנ"מ

  רושלא יווצת בצורה על הקורומיות יורכבו וטרות ה ט לפה ש ש במיוחדדגמו 
  .רמציות מיותרותמו לה דפורגה או שי ונסטרוקצית הקיסכנו אאמצי פיתול ש מ
 . וע פיתול כאמורמנאימות כדי למיכות מתתש לשלב יך ורדת הצמיב
 . תורשהלא ים וחות מורכבלחות על  ול הערמת  
ש ימים מיום  דחותוך  חק פמהלאישור   רועבו י הכב ההר  ותניכת של ם העתקי 

על  ל כאישור  לקב רכבה ישכניות ההעל ת  חת המפקחתימאת  .וזהחתימת הח
ועדכון  ן מתיקון לר את הקבחרמשהדבר ן  אי יחד עם זאת, .יבאופן כלל ן תכנו
מפקח  ות בידי הרשה  .וי לאחר מכןיק גלה לתית ו/או תהליכי עבודה אם יו תכנ
 . וצעמהה  כברההיך תהל את ת נולש

 
 תנווש  .ח

  466"י  המופיעות בת  עויצהוראות ב במיוחד לב הקבלן תשומת ל פניתמו  .1
  פלטותה צה קייחסות למילוי וכות והמתרדחלולות לפלטות   5חלק 

   .ות וכד'יפ פלטות לבין החגורות ההיקה י הזיון בין ן וחיבור וכות בבטודרה
  הנבכ רום מוגדר תותח  כלב .ורהיצ  ריךתאר רובע בברוכה יוטה דפלטבכל   .2

ך  אותו מועד, כמ  רההליך אשפגיל ומת חת מאותומסדרת יצור אות פלט
  קימורל גלבת ובין הפלטות תית הפלטוחתובה של  ו הפרשי ג ווצרשלא י

ד  עון ארוך מדי ממועד היצור  זמ ר יתר בגלל גלל קימובחיד או אא ל
,  עלהמ  ילפר כתי  פףכת לובעות לטפ  .טופינגה קתיצ ההרכבה וי  למועד

ון  ב שח וחלפו עליפסלו ויטופינג,  היציקה של ה  ועדבמ "ממ  15  העולה על
 . פורט לעילהמותר כמ  תור בגבול עם כפף יתנות  טות תקי הקבלן בפל

תאמתם לעמודים, ה שונים לצורךחיתוכים  יבוצעו  תמווי ות מסלטבפ  .3
ך  יתום חע  עווצות יב ן חלק מהפלט ו ככמ .ים וכד'ות, פיררוקירות, ק 

נם אינו  ות שכוו / קורות נושאיםות/לקיר םתמ אתצותיהם להקבי ונ סלכא
ה  ירים, יהיפהבחיתוך   .טרוקציהקונסכניות ההכל עפ"י תו  - ליאורטוגונ

על  -טלופף בהיפן חטות, באו לתוכי הפיח כלע את בצל ןבאחריות הקבל 
  כלובגובה  ים לכל הפיר י האת מעבר הוולטות שיפבהפתחים  .יקלי()וורט

 . כלשהן תוי קהזזות אופ ללאו ע וציב ות,קומה
של  לים לאו החלההיקפיות יתמ  תרוינג והקויקת הטופשבזמן יציש לוודא   .4

 .יציקהה  יפנל הללו יםללחאין לסתום את ה  .ת בבטוןוו ים שבקצהלוח"ד
  ופן( שימלא בא 1:2נטי )מצדייס וכות תבוצע על מצע דרהרכבת הפלטות ה  .5

  לאחר .םיא שמנטים הנוללא  יםדח"הלוין שב  נהשע ההשטח  וף את כלרצ
בו בקו  הקורות ויעוצ  יפנהדייס מ קו עודפי ינו  "דיםהלוח ר פילוס גמ

   .בצורה לא מיושרתונח י  טיהצמנ הדייס  .ותהקור
לעין )התחתון( חלקים   אהדים בצד הנרפני לוח" ג לקבלתודא ל הקבלןל ע .6

 . ותלק וחת  נקיו יות פלדהתבנ"ג  קים במפעל ע ים ויצו אלומ
בה  רכבעת ההחדירת מים,   עתינ למ םיקקפ בנטים למם א אטוי  ןבלהק .7

 .הפקקים  יוצאו
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 ים מילוי מישק  .ט
   .ת הפלטותחר הרכבא לצע מיד בוישקים ילוי מימ 
מילוי   .לפני המילויו זר ויורטב ים מכל חומריקיים וחופש נ  יוהי  יםקישהמ 

ק  ט דרגאג םע  30-ב ןוא בטו לוי ה חומר המי .נגי פטומה בנפרד ם יבוצעיקהמיש
 . (דבלב םשומשו)

 
 ותי הפלט ם בחללרות מיטבהצ  .י

המים   רורחשאחראי ליהיה  בלןהק .תלטוהפ מים מצטברים בחללש יםמקר ישנם 
דות הגמר  בוע עיחלו בביצו, הכל בטרם  ולאחר ניקובן  טוהבי ן פנ האלו ולתיקו

וצאה  גמר כת הים ושל עבודות הפנ  קיםגרום לנזדי לא לכ בתקרות שמתחת 
 .םואיכלם היהממ

 
 אש  גדנ דותימע .יא 

ת  עמידוות ריש רחק אשר יתאים לדמביהיו   ת האלמנטמתחתיגדילים מרחקי ה  
התאם  ן בכ ו .ן תשנ"בקותי , ד' 7,  43.00תקנה   ון והבניה נ כחוק הת  באש לפי

   .5ק חל  466י ך, ת"רוד לאש של אלמנט מבטון טרוםת ולהגדרת ההתנגד
 . טקרויהפל  ש ותהבטיח  ר יועץולאיש הכל כפוף   

 
 פלטות חלולות דרוכות-הפאושלתכולת  30.03

 :גם  כולליםיחידה רי ה יחכללי מבמפרט ה בנוסף למתואר
 . י הרכבה וייצוררט מפ  םסטטיי יםוב ישכבה, חההר , רת הייצווכניונת ת הכ  .1
 . באתריצוקים   םוניהבאים במגע עם בט קים  חלב פלטהחספוס פני ה  .2
 . םחלוליוחות ה ל חת הנ שטח לההמת  חלקה  .3
 .ושקעים עיבוד חוריםמים, יגוופ  תיכותמ  .4
 . שותקות הדרוכל הבדי  .5
 . תוח וים בין הלר ווי החיבניקלרבות ורות הק  תיתגמר מוחלק של תח  .6
 . ע"י מקדחת יהלוםג ת הטופינ שה לאחר התקשובפלטות אשר יעים ור ח  חוקיד  .7
 . ינהטופ  יציקתודיוסם לפי ת בפוגו ןזיו .8
   .תהלוחוין ה בקייצל  תשורדנה כנות ל ההכ תא .9
 . ותלפח"מ ס  20פלטות לעומק ה  לחורי  רת הבטוןהחד .10
 .זה טרור במפכל האמ .11

 
 בחזיתות המבנה  וןטקסטים מבירפ 04.03
 כללי  .014003.

אתר  , אספקתם לבים הטרומייםרכיר הזה מתייחסות לייצו  בפרקהעבודות   א.
מים, מתאיהחיבורים הם בבנין, כולל  ה והרכבתבלהוסים על רכב ה עמון  הבני 
 דה המושלמת. תאם לפרטים, בינם לבין שלד הבנין עד לקבלת העבובה

ה ב. יצרן  הטעל  לבצע  מירואלמנטים  עבודתו  אים  עת  מלא  קבלן  בתיאום  ם 
ביצוע  הבנין לוח הזמנים של    מבחינת הייצור, האספקה   ניןהב   ובתיאום עם 

 . הטרומייםם  טילמת של האלמנהמוש  וההרכבה 
ש ג. האלמנטיםהעבודות  הביןה   ל  הכללי  מפרט  בהתאם  יבוצעו  -טרומיים 

פרק   פרק    –  03משרדי,  בטון טרום,  ב  –  02עבודות    רבאתיצוק  ן  טועבודות 
 . 466בהתאם לתקן ישראלי  ו

עדיפי ד. להלן  המפורטים  וההנחיות  ע ההוראות  ה ם  הבין ל  במפרט  -אמור 
 משרדי.

 
בפר 03.04.02 הכלולות  מתייחהעבודות  זה  המבבחזי  הטרומיים   םלאלמנטית  סוק    ה נתות 

 המהווים חלק ממעטפת המבנה, כדלקמן: 
באו  הוש  תות, במידותות ודלוכם חלונהטיפוסיים המכילים בת  תחזי ת הקירו א.

 ות החזית באיזור זה המהווים את מעקה הבנין. ניות, וכן את חלקי קירבתכ
וחדרי ב. ממ"דים  באזור  הטפוסיים  החזית  ל  קירות  קירות    ות רבמדרגות, 

 . ילים בתוכם חלונות ממ"דבאתר והמכ  ן מזוייןירות בטוגדם קוצקים כניש
תואר  שמי  ם כפומייהרכיבים הטר ההרכבה של    טת ב במיוחד לשייש לשים ל ג.

יות. השלב הראשון הוא הרכבת מעטפת של אלמנטים טרומיים שכנגדם  בתכנ



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       37  

קור קירות,  עמודים,  ותקרות:יוצקים  הטר  ות    מהווים ומיים  האלמנטים 
 ת.  צונית חיינתב

 זווית כלפי האנך. ם בכבילתשומת לב מיוחד: חלק מהאלמנטים מור 
 

 ם ייוממנטים הטרייצור האל .034003.
הטר  א. יהיו  ייומהאלמנטים  שמופיעה  ם  הרשימה  מתוך  יצרן/מפעל  מתוצרת 

ות לאשר  הזכ  למפקח. לקבלן הזכות להציע מפעל/יצרן אחר,  03.04.04בסעיף  
 ידי הקבלן. -צע עלשיויצרן ו הא /ל ות המפעלפסול או/או  

טובים    בקרהבתנאי    40-ו/או ב  30-שונים יהיה ב ם ה נטיסוג הבטון של האלמ 
)הביכ  להכ  – בתכניות  בע  צומובא  יציקת  יהיה  תאושר  לא  מאושר,  מפעל 

פלדה   בתכניות  יוצקו  הטרומיים  האלמנטים  כל  באתר(.  האלמנטים 
תקפים,  ם ההתקניות  ש ילדרבהתאם  ריטוט,  שימוש באמצעי  ייקות תוך  מדו

ודריש  הכלליים  המפרטים  בתכניות  המה ות  דרישות  וכמפורט  נדס, 
מהנדס    רלאישוח  פקלהגיש למ   על הקבלן  .הפות למכרז זעקרוניות המצורה

ופרטיהם   הפריקסטים  כל  של  מושלם  והרכבה  ייצור  תכניות  סט  המבנה, 
יים  מיכה זמנת  , פרטיטוןהאבן לבהרמה, חיבור    גון, אוזני)כולל זיון, פרטי עי 
ת פי  על  תכני רם  יאווכו'(  הפריקסטים,  וברשימת  האדריכלות  פרטי  ות 

האופיינ האדריכ תכניותלות  ופרטיהקונסטר  יים,  יה  נסטרוקצקו ה  וקציה 
כולל  ,  03האופייניים המצורפים למכרז/חוזה זה וכנדרש במפרט הכללי פרק  

 תכניות. ערות שצוינו בכל הה
של ב. יוצק  במקומות  כא  הפנימיהי ים  אלמנטה  נגדבטון  השטחים    של  ייםו 

ישרים  הטרומיים  לחלוטי  הקירות  בוחלקים  ויעובדו  הליקופן  טר,  עזרת 
 ו. יח מעלי ט  בליר שאינו מקחלקות הק להבטחת  

דות  המידות המדויקות של האלמנטים הטרומיים תהיינה מבוססות על המי ג.
הכמויבתכניו  ובכתב  המי ת  במקומם  להרכות  בבניועד  האחריוןבה    ת. 

המיד לההבלעדית   תחו תאמת  עות  אישור  הקבלןל  ל  דות  למי  המפקח. 
ה תהאלמנטים  לא  את  טרומים  אילשגיאותמאחריותו    הקבלןשחרר   ,-

על    ,  המפקחבאחריות, כלפי    נושא  הנאמר לעיל, הקבלן. למרות  ו'וכהתאמות  
 ם. מידות האלמנטי

  יתפוס הטי   תאת התבני   על היצרן לייצרניות כמפורט לעיל,  כפוף לאישור התכ  ד.
הטיפוסים  ל של  ברשימה  דגמים  של כמפורט  לאחר  האלמנטים.    ובתכניות 

מכל טיפוס  ה  גמדוליו לייצר אלמנט לנדס לתבנית יהיה עקבלת אישור המה
קבלת  המפקחלאישור   לאחר  רק  אלמ  והאדריכל.  יוכאישור  לדוגמה  ל  נט 

 האלמנטים הטרומיים.  שוטף של ל בייצורהיצרן להתחי
משחרר את    ווהאדריכל אינ   המפקחעל ידי  מה  דוגי המנט לא ו  ניותר התב אישו 
מאיכותה הטר   יצרן  האלמנטים  האלמנטיייצור  בקרת  הטרומיים  ומיים.  ם 

 במפרט הכללי לבנייני בטון טרומיים.  ארתו תבוצע כמ
 לק.בטון חגמר  צונים יהיו עםילמנטים החפני הא ה.

 
 :יצרנים מומלצים  –רשימת מפעלים  .040403.

 בניה בע"מל  רהחבוס ביס דניה  א.
 ר יהודה. ג', או1 נתניהויוני  

 מישור אדומים -וםרמט טר ב.
 ד ער -הארץ תעשיות בע"מ ג.
 ה להנדסה שטרום חברא ד.

 תל אביב. , 10צקי קרמני 
 בע"מ ות עשי אקרשטיין ת .ה

 , הרצליה.103מדינת היהודים  
 פרדס חנה -בטון בע"מ כלל מוצרי  .ו
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תה 03.04.05 השבכל  הפריקבמפ  יפולוהט  ע וינליכי  ההעמסה,על  שלבי  ובכל  ההובלה    סטים 
היצרן   על  באמצוהפריקה,  שלנקוט  מתאימים  אתעים  שלמות שמי  יבטיחו    רת 

לוח,  האלמנט על  תהיה  האלמנט  שהנחת  להבטיח  על  ישרות  יש  ולא  ואופקיים  ים 
  מגע דת  לקי אלמנט יש להבטיח נקוה ומגע של חנקודות השענ.ב כל  חים קשיםמשט
ש נזקים נ מירך,  שמירוהצ   טמהאלמנ   ע  על  במיוחד  להקפיד  יש  שלו.  שפות  יפוי  ת 

מוהאלמנט ההוב .  האלמנטיעדי  אספקת  וסדר  ייקבעולה  לבנין  ,  המפקח  ייד -על  ם 
 . ביצוע הבניןבע על ידו לדר העבודה שייק בהתאם לס

להוביל אותם  הגדולות יידרש  כן שעקב מידות האלמנטים  לתשומת לב מיוחדת: ית 
 באחת.ב אותם בוסבשכיבה ול

 
 םים הטרומייהרכבת האלמנט  .06.0403

ט  האלמנטים א. תמיכ הטרומיים  הרכעונים  בזמן  הה  לפי  היצרבתם,  ן  וראות 
העב  שודושיטת  הל הה  ובאישור המהנדס.  -על  ורק  הרכבה תבוצע אךקבלן 

מקצוע  ידי בהדר  בעלי  ומנוסים,  באמאומנים  האלמנטים  -כת  יצרן  של  כוח 
וא  הטרומיים. ההרכזיבאמצעי  וההר רי  )ו בה  ואלמה  עוגנים(  מנטי  וים, 

תמיהחיזו  בהובלה,  המבק  והרכבה  בא כה  הוטנים  הינם למנטים    טרומיים 
 נו. בו רן ועל חשבאחריות היצ

לא  ב. יסולקו,  הרמה  האלמנ אוזני  הרכבת  וקיבועםחר  כל    טים  הווים  כנדרש. 
המב ירותוטנים  והזיון  ממנו  והבולטים  הטרומיים  לאחר  באלמנטים  כו 

ויבוכרהה לצובה  התטנו  וההררך  הזמנית  צומיכה  יש  בהכנת  כבה.  רך 
באביז שיעוגנו  היצרים  באתר,בטון  האביזר  וק  הרהכנת  והבטחת  כבתם  ים 
בונועיג  ידי  מקום  על  ייעשו  המתאים  בפים  הבנין  קבלקבלן  של  ן  קוחו 

 הטרומיים ועל חשבונו. האלמנטים 
הב .ג בחזיתות  הטרומיים  האלמנטים  מחייב הרכבת  בטש  תנין  ריזים  ימוש 

הב להרחיקשלב  שיש  ביצועהרכבה  עם  שבגב    ם  האלמנטים  היציקה 
 מיים. הטרו

 
בין 03.04.07 הטר  החיבורים  הש האלמנטים  הטרומיים  ובי ים  ונ ומיים  האלמנטים  ן 

הלא יבוקונבנצלמנטים  כמתואר  יונליים  קונסטר צעו  שבתכניות  וקציה,  בפרטים 
למוצרי   הכללי  ובמפרט  טרוםאדריכלות  עלי   .בטון  של    מילויהבטחת    וקפד  מלא 

הנ באזוריהבטון  מקצוק  בכל  אלה.  פרם  העדר  של  חיבוררה  המכרז,    בתכניות  טי 
ליבוצ החיבורים  תכניותע  מהא   צרןי  פי  שיאושרו  לאחר  על למנטים,  ידי  -ראש 
 נדס. המה

 
 איטום משיקי האלמנטים הטרומיים .08.0403

הטרו א. האלמנטים  בין  המרווחים  השונאיטום  בין    םימיים  ם  האלמנטיאו 
ם  טי האיטוניות, כולל פרם והשונים בתכ תואר בפרטיד המבנה יבוצע כמ ושל

 להלן רט פוכמו  ץ האיטוםשל יוע 
יים בין פריקסט לקורה / תקרה ע"י פרופיל פלציב תאים  רים אופק איטום תפ  *

ס"מ, כולל החלקת התשתית ע"י גראוט בלתי מתכווץ.    4X3סגורים, בחתך  
 יקסטים( רפה ול במחיר )כל

תפ *  אופקי  איטום  קירר  פריימר    -לאורך  ויישום  החלקה  תשתית,  הכנות 
טיק אטימה על  ם מסיישופוליאתילן מוקצף,  דרת פרופיל גב עגול מתואם, הח

 ". )כלול במחיר הפריקסטים( 15LMבסיס פוליאריתן כגון: "סיקהפלקס  
 
האלמנ ב. של  האטימות  ה הש  טיםבדיקת  והמבנים  בטרומיונים  ותם  מלש ם 

 (. 21רומיים )הכללי לבנייני בטון ט מתואר במפרטע כמים תבוצ רת לחדי
 
 

 תיוסט 09.04.03
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לבצע  א. הקבלן  המ  על  שלד  של  אמדידה  בובנה  תחילת  שר  לפני  באתר  צע 
ע למפקח  ולדווח  הטרומיים  האלמנטים  של  סטיותההרכבה  כל  החורגות    ל 

 .ךכעל  התגבר דעתו ליצד יש בתגלו, וכמר להלן אשר נמהנא
 במפרט הכללי  03056סעיף    03רק כמוגדר בפ ינןהת  ותרויות המהסט ב.
טיות בפועל  שיאפשרו קיזוז הסאופן  אתר בור בי החיבמצע ן אבלן לתכנ על הק ג.

האלמנטים  בזמן   כל  בין  והתאמה  שלמות  להבטיח  מנת  על  באתר  הקיבוע 
 לונות וכד'(., שלד, פרטי ח )פריקסטים האחרים

 
 רומייםמנטים טלאבטי פלדה רפ .01.0403

חל פר א. פ טי  בהמ   לדהקי  יבוצעו עוגנים  בתכניו  אלמנטים  ת  כמתואר 
י התאמה, חיבור  ת המיועדים לצרכמסגרו/הפלדה  תיווכן בתכנ  הפריקסטים

לצורך   הטרומיים  מהאלמנטים  הבולטים  פלדה  אלמנטי  במבנה.  וקיובע 
לבנין  חיב יציקת ניתן לרתך אליורם  ומי טרום ההאלמנטי  הם לאחר  י  נ פל ים 

 ם באתר. הרכבת
הפללמנטא ב. נקייםיהידה  י  כנדרש    ו  )פלחלוטין  הכללי  ,  11,  19רקים  במפרט 

מעו06 בפרייגנ (  מיקסטים  ם  שיבטיח  במובאופן  המדויק  הסופי  קומם  צר 
 כמפורט בתכניות. 

וא  ג. הטרומיים  באלמנטים  הפלדה  פרטי  המותקניכל  יהיו  לה  במבנה  ם 
 . בן חםבאמבט אטבילה   – 19רק בפרש כנדהגלוי(  מגולבנים )הצד

יגמ  לאחר ד. השונים,  יר  האלמנטים  נלקותצור  הקבלן  אלמנ  על  כל  טי  את 
 צביעה. כנון לרות כתגמסהפלדה/ 

ניקוי  התקנת והלאחר   ה. כולל  יושלמו עבודות הצבע  שלמת האלמנטים באתר 
 בעו. המוסדי לא יצ ת המרחב המוגן. רק חלונוותיקונים בהתאם לצורך

הפל  בכל ו. שישוהמסגרו   הדפרטי  ב  ת  לת לרתך  יש  הצבע  את  קן  אתר  מערכת 
ניק  פניכדלקמן:  ל  סיודי  וסב  וי  לכהריתוך  עד  נו  5-יבו  כמפורט  ספים,  ס"מ 

הצביעה בשתי שכבות בצע עשיר אבץ בעובי כולל של    –  19045סעיף    19בפרק  
 מיקרון.  80

 
 למנטים ברזל בא .11.0403

הזיוברז א. הטרול  באלמנטים  בהתיהי   מייםן  ולתכנון    םאה  אם  בהתהמהנדס 
 ניות המהנדס. באלמנטים האופיינים בתכזל הברלפרטי  

-עלה והרכבה, יוצעו  צור, שינוע, הובל ים בייהקשור  זלרה ופרטי באוזני הרמ .ב
האלמנטי של  הייצור  תכניות  המהנדס.  לאישור  האלמנטים  יצרן  ם  ידי 

ש  עלהשונים  הפריקסטיידי  -יוכנו  יכללו  יצרן  כם  פראת  הבל  ל  זרטי 
למיטבאלמנ בהתאם  המפום  ערטוידות  ב ת  ואלמנט,  אלמנט  כל  התאם  בור 

וה בתכנלפרטים  ובמפרנתונים  והאופי  םטייות  להנחיות  ניים  בהתאם 
להקפיד  המ יש  ולהכין את  הנדס.  הבולט מהאלמנטים,  פרטי הברזל  בהכנת 

האלמנ של  הטרומיהתבניות  בצורה שתבטיטים  מירבי  ם  דיוק  מיקום ח    של 
 ם מהם. יט הבול זליםהבר

מוטות   .ג הבו כל  מלטיהזיון  לם  הציפוי  שי אלמנטי  וכוצרכי  לחנוע  יש  תוך  ' 
 חלדתם לאחר מכן. מנוע הכדי ל ,נםקידם ולבט בתום תפ

 
 פתחי חלונות ו/או דלתות בתוך הרכיבים הטרומיים  .12.0403

ש א. הגיאומטרי  ייעה  להעיצוב  עם  פתח  בתיאום  האלשה  חלון    ום, ומינייצרן 
 הפתח.  התאם לסוגב  הכל  – "דמ מונות החל  ספק

יהתחי  פ ב. צורהחלונות  בעלי  גיאומיו  יהיו  יטר ה  הפתח  צלעות  מוגדרת:  ת 
 יו.זווית ישרה תהיה בפינותישרות, ו

למפעל/יצרן   ג. יסופקו  לחלונות  עיוורים  הטרומייםמשקופים  על    האלמנטים 
הראשי הקבלן  על  די  ויורכבו  בתוךי  הטרומיים  ידו  במידה    .האלמנטים 

יה החלונון  נכשת ללאות  צ שקובמ  צורך   יה  יעבד  המפעל/יצרן  ידי  פים, 
 ת החלונות. בדרשת להרכ"י הצורה הנהחלונות עפ
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יסופקו   .ד הממ"ד  הטרומייםלמפעל/יצרן  חלונות  הקבלן. -על  האלמנטים    ידי 
הרכיב כו  מחיר  התיאהטרומי  כל  את  הנדרשים  לל  חלהרכבומים  לונות  ת 

 .הטרומייםמ"ד בתבנית הרכיבים  מה
 

  מית ירוד ינ פם מבחינה  וד, או שמראינה חיצונית יראלמנטים פגומים שמראם מבח 03.04.13
פ שהינם  כו/או  מסיבה  את    לשהי,גומים  להפנות  הקבלן  ועל  להרכבה  יאושרו  לא 

המפקח לב  פגומים  תשומת  הגיעו  שלדעתו  החלאלמנטים  באם .  המפקח    לטת 
ת  להרכיבם לא  הסו  ההיאו  ערעור.  ללא  אלמ פית  הפניית    םמיפגונטים  רכבת  ללא 

ה לב  בהתשומת  תחייב,  להחלטתומפקח  פירותאם  את  והק,  אלמנטים  רכבתם  ם 
 ונו. ידי הקבלן ועל חשב-אחרים על 

 
 תכניות ייצור והרכבה  .14.0403

ביצוע    מפורט, תכנית  ט טרומי תכנוןור כל אלמנמחובתו של הקבלן להכין עב  א.
מפורהרכו ומותאמ טבה  העבת  לשיטת  כולת  פרטודה,  הל  פרטי  מ אלי  נט, 

באלמנט,  וה  הברזל  בין  פרטי החיבר  ופרטי  עצמין  לבהאלמנטים  אטימה,  ם 
כן יכללו התכניות את פרטי הציפוי,  המבנ  לשלד  החיבור י  וכן אביזר ה. כמו 

 ם השונים. י הביניישים לשלבע והרכבה הדרוייצור, שינו 
  הזמניים כה  תמירטי הטו את האביזרים ופרפיה שות הרכבהקבלן יכין תכני  ב.

 טים ובין שלד המבנה. מנר בין האלבאתר והחיבו
ממתן צו  יום  45נדס בתוך המהור הטרומיים לספק לאיש  על יצרן האלמנטים ג.

 רטים הבאים:כניות והמפהתחלת עבודה את הת
 . 1:50פלס ומפלס  תכניות ההרכבה בכל מ  .1
 . 1:100חזיתות הרכבה   .2
אביזרים    תו כנית .3 של  הלעמיקום  הנ"ל  ה  עלם  פריקסייגון  יוכנס  שלד. 

. את התכניות  בבקובץ ממוחש הקבלן יקבל  הקונסטרוקציה ש ניות  לתכ
על   התחלתהנ"ל  לפני  לספק  לפי    הקבלן  בשלבים  ו/או  ההרכבה 

העבוד התק יאוחרדמות  לא  אך  ל  3-מ   ה  יציקשבועות  קומפני  של  ה  ה 
 וקומה. 

 ם יכללו: נטימ אלשל כל ה תכניות ייצור .4
 . (1:25, )1:20ואחד( קנ"מ   דם )כל אחטימנסת האלפרי 4.1
 (. 1:25), 1:20זיון האלמנט וסידורו קנ,מ  4.2
עם ציון מיוחד של פרטי עיבוד    1:5נ"מ  האלמנטים ק  פרטי קצוות 4.3

חל ה ליד  סיפאבן  ליד  קצוות ונות,  ליד  ,  ואנכיים  אופקיים  ים, 
 ו'.כו האבן  חותשינויי כיוון, עיגון לו 

הא 4.4 כל  כוללאל ב  ביזריםמיקום  אמצעיו   מנט  הרמה,  שינוע,    וי 
זמניים חיב   ביזריא אביזרי  ור  וכל  ליצור    וקבועים  הנדרש  אחר 
 בה. הרכול

עצמם  4.5 לבין  האלמנטים  בין  ואטימה  חיבור  )חתכים    פרטי 
 .1:5( קנ"מ פקיים ואנכייםאו

 של האלמנט.  זיהוי סימון  4.6
וע  נשיה  בה,הרכי ההייצור, לפרט   יטתש ל  שיתייחס  מפרט הקבלן 4.7

 . פהוההנ 
 אלמנט. משקל כל  4.8

 אשור ותאום  ד.
והחיש  .1 המפרטים  יועבהתכניות,  הנ"ל  הסטטיים  לאישור  רו  ובים 

 והמפקח.  האדריכל והמהנדס
א .2 ידות המפורטות שישור התכני הערות לתכניות או  על  י  ל הקבלן 

 . ישוראם מסירתן לשבועות מיו 2ייעשה תוך ים כננ המת
 ד. שבוע אח ךות –  וזר ח ורש לאיש ן הנדריקות .3
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תוכר   .4 להאלא  לערכתביעה  המוזכרים  ועיתויים  זמנים  מכל  ת  יל 
  והמפקח   הגיש תוכניות לאישור המתכנניםקבלן לסיבות שהן, על ה

 במועד מוקדם מתאים. 
האמור  .5 כלול    כל  תו מובתלעיל  כל  תשולם  ולא  אם  רה,  גם  ספת 

  ים ינויייבו שאשר יח ת  פונוס ות  ש ט יהיו דרירכנון המפותבעקבות ה
 ן. מהצעת הקבלטים אחרים ופר

 
 תכולת הפאושל  .15.0403

הטרו א. האלמנטים  כ  ירםמחמיים  כל  את  בכולל  המפורט  ובתכניל  ות  מפרט 
 . ותהאופייני

  במפרט הכללי ות ורטאת כל הדרישות המפ , יתרן הים כולל, בי ט ר האלמנמחי ב.
ז  טובפר הכולל  מיוחד  האלמנטים,    תא ה    הזמניים,   הכ התמי  אמצעיייצור 
אבירי  קיבוע וחיבורם,  הטרומיים  ם  האלמנטים  בין  לחיבור  למיניהם  פלדה 
עצמבינ לבין  לבין  ם  ובינם  באם  הבנין  כוללחלקי  ח  תר,  כל  הפלדה  את  לקי 

ב באלמנ  ,רתאב  קיםהיצו   למנטיםאהמושקעים  איטום  ובדיקת  אביזרי  טים 
והקונסטרוקצרט בתכניוהכל כמפו  –טום  האי .  רוניותיה העק ת האדריכלות 
 ל אוזני הרמה לכל שלבי הייצור, השינוע וההרכבה.לכוחיר המ
וההרכבה  ת הייצור  כנת כל תכניו ה  הכנת הדגמים,  מחיר את כמו כן, כולל ה 
ו  ,והמפקח  המהנדס,  יכלרדהאור  לאיש  אלמנטיםל  ש פרטי  תכניות 

ב  והקונסטרוקציה  האדריכלות יצרן    03.04.14סעיף  כמפורט  ידי  על 
 ר העבודות השונות. יח מלל בותיכ שבונו ועל ח האלמנטים

 : תכולת העבודה ג.

לאהאלמנטיפי  סעי • מתייחסים  אופיים  טיפוסיים  ניים  למנטים 
השו לסוגים  סטיבהתאם  שונ נים.  בות  שונים  רפ ל  תאםהות  טים 

למקווה בבניתאמה  שונים  המות  מבחינת  הן  צן,  על  והן  ורה,  שפעה 
מש שאינם  צהמידות  על  האופיפיעים  של  ורתו  לא האלמינית    נט, 

 .  המחירו על ישפיע 

 רד. בנפדד ממנטים לא יברזל הזיון בכל האל •

נו  ביר  ם לחיבו המיועדים ו/או  ים באלמנט הטרודה המעוגנאביזרי פל •
עבו ו/או  באתר  היצוק  החלק  שונילבין  בנין  חלקי  חיבור  כגון  ר  ם 

ויימעק יימדדו בנפרד  כולל עכללו במחיר האלות וכד' לא  וגנים, מנט 
 . רטפועה כמצבי וה  הגלוון

מסהתקנ • ולדלתותת  לחלונות  הרמה  ב  גרות  ם  סטיריקפהקבועים 
 נפרד. ות לא יימדדו בורט בתכני ועיגונם כמפ

יימדד  • בנפרד,לא  השונים,    ו  העבודות  במחירי  ייכללו  אביזרים  אלא 
המע  בין  באלמנטכלשהם,  ביציקות  וגנים  המעוגנים  ו/או  באתר,  ים 

תימ הקשורים   והרכב בשינוע  זמני  שוך  הה  כן.  יםאלמנט ל  לא    כמו 
העב  יימדדו במחירי  השונווייכללו  הדרושיםהא  כל  תודות    מצעים 

ר, הובלה  הייצובכל שלבי  קיון האלמנטים  מירת שלמות ונילהגנה וש
 והרכבת פלדה. 

בפי.וי.ספרופיל   • איטום  עבור  יי י.  האלמנטים,  במחיר  ין  כלל 
וכן אמצעי    האלמנטים  יתר  כגו כל  קומפהאיטום  רצועות    נד, ריבן 

ט  רכניות ובמפאלמנטים המפורטים בתוכן יתר ה  ישקים,במק  מסטי
 . וםובמפרט האיט  ללעיד

ו ככלולים במחיר  יחשב ים  אלמנטים הטרומי שנכללים ברטים  כל הפ •
 יים.ים הטרומהאלמנט 
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 הני ודות בעב - 04רק פ
   
 סוגי הבלוקים  10.04

לים  לו בטון ח  בלוקי,  הנילב  םקיהבלו י גוס ם יהיו סכה י הכמסאחרת במ ה  בהיעדר כל דריש 
 . א'סוג  5י " תמתאימים לאלי ההישר יםקנת ה כוןל מש תקן  י תולעב
 .ו מראש ע"י המפקחרשים יאובלוק ה וגמקור וס  

 
 . ור המפקחאת אישולקבל ת  אחם ורת בלוקיש לבנות ש ות י ריבנית הק  תחלתני הלפ 04.02

 
ל,  שמ וחות חלביב ל ם, מסחרים אקבלני  וא למערכות, הנ מש ינ עם קבל  יהתאום הבנ  04.03

ת  שונוה  ותמערכ קבלני ה תיאום עםו י התקדמות ים לפע בשלבצ תבו, כו'ם ורימעב רות,ונצי
 .מערכות םבלן לתאודס הקמהנשל  הנחיות מפורטות  יפ ועל 

, תו מ לות קייתע הבניה לצנרת או ל ה, תותאםת הבניעבודו נילפ רות יבוצעו במקרה והצינו 
 . ימיםא וד מתוביד  ציםחריהלוי  ימ ל דה עך הקפות
 יםתאימ פתחים מ  יש להכין, דות הבניהי עבו צעו אחר יבו תו עלהת  אוות רצינוהורה מקב 
 . יםדרשהנ לוקים לפי הגדליםבבסיתות או /ו

 
ה  יורד לתקרת הבטון, אלא אם בנה, עובה המג כלל ות, ייבנוות הפנימימחיצהו ת הקירו כל 04.04

 . חקפ המאחרת 
 

 . 1523 ש בת"ירם לנדבהתא  ו צעבוי הבניה   תועבוד 04.05
רים חדב יצותמתחת למח חגורות  .466ם לת"י בהתא יבוצעו יותנכוא  יותפקת אוחגורו  

 . םטי האיטום לפרהתאו בבספי דלתות יבוצע ו רטובים
כין  י  במידה והקבלן לא .לקורותעמודים ו לתקרה, ל, לרצפהקוצים ו ע"י  ת יעוגנור החגו 

  קדחושי 466בת"י ט המפור רבקוט קוציםצע לב עליו   היה ייקה, היצ  תבשע םיקוצ
 .פוקסידבק א  לכולם נטיאלמל

 
 תכולת הפאושל  60.04

 את המפורט םוללים גכ היחידה   מחיריז, מכרהכללי ובמסמכי ה טרור במפלאמ סףנוב 
 ן: להל
  םידרש, קוצכנן וי ז ות( לרבו'וכ  , שטרבותאופקיות, אנכיותיהם )למינ  תרוגוכל הח .א

   .'כוו  יוקסאפ עם דבק
 . פיםמשקו ביטון  .ב
 . עוגלה במ ניב .ג
 .עה לתקרת הבטוןיגאינה מ אשר ה וכ בניה נמ .ד
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 איטוםת ודובע – 05פרק 
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 פלדה רות מן ומסגגרות אונ תוודעב - 06רק פ
 
 לי לכ 10.06
 

  תקניםהות ריש טים ולדפרלמתכניות,  ל לבכ ימויתא רות  גהמסו רות הנגפרטי  06.01.1
ניות ייצור לכל  וכין תלן להכעל הקב  .נכ"ל משרד החינוךולדרישות חוזר מ

  ח המפק  אישור לי ולקבל אתכל ה מפרט ב 06.02עיף סל  םהתאטים בנמהאל
  נגרות/מסגרותנטי הין אלמבו   מסגרותות/נגר ה  אלמנטי של םטואי יטרית פ בורל,

 . תקניםן בהם הם מוניי לקי הבלבין ח
 

מכל  וס טיפ אב תר הקבלן באירכיב  לי,הכלר  הייצולפני , חמפקר הואיש  חראל 06.01.2
בהתאם   ,שור המפקחאיור על כל חלקיו ל מג  ח,קרת המפקבוצת מוצרים, לפי בחי

פני  ת לת הכללי ייצור הכמוב  יתחיל לא לן בהק .ליהכל  ט במפר 06.01.06עיף  לס
 . ותהדוגמאקבלת אישור 

 
  .ה בהםיעל פג נע כשתימ באופןו שמרויינו יוג בבנין  ו בכורי  סנו אושיאוח םמוצרי 06.01.3

  .או לכל מטרה אחרת םמי ופיגוק חיזדלתות או חלונות ל  רכבי במתמש להש יןא
 . חשבונועל  ןל י הקב" עו  לפח וי  ואוקנו  ית  םיפגומאו  לקים שימצרים או חוצמ

 
  .מ"מ  2 למזערי שובי עב  FE 37לדה מפ יבוצעו וריהם פלדה על כל חיב צרימו 06.01.4

 .מחיםרתכים מו יו ע"בוצעבד ויים בלמלי חשיו יה   כיםורית
 . ת שטח אחיד וחלקלבלק שחז עד ראה והוא יויה אחיד במך יה הריתו 

 
אות,  לדוגמ המפקח  ם שלד קור מושבאייב חי תוומסגרות ר גנ בודות ול לע הפרזכל  06.01.5

 . קבלןע"י ה ופקומכל סוג, שיס  תחא
 

רט  פבמ 19רק פבורט וכמפ 918י לת" אם  בהת וניםלווגו מפלדה יהיהרי  צוכל מ 06.01.6
ל הגלוון לעמוד  ע ום יסביבת נמצא בבחשבון כי האתר  קחת לקבלן  על ה   .הכללי
 . ים אלונאבת

 
   .דצבע בלבתיקוני  וצעור יבתאב .יםעצבוהם כש  רתעו לאיגי םמוצריה כל 06.01.7

 
 רב מפתח  20.06

ת  סטיות אקודלתו ש,ת אלתו, דתותלות, דרגסמ, ותנגר  - וגיםס הלל כל )כו לתותלי הד מנעו  
כמו   .במבנה תות לדה  לתאם לכקי מו -( של קוד MASTER KEYח )פתלרב מ  ( יותאמוו'וכ
 . חהמפק ת ויח תאם להנמשנה בה יאזור יקבעו , כן
   

 
 אש  דלתות 30.06

 .הורכבהת דלשה חר לא  יםהתקנ  כוןומ  צרןשור הייא בון תו תקלי בע וי ההאש י  לתות כל ד 
   רימחבולה כלות התיקונים הדרושים, לרב  לתות,ד דיקת העלות ב

 
 ותאטימ 40.60

לתות  החלונות והד   אגפי ןירוח, ב אבק ו גשמים,מי  תרי חדינפב  אהלמת  ומח אטיבטיהליש  
ורי  ח מא ליםחלה  .יםתחהפ שפין ח לבי לבנים מה  ביןכמו כן, ם, ו הי ן מלבנלבי  ות,חיצוני ה
 .טוםבטון א פח פלדה ימולאו ים מעשויוהחוצים  לבנים הל המ
ו  מיאט , יהדפללי  ופירפרכבים מלבנים המוים לבין המ תחם, שבין חשפי הפחיו ומרה 
  תבאמצעוח וו מר הלתוך  המסטיקיש לדחוס את    .ראושוגוון מפידי ממין ול פוליס יקמסטב

 . רשכפי שיידע, או מושקיחול  ישק כחל את המלכ גם  זו, וכן  המטרמיוחד ל  אקדח
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   תכולת הפאושל 50.06

 
  בודותהע תאללו גם רי היחידה השונים יכ מחיאמור במפרט הכללי  ל  סףבנו 06.05.1

 לן: הות ל רט פומה
פלדה  בני ה וי מל מיל רות בטון לרבות יקצות ו במחי משקופיםן הטובי .א

 . נםועיגו  בטוןם( ב)משקופי
ם  לפרטיים בבטון בתאם עוגנ נים מלרבות זוית  יםדרש הנ  קיםחיזוהכל  .ב

 . מותשיולר
עות  קים ופגיזי ד מפיזית, כימית, כנג היעבפני פג הגנה על כל העבודות  .ג

 . אחרות
דלתות  בדיקת לרבות   921י  פ ת""עי אש  נת בפדומיעל  הנדרשול  פי כל הט .ד

 .םדרושי נים ההתיקוכולל   אש
 .טיםרנדיונות ה ר לתות ואת על דרשודהנכתובות ה כל .ה
 . ריםהאח  יםהקבלנם עם  ת לרבות תיאורומבוקלתות כל הנדרש לד .ו
 .חפק מדוגמאות לאישור הו ה קנצור והתתוכניות יי הכנת .ז
התאמת  ,בטון/ה בניי תהשלמו,תאמההה ,ההחציב כל עבודות הסיתות,   .ח

ת  הרכב ות ב, הקשור"בוכיו למידות האלמנטים יםמ ים הקיהפתחימידות  
ן  וכ  תחיםמידות הפמאי התאמת  יםובע מסגרות, אשר ננגרות והחלקי ה

  ,בטון,צבע הי יבנוף,טיח,הנידרשים כגון תיקוני ריצ ניםיקו הת  כלביצוע  גם
 . וכו'

 . ון וצביעהלו גי .ט
יות  ן,יד מחזירי שמ   בותלר  גרותמסוהת הנגרו   שימתש בררכל הפרזול כנד .י

 ' וכו  עותאצבני גי,מריםעצו מי סגירה,מ,מתאלהבה
 .רקימסט רלי( וג'נרקיאסטמפתח )מ מנעול רב .יא
נגישות ובשאר   חו",בדהקסטי וק חות,בדו"ח אטיהבח " בד המפורט כל .יב

 עצים ו"ת היוחדו
 צורף  המ במפרטות וברשימ ור מאה כל . יג
 גרות/מסגרות הני  למנטומושלם של א מוחלט  איטום  .יד
  ןי ניחלקי הב  יןלבת  גרות/מסנגרוי המנטלאבין   שלםט ומומוחל איטום .טו

 . ותקניםהם מבהם  מכל סוג נים שוה
 ות רגמסנגרות/ה  אלמנטי של כל ם ואבק מיי חת לרו ו אטימ בדיקות .טז

 
שינוים  יגרמו ללא  ן ו וכל כי ם( בחוזיא עשרה ) 10%ת ולובגב במידות, ים שינוי 06.05.2

 . במחירים
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 תברואהמתקני   - 07פרק 

 
 ים מיוחדים כללי  תנאים
 

 כללי  .1
ה מהווים  נדרטיזציה של מסמכי החוזהמפרטים הכללים  של הועדה הבין משרדית לסט  1.1

ם הכלליים  ט השלמה למפרטייוחד זה הוא מפרמ ינ . מפרט טכתי נפרד מהצעה זוחלק בל
 הועדה הבין משרדית.   של 58, 57, 41, 34, 16,  08, 07, 05 ,02, 01, 00 דרטייםהסטנ

 
 הכרת הפרוייקט  .2

 ודה העב  תאור .12
 לי לכ א.

ערכות  התקנת מ: של   בודות הבאותרויקט תבוצענה העהקמת הפבמסגרת 
   1200בי"ס יסודי  –ברואה במבנה החדש ת

   עמערכת נקזים מתחת לרצפת קרק .1
 ה מרתף ר מתחת לתק רכת נקזיםעמ .2
 ות מי גשםנור צי . 3
 ייה שתל  מערכת מים .  4
 אש  ם לכיבוימערכת מי .5

  
 ות סקירה כללית של העבוד

/ חוכוונת   .1 הנלוות    זההצעה  צנר ו ה אליזה והתכניות  ת,  ינה  להגדיר מערכת 
תקופה    ציוד   לאורך  הרצה  לאחר  למזמין,  ימסרו   אשר  שלמה  ושרברבות 

 תקינה.  עולהלפ  ומוכנה  מושלמת היאכש שתקבע,
ה .2 אף  על  זה,  כללימפרט  תוספת  מק ו  יותו  מהווה  הרלוונטיים   יף  לפרקים 

  משרדית המיוחדת   -ה הבין  בהוצאת הועד תקני תברואה  שבמפרט הכללי למ
 (.תנ)המהדורה האחרונה המתוק 

אתר   .3 את  ראה  העבודה,  במקום  ביקר  כי  הקבלן  הצעתו, מאשר  את  בהגישו 
יסודידק באופה בבודהע גבולות השטח, ואת השטצ  את  ן  ח הפנוי  ורתו, את 
ולאחסנועימה לעבודה  מיקוד  ואת  והכלים,  החומרים  המערכו ת  התת  ם  ת 
הקעיוקר זה  עבודות  ת.  חוזה   / מכרז  ההוצאות  במסגרת  כל  את  כוללים 

בגלל   שתידרשנה  כלשהן  מקריות  והוצאות  העבודה  הכלליות  מקום  תנאי 
 וסביבתו.   יוות הגבל

לפ  העבודה .4 כלל  יתבוצע  אדהמ  ימיטב  כח  ע"י  תוך  קצוע,  מיומן,  מקצועי  ם 
כפי    פיפות לתנאים הרלוונטייםת מעולה ובכחדשים, באיכושימוש בפריטים  

 לגבי וכל פריט.   שיפורטו בגוף המפרט
 

 הכרת המתקן  .22 
וה   התכניות  כל  את  קיבל  כי  מצהיר  לו  הקבלן  הדרושים  המתקן  לביצוע  מידע 

הם  לתו לבצע על פיאורים ויש ביכויהת ו  , המפרטיםניות כל התכ ין את  , הבנדוןה
 ין. ת רצון המזמכהלכה לשביעומתקן מושלם ופועל 

 מידות .3
אדריכלות וקונסטרוקציה ולאמתם בשטח בטרם  ות  כניי המידות שבתלעבוד עפ" על הקבלן   

 יחל בעבודתו. 
להודי  הקבלן  לעל  סת  מפקח ע  כל  שתיעל  המי מצירה  בין  שבתכנ א  אל וידות  לבין  ה  ת 

 ת והוראות בכתב.לקבל ממנו הנחיוו  ,תשבמציאו
כתוצאה    קומה  כל עבודה שתבוצע שלא במ  .מידותיוק הק ולאמת את דהקבלן אחראי  לבדו 

 התאמה, תיהרס ותבוצע מחדש ע"י הקבלן בצורה נכונה ועל חשבונו. אי ומ  מאי דיוק
 יותנכות   .4

מה"תכ    4.1  ה שמע ניות"  כל  הותן  להזמ ורמצתכניות  לקבלת  פות  זה  עוצהנה  ת/חוזה 
שת  בהתאם תכניות  כן  וכמו  התכניות,  לקבלןלרשימת  לא  ימסרנה  לעת  חר  מעת 
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לצורך הס לרגל שחתימת החוזה  ו/או  והשלמה  ע"י    ייםינובר  ובלבד שתוחתמנה 
 בחותמת "מאושר לביצוע".  פקחהמ

עדכונ     4.2  שתימתכנית  ושינויים  לקבלים  תבטל  סר  תן  נוש באות  קודמת  כניתכל  א  ו 
לבצ  בדלבבלן  והק עבואחראי  מעודכנות  ע  תכניות  פי  על  ורק  אך  אחרונות  ודות 

     קח.ונחתמו ע"י המפ  המפקח"י  ביצוע ערו לשאוש
מנהלי העבודה ועובדיהם יחזיקו בידם אך ורק את    פן שוטף כי ן ידאג באו הקבל   

 כניות. והמעודכנת של הת המהדורה האחרונה
ידו במהלך העבודה,     יקונים שנעשו עלהת ו  השינויים  את כל  שמורם וין ירשוהקבל   4.3  

יעביר   דיסקטובסיומה  השלמזמין  כל  עם  ועידכונ ים  התיקונים  כפי  ינויים  ים 
    . AUTOCAD 2004  -,ב(AS MADE) יות "עדות"למעשה, תכנ שבוצעו 

ימסור   הסופי  הגשת החשבון  למ  עם  סשלו  פקחהקבלן  עפ"י  תכניות    של  טיםשה 
 ושרים על ידו.  מא ו הם חתומיםהנ"ל כש  יםסקהדי

איזומAS MADEתכניות     4.4  תכנית  כל  כאשר  מדויקות  איזומטריות  טריה  יכללו 
 השייכת לאותו שטח.  AS MADEת פר תכניממוספרת כמס

שת החשבון  בסוף העבודה ולפני הג  מפקחר הקבלן לת העדות ימסו ניותכ ל  בנוסף   4.5 
שלוש  הס ק  עתקיםההופי  נתטלוגישל  הוראונים,  טכניים,  ום  אחזקה  טיפול  ות 
ר זה.  כל פריט מפרטי הציוד המסופק. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לחומ  לגבי

ב  הקשור  החכל  הנ"הכנת  כלולה  ומר  למזמין  ובמסירתו  הי ל  ולא    דהיחבמחירי 
 ן תוספת כל שהיא בגין הכנתו. תשולם לקבל 

 
 ציודת חומרים ופקהס .5

הק   5.1  לעל  ששיר  למפקח  המציאבלן  מפורטות  חומרים  מות  מל  כל  ומדגמים 
ולקבל העבודה,  לביצוע  להשתמש  בדעתו  יש  בהם  והאביזרים  את    החומרים 

עירים יהמאוש  הדגמיםאישורם בכתב.   ה.  ודבעד לסיום השארו במשרד המזמין 
שו בחומרים  דות בהן השתמלן שום פיצוי עבור עלויות פירוק עבולא ישולם לקב

 ושרו. שלא א
ציו   5.2  הכל  ואביזרים  להקמתדרו ד  ב  שים  ולרשימת  מתקנים  למפרט  התאם 

יצוע  רתם לבו לפני מסימנתם, אלפני הזהמפקח  הכמויות, טעונים אישור היועץ ו 
לפניבתי המלאכה שב בלן או  ש מהקלדרו  מפקחרשאי ה ,  רומתן האיש   ל הקבלן. 

 .כנייםאורים טיות ניות, הסבריםמיצרן או מספק הציוד תכ
צאשי  פקחמוה היועץ     ואביזריםרו הזמנת  אותם  יוד  או ספקים    רק אצל  יצרנים 

ודל  רים מג ואביז  סיון בייצור ציודיאשר יש ביכולתם להוכיח כי הינם בעלי ידע ונ
הדרוש לזה  דומה  או  הנ  זהה  לה.  ל"במתקן  עליהם  כן  דומה  כמו  ציוד  כי  וכיח 

נמצ ידם  על  בפרשיוצר  בפעולה  במא  אחר  חמ ויקט  שנישך  לפח ש  לשם  ות  ביעות 
 משים בו.  רצון המשת

י   תקופתי,  שרות  הדורש  ציוד  הילגבי  מוניטין    מפקחתן  בעלי  ליצרנים  עדיפות 
י בב ומ יצוע שרות אמין,  ל עיל  ואביזרים מתוצרהיר.  ציוד  חוץ   הזמנת  נתן  ית   -ת 

ליצרני שלגבי עדיפות  לספקים  או  סום  בארץ  קיימים  נציגהם  או  ים  כנים 
במ במחס  המחזיקים חנם  ח לאי  לציילולקי  מספיק  שרותף  הדורש  ולכאלה    וד 

 מים בארץ שרות יעיל מהיר ואמין. המקיי 
י   ציוד  להזמנת  גבי  המפקחי  ע"  נתןי האישור  שאליה   ההעתק    על  הציוד  זמנת 

המ כל  הטכיצורפו  הצי   יםי נ סמכים  סוג  טיב  לקביעת  האחריות  וד,  ותנאי  הציוד 
 . והשרות

  ח מפק לרן או הספק למסור  היצבות  התחיכללו  יוד ינת הצהזמ טכניים להתנאים ה   
התכניות    3 וכל  מונעת,  ואחזקה  אחזקה  הרכבה,  הוראות  של  סטים 

ואביזרי  והפרוספקטים   הציוד  כל  העזר.  של  הקבלן  את  ימסור  הציוד  מסמכי 
 והדבר יירשם ביומן.  ת הציוד במקום,ברכה לפני  מפקחל

באישור     כ  מפקחהאין  מלציוד  שהוא  שאחרי  הסרת  שוםל  הותו    לטיב קבלן  ל 
וימצא במהלך תקופת האחריות כי    ינה והמושלמת. במידההציוד ולפעולתו התק

עומד  ואינו  פגום  יוחל  הציוד  הוא  מידיבדרישות  ע"י  ף  זכות  ת  כל  ללא  הקבלן 
 . וועל חשבונ ערעור,  
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רשאי   5.3  פרהקבלן  לאישור  חללהגיש  חומרים  ו/או  היטים  לאלו  מופיעים  יפיים 
 נדרש במפרט. דעתו הם שווי ערך ל  שיקוללפי  אשרמות ווברשי ניות בתכ

 . המפקחו של  ה של חומרים אלו יהיה נתון בלעדית לשיקול דעת יאישור או דחי   
עשוו   עמבח רך  ה  שווה  בהכרח  אינו  האיכות  מבחינתינת  משא    יר.מחה   רך  ינוהל 

עלו לגבי  והמחירמתן  חלופי  פריט  כל  בהסכמת  ות  אי  יקבע  ה  הסכמ   הצדדים. 
 דרש במפרט ובחוזה. ם לאי החלפתו בזה הנתגרו החדש ריט יר הפלמח

 
 ביצוע העבודות .6 
וב   6.1  למפרט  בהתאם  תבוצע  תהעבודה  אשר  לתכניות  לקב סופקנהתאם  מעת  ה  לן 

לצורך    ות אשר תסופקנהוכן לפי התכני  "ועצי"מאושר לבלעת והנושאות חותמת  
והשלמה.   תבוצעהסבר  מקצו  העבודה  נבצורה  גומושלאותה  עית  אםמת    לא    ם 

                             ו בתכניות או במפרט. מצא כל פרט את ביטוי
לג   קיימות  אשר  תקנותעבודות  דרישות,  ר  וכו'  ביהן  ,   של  כלשהי  מוסמכת  שות 

  וכו'. העבודה תבוצע בהתאם להוראות   תקנותן דרישות,  ות אלתאם  נה בהתבוצע 
הוראות חוזר מנכ"ל    פ"יוע   חרונהאתם האבהוצי"ט(  אה )הל"ת תשלמתקני תברו 
 החינוך. רד שמ 

שישיג מהרשויות    הקבלן יחפור מעבר בכבישים ציבוריים אך ורק בהתאם להיתר   6.2 
יבצעהמוסמכו שהקבלן  מקרה  בכל  כולשבבכבישים,  חפירות    ת.  ו/או  י  ביש 

ת  רשויו לברר אצל ה  ת מגרש, עליוח אחר שהוא מחוץ לגבולורכות ובכל שטבמד
באם אימותהמת עומדבא  ,  הוא  בהם  מקומות  צינורות    ותם  קווי  עוברים  לחפור 

הרשויות   מאותן  לקבל  הצורך  ובמידת  כבלים,  הדרושים  ו/או  האישורים  את 
  צוע עבודותיו.  לבי

ם שגרם לכבישים  את כל הנזקי  ל חשבונו הוא ן ע תקל   ייב הקבלןבתום עבודתו ח  
 ותו.  ת המצב לקדמות ולהחזיר אולמדרכ 

ישי בגין עבודה בלתי מתואמת או  היא כלפי צד שלחריות כל שתהיה אא  ל  פקח למ  
 שהיא.  ית מצד הקבלן שגרמה נזק לרשות אחרת כלרשלנ

 אים.בקבלת ההיתר המת ההוצאות הכרוכות הקבלן ישא בכל    
 ר  לה מראש אישובודתו, אולם יחויב בקבקבלני משנה בערשאי להעסיק  לןקבה 6.3 
 ציפי. ספ משנה  קבלן קת כללהעס   המפקח   
ו באחריותו הבלעדית של הקבלן ויפעלו  סקים ע"י הקבלן יהי קבלני המשנה המוע  

ת או  תהיה כל התקשרות פורמלי  ה שבין המזמין לקבלן. לאבמסגרת חוזה העבוד
 ישירות.  המשנה לבין המזמין  כל שהיא בין קבלני תות הדדייב חומ

ע  ובעל כושר  דים קבועובצוות  שותו  כי ברוכיח  אשר י  משנה  קבלן  אך ורק  יאושר  
 סיון בהקמת המתקנים נשוא חוזה זה על פי התכניות והמפרטים. יצוע, ידע ונבי  
ם אשר   יניעולים ותק לי עבודה מעבודה כמות מספקת של כהקבלן יחזיק במקום ה   6.4 

בי הדיבטיחו  ברמה  העבודה  הנקוצוע  ובמועד  זה.  רושה  בחוזה  יהיה ב    המזמין 
לקלהור   רשאי לות  ימצאו  החל בלן  שלא  עבודה  כלי  עבודה  ריף  להבטחת  אויים 

הכל או  הציוד  את  כזו  הוראה  אחרי  לסלק  הקבלן  על  הפסולים,  נאותה.  ים 
ד כי עליו להביא  חו יודגש בממ  ם.ם חדשישעות בציוד או בכלי  24ך  ולהחליפם תו

 תוכים.ע הברגות וחיוציוד חדיש לביצולאתר רתכות מעולות  
 
 ת כללי  בדיקה .7

   ן בדיקה כללית של כל המערכות ע"י מכון לומה יזמין הקב העבודה ובסיבמהלך   7.1 
בהת תעשה  הבדיקה  הישראלי.  לת"י   התקנים  חל   1205אם  כל  ולחוזר    קיועל 

 . מנכ"ל משרד החינוך
הק 7.2  העבול בעל  כל  את  לבצע  לתקנים  ן  בהתאם  "ל  מנכולחוזר    הישראלייםדות 

ם  הלאפשר ל ויגי מכון התקנים  רושה לנצהעזרה הד  ל את כ  ולספק  חינוך משרד ה
  על כל חלקיו.  1205ולקבל את כל המערכות בהתאם לת"י  לבדוק 

 ן. ועל חשבון הקבל   מפקחם תעשה ע"י ה"י מכון התקניהבדיקות ע הזמנת 7.3 
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לת  על 7.4  המהקבלן  עם  במהלך    פקחאם  הבדיקות  לבצוע  התקנים  מכון  הזמנת 
בהת  לשלבהעבודה,  הימנה שקיימת סבימר  ובגים  יה השונאם  שלא  רות  כל חלק 

בעתיד.  ישג   אליו  תהיה הקבה  להעל  וללן  למתכנן  הגש   מפקחציג  עם  ת  )יחד 
הסו תעודות  החשבון  המאשר פי(  התקנים,  ממכון  הסתייגגמר  ללא  את  ת  ויות 

 העבודות לפי  התקנים הישראליים.                 עביצו
ויתגלו ליקו 7.5  בלן לתקן מיד את כל הליקויים  קהל  , עקותלך הבדייים במה במידה 

בדיול חשבונת  וקהזמין  על  עדחוזרות  התאמת    ו  על  המעידה  תעודה  לקבלת 
 . עבודה לתקניםה

  
 
 תיאום עם קבלנים וגורמים אחרים  .8

לעילשלמה  בהו  בנוסף .1  בחשבוןובחו  לאמור  לקח  כי  הקבלן  מצהיר  בעת    זה,  כי 
גורמים    או/ר עבודות ע"י קבלן)ים( ו תתבוצענה באיצוע עבודתו  נה אחת עם ב ובעו 

 אחרים שיפעלו עבור המזמין.
 הקבלנים   ו/או תמורה עבור עבודות  הקבלן לא יהיה זכאי לקבל אחוזים .2 
 ל לו. ן עבודתו ובמקבי זמ ב אם יבוצעוהאחרים אף  והגורמים   
ל הגורמים  ולה מלא עם כם ושיתוף פע דתו תוך תיאוהקבלן מתחייב לבצע את עבו .3 
 קט. וירפהקשורים בעבודות הקמת ה   

 
 תקנות ואישורים  .10

המוסמכ   הרשויות  כל  עם  בתיאום  לעבוד  הקבלן  המיעל  אספקת  אגפי  כגון:  והביוב  ות  ם 
כב  ותכ יהמשרד לא  יה, משרד הבריאות,י בעיר וי אש, חברת החשמל, חברת  הסביבה,רשות 

ולקבל את אישורן    קבלןה  לעוש  את הדרלתאם    הקבלן  ע העבודה עללפני ביצו   -  בזק וכיו"ב
העבוביצל בסיום  העבודה.  מוע  כל  את  למזמין  ולמסור  להציג  להביא,  הקבלן  על  כלול  דה 

ת  רש ע"י כל רשונדה   ראישור אחוכן כל    (4קבלת תעודת גמר )טופס  האישורים הדרושים ל
 ין ביצוע עבודותיו.  י מוסמכת לענ

 
 אחריות ושירות  .12

ל  פויט, מערכות  כבוי אשמערכות    ין,  חו, ביוב ודל ם חמיםים קריות מ אחריות הקבלן למערכ  
 .  וספותיות ננות אחרש  3בדק ואחרי  במסגרת בדק שנתייםשך היא למ -ם במי

לי  המערכותאשר יחלו ביום הכנסת  ות.  שנים אחרי   5סה"כ             די  לפעולה תקינה, או מסירתן 
 השניים. מנהל האחזקה ומנהל ההקמה, המאוחר מ

 האחריות. ת  פות תק תחיל מיום שנתייםה של ות וחלפים לתקופ לל שירהמחיר כו 
 

 
 כני המיוחד  )משלים( ט הטהמפר
 תברואה  - 07פרק  
 כללי   -צינורות   07.1

בב  ת שיסופקול הצינורוכ 07.1.1  ס ויורכבו  נקיים וחחדשי  יהיו  פרית  ישרים,  פשיים  ום, 
 ני. לי העדכויתאימו לתקן הישרא   מכל פגם וליקוי

 רות פלדה. לין מצולב וצינואטילפלסטיק פו קיימים צינורות                              
 ר מלא. חתך צינום קוני עד קבלת ו במכרסורסמ, יככותשיחת כל הצינורות ממתכ 07.1.2 
הנכונים ובהתאם לתוואי שבתכניות ובתאום  תבוצע בשיפועים  ינורות  התקנת הצ   07.1.3 

 ורש. מפרת בן אחאם סומ , אלא המבנעם קו ה
של  07.1.4  תמיכה  ו/או  בפרטיםבות  הצינורות  תליה  כנדרש  ובמפרט    צע  שבתכניות 

לצורך    מבנה, מתן אפשרות תנועהרת רעידות לל מניעת העבעהמיוחד תוך הקפדה  
 פוע קל להקלת אוורור וניקוז. י נה בשים והתקשינויים טרמי ספיגת

 או פתחים מוכנים מראש.   םלירוות שבאמצעו תבוצענהחדירות דרך חלקי מבנה  07.1.5 
ח   ומהכנת  באח  יםר בעדירות  היא  עם  רי מראש  בתאום  הקבלן  של  הבלעדית  ותו 

המעבר  קבלן בגהשלד.  יוכנו  חופשי  ים  מעבר  המאפשר  הצינורות.    לשודל 
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ס"מ מעבר לקו הקיר     2   -פי. וי. סי. מתוגבר ויבלטו  כ   ר  נויו מצהשרוולים יהי 
 ח(.כולל טי הסופי )

 תבלוט כנ"ל. ר שאס"מ   2   יב מסגרות מעץ בעוביניים יש להרכים מלבבפתח  
לבצע  חב   יש  חיצוניים  קירות  דרך  מעולה  אדירות  מ טימה  חדירת  עפ"י  נגד  ים 

של    אם לפרטים שבתכניותענה בהתם. חדירות דרך גגות תבוצוטמפרטי יועץ האי
  חריותו ינו בא ת הת ורצפות, תקרוהצינורות דרך קירו  . סימון מעברייועץ איטום

המערכות. קבלן  של  כפתחוה  םהשרוולי    הבלעדית  הנדרשים  כלולים  ים  מפורט 
 ות.   במחירי הצינור

 הצינורות   ר יציבות לצנרת כלולים במחסיתותים וח  דיחת חורים,ק  
שרוול   חורים,  יוכנו  מיקום  אשר  ופתחים  קבלן  קב  ע"יים  ע"י  יבדקו  השלד  לן 

או  /תום את המרווח שנוצר בין השרוולים ולס   על הקבלן   ה,יקציות לפני ה המערכ
או  החלל בחומר  "סיליקון" ,    הסתימה תהיה ע"י מילוי  לצנרת עצמה.המעברים  

,  גומי מתנפח במים או סיקה גראוט וסיקה טופ,שיבוצע עפ"י הנחיות הספקעצר  
להחלטת   במקהמפקחהכל  בחומות  .  סתימה  תידרש  בהם  מיוחד מיוחדים    ומר 

מקומ ע   יבוצ  -ש  לאד  מיע מיוחדות  להוראות  בהתאם  סתימת  יהמילוי   ות. 
ספת  שולם תו, ולא תין המעבר והשרוולדככלולה במחיר הצינורות    חללים הנ"ל  ה

 כלשהי. 
 .כל רשתות הצנרת חייבות בבדיקות לחץ במצב מותקן 07.1.6 
 שעות.  4 משך הבדיקהפעמים לחץ העבודה ו   1.5לחץ הבדיקה יהיה    
 . מטר  3.5של  קטעים בלחץ מים  ופכין וביוב יבדקו ב, שדלוחיןרות צינו  
באפחס 07.1.7  יהיו  הרשתות  בכל  מאיכ ים  נופלת  שאינה  הם  נורהציות  יכות  אליהם  ות 
     משתייכים.   
בשתי שכבות צבע     ע ,צרת אברות או ש"ושתי, תובצבע חר  צינורות חשופים יצבעו 07.1.8 

 במחיר הצינור.   היעה כלול הצב .מחיר  ןמגה  עי בצתי שכבות עליון מעל ש
  לן לבדוק את הצינורות יה מכל לכלוך. על הקבינק   ייבת להיותהצינורות ח ת  רש 07.1.9 

י עץ או  , לסתום מידי יום ביומו בגמר העבודה קצוות פתוחים בפקק כבתםי הרלפנ
 יט. ת עליו שכבת טניס נייר ולצקלהכ מי או  גו

  לאה במים.קבוע כשהיא מפן תוחזק באו כביםרוהמ  ת המיםצנר    07.1.10 
ל עבודה  בניגא  שום  למפורט  תבוצע  תלוד  )הוראות למתקני  ת"י  ואברהל"ת  ה(, 

 בריאות משרד ה והוראות 1596, ת"י  1205
 

 צינורות מים  קרים      7.20
 ן: צנרת מים תבוצע כדלהל 
 לבנין, טמונה באדמה  קרים מחוץצנרת מים      7.2.10 

דרג  פ–מפלסטיק    נורותצי  יהיו  דמה באם  ניומורות הטינהצ רים  )חיבו  12קסגול 
 ז'ן( קטרופיבשיטת אל

ו   מדידה  למתקן  שריפצינורות  )לברזי  קרקע  פני  ציפוי  ורוצינ  -(  העל  עם  פלדה  ת 
 .  APC חיצוני ב מלט צמנט פנימי וציפוי

 נורות הנ"ל. ריתוך סגמנטים מהצי עפויות יבוצעו ע"י והסת קשתות  
ר הכנת  להוראות היצרן לאח  ות הפגועות בהתאםקודד בכל הנ דוביה   תאיש לתקן    

 הם ולפני הרכבתם הסופית. ביזרי רות ואהצינו
. הנחת הצנרת  תבוצע בהתאם להוראות היצרן  -  ריתוכיםחיתוכים ו  -כל העבודה    

 בין משרדי.של המפרט ה 57פורט בפרק באדמה תבוצע כמ הטמונה  
 םינדה מגולווצינורות פל    7.2.20 
המגולווניהפ  צינורות א.   סקדיוי  ם לדה  תפר,  ללא  ים  ומתאימ   40אל  היו 

אמרלתק המתא   ASTMיקאי  ן  אביז האביזרים  יהיו  פלדה  ימים  רי 
 (. ASA   - 150)עפ"י       PSI 150מתאימים ללחץ עבודה וקים, ויצ

 בהחלט. נורות אסור כיפוף צי ב.  
 .6"  יקהרודות "זקטאלב וכירות 4ל " ורות פלדה מגולוונים בקוטר מעצינ ג.  
 . 90ע אבץ  % " בצבה"שלקה י יסודי  של תוך יצבע לאחר ניקומקום הרי    
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פלדה  צינור  ד.   הטמוניות  בקרקעמגולוונים  מהודק  ם  חול  בשכבת  יעטפו   ,
של   צינ   ס"מ  10בעובי  היקפם.   כל  על  עטיפה  לפחות  יקבלו  אלו  ורות 

יפאס החיבורים  כפולה.  חרושתית  באת לטית  צבע  ת  כבבש  רתוקנו 
 .המפקחעץ לשביעות רצון היוטי  אספל

 סעיף עבודות צבע.ורט בעו כמפות יצבהצינורכל  ה.  
 חהמפקנרת רק באישור חומר צהחלפת 

 במבנה R-PPפולירול נורות צי   307.2. 
 . 24רג ול דפקסגיש לבצע   בבית הספרצינורות   
 .רןיצת וא אם להורהתב  במחברי הלחיצהשימוש ה תהיה עם שיטת ההתקנ  
   ם ע"י המפעל.ים מקוריים המסופקירק באביזרמש אך והשתיש ל  
י   לצנ  10עניק  הקבלן  אחריות  המותשנות  ואביזרים  בהתרת  להורקנים  אות  אם 

 התקנה. 
 .אטמוספר 8-12ל המעבדה המוסמכת ל הקבלן צריך לבצע בדיקה מו                           

 
  :שסתומים 07.2.5
של  שסתומים     כדורי  2"  דעבקוטר  "הבונים"  ים  יהיו  או  מתוצרת  ליין  או סטאר 

 ברגות. מחוברים בה ",הוד השרון "מית ור חברכסוניים באישאל
ש   יהיו פרפריים מתוצרת  ומ   3ל " שסתומים בקוטר  "הכוכב" או "רפאל" או  עלה 

ויכללו  . השסתומים יהיו מאאו מגופים כדוריים  T  4000מגופי שער, טריז,   וגנים 
 רוסטה. ני  ים וברגיטמ א יםיד אוגנים נג

יותקנו    שסתומים   חוזרים  יהיואל  של  מטיפו  אופקית,  דיסקית  ס  או  דיסקית 
בראונשוויג.  רק במקרים מיוחדים    ווקלה אסטרה סנגד קפיץ מתוצרת ג   מפוצלת

 של קפלט על ציר. יותרו שסתומים אל חוזרים מטיפוס 
נשלף    נוןאלמנט סים  ע  ללכ   גנים בדרךמתוצרת רפאל או עמיעד מאום יהיו  מסנני  

יה מתוצרת ברמד דגם  ון יהר התחת סת המים למאגכדורי. המסנן בכני  וברז ניקוז 
70 - F . 

  . מאוגניםורק ומעלה יהיו אך  3ם, שקוטרם "ל סוגיהיודגש ששסתומים, לכ   
   מדי מים 07.2.6
מדיד   בפרויימערכות  המים  תיבננה  ת  דרישקט  פי  חברת  על  השרון"ות  הוד    " מי 

 ם עליה. בלירים המקו יזאבב שותוך שימ 
 .ספרבית ש עבור לכיבוי א יכהלצר  3" מד מים ראשיבמגרש   
ת שידור סלולרי ורכזת  ובאמצע  מרחוק  ת מלאה לבצוע קריאהכמו כן תונח תשתי  

למערכ והעברתם  הקריאות  עירולאיסוף  אם  חיוב  ע ת  פרטית  או  חברת  נית  "י 
 ניהול. ה

 
 רקורדים ואוגנים 37.0

צד  נוס מגולבן ביורכב עם רקורד קו נור מגולבן  י על צ  רכב הברגה המו  וםסתש  כל   07.3.1 
 ד.אח

יהי   לכ   מאוגן  שאינו  התקנאביזר  ע"י  לפירוק  ניתן  יותקן  קורד.  רית  ה  הריקורד 
 א מחובר. ליו הושיר שאאחרי האביזר, בכוון הזרימה ובינו ובין כל מכ

י  07.3.2  וברזים  למכשירים  נגדיים  במיאוגנים  אוג ל  הםתי ודתאימו  של    נים קטרי 
 ברזים, ויהיו:המכשירים או ה

 . נורות פלדה שחוריםיים לצשחורים חרוטאוגני פלדה  -  
 נורות מגולבנים. י, לצמגולבניםאוגנים כנ"ל, אבל   -  
רקור 07.3.3  הברזים:  לחיבור  עזר  אביזרי  אביזרי  כל  "בושינגים"  אוגנים  דים,  פליז, 

 ם. זיברה  ירולים במחינגדיים למיניהם, כל
בחש 07.3.4  לקחת  הקבלן  הביעל  שלבי  שבכל  הצבון  של  לסרונויצוע  ידאג  קצה   ת  גירת 

 . נהשבמב ת רונוילגבי כל הצ   ה זו נכונהנורות. העריהצ
 
 צנרת דלוחין  ושופכים .407

והאביז יהצ 07.4.1  הספחים  ביציקרים  נורות,  בקירות  מתחת  מבצעים  או   הריצפה  ת 
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"גבריט",  תוצרת     HDPEגבוהה  ות  בצפיפ  יח קשן  ילט איו מפוליהי ריצפת בטוןל
כ   ישראלי, לפי מפמ"השגחה של מכון התקנים ה בעלי תוערך ת", או שווה "מובילי

הת 1לק  ח  349 מפמ"כ  ק.  לפי  תעשה  המערכת  להוראות  2חלק    349נת  ובכפוף   ,
 ה שלו. וח שרות השדורטות של היצרן ותחת פיק ההתקנה המפ 

 ת.ילנט"  חוליויפים מ"אולטרה סי ן כולל אביזרים וסעוחי כל צנרת דל                            
הקב    המבעל  להלן  מוסמך  להיות  ביוב  צע  מערכות  תעודת  על  וב  HDPEרכבת 

 יגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.הסמכה מאת נצ
ו   תהליך 07.4.2  אחריות    , לרבות2חלק    349יה כפוף למפמ"כ  הרכבת המערכת יההיצור 

על    10של    של המערכת, לתקופה  קיןלתפקודה הת   רןציה הקבלן המבצע  שנים. 
מאת  להמצ כ יא  היצרן  של  המורשה  הנושא  נציגו  אחריות  העתב  שם  בודה.  את 
לקבלן  כהר שתסופקנה  מפורטות,  ביצוע  לתכניות  בהתאם  תעשה  המערכת  בת 
 רים.  מאספקת הצנרת והאביז ק בלתי נפרדבצע ע"י נציג היצרן, כחל המ

וההרכבה  עבוביצוע    ילת תח   י נפל   היצור  המדות  הקבלן  על  להמציא  באתר  בצע 
 ע מפורטות לאישור היועץ. ת  ביצו כניו ת

ה    בביצוע  הקבלן  יחל  באלא  היועץעבודות  אישור  לאחר  ורק  אך  אלא  בכתב    תר 
 י ספק ויצרן הצנרת. לתכניות  הביצוע שהוכנו ע"

יעי חיבור הצ 07.4.3  הצנרת  וספחי  במכונת    BUTT  WELDING  -ם  ניפ   שה בריתוךנור 
ות מחברי התפשטות או  קוע לרבי שייים, עם מחברראשי ריתוך חשמל  ריתוך, עם

לפ מחב הכל  הברגה,  דרישותרי  ותליות  ההתכנון    י  החיזוקים, התמיכות  מפורט. 
רן, תוך  והוראות היצ  2, חלק  349ש לפי מפמ"כ  הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרו

 טות. ורמפה  עוניות הביצ ציונם ע"ג תכ 
ואב  07.4.4  בספחים  שאינם  שימוש  צנרת  היצרן יזרי  באחרהנו  מתוצרת  לטיב  שא  יות 

ה. הקבלן המבצע ירכיב  ז של יצרן  הישירה    הסכמתו ובאחריותוהעבודה, יעשה ב
שונים יצרנים  של  צנרת  ואביזרי  ספחים  הנושא צנרת,  היצרן  באישור  רק   ,  

וש בראשי  שימה יעשה  בודהע  ךלה עץ. בכל מבאישור מפורש של היו  באחריות או 
בור החשמליים במהלך  וג ראשי החיבד. להחלפת ס ליים מסוג אחד בלחיבור חשמ

 של היועץ. דה, יש לקבל אישור מפורשהעבו
חלק    349מ"ב  הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפ 07.4.5 

הוראות  2 המ ,   הביצוע  ותכניות  כמ פורטות.  היצרן  ותומיקומם,  של  חוזם  קם 
החוזר של  ו ולאישורו  להביא לידיעתת יקבע כנ"ל. יש  ות הקבע לאורך הצנרקודנ

 שאושרו על ידו.  תכניות הביצוע המפורטותמ יהיהיועץ כל סט
חייב  07.4.6  והאביזרים,  הספחים  הצנרת,  ספקי  היצרן,  היועץ,  נציג  לרשות  לעמוד  ים 

מהלך  ר בשתתעורעית  מקצו  השאל  ן לכלפתרו   לתתמהנדס או  הקבלן על מנת  ה
 הרכבת המערכת.כל שלב משלבי 

גבובדלוחין הע צנרת ה 07.4.7  י  זק באמצעות חבקים מרופד חות  סרת במחיצות מלוחות 
 ים. רגי פח אל שני ניצבים סמוכומ"מ מגולבן המחובר בב  40גומי אל יוניסטרט  

תותקן  07.4.8  בחללים  הצנרת  אגלויה,  בקירות  פירים,  מי,  בתוך  הקבל צפוהר  י ול ו  ן  ת. 
אי הצנרת  במחיר  הנדרשכלול  החיזוקים  הספת  כל  את  סים  כל  על  וגיהם  חים 
. ות אש  ובנט, מדף למניעת התפשטדים כגון אביזר כדור, סוחמיאביזרים    רבותל

 "ב.  יות וכיו נקודות הקבע, מופות חשמל חיר את מחברי ההתפשטות, כן יכלול המ
ל 07.4.9  תסופק  מוכנים    נהמבהצנרת  )פריפבענפים  בכפיהבריקצמראש  ותותקן  וף  ( 

כנות יצרן  שיסופקו עם הצנרת ע"י סו  (SHOP DRAWINGSמפורטות )לתכניות  
 הצנרת. 

ביצוע ההרכבה 07.4.10  כל פתחי הצנרת מפני    הקבלן המבצע אחראי להגן בכל שלבי  על 
 לפי הצורך.  קצה פריקים, הכל  יקקו פכים  אה מרותקצ כניסת לכלוך,  ע"י פקקי 

וכיו"ב יהיו   י  ופ , מחסומי תX  "4  2צפה "סומי רם, מחיקורת, מאספיסאות הבקופ     07.4.11 
"ליפסקי" עם מחברי לחץ להברגה עפ"י ת"י   ילן לשפכים חמים דוגמת  מפוליפרופ

האבי958 במחירם  .  יכללו  הנ"ל  הרצ   זרים  לגובה  הגבהה  )מאות שרוולי  ו  וף 
ב  רשא  החומר( לאביזר  המכסה יודבקו  גמר  למפ  אפוקסי.  הריציותאם  וף  לס 

יהיה פליזחר השלמתו.  ויבוצע לא ריבועית  תו מ  מכסה הקופסה  ברג בעל תושבת 
 דוגמת תוצרת מ.פ.ה. 
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 ואוורור  נורות פי.וי.סי. למי שפכיםיצ   57.0

החיבורים    . 577פי ת"י  ם אביזרים לע  576. קשיח לפי ת"י  נורות יהיו מפי.וי.סייהצ 07.5.1 
 אימים. תות עם אטמי גומי מ ע"י מופ

יהיואה 07.5.2  עם  ביזרים  לתקנות    אביזרים  בהתאם  ראות  הוול ביקורת 
 נורות והאביזרים יהיו מחוזקים ליד כל ראש. ים. הצהמפקח/המהנדס במקו

 
 צנרת מי גשם   67.0

נ צנר  ומת  מגגות  גשם  מי  פילי יקוז  צנרת  תהיה  בצפיפ רפסות  גבוההאטילן                     H D P E  ות 
בסע מפכוע   7.5יף  כמתואר  ו/2  -ו  1  חלקים  349"מ  פ"י  צ,  ציפאו  עם  פלדה  בטון    יו ינורות 

 דים. כבו גלויים או בתוך העמוויור  530פנים ת"י 
 
 אביזרים במערכת ניקוז מי גשם 77.0

במערכהאביזרי  ים  גשם  מי  ניקוז  חרושת  אביזרים  "היו  מתוצרת  ו/או JOSAMתיים   "   
 "HARMERלייעודם.  " מתאימים 
 בהתאם למספרם.   כתב הכמויותת ומסווגים בניו בתכ  מניםים מסוהאביזר 

 
 סולים ותליות לצנרת נקו 87.0

 פרטים אופייניים לקונסולים ולמתלי צינורות נתונים בתכנית.  07.8.1 
התח   עבודתלפני  הצינורות    לת  להכין  תלית  הקבלן  הקונסועל  מכל  לים  דגמים 

הל  םיהדרוש קבמפקחאישור  לקייעת  .  ולתקרוהקונסולים  ורות  תעשה  כו'  ת 
ב "פיליפסבעזרת  ברגי  ירו",  פי רגי  רול  או  באקד ליה  שימוש  יותר  לא  ח  גים. 

