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 רשימת מתכננים

 
 טלפון נייד איש קשר כתובת שם תפקיד

 

 פקס

מכללה אקדמית  המזמין
 יפו -ת"א

  1048ת"א יפו, ת.ד.  2רבנו ירוחם 
 38416מיקוד 

-46  כ"למנ –בני אלון 
3146644 

46-
3146648 

דנה סילורה שריר  
מנהלת  –

 אדמיניסטרטיבית

 

-46  אורלי צרפתי ת"א 04בבלי  אורלי צרפתי אדריכלות
3424403 

 

-404 שמעון שטירלר תל אביב 82יד חרוצים  שמעון שטירלר קונסטרוקציה
4249064 

46-
0291638 

46-
0291662 

-46  איתן בר נועם ת"א 83בית הלל  קפלן נבות חשמל
0320436 

46-
0326411 

-46  סמיון שטינברג ת"א 63בבלי  הנדלר מהנדסים אינסט'
0033692 

46-
3404982 

-46  טוביה שוורץ רמת גן 68ביאליק  טוביה שוורץ  מזוג אוויר
3463929 

46-
3449444 

הנדסת -על בטוח בטיחות
 בטיחות

-46  איתי מסיקה א.ת ישן ראש העין 88העבודה 
9488404 

46-
9614049 

-46  עמרם שילינג , אור יהודה0יוני נתניהו  עמרם שילינג נגישות
3860010 

46-
3863402 

מ.ג. יועצים  אקוסטיקה
 לאקוסטיקה

-49  שמעון גרינבאום , הרצליה8השופטים 
9006101 

49-
  עודד ציפר  9061408

 –דוד יקותיאל  כמאי
 הנדסת בניין

-46  דוד יקותיאלי של"צרא 42מיכל פוחצ'בסקי 
3690481 

46-
3690481 

ניהול, תאום 
 ופיקוח

קו תאום ופיקוח 
 בע"מ

-46  יצחק ינאי פתח תקווה 4אהרונסון 
9648141 
46-
9684982 

46-
  איציק שמואל 9608086
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 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:
 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך
 מסמך א' 

 

  הצעת הקבלן
 ותנאים נוספים

 

  הסכם קבלנים מסמך ב'
 מסמך ג' 

 
 

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות  
בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
 .העדכנית ביותר

  תנאים כלליים מיוחדים 8-מסמך ג'
  2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

מתומחר ע"י  כתב כמויות מך ד' מס
 המזמין

 

  והתוכניותת התכניות שימתר מסמך ה' 
  אקוסטיקה דו"ח יועץ ' ומסמך 

 
 

 הערות:
 
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של  .א

ופן חופשי הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת בא
 בכתובת:

 aspx.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.gov.mod.online.http://www 
 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם  .ב

 .מצורפים
 
 

 הצהרת הקבלן:
 
למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן, עם הגשת הצעתו, כי ברשותו כל המסמכים  .8

והמפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, וכי קרא והבין את תוכנם, ומתחייב לבצע את 
עבודתו בכפיפות לדרישות שבהם וכן להנחיות נוספות שתינתנה על ידי האדריכל ו/או 

 המפקח.
 
יר הקבלן כי ביקר באתר הבניה, בדק את כל התנאים הקשורים לתנאי כמו כן מצה .2

הקרקע, למבנה הקיים בסביבה, דרכי גישה וכו' והביא בחשבון, במחיר שנקבע, את כל 
 ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה במקום זה, בהתאם למסמכי מכרז/חוזה זה.

 
התחשבות בו, לא תקנה לקבלן אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי  .6

שום זכות לשינוי כלשהו במחיר ו/או בלוח הזמנים ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות 
 כלפי המזמין עקב כך.

 
 הצהרה זו היא נספח למכרז/חוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .0
 
 
 

_____________________    ___________________________ 
 חתימת הקבלן       תאריך 

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 תנאים כלליים מיוחדים - 0-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

 מוקדמות - 11פרק 
 

 תאור העבודה 44.48
להקמת כיתות בקומת מרתף  בבניין ניהול וכלכלה במיכללה  מכרז/חוזה זה מתייחס  

 .מסמכי המכרז השוניםכל כמפורט בהאקדמית יפו 
 

ופעיל שימשיך בפעילותו  קייםמיכללה במבנה בזאת שהעבודה מבוצעת  מודגש א.
ובחיבור ובסמוך למבנים קיימים אשר  השוטפת לאורך כל תקופת הביצוע

נמשכת בהם הפעילות השגרתית והשוטפת, על הקבלן לתאם מראש עם המפקח 
כל עבודה לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על 

 .ת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנהמנ
 

בכל שלב  .שלבים על פי הגדרת המפקח 'מודגש בנוסף שהעבודה תבוצע במס ב.
הקבלן יידרש להתארגנות המתאימה לאותו השלב שכוללת יצירת חיץ בין שלב 

 זה לקיים, ניתוק והפרדות של בינוי ומערכות, וביצוע העבודה ברצף להשלמת
לא תהיה לקבלן תביעה כלשהיא בגין עבודתו בשלבים ויהיה עליו  .אותו השלב

 .לקחת הנ"ל בחשבון בתקורותיו ובלוח הזמנים שיכין
 
באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה  ג.

כל הניתוקים  .ממערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'
ניתוק המערכות הנ"ל יבוצע רק לאותו איזור של  .ו בתאום עם כל הגורמיםיבוצע

 .ימשיכו לתפקדהמבנה השיפוץ כך שהמערכות לשאר חלקי 
 

להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על  נדרש הקבלן ד.
 .מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם

 .א באחריות מלאה לכל פגיעה כזוהקבלן יש
 

ודלתות  זמניותאו מחיצות פח איסכורית הקבלן יבצע על חשבונו מחיצות גבס  ה.
להפרדה בין איזורי העבודה לשאר חלקי המבנה לפי הוראות המפקח עם נעילה 

המחיצה  במידת הצורך .ות והדלתות בכל פעם שיידרשלרבות העתקת המחיצ
 .ה באמצעות יריעות ניילון, גבס ירוק  וכו'תכלול הפרדה אקוסטית, הגנ

 
ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצען עבודות רועשות  ו.

אב הבית  ביצוע עבודות כאמור יתואמו מול .אלויבוצעו בשעות בשעות חריגות 
 .והמפקח  ובאישור המבנה ומול של

 
ות לרבות עבודות בשעות על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתי ז.

 .לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור עבודה בשעות לא שגרתיות .לילה
 

שעות לכל תקופת  04זכותו של המזמין להורות על הפסקות עבודה בכמות של עד  ח.
 הביצוע על חשבונו של הקבלן ועל פי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

 
ת בלבד בתוך תחומי המיכללה לצורך עבודתו חניו 0 לקבל לקבלןאפשר המזמין י ט.

 לן, הנ"ל לטובת מכולת פסולת, איחסון ציוד וחניה למנהל העבודה.של הקב
 
הקבלן יוכל להשתמש במעלית שמאלית בבנין ניהול וכלכלה לצורך פינוי פסולת  י.

 והכנסת חומרים.
יצוע באחריות הקבלן לבצע מיגון קשיח לרצפת וקירות המעלית לכל תקופת הב 

ופירוק המיגון בסיום העבודות. עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן ועליו לגלם זאת 
 במחיריו.

 
 0שת לבצע בדיקת גז ראדון לטופס נדרבמסגרת ביצוע הפרויקט המכללה  יא.

המכללה תתקשר עם מכון בדיקות לביצוע הבדיקה ועל הקבלן ותעודת גמר.
בסוף השבוע תבוצע  השעות, הבדיק 42-המקום ל לקחת בחשבון השבתה של

ולאטום את חמישי, שישי ושבת(. על הקבלן להכניס סעיף זה ללו"ז שיכין בימי )
 ולכלול את כל הנ"ל במחיריו.חלל המרתף לפי דרישות מכון הבדיקות 
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במשך תקופת הביצוע על הקבלן להבטיח גישה בטוחה לבניין הקיים ותנועה  יב.
 לל אמצעי הגנה בטיחותיים.חופשית במעברים סביב לבנין הקיים, כו

 
הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת  יג.

הבטיחות בעבודה ובתקנות הבטיחות בעבודה ולמלא אחר כל קביעת כל חוק, 
 פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות.

ות לכלול את ההוצאות הנובע בעבודה אמצעים אלה לא ישולם בנפרד ועל הקבלן 
 מכך בחישוביו במתן הצעתו.

 
למען הסר ספק, מובהר בזה כי המזמין ו/או בא כוחו )כגון מפקחיו( יבדקו אך  יד.

ורק לוחות זמנים, טיב העבודה והאיכות ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא 
 הבטיחות בביצוע.

 
על הקבלן להגן על שטחי הריצוף הקיימים באתר ההתארגנות ובאתרים  טו.

מוכים לעבודתו אשר לא מתוכננים בהם שינויים באמצעים מתאימים כגון: הס
 קרטון גלי ו/או בחול בעובי הדרוש על מנת לא לפגוע בהם.

 
באופן כללי ומבלי לגרוע מהאמור ביתר סעיפי המכרז, על הקבלן לפרק את כל  טז.

העבודות הזמניות, לתקן את כל המקומות שנפגעו בזמן העבודה ולהחזיר את 
 המצב לקדמותו, הכל על חשבונו.

 
 "מוקדמות" במסמך ג' 11תכולת פרק  24.44

מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי( מחייבים - 44כל הסעיפים מתוך הפרק  
  .)מדידת פאושל(  44.49 מכרז/חוזה זה למעט סעיף 

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או  
 .של מסמך ג' 44דים או המשלימים את האמור בפרק המנוג

 
 תקופת ביצוע 44.46

חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי  0 הקבלן יסיים את העבודה לאחר 
 .אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן המזמין

 
 אחריות 44.40

 
נאי הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את ת .א

המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה 
וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו 

ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום 
  .ומהאילוצים שהוזכרו לעיל

  
את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון רואים את הקבלן כאדם היודע  .ב

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, 
סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 

 .ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה
תקינה ולשלמותם של המתקנים לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה ה 

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, 
טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך 

יום ממועד  80שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו 
עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לא  .החתימה על החוזה עם המזמין

 .לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת
 
ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו  .ג

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

 .הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו .שלישי או מכל סיבה אחרת
 
, לפי ובאופן מיידי ,הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו .ד

דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, 
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גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 
ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, תקללתכניות ולמפרט, או כל 

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

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

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

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

 
 .הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה .ה

 
 ארגון האתראתר ההתארגנות ו 44.40

 
 .תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה .א
 
הקיימים  תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים .ב

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

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

 ל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של על הקבלן לקב .ידי המפקח
 

 שמירה 44.43
דה או גניבה יאם יקרה קלקול, אב .הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים 

מכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח לכלים ולציוד, לחומרים, ללמבנים, 
 .המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין

 
  מים וחשמל 44.44

מועדי ניתוק מערכות  .הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג' 
מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום 

  .הפרעה למזמין
בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה  

 .אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא המזמין
 לפני מע"מ.₪  8444עבור שימוש במים וחשמל יקוזז מהחשבון הסופי של  הקבלן סך של 

 
 מים א.

המים הדרושים לבנין יילקחו מעמדת כיבוי אש בסמוך לאתר, כפי  .8 
דרושים לביצוע שיוסבר בסיור הקבלנים. על הקבלן לספק את המים ה

עבודותיו מהנקודה הנ"ל ולעשות את הסידורים המתאימים לאגירה או 
 לשאיבה כדי לספק מים בכמות הדרושה בכל עת בצורה סדירה ותקינה.

 
במהלך העבודה יבצע הקבלן שינויים במהלך הצנרת הזמנית ככל  .2 

 שיידרש ע"י הפיקוח, הכל על חשבונו הוא.
 

בלן את כל ההכנות הזמניות ויחזיר את המצב בגמר העבודה יפרק הק .6 
 לקדמותו.

 
 חשמל ב.

 כללי .8 
החשמל הדרוש לביצוע העבודה ילקח מלוח חשמל קיים, כפי שיוסבר   

בסיור הקבלנים. על הקבלן יהיה למשוך משם כבל מאושר ומתואם עם 
המפקח עד למקום עבודתו ולהתקין לוח חשמל זמני לצרכי עבודותיו, 

המפקח. על הקבלן לספק את החשמל הדרוש לביצוע  הכל באישור
העבודה ממקור ההזנה הנ"ל ולעשות את כל הסידורים הקשורים 
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בחיבור, בהתקנת רשת ותאורת ביטחון, הכל לפי חוקים ותקנות 
הרשויות המוסמכות כדי להבטיח אספקה סדירה ותקינה, לרבות 

ל הדרוש גנרטור מושתק במידת הצורך. האספקה תכלול גם את החשמ
להרצת המערכות שיותקנו בבנין. על הקבלן לשאת בכל הוצאות 

 ההתקנה של החשמל הנ"ל ובפירוקה.
במקומות בהם הקבלן מתחבר לשקעים של הבניין הקיים, עליו   

להשתמש עם תוף כבל מאריך תיקני עם פחת מובנה למניעת הקפצת 
 חשמל קיים.

 
 הנחיות משלימות/כלליות .2 
האחראי הבלעדי כלפי צד כל שהוא בהתאם לכל הקבלן הוא  -  

 חוק שהוא, והנדרש לעיל אינו משחרר אותו מכל אחריות שהיא.
ביצוע מערך ההזנה הזמני, התקנתו, עלות הציוד שיש להתקין,  -  

לפי הנדרש לעיל ולפי דרישות אחרות, יהיו על חשבונו של 
 הקבלן ולא יימדדו בנפרד. כמו כן על הקבלן לפרק ולסלק

מהאתר, על חשבונו, את כל המרכיבים של החשמל הזמני בגמר 
העבודות, תוך תאום עיתוי הפרוק עם המפקח ולהחזיר את 

 המצב לקדמותו.
 
 הערות כלליות ג.

בנוסף לאמור בסעיפים לעיל, המחיר כולל גם אחזקה של המתקנים  .8 
 הזמניים במשך כל תקופת העבודה.

 
 מע"מ.₪ +  8,444בה סכום קבוע בסך עבור השימוש במים וחשמל יג .2 

 
ב' לעיל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך ועל הקבלן  44.44האמור בסעיף   .6 

 לקבל את אישור המזמין להעסקתו.
 

  תנועה בשטח המזמין 44.41
  .נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין 
חוקי ונהלי התנועה  .עובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלוכלי רכבו של הקבלן וכל ה 

בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות 
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על  .המזמין בעניין זה

נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון 
 .פיזור חומר וכיו"ב

 
 דרכי גישה ארעיות 44.49

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

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

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

 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 44.84

לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל,  לא תינתןמודגש בזאת ש 
אסורה מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  .וכיו"ב מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון

 .בהחלט
 

 שמירה על איכות הסביבה 44.88
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו  

כמוגדר בתקנות הרלוונטיות וע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, ע"י המפקח, כדי למנ
  .לשביעות רצון המפקחובמפרט הכללי, 

 
 

 עבודה בשעות היום בימי חול 44.82
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בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  
, מלבד אם במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין

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

 .הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות
 

 תיאום עם המפקח 44.86
בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל  כל העבודות תבוצענה 

 .בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח
 

 כוח אדם 44.80
 

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

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

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

 
עיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים שום ב .ב

 .ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'
 
שעות לפני  01על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  .ג

האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך  .תחילת עבודתם באתר
מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה  לשוהיציאה  הכניסה .העבודה

 .תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 44.80
 

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

בביצוע  בישראל שנים לפחות 84מוכח של בעל ניסיון ל עבודה ראשי הנמ .8
 .דומותעבודות 

 
מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון  .2

המהנדס  .דומותבביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 84 מוכח של
, אחראי לביקורת כאחראי על הביצועמועצה המקומית ביחתום 

 .כאחראי בטיחותו
 
ומנהל  רשוםמנהל פרויקט בדרגת מהנדס ומיזוג אויר ל לעבודות חשמ .0

 בישראל שנים לפחות 84 ניסיון מוכח של יבעל עבודה בדרגת הנדסאי,
 .דומותבביצוע עבודות 

 
 םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב

תתבצע  ,הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג
 .ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט 0ההחלפה תוך 

 
יום יום לכל אורך בקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח .ג

 .ד בכפיפות להוראות המפקחועבוי הביצוע תקופת
העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י  

 .המפקח
 
 .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת .ד
 
שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק  .ה

פסיקת המפקח בענין זה  .לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן
 .היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן
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ו/או אחראי יקט ו/או מנהל העבודה ל הפרונמצא כי מנה זמיןאם לדעת ב"כ המ .ו

הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים 
לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר 

את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעתו בענין זה 
 .תהיה סופית

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

 .ישולם לקבלן עבורן בנפרד
 
"צו התחלת הנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  .ט

  .עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה 44.83
 

מכניות -קטרו, לביצוע עבודות אלהעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי .א
תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י  )חשמל, מ"א, תברואה, גילוי עשן, כיבוי אש(,

העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי  פקחגם אם יאשר המ .המפקח
 .אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם

 
או כל פועל  , ספקל קבלן משנהרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה ש פקחהמ .ב

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו משנה של קבלן 
ימים ולא  0ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  .באחר

 .תשמש עילה להארכת זמן ביצוע
 
קבלני מלאכות לאישור ספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  .ג

 פקח כדלקמן:מה
קבלני משנה לכל עבודה  6הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .8

 .אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה
 
 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 2.8
מבקש הקבלן הראשי לבצע לביצוע עבודות בהיקף אותו 

 .באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום
לעבודות  שנים בעבודות זהות או דומות  0נסיון של לפחות בעל  2.2

 .אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם
 
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים  .6

 פרד:להלן, לגבי כל קבלן משנה בנ
 .פרופיל חברה 6.8
, אשר בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  6.2

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

והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס 
 .)כולל מס' הטלפון שלהם( אלה יםבפרויקטלתפקוד המערכות 

 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  .0

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

 
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול  .0

שמורה למזמין הזכות ים בתנאי הסף המצוינים לעיל, קבלנים העומד
ולא יינתן  למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר,

 לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!
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יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים  .3
יא זאת לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להב

 .בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה
 
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור  .4

זה,  בפרויקטבכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה 
 .שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל

 
על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע  .ד

 .באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל
 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 44.84
ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת הקבלן  

החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, 
  .וכל גורם אחר שיורה עליו המפקחעובדי תחזוקה של המזמין 

 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  
 .אספקת מים, חשמל ותאורת עזר .א
 .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו .ב
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות,  .ג

 .וכו'צירי הליכה 
 .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים .ד
 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע .ה
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי  .ו

 .הקבלן
  .דהניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבו .ז
 

 קשר עם קבלנים אחרים 44.81
 
 כללי .א

אשר אינן נכללות נוספות  במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות 
 .)ריהוט, תקשורת מחשב וטלפונים( ע"פ קביעת המזמין חוזה זה במסגרת/

 ו, שיקראיםאחרנים ויבוצעו על ידי קבל יםנפרד יםעבודות אלה יוצאו למכרז
 ., וזאת בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות"נים האחרים"הקבל

 
 44.43.46.42ן האחר בהתאם לסעיף ן יבצע התקשרות ישירה עם הקבלזמיהמ .ב

יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של במפרט הכללי ועל הקבלן 
במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים  44.43בהתאם לסעיף  העבודות

 .ן הראשיהכללי של הקבל
 
כלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי יתבנוסף לאמור בסעיף ב',  .ג

, וזאת בכל /או גבס(בנויות ווקירות )בטון, , דרך מחיצות נים האחריםקבלה
השרוולים ומסגרות העץ למעבר  .שלבי העבודה, לפני או אחרי עבודות טיח

 .וועל חשבונ ן הראשיבלקהעל ידי ויותקנו התעלות, יסומנו במשותף, יסופקו 
 
כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים  .ד

, עלות הנ"ל תהיה על שהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחרים לקבלנ
 .חשבון הקבלן

 
 בקורת העבודה 44.89

 
ירים הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכש .א

למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או  .הנחוצים בשביל בחינת העבודות
עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 

 .הפרוייקט
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המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  .ב
חייב לבצע את הוראות המפקח תוך בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן 

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

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

 .לבדיקה בלי אישור המפקח
 
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  .ד

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  .הטכני או הוראות המהנדס

 .לשינוי במועד מסירת העבודה
 
המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  .ה

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

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

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

 .הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 

 יומן עבודה 44.24
 ם העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום:יומן עבודה ינוהל במקו 

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

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

 .או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד
במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו  .ו

 .במקום שליחת מכתב מיוחד
חשבונות בעד עבודות  .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז

 .ות ייעשו רק לפי הרשום ביומןיומי
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם  

 .המזמין
 .העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן 6 -יומן העבודה ינוהל ב 

ל העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעי
 .בסוף כל השבוע -מכילים רשום, ואם לא 

בגמר העבודה יימסר היומן  .היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני 
הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר 

 .העבודה
דר הסתייגות בכתב של היע .רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין 

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

 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 44.28

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

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

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  
 .ו פגיעה כאמורבאחריות מלאה לכל נזק א וישאבמתקנים ובתכולתם 
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 קרקעית-חפירה תת 44.22

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

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  
 .קרקעית -רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תתהכבלים, 

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם  
 .לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר

הקבלן מצהיר  .יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו 
א מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים בזאת כי הו

קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות 
 .הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל

 
 ביצוע בשלבים 44.26

פקח וכי תבצע בשלבים כפי שיקבע המעשויה להעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה  
הביצוע בשלבים ולפי  .המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו

 .עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע
 

 לוח זמנים 44.20
 
יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח  80לא יאוחר מאשר  .א

 .במפרט הכללי 44.40.41אם לסעיף בהת זמנים
 
 .ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה .ב

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

 .יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה בשום אופן לא
 
איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב  .ג

התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה 
 .טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקחבלאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 .לא ישולם לקבלן בנפרדעבור לוח הזמנים  .ד

 
 תגבור קצב העבודה 44.20

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

 .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח -
 .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים -
, ולעשות כל דבר שהתנאים לעיל 44.82, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

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

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

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן  
 .לעיל 44.82לפעול כאמור בסעיף 

 
 מוצר "שווה ערך" 44.23

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

, והאדריכל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח
 .בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח

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

כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף 
  .זה
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 בדיקות מעבדה 44.24
מכל סוג,ככל   ,המעבדה בדיקותכל ל שוביצוע הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום 

על ידי ,על פי כל התקנים ועל פי דרישת הפיקוח ו ,לפני ביצוע ולאחר ביצוע,שידרש
גורמים חיצוניים )יועצים, מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר 

ים עת לעת או על פי המפרטלו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מ
לרבות בדיקות בטונים,שלד,גמר,מערכות תברואה ,חשמל,מיזוג אוויר,התאמת  ,הטכניים

,ספרינקלרים,גילוי וכיבוי אש,מעליות,גזים,מרחבים 8448מתקני מיזוג אוויר לתקן 
ואישור איכלוס  וכל בדיקה אחרת  0וטופס  0מוגנים,איטום,בדיקות לקבלת טופס 

 שתידרש.
ככל שימצא על חשבון הקבלן קות באופן עצמאי הזמין בדיכמו כן רשאי יהיה המפקח ל 

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה,  ,לנכון
 ישירות על ידי המעבדה אל המפקח. 

 כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת 
יום  80ך הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תו

 מקבלת צו התחלת העבודה.
תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות, עד לקבלת כל האישורים  ,עבור כל הבדיקות הנ"ל

 לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן. הדרושים
  

 המוצריםטיב החומרים ו 44.21
 

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן  .א
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה  .גחה בלבדהש

 .גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים
 
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  .ב

כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור  .מוכר
 .המפקח

 
מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  .ג

 .וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות 928
 

יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה  יום מתחילת הביצוע, 64תוך  .ד
, ללא יוצא ים וכו'(מוצרהחומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים,  כלהפיקוח של 

וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות לאישור  מהכלל
 .המאושרות

 
 בדיקת דגימות ואישורן 44.29

 
תקבע מעבדה שבבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  .א

חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד ולא י .ע"י המזמין
קות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י אחר בטרם הושלמו הבדי

 .המפקח והמתכננים
חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות ה 

 .לדגימות שאושרו
 
כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר  .ב

ם חומרים הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקו .הפסול מהאתר
 .אחרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח

 
אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את  .ג

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

 
 חומרים וציוד 44.64

 
אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד  .א

 .העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה
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הציוד יסופק ויוחזק  .כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .ב

במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  .קלות מכניותהדרושים במקרים של ת

 .המחייבות רציפות של ביצוע
 
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת  .ג

הכמויות, טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני 
ורשות את מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפ

  .הנדרש
 -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד 

 .תכניות, הסברים ותיאורים טכניים
 
היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  .ד

דל יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגו
 .דומה הדרוש במתקן הנ"ל

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו 
לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,  .שנים לפחות 0רצון המשתמשים בו במשך 

להזמנת  .המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר
תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם  ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל

קיימים בארץ סוכנות המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, 
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או  .לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעיל

האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י  .יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים -להיועץ והמפקח ע

 .הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות
 
התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור  .ה

סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות  6למפקח 
י העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים והפרוספקטים של הציוד ואביזר

את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני  .להחזיק במלאי
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל  .הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן

שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה 
במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד והמושלמת, ובמידה ויתברר 

בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת 
 .כספית כל שהיא

 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה  .ו

ו בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, א
שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 

 .ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות
 
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  .ז

 .יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח
 

 מערכת בקרת איכות 44.68
 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  44.41הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 

 
  תכניות 44.62

 
תכניות "למכרז בלבד" שאינן הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות  .א

מושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת 
 .הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע מחירי יחידות בכתב

הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא 
יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין 

 .התכניות הלא מושלמות
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ה, תמסרנה לו עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבוד .ב
עם קבלת  .תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב

יום של התוכניות והפרטים  4צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 
לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר  .החסרים

 .החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל
 
 רהאווידוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג הקבלן מתחייב לב .ג

עליו להכיר  .והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה
את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן 

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
 14בלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך רואים את הק 

יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות 
עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות הפתחים, אפשרויות 

 .גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לא הודיע הקבלן במועד הנ 

לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, 
 .לאפשרויות גישה וכד'

 
הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע  .ד

צע , ושביכולתו לבםוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 .לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס

 מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  
והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע 

על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב  .העבודה
, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות רהאוויניות בנין, מיזוג לתכ

עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא 
 .באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע

  
על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם  .ה

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין -ולהודיע למהנדס על אייתחיל בעבודתו 
בכל מקרה אחראי הקבלן  .המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב

לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי 
 .ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו סתיהרהתאמה( 

 
ות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, ה"תכני .ו

לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה  השתימסרנוכמו כן תכניות 
 .ושינוי

הקבלן  .תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא 
 .אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים הקבלן  .ז

שינויים אפשריים אלו לא  .בהתאם לכך יעודכן התכנון .בתכנון בכל התחומים
 .יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע

 
 מחירי יחידה 44.66

 
במצבו מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף  .א

המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת  .הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה
העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, 

מחיר  .כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי
ליות הכרוכות היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכל

בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות 
 .כרוך בהשלמת הנדרש

 
מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף,  .ב

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו  .למעט מס ערך מוסף
 .ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידההבלעדי של המזמין 
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 רשימת פריטים ברשימת כמויות .ג

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן,  
המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה,  .במפורשאלא אם נאמר אחרת 

טי עזר אחסנה, מיקום, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פרי
הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה 

 .ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה
כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד במפורש פריטים המסומנים  

וצאות מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, ה .למחסנו שבאתר הבניה
 .ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד

מחיר התקנת הפריטים כולל את  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  
כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת 

שלום עלות הפריט הבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לת
 .עצמו אשר תחול על המזמין

פריקת החומרים, אחסונם הזמני  .כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין 
 .ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד

 
 אספקת פריטים .ד

 המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו 
כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר  .סעיף של "אספקה בלבד"

ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה 
 .או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה

הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים  
במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן  .כמויות פחתומידות, לרבות 

 .לספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות
 .חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד 

 
 יםשינוי 44.60

 
 שינוי כמויות .א

 .ן בלבדהכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומד 
ע"י הגדלה או  כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותההמזמין רשאי לשנות את  

, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה הקטנת הכמות בכל יחס
 .לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו

נוי, אפילו אם כתוצאה למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שי 
משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם 

 .משולמים וכלולים במחיר היחידה
 
 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי .ב

אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת  
אין  .רי היחידה שבהצעת הקבלןמחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחי

להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב 
 .מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו

על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י ייקבעו )חריגות( מחירי העבודות הנוספות  
 קריטריונים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:עפ"י שלושת ההקבלן 

בניכוי כל ההנחות ו פרורטהמותאם ע"י  בכתב הכמויות הדומף סעיעפ"י  .8
 .שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו

, ללא תוספת 80%מחירון דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של עפ"י  .2
 .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים

מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיצורפו הצעות מחיר  6ל בסיס ע .6
 .תוח המחיר הנ"ללני

תביעות שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של  
המזמין, או עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו 

 .לקבלן, במידה ויאושרו לו ע"י המפקח, ללא תוספת של רווח קבלני כלשהו
 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 44.60
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מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו  .א
סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות 

פרקים ב מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים .שונות
 .הזהים עיפיםקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסמבכל  .שונים

 
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או  .ב

 .בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה
 
 .מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה .ג

 
 מחירי יסוד 44.63

 סמכי ההצעה:דרת המונח "מחיר יסוד" במתשומת לב הקבלן מופנית להג 
להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור  

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

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

 
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 44.64

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז  
מפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של ה

וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו 
 לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון. 

בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות  
ש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות אל המפקח ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפר

ו/או ישלים אינפורמציה חסרה, הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של 
 המפקח. 

במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר  
 לטובת המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח.

 
 וספרי מתקן( ADEAS Mתכניות עדות )  61.44

 
תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין .א

בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ 
, הכל בהתאם לאמור וכד' כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(

 .במפרט הכללי 44.82.48בסעיף 
 
 גרסתבהתאם לת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה .ב

 .המתכנן
 
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל  .ג

המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי 
 .שבוצעו בפועל

 
 של תכניות  CD -סטים ו 0, ונוהקבלן יכין וימסור למזמין, על חשב .ד

 .לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו AS MADE-ה
התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 

, חדשים ו/או קיימים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים
התכניות הנ"ל לא תוכלנה  .הסופיותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון 

לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו 
 .ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל

 
ספרי מתקן לכל המערכות סטים של  0עם סיום עבודתו כמו כן יספק הקבלן  .ה

 44.82.42סעיף בהתאם לאמור ב הוראות הפעלה, קטלוגים וכו'שסיפק הכוללים 
 .במפרט הכללי
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ומסירתן  וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  .ו
 .חול על הקבלןלמפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת

לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף  
 .זה לשביעות רצון המפקח

  
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם  וספרי המתקן עבור הכנת התכניות .ו

 .חול על הקבלןבנפרד והתמורה לכך ת
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף  

 .זה לשביעות רצון המפקח
 

  ניקוי אתר העבודה 44.69
 
בכל יום א בהוצאות לניקוי אתר הבניין יבצע ויישישמור על אתר נקי, הקבלן  .א

ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 
 .למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין

 .תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר 
 
 הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפותה פעם בשבועיים ובגמר העבוד .ב

 .במים וסבון
 
את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי הקבלן ינקה כמו כן, בגמר העבודה  .ג

עליו  .צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה
ות הרצפ .להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי

 .יישטפו במים וסבון
 
 .הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה .ד
 
הקבלן יהיה אחראי  .אושר ע"י הרשויותהפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שי .ה

להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק 
לא אושר ע"י הרשויות כאמור או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום ש

  .לעיל
 
 .עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא .ו
 
לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת  .ז

  .אתר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח
 

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 44.04
 

הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם  מחירי היחידה, אותם ינקוב .א
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי 

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

 
דגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל מו .ב

תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף 
התייחסות כלשהי  מצוינתבעבודות שלגביהן לא תהיה  .נפרד בכתב הכמויות

מה(, רואים את צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדו -לנושא דנן )קרי 
מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע 

 .את ללא כל תוספת כספית לקבלןזכנדרש, ו
 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 44.08
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת  

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

)פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם 
 .וזכר כך במפורשסוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מ
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 פתחים ושרוולים 44.02

 
הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים  .א

לשם כך על הקבלן להכין בזמן את  .נורות לפני יציקות וכו'יושרוולים, התקנת צ
כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 

חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא  .רי צנרת דרך קירות וכו'לביצוע מעב
  .לאחר קבלת אישור המפקח

 .נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ 
 
על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,  .ב

רחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת כל מעברי הצנרת דרך מ .בתאום עם המפקח
הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

MCT  אוLINK SEALהכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף ,. 
 
מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם  .ג

 .חומר מעכב אש
טיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל מעברי צנרת פלס 

ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה 
 .מתאימים

 
השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י  .כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .ד

והקבלן  עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע .הקבלנים השונים
 .לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד

 
 העברת חומרים וציוד 44.06

במידה שתנאי  .על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד 
המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה 

כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק  .מיועדשתאפשר הכנסת הציוד למקום ה
  .להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן  
לא יועבר  .לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור .ידי המפקח-על

ננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, ציוד למקום ההתקנה אשר אי
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו  .לכלוך וכדומה

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם  .ידי המפקח-על
פורק לחלקיו ויורכב במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מ .שיועבר הציוד למקומו המיועד

 .במקום הצבתו
 

 הגנה על הציוד 44.00
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות  

ידי -ידי הקבלן ועל-אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על
ידי -הנזק יתוקן על במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, .גורמים אחרים

ידי הקבלן -הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על .הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין
פתחים  .בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'

 .בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה
 

 גישה 44.00
-אל כל חלקי הציוד המותקנים על על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה 

 .לשם טיפול, אחזקה ותיקונים -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 
בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע 

א לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים לל .הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד
מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר  .אישור מוקדם מהמפקח

 .ידו-ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על
 

 הגנה בפני חלודה 44.03
מנת לוודא שכל חלקי המתקן -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 

לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין  .בפני חלודה יהיו מוגנים באופן יעיל
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כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות  .מתכות שונות
 .יהיו מגולוונים

 
 רזרבות למזמין 44.04

מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש  0%הקבלן ימסור למזמין  
לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה עבור הנ"ל  .המפקח
 .השונים

 
 5, 4טופס  01.44

, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך 0, טופס 0באחריות הקבלן להשיג טופס 
 .אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת

כנ"ל ע"מ לאפשר  על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים
 .אכלוס במועד סיום הפרויקט

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', 
 .במועד הנדרש ע"י הרשויות

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים 
 .יקטלאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרו

 .עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן
 

 עבודה בגובה 44.09
שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים  מודגש בזאת

 .ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש
 

 הגנה מפני התפשטות אש 44.04
מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור  כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו 

וע"פ הנחיות יועץ  928של המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 
 .הבטיחות

 
 כתב הכמויות והמפרטים 44.08

כתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל עבודה  
ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט המתוארת בתכניות תמצא את 

בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין 
 הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם, ומחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.  

ות ניתנו באומדן, מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמוי
 כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.

התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה 
 בהתאם לשיטות המדידה. 

 
 תקנים 44.02

דרישות כל התקנים  גם מודגש בזאת, שבנוסף לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבלן
כון התקנים העדכניים בעת ביצוע העבודה, גם אם הם אינם הישראליים ומפרטי מ

 מפורטים במפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלום שהוא. 
 

 פרטים ומיפרטים של יצרנים 44.06
 מודגש בזאת שמחיר כל העבודות/החומרים/המוצרים וכו' ,של כל היצרנים/ספקים וכו',

מיפרטים/בקטלוגים ובכל המצוינים במיכרז/חוזה ,כוללים את כל האמור בפרטים/ב
מסמך אחר של היצרנים/ספקים ולפי הדרישה המחמירה ביותר על פי החלטתו הבלעדית 

 של המפקח  ו/או נציג המזמין  
 

 עבודה בחום   44.00
עבודות בחום יבוצעו על פי הנחיות והוראות משרד העבודה ועל פי כל החוקים,התקנות              

 והתקנים.
 

 חיריםתכולת מ 44.00
( ובמפרט המיוחד 8שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' מודגש בזאת

(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף 2)מסמך ג'
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נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור 
 ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.

 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. אך ורק ימדדו
 

למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין 
 במפורש בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 
 אחריות ובדק 44.03

  
פות הבדק תהיינה תקו -רק בהעדר סעיף מפורט בתנאי החוזה לענין זה  א. 

והאחריות בהן חייב הקבלן במסגרת הסכם זה לטיב החומרים והעבודות, 
 .8994כמוגדר בתיקון לחוק מכר )דירות( התש"ן, 

 
כל עבודה ו/או מוצר, שתוקנו או הוחלפו במסגרת עבודות הבדק ובתקופת  ב. 

 -האחריות, יש לחזור ולהתחיל במדידת תקופת האחריות והבדק מתחילתו 
 תוקן או הוחלף המוצר או העבודה האמורה.מהיום בו 

 
 לתשומת לב הקבלן 44.04

 
צמצום/שינוי בשטחי התארגנות באתר בהתאמה לצרכי/דרישות המזמין, יבוצע  א. 

ע"י הקבלן לפי הנחיות המפקח. בעד הנ"ל לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר 
 הצעתו של הקבלן.

 
מצב לקדמותו וכיו"ב לצרכי פירוק של אבני שפה, אספלטים והחזרת ה ב. 

 התארגנות, לא יימדדו ולא ישולמו בנפרד.
 

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן שהעבודה תבוצע בתקופת החורף ועליו לעשות  ג. 
את כל הסידורים הנדרשים במשך כל תקופת הביצוע לשם מניעת חדירת מים 

 לבניין הקיים מכל סיבה שהיא.
 

 תכולת המוקדמות 44.01
נדרש לכלול במחיר הצעתו את כל ההוצאות וההשפעות למילוי ההתחייבויות, גם  הקבלן 

 על פי המפורט לעיל בפרק זה בפרט, וגם על פי המפורט במפרטים המיוחדים בכלל.
 
 

 
 

 
_________________    _______________________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 מפרט טכני מיוחד – 6-מסמך ג'
 

 מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה()ה
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 עבודות בטון יצוק באתר - 16פרק 
 

 תנאי בקרה וסוגי הבטונים 42.48
  
 תנאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה בינוניים. א. 

 
 כנדרש בכתב הכמויות. 64-הבטון יהיה מסוג ב ב. 

 
 הערה 42.42

של פני השטח המחוספס בדבק  במגע בין בטון חדש לבטון קיים יבוצע חספוס ומריחה 
 ולא יימדד בנפרד.הבטון מסוג מאושר. כל הנ"ל כלול במחירי 

 
 פלדת זיון 42.46

  
 

יש להקפיד על קשירה נכונה ומדוייקת של מוטות הזיון והכנסתם באופן נכון ומדוייק  
 לתבניות.