 ית הקונזולים.ימסמרים לתל 
וכ   07.8.2  תליות  קונסולים,  התליה,  אמצעי  חרושתייכל  אביזרים  יהיו  מגולבנים  ו'  ם 

לקוטרמוכנ מתאימים  ה  ים  יסונויצולמספר  התליות  גורות.  תושבת  עם    מי פקו 
 רעש. לקה והעברת הניעת החחורץ, לממ

פי  ו מהתליה או התמיכה באוכ רוולי גומי סינטטי יופרדשכל הצינורות העטופים ב 07.8.3 
 פגיעה בשרוול.   מ"מ ובאורך מתאים למניעת 0.6פח מגולוון בעובי  

 : יו כדלקמןנורות אופקיים יה י תליות לצ ם ביןמרחקיה  
 . מ' 2.00 -א יותר מ ל - 1"¼   ה עד קוטרנורות פלדילצ  -  
 מ'.   3.00 -מלא יותר   -ומעלה  2טר "½ פלדה בקוות נור יצ  -  
 מ'.  1.00 -לא יותר מ  -  1בקוטר עד " SPת נורוילצ  -  
 מ'. 1.50 -מלא יותר  -מעלה ו 1"¼  -בקוטר מ  SPנורות ילצ  -  
 מ'. 1.0 -ותר מלא י - 2טר עד " קוב ,וטילןליב פו-נורות חומר פלסטיילצ  -  
 מ'.  1.0 -לא יותר מ  -  3ד "ע  2ר ", בקוטוטילןפוליב -פלסטימר ת חונורוילצ  -  
 מ'.  1.5 -לא יותר מ   - 3, בקוטר מעל " פוליבוטילן -טיומר פלסנורות ח ילצ  -  
 ת פוליבוטילן. רונוי המרחקים לפי צ  HDPEת נורוילצ  -  
 ת. "מ לפחומ  5עובי ב רץ"י אטם גומי מחו דו למניעת רעש עודב יעי התליה כל אמצ   07.8.4 
 ביעה". ם בהתאם למפורט בסעיף "ציים וצבועתכת יהיו מגולבניזרי המל אבכ 07.8.5 
ושופכין  יצ 07.8.6  דלוחין  יוחזמנורות  אופקית  המורכבים  פלסטי  לכל  חומר  מתחת  קו 

ק בתליה  ולאראש  יחוז  בועה  לכך  בנוסף  הצמטלטלת.  פלסטי  מ  תונוריקו  חומר 
 לטלות. בועות ולא מטתליות קמ' ב 1.00  -מקים של לא יותר במרח

 
 ת ביוב תיעול ותאי ביקור 97.0

ותיע  07.9.1  ביוב  בצינורות    בחניהול  קווי  המפרט   P.V.C  SN-8יבוצעו  דרישות    -ולפי 
 עד לצינור.מ'   1.00מק ובעו 7.5סעיף   

עהאביזרי 07.9.2   אביזרים  יהיו  ביקורת  ם  ולהורא תא הבם  לתקנות  ות  ם 
 במקום. המהנדס/המזמין 

ס"מ   10טיפת בטון ת לקורות יסוד עם עע מתחבקרק יותקנו זרים  ת והאביהצינורו  
 סביב. מ

צ   07.9.4  מה  , החלקים האופקיים העוברים באדHDPEנורות  י במקומות בהם מורכבים 
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ון יזוין  בטה  "מ לפחות.ס  15בעובי    20  -במזוין  ים בבטון  יהיו עטופ מבנה  מתחת ל
 ס"מ.  15כל מ"מ   10רזל בקוטר  ברשת ב

ביקור   07.9.5  מחוץתאי  עגולים    ה למבנ   ת  מזו יהיו  דופן  ין  מבטון  ובעובי  בקטרים 
 צוינים  המ

   יבתכניות ובפרט הסטנדרט  
 ישור מזמין או מפקח .שינוי חומר שוחות ביוב או ניקוז רק בא

 כיבוי אש. ת בכניות או רמפלסטיק באזור ח להשתמש בשוחותן אי
  1.25ת בעומק עד  לתאי ביקור  .489לפי ת"י  ומים  אטו  קורת יהימכסאות תאי בי    07.9.6 

מ' יותקן מכסה    1.25על  י ביקורת בעומק מס"מ ולתא   50קוטר  ן מכסה במ' יותק 
 ס"מ  60בקוטר 

שאיבדו   ובגינות  במדרכות   לררכים  מיועדים  יבוצע מכסהנם  של    כב  עומס  נושאי 
 טון.  12.5

המירכדב   ובכבישים  אים  כבוי  לרכב  מכס   אשפה וק  סיל ו/או  ש  ועדים    ה יבוצע 
 טון.  40עומס של ל

תא     07.9.7  מעבכל  יורכב  1.00ל  שעומקו  מחמ'  טיפוס  שלבי  מוקשה  ו  פולימרי  ומר 
 יפוס. וגין לנוחיות הטכבו לסיר ס"מ. השלבים יור 30במרחקים אנכיים של  

תאי    07.9.8  קרקעית  ותיעול  יובל  הביקורת  עיבוד  הל"בהתאם  ייעשה  ב  ת.  לדרישות 
ב  צק  ריצפת בטתוהתא    רקעיתבק ב  .  15  -ון  יעשה  פני הבטון  טיט צמנט  עיבוד 
גלנץ(    -. ההחלקה תבוצע בפילץ )עיבוד זכוכית  1:1לחול של     לק ביחס צמנטמוח

 ובצמנט נקי. 
הפנימיים  ה   07.9.9  קיקירות  למעט  התא,  טרומישל  בכוכים  מלוטשירות  טויחו  י  , םים 

 . 1:1ול בתערובת לח צמנט יחס  לנץ(.מוחלק זכוכיתי )ג בטיח צמנט 
 התאים.הביקורת כלולה במחירי אי ת תיהרחבת החפירה לבני 07.9.10 

 
 חפירות   107.0

וי מים  ווי הביוב וק ו קות להנחת  על הקבלן לבצע את כל עבודות החפירה הדרוש  07.10.1 
מים  פכין, ניקוז,  ת שונורויעבור צ  מבנהה  ךפירות בתו. כמו כן את הח מבנהמחוץ ל

 ו'. וכ
ובזמ 07.10.2  יתבמקרה  החפירה  התעלהג ן  שקרקעית  לקבלן  או  הי  לה  פסולה  אדמה  א 

להוד  מילוי עליו  מהודקת,  בהתאם  לא  בעבודה  להמשיך  למפקח  כך  על  יע 
ע  פות של החלפת הקרקצוע עבודות נוסחתך הקרקעי וביבשינוי ה  להוראותיו. אין

כס  וםשמהפסולה   לדרישה  תו עילה  בגין  נוספת  העפית  על  ונההנד   בודהספת   .
בחשבון  קלהקבלן   המחירים  עחת  בהגשת  זו  הובדה  לימוד  וטיב  ולאור  שטח 

 רקעות בו. הק
המ 07.10.3  ברשויות  לוודא  הקבלן  על  החפירה,  עבודות  ביצוע  שבלפני  שטח  תאימות 

עוברים קו החפירות אי  ו/או טלפון,  ון  נזק שיגב  ואו/או מים  י חשמל  כל  רם  יוב. 
חראי לכל נזק  אוהוא בלבד    ן חשבון הקבל  על  יהיה"ל,  אום כנכתוצאה מחוסר ת 

 צד ג'. למזמין או לכתוצאה מכך,   אשר ייגרם
החיבור   07.10.4  גובה  את  לבדוק  הקבלן  על  הנ"ל  החפירות  התחלת  הקי לפני  ים.  לביוב 

 ך ורק על פי התקן. וב קיים יעשה א החיבור לבי 
הביוב  תעה 07.10.5  לקוי  ללות  תא  )בין  בבחפרנ תיתא(  והתעלות  אה  אורכ ת  לכל    ן חת 

 כנית. ם לשיפועים המסומנים בתאועומקן בהת
באופן ובצורה מתאימה ומאושרת. הקבלן יהיה אחראי    ירות תחוזקנה דפנות החפ 07.10.6 

ו  עבור חיזוקי ש  ישא בכל הנזקיםהדפנות  עקב    ייגרמו ע"י מפולות לרכוש ולפרט 
ח ם  יק חיזו מספיקים,  חומרבלתי  חיזוקים,  גרווסר  אחרת  או  גשם  עים  ים  סיבה 
 הי. שלכ

התעלות 07.10.7  את  ימלא  "בדיקות  הקבלן  סעיף  לאחר  להשתמש  מבו   מיד  אין  חנים". 
ישתמש בחומר    ו'. הקבלןלצרכי מילוי באבנים, שברי פסולת, חומרים אורגניים וכ 

 שיאושר ע"י המפקח. מילוי רק לאחר ה
של    תבמים( בשכבובה  והרטיים  כנ ים מהמילוי )ע"י מהדק  לן יהדק היטב אתקבה 07.10.8 

נור  יצם הנחת הונה במקוו הת לכל שקיעות שתובי. הקבלן יהיה אחראי  עס"מ    25
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צ חשבונו  על  ויתקן  העבודה,  גמר  מיום  שנתיים  ששקי במשך  רינורות  וכל  צוף  עו 
 ב שקיעות אלה.שיתקלקל עק

ק  ו נז ות אעת תקל להאיר בלילה למני  רות ולסדר פנסים פיחהלגדר את    על הקבלן  07.10.9 
 . םעוברים ושביל

ה 07.10.10  משטח  להרחיק  הקבלן  מהחעל  האדמה  עודף  את  "שפך  רופיבניה  למקום  ת 
העירי  ע"י  שמאושר  שיימותר",  בתכניות  המסומנים  לרדיוסים  בעזה.  רת  יבדקו 

 ן לצורך זה.שבלונה שתוכ
 
 כללי  -ם כלים סניטריי 17.10

ן  ר צדגם והי, האורי ח לפי התבג המשון מהסוס לבמחר  סניטריים יהיוכל הכלים ה  07.11.1 
לה יהמתואר  הכלים  במחירם לן.  אביזרי  כללו  כל  האוריגי  את  נליים  העזר 

 במפורש. להרכבתם ולהפעלתם תקינה והמושלמת אף אם לא צוין הנ"ל 
. שינויים    ותיו בכתב הכמ  ליף את סוג הכלים המפורטנות ולהחרשאי לש   פקחהמ  

מח  בסוג את  ישנו  לה)בלבד    האספקהירי  הכלים  או  בהתאחלתוספת    ם סרה( 
  הרלוונטיים.למחירי היסוד של הכלים 

 ם ותומכות להתקנת כלים סניטריים לימת 217.10. 
והת   המתלים  כל  את  יכללו  ההספקה  ל מחירי  תלוי ומכות  אסלות  ות  התקנת 

 שטחים. גבס וכיורים למ  יםקוגבס או בל ת לקירות לוחות ומשתנות תלויו
ה   לק  מתלה בבחירת  בחשיש  קרמיקתבחת  כי  תו  ון  לרצפת  בדהריצוף  ישירות  ק 

 ה. ביהה בשום מקרלא ניתן להגהבטון ו
וטר  מוט הברגה  בק  /רגי  והאסלות התלויות תחוברנה לקירות בלוקי הגבס עם ב   

                    ה.יאשנעל מיתקן  קיות או תיתלנה טיים, אומים ודיסמ"מ, קונוסים פלס 12
 
 תיה ם הראויים לשמיספקת רכת המעוי חיט 207.1

המערכת   07.14.1  סיום התקנת  שת  עם  מי  ולפני  ילהספקת  על  יה,  לבצע  הפעלתה  הקבלן 
 את חיטויה כדלקמן: 

רין פעיל  קים למיליון כלוחל   50סה המכילה  ולא בתמי המערכת או חלק ממנה, תמ 07.12.2 
 שעות. 6למשך 

למיליון  חלקים    200ה  ילה המכ בתמיס פנים  ה ימרח מב י מי השתימיכל האגירה ל 07.12.3 
 ני הדחתו. רין פעיל במשך שעתיים לפכלו

 החיטוי תישטף המערכת היטב על כל רכיביה.פעולת בתום  07.12.4 
ם  ל הקווים הנכנסית וכל ההארקות שם והדלתוכל חלקי המתכת, התאי . א  

 הארקה.  פסל וח יחוברוויוצאים מן  הל
זרמי    וטרמי בפני  ה באופן מכניידו לעמ יחושב  -ים  צבירה והמבודדסי הפ . ב  

 לתהודה.  ו כן לא תכנסי שיפגעו וכמ שניות מבל 3 הקצר הצפויים למשך 
 עדכני.פסי הצבירה יצבעו בצבעים הנדרשים עפ"י התקן ה . ג  
 ינק(. בשרוול מתכווץ )שר יהיו מבודדים  כל פסי הצבירה   
  

 בעת צקורוזיה ועבודופעולות למניעת  31.70
הקמה  בזמן  התחשבב  של  המתקנים,  ביצוע  לת  הקבלן  בפעולות נקועל  קורוזיה    ט  למניעת 

כך עליו לבצע את צביעת היסוד הראשונה מיד עם  עד להפעלת המתקנים. לשם    בפרק הזמן
 מת חלקי המערכת. השל

כן   ל  כמו  לתועליו  אלקליים  חומרים  בההוסיף  המים  המבחיש  םך  לצורכי  נים               תמש 
 . 9  -ל 8  יהיה בין  PH -שם כך אולייההידר

 לל תליות וחיזוקים(: כדלקמן )כו  במערכת צבע לוונים ייצבעונורות פלדה מגיצ   07.13.1 
 מדלל  בעזרת  םשטח, הסרת שומנישטיפת חול קלה, חיספוס פני ה הכנת שטח:  
  100 – 4 . 
 רון. מיק 80גוון בז,  , לג צבע אפו :שכבה ראשונה  
 ן. רומיק  RAL   ,50 גוון מלוח יון,על   גלסצבע טמ שכבה שניה:  
נורות מי גשם וכו'(  ירות עם צפוי פנים במלט, צונ ידה שחורים )לרבות צת פלנורויצ     07.13.2 

זויתני ברזל:  חלקי  כן  תליותוכמו  חיזוקים,  צביעה    ייצבעו וכו'    ם,  במערכת 



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       64  

 כדלקמן: 
 .  SA 2.5ל לדרגת ניקוי חו :נת שטחיםכה  
 מיקרון.  9-100, אפוד,   EA 9  HBוקסי  ד אפיסובע שונה: צשכבה רא  
 מיקרון.  RAL  ,50מלוח  : צבע טמגלס עליון, גווןהיי שכבה שנ  
 ם בתוך הקרקע: נורות מגלוונים ו/או שחורים המונחייצ     07.13.3 
ב מגלו   נורותיצ   המונחים  שחורים  ו/או  הקרקעונים  במערכת צוי  תוך  מבחוץ    פו 

 . APC  – 2 ות" , מסוג"אבררת תוצשחיל מ  מפוליאטילן  עטיפה 
  ים מתכווצים, וכל בשרווליעטפו ות בקטעים הישרים יבורים וריתוכי המופ החי לכ  

בסרט ייעטפו  "טי"  או  "ברך"  דוגמת  האחרים  יותר    האביזרים  לא  כל  מתכווץ. 
 חיבורים אחר. ו ון תיק

רקע  ך הקבתוים  ( המונחעם ציפוי מלט פניםביזריהם )רים ואחוש   רות פלדהוניצ    07.13.4 
בטום  ע  יסופקו חיבון  עטיפת  חרושתית.  יבוצחיצונית  הריתוך  בהתאם  רי  עו 

 היצרן.   הוראותל
ביצ      07.13.5  המורכבים  מים  להספקת  מגולונים  פלדה  יקבלונורות  הקירות     עטיפה   תוך 

 וללת:ית רגילה בביה"ר, העטיפה כאספלט
 לבנטים וליטוש. הורדת שמנים עם סו .1  
 אספלטי. ימר פרי ה ב מריח .2  
 מ"מ.  2.5חם  ט שפיכת אספל .3  
 . כוכית רווי אספלטספלט החם בסרט סיבי זת האעטיפ .4  
 שפיכת מי סיד.  .5  
 קירות. חריץ ביטון הלפני הריצוף וב  1:3נורות בטיט צמנטי  יעטיפת הצ .6  
ר   החיבורים  והבמקום  את  גורביתוכים  להשלים  יש  ביצוע ת  לאחר    העטיפה 

 עובי כולל(. "ימקרון ע  200) ת "ארוקות"שכבו 2 עם החיבור
 ם העירונית: חיבור ראשי של רשת המי     07.13.6 
ע"י   העירונית  המים  מרשת  תופרד  הפרוייקט  של  המים  צנרת  הרכבת    מערכת 

 . ALFAפוס ה, מטיי)מונוליט( למי שתי אגנים קטי עםמפריד דיאל
היה עליו  י   לאהמונים, וששל    שורגי  "י פסע   שרכך שלא יהיה מגוהמונוליט יותקן    

 ( מכל קוטר שהוא.  BYPASSם צינור עוקף )שו
יהיה בהתאם לרשימה כדלקמן. צב יגוון צבע השכבה העליונה לצ   07.13.7  גלויים  ע  נורות 

 ר המזמין: ר אישורק לאחסופי יבוצע אך ו
 וק (, עם סימון יר 42 ' תכלת )גוון מס  ם:ילקרים רגי נורות מיםיצ -  
 ( 96)גוון מס'  ר תמרו-ם: אדווי אשים לכיבנורות מיצ  -  
 שחור נורות הסקה )הלוך/חוזר(: יצ  -  
 (  75נורות שופכין ודלוחין: חום )גוון מס' יצ  -  

 
 ות זיהוי מערכ 407.1

  נורות, וכן לשרטט יצההברזים,    להרכיב שלטים לזיהוי הציוד,ספק ו בלן לעל הק   07.14.1 
ט והסימנים על  ילוו. את השה ב רימכיוון הז  ו ואת ידפקנור את ת י )לכתוב( על כל צ

ה הצנרת   לאחר  לעשות  הסופייש  החדצבע  בכל  בתוך  ,  בחללים  בשכטים  רים, 
והסימו י הבנ השלטים  מיקום  לו.  ומחוצה  נ ין  במקומות  יהיה  ה.  לקריא וחים  נים 

יהיה   או הצי ור וני צלצבע הבהתאם    צבע השלטים  לפי דרישת  ת, הברזים  וד, או 
 . מפקחה

 07.14.2   ( זיהוי  וכשלטי  קרים  לכי   בוימים  וחיצים  זואש(  הצינורות   רימהון  לכל    יורכבו 
  ית או הסתעפות ולפחות ו מ' בקו ישר, אחד אחרי כל זו  6  במרחקים שלא יעלו על

 הדקים. נורות ע"י מ ים יחוזקו היטב לצלטיהש  ל.בכל חדר או חלאחד 
  ברז פר אותו  למסהה  פר ברז הזין מסצוי  י בוזיהושלט  יסופק ויורכב  ליד כל ברז     07.14.3 

יהיה במ יי כיבוו ס"מ. בקו  5x5ידות  בסכמה. השלט  ותקנו שלטים  עגולים  י אש 
.  ברזיםיו מחוזקים היטב  לס"מ. השלטים יה  5ס"מ עם מספרים בגובה    7בקוטר  
 שרת פליז. שר יט לברז ע"רים מסוימים תורשה תלית השל במק

והחיצ   07.14.4  לצהשלטים  התיבוצע ת  רונוי ים  ע"י  הצנר  צבעזת  ו   שבלונות  ת   על  דרך 
או מוכנות.   שלט  צבע  ואותי  גוון  ב חץ  יהיה  ולפי  ות  הצבעים  לטבלת  התאם 
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יהיו מברז  הדרישה. השלטים  ולברזים  בעובי  לציוד    בהתאם יצבע  מ"מ אשר    3ל 
 פקח. מ ה אם לאישורלמפרט, או מחומר פלסטי בהת

קבל   בלתק   07.14.5  או  מההעבודה  חלק  קשוודעב ת  הה  בין  מוש בב  יתררה,  לם  יצוע 
 והזיהוי. ועמידה בדרישות הצביעה  קחמפשל ה  ולשביעות רצונ 

במחירי 07.14.6  כלולות  וזיהוי  צבע  הצ  עבודות  ברזים,י של  וכו'    נורות,  בכל  מיכלים 
 כל שהיא.  רשים ולא תשולם עבורן תוספתת הנדמקומוה

 
 ם רשימת חומרי 507.1
    מצופה פנים במלט   אינץ 5/32י דופן ב לריתוך עודה פל - ן(בני)מחוץ לנור מים קרים יצ

 " או " טריו" או   APCבסרט " י ועטופת חוץ קולודיאל 
 מסומן   מגולוון לריתוך עטופה ומצופה כנ"ל; 40שדיול 

   , מסומן 12לב דרג ו פוליאתילן מצובתכנית באינץ. א
 ד. בלבקוטר ב

 פלדה  וכד' הנה ה  , לכבות שריפם לשתיהצנרת מי   - ין יבתוך הבנ ,יםנורות מים קר יצ
 , או מולטיגול לא בריתוךש  40מגולוונת שדיול 

   מולטיגול   - )משנים(       ים בשירותים צנרת מים קר 
 תוצרת אברות  40ק' ס -פלדה מגולוונים  -   כבוי אש )הידרנטים( 

 ( HDPEגבוהה ) בצפיפות   פוליאטילן  -     ןיכ וחין ושופנורות מי דליצ
 124  יזל יציקה ת"או בר      
לן או פוליאתילן בעל  ליפרופיכל נקז הנה פו  -             וצינורות אוירלוחין צנרת ד

ׂ (, HDPEגבוה ) צפיפות    ׂ  כמסומן בתכנית. ׂ 
 (HDPEבוהה ) פוליאטילן בצפיפות ג       -               מי גשם     רותוניצ 
 נים פ פוי מלטחורה עם צי או פלדה ש       

 
 ים  כללי תנאים .134

 נים רק והתקתחום הפ .1.134
הינם  במהדורות האחרונות   1596"י ת או NFPA 13, 20ם  אמריקאייהתקנים ה . 1

 ן לקבלן. מסמכי החוזה שבין המזמיחלק בלתי נפרד מ
החוזה    כימסי נפרד ממפרט המיוחד חלק בלתהנ"ל מהווה המבנוסף לתקנים   

ת  וש ת בין דריומקרה של כפיל  ם. בכלתקנוניהאת יר ים, לפרט ולהבהובא להשל 
 חד. ת המפרט המיועדיפות דרישומפרט המיוחד התקנונים ובין אלו שב

האמריקאיים,    בנוסף לאמור בתקנוניםכל המצוין להלן במפרט המיוחד הינו  
 אחרת. ין יצו אלא אם 

  ין זה רת בתכניות א עבודה המתוא כל כן לתכניות וע מפרט זה מהווה השלמה ל 
 . ף במפרט זהסות ביטויה הנא אשתמצכרח המן ה

 
 . 1596אש , ת"י   תקן בטיחותנים, כולל  ע כפוף לכל התקכל העבודה תבוצ  .  2

 
 
 
 

 ותקשורת עבודות חשמל  -  08פרק 
 

 ם הענייניתוכן 
 וחדים תנאים כלליים מי   08.01
 לים בימו   08.02
 ם כבלים ומוליכי   08.03
 ות חרא  הגנותות והארק   08.04
 ג ובקרה למתח נמוך מיתו לוחות   08.05
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 רמכשו   08.06
 םם והתקנתזריאבי   08.07
 גופי תאורה    08.08
 . אנרגיהכון בוחיס  מבנהמערכת בקרת    08.09
 . משולבת כריזה  מע' גילוי וכיבוי אש    34.02
 רום . נטרקום חמערכת אי    35.01
 .  חכמה ומשולבת עם ג"א כריזה ' מע   35.02
   .ריצהגילוי פ תכמער   35.04
 מע' התראה מפני רעידות אדמה.   35.06
 "ס. מע' טמ   36.04
 ווים. ם נלותישיר   98
 ת  כלליו הבהרות   99
 

 ים מיוחדיםכללי תנאים    08.01
 הנחיות כלליות 08.01.1.1

 תאור העבודה
, עבודות חשמל בפיתוח  מתח נמוך,תקשורת , חשמל מכרז חוזה זה מתייחס לעבודות 

כולל את  מתקן החשמל והתקשורת  .תויוכנ ות והת הכמוי תבכ ט,אר במפר ו' כמתווכ
 ם: באימרכיבים הה

   דרש הקבלן לבצע:בודתו נבמסגרת ע

חשמל  חהזנת   • מיבור  בגדמארון  החשמל  ניה  חברת  להנחיות  בהתאם  הפיתוח  ר 
, והזבוי גנרט מערכת החלפה לגימפסק פרטי הכולל    /לארון חשמל   נה לארון  ור 

    .מבנה  ראשי בתוךחשמל 

נישיב • לארוןצוע  גנרטור  משח  ה  לחיבור  והזנה  ל   ) לאשות  ראשי   )    / למפסק 
 ור בגדר .פה גנרט מערכת החל

ראשי  מהזנות   • חשמל  חשמל  ר אלבמבנה  ארון  בפיתוח    משניים ונות  )חלקם 
 . (בהתאם לתוכניות

 לוחות חשמל מתח נמוך.  •

 כות באתר. ריובית  רקעת קתיות צנרת תשת •

  , הזנות, מתקן כח  ,למשת חת הספק: מערכללוכ  באתר  וריציב ן חשמל  ביצוע מתק  •
 כו'. מאור, פיקוד ו

 אנרגיה. יסכון בה וחקרת מבנמערכת ב •

 .AV  תומערכו   ניהמחשבים טלפומערכת תקשורת  תשתיות ל  •

 מע' גילוי וכיבוי אש.  •

 כריזת חרום  •

 מערכת גילוי פריצה.  •

 .CCTVכת מער •

 ה . דמ א רעידותמערכת  •

 חרום .   מערכת אינטרקום •

 ז. רכסמכי המבממפורט כ ת ווהפעל  קותבדי •
 

             –מערכות גילוי פריצה  הבהרה לגבי         •

     אספקה והתקנת הציוד תבוצע ע"י קבלן ממונה ע"י         

 ראשי. המזמין. עבודות התשתית וההכנה באחריות הקבלן          
 

 
 הקבלן המבצע  08.01.1.2
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את    המבצע  החשמל הקבלן  קבלן  יהי  עבודות  עלה  קב  רשום  רישום  חוק  ים נל פי 
הנדלעבודו  בנאיות  התשכסה  והכללים   1969  –"ט  ת  הצווים  התקנות,  החשמל,  בענף 

   .תלפחו 2-א  160וג  שעל פיו, ורשום בסיו
יהקב  ניסיוןלן  בעל  לפ  5של    היה  ביצועשנים  דומים.   רופ  חות  יצרף ייקטים  הקבלן 

לפחות   של  רשימה  ב  5להצעתו  מורפרוייקטים  רמת  והעלי  תואמים כבות  כספי  יקף 
זהפל ואשרוייקט  בוצעו  ,  בר  ידו  מכתבי  על  בצרוף  האחרונות,  השנים  חמש  מהלך 

 המלצה מהלקוחות. 
של   08.01.1.3 נשמהותה  הצעהעבודה  הינוא  זו  ויבהה  יספק  שהקבלן  מוש,  מתקנים  למים צע 

חו ם  ינ ומוכ כולל  העבודות,לפעולה,  לביצוע  וציוד  עבודה,  שמתואר   מרים,  כפי 
שה זו  טים ובבקים בשרטומופיעודות שלא  ב עוכן כל הציוד וה  צורפים,בשרטוטים המ

 אך הכרחיים לביצוע והשלמת העבודה. 
במס 08.01.1.4 המופיעות  הדרישות  ע"כל  ימולאו  זה  הקבלן  מך  מביי  העבודהכחלק  וללא   צוע 

נ  מודגתשלום  הדריש   כי   שוסף.  כל  בדיקות, מילוי  לרבות  זה  במסמך  כמפורט  ות 
תהליך ה הדר  פעלות,  הגשהקבלה,  הינכה,  המתקן,  ספר  מוקד  ו ת  לתשתנאי  לום ם 

 של הקבלן. אי קיום ההתחייבות תראה כעיכוב בביצוע העבודה.  ון הסופיהחשב
 

 לרבות: צוע עבודותיו ים לבי דרוש אמצעים האת כל ה על חשבונו יספק הקבלן 08.01.1.5

 ני לביצוע העבודה.ור וחיבור חשמל זמטרגנ •

 וחפירה. ציוד שינוע הרמה   •

 מכשירים. עבודה ור, כלי י עזחומר •

 פוס וכיול המכשור. הארקה, איקות לבדיירים ש כציוד ומ •

 ציוד ומכשירים השוואתיים לבדיקת סיגנאלים.  •

 יות. רמונים לבדיקת הציוד ומכשיר •
כלי  לן  הקב 08.01.1.6 כל  לביצוע  העבודה הדרושייספק את  והחיוודבעם  כגון: ות ההתקנה  וט, 

 י רודות ריתוך, מכשית אלקטרוריות, רתכו, מקדחות, מס אמצעי הובלה, הרמה, חיזוק 
ריכים מוגנים בממסרי פחת וכו'. כל הציוד ימצא כבלים מאירוסטה,  רטי נ הידוק לס

  במידת הצורך. חציבה  או  /חפירה ו  ג לאמצעיהקבלן ידא  בודה.לת העבאתר מיום תחי
 . יצוע מושלם של העבודההדרוש לב כח האדם עם רוך ע הי הקבלן יה

ציוד, כלי    וןלאחס מחסן    םרגן ומוכן באתר עהיה מאון י ודה הקבליצוע העבלת ב בהתח
 תר.באהמזמין לא יספק הנ"ל לקבלן אלא יקצה שטח עבור הנ"ל   חומרי עזר. ועבודה,  

 
 ני דרך לו"ז ואב 08.01.1.7

לביצוע  בה הכללי  ללו"ז  בכפוף  הפיק   עבקשי   המתקן.יצוע  ע"י  כפוף  ויאושר  ויהיה  וח 
 העבודה.  המפקח ומזמיןלהחלטות 

ביצו   חווהדי העבודעל  הע  ביומן  ייעשה  הקבבעה  של  יומי לן  ודה  יכלול   ויהיה  והוא 
כספיים.   חיובים  משמעותם  אשר  מסודר    ח הדיוונושאים  ברור,  כגון: ומיהיה  פורט, 

ציוד( שמות ומספרים של ה)  שר הותקנוהותקן, לוחות וציוד עיקרי אאשר    וג הציודס
 זרים וכו'. ור, אבידודים(, מכשים ואורכים מכבלים )זיהוי על ידי מספר כבל

 
 

 קדמותאי המות תנתכול 08.01.1.8
לא צורפו    ת, אשרין משרדיהוצאת הועדה הבבעל המכרז חלים תנאי המפרט הכללי ש

 למכרז. 
 העבודות בכל עת את כל הפרקים שלעיל. וע תו במקום ביצשורבק ן להחזיעל הקבל 

 
 יות הוראות כלל 08.01.1.9

 : ד ממפרט זה הינםים חלק בלתי נפרודה המהוומפרטי העב                      

 . 108תקן ישראלי   ,עשפורסמו מכח החוק עד ליום הביצוות  ותקנ תשי"דחשמל חוק ה  •
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 .יםרודיזל גנרט רד העבודה בדבר התקנת תחנות ת משתקנו •

 . UL/ תקן    CE/ תקן  VDEתקן גרמני  •

 גילוי אש. מערכת  עבור  V.D.Eותקני  UL, תקני  1220תקן ישראלי  •

 ה. י פריצערכות גילו, או שו"ע עבור מU.L  1076, תקן 1337תקן ישראלי  •

 . 034מפרט כללי למערכות גילוי אש  •

 . 035 שורתערכות תקמפרט כללי למ •

 .  08שמל המפרט הכללי לעבודות ח •

 . 61439וחות חשמל ישראלי לייצור לן קת •

 העירייה . דרישות  •
 

 . UL/ תקן    CE/ / תקן   VDEתקן  הבאים :  התקנים  שראלי יקבעובהעדר תקן י
 

ן: עמדו בתקנים בין לאומיים כגו ית מכרז זה  פקים במסגרכל הציוד והמכשור המסו
NEMA, IEEE, ICS, CE  -    מסוג והפרעות  רעשים  כן  -וכמו  R.F.I  -ו   E.M.Iלגבי 

 מוניות.תקנים לגבי רמת ההרבדרישות ה
 

                                                                           השראתי לפחות.    20.9המהירות יהיה  ויסות וםעבודה בתחבכל מצבי פק הס מקדם
בהם  חשמל  החשבונות    נישבק שיופיע  מקדם ההספלבדיקה יהיה  הקובע    יוןקריטרה                     

נרשם ירו  לא  הספק  מקדם  בגין  אלהחשבונות  הד,  קנס  סיום חר  לא  קוופשה  יהיו 
 ופן תקין.ולאחר שהמתקן פעל בא לןקבה עבודות

 
יקוזזו קבלן והחשמל יחולו על ה  בחשבונותרשום  , כ  נמוךספק  מקדם הבגין    קנסות

 בחשבונות החשמל. תוסקנ יופיעווכולל תיקון מקדם ההספק כך שלא   כרו , עדמש
יהיו    כנדרשהספק  המקדם  פור  ישלצורך    ים הנדרשיםירים/אביזר כשמ/ האמצעים  כל                     

 .תוספת מחיר ללאהקבלן  חע"
 

י כלל המערכת, גבוליסופק  ל ציוד שלגבי כ  ((THDהכללית  ת  יות ההרמוננדרש שרמ
 על חשבונו רשות  ל הפעולות הנדהקבלן יבצע כ   ם.זרב   15%-ותח  מב  %4לא תעלה על  

מ הרכולל  הוסמוניודידת  מסנת  משנים,פילפת   , קבלים  ע"מ טרים,  וכו'  נקים  
גדול יהיה    חשמל כלפי חב' ה לעיל ומקדם ההספק    כמצויןיות יהיה  מונההרסה"כ  ש
 העבודה.ל תחומי ראתי בכ הש 0.92-מ
 

, תיעוד ממוחשב,  וות כולל מסמכיםנל ה  ות השונותכל הציוד והעבודות וכן כל התפוק 08.01.1.10
  בלת זמןהג  ללאל מלא ומושלם ד ותפעוועדים לתפקויהיו מי  -ו' תוכנות, דיסקטים וכ 

ת נדרש מיידי בכל מקרה של כשל מתחייב הקבלן לתקן את ה י אחרת.או מגבלה כלשה 
 לו.  ום שנגרמ ור נזקיזמין בעבת המולשפות א

 
 ות תילשעבודה ממ ומילוי אחר תקנות  תרישיונו 08.01.1.11

,  , חב' החשמלרישות המשטרהבכפיפות לחוקי הארץ, לד ע את העבודה  על הקבלן לבצ
 בור. ה על הציון ולהגנשורת ובזק, לביטח העבודה, משרד התק משרד 

ת מקומיומשלתיות ו עבודה מ   תקנות  של כל  ויק ד מובמיוחד יהא הקבלן אחראי למילוי   
 "י השלטון בקשר לביצוע העבודה.ע  עושנקב

 ונות הנדרשיםכל הרשי )אם והיכן שמוגדר( להחזיק ב משנה מטעמו קבלן ו א  על הקבלן
 נים. מכרז השו הדרישות במסמכי ההעבודות עפ"י כל צוע כל  לאספקה ובי

רשויות  "י ההנדרשים ע והאישורים  הקבלן ידאג לכל התאומים, הבדיקות, הביקורות
 מכרז זה.  רתגס עבודות בממשהת"ק, ח"ח, בזק( לגבי הציוד וה: )כגון וסמכותהמ
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ישות  יעתו את הדרמסיבת אי יד היה זכאי לכל תוספת כספית שהיא לא י   הקבלן
ם  כלשהיא עקב איחור שנגררכת זמן לקבלן האק מהן. לא תינתן תקנות הנ"ל או חלוה

 ל.תקנות הנ"ישות והשל הדר אי מילויין ע"י הקבלן מפאת 
 

 העבודהב טי 08.01.1.12
צענה על ידי בעלי  ות מקצועיות תבווד בעה ביותר.  העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוה

 ועם. קים בקביעות במקצין העוסעל פי כל ד סים, ומורשיםמקצוע מומחים, מנו
כל   בהתאם למפרט ולכתב הכמויות.  לתוכניות המזמין וכןהעבודה תבוצע בהתאם 

  שויידרפקח. במידה המ שור את אידרוש הכמויות ת מהמפרט או מכתב ה סטיי
היה להודיע מראש  והמפרט על הקבלן יבניגוד לתוכניות  םימסוע דבר מהקבלן לבצ

דרש   במידה והקבלן לא  לבצע  את השינוי.רש כדי אשר הוא דו כתב את הסכוםב
ה  העבודלולה ילו כ בר כאתמורה עבור העבודה הנוספת ייחשב הדש ובכתב מרא

 רז.ו במכבמחיר הצעת הנוספת 
לכל שאלה  בע היחידי ביחס קו ה  מין, יהיההעבודה אשר יקבע על ידי המז ח עלהמפק

העבודה תבוצע  ביותר. אלי העדכני מש בתקן הישרשתתעורר ובכל מקרה יש להשת
לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם  ר כללים  קנות בדבוף לחוק החשמל, תבכפ

ן זאת על  לתק לן ת הקבייב אאלו תח נות מתק ה סטיי. כל  חברת החשמללדרישות  
 מור. חשבונו כך שיתאים לא

 
  משנה  ינקבל 08.01.1.13

וחדות העבודות המימתאימים בכל  בקבלני משנה וביצרנים וספקים  ריעזהל על הקבלן 
שנים   3י ניסיון של נה יהיו בעל, קבלני המש גיל של עבודתושר אינם בתחום הר א

 .םיקטים דומילפחות בביצוע פרו 
ו  רשימת כל קבלני המשנה שבדעת . את .ה.עום צע מיגיש תוך שבו על הקבלן לה

מוחלטת   את רשימת היצרנים. סמכות המפקח הינה מה זו תכלול גם שיר להעסיק,
ת  ה לתביעוהווה עילו. פסילה זו לא תה ויצרן שיוגשו לבלן משנלפסול כל ק/לאשר

סקת קבלן  ר העקבלן, אישויצוע מצד הכספיות כלשהן או תביעות להארכת זמן הב
 המפקח. ע"י בכתבהיה  נה י מש

משנה או יצרן אשר אושרו  מהאתר כל קבלן  לקס לשל המפקח נשמרת זכותו  :מודגש
רטים ולנוהלים  עבודתו בהתאם למפבצע את ינו מסוגל לרר בדיעבד שא בכתב אך נתב

וע  עיכוב בביצו עומד בלוחות הזמנים שהוקצו לו וגורם לאו שאינ/קובלים והמ
הנוסף  נת היקף עבודתו ומסירת החלק  הקט ן אויצר ה אולן משנ וק קב, סיל העבודה
פיות כלשהן.  יעות להארכת זמן ביצוע או תביעות כסתהווה עילה לתב  לא רלאח

י המשנה  רוח זו עם קבלנהסכמים ב    ע"י חתימת  ק יינז לכך שלאהקבלן ידאג 
 ים. והיצרנ 

ני  לקבלקבלן הראשי תשלום ה עקב איוב בביצוע  במידה ויגרם עיכ :בנוסף מודגש
עבודה הספציפית  ה תמאחר להשל  המפקח להביא לאתר קבלן משנה  רשאישנה מ

משנה ע"י  לקבלן הכום שישולם ו הבלעדי והסבמחיר שימצא לנכון ועל פי שיקול דעת
לן הראשי ואילו התשלום לקבלן  י של הקבן התקופת ירות ינוכה מחשבוהיזם יש

 דה. יצע את העבולו ב ההסכם כאי לפי מחירי הראשי יהיה 
מעיס :הערה  ציוד  לספקי  מתייחס  אינו  זה  כגוןף  מחשוב  יוצ  יוחד  בקרה,  ד 
 תקשורת הכלולים בהצעת הקבלן. ו

 
 תבטיחו 08.01.1.14

 ועפ"י כל דין:  המכרזהרשום במסמכי "י קבלן עפה ע מאחריותמבלי לגרו 
שות ביטוי בדריר בא לידי לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, כפי שהדב קבלןעל ה

דין.  ל כ ועל פי  חרא רשמיטרת ישראל, כל גורם רה, משהתחבו רדמשמשרד העבודה, 
 לי.ת המכרז הכלהחשמל והוראוברת עות השונים והנחיות בטיחות של חלי המקצוכל

"י הקבלן. הקבלן  ת הנקוטים ע מצעי הבטיחווש שיפורים באיהיה רשאי לדרקח  המפ
תנאי  נפרד מי לת תחשבנה חלק ב  הנ"לוההוראות  א כל דיחוייפעל בהתאם לנדרש לל

 סף. חוזה. לא ישולם תמורתם בנוה
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ם  הבטיחות  דרישה בתחווצהר ומוסכם בזאת כי שום  מהאמור לעיל מ  ערוגלמבלי 
, לא תפטור את  ע"י המפקח בנושא זהלפעם  , מפעםויינתנאם   שינתנו,או הנחייה /ו

 . הםגי בטיחות כלשנוה   ל חוק ו/אועליו לפי כן אלא תוסיף לכל חובה המוטלת הקבל
רה וכל  ידאג לתאורת אזהו ת ודרות זמנייתקין הקבלן שלטי אזהרה, גלצורך  בהתאם 

 האמצעים הדרושים. 
 

 עבודות הגנה על ה 08.01.1.15
 ועפ"י כל דין:  סמכי המכרזעפ"י הרשום במלן יות הקב וע מאחרלגר  מבלי 

ו כל  ו/א  אמצעי סבירהציוד בכל על הקבלן להגן על אתר העבודות, על העבודות ועל 
ת כתוצאה  בורלא,  זק שהובכל נ ויינזק ידי המפקח כך שלא ל ע  ששיידראמצעי אחר 

זיה,  ק, קורוירת מים, אבלנ"ל כמו חד ת מזג האוויר ומתופעות לוואי הנלוותופעומת
 יו"ב. ריצות וכריפות, פ כן: גניבות, ש-מורוח, אבק וכ
ובלעדית לזאת,   יות מלאהן באחר, ישא הקבלנזק כלשהו כאמור תהיגרמובמקרה של 
רצונו  המפקח ולשביעת  ותארא, לפי הו את הנזקים על חשבונו הו ייב לתקןוהוא מתח

עתו ולא  מחיר הציל כלולות בעם האמור לע  המלאה של המפקח. ההוצאות בקשר
 את.ום תביעות בגין ז תוכרנה ש 

ת  רכת ולתקופעד כאן מחייב את הקבלן למשך תקופת הקמת המע אמור כל ה
    .האחריות

 
 ימים קנים קיעות למת רמניעת נזקים והפ 08.01.1.16

על הקבלן לנקוט בכל  ז שום במסמכי המכר הר י הקבלן עפ"מבלי לגרוע מאחריות 
לדרכים ולציוד, ניינים הקיימים, נים ולבנזקים למתק הימנע מגרימתהאמצעים כדי ל

 . בלים וכו', מים, ביוב, כל, טלפוןקווי חשמל
גרימ של  כלשהבמקרה  נזק  הקבלו,  ת  על  מתחייב  מיד  לתקנו  ו שבונו.  חן  לא במידה 

שבוע תוך  התיקון  לשביע יבוצע  רשאיר  ת ויים  המפקח,  תיקון   צון  את  לבצע  המפקח 
 ן הקבלן. אחר על חשבו הנזק ע"י קבלן

ך,  רים פעילים. אי לכמקרים במתקנים ואתבחלק מהמתבצעת שהעבודה  הדגישל יש
 מתחייב הקבלן:

לפחות    םמסויקן  תמזמין לעבודה במממונה מטעם הה  עולותיו עםלתאם את כל פ •
 שבוע מראש. 

ש • מראש  אופיי מודגש  תבוצענ  של  םבשל  בשעות  המתקנים  מהעבודות  חלק  ה 
 ות זמן. חריגות ובהגבל

ים על  וצעות במתקנים פעילמל המבו החלפת לוחות חשבור ו/א ודות חילעב  באשר •
לדאוג   חלופי  הקבלן  הזנה  למש  -לסידור  שאזמני  כך  המים,אבות    ךתמש  ספקת 
 ודה.הלך העבמללא דופי בכל 

אפשר • תהיה  העבודה  יום  להפעלה בסיום  ולאמ  ות  הציוד  כל  של  המתקנים  ה 
 ה. הקבלן לעבודלפני כניסת  בהתאם לתנאי ההפעלה הקיימים

לפון, דלק כבלים  חשמל, קווי טיקות, עמודי מים כגון: עת ד מתקנים קייה ליעבוד
שמל  חהתקשורת, חברת השרד גחת אנשי מאישור ובהשיבוצעו בתיאום ע"פ 

 החברות הנוגעות בדבר.שויות ווהר
חילת  ם ת פירה חייב הקבלן בהשגת הרשיון טרבודה לחרשיון ע ושרדום בו מק בכל

 העבודה. 
ום עם נציגי  קבלן לסמן באתר, תוך תיא החפירה כלשהי, על עבודת  לפני תחילת

ם של כל  מיקוטיות, את מברות הרלבנמכים ועם כל הרשויות והחהמזמין המוס 
רים. לאחר  אח  םע"י קבלניעבודה, לרבות אלה שבוצעו  באתר ה  הקיימים המתקנים

מוגבל   ים בשטחבעבודת ידי ן יגלה הקבלן קווי מים, ביוב, חשמל, כבלים, טלפו  איתור
 את עומקם. 

ות ישור לתחילת ביצוע העבודקדמות אלה, יקבל הקבלן א רק לאחר ביצוע עבודות מו 
 .יותבהתאם להנחבאזור, 
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בר.  בד םים הנוגעיתיאום עם המפקח ועם הגורמ וצענה בדמות תבקכל העבודות המו
פקוח  , רשיונות ו יונות, אגרותהכרוכות בהשגת האישורים, תאומים, רשכל העלויות 

י היחידה לעבודות ולא  ול במחירהסדר כל ל פי כל דין ו/אוגורמים מאשרים ע  של
 ישולם בנפרד. 

 
 נים וספקיםים, קבלת, יועצם רשויום עתאו 08.01.1.17

 ת: ובנטיים, לרעבודתו עם כל הגורמים הרלב אם אתלן לת הקבעל  
יצוע  חיות לפני ב דת הצורך, הנע"י המפקח, כולל, במי עבודות יאושרו כל הציוד וכל ה

 לאחר ביצוע.דיקה ו/או אישור וב
צעו,  ם וכו' יבוכגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, כבליקנים קיימים  עבודה ליד מת

מל  נשי משרד התקשורת, חברת החשגחת א ובהש שורשא, בתיאום, באילנו בהתאם
חובת השגת  בדבר. במקרה של חפירה חלה על הקבלן  החברות הנוגעות  ו  תווהרשוי

 יון החפירה. רש
 רים.ני העבודות באתמועדי וזמ ם עם המפקח לן לתאעל הקב

ב לסמן  הקבלן  על  שהיא,  כל  עבודה  תחילת  תילפני  תוך  כל  אתר  עם  יות הרשואום 
המזמ מיין  ונציגי  והחדקומם  את  הקיימים  המתקנים  כל  שיוקמשל  תר בא   ושים 
לא . כשורמות זיהוי וסימון ציוד, לוחות, חווט העבודה, לרבו בירק  צוע  חר 

מו עב יקבל  ודות  ביצועהקבלן אקדמות אלה,  בהת  ישור לתחילת  אם העבודות באתר 
 להנחיות. 

    שויותמהרישורים הנדרשים נות והא, הרשיוכל ההיתריםעל הקבלן לקבל את 
 תמורתם.ם ול כולל התש המוסמכות לצורך ביצוע עבודתו,

  את ומתפעלת  המתחזקת החברוה מזמיןנציגי הפעולותיו עם ן לתאם על הקבל 
 ם.המתקני

א השגת הרשיונות להפעלת  לתאם את נושקבלן לטפל ואלחוטית על ה  עבור מע' פקוד
תחנות ממסר.  פעולות , הקמהשויידרדה במי  קרה לרבות,למערכת הב  התדר האלחוטי
 מפרט.ל הנקציונליות שפוהו ת הטכניו הדרישות  כך שיענה על

 
 קבלנים אחרים באתר  08.01.1.18

באתרים ולבצען   צע עבודות נוספותרשאי לבין יהיה מזמי הסכם בזה כ מוצהר ומו
   לנים אחרים, בחלקן בו זמנית. בקאמצעות ב

קח  בע המפאתר יקב עבוד באותו הזמן או יותר ל לנים ות לשני קבבמקרה שאין אפשר
 את סדר העבודה של אלה. 

 
 חרים א י"עבודות ע 08.01.1.19

יוד  עבודה או צ ות אחרים, כלו לספק הן בעצמו והן באמצעאי לבצע אהמזמין רש 
שורה או משלימה את  דה כזו קף אם עבות על פי החוזה, אנם כלולים בעבודושאי

  בודהל העוע כג במשך מהלך ביצ . הקבלן ינה סכםצען לפי ההשעל הקבלן לב העבודות
כאמור ויספק להם  המבצעים עבודות ה  לא זמין ועם במלוא השיתוף והתיאום עם המ

 . ששיידררותים כפי יש
 

 דאספקת ציו 08.01.1.20
הובלתו(  רק עם אספקת הציוד )כולל  רת מכרז זה תחשב וד במסגאספקת הצי 

 אושר אחרת ע"י המפקח.   לאתר)ים(, אלא אם
 .רוןאח ייצורם לחלוטין מדגם חדשי מרים יהיו הציוד והחו

נים פעילים דומים  ברו ניסיון במתקוצ ק וכרים בשוסוגי הציוד והחומרים יהיו מ
כמפורט   התקנים והדרישות  דים בכלההצעה ועומ ני מועד הגשתבמשך שנה לפחות לפ 

 נים. מכרז השו במסמכי ה
ו אלו  בקריטריונים  עומדים  שאינם  וחומר  אספציוד  המ שתאושר  ע"י  ו/או  נהל  קתם 

יתק ב המפקח,  תקייגהסתבלו  למשך  והרצה  בדיקה  לצורך  של   ות   שים ודח  6ופה 
ממועד היה    לפחות  ו/אוהקבלה.  תקלה/תקלות  דרי  ונמצאה  בין  המפרט פער  שות 

מת  ביצועיםל הקבלן  מיידיתבפועל,  לתקן  חשב  חייב  הועל  את  או  ונו  תיקון  טעון 
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, עיל דרש ל שצבר הניסיון הנאו מסוג אחר,    מאותו סוג  חומר באחר,להחליף הציוד/ה 
פקח. כל סוגי הציוד תו הבלעדי של המדע  לורו ושיקו זאת מיידית על פי דרישתו, אישו

 ל המפקח. יוגשו לאישורו ש
ח יפסלו בדיקה אחרת של המפק  ו בכל, בבדיקות באתר אהדגימה  ובבדיקותרה במק

או המוצר  ר ו/לן את החומ, יסלק הקבוצרים עקב אי עמידתם בדרישותחומרים או מ 
 . ועל חשבונ   מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת  עותש 24תוך הפגום 

 מידה ולצורךוד. מודגש שב דרישות מינימום לציחד להלן מופיעות במפרט הטכני המיו 
יש צורך בציוד נוסף   והטכניותיונליות  ה בדרישות הפונקצהמערכת ו/או עמידהפעלת  

על   ום,נימת המיפרים לעומת דרישיצועים משות וב כונונים, תעל נתוו/או בציוד ב
 ו תוספת תשלום כלשהי.במחיר יחידה ו/א י ונ פר ללא שיהקבלן לספק את הציוד המשו

ת על טיב ורמת לקיים בקרה פנימישעליו  כי מכרז זה מחתימתו על מסהקבלן מצהיר ב
 רים הן במפעלי הייצור והן בשטח. חומוצרים וההמ
 

 בלן נציג הק  - העבודל המנה 08.01.1.21
"חשמלאי  חשמל, בעל רשיון  ת, מהנדס/הנדסאידוובביצוע הע הקבלן יעסיק לצורך

ן ע"י  עד קבלת המתק ופת הביצוע ול תק , בכ אתר, בהל עבודהבתור מנ -ות לפח ראשי"
 . המזמין

 מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ע"י המפקח ו/או יוחלף עפ"י דרישת המפקח. 
 

 בודותציוד וע אישור תוכניות, 08.01.1.22
ומקבל  ואישה  תוכניות  יהיו  סירת  המפוופפ כורם  להליכים  "נהלי  ים  בנספח  רטים 

 פורט להלן: ים" ובסדר המבדיקה ואישור מתקנ 
ו כל פרט  וגים טכניים ו/אהיכן שנדרש קטל  ציוד כוללורטת של השימה מפ אספקת ר

 . ומכשורעבור לוחות וציוד פקוד   ששיידראחר 
ת  יונ כהקבלן תו יכין ויגיש שימת הציוד ך ואישור רידת הצור, עדכון במ בדיקהלאחר 

 ע שיכללו כל פרטי הציוד שאושרו. מפורטות לביצו
מקום   להעבודה בפועל. בכ יאות לפני ביצוע יות למצ כנהתאמת התולן לבדוק הקבעל 
בלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד למפקח. באם לא  יגלה הקש
 ו לתיקון.צאות שידרש בכל ההו שה כך ישא הקבלןע

אחרת ע"י המתכנן על בסיס תוכניות   שו, אלא אם יקבעוגי  לן לביצועתוכניות הקב
 תכנן. ע של המכניות לביצומכרז ו/או תוה

זיר למתכנן סט תוכניות +  יות המתכנן ויחדיסקים עם תוכנקבל הקבלן לצורך זה י
 צוע. וספות פרטים לבידיסקטים בהתאם עם הדגשת עדכונים/ת

נת  צעו באמצעות תוכבוי פי שיקבע,"י הקבלן, כ ו במלואן עניות שיוכנ תוכ
"AUTOCAD ." 

  חרונה יהוו הבסיסורתן האמהד אושרות בות לביצוע המהציוד המאושר והתוכני 
 בודה. הטכני לביצוע הע

-ASמר העבודה יגיש הקבלן לאישור המתכנן סט תוכניות עדות לפי ביצוע ) ג עם
MADEבהתאם.דיסק )ים( י ביצוע + לפ יםכונ העד  ( עם הדגשת 
-ASדות" )"עסטים של תוכניות   5לן על חשבונו, ין הקב ת עדות יכיונכ ור תואיש  לאחר

MADEסופית של לפני הקבלה ה קים, למפקח,ן בצרוף דיסר אותוימסו  ם( של מתקני
. התוכניות אהמל  תוכניות קשיח כולל רשימת דה. כל ערכת תוכניות תוכן בקלסרהעבו
תנאי התוכניות תהיה   שתגההעברית.  מתכנן ובשפהלתוכניות ה מידה זהה  כנו בקנהיו

 ודה. לקבלת העב
 

 בודההעקבלת המתקן ובדיקת עבודות ו 08.01.1.23
 כללי 

ותכלול את   ואישור מתקנים"ח "נהלי בדיקה  מפורט בנספות תתבצע כהעבוד  בדיקת 
 השלבים הבאים:

קה  כנים לבדיוהלוחות מר שהקבלן אישר ש בדיקת לוחות אצל יצרן הלוחות לאח •
 בנספח. כמפורט  –פס ע"ג טו 
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 ות. "ח בדיקת הלוח בדיקת הלוחות ויכין דום לכך יבצע המפקח אתבה •
  אישור בכתב ע"י  רשיימסחר  אלא לא   תרתקנה באיצאו להלוחות לא  ה   מובהר כי
 המפקח. 

טופס   • ע"ג  דו"ח  ומסירת  הקבלן  ע"י  בשטח  והפעלה  מתקן    כמפורט   –בדיקת 
 בנספח. 

 אם. התב יכין דו"ח פעולו בשטח ו ת מתקן ותמפקח בדיקה כך יבצעבהתאם ל •

  לפני חיבורו חברת החשמל    רוש להגשת המתקן לביקורתויכין את הדהקבלן יבצע   •
 חשמל. לרשת ה

מתקנ • תבבדיקת  החשמל  מהני  ידי  על  "וצע  רשיון  בעל  אשר  דס  בודק"  מהנדס 
 .המשךורט ב, כמפיבדוק את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח

יבהקבל • המתקאדוק  ן  כל  ויתקןת  הליקו  נים  כל  לפני  את  הבודקים.  מנזהיים  ת 
בציודהקבל נחוצה  עזרה  כל  לבודקים  יגיש  ואנשן  מכשור  ה,  לביצוע    בדיקות. ים 

ל וללא  זאת במסגרת מחירי הי  י שיתגלה בבדיקות, כלייקוהקבלן יתקן כל  חידה 
 כל חיוב נוסף. 

דיקות  ם עבור הבומל. התשלצע ע"י חברת החשבדיקת מתקני חשמל חדשים תבו •
 ן. וע"ח הקבל   יבוצעו ע"י  – השנרדית זרות אם ור בדיקות חוועב

 כל פרק זמן נתון. ראתי, בהש 0.92-מ לוופק יהיה גד ק במתקן שיס פגורם ההס  •

  נדרש שרמת ההרמוניות,  עולה ושימוש מבחינת רמת  הקבלן יספק מתקן אמין לפ  •
תעלה  א  ל  רכיבים(ממהל אחד  )ושל כ מתקן  כל השל    ( THDהכוללת )  ההרמוניות

   בזרם. 15%-במתח ו 4%על 
 

 בדיקות שגרתיות 
הה  על שגרתיות,  בדיקות  סדרת  לבצע  במחיר קבלן  הנכללות  הסעיפים  שונים, י 

 כמפורט: 

 . 500Vן ע"י מגר דוד המתקבדיקת בי •

 בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי.  •

 ומנוע. ועיבוב של כל מנ בדיקות כוון ס •

מסה שבה  בהע העבודה שלו  ם רזחר מדידת מנוע ומנוע לא ת של כל ול ההגנוכי •
 . מדויקמדידה  מצעות מכשירהזרם תעשה באיעבוד בעבודה רגילה. מדידת 

 . מדויקמכשיר השוואתי  יבוצע באמצעות   וס המכשורכיול ואיפ •

נקו • ואימות  הנכון  הפיקוד למקומם  חיבור מכשירי    דות החיבור שלהםבדיקת 
 רים. ית החיבוכנ עפ"י תו

נקוד • חיווט  נכונותבקל  I/O  -ות הבדיקת  ואימות  הדיסקרטי  ר  ים  הסיגנאלים 
 והאנלוגיים. 

 חוונים. מון והממנורות הסי  בדיקת תקינות  •

 ווט החשמלי. ינות החיבדיקת תק •

 יבות התקנת הציוד והעדר רעידות. ת יצבדיק •

 בדיקת גורם הספק.  •

 וזרם. תחמ  –בדיקת הרמוניות  •

 מה לתוכניות. ים, בהתאח ואביזר לו –שילוט בדיקת  •
 .בדיקותח בכתב דו"ח מסכם עם תוצאות ההקבלן למפקיגיש ת וק בגמר הבדי
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 וחדותבדיקות מי
כל הפרמטרים  ידת ה עם ציוד ייעודי למדמומחודק שאי להזמין ב ר  ן יהאהמזמי

רם הספק, מפלי  קצר, הספקים, גו זרמיהחשמליים )לרבות: התנגדויות הארקה, 
בי  כמפורט לעיל לג יםבידים המתחי והקבלן ינקוט בכל הצע ת וכו'(ניותח, הרמו מ

דת הנדרש  ל במיולכ ,שת הבודקויים לפי דריחשמל, עד לתיקון כל הליקהבדיקות  
תשלום עבור הבדיקות  פי המלצת הבודק. הפילטרים מיוחדים לו  ביםכיר התקנת

 ותיקון הליקויים ישולמו ע"י הקבלן. 
 

 בודק -סע"י מהנד הבדיק
 ש בחוק. בודק" כנדרחשמל ס  דנחשמלאי מהאושר על ידי "יו  קייבדהחשמל קן תמ

המהנדס הבודק  ן. שכר  לם ע"י הקבלהל ושכרו ישוהמהנדס הבודק ימונה ע"י המנ •
 דה לציוד והתקנות. במחירי היחייהיה כלול  –ישולם בנפרד לא 

 .  וד, חומר ואנשיםהקבלן יתאם ויגיש לבודק כל עזרה נדרשת בצי  •

 .  ת במחירי היחידהיו ולויכלול הע ו/או הביקורות   אגרות ם עלותישל  הקבלן •
 

 בדיקות טרמיות
מית של  ע הקבלן סריקה טרבלה יבצ שלב הק לפניהרצת המתקן ו לאחר גמר הפעלה ו 

 הלוחות. 
ו"ח תוצאות סופיות של הבדיקות לאחר שיתוקנו כל הליקויים  ש למפקח דהקבלן יגי
 ה. בנושא ז

 
 ית בדיקה תפעול

חלקי    תכלול הפעלת כל   שרא  של המתקן   ן בדיקה תפעולית ע הקבל דה יבצהעבובגמר  
אביזרהפ המתקן לפי תוכניות הפיקוד,  כל  בדי  עלת  ההגנואביזר  וחיבורים, קת  ות 

ת החיווט וההתקנות. הקבלן יערוך דו"ח י לוודא נכונוע"י הקבלן כד  ךתיערקה זו  בדי
 ית.פעולבדיקה התקח לאחר השלמת הבדיקה וימסור אותו למפ

 
 עלת מתקנים פה

)הן לגבי ציוד שסופק והותקן על קית אותה ביצע המלשחאו מערכת  שום מתקן   בלן 
לגבי והן  שסופק  ידו  המ  ציוד  כע"י  יחשבו  לא  ומסירתם  זמין(  תחשב מושלמים  לא 
א  מבחסופית,  הן  כתקינה  אושרה  ופעולתם  החשמל  לרשת  חוברו  כן  אם  ינה לא 

 ת. הן מבחינה תפעוליני( וט הטכהמפר/ שות התקןה לדריתית )התאמבטיחו
 קח. נו של המפאת המוטל עליה לשביעות רצוהחשמלית תבצע ת  רכעמכאשר ה

 
  מערכות החשמל הן בשטח   בכלהעבודה והמתמצא  בביצוע חשמלאי שעסק :הפעלה

ו ה נוכח בשטח במהלך כל זמן הפעלת המתקן גם אם נסתיימוהן בלוחות החשמל יהי 
 . קבלןריות ה קנה שבאחכל עבודות ההת

 תואר להלן:וכאשר יתקיים המם א כמושלמים העבודה והמתקן יחשבו

בדרישות שהיו  כניות ובמפרטים בתו כפי שתוארה    הקבלן ביצע את כל העבודה  •
 שנדרש ממנו.  פיוציוד כ כל פסולתך העבודה. סילוק במש

מבצע"   • "חשמלאי  הצהרת  יגיש  שהמת  שיצוין  -הקבלן  בוצע  בה  לפי  קן 
ובהתו ל כניות  מוסמכות החשמחוק  התאם  ורשויות  כפ   ל  קבע  שנ  יאחרות 

המכר חיבור  במסמכי  קליטת  שבוצעה  ולאחר  השונים  ולאחרז    החשמל, 
 ציוד נבדקה.פריטי השפעולת כל 

 רקות. אות בדיקת הכבלים והארף לנ"ל את רישום תוצן יצהקבל •

 .יקותהכלים והמכשירים הדרושים לבדהקבלן יספק את כל  •

  שצוינו   ת יקה התפעולות השגרתיות והבדיבדיק ות הדו"ח  תף לנ"ל אהקבלן יצר •
 לעיל. 
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 ע"י המפקח. שנדרשו ממנו  סיים את כל עבודות התיקונים כפי לן הקב •

 הקבלן בחתימתו. אושרת ע"יבדוקה ומ  I/Oימת  הגשת רש •

הקבלן הכין ומסר למפקח את תוכניות המתקן בהן הוא סימן את כל השינויים   •
 דות(.ות עוכניועל )תביצוע בפאו תוספות לפי הו/

 ות המפקח. בית שנייה בנוכחטי לובדיקה סימהקבלן ביצע  •
 

 :הערה
כבד מוגדרת  ומא הבדיקה  שניה  ועיקה  הקבלחר  לבצע  ל  וב ן  בתיאום  נוכחות בעצמו, 

את הב  המפקח,  הסדרת  הטעויות דיקות  כל  את  לתקן  לעיל,  שמתואר  כפי  ראשונה 
 ה. שני דיקהישתו ב ולפי דר  בנוכחות המזמין  ולאחר מכן לבצע כאמור

 
 קבלת המתקן  08.01.1.24

הן  מיני אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות לח תיערך  די המפק י ל עהמתקן  לתקב
מסרו לאחר שי ישורי ההפעלה וכן יקה, האישורים וא דות הבדמפקח כל תעוויסופקו ל

ון המפקח ומפלט לשביעות רצספרי המתקן, ספרי הפעלה, תכניות לפי ביצוע הכל קכל 
 ים. השונכרז  הממכי  במס נווי שצכפי 

ת ההקמה והבדיקות שייערכו על המתקן לאחר השלמת לב המפקח לק הקבלן יזמן את
 בלן. ידי הק

ראטופס  יערוך  המפקח    הקבלה  רשימת  עם  פרסתייגויו שונית  בתוך  לתיקון  זמן  ת  ק 
ן הנ"ל תף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק הזמשיקבע במשו

ההסתייגויות  ל  כ  ולא מולאוויאשר המתקן. היה  ספת  ה נורת קבל פקח ביקויערוך המ 
לותה כפוף  נוספות,  ביקורות  דרושות  הבלעדיינה  המפקחהחלטתו  של  תנוכה ית   , 

לות הביקורות הנוסמחשבון הקבלן על  ומוחלטת של העבודות השלמה סופות עד  פית 
 לשביעות רצון המפקח.

, ל קבלני המשנהאת כאשי בלן הריזמין הקהמתוארות לעיל, לבדיקות קבלת המתקן 
כל מהלך  נוכחים ב המשנה/ספקי ציוד ומכשוריהםוכו'. קבלני  ורכשימציוד, קי ספ

זמן   לתמגב א כל חליט על קיומן ללת במידה והמפקח ית חוזרוקות ובבדיקוהבדי
 .שהייה  באתר

 
 הדרכה 08.01.1.25

 קח. הקבלן יבצע הדרכה במועד ובהיקף שיקבע ע"י המפ
 ראשיים. ותח וגנרטור ול ל עמדות תפעול, יות מעה עיקר ל הפע הוראות   הקבלן יתקין

 ול.ובנוהל הטיפ  את הצוות בזיהוי ואיתור תקלותיתרגל  הקבלן  
 

 תקןספר המ 08.01.1.26
טלוגים( ספר מתקן  רית )למעט קעותקים בעב  בחמישהלמזמין  יערוך וימסור  לן  הקב

 מלא אשר יכלול: 

חתו • ביצוע"  "לאחר  תוכניות  וסט  הקבלן  ע"י  המפקמות  עבוע"י  המת ח  קן  ר 
 בור לוחות החשמל. וע

 למפעיל. דפי הוראות ולל כ הכ ספר ההדר •

לצי • מלאים  טכניים  מפרטים  קטלוסט  דפי  הציוד,  כל  של  והמכג  שור  וד 
 . "י הקבלןי ביצוע שהוכנו ע המסופק, פירט 

 דפי הסבר לאיתור תקלות ראשוני ואופן הטיפול הנדרש.  •

 מומלצים. גדרת כמות מלאי רשימת חלקי חילוף וה  •

 וד. י הצי ת ספק רשימ •
 

 ת אחריות ושרו 08.01.1.27
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 בדק  -ות ריחאתקופת ה

 מה. לת תעודת השל ת תחל עם גמר תהליך הקבלה וקב האחריותקופת  •

 . קבלהלמשך שנה מתאריך הודה, עבוהאי לטיב הציוד היה אחרהקבלן י •

ורים  במשך תקופה זו יבצע הקבלן שרותי אחזקה מונעת כולל שגרת בדיקות וביק •
 נוסף. לום א תשזאת ללכל  -ות ותיקון תקל

 כמפורט: ן למצוייוד בנוסף הצ באחראי לטיהקבלן יהיה  •

 לה. ך קבארימת חודש 24 -ד והעבודות לוחות חשמל לרבות כל הציו  -

 מתאריך הקבלה.   חדשים 24 - וציוד תקשורתי ציוד בקרה מכשור, אביזר -
 

 הגדרת תקלה 
לקווי    קוד תפ  ות ו/אוות מתמשכתקנתו ו/או הפרעכל שיבוש ו/או תקלה בציוד ו/או בה

 ות המפרט.לשהו ביחס לדרישכ  רסאם ו/או חו/או לא מות 
 (.ללות תקשורת י מערכות הכו כולל הפרעות בתקשורת )לגב 

 
 שרות והאחריותף ההיק

ידו. בשל אופי  לגבי כל הציוד והעבודות  לקבלן תהיה אחריות מלאה   • שיבוצעו על 
כנגד המזמין  ן  עו הקבלן לט לא יוכל  יבה ומורכבותה,  המערכת תלותה בתנאי הסב

 וא". בגין "קריאות שוף סוש תשלום נאו לדרו

עפ"  • תקלה  כל  תיקון  יכלול  לעיהשרות  הגדרתה  הי  כל  כולל  והל  עבודה  ציוד 
 מחדש.  ה והפעלהוכולל תיקון התקלהנדרשת עד  

ה  -בארץ    -לצורך ביצוע התיקונים יהיו ברשות הקבלן   • דרושים  כל חלקי החילוף 
 מלצת היצרן. ה "ילפחות עפ  -דרושה  ובכמות ה

  ית רשמאו ספק משנה שלו, שתהיה נציגות  בלן סופק, ע"י הקשי דיוור כל צנדרש עב •
וברש חלקי  בארץ  מחותה:  אנשי  ילוף,  שרות,  וביכול עבדת  את  שירות  לספק  תה 

 הגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת מכרז זה. לוא השירות ומ
 

 תקלה  נוהל מסירת הודעה על
ימס למזמי הקבלן  טל  ןור  טלפוןופ מספר  ומספר  סלולרי  המחובר  ן  ירה זכמל, 
ה קשר יהישר זה. קו השינוי בקו ק  קו הקשר( ויודיע למזמין על כל  -הלן  אוטומטית )ל

חגים(. הקבלן יהיה בר השגה שבתות ו   נה )למעטיממה בכל ימות הששעות ב  24פתוח  
ימי העבודה מ כל  בקו הקשר במשך  ע  08:00  -מיידית  ביאחה   17:00ד  בבוקר   רת "צ. 

 דעה בקו הקשר. הו  ןשאיר לקבלהזמן יוכל המזמין לה
העבודה  וה בשעות  הקשר  בקו  שנמסרה  )דעה  תיחשב17:00עד    08:00הרגילות   ) 

ולא  שלא בשעות העבודה  קו הקשר  שנמסרה בם מסירתה. הודעה  כהודעה שתקבלה ע
 מחרת.ל 08:00לה בשעה נתקבלה מיידית ע"י הקבלן תחשב כהודעה שנתקב

 
 לתקון תקלות ני תגובה מז

ה קבלת  תעם  על  מייד ה  ל קודעה  הקבלן  תיקונה. ייחל  לצורך  הדרושים  בטיפולים  ת 
 תקלה. תיקון העבודתו עד ל קבלן יתמיד בה

  כמצוין השמשת המערכת    הזמן המאפשר אתמשך מעבר לפרק  ון התקלה נבמידה ותיק
ינה תק פעולתה ההמערכת לופית ויחזיר את  בהמשך, יתקין הקבלן רכיב או יחידה חל 

 בהיקף מלא.
 גים(.מועד קבלת ההודעה )לא כולל שבתות וחות משע 24  -קלה ת ןותיקגובה לזמני ת

 
 שרותיומן 

  יקונים.  מהות התקלות וזמני הת שמויר ומן שרות", בו יינהל " הקבלן  
 הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות. 

 (.ןל ברשות הקב ריישאשים )עותק שני דחו  3ין כל וגש למזמל היומן יאשון שעותק ר
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 האחריות ערבות למימוש 

האחריות   סיוםהקבלן    ן ייתלמימוש  וקהעבו  עם  המ דה  עבלת  בנקאית ערכת,  רבות 
 . יות. גובה הערבות ותנאיה עפ"י תנאי החוזהאחרת התקופ נומית צמודה למשךאוטו

 
 
 

 ופת האחריות בדק וטיפול לפני סיום תק
ל חוד יערוך הקבלן,  האחריקופת  יום תפני ס ש  וטיפו זממה בתאום עם  ות  ל ין, בדיקה 

 של המזמין.  שביעות רצונויסודיים לגבי כל הציוד והעבודות ל
 יוחד.שלום נוסף או מ כרוך בכל תה לא יהיה סעיף זביצוע 

 
 מובילים   28.00

 צינורות פלסטיים כפיפים 08.02.2
ב ביציקה,  יותקנו  מתחתהצינורות  חול  תקרלמרצפות   מילוי  בתוך  פול כ   ותבתוך  ות 

פים, יש מנת למנוע כפו פשר בקווים ישרים, עליונחו במידת הא  ותרוהצינ   כו'.מחיצות ו
משיכי להכנ חוט  קבוצ  ר.איןבצינו הס  צינורלהניח  של  יחדות  קשורים  אלאות  יש  , 

אחד סנטימטרים  מספר  של  במרחקים  בחו  לפזרם  יקשרו  הצינורות  טים מהשני. 
ל ידי טיט ע  םקות יש לחזמתחת למרצפ י חולילובמף  רות מריכנחת צינופלסטיים, בה 

ביציקה   כל  צמנט, המונחים  הצינורות  לסתוםקצוות   המדויק  את המקוםמן  ולס יש 
יהי כן. הבצורה שאפשר  ל בכפופי  לזהותם אחרי  יש  מנת  הכניסם  על  מרירון  קשתות 

חישוב   אין  המריכף.  צינור  של  כפוף  קשלמנוע  מחיר  על  אלה.נפרד  קופסאות תות 
זה אין חישוב  ת, גם במקרהירון או משוריינורמ ה תהיינה, גלויות או ביציק   פותתעהס

 אות מרירוןשקופס  על זה  ה יש לשמוריציקך הבתו ר אחרת(ר )אם לא נאמנפרד במחי
 מציה ולא תתמלאנה בטון.נה דפורלא תקבל

 
 ןפרטים להכנסת צינורות וקופסאת ביציקת בטו 08.02.3

צינ בין  קשוהמרחק  צורות  לרים  בזמן   עברמאפשר  ריך  לשחופשי  ירת חד  םהיציקה 
מ בכל  על   קרהבטון.  של המפקח  את האישור  לקבל  הנחתיש  בתוך ינ הצ מקום   ורות 

 בצינורות הטמונים ביציקה.  ת(להשתמש בחבורים )מופוופן ציקה. אין בשום אחלל הי
היטב לחזק  יש  ביציקה  הטמונות  הקופסאות  עץ  מלול את  או  נייר  בצוא  רה קלקר 

  ופסאות.הק  ךבטון בתו ורמציה והתמלאותדפ ק,זנ שתמנע
ם ות למקו ידמקום היר  במדויק את  יםפיד על ירידות החבורים בקירות ולהתאיש להק

הצנרת.   באמצע   לכ המשך  לעשות  יש  בתבניותהירידות  קדיחה  צינורות  ות  והעברת 
 דרכם.

ת  דרך  צינורות  עוברים  בהם  התפשטות במקומות  על לה  יש  ןנייב השל   פר   לביש 
גמר היציקות  ל יותר. לאחרי קוטר גדום בעלליו והצדדים שר רות הבאים משניהצינו

 כה מפלדהחוטי משיביציקה    המונחים  ינורותצה קבלן בתוךניות ישחיל הופרוק התב 
שכל  1.5בחתך    תמגולוונ להיוודע  וכדי  ידי   ממ"ר  על  סתומים  ולא  שלמים  הצינורות 
 י כן.ים אחר של החוט חההשחלה נו מנת לאפשר   , עלבטון
 

 ם חיישקפלסטיים צינורות  08.02.4
בצורה   הקיריותקנו  על  עם  גלויה  תקרות  בהתאם רחקבמ  םמגולווני םחיזוקיות,   ים 

ובסמוך    יות או קופסאות כלשהןבתקרה או קירות. בזוו טוןו תה"ט, ביציקת בלתקן א 
במ אליהם משותפים  צינורות  במחזיקי  להשתמש  שעובריםיש  צינווי קומות  רות תר 
משאיולה ציקום  ר  לתוספת  בעת פנוי  חישוב  30%) דינורות  אין  קופסאות, (  על   נפרד 

 קשתות וכו'. 
 

 קופסאות מיוחדותרגזים, , אהסתעפות קופסאות אות,קופס 08.02.5
מ"מ לצינורות   70פלסטיות    העוברים תה"ט יהיו תיבות  קופסאות לצינורות פלסטיים

יש יותר  גדולים  פלסטיבקופסאו להשתמש  בקטרים  כל סטנדרטיומרובעות    תו ת   . ת 
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תחוזקהקופסא  ול הנות  עצמן  בפני  עלקיר  תלויות  תהיינה  המחובר א  הצינורות   יםל 
ביציקת בטו ונחו קוי  קומות בהםאליהם. במ יהיופסאות  ת או הקופסאות משוריינו ן 

 מרירון. 
ת אחרות. ימומתא  מ"מ או קופסאות  55למפסיקים ולשקעים יש להשתמש בקופסאות 

 מיציקה  לומיניוםא  ,תסטנדרטיו   משוריינות אותמש בקופסשתין יש להקן משוריבמת
  קן זה.לקופסאות במתאו שווה ערך. אין חישוב נפרד  כבדה 
פלסטיים מיוחדים )לא  או  ל ידי מהדקי חרסינהעשות עת יש לים בקופסאוחוט   וריחיב

 ברגים, ופחית לחיצה.  2בקליט( בעלי 
 

כות  אין לערב מערופרדות נ ות ת וקופסאתהיה צנרכות ת, לכל המערהפרדת מערכו 08.02.6
  הסטיינות. צנרת פלסטית במבנה עבור המערכות השוהלן קוד צבעים לל .םביניה

 בכתב. נדס מחייבת אישור המהמפורט, ד צבעים כקומ
 ירוק  פלסטי  צינור  צבע  -    חשמל 
 כחול  צבע צינור פלסטי   -    טלפון 
 םדוא סטי  ינור פלצבע צ -    אש גילוי 
 חום  פלסטי  צינור  צבע  -    ים מחשב
 צהוב  נור פלסטי ע ציצב -  לוי פריצהגיו  יטחוןות ב מערכ

 ור אפ ור פלסטי צבע צינ -   מערכת בקרת מבנה 
 לבן  צינור פלסטי צבע  -  ולים ינטרקום, רמקה, אכריז
 

רת עד  מ"מ לצנ 3בכל תשתית צנרת ישחיל הקבלן חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 
במחירי   לייכל "לנהמ"מ.   8ר ט משיכה בקוטטר זה, חות מעל לקורנ"מ, ולצמ  23קוטר 

 מור לעיל. תשולם כל תוספת עבור כל האקבלן ולא ה
 

 למות כבליםוס 08.02.7
כמויות,  ידות כמתואר בכתב הבטבילה באבץ חם במ  םנילוו מגום יהיו  הכבלי סולמות 
 או ש"ע. 

מ'   5היצרן. כל ריים של  פינות וכו' מקו  כל חלקי הסולמות יחזקו על ידי חיבורים
 ם. ולסהאת יעוד   שלט המציין יותקן 

 ס"מ.   60על  בלים לא יעלהרוחב סולם הכ
תקנים לאורך  מרותכת כשהם מו הסטרוקצימטה מקונמל  כותותקנו תמילסולמות י 

מותקנים רחוק   כשהם  םמגולוונימהתקרה על ידי מוטות הברגה  תרות. ותליוקי
 תמגולווניה טרוקציה תהמים. הקונס ם מתאיקיחב מחוזקים כוללמהקירות, ו/או 

מ"א סולם   כמתואר כלולים במחיר  באתר. החיזוקיםעו ריתוכים יבוצא ל  חרושתית,
 תקן. מו

נויי מפלס  פניות ושי למטר אורך. ק"ג 150של ים כבלבנויים לעומס  ת יהיוהסולמו
 יבוצעו מאלמנטים אורגינלים של היצרן.  בסולמות 
חיזוקים   מחורצים יבוצע באמצעות לפרופיליםהכבלים ולסולמות    הכבליםחיזוק  

 "אטקה". צופים בקדמיום כדוגמת תוצרת עובי מ מ"מ  2.5 דקופירטח פמ
  16שת ציאליים במוליך נחוהפוטנ רקו אל פס השוואתלות יואות והתע סולמכל ה

רך  ובסופם. תשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל או ממ"ר בתחילתם
 . מחיר התעלהרקה כלול בהאמוליך  מחיר  הסולם.

רש  לוודא כי מותקנים מעברים ופתחים כנדו ל הקבלן לבדוק ע ,הודות הבני משך כל עב
ן  יעות בגי . לא יוכרו כל תב רות/תקרות וכדומהירות/קוהסולמות בק  עבור מעבר
 מעברים לסולמות המפורטים בתוכניות. פתיחת 

של  טר אורך במחיר מ ללייכנ"ל  ה ו ל האמור לעיל,לקבלן כל תוספת על כ ןתינתלא 
 מויות. הכ  תבכבכמפורט  ,סולם כבלים

ל הנ"ל  וכו'. כבודי פינות חיזוקים, עי  לקבלן תוספת מחיר בגין חיתוכים, ןנתתילא 
 א סולם מותקן.ר מ"במחי נכלל

 
 ם רשת כבלי תעלות 08.02.8
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הכמויות  מ"מ. במידות כמתואר בכתב  6,עובי חוט של   תמגולוונתעלות מרשת 
 וה ערך לי" או שו יתוצרת "נ כדוגמת 

 ת. מסמרו רגים ו/אוב י "יחוזקו ע   כל חלקי התעלות
 . 08.02.12-16תמיכות כמתואר בסעיף  

 יי מפלספניות ושינו  ג למטר אורך,ק" 75ס כבלים של ות לעומי ם יהיו בנותעלות כבלי
 בתעלות יבוצעו מאלמנטים אורגינלים של היצרן. 

 .08.02.15 ואר בסעיףתנציאל כמלפס השוואת פוט  תעלות הכבלים יוארקו
 .. 08.02.27, 08.02.29  ,08.02.27ם כנ"ל סעיפי

 
 תעלות כבלים פח  08.02.9

ואר בכתב  מ"מ במידות כמת  1.5דופן  מכסה עובי  לבן מחורץ עםתעלות מפח מגו
 או שווה ערך. MK 181Nל "לירד" דגם מפע. תוצרת  הכמויות

 . קוריים של היצרןכל חלקי תעלות יחוזקו ע"י חלקיים מ
 .08.02.21יף תואר בסעמיכות כמת לתעלות

ויי מפלס  ת ושינק"ג למטר אורך, פניו 75ים של לעומס כבל נויותב  םיתעלות כבל
 בד. ם אורגינאליים בלמאלמנטילות יבוצעו בתע

 .08.02.15בסעיף   וואת פוטנציאל כמתוארהתעלות יוארקו לפס הש 
 .. 08.02.27, 08.02.29,  08.02.27כנ"ל סעיפים 

 
 יזריםתקנת אבר העבו ת פחתעלו 08.02.10

מ"מ   2.5  -לות יהיו מפח בעובי כתב הכמויות. התעבכ  רדות כמתואהתעלות יהיו במי
 .לכל אורך התעלה .י.סיפי.ו  -ה פנימית מחיצ ח ומקשי מפלסטיקות עם מכסים צבוע
את אספקת והתקנת התעלה, כולל כל אביזרי העזר הדרושים כולל כל    ר יכלולחיהמ

והחיזוק הנדרשהתמיכות  נפר  מושלמת. להתקנה  ים  ים  תשלום  תליו אין  על   ת ד 
לקיר, תקוח ויזוקים  יבצע בדיקת מעברים  וכו'. הקבלן  כמפורט   הארקת התעלות רה 
 ל. לעי
 

 אלומיניום ות תעל 08.02.11
ב הכמויות. התעלות יהיו תעלות מאלומיניום בציפוי  כתב  כמצוין יהיו במידות    לותהתע

 ול: ים.   התעלה תכל אנודיז עם מכסים מדולר 
 תוך התעלה. תיות בות מתכמחיצ שתי 
 . בלחיצהז, הנסגר  דיונפוי א בצי מכסה

 סתמי סגר סופיות. 
 לים.טבעות לחיזוק כב

 ות גבס.נת התעלות על קירבור התקים עם הדרושהחיזוקי
 . 08.02.15יף הארקה כמפורט בסע

 .. 08.02.27, 08.02.29,  08.02.27כנ"ל סעיפים 
 . יותכתב הכמוורטות בידות המפ יהיו במ התעלות

 
 סטיותת פלתעלו 08.02.12

יהיו  ה  התעלות  הכמויוורפמבמידות  בכתב  מ טות  חיבור תעלה  שנהב.  בצבע  ויהיו   -ת 
PVC    עות והלחמתם באמצגרונג    45  -בשני קצוות התעלה  חיתוך    ייבוצע ע"  90בזוויות

היה עם ה מיוחד. קצוות תעלה יש לגמור בכיסוי מתאים. הכיסוי לתעלות יחוט הלחמ
 פיסה קפיצית.  עות תבאמצ התעלהמדות אל סידור הצ

כבלים   זיקי אמצעים מכניים. התעלות יכללו מחצע ישר בעים יבו קטל  ך המכסהתוחי
כל  לחתך התים מותאמים  קפיצי לע  60עלה  יס"מ  לחיזוק כלול פס  רך, בסיס התעלה 

יכלולאביזרים.  ה העז   המחיר  אביזרי  כל  כולל  התעלה,  והתקנת  אספקת  ר את 
ם נפרד לושתלמת. אין  דרשים להתקנה מושים הנחיזוקות והכל התמיכהדרושים כולל  

 וחיזוקים לקיר, תקרה וכו'.  על תליות
 

 ותויציק חפירות 08.02.13
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 י כלל
ההצעה ובדק את לו ביקר במקום לפני הגשת  אים את הקבלן כאיצעתו רועם הגשת ה

הקיי שהקרקע  מספקת  הכרה  בחוסר  מנומקת  תביעה  כל  תוכר  לא  תנאי מת.  ל 
 אבחנה וכיו"ב. ות בו טעקרקע אשל טיב ההעבודה, 

פקח. עומק בתכניות או עפ"י דרישת המ  כמצויןחב  ואי, בעומק וברוותב  יחפרו  לותהתע
 רקע סופיים באתר. לפני ק פירה יתייחסהח

 לויחפירה והנחת צינורות ומי

ומר  הצינורות עבור הכבלים יונחו בתוך שכבת חול נקי. מילוי התעלה יבוצע בח •
חרת.  א  שרנדרש במפוס"מ, אלא אם    1על  ולה  נו ע דלן איבנים שגומצע המכיל א
המוחז מכניים.  העפר  כלים  בעזרת  ויהודק  יורטב  הר  מילוי  יהיה  מבנה  חפיר 

 דלהלן: כ

 ס. חפיר מהודק ומפול •

ס"מ מעל לקו העליון של    10ד  ס"מ תחת הצינורות וע  10שכבת חול דיונות נקי   •
 הצינורות. 

כמתואר למעלה,  חול  בת ה תוך שכתכניות בם למתואר בבהתא  נורותישכבת צ •
צינורותכאש ישנםמת ל  ר  אם  גבוה,  נפרדת  ח  בקבוצה   יונחו  בהתאם    -, 
 יות. לתכנ

 פורט להלן. והידוק כמס"מ, כולל הרטבה   15ובי ע בעילוי מצ שכבות מ •

ן צהוב מעל הצינורות המיועדים לכבלי מתח נמוך אדום + צהוב מעל  סימוסרט  •
גבוצינורו יכללה. הסרטית לכבלי מתח  ויאושפסת  ו הד ם  רצופה  על  אזהרה  רו 
 קח. מפה ידי

בודות עפר  ניים למפלס עי הרטבה והידוק בכלים מכבחומר מילו  כיסוי התעלה •
 קיימות. ה

יהיה • חוזר  א'    מילוי  סוג  המילוי  מודיפיי  98%בהידוק  ממצעים  א.א.ש.ו.  ד 
עד   שעוביין  בשכבות  מצע  מחומר  יהיה  בכל  15המוחזר  שיהודק  ים  ס"מ, 

 אים לסוג הכביש. מתה  קר בשיעורד להשגת הידוק מבובה עהרט ם ותוך מכניי

  ותם, על המדרכה לקדמ סעה, הכביש,  בגמר העבודה יחזיר הקבלן את מצב המ •
סמך  סולקו כמוגדר במעודפים י פסולת וה חומרים חדשים. ה  כל שכבותיהם, עם

 .1ג.
 קרקעיות-צינורות לתשתיות תת

לתש חשצינורות  עבור  יתית  צינומל  עשהיו  ב  -יוויניל  מפל  וייםרות  תוספת כלורי 
 ליו.קשיח וכבה מא כלורי   -המתאימים לייצור פליוויניל  וחומרים אחרים   יםבצמיי
 

 ט להלן:ורת כמפבמידו

יצוני  ר חקוט גודל
 מ"מ

עובי דופן  
 ינימלי מ

   
 מ"מ    5.3 110 4"
 מ"מ    7.7 160 6"
 מ"מ  10.8 225 8"

   

 
נומינלי    10ממין    ים להיותיכנורות צר בהתאם ללחץ, הצי ר לפי מ"ס/ ק"ג  10של  לחץ 

חד 103עיף  ס  532ת"י   מחבר  בעל  יהיה  צינור  כל  בצד    -  .  צשקוע  בלבד.  ורה אחד 
. חיבורים בין צינורות 202.2.1יף  סע   532י  קע תהיינה לפי ת"דות של מחבר חד שומי

עמידות   .  532"י  ת  ת של רישול הד ות יעמדו בכ.   כל הצינור1124יכללו גומיות לפי ת"י  
הצי של  הכב בבעירה  לפי מ  םי נורות  תיבדק  הקבלן 311סעיף     728ת"י    אליהם  על   .
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לכל   ת איכות של המפעלישור מחלקת ביקורתעודת אלצינורות ו  אישור תו תקןלספק  
 וח. משל
 
 
 
 

 חיבור הצינורות 08.02.14
מספר   זכוכית  בנייר  ינוקה  התקוע  ז 2קצה  פעולה  על  מספר.  לחזור  יש  עד פעמים,    ו 

אל קצה הצינור. של הקונוס פונה  ד  צהמ כשקצהו  ס"   2ס קטן שרוחבו  קונוקבל  שית
 כזה. ם קונוססופק מראש עם הצינור לא פעולה זו תיעשה רק א

מייה, באופן המוכתב על ידי  להכניס את הגו  שבקצה השקוע ישיץ ההיקפי  אל תוך החר
חריץ ע, ההשקווודא שים. יש לבסבון צמחי מתא   היצרן, לאחר מריחת הגומייה כולה

 שהגומייה "התיישבה" בחריץ, יש לדחוקשים זרים. לאחר  גו ו  ים מלכלוך והגומייה נקי
בז  התקוע  פנימה את  לקהירות  עד  כדי,  תוך  השקוע  ולהקש  צה  קל,  בזמן  סיבוב  יב 

 ם הגומייה לא נקרעה או לא יצאה  הפעולה א
על ידי  ופק  המס  ע כפולעזרת שקוש לחבר ביניהם בממקומה. קטעי צינורות )עודפים( י

יש   בעזהיצרן.  שיפוע ש  ת רלשייף  רגיל  כ   ופין  ומב   °15  -של  בזהירות  הצינור  לי  בקצה 
 זה. ר ההוראות בסעיף ו נעשה בהתאם ליתבור עצמהצינור. החילפצוע את 

 
 התקנת הצינורות והמובילים האחריםת והנח 08.02.15

                             ך התוואים.     כל הצינורות יונחו בקווים ישרים לאור
יו  בשכבוהצינורות  הנקי  כ   ,תנחו  המרחק  בציר  אשר  שכבה,  באותה  לצינור  צינור  בין 
 פות לפחות. שכבות נוסס"מ   5  צינורות הואאנכי הניצב ל

תמוכות לכל צינור, אשר יסופקו על ידי  הראשונה בעזרת שלוש    תונחנה על גבי השכבה 
כ בתשלום  הצינור הקבלן  ראשי  )נקודאשר  החיבו ות  בת  מונחי ין  ר  לשקוע(  ם התקוע 

פריד זו שמעליה, יבים זה לזה. בין שכבת צינורות אחת לפן שלא יהיו קרואוב  במדורג,
בין הצינורות, החללים שא את כל  ת. החול צריך למלס"מ לפחו  5בי של  חול בעוריפוד  

 . התעלה בין שכבת צינורות לזו שמעליה, ובין הצינורות לדופן
י  בהתקנה   צינורות וכדומה ו,  רתמגלויה   בתוכניות  כמצוין ,  מ"ס   100כל    למבנה, לפיר 
יציקת בטון  ם בתוך  רות המותקניהצנרת. צינו  הוראות המפקח, כולל במחיר   ו/או לפי
 . מטר  1מופות והחיבורים וכל ה, ליד הני היציקלזיון הבטון, לפ יקשרו

 יל. לע  כמפורט ח בשלביםלאחר אישור המפקכיסוי הצינורות ומילוי התעלות יבוצע 
ת ובפרטים. אין לכסות צינורות ח המצוין בתכניווור מע יישמר הבהתקנה סמויה בקרק

 ווח.       ירת המרפקח לגבי שמפני אישור המאלה ל
הכבלים, יש להעביר בכל   ההנחה והחיבור לתאי  לאחר גמר  -יה בקרקע  ה סמו בהתקנ

ולנ  ברזל,  מברשת  וצינור  חו צינור  משאריות  וצרורוקותם  עפר,  ל  יש פעועל  ת  זו  לה 
 עפר או לכלוך.   הצינור שום חול,י פ משלא ייצא לחזור עד 

                                נים.בכל הק מנדריל תיקנילאחר מכן יש להעביר  
ח יושחל  צינור  מניילון  בכל  משיכה  בקוטר  בל  פוליפרופילן  תקן    -מ"מ    8או  לפי 
אה אורגינלי הכולל לולטם  באוהצינור  ם את פי  לת החבל יש לאטוישראלי. לאחר השח

 יכה והאוטמים נכלל במחיר הצינורות. ל. מחיר חבל המשחבה  לקשירת
 

 איםרות לתוך הת כניסת הצינו 08.02.16
הקפיד שהשקועים יהיו  יציקה. יש לקומו בזמן ה קוע שייקבע במ יוכנס לתוך ש  נור הצי

מחולקים   כשהם  הנכון,  בגובה  בבטון  במרחקים  קבועים  זהבשורות  מזה   שווים 
עטיפת    יםוע וקב בבטון.  סבי היטב  לה ה    בהבטון  צריכה  ללא שקועים  מלאה,  יות 

מספיק שקוע צריך להיות  שקוע ל  . המרחק ביןאטימות מלאה  רווחים ועליה  להבטיח
 ן היציקה. הכנס בזמלבטון ל  כדי שיאפשר

יזוז   שלא  כדי  התבניות  אל  היטב  מחוזק  להיות  חייב  לא השקוע  היציקה.  חר בזמן 
ילפו  התבניות  פירוק הצינורות  הכנסת  ה ני  לנקות  מב  ט יש  השקוע  פנים  שאריות את 
 בטון. 
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תכניות  להגיש  הקבלן  לשוחו  על  הכוללות ביצוע  קי פ  ת  ומיקו רישת  השוחות  ם רות 
 . ור המפקחציקה לאששקועים לפני הי

 
 שוחות בקרה 08.02.17

ב יבנו מתאי בטון  יצ  30  -שוחות בקרה טרומיות  בעלי  מזוין  דופוק במפעל,   12ן  עובי 
ס"מ.   5ת בטון רזה  . תחת הרצפה שכבותח פ"מ עובי ל ס  20חות, רצפה ותקרה  פל  ס"מ

חבר מתוצרת  ופנחס  התאים  משה  ב ת  תעשיות  או  כץ  שקועיםע"מ  ערך.  עבור   שווה 
 ורט בתכניות השטח יותקנו בשעת היציקה.  כמות כמפת בחתך וחיבורי צנר

מלאה עם חיבור כל  ת יסת קירויכללו פר תכניות הביצוע ש הקבלן יגיש לאישור המפקח  
 ת.   הצנר

תוך ירשת הזיון ברכולל חיבור ל  ךעגול מרות  12זל קוטר  א תכלול מוליך בר תה  צפתר
 תא. בתוך ה 40/4  ןמגולווארקה יאלים כולל קוץ הת פוטנצכהשווא

עוגן   יותקן  המכסה  במרכז  התא  כבלים.  2.5  ןמגולוו ברצפת  משיכת  עבור  רצפת   טון 
משופע לניקוזהתא  בקוטר  2%בשיפוע    ת  ניקוז  בור  עומק    30,  אטום   40ס"מ  ס"מ 
 בתחתית. 

מסילות   ידי  על  תבוצע  הכבלים  קירות לא  תקנו שיו  תוונוול מגיוניסטריפ  תמיכת  ורך 
 פיליפס.  יברגיקיר על ידי ל היקף התא, חיזוק לס"מ האחד מהשני בכ  80רחק  תא במה

המפק לאישור  להגיש  הקבלן  עמידות  על  חישוב  בעומח  והתאמת התא  להתקנה   וס 
 מות המתאימות. ות לתברואה בהתאוחשלהישראלי    במסעה לפי התקן

 מ: מידות פנים התאים בס"
 

 גובה רוחב אורך דגם

    
2 130 90 180 
5 215 168 200 
11 310 210 200 

    

 
ידי הקבלן עם שילוט "חש  25כל תא יכלול מכסה כבד   על  מל", במידות טון שיסופק 

1303 X 604  ערך מאושרוולקן יציקות או שווה מ"מ תוצרת. 
בטון רזה ומעליה משטח  ס"מ    15כבה בעובי  צע מהודק סוג א' שהתקנת התא תכלול מ

                                     ס"מ.        5בי  ולש בעומפ
מצע,   אספלט,  פתיחת  חפירה,  וכן  לעיל  המתואר  כל  כולל  התא  תא מחיר  רזה,  בטון 

כוללמו וא  25מכסה  ו  צווארון  שלם  שקועים  לפי  טון  החפירה ורצהטמים  מילוי  ך 
 יאת הכבלים. פ ומגשים לנשותיקון מצע ואספלט, מסילות יוניסטרי

 
 ים כבלים ומוליכ    38.00

 כבלים מתח נמוך 08.03.01
( בהתאם למוגדר בכתב הכמויות אלא אם  N2XY) XLPEיו עם בדוד לים יה כל הכב
 רת. אח מצוין

 . 1516 ראלישיתקן   תישובדרעמדו כל הכבלים י
ו עם  ם בעלי חתך כבל עגול. כל הכבלים יהי יידיים ורב גידי ג  דחיו כבלים הכבלים יה

 . 99.97%וליטית נחושת אלקטרמוליכי 
 קרקעית. -או תת  דים להתקנה עילית היו מיועהכבלים י

 צד הלוח. כבלים בין ממירי תדר למנוע יהיו עם מעטפת מתכתית מוארקת ב
 

 וןוסימ צבעים 08.03.02
 יהוי הפאזות(. לז  םעם סימונישלוש פאזות בצבע חום ) - כבלי כח 

 צהוב/ירוק.  - רקה אה
 כחול.  - אפס 
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מ,  ס" 10רך הגידים כל  יים ממוספרים לאורב גיד  ייםטרמופלסט וד יהיו פיק כבלי
 אחרת במפורש.  צויןממ"ר לגיד, אלא אם  1.5זורים מנחושת בחתך יכים שמול

 הכבל.  ךרוסמן את א פנימי המיו עם פס לים יה כל הכב
ם על תופים. לאחר ההתקנה יוציא  כאשר הם מגולגלים יל טח את הכבהקבלן יביא לש

 ריות הכבלים. ת כל שאמהשטח וכן אן את התופים הקבל
  חלת הכבל, בדיקתמחיר הנחת כבל יכלול, בדיקת הכבל לפני הנחתו, הנחת או הש

ט ו/או  רוח ' ויץסנדו שלט  י"ע  כל פנייה מטר וב 5סימון הכבל כל   חר הנחתוהכבל לא 
 "דגלון". 

ועים וכו',  סאות חיבורים, מנ ים, קופת, אביזר וחוים/חוטים, בליבורי קצוות כבל ח
 מ"א  ם במחיר  כלולי

 כבל )אלא אם קיים סעיף מתאים בכתב הכמויות( וכוללים כמתואר להלן.  
 

 וחות חיבורי כבלים בל 08.03.03
 ואר: יכללו את העבודות כמת הכבלים וריחיב

 ל. ב כה קלוף •

לחיזוק   • והכבל  מחורץ  קברזל  חבקי  והתקנת  אספקה  פלסטיים כן    שירה 
 מעבר אטימה.  ו התקנת שחורים ו/א

שלט  ון  סימ • ידי  על  את    ' יץסנדוו הכבל  המתאר  )"בנדים"(  חבקים  עם  חרוט 
 ידי הקבלן(.  מספר הכבל )השלט והחבקים יסופקו על 

 ים. המהדק י ברגיים וחיזוק מהדקלפסי  ר הכבלבוחי •

 שזורים. של חוטים  וט או פיני מזלג בכל מקרה פיות חנה של סוקתהו  אספקה •

ידי  יות  סמונ • כדוגמת    שרווליםעל  שופארדס  פלסטיים  או  "אטקה"(  וה  )ע"י 
 ד כולל אפס והארקה לפי מספר המהדק עבור כבל. ערך, כל גיד וגי

 כבל. קנת נעלי אספקת והת •

מקרה  כב • מכשול  )של  מחירר  יכלול  מסוכך(  ג  כבל  כל  אה  םהחיבור  רקות 
 בצד אחד בלבד של הכבל. סיכוך ה

 . הפעלה ובדיקה •
 

 בוריםקופ' חיר לים לאביזחיבורי כב 08.03.04
 ואר: את העבודות כמתלים יכללו  חיבורי הכב

מה  כולל אטי  PVCצינור שרשורי מתכתי עם ציפוי  / תמגולוונצינור מגן מפלדה   •
 כבל.התקנת ה  י לאחרבאפוקס

 האביזר. פתיחת   •

 תאים. מ  (דטימה )גלנהתקנת מעבר א •

 דרך מעבר האטימה.נסת הכבל והכ וף  קיל •

 ריין. משו כבל יון כאשרהארקת שר •

 ט.לסטי חרו ל בשלט פמון כביס •

 חיבור.  י גי בר חיבור הכבל למהדקים  •

 סימון גידים בשרוולי פלסטיק ממוספרים.  •

 ך. י מזלג ע"פ הצורסופיות חוט/נעל כבל/פינ •

 הקופסא. זר או האבי סגירת •

 ל.ב כ 'חרוט, מס 'סנדוויץשלט  •

 . ובדיקההפעלה  •
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 דרישות מיוחדות לחווט פקוד ובקרה 08.03.05

ך  . כל כבל ילבאמצעות כבליםחות חשמל( יבוצע בתוך לו ערכת )למעט החווט של המ 
 . לא תהיינה קופסאות חיבור והסתעפות באמצע הקו -גדרת אחת לשניה מנקודה מו

 חווט כח. ורות/תעלות נפרדות מחו בצינ ת יונוהתקשור כל כבלי הפקוד 
 . I/Oם של ידי אחד, סוגים שוניל רב ג לכלול בכב ןיא

 ת.לפחו  20%של  רויעבש ידים בת גלול רזרגידי יכל רב כל כב
כבלי דו גידי מפותל בזוגות ומסוכך  כניסה אנלוגית יבוצע בחווט לכניסת פולסים ול

ארק לפס סיכוך בצד  ל יובקר. הכב האביזר לרציף מ  -ממ"ר   1בחתך מינימלי של  
 לוח. ה

וברים  בתוואי שבו עוס מרירון. מבנים יוגן בצינור מטיפ קירות העובר על דדובכבל 
 מתאימה.  ומעלה תותקן תעלהכבלים  שלושה

. במעבר פינות יבוצעו כיפופים 30%ה בשיעור של בלים, תהיה רזרבבכל תעלה/סולם כ
 כבלים. פוף של התאם לרדיוסי הכימיוחדים ובה

                          ון.      ר ירמוך צינור יוצא מתעלה יותקן בתכבל ה
ש אנכיים  קירובקטעים  על  מאינם  יות  הצייבנים  מפרופיצמד  לתורן  מתכתי  נור  ל 

בש קצותימחוזק  לנק ני  מצינור ו  יהיה  לאביזר  החיבור  הסופי  הקטע  סטטיות.  ודות 
 כנדרש.  זרי מעברלל קופסאות ואבימתכת שרשורי. כו

קן בצינור מריכף )כבה  ים יותת או בפירולופ ברצפות כ  העובר בתקרות בינייםכבל 
 מאליו(. 
,  תעלת מתכת מוארקתתקשורת, יותקנו בנאלים ו סיג  , בקרה,, מכשורפיקודכבלי 

 מ' לפחות מתוואי כבלי הכח.  1ק במרח פרדת,נ
  בליםסוגי הכ לגבי כל יצרן ציוד הבקרההקבלן ימציא מסמכי אישור ואחריות של  

 . הספציפיים הנ קההת  תנאי ובהתייחס ל  הנדרשים
 

 התקנת כבלי תקשורת ט וחוו 08.03.06
 לעיל.   ווט כמפורטי הבסיסיות לח בהתאם לדרישות
ן הציוד )רצוי בכבלים  ר של יצררות ביותאם להנחיות המחמיהחיווט יבוצע בהת

 גידים רזרביים. 100%מפותלים ומסוככים( עם  
ים  מאתממגברים וה ר ועבודה כולל כל החומ - והתקנה  ול אספקהמחיר החיווט יכל

 ת אלו אשר לא נכללו בסעיפים אחרים. ם לרבוהדרושי
 הקבלן. ו ויותקנו ע"י ות נפרדות שיסופקור בתעל יותקנו כאמ  כבלי התקשורת

, לן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הפרעות בגין רעשים, מתחי יתר וכו'הקב על   08.03.07
 תקלות".  של "אפסת למצב כרהמעעד להבאת  

 
 חרותא  תוות והגנרקהא       48.00

  התקנות וע"פמל לפי קובץ ם באתר תבוצע ע"י קבלן חשבכל המבני ודת יס הארק 08.04.08
יצוע השלד של כל  צע בשלב ביסוד יבו  מין. מתקן הארקתמאושרות ע"י המז  תכניות

 מבנה, לרבות מבנה התחנה, בריכה וכו'. 
 דידה. וידווח למפקח על תוצאות המ ביצועה לאחר ההתנגדות הארק  ודהקבלן ימד

 ליים ראשי.ותקן פס השוואת פוטנציא אשי, י לוח חשמל ר תבבקר
ס"מ   100באורך ו כמויותהנדרש בכתב החתך טהורה בהיה מנחושת ש"פ ראשי, יהפ 08.04.09

 אומים, דיסקיות הכל מפליז. 1/4חורים בתוכם ברגים " 40 -חות, ויכיל כלפ
 כניות. ן בהתאם לתקנות וכמפורט בתוויותקם יבוצע ואת פוטנציאלישו פס ה 08.04.010
  ל גוף המשאבהבורג מרותך ע וף המשאבה לפס השוואה,בין ג לבצע חיבור שרנד 08.04.011

 הנדרש. שת בחתךומוליך נחו
 . צינור היניקה של המתקןלכנ"ל אך   08.04.012
 כנ"ל לגבי צינור הסניקה וכן גישורים על אוגנים )פלנז'ים(. 08.04.013
ן  גדות הנדרשת בחוק יספק הקבלההתנ  וצרים אתהארקה אינם י   ותבמידה וכל מקור 08.04.014

"א מהן  מ', כמפורט בהמשך.כ 6קטרודות באורך כב מאלנוסף המור הק רמתקן הא
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ודות  הארקה. האלקטר  ןוסימו כסה בריכת בטון עם מ  ון בתוךבחלקה העלי תותקן
                                                      .ורות ביניהן ע"י כבל נחושת אלקטרוליטי גלוי בעובי הנדרשתהיינה קש 

אישוטנציפההשוואת    ספל   תחובר  לאההלו לאחר  האלקטרודות  ביצוע  ור אלים. 
 ותו. המפקח ובנוכח

ן מעל לוח החשמל,  ת פוטנציאלים אשר יותק וואהש קה יתחברו לפסררות האכל מקו 08.04.015
 וט:יר הארקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם לגודל החיבור להלן הפ כבלי

 ח. הארקת הלו •

 רודות הארקה. אלקט לולאת •

 וסניקה.  ה קית המים ינ חיבור לצינורו •

 גנה של הגנרטור. ארקת ההבור היח •

 מבודד. רטור בכבל נגהשיטה של ה  חיבור הארקת •

 .חיבור הארקת חח"י •

 חיבור גוף המשאבה.  •

 קן הארקת יסוד. ר מתחיבו •
   וכו.    י, לידו או בת שנלכל לוח חשמל מ משניים יבוצעו פסי השוואת פוטנציאליים 08.04.016

   ס"מ לפחות. 50  -של כ . ובאורךתוח פל  מ"מ 4X40הפס יהיה מנחושת טהורה, בחתך  
 יות  מים סוגרים, דיסקמים, או או  1/4גים "רים בתוכם ברחו 8 -כל פס יכיל כ

הכדו קפיציות  יחוזיסקיות  מפליז. הפס  באופן  ל  וקבוע,  יציב  באופן  ללוח  או  לקיר  ק 
 ן.מותק עליו הואן המשטח  בינו ובי ס"מ  4  מרווח מבודד עם

כל המערכות המתכתיות כגון:   יחוברולוח חשמל   לש טנציאלייםאל פס השוואת פו 08.04.017
. עבור כי נחושת מבודדיםנה, באמצעות מולייות המבוקונסטרוקצ  ים, ביוב, גזצנרת, מ

ולל  ממ"ר, כ 10ערכות המתכתיות השונות יש להשתמש במוליכים בחתך  ציפות המר
 לפרק". נרת ושלט "זהירות הארקה לא ות לצת המתאימת הארקה תקניווושל

מבנה    מיזוג אוויר,ן: צנרת מים, השירותים המתכתיים כגוה לכל יבצע הארק  ןלבהק 08.04.018
ועד לשרות    ס השוואה, החל מפתעלות כבלים וכו'מסילות מעליות,  מונמכת,תקרה 

 המתכתי. 
 

 פס הארקה  08.04.019
 ל: נחושת יכלורקה מפס האמחיר יחידה לאספקה והתקנה של 

I. ס הארקה מנחושת.של פ אספקה 
II. 1 -פיקולו ל   ידדנה של מבואספקה והתקKV י הקצוות.שנב 
III.  ישת המזמיןהצורך לפי דרביצוע חורים בפס במידת . 
IV.  ו. דדי הפיקול רקה על מבו פס ההא התקנת 
V.  מגן ושילוט תקני. ה של כיסוי אספקה והתקנ 

 
 בריכה ואלקטרודת הארקה  08.04.020

י מ'. האלק  6בעומק של  היו  קה יאלקטרודות ההאר  אלקטרודות כדוגמת   היו טרודות 
קצוות אשר מ' עם הברגות ב  1.5רכבו מיחידות של  דות יו. האלקטרו 5/8"ופרוולד"  "ק
 בלן.ל ידי הקהחיבור יסופקו ע אלקטרודות ומהדקינייה. ה ו אחת לשברג יו
 מחיר היחידה יכלול:  

 ת. מ' כל אח 1.5אספקה של שתי אלקטרודות באורך  •

 ייה.אחת לשנ  והברגתם  יעת האלקטרודותקת •

 סופק ע"י הקבלן. אים שיי מהדק מת"ע  הלאלקטרוד  חיבור עד שני כבלים •

 .בד טבעתכסה כר עם מס"מ קוט 60ה אספקה של ברכת הארק  •

 .וק העודפים ה כולל סילדמה והנחת הברכביצוע חפירה בא •

 התאמה ופלוס וכן התאמת וסגירת מכסה הברכה.  •
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 מהנדס.י השידרש ע"רכה כפי ים ומכסה הב הכבלדה, שילוט האלקטרו •

של האדמה ורשום תוצאות  כללית  בי המסה הגל  ההאלקטרוד   מדידת התנגדות •
 המדידה. 
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 נמוך רה למתחתוג ובקת מילוחו      508.0
 טיב העבודה 08.05.01

תאם לחוק החשמל, ברמה  ובה  0805מפרט הכללי פרק העבודות תבוצענה בהתאם ל 
וע מומחים  מקצדי בעלי ענה על י צועיות תבוצת מקבודומקצועית גבוהה ביותר, ע

    . םע וצ ביעות במקהעוסקים בק
  61439י.  יכות לפי ת.בעל אישור א אשר יאושר ע"י היועץ, מפעלנו במפעל יב  חותהלו

 ן תקנים הישראלי.מתמיד של מכו והנמצא בפיקוח (  IEC-61439-1)שווה ערך ל 
 

 טיב החומרים  08.05.02
ו הגבהות וכדומה אדי מעבר  או מבוד   כגון מבודדים  ותוחכל אביזרי העזר לבניית הל  

 מזמין. ידי ה המאושר על רכוסטנדרט המ יהיו ב
ההספק,    שנאי  הזרם,  שנאי  המדיד כל  יתרת  מכשירי  וכל  המופיעים האביזריה  ם 

 פרט. וכתבת במ תוצרת המזה יהיו בהתאם ל במכרז
  ויחוייבו באישור במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר   

 ביצוע העבודה.ח לפני של המפק
 

 ות הגשת תכני 08.05.03
  -פנים וחוץ   -מבנה לוח  במצורף להצעתו גם תוכנית  הקבלן ות יגישני כ ותלבהתאם 
הרכבת ציוד,   , פחחות,ע: תכנוןמנים מפורט לביצויגיש הקבלן לוח זדו. כן מוצע על י

 צבע, חווט וכו'.
צוע לפי  ות לבייות הלוח גיש היצרן תוכנ י שבועיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה 

 הפרוט להלן:

 פתיחת דלתות. יוון  כת, סימון וי ללות כ ל מידמבט ע •

 מבט חזית עם דלתות.  •

 ד ופ"צ. מון ציוילתות, עם סחזית ללא דט מב •

 ם סימון פ"צ.פוסיים עחתכים טי  •

 קוויות.   -חד  יותתכנ •

ט  בים, כולל פירויתכניות פיקוד מפורטות, כולל סימון/מספור מגעים והדקי רכ •
 . חוואביזר בל ם בתוכניות לכל ממסר מגען וכתובתמגעים 

 טם.ים סימונם ושילו י מהדק תוכנית פס •

 וד. דפי קטלוגים לצי •
 טים.  סטים כולל דיסק   5 -שור  בטוקד" ויוגשו לאיכנת "אובתויבוצעו   התוכניות

 . A3כל התוכניות יהיו על גיליונות בגודל  
כרז שיימסרו לקבלן  יות למצי התוכנ גשו על בסיס קבותוכניות הביצוע של הקבלן י 

  ת לציוד המוצע על ידו, לרבות: סימוןתוכניו תאים את הי  ןל כנן.  הקבע"י המת
 . ים וכו'מהדקים המגעהאביזרים, ה

 בודתו.  להתחיל בע יוכל הקבלןישור "המתכנן"  רק לאחר קבלת א
יבצע הקבלן את הלוחות בהתאם לתוכניות כ   .המאושרות  לאחר קבלת האישור  ל על 

 המתכנן בכתב. אישור  רש לקבל  דנה  סטי
קבלן סט  לתו בשטח ע"י המפקח יגיש התו וקבוח בדיקהל  ת נקגמר התמע שבו
 ט לעיל. למפור בהתאם ם של הציודוקטלוגי(, AS MADE)וכניות עדות ת
 

 קניםמפרטים ות 08.05.04
בודות לעכל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבין משרדי  

ופסי    חלקי הלוח  לכ   ת לוחות.  אלי חוק החשמל וכללים להתקנ הישר  (, לתקן 08חשמל )
 תר. ת ביוהמאוחר  ההוצאה IECהצבירה יבדקו בהתאם לתקן 

 :נםים לציוד זה הי המתייחס התקנים  
439  IEC    למתח נמוך לוחות חלוקה 
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157  IEC   מפסקים למתח נמוך 
158  IEC   מגענים למתח נמוך 
51         IEC  מדידה  מכשירי 
269  IEC   נתיכים 
337  IEC  פיקוד  מפסקי 
135  IEC   זרם שנאי 
831  IEC  IEC 70 קבלים , 
 

 בדיקות 08.05.05
 ת ומקיפה ן, בדיקה יסודי בלן במפעל היצר, יבצע הקוטולוח וחיוהרכבת ה   גמר  לאחר

תו תפקוד הלוח, כח מערכת הגנות, מערכת מדידה, מכשור ופיקוד, תקינות, והתאמל ש
המל יהיתוכניות.  ר זמין  לצ ה  מיוחד  מפרט  ליצרן  לספק  ביצועשאי  יקות דבה  ורך 

יודיע הקבלן למזמל )ובשבמפע מועד הלוח ויתאם  ין על השלמת  טח(. בגמר הבדיקה  
 רן. במפעל היצ ידי המזמיןהלוח תעשה על  קת קבלה. בדיקתלבדי

 .IEC   ותקן  61439ישראלי ת.י. הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן 
כי הלוח    לע  ור המזמיןשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישת ל את הלוחוקבלן יעביר  ה
                 מלא את כל תנאי המכרז והתוכניות.   דוק ומב

קומם.  לאחר גמר את הלוחות ולהתקינם במ  יר על הקבלן להעב  יהישור יה לאחר הא 
לע ההתקנו כמפורט  הלוח  של  יסודית  בדיקה  הקבלן  יבצע  בשטח  כת  תיפקודויל    ולל 
 ם והאביזרים שבמתקן. ועימול המנ
כן,   הקב כמו  סריקודב  ןליבצע  תריקת  כללי  מות  למפרט  בהתאם  סעיף   08גרפיות 
080603 . 
על סיום   ת יהוו אישור על כל הבדיקודו"חות בדיקה    וכן הגשת  הזאת  הבדיקהאישור  
לשנותהעב טענות,  ללא  המפקח  של  הכרעתו  את  לקבל  מתחייב  היצרן  לפודה.  רק , 

 העבודה שיפסל על ידי המפקח.  ק מ דש כל חלולתקן מח
כל הוצאות   סופק.  הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולאל  יתקבשר,  א יאול  חו במידה והל

 לן. לו על הקב תיקונים יחו ה
י לא  למזמיןהיצרן  רק  קרא  אלא  עצמ  לבדיקה  שהוא  ומילא לאחר  הלוח  את  בדק  ו 

       דו"ח בדיקה מפורט על הבדיקה.
כו  יןזמהמ בא  שומריו/או  לחו  בם  הלוחות  את  לבדוק  הזכות  משעצמם  שלב    י בל כל 

 העבודה. 
 

 לוח מבנה ה 08.05.06
 מבנה לוח להתקנה פנימית  08.05.07

המי להתלוח  פועד  דקופיריבנה    נימיתקנה  מגולבן  מפח  במבנהמ"  2ט  עובי,  מוגן    מ 
IP54   יותקן במתכונת של כדוגמת תוצרת "ריטאל" או שווה ערך. הציוד בתוך הלוח 
ד  לוח י לתות בחזיתעם  לול  כ ה  ,ס"מ  10בה  קן על פרופיל הגבהה מגולבן בגו ות. הלוח 

 ה של הלוח. היחיד במחיר
 

 ת מבנה לוח להתקנה חיצוני 08.05.08
פח   –  תבנו ממתכעדים להתזה יבמקומות המו   חיצונית או  העדים להתקנלוחות המיו

)כדוגמת תוצרת "עמאו  מ"מ לפחות,    2מגולוון באבץ חם בעובי   נבר" פלסטיק קשיח 
 .IP65ת אטימוגת דר .מדיה(ח

 פנימית להרכבת הציוד. ודלת -ית אטומה נ וצ יות, דלת חהלוחות יכללו דלתות כפול
 מוגבה. ל בסיס בטון הלוח יוצב עבפני גשם.    ן גגון להגנהמעל הלוח יותק 

 
 הנחיות כלליות 08.05.09

 ציוד התקשורת והפיקוד המשותף יותקנו, בתא נפרד בלוח.  קרהב
 ים נפרדים:גלי מהדקותקנו סר כל תא יבחלקו התחתון של 

 . לקי המתקןליציאות מהלוח לשאר ח -

 של הלוח לבין הבקר. M.C.C -חלק היבור בין חל -
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 בלבד. מהדקים דרך  היה ל ללוח ת כניסת כב 
        דקי הכח.           על מסילה נפרדת ממה  ותקנוקוד יקי הפיכל מהד

                                 לאנך.       30כל המהדקים יותקנו בזווית של  
 או שווה ערך. ( םימוכמינ) UK10 םגת פניקס דהמהדקים יהיו כדוגמת תוצר

. כוון  ים מנירוסטהר לציר. הצירציס"מ בין   40א יעלה על צירים יותקנו במרחק של
יאפשרו   ו בתכניות לאישור, הציריםאת ביטוימפקח, ויימצא חה יקבע ע"י ההפתי

 . 180פתיחה של 
 לא אם צויין אחרת בתוכניות(.בלבד )א ח מלפניםה ללו ישהג
 ת. לתובמתח חי, כולל ציוד המותקן על הד מקרי   עמפני מג ונג וזרים יהאבכל 

 ח. הנחיות המפקמטה בהתאם ל מלמעלה או מלר לים תתאפשכניסת הכב
 רים בצורת ידיות המותקנות באופן קבוע. יהיו עם סגכל הדלתות 

 ם. ם מיוחדימחורצי  הכבלים יחוזקו לפרופילים
התא  גמרי ממבודד ל היה י כל תא ומר היו עם קומפרטיזציה מלאה כלאים יכל הת
עבר כך דרך מבודדי מירה שיעברו ל ידי פסי צבכאשר המעבר מתא לתא יהיה ע  השכן
יותקן בחלק   A.C.Bמותקן  בכל התאים בהםה בין התאים. ה אטימה מלאשתהי

יווצרות לחץ  עלה עם הח כלפי מאשר יפתהעליון של הלוח פתח פליטה עם מכסה 
 בתא.    

לחץ זה יאטום    מידה ויוצר לחץ בתא,זאת שבה בצורה כנ בי A.C.B  -ה התא עצמו של
                                                               המתרומם.       ד דרך המכסההעליון בלב  ת הלחץ מהחלקתא ויפלוט א ת כל דפנות ה א

 את. ה מוכרת כי אכן התא בנוי בצורה זאו מעבד צרן מוכראישור ייש לקבל 
 

 רה יבצ פסי  08.05.010
הצ הפסי  יותקנבירה  שראשיים  העליון  בחלק  ורק  אך  במבנהו  הלוח  כל   ל   המדורג. 

הראשיי מפסהפסים  יעשו  קשם  נחושת  מבודדים.  י  ידי יחים  על  יבודדו  הפסים 
מתפרק פרספקס  בכיסוי  ומכוסים  מתכווצים,  השרשרוולים  כדוג יה   וולים .  מת יו 

מפסי הפזה. ל אחד  שונה על כ   ןו וצבעים בג  רייקם. זיהוי הפסים יעשה על ידי   תתוצר
י הראשיים  מהפסים  פ ירידות  ידי  על  קשעשו  נחושת  גמישיסי  או  מבודדים. יחים   ם 

                                   ידי מעבר אורגינלי של היצרן.                             ירידות יעשה עלפסים ראשיים ל   חיבור בין
                         .     למעבר זה ןימ זאישור המ הקבלן יהיה חייב לקבל

הצבירה בת   פסי  תמימ  וךיותקנו  מעבודדי  ומבודדי  שיעמכה  כך  קצ בר  בזרם  ר דו 
 . המתואר במפרט

המתואר  קצר  בזרם  עמדה  המבודדים  קונפיגורצית  כי  להראות  יהיה  הקבלן  על 
 קר בלבד אלא  קבל קונפיגורציה שהתקבלה בחשוב  תתכת. לא  דה מוסמדיקת מעבבב
 ה מוסמכת.                          במעבד את שנבדקהז

 מפס המוליך  50%חושת בחתך  ויהיה פס נהלוח בתחתיתו  ן לכל אורך  פס אפס יותק
       הראשי.                                                               

ת ים דיסקיו גר ב  בלים כוללם לאורך כל הפס עבור התחברות הכיר יהיו חוס האפס  בפ
                              ים מתאימים.                       ואומ

וא לאורך ח. פס הארקה יותקן אף הדדי תמיכה לאורך כל הלו בומ  יותקן על פס האפס  
 . םים מתאימת ואומים דיסקיוכל הלוח. גם בפס זה יהיו חורים כולל ברגי

 
 יציאות  08.05.011

 ן: וצע כדלקמבי  אמהדקי מוצממפסקים בלוח חיווט ל 

  -ממ"ר    16עד וכולל  חתך מוליכים  יבוצע חיווט למהדקי מוצא כאשר    250Aעד   •
החיווט יעשה    ממ"ר  16כים מעל  בודד, בחתך מולישת שזור מ בחוט נחו  החיווט
 . פניקס"" או "ת "ווילנדי צבירה גמישים מבודדים. מהדקים כדוגמע"י פס

 . םיק דם ולא למהחיווט יהיה לפסי חיבורי 250Aמעל  •
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 כח חווט 08.05.012
מישים מבודדים קשיחים או גי פסי נחושת  יציאות מהפסים למפסקים יעשו על ידה  כל
או פסי נחושת גמישים   PVCטים מבודדים  ם למהדקים יעשו בחוהמפסקיידות מהיר

בחת יהיו  והפסים  החוטים  כל  לזרםמבודדים.  מתאים  שומיהנ  ך  המפנלי  סק ל 
 המפורטים. םינ ובכל התק בהתחשב בטמפרטורת הסביבה

 העדכנית. במהדורתו - 1954ק החשמל ד של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוהבידוצבעי 
קוד וכח וכן  קה, פסי יציאה, מהדקי פיור תכלול פס אפס, פס הארמלוח כאתחתית ה

 ברזל מחורץ לחיזוק כבלים. 
 

 הארקה  08.05.013
 אים. נחושת מבודד גמיש בחתך מת ו בחוטיאורק ותלת י הלוח והדחלק כל 
 

 תעלות חווט ו טחוו 08.05.014
ע הפיקוחווט   יעשה  גמישים    "יד  יהיו  ני הטים ממשמ"ר כאשר החומ  1.5חוטים  זרם 

                       מ"ר.                 מ 2.5ים  חוטים גמיש

 .  90 C עם בדוד לטמפ' עבודה שלהחוטים יהיו חוטים 
עלות תה  למתפרק. כ  פלסטיות מחורצות עם מכסהך תעלות  יעבור דר  החווט בתוך תא

 עלה.לפחות בת 50%ידי היצרן עם רזרבה של קו על יסופ
הח  מתאמעבר  יעשה המפ  ווט  הפיקוד  לתא  למנפתח  דרך    סק  כדי  גומי  מעטה  וע עם 
        בחוטים.                                                      פגיעה 

מלפנ לה בתחתית   בתוךוח  פלסטי  ים  תעלה  תותקן  מחורצת  הסוקול  כסה מ  םעת 
 ים. חווט בין התאה תותקן לאורך כל הלוח ותשמש למעבר  . התעלמתפרק
 לקמן: וטים כד צבעי הח 
 חום  - 220Vפאזה 
 כחול  - אפס 

 ירוק  -צהוב  - הארקה 
24VDC+ - אדום 
24VDC- -  שחור 

 כתום - כניסות דיסקרטיות 
 ול גס - קרטיות ת דיסיציאו
ה הלחחוטיכל  ידי  על  יחוברו  הגמישים  הגם  קצה  ידי  א  די מת  על  עם   סופיותו  חוט 

ל  ים עיקוד והנורות המותקנ ולאביזרי הפשירי המדידה  לחיצה.  כל החווט פיקוד למכ

אשר יקשרו ביחד ליציאת צמה   90 C  -די חוטים גמישים ללת יבוצעו כאמור על יהד
ם לדאוג לעודף באורך החוטי   מיש. יש מפותל ג  ןצינור לב  ל ידיעטף עי אחידה. הצמה ת

שני קצותיהם פתיחת הדלת.כל חוטי הפיקוד יסומנו בתמנע    ור כך שלאנ יצהופתיחת  
דקים לפס מה  יחווטו  COMMON  -יכי ה מול   ם.כללים פלסטיים ממוספריעל ידי שרוו

 מגשר מסומן ומשולט. 
  סטי ספירלי. החיווט לדלתות יוגן ע"י  צינור או סרט פל

 
 יסוייםכ 08.05.015

פתי  לכ לאחר  למתח  הגלויים  פסד  ל שחה/פירוק  המקומות  וכן  החיבלת  פסי  י  ור, 
נקוד וכן  הלוח  בתוך  עלהצבירה,  החיבור  יכו  ות  שקוהדלתות  פרספקס  בכיסוי  ף  סו 

 אזהרה.כיסוי כזה יופיע שלט   ק על ידי ברגים. על כלתפרמ
 

 התקנות  ציוד בלוח  08.05.016
יעש הציוד  של  ההתקנות  מכל  פח  פלטות  על  עוב  3ולבן  גו  כל מ"מ  לאורך  שיותקן  י 

שניתן  ם מרותכים או מוצמדים )פרסנצים( כך  י אומיעשו על ידי  תוכל ההתקנ   הלוח.  
                            . ר ללא צורך בגישה לאוםפרק כל אביזיהיה ל

 י הזרם.כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשנ
 י הלוח. טים יותקנו על פלטות בציד והמאמ" הפיקוד יכל נתיכ 
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 לתות התאים. חזית הלוח על דיזרי ההפעלה יותקנו בדה ואב שירי המדיכמ לכ
 ן בכל דלת. תקיות של הלוח ניות חשמליותא עבור תוכ

 
 וי אש י עשן וכיבמערכת גילו 08.05.017

אש. ה למערכת גילוי  אמפר ומעלה, תעשה הכנ  63בכל הלוחות שהזרם הנומינלי שלהם  
שהזרםבלוח שלהם    ות  וגיל   מערכת  ןקתתו ומעלה    אמפר  100הנומינלי  אש. כיוי  בוי 
ו  יהי פת במחיר, הכנות אלו  ללא כל תוס  כנות הנדרשות בלן יבצע בלוחות את כל הההק
 הלוחות.   לק ממחיר היחידה במבנהח

 רו בנפרד. מערכות הגילוי והכיבוי יבוצעו בהתאם למפורט במסמכי המכרז ויתומח
 

 ת ה ותקשורציוד בקרלתא  08.05.018

קוד המשותף, יותקן  ה, ולפכז הבקר מרל  תרלתקשו  ןתקהמהציוד המיועד לבקרת   •
וציוד    הדמיב  .רה ותקשורת"יוד בק"תא לצלהלן    ,יוד החשמליד מתאי הצ בתא נפר

ס"מ    80בשטח )פנימי( של   בלוח  י  פרד, יש להשאיר מקום פנו התקשורת מסופק בנ
X 60  התא ל חלקו העליון שס"מ לפחות ב.   

הבקרהקה • ציוד  את  יתקין  את    את הבתוך    רתוהתקשו  בלן  הכנויחווט  יסות  כל 
ס  -רשים  החיבורים הנדכרטיסי הבקר ושאר  והיציאות של     -רגל המהדקים לאל 

I/O ,הכרטיסים בבקר  למיקום אמהבהת . 

)-כמו • הנ"ל  המהדקים  במסילות  רזרבה  תשמר  במהדק  50%כן  ריקים  לפחות  ים 
 קים(.הדבמקום למ  50%  ועוד

   :תוניות ולרביכלול את כל הציוד כמפורט בתוכא הת •
 אשי מנתק ר –
 נוריות סימון  -
 V280 KA10מגן מתח יתר  -
 שרות עית ושני שקממסר פח  -
 פיקוד. נת מתחי והז קה  מאמ"תים לחלו -
 יות(. מצברים, מחוון מתח ומחוון זרם טעינה )אם מצויין בתוכנמטען ו ספק  -
 למתח פיקוד.שנאי   -
ם  י המוליכיעבצ ,I/O-ור הקים ומשולט ומסומן עבור חיב ל מהדר סרג אמוכ -

 דקים וכדלקמן: והמה

 ם. תוכ –כניסות דיסקרטיות  •

 כחול.  –ות דיסקרטייציאות  •

• +VDC24 – אדום. 

• -VDC24 –  .שחור 
הכני  - האנלבכל  מפלס סות  לחץ,  )מתמרי  חיצוניים  לאביזרים  המחוברות    וגיות 

 . MGDן דגם תוצרת מגטרו ר כדוגמתמתחי ית  נירכיב להגנה בפ וכו'( יותקן 
תאו  - אטימות    24VDC, 10Wק  הספב  הר גוף  התIP54)דרגת  בתקרת  יותקן  א.  ( 

 מתג בדלת הלוח. אמצעות יה בההדלקה תה
 וטילוש סימון 08.05.019

י. דלת הלוח תכלול שילוט מלא לרבות  נופטיות לציוד העיקר הלוח יכלול סכמות סי 
וט  סף. כל השיל תקן שילוט נופסקים יוידיות המד בתוך הלוח לי ת ציוד שבפנל.רשימ

  מפסק. השלטיםמספר המעגל, תאור, חתך הכבל וכיול ה כולל  ה בסנדויץטיר חיעשה ב
 בקה ובסמרור. יוצמדו בהד

 
ות מתגים, נוריות, לחצנים  פנימי וחיצוני, לרב ל אביזר ורכיב בלוח,לכ  רטפושילוט מ 

 וכו'.   COMMONממסרים, פסי 
 

 ד.תוויות בכל צ 6קצותיו עד  2 -ם בי שרווליכל חוט מסומן ע" 
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  בהתאם למופיע( וציוד העזר ישולטו I/Oקר וכרטיסי רבות ב בלוח )לם יר זיכל האב
 לפי בחירת המזמין.  -אביזרי הסימון והשילוט ת. בתוכניו

 
 הם. להחליף בינילות החיווט ימוספרו ויסומנו כך שלא ניתן יהיה י תעמיכס

 ביזר. מנייר ע"ג הא  תתווינוסף  תושבת וב נו ליד השלף יסומוציוד נממסרים 
  וניות פלסטיקוכו', ע"י סימ I/O -וד המעגל, מס' התאם לק יסומנו בה  םיקמהד
 תאימות. מ
 

הביצוע, לרשימה תצורפנה    ינוסימון לאישור המפקח לפ   הקבלן יעביר רשימת שילוט 
 דוגמאות. 

ן המעגל  ספר/סימו אם למקצוות( בהתות )בשני הכבלים יסומנו באמצעות דיסקי
 בתוכניות. 

כל המקומות בהם קיים מתח לפני  ראשי בפני מפסק ל חת ח זר או משלטי אזהרה מת
 זר. ראשי או מתח מפסק 
 . ציאה בלוח הראשי הוא מוזןוח המתאר מאיזה יל כל הלשילוט ע

 
 צביעה 08.05.020

שכבות וד ובשתי  ות צבע יסכל הפחים ינוקו ניקוי חול לפני צביעתם ויצבעו בשתי שכב
צבע   סטטי.יך אלקטרו להתביעה תהיה  מקרון. הצב  250  כולל של   סי בעוביצבע אפוק

 ידי המזמין.  עליון סופי יהיה בגוון שיקבע על
 

 מאזן טרמי  08.05.021
עם תכניות הלוח. לוחות יבנו  ד  הלוח ויגישו לאישור יח  שלהקבלן יערוך מאזן טרמי  
עד   בטמפרטורה  צלסי  50לעבודה  פתחימעלות  פילטאוורור    וס.  יותק עם  נו  רים 

הבלוחו  לפי  דרישת  ת  ולפי  יו צורך  אחד    300CFMם  ציריי  מאווררים  ונ קתהמפקח. 
 . מ"ר 0.15לטר לתא ופתח אוורור עם פי 

 
 ל ללוחות ציוד חשמ 08.05.022

דר איפיון  עיקרייםישולהלן  ומקורות  הצעבו  ת  להתקנה ר  המיועד  החשמלי  יוד 
 ד להתקנה וד המיועעבור צי   שים והןוחות חדבלוחות. ההגדרות מתייחסות הן עבור ל 

 ת קיימים. בלוחו 
 

 CASEULDED MOי מסוג טמוטאו רם חצימפסק ז 08.05.023
 כללי 

אוטומטיים   חצי  זרם  )ללא  מפסקי  מסוגקבועים  . MOULDED CASE  שליפה( 
 מיועדים להגן על יציאות.   . המפסקים יהיומפרטיזציה מלאהתאים עם קויותקנו ב

 
 נים טכניים נתו 08.05.024

 ות ויין בכתב הכמוי כמצ זרם נומינלי  
 וולט  400 י ומינלמתח נ 
 הרץ  50 תדר
 ( P2)ק"א  30 ר סמטריצק םוק זרנית  כושר

 50 C טמפרטורת סביבה 
 90% ית לחות יחס 

 מכניים ליים ום חשמנתוני 08.05.025
עם הגנה מגנטית וטרמית   קוטביים  טיים תלתקי זרם חצי אוטומהמפסקים יהיו מפס

                            מתכוונת.    
 ות:להלן פירוט ההגנ 

 0.61In  ית טרמ  הגנה •

 510In  הגנה מגנטית  •
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בנוי  םיקהמפס בצויהיו  הגנה  ים  ויחידת  בלוק  של  שנרה  כך  א נפרדת  להחליף  ת  יתן 
דלים שונים, הגנה בגיחידות  קין לבלוק מסויים  רד. ניתן יהיה להתנה בנפיחידת ההג 

ן שלה נה שהתחום העליו ן יהיה להתקין היום יחידת הגנית  400Aלדוגמא לבלוק של  
, כל זאת 400Aוא  יון שלה ה ל עה  נה שהתחוםובעתיד להחליפה ליחידת הג   200Aא  הו

 מבלי לשנות את הבלוק. 

 על הלוח. התקנה ל דית ומצמדיהיה עם יסק המפ •

מתח    –כנדרש בתוכניות    –ה, סליל הפסקה  דריכה, סליל הפעליה מנוע  למפסק יה •
 לפי תוכנית. –פעולה 

  24Vמתח חילופין או    230V, 5A   -ל   כל אחד   5N.O+5N.Cעי עזר  למפסק יהיו מג •
 . רמתח יש

רכת חיגור  יסופקו עם מעקטבים ו  4  -גנ' יהיו ל  –להחלפת ח"ח  ועדים  מפסקים המי  •
 כמצויין בתוכניות. יכנית מ
 

 צורת חיבור 08.05.026
 (. FRONT CONNECTIONם בלבד )תהיה מלפני צורת החיבור

 צידו התחתון.ון והן בידו העליאו מהמפסק הן בצ יעשה על ידי פסי חיבור שיצ החיבור
 

 ם ההצעה ע ף רל הספק לצנתונים שע 08.05.027

המלאים    לוגיםטק - הנתונים  כל  עם  הציוד  כל  חשמליים  של 
 ניים. והמכ

 ק. המפסשל   יים ומגנטייםרמנים טאופיי -

 .         40 Cל טמפרטורת סביבה מעמקדמי הפחתה לגבי  

 45רה של  י טמפרטוהעמסת המפסק לגביין במפורש מקדמי הפחתה של  על הספק לצ

C ,50 C. 
 

 ת י טנלהגנה מג השהיית זמן 08.05.028
  לכיוון עבור ת זמן ניתנת  פק את המפסק עם השהיימפרט, הקבלן יסידרש בבמידה וי

 .60100mSECגודל של ה קבועה בהזמן תהיה השהיי מגנטית. השהיית ההגנה ה
 ערך.  , או שווה קלוקנר מילר, SACE - A.B.B ,שניידרתוצרת: 

 
 MOULDED CASEמסוג  -בעומס מנתק  – מפסק זרם 08.05.029

 חידת הגנה. ללא י אוטומטי אך יצ ח M.Cפסק כמו מ
חצי  א יהפך למפסק זרם  ואז הומידה וידרש  יחידת הגנה בלמפסק ניתן יהיה להרכיב  

 אוטומטי. 
 

 ס מנתק בעומ מפסק מחליף 08.05.030

 ת. קטבים לזרם כמפורט בתוכניו  3או  4 •

 . 1-0-2מצבים  3 •

 וק.לה וניתידית הפע מצמד עם  •

 ווה ערך. נר מילר, או טלמכניק, או שקו ת קלתוצר •
 

 מטיים להגנת מנועים י אוטוסקי זרם חצפמ 08.05.031
הטרמית  וטרמית. ההגנה   ה מגנטית י עם הגנומטזרם חצי אוט  המפסק יהיה מפסק

 ה ברורה. עם סקל  נת לכיווןתהיה נית 
 תלת קטבי, קבוע.  ,MOULDED CASEהמפסק יהיה מסוג 

 : זר הבאיםיזרי הע יה עם אב המפסק יה



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       94  

ים  ר, המשנ מתח יש  24Vו/או    ןי פמתח חילו  ,1N.O+1N.C  ,230V, 5Aמגעי עזר   -
 .את מצבם בהתאם למצב המפסק

עזר   - מצבם  המשנים  כנ"ל,    1N.O+1N.C  ,5Aמגעי  לפאת  אחת  בהתאם  עולת 
 ההגנות. 

 ידית ומצמד. -
 . ONמצב חת הדלת כאשר המפסק נמצא בהמצמד יאפשר חיגור לדלת שימנע פתי

 חיגור זה מחוץ לתא.  לטשרות לבתהיה אפ
 

 ניים נתונים טכ 08.05.032
 תב  הכמויות יין בככמצו נלי  י מונזרם 

 וולט  400 מתח נומינלי 
 הרץ  50 רדת
 ( P2ק"א ) 30 טרים קצר סמ ניתוק זר שרכו

 40 C טמפרטורת סביבה 
 90% יחסית   ותלח

מית תהיה עם  ההגנה הטר  יות מתכוונות.  המפסק יהיה עם הגנות טרמיות ומגנט 
 נוע. להגנת מ  ם המיועד עקו

תהיה המגנטית  לכ  ההגנה  תלות  ןוו יניתנת  הז   ללא  טרמית. של  מבחינה  המכוון  רם 

 . של המפסק עצמו לינומינ  הזרם 105ת  יהיה בגבולו  כיוון הזרם
 או שווה ערך.  קלוקנר מילר,, SACE - A.B.B, שניידרתוצרת: 

 
 30KA  -ים לתמאמ" 08.05.033

לפס  תמאמ" • המחוברים  מגביים  יהיו  ק הראשי  זרם  ומיועלי  לניתוק  צר  דים 
 .  30KAשל  י למנימאטרי  קצר סימ בזרם

חד  תהמאמ" • יהיו  דו    םפאזיי ים  בכתב מצ כ  םפאזייתלת  או    םפאזייאו    ויין 
 ות. הכמוי 

 ך.או שווה ער שניידר, ABB, שניידרתוצרת:  •
 

 10KA  -ים לתמאמ" 08.05.034

ו תחת הגנה  הי י  10KAק בזרם קצר סימטרי של  ים המיועדים לניתותהמאמ" •
ל  . עB.U.P  םהל  אשר יהווה או מפסק מגביל זרם קצר    קבוצתייםנתיכים    של
  B.U.P  -גנת הת התח  30KA  -ד בע"י עקומות כי המאמ"ט יעמוע להוכיח  מציה
 אים. מתה

יתהמאמ" • דו    םפאזיי חד  היו  ים  תלת    םיפאזיאו  בכתב    םפאזייאו  כמצויין 
 הכמויות. 

 או שווה ערך.  מילר-קלוקנר, ABB, שניידרת: תוצר •
 

 מגענים 08.05.035
 ען להתנעת מנוע גמ 08.05.036

תל • יהיו  שמצויי סהה  .םפאזיי ת  המגענים  בכתב פק  מוגדר    ן  יהיה  הכמויות 
 . AC3דה י במשטר עבובעומס נומינל למליון פעולות 

 רש. ץ, או כנדהר  50לט, וו  230 -סליל ל  המגענים יהיו עם •

וולט,    230  -באמפר    5  -לפחות, כל אחד ל  2N.C+2N.Oלכל מגען יהיו מגעי עזר   •
 הרץ.  50

 בורים. במהדקי חי ת ירנגיעה מק נים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשרגעהמ •
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 מגענים להפעלת קבלים  08.05.037
 ליון פעולות. למ י תוג הספק קבול למיעדים המיו  םפאזיימגענים תלת  המגענים יהיו 
                 וולט.                               230 -היו להסלילים י 
 . 230V -ב 10A -ל  כל אחד  N.Oעים מג  2יהיו לכל מגען 

 
 תאורה מגענים לעומס  08.05.038

       .                         םפאזיית נים תלם יהיו מגע ינ עהמג
 . AC3ר עבודה הכמויות במשטם כמוכתב בכתב  למיתוג זרתהיה המגען הגדרת 

     הרץ.                  50וולט,    24וולט או   230 -המגענים יהיו עם סליל ל 
ל  2N.O+2N.C  עזריו מגעי  לכל מגען יה  50וולט,    230  -אמפר  ב  5  -לפחות, כל אחד 

                                    הרץ.
 ם. במהדקי חיבורי שר נגיעה מקרית שלא תתאפ ו מוגנים כךהמגענים יהי

 , שפרכר אנד שו,  או שווה ערך. להמקניקתוצרת ט
 

 לים יחידות קב 08.05.039
של   דהבידו( חומר  W/KVAR 0.5-מ  כים )קטןבעלי הפסדים נמויחידות הקבלים יהיו  

הבלתיה מ  היהי  קבליםה פעולה  דליק    סוג  מתח  רעיל.  י 460Vולא  הקבלים  היו  . 
  י עצמי הדגם עם רפו הקבלים יהיו מיקות גבוהות.  ר של הרמונ ני זרם יתבפם  מובטחי

יקה  היו מצוידים במשנקים לפר (. הקבלים י SELF HEALINGלאחר תקלת פריצה )
וכן מ  מתאימים  בפנכיסוי  יתאגעים  הקבלים  מקרי.  מגע  המ יי  לתקן  אומי  לני בו 

IEC70 עליון. יבור בחלקו ההיה בנוי במארז פח עם יציאות ח קבל י. כל 
 שווה ערך. קו או ת אלתוצר

 
 FACTOR  POWER הספק גורםלשיפור ר בק 08.05.040

  דרגות.  8ה מיועד לחיבור של עד הבקר יהיה מהדגם להרכבה על פני הלוח ויהי
 בודה. עה  יבכל מצב 0.92  -שגורם ההספק יהיה גבוה מ יחבט הבקר תפעולת 
תהיה  הדרלת  הפע וביציאה:גות  בכניסה  השהייה  מ  עם  יהיה  בכפתוהבקר  רי  צוייד 

תח  וויסות  העבודה  ויומי  בכפתור  שיבטכן  הסף  המעסות  ניתוק  בעומסים יח  רכת 
                         נמוכים מאוד.  

  גות.  וי להעלאה והורדת דרניס   בכפתורי ה כללית,ד במגע תקלמצויייהיה הבקר 
מצויי  רקהב בנוריהיה  וד  דרגות  סימון  איניות  הספק  כופל  שנתבמד  עם  ות טגרלי 

  ברורות. 
עיוות רגות המסננים לפי רמת הרמוניות הבקר יפקד על דלהם פקים מסנניבמידה ומסו

 נות. הנמדדת בהרמוניות השו 
 כניסות ויציאות 

 O5A - ת זרם   יסכנ
 230V ת פאזיחד  - מתח  כניסת 

 .  50HZ  -ב 10A -ל אחד לענים כלהפעלת מג   םיעמג 8  -   יציאות    
 ה כללי. ומגע תקל   

 
 תיכים ק נמנת 08.05.041

 . םפאזיי כים יהיו תלתנתקי הנתימ כל
 ק המנתק. כולל ידית לניתו

 . 30KAמיועד לניתוק בזרם קצר של 
 ות.תב הכמוי נקוב בכלזרם ה HRCשלושה נתיכי מצוייד ב
 ת. תק יהיה כמצויין בכתב הכמויוהמנ בסיס
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 זרם  יאנש 08.05.042

 זרם. ה05Aשל  רם משנית ולזלפחו  15VAזרם בהספק של   ם יהיו משנירני הזכל מש
 ין אחרת . פרט למקרים בהם צוי וכניות ובכתב הכמויותר בתבהתאם למתואהראשוני 

 .A1 ÷0 כמו
              .  >N  5 בעלי השנאים יהיו
                 . CLASS 1דרגת דיוק 
              וולט.   1000רמת בידוד  

 ת השנאים המוצעים על ידו.לפרט תוצררן היצעל 
 

 ת חשמל מערכת מדידו 08.05.043
יר יהיו הכניסות  או שווה ערך. למכש PM172EH  " דגםSATECוצרת "מת ת כדוג
 אות: הב

 . 400/5Aכניסות זרם ממשנה זרם  3 •

 הרץ.  50(, 0250V)ה לאפס בין פז  230V תיופאז כניסות מתח  3 •
 

 ות: אה הבא ציות הקריקנו פלפחות את  המכשיר יכלול  

 קריאת שלושת הזרמים. •

 והשלובים.  םהפאזיי מתחים קריאת כל ה •

 ים. ווט-קריאה מגה •

 הספק.  כופל קריאת •

 קריאת תדר.  •

 ווטים.  -יאת שיא ביקוש במגה רק •

 . KWh  -מנייה וצבירה  •

 חים. ניות לזרמים ומתשוב ותצוגה של ההרמו חי •
תקשורת   קול וטוופר,  TCP/IP ורת אתרנטופורט תקש פורט תקשורת טורי  שירלמכ
       .וכנתלבקר המת MODBUSכגון   וכחמ
                                       

 לחצני הפעלה והפסקה 08.05.044

בקוטר  לחצכל   • יהיו  והפסקה  הפעלה  יהי  22ני  לחצן  לכל  מגעים  מ"מ.  שני  ו 
1N.O+1N.C 50 -כל אחד לHZ, 230V, 5A . 

 . IP65ית  נו צילהתקנה ח ,IP54לחצנים להתקנה פנימית  •

 וה ערך.ק, קלוקנר מילר, איזומי או שו טלמקניתוצרת  •
 

 עלה יקוד להפק פמפס 08.05.045

 מפסק תהיה ידית הפעלה. ומיועד להתקנה על פנל. ל  מסוג פקט המפסק יהיה •

 (. קומות )ע"פ תכניות  3מצבים, ועד  4עד  - מספר מצבים  •

 . 50HZ, 230V, 16A - מגעים  •

 ה ערך. קלוקנר מילר או שוו - תוצרת •
 

 זי תלת פאחוסר מתח  רסממ 08.05.046
 הממסר יהיה בעל הנתונים הבאים: 

 V400 ב ח כניסה שלותמ •

 20% מתח  ח וירידתבין עלית מתזיס הסטר •



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       97  

 85%70 מתח   תחום כוון ירידת •

  SEC 1÷0.1 תחום כוון זמן פתיחה  •

 MSEC80 בחיבור  זמן תגובה •

 היפוך פזה.  ב ל מגי •

 MSEC150 ד השהייה עאפשרות ל  •

 זריםוחים חמושפע ממת א ל נפילת מתחרגישות ב כוון •

 מגעי עזר  •
2N.O+2N.C 5 -כל אחד לA 50 -בHz, 230V . 

 וה ערך. לק או שותוצרת סיר  יהיה הממסר
 

 שנאי פיקוד  08.05.047
דגש שעל הקבלן  יחד עם זאת מו קוד יהיה להספק המוכתב בכתב הכמויות.הפי שנאי
ל  התנעה שזירמי היוד המחובר כולל נתוני הצבהתאם ל ב את הספק השנאילחש
 . 50%פת  נים ובתוסעגמה

כמצויין   400/230Vאו  230/24Vהשנאה של שנאי הפיקוד יהיו חד פאזיים ליחס  
 יות. תב הכמו בכ

 .1:10ם להנחתה של הרעשים ביחס ו נחושת בין הליפופיהשנאים יהיו עם פולי
 ת. חושת אלקטרוליטיפי השנאים יהיו מנליפו 

 רגליות.   םע קופסת פח ו רוויים בלקה ויותקנו בתוךם יהי השנאי
,  2.5%, 5%-חוזים : הנומינלי בא  פים לכניסות מתח שונות מהמתחיהיו סנ נאים  של

0%+ ,2.5%+ ,5% . 
  -יהיה לא גדול מ  1פל הספק ( בכו 0%של השנאי )בסנף   מפל המתח בעומס  נומינלי

4% . 
 

 ממסר צעד 08.05.048
 יות. יין בתכנודה כמצולמתח עב עד יהיהממסר הצ

 ב מגעיו. את מצ קודה תשנהפ לכולס כאשר הממסר יקבל פקודת פ 
 .50HZ, 230V -ב  5A -כל אחד ל  2N.Oלממסר יהיו מגעי עזר 

 ן פעולות. מליו מיועד להממסר יהיה  
 

 רוגרמהשעון עם פ 08.05.049
 השעון יהיה עם פרוגרמה יומית ופרוגרמה שבועית. 

 עות. ש 72 -ה מכנית לעון יהיה עם רזרב הש
 .50HZ, 230V  -ב 5A -יהיה עם שני מגעים מחליפים  לון  השע
 . תוצויין בתכני , או אחר כמ50HZ, 230Vתהיה ח לשעון ת מת יסכנ

 ערך. שווה   או גרסלין או THEBENתוצרת 
 

 מנורות סימון 08.05.050
להסימ  נורות  08.00.50.1.1 בקוטר    220V  -ון   תוצרת    22יהיו  דגם    IZUMIמ"מ 

APQW-1B-23-6-G  ש עאו  עצמ ו"ע  שנאי  נורה,    230/24Vי  ם  לכל 
 ר.יליאמפמ  18לזרם   LSD-2-24V D.Cדגם  LEDכולל נורת 

 . ללא שנאי(כנ"ל )אך  24VDC -נורות סימון  ל 08.00.50.1.2
 

 מהדקי פיקוד  08.05.051
 ערך, בגוון אפור.   שווהאו   UK5גם "פניקס" ד  וצרתיו ת כל מהדקי הפיקוד יה

 ירוק.  -דק יהיה צהוב במקרה של מהדק פיקוד להארקה צבע המה
 ו ממוספרים בהתאם לתוכנית. יקוד יהימהדקי הפ

 



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       98  

 יתר מתח מגן  08.05.052

 בים.טוק 4 •

 , ללוח ראשי.100KA וקנית  כושר •

 . 15KAר ניתוק ללוחות משנה כוש •

 זר. ים ומגע עכולל נתיכ  •

 , פניקס או שווה ערך. DHENתוצרת  •
 

 נשלף לפיקוד  יךנת 08.05.053

 ויות. וכתב בכתב הכמהנתיך יהיה חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי כמ •

 .32A -ד לייהיה תמ  בית הנתיך •

 .30KAל סימטרי ש רצק ניתוק זרםהיחידה תהיה מיועדת ל •
 

 ניות( מצויין בתכאם )מחליף ח"ח גנרטור  08.05.054

ר  ", כולל חיגוLATCHפוס " טי מ  חרת(ם )אלא אם צויין א קטבי  4ענים  צמד מג •
 מגעי עזר כנדרש.  מכני, כולל

 ווה ערך. או ש CR1-Fוצרת טלמכניק סדרה ת •
 

 י פקודסרממ 08.05.055

יהיו  ם  דיהמיוע  ממסרים • עומסים  או  מגענים  המורלהפעלת  גבי  ע  בכמסוג  ל 
 קנה על מסילה סטנדרטית. בת להת תוש

 .NC  + שני מגעי  NOשני מגעים  •

 . ךרר נוסף במידת הצוגעי עזבלוק מ •

 או שו"ע.  CA2תוצרת טלמכניק דגם  •

לף",  מטיפוס "נש   ממסרים המיועדים להעברת/קבלת סיגנאלים "קטנים" יהיו  •
כולל  24VDCאו    220VACמתח   תושבת,  כולל   ,LED    .מגפנימי   ם יעשלושה 

לזמ לאי24VDCו/או    230VACבמתח    2Aרם  חליפים  אפשרות  פעולה  ,  לוץ 
 או שווה ערך.  IZUMIני, תוצרת יד
 

 תקנה ה וההובל 08.05.056
לאתר. הקבלן יקח בחשבון שיבוצעו מספר    חות ממפעל היצרןהקבלן יוביל הלו

 ר הלוחות."פ קצב יצוהובלות ע
                יות.     ות למקומם באתר, כמצויין בתכנלוח ס היכני  הקבלן

מחדמה  חלק  ויחוברו  בקטעים  יוכנסו  הכנסתלוחות  לאחר  במש  למקומם  על  ם  בנה. 
יהיה לפרק ולאחר  הקבלן  א יקבל מכן לחברם חזרה. הקבלן ל-את הלוחות לקטעים 

 דה. מחיר היחיהיה חלק מכל תוספת מחיר עבור כך, אלא זה י 
ע  ס ביצועמדה פילוה  ללכניות, כוות במקום באתר, כמצויין בתן הלוח ן יתקי בלהק

 חיזוקים לקיר לרצפה. 
 וק כל הברגים. זדי באמצעות שואב אבק וחיע ניקוי יסולוח נדרש לבצ לפני הפעלת ה 
ת ותקינות לוחות החשמל הינה מוחלטת בכל שלבי היצור,  בלן לשלמואחריות הק

כל   ע"י המזמין ללא ן וקבלתםתם למזמיעד מסיר והפעלהה, חיבור  בלה, התקנ הו
 . תוגהסתיי 

  )אלא צויין  בקרה ופיקוד ה של מבנה לוח החשמל,ול במחיר היחיד עיל כלהמתואר ל
 אחרת בכתב הכמויות(. 
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 אביזרים והתקנתם    68.00

 דוגמאות 08.06.01
גביס  כדוגמת  יהיו  האביזרים  המתכנן    כל  ע"י  מאושר  ש"ע  החשמל ב א.  והיזם/  יזרי 

 . חקפמת ע"י המהקבלן רק לאחר אישור דוג  פקו ע"ימנו ויסו יוז
 

 ביזרים חיזוק א 08.06.02
כנו  שם חיזוק האביזר יוזר לעל האביישירה    היריי לא יחוזקו אביזרים לקירות על ידי   
הקבלן  וריםח ידי  על  עם    באביזר  יחוזק  לצורת   ברגים  2והאביזר  בנוסף  לפחות, 

 אביזר.החיזוק המקורית של ה
 

 שילוט אביזרים  08.06.03
סופיאביזרי  טלפון,ם  חשמל,  שקעי  כגון  מפ  ים  מאור  יקיסמחשב,  ות קופסא  זרם 

על   ישולטו  וכו'  שילוט סנהסתעפות/חיבורים  חרוט  ידי  הלוח המזין  דוויץ  הכולל שם 
מעג ומס יפר  על  יותקן  השלט  לל.  בסמיכות  הדבקה  מתחתיו  די  ו/או  מעליו  אביזר 

 בצורה אחידה בכל המבנה. 
                        ן.                   מיידי המז יקבעו עללטים וצורתם  הש וון ג 
 לטים. חיר בגין השם כל תוספת מטים כלול במחיר האביזר ולא תשולהשל מחיר 

 
 סימון אביזרים  08.06.04

ומצבי    ותיאורעל רקע שחור ויכלול מספר האביזר, לבן ליט ולט בשלט בקביזר ישא כל
 הביצוע. קח לפני ידי המפ  השלטים תאושר על פעולה למפסקים. רשימת

בשטח לזיהוי הציוד והנקודות  יזרים שילוט האבו  ןוה בין סימנדרשת התאמה מלא 
 ת. בתוכניו

 
   גופי תאורה    78.00

 כללי 
יהיה ציוד   , ציוד הפעלהLEDו נורות  מפרט הכללי ויכללבהתאם ל  גופי התאורה יהיו

 . אלקטרוני
יוזמנו עתקה  גופי התאורה יותאמו למקום רק לאחר אישור   ,ויסופקו  "י הקבלןנתם, 

 . חע"י המפק  דוגמאות 
גופי  המהתאור  רשימת  לאישור  תוגש  והמפ ה  האדריכל  הגזמין,  עם  יחד  על קח  שת 

 . ה"עם קבלת צשבועות מיו 4לאישור, עד  הציד 
 

 LEDיהיו בטכנולוגיית ה בפרויקט גופי התאור 08.07.01

  תאורהין אחרת. גופי  וצאלא אם כן  כנ"ל      LEDגופים בטכנולוגית   •
תאורהו  אל לגופי  התקן  בדרישות  י  יענו  כן  דרישות   ו נ עכמו    על 

 . LM80 -ו LM79ם האמריקאים התקני

 . אחרת ייןקלווין אלא אם כן צו 4000אור   גוון עם  ורה יהיו גופי התא •

) בייק לייט ( עם נורות לד ודרייבר     BLם יהיו מסוג  גופי תאורת פני •
 ן . "י המתכנ או ש"ע מאושר ע  CREEתוצרת פיליפס / 

מכון  קה של  תעודת בדי   /   םמכון תקנילכל גופי התאורה יהיה אישור   •
 .  ןומשרד הביטח  08תקנים ישראלי  , 

 י . ם אישור פוטוביולוג יו עאורה יהגופי הת •

 , ללא ריצוד ) פליקר ( .  0ן סיכו  י רמת ה יהיו בעל פי התאור וג •

 האדריכל .   גופי התאורה יתאימו לתכנון התקרה ע"י •
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 רת מבנה וחיסכון באנרגיה קב    0908.
 

 כללי:  08.09.01
בעבור מבני  ומיזוג נרגיה לתאורה  סכון באבנה וחי מבקרת  היא למערכתהדרישה   

"י יחידות  אויר ע ומיזוג העל תאור מקומית  בתוכה שליטה ציבור.  המערכת כוללת
   עצמאיות המפוקדות גלאי נוכחות כמוגדר בכתב הכמויות ובתוכניות.
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 ערכת גילוי עשן וכיבוי אש מ 34
 

 דרישות כלליות  34.02.1
בפני שריפה ללוחות החשמל. העברת   ה מושלמתתספק הגנ שן וכיבוי אש  י עגילוכת  מער

למערכת מו כן  וי אש, כלוי וכיב ערכת הגי ולבת במריזה משמוקלטות למערכת כ הודעות  
 בקרת המבנה של המזמין בתקשורת. 

על כל חלקיו ותקן בינלאומי נוסף   1220כל הציוד יהיה מאושר לפי התקן הישראלי מס'  
למפרט   וכו'.   V.D.E, U.Lמת  כדוג הבין   ותאום  וכיבוי  -הכללי  גילוי  למערכות  משרדי 
 . 34פרק  –אש 

לה הקבלן  לאיעל  המפגיש  תכנוןשור  ו  קח  פרמפורט  שרשימת  הגילוי  יטים  מערכת  ל 
 והכיבוי. 

 
 מרכזיה  34.02.2

תהיה   "טלפייר"כדוגמת  המרכזייה  ע.   תוצרת   של  האחזקה  לסטנדרט  ובהתאם 
    .קן בינלאומי נוסףות 1220תקן הישראלי, מס' פי הבנויה לאו שווה ערך, הרצלייה 

 קיבולת כתובות ולופים כנדרש וכמתואר בכ"כ. 
פח  יכלול    יהי המרכזמבנה   דלת  א ואורגינ   דקורטיביארגז  עם  נאות,  גימור  בעל  לי 

צ מנעול  ועם  בחזיתו  שקופה  המרכזייפלקסיגלס  הקיר.  על  להתקנה  תכלול  י לינדר,  ה 
 ורים. בוי עם חפיפת אז ערכות גילוי וכיים ומתקנו מ הלוי יג האזורי שילוט של 
 תכלול את המרכיבים הדרושים לרבות:  ההמרכזיי 

 ישר. ולט זרםו  24לי א אורגינ ח פק כוס •

 . 72מצבר ניקל קדמיום למערכת, המאפשר פעולתה התקינה במשך  •

אזור   • כל  של  ואזעקה,  יבשים לתקינות, תקלה,  אינדיקציות ממגעים 
 ולה. ל פע ה וביטו בנפרד וכן בדיק 

 השתקה.  י זעיר, עם לחצןצופר אזעקה פנימ •

והגלאים  • המעגל  מוליכי  תקינות  על  רצופה  אזעוהפעל  בקרה  קה  ת 
 תקלה. ל גילוי במקרה ש

וממסרי • בלוח    כרטיס  חרום  להפסקת    230  -ראשי  החשמל  ה פיקוד 
 וולט. 

ניסוי,   • תקלהלחצני  צופר  שחרור  ביטול  אזור,  לכל  נוריות  בדיקת   ,
 הדלת.  ם עלמותקני -ותקלה  

 שנ', אזעקה לפני כיבוי.  0-40לכוון   לקטרוני ניתןממסר השהיה א •

מותאמים  וי  לכיבצים  הפעלת הנפאמפר ל  10ים  ממסרים בעלי מגע  2 •
 לזרם המתוכנן כולל נגדים ומגבילי זרם, לכל אזור ממסר נפרד. 

לאחר   • מאומצת  וטעינה  איטית  לטעינה  אוטומטי  מצברים  מטען 
 מושכת. הפסקת חשמל מ

ורות אזהרה וצופרים,  חיצוניים, כמו מנ להפעלת אביזרים    סריםממ  8 •
עם    2ובכללם   יבשממסרים  עבומגעים  חיבוים  חיר  לבקר  ,  צוניר 

 :  לקמןכד
o כאשר הרכזת תקינה, במצב של   סגורהמגע    -  מגע מצב תקלה

באחד   תקלה  או  נמוך(  מצברים  )מתח  כגון  ברכזת  תקלה 
 . חנפת  המגעהגלאים )קצר, נתק וכו'( 

o  המגע  ל תקין, וכאשר הכ המגע סגור  – ה על גילוי אשהתראמגע
 בזמן גילוי אש באחד האזורים.  נפתח

 לתה. יסוי הפע כת לשם נטרול המערפתח לנ מפסק מ •

של   • המוארים  ה"חלונות"  ע"ג  בעברית  חריטה  וכן  חרוט  שילוט 
 מנורות הסימון בכרטיסי האזורים. 
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ית לתליה  רטיבגרת דקודף הוראות מודפסות להפעלת המערכת במס •
 יה לאישור המפקח. י המרכז  בלן יגיש תכנית ייצורעל הקיר. הק

 גלאים  34.02.3
מהסוגים כמפורט   ויהיומי נוסף בין לאו ותקן  1220שראלי תקן י הגלאים ישאו תו

 לחות יחסית.  90%יוס, ס מעלות צל 0-60בהמשך לפעולה בתנאי סביבה 
 

 גלאי יוניזציה  34.02.4
בפנ יוגן  הפוך,  מתח  בפני  הפרעויוגן  אלחי  סטת  ומטענים   LEDנורית    עם  ים.י טאוט 

 בבסיס. 
 

 גלאי אופטי  34.02.5
 או אפור.עשן לבן ו/ יתר לישות כסטנדרט גלאי יוניזציה אך בעל רג 

 
 גלאי שינוי טמפרטורה 34.02.6

כסטנדרט גלאי יוניזציה אך בעל רגישות לרמת חום מסוימת ולקצב שינוי טמפרטורה, 
 ניתן לויסות. 

ללא   להחלפה ביניהם  וחייבת להיות אפשרות  בסיסלאותו    הבהרה: כל הגלאים יתאימו 
 החשמל. לוחות שינויים באינסטלציה. הגלאים יותקנו בתקרות או ב

 
 כיבוי מערכת ה 34.02.7

 . NEPA 2000מאושר  200FMכיבוי יהיה ה גז
 ASME UNFIRED PRESSURE VESSEL CODE-SECמיכלי הגז יבנו לפי תקן  

VIII .והתקן הישראלי , 
תום יבטיח אטימות  השסנפתח ע"י סליל חשמלי. ם הקן שסתובפתח המיכל יות

סימול   , שיכלולז במיכללחץ הג מוחלטת של המיכל. המיכל יצויד במנומטר למדידת
 לנדרש.   ץ מתחתירידת לחל

ב להצפת הלוח בשיעור ינפח מיכל הגז יקבע על ידי הקבלן בהתאם לנפח הלוחות, ויחש
 מעלות צלסיוס.  10בטמפרטורה  10%של 
 .ASTM-B-88מדת בדרישות תקן עוה TYPE-Mושת  ר תהיה מנח זורת הפינצ

 נחירים לפחות.    2יותקנו  תאבכל 
 מוגן בפני הפעלה מקרית. , ל גז כיבויכייד כל מ יותקן ל )צהוב(   לחצן הפעלה 

 
 לחצני אזעקה  34.02.8

 לחצני האזעקה יכללו מגעים חשמליים המאפשרים להפעיל אזעקת אש בצורה ידנית. 
ם על ידי מכסה למרחק ויהיו מוגניו בצבע אדום בולט  הם יהילשאות  פסקוההלחצנים ו 

 ת.בירת הזכוכיטומטית עם ששל זכוכית, הלחצנים יופעלו או
 

 צופרים 34.02.9
של הי צליל  עוצמת  בעל  יהיה  הצופר  מים.  מוגן  במבנה  חיצונית  להתקנה  מיועדים  יו 

110Db   .לפחות 
 

 מיכלים  34.02.10
הסול השסתום,  ההפעלה,  הנפו מערכת  או  והמערנואיד  הידנית  ץ  במיכל אמכ  -כת   נית 

 ור מכון התקנים הישראלי. ישאו איש
שע הקדמי  בצידו  ישא  מיכל  בעל  כל  לחץ  ברורה  ון  שיאפשוקרי סקלה  קריאה אה  ר 

 הלחץ השורר בו.מיידית של 
ליד כל מיכל יותקן שלט חרוט ועליו סימון של תכולת המיכל הוראות ההפעלה הידנית  

 נית לשחרור הגז. אמכ -
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 ביבתיותסהשפעות  34.02.11
באתרים לרבות   RFוצאה מפעולת מערכות ושידורי  התראות שווא כת  המתקן יוגן מפני

 אלחוט לבקרה. ריעים ומשדטורים, מנוא גנר חות החשמל,לו
 

 הוראות הפעלה ואחזקה  34.02.12
עם הגשת ההצעה יספק הקבלן סט הוראות הפעלה וכן מפרט לאחזקה של המתקן על  

 ל הציוד שיסופק על ידו. ים של כ כל חלקיו לרבות דפים קטלוגי
ות  ויספק תכני  מר העבודה ידריך הקבלן את נציג המזמין בתפעול ובאחזקת המערכתגב

 (.AS MADEות )ודכנעבודה מע
 

 אחריות, אחזקה ושרות מיוחדים למערכות גילוי אש   34.02.13
תתבצע בהתאם למפורט במסמך התנאים הכלליים בנוסף לכך על המציע להצהיר כי 

הצי והחלפת הגלאים    ים תאוד המ ברשותו  לבדיקת  לבדיקה  ציוד  וכן  רגישות  בשטח, 
  הגלאים בשטח ובמעבדה. 

כולל  האחריות חצ והשרות  ביקורת  שים  של  י  ואינתית  שלהספק  שנתי  מכון    שור 
 התקנים. 

תקינה -כמו לאחזקה  הנוספים  העזר  מכשירי  כל  המציעה  החברה  של  ברשותה  כן 
  ושוטפת של הציוד המוצע. 

ינק בכ המציע  את  ה  תבוב  המבוקשכמויות  ושרו  המחיר  לשנים לאחזקה  שנתיים,  ת 
 האחריות. שלאחר תקופת 

 
 אישור מ.ת.י. בדיקה/ 34.02.14

ע"י מכון התקנים הישראלי כולל   קתיבדמרכיביה  י על כל  ן והכיבומערכת גילוי העש 
 אישור מוקדם טרם ביצוע ואישור סופי לאחר ביצוע. 

 ולא ישולם בנפרד.ידה היח יריעלות הבדיקות כמצוין לעיל נכללת במח 
 

 חרום   מערכת  אינטרקום 1.035
  אשר כולםבלה כבור ללא הגהמאפשרת חי  BUSטת מערכת אינטרקום דיגיטלית בשי

 אחד אל עמדת שומר/פנל כבאים.  בקו ראשי  מחוברים
עמדת שומר/פנל כבאים. מאפשרת יצירת קשר דו צכיווני ולקבל קריאות מכל חדרי  

 מספר חדר המחסה.  םע מזוהה קריאה חסה כל המ
 .  2x0.8כבל  אש ב המערכתחיווט 

 כנן. יזם, המפקח והמתאו ש"ע מאושר ע"י ה Comelit המערכת יהיה כדוגמת 
 

 ומוסיקת רקעה, כריזת חרום מערכת קולית לכריז   2.035
 

 תפעוליותטרות המערכת ודרישות מ
ות  מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חירום, הודעות שוטפ 35.02.1.1

 . הציבוריים בשטחים יקת רקעומוס
ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי   35.02.1.2

 הקול. 
 שעות ביממה .  24ל  צופה שלפעולה רהמערכת מיועדת  35.02.1.3
 חדר בקרה. ממרכזיה ב שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון  35.02.1.4
לים,  ליצ 3-2ל  לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בע 35.02.1.5

 ל מתג ההפעלה. ם הלחיצה עאוטומטית עוישודר 
ל פני מוסיקת  המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום ע  35.02.1.6

 קע. הר
 כגיבוי   VDC 24וכן ממתח ישר    VAC 220וזן ממתח הרשת  כת ת המער 35.02.1.7
אוטומטית, ללא צורך בפעולה   ת למתח ישר תעשהההעברה ממתח הרש 35.02.1.8

 ידנית כלשהי. 
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אשר יאפשרו    -Maintenance freeטפולרי חירום ללא בכלול מצהמערכת ת 35.02.1.9
רצופות ללא  דקות שידור  30במשך -ללא מוסיקת רקע-הפעלת המערכת 

את המצברים ברשת החשמל, בטעינת  אשר יטעין  החשמל, וכן מטען,שת ר
 לפי הצורך.טפטוף וטעינה מהירה,  

ה  ד לעבודהמערכת תשדר מוסיקת רקע ממקלט רדיו/קומפקט דיסק, המיוע 35.02.1.10
 . שעות ביממה 24של   רצופה

 במתח של   Constant Voltageהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  35.02.1.11
100V  70.7אוV.  