 
 עיבוי קירות ורצפה קיימים במרחב מוגן 42.40
ים במרחב מוגן יעובו על ידי התזת בטון לפי דרישות פיקוד העורף לרבות קירות בטון קיימ-          

 הכנת התשתית,ניקוי ושטיפת הבטון הקיים,קוצים,קידוח קוצים,דבק אפוקסי וכו'.
 ס"מ, 84רצפת הבטון הקיימת במרחב מוגן תעובה באמצעות בטון בעובי  -          

נת התשתית,ניקוי ושטיפת הבטון לפי דרישות פיקוד העורף לרבות הכ             
 הקיים,קוצים,קידוח קוצים,דבק אפוקסי וכו'.
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 12פרק 
 

 כללי 43.48
 

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםהנגרות ופרטי  43.48.8
במפרט הכללי  43.42הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 

 .אישור המפקחולקבל את 
 

מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח 43.48.2
, בהתאם גמור על כל חלקיו לאישור המפקחקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, 

הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני  .במפרט הכללי 43.48.43לסעיף 
 .ישור הדוגמאותקבלת א

 
 .שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם םמוצרי 43.48.6

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

 
 .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 64ל חיבוריהם יבוצעו מפלדה מוצרי פלדה על כ 43.48.0

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

 
כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,  43.48.0

 .סופקו ע"י הקבלןאחת מכל סוג, שי
 

במפרט  89וכמפורט בפרק  981כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  43.48.3
על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד  .הכללי

 .בתנאים אלו
 

  .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 43.48.4
 

 מפתח רב 43.42
נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  

קי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )
 .משנה בהתאם להנחיות המפקח אזוריכמו כן, יקבעו  .במבנה

 .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד 
 

 דלתות אש 43.46
 .לאחר שהדלת הורכבה ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  

עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת 
 .בנפרד

 
 אטימות 43.40

ת יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונו 
החללים  .והדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים

 .מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו  

ס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות יש לדחו .במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר
 .אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש

 
 דלתות עץ 43.40

 
 כנפיים א. 
בנוסף לאמור במפרט הכללי, תהיינה כנפי הדלתות הלבודות הרגילות, אם לא   

מ. הדיקטים מ" 61צויין אחרת בתכניות, מלאות עם מילוי "פלקסבורד" בעובי 
מ"מ מכל צד. הכנפיים תצופנה בפורמייקה משני הצדדים, לפי  3יהיו בעובי 

מ"מ. המסגרת של הכנפיים  04המתואר בכתב הכמויות. העובי הכללי של הכנף 
 תהיה מעץ גושני בוק עם גמר צבע בגוון הפורמייקה, בהתאם למצויין ברשימות.
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 מלבנים )משקופים( ב. 
 

מ"מ עם גמר  2פח פלדה מגולוון וצבוע מכופף בעובי המלבנים יהיו מ .8  
צבע, הכל לפי המצויין ברשימות. המלבן בדלתות אקוסטיות יהיה עם 
אטם נאופרן מסביב. המלבן יגיע לבנין עם חיזוקים על מנת לשמור על 

 מידותיו בזמן ההרכבה.
 

על הקבלן להתאים את מלבני )משקופי( הדלתות לעובי הגמר המתוכנן  .2  
משני צידי הקיר )צבע, ציפוי קרמיקה, גבס וכו'( ולכוון הפתיחה בהתאם 

 לתכניות.
 

פני המשקוף יהיו מישוריים וחלקים ללא כל קמטים, שריטות או סימני  .6  
 ריתוך.

 
 דלתות עץ -פרזול כללי  ג. 
הפרזול יהיה בהתאם לקיים בכיתות בבניין ולפי בחירת האדריכל. בכל מקרה   

לכך שחלקי הפרזול כגון: צירים, ידיות, עצרים וכו', יהיו  אחראי הקבלן
מותאמים בטיבם, חוזקם וצורתם לעבודה הנדרשת ותפעולה התקין ויהיו 

מחומרים בלתי מחלידים. הברגים לקביעת הפרזול יהיו מחומרים מתאימים 
 לפרזול. הפרזול יהיה מהסוג המפורט ברשימה.

 
מ"מ, לכל כנף,  6צירים מיסביים בעובי  6ם פרט אם צויין אחרת, יכללו הכנפיי  

 בגוון מוכסף תואמים למשקל הכנף.
 

 כללי -מסגרות  43.43
מיקרון. לא יבוצע כל טיפול לאחר הגילוון  14כל חלקי המסגרות יהיו מגולוונים בעובי  

שהגילוון נפגע )ניסור, קידוח, ריתוך וכו'(, שיצופו בשתי שכבות של צבע  למעט המקומות
 אבץ. עשיר

 
 אופני מדידה ומחירים 43.44

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות  43.44.8

 המפורטות להלן:
 

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

טון בתאם לפרטים כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בב .ב
 .ולרשימות

הרכבת משקופים ודלתות בתוך מחיצות גבס, כולל חיזוק בפרופילים  ג.
 מ"מ, הנמדדים בנפרד ומילוי המשקוף בצמר זכוכית. 2בעובי 

הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות  .ד
 .אחרות

בדיקת דלתות לרבות  928"י כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת .ה
 .התיקונים הדרושיםכולל  אש

 .כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים .ו
 .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים .ז
 .דוגמאות לאישור המפקחתוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ח
"ב, הקשורות כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו .ט

בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן 
 .גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה

 .גילוון וצביעה .י
 .כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות .אי

 .מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי .יב
גם אם לא צוין במפורש  במפרט המצורף לרשימותו ברשימותכל האמור  .יג

 .בכתב הכמויות
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מוצרי נגרות ומסגרות ימדדו לפי מספר, כאשר המוצר מושלם ומורכב  יד.
 במקומו.

 
)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים  84%שינויים במידות, בגבולות  43.44.2

 .במחירים
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 מתקני תברואה וכיבוי אש – 10פרק 
 

 תאור העבודה 10.0
 במסגרת הפרויקט יוקמו כיתות לימוד, שירותים ומרחב מוגן במרתף הבנין. 
 להלן העבודות העיקריות שיש לבצע: 
 מים קרים: .8 
 התחברות לקווי מים קיימים. -  
 אספקת מים לקבועות שונות -  

 
 מים חמים: .2 
 ר מים חמים קיים.התחברות לצינו -  
 אספקת מים חמים לכיור בהתאם לתכנית. -  

 
 כיבוי אש: .6 
 התאמת עמדות כיבוי קיימות לדרישות מכבי אש. -  

 
 כיבוי אש אוטומטי: .0 
 פרוק מערכת ספרינקלרים קיימת בשטח הכיתות. -  
התקנת מערכת ספרינקלרים חדשה בהתאם לתכנית וחיבורה לצנרת  -  

 קיימת.
 

 שפכים ודלוחין: .0 
 חיבור צנרת ניקוז קבועות חדשות לצנרת שפכים קיימת לפי התכנון. -  
 הטיית צינור אויר קיים משטח המרחב המוגן כמפורט בתכנית. -  
 ניקוזי מזגנים חדשים. -  

 
 קבועות: .3 
 אספקה והתקנה קבועות סניטריות בהתאם לתכניות וכתב הכמויות. -  

 
 תנאים כלליים 10.6

 
  רשימת מסמכים 10.6.0

 פרק זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים: 
 הצעת הקבלן. -
 החוזה שיחתם עם הקבלן. -
 מפרטים כלליים: -

 .04, 60, 83, 88, 41, 44, 48, 44משרדי פרקים: -המפרט הכללי הבין -
 .8240תקן ישראלי  -
 )כיבוי אש אוטומטי(. 8093ת.י.  - 
 ברואה(.הל"ת )הוראות למתקני ת - 

 הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה, לרבות: - 
 דיגום מים. -  
 מניעת זרימה חוזרת. -  
 מניעת התרבות חיידקי לגיונלה. -  
 מתקני הכלרה. -  
  מערכת אספקת מים לדיאליזה. -  

 כתב כמויות. -
 תכניות. -

 
  ביצוע העבודה 10.6.0

נים ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתק 
 "מאושר לביצוע". 

ואלה שימסרו במהלך העבודה למטרת  הצעת המחירהתכניות הן אלה שנמסרו עם  
הבהרות, הסברים, השלמות ו/או שינויים. לקבלן לא תהא כל זכות תביעה בגין 
 השינויים גם אם הם עומדים בסתירה להיקף החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.
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ות להיות שונות )כגון סידור חדרים, חלוקה עשוימודגש בזאת כי התכניות לביצוע  
וכו'( וכי החומר להצעת  , פרטיםפנימית, סידור שונה ליחידות השרותים, העמדת ציוד

המחיר הינו לצורך קביעת מחירי היחידה אשר אינם משתנים בגין שינוי התכנון כל עוד 
 נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל.

כל שרטוט שינויים שימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו בנושא והקבלן יהא אחראי  
 לכל פעולה שנעשתה שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. 

 
לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים הקיימים,  

צוע. כל זה יבוצע במועד שיאפשר ביצוע לברר אפשרויות ביצוע ולהגיש לאישור פרטי בי
 העבודות ללא עיכובים.

 
לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים  

על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות. המדידה  למדוד בפועל)שוחות, קווים וכו'(, 
 תתבצע במועד שיאפשר ביצוע עבודות ללא עיכובים.

 
דה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את במי 

 המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן.
במידה וקיימת אי התאמה בין נתוני השטח ונתוני התכנון )גובה מילוי ברצפה, עובי קיר  

 וכו'( על הקבלן ליידע מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן. 
שר קיימת אי התאמה יהא באחריות הקבלן וכל השינויים והתיקונים המשך ביצוע כא 

 יהיו על חשבונו.
 .פיקוד העורףפי התקנות, המפרטים ואישור -עבודות במרחב מוגן יעשו על 

 
הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן מסוים  לכליש לקבל אישור מוקדם מהמפקח  

 במפרט, בתכניות או בכתב הכמויות.
 

 תקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה.ציוד יו 
 

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

גם אם לא  , לקבלת מערכת מושלמת ופועלת,העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה 
 מצא הדבר את ביטויו בתכניות או במפרטים.

 
 ול במחירי היחידה השונים.כל האמור לעיל כל 

 
  ביקורת העבודה 10.6.4

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם  
להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה  לתכניות או

 שתקבע על ידו.
לו כבלתי מתאימים לעבודה המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים  

בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים  וכמו כן רשאי לדרוש
 הישראליים.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע  
העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות  אין מסוים, אם לפי דעתו

 התכנון.
המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב  

 העבודה ולאופן ביצועה.
הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא  

 לבדוק את בכדי לאפשר לו
הודעה כזאת  . במקרה שלא תתקבללפני כיסוייה אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה 

רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה  -
 על חשבון הקבלן.

 כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה. 
 

  מסירת המערכת 10.6.5
עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של  א. 

הציוד, פרטי הציוד, כיווני זרימה וכו'. כן יכין  יצויינו מספר המערכות אשר בהן
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לאלה שנמסרו לו ואלה שהכין בעצמו. תכניות  (AS MADE)הקבלן תכניות עדות 
תת קרקעית  . תכניות עדות של קווי צנרתתהיינה ממוחשבות )אוטוקד(העדות 

על חשבונו  כגון מים, אספקות, ביוב ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן
 .ות מודד מוסמךבאמצע

הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזים הצנרת וכו'. השילוט   ב. 
צדדי גרבופל. השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת -יהא עשוי סנדוויץ דו

 0X80)פליז או מגלוונת( או באמצעות ברגי קדמיום. גודל מינימלי של השלטים 
 ס"מ.

בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים והן עם  שילוט של ברזים הנמצאים  
שלט נוסף המותקן על הקיר/ מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין את תפקיד 

 הברז.
שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה. השילוט יבוצע בהדבקה, במרחקים   

מ' וליד כל תפנית או הסתעפות. השלט יציין את כיוון הזרימה  6שלא יעלו על 
 נור.בתוך הצי

הקבלן יפעיל, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה  ג. 
 .באופן תקיןחות והיא עובדת לפ  הרצה במשך שבעה ימים

 :תיק הכולל לקראת המסירה יכין הקבלן ד. 
כת תכניות מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות מער (  8  

 ציוד וכו' ופרטי העבודות., מיקום סופי של קבועות, נסתרות
לצורך כך מדיה . הקבלן יקבל )אוטוקד(התכניות יבוצעו במערכת תיבם    

 .המקורית המערכתעם תכנון  מגנטית
 תאור הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו. ( 2        
הכל  הוראות הפעלה ותפעול, הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת. (6    

 .בשפה עברית
שימת ציוד, מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים מומלצת ר  (0  

 לפון(.וטופרטי הספקים )שם, כתובת 
 תעודות אחריות מספקים/ יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין. (0  
 תכנית ממוסגרת של סכמת המערכת תותקן על קיר בחדר המכונות.  (3  
 תיקים 6אישורו יסופקו  לאחר .פקחלאישור המ תיקבשלב הראשון יוגש   

 מושלמים.
ותנאי להגשת  קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת  

 החשבון הסופי.
אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי, בהתאם לתכניות ולמפרטים,  ה. 

ר לקבלן )תעודת השלמה(. במידה ויתגלו ליקויים אש בכתב הוא יתן על כך אישור
ירשמו בדו"ח הקבלה והקבלן מתחייב  אינם מפריעים לתפעול המתקן, הם

 לתקנם תוך פרק זמן שיקבע המפקח.
הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן. על הקבלן לקחת בחשבון כי  ו. 

 .באופן עצמאי שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות  כך עליו להדריך האנשים
 לעיל כלולות במחירי היחידה. כל הפעולות הרשומות ז. 

 
  אחריות 10.6.0

משך תקופת  ' ולפעולה תקינה של המתקן.והקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים וכ 
הינה הבדק והאחריות לצנרת, למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור למפרט זה, 

 או לפי תנאי החוזה, הגבוה מביניהם.למשך שנתיים 
 

על ידי המשתמש בהתאם להוראות התפעול והאחזקה שיתן  השירות והאחזקה יבוצעו 
הקבלן והפעולות ירשמו בתיעוד כפי שיידרש. פעולות אלה אינן גורעות מאחריותו של 

 הקבלן המבצע.
 

ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת  
יאות בתכניות ובמפרטים המתקנים והוא האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משג

שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. לצורך מתן הסברים יפנה הקבלן למתכנן עד 
 שפעולת המתקנים תהא נהירה לו.

 
העובדה שהמתכנן הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה  

 במהלכה אינה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה.
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 ידי המזמין.-האחריות מיום קבלת המתקן )בכתב( עלדק ותקופת הבתחילת  
 

  בטיחות אש לעבודות בחום 10.6.0
על הקבלן חלה חובה בלעדית לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח  א. 

"העבודות בחום" מפני דליקה או התפוצצות וזאת על ידי פינוי  את אזור ביצוע
 בידוד והגנה על ציוד וחומרים מפני דליקה. ציוד, פינוי רכב, דלק, צמחיה, אמצעי

עבודות בחום מתייחסות לביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה או  ב. 
חיתוך באמצעות חום  או שימוש באש גלויה, או כל עבודה שעלולה לגרום 

 להווצרות דליקה/ אש וכו'.
"האחראי"( אשר  -על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו )להלן  ג. 

 תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל זה. תפקידו לוודא כי לא
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע  ד. 

 84הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של לפחות  העבודות בחום ויוודא
בועים, אשר אינם חפצים דליקים ק מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר
 ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.

"צופה האש"( המצויד  -האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן  ה. 
לכיבוי החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום  באמצעי כיבוי מתאימים

האש כאמור יהיה להשקיף על  ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה
מביצוע  עבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבועביצוע ה

 העבודות בחום כאמור.
צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום  ו. 

סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות  דקות לאחר 64לפחות 
 התלקחות.

-אי קיום נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו עללמען הסר ספק מובהר בזה כי  ז. 
 אשר נערכה בגין ביצוע הפרוייקט. פי פוליסת הביטוח

 כל הפעולות בנושא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השונים. ח. 
 

  ציוד וחומרים 10.6.01
כל הצנרת, הספחים, האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של המפקח  

פני אספקתם. לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור. רמת פרוט ל
 החומר הטכני תקבע על ידי המפקח.

נוספת לסוג  הגדרהבכתב הכמויות, נתון לצרכי ו או המוצר המצוין במפרט שם היצרן 
מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית או ספק ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן 

 אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, וספקים ם יצרני
ערך מיצרנים אחרים, שטיב מוצריהם גבוה יותר -באישור המפקח, לספק מוצרים שווי 

או שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים 
 ובטוחים יותר.

בתנאי שהינם מוכרים, מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו רק  
בעלי תו תקן ישראלי או שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית והם נושאים 

תו תקן מארץ היצור שלהם או שהם מיובאים ממערב אירופה או ארצות הברית 
)ומיוצרים לא במדינות אלו( אך הם נושאים תו תקן של המדינה ממנה הם מיובאים, כי 

שנים לפחות וכי הספק הינו מנוסה  6בי מוכח עבורם במשך קיים בארץ ניסיון חיו
 ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפים לציוד.

מודגש כי כל הצנרת, הציוד, האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים המיועדים  
 .0002לשתיה ושימוש סניטרי אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן ישראלי 

 
  התחברויות למערכות קיימות 10.6.00

קיימים ישולם  פעילים לקווי צנרתמאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות  
קיים או לחיבור קו חדש פעיל בנפרד עבור כל פעולת התחברות )אם להתקנת ברז בקו 

, זאת באם מופיע סעיף נפרד לכך בכתב הכמויות. במידה קיים( פעיל או הסתעפות מקו
 יע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור/ האביזר.ולא מופ

התחברות לקווי צנרת לא פעילים )קווי אספקה ללא לחץ דהיינו לא פועלים או קווי  
 שפכים וניקוז ללא זרימה( כלולה במחירי היחידה של הצנרת.

מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור, ניתוק, הפסקה או הפעלה ללא תאום  
בזמן  ו/או נציגי הרשויות המוסמכות המפקח ,דם וליווי צמוד של נציג המזמיןמוק

 ביצוע העבודה המסוימת.
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 כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים: 
 (.'מהנדס וכו ,תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין )מנהל האחזקה א. 
 .בכתבקבלת אישור מוקדם  ב. 
 רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח. 'עבודת הניתוק/ חיבור וכוביצוע  ג. 
 ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן. 

 
 בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי: 
 כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום.  - 
 צנרת החיבור מוכנה.  - 
 צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.  - 

 
 אלו כלולות במחירי היחידה השונים.עבודות  

 
   הזמנת פקוח חיצוני 10.6.00

על הקבלן לתאם הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה )נציגי הרשות, מכון  
 .או כל גוף אחר שקבעה הרשות ועמה חתם המזמין הסכם לפיקוח( התקנים, הטכניון

 
מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות והאחריות לביצוע הבדיקה וקבלת עם האחריות לתאום  

 של הקבלן בלבד. האישורים הדרושים תהא
 

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

 
  תכניות שיכין הקבלן 10.6.04

ן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח הקבל א.  
 הבאות: ממנו, את התכניות

סכמות מפורטות שיוכנו על ידו ומבוססות על הסכמות של המתכנן  -  
 כבסיס.

 סכמת הקבלן תיבדק ותאושר.   
הקבלן אחראי לתפקוד מושלם של המערכת כפי שהיא מוגדרת במפרט    

כבסיס מינימלי בלבד. הסכמה המפורטת  משמשתובסכמת התכנון ה
 שתוכן על ידו הינה המחייבת.

סכמת המתכנן הינה עקרונית ואינה כוללת את כל פרטי הברזים,    
על ידי הקבלן צריכה להכיל את כל  אביזרים, ציוד וכו'. הסכמה שתוכן

 הפרטים הנדרשים לצורך תפקוד מושלם. 
 מחלקים.  -  
 זוקים.אמצעי תליה וחי  -  
מהלך צנרת )תכנית, חתכים ופרטים( בחדר מכונות, מסדרונות, תקרות   -  

 אזורים ציבוריים, לרבות איזומטריות, פרטים וחתכים.
תכנית סופרפוזיציה של המערכות שאמור הקבלן לבצע עם כל המערכות   -  

 (.וכו' האחרות )חשמל, מז"א
 המופיעים בתכניות. פרטי ביצוע מבוססים על הפרטים העקרוניים  -  
 אחרת כפי שידרש. (SHOP DRAWING)כל תכנית יצור   -  
 כל תכנית פרטים נוספת שתידרש.  -  

 
תכניות היצור השונות תוך התחשבות הסכמות ואת על הקבלן להכין את  ב. 

העמדת הציוד ובדרכי הגישה אליו ל במקום המיועד ,בדרישות המפרט הטכני
הדרושה לו  אינפורמציההים. הקבלן אחראי לקבלת כגון מידות פתחים ומעבר

 מכל הקבלנים האחרים.
 

  עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.  ג. 
 

   אופני מדידה
 

ובסעיפים השונים במפרט אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה  א.
ת, אלא אם כן נאמר בכתב הכמויו תייחסים לכל סעיפי העבודה הכלוליםהמיוחד מ

וגדרים בגוף סעיף כתב מבהם במפורש אחרת. כאשר אופן המדידה ותכולת המחירים 
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הנאמר  הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או סתירה בינה לבין
 בפרק זה.

 
תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד.  ב. 

היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת  את מחירירואים 
מתן  ולפעולה תקינה של הציוד. לביצוע מושלם החומרים, חומרי העזר וכל הדרוש

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

 
ן הנתונים במפרט, התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא במקרה של שוני בי ג. 

 החמור יותר טכנית.
 

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

 
 המינימום הדרוש. לא תשולם כל תוספת  עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על .ה
 
 עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט. עבור וספתלא תשולם כל ת .ו
 
על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה. יש להקפיד שלא לבצע פעולות  .ז

 מונעות את בדיקת המדידות. כלשהן, אשר
 
למועד אשר  או מערכות או חלקי מערכות המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת .ח

 לא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה.נראה לו  וזאת ל
 
המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים  .ט

 או צורת פעולתו.מתחם העבודה הקיימים ב
 
סעיפי מכלול שונים )כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה מושלמת( כולל  י.

ת כל הנדרש על פי הגדרת הסעיף, על פי המופיע בתכנית/סכמה, ההתחברויות, א
 מושלמים על פי הגדרת המכלול. ניתוקים וכו' וקבלת חומר ועבודה

 
 , בתכניותמחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים הכלליים .יא

 .לקבלת מוצר מושלם ובמפרט המיוחד
 

   וחדמפרט טכני מי 10.0
 

  עבודות עפר 10.0.0
 

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

על הקבלן לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת עבודות      
 נזקים לקווים אלה.  לגרוםהחפירה על מנת שלא 

כלים יעשה  שילובחפירת ידיים. יבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בחפירה ו/או חצ  
 רק כאשר הדבר אפשרי.

אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם   
 של מתקנים על ותת קרקעיים.

 
ציבות החפירות ולבטיחות עבודות יעל הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ל ב. 

 .ותעל פי החוקים והתקנתרבאהעפר המתבצעות 
 

אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח. פתיחת  ג.  
ידי ניסור. החזרת הכביש -הדרוש. הפתיחה על מינימליהכבישים תעשה ברוחב 

לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין הקיים והחדש. שכבת 
שת מינימום(. התאום עם הרשויות ס"מ )דרי 1המסעה מאספלט תהא בעובי 

במקרה של עבודות בשטח ציבורי יבוצע על ידי הקבלן והוא כלול במחירי 
 היחידה.
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מדרכות יוחזרו למצבן המקורי. באם השטח מרוצף ניתן להשתמש בחומר  ד. 

 לא נפגע.ו וזאת במידהשפורק 
 

מיועדים מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים ה ה. 
לכבישים, רחבות מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של מצע 

ס"מ, תוך הידוק מכני והרטבה עד קבלת "הידוק מבוקר"  24סוג א' בשכבות של 
 .91%י. שיעור ההידוק יהא כלללמפרט ה 48כמפורט בפרק 

 
לקו אל מחוץ לשטח, לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת, עודפי החפירה יסו ו.  

 ידי הרשויות המוסמכות.-לאתר מאושר על
 

נורות, יעשה בעבודת ידיים. תוך יס"מ הראשונים מעל הצ 64ילוי חוזר של מ ז. 
שימוש באדמה נקיה מאבנים, גושים, חומר אורגני וכו'  ההידוק יעשה בשכבות, 

 תוך שימוש במהדק יד והרטבה במים. 
ס"מ עד  24סוג א', מהודק בשכבות שלא יעלו על השלמת המילוי תעשה עם מצע   

 .91% לקבלת צפיפות של
 

תכנית מדידה לאחר ביצוע ובה סימון  באמצעות מודד בגמר העבודה יכין הקבלן ח. 
 התוואי, קוטר ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצוע.

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

 שנתיים.
 

 אופני מדידה י. 
עבודות העפר יכללו את עבודות החפירה, החציבה, המילוי, ההידוק, סילוק   

ר הביצוע. כל עבודות העפר כפי שפורטו חוהכנת תכנית המדידה לא העודפים.
 של המפרט הכללי  04 -ו  48במפרט זה ובפרקים 

אם פורטו בנפרד בכתב  שוחות וכו'. אלא ,כלולות במחירי היחידה של הצנרת  
 הכמויות.

 שימוש או אי שימוש בכלים מכניים לא משנה את מחירי היחידה.  
 

  פתחים ושרוולים 10.0.6
הקשורות למתקן כגון: ו בשלד הבנין שונותהכנה  הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות 

ים בגלל לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשי נורותיהשארת חורים ושרוולים, התקנת צ
הקבלן להכין בזמן את כל  התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על

מעברי  האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע
צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה ויאושרו רק קידוחים וזאת רק 

סטרוקטור. הכנת הפתחים המתאימים למעבר לאחר קבלת אישור המפקח והקונ
 ידי הקבלן ובאחריותו.-הצנורות תבוצע על

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טרומיים או שיבצעם באתר, על 
 .מפקחתאום עם הב ,בלבד ידי קידוח יהלום

מ"מ מקוטר  24 -השרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול לפחות ב
 הצינור.

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

שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לחץ יהיו עם אוגן המחובר לאחד הקירות וזאת במטרה 
 להבטיח אטימה בין השרוול ובין הקיר.

 
( יעשו באמצעות כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים )מקלטים, ממדי"ם וכו'

הכל בהתאם  ו שווה ערך מאושר.א BST ,MCTתוצרת למעבר אטום כדוגמת  מערכת
על הקבלן לבצע את מעברי הצינורות תוך  פיקוד העורף.ואישורי הנחיות  ,לדרישות

שימוש במספר מינימלי של מעברים מיוחדים כאשר בכל אחד עוברים מספר צינורות 
 רוול.בהתאם לקוטר הצינורות וגודל הש
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מעברים בקירות, בכל עובי, שאינם שלד )בלוקים, גבס וכו'( יבוצעו על ידי קידוח 
במקדחת כוס יהלום או אמצעי קידוח שווה ערך. אין לבצע מעברים על ידי חציבה, 

 שבירה, סיתות וכו'. מעברים אלו כלולים במחירי היחידה.
 

וכן קידוח חורים  השלד חורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקותקידוח 
 בשלד של מבנה קיים ישולמו בנפרד.

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

 מעכב אש.
 

צוארון מיוחד קירות אש יעשו באמצעות  כל הרצפות ודרך מעברי צנרת פלסטיק דרך
ומונע מעבר אש במקרה של בר הפלסטיק בצמוד למע על צינור מיועד למטרה זו, מותקן

 התכלות צינור הפלסטיק.
 

כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין הקומות על הקבלן להשלים את 
הרצפה, לפני או אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או חומר אחר עמיד 

 באש ומאושר למטרה זו על ידי רשות הכיבוי.
 

רך שלד בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש להמנע בעת ביצוע מעברי צנרת ד
מפגיעה בשלד ואין לבצע כל פעולה בשלד )קידוח חורים, חציבה וכו'( ללא קבלת אישור 

 .המפקח ומהנדס הבנין
 

שרוולי המעבר, לרבות בין אזורי אש, ולמעט מעברים מיוחדים לאזורים מוגני אב"כ כל 
 במחירי היחידה השונים.ים ולכל ואטימת פירי צנרת ללא רצפה,

 
 בכל הפתחים והשרוולים יש לבצע תיקוני טיח, שליכט וכו' עד לרמת צבע.

 
 התיקון כלול במחירי היחידה.

 
   תמיכות ומתלים 10.0.0

ובשאר הפרקים  44482-44483תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים  א. 
 הכללי הבינמשרדי. הרלוונטיים במפרט

 
נים של בתי חולים, בהם יש להבטיח את שרידותן והמשך תפקודן של במב ב. 

מערכות התברואה, הכיבוי, הגזים הרפואיים וכו' יש לבצע תמיכות לצנרת 
ולציוד בהתאם להנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים 

למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה בהוצאת מינהל התכנון במשרד 
 מהדורה העדכנית.הבריאות, ב

 
תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות תוצרת "יוניסטרט", "רוקו" או  .ג 

נורות בודדים  ילווה. התמיכות יבוצעו עבור צהנסדרת האביזרים  "מופרו" וכל
 לתוואי הצנרת.  נורות, בהתאםיועבור קבוצות של צ

 מות לעומס הצנרת.התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותא  
 

מהעומס המכסימלי המותקן עליהן )כל  6תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי  ד. 
 הצינורות מלאים במים(.

 
ברגים  2 -כל נקודת חיבור לתקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה ו ה. 

 לפחות מותקנים בבטון ומותאמים לעומס.
 

 ל פי הנקודות שיקבע המפקח.יש לבצע בדיקת עומס מדגמית לתמיכות ע ו. 
הבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת החיבור לתקרה בעומס כפול מהעומס   

 המתוכנן באותה הנקודה.
 כמות הבדיקות בהתאם להחלטת המפקח.  

 
כל צינור המונח על גבי תמיכה חייב להיות מחוזק אליה. אין להניח צנרת  ז. 

 חופשית על גבי תמיכה.
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 ות חייבת לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפני הביצוע.מערכת התמיכ ח. 

 
בכל שינוי כיוון מאנכי לאופקי )תחתית פיר לדוגמא( יש לבצע תמיכה לקו היורד  ט. 

 תמיכות על הקו האופקי בצמוד לשינוי הכיוון. 2 -ו
 במידה והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה הקונסטרוקטיבית.  
מעומס הקו האנכי  0צנרת גשם יש לבצע תמיכה לעומס פי  בשינוי כיוון של  

 כשהוא מלא מים.
 

מרחקי תמיכה מכסימליים בין הצינורות הינם בהתאם לסוג הצנרת )פלסטיק,  י. 
נחושת, יצקת, פלקה וכו'( ועל פי הנחיות התקן  והוראות היצרנים, כאשר החמור 

 מביניהם הוא הקובע.
 

שפכים יש לבצע תמיכה מתחת לכל ראש ובכל נקודת בהתקנה חופשית של צנרת  יא. 
 התפשטות.

 
בהתקנה קשיחה של צנרת שפכים יש להבטיח כי כל התמיכות יעמדו בכוחות  יב. 

 המתפתחים לאורך הצינור בעת ההתפשטות.
 

וכו'( תתמך בעזרת שלות  HDPE פוליפרופילן, צנרת פלסטיק קשיחה )פי.וי.סי, .יג 
 קטרים 84 - 80מומלצים על ידי היצרנים )בערך כל תמיכה  במרחקיומתאימות 

התמיכות תאפשרנה התפשטות הצנרת,  (.מ' בין התמיכות 2 -אך לא יותר מ
 ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על שלמות הצנרת.

כחלופה ניתן לתמוך את הצנרת ברציפות על גבי זויתן מגולוון ואותו לתמוך   
 מגולוונת. במרחקים בדומה לצנרת 

 על התמיכות להיות מאושרות על ידי היצרנים.  
 

צינורות חמים )מים חמים, קיטור, מי עיבוי, הסקה( יתמכו בשיטה שתאפשר  יד. 
התפשטות חופשית ומבוקרת לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו 

)מובילי החלקה, נקודות קבע וכו'(. במידה והדבר לא מתאפשר יש להתקין 
שטות מתאימים. כאשר מותקנים אביזרי התפשטות או כאשר אביזרי התפ

הצנרת מתוכננת עם רגל או אומגת התפשטות )הצינור הניצב מהווה התפשטות 
לקו האורכי( יש לתמוך בהתאם את כל נקודות הקבע ולאפשר תנועת החלקה 

 חופשית של הצנרת על גבי התמיכות )כוחות לאורך ציר הצינור(.
 

נורות יגיש הקבלן לאישור יצ קבוצתקונזולים לתמיכת  בוצעיםמבמקומות בהם  טו. 
 את פרטי הקונזול.

חקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר המר  
לתמוך במרחק קצר יותר אותו יש אשר בצינור  הצינורות. במידה והקונזול תומך

 י ביניים.עם מתל יש לחזק את הצינורמאשר המרחק בין הקונזולים 
 

כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות  טז. 
מיוחדות, חרושתיות מגולוונות, הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר 

)ניצבים(. התמיכה בקירות הגבס הינה עבור צנרת, ברזים, קבועות, ראשי 
 .BURDA, KNAUFמקלחת וכל המתקנים. התמיכה תוצרת חברת 

 
צנרת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה )מגלילים( יש לתמוך ברציפות לכל  כ. 

זויתנים. מגשי פח או פלסטיק וכו' )בדומה לצנרת מ האורך על ידי סולמות
 מ' לכל היותר. 2החשמל(. המגשים יתמכו כל 

 
צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות  .כא 

 ברגה( עשויות נירוסטה או מצופות כרום.ה תמיכות בודדות )חבק ומוט
 

יש לתמוך ליד כל ספח באופן  (HDPE)צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן  .כב 
 להנחיות היצרנים. קבוע, בהתאם
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צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל  .כג 
 טחת שיפוע אחיד(.)לצורך אב מגולוון

 
ולמניעת מגע בין מתכות  כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש .כד 

 "מ.מ 6 , על ידי גומי בעובישונות
 

 אין לתמוך צינור אל צינור אחר. כה. 
  
הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים לגרום  כו. 

 נזק לציוד.
 

מ"מ. המדידה מפני  04לי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו מרחק מינימ כז. 
 השטח החיצוניים של ההפרעה )קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו'(.

 
צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי  .כח 

 הקבלן.  בטון יציבים שיבנה
 .ע יציבהבתוך קרק ס"מ לפחות 04עומק הבסיסים בקרקע   

 
, עבודות חיזוק למניעת נזקים בבתי חולים במקרה של כל התמיכות והבסיסים .כט 

רעידת אדמה, סולמות או זויתני תמיכה, נקודות קבע, מובילי החלקה, אביזרי 
יחידה השונים. רק העמודים הכלולים במחירי  התפשטות, בדיקות העמסה וכו'

 )לפי הפרט( משולמים בנפרד.
 

   הצביע 10.0.4
כל הצנרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תצבע לכל  א. 

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

בהוצאת מינהל התכנון  L-44בהעדר הנחיות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהל   
 במשרד הבריאות.

 
 פני ההתקנה. לאחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד.צביעת הצנרת תעשה ל ב. 

 
 שתי שכבות שלנחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע ב ,צנרת שחורה, מגולוונת .ג 

 עמיד של טמבור או שווה ערך. צבע סינטטי סופר
 

. צבע יסוד לצנרת או פח סוד עמידצבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג י . ד 
 .גלווקוט )שכבה אחת(וג מגולוונים יהא מס

 
 G-48צנרת גזים רפואיים תצבע בכפוף לנאמר במפרט מערכות גזים רפואיים ) .ה 

 וסדות רפואה(.מ בהוצאת מינהל תכנון
  
ידי ניקוי משמנים -הכנת שטח לצנרת מגולוונת או פח מגולוון תעשה על . ו 

קולוגיה( )טמבור א BC-44או דטרגנט  G-008באמצעות ממיס תוצרת ארדרוקס 
  .ובהתאם להוראות היצרן

 
מיקרון. צנרת  04צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי  .ז 

 מבודדת מגלוונת או נחושת אין צורך לצבוע.
 

תצבע  )פי.וי.סי., פוליפרופילן, פוליאתילן וכו'( גלויה לסטיק קשיחצנרת פ .ח 
 טית )סופרלק(.תבמערכת סינ

 לאחר ניקוי וחספוס השטח. HB-86מבור על בסיס יסוד ט  
 

 תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע. .ט 
 

 צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.טית. תתמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינ .י 
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עובי מינימלי של כל  מיקרון. 824עובי מינימלי של מערכת הצבע בכל המקרים  .אי 
 מיקרון.  64שכבת צבע יהא 

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

 הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע. .בי 
 

בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד שלא ללכלך את הסביבה )צנרת  יג. 
 סמוכה, רצפה, קירות, מתקנים וכו'(.

 
של הצנרת  יחידה' כלולות במחירי הוכל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכ .די 

 .והתמיכות
 

יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטיחות והגהות ובמיוחד  טו. 
 לאור העובדה שמדובר בחומרים נדיפים, מתלקחים ורעילים. 

 
   (חמהבידוד )צנרת  10.0.5

מבודדים באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי,  Cº94עד טמפ'  נורות חמיםיצ א. 
 . השרוולים יהיו שלמים ויושחלו על הצנור."ארמפלקס", ענביד"בלתי דליק "

 מ"מ כמצוין בכתב הכמויות.  20מ"מ או  89לצנורות גלויים  בידוד: העובי   
 מ"מ. 9לצנורות סמויים           

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

 . 34%ל בחפיפה ש עטיפת סרט פלסטי
כגון פירים, חדרי מכונות, חיצוני וכו' תהא הגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות   

 באמצעות עטיפת פח.
 

צנרת קיטור ומי עיבוי מבודדים באמצעות קליפות צמר סלעים דחוסות  ג. 
ומוקשות. עובי הבידוד כמצויין בכתב הכמויות. הבידוד עם עטיפת פח מגולוון 

 צבוע.
 

מ"מ  4.1ובעובי  8.0לצינורות בקוטר עד "מ"מ  4.3בעובי תהא מגולוון עטיפת פח  .ד 
   לקטרים גדולים יותר.

יעשה באופן ס"מ. כוון חיבורי האורך בין הפחים  6חפיפת החיבורים בין הפחים   
 שלא יאפשר חדירת מים לבידוד.

 
 .ע"י המפקחובגוון שיקבע  להלן"צביעה"  סעיףעטיפת הפח צבועה כפי שמופיע ב      .ה 

 הצביעה תהא חרושתית.
 

מ'  6מ"מ בתחתית הבידוד כל  0בצינורות חיצוניים יש לקדוח חורים בקוטר  ו. 
 )לניקוז מים במידה וחדרו לחלל הבידוד(.

 
 מדידה .ז 
וללא הורדה עבור   4444.41בידוד ועטיפת פח נמדדים בהתאם למפרט הכללי   

ציצה כלולים במחיר הבידוד. לא אביזרים ושסתומים לא מבודדים. אוגני ח
. עטיפת סרט תשולם תוספת עבור בידוד ועטיפת פח של זויות, הסתעפות וכו'

 .עטיפת הפח צביעת הפח כלולה במחיר פלסטיק כלולה במחיר הבידוד.
 

   קבועות סניטריות 10.0.2
הקבלן יספק לשטח, לצורך קבלת אישור המפקח, האדריכל והמתכנן, דוגמאות  א. 

לרבות הברזים והסוללות, אותם הוא עומד לספק. הסניטריות,  ל הקבועותשל כ
אספקה לשטח במועד )בעיקר לגבי יאפשר  יש לדאוג לקבלת אישור במועד אשר

 קבועות מיובאות שאינן נמצאות באופן קבוע במלאי(.
 הדוגמאות המאושרות ישמרו בחדר מיוחד עד גמר הפרויקט.  
 מתוך הציוד שהוגדר בכתב הכמויות ובמפרט.הציוד שיסופק יהא אך ורק   

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

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

האדריכלות ובמידה וישנן תכניות אדריכלות פנים גם בהתאם אליהן. אין 
 קין קבועות ללא מידע מדויק על מיקומן.להת

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

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

 כיורים יש לתמוך באמצעות מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.  
 ברזים סמויים וצנרת יש לתמוך עם מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.  
 .BURDAמערכת התמיכות תוצרת   

 
אסלות תלויות יחוברו באמצעות אביזרי תמיכה חרושתיים מתאימים אל  ה. 

 מיועד לחיזוק האסלה ומיכל ההדחה או המזרם מיועד הרצפה. אביזר התמיכה
פלטה עם ברגים מתכווננים לאסלה והוא במבנה כבד הכולל מסגרת למיכל, 

כאשר האסלה מותקנת על קיר  .ורגלי חיזוק טלסקופיות עם פלטת חיזוק לרצפה
ס"מ מעבר לברגי החיזוק של  0גבס יש לצקת גוש בטון ברוחב המנשא ועד 

 האסלה.
 

כיורים בהם מתוכנן להתקנה ברז עומד )פרח( יהיו עם הכנה חרושתית לקדיחת  ו. 
 הפתח המתאים.

 
כיורים בחדרים בעלי זיקה רפואית )חדרי רופאים, חדרי אשפוז, חדרי טיפולים  ז. 

 וכו'( יהיו ללא ברוץ )מגלש(.
 

לכל ברז, סוללה ומזרם אלקטרוני יש להכין שרוול מהקבועה ועד התקרה  .ח 
 המונמכת ולחבר בהמשך את ההזנה )מתח נמוך( שתסופק על ידי אחרים.

 
יות "קצר" מים קרים וחמים )סוללות אלקטרוניות, לכל סוללה בה עשוי לה .ט 

 סוללות עם ברז בקצה וכו'( יש להתקין בחיבור הקיר מסנן + אל חוזר.
 

החלל סביב אמבטיות עשויות פח פלדה ימולא באמצעות פוליאוריתן מוקצף או  י. 
במקום או שתבוצע מריחה של פריימר מיוחד והתזה של בטון  חומר אחר יצוק

 התקנתה.  מ סביב כל האמבטיה לפניס" 2בעובי 
 במקרה של ביצוע התזת בטון יש בנוסף לכך למלא בחול סביב כל האמבטיה.  

 
ס"מ.   2משטחים, כיורים, אגניות וכו' משיש סינטטי יהיו בעובי מינימלי של  .יא 

 בחירת האדריכל.  הגוון ע"פ
מפרופיל  משטחים בהתקנה חופשית יותקנו על גבי קונסטרוקציה מושלמת  

 מגולוון.
 השיש תוצרת שיש אור )אורלב(.  

 
מ"מ מונחים  86יהיו בעובי מינימלי של  (CORIAN)משטחי שיש סינטטי אקרילי  .יב 

 ומסגרת.  על גבי משטח
המשטח והמסגרת מונחים על ארון או מותקנים חופשי. בהתקנה חופשית תבוצע   

 ולוון.על גבי קונסטרוקציה מושלמת מפרופיל מג ההתקנה
עם אף  ובצדדים, קנט קדמי ס"מ( מאחור 804-844)המשטחים כוללים הגבהה   

 . מפגש השפות המוגבהותמ"מ במשטח חופשי( 244 -מ"מ על ארון, כ 64 -מים )כ
 עם המשטח האופקי יהא בהעגלה. 

 מידות מדויקות על פי התכניות ו/או כתב הכמויות.   
 

סוג הכיור כמפורט  כמיקשה אחת איתו.הכיור דבוק אל המשטח במישור אחד ו  
 בתכניות או כתב הכמויות. 

 הכיור משופע כלפי הניקוז.  
מחיר  משטחי הקוריאן יהיו בגוון או בשילוב גוונים לפי בחירת האדריכל.  

 המשטח כולל גוונים מנוקדים.
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המידות לגבי משטחי שיש סינטטי ואקרילי הן מקורבות. מידות מדויקות יש  .יג 
לאישור האדריכל את תכניות הביצוע המפורטות של  ת בשטח ולהגישלקח

מידות לקנטים ולהגבהות הן למקרה של העדר מידות בתכניות  המשטחים.
 ובכתב הכמויות.

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

 
מים )לדוגמא סוללות כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דו .טו 

 מדגמים שונים( באפשרות המזמין לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיף.
 

 כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השונים של הקבועות. טז. 
 

   כללי -צנרת  10.0.0
הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים  א.  

 ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים. סכמטי  לל באופןכ הקווים בדרך
 

כל הקטרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות,  ב. 
 ינור. הצ מתייחסים לקוטר נומינלי של

קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת )לפי תקן ארופאי( הנתונים במ"מ,   
 החיצוני.לקוטרם  מתייחסים

 
כל הצנרת המיועדת לשתיה ושימושים סניטריים תהא עשויה מחומרים  ג. 

 .0002ת.י.  -המתאימים לשימוש במי שתיה בהתאם ל
 

קצותיהם הפתוחים את  סתוםינורות לפני הרכבתם ויאת הצוינקה בדוק יהקבלן  .ד 
 העבודה.יום יום אחרי גמר 

 בפקקיםו בעמודים ביוב המורכבים בתקרות א נורות גשם ו/אויצ קבלן יסתוםה  
 מתאימים.

  הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן.  
 

כדרישת מינימום. בתכניות  8240הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת ולתקן  ה. 
 לא מסומנות ביקורות.

מודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת )יצקת ללא ראש( אינה תחליף לעין   
 ת כנדרש.ביקור

 
יש להתקין מחברי התפשטות ונקודות קבע בכל המקומות בהם הדבר נדרש על  ו. 

פי סוג הצינור ואופן ההתקנה ובהתאם להנחיות יצרן הצנרת. הדברים אינם 
 מסומנים בתכניות.

 
הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר. מרחק מינימלי בין צנרת  ז. 

 ס"מ.  34להפרעה הינו 
 מ'. 2מעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא   

 
ם ובמקומות יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שוני ח. 

 התקנים.בהם הדבר נדרש על פי 
 

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

 
צנרת תותקן  פי הוראות היצרנים ובאישור המפקח.-רת לציוד יעשו עלחיבורי צנ י. 

 באופן שלא תשען על הציוד אלא תיתמך בנפרד.
 

יש לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציקה  יא. 
)הכנת המעבר, ההסתעפויות וכו' או השארת פתחים/ הנמכות(. ההכנות תאטמנה 

יינה עשויות באופן שתתאפשר התחברות עתידית אליהן מבלי בפקקים והן תה
 לפגוע ביציקת הבטון. לא תשולם תוספת עבור סגירת הקצוות בפקקים.
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ל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמל. כ יב. 
 במקרה של אביזרי חיוץ בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.

 
ור על מרחקי בטיחות מינימליים בין צנרת התברואה ובין צנרת הגזים יש לשמ יג. 

הרפואיים. באזורי הצטלבות תת קרקעיים יש לבצע עטיפות בטון לצנרת כאשר 
 הדבר נדרש על פי תקני הבטיחות או תקנים אחרים.

 
משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. ברזי ניקוז עם  יד. 

 ותקנו בנקודות הנמוכות.פקק י
 

 0המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד  טו. 
 בדיקות הרס לכל אחד מסוגי הצנרת. 

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

 
ת מדגמיות לריתוכים והלחמות המזמין רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקו טז. 

 באמצעות צילומי רנטגן.    
. הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה, ANSI-68.6הבדיקות יעשו על פי תקן   

 במהלכה או בסופה ובמכון שיבחר על ידי המזמין.
הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדש. חוות הדעת של מכון הבדיקה           

 הינה הקובעת.
במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה, לפי קביעת המהנדס, הרתכים יפסלו והקבלן   

 יחליפם.
כל הבדיקות על חשבון הקבלן )בדיקה ראשונה, שניה וכו'( עד קבלת תוצאה   

 מתאימה.
 

)חדשים  נתק את הצנרת, הציוד ואביזריםבעת ביצוע בדיקות הלחץ יש ל .יז 
 בדיקה.להנזק בעת ביצוע ה וקיימים( העלולים

 
 4.0בצנרת אוורור אופקית )קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ  .יח 

שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא  8אטמ' במשך 
 מאווררת.

 
פי -לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על יט. 

 הנחיות הל"ת.
 

  מדידה .כ 
 אורך נורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכויהצי  

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

 כאשר הספחים והאביזרים אינם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך הצנרת.  
 יים או במילוי נמדדים באופן זהה.צינורות גלויים, סמו  

 
 תכולת המחירים .כא 
 מחירי הצינורות למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:  
וכו',  , מופות התפשטותכל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות, מעברים -  

 בכתב הכמויות. מיוחד יוחד לעבודות אלו סעיף אלא אם 
אפ, -חברי קוויקמ ,חיבור כגון בנדים, אוגנים, מופות כל אמצעי החיבור     -  

וכדומה וכל אמצעי הקביעה, התמיכה  רקורדיםמחברי ויקטאוליק, 
 וחומרי העזר.

 פקקים )מולחם או מוברג( בהכנות צנרת. -  
מחברי התפשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית      -  

 של הצנרת.
 בע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו.תיקוני בידוד, צ    -   

 חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע.    -   
הכנת שרוולים מראש או קידוח )יהלום( באלמנטים טרומיים לאחר     -  

 שסופקו לאתר.
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 מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש. קידוח    -    
בכל מעברי הקירות ובכל עובי קיר בפרויקט קיים קידוח )כוס יהלום(     -  

 ובמקומות שלא הוכנו המעברים בפרויקט חדש.
כיסוי לצינורות מבודדים המותקנים בחריץ בקיר באמצעות רשת     -  

 מגולוונת מתוחה.
 והחשיפה )בתקרות, בפירים וכו'( כל הצנרת הגלויהסילוק פרוןק ו -  

 . המתבטלת
 רת סמויה כאשר זו מפריעה לצנרת החדשה.צנפרוק וסילוק     -  
פרוק קבועות סניטריות, ציוד, מערכות תברואה, מתקני הסקה וכו'     -  

 המתבטלים.
 מסירת ציוד למזמין )ע"פ דרישה( או סילוק מהשטח.       
 אביזרי חיוץ לצנרת.    -  
 .כנדרש בחוק למערכת הארקה חיבור הצנרת    -  
 סמויה. ונחושת לצנרת מגולוונתעטיפת פלסטיק     -  
, לרבות קולרים מיוחדים לצנרת אטימת מעברים דרך אזורי אש    -  

 פלסטיק.
 )פיקוד העורף(.לפי הוראות אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים     -  
 תיקון החדירות השונות שנעשו עד לרמה של שליכט. -  
 צביעת צנרת ואביזרים.    -  
 נרת במילוי.עטיפת בטון לצ -  
 עטיפת בטון לצנרת במקרי חציה והצטלבות תת קרקעיים. -  

 
 עבודות נוספות .כב 
קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת פעילה  לצנרת פעילההתחברות   

 התאום קיימת תכלול את 
התאמת מידות וביצוע תיקוני צבע, בידוד וכו' בגמר  ,ניתוק הקווים וניקוזםואת   

 . העבודה
צנרת. בעבודות אלו נכללת גם הף למחיר בנוסבנפרד וישולמו  מדדויו אל עבודות  

עבודות אלו ישולמו רק  תוספת עבור עבודה בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש.
 באם מופיע עבורן סעיף נפרד בכתב הכמויות.

 )צנרת עם ברז ניתוק לפני החיבור, צנרת קיימת אך לצנרת לא פעילההתחברות   
 ללא זורם, צינורות אוורור וכו'( כלולה במחיר הצנרת.

 
   נורות מגולווניםיצ 10.0.0

 , מחוברים בהברגות096לפי ת.י.   04צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול  א.  
 ומעלה. 6)כולל( ובריתוכים בקוטר " 2עד קוטר "

 
 .תוך שימוש באלקטרודה מתאימה ריתוך צנרת יעשה ב. 

 
-תלתעם ציפוי חרושתי  יהיו נורות סמויים )בקירות, במילוי( וצינורות בקרקעצי ג. 

 וה ערך.ותוצרת "אברות" או ש APC GALתוצרת  שכבתי מפוליאתילן שחול
 

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

ס"מ מעל פני  84בה מוגנים עם הציפוי החרושתי עד גויהיו צינורות בקרקע  ה. 
 .יוצא מהקרקע הקרקע בנקודה בה הצינור

 
כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת )הנחושת בהמשך  ו. 

 הזרימה( יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים.
 

 .ס"מ מסביב 80עם עטיפת חול  יהיו הצינורות בקרקע ז. 
 

 .שעות 20אטמ' במשך  82 של בדיקת לחץתבוצע  .ח 
 

   (HDPE) צנרת פוליאתילן לשפכים 10.0.0
מערכת צנרת מושלמת הכוללת צינורות וספחים עשויים מפוליאתילן בעל  א.  

 .(HDPEצפיפות גבוהה )
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ועל פי הנחיות  2 -ו 8חלקים  0043לתקן ישראלי בהתאם יהיו החומר וההתקנה  ב.  

 .היצרן
 

 רת. אין להשתמש בצנרתיהיו מאותה התוצ )המערכת( הצינורות והספחים ג.  
 .מתוצרת שונה וספחים

 
החיבורים יבוצעו ברתוך קצה לקצה ע"י מכשיר רתוך/ חימום חשמלי, ע"י מופות  ד.  

 חשמליות או חיבורי התפשטות )שקע תקע( הכל לפי הנחיות היצרן.
החיבור באתר בין קטעים טרומיים יבוצע אך ורק ע"י מופות חשמליות ו/או    

 ות ולא בריתוך.אביזרי התפשט
 

חיבור צינור לצינור כאשר הצנרת מיועדת להתקנה מתחת רצפת המבנה יהא  ה. 
 באמצעות מופות חשמליות בלבד.

 
שהוסמכו לכך )מתקין מורשה( העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י אנשים  . ו 

ותחת פיקוחו. ליצרן ו/או למפקח הזכות  על ידי יצרן הצנרת או נציגו בארץ
ול העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע העבודה, וכן לפסול שימוש לפס

 בציוד רתוך לא מתאים או שיטת חיבור לא מתאימה.
העבודה תבוצע תוך שימוש בציוד ריתוך מתאים ובשולחנות עבודה מסודרים   

 ולא בצורה מאולתרת של העמדת מכונת ריתוך בשטח.
 

ל ההכנות הנדרשות במפלס הרצפה )ע"י לפני יציקת רצפה יש להכין את כ . ז 
 השארת הנמכה או על ידי הכנת ההסתעפויות(.

 
על תמיכות בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי אחיד ללא  ונחצנרת גלויה ת ח. 

 הוראות היצרן ובהתאם לפרק התמיכות במפרט. . התמיכות על פי שקיעות
ברגים לפחות וכי התמיכות  2מודגש במיוחד כי כל חיבור לתקרה יהא באמצעות   

ממשקל הצינור וכי יתנו מענה לכוחות ההתפשטות לאורך  6יתוכננו לעומס של פי 
 ציר הצינור.

החבקים יהיו בעובי מתאים ע"פ התקן והנחיות היצרן והם יבודדו מהצינור על   
   ידי גומיות מתאימות.

 
אם לא סומנו בתכניות. מחברי התפשטות, נקודות קבע ופתחי ביקורת יותקנו גם  ט. 

כמותם ומיקומם על פי התקן, על פי הנחיות היצרן ובהתאם לדרישות נוספות של 
 המפקח והמתכנן.

 
 יש לתמוך הצנרת מתחת כל ראש. י. 

 
במעבר מצנרת אנכית לאופקית יש להוסיף תמיכות למניעת קריסת הקו כלפי  .יא 

 מטה.
 

וורור(. לשם כך יש להתקין אביזר יציאה אין להתקין צינור גלוי ביציאה לגג )א יב. 
 מיצקת.

 
על תקינות על איכות החומר ו המערכתבגמר העבודה יספק הקבלן אישור יצרן   יג. 

 שנים. 84לתקופה של המערכת הביצוע וכן כתב אחריות של יצרן 
 

 .בדיקת לחץ כפי שמופיע בהל"ת לגבי צנרת ביובתבוצע  .יד 
 

 4.0קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ בצנרת אוורור אופקית ) .טו 
שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא  8אטמ' במשך 

 מאווררת.
 

גם הם הפיקוח של יצרן הצנרת, אישור תקינות הביצוע והאחריות כלולים  טז. 
 .במחיר הצנרת
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 84צדדים בעובי  משלושה 24 -צינור מתחת לרצפת המבנה יהיה עטוף בטון ב כ. 
מוטות מברזל מצולע  0ס"מ ועד לרצפת הבטון שמעליו. זיון הבטון יהיה עם 

   ס"מ.  24מ"מ כל  3מ"מ וחישוקים בקוטר  84בקוטר 
 החישוקים יתחילו מרצפת הבטון.  

 
כאשר נדרשת השתקה )הקטנת רעשים( יש להשתמש בצנרת מושתקת )דופן עבה  כא. 

רעשים זהה לרעש של צנרת יציקה. הצינור  מיוחדת( בעלת יכולת הפחתת
 . אביזרי הצנרת בהרכב דומה.GEBERIT SILENT- db20כדוגמת 

 
   S.P (SUPER PIPE)צנרת  10.0.01

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

 
נחיות היצרן ובהתאם הצנרת תותקן בכפוף למפרט, לתכניות, להוראות וה ב. 

 .למפרט מכון התקנים
 

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

 העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים: ד. 
 .קבלת אישור היצרן לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים  -  
 .ודהפיקוח היצרן על ביצוע העב  -  
 .שנים 84המצאת תעודת אחריות מהיצרן למזמין למשך   -  
ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה    

 .לביצוע העבודה
 ותאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבונ   

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

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

 .והסוללות
 

 .או על ידי תושבת עם כניסה כפולה Tהסתעפויות בצנרת עשויות על ידי אביזר  ז. 
 

 :קוטר הצנרת כשווה ערך לצנרת פלדה או נחושת יהא ח. 
 .8" -שווה ערך ל -מ"מ חוץ  20  
 .6/0" -שווה ערך ל -מ"מ חוץ  24  
 .8/2" -שווה ערך ל -מ"מ חוץ  83  
 .מ"מ חוץ 80אין להשתמש בצנרת בקוטר   

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

 .סינטטי
 

את הצנרת במילוי . צנרת במילוי הרצפה תותקן רק לאחר שפוזר חול המילוי י. 
 .מר בדיקת הלחץהרצפה יש לעטוף בטון מיד בג

 
שעות. לאחר הבדיקה יש להוריד את הלחץ  20אטמ' במשך  80בדיקת לחץ בלחץ  יא. 

ולהשאיר את הצנרת תחת לחץ במשך כל שלבי הבניה וזאת בכדי  אטמ' 3 -ל
 שבמידה ונגרם נזק לצינור ניתן יהא לאתרו מיידית ולתקנו.

 
ש להתקנה )מחלקים, הצנרת נמדדת לאורכה ומחירה כולל את כל הנדרכל  יב. 

בנפרד.  הבידוד נמדד .עטיפות בטון, תושבות וכו'(נקודות קצה,  אביזרי חיבור,
 ארונות מחלקים נמדדים בנפרד.

 
  אביזרי צנרת 10.0.00

 אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה מינימליים של:   א.  
 אטמ' 83  -לחץ עבודה   מים קרים, חמים, הסקה וכו':  
 C˚844  -טמפ' עבודה   
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 על פי תנאי  קיטור:  
 העבודה )טמפ', לחץ(.   

 
האביזרים יהיו מתוצרת ישראל ונושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה או  ב.  

 ארה"ב בלבד ונושאי תו תקן מארץ היצור שלהם. 
 

ויים כל האביזרים המיועדים לשימוש למי שתיה ושימושים סניטריים יהיו עש ג. 
 .0002במי שתיה בהתאם לתקן ישראלי  מחומרים המתאימים לשימוש

 
)כולל( בהברגה, מקוטר  2חיבורי אביזרים, אלא אם צוין אחרת, יהיו: עד קוטר " ד. 

 ומעלה מאוגן. 6"
 

ידי התקנה של רקורד, לאחריו,  -כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על ה.  
 ן מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר.בכיוון הזרימה, או בינו ובי

 
 ברזים ו.  

-חלקים, עשויים מברונזה או מפליז עמיד לדה 6או  2ברזים כדוריים,  (8   
 צינקיפיקציה עם אטם טפלון. 

הכדור מצופה כרום או עשוי מנירוסטה. מעבר מלא. ידית ההפעלה    
 עשויה מתכת.

אטם מתאים לסוג חלקים עם  6ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס  (2   
וטמפרטורת הנוזל. הכדור מצופה כרום עם מעבר מלא. ידית ההפעלה 

 עשויה מתכת.
ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה, עם  גלגל הפעלה ותמסורת, ציר  (6   

, מדף מצופה רילסן, תושבת  מגומי ניאופרן )אלא אם צויין 640נירוסטה 
 אחרת בכתב הכמויות(. 

ץ למבנה צריכים להיות מתאימים להתקנה ברזים המותקנים מחו   
 חיצונית.

 .FM/ULברזים בצנרת כיבוי אש יהיו מאושרים    
עשויים ברזל יציקה עם גלגל הפעלה. גוף  (GATE VALVE)ברזי שער  (0   

 (. EPDMמצופה אמייל, טריז מצופה גומי סינטטי )ניאופרן, 
ומאושרים  (O.S. & Y)ברזי שער לכבוי אש יהיו מסוג ציר מתרומם     

 (.FM/ULלכבוי אש )
ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה. דיאפרגמה מגומי ניאופרן, גלגל  (0   

 ההפעלה מברזל יציקה.
 מראה סימון מצב פתיחה.   
יהיו מאוגנים  6ברזים מפוקדים עם הפעלה הידראולית בקטרים מעל " (3  

פנימי או אחר לפי  ציקה עם ציפוי אפוקסיי, עשויים מברזל Yמטיפוס 
 הצורך. חלקי הפיקוד יהיו עשויים ארד, צנרת נחושת. 

אטמים מגומי סינטטי. צביעה אלקטרוסטטית חיצונית עם אבקת    
פוליאסטר או אפוקסי. הברז ייבחר לפי הצורך הפונקציונלי של 

 המערכת. 
 

 חוזרים -אל  ז.  
ף פליז, קפיץ נירוסטה, טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גו : 2בקטרים עד " (8   

 אטימה רכה, מוברג.
ומעלה: טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף מיציקה, ציפוי  6קוטר " (2  

אפוקסי, קפיץ נירוסטה, טיפוס שקט )אטימה רכה(, מאוגן או מותקן בין 
 אוגנים.

 אל חוזרים המותקנים אחרי משאבות יהיו מטיפוס שקט במיוחד. (6  
 

 ת )מז"ח( ואל חוזר כפולמונע זרימה חוזר ח. 
מונע זרימה חוזרת ואל חוזר כפול יהיו מסוג התואם את דרישות משרד   

 הבריאות ומאושר על ידו מיא"מ. 
מונע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ מופחת, עשוי יצקת ברזל מצופה   

למטרות טכניות כגון השקייה, מיזוג אוויר  2אפוקסי או ברונזה או פלסטיק עד "
 וכו'.
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כל מז"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקנתם ואישור   
 הבדיקה יצורף לתיק המתקן.

 
 מסננים ט. 
(, גוף ברונזה, רשת נירוסטה עם Yמבנה אלכסוני ) :8.0קטרים עד " (8  

 מ"מ או כמצוין בכתב הכמויות, מוברג, פקק ניקוז. 4.3-4.1חורים 
(, גוף פליז/ ברונזה/ יציקת ברזל Y) בנה אלכסונימ :2קטרים מעל " (2  

מ"מ או כמצוין  8.0נירוסטה עם חורים  כמצוין בכתב הכמויות, רשת
 בכתב הכמויות, ברז ניקוז כדורי, מאוגן.   

 
 מקטיני לחץ י.  

טיפוס ישיר עם קפיץ, בורג ויסות וסידור נעילה.  )כולל(: 2עד קוטר " (8   
ונשאר קבוע וסטטי גם בחוסר זרימה. גוף  לחץ היציאה ניתן לכיוון

 הווסת עשוי פליז. מדי לחץ בכניסה וביציאה.
טיפוס דיאפרגמה מופעל על ידי נווט. מקטיני הלחץ עם  ומעלה: 6קוטר " (2  

, עשויים מברזל יציקה עם Yהפעלה הידראולית מאוגנים יהיו מטיפוס 
 ציפוי אפוקסי פנימי או אחר לפי הצורך. 

פיקוד יהיו עשויים ארד, פליז או נירוסטה, צנרת לנווט עשויה חלקי ה   
 נחושת. 

משוריין. מבחוץ  NBR(, דיאפרגמה EPDMאטמים מגומי סינטטי )   
צביעה אלקטרוסטטים עם אבקת פוליאסטר או אפוקסי. מקטין הלחץ 

יצוייד בברזי ניתוק לנווט, מד לחץ ומסנן לנווט. לחץ היציאה ניתן 
  טטי גם בחוסר זרימה.לויסות ונשאר ס

 
 שסתומי בטחון יא.  

מטיפוס מוחזר קפיץ וידית משיכה או סיבוב, או מטיפוס הידראולי עם    
דיאפרגמה. גוף השסתום עשוי פליז עם חיבורי הברגה. התושבת ניתנת להחלפה. 

ידי היצרן במפעל. השסתומים  -קפיץ עשוי נירוסטה. כיול השסתומים יעשה על
 עם חותם המונע שינוי הכיוון. יהיו מצויידים

 
 משחררי אויר יב.  

 גוף עשוי פליז. ברז ניתוק כדורי לפניו.   
משחררי אוויר לקוי מים קרים חיצוניים יהיו עשויים ברזל יציקה או פלסטיק   

 עמיד בתנאי חוץ.
 

 חיבורים גמישים )משכחי רעידות( יג. 
ומעלה.  6אוגנים בקוטר ", כולל ומ2עשויים נאופרן, מוברגים עד קוטר "  

לשמושים מיוחדים או טמפרטורות גבוהות יש להשתמש בחיבור גמיש דמוי 
 (.bellow"גרמושקה" מנירוסטה )

בצנרת מים חמים מאד ובצנרת קיטור כאשר לא מסומנים חיבורים גמישים יש   
לוודא כי התפשטות הצנרת תתאפשר באופן חופשי מבלי להעביר עומסים 

 וללא סכנת התפרקות של הקווים ושחרורם מהתמיכות. ולחצים לציוד
 

 אביזרי בקרה יד.  
 מד לחץ (8   

, תחום מדידה כפול 0טיפוס בורדון, גוף נירוסטה או דלרין. סקלה "    
מצוייד בסיפון ובברז ניתוק כדורי עם שחרור  מתחום עבודה. מד הלחץ

 אויר.
 מד חום (2   

 מתחום העבודה. כיס )נדן( נירוסטה.מעלות  64 -לוח שנתות גבוה ב    
 לפחות, גשש נירוסטה, גוף נירוסטה. 2.0סקלה " מטל: -טיפוס בי    
 גוף אלומניום או פליז, מילוי כוהל, גשש נירוסטה. טיפוס תעשייתי:     

 לפחות, קפילרה וגשש נירוסטה. 2.0קפילרי: סקלה "   
 צג מואר.דיגיטלי: קפילרי, גשש נירוסטה,גוף פלסטיק,     
 בקר טמפ' (6  
בקר טמפ' כולל רגש טמפ' המותקן בצינור / מיכל באמצעות כיס    

נירוסטה ובקר אלקטרוני הכולל תצוגה דיגיטלית מוארת, יציאה 
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אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה נפרדת  2 -אנלוגית ו
 כאשר אין לוח פיקוד מקומי.

 בקר לחץ (0  
ר עשוי נירוסטה המותקן בצינור/ מיכל או טבול בקר לחץ כולל מתמ   

במיכל ובקר אלקטרוני הכולל תצוגה דיגיטלית מוארת, יציאה אנלוגית 
אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה נפרדת כאשר אין  2 -ו

 לוח פיקוד מקומי.
 מונה מים (0  
מונה מים יהיה מוצר מדף מתוצרת מוכרת. מונה מים יהיה מסוג    

החיבור יהיה בהברגה עם רקורד,  2" שיוגדר בכתב הכמויות. עד קוטר 
 חיבורי אוגן. מונה המים יהיה עמיד בתנאי חוץ. 6מעל "

 למונה "חכם" המשדר את הנתונים למקום אחר, יוכנו תשתיות בקרה.   
 

הגדרת סוג האביזרים שהובאה לעיל הינה מינימלית ומיועדת לסעיפים  טו. 
 לא צוינו הגדרות נוספות במפרט או בכתב הכמויות. ולפריטים עבורם

כאשר בכתב הכמויות מצוין שם יצרן בודד או מספר יצרנים, חובה על הקבלן   
 לספק אך ורק  מוצר זה ולא כל מוצר שווה ערך.

 
 מדידה טז. 

האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות, מורכבים במקום. מחירם כולל אוגנים    
וסידורי חיזוק או התקנה מתאימים. מחיר הבקרים כולל את נגדיים, רקורדים 

 החווט בין הרגש לבקר ואת התקנת הבקר בלוח או קופסה נפרדת.
 

   מערכת כיבוי אש אוטומטית  10.0.06
 

 כ ל ל י . 8 
ידי מתזים -אוטומטית רטובה לכיבוי אש  על תהיה מערכתה א.  

)זהה כמעט  8093אלי לתקן ישר )ספרינקלרים(. תתוכנן ותבוצע בכפוף
להנחיות  במהדורתו האחרונה ובהתאם NFPA-13)לתקן אמריקאי 

 .60המופיעות במפרט הכללי פרק 
שהינו חברה מוכרת לביצוע מתקני  מבצעהעבודה תבוצע אך ורק על ידי  ב.  

 שנים לפחות.  0ובעל נסיון מוכח של  כיבוי אש אוטומטיים
המעידים על הסמכת החברה, אישור החברה מותנה בהצגת מסמכים    

 ביטוחים מתאימים.
כל מרכיבי מערכת כיבוי האש האוטומטית  כגון צנרת, ברזים,  ג.   

וכו', התקנתם, הפעלתם ובדיקתם יהיו  שסתומים, פרסוסטטים, מתזים
הפרקים הרלוונטים  כל יתרו NFPA -86 -בהתאם לתקנים המופיעים ב

 .FM/LU)אש )תקני  ידי רשות מוסמכת לכיבוי-והמאושרים על
סימון פריסת הצנרת והמתזים, לרבות הקטרים הנתונים, הינו עקרוני  ד.    

אינפורמציה באשר למיקום הקווים הראשיים ומיקום  בלבד ונועד לתת
 המתזים.

בשטחים בהם אין תכנון של החלוקה הפנימית תבוצע מערכת  ה.  
קה הפנימית הספרינקלרים לפי רשת שאינה מתחשבת בהכרח עם החלו

 העתידית.
עם קבלת תכניות החלוקה הפנימית והתקרות, יבצע הקבלן התאמה של    

מקום הראשים אל המקום הנדרש בתכניות התקרות, ובשלוב עם עבודת 
 קבלן התקרות וקבלני מערכות אחרים.

עבודת ההתאמה כוללת בין השאר ריקון הצנרת הקיימת, לפי הצורך,    
  חדשות.וכן בצוע בדיקות לחץ 

  התשלום עבור הנאמר לעיל כמופיע בסעיף אופני המדידה.   
בהתקנת מתזים בתקרות מונמכות יש למקם את המתזים, ככל שהדבר  ו.  

מתאפשר, במרכזי הפלטות כך שתתקבל התקנה אסטטית. במידה 
את התקין לוהקבלן יקבל לקראת הביצוע תכנית תאום תקרות יש 

 ל עוד הדבר תואם את הנחיות התקן.המתזים במקומות המסומנים כ
ביצוע העבודה ואישורה הסופי יעשה תוך בקורת רצופה )בדיקת התקנה(  .ז  

או כל גוף אחר שימונה ע"י רשות הכיבוי. המילים  של מכון התקנים
   "מכון התקנים" הינן כדוגמא למכוני בדיקה מאושרים אחרים.
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התקנים טפסי בקשה  לצורך הביקורת והאישור יגיש הקבלן למכון   
 )שיקבל מהמתכנן(, תכניות ביצוע מפורטות בצרוף חישוב הידראולי

 מבוססות על התכניות שיקבל מהמתכנן שיוכנו על ידי הקבלן ואשר
ומותאמות על ידו לתנאי הביצוע בשטח )קורות, קירות, תעלות, תקרות 

נטיים אביזרים, דפים קטלוגים רלוו מונמכות, גופי תאורה וכו'(, רשימת
 דרש על ידי מכון התקנים.יוכל דבר נוסף שי

בתכניות שיוגשו על ידי הקבלן יכללו מרחקים בין מתזים, מרחקים בין    
מתזים לקירות או להפרעות, גובה התקנה, פרטי התקנה וכל הנדרש על 

 ידי התקן וכפי שידרש על ידי מכון התקנים.
 מכון התקנים. אין להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור   
קבלת אישור מכון התקנים, בהכנת והשלמת התכניות לצורך כל הכרוך    

)בדיקת תכנון וביקורת התקנה(, לרבות התשלום עבור הבדיקה למכון, 
 נמדד בנפרד.

אטמוספירות למשך  86.3מערכת הספרינקלרים תעבור בדיקת לחץ של  .ח  
 שעות ללא כל נזילה. 20

מבצעת את מערכת הכיבוי האוטומטית חייבת החברה המספקת וה .ט   
 נושא.למתאים  להמציא כיסוי ביטוחי

בגמר העבודה יעדכן הקבלן את התכניות בהתאם לביצוע הסופי  י.  
 המאושר. העדכון מבוצע במערכת תיב"מ )אוטוקד(.

חיבור וחיווט הציוד )משאבות, ברזים, מפסקי זרימה וכו'( למערכת  .יא   
תעשה על ידי קבלן מערכת גילוי האש כאשר על קבלן  גילוי האש בבנין

 התברואה לסייע ולתאם החיבורים.
 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים של המערכת. יב.  

 
 צנרת . 2 
 84סקדיול  תהיה צנרת פלדה מגולוונת, למתזיםצנרת אספקת המים  א.  

  ASTM A-795.  בהתאם לתקן
 לפחות. PSI 840ימו ללחץ עבודה של נורות והספחים יתאיהצ   
מערכת הצנרת והספחים מחוברת בשיטת צינור מחורץ ואביזרי חיבור  ב.  

 .QUIKCOUPתוצרת מהיר 
אביזרי החיבור יהיו עם בליטות/ שיניים היוצרות רציפות חשמלית בין    

שני חלקי הצינור המחוברים )לצורך הארקת הצנרת(. אטמי צנרת 
 מתאימים לצורך זה.מערכת יבשה יהיו 

כל הספחים )מעברים, זויות, הסתעפויות וכו'( יהיו מיציקה ומחוברים  .ג   
 באותה שיטת חיבור.

, ניתן לבצע גם באמצעות צינורות 8"-8.20" צנרת למתזים בקוטר .ד  
, מחוברים בהברגות ובאמצעות ספחים 04 מגולוונים ללא תפר, סקדיול

 מגולוונים מיציקה.
ות מסוימים כפי שיוגדר ובהתאם לצורך )למשל צינור הסנקה או במקומ ה.  

 04צנרת יניקה מהמאגר ועד  המשאבות( תהא הצנרת גלויה סקדיול 
מגולוון  064וצינור פלדה ת.י.  0מגולוון ללא תפר, מרותך עד קוטר "

 ומעלה. 3מרותך בקוטר "
נימי והגנה עם ציפוי מלט פ 064צינורות בקרקע יהיו מפלדה לפי ת.י.  ו.  

מתוצרת  APCשכבתית מפוליאתילן שחול -חיצונית חרושתית תלת
ס"מ מסביב. ספחי צנרת יהיו  80"אברות" או שווה ערך. עטיפת חול 
    מיצור חרושתי, מצופים מלט פנים. 

 חיבורי הצנרת ייעשו בריתוך לפי הנחיות היצרן.    
  נחיות היצרן.יקוני ציפוי מלט פנימי והגנה חיצונית בהתאם להת   
שימוש  לא יאושרמעברים מקוטר לקוטר ייעשו בעזרת מעברים קונים.  ז.  

 בושינג. במופות מעבר מסוג
עיגון הצנרת לתקרה ולקירות ייעשה בצורה יציבה ויביא בחשבון את  . ח  

 והדינמיים שיופעלו על הצנרת. העומסים הסטטיים
נים הקיימים במבנה על הקבלן להתחשב בזמן ההתקנה בכל המתק . ט  

מערכת מתזים )ספרינקלרים( למערכות אחרות  ולמנוע כל הפרעה של
אויר, אינסטלציה סניטרית  במבנה כגון: מערכת החשמל, תאורה, מיזוג

 וכדומה.
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 שטיפת הצנרת . י  
כל הצנרת תנוקה מגופים זרים, שבבים וכו' טרם התקנתה. במקרים של    

שבבים ייעשה במברשת ושטיפת המערכת ניקוי ה קידוח בצנרת מובילה,
 בלחץ מים.

 
 צ ב י ע ה . 6 
כל הצנרת הגלויה והסמויה בתקרות אקוסטיות תצבע בהתאם ללוח  א.    

 גוונים שיקבע המפקח.
הניקוי  מסוג סופר עמיד.צנרת מגולוונת תצבע במערכת סינטטית  ב.  

 של BC-44 "ארדורוקסתוצרת " הראשון משמנים באמצעות ממיס
שכבות לפחות צבע  2 -יסוד מסוג גלווקוט וצביעה בצבע ה". עש"כימת

מיקרון לפחות. אופציה נוספת הינה צינור  824סינטטי עליון. עובי כללי 
 מגולוון צבוע אפוקסי חרושתי.

תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינטטית. צבע היסוד יהא מטיפוס  ג.   
 .ממיר חלודה

 .מיקרון 824בע בכל המקרים עובי מינימלי של הצ ד.   
 .הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע ה.   
 .כל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה ו.   

 
 תמיכות ומתלים . 0 
תמיכות צנרת מערכת הכיבוי האוטומטית תהיינה בהתאם לתקן  א.  

NFPA-13   מופיעות בפרק תמיכות ועל פי הנחיות תמיכות כפי שהן
 ומתלים כללי במפרט.

מיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות עשויות מפלדה מגולוונת ת .ב  
"רוקו" או "מופרו" וכל סדרת האביזרים הנלווה  "יוניסטרט",תוצרת 

 .NFPA-13המותאמות לתקני 
התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות,    

 תוואי הצנרת.בהתאם ל
התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות  ג.  

בהם נדרשים קונזולים לתמיכת מספר צינורות  לעומס הצנרת. במקומות
 יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול.

 המרחקים בין הקונזולים על פי המופיע בתכניות הפרטים.   
רגים לפחות והעומס המחושב יהא ב 2כל חיבור לתקרה יהא באמצעות    

 .6עם רזרבה של פי 
 כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים. . ד   

 
 שרוולים ומעברים .0 
מעברי צנרת דרך אזורים מוגנים יעשו על ידי התקנת שרוול או מסגרת  א.  

( הכל בהתאם לדרישות LINK SEALאו  BST , MCTמתאימה )תוצרת 
 יקוד העורף.והנחיות פ

מעברים דרך קירות/תקרות אש יעשו באמצעות שרוולי מתכת ואטימה  ב.  
 עם חומר מעכב אש.

 ביצוע חורים )קידוח יהלום( בשלד באישור המפקח בלבד. ג.  
 ביצוע חורים בקירות ומחיצות גבס יהא באמצעות מקדח כוס. ד.  
 כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה השונים. ה.  