 . 19סטנדרטי ברוחב " תקן במסדהציוד יו 35.02.1.12
 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת
 

   סד מרכזימ 35.02.1.13
, יותקן כאמור כל הציוד  19רוחב סטנדרטי "אשר יהיה ב  במסד המרכזי 35.02.1.13.1

 המרכזי. 
מ"מ   2ובי של או ברזל בעאלומיניום  נה מפרופילי תבד  ת המסמסגר  35.02.1.13.2

 לפחות. 
  כאשר בין יחידותגובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע,  35.02.1.13.3

ום פנוי של  ( ועוד תוספת מק1  4/3ההגברה יותקנו שלבי אוורור בגובה )" 
 כרזרבה.  25%

דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם   35.02.1.13.4
גד קורוזיה ונגד  ברו טפול נכת במסד יעלקי המת עת הצורך, כל חבש

 חלודה. 
ופי על  עם אחת, ובצבע סכל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פ  35.02.1.13.5

 אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה. בסיס 
 המאפשר נעילת המסד.  בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול 35.02.1.13.6
הגלגלים יקבע   בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג 35.02.1.13.7

 לפחות.  20%ל רזרבה של עומס ויכלול בהתאם
יות לציון  עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נור AC/DCהמסד יכלול פנל   35.02.1.13.8

פקי כוח  המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וס אספקת
 מיתוג והבקרה. לאספקת זרם ישר למערכות ה

עוצמה,   המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול, שנאי קו, וסת 35.02.1.13.9
מוניטור משולב, כחלק מובנה ביחידות  / ומד עוצמה ם,  בורר מגברי
 ההגברה. 

 
 מגברי הספק 35.02.1.14

רנזיסטורים או מעגלים בנוי על בסיס ט מגבר ההספק יהיה 35.02.1.14.1
 . 19בזיווד המיועד להתקנה במסד ברוחב "משולבים, 

  בכל רוחב תחום ההיענות.  240W R.M.S יאה יהיההספק היצ 35.02.1.14.2
  .V70או  ,100V,ם או מוצא במתח קבועאוה 8עכבת העומס תהיה  

 . 30%בחשוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של  35.02.1.14.3
 .  24VDC,50Hz 220 VACמתחי האספקה   

 אוהם לפחות.   100Kניסה  עכבת הכ 35.02.1.14.4
ביציאת קו   Out put regulation)יציבות בשינוי עומס ) 35.02.1.14.5

1.25dB,100V עומס מלא לעומס בריקם.    הפרש בין 
 .  3dB-בניחות של  70-20Khzתחום הענות לתדר  35.02.1.14.6
 , בהספק מוצא מלא.  1Khz, בתדר -0.4%: מתחת לוז עיוותיםאח 35.02.1.14.7
 א.הספק יציאה מל לפחות ביחס ל 85dBרעש מוצא:  35.02.1.14.8
מעלות   10מעלות עד מינוס    45תחום טמפרטורת עבודה   35.02.1.14.9

 צלסיוס.  
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יו באמצעות תקעים ושקעים,  ציאות למגבר יהכל הכניסות והי 35.02.1.14.10
 השרות.המערכת בזמן  לצורך חבור וניתוק

 ס יתר, קצר או נתק ביציאה. ן בפני עומיהיה מוג המגבר  35.02.1.14.11
סיבציה או  כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופ  35.02.1.14.12

 של אנודיזיה נגד איכול וחלודה.  תהליך
 " או ש"ע. MILLBANKהמגבר יהיה מתוצרת " 35.02.1.14.13

 
 ערבל צליל  35.02.1.15

או כיחידות    19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב " 35.02.1.15.1
 הספק. ת במגברי לריות משולבומודו

 ל יהיו כניסות: בערב 35.02.1.15.2
 לכל מיקרופון במערכת  35.02.1.15.3
 לערוץ רדיו )אופציה(  35.02.1.15.4
 ע מנגן סרטלערוץ מוסיקת רק 35.02.1.15.5
 ן סרט המיועד להודעות פרסומת ץ נגלערו 35.02.1.15.6
 וספת. כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נ 35.02.1.15.7
כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר  35.02.1.15.8

 כת.ההספק במער הערבל אל מגברי 
 יחידות כניסה.  -6אפשרות לויסות הגברה עד ל הערבל תהיהבמגבר  35.02.1.15.9

 אוהם  100K עכבת כניסה: 35.02.1.15.10
 250Mvה: בכניס  רגישות 35.02.1.15.11
 לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  35.02.1.15.12
   3Db ±בנקודות  70Hz-20Khzתחום הענות לתדר:  35.02.1.15.13
 לפחות dB 80יחס אות לרעש:  35.02.1.15.14
 נלי נומי יציאה  ובמתח  1Khzבתדר  0.2%אחוז עיוותים הרמוניים:  35.02.1.15.15
 ±14DBM)) 600בעכבת אוהם   0.4Vי:יאה נומינלמתח יצ 35.02.1.15.16
 Hz  100,   ((High passלאוקטבה בתדר של   6dBאפשרות לניחות של   35.02.1.15.17

filter. 
 80Hz    ±12dBבתדר של  ±12dBאפשרות לויסות צליל של:  

    12Khzשל בתדר 
בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם  35.02.1.15.18

 מיקרופון.  הפעלת כניסת
 )מיתוג קול(.   VOXקן כניסת  בערבל תות  35.02.1.15.19

 
   כניסות המיקרופון נתוני 35.02.1.16

 מיקרו וולט.   200רגישות כניסה מכסימלית של  35.02.1.16.1
   1Khzאוהם בתדר  350ניסה של  ת כעכב 35.02.1.16.2
   ±3dB  בנקודות   30Hz-18Khzתחום הענות לתדר  35.02.1.16.3
 .  100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של   35.02.1.16.4
 מקסימלית   לפחות ברגישות 55dBיחס אות לרעש   35.02.1.16.5
 במתח מוצא נומינלי.  1Khzבתדר  0.1%: ם הרמונייםאחוז עיוותי 35.02.1.16.6
 (Overload margin)לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  35.02.1.16.7
 להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים. רותאפש 35.02.1.16.8

 
   יקהת מוסכניס נתוני 35.02.1.17

 למתח יציאה מלא.   Mv 150רגישות בכניסה:  35.02.1.17.1
 אוהם. 600אוהם לפחות לכניסה  15Kעכבת כניסה: 35.02.1.17.2
   ±3dB  בנקודות   30Hz-20Khz:תחום הענות לתדר 35.02.1.17.3
   100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של:  35.02.1.17.4
 . ליתברגישות מקסימ  65dBיחס אות לרעש:  35.02.1.17.5
 נומינלי ובמתח יציאה   1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  35.02.1.17.6
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 לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  35.02.1.17.7
 אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים. 35.02.1.17.8

 
  ים ותיבות תהודהלים אקוסטירמקולים, שנאי קו, גרי 35.02.1.18

וך תיבת  על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בת 35.02.1.18.1
גמר: צבע "מ.  ס  24x24x12עשויות עץ )לא סיבית( במידות  תהודה,  

 . לבן
בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל עשוי   35.02.1.18.2

עת מיוחדת  י מתכתי שיחוזקו לטבסטקומסגרת מפלסטיק לבן וגריל א
 שתותקן מעל התקרה האקוסטית. 

   כפולבעל משפך   Full rangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " 35.02.1.18.3
((Double cone    .ובאחוז עיוותים נמוך 

 ( Oz 5.4גרם ) -142, במשקל שלא יפחת מ לרמקול מגנטי קרמי קבוע 35.02.1.18.4
 אוהם   8עכבת:  35.02.1.18.5
  65Hz-16Khzתחום הענות: 35.02.1.18.6
  12Wקיבול הספק: 35.02.1.18.7
 לות מע   110זוית פיזור: 35.02.1.18.8
 1W,2W,5Wול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים  כל רמק 35.02.1.18.9

 או ש"ע  20F-053H" דגם DAINTYהרמקול מתוצרת "  35.02.1.18.10
 

  שופרי קול 35.02.1.19

ומוגנים בפני רטיבות, לחות מליחות    יהיו אטומים שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ו .1
 dB(A)ך של  הקול לא תעבור את הער  נה שעצמתיש להקפיד בהתק  ותנאי אקלים אחרים.

 . "בגבול מגרשי מגורים בסביבה 50

 
 נות מרבית. ובמ  שופרי הקול יהיו בעלי 35.02.1.19.1
 . 30W RMSהספק  35.02.1.19.2
   3dB  ±בנקודות  275Hz-14Khzתחום הענות לתדר  35.02.1.19.3
   מטר בהספק נקוב. 1של במרחק  124dBרגישות מוצא  35.02.1.19.4
 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.  35.02.1.19.5
 מעלות  110ר פיזו  זווית 35.02.1.19.6
 7.5W,4W,2W ,15Wיהיה מותאם לחלוקת הספקים קו לשופר  שנאי 35.02.1.19.7

 ,30W 
 יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול  קושנאי ה 35.02.1.19.8
 סיליקון.  3%ברזל  97%מבנה הליבה:   35.02.1.19.9

 או ש"ע   AP30TC" דגם ATLAS-SOUNDהשופר מתוצרת " 35.02.1.19.10
 

  'קטורפרוז רמקול 35.02.1.20
מיוחדות כגון חללים   במקומות מסוימים בהם ייווצרו בעיות אקוסטיות 35.02.1.20.1
פרוז'קטור הכוללים תיבת צילינדר עשויה  קנו רמקולי בוהים, יותג

מ"מ,   170מ"מ אורך  165ום צבוע לבן במידות מינימום: קוטר ני אלומי 
 . IP65קן דליזם, בעל תו תכולל חומר אקוסטי ומוגן בתנאי מזג אויר וונ

 בתיבה יורכב רמקול איכותי בנתונים הבאים: 35.02.1.20.2

 אינץ   4: קוטר רמקול •

 ת  לפחו RMSט וו20הספק:   •

 . H16,000 עד  H180תחום הענות:   •

 אוהם  8עכבת  •

בר שנאי יציאה בעל חלוקה להספקים:  חולרמקול י •
5W,,W10 ,W15 ,W20 . 
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  .1Wרגל בהספק   1במרחק   98dBרגישות: •

-DA-S-20דגם  I/C AUDIO'קטור מתוצרת  רמקול פרוז •
130T או ש"ע . 

 
   משתנהשנאי -וסתי עוצמה 35.02.1.21

 V.C.T:שנאי משתנהתי העצמה יהיו מטיפוס וס 35.02.1.21.1
 צרך.  נהבהתאמה לעומס   35W/100Wהספק השנאי המשתנה יהיה  35.02.1.21.2
לדרגה בתוספת מצב   3dBדרגות להנחתה של   30dB  10הנחתה כללית  35.02.1.21.3

 מופסק. 
 . -Offימום לב מקס ר מעבר רצוף ממצהבורר יהיה ללא מעצור ויאפש 35.02.1.21.4
חירום הווסתים   עה וקריאתממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הוד  35.02.1.21.5

 או ש"ע  AT35/AT100" דגם ATLAS-SOUND" מתוצרת
 

  מערכת אספקת זרם חירום  35.02.1.22
ברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים, מצה 35.02.1.22.1

Maintenance free   
מוסיקת  ללא   שר הפעלת המערכתלמצברים יהיה קבול, אשר יאפ 

 דקות שידור רצופות.  30רקע, במשך 
חר פעולה  החשמל: לא  רשתת טפטוף בזמן קיום ספק טעינהמטען י 35.02.1.22.2

ל להטעין את  וגהמערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מס ממושכת של
 שעות. 6המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על  

 
   בחדר בקרה –עמדת הפעלת כריזה  35.02.1.23

קליטה   ן מיקרופון דינמי, בעל עקומתיותק   דת הפעלת הכריזהבעמ 35.02.1.23.1
ר אופן שיאפשב Goose-neckואר גמיש גבי צו קרדיואידית על

 ס"מ( 10-5) דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר
 אוהם מאוזנת עם שנאי  200-600: תכבע 35.02.1.23.2
 50Hz-12Khzתחום הענות:   35.02.1.23.3
 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/  35.02.1.23.4
 פחות ל 60Db V-מתח יציאה:  35.02.1.23.5
 תקנו: לה יובלוח ההפע  35.02.1.23.6

אזו  • כמספר  זוהר(  תריס  עם  )או  מוארים  בתלחצנים  וספת  רים, 
 ת לחצן לכריזה כללי

  Push to talk)עי להפעלת המיקרופון )לחצן רג 

 ". נורית סימון "תפוס  •
 

 כבלים    35.02.1.24
כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי   - כבל רמקולים 35.02.1.25

 ת.לפחו מ"מ  0.8קוטר של  מוליכי נחושת אלקטרוליטית ב
שזור   וליכים כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מ  - כבל מיקרופון 35.02.1.26

מ"מ, בידוד  7x0.25בהרכב  "ר כל אחד,ממ 0.15בחתך של 
סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי   ם,ניהמוליכים פי.וי.סי. בצבעים שו

  נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור
 ות. חיצוניות ופנימי המתאים להתקנות 
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 פריצה ערכת גילוי מ  35.04
 רכזת גילוי פריצה  35.04.1

עיל את הצופר ויציאות התרעה נוספות  הגלאים תפ הפריצה תפקח על פעולת גילוירכזת  
 קורא התגים ועם בקר המצלמות.  עם  אהותפעל באינטגרציה מל

יד אטום שיכלול  ציוד גילוי הפריצה ובקרת הכניסה )רכזת ובקר כניסה( יותקנו במארז אח 35.04.2
 –יחידת המקלדת ד עם המרכיבים. קורא התגים יותקן בנפרד סמוך לכניסה, יח את כל
 של הרכזת. תצוגה 

 . כ"כב המוגדרתאזורים, ה  בכמותכל מרכיבי הרכזת יותאמו לטיפול  35.04.3
ניתנת לתכנות, כולל קביעת הלוגיקה להפעלת יציאות כפונקציה של כניסות, להצלבת  35.04.4

 ן, קביעת זמני השהיה לכל גלאי וכו'. יס זמת, התניות על בסחיוויים בין כניסו
ללת מקלדת ותצוגה  מרוחקת הכום יחידת תפעול ותכנות מור עהרכזת תסופק כא 35.04.5

KEYBOARD-DISPLAY עיל בעל הרשאה מתאימה( לבצע למפ ) ובאמצעותה יהיה ניתן
 פעולות תפעול ותכנות לרבות:

 . כניסהעדיפות על בקר ה -נטרול ודריכה כלליים )באמצעות סיסמא(   •

 נטרול וביטול אזורים.  •

 ציאה. תכנות זמני השהיה לכניסה וי •

 ם השונים. אים באזוריתכנות זמני השהיה לגל  •

 צפייה באירועים שהתרחשו.  •

 ניסות ליציאות. ן כ ביתכנות קשרים לוגיים  •
  (: כניסות מותאמות לכל סוגי הגלאים המוצעים כולל זיהוי הגנותI/Oכניסות / יציאות )  35.04.6

 נגדות.   וי התקצר / נתק ושינ 
ר לציוד להפעלת ממסרים ולחיבו יבשיםיציאות להפעלת צופר, נורה מהבהבת, ומגעים   35.04.7

 מים כמפורט.ת הפק צה של מערכת הבקרה.  כולל יציאת פיקוד מיוחדת לעצירת אסהק
 יציאות תקשורת נפרדות ובלתי מסונכרנות: 35.04.8

 פורט תקשורת ופרוטוקול לבקר הכניסות המוצע.  •

 ליחידת המקלדת והתצוגה.   טוקולורט תקשורת ופרופ •

 למות המוצע.ר המצפורט תקשורת ופרוטוקול לבק •

כמו כן יסופק מודם  –קול תקשורת להפעלת מודם סלולארי ורת ופרוטו יציאת תקש  •
 . פועלים בתקשורת סלולאריתם ה רילאת

עבור תקשורת דרך הרשת המהירה,לבקר הכניסה,   TCP/IP פורט תקשורת אתרנט  •
 הבקרה.מרכז בקר המצלמות, ול ל

משך ת מצברים ספק ומטען.  סולל המערכת כוללת24VDC. מתח הזנה   –מערכת גיבוי  35.04.9
 רוע. האיי  ש' לפנ 12ש'. הרכזת תתריע על התרוקנות סוללה   72כאמור  הגיבוי

באמצעות  OVERRIDE -דריכה ונטרול באמצעות קורא התגים עם אפשרות כאמור ל 35.04.10
 סיסמא מהרכזת עצמה. 

 אירועים אחרונים לפחות.  1000 גירה בזיכרון שלא 35.04.11
במצב  ( C.Nרים )מסומנים ומשולטים, סגו A2 – V220 OUTPUTSמגעים יבשים  35.04.12

 קמן: לכד"מאובטח" ומיועדים לחיבור לבקר מערכת הבקרה באתר, 
המגע סגור כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכזת כגון )מתח   –מגע מצב "תקלה" 
 ר נתק וכו'( נפתח המגע.  ם )קצתקלה באחד הגלאימצברים נמוך( או 

במצב תקין, נפתח  סגור  –אי אזור/גל גע נפרד לכלמ–אזעקה" מגעי אתראה בפני פריצה " 
 . יסת/יציאת אנשים לאתרנכ  בזמן פריצה.  השהייה ניתנת לכיוון עבור

 סגור במצב דרוך, פתוח במצב מנוטרל.   -מגע מצב דרוך/מנוטרל 
המים בשעת זיהוי אירוע חריג כמו פתיחת  ספקת ישמש לעצירת א  –מגע התרעה חמורה 

 פתח מאגר. 
. הרכזת תכלול מנגנון להתרעה על מקרה של בגב הרכזת קיר דרך חורים פנימייםחיבור ל 35.04.13

 ר של הרכזת, המקלדת, הצופר וכו'. יהק ניסיון עקירה מ



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       109  

 MASKING  ANTI –להתקנה פנימית  א.א. פסיבי  נוכחותגלאי  35.04.14
, ן וכחותו ו/או תנועתו של גוף אדם בתוך החלל המוג יב לנ יהיה מטיפוס המגלאי הנפח ג

 .ANTI MASKINGנת  כולל הג
 ן רגישות הגילוי וטווח הכיסוי. ות של כיוואפשר

 י שלו יכלול את השטחים שהוגדרו כשטחים עליהם הואסוכי הגלאי יותקן כך ששטח ה
 להגן.    נועד

 ולת מזגני אויר,  ר, פע שפע מזרימות אויגלאי הנפח יהיה מסוג אמין, אשר אינו מו
נועים התנעת מ ן:חשמליות למיניהן, כגו  טלפון, הפרעותתנודות במתח חשמל, צלצול 

שרות לכיוון רגישות כך  אפ ד.נטים ועוצרסאוחשמליים, עמעמים אלקטרוניים, פלו
 .שתנועות הנגרמות ע"י בעלי חיים )כמו ציפורים( לא תגרומנה להפעלת מערכת האזעקה

 תיהם. תכונואזור בהתאם לנתונים הספציפיים על פי לכל  יבחרויגלאים  ה
אמפר -מילי  30 –אמפר בזמן רגיעה ו -ילימ  20  –ה מ רם של הגלאים תהיה קטנצריכת הז

 בזמן אזעקה. 
  בין שהגלאי ,( אשר יהיו פעילים בכל זמןTAMPERאים יכללו הגנת כיסויים )גלה כל

 אקטיבי ובין פסיבי. 
 
 ם שונים: אזוריים אשר יורכבו בוג הגלאס

  – כ בזוית שלמטר  13 –ווח גילוי כ שטח כיסוי רחב, טגלאי אינפרא אדום פסיבי בעל  •
 מעלות.  90

מטר ברוחב כ  15 –וארוך, טווח גילוי כ ר  יסוי צגלאי אינפרא אדום פסיבי בעל שטח כ •
 מ'.  3 –

,  3 מטר בגובה 7 –כ , בעל רדיוס כיסוי של  לתקרהי אינפרא אדום פסיבי אגל •
 מעלות.  360בזוית  

' בזווית ל מ  13 -וי כ אלומה צרה, וטווח גיל  י מסוג וילון בעלגלאי אינפרא אדום פסיב •
 מעלות.  90

 זמן. הבמשך  10% מעל לבולות שגישות הגלאים לא תשתנה בגר
 (.DUAL ELEMENTהגלאים יהיו בעלי אלמנט גילוי כפול ) 

  ת הגילוי יגרמוופוגמות בתכונאשר   נו תקלותיי, דהFAIL SAFEהגלאים יהיו מטיפוס 
 לאזעקה. 

 ת הגלאי בזוויות שונות. פשרים התקנפועים המאיש יסיסים רבגלאים יותקנו ע"ג ב
 

 HEAVY DUTYפתחים  / / חלונות תמפסקים מגנטים לדלתו 35.04.15
 חלונות פתחים וכו'. המפסקים המגנטיים יותקנו ע"ג דלתות, 

, בצד המרוחק  ן ע"ג המשקוףיותק , והאלמנט הממתגהאלמנט המגנטי יותקן בכנף 
 ן. ס"מ מהקצה העליו  10  -כ מהצירים

הצמדת וצל מכוון אחד בלבד ואינו מאפשר נטרול ע"י  יו מסוג מפהמגעים המגנטיים יה 
 (.H.S) זק מגנט ח

, יותקן והמפסק יהיה מותאם להתקנה בדלתות עשויות עץ, זכוכית ומתכת. נגד סוף ק
 למפסק. בצמוד 

א יהיו חוטים גלויים בין  ויותקן כך של (בכנף ובמשקוף)ע  ס שקומפסק יהיה מטיפוה
 ישה ונטרול המפסק מאף צד של הדלת. לא תאפשר גההתקנה    מפסק לצנרת.ה

 ס"מ.  10, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על  לי אהמקסימהפתיחה  ח  מרוו
  3המינימאלי יהיה , מרווח ההתרעה נעול מצבלא תגרם התראה כתוצאה מתנודות הדלת ב

 .ס"מ
 תיאום והוראות המפקחופן חיבורם החשמלי יבוצע תוך מיקום המפסקים, קיבועם וא

  אתר.ב
 .ULקים יהיו בעלי תקן המפס

 .  IP-65אטימות   מת, רHEAVY DUTYו מסוג המפסקים יהי
 . AH2207דגם  SENTROLכדוגמת תוצרת 
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 גלאי זעזועים   35.04.16
, לפי  ים המועדים לחבלהם אחרי המים, או פתחיגלאי הזעזועים יותקן על פתחי מאגר  35.04.16.1

 קביעת המפקח. 
ניסיון  רעידות וזעזועים כתוצאה מע"י גילוי ל ניסיון לפריצת הפתח הגלאי יזהה ויתריע ע 35.04.16.2

 '. קידוח, חיתוך עקירה וכו
הרגישות תהיה ניתנת לכיוון, הכיוון יתבצע כך שלא תהינה אזעקות שווא כתוצאה   35.04.16.3

 לי חיים וכו'. קולי, בע-ום על עם, ב ות, מכות ברד, רמתנודות הנגרמות ע"י רוח 
 הפתח / מכסה המאגר.  הגלאי יותקן בחלק הפנימי של 35.04.16.4
 .SHOCKERדגם  MAXIMUMת דוגמת תוצרכ 35.04.16.5

 
 לחצן מצוקה / בדיקת נוכחות  35.04.17

 צן יותקן באתרים שייקבעו ע"י המזמין וישמש לקריאת חרום למוקד. לחה  35.04.17.1
ת  גם כאשר הרכזתבצע שפעולת האזעקה תהלחצן יחובר לאזור הפעיל ברציפות כך   35.04.17.2

 מנוטרלת. 
 עלה בשוגג. יש למנוע אפשרות של הפ,  HEAVY DUTY –מבנה אטום ומוגן   35.04.17.3
 . N.Cמגע   35.04.17.4

 
 ניצופר חיצו 35.04.18

 קן צופר חשמלי. ותבמקומות קבועים מחוץ לבניין י  35.04.18.1
מ"מ   2הצופר יבנה בתוך ארגז ממתכת צבוע בצבע יסוד וצבע אפוקסי אנטיסטאטי, בעובי    35.04.18.2

 ות. לפח
פסאות  לפי פנים.  לא תהיה אפשרות לפרק את צירי הקופסאות יהיו כם בקוכל החיזוקי  35.04.18.3

 מבחוץ. 
שם  ג מזג אוויר חיצוניים, מוגנים בפני היו מטיפוס עמיד בתנאיהקופסאות יהציוד ו  35.04.18.4

 קורוזיה. -ולחות, עם טיפול וצבע אנטי 
 פתיחת מכסה הצופר או תלישתו יגרמו להפעלת מע' אזעקה.  35.04.18.5
 קצף נגד השתקה. מוגן    35.04.18.6
 מ'.  2 במרחק  DB95ה עוצמ  35.04.18.7
 )תלישה( מהקיר.נגד פתיחה ונגד הרחקה   TEMPERהגנת   35.04.18.8
 לגיבוי.  מצבר פנימיכולל   35.04.18.9

 
 להתקנה חיצונית נוכחות גלאי 35.04.19

 ורים רגישים כגון אזור פתחי המאגרים, פתחי )ארובות( האוורור וכו'.   אזמיועד להגנה על   35.04.19.1
 חות.לפ IP-65אטימות מותאם להתקנה מחוץ למבנה, רמת   35.04.19.2
 '. ה על עמודים, קירות מבנים, חומות, גדרות וכומותאם להתקנ  35.04.19.3
 גל. עם אלומת מיקרו R.I.P שתי אלומותטכנולוגיה המשלבת   35.04.19.4
 לפחות.  m15טווח גילוי   35.04.19.5
יסופק עם כל מרכיבי החומרה והתוכנה הנדרשים עבור חסינות בפני קריאות שווא  י הגלא  35.04.19.6

מכות ברד, רוחות,  מו טמפרטורה,יר )כוהשפעת מזג האוו כתוצאה מפעילות בעלי חיים 
 קרינה וכו'(. 

קונט דגם תוצרת רו VX 402ס דגם וצרת אופטק, או ת850דגם  BOSHרת תוצ כדוגמת  35.04.19.7
Watch out . 

   
 א.א. אקטיבי  וימערכת גיל 35.04.20

 המערכת נועדה ליצור הגנה היקפית למתקן.  35.04.20.1
גלאים,  3-2קנו ד יותמ', על כל עמו 2רכת תכלול זוגות עמודי גלאים, גובה עמוד עד  המע 35.04.20.2

 יות. כמפורט בכתבי הכמו
 תהיה תת קרקעית.  הכבילה מחוץ למבנה 35.04.20.3
 כך שתהיה חפיפה בין אזורי הגילוי.  דים יותקנוהעמו 35.04.20.4
 לט של מערכת אחרת. רוגין משדר של מערכת אחת סמוך למקסיעל כל עמוד יותקנו ל  35.04.20.5
 כנדרש.רכזת האבטחה תספק לגלאים מקור מתח מגובה סוללות  35.04.20.6
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 גלאי: תכונות ה 35.04.20.7

 אקטיבי. א.א.  •

 .PI-65 –מותאם להתקנה חיצונית, רמת אטימות  •

 חות. מ' לפ 50טווח גילוי   •

 אנכי  ± º15+ אופקי,  º90: אלומה •

 ור א.א חיצוני.ידעמידות בפני הפרעות סביבה וש •
 . T130XAדגם  XETPOכדוגמת תוצרת  35.04.20.8

 
 תקנת עמודים ה 35.04.20.9

דים ייעודיים  מצלמות וכו' יותקנו ע"ג עמויבית  מערכות א.א. אקטציוד הגילוי החיצוני כמו גלאי נוכחות  
 למטרה זו. 

 . UVחדירת מים, קורוזיה ועמיד בפני קרינת   ומוגן נגד אטום 3מגולוון קוטר " צינור 35.04.20.10
 אם לתפקוד האזור המותקן. ותגובה העמוד י 35.04.20.11
 ס בטון.העמוד יחוזק ע"י בסי 35.04.20.12
 כניסת הכבלים דרך בסיס העמוד תהיה מאובטחת.  35.04.20.13
פוף, טיפוס והפעלת כוח על העמוד, כגון  ניסיונות כי בפני שת אבטחה והתרעהנדר 35.04.20.14

 וכו'. י זעזועים ות "מפסק חבלה" או גלאבאמצע
 

 התראה מרעידות אדמהמערכת    06.35
 EQ- I71 -רעידות אדמה  נימערכת התרעה בפ 

 
 תיאור כללי  

 
בו ה 35.06.01 רעידות אדמה, המתריעה במקום  בפני  יא מותקנת מערכת להתרעה קצרת מועד 

של  אדמה    עידתר בפני   בעוצמה  קרקע  לתאוצת  י  5המתורגמת  או  ג'י   -ותר  אלפיות 
פרק זמן קצר   וזאת   -הגורמים המנחים  פי קביעת    דם על כון לבני אעוצמה שיש בה סי

 געת גלי ההרס. ה לפני 
 

רגישותה  35.06.02 מבחינת  הן  בעולם,  בתחומה  מובילה  עילית,  טכנולוגיה  על  בנויה  המערכת 
רע  והן  לזיהוי  האדמה  בישראל. בחינמידות  פטנט  מוגנת  הטכנולוגיה  אמינותה.   ת 

הי הינה  לעהחברה  המורשה  בישראל  שימוש  חידה   EQלוגיית  בטכנושות 
Technologies Inc.. 

 
ני 35.06.03 המערכת  יציאת  לתנאי    תןאת  בהתאם  ל  ןהרישיולחבר,  התקנתה  מערכת בעת 

 מרחב ל  ר "רעידת אדמה" על מנת לספק התרעה קולית מובחנת בדיבו  -במוסד    הכריזה
אחרות   מערכות  או  לבקרים  נוסף  חיבור  באתר.  החברה   לאחר  –הכריזה  אישור 

 סף.ן הנו תנאי הרשיוובהתאם ל
 

קבוע   35.06.04 שנאי מתח )שהמערכת מותקנת באתר, מחוברת למקור חשמל  רגיל,  קע חשמל 
הכריזה המקומיות   ולמערכות  קיר    .באתרנמוך תקני(  על  המערכת  תותקן  כלל  בדרך 

גבופנ )במיקום  כמ הימי  המקומית.,  הכריזה  למערכת  מקום  בקרבת  מזגן(,  זמן    יקום 
שלוש  ההתק עד  וחצי  כשעה  תלוי נה  סגורה, בנסי  שעות,  המערכת  ובמיקום.  בות 

פעמיי  ומתוחזקת  המערכת( ם  מטופלת  רכיבי  תקינות  )בדיקת  החברה  ידי  על  בשנה 
סמך י מואטכנ  נשלחלמוקד,  בכל מקרה של חיווי תקלה והודעה    –באופן יזום. בנוסף  

  על   בשלמותו ברכיב חדש  הרכיב מוחלף  –לטיפול בתקלה. בכל מקרה של תקלה ברכיב  
החב בחשבון  ורה,  זו  להצעה  הנספח  השירות  לכתב  ובהתאם  השירות  ווה  מהתקופת 

 חלק בלתי נפרד ממנה. 
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כל שינוי במערכת. הטכנא 35.06.05 ולעשות  י  לבד מטיפול הטכנאי המוסמך, אין לגעת, לפתוח 
לחיבור   הכריזה  ערכתמאחראי  למערכת  ייחד  ההתרעה  מכן  אחד   ולאחר  שמע  ערוץ 

שמע במערך הכריזה, ומאותה עת, אין  צמת האת עו  יקבע ערוצי מערכת הכריזה,    מתוך
ש לעשות  או  כלשהו.ינלנתק  הנוספות    וי  המתח  יציאות  לחיבור  ידאג  הטכנאי 

הרשיון לתנאי  בהתאם  לשימושים  ייעודו  אשר  חימהמערכת,  על  האחריות  ור  ב . 
לבקר/ים  ה הלקוח.    –מערכת  גל על  הופעת  לפני  שניות  עשרות  רעידת   עד  של  ההרס 

במרח   האדמה המו )תלוי  האדמה( ק  רעידת  ממוקד  הודעת סד  את  המערכת  תפעיל   ,
תושמעה  רעההת ביצוע    אשר  לצורך  הכריזה,  ותפיסת במערך  ההתגוננות  תרגולות 

 מחסה. 
 

ה 35.06.06 ההוראות  בכל  עומדת  טהמערכת  במפרט  ל כ מפורטות  למוסדות ני  התרעה  מערכת 
סעיף  חינוך הנחיות    3.8.6.1,  מוסדות  ולקובץ  לבניית  )גרסמפרטים  , (' א12ה  חינוך 

 משרד החינוך, מינהל הפיתוח.
 

 ם מאפייני
 

של  ההמערכת   35.06.07 מתוצרת  3עד    מכילה  EQIתרעה  , Technologies Inc.  EQ  גלאים 
וגיבו ורכיבים שונים לריכוז פעילות הגלאים, הש אישור    קיבלולאים  . הגימעה, בקרה 
עלה  ומ  g  0.005צת קרקע בסף עוצמה של  המכון הגיאופיזי הישראלי לרגישותם לתאו

, ורם אינו רעידת אדמה מקכן אישור בדבר העדר התרעות שווא בשל תאוצות קרקע שו
 מאת המכון הגיאופיזי הישראלי. 

 
הוא כ   גלאיהשל  רעידת האדמה  תאוצת הקרקע וניתוחה בהתאם לאפיוני  זמן העיבוד   35.06.08

הגלאים מסוכם    .שניות  0.5 ייעודית המזהמפיקה התרוהמערכת  חיווי  קולית  ירה עה 
הצורך ודרישתכם י  על פאדמה )חיווי קולי במילים "רעידת אדמה"( קרבה.  עידת  בפני ר

המערכת   – להתרעה    תצויד  המיועד  מקומי  מורכבת   באזורי בצופר  בהם  החדרים 
החש מתח  במצבר  המערכת.  מגובה  לפעול    טען,ממל  למערכת  רבים המאפשר  ימים 
 לאחר הפסקת חשמל.

 
 המערכת:  כיביר 35.06.09

ס"מ להתקנה על קיר בתוך   X  25ס"מ    X  40ס"מ    85  –של כ  קני בגודל  ארז מתכת תמ 
)שנאי תקני   V220 - VCD12/A1.5מתח רשת  –מתח הזנה   ק"ג.  10 -כ  –משקל   .נהמב

. (g  0.005)רגישות לתאוצת קרקע    .EQ Technologies Incמתוצרת    יח'  3. עד  חיצוני(
)על    רעה מקומיתי להתצופר מקומ  .חיווי תקלת מתחיח' ל  להפעלת מערכות. יח' סיכום  

יח'  הלקוח(.  דרישת  למערכת   פי  נטען  .  ריזהכ  השמעה  למיחזור(  )ניתן  פנימי  מצבר 
 . מחברים. חיווטים. לגיבוי במקרה של נפילת מתח רשת

 
ידיהמערנת  התק 35.06.010 על  תבוצע  בהתאם טכנא  כת  יוחלט  עליו  למיקום  בהתאם  החברה  י 

ע התקנה  קיר  לדרישות.  במקלבנים/בטוןל  ח,  שאינו  לום  לחותשוף  או  פי  שמש  על   ,
קיר על  החברה,  טכנאי  דעת  גבוה(,פ  שיקול  )במיקום  קרוב   נימי  הניתן  ככל  רצוי 

 כלשהן.  אין צורך בתשתיות נוספות ו/או חפירותלמערכות הבקרה/כריזה. 
 

קות המערכת, מטפלים טכנאי החברה בתחזוקתה השוטפת הכוללת בדי קנתהתלאחר  
בדיקה היזומה מבוצעת פעמיים בשנה. בשנת  רכת. הרכיבי המע עיתיות לתקינות כל

 חודשים.  6 –ה מיום התקנת המערכת( מבוצעת בדיקה אחת לאחר כ שנהאחריות )
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 טמ"ס CCTV מערכת   4.036
 טמ"ס  VCCTמערכת   36.04.01
 לי כל 36.04.02

, המתכנן  ערכת טמ"ס במתקן יהיו בהתאם לתוכניות המכרז והנחיות היזםות למהכנ
 ו צנרת, חוט משיכה וקופסת חיבורים בנק' הקצה ללהכנות יכ והמפקח. כל ה 

 
 רותים נלווים שי     0089.

 כללי  98.01.01
במסגרת הפרויקט, כתנאי לקבלת העבודות וללא תשלום נוסף יסופקו ע"י הקבלן  

  , ים, תיק מפורט לביצוע, בדיקות, הפעלה הרצהתאומ  הכוללים:לווים,  שירותים נ
 וכו'. הכנת תיעוד   קבלה, הדרכה,

 חס לכל שלב שיבוצע במסגרת הקמת המערכת.   מתייהנאמר כל 
 

 תאומים 98.01.02
 שקות למערכות קיימות מביצוע התמל תיאום

להתחבר הקבלן  נדרש  עבודתו  ו/או  במסגרת  בתקשורת    בחיווט 
הקיימו/רכיבים/מתקנים ל באתמערכות   כגוןת  חשמל,לוחות    ר  לוחות 

 ועוד. פיקוד,מערכות גילוי אש  
 

נ"ל את נהלי העברת המערכות ה  על הקבלן לתאם עם ספקי
 המידע בין המערכות הסיגנאלים  

  קולי התקשורת ומבנה הנתונים שיועברו.  טוואת פרו
 

 ת חשמל והתקנות תאום לפני ביצוע עבודו 98.01.03
 ת ותאי בקרה. תאום מיקום התקנת לוחו 

וקבלת    ואי התקנת תעלות כבלים וצנרת לרבות תאוםום תו תא
 וש בתוואים קיימים.אישור שימ 

 לביצוע עבודות בכל אזור במתחם. ום מועדים תא
 יצוע עבודות "במתקנים חיים". ובתאום לפני הפסקת מתקנים  

 
 לפני ביצוע תכנון מפורטתיק   98.01.04

תיהקב הביצוע  לפני  המפקח  לאישור  יעביר  תלן  כל  את  הכולל    הביצוע   תוכניוק 
   ל המפורט להלן: ומפרטי הציוד והמכשור, לרבות כ

 
   לו"ז מפורט לביצוע 98.01.05
 שלבי העבודה והגורמים המשתתפים.  כולל כל   
 
 תרשים קונפיגורציה  98.01.06

ן מפורט לביצוע של ארכיטקטורת המערכת בהתאם לנתוני המתקנים  נותכ
י תקשורת  ן קוולכל מתקן, אפיו   וקרים. התכנון יכלול הגדרת יחידות קצההמב

יטרים, וכו'( ממשקים  שורת )מגברים, רפ ורשתות תקשורת. יחידות תאום תק
התקנת  (. קביעת מיקום GATEWAYוקולים למערכות אחרות )מתאמי פרוט ו

י  תווא במבנה, קביעת   הכבילהבתיאום עם המפקח. תכנון פריסת  וציוד  ותלוח
   .םליא הוריזונטו   יםיורטיקאל  ההתקנה,

 
. הרשימה תוגש  ציוד בקרה, תקשורת, מכשור, מחשוב וכו' לרבותרשימת ציוד,  

 קטלוגים.      וף בצר
 

 . וארונות ציוד התקשורתציוד הבקרה  וכניות תאית  
 

 . HMI-התוכנה היישומית ברמת הבקרים ורמת הע  תפ"מ מפורט לביצו  
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 לביצוע.  אומדן תקציבי מעודכן  
 

 חות קיימים תוכניות ביצוע השתלבות בלו 98.01.07
רכת  יבורם ושילובם במעבלוחות קיימים לצורך ח השתלבות בחיווט  לבצע נדרש

)במידה ונדרש(, יש לקחת בחשבון ביצוע   ך ההשתלבותלצורהבקרה החדשה. 
מגעים לקבלת חיוויים לכניסות  לשכפול או  לפיקוד מסרים מ הוספתהכנות כמו: 
 .  סימון וכו'לחצים, נוריות  ,בוררים  מתגיםת, הוספת דיסקרטיו

  .ופן בולטי יסומן ויודגש בא . כל שינולהנחיות המפקחם יבוצעו בהתאם  ינוייהש
של הלוחות, הקבלן   " מצב קיים"מין לקבלן תוכניות  ע יספק המזלצורך הביצו

.  תוכניות, יערוך ויסמן את השינויים הדרושים ויגיש למפקח לאישורה  ילמד את
 אצל המזמין   בהעדר תוכניות מצב  קיים

   י החיווט הקיים בפועל בלוח.ית לפ יערוך הקבלן תכנ 
 

 יצוע תוכנה למתקן תיאום ב  98.01.08
 תוכנה לשילוב המתקנים במערכת הבקרה. בלן להכין במסגרת עבודתו נדרש הק

יבי המתקן והאביזרים לפני הביצוע, כולל קבלת הנחיות  רכהקבלן ילמד את כל מ
 גבי העקרונות והתנאים לביצוע התוכנה. מהמזמין ל

 
 יכלול את המרכיבים הבאים: . קן/מערכתרת מת לבק ביצוע תוכנה 

תאור מילולי   כולל זמין,בתאום עם המ וע התוכנהמה לביצ איכת פרוגרער .א
תאור אופן תפעול המתקן   ללעצמו, כוהמתקן  מפורט של התוכנה ושל פעולת 

 .(ר המפקח לפני הביצועמסר לאישויהחומר י) במחשבים H.M.I -מה
 ריכת סימולציות. כתיבת התוכנה וע .ב
 ה, הפעלה והרצה כמפורט.בדיק .ג
 מפורט. תיעוד והדרכה כ .ד

 
 , כיול ועוד:יה, בדיקותר פיתוח תוכנה, סימולצציוד עבו  98.01.09

 יספק על חשבונו את כל האמצעים הדרוש לביצוע עבודותיו    יםהקבלן 
 לרבות: 

  .ציוד תכנות 

  הדמיות  ציוד עזר לביצוע סימולצי( ותI/O .) 

  ר. המכשית, איפוס וכיול ציוד ומכשירים לבדיקו 

 רשת התקשורת.  ציוד )חומרה ותוכנה( לבדיקת העומס ב 

 ד לכיול המכשור. ציו 
 

 ת המערכת בדיק 98.01.010
 גמר ההתקנה יבצע הקבלן בדיקת מערכת לפני ההפעלה שתכלול: ב

 ב ( דיקת חיווט, סימון וזיהוי של כל נקודות הבקרהI/O של כל ) .אביזר 

 והס המדידות  כל  וכיול  נכונות  מדי בדיקת  כל  תאיגנאלים.  מול  דה  ומת 
 מכשיר השוואה מדויק. 

  תקשורת.  תפקוד ציוד הבקרה  והבדיקת 

  לתו באופן מושלם. המתקן ופעובדיקת תפקוד 

 ם במחשב. ליבדיקת אמיתות ותקפות כל הנתונים המתקב 

 הכולל דו"ח  המפקח  לידי  הקבלן  יעביר  הבדיקות  את   בגמר 
תימת  ור וחקצה, בצירוף איש( וציוד הI/O  -הבקרה )ה   רשימת נקודות

ווט בשטח  מרמת החיוהאביזרים  ות  הקבלן המאשרת בדיקת כל  הנקוד 
  גה במחשב.  עד לרמת התצו
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 הפעלה והרצה 98.01.011
של   והרצה  הפעלה  יבצע  המערכת  בדיקת  במהלך    כלבגמר  המערכת.  מרכיבי 

פעולו  אחר  מעקב  יתבצע  דוחות  ההרצה  אירועים,  דוחות  באמצעות  המערכת  ת 
שינוי שיופקו    מגמת  הוגרפים  יע"י  במהלך תקופת ההרצה  תמיד הקבלן  מחשב.  

הליקויי כל  המערכבתיקון  בתפקוד  שיתגלו  הם  תקופת  לאחר   ת.  תסתיים  הרצה 
 זמן שנקבע בלו"ז. ה  בפרק שהמערכת תפעל ברציפות ללא תקלות

 
 קבלה  98.01.012

רק לאחר השלמת תקופת ההרצה כמפורט ולאחר שיוגש  קבלת המערכות תתבצע  
 תיעוד כמפורט. כל חומר ה

 
 תיעוד 98.01.013

 ל המערכת  ההרצה יספק הקבלן למזמין סט מסמכי תיעוד שבגמר ההפעלה ו
שב  במתקנ והעבודות  עותקים  יםוצעו  )  .  בחמישה  העברית  בשפה  יהיה  התיעוד 
 התיעוד יכלול: ל היצרן(  ש למעט חומר

 מעודכנות לאחר הביצוע  –ת בלוחות הקיימים תוכנית השתלבו 

 והמכשור. ציוד לל החיווט לכל התוכנית תאי הבקרה, כו 

 קונפיגורציה מעודכן.  תרשים 

 שתרשים פרי( הLAY OUT של המערכת, כולל צ ) הבקרים ציודיון מיקום 
 וציוד מרכז הבקרה.    תוואי ההתקנה התקשורת

 מות כבלים ורשימות חיווט.שיר 

  המכשור שסופק לרבות דפי כיול והוראות אחזקה.  קטלוגים של 

  יונות ופלגים.ל ריש ות יישומיות כול תוכנות מדף ותוכנ 

 ל  שוב ומערכת התקשורת וכספרי היצרנים עבור יחידות הקצה, מערכת המח
 יוחד סופק לרבות: הציוד המ

- OPERATOR MANUALS 
- PROGRAMMER MANUALS 
- INSTALLATION MANUALS 
- MAINTAANANCE MANUALS 

  .רשימת חלקי חילוף 
 
 יעוד התוכנה כולל: ת

  מיתוהתוכנה הייש תאור מילולי מפורט . 

 מלבנים(.  ת מאהתוכנה )דיאגר ימים גרפיים שלתרש 

  רשימותI/O  . 

   .תאור בסיסי נתונים 
 

 ספר מפעיל:

 .נוהל התמצאות וניווט במסכים 

  קלות. בת נוהל איתור זיהוי וטיפול 

  דוחות, גרפים, הקצאת הרשאות וכו'. פרוצדורות לטיפול בתקלות, הפקת 
 

 וכמו כן  CD( יימסרו ע"ג וכו' וגים של יצרנים כל מסמכי התיעוד ) למעט קטל
 בחמישה עותקים בקלסרים קשיחים. 

 קח לפני שכפולו.  לאישור המפכל מערך התיעוד יועבר 
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 הדרכה 98.01.014
"י המזמין וילווה את הקמת  צוות שיקבע ען  במהלך הקמת המערכת ידריך הקבל

של   בהיקף  מרוכזת  הדרכה  תתבצע  שיבוצע  שלב  כל  בגמר  עות  ש   30המערכת, 
מושלם  ההדר  בגמר  לפחות. באופן  המערכת  את  לתפעל  מסוגל  הצוות  יהיה  כה 
הלרבות   סקביעת    H.M.I  -מערכת  הפקת  פרמטרים,  בהתרעות,  טיפול  פוינט,  ט 

וכו'. דו"חות  הפקת  רה  גרפים,  בכל  המתקנים,  תמצאות  הכרת  המערכת,  כיבי 
 המכשור, הלוחות, איתור וזיהוי תקלות.  

כל המיומנויות הנדרשות להגדרת  ימוד  לול לתכ  H.M.I  -תוכנית ההדרכה לגבי ה
הגדרת   לרבות  חדשים  תמונותמתקנים  ביצוע,  התנקודות,  הגדרת  גרפים  ,  רעות, 

 דוחות וכו'. 
ם המזמין. ההדרכה  ל המערכת מטענה כמו כן, תבוצע הדרכה מיוחדת למ

 תתבצע במהלך כל שלבי ההקמה ובאופן מרוכז לפני מסירת המערכת. 
 

 לליות   הבהרות כ
 ת העבודה במתקן במסגר – לליכ 99.1

  ציוד ו/או ללו, עבור כל סוג פריטמובהר ומודגש כי מחירי האספקה/ההתקנה יכ  99.1.1
לה, הרצה  ת, כולל הפעלמאספקה והתקנה מוש -תוכנת מדף ו/או מכלול )להלן: ציוד( 

 במסמכי המכרז.כן אחריות במתכונת המצויינת -ובדיקה וכמו 
יכלול את כל מתאמי התקשורת,  ורש,  רת במפצויין אח  כל הציוד שיסופק, אלא אם 99.1.2

החיבור הדרושים  לי ומתאמי בקרה, אביזרי העזר, כבמכלולי הרכבה, זווד וארונות 
ת( מושלמת, סימון  כנית וחשמלי)מלצורך התקנה ופעולה מושלמים, וכן התקנה 

ת  תוכניות וספרו ד תיעושילוט בדיקה והפעלה מושלמת, שירותים נלווים כנדרש, 
 לאה. טכנית מ 

ת, ספרות  ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף תכלול: מערכת הפעלה, רשיונוספקת א 99.1.3
 בלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה.  וכל הכ ם,  טכנית, פלאגי

 
 תעוד והוראות הפעלה.  ול קטלוגים,כלאספקת אביזר ת 99.1.4

 
שיחושב אספקה תכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים ומכסים )למעט מע"מ  99.1.5

 ת הובלה ואחסנה עד לאספקת והצבת הציוד באתר המיועד.הוצאופרד(, בנ
 

 אי וכו'גל/קת אביזר/מכשיר/רגש אספ 99.1.6
  השתתפותל וללת הספקה התקנה בדיקה וכיול כמפורט במסמכי המכרז וכול כ 

 הספק בכיול ובהפעלה, במידת הנדרש, לפי קביעת  המפקח.    גנציטכנאי/מכשירן  
 

 רך"מחיר מוצר "שווה ע 99.2
נח יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה. כאשר מצויין המו   ערך"  מונח "שווה ה

היצרן ו/או   מסויים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשםיבה למוצר  כאלטרנט "שווה ערך"
המפע חייב  ופירוש אותו,  המייצר  ל  בשם  הטיב  שהמוצר  מבחינת  ערך  שווה  להיות 

  כנון. וי בתיחייבו שינאלה שהפיסיים לא יהיו כ למוצר הנקוב, וגדליו
טעונים ערך"  "שווה  מוצר  של  איכותו,  ונת אישורו   טיבו,  של המהנדס,  ונים המוקדם 

 ת ושיקול דעתו הבלעדי ולקבלן לא תהיה זכות עוררין. להחלט
לבין מחירו של זה שנרכש כ"שווה   שצויין במכרזרש בין מחיר המוצר  קיים הפם  גם א

 . לא תשולם תוספת מחיר  ,ערך" לו
 תחריגודות בשעות עבו 99.3

שיקול   ע"פ  רשאי  לעובדה, שהמפקח  מופנית  לב הקבלן  לקבלן  תשומת  להורות  דעתו 
ם ו/או  מישעות וימים חריגים זאת ע"מ לעמוד בלוח הזמנים. עבודה ביע עבודתו בלבצ

 .  שעות חריגות היא ללא כל תוספת מחיר
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 1 -נספח 
 

 נהלי בדיקה ואישור מתקנים
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 1  ס מס'טופ
 

 ואישור מתקני חשמל  בדיקהשלבי 
 

 

 הערות מאשר          תאריך באחריות/ע"י  תאור השלבים  מס'

      
כון במידת הצורך של טפסי הבדיקה  עד 1

 אישורם והעברתם לקבלן. 
    תכנן המ

"רשימת ציוד"    -למתכנן   2מסירת טופס מס'   2
 כולל  קטלוגים.  –)ממולאת ע"י הקבלן( 

    הקבלן 

"אישור רשימת    -לקבלן  3ס'  ירת טופס ממס 3
 ציוד". 

    המתכנן 

ל סט תוכניות "מאושר  מסירה לקבלן ש  4
 לל דיסקטים(. ביצוע" )כול

    המתכנן 

לל  כומסירת סט תוכניות "לביצוע" ) 5
 למתכנן.   –טים( דיסק

    הקבלן 

    המתכנן  . 4טופס מס'   -אישור סט תוכניות לביצוע  6
רה על  "הצה -למתכנן   5מס'   מסירת טופס  7

 בדיקת לוח במפעל היצרן". 
    הקבלן 

ות  ת( במפעל היצרן בהשתתפ בדיקת לוח)ו  8
  -  6והקבלן ומסירת טופס מס' המתכנן 

 "אישור בדיקת לוחות". 

    ן המתכנ

דיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן ומסירה  ב 9
"הצהרה על בדיקת   - 7למתכנן של טופס מס'  

 מתקן". 

    הקבלן 

"י המתכנן )בשיתוף  שטח עקת המתקן בבדי 10
 .8הקבלן( ומסירת טופס מס' 

    המתכנן 

    הקבלן  וע(. " )לפי ביצהגשת תכניות "עדות  11
"קבלת   - 9מסירה לקבלן של טופס מס'   12

 קן". מתה
    תכנן המ

"הצהרה    - 10מסירה למזמין של טופס מס'  13
 על חיסול תביעות". 

    הקבלן 
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  2   ס מס'טופ
  1     מס'  דף 

 2טופס מס'  
 רשימת ציוד )למילוי ע"י הקבלן( 

 ה.וראות הפעלה: יש לצרף קטלוגים וההער
 

 שם הפרוייקט: 
 ____________________________ 

 
 ני הציוד הלוחות והמכשור המסופקים על ידנו:רוט נתופילהלן 

 

 הערות דגם                                  וצרת      ת וכןנציג/ס שם הציוד                               

     
   יצרן הלוח:   ח חשמל מבנה ללו

     שיים מפסקים רא
     מערכת החלפה ח"ח 

     קטבים  4 -גנרטור  
     ענים  מג

     קבלים 
     יחידת מדידות חשמלית 

     NVRממסר חוסר פאזה  
     ממיר תדר 
     מתנע רך 

     ק ברק פור
     מטען אוטומטי מיוצב –ספק 

     ע "ש  24סוללת מצברים לגיבוי 
     מתכוונן –מפסק הגנה למנוע 

     מאמ"תים 
     שנאי פיקוד 
     ממסרי  פחת 

     לוח תאים ב ת תאור
     מאווררים בלוח 
     פאקט  –בוררי פיקוד 

      22mmלחצני פיקוד 
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  2 מס'  טופס 
  2    '    דף מס

 המשך רשימת ציוד )למילוי ע"י הקבלן( 
 

 תהערו גםד  תוצרת                                       ציג/סוכןנ                              שם הציוד  

     
     VDC24 – LEDנורות סימון 

 VAC230 - נורות סימון 
22mm 

    

     ים מנתק –מפסקי  פאקט 
נשלפים     יקודממסרי פ 

24VDC/230VAC 
    

ממסרי השהייה אלקטרוניים  
ON/OFF- DELAY 

    

     ניאומטיים י השהייה פממסר
בקר התנעה אוטומטית  

 לגנרטור 
    

        5A/4-20MA רםמתמר ז
     שעות רזרבה.  72שעון פיקוד 

מוזנת במתח   BCDתצוגה 
24VDC . 

    

     .PLC -בקר מתוכנת 
דת תצוגה לבקר  יחי  -מסופון
 מתוכנת. 

    

     מהדקים 
     מנתק נתיכים 

     ממסר תרמיסטור 
     דה  מכשירי מדי
     משני זרם 

     אביזרים          
שקעים,  –בנים" "לאביזרים 

 מפסקים וכד' 
    

     גופי תאורה עפ"י רשימה בכ"כ
     

     מערכת מ.ג 
     

     יה גנרצ  מערכת
 
 "ל. המתכנן / המפקח יכול לדרוש פרוט מעבר לרישמה המפורטת לעיערה: ה
 

                                                                                                                                                                           
__________         ____                                                                    _____________ 

 חתימה                                              ם הקבלן                                              ש        
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  3טופס מס'   
  1דף מס'       

 3טופס מס'  
 

 מת ציודשור רשיאי
 

 ______________________  פרוייקט:שם ה
 

 לכבוד
 __________ 

____ ______ 
 __________ 

 
 אישור רשימת ציודהנדון :                 

  
 

 ורינו בתאריך ____________: מסרה לאיששנ בהתייחס לרשימת הציוד  
 

 לא מאושר להגיש מחדש בכפוף להערות:                    
 

 שר בכפוף להערות: מאו                    
  ____________________________________ ______________ 
 _______________ ___________________________________ 
  ___________________________ _______________________ 

 
 

 
 

 רב   בכבוד                                                                           
 מטרה וט                                                                         

 
 העתקים:

 ______________ 
 ______________ 
 _____________ _ 
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  4'  טופס מס

  1דף מס'       
 4טופס מס'  

 
 אישור תוכניות לביצוע 

 
 _____________________________ שם הפרוייקט:

 
 

 ודלכב
 ___________ 
 ___________ 
 ___________ 

 
 א.נ., שלום רב

 
 ת לביצועאישור תוכניוהנדון : 

                                                     
 לא מאושר להגיש מחדש בכפוף להערות:                      
 

 מאושר בכפוף להערות:                
 _________ ____________________ _____________________ 
  _______________________________ ___________________ 
 __________ ________________________________________ 

 
 
 
 
 

                                                                                           
           
           
 בכבוד  רב                                                          

    
 מטרה וט 

 העתקים:
__________ ________ 

 __________________ 
 __________________ 
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  5ס'  מ טופס

  1דף מס'       
 5טופס מס'  

 
 הצהרה על בדיקת לוח במפעל היצרן

 
 

 _ _______________ ____________שם הפרוייקט: 
 
 
 כבודל

 הנדסת חשמל  מטרה וט
 

 לידי: _______________ 
 

 שלום רבא.נ., 
 
 
 

 קת לוחהרה על בדיהצהנדון : 
 
 
 

מס' ________ מיום _________   תיהנני מצהיר שלוח)ות( החשמל בוצע)ו( לפי תוכנ  
ם את החיווט  אמינחיות המפרט, תואמו עם אנשי בקרת המבנה ותוונבדק)ו( על ידי על פי ה

 . ועלצע בפשבו
 
 
 

    
 שם יצרן לוח: __________ 

 ____שם הבודק:  _______
 ______ חתימה:   _______
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  6ופס מס'  ט

  1דף מס'       
 6טופס מס'  

 
 לוחות  תאישור בדיק

 
 ___________________________ שם הפרוייקט: 

 
 _ בדיקת הלוחות התבצעה בתאריך  :______________ 
 בהשתתפות  ה"ה: 
 

_____________________________________________________________
 __________________ __________ _________________________________

  ____________ 
 _______ _ _____________________________________________________
 ______ 

 
 

 הלן:רות לחוזרת בהתאם להעקה לא מאושר לזמן בדי              
 

 מאושר בכפוף להערות להלן:              
 
  ______ _______________________________   _______________

 ______________________________________ ______________ 
 ____________________________________________________ 

 
 
 
 

                                 
 רב בכבוד  

      
 מטרה וט            

 
 העתקים:

 __________________ 
__ ________________ 

______________ ____ 
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  7טופס מס'  
  1דף מס'       

 7טופס מס'  
 

 ה על בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן הרהצ
 
 

 ___________________________________ שם הפרוייקט: 
 
 

 לכבוד
 הנדסת חשמל  טרה ומט

 
 _______________ ידי: ל
 

 א.נ., שלום רב
 

 מתקן בשטח הצהרה על בדיקתהנדון : 
 
 
 

___ ונבדק  __בוצע על ידי בהתאם לתוכניות מס' ___________ מיום ____  היר שהמתקןהנני מצ
 על ידי בהתאם לנוהל המצורף.

 
 
 

 בכבוד  רב                                                           
 

       
 שם  קבלן החשמל: _________  

 ____________  שם הבודק:   
 _ _____________  חתימה:   
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  8מס'   טופס
  1דף מס'       

 
 8טופס מס'  

 
 תקן בשטחהמת אישור בדיק

 
 __________________________ שם הפרוייקט: 

 לכבוד 
 ____________ 
 ____________ 

 ________ ____ 
 

 א.נ., שלום רב 
 אישור בדיקת המתקן בשטח נדון:ה

 
 _____________ בדיקת המתקן התבצעה בתאריך: _ 
 ות ה"ה: בהשתתפ 
 ____________________________________________________ __ 
  ______________________________________________________ 

 
חוזרת בהתאם   לבדיקהלא מאושר לביצוע, נא לתאם מועד    

 להלן: ערות לה
 

 מאושר לביצוע בכפוף להערות להלן:     
  ____________________________ __________ ______________ 

 ______________________________________ __ ____________ 
 ____________________________________________________ 

             
 
 

                       
 

 רב  בכבוד                                                                                                                           
 מטרה וט                                                                         

 העתקים:
 _____________ _____ 

_________ _________ 
__________ ________ 
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  9טופס מס'  
  1דף מס'       
 9טופס מס'  

 
 קבלת המתקן 

 
 ____________________________ _____יקט: שם הפרוי

 
 לכבוד 

 ______ ______ 
____ __ ______ 

 ____________ 
 

 א.נ., שלום רב 
 אישור קבלת המתקן הנדון: 

 
 
 

 להערות הבאות:ת המתקן, בכפוף אנו מאשרים בזאת קבל 
 

_____ _____________________________________________________ 
_____________________ __________ ___________________________ 

___________________________ _______________________________ 
_________________________________________________ _________ 

 
 
 

                                                                                                           
 בכבוד  רב         

 מטרה וט                        
 
 
 

 :יםתקהע
 ___________ 
 ___________ 

 _____________ 
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  10טופס מס'  
  1דף מס'       

 
 10טופס מס'  

 
 עות רה על חיסול תביהצה

 
 

 _____________________________________ שם הפרוייקט: 
 

 
 
 

 ______________________________________ __________ אנו הח"מ __________ 
בזה   ביצוע  גילהמתכבדים  בגין  הסופי"(  )"החשבון  והסופי  הכולל  החשבון  את  למזמין  ש 

)להל  שביצענו  העבו_________________  לחוזהן  בהתאם  )להלן  ביני   דה(   _________ מיום  נו 
 זאת כלהלן: החוזה(, הננו מצהירים ומאשרים ב

 
 
הס א( הכולל  כי  בחשבוכום  כמפורט  הינו  העבודות,  תמורת  מבקשים  שאנו  ופי  הסן  והסופי 

ש"ח(   _________________________ )במילים  ש"ח   __________ לסך  ומסתכם 
 )להלן התמורה הסופית(. 

 
ו/או  כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות  ופית  י פרט לתמורה הסכ ב(

 וא כלפי: טענות מכל סוג שה 
  ___________________________________________________ __________ 
 ו/או כל הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.  

 
 ת קיבלנו עד סך ____________ ש"ח. הסופי ל חשבון התמורה כי ע (ג
 
 
 
 

 _________________  ________________ 
 הקבלן חותמת  וחתימת                                יך תאר
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 יחט ודות עב - 90 רקפ
 
 םינפח חוץ וי ט-ליותלכ ישותרד 10.09

 
  כיןהלר יות לא .ע, "כרמית" או ש"תרמוקיר"צרת "במפעל מתו  ןכ הטיח יהיה מו 09.01.1

 . ורףעה  קודפי ורישא עלב מוגן יהיה  טיח למרחב  .ובת באתררתע
 

פח  פינה מן  מגי  "עזוקי פינה  בלו חיקיות ואנכיות, יקיחות, אופטומת הינוכל הפ 09.01.2
"ע,  ש ו" א PROTECTORתוצרת "  UV  -ב ן עמידבל P.V.C-מ  נההג ינתפ לוון +ומג

 . נהגובה הפילכל אורך ו
 

  ת צוערחת י הנ ה ע"תבוצע חביש ,יופקי ואנכ אובניה,  ןבטוטי נמאלבין ר יבובח 09.01.3
ב אקרילי,  עם ער ספוגה בטיט צמנטימ, כשהיא ס" 15 של מזערי  בוחלס בריברגפ
וג  יש לדא   .חוץ  חיפנים וט  חה לטינ הכלב בשצע בוה תביש חה  .ורר החיבתפך וראל

 . ים לפחותת" במשך יומיבושחתרת ה" לאשפ
 

  סרגלב ק בדתיותם ונציב   םתיורוומישלוטין חוישרים לים ד ו חי הי  יפיםם וגלקנטי 09.01.4
 .יהפנשל ה צדמכל 

 
 X.P.M ת רשת זרבעשה או יותר ייע"מ מ 10חריצים שרוחבם   וי טיח עליסכ 09.01.5

 . לליט במפרט הכרופמהחריץ כ  ידי צינמש ת וברת עונמגולו 
 

ובאופן    ליםופ השי עלמ קיו אופיהיה בקהריצוף    ם שיפוליגמר טיח במפגש ע 09.01.6
 . חהטי ינ פם מכאורלכל ווה  טו במידה ש לב יהשיפולים ש

 
ות  הדוגמא ו נןתכמהלפי דרישת שונים  אות לסוגי הטיח הגמהכנת דול  כול רחיהמ 09.01.7

 . 'מ 2X2  תחולפ של ות ידינה במ יתה
 

ול  כל  -ם רטובים ריקירות חדתונה( תבוצע על חתט  )התזת צמנ שכבת הרבצה 09.01.8
 . ויפ יהחחיר במ
 

   תכולת הפאושל 20.09
 : להלן רטהמפו את כל םגים ולל דה כ מחירי היחי 
 . יםוגליפ םשפיבחטיח  .א
 . בשיפועל ועוג במ  םוישי .ב
ה  ל אורך וגוב אנכיות,לכהו  פקיותו האכל הפינות לעיל ב   ינות כמפורטפ  וקזיח ג.

ם  מקו לבכוים,,גליפ לחשפי פתחים יב יח חוץ,לרבות מסב ובט  פנים הפינה,בטיח
 דרש.שי

 . ילרט לעופמ ת כוונמגול  X.P.Mלס ורשת עות פיברגצור .ד
 וכיו"ב(   יםונש םאביזרינות, י חלונ במל ים,ם סניטרי ם )כלישונים מנטיאל טיח ליד .ה
 . וחהמת ברצועת רשת  ות השונותכרעיה במ צטלחריצי אינסכיסוי  .ו
 . פנים  בטון כהכנה לטיחכבת הרבצה על גבי אלמנטי יש .ז
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 יפוי צוף וחעבודות רי - 10ק פר
 
 לי כל 10.10

 
,בתוכניות  ות מויהכ ש בכתבדרלנ ה בהתאםיהי  ייםו יפח/חים ארי/תומרצפ ה סוג 10.01.1

 . חרת המפק יחולפי ב
  מבחינת רשיםדקנים הנהת  כלוב הקחל עת הימנל 2279יעמדו בת"י ים  ריצופכל ה 
  והאריחים יהי .'כוות ו וריות למישידהמ ה מ, סטיהקבשחי ת ועמיד וזק, ספיגות,  ח

 . ןתו התקמסומנים ב
ם ואישור  יפוי השוניחהו  צוףיהר  צרן מסוגישל כל יכתב ב ורש איק ספל ןבל הק על 
וג  ל סש המוכיח עמידותו התחנה לחקר הבניה בטכניון ואן התקנים וכמ
 .יםנדרש ההתקנים  בכל   הספציפי  ייפוף/חוצריה
  
  צורשל הי סדרה אחידהקפיד על הל  יש .זההתהיה   םחיארי/ת מרצפוה  ת כלידמ 10.01.2
בב סדרות  רעל ין א ,םי ל חללים גדומה או בלש ומהבק  וראזל לכ (יצוראריך י ת)

ן  מייל יש  .אריחים/צפותגוון אחיד לכל המר על  פידק היש ל .יחרא תושונות לאו
  גודל, לה בשימ אה מתמרצפת שאינ כל  קוף ולסלהריצ  י ביצועלפנ ת וצפרמה את
   .פגם  וא וון ג

 
   .חפקהמ ת יוחפי הנ ת או להתכניולפי   -צורת הנחת האריחים   10.01.3

 
   .הריצוף ציה לפניטלס נאיל ומ חש לבטן צנרתיש  10.01.4

 
ף,  וצהריים  יתיסים, פלסמ מקום בו יש הפרשין סוגי ריצוף שונים ובב רבבמע 10.01.5

 . יטבן ה"מ מעוגמ  40/4 שטוח  םומיני לואו א /ו יתן פליזבזו  ,אה אחרתהור רבהעד
 

 באות:יבות האלטרנט הריצופים יבוצעו ב 10.01.6
  מדה ו,חשבונ, על קבלןה  עיבצך רוצהבמידת   .ן"ג הבטורה ע שיי הבקהדב .א

  .מוכן להדבקהעד לקבלת משטח חלק  שפכטל ולסת ו/אמתפ
  סףועם מס"מ, נטול סיד  2בעובי  טיט  +  ומסוםאו ס צב וימ  חול ע"ג .ב

   .ק"ג למ"ק 200 -בת רובתע מנטכולת הצת .תידות העבלדלהג
  30-ן ב ובט  הדבקה ע"גב ריצוףה וצעב י (יםוכנמ ם י)אזור טובים ם רדריבח .ג

)הכלול במחיר   לליכהמפרט בהתאם ל וסף לאטימהמוחלק עם מ
 . (היחידה

חירי  י במללא שינו,  פקח באתרת המ וא ורלהם א בהת טיבותהאלטרנום תח 
 . היחידה

 
צורות  וונים  ים, שילוב גופוי כוללות דגש ף והחייצות הרודושעב  זאתגש בודמ 10.01.7

   .קח באתרמפ ת החיו הנ י נפות ולי התוכנילפ לכה  ה,מדווכ
 

  . אימים לפני הנחיות המפקחת מ  בצע שיפועיםעל הקבלן ל 10.01.8
 

  יםלול אריחשר יכה, אדוגממשטח למראש  קחהמפ ר וישלאש  ילהג ןהקבל על  10.01.9
   .אשהו סוג  ם מכלייפולוש
 ל את:  ר יכלו ישוהא 
   .יםהאריחסוג  .א
וכל    , הרובהועביצת ה יטש  ,םחומריתשתית, הת ה כנה ל:ל כו, הביצוע  אופן .ב

   .דההעבויצוע  לב ש הדרו
לק  ח  וההו וי  יצוף עד לרמקום המיו ב פחותמ"ר ל 12יהיה בשטח וגמא  ד להמשטח  
   .צועדת לבימיועהעבודה המ

 
ח בכתב על יום אישור המפקשנים מ 10של   ופהלתק כתבריות בחתן אן יבל הק10.01.10

  ותודבם כגון: עע והחומריצוכל מרכיבי הבי את ולריות תכל חא ה .דהור העב גמ
כל  את כלול ת  ריותהאח .י המליטהוחומרחים  , הארישקיםטיפול במה והחנה

ע  קבשי טחשה בונו, את על חש  הקבלן יתקן, .ולים במפרט זההכל  וד פקתבי ה מרכי
לפת  לול הח יוכל לכקון התי .זמיןמהה מטעם  מחמו  של עתד תו"י חו כפגום עפ

   .ם או בשטח כולוסוימ באזורף וציהר
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ודעה  משלוח הה מועד וח מימי ל 10ך תוקונים ע תיצבול ן  רגתאתחייב לה הקבלן מ  
של   ל דעתוה, עפ"י שיקוה של תקלה חמור במקר ת עוש  48 או תוך מיםוי פגלי געל 

   .חהמפק
 
 פים וצמר   םשטחי הגנה על11.01.01

ו/או  ת גבס וחול  באמצעות תול פגיע מפני כ ים מרוצפים ן על משטחגההקבלן ל ל ע 
נה ו/או  ת במב בודוכל הע לגמרניהם עד  ם בייקדבמוי לל קרטון ג הגנה מגלית שכב
  ום, אולם בכלללא תוספת תשל  וזאתח  פקמ"י ה תאושר עת שאחרה  נגה  טתכל שי
 . תצפומרב פגיעה הבלעדי לכל  אי ראחה ו קבלן הינמצב ה

 
 ןלצניט פורריחי גר בא ףריצו 20.10

 
  לפי  ווןגב( 2)  314י "בת 4בלה ט לפי ג א'סוריחים מיהיו האת  הוראה אחרעדר  בהי 10.02.1

 . ת המפקחבחיר
 

ב דוגמאות  לושיחת בחשבון קבלן לק על ה .לתכניות םהתא ים ב אריחהנחת הצורת  10.02.2
 . תוני בהתאם לתכ  דויקיםמים כ תולרבות חיוחדות מי

 
"  770מר  סטופל"כרמית" ו/או " של "100 שיגמ  "סופרוג מס  ה יהיהקבהטיט להד 10.02.3

ט( של   הצמנ מכמות 15%) 460  לטקס( +1:2)  טול:צמנחט מ או טי/ויר"  רמוק "תשל 
   .קחפשור המ ש"ע באי וא  "תגיוולונגב טכנ"
  וא/" ו"כרמית" של 181יט ט ר סוג "סופיהיה מג חול מיוצב ע"ה  הטיט להדבק 

  15%) 460+לטקס ( 1:2צמנט ) :חולטיט מ אוו/מוקיר" רתופר" של "ת סופייצ"ר
   .קחהמפ רשויא ש"ע ב ו" אוגיות לוטכנ  "נגבל מכמות הצמנט( ש

 
 חות טובים ומקלים רדר ף בחוריצ 5.20.01

כיוון  ל לרצף בשיפוע  יש .ל לעי   05ק ר רט בפכמפו בת איטוםלאחר שכ יעשהוף  הריצ 
הכניסה ובאזור  לדלת   תפליז מתח  פרדה עם פסה ש לבצעי הרצפה,ם מחסו
פי  יפועים לת השבצע אבכדי ל  .ותהאדריכל יות תוכנחת ובהתאם ל ר למקלגדהמו
 . דהיחיחיר ה ם במים, הכלולייסונם אלכיכחיתולבצע   כלות ישריאדיות התוכנ

 
 שקים מילוי מי 6.20.10

  3ם קיעל מישה ם שמירע  רשיםנים הנדבהתאם לכל התק ה תהי הריצוף    תהנח 
ובה  ול רם בחומר כיחממולאי ו המישקים יהי  .ניותם תוכתאאו בה חותלפ  מ"מ

גש עם  תיפעד ש -" "רובהעומק החדרת ה  .עו ש"" א MAPEIרת "תוצאפוקסי 
   .מ"מ 6ולפחות   קמיששחדר ל הדבק

ין  א .וזמןבגוון המצרן, הין מראש ע"י כ, מו שקיםמילוי מי מש בחומרלהשתרש נד 
 . ט, בשטחגמנן או פיוו שתמש במג תר ולהאלל
  10ומק לע  ק הקשויוהדבולת  שקים את הפססלק מהמיילוי המישקים יש ללפני מ 

 .מ"מ
 .תיעשייואב ת ולת תסולק ע"י שהפס 
ש  י,  ריכלותניות האדלתוכ אם ו בהתו/א לפחות מ'  6.0/6.0של   םדוליטחים גשב 

עזרת  ב "י המפקחיקבע עש כפי "מ ו/אומ 10-8 -וחב כברקי התפשטות שלבצע מי
קום  ל מיהתכנון ש  .חע"י המפקבגוון שיקבע  יקוןסיס סילגמיש על ב מר חו

 . ל והמפקחדריכור האבא לאיש יו  המישקים
 
 רצלןט פוגרניו הרמיק ריחי קירות באוי קחיפ 30.10

 
(  2)314י בת" 4פי טבלה ל  יד, מסוג א'חת וגוון אודות אחידבעלי מי יהיוים האריח  10.03.1

 . חפקבחירת המ ן לפי וובג
  ע"ג טיח  בוצעת םהאריחי  דבקתה  .רט הכללימפהיה בהתאם לסריחים י יישום הא 10.03.2

  ו אחל" תוצרת "שמ  472ט רישחלק בק מסוגבד הכלליפרט מאם לבהת  צמנטי
  .ת" או ש"עי וצרת "כרמ" מתC-7ו דבק "ות" ו/א וגיגב טכנולנתוצרת " " ירפיד"גרנ
 . רןיצות הם להורא הדבק בהתא  יישום

 . אההמל והתייבשותם  ותי הקירו ים תעשה רק לאחר ניקיחאר דבקת הה 
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רות,  מהקיאים צמנטים היובין אלל םן אריחיוחים בי ת מרו מ יסתל יד ע להקפ יש  10.03.4
תום  ש לס, כן יפקחהמ אישור בטומרית אטימה אלס  ל ידיות וברזים, עגון צינור כ

 . רצפהונה לבין ההתחת חים  ן שורת האריבי רווח שהכנ"ל, את  בחומר 
 

ט  ורוסטה כמפרופילי ניראו פ" ו/RONDECגמר דגם "ופיל ת יבוצע פר בפינו 10.03.5
 . תווכני תב

 
 מדרגות( דרי )בח  שאבן או שי  ריחיאף בריצו 05.10
 

 ף והחיפוי הזמנת הריצו .א
 . חיתוךיות ה וכנ לתהתאם בבמפעל ורק  אךף יעשה הריצו ני יתוך אבח 
  קבלן להכין דוגמאות מאבניה  החיפוי לאתר, עלוהריצוף   רם אספקת חומריבט 

  יוכל   אות,מהדוג ר אישור לאחק  ור, כליוממדרגות לאישור האדר  יצוף, ציפורי
 . ה לאתרספקאה נה ו הזמצע את ה ן לבלקבה

 
 ש ף באבן או שיעבודות ריצו .ב
 

 יו ות ר ותכונהחומ הבנמ .1
  מינימוםבחיד לא שכבתי, עלת מבנה אפקח בהמ "יושר עא אבן שתה 

  440-ל  ממ" 2.0-ל   עברשר תעמוד ברמת שחיקה לא מואגידים חרסיתיים 
  60(  גפ"סמ) צהללחי זערייזק מ , חו1.0%על מ לאה יגפ סיבובים, רמת ס

 . קק"ג/מ"  2.600-רחבי כ , ומשקל מ5( פיפה )מגפ"ס לכ  ירמיזעזק חו
 
 וע יצידות ובמ .2

ת  וסטי .וךתלא כל סטיה בחימדוייקות ביהיו וי יפמר הצוידות חמ 
, בלא כל  תותאם לדרישבה סימום, בעלי זוית מדוייקתמקמ"מ  1מותרות  

 .ותידהיח   בסבי ט הקנ וף או על ריצ ה ניפ  טחש"גרדים" על 
   .רכבת החומרדריכל לפני ההמפקח או הא"י ע מיוןה לקבע שיטתי 

 
 ות ל בוסי .3

 לן:המפורט לה   לו עליע  לאהאבן  אריחי  מידותב סיבולותה 
 מ מ" 0.2 באורך ורוח 
 מ"מ  0.5עובי   
  החריג   .ביותר של האריח הידה הארוכ מהמפרומיל    0.3ריגה מניצבות ח 
 . יחשל האר יותרב ה וכהאר  ההמידממיל פרו 0.25ות רי שומימ

 
 שיםיטול .4

, לא  כלת האדרידרישולם ות בהתאעלי רמה ואיכ ים הסופיים בהליטוש 
ליטושים  הריצוף, החומר לוואי על ליטוש או  יתוך,י חמנכל סי  יורגשו 

א עד ברק סופי  ל מת בליטוש האחויות לפי בחירת האדריכל,  שרבשתי אפ
 . HONED  מטר גמבוהשני 

רק  לאחר קבלת בים  פסו מום אכימיקליבכל  מש שתלה  ןילא א מוש הבליט 
לפי   יאפוקס יש אושי י בדבק ומילו  וץ כולל חרהליטוש  .אבןבליטושי ה

   .חהמפק  לטתהח
 

 י/ריצוף ווני ביצוע החיפ נת .5
מסוג   ב פולימריער + תוספת 1:3ול צמנט ביחס  ח טיט ההדבקה יהיה
  15%של  ותכמע, ב"ו שואני" "נגב אלו אן בוי  MAPEIפלניקירט מתוצרת 

   .היצרן ע לפי הוראותהביצו  .רובתבתעש צמנטת המכמו
 
 קים שמימילוי  .ג

טרה  לבחומר מסוג או וך וימולאוולכל ולתפסטיט,   שאריותוקו מינ מישקים  ה
שו"ע, עודף   וא  SP-100,  ריטו ברובה אפוקסית מסוג לטקא  ר של נגב אלוני,וקול

י  פל וון הג הסופי, בושויי  נילפ  ,העבודה מות עם התקד ים,מ  "יע  קהוהחומר ינ 
 . רהל מקטלוג החבחירת האדריכב
 

 ת התפשטו תפרי .ד
 . קטיבי הנושאח הקונסטרולמשט  עד אוהמצע  עד טיטחתכו י  התפשטותתפרי  
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 . שו"ע או 570חומר גמיש "נובה פיל" ב י ההתפשטות יהיו ר ילוי תפמ 
 
 ן סילר על לוחות שיש/אב .ה
 

ן על  , התוקיר פוי אבן בחי על ה הן) האבן  שטחי מכל  ייושם עללר  סיה .1
 . החלקה מניעת לן ספת  וה ישמש הן לתו ריצוף, הסילרהאבן ב

 
 . פוייצוף והח יר ימים לאחר הרמספ ת האבןייבשוהת  רחלר לאישום הסיי .2

 .ור המפקחאישבהתאם להנחית יצרן האבן ו, סוג הסילר 
 
  דרוךלן אי ם, ינהיצר פרטיבהתאם למ"ר למר  ומהח  יישום הסילר וכמות .3

 . מיםי 3לר, במשך  ר טיפול בסילאח ,אבן  חיהעל ארי 
 
נחיות  אם להבהתי ראשונ טיפול לבצע ישהסילר   יישום  חרשנה לא חצי .4

 . ניםהיצר
 

 מרוצפים  ל שטחיםעהגנה   .ו
  בסגפגיעות באמצעות לוחות   ן מפני כל באב להגן על משטחים מרוצפים  לןעל הקב 
, אולם  לוםש תספת תו זאת ללא קח ופ המי ע"  רששתאו אחרתטת הגנה שי  כלו א

 . במרצפותגיעה פל לעדי לכ נו האחראי הבמצב הקבלן היבכל 
 
 יצוף ר יצוע הב .ז

ובהתאם  ה ל סוג חומר וצור כשונות מ דוגמאות ריצוף  להכין מספרקבלן ל הע 
יצוע  לב  אםהתב כליניתנת לשינוי ע"י האדר הדוגמא .ףיצובתוכניות הר  לנדרש
 . חשבונו ועל ן בלהקע"י   מאותגר דומספ

  
   תכולת הפאושל 70.10

 ללים:כו חידההי מחירי  י  במפרט הכללנוסף לאמור ב

  יןקי ומסירה למזמ ב נריצוף למצ יניהם, והבאת ההכתמים למ לכ  צוףקרון  ניקיו .א

 . מצב נקי לחלוטיןב

ג  וסמה למתאי בתרווסתימה בתע  ו'סים וככצאי צנרת, מבוד מוות, עיטון צינורבי .ב

 . ןבט לעל בסיס מל ףצוריה

  סון, כלאלכחה בוכים, הנית ות לרבות חלפי התוכני נים ודוגמאותלוב גוו שי .ג

צרים, שטחים  ים עיבוד פס ולם תוספת עבורלא תש .כו'וניהן  מי ל תהתאמו ה

 . מעוגלים וכו' ם,ניקט

עים  שיפו  וןבט ו/או  בטון ,בל מיוצו ה מתפלסת, חבות מדצוף לרהשטח לרי כנתה .ד

 דרש. שי יעוב  לבכ  כמפורט לעיל וםמס סו וא

 . לעילט חיפוי לרבות טיח כמפורהכנת השטח ל .ה

  מיםוכד' מותאמחסומי הרצפה   עיבוד סביבהואת   ותשלמ את הה, שיפועיםור סיד .ו

ות בעלי  במקומ  במיוחדמדויקות  דותת ניסור האריחים למיבולרם לחומר מסביב

  ייזר שים עבור אבודר ה מותוקם במ ידוחיק כןית מיוחדת וטר גיאומ הצור

 . ל וכיו"ביה, חשמ טלצ סאינ

 . צוטרמשטחי  ס"("ווקודינוג )(  הברקה )"פוליש"-ליטוש .ז

  ,גבסת חולוות קרטון או לוח באמצעות   מכל סוג ,יצוף  הרל משטחי כה על גנה .ח

 . ריצוףה במחיר  הכלול ,מסירהלפני הההגנה ות סילוק  לרב מצופים נילון ,

 . וקםרופיחירת המפקח ב ל יםוונג ואות דוגמ ועיצב .ט

 . תם ברובהימ מ"מ וסת 3  מינימאלי של ישקים ברוחביצירת מ .י
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מתקני  כל י מסביב לה ובטון פולימררובה גמיש ,וננטימפקו יק דוסט יטום במא .יא

 . ה ובקירותצפברה התברוא

 סילר  יב.

ם, פים, הסילרופית כל הפזה כוללים גם א דה בכל הסעיפים בפרקהיחי מחירי          יג.