 
 ציוד ואביזרים . 3 
 כללי  
 .FM/ULהציוד והאביזרים יעמדו בתקני   
 פי תקנים והוראות היצרנים.-התקנת הציוד והאביזרים על  
 הפריטים הינם רשימה כללית ולא בהכרח מופיעים בפרויקט.  

 מתזים א.   
  PENDENT ,UPRIGHT ,SIDEWALLהמתזים שיותקנו יהיו מטיפוס    

' הפעלה  ומקדמי זרימה כמצוין בכתב הכמויות ו/או וכו' בקטרים, טמפ
 בתכניות.
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 ,TYCO ((STAR, GEM, CENTRAL RELIABLEהמתזים תוצרת    

VIKING,  ,GLOBE. 
 ברז אזעקה ב.   
ברז האזעקה יהיה מיועד למערכת רטובה עם לחץ מים משתנה. ברז    

 לחץפסק תא בילום, שעוני לחץ, ברזי ניקוז, מ חוזר,-האזעקה כולל אל
חשמלי,  פעמון עם מנוע מים. פעמון המים יותקן מחוץ לבנין, במקום 

 שיאפשר שמיעתו.
 מפסק זרימת מים ג.   
ידי זרימת מים באמצעות שבשבת יופעל -המפסק החשמלי המופעל על    

כמות המים הנפלטת ממתז אחד או יותר. להשווה  ידי זרימת מים-על
 המפסק יחובר ללוח התראה.

  PREACTIONמערכת    ד.    
תותקן במקומות רגישים שהוגדרו או יוגדרו  PREACTIONמערכת    

עם הפעלה  DOUBLE INTERLOCKEDבהמשך. המערכת מסוג 
 חשמלית/ פניאומטית.

 המערכת כוללת:   
  לוח הפעלה.    -   
ברז הצפה מופעל מלוח הפעלה חשמלי בתנאי כפול של קבלה  -   

ל פתיחת מתזים )ממפסק פנאומטי( זמנית של אתראה ע-בו
ופקודה מלוח בקרת אש במבנה )מגלאי עשן(; הפקודה מלוח 

 גלאים בכל אזור. 2בקרת אש תגיע מהצלבה של 
 ברז חשמלי להפעלת ברז הצפה. -   
 סידור הפעלת יד לחירום. -   
מקס( או חיבור  DB 52מערכת אויר דחוס עם מדחס שקט ) -   

  .למקור אויר דחוס קיים
 .UL/FM)מערכת שמירת לחץ אויר דחוס ) -   
 המערכת תותקן בתוך המבנה.    
 מגוף שער ה.  
המגוף עשוי מפלדה ומחובר באמצעות   O.S & Yמגוף שער יהיה מטיפוס   

 מהירים.  אוגנים או מחברים
המגוף יינעל במצב פתוח )או סגור, כמוגדר בתכנית( באמצעות סרט    

 עול.שרשרת ומנ אבטחה או
במגופים המסומנים בתכנית עם כוכבית)*( יותקן מפסק חשמלי לקבלת     

 אתראה על ברז סגור.
 

 ברז פרפר .ו  
עשוי מיציקה, מצופה אפוקסי, מדף מצופה חומר אלסטומרי, ברז פרפר    

מהירים. הברז מצוייד במורה מצב  מחברים מותקן בין אוגנים או עם 
 ובשרשרת סגירה.

סומנים בתכנית עם כוכבית)*( יותקן מפסק חשמלי לקבלת במגופים המ   
 אתראה על ברז סגור.

 חוזר-אל . ז   
 .מטיפוס מדף, מיועד להתקנה אופקית או אנכית יהיה חוזר-שסתום אל   
 .השסתום עשוי מפלדה ומחובר באמצעות אוגנים   
 .ידי פתח חיצוני-השסתום ניתן לניקוי על   
 ברז הסנקה .ח  
)תאומים( עם חיבורי שטורץ,  X2"3סנקה יהיה מטיפוס ברז כפול "רז הב   

 פקקים ושרשרת.
 ס"מ. 30X20צבע בצבע כחול ובצמוד אליו יותקן שלט בגודל יהברז    
 ארון מתזים רזרביים .ט  
ארון לספרינקלרים רזרביים ובו ראשי ספרינקלרים מסוג המותקן    

מים להתקנת הראשים זוג מפתחות מתאיוברמות ע"פ התקן  במערכת
 .וסט תוכניות

 .הארון יהיה מחומר פלסטי בגימור אדום   
 .םים לכמות וסוג המתזאכמות הארונות כנדרש על פי התקן בהת   
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 אופן המדידה  .4 
 צנרת א.  
י אורך הספחים כגון זויות, הסתעפויות וכו' ובניכמדד לאורכה תהצנרת    

כאשר הם נמדדים  מסננים וכו' ברזים, כגון בניכוי אורך האביזריםו
, )כאשר אינם נמדדים בנפרד( כל הספחים . מחיר הצנרת כולל אתבנפרד

אמצעי החיבור, תמיכות, שרוולי מעבר, צביעה וכו' לקבלת מערכת 
 ופועלת. מושלמת

 מתזים ב.  
מחיר המתזים יימדדו לפי יחידות כשהם מחוברים וקבועים במקומם.    

  זטה הטלסקופית.מתז שקוע כולל את הרו
 אביזרים ג.   
האביזרים השונים: ברז האזעקה, מפסקי הזרימה, ברז ההסנקה,    

 וכו'  חוזרים, מגופים-שסתומים אל
 יימדדו ביחידות כשהם מורכבים במקומם ופועלים.   
בשטחים אשר בהם יבוצעו מתזים עוד לפני שידוע הסידור הפנימי  ד.  

לשנות ולהתאים המערכת לפי באותם שטחים ולאחר מכן נדרש 
החלוקה וההתאמה. הקבלן יבצע שינוי והתאמה של המערכת והתשלום 

 יהא כדלקמן:
 פרוק הצנרת המתבטלת כלול במחירי היחידה. -   
מתזים שיפורקו ימסרו למזמין והקבלן יתקין חדשים ויקבל  -   

 תמורה עבורם.
מחיר מ 04%צנרת שיעשה בה שימוש חוזר ישולם עבורה  -   

 היחידה.
סידור זה הינו לגבי כל שטח שנדרשה לבצע בו התאמה, ללא     

  תלות בגודלו. 
הכנת התכניות המפורטות והחישובים ההידראוליים כלולים במחירי  .ה  

 .היחידה השונים
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 מתקני חשמל - 10 פרק
 

המפרט הכללי  של 60פרק ו 41בכפיפות מלאה לפרק גם העבודות המבוצעות והציוד המסופק יהיו 
 .יה במהדורתם האחרונה למועד ביצוע העבודותלעבודות בני

 
 כללי .1.8

 
 תיאור העבודה  .1.8.8

 
 זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות: פרק  

 
 קומת מרתף בבנין קיים במכללת ת"א יפו.מערכות חשמל  מתח נמוך ומנ"מ ב ביצוע 
 מלוח קומתי קיים ללוחות משנה ולצרכנים נוספים.קווי זינה  
 תשתיות תקשורת טלפוניה ומחשבים. 
 מערכת גילוי אש ועשן. 
 .חירוםת מערכת כריז 
 תקשורת מחשבים.מערכות ל תשתית  
  מערכות גילוי עשן וכריזה וחיבורן למערכות קיימות בבנין. 
  
 כמו כן כוללת עבודת הקבלן: 

 תיאום כל העבודות עם המזמין, באמצעות המפקח. -

 על עותקיו כמתואר במפרט הכללי והמיוחד. הכנה ומסירה של ספר המתקן -

העברת המתקנים שבביצוע הקבלן ביקורת הרשויות המוסמכות והצגת אישורים  -
 על כך )ללא הערות( למפקח.

 יישום האחריות לתקופת הבדק. -
 

 תקנים  .1.8.8
 

בנוסף לתקנים המפורטים במפרטים המיוחדים מחייבים גם התקנים שנוספו לאחר  
 ים ורלבנטיים לעבודות.פרסום המפרטים המיוחד

 

 שילוט אביזרים  .1.8.8
 

שתבוצענה  הקבלן יקבל אישורו של המפקח לשילוט באמצעות מדבקות שקופות 
של  41.48.43. בהיעדר אישור כזה יהיה השילוט כמתואר בסעיף באמצעות מתועשים

 )דהיינו שלטים חרוטים(. "המפרט הכללי"להלן  –המפרט הכללי למתקני חשמל 
של המפרט הכללי לתשתיות  81443תקשורת יבוצע כמתואר בסעיף  שילוט מתקני 

 תקשורת. 
 

 בנוסף, יכלול נוסח השילוט גם את מספר הלוח המזין או אות זיהוי של הלוח המזין. 
 

 תוכניות עדות וספר המתקן: .1.8.8
 

)להלן  המפרט הכללי למתקני חשמלשל  41.48.49 -ו 41.48.41בנוסף לאמור בסעיף  
כוללות המפרט הכללי לתשתיות תקשורת של  81444ולסעיף  "(המפרט הכללי"

 תוכניות העדות גם את "ספר המתקן" שתכולתו תהיה כדלקמן:
 

מושלמת, עדכנית ליום מסירת המיתקן ו/או סיום העבודות,  מערכת תוכניות - 
המאוחר מבינהם. התוכניות יכילו את כל היקף עבודת הקבלן. התוכניות תכלולנה 

 ם ופרטים אחרים, עדכניים ומתואמים בין כל התוכניות. מספרי מעגלי
 

מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי שלהם, כמו גוונים, אותיות, מספרים  
 וכיו"ב. 
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התוכניות תימסרנה )בנוסף לעותקים המוזכרים( גם באמצעות דיסקטים או דיסקים  
צעות תוכנת "אוטוקאד" גרסה  צרובים המכילים את כל התוכניות הנ"ל, ערוכים באמ

 או עדכנית יותר.  2444
 

. ההנחיות יינתנו בשפה עברית, בהירה למשתמש ברמה של חשמלאי הנחיות שימוש -
עוזר )בהתאמה למיתקן נשוא ההסבר( או כל טכנאי המורשה לטפל בציוד נשוא 
של ההנחיות. ההנחיות יאפשרו שימוש מלא ומושלם בציוד הנדון, תוך כיסוי מלא 

 המצבים האפשריים במהלך חיי הציוד והשימוש בו. 
 
. ההוראות תהיינה בשפה העברית, ותהיינה מיועדות לכוח הוראות תחזוקה שוטפת -

עבודה מיומן כמוזכר לעיל. ההוראות תקפנה את כל הפעולות השוטפות שעל המזמין 
אות תלוונה לנקוט על מנת להבטיח שירות אמין וכנדרש מהציוד נשוא ההוראות. ההור

 במציין זמן ומקום של כל פעולה ופעולה. 
 
. ספרי מכשיר יסופקו לכל המכשירים, האביזרים והציוד המהווים את ספרי מכשיר -

 המיתקן. הספרים יהיו מקוריים, של יצרן הציוד, ובשפות הבאות: 
 

 רק אם הציוד מתוצרת הארץ.  -עברית 
 

 אנגלית, בכל שאר המקרים. 
 

 ה ומסירת המיתקן: תיאום, בדיק  .1.8.8
 

ורשויות רלבנטיות עבודת הקבלן תהיה גם בהתאם לסטנדרטים של חברת החשמל  
 בכל הנוגע למיתקנים הרלבנטיים.  אחרות

 
ואת  6סוג  בודק מוסמך, בנוסף לבודק מטעם חברת החשמל, בגמר העבודה עליו להזמין 

ממנו. כמו כן עליו  נציגי המזמין לבדיקת המיתקנים בשלמותם או חלקם לפי שיידרש
לבצע על חשבונו ובפרק זמן סביר שיקבע ע"י המפקח כל התיקונים וההשלמות 

 שיידרשו. 
 

 הבודק המוסמך יהיה לקביעת המפקח.
 

 על הבודק המוסמך להציג את תוצאות בדיקותיו גם בתחומים הבאים: 
   

ים בלוח הראשי בפרויקט, במפסק -בדיקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקן  -
הכל בהתאם  -ראשיים של קווי הזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים 

 למקרה.
 בדיקת טיב הבידוד של לוח חשמל וכל המעגלים הסופיים.  -
 מגנטיות שלהם. -התאמת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התרמו -
תקן ועומדים בדרישות התקן -שימוש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תו -

 הישראלי. 
 הארקות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל.  -
אישור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי  -

 החוק והתקן הישראלי. 
 
 המיתקנים יתקבלו בהתאם למתואר במפרט הכללי.  

 
 אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר:   .1.8.8

 
לק מהציוד או להזמין אצל אחרים ציוד ועבודות מיוחדות ועל זכות המזמין לספק ח 

 הקבלן לספק מידע, הדרכה וכל הדרוש לתיאום העבודה. 
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 הדרכה .1.8.8
 

הקבלן יבצע הדרכה מקיפה של נציגי המזמין בכל הנוגע לתפעול ותחזוקה מונעת של כל  
עות קבלני מרכיבי המתקן שבטיפולו הישיר והעקיף )דהיינו גם מערכות שבוצעו באמצ

 משנה(.
 

 נושאי ההדרכה יסוכמו מראש ובכתב עם נציגי המזמין, באישור המפקח. 
 

משך ההדרכה יהיה כזה שיבטיח שנציגיו של המזמין יהיו מיומנים בתפעול מערכות 
 המתקן וביישום האחזקה המונעת.

 
למערכות יחודיות תתבצע ההדרכה באמצעות נציגים טכניים של ספקי אותו ציוד, 

 ביעות רצון המפקח.לש
 

כל נושא בהדרכה )עבור כל אחת ממערכות המתקן( ילווה בתיעוד שיבטיח אפשרות 
 העברת המידע לאנשים נוספים בעתיד.

 
לדרישת המפקח תבוצע ההדרכה גם בלווי צילום ווידאו. במקרה זה יהיה הצילום על 

 קבלן כאמור.ידי נציגי המזמין, באמצעות ציוד של המזמין אך בהשתתפות נציגי ה
 

 יעשה שימוש בחומר המצולם למטרות המתקן בלבד ולא למטרות אחרות.
 

בגמר ההדרכה יקבל הקבלן אישורו של המזמין, באמצעות המפקח, כי ההדרכה בוצעה 
 לשביעות רצונו של המזמין. האישור יהיה בכתב.

 
 : רישוי ורשיונות .1.8.1

 
התואם את אופי הפרויקט  העבודה תנוהל באמצעות מנהל עבודה בעל רשיון בתוקף 

)עוצמת הזרם הנקוב של הפרויקט(. בכל עת יימצא באתר חשמלאי בעל רשיון המתאים 
 לעבודה המבוצעת ולאופיה, כאמור.

 
עבודות מנ"מ, היה ומבוצעות באמצעות קבלני משנה, תבוצענה באמצעות קבלן רשום /  

 .8ימלית של א' )חשמל( וברמה מינ 834חברה רשומה אצל רשם הקבלנים במדור 
 

 מובלים .1.8
 

 :כללי  .1.2.8
 

בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי, כלול במחיר נקודה או צינור, בנוסף לעשיית  
החריצים הדרושים, גם את סתימתם בטיט או במלט. מעל לכל חריץ שעוברים בו יותר 

צינורות הסתימה תעשה ע"י רשת מתאימה. החריצים במחיצות יבוצעו בעזרת  2 -מ
מתאים למטרה זו )דיסק או דומה( ולא בחציבה ידנית אלא אם יורה  מכשיר מכני

 המפקח אחרת. 
 

 רשימת ציוד ויצרנים: .1.2.2
 

 סולמות ותעלות חשמל מתכתיות: 
   

- "Cablofilע"י לב אופיר ". 

 "יקיר תעשיות בע"מ". -

 "נאור" -
 "בטרמן". -
- MFK. 
 מוליק לפידות. -
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 תעלות חשמל פלסטיות: 
 
- "Iboco"דגם  ", על ידי "ישראלוקסTA  עם חיזוקים לכבלים דגםCL. 
- Tehalite. 

 "לגרנד". -
 

 צינורות לפי שיטת ההתקנה:   .1.8.8
 

 של המפרט הכללי: 41.46בניגוד לאמור בסעיף  
 

צינורות )וקופסאות חיבורים ומעבר( בהתקנה חיצונית למבנה )חשופים לאור השמש(  
ו אביזרים פלסטיים יהיו מגולוונים, מפלדה. אין לעשות שימוש בצינורות פלסטיים א

 מכל סוג שהוא בהתקנה חיצונית.
 

 מובלים מתכתיים .1.8.8
 

, לרבות כל אביזרי העזר כמו בגלוון חםכל המובלים המתכתיים מברזל יהיו מגולוונים  
התקני תליה, חיזוק, קופסאות חיבורים ומעבר וכיו"ב )צינורות, תעלות, סולמות, 

 אביזריהם וכיו"ב(.
 

סוג יהיה באמצעות אביזרים מתכתיים בלבד. אין לעשות חיזוק מובל מתכתי מכל  
שימוש באביזרים פלסטיים )"דיבלים"( על מנת לאפשר שימוש בכל עת במובלים 

 מתכתיים עבור כבלים חסיני אש.
 

 תיבות חיבור ומעבר  .1.8.8
 

של המפרט הכללי, תיבות חיבור הסתעפות ומעבר בחללי  41.46.42בנוסף לאמור בסעיף  
תהיינה קשיחות, מחומרים בלתי בעירים. אישור ת"י לא מהווה תשובה תקרות ביניים 

מעלות צלזיוס. הקופסאות יכילו  104מספקת לדרישה זו אלא עמידה בפועל באש של 
 מהדקי לחץ/שטח עם סימון המעגלים. המהדקים יהיו מהדקי שורה נשלפים. 

 
כמפורט, ולרבות  במקרה והקבלן בחר להשתמש בתיבות מפח פלדה, יהיה המכסה צבוע 

 שכבת צבע סופי בגוון הקיר. )ראה גם מפרט הבין משרדי ( . 
 

לכל גוף תאורה תהיה תיבת חיבורים משלו, מותקנת בקרבתו וניתנת לגישה נוחה  
 ובטוחה. 

 
אין לחבר למהדק אחד בתוך התיבה יותר משני מוליכים. כל מוליך יחובר למהדק שלו  

ור משותף לכל המהדקים ועם חריץ ייעודי לבודק מתח באמצעות שני ברגים ועם פס חיב
 )"טסטר"(. גודל המהדק יתאים לחתך המוליך המיועד. 

 
 מהדקי הארקה יחוברו במהדקים המצוידים בשני ברגים לכל מוליך.  

 
  IP55תיבות החיבורים תתאמנה למקום ההתקנה המיועד, לרבות אטימות ברמה של  

 . לפחות במקומות לחים או רטובים
 

  ותצינורחיזוק   .1.8.8
 

במקרה של שימוש באביזרי מתכת לחיזוק צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה יהיו  
 האביזרים מגולוונים. 

 
"( Z)"קבוצה של שלושה צינורות או יותר יחוזקו לפרופיל פלדה מגולוון ומחורץ  

באמצעות סרטי קשירה פלסטיים ייעודיים או התקני חיזוק כדוגמת "אומגה". 
יזוקים יהיו לכל צינור בנפרד, ויאפשרו פירוק צינור בודד ללא הפרעה לחיזוקם של הח

 שאר הצינורות. 
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 הגבלות לצינורות פלסטיים גמישים  .1.8.8
 

של המפרט הכללי אין להשתמש  41.46.40.48בנוסף להגבלות המוזכרות בסעיף  
 בצינורות אלה בחללי תקרות ביניים.

 
 סוג -צינור  פלדה   .1.8.1

 
יהיה למתקן חשמל של המפרט הכללי, צינור פלדה   41.46.43ור בסעיף בנוסף לאמ 

 מגולוון. צינור פלדה מגולוון גמיש יהיה עם מעטה פלסטי.
 

 חיבור צינורות ועיבוד קצוות: .1.8.8
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, יעשה שימוש אך ורק באביזרים מתועשים, מגולוונים,  
 מופיע בתמונות:המיועדים לאינסטלציה משוריינת, כדוגמת ה

 

 
 
 

     
 

 
   

 קצות צינור שרשורי מגולוון(.)דוגמא לאביזרים מתועשים לחיבור 
 

                
 כללי -תעלות וסולמות   .1.8.88

 
 מתועשים ומגולוונים.אביזרי התליה וההתקנה יהיו 

 
 פינות, זויות ומפגש בין תעלות יבוצעו באמצעות אביזרים מתועשים. 

 
 מעלות. 00 -אביזרי פינה יהיו בקטעים של 

 
 מעלות מצידי המפגש. 00של  " יצוידו בהרחבותX" או " Tאביזרי מפגש "

 
הדברים נכונים לגבי כל סוגי התעלות, לרבות תעלות רשת, תעלות פח, תעלות פח מחורץ 

 .PVCותעלות 
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 תעלת פח מגולוון .1.8.88
 

של המפרט הכללי, פנים כל תעלת פח יהיה מצויד בברזלי  41.46.41בנוסף לאמור בסעיף  
לים יהיו מגולוונים. השוליים של לחיזוק כבלים. הפרופי Zפרופיל מחורצים טיפוס  

 תעלות הפח יהיו מכופפים. 
 

 תעלת רשת .1.8.88
 

של המפרט הכללי, המרחק בין המוליכים של הרשת   41.46.41.42בנוסף לאמור בסעיף 
 ס"מ במימד הקטן. 0.0 -ס"מ במימד הגדול ו 82  -לא יהיה גדול מ

 
 מיליאוהם למטר אורך. 0התנגדות התעלה לא תעלה על 

 
תעלה תבוצע באמצעות מחברים מתועשים המבטיחים את רציפות מוליכות התקנת ה

 מיליאוהם למטר אורך של התוואי(. 0התעלה לכל אורכה בהתאם לדרישה דלעיל )
 

במקרה של חוסר באביזרים מתועשים עבור פינה, זוית או פגש בין תעלות רשת שונות, 
 יעשה הקבלן שימוש באביזרים מתועשים מפח מגולוון. 

 
 עלה פלסטית:ת .1.8.88

  
 של המפרט הכללי, כוללות תעלות גם: 41.46.41.46בנוסף למופיע בסעיף 

 
מכסה, בגוון התעלה ובעובי דופן התעלה. בניגוד לאמור בסעיף   של המפרט  -

הכללי, לא יחובר מכסה התעלה לתעלה עם ברגים אלא באמצעות תפס אינטגרלי 
 במבנה המכסה והתעלה.

 לא צוין אחרת.  גוון התעלה יהיה קרם, אם -
בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי )התקנת תעלות(, חיזוקי התעלה לקיר יהיו  -

ס"מ, כאשר זוג הברגים מותקנים האחד בחלקה  04באמצעות שני ברגים כל  
העליון והשני בחלקה התחתון של התעלה.  הברגים יצוידו בדיסקיות רחבות 

 מ"מ לערך( על מנת להגן על התעלה.  82)קוטר  
כמו כן, בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי )תליית תעלה לתקרה או ניצבת לקיר(  -

ק"ג לכל אחד. המרחק  40יהיו הזיזים או המוטות מתוכננים למשקל מינימלי של 
ביניהם יהיה כזה המספיק למשקל הכבלים המתוכננים בתוכניות ובתוספת של 

 844מוטות לא יעלה על כבלים בעתיד. בכל מקרה, המרחק בין הזיזים או ה 04 %
 ס"מ. 

תעלה תצויד באוחזי כבלים פנימיים, מתועשים )פלסטיים, קפיציים( מתוצרת  -
ס"מ האחד מהשני. אוחזים אלה  04  -יצרן התעלה, שיותקנו במרחקים של כ

 יותקנו גם בתעלות "ריקות".
 

 במבנה קייםעבודות  .1.8.88
 )חדירות ופריצת מעברים, פתיחת תקרות וכיו"ב( 

 
גרת עבודות התשתית יידרש הקבלן לבצע פתיחת תקרות ביניים וסגירתן, במס א. 

פתיחת מכסי תעלות כבלים וסגירתן, פריצות ומעברים בקירות או ברצפות 
המבנה ושיקומם. לאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו ויתקן כל נזק 

אמור למכסים או לתעלות, אם ייגרם. עבודות אלה יכללו במסגרת העבודה. כל ה
 לעיל בכל גודל ועומק נכללים במסגרת העבודה. 

 
במסגרת זאת נכללים גם פתחים, חריצים וכו' הנדרשים להכנת תוואי להתקנה   

סמויה. הקבלן יתקן את הפריצות והמעברים הנ"ל באופן מקצועי לרבות מילוי 
 בצ. צבמלט, לרבות טיח עד ל
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קונסטרוקטיביים ללא אישור חל איסור על הקבלן לקדוח או להרוס אלמנטים   
בכתב שינתן ע"י מהנדס קונסטרוקציה אשר יבדוק את השטח. המהנדס יהיה 

 מטעם המזמין ויתואם ע"י המפקח ולפי דרישת הקבלן. 
 

במהלך העבודה ועל פי הצורך בלבד יפרק הקבלן מכשולים שונים כגון: קטע  ב.  
יפרק את הקטע הנדרש תקרה אקוסטית לצורך התקנת צנרת או תעלות.  הקבלן 

 ויחזירו לקדמותו. מכשולים מסוג זה יכללו במסגרת העבודה.
 

 . ניתוק ופירוק מיתקן קיים .1.8.88
 

על הקבלן לנתק ולפרק את המיתקן הקיים על אביזריו, על מנת לאפשר לקבלן הראשי  
 לבצע את עבודתו. 

 
 ואר להלן. התשלום בגין הפירוק יהיה "קומפלט" והוא )הפירוק( יכלול את כל המת 

 
יחד עם זאת עליו להשאיר בשלמותם, וללא כל הפרעה, את אותם מיתקני חשמל  

המשרתים היום את המזמין. במידה, וקווי ההזנה והמעגלים של המיתקנים הקימים 
עשויים להפריע לעבודות ההריסות, על הקבלן יהיה להודיע על כך למפקח, ולבצע 

 שלא יפגע בכל מהלך העבודות.  מיתקני חשמל חלופיים, באופן ובתוואי
 

לאור כל האמור לעיל יהיה על הקבלן לבצע, לפני תחילת עבודות הניתוק והפירוק, זיהוי  
מדויק של כל מעגל חשמלי או חלק מיתקן המשמש את המזמין או עשוי להידרש על ידי 

 המפקח לשם ביצוע עבודות בעתיד. 
 

יפגעו במהלך עבודות ההריסה. רק לאחר לאחר הזיהוי, יסמנם הקבלן ויוודא שהם לא  
מכן יגש הקבלן לביצוע ניתוק ופירוק אותם חלקי מיתקן שאין להם כל חלק או צורך 

 במיתקנים העתידיים, כמתואר. 
 

 היקף הפירוק    
 

לאחר השלמת עבודות הפירוק )להוציא אותם חלקי מיתקן שאותם הורה המפקח שלא  
שן בתחום הפרויקט, אלא אם כן הורה המפקח לפרק !!( לא ישארו חלקי מיתקן י

 אחרת. 
 

 על הקבלן:  
 

 לפרק אביזרים ישנים, אם בהתקנה סמויה ואם בהתקנה גלויה.  -
לפרק קופסאות חיבורים ומעבר, אם בהתקנה סמויה ואם בהתקנה גלויה, באופן  -

עליו יורה המפקח כך שניתן יהיה לבצע עבודות טיח ודומה ולא יהיה סימן 
 השקוע.  מהאביזר

 לפרק גופי תאורה שקועים וגלויים.  -
 לפרק לוחות חלוקה, פיקוד ודומה.  -
 לפרק ציוד ומיתקני חלוקה של מערכות תקשורת ובקרה.  -
 להוציא מוליכים המושחלים במובילים שבהתקנה סמויה.  -

 
כל האמור לעיל דן במחיצות, תקרות ו/או רצפות שאינם מיועדים לפירוק והריסה.  

רות ותיקרות המיועדים להריסה אין צורך בפירוקים אלה, אלא אם הורה במחיצות קי
על כך המפקח, במיוחד במקרים בהם יש למסור את האביזרים ו/או החומרים 

 המפורקים למזמין. 
 

במידה והמיתקן יפורק בשלבים, רשאי יהיה המפקח להורות לקבלן על סדר ביצוע  
את קבלן הבניה החדשה ו/או את הפירוקים, כאשר חלק מהמיתקן ימשיך לשרת 

 מיתקני המזמין, עד לגמר העבודות. 
 

 ציוד חומרים ואביזרים מפירוק.   
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המזמין יורה לקבלן, באמצעות המפקח, על חלקי מיתקן, אביזרים, לוחות חשמל  
ואביזרי לוחות חשמל, חומרים וכדומה, אותם הוא מבקש לשמר. הקבלן יפרקם בכל 

ם למזמין בצורה מסודרת, באמצעות המפקח, למקום עליו הזהירות הראויה וימסר
ק"מ מאתר העבודה,  24יורה המזמין ולרבות הובלה אם יידרש למחסני המזמין ברדיוס 

 באמצעות המפקח. 
 

פסולת, צינורות,  -את שאר חלקי המיתקן שאין בהם צורך מצד המזמין )לדוגמא  
מהאתר למקום המיועד לפסולת בנין חוטים, קטעי כבלים וכיו"ב(, יפרק הקבלן ויסלק 

 וישלם את כל האגרות, התשלומים וההוצאות המתחיבות.
 

 ניתוק מערכות מנ"מ
 

מערכות מנ"מ תנותקנה ותפורקנה על ידי חברת האחזקה של מערכות אלה, ועל חשבון  
הקבלן. הניתוק במערכות אלה כולל גם את העידכונים המתחייבם בתיכנות של 

 נטרל את השפעת הניתוקים ממערך ההתראות של המתקן.המערכות על מנת ל
 

  המערכות לפירוק 
כל האמור בסעיף זה מתייחס לכל המערכות הקיימות, הן למתח נמוך והן למתח נמוך  

 מאד.
 

 טבלת אישור מובלים .1.8.88
על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד והאביזרים המיועדים לשימוש בפרויקט,  

 שלהלן:ולרבות המפורט בטבלה 
 
חומרים הנדרשים לצורך    

 קבלת אישור
  

 תיאור

וג
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תאריך 
אישור 

 יועץ

 דגשים, הערות

צינורות גמישים מתכתיים 
 לסוגיהם

X   X          לרבות אביזרי חיבור קצה
 צינור לנשוא החיבור.

לרבות פינות מתועשות,          PVC X   Xתעלות ואביזרי 
זוויות מתועשות, אביזרי 

חיבור בין קטעי תעלה 
 ודומה.

רשת,  -תעלות מתכת מגולוונות 
פח מלא, פח מחורץ, סולמות 

 כבלים.

X   X          ,לרבות פינות מתועשות
זוויות מתועשות, אביזרי 

חיבור בין קטעי תעלה 
 ודומה.

אביזרים להתקנת תעלות 
 מתכת

X   X         זרועות, מתלים ודומה 

צינורות מתכת קשיחים, 
 מגולוונים ואביזריהם

X   X          לרבות אביזרי חיבור קצה
 צינור לנשוא החיבור.

קופסאות חיבור ומעבר 
 לצינורות מתכת

X   X           

קופסאות חיבור ומעבר, 
פלסטיות, להתקנה בחלל 

 תקרת ביניים

X   X          לעמידות באשראה דרישה 

קופסאות חיבור והסתעפות 
 להתקנה גלויה

X   X           

קופסאות גב להתקנה משוקעת 
לאביזרים, לחיבורים 

 ולהסתעפות

X   X           
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 כבלים ומוליכים:  .1.8
 

 כבלים  .1.8.8
 

)ציון לעמידות באש( לפי  FRמטיפוס  בנוסף לאמור במיפרט הכללי, בידוד כבל יהיה 
 א צוין אחרת. אם ל IEEE 616תקן 

 
מערכת של שני מוליכים או יותר, מבודדים כל אחד בפני עצמו, ובנוסף  -"כבל"  

 מבודדים בשכבת בידוד אחת לפחות, משותפת. 
 

כבל יהיה שלם לכל אורכו מנקודת המוצא ועד היעד הסופי, ללא מופות או אמצעי  
 חיבור אחרים. 

 
 ת אלא אם נדרש אחרת.חתך האפס בכבל יהיה שווה לחתך מוליכי הפאזו

 
 מעברים לכבלים .1.8.8

 
במעבר כבל דרך קיר או מחיצה הוא יושחל במוביל או יוגן בשכבת מגן נוספת לבידוד  

 המקורי שלו. לא יהיה מגע ישיר בין הכבל לדפנות המעבר.
 

 התקנה סמויה של כבלים  .1.8.8
 

ת או של המפרט הכללי, כבלים בהתקנה סמויה בקירו 41.40.40בנוסף לאמור בסעיף  
 מחיצות יותקנו כשהם מושחלים במובילים.

 
 קרקעית של כבלים-התקנה תת  .1.8.8

 
קרקעית של כבלים -של המפרט הכללי, בהתקנה תת 41.40.40בנוסף לאמור בסעיף  

נדרשת הגנה של אריחי בטון. הגנה זו אינה נחוצה כאשר נדרש בתוכניות שימוש 
 בצינורות.

 
 כניסת כבלים מלמטה:  .1.8.8

 
כנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או בהתקנה בתוך בכל מקום של ס 

מבנה, יותקן הכבל כך שכניסתו לאביזר, לקופסת חיבור או למבנה תהיה "מלמטה 
למעלה" באופן שיימנע את האפשרות של חדירת מים בזחילה לאורך הכבל, גם אם 

 נקודת החדירה אטומה כנדרש במפרט.
 

 שילוט מוליכים .1.8.8
 

ר במפרט הכללי, יכלול שילוט מוליכים בצד קצה המעגל )הנגדי ללוח( את בנוסף לאמו 
 שם הלוח המזין, מספר המעגל, האזור המיועד והשימוש.

  
 על גבי דגלון ייעודי, ולרבות הדגלון. השילוט ייעשה בעט בלתי מחיק 

 
 איטום מעברי כבלים למקלטים  .1.8.8

 
ם מכל סוג, יכין הקבלן את כל לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטי 

הדרוש על מנת לבצע איטום מתאים למעברים, כנדרש על ידי שלטונות פיקוד העורף. 
לאחר מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים 

המתאימים לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים לאחר התקנת אותם כבלים. כל 
ת העבודה יהיו מטיפוס המאושר על ידי שלטונות פיקוד העורף ציוד האיטום וטכניקו

 והעבודה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן וספק הציוד. 

 
 להלן מיפרט פיקוד העורף לאיטום מקלטים: 

 



38 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

 כללי 1
מערכות איטום מעברי צנרת וכבלים נועדו למנוע חדירת גזים למרחבים  1.1

 מוגנים ומקלטים.
קטרים שונים ובכמות משתנה מבנה המערכת מאפשר העברת כבלים ב 1.1

על ידי הוספת והפחתת מודולים ובנוסף ניתן לפרק את המערכת, לשחרר 
 את הכבלים וצינורות במידת הצורך ולחברם בשנית.

המערכת מותקנת בשרוול מיוחד המבוטן ביציקה בצורה עגולה או  1.1
 מלבנית או מורכבת על קדח קיים בבטון, או קדח יהלום נקי בבטון.

 ישורי בדיקה והתקנהתכונות א 2
על המערכת לעבור אישורי תקינה במכון מוכר בארץ או בעולם ועליה  1.1

 .isoלהיות מיוצרת במפעל המאושר לתקן 
על המערכת בשלמותה לעבור בדיקת אטימה כנגד חלחול גזים בלחץ של  1.1

 24 -בר לאוויר דחוס, משך הבדיקה תחת לחץ 3.5 -בר להליום ו 2.0
 דק'. 30להליום במשך  בר 7.5שעות או לחץ של 

 שנה לפחות. 20-על המערכת בשלמותה לעמוד בבליה ל 1.1
הרכבת המערכת תתבצע רק ע"י מי שהוסמך ע"י סמכות להתקנה:  1.2

 היצרן או בא כוחו והמאושר על ידו.
 התקנת מערכת האיטום 3

מספר הכבלים וקוטרם יהיה ע"פ התכנון המוקדם, מאחר ומידות הפתח  1.1
עודף כבלים ימנע את איטום הפתח. במקרה מתאימות לתיכנון, התקנת 

 זה על המתקין לפרק את הכבלים המיותרים ולהעבירם לפתח אחר.
/י 2כניסת הכבלים ויציאתם מהמסגרת תהיה תמיד בניצב לפתח לפחות  1.1

 /י מ' אחרי.2 -מ' לפני ו
 עד גמר האיטום לא יהודקו הכבלים למגשים. 1.1
 ל/ הצינור.אין להשתמש באטם קדח בקוטר שונה מקוטר הכב 1.2

 התקנת מערכת איטום מלבנית 4
המערכת מבוססת על עיקרון לחיצת בלוקים מחומר תאור המערכת :  2.1

אלסטומרי סביב צינורות או כבלים במידות שונות בתוך מסגרת ברזל 
 עד לאיטום מוחלט.

 רכיבי המערכת : 2.1
המסגרת יכולה להיות עם מסגרת ברזל מוגנת כנגד חלודה :  א.

פתחים בשורה אחת או יותר. גודל הפתחים פתח אחד או מספר 
 קבוע ומתוכנן מראש ע"פ כמות הכבלים שיעברו במסגרת.

להשגת האטימה יש להתקין את אטמים למילוי חלל המסגרת :  ב.
האטמים לפי תוכנית הכבלים/ צנרת שבכל פתח. האטמים 

מיוצרים במידות שונות, ומסוגלים להכיל כבלים בקוטר של עד 
למת האיטום יש להתקין אטמים מלאים מ"מ. להש 880

 )"עיוורים"(.
הפלטות משמשות כתושבות לשורות האטמים פלטות עיגון :  ג.

 ותפקידן לעגן את המערכת במקומה תחת לחצים/ הדף.
יחידה סופית אשר באמצעות מערכת מערכת לחץ והידוק :  ד.

הברגה ניתן ללחוץ על כל שאר המרכיבים עד להשגת האיטום 
 הנדרש.

 התקנת המסגרת לבטון 2.1
תבוצע בשלב יציקת הקיר בטון המסגרת כך התקנה ביציקה :  א.

שתהווה חלק אינטגרלי עם הקיר ע"פ המיקום בשרטוטי 
 הביצוע של היצרן.

ניתן לעגן מסגרת על קיר קיים ע"י ברגי התקנה בקיר קיים :  ב.
 0 -מ"מ לפחות. כמות הברגים לא תפחת מ 82פיליפס בקוטר 

 3למסגרת  1 -פתחים ו 6למסגרת  3קטנה ביותר, למסגרת ה
פתחים. המרווח בין הברזל לבטון אטם נגד גזים ורטיבות עם 

 אטם מתוצרת יצרן המערכת המיועד לשימוש זה.
  התקנת מערכת לאיטום בקדח עגול 5

תיאור המערכת : מעברי הצנרת וכבלי החשמל דרך הקירות מבוססים  1.1
 צנרת כבלים. על עיקרון של לחיצת בלוקים סביב

 המערכת תותקן בקיר באחת מהשיטות הבאות: 1.1
 שרוול פלדה מעוגן בקיר. א.
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 קידוח יהלום עגול. ב.
 קידוח רגיל ועיגון מערכת איטום על גבי קיר הבטון. ג.

קדח הפתח יהיה במידות קבועות בלבד, ויהיה מותנה בקוטר ההזנות  1.1
 -שיעברו דרך הפתח, עפ״י הטבלה הבאה:

 

 
 רכיבי המערכת 1.2

 להתקנה בקיר לפני יציקה.שרוול מגולוון :  א.
כוללת פלטת הידוק וחורים ריבועיים להתקנת יחידת איטום :  ב.

הידוק הברגים. יוצרת לחץ על האטם ובין יחידת  אטמים ע"י
 האיטום לשרוול המבוטן עד לאטימה מוחלטת.

יש להתקין את האטמים בהתאם לאמור בס' אטם עם קדח :  ג.
 ב'. 0.2

התקנת המערכת תבצע בקיר עם שרוול הכנה או קיר התקנת המערכת :  1.1
מוחלטת (, הידוק והשגת אטימה  0.6קיים בדומה למערכת מלבנית )ס' 

תתבצע ע"י הידוק הברגים שסביב המסגרת עד שקוביות האיטום 
 תהיינה מיושרות עם פלטות ההידוק החיצוניות.

 בדיקות לאחר התקנה 6
 בדיקת בטון : 1.1

 מיקום נכון של המסגרת ותמיכתה לפני היציקה. א.
 אי התהוות חללים בין הבטון לברזל בזמן היציקה. ב.
הברזל משאריות בטון אחרי ניקיון השטחים הפנימיים של  ג.

 היציקה.
 יצירת פאזה נקייה מבטון סביב המסגרת. ד.

תבוצע לכל הפתחים, תתבצע ע"י כל אחד משיטות בדיקת אטימות :  1.1
 הרס המוכרות. -בביקורת האל

 
 התקנת כבלים מעכבי בעירה:

 DINכל אמצעי ההתקנה של כבלים מעכבי בעירה יעמדו בדרישות התקן הרלבנטי ) 

 (. הדברים אמורים במיוחד, אך לא רק, לגבי הדברים הבאים:4101-12
 

 מובילים לסוגיהם: -
o דקות. 94 -צינורות פלסטיים יהיו עמידי אש ל 

 קדח מס' כבלים/ צנרת צנרתקוטר כבלים/ 
 ממי 51 יחידות 4 ממי 0 - 0

  יחידה 0או  ממי 64עד 

 ממי 01 יחידות 4 ממי 02 - 0
  יחידה 0או  ממי 04עד 

 ממי 011 יחידות 0 ממי 02 - 0
  יחידות 4או  ממי 64-06

  יחידה 0או  ממי 54עד 

 ממי 051 יחידות ממי 02 - 0
  תי ח יד ו  0א ו  ממי 64 -06

  יחידות 4או  ממי 04 - 66

  יחידה 0או  ממי 01עד 

 ממי 611 יחידות 02 ממי 02 - 0
  יחידות 0או  ממי 04 - 66

  יחידה 0או  ממי 004עד 



36 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

o  צינורות מתכת, תעלות פח מגולוונות, תעלות  –מובילי מתכת לסוגיהם
יהיו כולם לעמידות מפני אש כנדרש  –רשת, תעלות מחורצות וכיו"ב 

 לעיל.
o  של המובילים יהיו לעמידות אש כנדרש לעיל, לרבות:אמצעי התמיכה 

 .ברגים ודיבלים מתכתיים לתלית / התקנת אמצעי התמיכה 
 .שלות לחיזוק צינורות 
 .זרועות לסוגיהם לתלית או נשיאת התעלות האמורות 
  חומרי איטום או מילוי לביצוע המתקנים האמורים יהיו כולם

 בעלי תקן רלבנטי לעמידות הנ"ל.
 

 ת לאביזרים תומכים במערכת הולכה עמידת אש / מעכבת בעירה:דוגמאו 
 

 



30 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

 
 קופסאות חיבורים ומעבר עמידות אש.   

 

 
 שלות עמידות אש.   

 
 

 .PVCהערה: כבלים חסיני אש יונחו בתעלות מתכת בלבד, כאשר רלבנטי. אין להניחם בתעלות 
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 טבלת אישור מובלים .1.8.1
 

ציוד והאביזרים המיועדים לשימוש בפרויקט, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את ה 
 ולרבות המפורט בטבלה שלהלן:

 
   חומרים הנדרשים לצורך קבלת אישור   

 תיאור

וג
טל

ק
 

א
מ
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ד
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ה
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ה
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טו
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"י
ח

ח
ר 
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תאריך 
אישור 

 יועץ

 דגשים, הערות

           X   X כבלים למתח נמוך

כבלים חסיני אש למתח 
 ךנמו

X   X           

           X   X סופיות לכבלי מתח נמוך

         X   X X פסי צבירה להולכה

         X   X X פסי צבירה להספקה 

אביזרי חיבור פס צבירה 
 ללוח

X   X X         

אביזרי חיבור פס צבירה 
 לשנאי הספק

X   X X         

קופסאות אביזרים 
לחיבור לפס צבירה 

 לוקהלח

X   X           

מערכת לאיטום מעברי 
 כבלים או צינורות 

    X          קיר / תקרה, אש
או ב"כ, בהתאם 
 למפרט המיוחד 

 
 

 הארקות:   .1.8
 

 הארקת המיתקן:  .1.8.8
מודגשת חובתו של הקבלן להאריק כל חלקי המיתקן אותם יש להאריק לפי חוק  

לגבי מיתקנים מתכתיים וכן החשמל והנחיות חברת החשמל. הדברים אמורים גם 
מרכיבים מתכתיים של הפרויקט הבאים במגע עם מיתקנים מתכתיים )ראה הגדרה 

 בחוק החשמל(. 
 

חיבורי הארקה יעשו לברגים מיוחדים המיועדים לצורך זה בכל אביזר. במידה והם  
 יבצעם הקבלן.  -חסרים 

 
ף שיונח לאורך תעלת תעלות כבלים מתכתיות תוארקנה באמצעות מוליך נחושת חשו 

החשמל . חתך המוליך יהיה בהתאם חתך מוליך הארקה הגדול ביותר המותקן בתעלה, 
ממ"ר. המוליך יחובר למבנה התעלה במקומות בהם יש  25 -אך בחתך שאינו נופל מ

ספק לרציפות הארקה, ובנוסף בכל שלושה מטרים לאורך התוואי. כאשר מותקנות 
מקביל, תגושרנה התעלות ביניהן ללא צורך במוליך מספר תעלות סמוכות בתוואי 

הארקה נוסף, אלא אם נדרש אחרת בתוכנית. מוליך הארקה הראשי הנ"ל )בלבד( יהיה 
 למדידה.

 
 הארקת אביזרים  .1.8.8

 
כל האביזרים הבנויים ממתכת וכל צינור מתכת המופעלים או הבאים במגע עם  

ט חייבים להיות מוארקים. החיבור וול 00 -אביזרים או כבלים המופעלים במתח גדול מ
יבוצע לברגים מיוחדים לכך באם קיימים כאלה. הקבלן יוסיף ברגים אלה במקרים 
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שאינם קיימים, כמו כן יש להאריק את כל האביזרים האלקטרוניים לפי הנחיות 
יצרניהם. בשום מקרה לא יחשבו חלקי קונסטרוקציה וחלקי מכונות כמוליך הארקה, 

 חים הארקה טובה. אפילו הם מבטי
 

 רציפות ההארקה   .1.8.8
 

מוליך הארקה יהיה רצוף לכל אורכו ועשוי כולו מחומר אחד. חיבורים של מוליך  
הארקה יעשו אך ורק בברגים מתאימים, מצויידים בטבעות קפיציות. שטחי מגע ינוקו 
כך שיובטח מגע חשמלי מושלם. מקומות החיבור יקבלו צביעת מגן נגד חדירת רטיבות 

 קורוזיה. ו
 

 לוח חשמל  .1.8
 

 מבוא .1.8.8
 

 כל הלוחות ייוצרו אצל אותו "יצרן מקור" או יורכבו על ידי אותו "יצרן מרכיב". 
 

 כל הלוחות יהיו מאותו "סיסטם". 
 

 "סיסטם". -כל אביזרי הלוח יהיו מאושרים על ידי יצרן המקור לשימוש בלוחות ה 
 

ם מאושרים על ידי אותו יצרן היה והיקף הפרויקט מחייב הרכבה אצל מספר מרכיבי 
 המקור, יהיו כל הלוחות מאותו "סיסטם".

 
 ציוד מאושר לשימוש בלוח .1.8.8

 
 הציוד יעמוד באחד או יותר מהתקנים הבאים: -

o VDE 
o IEC 
o UL 

 
רשימת הציוד המאושר לשימוש בלוח היא בנוסף לדרישה שהציוד יהיה מאושר   

 בסעיפים קודמים. להתקנה על ידי יצרן המקור וכלול במסמכים המתוארים
 

 הציוד יהיה מתוצרת היצרנים הבאים בלבד: 
 

 I.L.S." ,RITAL" ,"EL Steel" ,"LVPT”"סימנס", " –מבנים ללוחות פח  -

Afcon שניידר אלקטריק ,"Prisma IK10 . 

 ."ABB”"" ,Eaton"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",   -מא"זים  -
 ".Eaton" ,"ABBאן", "מולר", ""סימנס", "מרלן ג'ר –מאמ"תים ומפסקי אויר  -
 ".Eaton"  ,"ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", " -ממסרי זליגה  -
 ."ABB" ,Eaton"טלמכניק", "סימנס", "מולר",  -מגענים  -

o  עם סלילים להקטנת זרם המיתוג ומגעים לקיצור  –מגענים לקבלים
 הסלילים.

 ינדר"."טלמכניק", "איזומי", "אומרון", "פ -ממסרי פיקוד  -

 .Omronאו Carlo Gavazzy  –ממסר חסר מתח  -
"מולר" או "טלמכניק" או "אלן ברדלי" או  - MultiLEDמנורות סימון   -

 "איזומי".
 ".Ganzאו ""IME" או  "Saci" "ארדו" או  -ציוד מדידה  -
 "סימנס", "מולר", "מרלאן ג'ראן". -מפסקים מודולריים  -
 סימנס, מולר, ברטר. -מפסקי פקט  -
 ", "סוקומק".ABBאלקטריק", "סימנס", "-"טכנו -ים מחליפים )הספק( מפסק -

 .”Asco“" או Socomec" –מפסק מחליף אוטומטי  -
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"שניידר אלקטריק", או "דהאן" או "פניקס",  –מגיני מתח יתר )פורקי ברקים(  -
 . 2או מדרג  Class 8)", חד קוטביים, תקניים, מדרג )LSאו "

 פניקס" או "ווידמילר" או "וואגו" או "ווילנד"." -מהדקים להרכבה על מסילה  -
", "שניידר אלקטריק",  SATEC" -מערכת קריאת אנרגיה משולבת / דיגיטלית  -

 "סימנס".

" מתוצרת יישומי בקרה או "סאטק" או VIP" –מד זרם, מתח, הספק דיגיטלי  -
 "ש ניידר אלקטריק".

רק כח", "חולדה", "רוזן את מילר", "ב –שנאים למתח נמוך ומתח נמוך מאד  -
 "טרנסנגבה".

 .064"אמדר" דגם  –יחידת פיקוד למערכת החלפה אוטומטית בין מקורות הזנה  -

 034 -" או "סימנס" או "סירקוטור" לElec Nicom" או "AEG" –קבלי הספק  -
 וולט.

" או "רודשטיין" או "סימנס" או AEG"אלנט" או "  –בקר כפל הספק  -
 "סירקוטור".

   
 אירופאית או ארה"ב להוציא טורקיה.-ל כל מוצר תהיה מערבארץ הייצור ש

 
לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד זה קבוע לכל לוחות החלוקה  

 בפרויקט ולכל המערכות.
 

יהיה כל ציוד המיתוג של הלוח  –לאחר אישור שם של יצרן עבור ציוד מיתוג של לוח  
יהיו גם המאמ"תים,   -אושרה חברת "מולר" למא"זים  –מתוצרת אותו יצרן. לדוגמא 

 .זו מפסקי הפקט, המגענים וכיו"ב מתוצרת חברה
   
לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד קבוע לכל תחומי הזרמים של  

 הנושא המאושר, ולא תהיה הפרדה פנימית בסוגי ציוד, לדוגמא: 
   
יישאר סוג ציוד זה נכון לכל רמות הזרם  -מאמ"תים אושר ציוד מתוצרת "סימנס" ל 

 החל מאמפרים בודדים וכלה במאות אמפרים.
  

 לוח מחושב .1.8.8
 

 ( ייוצר תחת המגבלות הבאות:Type Testedלוח שאינו "בדוק" )דהיינו שאינו  
 

 ק"א. 84זרם הקצר המיועד לא יעלה על  -

 דרשים בפועל.מהזרמים הנ 24 % -החישובים ייעשו לגבי זרמים הגבוהים ב -
 

 בדיקת לוח  .1.8.8
 

של המפרט הכללי, יודיע הקבלן למפקח על מועד  41.44.44.42בנוסף לאמור בסעיף  
 תחילת ייצור לוח. 

 
 עמידה בזרמי קצר ותקנים .1.8.8

 
לוח על ציודו יהיה לעמידה בזרם קצר התואם את מקום ההתקנה או מופיע בתוכנית,  

 הגבוה מביניהם. 
 

ק.א.  84 -בלוח לא יקטן כשר העמידה בזרם קצר של ציוד המיתוג הזעיר )מא"זים( מ 
ק.א. כל ציוד המיתוג בלוחות אלה יעמוד בדרישות תקן  20 -ואילו זה של המאמ"תים מ

IEC / EN 60947-2 . 
 

 עמידה בזרמי קצר נדרשים תושג ללא שימוש בהגנות עורפיות.  
 

לדרישתו הראשונה, חישובי עמידות הלוח ופסי הצבירה יצרן לוח יגיש למפקח לאישור,  
 בזרמי הקצר הצפויים. 
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 מבנה לוח .1.8.8

 
 .אלא אם נדרש אחרתלוח יבנה מפח מגולוון וצבוע באבקה בתנור  -
יבוצע באמצעות מסמרות או ריתוך ולא רק  מבנה לוחלתכניות חיבור כיס  -

 באמצעות דבק.
נגיעה מקרית והגנה בפני קשת מבנה לוח יהיה עם פנלים פריקים לשמירה בפני  -

 חשמלית. 
o .כל פנל יהיה מצויד בציר אנכי 

 פנלים יהיו מקוריים וניתנים להסרה ע"י מברג בלבד כנדרש בתקן   -
 כניסת או יציאת כבלים ללוח לא תהיה מעל ציוד מיתוג. -

 
-Uאמפר יהיה להעמדה על הרצפה, על גבי בסיס מפרופיל פלדה מגולוון  36לוח מעל   

 הכלול בעבודת הקבלן עבור מבנה הלוח(.. ) 100
 

 שורות מא"זים תהיינה זהות, כאשר פתחים שאינם בשימוש יסתמו.  
 

המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או ים הסתעפויות למא"זים תהיינה באמצע 
 הפסקה בשאר המא"זים. 

 
ציוד ללים גם . אמצעי ההתקנה כולוח יותקן על פרופיל הגבהה שיהיה מפלדה מגולוונת

על הפרופיל. הלוח על הרצפה ושל הפרופיל פילוס כמו גם עזרים ואביזרים להתקנה 
 נקודות העיגון יהיו נגישות בקלות ויתאימו לנקודות העיגון והפתחים בלוח.

 
במקרים של התקנה בחלל עם רצפה כפולה / צפה, יותקן הלוח על תושבת ייעודית, 

הקונסטרוקטיבית. הקבלן יספק ציוד פילוס כמו גם  מגולוונת, שתותקן על גבי הרצפה
עזרים ואביזרים להתקנה על הרצפה הצפה. נקודות העיגון ברצפה הצפה יהיו נגישות 

 בקלות ויתאימו לנקודות העיגון והפתחים בלוח.
 

לוח הבנוי בשיטה המחייבת השארת מרווח אוורור מאחורי לוח, יכלול גם "שומר 
 את המרחק הנדרש בעת הצבתו והרכבתו באתר.( שיבטיח Spacerמרחק" )

 
 התקנה של ציוד בלוח .1.8.8

 
 הגישה והחיבורים לכל הציוד תהיה רק מלפנים.

 
 תפעול ציוד המיתוג יהיה אנכי.

 
 ומעלה ייעשה באמצעות פסי צבירה לקליטת כבלים. 800Aכניסת כבלים למפסקים מ 

 
חיבורים או ישירות  ייעשה באמצעות לשות בתא 364 – 044כניסת כבלים לפסקים 

 למפסק ע"י מחבר כפול.
 

ייעשה ישירות למפסקים ע"י מחבר מהיר או נעלי  204עד  36כניסת כבלים למפסקים 
 כבל תקניים .

 
 .כניסת כבלים למא"זים ייעשה דרך מהדקים

 
 חיבור למסרק מא"זים יהיה באמצעות מהדק חיבור ייעודי.

 
ק אויר  בלוח תיעשה באמצעות פרט חיבור חיבור בין תעלת פסי צבירה חיצוני למפס 

 .  IEC61439 -6תקני )פלאנג'( אשר נבדק ואושר בתקן 
 

 בדלת שבחזית מפסק אויר יותקן פנל מתאם מקורי.
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, ( של הלוחSystemנק קבלים יהיה חלק אינטגרלי מהשיטה המאושרת )להדגשה, ב
 .מקורי פתחי אוורור , וונטות ותרמוסטטים כנדרש בקטלוג יצרןלרבות 

 
חיגור החשמלי בין שני אמצעי המיתוג של מערכת ההחלפה ייעשה ביחידה נפרדת  

 מבקר החלפה.

 
מקום שמור יהיה לרבות כל אמצעי העזר להתקנה וחיבור של הציוד המיועד להתקנה 

 במקום השמור.
 

 הכנות למערכת לכיבוי אש:  .1.8.1
 

 של המפרט הכללי:   10.10.10.15בנוסף לאמור בסעיף 
 

ח המיועד לכיבוי אוטומטי בגז תהיינה הכנות לשני גלאים לכל חלל. היה ולוח בלו
וכל שדה חסום משני צידיו באמצעות מחיצות  –חלוקה מופרד לשלושה שדות נפרדים 

תהיינה בלוח הכנות עבור )לפחות( ששה גלאי אש ועשן ושלושה נחירי פיזור גז  –כנדרש 
 כיבוי.

 
כזה שימנע אפשרות של בריחת גז הכיבוי בעת פעולת מבנה לוח המיועד לכיבוי יהיה 

הכיבוי. לאחר התקנת הכבלים אל הלוח וממנו יש לאטום כל המעברים כנגד יציאת גז 
 הכיבוי, כאמור. 

 
הקבלן את פתחי  יאטוםלאחר סיום עבודות התקנת המוליכים והמובילים ללוח, 

שעות.  6קופה של הכניסה של הנ"ל באופן שיבטיח את עמידות האיטום לאש לת
האיטום יהיה בחומר או אמצעי ייעודי למטרה זו, ובאופן שיאפשר גריעה או תוספת של 

מעגלים נוספים ללוח בעתיד מבלי להסב נזק ניכר לאיטום זה אלא במינימום ההכרחי 
 להולכת התוספת החדשה ללוח. 

 
 ציוד בלוח:   .1.8.8

 
ל המסמך, והתכונות ציוד מורכב בלוח יהיה בהתאם לרשימת הציוד שברישא ש -

 הבאות: 
 

o  ואמפר( לציון תקלה ב 2וולט  209עם מגעי עזר )מגן מתח יתר יהיה. 
 

o  מטיפוס  -מנורות סימוןMultiLED  מ"מ עם עדשות  22.0בקוטר
 צבעוניות.

o  יהיה עם מגן נגד לחיצה מקרית כדוגמת: –לחצן חירום   
o  לה מורחבת.מ"מ, עם סק 93*93מרובעים, במידות של   -ציוד מדידה 
o  יהיה עם תצוגת שיא ביקוש ריאלי כמתואר במפרט הכללי מד זרם

 )שלושה מחחוגים( ולרבות משנה זרם.
 

מהדקים יהיו מטיפוס מהדקי תותב עם שילוט על גבי כל מהדקי הפאזה. חיזוק  -
המוליכים יהיה באמצעות לחץ שטח )ולא לחץ של ראש בורג(. האמור לעיל 

 ממ"ר. 60 מתייחס למוליכים בחתך עד
o  אין להשתמש במהדקים בעלי שתי קומות או יותר. גישורים בין

 מוליכים גמישים. גישור אינטגרלי מקורי או מהדקים יהיה באמצעות 
 

של ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב   Icuיתאים את כשר הניתוק  בונה לוח -כללי
 המופיע בתכניות.

 
 .תקלה צפוי מלאה בכל זרם הציוד בלוח חשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות
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( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם Coordinationבונה לוח יהיה אחראי על התאימות ) 
 לתכנון.

 
 בנוסף יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן:

 
  מא"ז

 
למצב המא"ז, מגע עזר  הוספת מגע עזרבנוסף לאמור בסעיף, מא"ז יהיה בעל יכולת 

עפ"י והפעלה מרחוק, כאשר היישום בפועל של הדרישות יהיה קה סליל הפסלתקלה, 
 הנדרש בכתב הכמויות והתכנית.

 
 מנורות סימון

 
אלף שעות עבודה, עומדות  14מנורות סימון תהיינה בעלות לד אינטגרלי המיועדות ל 

ואינן מושפעות מהפרעות אלקטרו מגנטיות הגורמות    KV 2של   בפני מתח יתר
   ..XB5AV. טלמכניק   להבהוב כדוגמת

 
 מראה מצב חשמלי

 
 יהיה כדוגמת המתואר בדף הטכני הבא:
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 שילוט לוח:  .1.8.88
 

 של המפרט הכללי: 08.07.09.02בנוסף לאמור בסעיף  
 

אמפר או יותר יהיה מצויד בדיאגמה מימית בחזיתו, על ידי  834לוח לזרם נומינלי של  
של הלוח, ומחוברים למבנה הלוח פסים פלסטיים בגוונים שונים בהתאם לשדות 

)דלתות החזית( באמצעות מסמרות פלסטיות )ניטים(. בדיאגרמה יוצגו פסי הצבירה, 
יציאות של הזנות ללוחות משנה או צרכנים כבדים, מגשרים בין שדות, מקורות אספקה 

 שונים ודומה. 
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להקלה על שילוט מבטיחי נתיכים יכיל גם את הזרם הנומינלי של הנתיך הספציפי,  

 תחזוקה עתידית של הנתיך. 
 

 הכנות לבקרת מבנה  .1.8.88
 

כל המפסקים הראשיים של כל השדות בכל לוח יצוידו במגעי עזר לבקרה, וזאת בנוסף  
לכל שימוש אחר. מגעי עזר אלה יחווטו למהדקים מיוחדים, מיועדים להתחברות 

 מערכת בקרת מבנה. 
 

דו בכרטיסי תקשורת ויציאות תקשורת יצוי דיגיטלייםתחומיים -מכשירי מדידה רב 
 ויחווטו למהדקים ייעודיים לבקרת מבנה.

 
יחווטו למהדקים ש, ויצויד במגעי עזר לבקרת מבנה לחווי על תקלה במגן מתח יתר  

 לבקרת מבנה. 
 
  

 טבלת אישור לוח ואביזריו .1.8.88
 

ט, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד והאביזרים המיועדים לשימוש בפרויק 
 ולרבות המפורט בטבלה שלהלן:

 
   חומרים הנדרשים לצורך קבלת אישור   

 תיאור
וג

טל
ק

 

א
מ

וג
ד

 

"י
ת

ר 
שו

אי
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תאריך 
אישור 

 יועץ

 דגשים, הערות

 -מבנים ללוחות חשמל 
 פנים

X   X          עם אישור סימון
 תו תקן ישראלי

מבנים ללוחות חשמל  
 ה חיצוניתלהתקנ

X   X           עם אישור סימון
 תו תקן ישראלי

עם אישורי תקינה          X   X (ACBמפסקי אוויר )
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X מאמ"ת
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X מא"ז
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X ממסרי פחת
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X סקמפ
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X מפסק מחליף
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X מגעני פיקוד
 אירופאית

עם אישורי תקינה          AC3 X   Xמגענים 
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X רבי מודד
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X יתרמגני מתחי 
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X לחצנים ללוחות
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X מהדקים ללוחות
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   חומרים הנדרשים לצורך קבלת אישור   

 תיאור
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תאריך 
אישור 

 יועץ

 דגשים, הערות

 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X נורות סימון ללוחות
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X קבל הספק
 יתאירופא

בקר קבלים לשיפור כפל 
 הספק

X   X          עם אישורי תקינה
 אירופאית

עם אישורי תקינה          X   X פילטר לקבל
 אירופאית

כל שאר אביזרי לוחות 
 חלוקה

X   X          עם אישורי תקינה
 אירופאית

תכניות יצרן של לוחות 
 חשמל

      X         

 
 אבזרים והתקנתם  .1.8

 
 וד ואביזרים:רשימת צי .1.8.8

 
 "גויס" פלסטי משורין.בהתקנות גלויות:  -
"לגרנד" "וויסבורד" תוצרת ישראל או , או איטליה"גויס" בהתקנות סמויות:  -

ע"י או "ביטיצ'ינו" ע"י "ברימג" או "מאסטר"  ע"י "בכור"  niloeאירופה סדרה 
" סדרה "מודוס". בכל אחת מהחברות המוזכרות תהיה Ave"קשטן", או "

ה לבחירת האדריכל בלבד, באמצעות מפקח. תיבות ההתקנה של חברות הסדר
אלה תאושרנה להתקנה של אביזר אחד בלבד. תיבות להתקנה של שני אביזרים 

)"תיבות חיבורים למתקני  800או יותר יענו לדרישות התקן הישראלי מס' 
 .חשמל: תיבות פלסטיק"( ויכללו מחיצות להפרדה בין האביזרים

מתוצרת "פלאצולי" או "גוויס" או "מנקס"  –( CEEקן אירופאי )אביזרים בת -
 מתוצרת מערב אירופה.

 .RIT –יציאות תקשורת מחשבים  -
 "Cima Box" או אופיס"-"ניסקו"וויסבורד" או  –קופסאות אביזרים משולבות  -

 ע"י מ.ד.ע. או ע.ד.א. פלסט, עם אישור מכון התקנים.

  

 סוג האביזרים   .1.8.8
 

 עולה שקטה, מחוזקים לקופסה על ידי שני ברגים. אביזרים יהיו לפ 
 

 אביזרים מוגני מים יהיו עם מכסה הגנה, אטם סיליקון וקפיץ סגירה. 
 

במקרים בהם יורה המפקח לקבלן להתקין אביזרים מסוג שאין עבורו מחיר יחידה  
 בכתב הכמויות, יחושב המחיר העדכני לפי הנוסחה המתוארת לעיל: 

 
ם ההכפלה", שהוא היחס בין המחיר הקטלוגי של האביזר החדש יחושב "מקד א.  

 למחיר הקטלוגי של האביזר המתואר בכתב הכמויות/מפרט )"גוויס"(. 
 

יחושב מחיר האביזר "הקיים" בכתב הכמויות מתוך מחיר הנקודה )שבהצעת  ב.  
 הקבלן( לפי הנוסחה הבאה: 

 
 קע. ממחיר נקודת בית ת 20מחיר בית תקע יחיד יהיה %  -
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פעמים מחיר בית תקע בודד, שחושב  8.1מחיר זוג בתי תקע יהיה  -
 בשיטה דלעיל. 

פעמים מחיר בית תקע בודד שחושב  2.0מחיר שלושה בתי תקע יהיה  -
 בשיטה דלעיל. 

ממחיר נקודת  84מחיר מפסק זרם יחיד או כפול או מחליף יהיה %  -
 מאור. 

 ן )לא כולל חווט(. ממחיר נקודת טלפו 60מחיר אביזר טלפון יהיה %  -
 

מחיר האביזר החדש עבור כתב הכמויות יחושב על ידי המכפלה של מחיר  ג.  
 האביזר בכתב הכמויות במקדם ההכפלה שהוזכר בסעיף א' דלעיל. 

 
 המחיר העדכני הנ"ל יוחלף במחיר האביזר המקורי שבכתב הכמויות.  ד.  

 
 גובה התקנת אבזרים:  .1.8.8

 
 פורטים במפרט הכללי יהיו "קו תחתון" של האביזר. הגבהים להתקנת אבזרים המ 

 
 קופסאות גב לאביזרים בריהוט   .1.8.8

 
כדוגמת קופסאות  -קופסאות גב לאביזרים בריהוט תהיינה עם אוחזים מיוחדים לעץ  

 כאשר ניתן.  -גבס. חיזוק נוסף יבוצע באמצעות ברגים במסגרת הקופסה, מחוזקים לעץ 
 

 בים מאליהם. הקופסאות תהיינה  מחומרים כ -
 הקדח לקופסה ייעשה במכשיר מיוחד המיועד למטרה זו.   -

 
 טבלת אישור אביזרי קצה .1.8.8

 
על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד והאביזרים המיועדים לשימוש בפרויקט,  

 ולרבות המפורט בטבלה שלהלן:
 
   חומרים הנדרשים לצורך קבלת אישור   

 תיאור

וג
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ק
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וג
ד
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תאריך 
אישור 

 יועץ

 דגשים, הערות

כל אביזרי קצה 
שבהתקנה סמויה בתקן 
ישראלי )כמו מתג אור, 

בית תקע לחשמל או 
 תקשורת וכו.(

X X X   X       

כל אביזרי קצה כנ"ל 
 שבהתקנה גלויה

X X X   X       

בתי תקע ותקעים 
,  ברמת CEEשבתקן 

, IP44וכולל מיגון עד 
 לכל המתחים והתדרים

X   X           

בתי תקע ותקעים 
,  ברמת CEEשבתקן 

, לכל IP44מיגון שמעל 
 המתחים והתדרים.

X   X           

בתי תקע ותקעים 
עם מפסק  CEEשבתקן 

משולב עם חיגור מכני, 

X   X           
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   חומרים הנדרשים לצורך קבלת אישור   

 תיאור

וג
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ק
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ד
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ה
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"י
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תאריך 
אישור 

 יועץ

 דגשים, הערות

 לכל המתחים והתדרים.

קופסאות פלסטיות עבור 
ים מקבץ אביזר

למשרדים, להתקנה 
 גלויה או סמויה.

X X X           

 
 
 

 גופי תאורה:   .1.8
 

 24עמידה בתקן ישראלי מס'  .1.7.8
 

הדרישה לעמידה בחוקים ותקנים היא כללית וגורפת. יחד עם זאת, באופן יוצא מהכלל  
הבטיח שכל "( מוזכרת פה חובתו של הקבלן ל24)ראה "קול קורא ליישום תקן ישראלי 

ולרבות חלקים נוספים  8חלק  24עמוד בכל הדרישות של תקן ישראלי יגוף תאורה 
 .בהתאם לייעודו של גוף התאורה

 
 לאור האמור לעיל על הקבלן / ספק גופי התאורה לעמוד בדרישות אלה: 

 
אם הגוף תאורה מיוצר בארץ: חובה על היצרן לייצר המוצר על פי כל דרישות  -

לגוף התקנים הישראלי מעבדת מכון  ח בדיקה של"דו. על הקבלן לספק התקן
הצהרת היצרן על עמידת היצרן בדרישות התקן הרלבנטי  חילופיןתאורה או ל

מערכת איכות מאושרת על פי  יצרן המיועדשיהיה ל. בנוסף נדרש החל על המוצר
  .9448-2441ת"י 

 
אם הגוף תאורה מיובא: על פי צו יבוא חופשי המוצר חייב לעבור בדיקות יבוא  -

 אישור בדיקת יבוא. ועל הקבלן להציגפי התקן החל עליו  על
 

, כל המתואר לעילאישור גוף תאורה זה או אחר על ידי המפקח אינו פוטר הקבלן מ 
ואינם , והמפקח רשאי יהיה לדרוש מהקבלן החלפת גופי תאורה שסופקו ו/או הותקנו

זאת בכל עת ועל בגופים אחרים, העומדים בדרישות אלה ו דלעיל,עומדים בדרישות 
 חשבון הקבלן.

 
 : רשימת ציוד מאושרת עבור ציוד תאורה .1.8.8

   
 .LED :Cree, Edison, Philips, Samsung, Osramנורות  -

שעות  64,444א.ש.ע. בעלות אורך חיים של  "ג'נרל אלקטריק"נורות פלורסצנט:  -
לומן לואט או טוב  843שעות עבודה ביום( ונצילות אורית של  82)במשטר של 

 . יותר
 .UniForm" סדרה Venture" -נורות מטל הלייד  -

 LED :Meanwell, Helvar, Osram, Philips, Tridonic, W&Sדרייברים לנורות  -
משנקים לנורות פריקה יהיו מטיפוס "אוטורגולטור" מתוצרת "ג'נרל אלקטריק"  -

 ארה"ב.
 ,""אוסרם", "ג'נרל אלקטריק", "פיליפס -ציוד הפעלה לנורות פלורסצנט  -
 ""BAG Electronics .הלואר", "טרידוניק", בהתאמה לנורות" 
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 :כללי .1.7.8
 

כל גופי התאורה יסופקו כשהם מלווים בתעודת אחריות מנציג יצרן הציוד בארץ.  
( שנים. בתעודת האחריות יהיה פירוט סוגי הגופים 0האחריות תהיה לתקופה של חמש )

 שסופקו לפרויקט והכמות שסופקה מכל סוג. 
 

 כמות המדויקת תקבע על סמך ספירה מדוקדקת באתר. ה 
 

שנים  84כל גוף תאורה יסופק על ידי ספק מוכר בעל ניסיון בייצור של גופי תאורה של  
שנים לפחות. ספק גופי התאורה יהיה בעל  0לפחות, או אספקה של גופי תאורה של 

 תמיכה טכנית הנדסית מלאה. 
 

תאורה, ייתן למפקח דו"ח ממוחשב של רמות קבלן החשמל, באמצעות ספק גופי ה 
התאורה הצפויות בשטחים השונים, בהתאם לגופי התאורה המוצעים, הנורות וציוד 

 ההצתה המיועדים להתקנה בשטחים אלה. 
 

 LEDגופי תאורה מבוססי נורות  .1.8.8
 
 

 הגשת מסמכים טכניים .1.7.7.8
 

שת המפקח יגיש לדרישל המפרט הכללי למתקני חשמל,   08.09.05בנוסף לאמור בסעיף  
 הקבלן את המסמכים הבאים:

גוף התאורה, לרבות הנורה והציוד בו, לא יהוו סיכון למשתמש בתנאי ההתקנה  .א
(. על RG0) 4, ברמת סיכון  EN- 62471המתוכננים בפרויקט, בהתאם לתקן 

הקבלן להציג מסמכי בדיקה ממעבדה המאשרים עמידה בתקנים אלה. בנוסף, 
פק גופי התאורה הצהרה בכתב המאשרת דרישה זו יגיש הקבלן הקבלן / ס

 בצמוד להגשת גוף התאורה לאישור המפקח.

דוח מעקב אחר תפוקת האור של נורת הלד , כולל של יצרן הלדים LM-80דוח  .ב
 עות עבודה.ש 84,444לאורך 

 דף קטלוגי של יצרן הקבלים האלקטרוליטיים .ג

מקדם הספק, הרמוניות המפרט נצילות אנרגטית,  /דרייברדוח יצרן ספק הכוח .ד
 זרם, עמידות במתחי יתר או תעודת בדיקה של מכון מוכר.

שעות בטמפ'  6של  דוח מדידות תרמיות של רכיבי נורת הלד בעבודה רציפה .ה
 מעלות צלסיוס. 20סביבה של 

 (LM-79 דו"חעקומות פוטומטריות של נורת הלד )בהתאם ל .ו
 

 LEDיחידות  
העונות לדרישות המפורטות להלן שיופיעו  LED תמנורת הלד תהיה מבוססת על יחידו 

ל  מעלות צלסיוס840ו  55°C ,10מעבדה בלתי תלויה  בטמפ' מעטפת של מ LM-80בדוח 
שעות עבודה לפי נוסחת  04,444שעות, המאשר אורך חיים של מעל  84,444

h04,444=L70 .  מקדם מסירת צבעCRI≥80%   יש לצרף מסמכי(LM-79.) 
o י ממוצע גוון אור התחלתCCT=4000°K  או אחר, בסטיית תקן שלא תעלה על

84%. 
o מתפוקת בממוצע  90%שעות עבודה לא תפחת מ  84,444תפוקת האור לאחר

 האור ההתחלתית.

 

 DRIVER/ ספק הכוח .1.8.8.8

  קבלים אלקטרוליטיים )בדגש על קבל דרגת המוצא( בספק הכוח יהיו מתוצרת
RUBYCON  אוChemi-Con  או IHISHIשעות  0,444עבודה של המיועדים ל

 .105°Cלפחות בטמפ' של 

 שעות עבודה על פי הצהרת  70,000יהיה בעל אורך חיים מתוכנן של  דרייבר
 היצרן.

 לפחות על פי דוח בדיקה של היצרן. 93%יהיה בעל נצילות אנרגטית של  דרייבר 
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  מקדם ההספק בכניסת הספק לא יפחת מP.F. ≥ 93% 

 לא יעלה על  דרייברעיוות הרמוניות זרם בכניסה לT.H.D ≤ 15% 

 יהיה בעל הגנות כנגד דורבני מתח  דרייבר(Voltage Spikes)  ,ומתח יתר בכניסה
 קצר ועומס יתר במוצא וטמפ' יתר.

 לא מייצר רעש אקוסטי בתחום תדר השמיעה. דרייבר 

 

 תכונות נורת הלד .1.8.8.8
 

 :למנורת הלד המוצעת יהיו את כל אישורי התקינה הבאים 
o 2006/95/EC    דרישות בטיחות חשמליות וכלליות למוצרי חשמל במתח

 נמוך
o 2004/108/EC  תאימות אלקטרומגנטית 
o EN 55015   תאימות אלקטרומגנטית של ציוד תאורה 
o EN 61547   תאימות אלקטרומגנטית של ציוד לתאורה כללית 
o EN 61000-3-2   הגבלת הרמוניות זרם בכניסה 
o EN 61000-3-3    מתח בכניסההגבלת הרמוניות 
o EN 60968   דרישות בטיחות לנורות עם משנק עצמי 

 כלול מפזר חום אשר יבטיח כי טמפ' העבודה של הרכיבים הבאים י גוף התאורה
( לא תעלה על 25°Cשעות ובטמפ' סביבה של  6)לאחר עבודה רציפה במשך 

 הערכים הבאים:
o  מעטפת יחידות הLED - TC< 55°C 
o בספק הכוח  קבל דרגת המוצא וקבל פיקוד- TC< 65°C 

  הקבלן יספק עקומה פוטומטרית של מנורת הלד המוצעת בפורמטIES  או
LUMDAT   דוחאשר נמדדה בהתאם להוראות LM-79 .ממעבדה מוסמכת 

 
 נצילות אורית .1.8.8

 
 לומן לואט. 884 -לא תרד מ LEDהנצילות האורית של גופי תאורה עם מקור אור   
 לומן לואט. 820 -לא תרד מ  LEDהנצילות האורית של נורת  
 46 % -הנצילות האורית של גוף תאורה פלורסצנטי עם רפלקטור פרבולי לא תרד מ 

 עבור תאורה ישירה.
 

 קופסת אביזרים של גוף תאורה משוקע: .1.8.8
 

קופסת אביזרים של גוף תאורה משוקע, שאינה חלק אינטגרלי של גוף התאורה, תחוזק  
ני מוטות עיגון או פסי חיזוק לפחות, באופן לתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות ש

שיבטיח את יציבותה המכנית גם בעת פתיחת מכסה הקופסה וסגירתו וטיפול באביזרי 
הקופסה הפתוחה. מכסה הקופסה יותקן כך שיאפשר ראיה נוחה וגישה נוחה לבורגי 

 המכסה ללא שינוי בהתקנת הקופסה המחוזקת כאמור.
 

 תאורת חירום:  .1.8.8
 

 ד מאושרת עבור תאורת חירום: רשימת ציו 
 

"אנלטק" או "אלקטרוזן" או "געש" או "אלקטרולייט" או  –יחידות החירום   .א
"OVA או ""Philips" או "Xylux". 

"וארטה" או "פיליפס" או "ג'נרל אלקטריק"  -לתאורת חירום  מטלמצברי ניקל  .ב
ות גבוהות (( מיוחדות לטמפרטורEnergizer( או "אנרג'יג'ר" Saftאו "סאפט" )

"(T.)" 
 

 :למתקני חשמל של המפרט הכללי 41.49.43בנוסף לאמור בסעיף  
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לחיבור לבקרת מבנה לצורכי  DALIגוף התאורה יכלול גם יחידת תקשורת  .ג
 עמידה בדרישות התקן הישראלי לבקרה על גוף התאורה.