רופילים  לי פינה, פרופילי ניתוק, פרופילים סופיים, פופירה, פד הפרפרופילי ה

המשמשים כפנלים,פרופילים במיפגש   פיליםה,פרולי חלוק , פרופי היקפיים

דרש,  פגש קירות/תקרה,כל פרופיל אחר שיימי קירות,פרופילים בפה/רצ

פינות  וב ובקצה  ויים פים/חיפ במעבר בין ריצו   סטה/פליז/אלומיניום,מנירו 

רופילי הגמר למיניהם מכל סוג,  , פםפוייי ם/חריצופי

ידרש, הכל לפי  קום שבכל מ שידרש  ים, ככלם/מעוגל ם/משופעיאופקיים/אנכיי

פי פרטי ומפרטי  לתוכניות וב  בתוכניות ובפרטיםאר  דרישות האדריכל וכמתו 

לפי   תר ה אחוצרת חברם" או ש"ע או תמתוצרת "אייל ציפוייילים הפרופהיצרנים. 

 חירת האדריכל ב
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 עבודות צביעה - 11ק פר

 
 כללי  10.11

 
שהם ארוזים באריזתם  תר כלא פקו ויסו שנים מראמוכ  בעיםהיו צי  םכל הצבעי 11.01.1

 .מקוריתה
 . נה ומעלה ממועד הצביעהורם שיצתאריך יו צבעים של בקלא ית 

 
וג וכמות  ס  לע כולבצותו היצרן לא דרישות מפרטי  לצע בהקפדה על כיעה תבוצבה 11.01.2

ספר  פי למסו ההמפקח יהיה הקובע הבלעדי ו .שיםלול הנדר יהד  ריומוח   מרייפר
  ותחפל בוצעו ל מקרה י)בכ .יד או כיסוי מלאן אחוולת גו לקבש ות שידרהשכב

 . כבות(שלוש ש
 

 באות: האת האפשרויות   לת היא כולהמפקח ו בחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3
  .ו"בכיו ווןבג ת ג צבע, תוספסו  מאותו םשוניגוונים  ערבוב .א
ון  ן בגו ות או חלת דל מסגרמשל: )ל ונים שונים למרכיבי היחידה רת גובחי .ב

 . וכדו'(אותו חדר ב הזה מז  וון שונהכנף או שני קירות, בגה מהונש
ר  פחוזרת במבנה מס ה  משל דלתונות )לרת גוונים שונים ליחידות השבחי .ג

 .(באותו גוון נהית תהיותהדל  הכרח שכלאין   -פעמים 
 
  בעלי יורקו ע", יפרזולגון פכ ההמפקח שאינם מיועדים לצביע ע"י  חלקים שנקבע 11.01.4

 . הצביעה  ש עם סיוםד חמ ורכבו הקבלן וי תאימים, יאוחסנו ע"י  ה המאכהמל
 

ה נקי, יבש  עום המיועד לצבימק ורק כשהצעו אך  שכבות הגמר של הצבע יבו 11.01.5
כבות  צוע שפני התחלת ביל  עהצביה  איר המפקח לתנשויקבל אל יש  .פשי מאבקוחו

 . הגמר
 

  מ"ר, מכל 1דוגמא צבוע, בגודל טע לק  הכיןבלן לקע, על ההצב  ודותלת עב חי תלפני  11.01.6
 . הך בעבודקבלת אישור בכתב עליו להמשילאחר ק ר   .מפקחלאישור ה ,עבסוג צ

פר דוגמאות  מס הקבלןמ  דרושח רשאי להמפק  .רת המפקחילפי בח  -וונים כל הג 
 .וון המבוקשהג ן קבל ל עד

 
בועות  ת, קנוארו ונות,לצפות, ח ע מרי צבת כתמקו נבגמר עבודות הצבע יש ל  11.01.7

 . המפקח רצון  ותר לשביענקי ומסוד רסנה יימהמב  .ו"בריות  וכי אסניט
 

 . גבס והן ע"ג לוחות  חישום הן ע"ג טיליו זהים ידה יהימחירי היח 11.01.8
 

 עיםצבביפול ט 20.11
 

 .הם יהיה לפי הוראות היצרןפול בהצבעים והטי ות רכמע כל 11.02.1
 

שאינם  אווררים ורים היטב, במקומות מם סגליבמיכ שמור לעים יש הצב את 11.02.2
 . טמפרטורות גבוהות מדישן וללעהשמש,  פים לקרניושח

 
 .רןע"י היצ לץ לצבע המתאיםמל רק במדלל המוע ידולצב כל 11.02.3

 
  יםק פיד על היחס הנכון בין החלש להק מרכיביים י-וד  יםצבעב ושמקרה של שימ ב 11.02.4

 . ובםערב בשעת
 

 . בותעבודות בגשם, טל ורטישום ע לבצ אין 11.02.5
  

 ותחיטב 30.11
 

ן יש לצייד את  כ .ב תקיןהיו במצדה )מברשות, מרססים וכד'( יהעבו  ליכל כ 11.03.1
 . םאיתאש מ יוכיב גן וציודעובדים בציוד מ ה

 
עים  ם צבאחסנימ וובקרבת מקום שבו עובדים א  צביעהבזמן עבודת הן עש ר לסוא 11.03.2

 . םיאו מדלל 
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 י צבע יקונת 40.11

 
שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס   אריות ש ילוק כלמכנית וס הד לברשת פבעזרת מ ניקוי 11.04.1

 . יב הפגם בצבעבס"מ ס  30ברוחב  ( ן טמבור)טרפנטי 
 

שוריים אחידים  ים מיד לקבלת משטח ע  צעתתבן יווד ובצבע עליס  בצבע העצבי 11.04.2
 . דחיא ובעלי גוון 

 
  .תת אקוסטיו ו רקמעל לתס"מ   10 ביעה יבוצעו עד לגובהת הצדועבו אחר,  רלא יאמ באם 11.05

  .יעה הסופיבצביעה וגובה הצב ם הצורך רר מיקות ביצוע העבודה על הקבלן לבתחיל ני לפ 
ה תהיה על הצביע ימדדו ועלות  א ל אלו ם חילא ידרש, שטש  םבמקו עבן יצדה והקבל במי

 . חשבון הקבלן
 
   תכולת הפאושל 60.11

 
 ים: לל וחידה כמחירי הי לאמור במפרט הכללי,  נוסףב 11.06.1

ת  רופני קי ד לקבלתגרי חול של שכבת השליכטה ועת מגררוטוש הקילי .א
 . חלקים ונקיים

ולל רצפות  כ  עהצביה רינמצאות באזוש תמערכוהונין  הבהגנה על כל פרטי  .ב
הצבע   כל כתמירדת והו אתילןליובפ ע"י כיסוי בברזנטים או  לונות וח

 . דהונות וכו', בגמר העבו, חל ותמרצפ
 . לחץ אוירחול ב ם צעות זרהפלדה באמ  חטיקוי שנ .ג
עד גמר העבודה באתר   עון בועות או ש"יליסוי ניבעזרת כ הגנה על הצבע  .ד

 . סופי ןיקיו ונ
 . מפקחלפי בחירת ה ותמא דוגו  יםשילוב גוונ .ה
 . מפקחשור האי הכנת דוגמאות עד לקבלת .ו
ו  שרדהם, שיונים כלשהתקנות כלשהן או תיק לאחרו ידרשצבע ש  תיקוני .ז

 . קחע"י המפ
 

 . ים המתאימים רקרטים בפלולה בפביעת מוצרי נגרות ומסגרות כצ 11.06.2
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 ג גויניום וזיאלומ עבודות - 12פרק 
 

 היקף הפרויקט 12.01
 

שושני "י ען שמתוכנ  השרוןודי ע"ש גולדה בהוד בית ספר יס מבנה אתר הפרויקט הינו    12.01.00
 .BDOויבוצע בניהול   אדריכלים -

של כל העבודות המופיעות   בשני שלביםלביצוע מושלם ומלא  תהעבודות מתייחסו   12.01.01
ואחראי   הקבלן הינו המתכנן של הפרויקט , תכניות ופרטים()מפרט מיוחד בהמשך

 כוללות:העבודות ה  כלעל היציבות והאיטום של  
נון ומענה טכני לאורך הפרויקט )פרטים עקרוניים, חישובים  הגשת תכ  א.

 הנדסיים, תכנון מפורט ותוכניות ביצוע(. 
יצרנים ספקים סוגי חומרים ונתונים טכניים  הכולל  הגשת תיעוד לאישור   ב. 

 ועמידה בתקנים(.  ובדיקות
היועץ    ומוצרים עד קבלת אישורדוגמאות ודגמים לכל סוגי החומרים הצגת  ג. 

והאדריכלים, וביצוע דגמים לכל סוגי המוצרים גם בשטח להצגת  פקח  המ
 המראה וגם במעבדה לבדיקת עמידות. 

ביצוע מושלם ומלא של כל סוגי העבודות המפורטות  לרבות כל עבודות   ד. 
ושות להתקנת  איטום והתוספות הקונסטרוקטיביות הדר ה ,התשתית

 יעים במפרט. הפריטים המופ
 זוקה בשנת הבדק ותקופת האחריות הנקובה בחוק. ניקוי מסירה ותח ה. 

חיפוי וזיגוג    םמפרט טכני מיוחד זה מפרט את הדרישות הטכניות בעבודות אלומיניו   12.01.02
 ., תכניות הבנייןכלליכמופיע בפרטים המצורפים והינו המשך למפרט 

טים הטכניים והתוכניות  ימתו כי קרא את כל ההוראות, המפר הקבלן מאשר בחת   12.01.03
לפרויקט זה ואת החוקים התקנות והתקנים הנזכרים במפרט והבין    תהמתייחסו

אותם במלואם ואין לא הערות לגבי התאמה בין מסמכים אלו וכל הפריטים שיבוצעו  
הדרישה  רות מבין מסמכים אלו וכל סתירה בין מסמכים אלו  המחמייעמדו בדרישות  

ולל את  כ ים התקנות והדרישות המפורטות, המחמירה קובעת בהתאם לתקנ
 הדרישות המיוחדות של משרד החינוך, 

המלווים אותו מציגים את הפתרון העקרוני הנדרש   הסכמתייםמפרט זה והפרטים    12.01.04
לתקנים  וכן בהתאם  ע"י המפקח גיש ויאושרו  לתכניות שיועל הקבלן לבצע בהתאם 

 ת,  והתקנו
הוא מוכשר ובעל ניסיון לביצוע עבודות מסוג  זה וביצע בשלוש  הקבלן מצהיר בזה ש   12.01.05

הכספי גדול    שנים האחרונות לפחות חמישה פרויקטים הדומים במורכבותם והיקפם
 רויקט זה, ושהוא בעל מח' תכנון שמסוגלת לתכנן ולבצע פמפרויקט זה. 

בודות האחרות  ל פי לוח זמנים, בשילוב עם כל העכל העבודות באתר תבוצענה ע   12.01.06
 . המתבצעות באתר, על פי הוראות המפקח

כל הפריטים והמוצרים המוצעים במפרט זה כולל באביזרי הפרזול, חומרי האיטום,     12.01.07
מפמ"כ או  "ל משרד החינוך, דרישות על פי חוזר מנכהזיגוג והפחים, יתאמו את ת"י, 

רטים אלו הינם דרישות ישראלי, דרישות התקנים ומפן תקן תקן זר במקרים בהם אי
יסוד למוצרים המוצגים במפרט, בכול מקרה בו נזכרת במפרט דרישה מחמירה יותר  

 .בכתב ויצייןהקבלן בהצעתו דרישות אלו  למהתקנים יכלו
 רשימת תקנים:

 ים על אלומיניום )אילגון( ציפויים אנודי – 0325ת"י 
 ם בנים עומסים אופיינייעומסים במ  – 0412ת"י 
 תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה  - 413ת"י 
 עומס רוח)תקן החדש(   –עומסים אופייניים בבניינים   – 0414ת"י 
 שיטת בדיקה וסיווג  –תגובות בשריפה של חומרי בנייה  – 0755ת"י 
 על מוצרי פלדה ויציקות ברזל   ציפוי אבץ בטבילה חמה – 0918ת,י 
 ינים לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבני –ו על חלקי – 0938ת"י 
 חלונות -על חלקיו  – 1068ת"י 
 זיגוג בבניינים –על חלקיו   – 1099ת"י 
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 מעקים ומסעדים – 1042ת"י 
 אטמים גמישים לחלונות ולדלתות   – 1542ת"י 
 בידוד תרמי של בניינים  – 1045ת"י 
 תכן ותפקוד  –ירות מסך ק  – 1568ת"י 
 יוםדלתות אלומינ  – 4001ת"י 
 םפרופילי אלומיניו  – 4402ת"י 
 חלונות ותריסים התקנה  -על חלקיו  – 4068ת"י 
 גימור הפרופילים  –פרופילי אלומיניום   – 4402ת"י 
 חוקת הפלדה  -על חלקיו  – 1225ת"י 

 12מפרט כללי לעבודות אלומיניום, פרק  
 אם לא הוזכר ברשימה זו. וע מושלם של העבודה גם כל תקן אחר הדרוש לביצ 

 ן תקן ישראלי קיים.במקרים בהם אי םאו תקנים אירופיי
 

 מסמכים לאישור קבלן האלומיניום  12.02
 
לאחר קבלת צו התחלת עבודה של הקבלן הראשי יוצג קבלן עבודות האלומיניום   12.02.01

 . המפקח  לאישור
בהיקפם ובסוג העבודות   הקבלן יצרף רשימה של לפחות חמישה פרויקטים דומים  12.02.02

שיטפל   וות הטכני, ויציג את הצעם הצגת הקבלן משנההמפורטות במפרט זה ביחד  
 .והיועץ מראש המפקחיש לקבל את אישור ה יקרבכל מ ,בפרויקט

גם אם מצוין במפרט זה או בתוכניות נתון כגון עובי מידה או סוג חומר הנתון הינו   12.02.03
  ,בכל מקרה לעמידה בתקנים המעודכנים והשיטה והקבלן אחראי ןלהצגת העיקרו 
ו מבלי שיהיו לו דרישות כספיות  ביצוע העבודות וכל זאת על חשבונ עמידה בזמן

 . בעתיד
 

 עקרוניות ומסמכים שהקבלן יספק לפני קבלת אישור ביצוע העבודות תכניות 12.03
 

לכל פרטי המבנה המפרטות את סוגי המערכות  סוגי    םחתכים אופייניי תכניות 12.03.01
 .ם השמשות והגימוריםהאביזרי

 . והמפרט 414החישובים יערכו על פי תקן  .םחישובים סטטיים לכל הפריטי 12.03.02
 אופן ביצוע העבודות שיטות התקנה ציוד ופיגומים 12.03.03
שעומדות בדרישות  הגשת תעודות בדיקה שנעשו לסוגי מוצרים כאלו במידות דומות  12.03.04

 . המפרט והתקנים או בדיקות פיזיות למוצרים שאין להם בדיקות
בעלות נתונים   של שמשות הקבלן יספק לאדריכל דוגמאות -דוגמאות של שמשות 12.03.05

ס"מ לבחירת השמשות   30*30מתאימים למפרט מחברות שונות בגודל של טכניים ה
לדרישות הבניין )לפחות   על מנת להתאים את הגוון קרוב    באתר 1:1שיופיעו בדגם 

 שמשות מכל סוג של שמשה בבניין(  ה סוגישלוש
כפי   ון הפרופיליםוגו  להצגת מספר שמשות 1:1 בקנ"מ יתקין באתר דגםהקבלן   12.03.06

חלון טיפוסי בכיתות עם הצללה ופח היקפי,  בדגם יבנה . האדריכליםשנבחרו על ידי 
 . ויטרינה עם חלון שחרור עשן וקטע פח  חיפוי בין יחידות

 
 הוראות לביצוע לפני תחילת יצור    12.04

( של כל אחד מהמוצרים המוצעים על ידי  Shop drawings) 1:1עבודה בקנ"מ  תכניות 12.04.01
השמשות אופן  זולים חומרי האיטום פרטי וכוללים את זיהוי הפרופילים הפר  הקבלן

הזיגוג אופן ההתקנה פרטי חיבור עם המבנה כוללים פרטי הגימור הנכונים שיסופקו  
על ידי הקבלנים האחרים בבניין התוכניות מפורטות לרמת אפיון כל המוצרים  

 . ע שלהםמופוה
פרטי   .  ביצוע מתואמות עם קבלנים אחריםוהפתחים לרישום מידות  ןמדידת הבניי  12.04.02

 . לחיפוי החיצוני במבנה  יהיו תואמיםאלומיניום בתוכניות העבודה ה
הקבלן יבדוק בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למערכות המופיעות בצורה חוזרת   12.04.03

ת מעבדה בתצורה כפי שהיא  יקופעם בבניין או שלא בוצעו לגביהם בד 50-יותר מ
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תקנים )בכל מקרה היועץ  בדיקות אינן תואמות את המפרט או  או שה ן בבניימופיע 
 .יהיה הקובע בסוגיה זו כמה בדיקות יש לעשות(

לדגם הזהה לפרטי   1568בדיקת אב טיפס תכלול בדיקה מעבדתית בהתאם לתקן ת"י  12.04.04
בהתאם לחישובים  שרות המבנה והפרטים ההנדסיים שהבדיקה תעשה לפי עומס  

   1500pa-מולא פחות   יםהקונסטרוקטיבי
ות אם ידרשו יעשו על חשבון הקבלן ביחידת הדגם החזותי  בדיקות תרמיות ואקוסטי  12.04.05

 .)על הקבלן לתאם עם היועצים בדיקות אלו( באתרשיורכב 
,  לא יתחיל הקבלן ביצור הפריטים אלא לאחר שקיבל בכתב את אישור האדריכל 12.04.06

  עבדה לפריטים,עצים לתוכניות לדוגמאות והדגמים והביא אישורי מוהיו  המפקח,
פתור את הקבלן מאחריותו המלאה למוצרים שמסופקים על ידו  אישור התכנון לא י

 . בדרישות המפרט והתקנים ולעמידה
 

 חומרים 12.05
פרופילי אלומיניום יהיו מסגסוגת באיכות מעולה מתאימה לגימור הנדרש כדוגמת   12.05.01

6063-T5  יר בהספק יצה-COC   שלא הוסף חומר ממוחזר בכל שיעור שהוא
 . ליקוי  הפרופילים יהיו חדשים ללא פגם או

 פחי אלומיניום  12.05.02
כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת   

AlMg-3 ,2  בדרגת קושיH4 . קורוזיבית גבוהה ומתאימה  -עמידות אנטי בעלת
 לגימור הנדרש. 

מתכות אחרות. שטחי  שום מקרה מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום לבין  ב רייווצלא 
, ניאופרן, אוקולון, טפלון  p.v.cל ידי חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי )המגע יופרדו ע
 או אחרים(.

הקונסטרוקציה הנושאת של פחי האלומיניום תבוצע מפלדה מגולוונת והיא כלולה  
   בתכולת העבודה לביצוע חיפויי הפח.

                      
 פנלים של אלומיניום מרוכב 

,  בפרויקטימוש במעטפת החיצונית של הבניין שמותרים לש  ACPלוחות המרוכבים  
או שווה ערך וישמשו  , Scobond Xמ"מ לפחות. הם יהיו מתוצרת    4יהיו בעובי 

, באישור  AA5005נתך האלומיניום בפנלים יהיה כדוגמת לבניית מערכת החיפוי 
 יועץ.  ה

ים  עוד שבמקרה של שרפה, לא יפלוט גז . עם תי921הקומפוזיט יעמוד בדרישות ת"י 
רעילים מסוג כלשהו. התיעוד לעמידת הפנלים המרוכבים לדרישות אלה, יוגש למנהל 

 לפני תחילת התכנון המפורט של החיפויים.  הפרויקטוליועץ הבטיחות של  
 

 צביעת פחי אלומיניום
  PVDFידי יצרן הפח, בצבע נוזלי מסוג -בעו חרושתית עלפחי האלומיניום, ייצ

(POLIVINYL DEN FLUORIDהמ ) כילKYNAR   4-לפחות, ב 80%בשיעור של  
גב הפח,   מיקרון לפחות )כולל שכבת לקה שקופה חיצונית(. 32שכבות שעוביין הכולל 

  אחריות הקבלן ויצרןמיקרון לפחות.  5ייצבע שכבה אחת של צבע מגן, בעובי של  
עמידות מלאה,  לרבות נים לפחות,ש 10-הצבע, לצבע פחי האלומיניום, תינתן בכתב ל

, או שינוי כלשהו בתכונות כימיות או פיזיות של FLORIDA TESTהייה ע"פ מבחן ד
 החומר. 

ם  שמשות יהיו מתוצרת יצרנים מאושרים על ידי היועץ ויעמדו בכל דרישות התקני 12.05.03
יהיה תמיד אופקי, שמשות מחוסמות יעברו  המתאימים כיוון החיסום של שמשות 

  הקבלן כי השמשות יתאימו בסוגם מי למניעת שבר ספונטני,  באחריות ל תרו טיפ
ועוביים לתקנים ולדרישות ביום הביצוע ולא תהינה לקבלן כל דרישה כספית בגין  

איטום והדבקה של    התאמה זו )הקבלן יציג אישור התאמה לשימוש בחומרי
                                                       .היצרנים(

ל האדריכלית, מפרט, ואישור האדריכל והיועץ,  פרזול יהיה על פי רשימת הפרזו 12.05.04
אביזרי הפרזול יהיו מאלומיניום או פלב"ם בגימור דומה למוצרים בבניין בכל  
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ם  מיקרה בו יוצע אביזר שאינו מאלומיניום או פלב"ם )כולל יציקות המכילות ג
לעמידות והתאמה    מהחומרים אחרים ( יציג הקבלן בדיקות שמראות התא

 אישור על הקיים של הפרזולים.לאלומיניום, ו
לא יוצר מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום למתכות אחרות שטחי מגע אלו יופרדו על   

  ידי חיץ מחומר פלסטי , מנגנונים להגבלת פתיחה מנגנוני פתיחה גלגלים ומסבים יהיו
מחליד אחר לא יותר   ימר בלתחואוקולון או    L316מחליד כגון פלב"ם  ימחומר בלת

 וש בפלדות מצופות או מגולוונות. שימ
מ"מ ומשקופי עזר יהיו   3של  יפרופילי פלדה וזוויות חיבור יהיו בעובי מינימאל 12.05.05

למבנה    ןמ"מ בהתאם לחישוב ההנדסי, העיגו 2של   יעשויים מפלדה בעובי מינימאל
שימושי ומקדם ביטחון ה באמצעות מיתדים וברגים בגודל הנדרש לעמוד בעומסיהיה 
 ת.  לפחו 3של 

איטום למבנה יעשה על פי המפרט והנחיות יועץ האיטום ויעשה בחומרים ובפרטי   12.05.06
 . הביצוע שיוצעו על ידי הקבלן ויעמדו שנים רבות בתנאים ובתנועות בבניין

או בין ברגים   המכנייםכל החיבורים   316Lברגים וחיבורים יהיו עשויים פלב"ם  12.05.07
מה ויש להסיר את יתרת חומר  על ידי טבילה או מריחה בחומר אטילאומים יעשו 

 טיט(-)כדוגמת דבק אן ארובי מתוצרת לוק האטימה מבלי לפגום במוצר ובאיטומו
גימור המוצרים יהיה בתהליך מאושר של אילגון שימנע  השפעות קורוזיביות לאורך   12.05.08

ת כימיות וקרינה  מוגנים מפני פגיעות מיכניורים יובאו לאתר כשהם זמן כל המוצ
  20של  יי הוראות ספק החומר, אילגון יעשה בעומק מינימאללפ  רהכיסוי יישא
 . מיקרון לפחות

ניקוי העבודות באופן יסודי יבוצע במועד שיקבע על ידי המזמין בסמוך למסירת   12.05.09
קים הנעים  ניקוי גם ימשחו החלניפרד מהעבודה במהלך ה  יהבניין והוא חלק בלת

 . בחומר סיכה
 

 באים ידרשו ות מעבדהבדיק 12.06
, ולחלקים שאינם נזכרים בתקן לפי תקנים 1068, ות"י 1568צעו לפי ת"י הבדיקות יבו 12.06.01

 .םאירופים או אמריקאי םרלוונטיי
מפורט לבדיקת הדגמים במעבדה כולל   תכניותלצורך הבדיקה יכין הקבלן סט  12.06.02

ין להם  יעשו לכל סוגי המערכות שא  תהיצרנים, בדיקותוני חישובים הנדסיים ונ
 .תעודות התאמה לתקן

פסקל כעומס שימושי או    1500ת התפקוד לעומסים מתוכננים שלא יפחתו מ דרישו 12.06.03
  1/200שימושי ,  כפף לעומס הגבוה מבניהם  העומס על פי חישוב קונסטרוקטור

למישור   1/360,  1/360ובה זה ס"מ  מעל לג 540מ"מ עד לגובה של  15למפתח אנכי או 
 . טן מבניהםמ"מ הק 3האופקי או  

 פסקל   600של  דינמיתבצע לעומס סטטי ועומס הבדיקה ת -איטום למים 12.06.04
  2-פסקל ו 600ממ"ק/לשעה/למ"ר  בעומס רוח של   2לא תעלה על   -חדירת אויר 

 . ממ"ק/לשעה/למ"א חיבורי החלון או דלת
 . מהעומס שימושי 50%-בדיקת בטיחות תעשה לפי עומס הגדול ב 12.06.05
 . היה על פי תקן ויתואם עם היועץסדר הבדיקות והחזרה עליהם י 12.06.06
 

 בדיקות שטח  12.07
עם סיום העבודות ימציא הקבלן אישורי מעבדה מוסמכת לעמידות הפריטים   12.07.01

ניתן להחליף    (FIELD CHECK OF METAL CURTAIN WALLלבדיקת שדה )
 .1476  יבדיקה זו באישור עמידה בבדיקה בהתזה על פי ת"

 
 מעקים ומסעדים 12.08

ם בהם פרופילי  אלו שכולם זכוכית וגם אלו שמשמשימכלול המעקים בבניין גם  12.08.01
קבלן ביצוע האלומיניום יהיה  . 1099ולת"י  1142פלב"ם או אלומיניום יתאימו לת"י 

 . אחראי על ביצוע מושלם של העבודה הכוללת התחברות לבניין
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 תכולת העבודה 12.09
כל הדרוש לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות והמפרט  הקבלן כוללים את מחירי   12.09.01

המחירים  ל שהיא למחיר, למען הסר ספק כ  המצורפים לחוזה ולא תינתן תוספת
 כוללים בין היתר גם את העבודות הבאות: 

כלי   ,רי האריזהחומ  ,עלויות ואמצעי שינוע ,גומיםפי  ,את כל אמצעי ההרמה .1
  ,לביצוע, הוצאות ביטוחכל העזרים הדרושים  ו ,מדידות  ,אחסנה ,עבודה

 . העלויות הישירות והעקיפות, והרווח בגין ביצוע העבודה ,תשלום מיסים
  ,רמזג האוויופגיעות מכניות   ,אבק ,וצרים מפני לכלוךעלות ההגנה על המ  .2

 .ל המוצריםוניקוי סופי של כ
הבטיחות ובדיקתם והעסקת יועצים ומנהלים בהתאם  עלויות מילוי דרישות  .3

 . לדרישות
 .ון נזקים וטיפול בתקופת הבדק או תקופת האחריותתיק .4
 . שאיטום מושלם כולל בדיקות שדה ובדיקות מעבדה ככל שיידר .5
ותיקונם עד לאישור מושלם של   שביצוע דגמים ודוגמאות ככל שיידר .6

 . והיועץ מפקח , ההאדריכל
 . ם מדידות וליווי טכניתכנון מפורט חישובי .7
או מרכיביו כולל מוצרים מיובאים,   מיסים אגרות והיטלים החלים על המוצר .8

 . חוץ ממס ערך מוסף
)הקבלן ידאג   מנעולי מסטרכל הפרזולים הנדרשים במפרט ובתוכניות כולל  .9

 . לקבל מיועץ הפרזול את רשימת הפרזולים הנדרשים(
 . ר ופעולה נכונה של המערכותנים אביזרי החיבור הנדרשים לחיבוכל העוג .10
לתמיכה וחיזוק מערכות האלומיניום   כל קונסטרוקציות הפלדה הנדרשות .11

 . והזיגוג אלה אם צוין אחרת
ך לבתי ספר כגון מגבילי פתיחה  כל הנדרש לעמידה בדרישות משרד החינו .12

 . ומגיני אצבעות וכדומה
ל ידי הרשות  הקבלן ופינוי למקום המיועד לכך עניקיון האתר מכל פסולת של  .13

 . המקומית
 . מפקחניקוי כל העבודות לשביעות רצון ה .14
( של כל המוצרים כולל קטלוגים ופרטים של  AS MADEסט תכניות עדות ) .15

זכוכית גימורים, מידות שמשות בהזמנה ומיפוי  ספקים אביזרים סוגי 
 . היחידות

 . יקט זה ותעודות בדיקהתעודות אחריות של מוצרים שסופקו לפרו  .16
 . רת איכות ואבטחת איכותמערך ביקו .17
 . מימון הוצאות נלוות ביטוחים ורווח .18

 
 הפריטים

 דגשים מיוחדים לפרויקט זה
 
מובהר ומודגש לקבלנים כי נושאי האיכות העבודה כולל שימת דגש על פרטים חומרים  .1

והיועץ לא    כליםוחישובים דוגמאות ודגמים הם אבן יסוד בעבודה זו, האדרי תכניות
 .כות ולכן על הקבלן להתחשב בעלויות ולוחות הזמנים הנדרשיםיתפשרו בנושאי אי

מפורטים עד רמת הפרטים   SHOP DRAWINGSמודגש בזה את חשיבות הגשת  .2
להיות   םהקטנים ביותר של ביצוע העבודות בכלל זה ומבלי לגרוע מהפרטים שחייבי

חקי  יבור והדבקה חומרי עזר מידות ומרמפורטים, ברגים תפרים ריתוכים חומרי ח
 . מופע

והיועץ מיד  , המפקח יכליוגשו לאישור האדר SHOP DRAWINGSמפורטות  תכניות .3
 עם השלמתם לכל פריט ולא כחבילה אחת לכל הפרויקט על מנת לחסוך בזמני בדיקה  

ושאר   לקרוא היטב את המפרטים התוכניות  הפרטים והחוזה הקבלנים מתבקשים   .4
ובקשות  צעתו, לא יוכרו דרישות  ולבדוק היטב שכל המופיע נכלל בה  המסמכים

 הקבלן הנבחר יידרש למלא באופן מושלם ברמה גבוה הנובעים מהעדר אינפורמציה, ה
 . את הנדרש ככתבו ולשונו
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של הפרויקט לנוכח האיכויות  מודגש בזה כי קימת חשיבות רבה לצוות הניהולי  .5
  יקט שבו רוב הפריטים אינם פריטיםהנדרשות והמורכבות הטכנית של הפרו

 . סטנדרטים
ברשימת  פרטים ומגדרו בעל הקבלנים לתמחר את האלמנטים שהומובהר בזה כי  .6

ה והקבלן יבקש להציע אלמנט/ אביזר אשר להתאים אותם לתקנים, במיד האלומיניום
ובמידה והאלמנט לא יהיה נחות   המפקחלדעתו הנו שווה ערך תיבדק הצעתו על ידי 

שקול אותו כ"שווה ערך", אך אם האלמנט לא תית וכספית או במראה ניתן יהיה לאיכו
  טרפמ בשהוגדר  תהיה תמיד לדרוש את פקחיא הרי שזכות המיאושר מכל סיבה שה
 וברשימת האלומיניום. 

ם מפגש בין אלמנט זכוכית  או אלומיניום עם חומר אחר פרופיל  יבכל מקום בו קי  .7
והזכוכית ויהיה   יהיה חלק ממכלול האלומיניוםלבשה או הההניתוק או פרט הניתוק 

 . כלול במחיר היחידה
 . ל הפריטים יתאמו את דרישות יועץ האקוסטיקההדרישות האקוסטיות בכ  .8
לרשימת הפרזול האדריכליות, ובכל מקרה כולל את ההכנות לנושאי  פרזול יתאים   .9

 . רד החינוךכולל כל הנדרש לעמוד בדרישות מש ביטחון ובקרה הכלולים במחיר
קוח את הספק של מנעולי הצילינדר על מנת לרכוש את אותם  הקבלן ידאג לקבל מהפי .10

ו מנעולים אלו הם לים לפי הנדרש במערכת המסטר קי של הבניין, היה ולא יסופקמנעו 
 . יוחלפו על ידי המזמין ועלותם תורד מחשבון הקבלן

 
   18-א 17-א 16-א  13-א  12-א 07-א 05-א  02-א בשלב א'  יםפריט

 38-אל 37-אל 30-אל  27-אל  90-אל  08-אל  02-אל ובשלב ב'
    

  חלונות שחרור עשן ודלתות נגרריםים חלונות  קבוע ותשד עם   סךמפרופילי קיר מ חזית
 ,  חד כנפיות ודו כנפיות

   ,02-בא ס"מ גובה 293ס"מ רוחב ו 1063בגודל של  
 ,  05-ס"מ גובה בא 293ס"מ רוחב ו 585בגודל של ו

 ,  07-בא ס"מ גובה 293ס"מ רוחב ו 250ל של ובגוד
 ,  12-ס"מ גובה בא 290ס"מ רוחב ו 135ובגודל של 

 ,  13-ס"מ גובה בא 304ס"מ רוחב ו  1053גודל של וב
   ,16-ס"מ גובה בא 290ס"מ רוחב ו  1063ובגודל של 
 ,  17-ס"מ גובה בא 290ס"מ רוחב ו 585ובגודל של 
   ,18-בא הס"מ גוב 290ס"מ רוחב ו  250בגודל של  

 ,  02-ס"מ גובה באל 290ב וס"מ רוח 545בגודל של ו
 ,  08-גובה באל  ס"מ 439ס"מ רוחב ו 278ובגודל של 
 ,  09-ס"מ גובה באל 290ס"מ רוחב ו 545ובגודל של 
 ,  27-ס"מ גובה באל 601ס"מ רוחב ו 289ובגודל של 
   ,30-ס"מ גובה באל 290ס"מ רוחב ו  1053ובגודל של 
 ,  37-ס"מ גובה באל 240"מ רוחב וס 110ובגודל של 

 ,  38-ס"מ גובה באל 240ס"מ רוחב ו 110בגודל של ו
 

מתוצרת   50  הקיר יהיה עשוי מפרופילי קיר מסך כדוגמת מטריקס  - קירות מסך
הקופינגים סגירות והתאמות וספי  המחיר כולל את כל  , 8300 אקסטל או קליל

  מ"מ, 2קרה פנימית בפח אלומיניום גירה מהקורה עד לתאלומיניום פנימיים, כולל ס
  תהגבס, קונסטרוקציי   כולל הלבשות פנימיות לכיסוי עד וסגירה מעל הקיר עד לבטון, 

מדבקות  , וסף תחתון רחב ,EPDMפלדה ומשקוף עיוור בהיקף כולל איטום ביריעת 
 , סימון למניעת התנגשות יותקנו על ידי הקבלן

 בשילוב עם: 
של קליל או   4900 דלתות מפרופילים כדוגמת -כנפיות דלתות פתיחה חד כנפיות ודו 

מבנית לדלת בגודל כזה, הדלתות יתאימו  דלתות הפתיחה שיתאימו מבחינה שווה ערך, 
להנחיות יועץ הבטיחות ודרישות האדריכל, הדלת תחובר לפרופילי קיר המסך, הפרזול 

ן ריצפתי  כולל ארבעה צירי דלת המאפשרים ויסות לשלושה כיוונים מחזיר שמ
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נותן לכיוון  ם עצר מובנה המתאים לגודל דלת כזו ע GEZE TS 550כדוגמת  יאקסצנטר
כדוגמת  משיכה  ידית   .מעלות כולל ביטנה לחיבור בתוך הפרופיל 180-ועד  90-ת מהזוי

ENTER  של חברתMODEA    לכל גובה   מ"מ לפחות 32מנירוסטה בצינור בקוטר
ברת  של ח  Panik-Druckstange PD 79ת כדוגמ PUSH BAR, וידית הבהלה הדלת
WSS  קופסת חשמל קרובה  לכולל חיווט ונגדי חשמלי המנעול  היכן שידרש, כולל

החיווט יהיה בתוך צינור מוליך באופן שיאפשר החלפת החיווט גם במקומות שידרש, 
של הדלת מהכנף  החיווט יעבור בצינורית פלדה גמישה בחלק הנע, לאחר התקנת הדלת

 .תחתית הכנףאטם אקוסטי יורד יותקן ב מתאם סגירה בדלתות הדו כנפיות, .למשקוף
בכנפיים להתקנת חיישנים מגנטיים במשקוף הדלת בתיאום  קידוח פתחים במשקוף ו

בדלתות יותקנו מגיני אצבעות בשני הצדדים בהתאם לדרישות   ן.עם קבלן הביטחו
 עזרת סיליקון מבני השמשות יחוברו לאחר כיוון הדלת לכנף ב משרד החינוך,

 
קיר  קליל עם משקוף המותאם לשל  9000חלון נגרר כדוגמת קליל    -ם חלונות נגררי

וכל האביזרים והנעילות   בהתאם לדרישות משרד החינוך פתיחה ימגביל  מסך,
 הנדרשים לחלון בגודל כזה 

 
חלון משתפע החוצה סטרקטוראלי  חלון שחרור עשן יהיה עשוי מ  -חלונות שחרור עשן 

זרוע    נועמ חלונות שחרור עשן בכוללות ון מילוט, מוי עם צירים חיצוניים כמו של חל ס
וולט לפתיחה וסגירה של פתחים לשחרור עשן כולל כל    24על בזרם ישר  לחלון המופ

-EAהדגם כדוגמת להפעלת/סגירת הפתח האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע  
KL2     מותאם לתקן אירופאי חדשEN-12101/2–קביעת מהלך המנוע יאפשר פתיחה 
  ,קומפלט ן על הדרישות בתקנות, מאושר מותקן ומחובר כמפורטאה של החלומל

המחיר כולל חיווט עד ליציאה מקיר המסך ואיננו כולל מרכזיות וחיווט מחוץ לקיר  
 .המסך

 
מיקרון ולא   60האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצע של  פרופילי -צבע או ציפוי 

 INTERPONשל  2000Dתעשה על ידי צבע  מיקרון הצביעה 160בשום מקום על  תעלה
  7700מסדרת   Super Durable 20או  AKSO_NOBELעל פי התנאים של חברת 

הכימיים שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים   20לאחריות של  .מתוצרת אוניברקול
 מחוספסים, IRONווני הנדרשים למניעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, כולל ג 

מאלי של משי בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי מיניליטוש בטקסטורה של  או באילגון 
 מיקרון  20
 

מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט, שמשות בזכוכית יהיו  שמשות הזכוכית יהיו  - זיגוג
 בעלי פאות ישרות מקבילות זו לזו בפאות ההדבקה 

ערכת  להנחית יצרן חומר האיטום ויצרן מפרטי הזיגוג בבידודית יקבעו בהתאם 
 הפרופילים להדבקה מבנית 

   Stopray Vision-60Tכדוגמת  E-LOWיפוי השמשות תהיינה מסוג שקוף עם צ
 נתונים נדרשים :

 59%  -מעבר אור
 14% -רפלקטיביות החוצה
 20%  -רפלקטיביות פנימה

 40% -מקדם הצללה 
 U  VALUE-1.69 -כושר בידוד חורף 

 U  VALUE -  1.32 –קיץ  כושר בידוד 
(  FULLY TEMPEREDמסוג בידודית של לוחות זכוכית מחוסמת היינה השמשות ת

 .מחיק  ימסומנות סימן ביילת 
 מ"מ  6+1.52+6בעובי מינימאלי של ד הפנימי של החלון שכבות מחוסמות בצ

 בצד החיצוני של הזכוכית.  LOW Eמ"מ   6זכוכית בעובי  +מ"מ  12 +מרווח אויר 
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( למניעת שבר ספונטני  heat shockוקר )לביצוע של תהליך הרפיה מב ן ידאג הקבל
 .בכל השמשות המחוסמות  סולפיד הנובע מזיהום של ניקל 

 
   32-א  03-א  92-א  28-א 27-א  26-א  20-א   60-א  40-א 30-פריטים  א

 
 ,  וחלונות עגולים קבועים  של חלונות פתיחה וקבועים מערכת

 ,  03 -א -ס"מ גובה ב 75 -ס"מ רוחב ו  332בגודל של  
 ,  לשחרור עשן  צההחו עם חלונות פתיחה 04 -ס"מ גובה  בא 75  -ס"מ רוחב ו 332 ובגודל של
 ,  06 -בא  קוטרס"מ 180ובגודל של 
   ,דרי קיפחלון עם   20  -ס"מ גובה  בא 200  -ס"מ רוחב ו 135ובגודל של 
 ,  26 -א-ב קוטרס"מ   125ובגודל של 
 ,  27באל   קוטרס"מ  80ובגודל של 
 ,  28 -בא  קוטרס"מ 153ובגודל של 
 ,  29 -בא  קוטרס"מ   102ובגודל של 
 ,  30  -ס"מ גובה  בא 215  -ס"מ רוחב ו 130ובגודל של 
 , 32 -ס"מ גובה  בא 120  -ס"מ רוחב ו 100+130ובגודל של 

 
של קליל המתאימה   4500החלונות יהיו עשויים מפרופילי חלון כדוגמת   -מערכת החלונות 

 , רחב חציץ ופנימה בפרופיל   ונות פתיחה החוצהם אפשרות התקנת חלעמבפנים זיגוג ל
פלדה ומשקוף עיוור   תקונסטרוקצייאפי מים, נימיות לכיסוי עד הגבס, כולל הלבשות פ

 . וסף חיצוני ,EPDMבהיקף כולל איטום ביריעת  
 

זה מערכת פתיחה פנימה כוללים מספריים מתאמים לגודל החלונות  -חלונות פתיחה 
  10-תיחה לות פסיבייות בחלק התחתון של החלון ושני מגבילי פנעילה רב נקודתית ונעיל

 .ס"מ
 

לחלון המופעל בזרם ישר שרשרת    נועכוללות מ 04פריט בהנמצאים  – חלונות שחרור עשן
וולט לפתיחה וסגירה של פתחים לשחרור עשן כולל כל האביזרים והרכיבים   24

או מנוע זרוע     CDC 0252-600הדגם  כדוגמת עלת/סגירת הפתח להפלהשתלבות המנוע  
   EA-KL2דגם מ
 

מותקן ומחובר כמפורט   –EN-12101/2ם לתקן אירופאי חדש  המננגנונים מתאימי
מלאה של החלון על הדרישות בתקנות,   ת מהלך המנוע יאפשר פתיחה קביע קומפלט

 .מאושר מותקן ומחובר כמפורט קומפלט
 

מיקרון ולא   60ה בעובי ממוצע של האלומיניום יצופו באבק פרופילי -צבע או ציפוי 
 INTERPONשל  2000Dרון הצביעה תעשה על ידי צבע מיק 160תעלה בשום מקום על 

  7700מסדרת   Super Durable 20או  AKSO_NOBELעל פי התנאים של חברת 
יים הכימ ולים  שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפ  20לאחריות של  .מתוצרת אוניברקול

 .מחוספסים IRONוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, כולל גווני הנדרשים למניעת קור 
  20או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  

 .מיקרון
 

שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט, שמשות בזכוכית יהיו   - הזיגוג
 מקבילות זו לזו בפאות ההדבקה ת בעלי פאות ישרו

ויצרן מערכת  רטי הזיגוג בבידודית יקבעו בהתאם להנחית יצרן חומר האיטום  פ
 הפרופילים להדבקה מבנית,  

   Stopray Vision-60Tכדוגמת  E-LOWהשמשות תהיינה מסוג שקוף עם ציפוי 
 נתונים נדרשים :

 59%  -מעבר אור
 14% -רפלקטיביות החוצה
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 20%  -מהרפלקטיביות פני 
 40% -מקדם הצללה 

 U  VALUE-1.69 -דוד חורף כושר בי
 U  VALUE -  1.32 –כושר בידוד קיץ 

 FULLY  TEMPEREDמחוסמות זכוכיות  לוחותשל מסוג בידודית ות תהיינה השמש
 . מחיק  ילתמסומנות סימן בי 

מרווח מ"מ +  6+1.52+6 בעובי מינימאלי שלבצד הפנימי של החלון שכבות מחוסמות 
 מ"מ.  12יראו

( למניעת שבר ספונטני  heat shockתהליך הרפיה מבוקר )הקבלן ידאג לביצוע של 
 .המחוסמות מזיהום של ניקל סולפיד בכל השמשות הנובע 

 
  05-אל 04-אל 03-אל  21-אפריטים שלב ב'      19-א  11-א   10-א  09-א 80-א  יםפריט

  28-אל  26-אל  25-אל  42-אל23-אל  22-אל  21-אל  15-אל  14-אל  13-אל  07-אל  06-אל
      31-אל  29-אל
 

 ,  מערכת של חלונות נגררים בשילוב עם קבועים
 ,  08-אס"מ בפריט  90ס"מ ובגובה  177ברוחב 

 ,  09-ס"מ בפריט א  90ס"מ ובגובה  180ברוחב  ו
   ,10-ס"מ בפריט א 205ס"מ ובגובה  229ברוחב  ו
   ,11-ס"מ בפריט א 205ס"מ ובגובה  200ברוחב  ו
   ,19-ס"מ בפריט א 200ס"מ ובגובה  229ברוחב  ו
   ,21-ס"מ בפריט א 200ס"מ ובגובה  200ברוחב  ו
   ,03-לס"מ בפריט א 205ס"מ ובגובה  246ברוחב  ו
   ,04-לס"מ בפריט א 205ס"מ ובגובה  380ברוחב  ו
   ,05-לס"מ בפריט א 205ס"מ ובגובה  335ברוחב  ו
   ,06-לס"מ בפריט א  90ס"מ ובגובה  240ברוחב  ו
   ,07-ט אס"מ בפרי 170ה ס"מ ובגוב 245חב  וברו
   ,13-לס"מ בפריט א 200ס"מ ובגובה  335ברוחב  ו
   ,14-לס"מ בפריט א 200ס"מ ובגובה  380חב  ברוו
   ,15-ל"מ בפריט אס 200ס"מ ובגובה  248ברוחב  ו
   ,20-לס"מ בפריט א 200ס"מ ובגובה  270ברוחב  ו
   ,21-לס"מ בפריט א  80ס"מ ובגובה  228ברוחב  ו
   ,22-לס"מ בפריט א  80ובגובה  ס"מ 320ברוחב  ו
   ,23-לס"מ בפריט א 180ס"מ ובגובה  254ברוחב  ו
   ,24-לא ס"מ בפריט  80ס"מ ובגובה  218ברוחב  ו
   ,25-לס"מ בפריט א  80ס"מ ובגובה  311ברוחב  ו
   ,26-לס"מ בפריט א 180ס"מ ובגובה  250ברוחב  ו
   ,28-לס"מ בפריט א 225ס"מ ובגובה  417ברוחב  ו
   ,29-לס"מ בפריט א 240ס"מ ובגובה  276ברוחב  ו
 , 31-לאס"מ בפריט  195ס"מ ובגובה  300ברוחב  ו
 

של   9000דוגמת  כ ודלת נגררים עם קבועים לי חלון מפרופי העשוי   -מערכת החלונות 
ם היקפי  ו, משקוף עוור, איטהכנהקליל או שווה ערך עם קבוע תחתון, החלונות כוללים  

בדרישות משרד החינוך להגבלת הפתיחה בחלונות,  החלונות יעמדו, EPDMביריעות 
 . לפי דרישות משרד החינוך חלוןוכן בדרישות של מחסום מתחת ל

ק לחלון  בגודל שיאפשר הכנסת חיזוה אמבטיה בחיבור שמעל הקבועים יהי הפרופיל
  140 הכנף הנגררת גבוה מ שיעבוד במפתחים גדולים שכאלו, במקומות שבהם גובה 

הלבשות יקבעו בהיקף הפנימי של קיר הגבס או   , פרופיל מחוזקיש להשתמש ב ס"מ
 . שת חיצוניות היכן שיידרחיר כולל אדן אלומיניום חיצוני והלבשוהקיר המטויח, המ 
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מיקרון ולא   60האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצע של  פרופילי -ציפוי  צבע או
 INTERPONשל  2000Dבע עה תעשה על ידי צמיקרון הצבי 160תעלה בשום מקום על 

  7700מסדרת   Super Durable 20או  AKSO_NOBELעל פי התנאים של חברת 
יים הכימ כל הטיפולים  שנה, הצביעה תכלול את  20יות של לאחר .מתוצרת אוניברקול

 מחוספסים, IRONהנדרשים למניעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, כולל גווני 
  20שי בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  ון בטקסטורה של מאו באילג
 .מיקרון

 
סרט, שמשות בזכוכית יהיו  הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש   שמשות - הזיגוג

 מקבילות זו לזו, ות ישרות בעלי פא
פרטי הזיגוג בבידודית יקבעו בהתאם להנחית יצרן חומר האיטום ויצרן מערכת  

 Stoprayכדוגמת    E-LOWמסוג שקוף עם ציפוי  השמשות תהיינה  ם,הפרופילי
Vision-60T : נתונים נדרשים 

 59%  -עבר אורמ
 14% -רפלקטיביות החוצה

 20%  -פלקטיביות פנימהר
   37%  -לאריהפקטור הסו 
 U  VALUE-1.4 -כושר בידוד 

 
  תהיה ס"מ מהריצוף(, 150)עד לגובה  הקבוע התחתון המשמש כמחסוםהשמשה בחלק 

  ילת ( מסומנות סימן בי FULLY  TEMPERED) ת  ומחוסמת ושמשמית מסוג בידוד
זכוכית   +מ"מ  12 רחוץ +מרווח אויב    E-LOW 6ינימאלי של בעובי מ מחיק, 

 . בי לבחירת האדריכלעם פילים שקוף או חלבפנים, ות שכב  6+1.52+6
מסוג   התהיי הזכוכית  ף(,ס"מ מריצו 150)מעל לגובה  בחלק העליון היכן שאיננו מחסום
    FULLY  TEMPEREDמחוסמת הפנימית רבודה  ,בידודית של שני לוחות זכוכית

 6 וח אוירבחוץ +מרו E-LOW מ"מ  6נימאלי של מחיק, בעובי מי ילת מסומנת סימן בי
 בי לבחירת האדריכל,עם פילים שקוף או חל בפנים,שכבות  4+1.52+4+ זכוכית מ"מ 

( למניעת שבר ספונטני  heat shockוקר )ל תהליך הרפיה מב הקבלן ידאג לביצוע ש
 . המחוסמותבשמשות  הנובע מזיהום של ניקל סולפיד

 
 14-א פריט

ס"מ   240ס"מ רוחב ו 100של בגודל  ,ומבודדת חום גת חסינת אשמערכת פלדה מזוג 
  931יות וזכוכית עמידה באש בהתאם לת"י יחידה תבוצע ממסגרות פלדה ייעודגובה, 
בוצע ממערכת מסגרות פלדה  ת ההיחיד  .לות כושר בידודכולדקות  120של  למשך

ן בסיליקון עמיד היחידות יאטמו בכל היקפ  רים מינראלים,מבודדות עם מילוי של חומ
בגוון שייקבע ע"י האדריכל. יישום הסיליקון בהתאם  M Nullifire-701באש כדוגמת 

קרה של אש,  לבידוד ואטימה במובפרופילים מתנפחים המיועדים  .וראות היצרןלה
גבי אביזרים  יותקנו על  JANSEN כוללים בד קרמי חסין אש מתוצרתסרגלי זיגוג ה

 ת תהיה מסוגהזכוכי  ה,להחזקת הזכוכית במקומ   יעודים אשר יוברגו למסגרת
Pyrobel visionline EI-120    של חברתAGC  אוPYROSTOP   של חברת

PILKINGTON דקות   120מידות של לע 931אש פי ת"י  בהתאם לזמן העמידות ב
 ד,כוללות כושר בידו

 .שייבחר על ידי האדריכל ציפוי הפרופילים יהיה חסין אש בגוון
אטום  פלדה ומשקוף עיוור  ת רוקציי , קונסטוחיצוניותהלבשות פנימיות המחיר כולל  

 . בהיקף
 

   32-אל 19-אל  18-אל  17-אל  16-אלפריטים שלב ב'  22-א  15-א יםפריט
 12-אל  11-אל  10-אל

פנימיות מתועשות המכילות חלקים שקופים אטומים ודלתות   מערכת מחיצות
 ,  ניום מזוגגותאלומי 

 ,  15-באס"מ  295ס"מ ובגובה של  340ברוחב של  
 ,  22-באס"מ  290ס"מ ובגובה של  340וברוחב של 

 ,  10-ס"מ בפריט אל 240ס"מ ובגובה  276וברוחב  
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 ,  11-ס"מ בפריט אל 240ס"מ ובגובה  560וברוחב  
 ,  12-ס"מ בפריט אל 304ס"מ ובגובה  550וברוחב  

 ,  16-באל ס"מ  295בה של ס"מ ובגו 290וברוחב של 
   ,17-באל ס"מ  295"מ ובגובה של ס 150וברוחב של 
 ,  18-באל ס"מ  270ס"מ ובגובה של  290וברוחב של 
 ,  19-באל ס"מ  270ס"מ ובגובה של  150וברוחב של 
 ,  32-באל ס"מ   280ס"מ ובגובה של  290 וברוחב של 

 
פרופילי פח פלדה  ממערכת תיבנה מקונסטרוקציה ה - מחיצות אקוסטיות שקופות

הולנד "  MAARSברת " " של ח  Panoramaכדוגמת " ופרופילי אלומיניום מעורגלת 
מ"מ שהחלק השקוף יהיה של שתי   100ברוחב של " "INNOVATEיבואן חברת 

-16ממתכת ברוחב של והחלקים האטומים יהיו  ,וח אויר בניהםעם מרורבדים שמשות 
יבור מחיצה ניצבת עבור שקעי חשמל  דרש לחלכל הגובה בכל המקומות שייס"מ ו 30

    STRING 2ומתגי הדלקה מדגם 
על מנת להגיע לרמה האקוסטית הנדרשת יש לקבל הנחיות ביצוע מיועץ האקוסטיקה, 

 ים אקוסטיים במחיצות ובדלתות, הכוללות הוספת חומרי איטום וחומר 
זה, הדלתות  מאלומיניום שיתאימו מבחינה מבנית לדלת בגודל כגגות זודלתות מ

ל כולל  ודרישות האדריכל, הפרזו , יועץ האקוסטיקה יתאימו להנחיות יועץ הבטיחות
 ENTERכדוגמת משיכה ידית  .וניםארבעה צירי דלת המאפשרים ויסות לשלושה כיו

ם ע  משני צידי הדלת, מ"מ לפחות   32מנירוסטה בצינור בקוטר    MODEAל חברת ש
 בכל היקף המשקוף אטם אקוסטי תחתון ומסגרת עם גומי

  2004לפי התקן הישראלי ת"י  ,בידוד אקוסטי יקבע במחיצות ליצירת בידוד אקוסטי
 dB 45  =w  'Rולפחות    1חלק 

 
  60בקה בעובי ממוצע של הפלדה יצופו בא פרופילי האלומיניום או  -ציפוי  צבע או

צביעה  ה מקטלוג הצבעים של היצרן,מיקרון  160ה בשום מקום על מיקרון ולא תעל 
ולים הכימיים הנדרשים למניעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני  תכלול את כל הטיפ 

 . השטח
 

,  שכבות מלוטשות בהיקף ות זכוכיתהשמשות תהיינה בחלק השקוף שני לוח  -זיגוג 
ושמשה בעובי  חב המחיצה מרווח אוויר כרו מ"מ +  5+   0.76  + 5 בעובי מינימאלי
 .מ"מ  6+  0.76+   6 מינימאלי של 

( למניעת שבר ספונטני  heat shockל תהליך הרפיה מבוקר )הקבלן ידאג לביצוע ש
 .הנובע מזיהום של ניקל סולפיד
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 מחיצות אינוביט 

 
 

   35-אל 34-אל  33-אל  25-א  24-א 23-טים א פרי
 ,  גגון הצללה מערכת 
 ,  23-ס"מ בפריט א 229 אורךס"מ וב 100ברוחב 
 ,  24-פריט אס"מ ב 135אורך ס"מ וב  100וברוחב  
 ,  25-"מ בפריט אס 200ובאורך ס"מ  100וברוחב  
 ,  33-ס"מ בפריט אל  270אורך ס"מ וב  100וברוחב  
 ,  34-ס"מ בפריט אל  254ובאורך ס"מ  100וברוחב  
 ,  35-ס"מ בפריט אל  300ובאורך "מ ס  100וברוחב  

  ם שלבים של אלומיניום תלוי בעזרת אביזרים שמתחברים אלגגון עשוי ממסגרת ע
,  שהוא מעוגן לבניין את הגגוןובעזרת מוטות תולים   חלק העליון של החלון הבטון ב 

שהם מעוגנים בחלק העליון  ה  שניצבים למבנ 8*80הגגון עשוי מפלחים אלומיניום של 
החלוקה לשדות ומספר עזרת מוטות עם מזלגות תליה אל המבנה, לון, ותלויים ב של הח

סו הצללות  רוקטור הקבלן, בין הפלחים יתפהתליות יתואמו בין האדריכל לקונסט
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של אקסטל בנוסף   10142של אקסטל ופרופיל קצה כדוגמת   4577פיל כדוגמת פרו
 . של אקסטל 2115מרובע חיזוקים של פרופיל 

 . ידרשי ודה ייין והשלמות של רוזטות והלבשות במאת העיגון לבנ  המחיר כולל
 

מיקרון ולא תעלה   60בקה בעובי ממוצע של פרופילי האלומיניום יצופו בא -צבע או ציפוי 
על פי   INTERPONשל  2000Dעה תעשה על ידי צבע מיקרון הצבי 160ם על בשום מקו

וצרת  מת  7700מסדרת   Super Durable 20או  AKSO_NOBELהתנאים של חברת  
הכימיים הנדרשים   צביעה תכלול את כל הטיפולים שנה, ה  20לאחריות של    .אוניברקול
גון  או באיל   מחוספסים, IRONקורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, כולל גווני למניעת 

 . מיקרון  20של  בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי מינימאלי
 

   36-אל -פריט בשלב ב' 
   ,ס"מ גובה 40 -ס"מ רוחב ו  175בגודל של לשחרור עשן   קבוע  ומיניוםרפפת אל 

של אקסטל מחובר למשקוף היקפי מפרופיל  004260גמת הרפפה תהיה מפרופילים כדו
 מ"מ,   50*80מרובע  של  

ספים, והלבשות  המחיר כולל משקוף עיוור ואיטומו לבניין, סגירות, התאמות, 
 .וחיצוניים אלומיניום פנימיים

מיקרון ולא   60ו באבקה בעובי ממוצע של פרופילי האלומיניום יצופ  -ע או ציפוי צב
 INTERPONשל  2000Dמיקרון הצביעה תעשה על ידי צבע  160על  בשום מקום תעלה

  7700מסדרת   Super Durable 20או  AKSO_NOBELעל פי התנאים של חברת 
את כל הטיפולים הכימיים  , הצביעה תכלולשנה 20לאחריות של  .רת אוניברקולמתוצ

 מחוספסים, IRONעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, כולל גווני הנדרשים למני 
  25או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  

 מיקרון 
 

   04-מ   03-מ  02-מ  01-מפריטים 
עם לוחות  קצית פלדה, בקונסטרוון או בבטנעוץ קונסטרוקצית נירוסטה  של מעקה 

וסטה תהיה עשויה משני מוטות ניר בודה קונסטרוקצית הנירוסטה מליא של זכוכית ר 
יהיו מעוגנים לבניין בצורה שתחשב כקורה שלוחה   ומ"מ  12* 60בגודל מינימאלי של 

גראוט מתאים, המערכת   יקהבעזרת ס  ובעו לבטון ביציקה לתוך קידוח בבטון ויק
נירוסטה בקוטר  ציה בזמן ההתקנה, אזן עליון של צינור הקונסטרוקילוס  תאפשר פ

טרוקציה הניצבת בעזרת אביזרים  מ"מ יותקן על גבי הקונס  32מינימאלי של 
מ"מ יותקן במקביל   32מתאימים, מאחז יד של צינור נירוסטה בקוטר מינימאלי של 

 U  בעזרת פרופילי באופן רציף אל הקונסטרוקציה ברותהשמשות תהינה מחו .לשמשה
 . מתאימים

עם ליטוש משי וביצוע ליטוש בכל המקומות   316Lגסוגת כל חלקי הנירוסטה יהיו מס 
 נגד קורוזיה,  M3וא ניזוק מהעיבוד, החלקים ימשחו בחומר הגנה של  שה

(  LOW IRON GLASS) –תהיינה מסוג שקוף לחלוטין  כל השמשות   –סוג השמשות 
 יצרנים: בשמות מותג של ( WATER WHITE GLASSבגוון )

(EXTRA CLEAR PLUS  יצרן ג )רדיין    
(STARPHURE  יצרן )PPG 

( מסומנות  FULLY TEMPEREDוחות זכוכית מחוסמת )השמשות רבדים של שני ל
מ"מ או   1.52בעובי  PVBלפחות ויריעת    8+8ילתי מחיק בעובי  מינימלי של סימן ב 
 heatך הרפיה מבוקר )לביצוע של תהלירוסה ודבוקה ביניהם, הקבלן ידאג  יותר פ
shockר ספונטני הנובע מזיהום של ניקל סולפיד( למניעת שב . 

 
 31-אפריטים 
   ,של פרגולה נגד גשם מאלומיניום ופולי קרבונטמערכת 

 ,  31-ארוחב בפריט  ס"מ 820-ס"מ אורך ו  1111בגודל של  
קמו  שימו 5*60* 120 אלומיניום סטרוקציה ראשית מקורותהמערכת תהיה בנויה מקונ
קורות הבטון תהיה  תשתית , ס"מ בערך 100 במקצב של כל בחלק העליון של הבטון
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שאליהם יחוברו שדות של הצללה  , לאפשר שפיכה חופשית 1.5%-בשיפוע של כ
 . ס"מ 10במודול של כל   של אקסטל  4577מפרופילי כנף כדוגמת 

 
ומיניום  ברו לקורות האלשיחו  קרבונט ס להנחת לוחות הפוליהמערכת תהווה בסי

פרופיל מתאים למניעת חדירת מים ולהולכתם   ולקורות הבטון בהיקף שם ייושם
ר כולל את כל האביזרים וחומרי האיטום הנדרשים למניעת חדירת מים החוצה, המחי

 . בפרגולות
 

מיקרון ולא   60ממוצע של ניום יצופו באבקה בעובי  האלומי פרופילי -צבע או ציפוי 
 INTERPONשל  2000Dמיקרון הצביעה תעשה על ידי צבע  160ם מקום על תעלה בשו

  7700מסדרת   Super Durable 20או  AKSO_NOBELעל פי התנאים של חברת 
ים שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים הכימי 20לאחריות של  .מתוצרת אוניברקול

 ם,מחוספסי  IRONי צמדות הצבע לפני השטח, כולל גוונשים למניעת קורוזיה והיהנדר
  25לפי בחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  או באילגון בטקסטורה של משי בגוון 

 .מיקרון
 ר של צבע בתנור על גבי פרופילי הפלדה יהיה כמפורט להלן:גימו

רית שתוסר עם  פה המקופרופילי הפלדה יגיעו למצבע כשהם ארוזים בעטי .1
 . מלוטשעה בפני השטח הבודה במצבע, למניעת קורוזיה ופגיתחילת הע

ממיס אורגני לחילופין באמצעות דטרגנט  הסרת שומן באמצעות  -הכנת השטח .2
 בהתזה. חם  יחם או אלקאל

מסוג   GL  +50%מסוג   50%(  GRIT ANGULARהתזת תערובת גרגירי פלדה )  .3
GH  לפי התקן השוודי   2.5ולכלוך עד לדרגה  מ"מ להסרת קורוזיה  0.5-1בגודל

055900 SIS וגרגירים באמצעות אויר דחוסוי שאריות אבק וניק . 

וקסי  איבוק בשיטה אלקטרו סטטית של אבקה על בסיס אפ  – 1כבה צביעה שי .4
הדרגתית בתנור   המיקרון לפחות, וקליי  60   85%פוליאסטר של צבע עשיר אבץ 
 לפי סוג המוצר ועובי החומר.

מסוג   50%(  GRIT ANGULARבת גרגירי פלדה )התזת תערו  - 2שטח הכנת ה .5
GL  +50%  מסוגGH   מוכה לצורך חספוס פני  מ"מ בעוצמה נ 0.5-1בגודל

.ניקוי של שאריות אבק וגרגרים באמצעות  2השטח ושיפור ההדבקות של שיכבה 
 . אוויר דחוס

משי  בצבע מסוג פולי קריסטל של אוניברקול בגמר מט  – 2 צביעת שכבה .6
מיקרון   80אבקה בעובי בשיטה אלקטרו סטאטית של  םל יישולבחירת האדריכ 

ן בהתאם לתנאים הסביבתיים( קלייה  לפחות )סוג האבקה יקבע עם היצר
להנחיות היצרן ובהתאם לסוג המוצר ועובי החומר,   הדרגתית בתנור בהתאם

 . לטמפרטורה המאפשרת מגע יד וקירור הדרגתי

ים, מדידת עובי צבע, בדיקת  ואלית למציאת פגמבדיקה ויז –בקרת איכות  .7
 . מהעין בבנייןמ"מ באזור בו הפרופיל סמוי  2במרווח  ות על ידי משרט הידבק

 .געיםברמה שתבטיח הגעה מושלמת ללא פ –אריזה  .8
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 יר ואוורור וג אומתקני מיז   - 51פרק 
 

 בלן:הצהרת הק .1
מצהי .א הקבלן  אש:  בטיחות  התקנתקני  ברשותו  כי  בזאת  האר  המעודכנים  של ים  חרונים 

ישראל   ל  1001תקן  כבטיחות אש  באשר  ז על  לפרויקט  בהל חלקיו הרלוונטיים  הוא  קי  , 
הפבת את  ויבצע  דרישותיהם  את  מבין  בהם,  ובאמור  בתקנים  קנים  הכתוב  לפי  רויקט 

 אלה.  
 

איד .ב להזמין  עליו  כי  לקבלן  רשווע  כדרישת  לבדיקה  התקנים  מכון  כל ת  של  הכיבוי  יות 
רציית פעולה  מה ולבצע אינטגהמפוחים, כל שחרורי העשן, וכדו  לש לבדיקה כולל כרהנד

הנ הכללים  כל  וללפי  אדרשים  רשויות  תקן  ו/או  התקנים  מכון  ע"י  תיקון  הדרוש  כל  ת 
 . כיבוי עד להבאת האישור המיוחל מהםה
 

 עבודות בטיחות:  .ג
ודת  קהבטיחות ולפי פ קנות וההנחיות בנושאי  צהיר כי עבודתו תבוצע עפ"י כל התהקבלן מ

שינויים  מהדורותיו והתיקונים/תוספות/  על כל  1970ש"ל  ת  –הבטיחות בעבודה נוסח חדש  
 ה. ו ונכתבו בו, והוא מבין את כל הדרישות בתקנות אלשהוצא

הכלולה במפרט זה, יתבצע י כל הקשור לביצוע העבודה  ידוע לקבלן והוא מתחייב בזאת כ
רים  י אורח אחרים ו/או עובדי קבלן אחראחרים ו/או עובא יעמיד בסכנה עובדים באופן של
 אים במגע בקשר לעבודה זו.  ו/או כל הב

עבר כולל  עובדיו    כל ובאחריותו,  בשמו  העובדים  וכל  שלו  משנה  בטיחות  קבלני  הדרכת  ו 
הדרכ כולל  סולם,  בעבודה,  על  בעבודה  בטיחות  תחילת  ת  טרם  וכדומה  בגובה  עבודה 

 . ה בתוקף לכל העבודות והאמור לעילכדיהם תעודת הסמבודה וכי בדק כי יש ביהע
בטיחות הנדרשים לא תשמש ללי הידיעת כ  י אי עמידה בתנאים הנ"ל או אימוצהר בזאת כ

 זה.  ללת של הקבלן כמבצע העבודה שבמכרזכעילה להסרת אחריותו הכו 
   מנהל הפרויקט:ודרך  –ירייה המזמינה את העבודה עבודה לפי הנחיות הע ה

להתפשט התקנת   יח'  ו היחידות  )ושאינן  ישירה  תבוצעvrfת  ה  (,  למעקה  ולא  בתליה  גג 
 היינה על הגג עצמו בסמוך לפירי הצנרות. ת vrfרק יח'  במקום היציאה של הצנרת

מקרה  המרח  בכל  את  שבדק  לאחר  הקבלן  לדעת  העיבבו  יח'  בין  המדויקים  וי  קים 
הפנימית   האיוד  ליח'  כי  החיצונית  באינם  וראה  יצרני עומדים  של  המזגנים    דרישה 

דיע  עליו להוית של אלקטרה, תדיראן וכו'(,  ת התקנה סטנדרט)הדרישה מופיעה בכל חובר 
   .ל כך מיידית למנהל הפרויקט והיועץע
 
 הקדמה .2

 
ולהורעב  לדרישות  בהתאם  תבוצע  זו  הכללי  ודה  במפרט  המפורטות  מיזוג  אות  למתקני 

ואוורור פרק  אויר  אויר,    15,  הזהוהמפרלמיזוג  המיוחד  אחד  יח  ט  מפרט  משמשים  ד 
 מכרז.ולפי תכניות ה לביצוע העבודה

  
ודיאגתוכנ  ופריות המכרז הן כלליות  ט הדרושים להפעלה  רמטיות ואינן מציינות כל פרט 
שלקינת ומושלמת  כל  המ  ה  את  לספק  הקבלן  על  לכן,  החומריערכת.  הציוד  העבודה,  ם, 

התקנת  לשם  מנהמערכת    והשירותים  תקינה  על  לפעולה  ומוכנה  מושלמת  שתהיה  ת 
 ערכת.אולם שהם נדרשים להשלמת המומסירה למזמין גם אם לא צויין פרט זה או אחר 

  
 ים בבניין. הקיהתכניות למצב  את   על הקבלן לבדוק ולהתאים 

 
  על הקבלן להתאימן לפני תחילת  מכרז ובכל מקרהכניות והמפרט הינם לצרכי הוצאת ההת 

 לתנאים הקיימים בבנין.  עבודהביצוע ה 
 

דה ותתגלינה אי התאמות,  עליו לבדוק את מקום הציוד וכל פרט אחר הקשור במתקן. במי 
 וראות בכתב. ל העבודתו, עד אשר יקבולא ימשיך ב  מפקחייעץ הקבלן עם הית
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ודכנות  ודה רק על פי תכניות ביצוע מעהקבלן יבצע העבכניות המכרז אינן תכניות ביצוע.  ת 
 ות על ידי המתכנן. מאושרו

 
כגון: מפוחים, לוחות  הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו   

וכד'    חשמל, מכונות  לחדרי  פרטים  לפנהשלמת  למתכנן  הויעבירם  הביצוע  י   לשםתחלת 
 אישור. 

 
  

 אור המערכת ת .3
כי   לב  נא  א שימו  שלבים, שלב  כתב הפרויקט מחולק לשני  גם  ולכן  ב'  ושלב   הכמויות   ' 

  -הכלל יח' העיבוי של מע' ה בים. יוצאים מןלשני שלבים אלה ויש לבצע לפי השלמחולק 
rfv א'.  התאם לכלל התפוקה ומופיעות בכתב הכמויות של שלבנות בשמוזמ 

העיבוי המזגנים    יח'  כל  בתתוצשל  כמוראה  המבנה  גג  על  המצורפת.בנה  שוב   כנית 
מאמודגש: הצנרחשוב  אורכי  את  לבדוק  יעד  שלא  את  ת  ספקי  ברו  הנחיות  לפי  המותר 

שב המזגנים   בעובדה  התקנתהתחשב  דורשת  השרון  הוד  העי  עיריית  ע יח'  מעקה  בוי  ל 
   הגגות.

  ורגים ומנעולים להקשות על גניבתן!ליח' עיבוי אלה חייבים להתקין ס
  ג ,לוון לקיר המעקה של הג, או ע"ג מנשא מגו(, תותקנה  vrf  -, )מחוץ למע' הכל המעבים

 ה בבידוד הגג עת פגיעלמני 
ר ג כאשנרות מהגלמזגנים, כל אמצעי החדירה לצ  ל אמצעי התלייהקבלן לספק את כהעל  

החדירות את  היטב  לאטום  יש  צנרת  כל  השחלת  במחיר    לאחר  כלולות  אלה  ואטימות 
 הצנרת. 

 .  1י בעובי "מבודדות בדוד טרמי אקוסטי פנימ רהספקת וחזרת האוי כל תעלות
מזגן כאשר נק'  קוז קרובה לכל  תחבר עם צינור ניקוז אל נקודת ניוויר לה מיזוג האעל קבלן  

 )יועץ/קבלן אינסטלציה(.  ,חריםכן ע"י אהניקוז עצמה תו
ר בלחץ המהדק את הצינור  וויר להתחבר לצינור הניקוז ע"י מעבבאחריות קבלן מיזוג הא 

תתקבלשל לא  הכללי.  הניקוז  לצינור  וה  ו  בלבד  הצינור  באמהשחלת  נצעים  ידוק 
 רוביזוריים. פ

מכ יאווררו  ת ניתהשירותים  מע'  ע"י  אל  ,  לגג  עד  יניקה  ושבכות  חיצעלות  וני  מפוח 
 נטריפוגלי כניסה אחת.צ

וכן   as madeכניות מתקן בשלושה העתקים עם התכניות העדה  על הקבלן לספק את חוברת
 קט. של כל הציוד המותקן למנהל הפרוי קטלוגים

 
מ.א קבלן  להעבירבאחריות  המת   .  אישאת  ולספק  החשמל  חב'  של  בקורת  כך  קן  על  ור 

לפחות לפי דרישת חב'   0.94של    לערך  פל ההספקוכן להתקין קבלים לשיפור כון  למזמי
מיזוג    כל הנ"ל כלול במחיר יח'  ד!בכדי למנוע קנסות חשמל בעתי ,  .מ.א  מכל ציוד  החשמל,  
 . האויר

 
 ות גלויות על הקירות(. ועילי י מרכזיות)מפוצלות מינ :עצמאיותמיזוג אוויר יח'  .4

יספ כמורא הקבלן  ויתקין  בתכניות  ק  אוויריח'    ה  תקרתמ  מיזוג  האולמות  דרי  לחית  יני 
גלויות    הרב תכליתיים מפוצלות  עבור החדרים  ויח'  שונות  בתפוקות  הכל   השוניםעיליות 
 ב בכתב הכמויות ובתכניות.מפורט בפירוט ר

אושר  או שווה ערך מ     תדיראןאלקטרה או  דוג'      צר מוגמרתהיה מו  מיני תקרתית,   כל יח'
ולכן    אלקטרה פי קטלוג חברת  טטו לשבו ושורחווכדומה,  ' בתכנית מידותיהן  היח  מראש.

הג לפני  אחרת  יח'  מידותיה  כל  עפ"י  לבדוק  יש  לאישור,  מתאימה  שה  האם  הפיזיות, 
  ניקוז בריכת    ק בטחון,מהירויות לפחות, מנת  3-כל יח' תהיה עם מנוע מפוחים ל   .למקום
   וכו'

 .(heat pumpם. ) משאבת חוהחימום ע"י 
יכלל   מהיח',  אחת  כל  מיוחמבמחיר  לפיתקן  הניתנות  ד  שעות  לפי  והפעלה  הפסקה  קוד 

דו מאושר.  לכיוונון  ערך  שוה  או  מזגנית  דרושה,  יאתקרעם  ג'  וטמפ'  חדר  חב'   טמפ'  דוג' 
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עלם!( שלט רחוק רק לפי  ועלול להי   ת ספרשלט רחוק, כי הנ"ל בי  )לא  .מיטב או שווה ערך
ולה במחיר  ה וכליות נעולקופסת הטרמוסטט צריכה להיקט.  ש של מנהל הפרו אישור מרא

 ו'כדי למנוע נגישות לתלמידים, השחתה וכ
הטרמוסטטים ה  מזגנית/מיקום  ו ופנל  האדריכל  עם  בתיאום  טמפ'    .מפקחההפעלה  רגשי 

 ולים במחירי המזגנים.באוויר חוזר כל
או מסננים    הנדרשים ל אמצעי התליה  ט כולל פתח גישה נוחה לניקוי  וכמסנן דורלסינתן  

 . שר אופציה זו בעדיפות ר, כא ויר החוזבשבכות האו 
 ות.  וטרוט בתכניות ובכתב הכמויים בפרכל נתוני היחידות מופיע

כי דרישות חברת   לב  נא  כל   להתנעה חלקית  החשמל הן שימו  מנוע מזגן    והדרגתית של 
או    5שמעל   קבלן   kw  4.4כ"ס  על  ההתנעה  ולכן  את  לספק  האוויר  כלומיזוג  לה הנ"ל 

 חיר המזגן לכל מזגן בהספק כנ"ל . במ
 

 צנרת נחושת למזגנים מפוצלים: .5
  , בקטרים מקשרת בין יח' האיוד ליח' העיבויה   Lרכיב צנרת נחושת  דגם  ספק ויהקבלן י

 וקטלוג היצרן.  לצים על ידו הכל עפ"י דגם היחידהיצרן היח' והמומהנדרשים ע"י  
לפחות, כאשר יחד איתה כבל חשמל    3/4בי "  פלקס בעוהצנרת תסופק מבודדת בדוד ארמ

וכן היח'  יצרן  ע"י  כמומלץ  גידים  ת  בעל מס'  היצרן,  כבל  ע"י  נדרש  צינור  קשורת אם  וכן 
י סרט פלסטי להגנה על  ף באלומה אחת ע"כל הנ"ל מלופ    5/8ר "  ניקוז פלסטי שקוף בקוט

ע"י הלחמתם צוות  ום את הקת לפני התקנת המזגנים, יש לאטאם מותקנת הצנר הבידוד.  ב
מילוי רצוף   ת בתוך למניעת הכנסת גופים זרים וכן להכניס חנקן לשמירת לחץ בצנרת. צנר

של   הגנה  ת   תקבל  מעיכתה  למניעת  עליה  בטון  עשכבת  כדי  שוך  שונות  תתבצענה  בודות 
עם תעלת  צנרת מחוץ לחלל התקרה האקוסטית ת במקום.   להגנה עליה, מחוץ    pvcותקן 
עם ס  למבנה  לפחות  3בעובי  ילפס  מריחת  בתוך  מ"מ  תועבר  גג  רצפת  על  אופקית  צנרת   .

חלל כביש וכדומה בתוך חריץ    מוברג להגנה. ובתוך האדמה,מכסה    תעלת פח מגולוון עם
והגנה  מנוס בטון  ר  שכבת  יבשל  הקבלן  קירות, מעליה.  דרך  הצנרת  מעברי  כל  את    צע 

רצפות   כ תקרות,  חשבונו  על  אחר  עצם  וכל  במחיבטון  המזלול  הפתחים  ר  את  ויאטום  גן 
 . לאחר השחלת הצנרת

ח נגד גשם ר השחלתם בגג ע"י פעמוני פגג לאחלאטום את כל פתחי חדירת הצנרות ל  יש
פח  תעלות  אטימת  הג  כדוגמת  עלכולל  וכיסוי  הצנרת בהה  ומעבר  הכיסוי   יון  פח  תחת 

 עליון!! הצנרת ישירות דרך פח ההגנה ה אין לאפשר מעברהעליון ובשיפוע. 
 

   VRF\VRVמערכות מסוג  . 6
  יחידות מאייד  )יחידות פנימיות( מכל הדגמים: 

 היחידה :  מבנה 6.1   
 ים.יזוקיה מפחים מגולוונים מכופפים עם חהיחידה תהיה בנו  .א
שלא יידרש  לחץ ביחס לסביבה כך -ה תהיה ב עלהברכ  -  העיבוי  ברכת ניקוז מי .ב

י )סיפון( , קוטר פיית הניקוז  עיבו  ניקוז מיט איזון לתת לחץ בחיבור צנרת אלמנ
ה החיצוניים למניעת  ל חלקילפחות. הברכה תהיה  מבודדת בכ  1יהיה בקוטר "

 מים. עיבוי 
ת  גן אש בתוך קופסדה יהיה מטיפוס מוהיחילוח החשמל של    – לוח החשמל .ג

 ר בלוח. פלדה למניעת התפשטות אש בעת קצ
 ו סופח מים . שאינ פולימרי היחידה תבודד באמצעות בידוד –בידוד  .ד
ים  הניתנ   מסנן האוויר יהיה בנוי מסיבים סינטטיים לא ארוגים  – מסנן אויר .ה

 גדול.  לרחיצה ובעלי אורך חיים
ר למפוח  ה . כניסת האוויקדימה להנעה ישיר כפותמפוח מסוג   –מפוח מאייד  .ו

 ן.תבוצע באמצעות מעבר פעמו 
מהיריות   4ל  2בין  פעלה של ט"ק ה  5נוע יאפשר ביחידות עד המ    –מנוע  .ז

חץ  פסקל מפל ל 5באמצעות השלט. בנוסף תתאפשר ביחידות המפתחות מעל 
חץ  ל הלשונות שיאפשרו גמישות בהתאמת מפ מהירויות בסיס 3וני לבחור חיצ

 פועל. תנגדות התעלות ב שמפתח המפוח לה
 –בידוד חיבורים ליחידה  .ח
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 היה מבודד . קוז י ציית הניבין פיית הניקוז לבין אינסטל נור גמיש המחברצי -

ת  חרירי יציאת כבלים מהיחידה או מלוח החשמל ביחידה יוצמדו באמצעו -
 פגיעה בכבלים.   ות גומי  או פלסטיק למניעתרוטט

 
 – בקרת תפוקה .ט

ורציונאלי ליניארי מסוג מחט  ום התפשטות פרופניסה לסוללה יחובר שסת בכ
 . רומטרמיק 1  – מהלך בין פסיעה לפסיעה  –ויקת יכולת ויסות מדבעל 

יעילות הסוללה תשמר קבועה באמצעות ניטור טמפרטורת כניסה וטמפרטורת  
 צ.  מ" 6ממוצע של  SHה לשמירת מהסולליציאה 

 בד. מ"צ בל 1בתחום  תנודה מקסימאלית  –וזג ת טמפ' בחלל הממדרישה ליציבו
 
 - הזנות חשמל י. 

יחידות  לכך הות. מעל ט"ק יהיו חד פאזי 5וקה של עד אייד  בעלות תפיחידות מ 
 תהינה תלת פאזיות. 

 
הרעש לפי התקן ודרישת  רמות  בכל מקרה : גבולות רמות רעש לפי גודל יחידה יא.  

 קוסטיקה ומיזוג אוויר. י של מתכנן יועץ אוהמפרט האקוסט  החוק
ידת  ת בטבלה בעת מדת לא יעברו את רמות הרעש המפורטו יחידות מתועלו  

מ'   2ספקה תעלה ישרה באורך שר באיחידה כאמ' מתחת ל 1.5הרעש ממרחק  
   ת הגבוהה :במהירומ' כאשר  המפוח  1ובאוויר חוזר תעלה ישרה באורך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   בוי:יחידות עי 6.2
 :  ניתיחידה עיבוי חיצו      

 
בתפוקת קירור/חימום משתנה באופן רציף   DX: היחידה תהיה מטיפוס  חידהוג היס

נחשון  ורציפה אל יחידות מפוח דה תספק קרר בספיקה משתנה . היחילחלוטין
 (. יידמא)

ביחידה   צביעה אלקטרו סטטית. תא המדחסים ה מפח מגלוון עםמבנה היחידה יהי
 מבודדים אקוסטית.   מתכת עות פנליגור הרמטית מכל הכיוונים באמציהיה ס

 ביבה ימית.מפני סכל הפנלים , חלקי המבנה וכרטיסים אלקטרונים יהיו מוגנים 
 י תנאי סביבה ימית. ת השמש ובפנ היו עמידים בפני קרינחלקי הפלסטיק י 

 
 .  Vוללה תהיה תצורת  : תצורת הס  וללה ס

ו מקומות לים אקרובים  . במקומות1צלעות ל "  14ה על  ת קירור לא תעלצפיפות צלעו
ף מפני  נה נוסקורוזיבים כדוגמת מרכזי ערים ומפעלי תעשיה  תוגן הסוללה באלמנט הג

 קורוזיה ימית. 
 סוללות לכל מדחס.ה יהיה זוג סוללות העיבוי ביחיד  מספר

 
 עטפת אקוסטית. סקרול  ויכללו מ  -יו מסוג הרמטי : מדחסים יה סיםמדח

ברשות.  תפוקת מדחסי האינוורטר  ללא ממנועים  עם  D.Cהמדחסים  יהיו מדחסי   
 יאפשרו תפוקה משתנה ורציפה . 

 תפוקת יחידה 
 ט"ק[]

 ת רעש מכסימאלית רמ
[dB(A)] 

 36 1עד 
 40 2.4עד  1מ 
 45 6.5עד   2.4מ 

 52 6.5מעל 
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זרם   חממות יתר, הגנה מפניחץ ראש גבוה, הגנה מפני הת הגנת ל המדחסים יכללו 
 גבוה. 