מודולים חיצוניים לתאורת חירום )המכילים ממיר, מטען, מערכת פיקוד  .ד
( יסופקו כשהם בתוך מארז מגן מחומר שאינו דליק, עם אוורור ומצברים

 מתאים, וחיבורים באמצעות מהדקים מוגנים ממגע מקרי.
תכליתי ייעשה לגוף התאורה ולא לאביזר -חיבור הזנת החשמל לגוף תאורה דו .ה

החירום וזאת על מנת להבטיח את המשך פעולת גוף התאורה גם כאשר יחידת 
 וקה / החלפה. החיבור יהיה באמצעות פלג חיבור בלבד.החירום בתיקון / תחז

התקנת יחידת החירום בגוף תאורה )כאשר נדרשת התקנה אינטגרלית( תיעשה  .ו
 אך ורק על ידי יצרן יחידת החירום או נציגו המוסמך.

 
 824זמן הגיבוי של המצברים לפעולה אוטונומית של גוף תאורה חדש יהיה  .ז

 קות.ד 34דקות, וכעבור ארבע שנים 
 

 שווה ערך לגוף תאורה:  .1.8.1
 

מחיר גוף תאורה חלופי לזה שבהצעת הקבלן בכתב הכמויות והצעת המחירים ייקבע גם  
 באופן הבא: 

 
 X=Knew (:) Kold (*) Pold  

 
 כאשר: 

 
X  .המחיר המבוקש של הגוף החלופי = 

 
Knew  .המחיר הקטלוגי של גוף התאורה החלופי = 
Kold  גוף התאורה המקורי. = המחיר הקטלוגי של 
Pold  .המחיר בהצעת הקבלן של גוף התאורה המקורי = 

 
הקבלן רשאי להציע שווה ערך לגוף התאורה המופיע בכתב הכמויות. במקרה זה, עליו  

 לנקוט בפעולות הבאות: 
 

 לבקש את רשותו של המפקח להציע גוף תאורה שווה ערך.  -
דריכל המהנדס והמפקח את לאחר קבלת רשותו של המפקח, להביא בפני הא -

הגוף המקורי הנדרש בכתב הכמויות, וכן את גוף התאורה "שווה הערך המוצע". 
הקבלן יציין את מקור האספקה של הגוף החלופי, את מחירו הסיטונאי ואת כל 

 הפרטים הטכניים המסופקים לגוף זה על ידי היצרן שלו. 
 
את שני גופי התאורה על מנת במידה ויידרש, יהיה על הקבלן להפעיל )להדליק(  -

 שניתן יהיה לערוך השוואה ביניהם גם בזמן עבודה. 
 
ביחד עם האמור לעיל יציג הקבלן דו"ח תאורה השוואתי בין שני הגופים הנ"ל.  -

הדו"ח ייערך על ידי מעבדת תאורה מוכרת על ידי מכון התקנים הישראלי, ובו 
 יושוו הביצועים של שני גופי התאורה. 

 
עיון במסמכים ובגופי התאורה יכריעו הנוגעים בדבר בנושא הגוף החלופי, תוך לאחר  

תקופה שלא תעלה על שבוע ימים מיום ביצוע המבחן ההשוואתי החזותי, שבו יוצגו גם, 
כאמור, כל המסמכים הנדרשים. על הקבלן לקבל את הכרעת הגורמים לגוף שווה ערך 

 בכתב, על ידי רישום ביומן עבודה. 
 

 אישור גופי תאורה טבלת .1.8.8
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את גופי התאורה, הציוד והאביזרים המיועדים  
 לשימוש בפרויקט, ולרבות המפורט בטבלה שלהלן:

 



49 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

   חומרים הנדרשים לצורך קבלת אישור   

 תיאור

וג
טל

ק
 

א
מ

וג
ד

 

"י
ת

ר 
שו

אי
 

ה
צב

ה
ט 

טו
שר

כל 
רי

אד
ר 

שו
אי

 

"י
ח

ח
ר 

שו
אי

 

תאריך 
אישור 

 יועץ

 , הערותדגשים

גופי תאורה משוקעים 
 בתקרות ביניים

X X X   X       

גופי תאורה בהתקנה 
 גלויה, פנימית

X X X   X       

גופי תאורה ייעודיים 
 לחדרי מקלחת, אמבטיה

X X X   X       

גופי תאורה להתקנה 
 חיצונית

X X X   X       

       X   X   X עמודי תאורה

       X   X   X זרועות לעמודי תאורה

דריברים לגופי תאורה 
 לד, ללא עמעום

X X X           

דרייברים לגופי תאורה 
 לד, עם עמעום

X X X           

           X   X נורות לד

           X   X סרטי תאורה לד

               X פאנל הדלקת תאורה

חיישני נוכחות לחסכון 
 באנרגיה

X             ל סוגי לכ
 השימושים

עם מנגנון בקרה      X X X   X תאורת חירום
DALI 

גופי תאורת חירום 
 להכוונה ושילוט

X X X   X     לכל סוגי ההתקנה 

 
 

 נקודות:  .1.1
 

 כללי:  .1.1.8
 

 של המפרט הכללי:  0800.47 בנוסף לאמור בסעיף 
 

מושחל  FR-XLPEחוט נחושת עם בידוד פי.וי.סי. מושחל בצינור, או כבל  -" "מוליך 
 בצינור או מותקן בתעלה. 

 
 בכמות בהתאם לצורך, לרבות מוליך הארקה. -" "מוליכים 

 
 מתקן החלוקה יבוצע בכבלים להוציא המפורט להלן: 

 
 "נקודה" תבוצע בחוטים רק כאשר: 

 
 החוטים מושחלים בצינור. -
 אין קטע תוואי בו מבוצעת הנקודה בכבל. -

ה ברצפה )דהיינו במילוי, בחלל רצפה כפולה או אין קטע תוואי בו מבוצעת הנקוד -
 במקום העשוי להיות במגע עם מים(.

 אין קטע תוואי של הנקודה בהתקנה שמחוץ למבנה. -

 אין קטע תוואי בו מבוצעת הנקודה בתעלה מכל סוג. -
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 צינור:

בכל מקום בו מופיעה המלה "צינור" או "צינורות" בתיאור הנקודות במפרט הכללי,  
 עות של "מוביל" כמתואר להלן:יהיה המשמ

 
, או בהתקנה סמויה צינור פלסטי כפיף כבד )מריכף( מטיפוס "פד" או "פנ" -" "מוביל 

צינור פלסטי קשיח כבד )מרירון( בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית בהתקנה גלויה, אם 
 לא צוין אחרת. 

 
שוריינים בהתקנות מחוץ למבנה יהיה המוביל וקופסאות המעבר והחיבורים  מ 

 ומגולוונים כמתואר.
 

מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר  24קוטר מוביל לביצוע נקודה בהתקנה סמויה יהיה   
 מ"מ או כמצוין בתוכניות. 20מוביל לביצוע נקודת תקשורת או טלפון יהיה 

 
מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר  24קוטר מוביל לביצוע נקודה בהתקנה גלויה יהיה   

 מ"מ או כמצוין בתוכניות. 20נקודת תקשורת או טלפון יהיה  מוביל ביצוע
 

 ( ס"מ אם לא מצוין אחרת. 8.0*6מידות תעלה פלסטית לביצוע נקודה יהיה ) 
 

עם  סמויהלהתקנה  עגוליםאמפר שלושה פינים  83פאזי  -בית תקע חד - "בית תקע" 
"ל, כל זאת אם מסגרת בית התקע מחוזקת לקופסת הגב עם ברגים וקופסה מיוחדת לנ

 לא צוין אחרת. 
 

 להתקנה סמויה לרבות קופסה מתאימה.  - אביזר ללא ציון מיוחד 
 

במחיצת גבס, משוקעת ביציקה, תחת הטיח, משוקעת בהתקנה  - "התקנה סמויה" 
 בריהוט או בחלל תקרת ביניים. משוקע במילוי, 

 
 נקודת שליטה על מאור  .1.1.8

 
עות דימר דיגיטלי. הנקודה כוללת מוביל מיועדת לשליטה על נקודת מאור באמצ 

 8.0כמתואר, שני מוליכים בגוונים שונים בהתאם לשיטת הבקרה על העמעום בחתך עד 
ממ"ר כל אחד, התחברות למשנק אלקטרוני של גוף התאורה מצד אחד ולדימר 

אלקטרוני בלוח החלוקה מהצד השני, ולרבות עזרה בהפעלה וכוון הדימרים 
 המיתקן. האלקטרוניים של 

 
וולט( יהיה גוון מוליכי הבקרה  4-84במקרה של שליטה באמצעות מתח ישר ) 

שחור/אדום. במקרה של שליטה דיגיטלית יהיה כבל הפיקוד בהתאם להנחיות ספק 
 הדימר הדיגיטלי. 

 
( כוללת Up-Downבמקרה של שליטה על דרייבר או משנק אלקטרוני בעל כניסות מגע ) 

 הקצה עם לחצן דו כווני קפיצי )מנוחה במצב אמצעי(. הנקודה גם את אביזר
 

 קופסת אביזרים לחשמל ותקשורת .1.1.8
הקופסה מיועדת להתקנת אביזרי חשמל  ותקשורת, ומאושרת ככזו על ידי מכון  

"בזק". הקופסה עשויה מחומרים כבים מאליהם. ראה לדוגמא: -התקנים הישראלי ו
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סה )המסגרת וקופסת הגב( וכל אביזרי העזר המיועדים להתקנת בסעיף זה כלולה הקופ 
אביזרי הקצה. אביזרי הקצה )בתי תקע לכוח, טלפון, תקשורת ודומה( נמדדים במסגרת 

 הנקודות.
 

 נקודת שקעים מתועשת .1.1.8
 

הקופסה מיועדת לשרת מגוון בתי תקע, בשילוב עם לרבות קו זינה, אביזרים וקופסה.  
. הציוד והקופסאות כדוגמת ם למפורט בכתב הכמויותהגנות וממסר פחת בהתא

 התמונות שלמטה, בהתאמה לרמת האטימה הנדרשת בתכנון:
 

             
 
 
 
 
 
 

  IP44       IP67 
 

 ים גם:בסעיף זה כלול 
 

 מוליכים ומובלים. –קו הזינה כמתואר בכתב הכמויות  -

ם לתכולה של הקופסה, פלסטית משורינת ולרבות מכסה ו/או מכסים בהתא -
 האביזרים.

 אביזרי הקופסה. -

 אביזרי עזר לחיבור קו הזינה, להתקנת האביזרים וחיבורם. -
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 נקודת ב"ת למזגן  .1.1.8
 

כמו נקודת בית תקע כוח, אך סיומת בבית תקע מוגן מים מתברג כדוגמת "המחבר  
תקע  והמקשר", ולרבות אספקת התקע התואם, התקנתו וחיבורו על כבל המזגן.

אופקית יהיה עם נעילת הברגה כמתואר לעיל או מצויד בפחית מתכת בהתקנה 
 מגולוונת להתקנתו אנכית ולא אופקית.

 
 נקודת ב"ת כוח, מפ"ז ומנורת סימון  .1.1.8

 
 ( אמפר ומנורת סימון, בהרכבים. 83*2כמו נקודת ב"ת כוח, אך לרבות מפ"ז ) 

 
 נקודת לחצן חירום  .1.1.8

 
ממ"ר, אביזר מיוחד ללחצן חירום  8.0בחתך מ"מ, מוליכים  24הכוללת מוביל בקוטר  

רק לאחר פעולה הכולל קופסה צבועה אדום, חזית פלסטית לשבירה ביד, לחצן הפועל 
 כפולה:

 
 .עם שבירת החזית הנ"ל -

 לחיצה על הלחצן. -בנוסף, לאחר השבירה  -

 
 ושילוט בעברית בהתאם למקרה.  c/o *2הלחצן יהיה בעל מגעי עזר  

 
 ק נקודת פיקוד מרחו .1.1.1

 
בעלי ממ"ר וסיומת בשני לחצנים  8.0מ"מ, מוליכים בחתך  24הכוללת מוביל בקוטר  

 בהתקנה סמויה עם שילוט בהתאם למקרה. כל אחד  c/o *2מגעי עזר 
 

 נקודת הארקת מיתקן טלפון  .1.1.8
 

מ"מ, מוליך  24להארקת ארון טלפון או טלפון ציבורי או דומה, וכוללת מוביל בקוטר  
השוואת פוטנציאלים או פס הארקה בלוח קרוב )בהתאם למקרה(  ממ"ר לפס 3בחתך 

 וחיבור לבורג הארקה בארון טלפון או בטלפון ציבורי. 
 
 

 נקודת הארקת מיתקן מתכתי  .1.1.88
 

מ"מ, מוליך נחושת בחתך  20הכוללת חיבור לפס השוואת פוטנציאלים במוביל בקוטר  
( ושילוט "הארקה, לא ממ"ר, שלות חיבור או מהדק חיבור )בהתאם למקרה 83עד 

 לפרק".  
 

 נקודת איטום מעבר נגד אש  .1.1.88
 

איטום ייעשה בכל המקומות המהווים מעבר בין אזור אש אחד למשנהו, כמוגדר  
 בתוכניות הבטיחות. 

 דקות.  824 -עמידות האיטום למעבר אש לא תקטן מ -
ויענו  GRUNAUמתוצרת  KBSהחומרים והשיטה לביצוע האיטום יהיו כדוגמת  -

 רישות אחד התקנים  לפחות: לד
 

 DIN 4102 -  
 - UL 263  
 - NFPA 251  
 - BS 476  
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חומרי האיטום יעמדו במים ובכל תנאי מזג אויר, יהיו גמישים ויאפשרו הוספת /  -
 החדרת מוליכים נוספים דרך המעבר לאחר אטימתו. 

 400במגע עם אש ללא פליטת גזים רעילים. רמת הרעילות תהיה כמפורט בת"י  -
 ותענה על דרגת הרעילות שאינה נחשבת למסוכנת לחיי אדם. 

 
 יישום האיטום יהיה כדלקמן:  

 
ק"ג למ"ק,  34מ"מ ובצפיפות של  34פתח ייאטם על ידי לוחות צמר סלעים דחוס בעובי  

מ"מ.  8.0בעובי אחיד של    FlamMastikמצופים משני צידיהם בשכבה אחידה של 
מ"מ ממידות הפתחים על מנת ליצור לחץ על הפתח  6 -ים במידות הלוחות יהיו גדול

 בעת ההתקנה. 
 

בכל שטח המגע בין הלוחות לבין   KBS Sealantלפני התקנת הלוחות יש למרוח שכבת  
הקיר ובין הלוחות והכבלים. לאחר התקנת הלוחות יש לאטום חללים שלא נאטמו על 

 KBSנוסף של האטם הנ"ל ) ידי הלוחות באמצעות צמר סלעים בתפזורת, וציפוי

Sealant .) 
 

 
  KBS -מראה כבלים לאחר שימוש בצמר סלעים וציפוי ב

 
 מ"מ .   64בפס ברוחב  FlamMastik -מסביב לפתח האטום יש לצפות ב 

 
בשכבה  FlamMastikחר התקנת הכבלים יש לצפותם באמצעות מריחה או התזה של לא 

מ"מ לאחר הייבוש. ציפוי הכבלים ייעשה בשתי שכבות שזמן  2.0 -שעוביה לא נופל מ
 שעות.   20הייבוש ביניהן 

 
דצמ"ר )שמונה  1המדידה של "איטום מעבר נגד אש" תהיה קומפלט לכל פתח שגודלו  

שטח  -רטה". גודל הפתח -פתחים במידות גדולות יותר ימדדו "פרו דצימטר רבועים(.
 חזית אחת שלו.

 
 נקודת איטום מעברי כבלים למקלטים  .1.1.88

 
לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל  

הדרוש על מנת לבצע איטום למעברי כבלים למקלט או המרחב המוגן )להלן "מקלט"(, 
כנדרש על ידי שלטונות פיקוד העורף. שיטת האיטום תיבחר על ידי הקבלן בהתאם 

 לתנאי ההתקנה, והיא תהיה אחת מהשתיים או שילוב של השתיים: 
   
 הגנת מעברי כבלים בודדים, באמצעות צינורות מעבר אטומים.  -  
 הגנת מערכת כבלים, באמצעות מסגרת מעבר מלבנית ואטמים פנימיים.  -  
   
שיטת ההתקנה של מערכת האיטום תהיה "סמויה", הקבלן יכין את המעבר הדרוש לו  

מבעוד מועד, בטרם יציקת הדופן המיועדת למעבר )קיר או תקרה(, ובתוך המעבר יתקין 
תהיה זו מסגרת עגולה או  -הקבלן את המסגרת המיועדת לקלוט את ציוד האיטום 

 מסגרת מלבנית. 
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כבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים לאחר ביצוע מעבר ה 
המתאימים לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים. כל ציוד האיטום וטכניקות 

העבודה יהיו מטיפוס המאושר על ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע בהתאם 
 להנחיות יצרן וספק הציוד. 

   
 ל פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים. מערכת האיטום תהיה בעלת אישור ש -
 DIN-ו 043המערכת תהיה בעלת יכולת עמידות לאש לשעתיים, לפי תקן בריטי  -

4102  . 
 בר.  6.0המערכת תאטום נגד חדירת גזים בלחץ של  -
  DIN 53521המערכת תעמוד בפני תקיפת כימיקלים כמתואר בתקן  -
 . DIN 53508המערכת תעמוד בפני בליה ממושכת לפי תקן  -
 אטמוספרות.  3המערכת תעמוד בפני חלחול מים בלחץ של  -
   
המדידה תהיה בשיטה של "קומפלט" למרחב מוגן מכל סוג שהוא, כשבמחיר כלולים כל  

העבודות והחומרים המתוארים, עבור כל הכבלים המיועדים לעבור דרך אותו מרחב. 
של אותו יצרן, מבוצעים כל האביזרים המשרתים את מערכת האיטום יהיו מקוריים 

לפי הנחיותיו ובאישורו של נציגו המוסמך )בישראל( של יצרן המערכת ובעלי אישור 
 פיקוד העורף, כאמור. 

 

 
 
 

 דוגמא לביצוע איטום מעבר צנרת למרחב מוגן / מקלט
 
 

 נקודת הפעלה למפוח נחשון  .1.1.88
 

פעלה, לרבות הכוללת מוביל כמתואר מהמפוח או היחידה המבוקרת ועד קופסת הה 
 מ"מ.  0קופסת גב וחוט משיכה פרלון  
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 נקודת הזנה למכונה  .1.1.88
 

הכוללת מוביל בהתאם למתואר בטבלה שבהמשך )בהתאם לגודל המכונה(, כבל בחתך  
 כמתואר, וסיומת כדלקמן: 

 
 .ליד המכונה, על קיר או על קונסטרוקציה מתאימה יותקן מנתק הספק 

 
מנתק ההספק יהיה בעל  מים, בגודל בהתאם למכונה.אטום ומוגן מנתק ההספק יהיה 

 ( קטבים עבור מעגל תלת פאזי.0פאזי, וארבעה )-( קטבים עבור מעגל חד2שני )
 

עד  ניאופרן גמיש מהמפסק הנ"ל יותקן קו משוריין, מגולוון, עם מעטה פלסטי, עם כבל
למכונה  למכונה אם בהתקנה גלויה או בהתקנה סמויה לרבות חלקה ברצפה, וחיבור

 לרבות עזרה בהפעלה  ראשונית.
 

  מודגש כי הקטע האחרון של הכבל יבוצע בכבל ניאופרן נחושת גמיש.
 

 ביצוע התחברות למנוע או מכונה יבוצע באופן הבא: 
 

לקופסת החיבורים של גוף המכונה או המנוע יחובר קטע צינור פלדה מגולוון, קשיח.  - 
בזוית, בהתאם לדרישות תנאי ההתקנה בכל מקרה קטע זה יכול שיהיה ישר או שיהיה 

ומקרה. בכל מקרה, לא יעלה אורכו של קטע ישר זה על מספר סנטימטרים בודדים, 
ייעשה שימוש רק בקשת או זווית, ללא  -ובמקרה של שימוש בקשת או זווית מתועשת 

 המשך של קטע ישר. 
 

ק לקופסת החיבורים של קטע קשיח זה יצויד בהברגה בקצהו החודר לקופסה, ויחוז 
האחד בחלקה הפנימי של הקופסה והשני בחלקה  -המכונה באמצעות שני אומים 

 החיצוני של הקופסה. 
 

בהמשך לקטע הצינור הקשיח יבצע הקבלן קטע צינור גמיש. הצינור הגמיש יהיה  
 ס"מ.  24מגולוון, כמתואר, ועם מעטה פלסטי. אורכו של הקטע הגמיש לא יעלה על 

 
חר הקטע הגמיש ימשיך הקבלן בביצוע המיתקן בצינור גמיש או קשיח, בהתאם לא 

 למקרה. 
 

 מודגש בזאת כי אין להתחבר עם צינור גמיש ישירות לקופסת המכונה.  
 

 להלן פירוט הערכים בהתאם לגודלי המכונות השונות: 
 

 להלן פירוט הערכים בהתאם לגודלי המכונות השונות: 
 

הספק 
 המכונה 

 כ"ס  64עד  כ"ס  24עד  כ"ס  80עד  כ"ס  82עד  כ"ס  1עד  כ"ס  0עד 

חתך 
 המוליכים 

0*8.0 
 ממ"ר 

0*2.0 
 ממ"ר 

 ממ"ר  83*0 ממ"ר  84*0 ממ"ר  3*0 ממ"ר  0*0

 מ"מ  34 מ"מ  04 מ"מ  04 מ"מ  62 מ"מ  20 מ"מ  20 קוטר המוביל 

 אמפר  36*4 אמפר  04*4 אמפר  04*4 מפרא 20*4 אמפר  20*4 אמפר  20*4 גודל מפ"ז 

 
 

  אמפר 20עד   אמפר 24עד   אמפר 83עד  המכונה  זרם

 ממ"ר  3*6 ממ"ר  0*6 ממ"ר  2.0*6 חתך המוליכים 

 מ"מ  62 מ"מ  20 מ"מ  20 קוטר המוביל 

 אמפר  20*2 אמפר  20*2 אמפר  83*2 גודל מפ"ז 
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 אופני מדידה מיוחדים:  .1.8
 

יהיו מחירי היחידה המופיעים בהצעת הקבלן כוללים  בנוסף לאמור בכל מקום אחר, 
, להוציא פריטים את כל המתואר במפרטים  הרגילים והמיוחדים ונוגע לאותו סעיף

ישולם עבורו רק פעם  –היה ונושא זה או אחר יפורט בכתב הכמויות  הנמדדים בנפרד.
כלול  –ט אחת, במסגרת הסעיף המפורט הנ"ל. כל אשר לא פורט בנפרד ותואר במפר

 בהצעת הקבלן, כאמור.
 

מחיר נקודה בהצעת הקבלן כולל את כל החומרים האביזרים והעבודות המתוארות  
 ונוגעים לאותה נקודה.  -הן הכלליים והן המיוחדים  –במפרטים 

 
מחיר מערכת אלקטרונית כולל את כל המרכיבים ומערכות המשנה ומערכות האספקה  

ות התיכנות וההטמעה, שיחד מהווים מערכת המבצעת הנלוות לרבות התוכנות, עבוד
 את כל הנדרש במפרטים הרלבנטיים, חומר ועבודה. 

 

 :אספקה על ידי גורם אחר .1.8.8
 

אספקת המידע, התיאום וכל המתואר במקרים של אספקת אביזרים או עבודה על ידי  
 אחרים יהיה ללא תשלום נוסף או מיוחד.

 
 ספר המתקן .1.8.8

 
המתקן" על עותקיו ולרבות תוכניות ממוחשבות כמפורט הכנה ומסירה של "ספר  

 במפרט המיוחד יהיו כלולים במחירי העבודה ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד.
 

 הדרכה .1.8.8
 

ביצוע הדרכת תיפעול ותחזוקה של כל המתקן על מערכותיו כמתואר במפרט המיוחד  
 יהיה כלול במחירי העבודה ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד.

 
 הארקת תעלות כבלים .1.8.8

 
כל המתואר בהארקת תעלות כבלים יהיה כלול במחירי התעלה ולא ישולם עבורו  

במיוחד או בנפרד. מוליך הארקה ראשי )בלבד( המותקן בתעלה לצורך זה יהיה 
 למדידה.

 
 כבלים מעכבי בעירה התקנת .1.8.8

 
ת של אמצעי במחיר כבלים מעכבי בעירה כלולות גם כל המשמעויות המיוחדות והנוספו 

ההובלה עבורם, לרבות ברגים, צינורות, מתלים לתעלות, תעלות, קופסאות חיבורים 
 כולם לעמידה בתקן הרלבנטי כמתואר במפרט המיוחד. –ומעבר וכיו"ב 

 
 מריחת כבלים ביציאה מלוח חלוקה .1.8.8

 
 מחיר כבלים כולל מריחתם בחומר מונע אש ביציאה מלוח חלוקה או בכניסה אליו.  

 
 אביזרים הארקת .1.8.8

 
לא ישולם בנפרד או במיוחד עבור הארקות אביזרים כמתואר במפרט המיוחד ומחירם  

 יהיה כלול במחיר הנקודה, העבודה או האביזר הנוגעים בדבר.
 

 מגעי עזר לבקרת מבנה .1.8.1
 

מגעי עזר השמשים כהכנה לבקרת מבנה וכל המתואר בסעיף הרלבנטי לא יהיו למדידה  
 הציוד המתאים.  ומחירם יהיה כלול במחיר
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 : תכולת מחירי לוח וציודו .1.8.8
 

מחיר לוח לרבות הובלה, פריקה העברה התקנה חיבור והפעלה במקום המיועד  -
 באתר.

השטח המפורט בכתב הכמויות עבור "מבנה לוח" אפשר שיהיה ליותר מאשר לוח  -
 בודד. 

ם מחיר ציוד שבהצעת הקבלן יינתן עבור ציוד מורכב מחווט ומחובר בלוח, תוא -
 את זרם הקצר המתחייב במקום ההתקנה.

 מחיר לוח כולל אטימתו לאחר יישום כבלי כניסות ויציאות. -

 מחיר לוח כולל מחיצות הפרדה בין שדות שונים לכל גובה הלוח. -

מחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל כלול במחיר לוח או אביזריו  -
 ולא ישולם עבורם בנפרד או במיוחד. 

 
 מאמ"תמחיר  .1.8.88

 
לא תשולם תוספת או מחיר מיוחד עבור מאמ"ת בעל בסיס גדול מהנדרש בתיכנון או  

 בכתב הכמויות עקב סטנדרטים של ספק / יצרן הציוד. לדוגמא:
 

 אמפר. 844עד  36אמפר, לכיול בתחום  844*6נדרש בתיכנון מאמ"ת  -
אחר  אמפר בסעיף מסוים, ואילו בסעיף 844בכתב הכמויות מופיע מאמ"ת עד  -

 אמפר. 834מופיע מאמ"ת עד 

אמפר, אלא בסיס עד  844ליצרן הציוד המסופק בפרויקט הספציפי אין בסיס עד  -
 אמפר" מבחינת המחיר. 834אמפר, המכוסה בסעיף "עד  820

למרות זאת, עבור הדרישה דלעיל ישולם רק כפי שמופיע בכתב הכמויות תחת  -
ק מאמ"ת בעל בסיס גדול יותר אמפר", אף על פי שסופ 844הסעיף "מאמ"ת עד 

 אמפר(. 820)

 

 מחיר מא"ז .1.8.88
 

מחיר חיגור שני מא"זים או יותר יהיה כלול במחיר המא"זים ולא ישולם בעדו )של  
 החגור( בנפרד.

 
 ספקי כוח לזינה צפה .1.8.88

 
ספקי כוח לזינה צפה לא יהיו למדידה ומחירם יהיה כלול במחירי הסעיפים השונים,  

 מיועד ומחוברים לציוד לו הם מיועדים.כשהם מותקנים במקומם ה
 

 שילוט אביזרים .1.8.88
 

כל המתואר בשילוט אביזרים כלול במחיר האביזר ו/או הנקודה ולא ישולם עבורו  
 במיוחד. 

 
 וצינורות קופסאות .1.8.88

 
צינורות יתאימו לתנאים בהם הם מותקנים. קופסאות לא תימדדנה בנפרד ותתאמנה  

ישולם בנפרד או במיוחד עבור קופסאות  ללמתקן המובלים בו הן מותקנות. לא
 משורינות ו/או אטומות ו/או מוגנות אש כאשר הן חלק ממתקן החלוקה.

 
 קופסאות גב לאביזרים בריהוט .1.8.88

 
לא ישולם במיוחד עבור ביצוע אבזרים בריהוט וכל המתואר בסעיף הרלבנטי יהיה כלול  

 במחירי הנקודות השונות.
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 גופי תאורה .1.8.88
 

חים והכנות אחרות כנדרש בתקרות ביניים, תקרות קונסטרוקטיביות מחירם לרבות פת 
 או מחיצות מכל סוג.

 
גופי התאורה שבכתב הכמויות מייצגים גם חלופות של המזמין. לעתים, מפורטות בכתב  

הכמויות כמויות חלקיות של גוף מסוים וכמויות משלימות בגוף תאורה נוסף או אפילו 
לבחור בחלופה זו או אחרת מבין הגופים המתוארים,  שניים נוספים. המזמין רשאי

להגדיל או להקטין כמות זו או אחרת מהכמויות המפורטות בחלופות האחרות וזאת 
מבלי שלקבלן תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה של גוף זה או אחר כפי שבאים לידי 

 ביטוי בהצעתו. 
 

 זמין בכל הנוגע לכמויות.כל האמור לעיל לא בא להפחית משאר זכויותיו של המ 
 

 מדידת נקודות .1.8.88
 

לא תהיה הפרדה בין מדידת נקודות בהתקנה גלויה למדידת נקודות בהתקנה סמויה,  
או בין מדידת נקודות במתקן משורין שמחוץ למבנה לבין מדידת נקודות ב מתקן 

 פלסטי בתוך מבנה אלא אם מופיע בנפרד בכתב הכמויות. 
 

 איטום מעבר נגד אש .1.8.81
 

דצמ"ר )שמונה  1ידה של "איטום מעבר נגד אש" תהיה קומפלט לכל פתח שגודלו המד 
שטח  -רטה". גודל הפתח -דצימטר רבועים(. פתחים במידות גדולות יותר ימדדו "פרו

 חזית אחת שלו. 
 

 נקודת איטום מעברי כבלים למקלטים .1.8.88
 

מוגן  המדידה של "נקודת איטום ...למקלטים" תהיה בשיטה של "קומפלט" למרחב 
מכל סוג שהוא, כשבמחיר כלולים כל העבודות והחומרים המתוארים, עבור כל הכבלים 

 המיועדים לעבור דרך אותו מרחב.
 

 מתח נמוך מאד נקודת .1.8.88
 

 המדידה כוללת גם את החלק היחסי של הקו או המעגל או התוואי עד מוקד המערכת. 
 

 גילוי אש ועשן .1.8.88
 

 הבאים בלבד:  במערכת גילוי אש ועשן ימדדו האלמנטים 
    

 גלאי אש ועשן למיניהם.  -
 רכזת גילוי עשן על כל מרכיביה.  -
 כאשר אינו כלול בגלאי או באביזר קצה אחר.  -יחידות כתובת, לרבות מארז  -
 אביזרי קצה כמו צופרים, נצנצים וכיו"ב.  -
 חווט נקודת קצה מכל סוג הוא. תשתיות צנרת נמדדות בנפרד.  -
     
בידוד של העניבות, שמחירם יהיה כלול במחיר הרכזת. לא תהיה לא ימדדו מודולי  

הבחנה במדידה של יחידות הכתובת בין יחידת כתובת לגלאי, או יחידת כתובת לברז 
 חשמלי, או כל יחידת כתובת אחרת. 

    
כל הדרוש לפעולתה המושלמת של הרכזת, לרבות ספקי כוח, מארזים, מודולים  

כלולים במחיר הרכזת ולא ישולם  -יכנות, שילוט וכיו"ב למיניהם, סלי כרטיסים, ת
 עבורם במיוחד או בנפרד. 
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לא ימדדו אמצעים מיוחדים כאשר דרושים עבור אביזרי קצה בהתקנה שקועה או  
 בהתקנה גלויה.

 
 נקודת תשתית או חווט מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית .1.8.88

 
קודות המשתתפות במערכת הכיבוי נקודת תשתית כוללת את המובילים עבור כל הנ 

 האוטומטי:
 

 הגלאים בנשוא הכיבוי. -
 מנורת הסימון בנשוא הכיבוי. -

 יחידות הדווח וההפעלה עבור מערכת הגילוי והכיבוי. -

 מנורת האזהרה והסימון שלפני הפעלת הכיבוי. -

 ברזי ההפעלה / הנפצים להתנעת תהליך הכיבוי. -
 

ית כוללת את החווט והחיבורים של כל נקודת חווט של מערכת כיבוי אש אוטומט 
 הנקודות הנ"ל.

 
 

 תשתית לתקשורת ומנ"מ 0.06
 

 כללי:
תכנון התשתית להולכת כבילי מערכות התקשורת/מנ"מ יענה לדרישות התקן הישראלי מספר 

 העדכני בעת התכנון. 2חלק  8944ת"י 
כל תכנית אחרת, ( תהיינה נפרדות מAs madeתכניות תשתית התקשורת שיוכנו ע"י הקבלן )

תהיינה מתואמות לחלוטין לתכניות האדריכליות ושל יועץ התקשורת )על פיהן יבצעו קבלני 
 המערכות את מטלותיהם(.

 
 תשתיות פנים:

דלתות ואפשרות נעילה, כאשר  2הארונות התקשורת יהיו עשויים חומר בלתי דליק, כל ארון בעל 
מ"מ שעבר טפול כימי מקדים  24מסוג לבוד בעובי בגב כל ארון פנימה ולכל שטחו יותקן לוח עץ 

 כנגד רטיבות ואש. 
 תבוצע הפרדת מובילים למערכת התקשוב ולמערכת המנ"מ )טלפון, כריזה, גלוי עשן, בקרה וכד'(.

כל נקודות הקצה יחוברו לצרכי הזנת כבילה לארון תקשורת אזורי רלבנטי. שני קצוות הצנרת 
 הוי.יסומנו במספור שוטף לצרכי זי

 בכל הצנרות יושחלו חוטי משיכה כולל עודפים אשר יעוגנו בשני הקצוות.
 כבילי מערכות התקשורת כולן יבוצעו על ידי קבלני המערכות הרלבנטיות.

תותקן  –צנרת "אדומה"  –צנרת לגלוי עשן אשר לא תבוצע ביציקות המבנה ותהייה חבויה/גלויה 
 על ידי קבלן המערכת.

 
 דות קצה תבוצע כלהלן:שירשור צנרת לנקו

 בשרשור עפ"י אזורי חווט.  -רמקולים 
 נקודות לכל היותר. 64בשרשור של עד  –גלאי עשן 

 לחצני אש/צופרים במערכת גילוי אש בשרשור נפרד )לא משותף לגלאים(.
 מ"מ. 26כל נקודה ישירות למסד תקשוב אזורי בצינור בקוטר  –מחשבים 

 טלפון אזורי. כל נקודה ישירות לארון –טלפון 
תשתית לתקשורת לכל סוג מערכת לא תתוכנן ולא תותקן במקביל לתשתית קוי הזנת חשמל זרם 

ס"מ בקו אפקי/אנכי בין תשתית  24 -חילופין. במענה לאילוץ זה ישמר מרחק שלא יפחת מ
ס"מ אופקי/אנכי  64 -מ' יגדל מרחק זה ל 84החשמל והתקשורת. במקבילות רצופה העולה על 

 ת.לפחו
מעברים בקירות, תקרות וכל מחיצה בנויה אחרת יעשו באמצעות שרוולים פלסטיים "כבה 

 מאליו". לא 
 יועברו כבילים בקידוחים או מעברי קירות חשופים.

 
 ספרי מתקן ותוכניות עדות  1.82.2

 ASעם סיום העבודה וכתנאי למסירה סופית, יכין הקבלן ספרי מתקן ותכניות עבודה ) 

MADE) 9, נספח  6רט במסמך ג כמפו. 
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  תקופת הבדק ותקופת האחריות 1.82.6

 בפרק מוקדמות. 44.82הקבלן יהיה אחראי למערכת למשך תקופה כמפורט בסעיף  
 
 

 בדיקות, שילוט, סימון ותיעוד: 81.80.4

 כל כבל ישולט בשתי קצותיו בדגלון וסימון מודפס בלתי מחיק וברור. -
 פרו הסידורי ואת התיבה אותה הוא מזין.שילוט כבלי ההזנה יכלול את מס -
פסיסי החיבורים ישולטו בתגית זיהוי )מספור( פלסטיים מקוריים מדגם קרונה.  -

מספרים מלמעלה  84המספור יותקן בצד ימין של הפסים רציף בקפיצות של 
 למטה ומשמאל לימין.

 על גבי תיבות דלת תיבת הסתעפות מצידה החיצוני יוצמד שלט סנדוויץ חרוט -
 הכולל את שם התיבה ומספרה הסידורי.

בתום התקנת המערכת יבצע הקבלן בדיקת קצר / נתק לכל אחת מהנקודות  -
 מטר(. –שהותקנו באמצעות מכשיר מדידה )אוהם 

לאחר השלמת הבדיקות יכין הקבלן שלושה סטים של חוברות תיעוד הכוללות  -
 את המרכיבים הבאים:

 ון מיקום תיבות ההסתעפות תכניות אדריכלות הכוללות רישום סימ
ומספרם הסידורי. פירוט כבלי ההזנה בין תיבות ההסתעפות )סוג כבל 

ומספר גידים( ומספרם הסידורי. סימון מיקום שקעי הטלפון והשלוחות 
 )סוג הכבל מספר הגידים( ומספרם הסידורי.

 .סכמת פריסת הכבלים ורטיקלים 
 קע שרטוט מבט טבלת חיבור הכבלים בתיבות ההסתעפות על גבי ר

 חזיתי של סידור הפסיסים בארון.
 

 תשתיות תקשוב 0.05
הנחת תשתית לנקודות תקשוב מארון תקשורת קיים  עבודת הקבלן בפרק זה כוללת 

בקומה. התשתית כוללת את כל הנדרש להנחת כבלים מהלוח עד לנקודת הקצה כגון: 
קופסת אביזרים צנרת, תעלה , מעברים בקירות וכו' לרבות שקע לתקשורת מחשבים ב

 , אינו באחריות הקבלן ואינו חלק ממכרז זה.נקודות הקצה בכבלים  חווט או בודד.
 

 מערכת גילוי אש ועשן מטיפוס אנלוגי ממוען   0.02
בקומה קיימת מערכת גילוי אש שהינה חלק ממערכת גילוי וכיבוי בבנין. על הקבלן להתקין 

 רשת הגילוי הקיימת.אביזרי מערכת חדשים בהתאם לתכניות וחברם ל
מאותו  –ועם האביזרים הקיימים אביזרי המערכת יהיו כולם מתואמים לעבוד האחד עם השני 

 ומאושרים לעבודה באופן זה על ידי התקן הישראלי הנ"ל. -דגם וסוג
ומת"י. הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מן  FM,UL רכיבי המערכת ישאו אישורי 

הן כל המרכיבים האחרים, יהיו תואמים  לתקנים הנ"ל, ומופיעים בפרסומים הצד האלקטרוני ו
במהדורתו  UL-864האחרונים של מכוני תקינה אלו. מודגשת הדרישה לעמידה בדרישות 

(. כמו כן תאושר המערכת לפעולה אינטגרטיבית עם 2449בינואר  8 -האחרונה )תשיעית, החל מ
 (.Releasing devices) מערכות כיבוי אש אוטומטיות לסוגיהן

חיבור האביזרים אך ורק ע"י ספק הציוד, שיהיה סוכן / נציג מוסמך של יצרן הציוד ועליו להציג 
 מסמכים על כך בפני המפקח. 