 
הגנות ירות יתאים לפעולת המדחס ויכלול : משנה המה  חסיםמשנה מהירות למנוע מד 

 והגנת טמפרטורת יתר .   זרם גבוה
 

: המפוח יהיה מפוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל מהירות   צוניתיחידה חימפוח  
יהיה  ת פעמון .מנוע המפוח ד. כונס האוויר יהיה בתצורסל" 600סיבוב מירבית של 

בוי . מספר המפוחים יהיה כמספר אלית לדרישת העיירות משתנה פרופורציונבעל מה 
 מדחסים ביחידה. ה
 

 :  לוח חשמל
מפני גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית מפני   מוגן  ידה יהיהלוח חשמל של היח 

 התפשטות שרפה בעת קצר חשמלי בלוח. 
ס פעולת  לית את סטאטוג  ע"ג תצוגה דיגיטא שמל יכלול מיקרו מעבד שיוצלוח הח

 ויתרחשו מעין אלו.  על תקלות במידה  המעבה, וידווח
 ראלית כנגד התחממות ייתר.לול הגנה אינטגלוח החשמל יכ

 
הגז יכלול משתיק קול ביניקת המדחס, מעקף גז חם , משאבת חום ,  מעגל  : גל הגזמע

 סה, אקומולאטור לקרר עודף. ו הדחימפריד שמן בק
 . flesh gasלמניעת שיפור ביצועי המערכת ול sub coolingהמעגל יכלול מעגל 

 
ידת  עגל הגז יאפשר באמצעות בקר יח :  מ ורת האיוד שינוי נקודת העבודה של טמפרט

     S.H.Fמ"צ ותגדיל את  4נוי בטמפ' האיוד באופן שהעלאת טמפ' האיוד ב וי שי העיב
 רים הבאים : למק  0.84ל 

 0.84ב סבי  S.H.Fבהם נדרש טיפול בחללים  -

ה וזאת בכדי לשפר את נוחות  אספקת אויר גבוה בהם מעוניינים בטמפ'  מקרים -
 ש.המשתמ

 
 .  R410A:  סוג קרר

(  c.o.pהחיצונית היעילות התרמודינמית )  עיבויליחידת ה:   יעילות תרמודינמית
 באים : רכים הבפעולה בתפוקה מלאה  תהיה גבוהה מהע

ר  ינימאלי בקירומ C.O.P יבוי ]ט"ק[ תפוקת יחידת הע  מס'
 בתנאים סטנדרטים 

 ( 35/24חוץ  -27/19נים )פ 
 3.5 13עד  6מ  1
 3.6 22עד   14מ  2
 3.35 26עד   23מ  3
 3.6 32עד   27מ  4
 3.25 36עד   33מ  5
 2.94 40עד   37מ  6

 
 :  רמות רעש ליחידה חיצונית

דידה  בטבלה בהתייחס למ החיצונית לא תעלה על הרשוםיחידה  רמת הרעש של ה
 חידה.כל אחד מצידי הי מ' מהיחידה ב 1במרחק   בשדה פתוח

 
תפוקת יחידה  

 [ TRחיצונית ]
אלית בעומס רמת רעש מקסימ
 [dB(A)מלא ]

4 54 
 57 8 עד 6.6



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       156  

 61 20עד  9
 62 22עד   21מ 
 63 32עד   23מ 
 64 40עד   33מ 

 
דת רמת הרעש ה לילה שתבטיח הורידת העיבוי תכלול מצב עבודשל יח  מערכת הפיקוד

 7רטים בטבלה הר"מ בשיעור של תחת לערכים המפוהיחידה החיצונית אל מ  של
dB(A) . 

נימית המרוחקת ביותר של  ית לפ דה חיצונהגז יאפשר אורך צנרת בין יחי מבנה מעגל
 Tמעגל הגז יהיו פיצולי  ולים במ' ללא מלכודות שמן. פיצ  50מטר והפרשי גובה של   100
 ילים מנחושת. רג
 

   :DX VRFוס מערכת מיזוג מטיפ –ון בקרת מפוח נחש 6.3
 ת מפוח נחשון תתבצע כלהלן : בקר
רכי שרות או    תק לצידים מנורכת רב מאייד החשמל לאחד המאיסף : כאשר במע תנאי

תם   ויאפשרו  בפעול כתוצאה מתקלה , ייתר המאיידים והמעבה באותו מעגל הגז  ימשיכו
 ד. על התקלה באותו המאיי  יר ,  ומערכת מיזוג האוויר תדווחמתן מיזוג או

 
 :  מצב קירור

 שלט.  –ד בחדר ה מלוחית הפיקו מהירות המפוח תשלט באמצעות דריש
 באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין תשלט האוויר    טמפרטורת אספקת
 בחדר. נמדדת ת לבין הטמפרטורה ה הטמפרטורה הנדרש

באמצעות רגשי  וביציאה , תימדד טמפרטורת הקרר   בכניסה לסוללת מאייד
 מ"צ. 6של          super heatום האלקטרוני תשמור על כך שפתיחת השסת טמפרטורה 

שתנה ברציפות באופן שיבטיח  קה המבעל התפובהתאם לכך יפוקד המדחס  
טורה הרצויה  לטמפר פרטורת החדר משתווהטמפרטורת איוד קבועה. כאשר טמ

 וני ייסגר. השסתום האלקטר
הטמפרטורות   ונאלי כאשר הפרשח מחדש באופן פרופורציהשסתום האלקטרוני יפת

 ומעלה. 1ווה ל  בין הרצוי לנמדד ישת
 

 :  מצב חימום
 שלט.  –רישה מלוחית הפיקוד בחדר עות דשלט באמצמהירות המפוח ת

מהלכן מהירות המפוח    קות שב ד 2, תבוצע השהייה של  ONלת פקודת לאחר קב 
 המפוח למהירות הנדרשת. נמוכה ורק בסיומן, תעלה מהירות   תהיה

ש שבין  י בהתייחס להפרהאוויר תשלט באופן פרופורציונאל  טמפרטורת אספקת
 בחדר. מדדת רטורה הנהטמפרטורה   לבין הטמפ

  רה הרצויה השסתום האלקטרוני ייסגר.כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטו
רטורות  פן פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפם האלקטרוני יפתח מחדש באוהשסתו

 עלה.ומ 1ד ישתווה ל  בין הרצוי לנמד
  
 
 

 :  מצב ייבוש
 מ"צ. 18החדר גדולה מ  כאשר טמפרטורת  רלוונטי רק
  3דקות הפסקה ל  3דקות פעולה ו   9לקטרוני תלך ותפחת מ ום האיחת השסתמשך פת

מעלות ילך   18' החדר ל ככל שהפרש הטמפ' בין טמפ  הפסקה  דקות 3דקות  פעולה ו 
 ויקטן. 

 
   התאם :קות והוספת גז בהתקנת צנרת גז, בדי 46.

נציג  ות לעבור שלבים של בדיקה ע"י  חייב VRFטיפוס מערכות מיזוג אוויר מ .1
 היצרן:  שר שלמאו
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 . VRFהסמכה חתומה של היצרן לכשרותו של המתקין לבצע התקנת מערכת  א.
של    פריטי מערכת מיזוג האויר לאישורוברת רשימות ציוד אביזרים והע ב.

 תו /התקנתו. המתכנן טרם  רכיש
המתאימים     620psiבלחצים של פד להשתמש בצנרת המתאימה לעבודה יוק .ג

 מיזוג האויר. ציוד ר ספקאם לאישובהת  R410Aלקרר 
 ק.ספ  \בדיקת הצנרת לפני כיסוייה ע"י נציג מאושר של היצרן  .ד
 ע"י נציג היצרן. וב פיקוח על תהליך ההתקנה שיל .ה
 ספק.  \אושר של היצרן רצה וויסות ע"י נציג מהפעלת המערכת, ה .ו

 
יעשה    פשוט של המאיידים בחלל הממוזגשירשור יעיל ו –הגדרות :  אגד צנרת  . 2

של : א. צינור גז מבודד , ב. צינור נוזל מבודד. ג. צינור   דבוקה מצעותבא
 המפורט בהמשך.  תקשורת דו גידי מסוכך לפי כו כבלמריכף ובתו

 
 :  ע הכנות והתקנות צנרת דגשים בעת ביצו

אטומים   ת וקצותיה יהיולאתר תונח במקום מוגן מפני פגיעוצנרת שהובאה  .א
 . ושת שימ סון לקראבפקקים  בכל מהלך האח

קוטרי הצנרת שיונחו יהיו בדיוק לפי סכמת /שרטוטי צנרת שיסופקו לקבלן.   .ב
 מות/שרטוטים. רה אין לבצע העבודה ללא סכ שום מקב

ל שניתן מהתווית  ן. יש להימנע ככככל שנית  קווים ישריםקווי הצנרת יותוו ב .ג
ך  עבור בתוה . יש להשתדל שתוואי הצנרת ימתחת לרצפ ת אוהצנרת בתוך קירו 

 ים או   תקרות מונמכות/סינרים. פיר
 תליה והגנה על צנרת בתוואי : .ד

    או רצפה )מתחת לריצוף( . בכל אחדיח בתליה או בהנחה ע"ג גג תן להנצנרת ני       
 חס באופן שונה: להתיי  מהמקרים נדרש

 צנרת תלויה :  ( 1       
 אמצעי תליה מקובלים המעוגנים ת תתלה באמצעותנרהצ א( 

מוטות הברגה אל התקרה. בצנרת מתחת   פטות באמצעות
לא    הקפידליש    ניתן להשתמש בחבקי   תליה.  7/8לקוטר  " 

 בעת סגירת החבק.  למחוץ את הבידוד
מפני   אוכף בכדי לשמורבו נתמכת הצנרת יותקן בכל מקום  ב(  

 ה.י בנקודת תלי  לחיצת הבידוד
. שקיעה  צנרת יעה של הקפיד על מרחקי תליה שימנעו שקיש לה ג(   

מעין זו  עלולה  להעמיס את נקודות החיבור ואת החיבורים אל  
 בעת ההפעלה. ופן שיגרום   לדליפות  גז קצה באיחידות ה

 
 פה מתחת לריצוף: צנרת מונחת ברצ  (2

הבידוד  הצנרת (א עם  בעובי    תונח  מגלוון  פח  תעלת  מ "מ  1בתוך 
 פני  דריכה ומפגעים חיצוניים. לצורך הגנה מ

של  (ב הגג  הנחה   מקרה  ותיתמך   על  לבן  צבועה  תהיה  הפח  תעלת 
 . ר אורךהתעלה בה מונחת הצנרת אל הגג כל מט

 
 

 בעת התקנת מערכת :מגבלות לאורך צנרת  .3
ת.   אורך המותר של הצנריצרן הנוגעות ל וזל /גז קיימים מגבלותלתשתית צנרת נ

 המערכת . מרחקי צנרת בהתאם לדגם וסוג / ממגבלות אורכי  אין לחרוג
 

 :  אופן הצבת מפצלים/מסעפים/מחברים .4
ע"י א.    ת תקנית, או ע"י קשת מוכנה מכופפ  כל חיבורי הלחמות הזוויות יבוצעו 

 בלבד .  long radiusמסוג 
בצנרת  ה   ב. ע"י  ע"  הגזסתעפויות  יהיו  ובהתאמה    Tרי  אביזי  בהלחמה  תקני 

 ונדרש(.   ם במידהצנרת )עם מעברילקטרי 
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פיצול  תואם לקטרי הצינורות יש להקפיד על    T ע"י  זל הנות  יות בצנרהסתעפו ג.  
 "חלק" )ללא  מפלי לחץ(. 

!כל   ד. אופקיים  יהיו  הכניסות   הפיצולים  כל  "  כלומר  מה  יהיו        "Tוהיציאות 
 פקי !  במישור האו

להכנס    ר חל איסו  !!מצע! " תמיד מאחד מהקצוות אך לא מהאT"כניסה ל  .ה
 מיד מהקטע הישר . " תT"כניסה ל  .    "T " מאמצע ה 

וקה   התפ" תמיד יציאה אל החלק של המערכת בעלת Tמהאמצע של ה "   .ו
 נמוכה יותר. ה

 
 : התקנת הצנרת ים בדגש  . 5

  ך. במידה וישנרת נקייה מלכלובדוק באמצעות העין שהצלפני התקנת הצנרת 
 המושחל בסטלבנד. צעות יריעת בד לכלוך נקה אותו באמ

לה איסור  צנרחל  מלותקין  שסתומים  ת  או  מסננים  לסתימת  מחשש  כלכת 
 אלקטרונים או מסנן שמן במדחס.

 דחסים על שפתי הפלייר. יבור פלייר יש למרוח שמן מה של חמקר  בכל
 

 :  N2יבש  ת תוך כדי שימוש בחנקןהלחמו  .6
הל  חכל  בהזרמת  תלווה  בצנרת  שתבוצע  יבש  חמה  בעת     בתוך N2נקן  הצינור 

ה ההלחמה. תבוהזרמת  מקחנקן  כניסת  צע  פתח  סגירת  תוך  סמוך  צינור  צה 
 אל תוך הצינור.   וירחיפת אהצינור בכדי למנוע ס     צינורית החנקן אל

 חנקן. חייב עזר בווסת לחץ בבלון הה – psig 5עד  3זרים החנקן בלחץ  יש לה
על מנת לאפשר שליטה     קה על צנרת ''¼ין מפחית לחץ,עם ברז מחט ומד ספילהתק
 דרישות נוספןות:  להלן  ת החנקן.על כמו

ט  בין קצה הצנרת לפקק  הגומי ולמחיש להקפיד על אטימה יעילה  .א
 קה של החנקן. ההזר

וע. אין  להותיר  ום קצוות הצנרת היטב עם תום הביצ יש להקפד לאט  .ב
 רים פנימה. חשופים בגלל סכנת  חדירת גופים ז  צנרת שהורכבה קצוות

 שלאקה"( בצנרת. ח  )"שכבת פי מת החנקן נועדה למנוע הווצרותהזר
 

 : TESTלחץ לצנרת בדיקת  . 7   
במהלך שלבי    ם בניית כל תשתית הצנרת אווע בתוניתנת לביצ   בדיקת הלחץ   א.

תוך קירות  , כדוגמת צנרת בם מבוצעת סגירה קבועה התקנתה  במקומות בה
 . מתחת לרצפה או

 
אזואי ב. את  לבודד  וע ן  בוצע  לא  עוד  כל  ההלחמות  בהצלרי  בדברה  יקת   חה 

 הלחץ. 
 
ת  צנרת אבדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בשלמותה יש לחבר אל הבעת ביצוע   ג. 

 ות החיצוניות. היחידות הפנימיות והיחיד
 
 
 

 ור הצנרת למעבה :דגשים בחיב  .8 
 

העיוור  להסיר את האטם יש להקפיד   –קה הוא חיבור עוגני חיבור קו היני   א.
    יו ולהחליפו באטםהצינור המחובר אל קצה  דה לעוגןהיחי   הקיים בין  עוגן

 יחידה.לתוך הניילון שקופה ומחובר   חדש הארוז בשקית
 
  ש להקפיד למרוח שמןי  –החיבור הוא חיבור פלייר  –סה חיבור קו הדחי ב. 

 פלייר. ה  חסים על שפתי מד
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ק   . פתיחת ברזי ניתובשלב זה  בהרזי החיבור במעבכל מקרה אין לפתוח את ב  
 גי ספק הציוד או באישורו.י נצירק ע"

 
רת היוצאת מהמעבה  של הצנמלא חנקן בצנרת על קו היניקה ועל קו הדחיסה  ג. 

  , R22\R407C'( במערכות קרר אטמ 30)  psi 430איידים ללחץ של לכוון המ
 .  R410Aבמערכות קרר   psi 600וללחץ של 

 עבה. זי המ ודים לברהצמ נקן באמצעות ונטילי השרותיתן למלא לחץ חנ 
 
 למשך כל הבדיקה. יש להצמיד שעון לחץ מתאים לקווים ד.
 

 ראה השעון. ות ושוב לבדוק מהו הלחץ שמשע  24  יש להמתין ה.  
 
 נקן  בצנרת. כלשהיא בלחץ הח חלה ירידה שלאא בדיקה בדיקה תקינה הי ו.   
  
י  אלקטרונ  איבדיקה באמצעות מי סבון / גלשש לדליפה בצע במידה וקיים ח ז. 

 ן בהתאם וחזור על בדיקת הלחץ בשנית. ותק
 

 : ביצוע ואקום  .9
צעות שעוני לחץ את לחץ    הלחץ בצנרת , יש לבדוק באמהורדת  ביצוע ואקום ו   לפני 

ם הממוקמים בחלקו העליון   צעות שני ונטיליערכת הגז של המעבה באמהקרר במ
 . psi  140ל  100ץ תקין יהיה בין לח  השרות החזיתי. של פתח
 הספק  ולקבל הנחיות בהתאם.  \היצרן  והלחץ גבוה יותר יש לעדכן את  במידה

    משך מחשש לחדירת חנקן           משיך בפרוצדורה המתוארת בהאין להבכל מקרה 
 !!! לתוך  מערכת המעבה 

 
  אקום: התאם להוראות הבאות לגבי ביצוע ויש לפעול ב

 חה. בהצל חץ  עברהאקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הל וביצוע   .1
ולבצע    ניתן להתחבר לונטילי השרות שבסמוך לברזי הניתוק של המעבה .2

לבצע  ואקום  ט"ק יש  20ת שמעל ביחידו   יסה ולקו היניקה.קו הדחואקום ל
 לקו השוואת מפלס שמן.  גם

משאבה  בומלץ  להשתמש צנרת יכולים להיות גדולים מידי מ שאורכי המכוון  .3
 ה בכדי לקצר את הזמן. ומעל cfm 10ל דו  דרגתי בעלת ספיקה ש

קות  ד  10 . ויש להמתין  TORR 5יש לבצע ואקום ללחץ אבסולוטי של  .4
מדידת   ר. יש להשתמש בשעון ואקום המאפשרולוודא שהואקום לא נשב

 . מיליבאר או טור
 טמוספרי . א  באמצעות חנקן יבש ללחץ  ואקוםיש לשבור את ה .5
 שעה .      1ולהמתין אקום  י צנרת ו סגור ברז TORR 2 בצע ואקום ל  יש ל .6

 ,     עליו להישאר באותו הערך –בתום שעה אסור לואקום להישבר 
 וים בצנרת או בחיבורים.  ת צפויה דליפה ממקום מסאחר

 עות תוספת גז     את הואקום באמצ  הואקום תקין ,יש לשבורבמידה ו  .7
 במצב נוזלי )בלון הפוך(. להוסיף את הגז ע"פ חישוב. יש 

 
 

 בלבד( :  R410Aרר לאור אורך צנרת ויחידות קצה )עבור גז ק תוספת . 10
 בלבד! היצרן אם להוראות ודרישות  בהת 

 
 ועובי בידוד  דרישות מהצנרת  .11

   דלת חמצן תואמת עשויה מנחושת זרחתית רחומר : צנרת ללא תפ .א
 .   C1220T-OLלתקן

ם למידת  טים ובהוראות הטכניות מתייחסיהמוגדרות בשרטומידות הצנרת  .ב
 החיצוני של הצינור  הקוטר
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 . long radius קשתות יהיו אך ורק מטיפוס  .ג
המוגדרים לפי הורואת  בעוביים   ופלקס/ווידופלקסוג ארמ הבידוד יהיה מס  .ד

 היצרן. 
 ך גם זוויות ומחברים בצנרת. דביק או ש"ע וכ ם ייחבשו ע"י פס פלציב תפרי .ה
 

   צנרת נחושת רכה יהיה כדלהלן :, עובי  R410ר בקר
 מ"מ, 0.8כולל, עובי דופן   1/2"ר של עד קוט

 מ"מ,   1, עובי דופן של  5/8מ קוטר של " 
לי של   דה של נחושת רכה עובי דופן מינימ , עדיף צנרת קשיחה )במי  3/4וטר " מק 

 מ"מ(.  1.2
 

 ומעלה תהיה קשיחה.   7/8נרת "צ R410Aרכת קרר במע
 

סילפס לכל   5%המכילים הלחמה להלחמת נחושת    י הלחמה : חומריחומר .ו
 ת !!! הפחו

 
 :דרישות מבידוד צנרת ז.

 נת צנרת : בהתק  דגשים 
 תוגן באמצעות תעלת פח מגלוון. צנרת העוברת מתחת לריצוף  ( 1
 עות פח מגלוון צבוע לבן. וברת על גג מבנה תוגן באמצנרת הע צ ( 2
 ך.הקשתות יהיו רדיוס ארו כל  ( 3
 ם פחית ברוחב הצנרת תבוצע באמצעות מתלה אגס ע תלייה של ( 4

 יה. ודת התליס"מ לפיזור משקל הצנרת בנק 10 
 

 : ציוד לביצוע העבודה .ח
 לקטרים שונים בהם מבוצעת העבודה. פקקי אטימה לצנרת .1
 לצורך ניקוי צנרת לפני התקנתה. ד + פלנלית או יריעת ניקוישטלבנ .2
 מכופף צינורות תיקני  .3
 רות נחושת.כשיר חיתוך צינומ .4
 חיבור פלייר.   מפשיל צינורות לביצוע .5
 . נלים אל הטרמינעלי כבל לחיבור קצוות חוטים  .6
 ץ. בלון חנקן לצורך עבודת ההלחמה + ווסת לח .7
 ת. במערכ  מערכת ווסת לחץ למדידת לחץ קרר .8
 ט. לואקום מוחל  cfm 3גתי בספיקה של  משאבת ואקום עדיף דו דר .9

 .  TORR 12עד  0  בתחום שעון ואקום למדידה  .10
 "ג. ק  0.01  וק שלק"ג בדי  80משקל מדויק עד  .11
 ונטילים להלחמה בצנרת.  .12
 ר.מג .13

 
 ת חשמל ופיקוד:עבודו 6.5

  08  תאם לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט פרקכל העבודות יבוצעו בה .א
 לכל דרישות חברת חשמל. ן לפי התקנים הישראליים, ווכ

 הגנה נוספת  בידוד תרמי חומר  ום הצנרת קמי

 לא נדרש  ס/וידאופלקס  מופלקאר המבנה פנים 
על רצפה בתוך  

 המבנה 
 ח מגלוון תעלת פ  ארמופלקס/וידופלקס + סילפס גאזה 

גולוון צבוע  פח מ פלקס/וידופלקס + סילפס גאזה ארמו מחוץ למבנה 
 לבן 
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מך, על חשבונו ועליו  ל בודק חשמל מוס ן, יבצע הקבלן בדיקה שבגמר המתק  .ב
על  קה זו, וינה. לא ישולם בנפרד עבור בדיהערותיו אם תהילתקן את כל 

 בלן לקחת זאת בחשבון במחיריו האחרים. הק
 . PVCבתוך צינורות  יבוצעוקווי פיקוד, לתרמוסטטים ולפנלי הפעלה   .ג
כללו  בחינת מתח ותדר, והן יהחשמל יתאימו לתקן אירופאי הן מ לוחות .ד

 א נתיכים( וכל שאר דרישות התקן. מאמתי"ם )ל
 

 קת המערכת: מפרט לבדי .66
  כל המפקח. תקינות  י הקבלן בנוכחותכו ע" אר ייער  להלן פירוט בדיקות

ת שנת האחריות למיתקן  ולהתחלהתנאי לעריכת קבלת המיתקן,  הבדיקות הינה  
 .  כולו
 כללי: א. 

  ביצוע ויסות תוךכל המפזרים והתריסים, בדיקת ספיקות אויר ב -
 השוואה לנדרש בתוכנית. 

 ב'. 15.02ואה לנדרש בסעיף  ' בכל חדר והשו מדידת טמ -

קוזים ע"י שפיכת מים מבקבוקים אל נקודות ניקוז של  ות נייקת תקינדב -
 היחידות. 

קרות כולל  ט מעבר תעלות דרך קירות ותשל פר בדיקת טיב ביצוע  -
 המעבר. אטימת 

 ואחזקה.  ם, הוראות הפעלהר מיתקן שכולל: קטלוגיבדיקת ספ -

 ן. וסמך מטעם הקבלבדיקת דו"ח בודק חשמל מ -
 בדיקת יחידות איוד: ב.  

 ים. ת חלק יקת שלמובד -

 בדיקת רעשים חריגים ביחידה. -

ט בסעיף  ש במפרבדיקת רמת רעש של היחידה החשופה בהתאם לנדר -
 ג'.     15.02

 . זרם עבודה והשוואה לזרם נומינלי בדיקת -

 מפ' חזרה. בדיקת טמפ' אספקה, ט -

שתות  , קיפופים מיוחדיםתוואי צנרת: קווים ישרים, ללא כ  בדיקת -
 בידוד.  שלמותרויות,  במכונה ללא הצשכופפו 

 בדיקת תפקוד נכון של התרמוסטט, במצב קירור ובמצב חימום.  -

 י מהירויות מפוח. ות מתגבדיקת תקינ -
 
 ת מתקני חשמל:בדיק .ג

המיתקן  , אשר יבדוק כל ה ע"י בודק חשמל מוסמךבדיקת המיתקן תיעש
שמל ויאשר את החיבור  ת חב' החלדרישומבחינה בטיחותית ומתאימה 

ישולם ע"י הקבלן ולא ימדוד בנפרד אלא יהיה   חשמל,ר בודק הלמתח. שכ
 יכוונו הגנות.  -קי הביטחון כל מפסכלול במחיריו של הקבלן בהצעתו. 

 
 :םשירותים פנימייאוורור מפוח . 7

 ולץ: אוויר מאולצת שתבוצע ע"י מפוח מא כנית ע"י שאיבת השירותים יאוורור מ
ע"י  ה המחובר  נ"ל  המבנה  בגג  משותף  תמפוח  דגם    ושבכותעלות  למערכת  יניקת  ל  LVSעגולות 

 אוויר בכל קומה. 
יהיה תריס לכניסת אוויר  שירותים קומתי,    מתחםיסה לכל כנ   יש להקפיד כי בדלת הראשית של

יות  ייב להכמו כן בדלת כל תא שירותים ח  ג .ב ע"י המפוח שבגר, כתמורה לאוויר הנשאמהפרוזדו
 ר אוויר כתמורה לשאיבה. למעב מינימום ס"מ 1.5)או לפחות חריץ בגובה  פתח 

ך הגג  רץ, לבלימת מעבר רעידות דרמי מחוהמפוח על הגג יותקן ע"ג בסיס בטון מתאים, עם יח' גו
כן    למבנה. ל  1כמו  תעלה  למפוח  מ'  החיבור  גמישדר  –פני  חיבור  אקוסטי  י  -ך  בדוד  מבודד  היה 

 שים. תקת רעפנימי להש
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 AS-18-8 -חב' שבח דגם  דוג' סה אחת ,וח יהיה מדגם צנטריפוגלי, כניהמפ
 כניות כמוראה בת  (cfmרמל"ד )  1,200 -  1,700ספיקת אוויר: 

 ים.מ  1 1/2עומד סטטי משוער: "
אווי פליטת  בטחון,  מנתק  בגובה  כולל  פני    2ר  מעל  קדח  מ'  לפחות,  הלולין  הגג  בית  בתחתית 

, בדוד אקוסטי  המפוחמבנה אל  בור גמיש בין התעלה המגיעה מה, חישמיםמי הג  למניעת היקוות
 דרכה למבנה.  בר רעשמ' לפחות לפני המפוח להקטנת מע 1.25  -של קטע תעלה באורך של כ

האוויר  נית(, , )יציאת  באגף הצפוני בתכ–קרקע  שירותים  נוספים )בקומת הוכננים  מתבבית הספר  
מ  שווע"או    P&S  אלה( . המפוח דגם שקט של חברתשירותים  רטני לע"י מפוח פ  –החוצה בקומה  

 .עפ"י הנתונים בתכנית.
 ת פעולת המפוח שלא לצורך. מנוע איש לחבר את המפוחים אך שעון שבת בלוח החשמל, ע"מ ל

 
 ר תעלות למעבר אוי .8
  תנות כאשר המידות מש  מגולוון לפי התקןהאויר יהיו מפח  ר במפרט הכללי, תעלות  המשך לאמוב

מיקרון   20הגילוון יהיה בעובי    רוחב תעלה. מ'    1עד – חותמ"מ לפ  0.8ובעובי פח  – התעלהלפי רוחב 
ייבנו מפח עבה  "ס  75-הפח. תעלות ברוחב הגדול מכיפוף  לפחות וממין משובח ולא יתקלף עם   מ 

 להלן:ט יותר כמפור
 מ"מ.   1בעובי  מ' פח 1.15ועד   ס"מ רוחב  80-מ
 מ"מ.  1.25י  ולוון בעובח מגמ' ואילך פ  1.20-מ

 מיניום דביק. ט אלומו עם סרתפרי התעלות ייאט
 –  SMACNA-ו   ASHRAEעבודות התעלות תיעשה ברמה מקצועית גבוהה לפי הוראות והנחיות  

 שלהלן.  ההוצאה האחרונה 
פרופי מ יכלול  התעלות  תלייה    יוניסטרט  ילחיר  אחרתאו  ערך  כמות  ו  שוות  בכל  תליה  מוטות 

 ות. חיזוק התעלה ול הנדרשת לתלי
 
 לי כל -וון בידוד תעלות מפח מגול .9
 

 .בידוד כל תעלות אויר צח בלתי מטופל ותעלות אוורור תהיינה ללא -אם לא נדרש אחרת  .א
 
המסומנות   ב. התעלות  תהיכל  אקוסטי  לבידוד  המקובל  טרבסימון  בבידוד  מבודדות  -ימינה 

פנימי את    .אקוסטי  כוללות  בתכנית  התעלה  הבידוד.  ממידות  להוסיף  ידות  אין  כלומר 
 בתכנית.  תעלותבות של הלמידות הכתו

נדרש אחרת   בב  -אם לא  רמי  ידוד טכל שאר תעלות ההספקה וההחזרה תהיינה מבודדות 
 חיצוני. 

 לדרישות בפרק זה.  אקוסטי והטרמי חיצוני יהיו בהתאם-י הבידוד הטרמ
 
לבו ג. שיש  יבשו דד  התעלות  שתהיינה  אחרי  רק  מאבק,תבודדנה  ונקיות  וחומרים    ת  שמנים 

 ה רק אחרי בדיקת אטימות.בודדנולחמות תזרים. תעלות מ
 
א  .ד בפני  עמידים  יהיו  והדבקים  הציפוי  חומרי  מתאהבידוד,  לת"י  ש,  ,  931,  921,  755ימים 

 ה. ימות לפני תחילת העבודוחייבים לקבל אישור הרשויות המתא 
 
 י חיצוני לתעלות מצמר זכוכית רמבידוד ט .10
 

הבידו א.  בעו  דחומר  זכוכית  צמר  מזרוני  "יהיה  כמס)א   1בי  בתכניות(,  ו  אחרת  ומן 
של   בניר  LBS/FT 3 1-3/4בצפיפות  בצד החיצוני  ציפוי  עם  יום משוריין  אלומינ , 
ה  או שוו  OWENS CORNING  יוצר ע"י יצרן הבידוד, תוצרת חב'בלתי בוער, כמ
 ערך מאושר. 

 
לתעלה ב.  הבידוד  ע"י    הדבקת  בלת תעשה  דבק  על  מריחות  המרוח  בעיר,    50%י 

או    BENJAMIN FOSTERשל חב'    81-60יהיה מס'    הדבק  שטח הפח.לפחות מ
 ווה ערך מאושר. או ש MINNESOTA MININGשל חב'  321מס' 
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אלומיניום    זה תעשה ע"י חפיפת נירות מזרוני הבידוד והמזרונים זה להדבקת קצ  
  82-07הדבק יהיה מס'    ים ובלתי בעיר."מ לפחות, והדבקה בדבק חוסם אדס  5של  

 או שווה ערך.  BENJAMIN FOSTERשל חב' 
 

א  ג.  הבידוד  חומר  לחזק את  הבידוד אפשר  להדבקת  דופןכאלטרנטיבה  ע"י    ל  הפח 
א  המודבקים  כדוגמת  פינים  ודיסקיות,  הפח  דפנות   GRAHAM WELDEDל 

PINSס"מ בין אחד לשני.  40ם של קינים יורכבו במרח . הפי 
לאחר הדבקת  עלה.  דופן הת   ס"מ מקצה  5-ה מרוחק לא יותר מפין הראשון יהי ה  

ק  במסטי  הדיסקית אל הפין יש לאטום את כל החורים, החריצים, המרווחים וכו'
החברה ע"י  כמשווק  סרט  מיוחד,  ע"י  יודבק  האלומיניום  ניר  דביק  .  אלומיניום 

ערך אחר כפי    , או שווהES  1329דגם    MINESOTA MININGתוצרת חב'  דוגמת  
 יומלץ ע"י החברה. ש

 טים וכו' חייבים להיות עמידים בפני אש. , הסר , האטמיםכל הדבקים  
 
 בידוד טרמי אקוסטי לתעלות   .11
 

זכוכית  חומ א.  צמר  יהיה  הבידוד  שר  ובצפיפות  בתכניות  כמסומן   1.5ל  בעובי 
LBS/FT 3בה דקה, מטיפוס  פוי ניאופרן בשכ, עם ציRIGID COATED DUCT 

LINER 'של חב  OWENS CORNING  אושר.או שווה ערך מ 
 

משטח הפח. הדבק    50%דבקה תעשה בדבק מגע בלתי בעיר המרוח על לפחות  הה ב. 
מס'   חב'    81-60יהיה  חב'    321מס'    או  BENJAMIN FOSTERשל  של 

MINNESOTA MINING   .או שווה ערך 
 
 וירשבכות ומפזרי א   .21
 

וירכי  כללי: א.  יספק  השבכותהקבלן  כל  את  בתכ   ב  המופיע  לפי  האויר  ניות  ומפזרי 
התאולפ העץ  י  מסגרות  הכמות,  ווסתי  כל  את  וירכיב  יספק  כן  כמו  שלהלן.  ור 

דרש, וכל האביזרים הדרושים  ות מפח מגולוון במקומות שנת חלקיוהברזל, סתימו
 תם. להרכב

 
לפני ביצוע    ש לאישור האדריכל, המהנדס והמפקחשבכה ומפזר תוג  סוג  דוגמת כל ב. 

 הכמות.  כל
 

נזילות אויר  ה בצומפזר תעשכל שבכה ו  הרכבת ג.  רה שכל האויר יעבור דרכם ללא 
גו אטם  יודבק  המסגרת  בהיקף  ספוסביבם.  ברגיםמי  ע"י  יעשה  החיבור    גי. 

בר  קדמיום.  מצופים  או  בשק מגולוונים  יושקעו  גלויים  מתאימים  גים  עים 
 גרת.במס

מ   מסגרות  ד.  תהיינה  מתכת  לחיבור  או  בתכניות.  ב  -עץ  ולנדרש  למקרה  התאם 
לשמ הקשיחות  בכות  סגרות  את  להבטיח  כדי  בלבד,  ממתכת  תהיינה  גדולות 

 הדרושה. 
 

מבו   עץ  תמסגרות  לש טנות  אלכסוני  ליסט  עם  המלבנית  סופקנה  צורתו  על  מור 
 הבטון.   בשעת יציקת

 פקנה עם קוצים לבטון. יות מבוטנות תסומסגרות מתכת   
 

חתורכבנ  חלקיות  סתימת ה.  על  בתכניות,  דרישה  יש  אם  משטח  ה,  או    השבכהלק 
 המפזר, ותעשינה מפח מגולוון המורכב באופן אטום לנזילות אויר. 
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גמר  צביע ו.  ת ת  האויר  ומפזרי  השבכות  השיטה לכל  אנודיזציה.  שרוף/  בצבע    עשה 
ה  -והגוון     גרות המתכתיות תצבענה בשתי שכבות ארכיטקט. כל המסלפי אישור 

 . לעיל ר כמפורט רות גלויות תצבענה גם בצבע גמצבע יסוד. מסג
 

כניות  יורכבו לכל השבכות ומפזרי האויר, אלא אם צויין במפורש בת  ווסתי כמות ז. 
עלי להבים עם תנועה  ווסתי הכמות יהיו מפח מגולוון, בכי אין צורך בווסתי כמות.  

לכמנ הניתנים  מיוגדת  דרישות  נוחה.  בצורה  במפתח  הוון  לווסתי    -כמות  וחדות 
 לתכניות. תהיינה בהתאם  -אם יש 

 
הספקה ח.  להבים    שבכות  שורות  שתי  בעלות  ומאונך,  טרוד  מאלומיניום  תהיינה 

 פרס" או שווה ערך מאושר.  כפולה כמיוצר ע"י חב' "מטלהטיה  מטיפוס 
 

ס  טרוד ומאונד. שבכות יניקה עד מפל ינה מאלומיניום  תהי  בכות החזרה ויניקהש ט. 

, כמיוצר  35  -ב  י מטהוטים כלפעם להבים קבועים מ   -' מהרצפה  מ   1.20תחתון  
 ע"י חב' "מטל פרס" או שווה ערך מאושר. 

 
 אוירוטומטיים המותקנים בתעלות  יים ואמדפי ויסות ידנ. 31

 ם. ועשויים אלומינימדפי ויסות אויר יהיו בהמשך לאמור במפרט הכללי,  
 ן.המיסבים אוקולו צירי המדפים מצופים קדמיום.  
ידית    תסופק  ידנים  הלמדפים  המדף.   מדפיםלהפעלת  פתיחת  למצב  באחוזים  סימון  עם 

 צירים יהיו לכל אורך המדף. 
 יתר לאפשר התחברות למנוע ויסות.יסופק אחד הצירים ארוך מה  ומטייםלמדפים אוט 
 דרש במפרט הכללי.נהיו מפח פלדה כמדפי ויסות למזגנים י  

 
 םיוניסטרטי .41

יבצע    והציודהקבלן  הצנרת  התעלות,  מתלי  יוניסטרט    יליםפרופ  ע"י אחר    כל  חב'  של 
 הל הפרוייקט והיועץ.של מנ כל תלייה אחרת לאישור מראש ומוטות תליה מטיפוס בורגי. 

ובמחיר  לות  ו במחיר התעלתעלות צנרת וכד' יכלל פרופילי יוניסטרט ומוטות התליה    מחיר 
 הצנרת. 

הקשו  תליה  יה למוטות  ליוניסטרט  בתוך  ר  הנמצא  קפיץ  עם  אומים  היונ יו   יסטרטחלל 
 ואומים להידוק מוט התליה בתחתית היוניסטרט. 

 . P-1007דגם האומים עם הקפיץ  
 
 רות ואחריות ש .51

 ה אחת כאשרירות על הציוד למשך שנבמפרט הכללי הקבלן יתן אחריות ושבהמשך לאמור  
מיותארי יחל  והשירות  האחריות  תחילת  שך  סופית  קבלה  המתכנן  ם  ע"י  המתקן  ל 

 .והמפקח
 
 מדידה ראות הו   .61

 בהמשך לאמור במפרט הכללי יהיו הוראות המדידה כדלהלן:  
 ובי פח. פח מגולוון יהיה זהה לכל ע אויר ממחיר תעלת  .א 
  
  

 תיק מתקן     . 71
בסוף    ימסור  מתקהקבלן  תיק  לאמורהעבודה  בנוסף  עותקים.  בשלושה  ה  ן  כללי  במפרט 

 התיק יכלול כדלקמן: 20סעיף א.
 תכניות עדכניות של לוחות חשמל, פיקוד ובקרה.   א. 
 ל ע"י בודק מוסמך. תעודות בדיקת מתקן החשמ  ב. 
אח .ג  והמתקניתעודות  הציוד  של  אשר  ריות  הים  מאשר  אחריות  יותר  ארוכה  צרן 

 ות של הקבלן.תקופת האחרי 
 .AS MADEכל תכניות המתקן  ד. 



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       165  

הקב   להעל  העדכונים.  לן  לצורך  ורק  אך  שישמש  תכניות  של  אחד  סט  קדיש 
 הביצוע.  העדכונים יעשו באופן שוטף עם

 
 למעבר צנרת ותעלות פתיחת פתחים .81

לאמור  א.  בהמשך  הכלל   8בסעיף  פתבמפרט  מ י,  פתחי  תעלות  יחת  או  צנרת  עבור  עבר 
 ת.עשה ע"י הקבלן ללא תמורה נוספבס או בלוקים יבקירות ג

ה  חיתוך  קבלן  על  ע"י  גבס  בקירות  פתחים  מינימליות.  במידות  שתהיה  בפתיחה  להקפיד 
 ווידיאה.  כוס סכין או קידוח
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 ת ומעלי  - 71פרק 
 

 ללי כ   17.01
  ת ו יצור והתקנת המעלי דרוש להעיקרי ה  הציוד  אתזה הנו כללי ומפרט    א. מפרט
וה  את  ל וכול התתפקודיוה  דרישותהמערכות  המפ.  יעשתכנון  י  ה ורט  י  דעל 

 לאישור המזמין.ש הקבלן ויוג
 . 6196257-03 טל. ת רום יועצים למעליו-ש לפנות לאל הבהרות יל

 אים: הבם והתקנים  יעל החוקתבסס ב. מפרט זה מ
 . יועל כל חלק  2481ראלי תקן יש (1
  2481י   נויה הכולל ת" בה  היב בסת  נגישו  –  3.1חלק    1918י  ת"   ישראלי תקן   (2

 ים.בללאנשים מוגם ימיוחד  סידוריםות נכים ו נגיש 70חלק 
 יחס למעליות. ניה המתי חוק תכנון וב (3
ת  לל להתקנרט כולמפ   8דו בדרישות פרק  יועמ  108  יחוק החשמל ע"פ ת"  (4

 חשמל. 
 ( 1980מ ש"נוסח חדש )ת  –עבודה יחות בת הבטודפק (5
 עסקיים. בלים החוק ההג (6
 ות הגדרג. 

 ינוך ח מבני קת פתוח ואחזף אג  -שרוןהוד הית י עיר -  יזם  ה
 שי -דוד בר  -קט  ויפר  קו - ט  יקו ל הפרהמנ
 יהושוע שושני אדריכלים  -    דריכלות א

 ת. ן את המעלייר ומזמיהפאת הבונה  הקבלן הראשי  -     ראשי  ןקבל
 . תספק ומתקין המעלי - ות המעלי  קבלן
 . ותי לם למערום יועצי-לצבי , א כסיף -  עץ      היו
 

הפריט האכל  העבודוביים,  ההזמנוזרים  והתשל ת,  בו ת  כל   יןגמים    ליםוכך 
 ות. י נרשם אחרת במפרטים ו/או בתוכנ ת אלא אםליוקבלן המע  הצעתב

 
 תאור הפרוייקט .  217.0

ת  והעומדק"ג  630נוסעים עומס  8-ת ליהידראול  תלימע  בור התקנתזה הנו עמפרט   
  1200די במתחם סויספר   בית הקמתרויקט בפ הונמכ-פיקוד ון ר עם א םין נכ תקב
 . בית ספר שלסים  מפל 3תשרת ת המעלי  .רון שה ר הודיולדה מא גרח' ב

 
 תנאי ההצעה .  17.03

י .1 הצהקבלן  בדף  לגבייין  הפרטים  את  שיסופק הציו  מצורף  בה  ד  ידו  ם  תאעל 
ציוד  נים של הצראות היוכן טבל  ת אפשריופות הכמויות והחלוב התלמפורט בכ 

 . עהמוצ
הצעתו  הקב .2 יגיש  בתקופה  לאחזקתלן  האחריותמעלית  יש  הולאחרי  ת  ף  צרל. 

 . ותהסכם שיר
לפני    ץמין והיועזישור המהמוצע צריכים לקבל את א והציוד    המעליותחברות    .3

   .הזמנת המעלית
המצהמס .4 יוחז מכים  ע"י  רוורפים  לאישור  המצ  חתומים    יועצים ום  ר-אליע 

 . גן רמת  36יבת ציון רח' ח  למעליות 
ערב  ןבלהק .5 לתת  מיידרש  התאויות  לטיב  ופעוימות  המעל ציוד  ש  מוילמ,  תילת 

פי  ותהתחייבוי  על  ויו  עדהמפרט  תקופת  החוזה  תנאי  לסוף  ת  ו הערבוי  הבדק. 
 בלן. ין לקבחוזה שיחתם בין המזמיפורטו 

 
 כללים  יםתנא    0417.

 פקה ההס זמן  17.04.01
ות על ידי  תכניור ום אישחודשים מי  7  תוך ושימ עלה ושפ הל  הכנמו תהיההמעלית 

 קח. מפזמין/הגמר מול המם כל פרטי הכוץ וסיהיוע 
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ה בני ת  ודו עב   04.0217. המקשורות  ה  הראלביצוע  עלית   להקמת  קבלן  י  שבאחריות 
 המזמין /

הראשי פירבי  קבלן  את  בהתאםעלי המ  נה  וכמאושלתוכניות    ת  את  יסיי  ןרות  ד 
   הפיר.

פ  תכניות  ע"מ'    1.50ומק  ר בעכולל בו"מ  ס   20בי  ון מלא בעובטבנה מעלית יהמר  פי
 . ה טרוקציסאדריכל/מהנדס קונה

 
פי אר ובקרה  קוון  יסופקב-משין)ד  (  ינט  המעליות  קבלן  ע"י  לפיר    דצמויהיה  ק 

א'בקומהמעלית   במידוארון  יהיה  מכונה   -פיקודארון    .  ה    לדוגמא   תפח 
210x120x60    ות  נור  2ר בעזרת  אוי   ון הפיקודראל.  עו מנ  כוללצונית  חי  דלתעם  ס"מ

 חה.  תהייה נו  דהפיקוארון ל הגישה  .רום באזור המכונהד בתאורת חיוילפחות ויצ 
העליובחל הפיר  קו  של  לפייותקן  ן  רפפה  עשןנ חלון  פי  וי  המעליתואוורור  י  כלפ   ר 
 . "רמ  0.5בשטח וץ הבניין ח

אושרו    ראש  מעליותה'  חביות  תכנות  ודריש   ועץהי  תשו"פ דרי יספק ע  ראשיה  קבלן
 הבאים: יםהפריט את  ע"י היועץ, 

בגודל  ביצ .1 פתח  כגבס"מ    40X30וע  ב   מ'  1.0-ובה  הריצוף  פיר יממפלס    ן 
עבור  המ הפיקוד  ארון  למיקום  וחשמלמ עלית  צנרת שמן  ן  וארו  במידה  עבר 

צמו המד  פיקוד  העברת  עלילפיר  או  "צנור   2ת  ב  4ות  המעליכ"א  פיר  ת  ין 
 . יקודלארון פ

מע ראוורור  ן  חלו התקנת   .2 פיר  לתקרת  צמוד  בפפה  ם  ער  "מ   0.5ח  שטלית 
 אדריכל. ה תכניות ע"פ זלרת ברמסג

 חיות של קבלן המעליות.לפי הנ םייפוי המשקופ ח ן וטובי .3
."ק   1,500   לעומס   תליה  יוו הפיר  תקרת  ביותקנו   .4 ע"פ  יה  תל  ום לווי המיק  ג 

 .ותקבלן המעלי הנחיות  של 
 . קבלן המעליותאושרת של מפי תכנית ר לבה הפילכל גוגום יציב  פיהתקנת  .5
וע"פ    ראשיה  בלןקע ע"י  צות תבוליהמע  יריצוף תאבש  השי  קנתוהת  בתהרכ .6

 . יכל ובתאום עם חב' המעליותשל האדר  תתוכני 
 ן המעליות. קבלרות של יות מאושנ כתו ע"פם לפגושילבסיס הבוכנה וקות  ייצ .7
  1במרחק עד  נה  בכל תחמעלית  ביציאה מהוגוף תאורה    לחצני תאורההתקנת   .8

 קן. תית לפי ה המעל   מ' מפתח
 . ההמכונ-ד וקפי ארוןל  וךסמאש  ב בויילכ מטף קנת הת .9

בור פיר  עית ועבור המעלפיקוד  -ארוןהצבת  המיועד ל  למיקוםפקת חשמל  הס .10
ביצו כולל  עבוהמעלית  והתקחדות  ע  לארון  פא  מפסקנת  שמל  בסמוך  קט 

תכ  כונההמ מאושרותע"פ  קבלן    ניות  ובאי המעליושל  )ה  שורת  קנת  תהיועץ 
 (. יותל המעחב' י  ר ע"יה לכל גובה הפתאור

בורתא התקנת   .11 ארה  חיPLרת  אות   הפיקוד  ןו אזור  תאורת  באזור ר ,    ום 
גישה   בדרכי  תאורה  המכונותדלחהמכונה,   ות  תכני  ע"פ פיקוד  -ארון/ר 

 . יות ובאישור היועץמעלקבלן ה של  ושרותאמ
 . פירה ר ים לבוציאלואת הפוטנופס הש ך חיבור מ ארקה עם מוליקו  התקנת .12
ת  ספק. ה  ות  נ והמכ  / ודארון פיק ליד  חוץ  ן  ו פטלר קו  בוע  ווט רת וחיהכנת צנ .13

 ע"י המזמין. מרכזיה(   ר לא דרךי)קו יש קו טלפון 
 . ייםלת כלים מכנפעלה  לןל זמנית לצורכי עבודת הקבמ הספקת חש .14
בין    קנתהת .15 וחווט  הפיקודא צנרת  מזכרות/   רון  מנהלוחדר    ה במבנ   משרד 

וללאינטרקו המולי  הבקרהמערכת  ם  והסוג  דרישתלפ  כמותכים    חב'   י 
 ליות. המע

עבו .16 הבנ כל  שהנן  י ידות  ראשיות  ריבאחה  יקבלן  על  ב ,  של  וצעו  תוכניות  פי 
ב המעליות,  יוגשמ קבלן  לא  אלה  ותוכניות  הנדר  עד מובו  ידה  ובגין ובזמן    ש 

  הקבלן ועל  ה ע"יהעבודעשה  ת   -וחציבות    ות, שינוייםת יהיה צורך בהריס זא
 .ונוחשב

  ל שמוקדם    ישור ם לקבל אייביר ח מצוע והגביהופן  ניה, אל שלבי ופרטי הב כ .17
 והמפקח.  ר הוראות היועץלמלא אח ץ. הקבלן מתחייביועוה  המפקח
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 ציבות בבטון ח  17.04.03

א כוח  מוקדם של ב  רות ללא אישורדים, תקועמב בקירות,  צולח  נו רשאי הקבלן אי
 המפקח. 

 
 מידות   417.04.0

ח,  יאות בשטלמצ  םהתאבודתו בע  עוושות לביצת המידות הדרק אלבדו   לןעל הקב
 . ה הרמה מדויקכולל גוב  המעלית לבנין ידות להתאמת מ י ראיהיה אח ו

 . ות הסופיתכניתו תעברו למפקח לבדיקה לפני הגשיאות המדידות תוצ
 

 תוכניות   517.04.0
יגי המ ש  הקבלן  יועלאישור   / ארבעה  ץ  פקח  מיום  בושתוך  התחצ  מתן עות  לת  ו 

תיק   על  ם  כים המסתמהעתקי  שלושהב  ודהב ע העלביצו  נישו תוכניות ראהעבודה 
 וכניות יכללו: הת חוזה.י ויתר תנאי ה הטכנ המפרט

 רכי בניה. מכונות לצוה ן פיקוד'/ולאר םמיקויות מוקדמות של הפיר ונתוכ  -          
 גום בפיר. תוכנית פי -          
 . ופיםת ומשקתודלפרטי תא,  ללתהמעלית הכו ית שלללכנית הרכבה כתו -          

 פנל לחצנים.  יתות,אביזרי א, מלניות חשתוכ  -          
ביצ יעלאחר  הפיר  מדידות  התוכניוע  שנו ודכנו  למידות  בהתאם  ויועבמת  רו  צאו 

 לאישור מחדש. 
ואם  התוכניות   היועץ  ע"י  עונות יבדקו  הח  ימצאו  אלתנאי  לאחר  וזה  בלן  שהק ו 

 ע.לביצו  ותני את התוכ  יאשר היועץיועץ, הערות ה את תיקן 
 כנית. ת כלעתקים מה 3-בהגשה תעשה  לכ
על נו והנ   סף  האהתוכניות  התונים  חייב  לעיל  אמורים  להגיש  החומר    ת קבלן  כל 

 העתקים:  3-בנת המעלית  לאחר גמר התק  AS MADEיק ת ככדלקמן 
 .AS MADEהרכבה    שרטוטי -
 . AS MADEמל החששים מתקן רותפיקוד   כניותתו -
 .AS MADE וט חשמלי תוכנית חו -
 ת. אות אחזקה מפורטורהו -
 ירום. ובזמן ח  בפעולה רגילה מעליתשימוש ב ותרא הו -
 . או היועץ המפקחי  " וסף שיידרש עכל חומר נ  -

מת כן  להחיכמו  הקבלן  למזמיןגיב  התוכניות    יקוחפ/ יש  כל  והדוגמאות  את 
ם  ו ל ללא תשלם וכו' והכלחצני  וונים,ם, גת, משקופיתוצורת דל   בחירת דרושות לה

 נוסף. 
 

 העבודהדו"ח מהלך   4.0617.0
ל  בלןהק זמנו יגיש  העח  לביצוע  ויב ים  ה ודה,  המועדים  את  לביצו ציין    ע חזויים 

 וט להלן. רהעבודות לפי הפי
האמורהזמנ ח  לו לאיש  ים  לאח  הפיקוח  רויוגש  של  שבועיים  אישור  יות  תוכנ הר 

 ות. הראשוני
 ודכנות. תוכניות מעכנת  הפיר ו ידת המד .א
 ו. ין והתקנתא' לבנ  וד שלבי עת צגה ב.
 הרכבתו. לבנין ו לב ב'ש   יםרי מהספק עיקת ציוד געה .ג
 המעלית. הפעלת   .ד

 . קצב הבנייהם לבהתאעדים העבודה את המו  יעדכן בכל תקופת  ןהקבל
 ביצוע.  גמרעל   איכותח ביקורת דוו  חו ם יועבר דיוביצוע כל אחד מהשלבי עם גמר

 
 לית מעת ה בדיקות וקבל  .04.0717

 באות:הבדיקות ה אתהקבלן   לית יזמין כבת המע לאחר הר
 או בודק מוסמך למערכות חשמל.  רת חשמל רת חבביקו א.
 . ף מעליותאג התקנים  או מכון העבודה ך מטעם משרדבודק מוסמ בדיקת .ב
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 ק. פהסשל  ות איכאישור מח' בקרת  ג.
 "ח הקבלן .עיו הות י כל הבדיק 

ראשונ קב  תקבדי המעלי לה  של  תה  תתבת  חודשצע  המ הב   מבדיקת  וך  וסמך  ודק 
 הטכני ולתוכניות שהוגשו.  ית למפרטהמעל  התאמתשיבדקו  חות היועץ,וכבנ

וע  ידה לביצ ת וציוד מד משקולו  בות הבאת דרושה לרת כל העזרה האיגיש    ן הקבל
הלי  הבדיקה. זמן  צעיבוים  קויתיקון  פרק  ע"בשיק   תוך  לא  יע    צוע יב חר  היועץ, 
 ועץ(. הי באישור  לשימוש )והמעלית  ומסירת  פיתסולה ם תיערך קב התיקוני

 
 רכה הד .04.0817

  ם בפעילות בשעת חירום, תחה או נבאופן השימוש וי נציגי המזמין ידריך אתקבלן  ה
וח ראילוץ  תינתן ההדר  שונה. עזרה  או   כה  המעלית  מסירת  להתאב  בעת    ת בקש ם 

 . מנהל הבית
 

 אחריות   904.0.17
ן  מוש קבל חר גמר שי, לא ועץע"י הי   עליתהמ קבלת  תתחיל מיום  אחריות  ה  ת תקופ

יך  ר מתא  אלאחר ביצוע תיקון הליקויים, ולהבניין וודות  כי עב לית לצורהבניין במע 
 ך התחלת השימוש.יות תארילקבלן המעלימסור    המזמין .מסירת המעלית לשימוש

 ים. חודש 24של   יה לתקופהה ות תחרי הא תתקופ
יהיה  עלחא  הקבלן  למעלית  ח  ראי  הציודהחומריםטיב  ל  לקיה, כל  העבו,  דה  , 

  12ל התיקונים יבוצעו תוך  חריות, כ פת האך תקו עלית במשקינה של המ ת  ולפעולה 
קבלן  ת יבצע הופת האחריובתק   ים.חלפת חלק על חשבון הקבלן כולל ה  ו ויהי  שעות

יית  ריע ו  עץ המעליותיושרד  מ ע"י    ררות המאושים השהסכם לאשרות למעלית בהת
   .  הוד השרון 

   .המעלית לולה במחירכ הראשונההאחריות  קה בשנתת והאחזשירוה  עלות
מחיר השרות כולל      . ים בשנהמפע  10  לפחות  או  אחת לחודש  ווצע יבטיפול  והות  השר
 . 24/7י ד טלפונ רותי מוקש

 
 שרות תקופתי   7.04.101
יחשישתממה והקבלן  עלתם  ע"י  מאוש  שרות   הסכם  מו    השרון   ד והעיריית  ר 

התמור  .  והיועץ לסיימתחכם,  שסוום  כ סת  הקבלן  כלב  את  ותים  השיר  פק 
ע  מתחייב הקבלן לבצ  השוטף,  תרושה  עבודותבהסכם השרות. בנוסף ל   המופיעים
 נוסף.  ללא תשלוםו ו טיפול שיידרשתיקון א  גילות כלהרהעבודה  בשעות 

 . ליתהמעה כלולים במחיר  זוקחתר השרות והמחי אשונההר  ותיבשנת האחר 
ל איש  מטהחתים  כ  יםהמשתמשעם  חראי  טיפו ל  על  תיקוןביצוע  ה  ל,  חלפת  או 

   וכר ביצוע העבודה.תש מנת עלחלקים 
ספרי ן  להקב או    נהל  קריאשרות  ממוחשספר  המעבמשרדב  ות  חברת  ובו י    ליות 

התקלות, השר  ירשמו  וזמ עבודות  העבודה  נות  הקבמעל  צעובושי  נציג    בלן ית, 
   וע העבודה.ם על ביצ חתוי
חלוש רשה  הריוגדרו כתאשונים  ודשים  מ  צה קופת  הקולאחריה  מס'  בלן שתחייב 
על  תקלות המה יעלה  כן מתחייב הכ.  התקלות לשנ  4שביתות לא  קבלן שמשך  מו 

   שעות. 24יעלה על  עלית לאמההשבתת 
  ת ו לפצחויב הקבלן  מור יהא  על  שבתה יעלההשמשך הר תקלות או  באם תהינה יות

 ית. תת המעלהשב  יןבג  קים שנגרמופ כל הנזע"
 : תקלותיחשבו כ ת הבאות לאבוות מהסילות הנובעהתק
 נכון של המשתמשים.  שימוש לא א.
 ן. געים בבנייה מלכלוך או מפאוצת תקלות כ ב.
 סדירה.  חשמל לא  צאה מהספקתלות כתותק ג.

פי   אלו  יפסוק  בספר  הרישוםעל  להשבתתרלבנ   לותתק  היועץ  ית  לעהמ   טיות 
 ים.ה שגוי פעלרכבה והום או הד פגיו, צמשרות לקויונובעות 
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 י חילוף חלק . 04.117.1
המיועלמיק  בסמוך לארון  ום  וחלקוח ימצאו    פיקוד  / המכונותד  חילוף  מרים  י 

 . נתיכים וכו'ות, לחצנים, ים, מנורללו: שמניכים אלו  טף. חומרלשימוש שו 
 

 לית ידראולית הלמע  ניכט טמפר    517.0
     כללי ורתא    01517.0. 
 

   נכיםן  מדת בתקהעו  ק"ג 630 עומסוסעים  נ  8  - עומס

 מ/שנ'  0.62  - ה רות נסיעמהי

 "מ מ   5  - יוק עצירה ד

 2:1  - ה ייחס תל

 ת פה צידיי אולי תקהידר  - סוג ההינע

 טרונים שסתומים אלק - תומיםשססוג ה

 ץ הר 50פזות,  V 380 ,3  - זרם החשמל 

   עות לשעההתנ 60  - התנעות' מס

ווי  יתר + חיעומס מלא וד + פיקו קוד כבאיםפי+ לא  ממאסף  - ודיקסוג הפ
   ל מעלית תא +ביטוולי ב ק

 מ"מ  2000X  1750  - מידות הפיר

 ה גובה קומה העליונ

 ורומק בע

   מ"מ 4400 -

 מ"מ  1500 -

   מ' 7.70  –כ   - גובה הרמה

   נותתח  3  - תונתח 'סמ

  חדדלתות בכיוון א 3  - מס' דלתות

 אור( מ"מ )פתח   X 900 2000  - לת הדגודל 

 יצרן ואישור האדריכל קטלוג ה  טכני,יאור בהתאם לת   - נה התא מב

 מ מ"  2300  ה(ב )גו 1100x  )רוחב(   1400X )עומק( - התא  דלוג

ם ות בזרפועל פית וותיחה טלסק תא ובתחנות בפיות בטומטאו - ותתדל
 ( VVVF) רופין ומבוקר תדחיל

 ומי ם ציפוי ג לגלים ענעלי ג  - י גדל נא ומשקנעלי ת

 צרןון של היותכנ חישובלפי   - פסי הובלה דלגו

 ל כר האדרי אור טכני, קטלוג היצרן ואישוים לת תאהב  - אביזרי פיקוד 

לחדמיקו המכם   –נות  ור 
 דן הפיקורוא

ב  וקרס"מ(    012x301x60 דוגמאל ותבמיד  ח )ארון פארון פיקוד  -
נית  ע"פ תכ  תחתונה הה  נחת ב לפיר המעלית כמה שניתן

 כל האדרי

 
 צביעה   6.017

וכדומה   פיםו שקמחיזוקים למסגרת תא, לפסים,  חיזוקים: כמוברזל  ל חלקי הכ
 . י אפוקסיסופ סינתטי וצבע   יוםמינ   דוו בצבע יסיצבעה ו ני הצביע , יטופלו לפ ינוקו
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 שלטים  .7017
 .  2481"י ושים בהתאם למפורט בתרת כל השלטים הדספק א קבלן יה

 
 ית הידראולמערכת   17.08
 מעלית ה הנע  .0117.08

בתילוי   דיתצוכנה תתקוף את התא בתקיפה אולי. הב הידר  בהינעית תונע המעל
 ה. ' הרמ יחהנעה ו המערכת כוללת יח' . 2:1

 
 הנעה יח'   028.17.0

ומ חשמלי  מנוע  כוללת  הידראשהיחידה  טאבה  ו  בוליםולית  תיבת  בשמן 
יבותשס השסתומים  ע"י ומים.  לקבאלקטרו  ערכתמ  קרו    עצירות לת  נית 

השס  ת.מבוקרו מתכתומים  מערכת  איערכת  לול  וברמת  לקבלת  נסיעה  כות 
 . עה ובגישה לקומהת בתחילת הנסי יימאל ס מק נוחות
  SOFT STOP –ת רכות רה לקבלת עצירוון בקנגנמ  ים תכלולהשסתומ מערכת

 .  נה למיכלמכל לבוכנה ומהבוכהשר זרימת שמן מ ם תאפשסתומיפתיחת ה
ל יותקנ  ליתההידראוהיחידה  על   מד  שסתו   חץו:  פריקת  שמן,    עםתר  ילחץ  ם 

 ז כדורי. מה ידנית ובררהאבת ש, מלי, שסתום הורדה ידנימגע חשמ
 .  חלוניתי צונשמן חי קן מדידשמן יותבמיכל ה

,  c  60°ור מעלא תעבהשמן ליח שטמפ'  טבמיכל השמן יותקן תרמוסטט שיב
 השמן. קירור  ד לרובה עקבחניה הלית מעפעולת ה על לטמפ' זו תופסק מ
.  רך ואלקטרוניע"י מתנע    העל בהתנע, מופV380  , Hz50  וע תלת פזימנה

תק  ע אשר יניפופי המנות בכל ל תרמייוגן ע"י מפסק לעומס יתר והגנה  עהמנו 
בזמן חנית התא   יעשהניתוק  ות יתר. המ מנוע במקרה של התחמאת פעולת ה

נן  מצלהרכבת ית והכנה  ני חלונמן חיצו יד שמדזמן עם יומיכל השמן   תחנה.ב
 שמן.

 
 הרמה יח'   7.08.031

ה ללחץ העבודה ולמהירות  מ, מתאישני שלביםאו  שלב אחד לתבוכנה בע
הבוכנה יורכב צינור שינקז    . בראש3 לקריסה פי ביטחון רשת. מקדםהנד
  אשהמעלית על בסיס. ברקן לצד תקוז. הבוכנה תוכל ני מן למיועודפי ש תנזילו
הגלגל  חות.  בל לפמקוטר הכ  40היה פי י  ל ההטיהקוטר גלג ל הטיה.כנה גלג הבו
 מים. ד במסבים אטווייצ

 
 צנרת שמן   08.04.17

 לעבודה תקינה.  הנדרשים ם ולספיקותם ללחציישה ותתאימצנרת השמן תהיה ג
 
 ור שבירת צינ שסתום  17.08.05

ה כאשר  בוכנ מהתום שימנע יציאת שמן  כב שסרצנרת לבוכנה יובור הבחי
 ת. לת המעלילהפע  הדרושחת ללחץ  פתאומי מת  פןבאו  ורדידראולי י הלחץ הה

 
 כוונות   17.08.06

חוברים  ים, יהיו מו מעובדים בקור א שוכ מ  Tיוחדות למעליות מסוג  מוונות  הכ
  ציף. המרחק בין משך ריהוו ה דויק כך שממעוגנים לקירות הפיר באופן אנכי  ו

יהיה  החיז הי   2וקים  לכל  אותמ'  הפסיםר.  לה  ת  בהתאםאיש  חוק  ל   ריק 
 מל. חשה

 
 לה י הובנעל  7.017.08

 מי. ופים בגמצו לגליםה יהיו נעלי  גלי ההובלנע
 . קטה וחלקהדה שהנעלים יתאימו לעבו

 
 שים פגו  .808.017
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פגבתחתי יותקנו  התא  באזור  בבור  הפיר  א ת  גומי  קפיושי  סוגו  הפגושים    ץ. 
 היה בהתאם לתקן.י  הםוגוב

 
 תות פירדלים ומשקופ  .0917

יכום עם  ע"פ ס   BOXFRAMEפי  או משקו  ם וטפיופים ע שק יהיו מ  שקופיםהמ
 האדריכל.  /ין המזמ
מפח  והמשק עשויים  יעוגנולפח  "מ מ  2  טיביתר דקו  נירוסטהפים  היטב    ות, 
פיליפס לפודסטיםבעז קומה מתחת  ופים ב והמשקפי הדלתות  בין ס.  רת בורגי 
 צבוע.   ויים מפחו כיסקנ יות
 מ"מ . 2000x900דות במיופית  טלסקיחה רות פת ת נגרתוהדל

./.12 
דו בכל הדרישות  מעוי   ת יבידקורט  הוסט מפח ניריות  עשוופים  המשקו   תות הדל
 . 2481תקן 
ש  ופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעאורך ומצ  עם חיזוקי  יהיור  ות פיתדל  כל

   ילוץ תקני.ע"י מפתח ח  וץנת לפתיחה מבחלת ניתכל ד .ורעידות
הנגמ נעדלתות  נון  כךיכלול  יהיהש  ילה  לפתוח  ינ  לא  שהמעל דתן  לא לת    ית 

 .   מהבקו
 יום מלא.  נמיאלות הפיר יהיו מדלתופים של הס

ה  סגירתה במיד  שתבטיחתר  באופן מוס  קןות י  אשרקפיץ    ת אולכל דלת משקול
 נוי לכלוך.  פיתונה חריצים לות התחהדלת  במסילת לה.והתא אינו חונה מו

 האדריכל.  ת פי בחיר רטיבית לוסטה דקוו מנירם יהי פיהדלתות ומשקו 
ע כ פרטי  הדלתויצוב  ל  ית  את  פיר  האישוקבל  לפני  הו  יכלמזמין/האדרר  יועץ 

 . יצורו
 
   סגרת תא  :מלית מעתא הגרת ומס  .0117

 עלית. ומס המל ולע תאימה לגוד יציבה של ברזל צורתי המי במסגרת התא בנו -

 רעידות.  העברת ניעת לממהמסגרת ע"י כריות גומי   דדהתא יבו -

 דו. צ 3-מ קה במע יגודר לפחות ו  םאנשי 2יאת נשיתאים לתא  גג ה -

 :גרת התא יורכבו על מס -
 ת לחצני שרות, לטב_
   רום,ורת חימע' תא _
 שרות, תאורתו עקה אזון מ פע_
 , אוטומטית נגנון דלתמ_
 . Db  45 רעש מרבית שלת מהירויות ברמ על שתיהתא בה לאוורור  מפוח יניק _
ם עם  ע"פ סיכו ודה וצביעהחל ול נגד טיפ עברו  י מתכת יא וחלקרת התסגמ_ 

 .  ץ/המזמיןהיוע 

 נסגרת. הדלת  ר אשנכנס כח סגירה שימנע פגיעה בוביל כ הדלת יצויד במג מנגנון -

ה  - יופעלמנגנון  קלק   דלת  או  חשמל  הפסקת  ובזמן  במנגנון חשמלית    אפשר   ול 
  התא.מ  לפתוח את הדלתיהיה 

 . יםטרי וטואלקפ ים את טורבפתח התא יותקן  -

,  המזמין"י  סר ע שתימגמה  י דופ שיש על    ייצוף באריח לרתותאם    יצפת התאר -
נשיאת  הבטיח  כדי לם  אי ובי מת(, ותהיה בע קבלן הראשיהע"י    )הריצוף יבוצע 

 ס הדרוש. העומ

יורכס - לרצפה  בצמוד  התא  קירות  רגל  ביב  מגן  או    "Brushed"סטה  מנירו ב 
 ליות.המעקבלן  ריכל ום האדע ם שיש . פרט  יסוכם בהמשךליפנ

מ"מ לפחות וישפע    750בהו  שגו  סינרתקן  ותח התא יפלכל רוחב    וןלק התחתבח -
 מ"מ.  50י של עוד ון לאורך אנכת קו התחבחל

 ים בחלקו העליון והתחתון. חמצויד בפת ה מאוורר ו ית יהי תא המעל  -

 ,  ה וצביעה ע"פ דרישת היועץוד טיפול נגד חל יעברו מתכת  התא וחלקי מסגרת -
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 . זמיןל/המכהאדרי י "וג החברה ע טלמתוך ק ה לבחירהתהי יבית  דקורט  תקרה -

 . היועץ ימאושר ע"  לקטריים מדגם אם פוטודלתות יורכבו טור תאיי הכנפ  על -
 תא עיצוב 

 . מ"מ 2000ם מ"מ וגובה 900ברוחב  טלסקופית חה בעלות פתיות הכניסה דלת -

ירת  ע"פ בח יבית  רטמלוטשת או דקונירוסטה  ב  תופ מצולל חזיתות  כותות  הדל -
 כל. ין/האדרי המזמ

   האחורי בשרף למניעת רעשבצדם ים מצופורך וחיזוקי אבמחוזקים ת  תוהדל -

המ - ע" עתא  יעוצב  האדריכללית  יהי ה  יצובע  .י  בע  ה תא  ה  נירוסט  סיסל 
 . אישור האדריכללפי  מראות , יתדקורטיב 

 .יכלדרעגול לפי  סיכום עם הא טה וסמעקה מניר  ןתק יוורי יר אחובק  ופן צדבד -

ת  סגרעם מפחות  ללד  רות  ונ  6-8בעלת  ת  אוטומטי ן תאורה  תותק התא  בתקרת   -
ויות  י מהיר תיקה בעל שרכב  מפוח ינוהתא י   תאורת חרום, בתקרתוסטה,  ניר
 .  DB 45מרבית שלעש ת רברמ

נירוסטה  דקורטיבי  רהתק - של  מפנלים  שת  תאורה  שור  איע"פ    קועהעם 
 ירה מקטלוג קבלן המעליות. בחל  האדריכל

  אחר  מישורב בולטים ללא ברגים  עה שקו התאכל גובה  יה לא תהחצני תבלת ל ט -
בא .  הקיר  עם תהיה  תא  לחצני  פטבלת  של  ו ישור  ירה  חולב  היועץנקציונלי 
 יות. מעל ן הקטלוג קבלמ

  3.1ק  חל  1918ת"י    אליתקן ישרבהתאם לדרישות  יותקנו  ים  שימושיים  הלחצנ  -
סביב  – ת"י   ה  נגישות  הכולל  וסי ישות  גנ   70  קלח  2481הבנויה  דורים  נכים 
 ועץ. ר הישוואיובתאום   םשים מוגבליאנוחדים למי
צוב   מור הקירות, עייוגציפוי    ציפוי רצפה,  ,לחצניםפרטי עיצוב התא: טבלאות  כל  
 . יצורויועץ לפני וכו', יקבל את אישור האדריכל וה  דית אחיזהקרת התא, ית

 
 שמלית ח אינסטלציה    .1117

  ן בדרישות תק ו  יעמד ור  בפיר ובבהתאורה    מערכת  כולל  ירהכבלים החשמליים בפ 
כל   לחוק החשמל, בהתאם  ים ויועברו  בתעלות חשמלמן  ג מוגמסו ליםכב החשמל ל

בקופס   ויותתעפ ההס מויעשו  מים  אות  עםה גנות  לחיבורים    סתעפות  מהדקים 
 מהירים.  

 
פלדה,  מחוזק  מסוג   יהאהכפיף    הכבל כבל  מאומצת    כבלה  עם  לעבודה  יתאים 

כבמוכרת  תוצרתמו בכל  י.  כפיף  רזרביג  10%היו  ל  פח יידים  ולא    מישה מחות  ם 
 ית התא. ז תלכהא במרמיקום תלית הכבל הכפיף י ם. גידי
 ות. רביים לפח גידים רז 6ף עם  הפיר יונח כבל נוסרך אול

האלקטרו המכלולים  המ והאלקטרוני מכניים  -כל  המ  ותקניםים  ובתא  ית  על בפיר 
 . ותלפח  IPX3ות שבדרי ו דיהיו אטומים למים ויעמ

ב למבבור  יותפססמוך  הבור  חשקק  שקע  פעמון  פי  תאורתפסק  מ  מל,ן  לחצן   , ר 
 תקן. ישות הן תאורה בהתאם לדרותקת ום , ובפירנטרק יחידת א אזעקה, י 
יקבלן   התקהמעליות  כולל  החשמל  עבודות  כל  את  בבצע  תאורה  ע נת  "פ  פיר 
 שות התקן. דרי

 
 לוח הפיקוד  21.17

  התחשבות   ךאפוקסי, תוע  בוע בצבדלתות צ  סגור עם  רון פח צא באימלוח הפיקוד  
 בלוח.  לי מקסימ  רור אווב

ה ערך  או שוו     MASONמתוצרת      ''WIC' ל רפידות 'ב ע ציר ויוהלוח יורכב על הק
 ם בו.  זעזועים לבנין ולמכשירים המותקניעו העברת נשימ
   ה ממוחשב.וד יהיהפיק  לוח
בזרם  געהמ יפעלו  והממסרים  ומתישנים  הפיק ר  יעח  לא  על  וד    וח בל  .  125Vלה 

  זות פוחוסר  רת התא וכן ממסר להיפוך  תאושל    220V  מתחל  לזרם פחת  יותקן מגן
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יפסיק  אאשר  המעלית.  ת  ו  ונדרבמיד פעולת  יותקנו ה  כבלימ  ש  מתאימה  ערכת  ם 
 ת המעלית. ולם פעזו תפעל עמערכת  0.92 –ההספק ל אשר תשפר את מקדם כופל  

 

 דהפיקו  .1317
י  קולווי  +חי  םאיכבקוד  יפא ויתר +  מל עומס  ד  פיקו+  א  מלמאסף    המעלית יקוד  פ

   יטול מעלית+ ב
אם לכוון  וץ בהתתענה לקריאות ח  מעליתכרון. הות בזיריא קרישום    -א  מל  מאסף

   יעה.שבכוון הנס ירת המעלית מבטלת את קריאת החוץ נסיעה. עצה
השקילהמער   וליניארית  ת   בתא  כת  אלקטרונית  רים   סנסו  עםהיה 

התב לא  אתחתית  תפקכדי  מ  ודפשר  של  הבקרעיעיל  אם  בהתה  רכת 
 . א המשתניםתה עומסיל

שלוט על  אשרי ייותקן מתג מפתח  ניסה  קומת הכב  8888קן  ת לפי    –פיקוד כבאים  
המעליסנ בתח יעת  תעצור  המעלית  מעלה  בנסיעה  הקרובה  ת,  תשנה  נה 

פתיחתכיוון   תפתח   ותדלת   ללא  הכניסה.  לקומת    ותמתיןלתות  ד  ותרד 
 . דכבאים בלב תחעזרת מפמבפנים ב להפעלה 

צוף  יר ס התא עם  ו דא פילהמעלית תותקן מערכת שתוו וד  בפיק  -  יטטומאופילוס  
  12-משלא גדול    חיל ממרחקתהפילוס י  שקיעה.המבואה, על מנת למנוע  
 קומה. ס"מ מתחת למפלס ה

נסיעה  אחר הל  דקות  15ייתה בשימוש במשך  ה  ת לאאם המעלי  -  מטיתאוטו  חזרה
 ונה. ת לתחנה התח יתאוטומט ישלח התאהאחרונה  

חוץ,    תוענה לקריאיתר לא  ם לכך שתא מלא בעומס המוגרות  -ר  וית  מלאס  עומ
יענ נענו  שלא  לאחרקריאות  נו  ו  מהתא.סיציאת  מספר    עים  כניסת  עם 
למות מעבר  המעלית  נוסעים  תפר,  הדלא  לא   על,  זמזם  נהתסגרלתות   ,
 תר.ומס יע  ונורית יציינו מצב

המעלב  –בתא    קולי  וויחי חיו  יתתא  א ו יותקן  קולי  אנ טרולקי  יצ י  מס'    ייןשר 
 ע"י היזם .  עהנוסח יקב  ומות ,הקומה בחלוף התא בק 

מעלית הת   במשקוף  –  ביטול  יהא  חבקומה  אשר  תונה  המעלית  ביטול  מפתח 
 תונה. תח מה התחנה בקו המעליתלית ונתק את המעבהפעלתו י 

 

 ודאביזרי פיק   .1417
תחנ    -ות   נבתח בנומ   לחצןה  . אהריק  ןלחצ     ןיותקה  בכל  ס ר שולב    בכל .  ימוןית 

אלקטרוני המציין הגעת    גגונו  2ות "מ ראה קונה יותקנו חיצי כיוון, מתח
   .ירידהל שונה בכיוון עליה וכיוון הצלייוון  כ  ל אפשרותלית בעהמע

ת.  ליומפתח ביטול מע   כבאים  קודפימפתח  ו בנוסף  יותקנ   כניסהבקומת   
ול  ת תפעמאפשר א  רל ללחצן אשביפתח במקמבנוסף    יותקנו   ל תחנהבכ
הל וכן  קריחצן  הדרישאה  עפ"י  .שילוט  ההפ  לכ  ות  ומראה  עלחצני  לה  

 .      IP X3מידות ישות עקומות יעמדו בדר
  , יתעלשבשרות המ  ומהק  לכל  סימוןצן ונורות  ת: לחכולל  טבלת הלחצנים   -תא     ב

דלת,   פתח  סלחלחצן  דלתגו צן  בהפעלהמוא  מפוחמתג  ,  ר  מפסק  ר   ,
ינטרקום מואר בהפסקת  ת א והפעלעקה  צן אז, לחפעלההמואר ב  ורה תא
,  חשמלהפסקת  מואר ב לחצן הורדה בחרום    ,  אינטרקום  תכמערל,  חשמ
ומרחצי   קומו כיוון  "אה  דיגיטלי   מערלאינטרקום  רופוןמיק  ,  2ת    כת, 

אוטומטי,  ונ כיו -דו  נטרקוםאיל וחייגן  ק חו י  אלקולוי  מיקוםטרוני  י    על 
   .המעלית

טוהתבפתח   יותקן  פו   רא  אחר    72  )עם  ם טרייטואלק תאים  דגם  כל  או  עיניים 
 . "י היועץ(עיאושר ש

ות.  רישום קריאמנורות  ובעלי    םיונדאלי נטי  לך", א"מיקרו מה  מדגם  כל הלחצנים
בולטים  יה  הלחצנים ב  מהקיריו  לא  על,  של  קוטר  ספרה    מ"מ  20-מות  פחי  עם 

א  בת   ריאה(ל לחצן קעאחר לחיצה  ל  וי קוליייל, חיו ל כתב ברת )כולומוארת  בולט
 .  י לחצני הקומותגב  עלו
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הלח יכל  ישראליבדרישות    ו מדעצנים  סבי  –  3.1חלק    1918ת"י    תקן  בה  נגישות 
ת"בנויה   וסידונגישות    -  70ק  חל  2481י  הכולל  מ נכים  לאנשים    םיוחדירים 
 . יםמוגבל
מכל    ויהי   ורשיבח  -  י הכיווןומות וחצאה הק רמ,ים  צנהלח מיקום טבלאות  ,הדגם  

אישור  אם לת בהוה ע"פ  ויהי  האם(הדגם של חברת    לפי)   ברהם בח הקיי  גם מפואר ד
בכתבהאדריכל   הח   .והמזמין  ואבייזוק  הפיקו פנלים  יהיה  זרי  בד  רגים  באמצעות 

נ"ל  ה   -הלחצנים במפתחות  ת  י המזמין החלפע"דרש  אם ייב  נסתרים.  שקועים ואו
 .  צניםת הלחמנו פלטוז ן לפני שהונתוראה תי בלבד שההב נוסף ולא חיווצע ל יב
 

 ותמתקני בטיח  517.1
י  ההפעלה ע"   ם כאשרהתפיסה יופעל ע"י התקן קריעת כבלי  תקןה  -  יסההתקן תפ

א  רפיון קריעה  הכבל  ו  לבצשל  אפשרות  תהא  מ.  הפעלה   לע  י  כד פיר  חוץ 
יותקן  על התא    ההתקן.פעלת  להרמה  עה או רפיון הכבלים ג רי להוכיח כי ק

 . התקן  פעלתזמן ה הפיקוד ב שר ינתק את א ג מאולץמת

ופת חירום  אזעקהאורת  על    -  תבמעלי  עמון  הפועלת  חירום  תאורת  תמצא  בתא 
הוא על  האזעקה יופעל אף  . פעמון  "י התקןהפעולה עפמטען. זמן  ללות וסו
 קנו בלוח הפיקוד. ות וללה והמטען יהס לה. הסול ידי

אורת  מפסק לת   ובור יותקנ   סק מוך למפר הפיר סבבו–פיר  זעקה במון אפעורה  תאו
ווהפי  הבור לידר  יותקנו  חשמלכן  שקע  אזעקה  הפע   ולחצן  ו  פעמון  לת 

 חיצוני. 

התחמ  -  גובלים הקיצונעל  יותקנ נות  מפסקייות  מאולציו  קו  ם  יפסיקו  אשר  ם 
 יקוד. פ הראשי של 

ה פיבבור    -הצפה    חיישן הצפ  תמעליר  חיישן  לפיק שיחובה  יותקן  המר  ת  עלי וד 
 .צפת הבורה הבמקר היונ לי העתחנה לפנללית לעלות  עמלפקודה  תן יוי

בחרוםהור ימצהשס  בתיבת  -  דה  הור תומים  שסתום  יהי  א  שניתן  עדה  ליו  לפקד 
ל  יצה ען. לאחר לחלחצן בתא המעלית, סוללה ומטע   ידיחשמל על    בהפסקת

 תרד המעלית לקומת הכניסה. , הורדה בחרום  לחצן

הד אוטומטתיחה  פ של  בהפית  חשמלתות  פת  –ל  סקת  ת  הדלתוחת  י מערכת 
ס  עלית במפלהמ  רות כאש ית של הדלתה אוטומט פתיח  שרתהמאפ  ומטיאוט

 תונה.  הקומה התח

 
   רקוםאינט   .1617

המנהל  המכונות  יקוד/פ  ארון,  התאבין   כלוחדר  שתבח  או  ע"יעמדה    ן המזמי   ר 
א תותקן   ניקל  ינמע'  מצברי  הכוללת  א מטען    , מיוםקדטרקום  וטומטי  וחייגן 

   פיקוד. בלוחו ותקנ ן י והמטע לות הסול י הקבלן.ד ל יע  וסופקוי נוותקיש
 .   אוטומטיתקנת חייגן ה צע תבובתא 

יועחיווט של המערכ ע"י הקבלן ונהמכ פיקוד/לארון  ברו  ות    ות וחיבור בתא יבוצע 
 ות.המערכ  מתקיןבתאום עם 

 
 חיצוני   ון אזעקהעמפ  1717.

הכוללת   ןבתק כנדרש וט ילקה וש ערכת אזעתותקן  מור בו ן באזיימחוץ לבנ
  וחיווט ע"י   צנרת קבלן.הדי  על ין שיותקן  ויסופק טעומ ל קדמיוםניק  מצברי
 המזמין. 