חלק ג' כמפורט. התיכנון המוצע מהווה  8224מיקום מדויק של הגלאים יהיה לפי דרישות ת"י  
קום הסופי ייקבע על ידי הקבלן, באישור המהנדס, הצעה ראשונית למיקום אביזרי המערכת. המי

בהתאמה לכל התקנים האמורים ובהתאמה לתנאים בשטח לרבות גם מיקום מדויק של גופי 
 תאורה, פתחי מיזוג אויר )אם קימים(, מחיצות, קורות או כל הפרעה רלבנטית אחרת וכיו"ב. 

סטיה מהנ"ל תחייב תיקון הביצוע אחריות הקבלן להתחשב בכל האמור לעיל בעת ביצוע המיתקן. 
 על חשבון הקבלן. 

 
 יצרן המערכת והאביזרים 1.83.8

 כאמור לעיל, כל האביזרים החדשים יהיו מדגם וסוג מדוייק של האביזרים הקיימים. 
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 מוליכים 1.83.6
ממ"ר.  8.4 -המוליכים יהיו כמפורט בתקן, אך שטח החתך שלהם לא יקטן מ  

 ידי צבעים שונים. המוליכים יובדלו על 
החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מוצלב בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל  

אותה מרכזית גילוי אש אזורי גילוי  קולקטיבים כאשר החיווט לכל אזור הוא בעזרת 
 שני מוליכים.

אין להשתמש במוביל )צינור או תעלה( משותף למיתקן גילוי עשן ולמערכת/ות  
 ות. אחרת/

כל החיבורים בין הרכזת לציוד הקצה יהיה אחיד ורציף. במקרה הצורך לחיבורים,  
יעשו אלה אך ורק בתיבות סעף קומתיות. חיבורים כאלה יבוצעו על ידי הלחמה )ולא על 

 ידי חיבור במהדקים( ועליה )על האזור המולחם( שרוול מתכווץ. 
 קימא "מערכת גילוי אש". -רכל קופסאות הסעף והחיבורים תשולטנה בשילוט ב 

 
 תאור המרכיבים העיקריים 1.83.0

 הגדרות:   
אלקטרי, או חום, -גלאי ממוען הינו גלאי עשן אופטי, פוטו  - גלאי ממוען 

 המכיל מעגל אלקטרוני הכולל כתובת יחודית לגלאי. 
עניבה היא מספר גלאים )ממוענים( המחוברים ביניהם פיזית   -  עניבה 

 בכבל. 
מודול כניסה הינו מעגל אלקטרוני המסוגל לקבל כניסת מגע   - ודול כניסהמ 

 יבש ולהוסיף לה כתובת. 
מודול יציאה הינו מעגל אלקטרוני בעל כתובת המסוגל בעת   - מודול יציאה 

 פניה אליו להפעיל מגע יבש. 
נומרי, המציג את נתוני -אלפאLCD הינו לוח תצוגה מטיפוס   - צג דיגיטלי 

פי -נומרית, על-עקה ו/או נתוני שאילתא בצורה אלפאהאז
תכנות המשתמש. התצוגה תהיה בשפה העברית, בצג זה ובכל 

 אמצעי תצוגה אחר במערכת. 
קבוצה של אחד או יותר גלאים המוגדרים בתוכנה כאזור אש   - אזור אש 

אחד. אזור אש יכול להיות מורכב ממספר גלאים הנמצאים 
 בעניבות שונות. 

 הגלאים יהיו מאושרי תקן ישראלי, כאמור.   -לאים ג  
הגלאים יותקנו בתוך בסיסים אוניברסליים וניתן יהיה להחליף     

 גלאים ללא צורך בשינוי הבסיס. 
 קביעת כתובת הגלאי תבוצע בראש הגלאי.     
 בעת תשאול מהמערכת המרכזית ידווח כל גלאי על כתובתו.     
הגלאי גם קוד פנימי )שאיננו ניתן לשינוי פרט לכתובתו, ישלח     

ע"י המתקין( המציין את סוג הגלאי, כלומר בעת תקשורת עם 
 הרכזת ידווח הגלאי על הפרמטרים הבאים: 

 אלקטרי, או חום. -אופטי, פוטו -סוג הגלאי   -   
 כתובת הגלאי.  -   

 
  LED.כל גלאי יצוייד בשתי נוריות מטיפוס  
 צב נורמלי לציון תקשורת תקינה עם הרכזת. הנוריות יהבהבו במ 
 במצב של אזעקה ידלקו הנוריות באופן קבוע.  
 כל גלאי יכלול יציאה המאפשרת חיבור נורית סימון חיצונית.  
  TWO WIRE.שיטת החיווט של הגלאים תהיה  

 
 גלאי עשן אופטי  1.83.3

ים מינימליים. הגלאי יהיה להתקנה על או תחת הטיח, בעל מראה אסתטי וממד 
לדרישת האדריכל ניתן יהיה להתקין את הגלאי בהתקנה חצי שקועה בתקרת ביניים, 

 מבלי לפגוע ביכולתו לבצע הגילוי כנדרש בתקנים. 
 הגלאי יהיה חלק ממערכת ולא יפעל על מקורות אנרגיה עצמאיים ו/או עם צופר פנימי.  
י עשן. הגלאי יותקן כך שנורית הסמון הגלאי יצויד בנורית סימון אינטגרלית לציון גילו 

 תפנה לכוון הכניסה לאזור. 
פירוק הגלאי מבסיסו יעשה בקלות ובנוחיות גם אם הגלאי נמצא בגובה, ובאופן שלא  

ידרש כל ניתוק של חווט או דומה. המגעים בין הבסיס לגלאי יבטיחו אמינות פעולתו של 
 הגלאי. 
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בעל כושר כיסוי כמתואר בתקנים, וללא שימוש  אלמנט הגילוי של הגלאי יהיה אופטי, 
 באמצעים רדיואקטיביים. 

 הגלאי יהיה מתוצרת יצרן הרכזת, ומיועד לעבוד עימה.  
 מספר הרכיבים האלקטרוניים יהיה מינימלי. רכיבים אלקטרו מכניים לא יורשו.  
 מ' בשניה.  82הגלאי יהיה עמיד ברוחות צד ללא אזעקת שוא עד   
 יוגן ברשת מגן צפופה נגד חדירת גופים זרים.  תא החישה 
 מעלות צלזיוס. 00פעולת הגלאי לא תפגם עד טמפרטורת סביבה של   
 ללא אזעקות שוא.  10הגלאי יעמוד בלחות יחסית של %  
 ומוגן מפני הפיכת קוטביות. (RFI/EMI) הגלאי יהיה מוגן מפני אבק והפרעות חשמליות  
 ה מכוונת. תגובת הגלאי תנתן להשהי 
 וולט.  20מתח הפעולה של הגלאי לא יעלה על   
 הגלאי יהיה מותאם למערכת הבקרה המוצעת.  
 תהיה אפשרות לחבר נורית ציון נוספת במקביל לנורית הגלאי.  
 תהיה אפשרות, במידת הצורך, לחבר מספר גלאים לנורית ציון אחת.  
 ונים, ללא צורך בשינויים כלשהם. בבסיס הגלאי ניתן יהיה להרכיב גלאים מסוגים ש 

 
 צופר אזעקה ופינוי עם נצנץ:  1.83.1

 . 84חלק  8224הצופר יהיה מאושר ת"י   
 הצופר יהיה אלקטרוני, לפעולה על מתח האספקה הישר של הרכזת.  
 הצופר יכיל מתנד עצמאי, יחידת דחף ושופר.  
 יר הצופר. מטר מצ 6ד"ב לפחות במרחק של   94עוצמת הצופר תהיה   
 הפסקת פעולת הצופר תהיה על ידי העברת מתג "הפסקת אזעקה" ברכזת.  
הצופר יותקן עם נצנץ שיהיה חלק אינטגרלי ממנו ויפעל במקביל לפעולתו של הצופר.  

פעם בדקה, ובעוצמה שתאפשר זיהוי המקור ממרחק  34קצב ההיבהוב של הנצנץ יהיה  
 מטרים לפחות.  64של  

 
 

      
 

 גלאי חום 1.83.9
 הגלאי יהיה בעל התכונות הבאות:  
 ראה גלאי עשן.  -שיטת התקנה, בסיס, נוריות סימון  
הגלאי יגיב לקצב שינוי טמפרטורת הסביבה בזמן הניתן לכוון. תחום השינוי יהיה של  

 שניות.  204מעלות לדקה" בשלושים עד   84"
 6מעלות בסטיה שלא עולה על   01בכל מיקרה הגלאי יזעיק בטמפרטורה עליונה של   

 מעלות. 
 וולט.  20  -מתח עבודה  
 הגלאי לא יהיה רגיש ללחות הסביבה.  

 
 גלאי מיזוג )תעלה(  1.83.84

 .8224ותקן ישראלי   UL  ,FM 231הגלאי יהיה מסוג פוטואלקטרי נושא תו תקן  
 .VDC 20מתח נורמלי   VDC 21 - 80מתח העבודה של הגלאי: בין  
 מעלות צלסיוס. 4 - 34מפרטורת עבודה ט 
 רגל לדקה. 644 - 0444הגלאי יעמוד במהירות אויר בתחום של  
 הגלאי יכלול את ההתקן המכני להתקנתו בתעלות מיזוג אויר. 
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 לחצן אש 1.83.82
 לחצן האש יהיה בעל חזית פלסטית לשבירה. שבירתה תפעיל את אזעקת האש.  
 ל מנורת סימון בגוף הלחצן, לזיהוי מהיר של מקור האזעקה. הפעלת הלחצן תפעי 
 לחץ לאזעקה" או דומה.  -הלחצן ישולט בעברית "אש  

 
 מנורת סימון אש  1.83.86

מנורת הסימון תהיה מקורית של יצרן המערכת. ניתן יהיה לחבר למנורת סימון אחת  
 יציאות של מספר גלאים. 

ות האזור המוגן על ידי הגלאים אליהם היא כל מנורת סימון תשולט כנדרש למה 
 מחוברת. 

 
 מחזיק דלת אלקטרומגנטי 1.83.80

 מחזיק הדלת יהיה מסוג התקנה ע"י קיר. 
 ניוטון לפחות. 144כח אחזקה יהיה  
 .VDC 20+  84%מתח הפעלה  
 מיליאמפר. 94זרם פעולה  
 מעלות צלסיוס. 00טמפרטורת עבודה עד  
 .8224מאושר עפ"י תקן ישראלי מחזיק הדלת יהיה מדגם  

 
 

      
 רמקולים :  
הרמקולים יהיו ייעודיים לכריזת חירום למערכותתומכות חיים ולרבות נצנץ שיופעל  

 וכדוגמת הקיים בבנין. בחווט ייעודי
 4.20 -עם תחום בחירת הספק מ RMSוולט  44.4הרמקולים יופעלו על מתח של   - 

 ואט. 1.4ל
ינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה עוצמת שמע נומ  - 

84db  מטר. 6במרחק 
 

 ד"ב. 6 -לפחות, בשינויים קטנים   Hz 0444  -ל Hz 044תחום ההענות תהיה בין  
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 חווט בין חלקי המערכת.  
במידה ולא יצויין אחרת, יעשה החווט של הרמקולים בכבל ייעודי חסין אש בחתך   

חתך הכבל הנ"ל נבחר על מנת למנוע מפלי מתח על הקווים. במידה ודרוש ממ"ר.  8.4*2
יספקם הקבלן וזאת במחירי הצעתו  –כבל עם זוגות מפותלים או מפותלים ומסוככים 

)בסעיף חווט הרמקולים(. המהנדס היועץ יבדוק את תיפעול הציוד באתר ובמידה 
יתוקן הנזק על חשבון  -ווט וימצא כי הביצועים נופלים מהמצופה, והסיבה נעוצה בח

 ספק הציוד, על כל המשתמע. 
לאור האמור לעיל, יהיו כל מרכיבי המערכת בנויים עם מהדקי חיבור חיצוניים  

 להתחברות 
 

 UL Listedרמקול ושנאי קו לכריזת חירום,  1.84.3
הרמקול יותקן במארז מיציקת אלומיניום, אטום למים, קורוזיה, ואנדליזם ורעידות.  

למערכות כריזה  8014שמספרו   ULהרמקול והמארז יהיו עמידים באש בהתאם לתקן 
 בחירום. הרמקול יהיה בעל התכונות הבאות: 

  . 00046ווט לפי תקן דין  80הספק נומינלי   
 הרץ  0044עד   344ד"ב(   6תחום הענות )נקודות   
עבור דגם   VTF)או VT – 157UCדגם  Atlas / Soundolierזוית פיזור  ורגישות כדוגמת  

 משוקע בקיר( .
 הרמקול יהיה כדוגמת המובא להלן, אך לרבות נצנץ של מערכת גילוי האש והעשן: 
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות  1.83.83
 ASעם סיום העבודה וכתנאי למסירה סופית, יכין הקבלן ספרי מתקן ותכניות עבודה ) 

MADE) כמפורט. 
 

 ר אחידהשיטת מספו 1.83.84
 . מבנים  כמפורטהקבלן יטמיע את שיטת המספור האחידה למערכות וציוד ב 

 
 הוראות האחזקה 1.83.81

ככל שלא יאושרו ספרי המתקן במועד המסירה הרי שבתקופת הבדק ועד לאישור ספרי  
יפרט ורטות במהמתקן, הקבלן יטפל בציוד, כברירת מחדל, לפי הוראות האחזקה המפ

 הטכני המיוחד.
 

 הדרכה 1.83.89
 .עם סיום העבודה וכתנאי למסירה סופית ידריך הקבלן את עובדי המזמין או מי מטעמו 

 
  תקופת הבדק ותקופת האחריות 1.83.24

בפרק מוקדמות. בתקופה של   הקבלן יהיה אחראי למערכת למשך תקופה כמפורט  
 .שנתיים לאחר קבלת המערכת על ידי המזמינה
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 חעבודות טי - 10 פרק
 

 טיח חוץ ופנים-דרישות כלליות 49.48
 

לא יותר להכין  .הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע 49.48.8
 .טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף .תערובת באתר

 
כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  49.48.2

" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-וון + פינת הגנה ממגול
 .ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה

 
בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  49.48.6

ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  80פיברגלס ברוחב מזערי של 
יש לדאוג  .ישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץהחב .לאורך תפר החיבור

 .לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות
 

ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  49.48.0
 .מכל צד של הפניה

 
 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  84כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  49.48.0

 .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי
 

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  49.48.3
 .שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח

 
המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  49.48.4

 .מ' 2X2נה במידות של לפחות תהיי
 

כלול  -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 49.48.1
 .במחיר החיפוי

 
 אופני מדידה מיוחדים 49.42

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  
 הסעיפים הבאים:

 .םטיח בחשפים וגליפי .א
 .יישום במעוגל ובשיפוע .ב
 .חיזוק פינות כמפורט לעיל .ג
 .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים  .ה

 וכיו"ב(
 .כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה .ו
שר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד כל עבודה א .ז

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 01פרק 
 

 כללי 84.48
 

יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות 84.48.8
 .המפקח

מניעת החלקה ובכל ל (2440החדש )אפריל  2249כל הריצופים יעמדו בת"י  
התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 

 .מסומנים בתו התקן והאריחים יהי .למישוריות וכו'
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  

ל סוג מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו ש
 .הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים

  
 של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה /אריחיםמידת כל המרצפות 84.48.2

( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות תאריך ייצור)
מיין יש ל ./אריחיםגוון אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל  .שונות לאותו אריח

את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, 
  .גוון או פגם

 
  .לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח -צורת הנחת האריחים  84.48.6

 
  .יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף 84.48.0

 
פלסים, יסתיים הריצוף, במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מ 84.48.0

 .מ"מ מעוגן היטב 04/0שטוח  ו/או אלומיניום בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז
 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 84.48.3
מדה  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלן .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .א

  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה מתפלסת ו/או שפכטל
ס"מ, נטול סיד עם מוסף  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב  .ב

  .ק"ג למ"ק 244 -תכולת הצמנט בתערובת  .להגדלת העבידות
 64-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג

)הכלול  במפרט הכללי 8441מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
 .במחיר היחידה(

ום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי תח 
 .היחידה

 
מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות  84.48.4

  .וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר
 

  .על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח 84.48.1
 

 הגנה על שטחים מרוצפים84.48.9
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או  

שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או 
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

 .הבלעדי לכל פגיעה במרצפות מצב הקבלן הינו האחראי
 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 84.42
 

( בגוון לפי 2) 680בת"י  0בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  84.42.8
 .בחירת המפקח

 
על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות 84.42.2

 .בהתאם לתכניות ויקיםמדדוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים 
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" 444" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 844הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  84.42.6
מכמות הצמנט(  80%) 034( +לטקס 8:2של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

  .של  "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח
" של "כרמית" ו/או 818הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  

 80%) 034( +לטקס 8:2"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
  .מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח

 
 הכנת האריחים להדבקה 84.42.0

יש לשטוף  .לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה 
ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות את גב האריח במים 

 .עשויים בכבישה בתבנית םתעשייתייהסבר: אריחים  .ה"חילוץ" מגב האריח
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה 

אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב  .למשל( טלק"מחליקה" )כגון 
משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, האריח, מפריעה במידה 

  .לפני ההדבקה
  .המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד 
רת זעל מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בע 

בזמן ההדבקה צריכים הלוחות  .מטלית רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא
ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות  .ק ויבשיםנקיים מאבלהיות 

 .המיועדות לקלוט את מילוי המישקים )רובה או כוחלה(
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 84.42.0
יש לרצף בשיפוע  .לעיל 40הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  

הכניסה ובאזור לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת 
בכדי לבצע את השיפועים לפי  .המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות

 .תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה
 

 מילוי מישקים 84.42.3
 6הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  

ממולאים בחומר כיחול רובה המישקים יהיו  .ניותלפחות או בהתאם תוכ מ"מ
עד שתיפגש עם  -עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עMAPEIאפוקסי תוצרת "

  .מ"מ 3הדבק שחדר למישק ולפחות 
 .בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  

 .אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח
 84ילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק לפני מ 

 .מ"מ
 .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי 
יש , לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות מ' 3.4/3.4של שטחים גדולים ב 

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  84-1 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
התכנון של מיקום  .בגוון שיקבע ע"י המפקח יקוןחומר גמיש על בסיס סיל

 .המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח
 

 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 84.46
 

( 2)680בת"י  0האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  84.46.8
 .בגוון לפי בחירת המפקח

 דבקת האריחיםה .במפרט הכללי 84430היה בהתאם לסעיף יישום האריחים י 84.46.2
בדבק מסוג  במפרט הכללי844308בהתאם לסעיף  צמנטי ע"ג טיחבוצע ת

מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או  042שחלקריט 
 .יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן ." מתוצרת "כרמית" או ש"עC-4דבק "

, או ע"ג תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאההדבקת האריחים  
 קירות גבס עם דבק המתאים לגבס.

 
 .לעיל 84.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  84.46.6
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יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,  84.46.0
ה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום כגון צינורות וברזים, על ידי אטימ

 .בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה
 

" ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 84.46.0
 .בתוכניות

 
 אופני מדידה ומחירים 84.40

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 
כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  וקרצוףניקיון  .א

 .במצב נקי לחלוטין
ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  .ב

 .הריצוף על בסיס מלט לבן
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  .ג

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים  .למיניהן וכו' התאמותה
 .קטנים, מעוגלים וכו'

ו/או בטון שיפועים  , בטוןהכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב .ד
  .כמפורט לעיל

 .הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל .ה
יב מחסומי הרצפה וכד' סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סב .ו

מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

 .אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב
 .משטחי טרצו הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(-ליטוש .ז
 .בות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוףהגנה על הריצוף לר .ח
 .ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם .ט
 .מ"מ וסתימתם ברובה 6 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  .יא
 .התברואה ברצפה ובקירות
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 עבודות צביעה - 00פרק 
 

 כללי 88.48
 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  88.48.8
 .המקורית

 .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה 
 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  88.48.2
המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  .לול הנדרשיםיהד פריימר וחומרי

 לפחות)בכל מקרה יבוצעו  .השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא
 .שלוש שכבות(

 
 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 88.48.6

  .ו"בערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכי .א
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  .ב

 .שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  .ג

 .אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון( -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  88.48.0
 .המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה

 
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  88.48.0

פני התחלת ביצוע יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה ל .וחופשי מאבק
 .שכבות הגמר

 
מ"ר,  8לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  88.48.3

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך  .מכל סוג צבע, לאישור המפקח
 .בעבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  .לפי בחירת המפקח -כל הגוונים  
 .וון המבוקשעד לקבלן הג

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  88.48.4

 .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח .ריות  וכיו"באסניט
 

 .מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס 88.48.1
 

 טיפול בצבעים 88.42
 

 .הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן כל מערכות 88.42.8
 

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם  88.42.2
 .חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי

 
 .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן 88.42.6

 
מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -ובמקרה של שימוש בצבעים ד 88.42.0

 .בשעת ערבובם
 

 .אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות 88.42.0
  

 בטיחות 88.46
 

כן יש לצייד את  .כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין 88.46.8
 .העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים
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בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים אסור לעשן  88.46.2
 .או מדללים

 
 תיקוני צבע 88.40

 
ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י  88.40.8

 .ס"מ סביב הפגם בצבע 64ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 
 

ד לקבלת משטחים מישוריים אחידים צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע ע 88.40.2
 .ובעלי גוון אחיד

 
  .ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 84עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  88.40

 .לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי 
ימדדו ועלות הצביעה תהיה על במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא 

 .חשבון הקבלן
 

 אופני מדידה מיוחדים 88.43
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 88.43.8
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  .א

 .חלקים ונקיים
 צביעת שכבה אחת של בונדרול. ב.
מערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל הגנה על כל פרטי הבנין וה .ג

והורדת כל כתמי  בפוליאתילןרצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 
 .הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה

 .ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר .ד
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  .ה

 .סופיוניקיון 
 .שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח .ו
 .הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח .ז
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו  .ח

 .ע"י המפקח
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  88.43.2
 .בנפרד
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 בודות אלומיניוםע - 06פרק 
 

 כללי 82.48
תקן -מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו 

 .ומחלקת תכנון בסגל החברה
 .ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות 

 
 וכניות ביצועת 82.42

 
התכניות יבוצעו  .לאישור המפקח SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 82.42.8

 .הטעון אישור המפקח בתחום, מומחהע"י 
 

תוכניות  .תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקחבנוסף יגיש הקבלן  82.42.2
העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו 

 .תקן
 

קח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה ע"י המפ התוכניותלאחר אישור  82.42.6
 .צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור

 
 חומרים וציפויים 82.46

 
, המתייחסים 2 -ו 8חלקים  8431האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י כל  82.46.8

  .לחלונות אלומיניום
 

מ"מ  2בעובי , םפרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקני 82.46.2
דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף  .לפחות

 .המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה
 

 רמת גימור 82.46.6
 
 פרופילים .א

היו בגמר צבוע בתנור בהתאם פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 
  .לרשימות

 
 אמצעי חיבור .ב

ים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים ברגים, אומ 
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים 

 רייווצאחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא 
 .כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם .תא חשמלי

 
 אמצעי עיגון .ג

של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  אמצעי העיגון 
חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה 

 .נמצא הבניין
 
 אביזרים ופרזול .ד

בלתי  מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  
ק על כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזו ה בגמר מופרשמחליד

 .האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח .ידו
 
 סרגלי זיגוג .ה

הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע 
  .בתוכניות המצוינים

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,  
 .קים במקומם בלחיצהונקייה ומחוז מדויקתחיבור ישר בצורה 
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 הזכוכית .ו
 .בתוכניותברשימת האלומיניום ובהתאם למפורט הזכוכית תהיה מסוג  

 .961ות"י  8499הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י 
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 82.40
 

 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 82.40.8
 .ותוכניות התקנה לכל האלמנטים תוכניות ייצור .א
 .דוגמאות לכל האלמנטים .ב
 .לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציבהפרדה בין אלומיניום  .ג
 .כל הבדיקות כנדרש .ד
 .כל הפרזול כנדרש .ה
 .אם להנחיות יועץ האקוסטיקהכל הנדרש בהת .ו
ן וכל הנדרש ע"י היצר וברשימת האלומיניום כל האמור במפרט המיוחד .ז

 .עד לקבלת מוצר מושלם
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות  .ח

אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל האלומיניום בהרכבת חלקי 
 .התיקונים שלכל חלקי הבניין שניזוקו בעת ההרכבה

 .מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי .ט
 

 .בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה± 84%ולות שינוי מידות בגב 82.40.2
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 מיזוג אויר – 05פרק 
 

 כללי 05.0
והוצאת עשן, בכיתות הלימוד זה מתייחס לביצוע מתקן מיזוג אויר, אוורור  פרק  .א

 יפו.-בית הספר לכלכלה, במכללה האקדמית ת"אבמרתף, במבנה 
 

כות, הציוד וכן תכלול העבודה תכלול הספקה, התקנה, הפעלה וויסות כל המער .ב
 כל החומרים, חומרי העזר ושאר כל המרכיבים הנחוצים להשלמת העבודה.

 

ידי בעלי מקצוע מעולים, -העבודה תבוצע בצורה מקצועית טובה ובמיומנות, על .ג
בהתאם למתואר במפרט הכללי שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד 

  ט טכני זה.הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, וכנדרש במפר
 

כל הציוד והעבודות יהיו בהתאם לתקנים, לדרישות ולמפרטים של מכון התקנים 
לבטיחות אש. בהעדר תקן ישראלי יהיו בהתאם  8448כולל ת"י הישראלי, 

לדרישות התקנים של ארץ המוצא של הציוד וכן יהיו בהתאם למפרטים, 
אגודה לסטנדרטים ולהנחיות המפורטות במדריכים ההנדסיים של ה

( בהוצאתם ASHRAEהאמריקאית למהנדסי חימום, קירור ומיזוג אויר )
המעודכנת, וכן בהתאם לדרישות של כל גוף או רשות ממשלתית או עירונית 
מוסמכת. הקבלן, באם יידרש, יצטרך להמציא אישור של רשות מוסמכת כי 

שבון העבודה ו/או הציוד מתאים לדרישותיה. הבדיקות והאישורים יהיו על ח
 הקבלן.

על ידי הגשת הצעתו, מצהיר הקבלן, כי סייר באתר העבודה, הכיר את תנאי  
העבודה ותנאי השטח, דרכי הגישה, מבנים ומתקנים שכנים וכל המשתמע מכך 

  לגבי ביצוע עבודתו.
 

כמו כן מצהיר בזה הקבלן כי למד, הכיר והבין על בוריים את המפרטים 
הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה  והתכניות ואת פרטי החוזה וכי

  והשטח ומוותר מראש על כל תביעה בגין אי הכרת התנאים באתר.
 

 המפרטים הכלליים 05.6
זה:לפרק משרדי, המתייחסים -להלן רשימת הפרקים של המפרט הכללי הבינ .א

  
  1996הוצאה משנת    -מוקדמות    -  00 פרק   
  1982ה משנת הוצא   -מסגרות אומן    -  06 פרק   
  1985הוצאה משנת    -מתקני חשמל    -  08 פרק   
  1991הוצאה משנת    -עבודות צביעה    -  11 פרק   
  1996הוצאה משנת   -מתקני מיזוג אויר    -  15 פרק    

 
  ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים.

 
עדה המיוחדת בהשתתפות משרד כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הו

הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאות ועדות משותפות למשרד הבטחון 
  ולצה"ל.

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

 שאינם מצורפים.
 

  הצהרת הקבלן: .ב
 

וזה זה, הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/ח
קראם והבין את תוכנן, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע 

  את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
 

  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
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המפרטים הכלליים המצויינים לעיל, שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של  .ג

 29לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון רח' דוד אלעזר  הקבלן, ניתנים
הקריה, תל אביב, פרט למפרטים הכלליים בהם ניתן לעיין בעת הצורך 

 במשהב"ט, אגף בינוי ונכסים ברחוב קפלן בתל אביב.
 

  להלן יחידות המידה וקיצוריהן במסמכי המכרז/חוזה: .ד
 

  מטר אורך  - מא  
  סנטימטר  - סמ   
  טר רבועמ  - מר   
  יחידות  - יח   
  קומפלט   - קומ  
  ימי עבודה  - יע  
  שעות עבודה  - שע   
  טון קירור  - טק   

 
 

 היקף המפרט והתכניות 05.0
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה לתכניות, ועל כן אין זה מן ההכרח, כי  .א

ן זה מן וכן אי -כל העבודות המתוארות בתכניות ימצאו את ביטויים גם במפרט 
ההכרח כי כל העבודות המתוארות במפרט ימצאו את ביטויים גם בתכניות או 

 בשאר המסמכים.
משרדית -מפרט זה מהווה השלמה ותוספת למפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין .ב

  המשותפת למשרד הבטחון, ומשרד הבינוי והשיכון.
הכללי, אלא כל הנאמר במפרט מיוחד זה, אין בו כדי לבטל מכל האמור  במפרט 

 אם כן צויין כך במפורש.
התכניות המצורפות למפרט זה הן כלליות, ובאות לתאר את  היקף העבודה ואת  .ג

הסידור הכללי של הציוד, המכונות ומרכיבי המערכת, ואינם מתארים בהכרח 
 את כל הפרטים הנחוצים להרכבה ולהפעלה של המתקן המושלם.

כיבים צריך להקבע על סמך התנאים הסידור המדוייק והסופי של הציוד והמר .ד
באתר בזמן הביצוע, תוך התחשבות בכל תנאי המבנה, והמערכות הקיימות ו/או 

 המותקנות במבנה, על ידי הקבלן ועל ידי קבלנים וגורמים אחרים.
התאמה או הפרעה כנ"ל, יודיע על כך הקבלן למפקח, לפני -בכל מקרה של אי .ה

אות המפקח, לשינוי במיקום הציוד או תחילת ביצוע העבודה, ויקבל את הור
  התעלות, בהתאם לנסיבות.

הקבלן לא יחליט על שום שינוי במיקום ציוד או במהלך צנרת  תעלות וכד', בלי 
  לקבל על כך אישור מראש מהמפקח או מהמהנדס.

 
  תיאור תמציתי של העבודה 05.4

 מיזוג אויר ואוורור .א

עם חימום ע"י גופי  אנכיות, AWכיתות הלימוד ימוזגו ע"י יחידות  .8
  חימום חשמליים.

  היחידות יותקנו בשטח הטכני הגובל עם הפרוזדור של כיתות הלימוד.

הפרוזדור ימוזג ע"י יחידות מפוח נחשון אנכיות, שיותקנו בין הקירות  .2
 הכפולים שבפרוזדור.

אויר צח עבור יחידות המיזוג יסופק בחלקו מיחידת אויר צח קיימת,  .6
 שתותקן גם היא בשטח הטכני. AWת ובחלקו ע"י יחיד

תעלות אויר הספקה וחזרה, יעברו דרך פתחים קיימים בקיר, ויצוידו  .0
 00X14יוגדלו למידות  64X14הפתחים הקיימים   במדפי אש ממונעים.

 ע"י אחרים.

צנרת המים הקרים עבור היחידות, תחובר אל צנרת המים הקיימת  .0
 בקומה.
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צ', אשר יונק את  204טמפרטורה  יניקת עשן תבוצע ע"י מפוח עמיד  .3
 מ"מ. 8.20העשן בפרוזדור, דרך תעלות פח בעובי 

בצע פירוק של כל ציוד המיזוג והאוורור, המיותרים הקבלן גם י .4
 שבקומה, לפי המתואר בתכנית הפירוקים.

 

 חשמל ופיקוד .ב

הספקת הזנת חשמל עבור כל יחידת מיזוג, תבוצע ע"י קבלן החשמל. עד  .8
 לן זה יבצע את חיבור הציד אל נקודת ההזנה.סמוך לציוד. קב

, כנחוץ לחבר את כל DDCיסופק לוח פיקוד ותקשורת עם בקר  .2
המערכות, כולל חיווים של מפוחי עשן, וחיוי של טמפרטורת הספת 

לתוך מערכת הבקרה של הקמפוס,  TCPIPהאויר לכיתות, בתקשורת 
 הכל לפי המתכונת הקיימת  עבור הציוד הקיים במבנה.

מפוחי יניקת העשן, יוזנו מלוח חשמל הקיים, אשר שירת מפוח עשן גדול  .6
שהיה ממוקם בקומה. הקבלן יבצע את כל השינוים וההתאמות 

 הזנות עבור ת ההזנה הבודדת שקיימת בלוח,ויחברהנחוצות לפצל א
רותים, יוזן מלוח חשמל מיזוג המפוחים החדשים. מפוח היניקה שבש

הוספת מאמת ומגען לשם כך יבצע הקבלן ים בשטח הטכני. אויר הקי
 חבר אותו לבקרת המבנה .ילשם הפעלת המפוח, ו

כל יחידת מיזוג כולל מפוחי הנחשון, יצוידו בפנל הפעלה דיגיטלי, עם  .0
ויות, נה, ויכלול כיוון טמפרטורה ומהירשל המב DDC-חיבור לבקרת ה

וזר. כמו דיגיטלית. רגש הטמפרטורה יותקן בתעלת האויר הח וכן תצוגה
כן יכללו הפנלים חיבור לרגש נוכחות, וכן אפשרות הפעלה/הפסקה 

 מרחוק.

ביחידת האויר הצח, רגש הטמרטורה יותקן בהספקת האויר, כדי  .0
 צ'. 22לשמור על טמפרטורת הספקה של 

פנלים ההפעלה הנ"ל  יותקנו בשטח הטכני בסמוך ליחידת המיזוג שהם    .3
  משרתים.

שישמשו  רק לחצנים מוארים שקועים בקיר, בתוך כל כיתה, יותקנו 
 .להפעלה והפסקה של היחידות

כל הציוד בקומה יחובר בתקשורת, לתוך מערכת בקרת המבנה של  .4
 הקמפוס.

 

 צנרת ואביזרים 05.5
 כללי .א

של המפרט הכללי.  8040צנרת ואביזריה תהיה בהתאם למפורט בסעיף  .8
ם לסעיף מניעת העברת רעידות למבנה )מתלים קפיציים( תהיה בהתא

 של המפרט הכללי. 80442
התקנת הצנרת תיעשה בתוואי כמצויין בתכניות. על הקבלן לבדוק את  .2

התוואי ולהתאימו לתנאים השוררים בשטח, ולתאם את מהלך צנרת עם 
כל שאר המערכות העוברות או החוצות את התוואי המתוכנן, כגון 

תאורה וכד'.  תעלות, אינסטלציה, חשמל, צנרת, תקרות אקוסטיות, גופי
על כל אי התאמה על הקבלן להודיע מיד למפקח, ויקבל ממנו הנחיות 

 מתאימות להמשך העבודה.
מחוברים בריתוך,   04הצינורות ייעשו מצינורות פלדה שחורה סקדיול  .6

" מחוברים בהלחמת כסף, Lאו מצינורות נחושת קשה ללא תפר טיפוס "
 או שווה ערך, הכל בהתאם לתכניות.

א.-צנרת תבוצע על ידי בעלי מקצוע מוסמכים ומעולים סוג אהתקנת ה .0
  

 
הריתוכים יבוצעו לפי תקן "תה"ל", עם חדירת הריתוך לכל עומק 

  לפחות, ללא בועות, פגמים, סיגים, וכד'. 94%הצינור בשעור של 
 

כל קצה צינור יושחז בקצוות לשם הכנת "פזה" מתאימה והקפדה על 
  לתקן.מרווח בין הצינורות בהתאם 
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רתכים צריכים להמציא תעודת הסמכה של משרד העבודה או מוסד 

 מוכר אחר.
 

  לחץ עבודה נומינלי .ב
 

או  ND84כל הפיטינגים ואבזרי הצנרת יהיו בנויים ללחץ נומינלי  מזערי 
ASA804 מלחץ  804%. בכל מקרה הלחץ הנומינלי שלהם לא יהיה קטן מאשר

רכת. עבור צנרת חמה, יש להשתמש העבודה המקסימלי שיכול להתהוות במע
  במקדם בטחון נוסף, בהתאם להמלצות היצרן.

 
   כל בדיקות הלחץ יבוצעו בתיאום מראש ובהשתתפותו של המפקח.

 
 פיטינגים .ג

, כגון: קשתות, ומטה 6בקוטר "המחיר של כל הפיטינגים בצנרת  .8
  הסתעפויות רוכב או נעל, הסתעפויות מאבזר "טי", מעברי קוטר, וכד',

 , ולא תשולם עבורם תוספת מחיר.במחיר הצנרתיהיו כלולים 

מחושלים  אבזריםיהיו  , פלדה או נחושתבצנרת  כל הפיטינגים הנ"ל .2
מקוריים, מותאמים לריתוך או הלחמה בהתאם למקרה. הרדיוס הצירי 

 LONGפעמים הקוטר הנומינלי ) 8.0של הקשתות יהיה לפחות 

RADIUS.)   
  ה.הסתעפויות בצנרת פלד .6

" טיתהיה עשוייה מאבזר " ומטה 0קוטר "בצינור בהסתעפות  -
  ימדד לפי הקוטר הגדול.ימקורי ש

מעברים בקוטר )הצרויות( יבוצעו מפיטינגים מחושלים מקוריים  .0
 עם חלק עליון ישר.  יותקנואקסצנטריים. בצנרת אופקית המעברים 

רק יבוצעו אך ו נחושתפלדה או  בצנרתמעברים )הצרויות( בקוטר  .0
ומטה, כלולים במחיר הצנרת  6מעברים בצנרת " מפיטינגים מקוריים.

 )כמו קשתות(, ולא תשולם עבורם תוספת מחיר.

 
 

 תעלות אויר ובידוד 05.2
 כללי .א

תעלות האויר והבידוד, וכן אבזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בנויות  .8
של המפרט הכללי, וכן לפי  1505, 1506ומותקנות בהתאם לסעיף 

 בהוצאתם העדכנית. -ASHRAEו SMACNAמדריכי 
התעלות יהיו בנויות מפח מגולבן מעולה, בעל גילבון אחיד ללא כתמים,  .2

 ובלתי מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח.
של החתך  מידות נטו, המסומנות בתכנית, הן  המידות של התעלות .6

החופשי לזרימת האויר. אי לכך, בתעלות המבודדות בבידוד אקוסטי 
 נימי, יש להגדיל את מידות הפח החיצוני בהתאם.פ

חיבורים גמישים בין תעלות אויר לבין ציוד מיזוג אויר יהיו עשויים  .0
 2עם סרגלי פח מגולבן ברוחב " 0מרצועות של "אקסלון" ברוחב של "

דין" או שוה -מוצר מוגמר של מפעל מוכר כדוגמת "דורו -משני הקצוות 
  ערך מאושר.

תעלת הספקת אויר, יבודד בבידוד תרמי חיצוני למנוע חיבור גמיש של 
 הזעה. מחיר הבידוד יהיה כלול במחיר הגמיש.

פתחי שירות בתעלות לגישה למדפים, מדפי אש, גופי חימום או כל  .0
מנגנון אחר הדורש טיפול, ייבנו מפנל פח מבודד מצוייד בידיות וסגרים 

 או שוה ערך מאושר. Hכדוגמת "מטלפרס" דגם 
פעם רוחב התעלה  1.25ות בתעלות יהיו בעלי רדיוס מרכזי של הקשת .3

שבמישור הרדיוס. בקשתות בעלי רדיוס קטן יותר יש להכניס מכוון 
ס"מ, ושני מכווני זרימה  85עד  50זרימה אחד בתעלה שרוחבה בין 
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  ס"מ ומעלה. 90בתעלה שרוחבה 
 

ית בהתאם ניתן גם להשתמש בכנפי כיוון בעלי דופן כפולה ואווירודינמ
 דין".-כדוגמת תוצרת "דורו 1, ברוחב "SMACNA -ל

כל התפצלות בתעלה תצויד במדף מפלג הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ  .4
 לתעלה.