 
 
 

   ק"ג 630נוסעים עומס  8לית  מע –  קיםלד ופרוט החמת ציורשי
 ים המוצעים על ידו. רי והחלקים העיק הציוד  רשימתיפרט את   ןהקבל
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 דגם יצורארץ רת ותוצ ק  ר החלאות מס'
   הידראולית ה יחיד   1

   ( םיבוביס  ומס  )הספקמנוע   2

   םימבוקר אלקטרוניםשסתומים   3

   בוכנה   4

   SOFT STOPמנגנון בקרה לעצירות/  5

   ן תפיסה קהת  6

   מתנע רך   7

   לוח פיקוד   8

   ד תא לש  9

   א פסי ת  10

   תא  11

   כולל השלד משוער * אתמשקל   12

     טיתאוטומ ל דלתעימפ  13

   וטומטיות א  א ופירות תדלת  14

   ם שקופימ  15

     וחמפ   16

   חילוץ במע' פתיחת דלת אוטומטית    17

   כבל כפיף   18

   ם אביזרי פיקוד ולחצני  19

   ים פגוש  20

   אינטרקום   21

   טור תאים פוטואלקטריים    22

   ומטי  חייגן אוט  23

   יישן הצפה ח  24

 
 ולי רא יוד הידהתאמה צ דיקתרך בער לצוד משושליש לציין משקל תא כולל   -*
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 ם בבנין ים מתועשמנטיאל  - 22 רקפ
 
 םייפויוצ ותמחיצ 10.22
 

 כללי  1.10.22
  ורט פניות וכמעים בתוכפיטים המו יה לפי הפריה גבסלוחות בדות ע עבוביצו 

ן,  משרד שיכו  - ישראליה  המרכז הבניי ת  בהוצא בס"ג  יך למחיצות"מדר  פרטבמ
י  פרט, ע"פ זהוחתימת הח  םיודכנית ל חרונה עא  בהוצאה והנדסה ןכנו ת אגף
 . כנתהמעודהדורה  במ ,"אורבונד" טי חברתומפר

 .רשיםם הנדטומילהקפיד על האי יש 
 
 גבס  ייוציפו  יצותמח 2.10.22

 
 חומרים  .א

יני  חס) ורודים או ו/מים(  ידיעמו ירוקים )ם ו/אבניל סגב תלוחו  (1
 .ממ" 12.5בי ועב י אש(וחסינ  םיי מ יד ים )עמו/או ירקרק (אש

רש עם כנד ברוחב  ניםום מגולו פילירומפ  מורכבת  הי קונסטרוקצה (2
לה  יע  בכל מקרה לא .בלןס הקשיקבע ע"י מהנדק חר ם במניצבי

 .ס"מ  40ל ע  הניצביםהמרחק בין 
כדוגמת   יםרופיל פת מכבהקירות מוריפוי לח  ציהרוקטהקונס  

מ, " ס 2-3בי ים בעונ וולו מג ומגה" פרופילי "או ות ו/א יצחהמ
 . פקח באתרמוקביעת ה  תיום לתוכנבהתא

לוחות בכל  ניש)יות קרומ -דו  או/חד קרומיות ו   ויהי צותהמחי (3
 .תוכניותתאם לבה, צד(

   וחבבר היויו  הכללי  ור במפרטאמל בהתאםיבוצעו  יםקיפ זה (4
י  רטתאם לפבהובתוכניות   רטכממפו יצהמחאם לרוחב הבהת

 . לפחות מ"מ 0.8 וביבעובונד  חברת אור
נדס  ה חריות מ ה באהי ( י , ניצביםת לד )מסילו שה פרופילי   עובי (5

 . הקבלן
י  משקל מרחבוב  ממ" 50י צמר סלעים בעוב  יו למיי הפנימ בחלל (6

שקל  מוב מ"מ  50בעובי  תזכוכימר צ מילויו  ו/א  קמ"/ג "ק 80
  כבה יאטילןולפקיות ש יכולל ציפו   ויהמיל  ,קמ"/ג ק" 24רחבי מ

 . מאליו
ת  ד" למניענב' "אורבוחל מיוחד ש אביזר   י" חוזקו עונים ירזהמ 
 .ידוד ממקומםבזרוני השת מליג

  וביבע מפח מגולווןיוחד וף מלהרכיב זקף משקש י  לתותדי הדבצי (7
ע"פ    ייצובלי סנד"י  עהעליונה  ולמסילה ה זק לרצפמ"מ מחו 2

לי  פי צע פרוהקבלן, יב צהבאם יר, ןלחילופי ."נד אורבו"ב' ח פרטי
R.H.S. חד, על  ו ימשקוף המה ף קום הזקבפתח במ  םגולוונימ

 .  א תשלוםולל נושבוח
 
 ביצוע  הנחיות .ב

 EPDM ו פסי איטוםיותקניים  האופק למסלוליםת חת ומ למע (1
רה  ולתק  צפהלר חות וקצוות הל טום בין איה  .יבנדו/או קומפר 

 .ריליאקמרק   תצעואמב יבוצע
  ת סתימהמ לרבו"ס 1  בהיץ בגויש לעבד חרה המחיצ   יתתבתח 
 . ן הגבסרהנחיות יצ  פימתאים ל מסטיק הב

עברים של  המ רעבו  .בטוןתקרת התגענה עד ל בס גהלוחות ו לדהש (2
נרות  צ  תקשורת,ו  חשמללות  תע  וירלות מיזוג א ון תעת כג מערכו
  מסביבד של פילי ומפרת רות מתאימון מסג הכיש לי .בות וכיו"שונ
טום  יאפרטי   .ת הגבסוחלו בתצע הרכחר מכן תבו לארק  .םחיתלפ

ת  ום בהנחיורטימפם האם לפרטית בה  יבוצע םרייב למעבמסב
 . טיהיועץ האקוס

רת יורכבו בעז  הבטוןקרת ברצפה ובת כבות ורמ ה לותהמסי (3
  י" קבע עם י רגיהב רמספ .7/35פלסטי  תדומי 5/35ים למיתד ברג

 . ל המבנהש וקציהרנסטקוה  מהנדס
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לוון  מפח מגו ת וניחיצ  נת מגןיפ  י"ע הגנה  עתבוצאנכית ה פינ כלב (4
 PROTEKTOR  , מסוגגבס ותחיציות של מכקצוות אנ תבולר

1018/2162.   
רה  התקמהרצפה ועד רציף ופן את המחיצות בא  צעבליש  (5

קודם  לבצע יש ה,  בודענת סדר המר, מבחילוכ .יביתהקונסטרוקט 
 . ותטית אקוסרוקלאחר מכן תק ות ורצמחיה כל את

גבס  הת  לוחוין וחים שבור ת כל המלאטימ  יא אחרה לן יהי הקב (6
 . רותונת הצינ התק חרלא  צינורות,הלבין  

וך גב בת אל  מפסקים וכד' גב, םישקע התקנתימנע מיש לה (7
קופסאות יות דרך סט צות אקוי למנוע פר כד .בסמחיצת הג

  .ומז מ לפחות זוס" 60ל שחק מרלהתקינן ב  ות יששונ ל החשמה
 . םהחדרי ןיל ב קוגשרי  כזה ימנעו פןבאו

 .רתתקשו ו שמלתעלות ח ךפשריים דראש  עברי רעלמנוע מ שי (8
של יבלוט מכל צד   שרא סגורבוע ותעלה ק כך יבוצע קטע  לשם
ל  ש ת איטוםתבוצע השלמסה המכ לאחר התקנת  .קירה

רק מות צע ת הגבס באממחיצ בין ה לתעלהים שבין המרווח
 . ומריסטאל

משטח   ת עד לקבלכנדרש  קמרו ל קפיד עלטות יש להפ  ור ביןיבחב (9
   .צבעלן  חלק מוכמו

 .גבמדורף אלא ת לא יהיה חופוין הלוח פר בהת ד שיש להקפי (10
ות יועץ  נחיפ האש יבוצע ע"מעבר  נגד יטום המחיצות כא (11

 . טיחותהב
 

 וק זוקצית חיקונסטר  .ג
  לןעם הקבמט נדס הקבלן,מהע"י  ע בוצי  ונסטרוקציהון הקתכנ (1

   .שוםיילפני ה  המפקח  י"ר ע ושו, ויאועל חשבונ 
קצית חיזוק  וקונסטר  בוצעת מ(,ס"  330ל ע גבוהות )מ  ותבמחיצ (2

  .R.H.S ופיליפר,  הגדלת עובי הפח, םיניצב פוף ה בות צי לר
ם  וצית+ק ובות פלטק קרה לרלתו ו לרצפה אשר יעוגנ ניםלוומגו
 . ם וכדומהרותכימ

ם,  ונות תכנ וחדים, לרבמי זרים הבי אטרוקציה וה נס ר הקוימח (3
 . הדיר היחיול במחלכ

 
 םים מוגני ב גבס במרח  תדועבו 5.10.22

קן  ף לתנים יבוצעו כפווג מ חביםס במרצות גב וחות גבס ומחילקירות ב פוי חי 
 .יםוגנ ם מיים במרחבים פנימי וי ים וחיפ ת של ציפוי רכומע - 5075ראלי  יש

  
 תותב אוות ו/יוסטאקתקרות  20.22

 
 כלליות   ותדריש 1.20.22

 
ות  שות עמידיה וכן בדרמאד רעידות ולתקן  5103בת"י יעמדו  תקרו התכל  .א

 . ו התקן, ומסומנות בת921ת"י  לפי אש
 
ת תקרות  רכבבה ון ומוניטיןסיינ בעל היה קבלן מאושרי  ןלקבה .ב

  .המפקח אושר ע"ימ וסטיות,אק
 
התליה,  ת את שיטת וביצוע המרא ת וכניותקח מפא לאישור הימצי  בלןהק .ג

כות  ראויר ומע גזושמל, מיביזרי חא י שילובכן שלבו  בורחיגון וההעי
שלב  ל כבקרה וע הת של ביצ ות לתאום מלא י לן האחרהקב על .תאחרו
מערכות  המפקח כי הור אישלו רק לאחר רה יחהתק  שלבי .ושלב
 . נבדקוצעו ו בו קרההת  לניות שמעמכ-לקטרו הא

 
  אישור תאבל לקתקרה ו ה תלתליית יו, תוכננו ויש, על חשב הגבלן ל קל הע .ד

ם  גיאושרו יות כנהתו   .המפקח רטטי לאישוסב  יש חישוקבלן יג ה  .המפקח
 .םבמכון התקני
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מון ברור  סי עם  ריות סגורותהמקו  יזותיובאו לאתר בארה  רקי התחומר .ה
 . וגןומ  יבש נו במקוםן ויאוחס צרל שם היש

 
  מם באהעמודים שעיוהקורות  ה ,ורך הקירותא  ן לכלמיסוה מפלס התקר  .ו

 . המפקח יאושר ע"יוי  ד מקצועשה בציועיהסימון  .במגע התקרה
 
ם כנגד רעידות  ניו ים על יפוניים בקלות יהיו מחוזקר טות בתקהפל כל .ז

 .אדמה
 
 . העורףת פיקוד שוע"פ דריו חיזוקים וצעיב  במרחב מוגן .ח

 
 אטומים או ו/ ורריםמח  ,פחם מ מגשיו  ריחיםא ות ויקוסטיות עשרות אתק 2.20.22
 

  רותניות, תקכבהתאם לת ן ניונים בב זורים שאב להתקין לספק ו  ןקבל ה על .א
  (ררים )אקוסטייםחומ ,ניםמגלוושי פח  מגאריחים ו ות ייות עשוקוסטא
  ףעם כיפו מ לפחות,מ" 40ובה  ה "כתף" בגתהי גש  לכל מ  .ומיםאו אטו/
   .מגשהוק יז "מ לצורך ח מ 10 של ימיפנ

 
יה  ה יהחירור   .26% הי יה יםהמחוררמגשים ם וב חיארי ר ברו יאחוז הח .ב

 . מ"מ 2טר  ובקו פלוס מיקר
 
עה של  ביצה .ים הצדד ( משני PRE-PAINTכן ) ובצבע מ צבוע היהי הפח  .ג

יאסטר  ולליקון פפוס סיימט היה י י הצבע החיצונ   .נורה בת הפח תיעש
ים  פחההפנימי של ד הצ  .חקמפהת  לפי בחיר RALון בגו  ,ןקרו ימ  80ובי  בע
 .םלא סדקיל  כיפופיםעמיד ל היהיע הצב .הבצבע להגנ בעייצ

 
ציה  צעות קונסטרוקמיבית בארוקטסטקונמהתקרה ה ייתלום שיגמה .ד

 . ברגהות הח מגולוון ומוט מפ  העשוי אימה  מת
 
 .טרמ  1.20על לא יעלו ש במרחקיםהעזר תתלה ית  וקצקונסטר  .ה

י שייגרם  בלהתקרה ל שפירוק קל  שרשתאפ הצור ב קבעו בנפרדייות לוח ה 
 . יולאסמוכים ו או למ צט עמנזק לאלנ
הפח   מגשי  .מפקחת ה ופי הורא ת ול ני התכקבע לפי יי  לוחותה  םקווון ומיכי 
 .המגשים הקשחת ורך ת צד מורמים לצנופ דעלי היו בי
חיבור או  ופיל פר  כל גלה תורה שלא קיים ובצ נ  יהיו ותלוח ם בין ה וריחיב ה 
 . ישנ אחד ל יםדצמו לוחותשכ אחרים עיםמצא

 
-ת רעשים לתחיריעה מפ יתודבק  תהמחוררוסטיות  וק הא ותהתקר ך בתו .ו

0.75 NRC . 
 
ר  מעבנת פרופילי תק הפקה ום אס ולנה גה האקוסטית תכלדות התקרעבו .ז

   .ירו ומפזרי אי תאורה פ וסביב גווכד',  ריםסינ, תירות, מחיצוורך ק לא
התקרה   אתהתואם  RALור בגוון תנוי ב קלבע  בצקציה תהיה נסטרוקוה 

לים  ישל הפרופ  םתירים נאועל חיבו  דש להקפיי .חורש צבעב ו/או העצמ
  .טחלהקים במדוירונג( יתוכי זויות )גוכן על חהו( שנ למ )אחד

 
  כל .דרשנאחרים כ ם ואלמנטיםורי, חחיתוך פתחיםולנה  תכל התקרות .ח

 .תר באכים תוחי צעלא יותר לבפעל, במצעו יבו החיתוכים
 
שה  אפשר גיל על מנת  ל מקוםכ בים גשרוק המנוחיות בפיל קפיד ע לה יש .ט

  נחים ופרטי קצה, קוים מגשיםהמ קת חלו .קרהתלל שמעל לח ל נוחה 
 . המפקח ותי י הנחו לפ יבוצע

 
  ממ" 25י  ב לעים בעוצמר סרוני מז נחוהמחוררות יוקרות ל התמע .י

  מ"מ  25 בעובי יתזכוכר צמ וימיל ו/או   ק מ"/ג "ק 60י רחב ממשקל וב
  יוכבה מאל יאטילןלו פשקיות ציפוי  לכול, ק מ"/ג "ק 24מרחבי ל משקוב

 .יקרוןמ  30בעובי  
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  ו מגשים( במרחבא םאריחית )מדולריותבות פריקות מוקרות התול התכ .יא
   5103אל תקן ישרות  הצעוצעו כפוף ל גן יבהמו
ים  חבבמרו  נה במקלטיםוהתק  כן לי תכל  :ת פריקותות תותבורתק
   .ניםוגמ
ין  אחיזה ב  יקנת תפסקן להתת השת רינית לדהקבלן מופ  מתתר תשו הי בין 

 . יחידהל כלול במחיר ה כל הנ"  .שאיםנום הופרופילי או מגשים םחיהארי
 
 ות רות מינרליתק 3.02.22
 

  )צמריים ות מינרלחיהיו מלו  אקוסטיים  ייםיפו וצ אקוסטיותקרות ת .א
  רטם למפותאהמפקח, ובה  "יים ע שרמאוס  או פיברגל/וס( ו דח כית זכו

   .wα≥ 0.90הממוצע מקדם הבליעה  .תומוי הכובכתב בתוכניות  
 
בות  לר  (ניסילקו) "AKUTEXTמסוג " בעפלים בצוהיו מטי האריחים .ב

וחות  של הל לוי החלק הג   .ליקוןסיבקשים ו מוים יהי השולי  .העליון  החלק
ות  ורק יד ד לועיב לאחרריחים  הא כל .יצוקבע אקרילי בצ יהיה צבוע

 . םייל הקשחת השו זהה שלל יפוברו טתחים יעופ
 
  יהנסטרוקצוצעות קאמטיבית בונסטרוקקה ה קרלו מהתיתים יאריח ה .ג

 . גהוטות הברן ומוויה מפח מגולומתאימה עש
 
 .מטר  1.20על  שלא יעלו רחקיםבמ תתלה העזרוקצית  קונסטר  .ד

  ייגרםש י בל קרהתשל ה קל  פירוק שרפצורה שתאעו בנפרד ביקבי הלוחות  
 . וכים אליואו לסמו עצמ למנט נזק לא

  חהפ מגשי  .חמפקת ה אולפי הורתכנית וה פי ל  ייקבע  ותלוחקום המיון ויוכ 
 .שחת המגשיםלצורך הקמים  ורדפנות צד מ  ייהיו בעל 

בור או  חי תגלה כל פרופילשלא  צורהנקיים וב יהיו ותח לון ה ם בי חיבוריה 
 . ילשנ חד אדים צמו לוחותשכ םעים אחריאמצ

 
מר  ג פרופילי  נתוהתק ה  פקס לולנה גם אטית תכוסהאקתקרה  בודות הע .ה

  יםהפרופיל .ירוומפזרי א  הור גופי תא וסביב  ',צות וכדות, מחירקי רךלאו
(Z  +Lחיי ) וון  ר בגקלוי בתנובצבע ו י ויה חהמפק דם של בים באישור מוק

RAL ל  שתים נאו  יבוריםח  ללהקפיד עיש  .עצמה קרההתואם את הת
  .ים בהחלטיקמדו ג(ונרי זויות )גחיתוכ  עלכן הו( וחד למשנים )אילפ פרוה

 . ממ" 2ל ש ו בעובי ( יהי L+Zם )ליהפרופי
 
 . שטים אחרים כנדרים ואלמנחור  ם,חיתוך פתחי  הות תכלולנרתקה .ו
 

 סת גב מלוחורים וסינות ותקר 4.20.22
 
  ,םיר רוחמ  וא/ומים  אטו  ת יהיוחו והל  .מ"מ 12.5בעובי יו לוחות הגבס יה  .א

 . תוכניוהתאם לתב
מ"מ   0.2בי עו סטית בקוממברנה א ל כול  יםללוהמחוררים כלוחות ה 

 . ללוחות תהמודבק NRC  0.85 – 0.8ה של יג ספ ברמת
ור  בגין חיר תוספתל כשולם לא תריכל,  לפי בחירת האד  רור יקבעהחי וגס 
 . תנהמש לרי ו/או בקוטרא רגול

 
י  צעלאמחיות גבי ההנגשה להד עם  בלןקעם הס מטמהנד י" ע יקבע שלדה .ב

 . תטרוקטיבינסהקו  רהתקלה והחיבור התלי
 . F-47וג סמ אורבונד ית שלר קווקציה מבקונסטר  תמשהשיש ל 
 .יםמ מתאי גבס ולוחותמש בחומרי שלד יש להשת גלים עומה  בקרניזים 
 .פרטי היצרן ומ  יהיו ע"פ פרטי וררותהמח לד לתקרותהש 

 
רים,  פרינקלס רה,י תאוכבת גופור הרעב  נותההכ   כל ויעש  הגבס תרוקבת .ג

 . ב"וכיור יזוג אוילמלים  ריג ,גלאים
פס  מ  גן חיצוניותמבת פינות  כהרפיד על קיש לה  םיקורטיביד  ניזיםרבק 
 . נכיתואקית נת בפינה אופוולדה מגול פ
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  יםיוקים סמו שבונו, חיזל חע ע"י הקבלן וע ויבוצכנן  צורך, יתוידת הבמ .ד
  ל ע"י האדריכיאושר ק  יזורט החפ .ופיםאת הגשינרך לצו אורהזי תלקרני

 . דהירי היחימחול בכלו
 
  .ן לצבעכמוחלק מו  חשטלקבלת מ עדכטל שפיהיה ב  התקרות לר כגמ .ה

 . אדריכליות הנחה ל וכן ורט למפ אם רות יבוצעו בהתשכל התק בזה גשמוד
 
  תנחיו"פ ה לבד, עב רברולר קצהיה באתר, ת תהתקרות המחוררוביעת צ .ו

 .כלהאדרי לבחירת גוון ב ,צרןהי
 
  מ"מ 50בי  ובע יםמר סלע צ ו מזרונינחת יורוורחהתקרות המ  מעל .ז

  ממ" 50 יבעוב תזכוכיצמר  יומיל ו/או   ק מ"/ג ק" 60 מרחבי קלמשוב
  ה מאליוכב לןיאטי פולשקיות יפוי צ ל, כולק מ"/ג ק" 24משקל מרחבי וב

 .מיקרון 30בעובי  
 
ק  חל  5103 אלין ישרפוף לתקצעו כבויים וגנ מבים  במרחרציף  בסגתקרות  .ח

3,2,1 . 
 

 ותמאדוג 30.22
 

  ,', רצפה וכוהרתקציפוי,   ה,מחיצשל  כל סוג מ גמא אחת הכין דול לן קבעל ה 22.03.1
  .מפקחיו יורה העל  ותמו קבמ םתע אוולקבו סגרת עבודותיו,במ יםרכבהמו
ת  אגם נה לתכלוקח ודי המפ י לשיקבעו ע ות ובצורה מידגמאות תהיינה בהדו

 . התאורה  תעלות
 

דרישות  : את יקובמדה ותשקפנת ל הבחינומכמות שלמו אות תהיינההדוגמ 22.03.2
שרו על ידי  כפי שאו  בודההעואת תכניות  פרט הטכני מה  הוראות ת פקח, אהמ
 . קחהמפ

 
  ת הדוגמאו ור סופי שלאיש ה אך ורק לאחר ייעש ודותלל של העבע הכוצויהב 22.03.3

 . רשוכפי שידיים, נוי הש ללת כח וההמפקל ידי ע
 

 .קחפהמ  דיו על ישר בעו ויאויקרות  תקה לוני הצבע שגו 22.03.4
 

ולכל   לדוגמאות פקח המ לקבל אישור  על הקבלן  לעיהאמור ל  סף לכלנוב 22.03.5
תקרות: סרגלי  צוע הת בי ש בהם, בעלהשתמו תש בדעם שיהאחרי  האביזרים

 . וכו' קה,אקוסטיי ר , אביזיםברגים, פח מר,ג
 
 תכולת הפאושל  40.22
 

 כו'( וים ורת, סינ רו תק ,תוציח מ) בסג טי נאלמ 1.40.22
 ר להלן:הנאמת כוללים גם א  רי היחידה ימחהכללי,  במפרט ורוסף לאמבנ
 . נים התק  ישור מכוןוא  נםנו כבות תה לרת נשיא קונסטרוקציו .א
  תרבול לימפורט לעחדים כיו מ אלמנטים יזוק כולל ת חקונסטרוקצי .ב

ל  הקבלן ועם מטע  ורקט ושור קונסטרואי  R.H.Sי רופיל פכולל  כנונםת
 .חשבונו

צה  בקולל גליפים כף פתחים וקהיליפים ב ג,כולל רשחים כנדיבוד פתע .ג
 . כינקי וא אופ נמוכותפשיות ומחיצות חיצות חומ

צמר  ב תוצינורו  סביב תעלותום לרבות איט  ניהםלמי םטומיהאיאת כל  .ד
 . טיקהאקוס רטפפי ק לר וכית + מזכ

,  יםי ונלאגדיקים  זו העזר, חית י וקצטרנסו חיבורים, קקים וה זוהחיכל  .ה
נדרש  כל ה ו עזר למיניהםה חומרי  ץ,ע י חיזוקה,מדות אדיע וקים לרחיז
 . קנה מושלמתלהת

חות  בטי הנחיות יועץ ה ש לפירי אכנגד מעב  יניהםלמ  טומיםהאי את כל .ו
 . יקהאקוסט פי פרט מרק ל +   כיתזכו רות בצמרוצינו ות לסביב תע ואיטום 

ש  י שידרוכפ ידותמ וב יםאמיתי  יםל ובחומרוד ת בגשו רודגמאות הוהדכל  .ז
 . ריכלהאדו/או  פקח המ  יר סופי ע"ול ועד אישכרי או האד/והמפקח  
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כרוכות בהן  אות הההוצמפקח וכל רוש הידשימות והדגדיקות כל הב .ח
י  ליקו כל קון תי  תת, הוצאוקוסטיוא תבדיק  בותלרות מהן,  ובעוהנ 

 .דרשייששינוי ל וכ  ה בהןשיתגל
 .ועגל ובשיפעוד במ בועי .ט
 וכו'   וםפילי סיותוק,פרניפרופלי ,פינות  יפילרופ .י
 . פכטלש .אי

  אלמנטי בלבים שו מטים הלמנת  לכל הא וההכנוזוקים וקים החיהחיזל כ יב.
לרבות  רבונד,אורטי חברת  גבס ,לפי פהי  אלמנט  ויים על והתל הגבס
נטי נגרות ונות,אלמ,ארות עשות  מתו ,מחיצנותחלוות,תדל
  וגנטי מיזשמל,אלמחטי מנאלציה,טלנטי אינסלמות,א גרמסו

אחרות  שונות ,מערכות סוג כלנטי חיפוי מממיניום,אלואל אלמנטי ,אוויר
 במהלך הביצוע. ידרש אשר תוכניות וורט במפכאחר  מנט וכן כל אל

  
 ת אקוסטיורות תק 204.2.2

 הנאמר להלן: ם גם אתליול כ דה חירי היחימי, לט הכלרמפלאמור ב בנוסף 
ש   ידרכל גובה ש רש ובשייד ככל ית וראשיתמשנ ה יא שיות נקונסטרוקצ א.

 ים. התקנ  מכון רשוואי  נםכנוות תלרב
ת אחרות  כולמערו ב"ו אויר, גלאי עשן וכיוג יזי מת ומפזרות לתעלוהכנ .ב

 .דרשכנ
 העבודה.  צוע יים לב שרוזרים הדירים והאבכל המוצזר וי ערחומ .ג
בר וכל  ר ומע גמ ופילייאה מפח מגולוון לרבות פרש פילי הנרופ כל .ד

 לעיל. פורט ים כמיזוקהח
עבודה  שלם של המו ועצלבי כל עדדמה האת  ד רעידכנגרות תקוק החיז ה.

 ל. יכ דראישת התכניות ו/או הלדר ף כפוב
  ששידרו פי כ מידותבומיתיים ומרים אובח  ודלגת בשו ת הדרואוגמוכל הד .ו

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יסופי ע" רעד אישוו  כלרי אדקח ו/או הפהמ
בהן   כותהכרווצאות  הה  המפקח וכל דרוש ות שי דגימבדיקות והכל ה ז.

ן כל ליקוי  יקו ת  אותות, הוצת אקוסטידיק ב תלרבומהן,  בעות והנ ו
 ש.דרייוי שינכל שו  הןב שיתגלה 

  תקרותב םלבים המשו ינט כל האלמלההכנות   זוקים וקים החיוחיזה כל .ח
מנטי  אל לרבות , התקרות האקוסטיות  ים על והתלוי    תטיווסהאק

טי ,אלמנאווירג ושמל,אלמנטי מיז י חנט,אלמ אינסטלציה
ן כל אלמנט  וכ אחרות ונות ש ג,מערכותסו מכלחיפוי  טילמנם,איולומינא
 וע. צ הבי ך ש במהלדרת ואשר ייותוכנב רטור כמפאח

  
 
כלול  ם ים מוגניחבבמר ותוד בצוע עקוד העורף לביפי יע"   שהנדר  כלש בזאת שודגמ 22.04.3 

 ר יחמב
 

'(  וכוציפויים שונים  רות, , תקה )מחיצותפרק ז ב תעבודוה  ידה של כלרי היחמחי 22.04.4
לרבות תאום   כו'ו  אש וי, גיל תאורהפי גו  יר,יזוג אומ לציוד  יםתיחת פתח פ כוללים
  האלמנטיםביעת  לקההכנות   ,כליםק מחוז יםים,משקופתחק הפזו חי, הפתחים

 ים וכו' ח קביעה בפתלם ועדיהמי
  
 יאה קצית נשסטרוקונ 5.04.22

רות,  תק רק זה )מחיצות,ים בפלמנטשל כל הא יחידהה ישמחיר ת מודגש בזא- 
,משנית  סוג כל  מ יאהנשצית הסטרוקקונשל  וע ן וביצו כנללים תכו ( ו'ם וכ יציפוי 

 . תמוסמכה שור מעבדי קבל ותרב לוראשית 
ת  סטרוקציקונ צועין ובנוחיר כולל תכמכל סוג, המב תות/יותטרות אקוסבתק -             

  ככל אשית,מכל סוג וית ורמשנ  צית נשיאהסטרוקונקרבות ל ה מכל סוגנשיא
 ש . דרגובה שי לשידרש ובכ

י  יד ערוך על ט מפורי טטסות מפורטות וחישוב כניתונו בועל חשיכין  לן הקב -             
של  ת פי התוכניו  לה תבוצע עאשית הנקציוקונסטר .המפקחר  , לאישוירשו ס דמהנ
 . ןלל הקב ש נו הבלעדי ל חשבו הנ"ל ע  כל .בלןקה

 
   הפרופילים מכל  כלים גם את רק זה כוללל כל האלמנטים בפש מחירי היחידה  22.04.6

   י ילא, פרופגאומי , פרופיל,פרופילי הפרדהפינה, פרופילי L,T,Z,L+Zלי פרופיסוג,                 
   ים במיפגש קירות/תקרה,פרופיליםק,פרופילניתווקה, פרופילי ל פרופילי ח ם,סיו              
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 ובכל מקום כל שיידרש  ,כ, מכל סוגאחר שיידרשה/קיר, כל פרופיל במיפגש רצפ              
   פי ניות ולכבתום ת ובפרטיכמתואר בתוכניוכל וכל לפי דרישות האדרי, היידרשש              

 נור בגוונים ודוגמאות לפי  בועים בתים צים.כל הפרופיל ניפרטי היצר ומ פרטי                
 בחירת האדריכל.               
 



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       184  

 רתא ויצוקים בת קדוחים ו נסאכלו - 23פרק 
 
 כללי  .123
 

עבוד 23.1.01 ב וצעיב   וס הביס  ות כל  לו  מת הנחי התאם  הכות  קונסטרוקציה  נן 
  י יועץ "רוש עהדכל  .  ט הכללירבמפ  23לפרק  ם  תאובה  קערקץ הועיות  הנחי ול

 ר מחיכלול ב  הכללי  פרטהאמור במוכל הקרקע 
 

 דותויס ימון מרכזי ס   1.0223.
מר   .  1 ייעי  כזיסימון  מודד  סודות  ע"י  הקך  מוסמשה  ל  וע  ןבלמטעם 

 שבונו.ח
המדידהיש     .2 יבטיח  טת  מרכמיבס  וקיד   ווהציוד  כל ון  כאשר    יסוד  ז 

 ברות.נה מצטי תהי לאות שגיאה
היסוסימון     .  3 יסו צירי  "מא מן  דות  שנית  בטחות"וביתדות  יה  יהן  כך, 

מכונלבק מרכז  את  הר  תוך  ק ת  הדוח   מהלך  לאכדי  וגם    חר קדוח 
 קיים. ינו ר א כב הקדוחז רכשהיתד המסמן את מ

 
ע 23.1.03 להגיש  הקבלן  סיום על  עדונ כתו  דת ועב  ם  )ית  מעודAS MADEת  לפי (    כנת 

ע  צועביה ה בושל  העדותתוכנ   ביסוס.דות  ע  ית  דיסקתעודכן  ימסר  ת וט  "ג 
י לקבלת  ת היא תנא י תכנ מוסמך. הגשת ה  י מודדע"ע  כנית תבוצ . התוןימזמל
תשהע לא  עבור  םולבודה.  מחיר  זוכנת  תוספת  לשמש  תלא  יא  וה   ית  וכל 

ע"י    א אושרואשר לדות  ם בעבוייו ינש   לן על הקבל לתביעות כספיות ש  כבסיס
 . ועהביצ בעתח פקהמ

 
 של הקבלן  ת כוללת חריוא 41.0.23

הכלויב  הקבלן  את  לנצע  התכניו סאות  שיטול ת  פי  המתואפי  הביצוע  רת  ת 
נו  הם אי שבע  לדעת הקבלן המיד  םא  הקרקע.יועץ  ם להנחיות  והתא  מפרטב

לבצע,עק,  מספ ח  ליו  נוסשעל  בדיקות  הדבונו,  הגצ ל  לות  ורוש פות  שת  ורך 
 העבודה. וביצוע הצעה  ה
מבכ  והכל  תלשלמו  חריותהאקרה,  ל  היווצ ונסאות  מפולאי  בקידוח    לותרות 

אם  עליו    החל לעת לדבלבד.  יש  נו  באמצעים  לאבטחת  י וספ נקוט  שלימות  ם 
 . שה זאת על חשבונועי  ונסאות, הואהכל

בחשב   בלן הק  על 23.1.05 בהלקחת  הקי צון  מיקום  את    ב צלמם  אבהתדוחים  עתו 
 דני. יקידוח רבות ל  וחדיםמי  יםכל שימוש בהצורך ב ואת  בשטחהקיים 

 
 הקדיחה     623.1.0

ח  וקידיצוקים באתר ב  לונסאותכת  שיטקבלן בידי ה  לוח יבוצע ע הקד .    1
 מוש של וידייה. שיב יתכן צורך , M-150נה יבש מכו

 המפקח.   רישון אטעוציוד ה .2
מרכזיות    יש .3 את  ודו יהק   מכונתלוודא  לאנכיו  תאח  התה  תחלת  פני 

 .לכה די מה כ תוךן דיחה וכ הק
הנהמ   תהסטיו  .4 ההכללי  מפרטב כמפורט  ן  ותרות  סטיית  לא  רמ:  כז 

 מרכז המתוכנן. ל חסבי ס"מ  5לה על תע
 . 2% -א יותר מל יר מהאנךסטית הצ .5
קד .6 צינה  ייעשוח  כל  מעם  כמ על גן  ור  ביון  צינוהמפרט  פורט  ר  כללי. 

 . קער הק נילוט מפן יבהמג
 לות מפו ני מפח ידוהק ל דפנות ע  ש להגןיהקדוח בכל שלבי   .7
ץ ומשקע חול.  י בות, שייר רקע מופידוח מקרהק תחתית    אתקות  לניש   .8

לה מיד  ייעשה  לבור י הכנסת  פנ ניקוי  גמרלפ  הקדוח.  הזיון  דוח  הק  ני 
סתנו הבור  ב קה  חמכיבת  שהוצא ל  כדמה  ומר  הפר  י קדוח  ת  למנוע 
 ציקה. היו יון זת הנסת הכ תית בעהתח

הת ניקוי   .9 ייעשה  קד חתית  ש"י  עוח  ביא  י  קבלןה  סגור. וח  ט מקדח 
משבחש דרישהמע בון  וה  ות  בהחצזו  סיום  לפת  ורך  עם  המקדח 
 ון.כלוב הזית קדיחה ולפני הכנסה

  וח והכנסת הקד  ה מיד בגמר שה תעשהיציקך  כ  העבודהאת  לתכנן    יש .10
חות  ר הקדוח לפגמב את  כלע  ישה,  ב ביציקעיכו  עלול לחול  םיון. באזה
עו  1.0 סמוך    מקמ'  היצימוע לעד  חה.  ק ד  נסת  הכ   לאחרב  עיכול  באם 
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להיו הז יש  אווציאו  ן,  הבלנקות  בשנית  ת  בעזרת    ר אכמתוור,  לעיל 
 מחדש.ון את הזי   ר, ולהכניסשטוח סגוח מקד

  ציקה. עד לגמר הי העבודה  ת פוובטחת רצישמ  יבקדוח לפנ להתחיאין ל .  11
 עבודה. סוף יום ה נןיתוכ   וה זיש לדרבהתאם 

 
 אותבכלונס יוןסידור הז .0723.1

וההזיו   כלובה  בנמ    . 1 של המפרט    23031בסעיף    ט כמפור  חתו תהיהקשן 
 לי. הכל

  ם פנימיי  יםו צלביים א ות האלכסונט, המוי הכלל ר במפרט  מובניגוד לא .2
ימדד כל ימחו ולא  במחיר  רם  חי  .זיוןהול  חישוקי  של  זוק  ריתוכים 

 יון. זהמחיר  ב  םוליכל
 תכנית. ם בנימצויוקים החישה  רק זיון,ה עם פלדתימדדו,  

ממש הזיוכאשר   .3 אינו  ע ן  ליך  חישותד  לרתך  יש  הכלונס,  קים  חתית 
הבקר לצ בחלינורות  התחה  שתוק  הכלן  איןו ל  שבו  ע"מ    זיון  נס 
 דדי. ם ההקמרחם וירת מיקומיח שמבטלה

 ר הכלונס וטלקהתאם ב  "מס   5-8 בטון סביב הזיון יהיה הי סוכ .4
 
ע"ייובהזיון  ב  סביבטון  ה  כיסוי .5 בטגל  טח      מיפרט בכמפורט    וןילי 

 הכללי. 
 טיק.השתמש בגלילי פלסל אין  

הזי .6 תעשהוהכנסת  מנבע  ן  פגי  וףזרת  כאשר  בד  עהללא  הבור.  פנות 
במרכז  ב הזיון  ואחד להרמת כל:  פיםנוי מש בשנ ש להשתמיד  בהזיון כ
 . רתו לבוורדאנכי והו למצב  ת הבאל והשני הכובד 

 
 וןבטקת היצי .081.23

ק"ג    400פחות  למשאבה", יכיל  ג "בדרו,  6ך " סומב  30  -ב  יהיה   ון הבט .1
ויצמנ למ"ק  לדרי ט  ת"ישתאים  יצ  1חלק    466  ות  ים  במ   וקלבטון 

  ט מנפחת מכמות הצלא יו  ,  הכלליבמפרט   ר מואבשיטת טרמי. בניגוד ל
 ת. בערובתאפר פחם  המצאות הנ"ל עקב

יהיה  החללים    וזרש, אחנדח הסומך הטובשי  ם כךו מוספיספובטון יל .2
  מר שעות לאחר ג  3ת עד  לפחו  בות הבטון תעוכוהתקשר  6%  -ל  4%  יןב

 קה. היצי
התערוכיבמר .3 וה  בת,י  לב מוספים  בהוספתם  ל  טוןאופן  ר  וישא יובאו 

 ח. מפקהם של מקוד
 מפרט הכללי. פורט ב מ כ היציקה תעשה .4
אחרת,  פסולת  כל    או  ,פרמע  ון נקיבט  בלתעד קהפסקה    א לל  קה היצי .5

 כלונס. אש הבר
יהקבל .6 את  ן  לסלק  המעורב  הבטידרש  מהחבון  העלימים  של  ון  לק 

 נקי. ן ה טו ס ועד לבונ הכל
  ן ועל חשבונו לקב ה  ו ע"יק זה יבוצעות בסילווכ רת העפר הככל עבודו 

נית  פ מו  לןהקב  לאופן הבצוע. תשומת לב  המפקח   לת אישורר קבחלא
 השטח.  ך מפניהנמוס פללמים ת יצוק סאו לונשהכ לכך

 לפחות. םמ' עליוני  3ק ויברטור לעומ  עם את הבטוןלרטט  יש .7
אפרו .8 שליפ ק  המ ת  ו  שיעשה  תי  גן צינור  לאחר  שכלורק  זיון  ה  בובטח 

בבטאינ שוקע  הטו  ל ב.  ריון  יש  מקרה  שלי הבטכל  תיווצר ח    א 
הכלי"פטרי  של  העליון  בקצה  בק  ואהו  ונס,ה"  ן  וכנ המתוטר  יהיה 
 ליון. ו הע צה לקד ק עבדיו

 
 הח ובקרפקו 23.1.09

ת  למקורור וודה באתלכל נק   עלמפקח להגי יע  לן לאפשר ולסיהקב על   .1
לכדהחומרים   החומרי  בדוקי  הציוד  את  על המום,  הקבלן    לאכה. 

וע בדיקות  צות וביחת דוגמאלקי  ךצורהמפקח עזרה ל  ותרשמיד ללהע
 . לפי הדרישות

יציקוהי  הקדיחה   ת כויא .2 ע ה  בשי בדיקב  לושי"י  בדקו  טה  ות 
 ע. קרקבדו"ח יועץ ה וארונית כמת ית והסרסונ האולט

תעשנקהבדי .3 מות  ע"י  מנוס עבד ה  עה  ה  תוצאות    פקח.המ  "ישתאושר 
ן  ל הקב, יחייבו את  חפקהמ ע"י    אחר אישורןדה זו, לעבמ דיקות של  הב
רת  דה הנבחבמעהי  לגב  בעות מהן. קביעת המפקחויות הנל המשמעובכ
 סופית. תהיה  יקותבדה ות וצאישור תי אלגבו
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בצומו .4 הבדיקועד  ו ע  היקפת  על  באופןן,  החלטה  ע  יקבע  "י  בלבדי 
תוח.  המפק בדיקוצאמתן  מא  ליותשלית  ות  של  בשלבים  וחרים 

 .ספת או פיצויות וםלן בשזכו את הקבודה לא יעבה
יבצע  הקב .5 ולן  עביהכנה  הבדיקות.  לבצוע  בסיע  בשיטה    ותקדי ור 

ת,  לונסאומהכ  20%  -בכ   בקרה,  ורותינצ  לןהקביכין    ניתרסואולטה
 מפקח. ת הונים ע"פ קביעם שבקטרי

 אות. נסל הכלולכ  ית תעשהיקה סונדב .6
  אי רשוהוא  ע הבדיקות  היקף בצו י  ב הקובע לג  יהיה המפקחקרה  ל מבכ .7

ההי את  סבקף  לשנות  בדיקהכל  ה   וג  הבדיקות גללא  בטול  כולל    בלה 
 . רילגמ

סמכת  ה מורן למעבדולהעביטון  הבת  וומאצגמאות  דו  קחתלן לעל הקב .8
  קוםמפקח במע ע"י ה בהבדיקות יקם ו . מספר המדגמיוזקבדיקת הח ל

 ס.ת לכל כלונ ת אחקני ת  ת מבדיקהפחולא י 
למלא,קבהעל   .9 כ  לן  כל  לביצפטו "  לונס,עבור  תיעוד  "  לונס כוע  ס 

 . 23מפרט הכללי בפרק  בלנספח בהתאם 
פסילתא ר  וישא .10 לתובהתנס  כלו  ו  מפרט  ראה    –קות  דיהבת  צאואם 

 לי. הכל
הבדיק בג .11 על  ות  מר  א  הקבלןוהתיקונים  הבקרה    ינורותצ  תלמלא 

 )גראוט(.   נטייס צמבדי
 עליון. הו  ס ע"מ לבחון את חלקהכלונ יפת את חש  דרושאי לרש פקחהמ .12
 

  נית ולבדיקה אולטרס ההכנ 1023.1.
 : תרהי  לת ביןלות כינ קה אולטרסובדיהכנה ל

ואר  תכמ  ובמקום  תזיון בכמום לכלוב המודיקה צדיב  צינורותנת  התק .1
 . ניותבפרטי התכ 

הכלדרישו  ףוובכפ  המפרט  בכל  ורוצינ  2נו  יותק ללי  ת    נבדק ונס  כלת 
 . רכוכל אול
ו אין  לונס שב של הכ   תוןו התחס. בחלקונלתחתית הכלהצינורות יגיעו   
ור  אישלשיוגש    אם לפרטתרות בהונ יהצע  לקיבו שוקים  , ירותכו חיוןיז
 . ם נמדדיםם אלו אינקח, חישוקימפה

 וע הבדיקות. מת בצלהשל ד ות עהצינור ת  ו ות ושלמתקינ ה על שמיר .2
 ונס. כל נוחה לשה  סידור גי .3
 . בדיקהד גמר ה ע זקתם מלאיםות הבדיקה במים ואחנור וי צימל .4
 קות. ר הבדינטי לאחר גמצמ סות בדיהצינור  מלוי .5

 
 סונית לבדיקה  הכנה 11.13.2

 תר: ללת בין היה סונית כו יקלבד  כנסה
  עד לשביעות רצון טון ומיץ ב  פים, ים רופ גושממים,    ונסאש הכלקוי רני  .1

 המפקח. 
 ס. לונחה לכנוור גישה  דיס .2

 
 פני הכלונס  סיתות   23.1.12

מתח  אותכלונסה  כל .1 לפנימסתיימים  ההחפ   ת    כמפורט כללית  ירה 
 ת.יו בתכנ

ידרש הקבלן לסתת  הכלונס, י  אש" ברריהטשל היווצרות "פ  במקרה .2
אתזב כלהשאיו   ה"פטריה"  הירות  בנ לונס  ר  הקקי  ן.  מתוכנ וטר 

 . נה נמדדתעבודה זו אינ
ה .3 ושברי  פע כל  מהב ר  מעבוטון  יסולקו  הסיתות  למקום  דת  האתר 

 שהוא. מרחק  לכלושבונו  ת הקבלן ועל חריור באחושפך מאש
 

 רכז כלונס מסטייה ב ןקותי   1323.1.
 ן. ים לתיקו שעים הנדרצסטייה כזו מהם האמל מקרה של בכ קבע ח יקהמפ
 ה. ל תמור א כולל   ספותחדש או קורות נוונס מהכל ע וביצ יכלול  קוןהתי

  
 יוןהזבקוצי  ון הכלונס אוסטייה במפלס פני בטון תיק   .1423.1

  + או   5  לעה  ול נס הען הכלובטו   פלס פניבמ   הסטייה  במידה ונתגלת  .1
 ח. קיה ע"פ הנחיות המפקן את הסטילת בלן  הק שס"מ, יידר – 30
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ל  רוש תוך שמירה עלס הדד למפעות  רת בזהיסותוי  יחצבעודף י  וןבט .2
 . וןצי הזיקו שלימות

 טב. היינוקו    בטון הכלונס ם ביציקה לאחר שפניושלחסר י ן בטו .3
מהמתוכ קציון  ז  יצקו .5 בשיעור  רים  בסטייה  על  הנן  פעמים    5עולה 

 קח. ת המפהנחיו לפי יתוקנוט, המווטר ק
יי .6 לחצוהקבלן  ודרש  אב  הכלופת  לסתת  אלגלו  נסני  של  י  נוסף  ורך 

 ים. רהקצ ים י, הארכה לקוצתקנוך יתרתך, בראו שיידרש ל המוטות
  ותרת המ   הה שימוש בפלדעשנ רה שבו  קמ ב  רקאושר  וצים יוך קרית .7

 .  W- 440פ  ריתוך מסוגב
שהפלדהרבמק   מאפ  ה  פג וך  רית שרת  אינה    חזקה, בעה  יללא 

חייידר לבצע  הקבלן  באש  שרומצעבורים  מתועשיול ות  עם    יםם 
ז רגיב למטרה  המיועדים  המתם  ומהסוג  לקוו  כגון    וט.המ  טראים 

 .ET Series Couplersת מסדר Ancon MBT Couplersמסוג 
 בונו. בלן ועל חשהקע"י  ו  שעהתיקונים יי כל .8

 
 ם אות צמודיוח כלונסדקי 23.1.15

באולקד ן  אי שנצר  פןוח  כלווף  ציר  נסאות אשר המרחקי  ן  ט קיהיה    יהםבין 
ון  הבט ש  חראתר רק ללונס השני תוונס הקטן. קדיחת הכהכל קוטר    2.5מפי  

לייג  שוןבכלונס הרא חוע  בכלהסופי  זקומחצית  לייש להמת  ה קר מ  .  פחות  ן 
 . םמיישלושה 

 
 פני הכלונסאות מפלס    1.163.2

בהכלונסא   יפנ  יהיו  קתחתיות  היסוורות  בהתאם  הכלונראשי    או   דת  ס 
יבולתכניות לא  יבודווד. הקיסי  עמודי  צעו.  כלצע  ח  חפירה  פני  לית.  ממפלס 
  לקורות תחת  המצע שמזי  גר ארבוחפרו התעלות עס ילונהכיציקת    רק לאחר

 ד. היסו
 
 טונייטניצוע בשיטת הבלב מפרט 2.32

י  את עומק קידוחצמוד( יוודא   מפקח  -ו המהנדס האחראי מטעמהקבלן )ו .1
ובגמר המטר   הקדיחה  ילתהכלונסאות, אנכיותם )בעזרת פלס( ומרכזיותם בתח

 המתוכנן.   מקוטר הכלונס מהמרכז 5%-העליון. המרכז המבוצע לא יסטה יותר מ
ה  קבלן יהיה  ה.טרוקציסולמהנדס הקונ   סוסלמהנדס הבי  ה גדולה מזו תדווח סטי 

 .( 1.5%מותרת עד   אנכיותו )סטיהכלונס ול אחראי למרכזיות ה
 
ות בתכנית ויבדקו ע"י  שמופיע כפימידות המקדחים יהיו שוות למידות הכלונס  .2

  חיתוך סימטריים,דחים יהיו בעלי סכיני  מקהמפקח לפני תחילת העבודה. ה
 ת.  ודדח עם סכין בדהיינו: אין לקדו

 
  מ'. 1.5 פני הקרקע עד לעומקורות מגן מ ינתמש בצשיש לה .3
 
 י יצוק למשך הלילה, אלא באישור מהנדס הביסוס.  איר כלונס בלת אין להש .4

 מ' באורך הכלונס.  1תדרש העמקה נוספת של  רה כזה במק 
 
 איכות הבנטוניט.  עפ"י   8%-6%בין  תמיסת הבנטוניט יהיה  וזריכ .5
 
 , כך  קה, הופר, אגיטטור()משאבה חז יםוד מתאי י צסה יעשה ע"תמיערבוב ה .6

 . 1%עלה על  שעות לא ת 24  הדקנטציה לאחרש 
 
שניות   38א בזמן ירידה של ית תתבט תקנ הצמיגות המינימלית בבדיקת קונוס  .7

 לפחות.  
 
כזה  טון/מ"ק. במקרה   1.15ניט עולה על  יציקה אם צפיפות הבנטו ב אין להתחיל .8

 ת(. נפות מרטטות, ברכו  ם )דיסנדר,אייוד מתצע"י   ת התמיסהת איש לנקו
 
 תר משעה לאחר ניקוי תחתית הכלונס.  אות תחל לא יויציקת הכלונס .9
 
(  ס"מ 15ע"י צינור טרמי או צינור משאבה קשיח )קוטר  ן תעשה בטויציקת ה .10

ן  ת בתוך הבטו מ' לפחו  5היציקה  ח והשקוע בכל עתהמגיע עד לתחתית הקידו
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 גציה.  טון הראשון ללא סגרו ירידת הב יחקר יבטלפתיתי קנצוק. ה
 
ובעל התקשות    8עם שקיעת קונוס של "  300-יהיה ב יקת הכלונסאותהבטון ליצ .11

 ק"ג/מ"ק.   400 -עות(. כמות הצמנט לא תפחת מ ש 3רת )אוחמ
 סאות  משרדי לביצוע כלונרטות במפרט הבינייחס לכל הדרישות המפוהת ליש  
 ערובת. הרכב המדוייק של הת טון באשר ל ב כנולוגט( ולהתיעץ עם 23 )פרק 

 
ס"מ לפחות מעל   40טון נקי מקרקע ומבנטוניט יהיה ה יהיה כאשר בגמר היציק .12

  300 -ק בוזח  כנן. ראש האלמנט יסותת עד לחשיפת בטון רצוף בעללס המתולמפ
ת הראש  ציקהקבלן את י  לס המתוכנן, ישליםקב זאת מתחת למפואם יורדים ע

מסביב לראשי  פי בטון עם גמר הקדיחה עוד לנקות מיד ישהחסר.    המסותת
 כלונסאות.  ה

 
יהיה כאורך    ב הזיוןכלוכמות הזיון תקבע לפי הכוחות והמומנטים. אורך  .13

)ביחס ישיר(  ס"מ  12-16-יהיה קטן בן זיו מ'. קוטר כלוב ה 1הכלונסאות פחות 
 טר הקידוח.מקו

 
וצעו  קות אולטראסוניות יבבלבד. בדי וסת ביס אובוצעו בכלונסות יבדיקות סוני .14

 ויותר.   ס"מ 80בקוטר   ליש מהכלונסאותבש
 
סאות ויקבע באתר את עומק  הכלונ צוע ימהנדס הקרקע יוזמן לביקור תחילת ב .15

ו בלי שינוי  הכלונסאות עם א  מ' באורך 2ויים של עד  ינכנו ש הכלונסאות הסופי. ית 
 ר.  בקוט

 
 וסמכת.  מעבדה מלכל הכלונסאות ע"י  פיקוח צמודב מחיי יטבשיטת הבנטונצוע בי .16
 
להודיע .17 המפקח  המפרל  להוראות  המתייחס  חריג  אירוע  כל  על  ליועץ  ן  וכ   טע 

 ח. יים בחתך הקרקע המתגלה לעומת הנתונים שבדו"שינו 
 
 תכולת הפאושל  .323

 : גםם כוללי חידהי רט הכללי מחירי הוסף לאמור במפבנ 
, בדו"ח  חדרט המיוהאמור במפ  לים את כלונסאות כול של הכל   דהמחירי היחי .1

 הכללי.  הקרקע ובמפרט יועץ 

הסיתות   .2 בעזרנסכלוראשי  מתאיםפטי  תאות  במכלו  ש  היחיל  ואיחיר  נו  דה 
בנפ ע  תהסיתו  רד.נמדד  וב  ד לקבלתיבוצע  נקי  כל    רר, ללאלא מפובריא,  טון 

 '.ע וכו קרק נייט,ו ות לכלוך, בנטאריש
 .(AS MADEת )עדו  כניתתרבות הכנת לך דד מוסמומ ם של תיירו מדידות וש .3
 הבדיקה.  תינורוצ ותלרב רט יות( כמפואסונטר לו ת, אסוניוות )בדיק כל ה .4
האורך  יהי  דה למדי  ורךהא  .4 פי   וק היצה  המסהא   על  בתוכורך    א ל .  ניותומן 

לקישו קידלם  עבור  ללא  בלן  לקבלןול  יציקהוח  ישולם  ע  ביצו עבור    א 
 . תוכניותב הנקובך ורבר לאות מעלונסא כ

פני      ו עדילאפ   או  כנןתו י המפלס הסופל לממעהיצוק    לונסך הכא יימדד אורל .5
 .   ן נקי כנדרשו הגיע לבטל כדי הקרקע 

 לאורך כל תקופת הביצוע. דה באתר  צמו ה מעבד .6
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 ( לות נוףעציון אדריכירה אופ)     פיתוחדות  עבו - 40פרק 
 

 תנאים מיוחדים 
 
 לי כל  .1

י  היסוד  ספרית ה והשקיה בשטח ב  , גינוןפירוק, הכנה , פיתוחס לעבודות ה מתייחז זה מכרז/חו
 ן בהוד השרו 1200במתחם   המתוכנן חדשה
 
 ר אתאי הת תנהכר  .2

ון: דרכי גישה  אים הקשורים בביצוע כגתנום לפני הגשת הצעתו ולברר את ה על הקבלן לבקר במק
דבר אי ידיעה או אי  צד הקבלן בטיעון מל כ ין לא יקבלכן מתקנים על הקרקע ומתחתה, המזמ ו

 תר. הכרת הא
 
 אום תשתית ת ותאחריו  .3
מתקנים   ות על ידו למבנים או צעהמבודות  עקב העבומו כל נזקים בלן יהיה אחראי שלא יגר קה

בלן ועל חשבונו ללא דיחוי.  יתוקן על ידי הקתו, במקרה של נזק הוא  יב קיימים על השטח או בסב
  ביובמל, צנרת מים ופון, חשבשטח כגון: כבלי טל קרקעית-התת התשתית ת מו אחראי לשל הקבלן
ת  לגבי המצאות צינורו קחוהמפמות  ות המתאידוק עם הרשויביצוע כל עבודה בשטח יב ניוכו' ולפ 

ע מפגיעה בתשתיות  ון. עלמנת להפמנשא הקבלן בהוצאות התיק י במקום. במקרה של נזק לתשתית,
פירה בעבודות  מים , ח ביצוע גישושים מקדי רשים לרבותעים הנדמצהאינקוט בכל קימות , הקבלן 

 ו . מכשור הנדרש , על חשבונ הל ושימוש בכ דים י
 
 ימוןידה וסמד  .7

ך על  ה ע"י מודד מוסמסימון ואיזון, תבוצענ ה,עבודות מדיד   00של פרק  003עיף לאמור בס בנוסף 
בססת  נקודות קבע עליהן מתות להבטחת  ת האחריטל מועל הקבלן   חשבון הקבלן ובאישור המפקח.

  ן אתהעבודה יחדש הקבלודיע מיד למתכנן. במשך הל  התאמה, ישאי  דידה. במקרה שלהמ
את  דה, יחזיק הקבלן באתר בודרש ע"י המפקח. במשך כל זמן העל עת שייהסימונים בכודות ו הנק

להעניק  יות הקבלן ש. באחרבקיתח בכל עת שדידה הנחוצים ויעמידם לרשות המפק כל מכשירי המ
 ח .ו יק הנחיות הפלפי ל הפרויעקט , עלאורך כשרותי מדידה 

 
 ני גשמים ושטפונות הגנה בפ  .11

להגנת  ם הדרושים אמצעיבכל הת רצונו, עוולשביח ישת המפק הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דר
רת  מי גשמים. חפיעי חפירת תעלות להרחקת  ים ושטפונותגשמשטחי העבודה וחומרים בפני 

והחזקתן של התעלות במשך עונת הגשמים במצב תקין,  ה י מסירת העבוד לפנ ות, סתימתןהתעל
יקט  מהלך הפרוב שיגרםק ת לכל נזיעשו על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפקח.האחריוי
 על הקבלן בלבד . אחרת , תחולבה  וי בנושא שצוין לעיל ו/או מכל סימטיפול לק  תוצאהכ
 
 ציוד  .21

ודה, טעון אישור המפקח לפני תחילת  עב ש בו לביצוע ההשתמעת הקבלן לדאשר ב כל הציוד 
  וד אשר לאציקו. ה חלכולו או  כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד  הביצוע, אלא אם

 מאושר.  בציוד מסוג  חלףמהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויו דו, יסולק על י אושר
 
 ' ים, תקנות וכוטיב החומר  .31

קנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לתקנות  ת יימות דרישות,הן ק ת אשר לגביעבודו
ת.  דרישוהעבודות לת  התאמ על ור בכתב והדרישות. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ימציא לא איש 

את אישור המפקח לגבי   למתחייב לקב  בלן להמציא את האישור באם יידרש. הק בלן מתחייבהק
זאת, מוסכם בזאת, כי בשום אופן אין   עםן לגבי טיבם. ש וכצונו להשתמבהם בר קורות החומריםמ

  מאושרם  ים שמקורחומרים משמש אישור לטיבם. המפקח רשאי לפסול חומראישור מקור ה
 לצרכים.ימים ם מתאמידה ואינב
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  דגימות לבדיקההמפקח לגביו וכן להגיש   בל את אישורלק ני השימוש בחומר כלשהו, על הקבלןלפ
צפיפות וכו', תעשנה ע"י מכון התקנים הישראלי על  , לטיב החומרים  יקותויתבקש. בד במידה 

 שבון הקבלן. ח
 
 אחריות הקבלן למידות   .41

עות או סתירה בתכניות,  ום שתמצא טכל מקוע. בלפני הביצת תכניו ה לבקר את על הקבלן
ה  צאמצד הקבלן כתויעה קבל כל תבתי. לא תמפקח ללא דיחו, עליו להודיע לפרט במ בשרטוטים,

 ות מכך.מכך והקבלן ישא בכל האחריות עבור ההוצאות הנובע 
 
 שמירה   .51

ן את רכוש  החומרים וכודה ות העבח את שלמוטי י להבכדעל הקבלן להעסיק שמירה במידת הצורך 
 המזמין. 

 
 טח שדה וניקוי העבומסירת ה  .61

,  תוי ומכה ב תכובמפרט הטכני   ארותות המתובוד ם כל העקבלן לאחר סיוהעבודה תתקבל מידי ה
מפקח בשטח ונרשמו ביומן. על הקבלן להודיע בכתב לפחות  וכן לאחר ביצוע ההוראות שניתנו ע"י ה

 ה במועד הרצוי לו. למסור אות בדעתוודה שמסירת העבי ם לפניו 14
וך  לתקנם תיה קבלן יהוחומרים ועל הל כל הליקויים בעבודות שם פרוטוקול ירשביום הקבלה, י 

כשהוא נקי מכל   בלת הפרוטוקול. בגמר העבודה, ימסור הקבלן את השטח ק בוע ימים מיוםש
 פסולת ו/או חומרים מיותרים.

 
 ביצוע ר לאחת תוכניו  .71

צוע של העבודות  יב כניות לאחר תעל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך, יכין הקבלן,  דה  לך העבובמה
מפקח שלושה סטים של תוכניות  ן על חשבונו לש הקבל יגי  קבלתה לקראת, בגמר העבודה ו שבוצעו

AS MADE דד מוסמך .כמוכן , יעביר קבצים בכל פורמט שידרש . חתומות  ע"י מו 
 
 חריגות ת ודועב  .81
של המפקח.    שאלא אישור מרלום עבודות החורגות לדעתו מהמכרז אי להתחיל בשרש ן הקבלןאי

כמוכן , ניתוח עבודות  תחילת העבודה.לפני   שיםירים חדעל מח קבל אישור בכתב על הקבלן ל
 .  20%לא שיפוצים ( או משכ"ל בתוסזפת הנחה בשיעור של  חריגות יתבסס על מחירי דקל ) 

 
 עבודה מןיו  .91
יומן עבודה בו    להעל הקבלן לנ ל עבודה מוסמך שיאושר ע"י המפקח.סיק בשטח מנהלהעהקבלן  על

ב"כ המזמין והקבלן מדי יום  דף ייחתם ע"י ה. כל ודבצוע העברות בכל ההוראות הקשוירשמו 
 ביומו. 

 
 עובדים  .20

רחיק  לקבלן לה ותהורל  לן יעסיק במקום בעלי מקצוע מיומנים. המזמין או ב"כ רשאיםהקב
 . ביעות רצונושע אשר עבודתו או התנהגותו אינם ל כל בעל מקצו  אתרמה

 :2פרק 
 בעעבודות טיח וצ  .9.2

ביה"ס  וך שטח קירות התמך בתס, ביה" נימי, כלפי חצרפיחו מצידם הביה"ס יטו קירות תיחום 
 מבנה ביה"ס. בגוון ובגמר כדוגמת קירות    חו משני צדדיהם בטיחטוי י

ם מאושר  קו וח במוצע על גבי קירות הפיתתב שור מתכננת הפיתוח ואדריכלי המבנה דוגמה לאי
פת  הפיקוח ללא תוס  האדריכלים /המתכננת / על פי הנחיות  מ' לכל גוון וגמר 0.5X0.5בגודל ו

 . לוםתש
 

 :40פרק 
 גותמדרוצופים רי  .640.

 כללי 
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החול, החיתוכים והעיבודים    חת המרצפות כולל ריפודהריצוף כוללות את הספקת והנ כל עבודות 
ולפי   תאם לתוכנית ולמפרטיםבה, גווניםבוגמאות ובדצפות העבודה כוללת הנחת המר. הנדרשים
תר רק  יסור מו ע"י היצרן ונ  צרות שיוש במרצפות שלמו מהקבלן להשת  , על מהנדס הנחיות ה 

 ליוטינה". ד. לא יותר שימוש ב"גי וך מרצפות יבוצע בניסור בלב חית .ות שונות מהנ"למידב
וף לאלמנטים  בין הריצ  מס" 3-ן מקטווח הקח לגבי אופן סגירת מרמפעל הקבלן לקבל הנחיות מה 

טון  ילויי יהיה בבשהמ דרוש . המפקח ראשי להפסלים וכדומ וגבהות , סרות , ערוגות מכגון: קי
 . כל זאת ללא תוספת מחיר דומה לצבע המרצפות ,נט מלל פיג הכו
ת אישור מהמפקח לטיב  בלמ"ר ורק לאחר ק 20  -ל פני שטח של כבלן נדרש לבצע דוגמא עהק
 בעבודת הריצוף.לן להמשיך ב יורשה הקא לדוגמ ו

ס את  האבנים יש לרסחת  ני הנלפ ס"מ. 5עובי  בשכבת חול    גבי חנה עלם המשתלבות תונהאבני
 עשביה.  ונע נביטה וחומר נגדר ממול בחוהח

ת , יש לחזור  פו עד שימלא את כל המרווחים בין המרצ ר חול נקי ויבש ולפזרולאחר הריצוף יש לפז
 רצפות. ותר חול בין המהמרוצף עד שלא יכנס ישל המשטח  ההרטבה קל ר ה לאח על הפעול 

 
 תיחום לעצים ו גןני שפה, אב
את    והעבודה כוללת גם 15-בטון במי , יונחו ע"ג מסד רוט כל סוגלעצים מגן וסגמנטים   ה, ני שפ אב

  10 יהיה  מנטים , רוחב גב הבטוןאלס"מ לפחות מתחתית ה 10שיהיה  –אבן המסד , בטון בגב ה
הכל ללא    ס"מ. 30חות ין אחרת לפט או אם לא צויסד הבטון יהיה לפי פרות רוחב  מחס"מ לפ 
 פרד. ם נותשלומדידה 

 
 ריצופיםהידוקי 
הידוק לא   ל פגם בריצופים בעקבותבוצע על פי המלצות היצרן. כהריצופים בפרויקט י לכל הידוק

 "י הקבלן ועל חשבונו. ע  על פי המלצת היצרן יתוקן
 
 
 

  :ותמדרג
 ופרטים. תוכניות עבודה במידות על פי צוקותי/גושניות גותמדר

 העבודה.פי תוכניות  לן המדרגות עגוו
 בגליונות העבודה.טרוקטור ו/או פרטים הקונס חיותעל פי הנ תית המדרגותתש

 
 קירות וסלעיות   .40.7

 בטוןקירות 
o הכללי . ט כל העבודות כפופות לתנאי המפר 
o  ן .  ת המדגמים עפ"י התקמכת . לקיחמוס מעבדה י תהיה ע"בקרת הבטונים 
o בטון שלא ות עם כיסוילהים בעפר ממולאים בציד בקרקע   או  ונים הנמצאיםעל כל הבט 

 ס"מ . 4ת מ יפח
o  ה של רשתות.  משבצות במקר 2זל ו/או קוטר הבר 60יה לא פחות מ חפית הברזל תה

 זל בעל תו תקן. בר אספקת הברזל ע"י מפעל 
o ון יהא  אישורו . הזימ י היציקה  ולקבל אתהאחראי לפנדס ת המהנא לן לזמןעל הקב

 שעות .   48 לפחות 
o  טובים.  –ו  יהייציקות תנאי הבקרה ל 
o רשה שימוש בבטון  תקן ליצור בטונים. לא יו וצר ע"י מפעל בעל תוון המיה בט הבטון יהי

 וצר במפעל שלא י
בטון רזה ,   ון / אבן ,מבטך ראש דבלרבות נוגדר כוללים את הקיר  יםהמחיר בסעיפי קירות תומכ

פר ל עבודות העוכ למעקות נקזים, הכנות קיר, תפרים,רנולרי בגב ה, מילוי חוזר גחפירה 
ת  ר וביסוסו על פי הנחיונסטרוקטור, כולל זיון הקיעל פי הנחיות הקוון וג הבטת. סהדרושו

 הקונסטרוקטור. 
 

 בקשירה  חיפוי
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)עיג  טההשי .1 חיבור  על  מכנימבוססת  קיב   ון(  הרין  הח ר  לאבן  האבן  קע  והצמדת  לקיר  יפוי 
 לט.באמצעות מ

ביצו .2 אםלפני  החיפוי  אוטמים  ע  קיר    נדרש  בהרק את  כמפורט  הידרא)טי.  1414ת"י  ע  ולי  ח 
 יטומנית אוטמת(. ה ממברנה אלסטומרית או באוטם, שכבת הרבצ

הק .3 קוטרעל  מוטות  עם  פלדה  רשת  לחבר  יש  מ  5  יר  מידות  )לפחות(,  מ  ס"  15שבצת  מ"מ 
מגולוונת ימוםמקס אפוקס  ,  צבע  פלב,מצופה  עשויה  או  בלתיי  )פלדה  בה  "ם  אם  תמחלידה( 

 ה. וצעת העבוד מב  ביבה בהםלתנאי הס
שלוש .4 מכל  גובהה  זויתן  טר  בקיר  לעגן  המ  יש  בטון  חגורת  או  יציבה  אופקי  תושבת  שמשים 

 ן, ומתחתיו יוצרים מישק גמיש. לאב
קדחים    מ"מ המוכנסים בתוך  3.5בקוטר  וון  מגול   וטוים או חהאבנים לרשת נעשה עם ור  חיבו .5

 אבן חיפוי. שנעשו ב
 (.B.G )או ש"סים ט וערב מתא בת חול צמנ ערושהוכן מתם שכבת טיט יב האבן מורח בג .6
לדה וחיבורם לקיר, מישקים  רקע והחיפוי, רשתות הפיפול בו, המלט בין קיר הקיר הרקע והט  .7

ק ב' סעיף  חל   378ל פי מפמ"כ  ת יבוצעו עהרש אחיזתל  ועוגנים ישים, ניקוז, זוויתניםגמ רגילים ו
201 . 

על  יבוצעו  "ם  אביזרי פלבה יחידים ופלד, מוטות  ות רשת פלדהעההרכבה באמצחיפוי בשיטת   .8
 . 202ב' סעיף   חלק 378פי מפמ"כ 

 . 204חלק ב' סעיף  378טוב על פי מפמ"כ וחדות לחיפוי בקבוע ברהמלצות מי .9
 

 מישקים 
 ( מישק רגיל מישק בניה )

דבק ו/או  ההוראת יצרן  ובי שנקבע ע"פ  בניה סמוכות בע בין שתי יחידות  קי או אנכיח אופמרוו
 ה(.יטת הדבק ש ראה בפרק  – וי מישקיםמילאדריכל. )ה
 
 
 

 מישק התפשטות:
ומות  מקנסטרוקטיבי. מקומו של המישק יקבע בוזות בקיר או בשלד הקומישק המתוכנן לקבל תז

שכבת ההדבקה  ין ויעבור דרך בי של הבניסטרוקטיונהקפשטות בשלד שבהם יש מישקי הת 
 מ לפחות(. מ" 6היה ישק הביניים  אריחים. )רוחב מיוה
 

 ק : בי המישרכי
התקן   דול אלסטיות ע"פ הגדרת עלי כושר התארכות ומוחומרים חד רכיביים ביהיו   – ום חומרי איט

 (  בי)לדוגמא : פוליאוריטן חד רכי
 וליאתילן(.  דוגמא : ספוג פמוקצף עגול )ל  חומר פלסטישויים מ ע יויה – איטום רכיבי גיבוי לחומרי

 . קצף (רן מוגמא : פוליסטיים )לדומישם מוקצפים ג יו חומרי ה י – י הפרדה חומר
ליחידות הבניה ולחומר  בעל כושר הדבקות גבוה עשויה מחומר נוזלי ו תהיה – שכבה מקשרת
 רן (.אות היצורה  זו תקבע לפילחומר האיטום ) התאמה ם האיטום ותתאי

 
 פרדה וחדים / מישק הקים במקומות מימיש

 ן:  כגו  בקירותהיווצר סדקים לולים לם ע מיוחדים שבהמקומות הל תת את הדעת על המתכנן ל
 ו בגובהם. שינוי בעובי הקירות א מקומות שבהם יש 

 ות. שני מישורים ו/או בליטן יהיו במקום שבו קיים הבדל בי  יים :מישקים אופק
 מיות וחיצוניות(. ון : פינות פניין מישורים )כג יו במפגש ביה  ים :כיאנמישקים 

 תחים וכו'. , פ  שונים , חומרי חיפויר הרקע חומיב הבניה , משתנה רכ מקומות בהם
 כנן המבנה .  נחיות הקונסטרוקטור מתשיטה הנ"ל יעשה לפי ההחיפוי ב

ל מומלץ  העבודה  ולבצנק בסיום  המשטח  את  היטב  נגדות  טיפול  וצבטיר  ע  לכלוך.בות  )ראה    ירת 
 ון(. מפרט בנד 

 
 קופינג
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  2-1כ   שיבלוט  ךכס"מ  30/60/7מידות  טש בבעיבוד מטולשנהב  ןמאביהיה  הפיתוח ופינג לקירות  ק
 לשני הצדדים. הטיח  או  /חיפוי וגמר  כוללהכללי של הקיר, ס"מ מעבר לרוחב  

 
 עקות ומאחזי יד( מ מתכת )גדרות,  .40.8
 כללי 

 
  עיגון מותאם חיר כולל ביסוס / . המ 4723ותקן  2142ל פי תקן ת ייוצרו ע עקות מתכ מ ו גדרות שערים

 חר היצור. ם טבולים באבץ חם לאקי. כל החלרטרוסטטית בתנו עה אלקצבי לגובה לרבותלמשקל ו 
 או ש"ע  "גדרות אורלי"תוצרת מ'   2" בגובה ציון ג" גדר מדגם:

 ו ש"ע א אורלי" ות"גדר תוצרת  'מ 1.2" בגובה כנרתם: "דגמ מעקה
 

ר  הגד  לצורך התאמתה בשטח  דלן לבצע מדיאו בריצוף. על הקב קם על גבי קיר  ר / המעקה תמו הגד
 / ריצוף.  לקיר
זל פי אורכי הקירות בהגדר / המעקה תקבע ע  השדות של  תמיד הה ככל  שטח ויש לשאוף למידה 

 הניתן. 
 

 נוך. י החחות של משרד היו תואמים לתקני הבטי י  המרווחים בין השדות
 ך. ד החינורטיחות של משה יתאם את תקני הבדר / המעקה עצמ רופילים של הגווח בין הפהמר

 פלסטיק.   מודים עם מכסיירת העלסג  יש לדאוג 
 

 המעקה / הגדר יסוס ועיגוןב
 : קירות או מסדים מבטוןעיגון בא.   

ציקת ית ת לעמודים בע הכנת מקומו באמצעותשה יע / המעקה עמודי הגדר  ן ביסוס ועיגו
  תהתאם למקומוס"מ, ב 50מקם  ווע מבטון בקירותם קידוח גלילי וות הבטון אקיר

הוכנס חורים לאחר שהעמוד  ב ילוי בטון מ דים יעשה ע"י ן העמועיגו  ו בתכניות.שיסומנ 
 . נכית במקומו הנכוןלתוכו ויוצב א

 
 :בריצוףעיגון . ב

 300/300/400ידות  ע"י יסוד בטון במ יעשה  ע  ביסוס ועיגון בקרק
תו למצב  תוך החזרמסביבו ף  המרוצמשטח הקן שות הבטון יתויציקה והתקלאחר ה 
 ל הניתן. לתי ככוחההת
 

 ם הגדרגם בדגם זהה לדשערי –עריםש

מרהשע גבי  על  יותקני  רוחב ים  מרוצפים.  תו  שטחים  פי  על  יהיה  וכתב  השערים  העבודה  כניות 
 הכמויות. 

 ן. מהמפקח והמתכנור להתקנה לקבל אישוח  וכניות הפיתואת מיקום השער על פי ת ן  יש לסמ

  ר ודי השער, יותעד לעמ צוף  י החזרת הריו על ידת השער לקדמו  ת השטח לאחר התקנתיש להחזיר א
 יצוף להשלמה.אלי בבטון בגוון הרמשימוש מינ

 
 השערים ועיגון ביסוס

 בריצוףון עיגא. 
 ל פי היצרן. "י יסוד בטון במידות עע   ביסוס ועיגון בקרקע יעשה

צב ההתחלתי  תוך החזרתו למיבו מסבהמרוצף  שטח מהבטון יתוקן והתקשות ה  ר היציקהחלא
 תן.כול הניכ

 
 רים כללי ושע ותמעק ,גידור
 ם:והשערי , המעקותתדרוי אישור הגכתהלי

ר מלא של כל  או ר בקנ"מ כנדרש על ידו אשר יכללו תיר האדריכל שרטוטי ייצוהקבלן יגיש לאישו 
ור המפקח לכל  בים סטטים לאישיש הקבלן חישוכמו כן יג הרכבתם. תיט , האבזרים ושהפרופילים
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, המעקות  רותט וכלל הגדרר הדוגמאות בפבייצו יחל . הקבלן לאםוהשערי   ה, המעקהגדר  חלקי
 יות.תכנ  ראלא לאחר אישו  והשערים
 והשערים: , המעקההגידורלעבודות  דוגמאות

לק בלתי נפרד כח  והמעקות הגידור תדוכולל של עבו חי לאישור התחלת ביצועכרתנאי ה א. 
ירת  ר ולבחאישול והמעקות  תל הגדרוש צע דוגמאות הוא שעל הקבלן לב  מהוראות העבודה

 המועדפת.   ההאלטרנטיב
בכפוף לתכניות   והמעקה  רעבור כל אחד מסוגי הגדלדוגמה  ומעקה ע גדרהקבלן ייבנה קט  ב.  

 חות. טר אורך לפמ 4וגמה ד ל פורט לעיל. כאושרו בהליך האישור כמ ר ולפרטים אש
 ה. עבודות ההקמשל כל   הדגם להשווא  מושלם ומיועד לשמשוע חייב להיות  הביצ ג. 
 ודות הקבלן. רן עד גמר עב יתן לשמיקום שבו נמגמאות יוקמו ב הדו . ד

 . וגמאות לא ישלום בנפרדעבור הד 
 

 ובשערים: תקו, מעבגדרות נתווצביעת מתכת מגול
על פי בחירת  ובגוון  ות צבעעבוד - 11פרק  פרט הכללי של המ 11057צע לפי סעיף הצביעה תבו

 . ןהמתכנ
 המעקותו ידורת הגירים לעבודודה והמחיאופני מד

 ויות. בתכניות, וברשימת הכמ  כל גובה שהוא כמפורטמתייחסות ל והמעקות דות הגידורועב א. 
ת, חוטים,  ורות, רשנ ציון: עמודים, כג והמעקה י חלקי הגדרמרהמחירים כוללים את כל חו  ב. 

ם  חיריובמפרט. המ בתכניות  לכל הפרטים  ווים וכד', בהתאם חיבור, ברגים, כבלים, אביזרי
 . ים גלוון וצבעכולל

  וקירות לקבלת גדרעיגון וביטון ביסודות  עבודות ההקמה, כולל הציוד ו  כולל את כל המחיר ג. 
 . םמקובמ יםמושלמ  ומעקה

וכן   ות ומסדי הבטון ודים בתוך קיר החורים לעמאת הכנת  יםבנפרד, כולל  עבודות שימדדו ד. 
 גון. יכלונסאות ע  קידוח ויציקת

כלונסאות, עיגון   בטון, וך קירות מסדימעוגנים בת והמבוטנים   עקהוהמ   דרי הגחלקי עמוד   ה.
ן  הווים גורם משפיע בציומ ולא ימדדו בנפרד ואינם  והמעקה הגדרד' מהווים חלק ממרכיב וכ

 . עקהמוה גובה הגדר
 התחברות  דוחים ופרטיות, ברגיי עיגון קמחירים את הפלטימים כוללים הבקירות קי ו. 

 למצב הקיים. התאם להתאמה במקום ב פי שידרוש  כבתכניות ו/או ורטים שמפ אחרים, כפי
 יכי האישור כמתואר לעיל. ירים כוללים את כל תהלהמח ז. 
 

 ותונש  .40.9
 ריהוט גן: 
פרט היצרן לרבות  ת כל המתואר במירים כוללים א, המחמויותבכתב הכ םפין על פי הסעיריהוט הג

 . והשטח לקדמותוהחזרת  תקנה, ביסוס ה
 קנת הריהוט. ר התשטח לקדמותו לאחלל החזרת הובשטחי ריצוף כ תקנה  ה

 ור בגוון על פי בחירת המתכננת. תכת מגולוון ובצבע בתנריהוט מ
 גנה / לכה. בע ושכבת ב. כולל ציטומפרגנציה וחיהכולל עץ, עץ לאחר אי  וטריה
 המתכננת. הנחית  יובגמר על פ בטון, בטון בגוון הוט כולל משטחי רי
 
 : רצפה תקנימ

פלסטית  -רכובת תרמועשויים מחומר בעל ת 1498י מותאמים לתקן יצוב סביבת ע משחקי רצפה ו
תאם  הב  משפרי נראות מונעי החלקה ואגריגטיםם  וצר בתצורת יריעות משולבות אגריגטיומי
 ת.ם בכתב הכמויו פים המתקנילסעי

 
 ני ספורט:מגרשי ומתק

 כללי: 
ם  גומי, סימון קוויילוי חול ומתשתית מצעים, כולל  ,מ"מ 45ה סיבים טי, גובטגרש דשא סינ מ
 . המפקחו מתכננת הפיתוחת ואישור תוכניות מול  דשא לבן על פי תוכניב

 : הספורטי עבודות מתקנ 
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  פי תוכנית סימון בלבן על ל משטח דשא כולל קווי ינטטי הכולשטח דשא סמ גבי מגרש קטרגל על
 . ן למניעת התהפכותבטויסודות ב קרקעמעוגנים ל נית,פי תוכ קטרגל במיקום על שערי 2וכן 
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 ( נוף עציון אדריכלותופירה א)    עבודות גינון - 41 פרק
 

 כללי 
הערוגות    דיקת נקיוןח, לאחר בפקמהמ  חלו אך ורק לאחר אישורי עבודות הגינון וההשקיה

הקבלן  על  שה תחול ת אדמה גננית חדסהוצאתם והכנ בערוגות   ה וימצאו מצעיםממצעים. במיד 
 תשלום.תוספת ללא 
המשך השקיה    סוסה,להנבטת עשביה, רייחלו בהרטבת השטח למס' ימים דות הגינון וההשקיה עבו

צע הדבר ללא  ס חוזר יבוקיה וריסוהשדרש במידה וישארו עשבים ות. וריסוס חוזר לאחר שבוע
 ום. תוספת תשל 

 
 קיה הש  .41.1
 : כללי

שרד הבטחון  ת מי בהוצאינמשרדל המפרט הבסס עיות מבוכתב הכמו -שרדי מהמפרט הבינ
 . 1-18ה לייעול השקיה, עמ' המחלק המפרט הטכני של  במהדורתו האחרונה וכן 41פרק  ובמיוחד 
פרט  במקרה של סתירה בין המאו שינוי, ה, הדגשה בר ך הסבמפרט המיוחד בא לצור יןכל המצו 

 מיוחד קובע. היוחד, יהיה והמפרט המהבינמשרדי 
השקיה המתוכננת וליידע  נקודת החיבור לרשת הם בלחץ המיוד את ודה יש למד העב י תחילתלפנ

 תכנן. את המ
 ה רק לאחר קבלת אישור המתכנן.ע תהי תחילת הבצו

בתקן האחרון  דשים, תקינים ועומדים רים יהיו חות, והחומור הצינכל האביזרים,  -ומרים  הח טיב 
מפקח  י הבהם בידשימוש חלטה לאשר ה ההקן, תהי למוצרים שאין ת ,נים )מיא"מ(מכון התק של

 בלבד.
יה על הקבלן לקבל אישור מחדש  ן, יהויותר מיום התכנואם חלפו שנתיים   -וע העבודה מועד ביצ 
 מפקח לביצוע. בל אישור החייבת לק ז,מכר כל תכנית שיצאה במסגרת. לבצוע

  טיפטוףון. צנרת הפלסאם מסוג רי חיבור תיקנייזכיסוי, ואבים חפירה, ת ההשקיה כולליכל עבודו
ן לרבות וווי  המתכנמ' לפי דרישת    01.מ' עד   0.3ל/ש במרווחים של   2.3-2.1פות בספיקה טפטכוללת 

 עיגון ממתכת 
 

 :שרוולים
וט  . כולל השחלת ח למעבר צנרת השקיה -דה וכניות עבור על פי ת וטוקג  אספקה והנחה שרוול מסו

 . מניילוןמשיכה 
ס"מ   50X50כסה מרובע במידות  ם ממויות עתבי הכתוכניות וכפי הלים על ות ביקורת לשרווחשו

 קרה. תוב עם יעוד תא הבמיציקה מלאה כולל כי
 תוכננים.המנון  ס"מ לפחות בשטחי הגי 10 שרוולי פוליאתילן יש להבליט לגובה

 
 :מוןמדידה וסי

 . קע, כולל הגבהיםרדות הכנת הקושלמו עבועשו רק לאחר שההמדידה והסימון י
 קבע בשטח.  דותון מנקווהסימ את המדידה תחיליש לה

 ת אישור המתכנן. ייה בשטח מהתכנית, יש לקבל אעל כל סט 
 יתד. י  ת ההמטרה, ברזים ומגופים יסומנו ע"ודו נק

 בקת סיד. א ע"י   קווי המים יסומנו
 

 :חפירה
ון  וב, טלפין קווי מים, ביא קבלן וידא שק לאחר שהת הצנרת תעשה רירת התעלות בשטח להצנעחפ
 נרת. הצ פירה שלואי החו חשמל בתוא

 היו כדלקמן:עומקי החפירה י
 מ( )ס"עומק חפירה רצוי  ( קוטר צינור )מ"מ

40-50    40 
 30   ומטה  32

להניחם זה על  יר באותה תעלה, אך אין  ניתן להעב  ה ליד זה,ז חיםהמסומנים בתכנית כמונ ותצינור 
 ה.ז
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 רוול.בשל הצנרת הגן ע הנ"ל, יש ל  עומקחצוב ל פשרות לחפור או ל אות בהם אין במקומ
 ינור לתוך שרוול. הצ  כביש וכדומה, יוכנסובר הצינור מתחת לשביל, קיר, במקומות בהם ע 

 המושחל דרכו.ר הצינור טכפול מקו טרבקוקשיח, עמיד לקורוזיה ור השרוול יהיה מחומ
 מונח.  , תחתיו הואלי המעברס"מ משו 20לוט השרוול יב

 אחר התקנתו. ל  ל השרוולויק שת המקום המד טח אפה ובשיש לסמן במ
מטר מהעץ )פרט   2ה במרחק של  תעלמתוכנן, יש לחפור  המתוכנן לעבור ליד עץ קיים אולצינור 
 הטפטוף(.  ותלצינור 

 
 :יםצנרת ומחבר

ר בקשת  וופף את הצינ. אין לכ ויה, ללא מתיחההחפורות תהיה בצורה רפ ות בתעלותרנחת הצינוה
מצעות זווית פלסטיק  , יש לצינור אותה באדישת חדה מור בקם יונח הצינ ת בהבמקומוחדה מדי. 
 . יםבתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדח ש לוודא שהצינור יונ מתאימה. י

מן  ה על זה. יש לסד השני ובשום אופן לא זיח אחד לינ לה, יש להתע תה צינורות המונחים באו
 ל צומת.ן בכי סימום בקוטרם ע"י סרט יצינורות זה בנפרד
 ם. מים ללא כל מחבר בתוך השרווליוך שרוולים, יהיו שלבת העוברים ורות צינ

 . ירצינור דרך קיר, יש להעבירו מתחת לקה במקומות בהם עובר
 במערכת.  ולקו כלשה ל(חשמאין לחבר קו הארקה )

 ר גס.הצנעת הזבל ויישו  הקרקע, כולל ות הכנת הושלמו כל עבודהקווים יונחו רק לאחר ש
 כוונתו להשתמש בהם. אתר לסוג המחברים שבב ור המפקחת אישקבלן לקבל אעל ה

 סטיק בטלפון. פלטפו בפשתן או בטפלון. מתכת בפשתן,  יעהמתכת והתברוגות, י  כל חיבורי
 מת.  , אם קייאת טבעת האטימהר ביד לאחר שצינור עבר ק יש לסגוי בור מפלסטחיי האת אביזר
 ר. ממטי ה עם פקק אוהברגמצמד   ור ייסגר באמצעותנקצה צי
 אטמים. רים להמטרה יהיו עם חבכל המ

וי  כסרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצינורות. ט בתעלות ואת המחברים אין לכסות את הצינורות 
 התעלות. נורות תעשה לפני סגירת  מדידת הצי  ור המפקח.יש ר אהתעלות יהיה רק לאח

 . "פלסאון" או ש"ע ג ור יהיו מסוזרי החיבכל אבי
 רוכבים בהמטרה. ובבטפטוף    רי שן שימוש באביזהיה לא י
 מ' מאביזר יציאה. 2 ר מקוטר לקוטר יותקן במרחק שלהמעב

שלוחות    םויחובר ע ה,לוקמ' מקו הח  0.5-ייעשה כ ם ימון ממטירי הגיחה או ממטירי השסתוס
 קוטר המתוכנן. ב
 

 :ממטירים
מהקו  שתצא רת בתכנית, ן אחאם צוימ"מ אלא  25ר של טה צדדית בקועל שלוח  יותקן  הממטיר

 מטר ממנו.  1-של כובמרחק   ל אל הממטירבי המו
ן רוכב מתאים אליו  תקלשלוחה הצדדית המובילה לממטיר, יו רהמוביל, בנקודת החיבועל גבי הקו  

עות  עשה באמצי  ית אל הממטירברגה. חבור השלוחה הצדדות מצמד העלוחה באמצהשבר תתח
 זווית. 

 בבור.  יריםהממט בש להקפיד על ייצוי
 ס"מ מעל פני הקרקע.  1-1/2-שיהיה כ  כסה הממטירמ על גובה הקפידיש ל
אין להתקין את מכסה   ה.יותקן נמוך מגובה הכסוח של המדשא רישאות יש להקפיד שהממטבמד
ם בנפרד עד  ולהשקות  שתול מרבדי דשאיש ל  יבו. מסביב לממטירהקרקע סב ינמוך מפנ   ירממטה
 קליטתם. ל

 ד על הקוטר הגדול יותר. י קטרים, יורכבו תמישנעבר בין ודת מ תכנית על נק ים בהמסומנ  ממטירים
 או לקיר.   כהבצמוד למדר ןיד קיר או מדרכה, יותקלבתכנית  ןי גיר המסומ ממטיר

 ית לפני הקרקע סביבו.בצורה אנכ נת הממטירתק ל היש להקפיד ע 
 

 : טפטוף
מ"מ   6 רזל בניןדות בוייוצבו ביתרקע גבי הק ו עצים יונחו על  אקיית שיחים פטוף להשקווי הט

 מזה.  מטר זה 2ס"מ ובמרחק של   40של בצורת ח באורך 
  גרליותנט אי טפטפות 10הגזע ועליה  אתקיית עצים יהיו בצורת טבעת המקיפה קווי הטפטוף להש

 תכנית ההשקיה.עה, אלא אם נדרש אחרת בליטר לש 2 של
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 י הקרקע.ניתבצע מעל פ הטפטוף  
 תיקון בלבד. ייאלא לצרכדנית קו בצורה י טפותכיב טפאין להר

 
 : קרהראש ב

ה תעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה  בלהיות קומפקטיים. ההרכעל כל אביזרי ראש הבקרה  
 רוק בצורה נוחה. ופ

ם לא צוין  ק. )גם אמעלות עם פק 90פים ע"י אביזר הסתעפות י מים נוס ר מקום לחבור שאי יש לה
 .(רט שבתכניתפב
ת. הרקורדים יותקנו בכל  לא צוין בפרט שבתכני ם ראש גם אמות בו במספר מקוותקנרדים י קור

 תיד, דוגמת קוצב, ברזים וכדומה. עבו עלול להידרש פרוק במקום 
 צנרת מגולבנת.  או PVC-מ  תיות קשיחווום זזים יורכבו כלפי מטה ע ברה

 או ש"ע.   "מסוג "ענבר  הגנה  וןאררה יוגן ע"י ראש הבק
ם לפי תכנית השקיה( ויוזן  בתוך ארגז )מסוג ודגן יה( יותק ת השקגם לפי תכני)ד –השקיה מחשב ה

 אחרת בתכנית השקיה.  שאלא אם נדר  V  220ח של ממת
  Y.Y.N 1.5כבל חשמל באמצעות  הבראש הבקרם קניהמות  הידראוליםברזים   עלהמחשב ישלוט 

,  רהה לראשי הבקהשקימחשב המ"מ שיקשר בין  50בתוך שרוול ר יושחל  גידים, אש  12ר ממ"
  י הדרוש להפעלת ברזים ע"יס בתוך משטח בטון את החיווט  .  יש להכנלונואידיםסווה ברזיםה

ים בהתאם  שזרים הדרו ביהא חשב. המחשב כולל את כללמהמחשב וכן את החיווט המספק חשמל  
 ן. להוראות היצר

 גינון ונטיעות  .41.2
 : כללי
ה, הובלה, חפירת  פק כוללת אסבודה החקלאות. העשרד  מ -ה"מודל לפי הנחיות שגדרות קוטר ו הג
 .ת לקליטה, זיבול, נטיעה, סמיכה ואחריובור

 
 :עצים
  ה על פיליצוע השתיב  ופןהנחיות וא  ע"י המפקח. שרלן לספק עצים מבוגרים במראה שיאוקבעל ה
 פקח. מלצות המגדל ובאישור המ ה

  וםשטח. מיקפני הבול ויישור ל זיח, כולבלתם ונטיעתם בשט ואת העצים, הלה כולל מחיר השתי
 ון לבן. ימ אש בעזרת יתדות וסרט סיקוח המתכנן. המיקום יסומן מר העצים בשטח יהיה בפ 

 
 : שתילים

חלות ומזיקים. אספקת  בריאים ממ  לי הנדרש,הכדל ילים מפותחים ביחס לגושתעל הקבלן לספק 
השטח  ו הסופי של ישורל את ימחיר השתילה כול .ר ע"י המפקחור שיאושתילים תהיה ממק הש

 לדונם.   מ"ק 20וג "דשן אור" בכמות של  ן זיבול בקומפוסט מסוכ וניקויו 
 

 :רגל-קט מגרשדשא סינטטי ל
ים המאושרים של  אחד היצרנ כוכבים של  2"א גל מקצועיים מאושר פיפ ור דשא סינטטי למגרשי כד

בות  ר"מ למ  45ה פרט שחב"ק , בגוב ממותאם ל- ERS D PRODUCFIFA PREFEREפיפ"א כ
, בסיס , חצצים בעובי  ל וגומי , סימון קווים לבנים אוטכניות , מילוי חוגייריעות  תית ,הכנת ש
קת  ובשחי . U.Vת, קרינתזיהפי דשא. הדשא עמיד בשחיק ה  ס"מ וכל הנדרש עפ"י מפרט יצרן 5+15

 . שנים 8  -רן לצבע. כולל אחריות יצ
 

 :תחזוקה
  נוספיםושה חודשים מפקח ולמשך של תו על ידי הטח עד לקבלהקבלן יהיה אחראי לתחזוקת הש

מותם של כל השתילים והעצים.  הקבלן לקליטתם ושל ראיבתקופה זו יהיה אח .מתאריך הקבלה
שנה  לעצים תינתן אחריות קליטה ל שים.קבלן בשתילים חדנקלטו יוחלפו על ידי הא  אלה של

,  הדרושות תההשקיו רבות בדי הדשא להקבלן אחראי לקליטתם המלאה של מר  לה.מתאריך הקב 
רשים בשטחי הגינון  הנד הדישוניםוכן יהיה אחראי להשקיות   והדישוניםיבולים הז

 הקבל חודשים מתאריך   לשלושהו תקופת האחזקה עד לקבלה למשך האחרים
 ל במחיר עבודות הגינון. פרד ומחירה כלו ה זו לא ישולם לקבלן כל תשלום בנעבור תחזוק
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 : יליםתנדרטים לשסט

 ידול אופיינים כלי ג ח הכלי  נפ יי הגודל ו כינ
 או ש"ע  9עציץ ת ,  כוסיות גדולו לפחות  סמ"ק 250 2 גודל
 או ש"ע 13 יץצ , ע11קונטיינר   פחות ליטר ל 1 3דל גו

 או ש"ע  18יינר  קונט ליטר לפחות  3 4גודל 
 ת או ש"ע דלי , שקי פחות ליטר ל 6 5גודל 
 ו ש"ע אדלי  פחות ל ליטר 10 6גודל 
 שתילה מיכלי  לפחות  ליטר 20 7ל דגו

 חביות/מיכלים  ת וליטר לפח 40 גדול   7גודל 
 מיכלים /יות חב ליטר לפחות  60 8דל גו

 
 : אדמת מילוי גננית

שר ע"י  ת ממקור אשר יאו חולי-ת מסוג חמרהאדמת מילוי גנניתהיה  לאדניות  המילוי  מתדא
שנתיים  -ד ורביה מעשבים חק ע עמוקה נק משכבת קר  יהפני הבאתה לשטח. האדמה תההמפקח ל

 ומכל פסולת שהיא. 
 . שיםעפ"י הגבהים הנדר ישורילוי לרבות פיזור ומדידה: במ"ק המ

 עשבים.ל טלוי תרוסס האדמה בקואחרי המי 
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 אש סומי מח  - 70 רקפ
 

 ים לליתנאים כ 70.1
 

 :ורתא 170.1.0
  ,רצפות ,תותקרנדרשים בש ה מי האמחסו התקנת נהי י ן ענלהל מתוארתה ה העבוד

אש, ר  במעי המונע ם אש תקנ סולת מח לקב  - צות אשמחייים וביקלט פת פירים וורטמעב
ות יצמחוב תאו מעבר בתקרו ח קיים פתם בו מקובכל  -לפחות   יםעתישמשך ן, וגזים לעש
רות  ים בתק תפר  ו"ב;וכי   תעלות , תו, צנר םליב כ ים,מוליכ -ת תיו ש )פתחים למעבר תשאה
 "ב(.ם וכיוש; מישקית אבקירו ו
ת וודצמה, העב העבודה עע לביצורים הנדרשים חומלות וה פעוהכוללת את כל  דה בועה

ש  אהו נדרש מחסום ב  השרוול/הפתח  של שיפהוחגישות אל  ר נלאפש  ות הנדרשותהמקדימ 
 ותו. מקדלב  המצים להשבת דרשעולות והחומרים הנפכל הת וא
 

 וכר: קות מון בדיי מכ ה ע"דיקב 1.0207.
  

ה  בדיק ו בעלי אישוריהידה זו עבו וצעות במסגרתמה  אשה חסומי רכות מכל מע א.
 שת.  ת האש הנדרעמידו  לתב לקליעודם ולהתאמתם 

 פחות לאחדל פוף בכק בדת  ובנוסף 2חלק   931שראלי  תקן יף לבכפוע דיקה תבוצהב 
 אים:  הב מהתקנים

 - (1479 UL)  814 E ASTM  ; 
 - 4102 DIN  ; 
 - 20 PART :476 BS  . 

יקות  בדמכון או  UL ,FM ,ULC ,IFBTמת גיקות מוכר דו ד ב וןכ וצע במיקה תב הבד
 זמין. המ  "ימאושר ע אחר
 

  רנוקז חןמבב עמידות המערכתל  כר כנ"לון מומכ  יקותבדיג אישור להצ ידרש הקבלן   ב.
 המים.  

 
   ים כללים:סמכמ 70.1.03
 ם: הבאיכים מסמהיג את  צ הלידרש   לןבהק 

 
 ם:  ם מקדימימכימס   1.1.3.70

כי  ת היצרן דוותעו רבות אישוריםת להמוצעוות כי היצרן למער טפרומ  ספרות א.
 הלן. ל  נה כמפורטבמב עודן מתאימות ליוצעות המ  ותהמערכ

נים  ש 10אש המוצעות הינה  הומי חסמ  של םכי תוחלת החיין רי היצראישו ב.
 ומם.  ש יי  חרלא לפחות 

ת  לקבול  במבנה ליעודה, התאמה צעתת המולמערכמוכר  יקותן בד מכו אישור .ג
   לעיל. 1.2ט בסעיף  פוררשת כמהנד עמידות האש

בים  מרחם ובטיימוש במקללש  ועדיםאיטום המי  לחומריף רעופיקוד ה אישור ד.
 וגנים.מ

 .  וע העבודהלבצהוסמך  מבצעש כי האום החסמ  כתרעאישור יצרן מ ה.
השנים   חמשב  בצעמדי הו על יבוצעאש שי המ ת מחסווד ומת עבירש ו.

  צעהמבם ל הביצוע מטעח עון מפק טלפוהעבודה, שם   ףיקה  תת לרבואחרונוה
 במקום.  

גי  ם בסושומי ייופמוצעות ואת המערכו תארים את הצוע המבי טישרטו ז.
  בזרים בהםוהאטו הפתח, החומרים ריפו וטרטבש  .השונים במבנה  יםהפתח

ח, עובי  הפת ממדי כלול רטוט יהש -קום במ  םקביעת ןפ ווש וא מ שי שהיע
 לים.  בר החם המתקבלמעמידות וע  שין עמידות האי יצו  םהחומרישכבות 
 

 ודה: ום העב ת  םע מסמכים   70.1.3.2
  שהרנד ם ההפתחים לגבי כל קבלן כי שור האיולל כ  חים שנאטמוהפת שימת ר א.

 להלן.  יפ נדון לה ח פתוג ההיצרן לסטי דה נאטמו כפוף למפר והעב
מיום   םשני 10למשך ינותה  מותה ותקלשלעבודה יב הט קבלן לות האחרי .ב

   .ע"י המפקח  דהמת העבוהשלאישור 
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 מקדים:  מידע 04.170.
הקבלן לבדוק   לצעתו. ע מתן הורך ש לצדרהמידע הנ כל ו את  א שיש בידידלן יוובקה 
ם  מוד בהעלה צריכ  יםומחסהמים שמערכת תנאה ולוודא את כל הנהמב  ותכני ת תא
שת  בקב מפקחה אל הנפ י -פרטים  ידע או ם בידו מסריה וחבמיד .הצעתומתן  ורך לצ

 תו.  צעשת הימים לפני הגמשל  פרטים
  בכמותנוי . שיותם בתוכנימנים מסוים והמעבריח כל הפת  אשל גש בזאת דמו 

י ירמחב ינוי כלשהולש וע לא יהווה עילהצהבי לךבמהת ובמעברים ובקיר ,הפתחים
 ה. יחידה

 
 :  הליעודרכת  המע תאמתה 70.2

 
 ש:עמידות א 010.2.7

ש של  א ידותולה יותר מעמו גד ערך אות שוח עמידות אש י טיב  סום האשמח 
ת  מערכת. העות משתי שפחוך לא מיושמת, א תהמערכ  הבה או התקר  רהקי
תיפול דרך  לא בזמן שריפה כך ש הניתק וש פה שרנותתמוך בצנרת ש  ה יציבהתהי
להבטיח   - ריפהזמן שבעליה רים  הנוצחות וד בכו מ עת ערכתמ ה ר,עבהמ
 ש. רק הזמן הנדרפבתה ועמידו  טימותהא

 
 וג בשריפה: סו 20.2.07
אחר ם ול ומ, בעת יש ונםת אחסאש שהוא בע סיכון םומשלא יהיה   המוצעים  יםחומרב

  755ת"י  אליקה על פי תקן ישריבבד פהשריב םרה סווג החומריק. בכל מישומם
   .ותלפח   V.4.4ה היי

 
 ות: זיביקורו 0370.2.

ות  ולצנרים מר ו תואמים לחוי הש יסומי האכות מחם של מער זריואבימרים  וח
  או  רוזיהם ליצור קוי העשוי םימר ימוש בחושלא יעשה .  במגעיתם הם באים א

ה שימוש  ש א יעל הם.ל  םהתשתית הסמוכי  והצנרת אנין, י הב חלק  אתלהתקיף  
   ם.בסיס ממיסיעל בחומרים  

 
 ות:לירע 0420.7.

ים שהם.  ל ירע חומרים  נים אורים מסרטחומסט, ו אסבלא יכי ום להאיט מרי  חו
מן  ז ם או במויש , לאחר יםעת יישומב יליםחררו גזים רעא ישטום להאיי  חומר

   השריפה.
 
 : מקוםל  התאמה 05.2.70

סוג   -נה עודם ולמקומם במבי מו לאיית  זו ת במסגרת עבודהות המוצע מערכוה 
 ם. ום במקבתייהסביאים  ת והתניתתשוג הס, תחהפל  וגוד
 : פתחג הסו .א

 ו'.  טות בבנין וכהתפשתפר  בס,ג טון, בלוק אוב קיר, פתח בברצפה פתח
 

   פתח:הממדי  ב.
 דות הפתח.  יפתח, מ ה  מקעו
 

  הצנרת: סוג ג.
כבלי חשמל    נור,צי ת הבוי, צנרת חמה, יצקת פלסטי, צנרפלדהנרת צ

 כו'.  ת וותקשור
 
 :  מים דנגם  טואי ד.

  נרת מיםעברי צאיטום מ -ם ר מילמעב תאטימורשת  ם נדת בהבמקומו 
אשר   ש במערכתמוה שייעש  -ת וכו'  קומובין  רות תקרים חשופים בבעומ

   נגד מים.ות אטימ  ש תבטיח גםאטימת האל ף בנוס
 
   ים:ות במעמיד ה.

  מידי מיםו עת מחסומי האש יהי ומערכל  ם שריזיהחומרים והאב לכ 
העלולה  ות  רטיבוהים וב ות גי לחו בתנא מדרים יע מהחוים. ס מסי  תיובל
   במקום. התהוותל
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   ת:יניופיטמפרטורה א .ו
ם  תנות ליישוניויהיו  מו אש יתאי מיכות מחסוער של מ ם ואביזריםחומרי

 . במקוםיות פוורות הצפרטטמב
 
   יה:ויברצ .ז

  הידרע  לתזוזה אוות בהם קיימת אפשר  תקומו במהאש ם  וחומרי מחס
 שלהם.   האשות ה בעמיד פגיעללא וד זה  יע ל אימו ת( יהרציב)וי

 
   ישות:גמ ח.

של   חהש שכיהעברה מחד צפויהבהם ות קוממחסום אש במ תערכמ
של  ה ה והחדרוצאה  פשרתא  -במקום ת העובר  תיתכבלי התשו צנרת

   .ערכתהמשל   אשהפגיעה בעמידות ים ללא והכבלצנרת ה
 
 קשורת:ות כבלי חשמל ט.

  וי כבליםציפ ם. ל הכבליית שחשמליכות ה ולמפגע ב ילא  שמלחבלי  כי  יפוצ 
  "מס  3ל עד לקוטר שכופף  "מ ימ 12ר כי כבל בקוט ראפשיאלסטי ו יהיה 

פי  ות לישיינה גמתה  יםכבלחסומי אש למ מערכותם. רות סדקיוצללא היו
ור  ם תהיה בעלת אישיהכבלי  ציפוו שמערכת מחסום האלעיל.  יף ח' סע

  בלי כח,ם )ככבלי סוגי הם עימוש שה לתתאמ הכר ל ומ  קותממכון בדי
בודד,  )כבל לים הכברת  '(, צורת העבווכ  םאופטיי סיבים תקשורת, רה,בק

  או יםמגשת הכבלים, טפים )מעומרלים( והחכבסולמות  ם,כבלי צמות
 . '(וכו יםי ם, חומרים פלסטלומיניודה, א ים פלעשוים מובילי

 
 צנרת מתכתית:  .י

החום    שטותהתפ  המעכב  זהכיהיה   תיתכמת ת צנר יברבמער האיטום חומ
וש  שימ  - אמצעות הצנרתבני ש צידו ה פתח אלאחד של ה ו הצידמ
 וה ערך. שו ם או ם אנדוטרמיחומריב

 
 ביצוע: ל קדימיםם מתנאי 0.37

 
 מה: דיקורת מקבי 01.3.70

הקבלן   אש.יש צורך במעבר  ןהיכ וקלבד "מעת כל התוכניות לבדוק אקבלן על ה 
ספו  ות ויתווכניבתוופיעים נם מר אירים אשעבמעקב  א שהי ספתוכל ת  בליק לא
 דה.במהלך העבומחדש צעו יבום שו עבור מעבריאוע צהלך הביבמ

 
 ן: רי המזמי שואי 3.0270.

יצוע של  טוטי הבלשר חפקהמ  ישורא ני קבלתלפ תובודא יתחיל בעל  הקבלן 
 וצעות.  מאש הה סומימח מערכות

 
 וגמא: ד 370.3.0

י  הבנין כפ חי  מפת ש בפתח מת אאטי דוגמת לןבצע הקב, יחמפקה ישת רד פי  על 
 .  פקחל המ ם שוקדלאישורו המ - פקחמ ע ע"י השיקב

 
 : ותמיומנ  70.3.04

 .בדוסים בלומנם מניאנשים מיו "ייעשה ע על בודה בפו העביצוע 
 
 חות: בטי 50.3.07

  בנה,מב דיםה על העובהגנטיחות הנדרשים לבן והמגעי ה מצא בלן ינקוט בכל הק
ת  וטיח ב פקודת היצרן, הוראות הף לכפוב -בנה ט במריהו ליוד ו, הי בניטלמנאעל 

 .  יםתחייבהמקצוע המ כללי  ולפייה נותבעבודה ותק
 
 סון: ואח אספקה 6.070.3

  יםורים וללא נזק ר הם סג, כאשורייםהמק  הםבמיכלי  אתרו לבאהחומרים יול כ
  םבמקו רבאת סנוחם יאו טוהאי  ת. חומרי ורוהזיהוי שלהם בר תוויו ת כאשרו

עה או מתנאי  ימפג מוגנים אשר הםהמזמין כעם מט המוסמך  חמפק"י המאושר ע
יידית  מ יסולקוים לו מקולק א  ם פגועיםלין. מיכפרטי היצר וף למכפ -בה סבי

 ה.  בניה מאתר
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 :יצועב 70.4
 

 הכנות:  .4.0170
יבת  ב ס של או לכלוך יעהרשות להגנה מפגדת הנ נול ההגכ ל הקבלן ידאג א.

ם,  כיסויישימוש ב תוך, ת סמוכיםנרון וצלקי בני ח ל ות עבו לרתודבע
 . יו"ב רטי הדבקה וכס, ותיריע 

יפה של  וחשת אל ויש גלאפשר נות  ות הנדרשול ל הפעיבצע את כ הקבלן   ב.
 . ום האשמחס  רשבו נד פתחל/הווהשר

ותם הוא  ת אבכבלים ובצנרו  ע לפגוא תו שלוי רהיה זהיר ובאחיהקבלן   ג.
כים( יש  ולימ  ות בידודלרבבל ), או בכתנרה בצ עופגי  זקנל כל ע. וטםא

 ן.  מזמימוסמך מטעם ההח פק מיד למ להודיע
ת  צעות עבודו מבום בו  ומק בן שהוא יכום מקור סייאם ק בלן לוודאעל הק ד.

ם  ע  לתאום - קור סיכון אחר מוק כל א נית ן לווד הקבלל האש. עום איט
   .הקבלן ותחרי בא -זמין המ קח המוסמך מטעםפהמ

  מחלקים לכלוך,נקיים מ  היוי  והצנרות פתח ני ה גע של פמה  שטחי כל .ה
יות  אחר ב -הפתח ת באטימ ים לפגוע העלול  -' וכושמן  ים, מחלודה, פופר

   ן.להקב
לכלקבלה ו. ידאג  מפגילהגנ ת  הנדרשוות  הגנה  ן  אוה  סביבת    לכלוך  עה  של 

חלע  לרבות  ותעבוד וצנרות  קל  בנין  תוך  סמוי   ,יםי בכיסו  וששימכים, 
 . ו"ב וכי   י הדבקהטסרות, ע ירי
 

 ישום:  י 2.070.4
 היצרן.  הוראותפי  ול  נדרשתבוצע כפוף ל  אשה ת מחסוםמערכ .א
  ין יטום בהא   ומרח   רבות חדירת, להפתח  לש  א ומו המלאיט ן יוודא  בלהק ב.

ביצנר כבל ות,  במן  תפוריים.  הצורך  האיטום  חרת,  צנרעית  א  קדת  ומרי 
בי חדר יו היטב  הו  ת נהצ וורות  נ צין  אום  ובתשור  באי  -ש  דמחובר  חרת 

 המפקח. עם ם מוקד
 

 ת: השלמו 370.4.0
תמיכ .א ואאביזרי  עמצעה  אחרי  יוסרו  זר  לאים  ימה  האטשחומרי    חר רק 

   היצרן.ות ורא להכפוף   -קם חוזמלוא לו ע הגי
י ה ב. כקבלן  שארינקה  שגרמול  ולכלוך  צנרות,    חלקימ  בודתוע  הת  בנין, 

   '.וכות, כבלים עלות
האומחס   תרכעמ ג. תחופה לש  ם  או    מריבחו  א  אחר קי  חלגמר  עד  בניה  ים 

 ע"י המפקח.   רושתאאשר לא 
ע" איש עם   ד. המפקח,  ורה  לפ ה   תחופה י  המערכת  ה י  ף  וכפו  ן צריוראות 

 .  קחדרישות המפל
  ט שילוי  ות ע"כרע אש, ישולטו המהחסומי  כות מנת מער התק  מתעם השל ה.

  75X125  דלבגו  םשלטי   -  "סורה!אה  גיעהפ  -ם אש  חסומזהה מתאים "מ
 זוהר.  צהוב  ר על רקעשחון יות בגוו אות מ"מ 

אישור    םע ו. ה המפקקבלת  מטעמוסח  המזמין,מך  את  ן  הקבל  ם  כל  יבצע 
עקב  דרשים  ה הנלמ ון והש תיק כל  ע  דמותו ויבצלק  המצב  תשבההנדרש ל 

עות רצון  שביל  -ירה למזמין  סה למ כנמת מולשולקבלת עבודה מ   בודתו,ע
   .קחהמפ

 
 : לןהקב תחריוא 5.70

 
בוהה  הג  כות באי  ה בפועל הינהק ופשס התוצרת  רן כי  ריות היצאח  תבן יגיש כקבלה 70.5.01

 שהם.  ם פגמי  יותר וללאב
 

כין  להקב 70.5.02 כיתב  גיש  מאטמנ  אחריותו  הפו  ותח לוא  בתהשרוולים  קרות  ים 
בבבו האש  המ  בודההעוכי    ןי נמחיצות  באופן  והמושלקצובוצעה  כעי    ף פום 

  יזם.ו ע"י ה ר ושע שאו הביצ  טיולשרט
 

כת  בלן הק 70.5.03 אחרי יגיש  לטיב  ללושב  ותו  העבודה  מיום שני  10משך  מות  אישור    ם 
 קח. המפודה ע"י עב למת ההש
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 :בודהעת התכול 6.07
 
במחיריכ ת  אש  קירותב האש  י  מחסומ  מערכתכל   70.6.01 תשולם  לל  לא  או  כל  ,  תוספת 

או תכל  יאהו גינה  ב  וםשלת כל  וההחומרי  לת  הנדיאב ם  ביצ  שים רזרים  וע  לשם 
  אם ידרשו ב   , גםאש הנדרשתמידות הע  בלת ה ולקות של העבודאנ וני  תיק   ,לםמוש
 רים.חוז ומיםאיט העבודה בעת

 
לנאנוסב 70.6.02 הכלבתנ  מר ף  לאים  הזהמכרז  לים  כל  ת  כוללעבודה  ,    ת בודו העאת 

 הבאות: 
תח בו  פה/רוול פה של שי וחשאל    ישותנג  רלאפש  ותרשנד הפעולות ה  כל  את א.

למות  השוה  בודותיטום, כל העאה  ודתיצוע עבטרם ב  חסום האשש מרנד
 .יטוםת האבודעהשלמת    ו עםב לקדמותמצבת ה דרשות להשהנ

   חד..המיו  ובמפרט כלליה במפרטרט מפוה את כל .ב
 טי ביצוע.  ושרט  ות ים לרבמכ הכנת כל המס .ג
הנד  כל .ד החו כ  ת, רשעבודה  לרבות רהעזרי  מוחו  יםרמל  וניקוי    ת מוהתא  , 

והצנר פתחה לפנים  איטומות  והתיקו שההם,  י  ללמות  יצוע  ב  אחרנים 
ל  הכ   -איטום  דת העבו  למתש דה עם ההעבוי סביבת  קום ניודת האיטועב
 ח  המפק  ת ע"ית מאושרושלממ  עבודהלת לקב

לוק  סי,  תראחסונם בא  תר,ואביזריהם לא  םאיטו י  ת חומרבלאספקת והו .ה
שלרימוח המז  שרואו  אם  פסוליס   מין,ע"י  שנגול  תלוק  ע"כלוך  י  רמו 

 .  הקבלן
 דרשים. הנים הגורמ תאום עם כל   .ו
על    גנה, ההםעת פגיעה בלמניכים  סמו  ן וצנרתבני  על חלקי  נהוהג  שמירה .ז

שמחסומי  כות  ערמ למסימ  בוצעוהאש  עד  ואישרת פגיעה  ע"ורם    י ם 
 המפקח  

 זהרה.א טי שלהמערכות ב  לוטשי .ח
 . ןקבל ת הואחרי .ט
 
בזאת  דמו 70.6.03 הפתחילא  שגש  והמעכל  מס ם  ש  ם יומנ ברים    ות בכמינוי  בתוכניות. 

י הביצוע    לךבמה  ובמעברים  הפתחים עילא  ללהווה  כלשינוה  במחירי י    שהו 
 דה. יחי ה

 
 אלקטרומכניות. הכות  עררטי הממפה ביחד עם כל ז א פרקלקרו ל הקבלןע 70.6.04
 במחיר  םליכלו ברי אש,עם מ יטוא ים לחסי ים המת טיפרהממו כן, כל כ 
  

 כני:מפרט ט .770
על    ןל שלהמפרטים  ה )טל רב או  מפרטי מבוססים  למחיצו 04-6521141פון:  ונד  אש(    ת 

סות;  שע  2אש    עמידות מפרטי  בע"מגון  מירכות  מע  -ב  גיעל  (  08-9428999ון:  )טלפ  אש 
אמני גר  GRUNAU GMBH  צרתתו  KBSת  כולמער עמידות  השע  2ש  ה    ירשא  לןב קות. 
כי  יחים  פרק א' המוכ  יפ ם להנדרשי  ישוריםיג את האשיצ  ך ובתנאירע  שוות מערכות    ציעלה
 ת. נדרשאש הת הו את עמידיחה ודה ומבטיעמה לוצעת מתאיערכת המ המ
 
 ות: שע 2אש   ותות לקבלת עמידקרת ובתבקירווכבלים  נרת צ מעבריום איט 170.7.0

 
 :SBKת  וחולרכת מעב וצנרתם  ליכב אש במעברי ום מחס  70.7.1.1

 
השטו י  ניקו  א. לרבכנ  חהכנת  פינדרש,  מות  של  לות  עת  כסי וי 

 ם. כבלי וסולמות
 C-11ח ב  בפת   החודריםלים  רות והכבצנח, הדפנות הפת מריחת   ב.

KBS FOAMCOAT  ,ובי גע ב המשטח    בכל . KBS-ות הן לוחינם 
 . KBS -ה ת לוחות ל דפנוע  מריחה כנ"ל

לוחותקנה ג. שני  מר  KBSת  ת    צמר   לוחות  -  יהןבינ  אוירח  וועם 
חות  ג כל אחד לפ"ק  140פות של  מ בצפימ"  50בי  בעו  עים דחוסלס
ה  דכבה אחיבש  KBS FOAMCOAT  -  החיצוני במצידן    יםצופמ
כש יימ  1  -ל  לאחר  הלוחש.  בו"מ  לפייח  KBS-ות  ת  מידו  תכו 

וללא מ"מ    3בתוספת  ח  הפת לי לחב ה רוורך  )על מנת  לחץ    צורוח 
 . מעברוברים בע ם הבליכות ה יד מ ולפי  ה(קנהתבעת ה
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שנותרקוד נאיטום   .ד גלוי ות  לאחרו  בתפ  תנק הת  ות  זורת  הלוחות 
 .KBS FOAMCOATשל   יפוי נוסףלעים וצס צמר

שברו  פס  יציפו ה. מ  30ל  חב  בלפתיב  סבמ"מ   KBS  -ח 
FOAMCOAT  ( להשמומל רתמץ  דבק  בנייר  ל  חב ש  ור  יצע"מ 

 ר נקי וישר(. מג
 KBS -בר ב עהמ דרך דריםחו ה  וצנרתל  שמח  ציפוי כבלי ו.

FOAMCOAT יישום    .רמעבצד של ה מ מכל ס" 50של  חק רלמ
ות  ית באמצעדנאו י" AIRLESSמצעות " באוס בריס החומר

ציפוי  בי העושום. הייני  לפ וי הכבלים בניק ורך א צלברשת, למ
 משץ להשת מלמ"מ. )מו   1 - כ ייבוש אחר ה ל

קי  ר נמור ג יצל ויפוי  הצק רחלסמן את מ מנתר דבק רחב על יבני
 ישר(.  ו

כולל  טר  ובק   PVCת  ונרצ ז. ע"י  יעט   2"עד   KBS  סרט פו 

INTUFLEX 957  לי  עובב של  כפול,  שמ  ס"   20אורך  צד  ל  מכל 
רצויחו  יסויהכ  .כז הפתחמר ע"י  )יברת פעוזק  יבוצע    יסויהכגלס 

 ו בקולר  מיחס 2"על  מ PVCפתח(. )צנרות  ה איטוםלפני 
 וכו'.י קוני ר, החלקה, ישוי ח.
  י צידי רה!" משנאסו  הפגיעה  -  אשסום  הרה "מחזט אשל  תהתקנ .ט

 הפתח. 
 

בממחסום     1.2.7.70 וי  עבראש  במערכבלים  טצנרת  אש   יטכת    חסין 
SKB LTAR SEAMOR: 

 
והכנתנ א. שבות  לרדרש,  כנ  שטחה  יקוי  מכספינוי  תעלל    ות י 

 ם. וסולמות כבלי
או  -  תתבניח  לו ב. גבס  ג  עש"  לוח  אועילס צמר    ם,לידולפתחים    ם 

  יקים ישרים דל נית מחומתב   תרה: לוחוע)הים.  חים קטנ תלפ   ש"ע
 .ט(הטיבשות ם לאחר התייריסלה

הטיט  יצ ג. חהק תוך  יקת  על  ב  דירתפדה  הי הטיט  בצנרון  ין  ת, 
ת טיט בעובי  כבבלת שעד לק -הפתח  נות  דפ לבין הם יניובהכבלים  

 ות. פחמ"מ ל 100
כבלי   .ד החחשמציפוי  וצנרת  הם  ריודל   KBS  -ב    ברעמ דרך 

FOAMCOAT  ישום  עבר. יצד של המכל  מס"מ    50  ל ש  מרחקל
באמצעורב  ומר הח "יסוס  יד "  AIRLESSת  באמצעאו  ות  נית 
ללא  ברמ ע   לפנילים  הכב  בניקוי   צורךשת,  הובהיישום.  וי  ציפ י 
כ  היי  חרלא מומ"  1  -בוש  בניימלמ.  להשתמש  רחר  ץ  על  ב  דבק 
 . שריונקי    מרג ורציפוי וליצק הת לסמן את מרחנמ

עד בקוט  PVCות  צנר ה. "וכ  ר  סרט  פו  ט יע  2לל   KBSע"י 

INTUFLEX 957   לעב כפול,  מכ   20של  אורך  ובי  של  ס"מ  צד  ל 
י תח. הכיס הפרכז  מ ע"וי  )הכיס פיב  ועותרצ  יחוזק    וצע יב  וירגלס 

 ר ולבקיחסמו   2על "מ PVCות  )צנר הפתח(. יטוםא לפני 
 ו'.וכ החלקה, ניקוי   ,ישורי ו.
  שני צידי מ "  ורה! גיעה אס פ ה  -אש    חסום"מ   האזהר   לטש   נתהתק ז.

 ח. הפת
 

 שעות: 2ש ידות ארות לעמות ובקיקר בת כבליםמעבר צנרת ול םוליטום שרואי 0270.7.
 

 :OATOAMCF C KBS-11רק מ  ע"י מערכת וליםשרו  טוםאי .7.2.170
שאי צנרת  ם  רווליטום  צנכתמתלמעבר  "  PVC  רת ית,  כבלים  2עד  או  , 

 מ"מ.   65ד ים עצמות כבל
   דרש.השטח כנ  תכנוה יניקו  .א
אל מר  צהחדרת   ב. ח  סלעים  לעומתוך  שלל  מפני    20  לק  מ"מ 

צ   רההתקהקיר/ השרמשני  )כידי  יצי  גבוול  הנגד  חומר  קת 
 ת. לפחום סלעי צמר"מ מ 60עובי של בלת  ולק טם(האו

וול לקבלת  רי השיד משני צ  C KBS FOAMCOAT-11מרק  ישום  י ג.
בשכב צד שלמכמ"מ    20עומק  ה  פ שייבהת  שרוול,ה  ל  עם  ני  רות 
 ר.  יקה



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       206  

מרצנ ד. ע  -בודדת  ת  סרט  תעטף    בעובי   KBS INTUFLEX 957"י 
זק  יחו  סויהכיפתח.  כז הצד של מרל  ס"מ מכ   20של    , לאורך ולכפ
 . ח(ם הפתאיטו צע לפנייבו וי)הכיסלס ברג פי"י רצועות  ע

השהנרת  וצחשמל    ליכבציפוי   ה. דרך  ב  רווחודרים   KBS  -ל 
FOAMCOAT  יישום  רב המע  כל צד שלממ  ס"  50ק של  חר למ .

"באמצעובריסוס    ומר חה באמא  "AIRLESSת  ידנית  צעות  ו 
צשתמבר ללא  בני,  הכורך  לפני  בלקוי  ע הייש ים    יפוי הצ  ובי ום. 
כלאח הייבוש  מוממ"מ  1  -  ר  בנילהש  לץ.  דבתמש  רחביר  ל  ע  ק 

 ר. וישיצור גמר נקי  לוי ויפרחק הצמ אתמנת לסמן 
 .  'וי וכו קי חלקה, נה  שור,יי ו.

 
 :2" -6"  ת פלסטיתצנרלמחיצת אש  ב רוולש 7.2.207.

שבין המחיוו רהמ  מילוי לצח  סלר  ינוצה  דחו בצמר  קולרי    נתס, התק עים 
KBS PIPE SEAL S/M/OSI  בעוגני  ליה  א  ודקיםומהצה  חיני עברי הממש

 .  יםמתאימפלדה 
 

 :2" -6ת " ן לצנרת פלסטיו ת בטקר וול בתשר .370.7.2
שבהמלוי  מי סל  רנולצי   התקרה  ןי רווח  התקנת ח דעים  בצמר  ר  קול  וס, 

KBS PIPE SEAL S/M/OSI יה  חוזק אלומרה  ל התקדה התחתון שיצמ 
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 יות התוכנ תמרשי - ה'סמך מ
 ( זהרז/חוממכרד נפתי חלק בל הווה)המ

 

 תאריך  מספר מהדורה סטטוס  שם התכנית  מספר גליון מקצוע

 אדריכלות 

 05/08/2020 1 מכרז קע תכנית קומת קר 101

 05/08/2020 1 מכרז ה א' תכנית קומ 102

 05/08/2020 1 מכרז תכנית קומה ב'  103

 05/08/2020 1 מכרז תכנית קומת גג   104

 05/08/2020 1 מכרז חתכים  201

 05/08/2020 1 מכרז חתכים  202

 05/08/2020 1 מכרז חתכים  203

 05/08/2020 1 מכרז חתכים  204

 05/08/2020 1 מכרז חתכים  205

 05/08/2020 1 מכרז חזיתות  301

 05/08/2020 1 מכרז חזיתות  302

 05/08/2020 1 מכרז תכנית תקרה קומת כניסה  401

 05/08/2020 1 מכרז תכנית תקרה קומה א'  402

 05/08/2020 1 מכרז תכנית תקרה קומה ב'  403

רשימות אלומיניום )מפרט   501
 05/08/2020 1 מכרז עץ אלומיניום( בחוברת יו

 05/08/2020 1 מכרז רשימות מסגרות  502

 05/08/2020 1 מכרז רשימות נגרות  503

 05/08/2020 1 רזמכ רשימות שיש  504

 05/08/2020 1 מכרז רגות תכנית מד 701

 05/08/2020 1 מכרז תכנית מדרגות  702

 05/08/2020 1 מכרז תכנית מדרגות  703

 05/08/2020 1 מכרז תכנית מדרגות  704

 05/08/2020 1 מכרז תכנית מדרגות  705

 05/08/2020 1 מכרז תכנית ביתן שומר  800

 05/08/2020 1 מכרז ותים פריסות שר 801

 28/06/2020   מכרז מת תגמירים רשי  

 פיתוח

 05/11/2020 1 מכרז תכנית פיתוח כללית  1

 05/11/2020 1 מכרז תכנית פיתוח  2

 05/11/2020 1 מכרז תכנית פירוקים  3

 05/11/2020 1 מכרז תכנית עבודות עפר  4

 05/11/2020 1 מכרז תכנית ריצופים 5

 05/11/2020 1 מכרז ית ריהוט תכנ 6

 05/11/2020 1 מכרז תכנית צמחיה  7

 05/11/2020 1 מכרז תכנית השקיה  8

 05/11/2020 1 מכרז תכנית הפניה לפריסות וחתכים 9

 05/11/2020 1 מכרז פרישת קירות  10

 05/11/2020 1 מכרז פרטים  11
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 תאריך  מספר מהדורה סטטוס  שם התכנית  מספר גליון מקצוע

 קונסטרוקציה

1583-K-01  16/07/2020 1 מכרז תכנית חפירה ודיפון 

1583-K-01/1 16/07/2020 1 מכרז חתכים  -ת חפירה ודיפון תכני 

1583-K-02  16/08/2020 2 מכרז תכנית ביסוס 

1583-K-20 19/08/2020 7 מכרז רצפה קומת קרקע  תכנית 

1583-K-20/1  16/08/2020 1 מכרז חתכים  -רצפת קרקע תכנית 

1583-K-30  19/08/2020 7 זמכר תכנית תקרת קומת קרקע 

1583-K-30/1 16/08/2020 2 מכרז חתכים -כנית תקרת קרקע  ת 

1583-K-40  19/08/2020 7 מכרז קומה א' תכנית תקרת 

1583-K-40/1  '16/08/2020 2 מכרז חתכים  -תכנית תקרת קומה א 

1583-K-50  '19/08/2020 7 מכרז תכנית תקרת קומה ב 

1583-K-HR-0 05/11/2020 6 מכרז רות קומת קרקע תכנית הרכבת קי 

1583-K-HR-1 '08/07/2020 4 מכרז תכנית הרכבת קירות קומה א 

1583-K-HR-2 '08/07/2020 4 מכרז תכנית הרכבת קירות קומה ב 

1583-K-HR-3 08/07/2020 1 מכרז תכנית הרכבת קירות קומה גג 

1583-K-MMM  17/08/2020 3 מכרז תכנית ממ"מים 

1583-K-MAD/1  '30/07/2020 0 מכרז 1חדר מדרגות מס 

1583-K-MAD/2  '30/07/2020 0 מכרז 2חדר מדרגות מס 

1583-K-MAD/3  '30/07/2020 0 מכרז 3חדר מדרגות מס 

1583-K-MAD/4  '30/07/2020 0 מכרז 4חדר מדרגות מס 

1583-K-MAD/5  '07/09/2020 0 מכרז 5חדר מדרגות מס 

 אינסטלציה 

 03/11/2020 6 מכרז תכנית פיתוח  20001-1

 03/11/2020 6 מכרז תכנית קומת כניסה  20001-2

 03/11/2020 6 מכרז נית קומה א' תכ 20001-3

 03/11/2020 6 מכרז תכנית קומה ב'  20001-4

 03/11/2020 6 מכרז תכנית גג  20001-5

 03/11/2020 6 מכרז פרטים  20001-6

 מיזוג אוויר

01-2581  16/07/2020 7 מכרז תכנית קומת הכניסה  
02-2851  19/07/2020 8 מכרז תכנית קומה א'  
03-2851  27/08/2020 9 מכרז תכנית קומה ב'  
04-2851  16/07/2020 7 מכרז תכנית קומת גג  

 חשמל 

 06/08/2020 11 ביצוע  הארקת יסוד  –מתקן חשמל  3142/0001-1

 06/08/2020 11 ביצוע  יסוד הארקת  –מתקן חשמל  3142/0001-2

 -הארקת יסוד  –מתקן חשמל  3142/0002
 06/08/2020 11 ביצוע  פרטים 

מאור, כח ותקשורת   -חשמל מתקן  3142/0010
 23/08/2020 12 ביצוע  קומת כניסה  –

מאור, כח ותקשורת   -מתקן חשמל  3142/0011
 23/08/2020 13 ביצוע  קומה א'  –

ור, כח ותקשורת  מא -מתקן חשמל  3142/0012
 23/08/2020 12 ע ביצו קומה ב'  –

מאור, כח ותקשורת   -חשמל מתקן  3142/0013
 06/08/2020 11 ביצוע  קומת גג  –

 02/09/2020 12 ביצוע  תוכנית פיתוח –ן חשמל מתק 3142/0020
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 תאריך  מספר מהדורה סטטוס  שם התכנית  מספר גליון מקצוע

 4עמוד תאורה   –מתקן חשמל  3142/0021
 06/08/2020 11 ביצוע  פרטים  -מטרים 

  10עמוד תאורה   –חשמל תקן מ 3142/0022
 06/08/2020 11 ביצוע  פרטים  -ם מטרי

חות תוכנית לו –מתקן חשמל  3142/0050-1
 06/08/2020 11 ביצוע  חשמל 

תוכנית לוחות  –מתקן חשמל  3142/0050-2
 06/08/2020 11 ביצוע  חשמל 

   איטום
פרק עבודות איטום אלמנטי  

 04/08/2020   מכרז הבניין 

 מעליות
6166-1 

נוסעים  8מעלית הידראולית 
 23/01/2020   מכרז תכנית בניה כולל חתך אנכי 

6166-2 
נוסעים  8ית מעלית הידראול

 23/01/2020   מכרז יתכנית הרכבה כולל חתך אנכ
 
 
 
 
ל  גלרו  השלמה ו/א ו/אוך הסברה רפנה( לצוסוותתו ה ה )במידנר תתווספ אשות רניות אח ן תוכוכ

 . וכותמס וקף תעל ביצועם ב  שאי להורותפקח רהמ שינויים אשר
 
 
 
 
 

     לן:  הקב  מתמת וחות יחת   תאריך:  
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 ו"ח קרקע ד- ו'ך מסמ

 ה(זממכרז/חו דחלק בלתי נפרוה הוהמ)
 חירכלול במ ע  ק בדו"ח הקר כל האמור
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 קה יאקוסט  דו"ח- 'זמך סמ
 זה(ז/חוכרממ  פרדי נבלת  )המהווה חלק

 ול במחיר ל כ  הוסטיקאקה כל האמור בדו"ח 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים 
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 עקרונות לתכנון אקוסטי .1

 מחיצות הפרדה בין כיתות  .2

 מחיצות הפרדה בין כיתה לפרוזדור  .3

 דלתות .4

 תקרות אקוסטיות .5

 מסדרונות ומבואות .6

 רכת רצפה תקרה מע .7

 ויר ת למיזוג אומערכ .8

 הטיפול בחלל המרכזי  .9

 כיתות לשילוב לקויי שמיעה  .10

 חדרי הנהלה  .11

 הערות מיוחדות .12



 ות כית 18 ייסוד רבית ספ
 הוד השרון ,11ולדה מאיר ג

 טכני מיוחד רט פמ 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       236  

 רונות לתכנון אקוסטיעק .1

(: "אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה 2014)נובמבר  1, חלק 2004-ת"י
  את הדרישות הבאות:קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים", מגדיר  -במבני קבע 
 dB(A) 40  =Leq ע סביבתי, כשהחלונות סגורים, עד רמת רעש רק

 dB(A) 45  =Leq רכת מיזוג האוויר, עדרמת רעש רקע מרבית בעת פעולת מע
 שנייה  0.6 זמן הדהוד בכיתות 

  קיימת דרישה לזמן הדהוד קצר מכך בכיתות המיועדות לשילוב לקויי שמיעה 
   dB63=L'n,w  קול הולם, עד   בידוד בין הקומות בפני

  dB 48  =R'w ידוד בין כיתות בפני קול נישא באוויר, לפחות ב
  dB 45  =R'w בידוד בין הכיתות לבין הפרוזדור, לפחות 
  dB 50  =R'w בידוד בין הכיתות לבין שירותים, לפחות 
   dB 30  =R'w ערך הבידוד של הדלתות בכיתות, לפחות 

 מהערך שהתקבל במעבדה.ועל, בשונה הבידוד האקוסטי בפ   משמעותו רמת R'wהסימול 

 מחיצות הפרדה בין הכיתות  .2

 מחיצות גבס  .1.1

מחיצת גבס הכוללת שני שלדים נפרדים וחמש שכבות של לוחות גבס בהרכב  
מ"ק או צמר  \ק"ג 24ומשקל מרחבי   2ופעמיים מילוי צמר זכוכית בעובי "  2+1+2

  .  מ"ק\ק"ג 80ומשקל מרחבי   2סלעים בעובי "
 י. להלן פרט עקרונ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

בשפכטל במפגש של לוחות הגבס עם התקרה ועם קירות  נדרשת הקפדה על איטום 
 בנויים ושימוש בפרופילי קומפריבנד בין השלד לבין רכיבי המבנה. 

כל מעבר של צינור חשמל או תעלה דרך מחיצה חייב להיות אטום באמצעות צמר  
 מחיצה. ת גבס, משני צידי הזכוכית דחוס טבול בעיס

 
 צות ניידות מחי .1.2

וסטי הנדרש בין כיתות, נדרשת מחיצה בעלת ערך  כדי לממש את הבידוד האק 
 לפחות, בהתאם למפורסם בנתוני היצרן.   Rw = 52 dBבידוד אקוסטי  

הקבלן שיזכה במכרז חייב לבצע גם את כל האיטומים הנדרשים בין המסילה  
סלול לבין  שלמה בין המבין תקרת הבטון. הההעליונה שנושאת את המחיצה ל

ס"מ, עם מילוי   15קרומית ברוחב -ל ידי מחיצה דותקרת הבטון תהיה לפחות ע 
 ס"מ בתווך.   10צמר זכוכית 
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בתכנון הקומה יש להקפיד שלא תהיינה מערכות כלשהן )תעלות מיזוג אויר, פתחי שחרור   
ל המחיצה  ם וכד'( שעוברות מע עשן, תעלות רשת של כבלי חשמל, צנרת ספרינקלרי 

להיות אחראי לתוצאות וכמובן שבמקרה כזה  יידת, היות ובמקרה כזה לא יוכל הקבלן  הנ
  תהיה פגיעה בכושר הבידוד האקוסטי של המחיצה. 

מ"ר. אי לכך עשוי  \ק"ג  60  -יש לקחת בחשבון כי משקלן של המחיצות הניידות הוא כ
לחשב ולבדוק    קונסטרוקטורהאיחסון, ולכן על הלהיווצר עומס מרוכז לא מבוטל בכיסי  

 ים למבנה עקב משקלן של המחיצות.האם נדרשים חיזוקים נוספ

 מחיצות הפרדה בין כיתה לפרוזדור  .3

ס"מ,    10ס"מ המורכבת משלד ברוחב  15קרומית מיוחדת ברוחב כולל של -מחיצת גבס דו
  מ"ק. \ק"ג 24ס"מ  10שני לוחות גבס מכל צד, מילוי במזרוני צמר זכוכית בעובי 

 תאים:להלן פרט מ

 

 
 

מ"מ לפחות ולכלול שתי   70מחיצה שקופה בין כיתה למסדרון חייבת להיות ברוחב של 
זכוכית עם מרווח אוויר. נדרש הרכב מיוחד כדי לעמוד בערך הבידוד הנדרש על פי התקן  

dB 45  =R'w ני, הזכוכיות  מ"מ בצד ש  6+6מ"מ בצד אחד, זכוכית   5+5. לדוגמה: זכוכית
  מ"מ.  0.76בעובי   PVB בקה של שכבתעם הד

 דלתות  .4

. המשמעות היא, שערך זה יתקבל בבדיקה  dB 30  =R'wלפי התקן, נדרש ערך בידוד  
 .dB 35באתר, כלומר בדיקה במעבדה צריכה לתת ערך של 

הדלתות תבוצענה כדלת עץ אקוסטית או דלת פח אקוסטית )תוצרת "פלרז", "רינגל", 
חור דגם שעבר בדיקה במעבדה אקוסטית ולקבל  ך(. רצוי לברמטיקס" או שווה ער"ה

  אישור מיועצת האקוסטיקה של הפרויקט. 
  להלן תיאור של דלת עץ אקוסטית המיוצרת על ידי נגר:

מ"מ לפחות. במשקוף   45בעובי  100%נף עשויה מעץ מלא דלת עץ אקוסטית תהיה בעלת כ
או  ”Deventer“מתוצרת  ”M-680“דגם יל אטימה מנאופרן מתבוצע מדרגה ויותקן בה פרופ

  ש"ע. 
 בדלתות לא יהיה חריץ לשחרור אויר והן תהיינה אטומות לחלוטין.

  360גון דגם כדי לעמוד בדרישה להפחתת רעש, נדרש להתקין בתחתית הכנף סף אקטיבי כ
סף זה יורד . Athmerאו  HAGERמ"מ, או ש"ע מתוצרת  23 -, ברוחב כ”Zero“מתוצרת 
  ר הכנף נסגרת.  ל הרצפה כאשונצמד א
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 להלן פרט עקרוני של דלת עץ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  תקרות אקוסטיות .5

  . דוגמאות לסוגים מתאימים:αw≥0.90נדרשת תקרה בעלת מקדם בליעת קול גבוה  
מתוצרת  ”Gedina“מסוג  מ"מ לפחות 15בעובי  לוחות מצמר זכוכית או חומר מינרלי

“Ecophon”  גם  מדאו לוחות“Advantage”  מתוצרת“USG”  או"Optima"  מתוצרת
"Armstrong" או ,"Koral"  מתוצרת"Rockfon"   שווה ערך.או 

 מסדרונות ומבואות .6

בתוך   2קול מפח מחורר, מעליה יש להניח מזרוני צמר זכוכית בעובי " -נדרשת תקרה בולעת 
  ה.  שקיות פלא"ב או גיזה בלתי דליק

  לעיל.   5חים על פי התיאור בסעיף רין ליישם אלחילופין, נית
 .αw≥0.90מקדם בליעת הקול הנדרש 

 תקרה -מערכת רצפה .7

נדרש   .7.1 הקומות  בין  הולם  קול  בפני  לבידוד  התקן  בדרישות  עמידה  להבטיח  כדי 
 ב'. -יישום של חומר גמיש במערכת הרצפה של קומות א' ו

הב .7.2 רצפת  מעל  המילוי  וגובה  לפחות  במידה  יהיה  יש    6-7סיס  יריעה  להס"מ,  ניח 
כדוגמת   תהיה  היריעה  הבטון.  רצפת  על  תוצרת  מ  ”GA-25 FRA“גמישה 

מ"מ, תוך הקפדה על כך שיהיה רצף של היריעות    6"פלציב", או שווה ערך, בעובי  
גם בצמוד לקירות בכל ההיקף, עד לגובה שעובר את פני הריצוף. עודפי היריעות  

ס"מ לפחות בין יריעה ליריעה,    10פיפה של  הריצוף. יש לבצע ח  יחתכו לאחר הנחת 
 ירת חומר המילוי בין היריעות.ולהדביק ביניהן, כדי להבטיח מניעת חד 

   
 יש לקבל אישור של יצרן היריעות לנושא גובה המילוי או היציקה מעל היריעות.  
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ש תמיד  על מנת להבטיח ניתוק מוחלט של הרצפה הצפה מכל הקירות שבהיקף, י .7.3
ורק לאחר השלמת בניית הקירות יש לבצע את הנחת    ת,את הקירו  לבנות תחילה 

 ות המילוי והריצוף. היריעה הגמישה, שכב 

 להלן פרט עקרוני.  .7.4

 

 
 

 מזגנים  .8

. יותקנו שני מאיידים "קטנים" בכיתה. הדגמים  dB(A) 45רעש מאיידים בכיתות יוגבל עד 
" או  21 פאתדיראן אל" או "21i"תדיראן   " או21המתאימים הם כגון "אלקטרה בייסיק 

  ", או שווה ערך.  21"אלקטרה רילקס  
 מ'.  1.0במרחק  dB(A) 43רמת הרעש מכל מאייד לא תעלה על 

 את המעבים יש להציב על רפידות גמישות, למניעת העברת רעידות אל המבנה. 
   דרישה להתקנת שני מזגנים בכיתה מופיעה גם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
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 החלל המרכזי  .9

 Akusto Cכגון  αw≥0.70קול, מקדם בליעת קול ממוצע -חומר בולע  קןקירות יותעל ה
 מתוצרת "אקופון" או שווה ערך.  

 כיתות לשילוב לקויי שמיעה  .10

 עקרונות התכנון:  .10.1

(: "אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי  2014)נובמבר  1, חלק 2004-ת"י
    ;ם"ווים מנחינים, דרישות תכן וקקריטריו  -למידה במבני קבע 

ית )ליקויי שמיעה(, מס'  המפרט הטכני המיוחד של משכ"ל: כתה אקוסט
3.11/561/19 . 

 דרישות מיוחדות: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

יש לציין, כי זמן הדהוד כה קצר אינו ניתן למימוש במרבית הכיתות. יחד עם זאת,  
לכן,    ככל הניתן. דהוד יהיה קרוב לכךיש לשאוף שזמן הההיות שזו דרישת התקן,  

חובה להתקין תקרות אקוסטיות ברמה גבוהה מאוד וכן להוסיף בליעה על  
 הקירות. 

בחירת הכיתות: נבחרו כיתות שאינן מחולקות ע"י מחיצות נעות ואשר אינן פונות   .10.2
  אל מגרשי ספורט.  

בכ הגובלים  לשירותים  מים  מילוי  שצנרת  לוודא  תעבויש  לא  אלה  בקיר  יתות  ר 
 מחוצה לו. המשותף אלא 

 .5קול מהסוגים המפורטים בסעיף  -קרה בולעתותקן ת ת .10.3

"  21בכל כיתה יותקנו לפחות שני מאיידים "קטנים", לדוגמה: "אלקטרה בייסיק   .10.4
   " או שווה ערך. 21iאו "תדיראן 

   מ'.   1.0במרחק  dB(A) 43רמת הרעש מכל מאייד לא תעלה על 
  . יועץ מיזוג אווירמספר המזגנים ייקבע ע"י 

  על הקיר האחורי ו/או הצדדי ובשום אופן לא מעל הלוח. ותקנו המאיידים י 
 או ש"ע "Mason"מתוצרת  "Super W"המעבים יוצבו על רפידות גמישות כגון 

"מגוון" א .10.5 כגון מתוצרת  לבד ממוסגרים,  מלוחות  קיר  חיפויי  ערך,  יותקנו  שווה  ו 
כ כ  90  -מגובה  ועד  הרצפה  מעל  ב  200  -ס"מ  מעליה,  שס"מ  כולל    8-9ל  אורך 
 מטרים.
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על   .10.6 החלונות  של  השתקפות  יקטינו  אך  אור  מעבר  יאפשרו  אשר  וילונות  יותקנו 
 הלוח. 

 .4דלתות על פי התיאור בסעיף   .10.7

  מאיכות גבוהה, בעובי   PVCהקטנה של רעשי גרירת ריהוט: חיפוי הרצפה ביריעות   .10.8
 והשולחנות.  ות על רגלי הכיסאותמ"מ לפחות, או הלבשה של גומיות עבות וגבוה 2

לרצפת    ריצוף .10.9 מעל  זעזועים  בולעת  ניתוק  שכבת  נדרשת  שמע:  כיתת  מעל  חלל 
מ"מ או שווה ערך. דהיינו, יש ליישם    6בעובי    G-25הבטון כדוגמת יריעת "פלציב"  
 . 7את ההנחיות המפורטות בסעיף 

 חדרי הנהלה  .11

"מ,  ס  12ית ברוחב כולל  קרומ-מחיצות גבס בין חדרים תורכבנה כמחיצת גבס דו .11.1
ס"מ, שתי שכבות של לוחות גבס מכל צד של השלדים הנושאים,    7ברוחב  עם שלד  

 מ"ק. \ק"ג 24ומשקל מרחבי    2מילוי של מזרוני צמר זכוכית בעובי "

 . αw≥0.90יעת הקול  קול כמו בכיתות הלימוד, מקדם בל -תורכב תקרה בולעת .11.2

ד,  כיתות הלימוסטית מאותו סוג של בחדרי מנהל, סגן מנהל ויועץ תותקן דלת אקו .11.3
ל אטם בין הכנף למשקוף ואטם בתחתית הכנף, או דלת מתכת בדומה לדלתות  כול

 . 4בכיתות, עם אטם בין הכנף למשקוף ואום בתחתית הכנף. ראו סעיף 

 הערות מיוחדות .12

א .12.1 בכיתה:  גובלים  הקיר  שירותים  אל  ברזים  לחבר  ואין  מים  צנרת  להעביר  ין 
 .המשותף עם הכיתה

בים/אומנות: יש להוסיף על הקירות  ים/מחשם ספריה/מדע חדרי ממ"מ המשמשי .12.2
  10.5חיפויי קיר מאושרי הג"א, כגון לוחות לבד ממוסגרים מהסוג המתואר בסעיף  

 או שווה ערך.  (Akusto)או שווה ערך, או מהסוג המתוכנן על קירות החלל המרכזי 

 
  בכבוד רב, 

  
 ף מיכל רש
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 ישותח נגו"ד- 'חמך סמ
 (זהז/חוממכר דפרנ ה חלק בלתי)המהוו

 במחיר   כלול נגישותבדו"ח הור האמכל  
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 קרינה  חו"ד- 'ט מך מס
 זה(ז/חומכרמ דפרווה חלק בלתי נ)המה

 ל במחיר כלו הקרינההאמור בדו"ח כל  
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 רוקה יבניה ח  ו"ד- 'ימך סמ
 ה(זז/חוממכר דפרחלק בלתי נ הווה)המ

 כלול במחיר  וקהירבניה "ח האמור בדוכל  
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 1200 ןהוד השרו, 13מאיר גולדה ור פרויקט ביה"ס בלן מבצע עקב למכרז רוקה בנייה י דרישות
 

ים  ישות לבניינדר  1חלק ה ירוקה ייתקן בנ  5281לת"י  תהליך התעדה  ובר מבנה ע ה – "מבנה ירוק"
לק מדרישות התקן  כח . הגנת הסביבהמשרד למוכר ע"י ההעדה  הת ול מכון מ  ורים,בנייני מג שאינם 
וד  מ יע 5281כחלק מת"י בנוסף ונקודות.    55 – כוכב אחד של וג מינימלימוד בדיריקט יעהפרו
שות התקן  דרי צע יעמוד בכלבהקבלן המ  .1045ת"י וב  של מבנים גטיוג אנר דיר 5282ה בת"י  בנהמ
ירוקה"  -ה"בני תהליך של עפ"י   צועילן מחויב לב קבה  ירוקה.הבניה היות יועץ התאם להנח וב

   .1045ות"י  5282ת"י  קירו למבנה   5281העדכני תקן ה ותבהתאם לדריש 
ניתן לראות    לד, השלב שבוהש את גמרההתעדה יעשה לקר ן  ם מכועשון באתר )שלב א(  ביקור רא
 פרויקט. ה התרמי של ן בדוח י שמאופייבמבנה כפ נטים השוניםבאלמ בידוד התרמי היישום  
ן  ק ל עפ"י התכה  –צוע וכד' שיטות בימרים, ינוי פסולת ועודפי חופ רים,ימוש בחומאתר, שניהול ה

דרישות   וכל ( 3סעיף   ראה)" אתר ל"הנחיות ניהול ח י נספפת על  ירוקה כל זא והנחיות היועץ לבניה
 . 5281ת"י 
 . 4ת טופס ראת קבלה יעשה לקכון ההתעד לב ב'( עם מר )שיקור שני באתב

הפרויקט  ך ביצוע  ן במהלים הנדרשים על פי התק מכ המס גיש את כלייב לההקבלן המבצע מתח
קן  כל הנדרש עפ"י תו וגמר השימה של חומרי בניסכמי התקשרות, מסמכי רה : אישורי תבולר

5281 . 
ר  בל אישוכרז יש לקבמפרט ובמיחס למפורט ות ב הגמר והמערכ   ימחומרי הבניה, חומרעל כל שינוי 

 . עץ הבניה הירוקהיו בכתב מ
 

 ב השלד שלים ל כים הנדרשמסמ
 

 קרוי תו יים בעלחומרים ומוצר
  י, כל חומר יקבלכלהאדרי עפ"י הנחיות המפרט: חומרי שלד  י תו ירוקל חומרים בעש ב יש להשתמ

   -רויקט לפחות פיש ליישם ב הירוקה.יועץ הבניה   שוראת אי
 . וכו'( גון ברזל / חול )כלפחות  10%ר של ומר ממוחזי תכולת ח חומרים בעל  2

 פת.רים מצורוממוחזחומרים בעלי תו ירוק  ל  רשימת עזר ש
 

 מרכיבי הבניין  יואקטיביתרד קרינה
 .  5098שראלי ת"י הי ת התקןים יעמדו בדרישו וקק ובלובניה כגון בטון יצמוצרי  

 . רדימיקס  ון, שפיר,: ישראבט 5098קן ון בעלי תו תט דוגמא לספקי ב
 

 נה  מבד תרמי בבידו
כל  . הונים במבנהמנטים הששל האלהמוגע לבידוד התרמי  כלשום ההנחיות בודא ייעל הקבלן לו

 רויקט. ו"ח התרמי של הפדעפ"י ה
ות  גבקירות המעטפת, בג שכבת הבידוד של ביצוע שלוח וכן צילומימ  עודותתעל הקבלן להעביר  

 תרמי. טיפול  בורם נדרשות פנים עתקרות ובקירפות/המבנה ברצ
 בלן המבצע בור הקות לניהול אתר עיחהנ
 חוזר: שולשימ או רחזולמ הניתנת בניין לתפסו של הבנייה באתר ואחסון דההפר .א

ה של  ר שקיבל הרשאבאתמחזור פסולת הבניין ל ותסך כממ 75%:לפחות   לפנותהקבלן מתחייב 
 חוזר. מוש ביבה, או לשיסהמשרד להגנת ה

 . ת באתרהעבודותחילת   לפניוקה  ר יהבניה ה ם ליועץאת הטפסי  בלן להגישל הקע
נוי ו/או מערום פסולת  יבמכולות פין פסולת הבניף את כל  לאסו  שי –פסולת בניין באתר ב טיפול

   .מנותקות מהקרקען  ניילו זמני על גבי יריעת
של  ן והפרדה לאפשר מיוהולמים כדי שות בגודל ובנגי םמערומים נפרדי  6-ל יד את הפסולתהפר יש ל
חומרים   פסולת ,פסולת מתכת, סולת עץפ : פסולת רגילה  סון שלבנוסף לאח מחזור ל  ת הניתנתפסול

 ת אחרת ולפס,  קיסולת ניילון/ פלסטפ, פסולת אריזות נייר ,, בלוקים(ניםכבדים )בטו
 פין או לחילו

בתנאי  בה הגנת הסביע"י המשרד לרשה המוכר ומולת  ופס לאתר ממחזר בניה ת כל פסולת הנייהפ
 .האתר עצמוע"י  םזרמי 6-מוחזרת לומממוינת   שהפסולת 
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 .תר המחזורהבניה מאפסולת  לקבל הצהרה על הפרדת  ש י
 .ראה נספח מצורף() סביבה הע"י המשרד להגנת   רפת של אתרים המאושריםוה טבלה מצרא
 
 : להלן  ולהגיש את המסמכים  מתחייב להכיןלן קבה

כפי שהוגדרו    ונהליםות, יעדי מחזור ויעבור הרשפינוי  התחייבות   ין הכוללתל פסולת בני ניהותכנית  
 בלנים/מנהלי האתר. לק
  של שטח האחסון של ם הגדרת מיקומו המוגדרעהתארגנות חי הכוללת שט ר מסומנתת אתניתכ

ילת  לפני תחרוקה יאישור יועץ הבניה האת המסמכים ליש יש להג. הניתנת למחזורת הפסול 
 .רהעבודות באת

 
 עפר:  לת בניין ועודפיסווסילוק פש חוזר זור, שימומחב. 

 באתר. לת העפר לשימוש חוזר סו יש לשמור את פ •

 זר בפרויקט אחר. ולשימוש ח עפרוף עודפי ה ו/או איס •

 ת הסביבה. הגנ משרד לע"י הולת המוכר פסלאתר  הפניית עודפי העפרו/או   •

ה ר ההחזר צילום לאחמי העפר וולם של מערוד מצהירוקה תיעו ה להגיש ליועץ הבניי יש •
 לשטח. 

ליו  רויקט שא רטי הפלן על כמויות העפר ופקבירוקה הצהרת הנייה הלהגיש ליועץ הב יש •
 ר. העפהועבר  

ע"י אושר ר פסולת המחזתר ממאחוזה התקשרות עם  ש ליועץ הבנייה הירוקהייש להג  •
 וח  + תעודות משל )ראה נספח מצורף( הלהגנת הסביב שרדהמ

 . אתרודות ביד עם תחילת העבמ  ה הירוקהעץ הבני לאישור יו המסמכים  יש להגיש את •

מות לשימוש  כולל ציון ר כיות להיווצעפר העשו יות מו כ הגיש טופס עם חישובל  על הקבלן •
 ה שלהלן: טבלת על המבוססולה להיות יכ אשר  ןפסולת בניי  וחישובחוזר באתר  

 
 

  מ"ר בנוי 100של וצרת ביחידה יערכת כמות פסולת המה
 

 ייחוס קבוצת  

 רגילה למגורים ה בני 10ת  ון לפחו ט   
 

   גילה למגורים  בניה ר 
 למגורים רומית בניה ט 6טון לפחות    

 
 בורית ומשרדיםיבניה צ  10ות  טון לפח   

 בורית ומשרדים   בניה צי 

 ייה ולתעש   בניה למסחר 6ות  פח טון ל   
 ולתעשייה   בניה למסחר 

 ם רתפיבניית מ 3ות  ח טון לפ   
 פים בניית מרת 

 ריסה ה  רוס ה מ"ר מבנה 100 -לטון   50ת לפחו

 
 הני השפעות אתר הבמזעור ג. 

 לן: שתכלול את הנושאים שלה אתר הבניהשל ול סביבתי לניה ניתרה ותכעל הקבלן להציג הצה

 ם ושילוט ערירבות שמ' ל 2ית בגובה קפ דר היגמיקום ופירוט  •

 התארגנות תר בתהליך הם באיכת חשמל ומירוד אמצעים להפחתת צתיע •

גורמים לגירוי  ה  של חומרי אבק  ווצרות בשטח להפחתת ההי ע שי הביצויות לאנתיעוד הנח  •
 אתר י הבתוך תחומ  גישה רכיוכן בדבאתר, 

 בה נוור מהאתר לסביוסיגים  רמניעת מפגעי רעש חהנחיות לאנשי הביצוע ל  תיעוד •

 יוצאות מהאתרה לכיסוי כל המשאיות הצוות המבצע ית הנח •
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 לאתר   בה מחוץהאתר לסביתשטיפים מ יות למניעת הנח •

 ר חזוטים למחסון עודפי עפר ואגרגלא ל מקום מורשה האתר שה בתכנית ניהול  דרהג •

 יה  נלהיווצר בתקופת הב פרעות/מטרדים העלולים ה ונה לגבי השכוע דייריי ייד •
 
 תכנית אתר  ד.

 להלן: ים שיקום של מתקנ מ ית של האתר המפרטת ע  לערוך תכנמבצ קבלן העל ה

 האתר.  משרדי •

 ש כימייםתי שימוי שימוש/בבת •

 ה לאכיל ימון מקום מיועדס •

 פסולת בניין ן מכלים לאחסו  •

 פחי אשפה  •

 ת תדלוק נקודו  •

 קע דירת שמנים ודלקים לקרח ות למנוע ועד מאצרות המי •

 דרכי גישה לאתר  •

 לים גובציבור מגורים ובנייני י בניינ •

 רגנות ודרכי גישהשטחי התא •

 תר. ם באקום חומרי גלימ •

יועץ בניה בירם לת וההצהרות ולהעיונית ההנח את התכ ין ולהגישתחייב להכ הקבלן מ  •
 . אתרבלפני תחילת העבודות   קהירו

 
   יה ון אתר הבנניקיה. 

יין, שיירי  בנ  פסולת פסולת תפעולית, ללזה כו  ת הביצוע , ניקיוןכי האתר נקי בכל תקופ איש לווד
 זון ואריזות.מ
 

   וףמור אדמת חישיו. ש
ר  אתשימוש חוזר ב ( עבורונה )אדמת חישוףליל קרקע עיונים שס"מ על   40לן לאחסן  באחריות הקב

 .המגוננים בפרויקט לשטחים 
 

 וד מצולםז. תיע

 העבודות ת תחיל י מצולם של האתר לפנץ הבנייה ירוקה תיעוד ע העביר ליוש לי •

 ן מילוי/ דיפו  / ודות החישוף/ חפירההאתר לאחר עבשל מצולם ותיעוד  •
 
 משלוחו תעודות . קבלות ו/אח
"י דרישות יועץ  מוצרים עפ והל כל החומרים  שלוח ש ת ו/או תעודות מלוהעביר קבהקבלן ל על 
 . 5281"י ן תקה עבור תקניה הירוהב
 ם. ומרי שלד: צמנט, בלוקיח
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 גמר המבנה ב שלשים ל רסמכים הנדמ
 

 ירוקרים בעלי תו מוצמרים וחו
הנחיות  י עפ"יתוח חומרי פלמערכות וחומרים   ,: חומרי גמרירוקרים בעלי תו מיש להשתמש בחו

 . יועץ הבניה הירוקהאת אישור  ל יקב, כל חומר  דריכליהמפרט הא
של המוצר   יםטכני םכל חומר עם נתוני ת החומר ודף מוצר עבורשוד על רכיתיע לן להעביר  על הקב
 וק. היר ר התו  ואישו

 צורפת. תוך רשימה ממ – בעלי תו ירוק חומרים  10 לפחותש ביש להשתמ
ים או  צמר סלע / ת סטין תקרה אקות )כגולפחו 20%חזר של מות חומר מלי תכולחומרים בע 2

 מתוך רשימה מצורפת.  – לוי וכו'(מי  יצוף חוץ /משום / רזכוכית / שו
של התאחדות   ”יוצר בישראלמ“  ים בתומקומיים המסומנ  יםומוצר  חומרים 10-שימוש ב
 ים. נהתעשיי 
תוך רשימה  מ – ת(יהיו מאבן טבעי לא ובפיתוח חזיתות  טבעית ) בהיו מאבן חוץ לא י   – יפויריצוף וח

 ת. רפמצו
 

 לעים/ זכוכית צמר ס
 :EN 13162בעלי תקן בריאות ם שימוש בפרויקט יהיו  השר יעשה ב ת אצמר זכוכי/מר סלעיםכל צ

gory M1ateC tioncertifica -2008 BEUCE  Soluble-Bio - נדיפות  קןתוC 1MVO  17025או  
ISO  

  
 ותות אקוסטיתקר
   EN 13162: 2008 ותן נדיפתק ו בעלי הי מוש בפרויקט ישהן שיסטיות אשר יעשה קותקרות האכל ה

certification Category M1 EUCEB  Bio-Soluble  17025או ISO  אות שווה ערךרי תקן ב או  
ונד  של אורב AMFטרמופון  סחלבדולריים דגם וה מלוחות מינרלים מתקר. ישראלי  רוקתקן י  עם
 ערך.   וא יצוא או שווהיבל יהודה ש ECOPHONאו 

 הבטיחות  ל פי יועץ ע :סיווג בשריפה

 ( רישות יועץ האקוסטיקהדאו בתאם ל)  .wα≥ 0.90צע מקדם הבליעה הממו 
 .60%ממוחזר מלי מיני  אחוז חומר. נימוםימ  84% יהחזר אור מינימל 

 
 זיגוג כללי 

 ל. ל האדריכברשימות שים המוגדרים לפרטיעשה בהתאם   הזיגוג
 . 1068תאם לת"י  בה  דירוג הזיגוגכולל  משלוח של הזיגוג תפק תעודויש לס

 
 וץריצוף ח -ח  ה ופיתוחומרי בניי
 פיתוח. ה  המפורט בתכניות  יעפ"יהיה בגוון בהיר    ץריצוף החו

 (. ביקהאצל בני וצ גזר שטוף )ניתן להשיחהחול ממווש שימ  יעשה חוץבריצוף פנים/ו
 ניה הירוקה. ב יועצי ה  יהול מולים של הנירת החומרתיאום ובח

 
 ( VOC) ת וורגניות נדיפובות אתרכ
רות אקוסטיות(  קותקרה ) צבעי פנים, ת צפה, קירותר חיפוי -כגוןפנימי   מרים המשמשים לגמרהחו
גמר  רי הח של כל חומו ן להציג תעודות משללך .  על הקבנמו  VOCל שות  רמת הפליטה ידו בדר מיע

 פרויקט.ם שימוש בשנעשה בה
 

 תאורה
   80.5%תהיה  חים במבנהשט ההתאורה בכל  ל גופיש מינימלית ורית הא נצילות הה

 מן לווט.ול  69בכל השטחים תהיה  של הנורות ית מינימלרית הלות האוהיעי 
 טי של התאורה. מלכיבוי אוטוחים מהשט לפחות 80%וכחות בנ יישני ח יותקנו 
 וץ. י תאורת חוטומטי לכיבו וי א מנגנון כיב  ן יותק
  90 ) זווית הגדולה מ פי השמייםכל  רו זליגת אורא יאפשופי תאורת החוץ לג מבנה של ת הארה וזווי
 ות( מעל
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 קלווין.  3000 -קלווין 2600בתחום של  האור יהיה  ורגוון מק
 לפחות  80של   CRIצבע ירת ם מסדבנורות בעלות מק שה שימושיע

סורים וגופי  נ הפנים, ס י תאורת רות, גופוח של הנו ותעודות המשלטים גיש את המפרהעל הקבלן ל 
 . ויקטפרב אשר ייושמו  ת החוץתאור

 
 לום קירור וחימום אק

 .ג המיזו   ץ, עפ"י מפרט יועA אוויר יהיה בעל דירוגהדות מיזוג  חיאנרגטי של יהדרוג ה 
 בפרויקט. שמו זוג אשר ייוירטים לכל יחידות המ פת המשלוח ומעודואת ת על הקבלן להגיש

 
 ליותמע

 . Bאו  Aטי  גירוג אנרבעלות ד  יות יהיוהמעל
 האנרגטי.  הדירוג ט מעליות עם סימון שלוח ומפרמ ת גיש את תעודובלן להעל הק

 
 ותגג

 יישום גמר בהיר.  ים ע"יחגת חום בגגות שטו י וש בחומרים להפחתת ספמ יעשה שי
 וון בהיר.   ג חצץ לבן או ריצוף ב ם  צבע לבן,ליישניתן  
 וצר הגמר שנבחר. משלוח של תעודות מצוע וכן צילומי ביהקבלן להגיש על 
 

 בנייןב םן במים שפיריחיסכו
ו בספיקות  דכל הברזים יעמ –כמים סזים בעלי ח ברקטרונים או רזים אלזים בבניין יהיו בהבר

 שלהלן: 
 ה. ם לדקליטרי 6עד  –חצה ר כיורי 

 דקה. לליטרים    7עד   –נים ו טבחים ומטבחמ
 . 5452ת"י בדרישות ייעמדו  ם מי שתיה הבאים במגע עזים  כל הבר

 ליטרים. 6  ליטרים ו 3  להדחה כפולה שמסוג  יהיו  מכלי ההדחה
 . לעמידה בתקנים ח ואישוריםלוש תעודות משלן להגיעל הקב

 
 ח וו/או תעודות משל תקבלו
ועץ  ות ים עפ"י דרישיכל החומרים והמוצר לדות משלוח ש תעו  ו/או בלן להעביר קבלות קעל ה

 . 5281 תקן ת"י רוקה עבורהבניה הי

רמי,  מי, חומרי בידוד ת ס, טיח תרגב  , טיח, לוחותוסטיותרות אקצבעים, תק :ומרי גמרח •
 ממוחזר. לחיפויי קיר, מילוי חו  צופי פנים,רייכט, רובה, של

 . וחזרול ממצוף חוץ, מילוי חיתוח: ריחומרי פ •

 חומרי בידוד.  :חומרי שלד •

 ומיזוג. טלציה, חשמל  אינסם למערכות: יחומר •

 .ת וחיישניםו חוץ, נורת פנים וופי תאורג •

 ם, חסכמים. אלקטרוניים י רוניים, מזרמם אלקטברזי •

 וויר צח. ומע' א   מזגנים •

 .םת חימום מירכמע •

 מד מים להשקיה.  •

 ת אופניים וחני  •

 . ים לשימוש סניטרימחימום   מערכות •

 יות מעל •
 

 ירה סרכות הבניין לפני מעבדיקה של מ
צעו גם  ות יתבלמזמין. הבדיק רה ילפני המסבבניין  ת השונותור המערכוצע בדיקות עב ן לבעל הקבל 
 המערכות.  ל תפקודוגם בתנאי קיצון שופייניים א  םבתנאי
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ך  תהלי ל לוחות זמנים שללקות כו ייך המאשר את  הבדל מסמך עבודה עבור התה שהקבלן להגיל ע
 :לפירוט להלן שלפני המסירה בהתאם יקת המערכותבד
ימום מים, כות לח רה טבעית, מערתאו ו י תאורה ויר, בקר מיזוג או אוורור ו רכות לחימום,מע
לוק  י ור, מערכות מכניות לסרר וציוד קיקוניין, חדרי יהול הבמתחדשת, מערכות לנת אנרגיה כורמע

 פסולת. 
 
 

 וה ערך חייב כשו  הוחלףששהוגדר או  מבנהב אלמנט  כל
 ייה הירוקה הבנ ועד של יועץתמסודר ומגם באישור 

 
 

 
 

 : ביבהי המשרד להגנת הס"ע אושרים חזרים המאתרים ממרשימת 
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