   תעלות האוויר יהיו בנויות לקבלת אטימות מירבית לאוויר. .1
 אי לזאת, על הקבלן להקפיד :

טימה בין מפזרי האוויר לבין הצווארונים, וא מינימלימרווח  -
 בסרט אלומיניום דביק, לפי הפרטים בתוכניות.

ות אוויר יחוברו לתעלה בצורה אטומה עם כצווארונים לשב -
 שוליים מכופפים לתוך התעלה ואטומים במרק.

הפינות של החיבורים בין קטעי תעלות )שיבלייסטים(, יש לכופף  -
  ולאטום במרק, לקבלת אטימות מירבית.

בחיבורים הנ"ל, או בשאר  נראה לעין מרווח או חריץכל 
יש לאטום במרק מקומות בתעלות, בהתחברויות לאבזרים וכד', 

  .בתוספת סרט אלומיניום דביק

, על הקבלן לבצע תריס אויר חוזר עם מסנןבכל מקום בו נדרשת התקנת  .9
את כל מכלול תעלת האויר החוזר בצורה אטומה לחלוטין עם הדבקה 

טימה דביק בחיבור בין התעלה ואטימת כל התפרים, הדבקת  סרט א
לבין היחידה ובין תריס האויר החוזר לבין צוארון התעלה, לשם קבלת 

 מכלול אויר חוזר מושלם באטימות מלאה.
 

 עובי פח של התעלות .ב
  , יהיו כדלהלן:ללחץ נמוךעובי דפנות הפח עבור תעלות  .8

 
  הערות  עובי פח  רוחב הצלע הגדולה )מ"מ(

 
  מ"מ 4.1עובי  סרגלים   4.4 ס"מ 00

  מ"מ 4.9סרגלים עובי   4.1  ס"מ 10עד  03 
  מ"מ 8.4סרגלים עובי   4.9  ס"מ 860עד  13 
  מ"מ 8.4סרגלים עובי   8.4 ס"מ  284עד  863 
 עם תפר עומד     

 
 בידוד אקוסטי פנימי .ג

בידוד אקוסטי פנימי לתעלות אויר יהיה מצמר זכוכית חצי מוקשה עובי  .8
. עם ציפוי ניאופרן כדוגמת ק"ג למ.ק 34ות מזערית של בעל צפיפ 8"

קרונינג. הבידוד יהיה מודבק לדפנות בדבק -ליינר, תוצרת אובנס-דקט
את הבידוד יש לחזק אל התעלה . מגע בלתי מתלקח, מאושר ע"י המפקח

בכל הקצוות, ע"י פרופילים וזויתנים של פח מגולבן ובאמצע ע"י 
 ס"מ. 30X30שאינם עולים עם  פח מגולבן, במרחקיםות דיסקי

תעלות חיצוניות המותקנות גלויות מתחת כיפת השמים, יבודדו בבידוד  .2
. כל התפרים הארכיים והרחביים, לרבות 2בעובי "אקוסטי פנימי 

 .UV"שיבלייסטים" יאטמו ע"י מרק העמיד בתנאי חוץ ובקרינת 
 

  בידוד תרמי חיצוני .ד
בעל צפיפות  8ות צמר זכוכית בעובי "בידוד תרמי חיצוני לתעלות יהיה משמיכ

, עם 75Fבטמפ'  K=0.28ק"ג למ"ק ומקדם מעבר חום מירבי של  16מזערית של 
 50עטיפה מקורית של מחסם אדים עשוי מנייר אלומיניום בעובי מיזערי של 

מיקרון מחוזק בסיבי זכוכית. הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק מגע בלתי 
ברצועות ניר אלומיניום לקבלת עטיפה אטומה.  דליק. כל התפרים יודבקו

התפרים האורכיים יהיו בדופן התחתון של התעלה. בנוסף לנ"ל יש להדביק סביב 
ס"מ לפחות,  0מ', סרט פלסטי דביק ברוחב  1.5התעלה, במרחקים שלא יעלו על 
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ס"מ בחלק העליון של התעלה, למניעת פתיחה והתרופפות של  15עם חפיפה של 
 אורכיים של הבידוד.התפרים ה

 
 חיזוקים ותליות .ה

התעלות ייתלו מהתקרה באמצעות פרופיל ברזל זוית מקצועי מגולבן או  .8
" מפח מגולבן מתחת לתעלה, בגודל ובעובי מתאים לגודל Uפרופיל "

  ומשקל התעלה, ושימנע דפורמציה של הפרופיל.
לפחות, עם ברגי  16/0התליה תבוצע ע"י מוטות הברגה בקוטר "

 ליפס" או "אופט"."פי
 המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות הבאות: .2

 
  מ"ר 0.35בתעלות בחתך זרימה עד    -מ'   2.4  
  מ"ר 0.90עד  -0.40בתעלות בחתך זרימה  מ  -מ'   1.8  
  מ"ר  ומעלה.  -0.95בתעלות בחתך זרימה  מ  -מ'   1.2  

 
ספים ליד קשתות, הסתעפויות, קצות בנוסף לנ"ל, יש להתקין מתלים נו

  תעלה ובכל שאר המקומות הנחוצים.
 

 מפזרי אויר וגרילים 05.0
מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום  משוך, בעלי שתי  .א

  שורות להבים הניתנים לכיוון.
 

כל מפזר קירי יצוייד גם בווסת כמות אויר העשוי מלהבים  "בפעולה נגדית". 
  כמות האויר תתאפשר ע"י גישה מבחוץ בחזית המפזר. וויסות

 
ס"מ שתהיה  2X5התקנת מפזר קירי תבוצע בתוך מסגרת עץ לבן מהוקצע 

מבוטנת בתוך הקיר )ביטון ע"י קבלן הבנין(. צוארון תעלת האויר יחדור לתוך 
 מסגרת העץ,והדפנות שלה יחוזקו אל מסגרת העץ.

 
פילים מאלומיניום משוך  בעלי שורה אחת תריסי אויר חוזר יהיו עשויים מפרו .ב

  של להבים קבועים.
 

כל תריס אויר חוזר יצוייד גם בווסת כמות אויר, כמתואר  לעיל עבור מפזר קירי, 
אלא אם כן קיים מדף ויסות בתוך התעלה, המאפשר וויסות כמות האויר דרך 

  התריס.
 .התקנת תריס אויר חוזר תהיה כמתואר לעיל עבור מפזר קירי

 
עם שפה צרה מפזרי אויר תקרתים יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום  משוך,  .ג

  או רחבה, או מחליף אריח תקרה, הכל כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות.
 כל מפזר תקרתי יצוייד גם בווסת כמות אויר, כמתואר לעיל  עבור מפזר קירי.

הפתח בתקרה יהיה התקנת המפזר התקרתי תהיה ישירות לתוך צוארון התעלה. 
  מותאם לשוליים של המפזר.

את החלל שבין צוארון התעלה עד לשוליים של התקרה, יש  לאטום באמצעות 
סרט אלומיניום דביק, על מנת למנוע בריחת אויר ממוזג, אל תוך חלל התקרה.

  
, עם משקוף יהיו מהדגם כמצויין  בתוכניות STRIPLINE)מפזרי אויר אורכיים ) .ד

  .ג עם מישור הקיר ללא שולייםעוור המתמז
. ויסות  כמות מקוריות של יצרן המפזר"פלנום" עם קופסאות המפזר יותקן 

האויר יבוצע באמצעות מדפי אויר שיותקנו בתוך התעלות המספקות את האויר 
בהעדר גישה לדמפרים וויסות, יש לתת אפשרות וויסות  אל הפלנום של המפזר.

 .כמות האויר מתוך המפזר עצמו
התקנת המפזר תבוצע באמצעות קפיצים או מנגנון נסתר אחר,  ישירות אל 

  פלנום האויר.
על מנת להבטיח התקנת המפזר בקו ישר, יש לוודא שהפתח בקיר או בתקרה 

המיועד למפזר יצוייד בפרופיל קשיח, שישמש כמסגרת להתקין בה את המפזר. 
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  )ע"י קבלן הבנין(.
 

 דהקבלני משנה ופיקוח על העבו 05.0
מנהלי עבודה וקבלני משנה שהקבלן יעסיק, חייבים להיות מאושרים על ידי  .א

 המפקח.
לפני מסירת עבודה כלשהי לקבלן משנה, יגיש הקבלן רשימת  קבלני משנה בכל  .ב

 מקצוע, שיש בדעתו להעסיק, בביצוע מכרז/חוזה זה.
הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או מנהל עבודה, שלא  אושר על ידי  .ג

מפקח. הרשות בידי המפקח לסרב לאשר מסירת עבודה או העסקה של קבלן ה
 משנה או מנהל עבודה, אם אלה אינם מתאימים לתפקידם לפי ראות עיניו.

סירובו של המפקח לאשר העסקת קבלן משנה או מנהל עבודה, לא יגרע במאומה  .ד
 מכל התחייבויותיו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה.

טעם הקבלן ו/או קבלני משנה, יעבוד  בכפיפות להוראות כל מנהל עבודה מ .ה
. מנהל העבודה יהיה מחייבות את הקבלןהמפקח, ומתן הוראות המפקח לנ"ל 

 בעל סמכות לייצג את הקבלן, וחתימתו מחייבת את הקבלן.
למרות כל האמור לעיל, יהיה הקבלן האחראי היחיד לכל  העבודה והחומרים  .ו

  קבלני המשנה .שיבוצעו על ידו ו/או ע"י 
 

 אישור ציוד ותכניות ביצוע 05.0
לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים  של הציוד ושל  .א

 החומרים ואבזרים העומדים להיות מותקנים .
החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב  המשובח ביותר. בכל  .ב

צועים מהדגמים המתוארים במפרט מקרה לא יפלו מבחינת הטיב, האמינות והבי
 ובתכניות.

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וציוד של יצרן אחר, אבל  בתנאי שהם יהיו  .ג
    בעלי אותה איכות ושהם יתאימו לכל הדרישות של המפרט והתכניות.

של הציוד  רמת הרעשאחד המדדים החשובים מבחינת "שווה הערך" הוא 
  .המוצע

ים המוגשים לאישור אינם תואמים את  הנדרש במפרט אם הציוד או החומר
ההתאמה. כל -ובתכניות, על הקבלן לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או אי

הגשה לאישור שלא מלווה בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על ידי הקבלן, על 
 התאמה מושלמת של הציוד או החומרים לנדרש במפרט ובתכניות.

על הקבלן להגיש למפקח פרטים ונתונים  מלאים שיש  לשם קבלת האישורים, .ד
בהם בכדי להגדיר ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון 

והוראות  דפים קטלוגיים, עקומות או טבלאות פעולה, פרטי חומרים, מידות
  , סכמות חשמל ופיקוד, הספקים וכד'.התקנה של היצרן

  שו לאישור למפקח, יש לכלול כדלהלן:בין יתר הציוד והחומרים שיוג

 יט"אות ומפוחי אויר -
 גופי חימום חשמליים -
 מפזרי אויר ותריסי אויר חוזר -
 וכדו'.  STRIPLINE,מפזרי אויר , מפזרי -
 מדפי אש )עם אישור עמידה באש( -
 מנועי הפעלה למדפי אש -
 לוחות חשמל -

 שסתומי פיקוד, מנועי מדפי אויר, שסתומי וויסות ומנועי הפעלה -
 , וכו'C02רגשי טמפרטורה, לחץ, זרימה, נוכחות,  -
 , מכשירי פיקוד, וכו'DDCבקרי  -
 אבזרי צנרת, מגופים, מגופי ויסות, מסנני מים, אלחוזרים גמישים וכו' -
 כל מרכיב אחר, לפי דרישת המפקח. -

קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על  .ה
 ומרים שהגיש לאישור.מפרטי הציוד והח
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הקבלן יזמין את המפקח לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא את הציוד אל  .ו
אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קבל הקבלן אישור על כך  .אתר הבניה

 מהמפקח.
כמו כן יגיש הקבלן לאישור המפקח תכניות ביצוע והרכבה של הציוד והחומרים  .ז

  ת.העומדים להיות מותקנים במערכ
התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאושר, ושיסופק הלכה  למעשה, ומתואם עם 
המצב והתנאים האמיתיים בבנין. הקבלן יתאים את מידות הציוד ואופן העברתו 
והרכבתו בבנין, למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, והשארת 

  מעברים לגישה, טיפול ואחזקה של הציוד, וכד'.
 הקבלן להכין ולהגיש לאישור התכניות כדלהלן:על 

 הרכבה והעמדת ציוד, כולל חיבורי צנרת ותעלות, עם  פרטים וחתכים. .8
הציוד, צ'ילרים,  איזוריפרטי מהלך צנרת ותעלות בתוך המבנה, ובעיקר  .2

, כולל חתכים שיבהירו המפלסים השונים ומידת משאבות וכד'
 המערכות של הבנין.התאמתם למפלסי התקרות התלויות, ושאר 

פרטי מיקום ומבנה של בסיסים לציוד, וכן של פתחים  ומעברים בקירות  .6
 ובתקרות של המבנה.

 -לוחות חשמל כולל סכמות כוח ופיקוד, חיווט, פרטי  ציוד, פרטי מבנה  .0
 פנים וחוץ וכד' )ראה גם סעיף חשמל(.

ים תכניות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד  ומתקנים אחר .0
 המיוצרים לפי הזמנה או תכנון של הקבלן.

 תכניות התקנה של יחידות מפוח נחשון ומפוחי פליטה  ואוורור. .3
 כל תכנית נוספת, בהתאם לדרישת המפקח או המהנדס. .4

אישור המפקח ו/או המהנדס על תכניות ביצוע ו/או רשימות  ציוד וחומרים אינם  .ח
רים והמוצרים, לבחירה משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומ

הנכונה של הציוד, להתאמתם לתנאי הבנין והמערכות, ולהתאמה מלאה 
   לדרישות המפרט והתכניות.

כמו כן אישור שניתן לקבלן ביחס או מקור המוצרים, אינו מהווה אישור על טיב 
המוצר שיסופק מאותו מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיסופקו אם 

   ו לצרכי העבודה.הם לא יתאימ
 

 הגנה על הציוד והעבודה 05.01
במשך כל תקופת הביצוע, על הקבלן להגן על הציוד, ועל  החומרים שסופקו על  .א

ידו ועל כל העבודות שהוא מבצע ושכבר בוצעו, בפני כניסת לכלוך, ופגיעה 
אפשרית מעבודת הקבלן, או מעבודת כל גורם אחר, וכן מפני נזקי גשמים, רוח, 

 .אבק וכדו'
במסגרת אמצעי ההגנה, על הקבלן לכסות את הציוד ביריעות  פוליאתילן ו/או  .ב

הגנה קשיחה של עץ, לסתום פתחי תעלות אויר, לסתום בפקקים או באוגנים 
 עוורים פתחי צנרת וכו', לשם הגנה בפני נזקים, קורוזיה וכניסת לכלוך ופסולת.

על ידי גורמים אחרים, על הקבלן לברר ולעקוב אחר העבודות המתבצעות במבנה  .ג
בכדי שיוכל לנקוט בכל אמצעי ההגנה בפני כניסת לכלוך ובפני נזקים או פגיעות 

 אפשריים.
על הקבלן לתקן על חשבונו, כל נזק שייגרם לציוד, לחומרים  ולעבודות במשך כל  .ד

תקופת הביצוע עד למסירה הסופית, בין אם הנזק נגרם על ידי פועלי הקבלן ובין 
  ם ע"י גורם, או גורמים אחרים.אם הוא נגר

 
 עבודות המבוצעות ע"י אחרים 05.00

העבודות הבאות יבוצעו ע"י אחרים. הקבלן יפקח על ביצוע  העבודות האלה,  .א
יוודא כי הן מבוצעות בהתאם לנדרש, ובהתאם לצרכים של העבודה המבוצעת 

 במסגרת חוזה זה.
י מיזוג התקנת כבל הזנה חשמלית עד לקרבת לוחות החשמל של  מתקנ .8

 האויר.
 , יחידות תקרתיותחשמלי עבור מפוחי/נחשוןאו מנתק הזנה עם שקע  .2

 ומזגנים מפוצלים.
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  נקודות ניקוז ומחסומי רצפה בהתאם למפורט בתכניות. .6
)על הקבלן להודיע למהנדס על כל נקודת ניקוז נוספת  שתידרש לביצוע 

 המתקן, לא יאוחר משבועיים מקבלת ההוראה להתחלת העבודה.(
  יציקת בסיסי בטון לציוד . .0

)הקבלן יספק את התכניות של הבסיסים מאושרות ע"י הקונסטרוקטור, 
 וכן יפקח על ביצוע הבסיסים.(

הכנת פתחים בבטונים וכן עבודות בניה, בהתאם לתכניות של הבנין או  .0
  שיקבלו אישור האדריכל והמפקח.

ת התקנת צינורות חשמל עם חוט משיכה בתוך הקירות מנקוד .3
 התרמוסטט עד לחלל התקרה, עבור מפוחי נחשון ויחידות תקרתיות.

 

 צביעה והגנה בפני קורוזיה 05.06
 כללי .א

, 80440כל עבודות הצביעה והגנה בפני קורוזיה יבוצעו בהתאם לסעיף  .8
 "עבודות צביעה" של המפרט הכללי. 88ופרק 

י כל חלקי ציוד, חומרים, חומרי עזר, חלקי קונסטרוקציה וכד' יטופלו ע" .2
 הקבלן טיפול מונע כנגד קורוזיה וייצבעו בהתאם  למפורט להלן.

קביעת האלמנטים במקום. יש  לפניכל צביעה אנטי קורוזיבית תיעשה  .6
 שעות בין שכבות הצבע. 20להמתין לזמן ייבוש של 

כל הברגים, אומים, דיסקיות )שייבות(, ברגי פטנט, מסמרות ושאר  .0
לתי מחליד, או יהיו מצופים אמצעי קביעה, יהיו עשויים מחומר ב

 בקדמיום.
כל חלקי הקונסטרוקציה, המשמשים לחיזוק ולתמיכה של צנרת, ציוד,  .0

  מפוחי נחשון וכד', יהיו מגולבנים.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח, דפי המפרט של היצרן לגבי כל רכיבי  .3
הצבע שהוא עומד להשתמש, כולל פירוט עובי שכבות, שיטת צביעה, 

 בוש, וכד'.זמני יי

צביעת שכבות הביניים של  הצבע, תבוצע בגוונים שונים, כדי לאפשר  .4
  מחיר עבור הנ"ל.תשולם תוספת בדיקת הכיסוי של כל צבע, ולא 

  יש לעיין בעלונים טכניים של הצבעים ולבצע את תהליך הצביעה ) .1
 

    שחורה צנרת פלדהו צביעת קונסטרוקציות פלדה .ב
 

  קוי והורדת חלודה במברשת פלדהני : הכנת השטח        
  ניקוי בסולבנט להורדת כל השומנים.              

 
  (HB13" )עמיד-סופר"  :יסוד         

 מיקרון כ"א  04-04שכבות, עובי  2    
 –בגוון אדום אוקסיד ושכבה שנייה  -)שכבה ראשונה     

 בגוון אפור ירקרק(
                         

   (איתן" )עמיד-צבע עליון סופר עליון :                 
  כ"א לפחות מיקרון  01-05י שכבות, עוב שתי                            

  מיקרון לפחות. 051 -סה"כ עובי הצבע                                  
 

  .מהמפעלומעלה יובאו לשטח צבועים   0צינורות בקוטר "    הערה:                
 

  צביעת פלדה מגולבנת .ג
 

חיספוס מכאני של פני השטח המיועדים לצביעה ע"י נייר לטש  : הכנת שטח
ניקוי  יסודי מחלודה ותחמוצת הסרת ברק מהגלוון ו תוך 844

ממיס "ארדרוקס" באמצעות ניקוי בסולבנט להורדת  שומנים  
551-G .תוך שימוש במברשת בעלת שיער קשה  
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  לפחות מיקרון 41עובי ב וגל,צבע יסוד אפ  יסוד :
  מ"מ( 2X2)בדיקת התקלפות על רבועים צבועים   

 מיקרון כ"א. 01-05שכבות, עובי  6  -"צבע עליון סופר עמיד "    עליון :
 

  :צביעת פגמים וריתוכים בפלדה מגולבנת .ד
  )יש לבצע את התיקונים לפני יישום מערכת הצבע ואחרי הכנת השטח כנ"ל(.

ומברשת פלדה תוך הסרת שלקות  נייר זכוכית מכני ע"י שיוף : הכנת שטח
  .ריתוך וחלודה   והסרת כל הזיהומים.

  מיקרון. 21-01, עובי צבע עשיר אבץ גלווצינק שכבה אחת   יסוד :
 

 אלמנטים מפלדה שחורה: 

   )מתכת לבנה( SA 2.5  התזת חול עד לדרגה  : הכנת שטח -
 לפח דקופירט.  –  קלהול התזת ח                         

 הסרת כל הזיהומים. -

 לפחות. מיקרון 01-011עובי ב "אלומיניום מולטיפוקסי"  יסוד     : יסוד -
 לפחות.  מיקרון  01-011עובי " באפור מולטיפוקסישכבת "   ביניים:

 41-45" בעובי טמגלסצבע עליון פוליאוריתן דו רכיבי "    :עליון 
 וץ להשגת כיסוי מלא. שכבות אם נח 6, או מיקרון

 
  מניעת רעש ורעידות 05.00

 של המפרט הכללי. 1507בנוסף לסעיף  
בטון, על מנת למנוע העברת והגבהות  ל ציוד מיכני,  יותקן על גבי בולמי רעידותכ .א

  רעידות ורעש אל המבנה.
  הגבהות בטון על גגות יבוצעו בגובה מתאים המאפשר בידוד הגג.

  , יבוצע לפי הנחיות מהנדס מוסמך.יםבסיסו של הגבהות בטוןברזל הזיון 

בולמי רעידות ייבחרו על בסיס העומס המופעל עליהם, בכדי לשמור על שקיעה  .ב
 אחידה של הבולמים.

או מסוג אחר, תהיינה מטיפוס מושתק   AWכל היחידות התקרתיות, מסוג  .ג
  למפלסי רעש הבאים:

 
  CFM  144      42 dB(A) יחידה
   CFM 8444 44 dB(A)  יחידה
  CFM 8244 45 dB(A)  יחידה
      CFM 8044 46 dB(A)  יחידה
  CFM 2444 46 dB(A)  יחידה
      CFM 2044 46 dB(A)  יחידה
  )דורשת תשומת לב מיוחדת(    CFM 6444 50 dB(A)  יחידה

 8.0מפלסי הרעש הנ"ל יימדדו באתר, ביחידה חשופה עם תעלת הספקה באורך 
 מ'  מקצה התעלה.     8וסטי פנימי, במרחק מ' עם בידוד אק

 
 סימון ושילוט 05.04

  על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת. .א
כל הציוד כגון: יחידות מיזוג אויר, משאבות, מפוחים,  יחידות קירור, מעבים 

 וכד', יזוהו ע"י שלטי סנדויץ חרוטים בגודל מתאים, בהתאם לסימנם בתכניות.
 לציוד באמצעים מיכניים, כגון: ברגי פטנט או מסמרות.שלטי הסימון יחוברו  .ב

 שלט של יחידות מיזוג אויר ומפוחים יכלול: .8
 סימון היחידה. -
 .CFM -ספיקת אויר  -
 אינטש. -לחץ סטטי כולל של המפוח  -
 כוח סוס המנוע, כולל דגם וסל"ד. -
 דגם ואורך רצועות ההנעה. -

 שלט גוף חימום חשמלי, יכלול: .2
 ספק כולל בקוו"ט -
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 ק של כל אלמנט חימום, וסה"כ מספר האלמנטים.הספ -
 מתח עבודה של כל אלמנט -
 שם היצרן. -

כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מנתקים וכד', יזוהו ע"י שלטי  סנדויץ, בהתאם  .ג
  לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם בתכניות.

מתפרקים ולא על ולא על גבי מכסי תעלות   מתחת לאביזריםהשלטים יותקנו 
 גבי האבזר עצמו.

כל הברזים, מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי  דיסקיות סנדויץ חרוט,  .ד
ועליהם המספר הסידורי, כפי שמופיע בתכניות הסכמתיות וכפי שבוצעו בפועל. 

ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם, ויחוזקו אל  0הדיסקיות יהיו בעלי קוטר של 
 שרשרת מתכתית.הברזים באמצעות 

הצינורות יסומנו על ידי חיצים המראים את כיוון  הזרימה, ועל ידי זיהוי סוג  .ה
  הנוזל הזורם בתוכם.

צבע החיצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי  או לפי הוראות 
  המפקח.

 
 שטיפת צנרת, ויסות והרצה 05.05

ת,  וכן פעולות בדיקה הקבלן יבצע ניקוי ושטיפה יסודיים של כל מערכות הצנר .א
והרצה של כל המערכות. הקבלן יודיע לפחות שבוע מראש על כוונתו לבצע 

  פעולות אלה, בכדי שהמפקח יוכל להיות נוכח.
בזמן הקמת המתקן, על הקבלן למנוע כניסת לכלוך לתוך ציוד, מכונות וצנרת.  .ב

רות יש לכסות במכסים אטומים את כל הקצוות של צינורות באיחסון, צינו
 בהתקנה, ופתחי מים של ציוד ומכונות.

לפני הפעלת המתקן, על הקבלן לשטוף בצורה יסודית את צנרת  המים, על כל  .ג
חלקיה. השטיפה תיעשה תוך עקיפת הציוד והמכונות, בכדי למנוע מעבר לכלוך 

 דרך הציוד ו/או אביזרי הפיקוד.
 שטיפת הצנרת תבוצע כדלהלן: .ד

ע"י התקנת מעקפים זמניים סביב  ,ציודכל המבודד את ממערכת הצנרת  .8
 לציוד, מפוחי נחשון, יחידות קצה, מחליפי חום, וכד'.

 מלא במים את כל מערכות הצנרת תוך כדי  פתיחת ברזי שחרור האויר. .2
הפעל משאבות הסחרור למספר שעות, כאשר המסננים במקומם, ודאג  .6

 לתוספת מים לפי הצורך.
כים,  עד שהמים היוצאים יהיו פתח את ברזי הניקוז במקומות הנמו .0

  נקיים, ודאג לתוספת מים כדי שהצנרת תשאר מלאה במים.
בשלבים האחרונים רצוי להתקין בתוך המסנן הראשי רשת סינון דקה 

 יותר, או בד לבד.
על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח, שאמנם הצנרת נקיה,  ושאפשר לסיים  .ה

 עבודות השטיפה.
פעמים לחץ  1.5לכל חלקי הצנרת בלחץ הידרוסטטי של  הקבלן יבצע בדיקות לחץ .ו

  אטמ'. 1העבודה, אך לא פחות מאשר 
  שעות, ללא ירידת לחץ  מורגשת. 24המערכת תעמוד תחת לחץ למשך 

את בדיקות הלחץ יש לבצע לפני בידוד הצנרת והחיבורים. אי  לכך, יבוצעו 
המערכת,  כלוללת של בדיקות הלחץ בשלבים. בכל מקרה, יש לבצע בדיקת לחץ כ

תוך הקפדה שכל החיבורים ו/או הריתוכים ישארו גלויים בזמן הבדיקה, וללא 
  בידוד.

  יש לקבל את אישור המפקח על ביצוע בדיקות הלחץ.
יש לאטום במכסים אטומים את כל הקצוות של  תעלות אויר,  בזמן ההתקנה או  .ז

  לאחריה.
 

 אין להשאיר פתח תעלה פתוח למשך הלילה.

כמו כן יבצע הקבלן ויסות וכיול של כל מכשירי הבקרה, וכן  מכשירי ההגנה  .ח
  והבטחון של המערכת.

כל רגשי טמפרטורת מים יכוילו ע"י טבילתם בתוך תמיסת מים עם  -
  קוביות קרח, במקום בהם הם מותקנים בפועל.
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כל רגשי טמפרטורת אויר יכוילו ע"י השואתם לקריאה של מודד  -
צ', במקום בהם הם מותקנים  4.8ני בעל דיוק של טמפרטורה אלקטרו

   בפועל.
הקבלן יפעיל את כל מערכות המתקן, ויווסת אותם לפעולה  מושלמת בהתאם  .ט

  לנדרש.
עם גמר הבדיקות והויסותים, יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו, וידגים את 

  הפעולה בפני המפקח.
יופעל  המתקן במשך לאחר ההפעלה וההדגמה לשביעות רצונו של המפקח, 

. במשך תקופה זו ידריך וינחה הקבלן את המפקח משבועייםתקופה של לא פחות 
 וצוות ההפעלה, בכל הקשור בטיפול, הפעלה ואחזקה של מתקן.

  עם גמר ההפעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח. .י
ונים קבלת המתקן על ידי המפקח מותנית בין היתר, בגמר כל  עבודות התיק

  וההסתייגויות שנמסרו לקבלן על ידי המפקח ו/או המהנדס.
בתקופת ההרצה יבצע הקבלן ויסות זרימת אויר ומים ויכין  דפי דיווח בהם  .יא

 יצויינו, בין היתר, תוצאות הבדיקות הבאות:
 ספיקת האויר במזגני אויר. .8
 הפרשי הלחץ במפוחים. .2
 זרם חשמל במנועי המפוחים. .6
 ר הספקה והחזרה.ספיקת אויר בפתחי אוי .0
 טמפרטורות אויר בכניסת ויציאה של המזגנים. .0
 מכשירי הפיקוד והבקרה. SET-POINTמצב מומלץ של כיוון  .3
 כל שאר הבדיקות והכוונים כפי שיורה המפקח. .4

הקבלן יודיע למפקח שבעה ימים מראש, על כוונתו לבצע את  הבדיקות הנ"ל  .יב
  בכדי שהמפקח יוכל להיות נוכח.

 
 ניות עדותמסמכים ותכ 05.02

עם סיום העבודה, ולפני מסירת המתקן לאישורו של המפקח,  ימסור הקבלן  .א
שלושה עותקים של ספרי מתקן בכריכה קשה עם אפשרות להוספת דפים 

 שיכללו:
 AS)מערכת תכניות המתקן על כל חלקיו ומערכותיו כפי  שבוצעו בפועל ) .8

MADEיו יסמן כל . לשם כך ישמור הקבלן סט תכניות התכנון באתר, על
השינויים והתוספות שבוצעו בתכניות המקוריות, בזמן העבודה. כל 

השינויים והתוספות יימסרו למזמין עם תום העבודה, בקבצי שרטוט 
 ממוחשב בתוכנת "אוטוקד".

הוראות הפעלה אחזקה ושירות, לרבות טבלת איתור ותיקון תקלות וכן  .2
 ידי יצרני הציוד.הוראות לטיפול מונע ולאחזקה, כפי שמומלץ על 

 תכניות ייצור של ציוד ואבזרים שיוצרו במיוחד לעבודה זו. .6
רשימות חלקי חילוף מומלצים על ידי היצרן, כולל  מספרים קטלוגיים,  .0

 עם שם וכתובת היצרן.
קטלוגים של  הציוד שסופק, כולל כל מפרטי ההתקנה,  האחזקה  .0

 והשירות של היצרן.
של המתקן, בהם יצויינו מספרו  רשימות ציוד ומרכיבים  עיקריים .3

 הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת התכניות.
בכל מקרה לפחות  בתוך ספרי המתקן  שיימסרו למזמין עם גמר העבודה, ייכללו .ב

 גם הסכמות הבאות:
סכמת צנרת מים וציוד, מושלמת של כל המתקן, עם סימון המספרים  .8

, שסתומי פיקודושאר המרכיבים הסידוריים של כל הברזים, מגופים
 הפונקציונליים של המערכת.

 סכמת פיקוד ובקרה של המערכת עם סימון כל אביזרי  הבקרה והויסות. .2
 סכמת החשמל והחיווט של המערכת ולוחות החשמל. .6

  קבלת המתקן מהקבלן מותנית, בין היתר, בביצוע הסעיפים  הנ"ל. .ג
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 אחריות ושרות 05.00
)תקופת הבדק. התאריך  חודש 64ה לתקופה של אחריות הקבלן על המתקן תהי .א

, כוחו-הקובע לתחילת תקופת הבדק הוא יום קבלת המתקן על ידי המזמין או בא
 השלמת כל ההסתייגויות וההערות שנרשמו בביקורות הקבלה. לאחר

בתקופת הבדק אחראי הקבלן לפעולתו התקינה והמושלמת של  המתקן. בכל  .ב
ו בפעולת המתקן, מתחייב הקבלן לבצע על מקרה של פגם או תקלה במבנה א

 חשבונו את כל התיקונים הדרושים, כולל החלפת חלקים, אלמנטים ומכונות.

קה  מונעת לכל וחזתו  בתקופת הבדק על הקבלן לבצע כל עבודות השירות השוטף .ג
 ,מילוי גז ושמן, החלפת שמנים, הוספת גז קירור כולל בין היתר: מרכיבי המתקן,

גירוז מיסבים, החלפת שימון וגז, ניקוי ו/או החלפת מסנני אויר,  החלפת מיבשי
החלפות  ,, בדיקה וכיול מכשירי הגנה ופיקודעונתיותרצועות הנעה, בדיקות 

צביעה, וכל שאר העבודות הנחוצות כדי לשמור על תקינות ו ניקוי קירור/חימום,
  המערכות.

שעות ממועד   24תוך הקבלן מתחייב להענות לכל תקלה ו/או קריאת שרות,  .ד
הקריאה, לגשת מיד לביצוע התיקונים ולהתמיד בתיקונים ללא הפסק, עד 

  להשלמתם.
אם הקבלן לא יתקן הליקוי תוך זמן סביר, יהיה המזמין רשאי לבצע את 

 התיקונים על חשבון הקבלן.
במקרה של פגם או קלקול במרכיב חיוני או  חשוב של המתקן,  או במקרה של  .ה

רות ונשנות באחד המרכיבים, הכל לפי ראות עיניו של המפקח או תקלות חוז
המהנדס, תוארך תקופה האחריות על אותו חלק, ו/או על המתקן כולו, לתקופה 

 נוספת של שנה מיום החלפת החלק או גמר התיקון.
הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מספיק של חלקי חילוף  לציוד ולמכונות  .ו

י לאפשר לו תיקון מיידי של התקלות שיכולות לקרות שהותקנו על ידו, בכד
  במשך תקופה האחריות.

 
 כתב הכמויות ותכולת המחירים 05.00

  המחירים .א
מחיר היחידה של כל סעיף בכתב הכמויות כולל את כל הדרוש  לביצוע של 
ההספקה וההתקנה בצורה מושלמת של אותו סעיף, כולל פחת, חומר עזר, 

ות הדרושות לביצוע לפי כל תנאי החוזה, על כל חיזוקים ותמיכות וכל העבוד
  פרטיו.

 בנוסף לנ"ל כלולים במחיר:
חומרים ועבודה הדרושים להשלמת העבודה המתוארת במפרט או  .8

בין אם פורטו או לא פורטו בסעיפי כתב  -בשאר מסמכי החוזה 
 הכמויות, אבל הדרושים לפעולתו התקינה והמושלמת של המתקן.

 רווח הקבלן. .2
 והיטלים, כגון: מכס, מס קניה וכדו'. מיסים .6
 הוצאות שמירה, כולל שמירה באתר העבודה, אם נדרש. .0
הובלות ציוד, חומרים, כלי עבודה ומכונות, כולל סבלות, פריקה, טעינה,  .0

 הובלה ימית, עמילות מכס וכדו'.
 שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, פיגומים זמניים. .3
ם, כלי עבודה ומכונות וכו' ושמירתם וכן שמירה על אחסנת ציוד, חומרי .4

 העבודות שבוצעו, עד למסירתן.
הוצאות הנהלה, הנדסה, תיאום, תכנון, פיקוח, הכנת  תכניות ומפרטי  .1

 ציוד, עדכון תכניות, תכניות ביצוע, הוראות הפעלה, אחזקה ושרות.
דרכת כל ההוצאות הקשורות בהפעלה, כיוון, וויסות, בדיקות, מסירה וה .9

 צוות מפעילים.
 ביטוח עובדים, ביטוח צד שלישי, מסים סוציאליים וכד'. .84
בפני גניבה, שריפה,  -ביטוח ציוד ומכונות בעת הובלה, התקנה והפעלה  .88

 שטפון ופגעי טבע, עד לקבלתם על ידי הבעלים.
הוצאות כלליות, כולל כל ההוצאות הישירות, העקיפות  והמקריות וכן  .82

 סוג שהוא הנובעות מביצוע החוזה בשלמותו. כל שאר ההוצאות מכל
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  שירות ואחריות בתקופת הבדק. .86
 

 רשימת הכמויות .ב
הכמויות בכתב הכמויות ניתנו באמדן. הכמות הסופית תיקבע על פי  .8

 המדידה בגמר העבודה.
המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל את להקטין את היקף  ההזמנה,  .2

 -כמויות בסעיפים הקיימים לבטל סעיפים, להוסיף סעיפים, ולשנות ה
 לפי ראות עיניו, ומבלי שתהיה לכך עילה לשינוי מחירי היחידה.

 
  עבודות חריגות .ג

עבודות נוספות שיהיה בהן צורך, ושאינן מוגדרות ברשימת  הכמויות, יבוצעו רק 
באישור בכתב של המפקח. המחיר ייקבע על פי ניתוח מפורט של עלות העבודה 

. תוספת רווח ותקורה של עבודה זו, יהיו בהתאם למקובל שיוגש לאישור המפקח
  ובהתאם לתנאי החוזה.

שעות עבודה שיושקעו לביצוע עבודות חריגות יירשמו ביומן  העבודה ויהיו 
  כפופים לאישור המפקח. ראה גם סעיף "עבודות יומיות )רג'י(".

 
  אופני המדידה 05.00

ט הכללי. בנוסף  לאמור במפרט של המפר 1500אופני המדידה יהיו  בהתאם לסעיף  
מה  יקבעהנ"ל,  8044: )במקרה של סתירה עם סעיף הכללי, אופני המדידה יהיו כדלהלן

  שנאמר בסעיף זה(
 כללי .א

כל עבודה תמדד )אלא אם כן צויין אחרת להלן( בהתאם לפרטי  .8
התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת 

מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי עבור פחת וכד' ו
הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, אם אותם חומרים ו/או עבודות 

  אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.
מתקנים סמויים שלא נמדדו לפני כיסויים ואשר נמדדים לפי מ"א, 

ימדדו לאחר מכן לפי קוים ישרים בלבד, בתואי הקצר ביותר האפשרי 
המפקח. קטעי המתקן שלא בוצעו בדרך הקצרה ביותר, ימדדו לדעת 

  כאילו בוצעו כך ולא ילקח בחשבון העודף בזמן המדידה.
 

המחירים כוללים התקנה בכל מקום וגובה שהוא ובכל צורה שתידרש, 
 לרבות הפיגומים והמנופים הנחוצים לכך.

ה, תכולת המחירים:  המחירים כוללים )פרט אם צויין אחרת(: אספק .2
התקנה וחיבור וכל בדיקה והפעלה של כל חלקי המתקן השונים, גם אם 
סופקו ע"י אחרים )בתנאי שהותקנו ע"י הקבלן(. במקומות שבהם צויין 

התקנה וחיבור בלבד, המחיר כולל גם את ההובלה ממחסן המזמין 
  לאתר.

תאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד, המחיר יתייחס לגבי כל 
 ן במפרט ובתכניות.המצויי

 מדידת צנרת פלדה .ב
  :2צינורות פלדה שקוטרם הנומינלי אינו עולה על " .8

הצינורות יימדדו לאורך צירם. המחירים יכללו את כל הספחים 
, וכן מעברים בקוטר( הסתעפויות "טי", )פיטיגים, קשתות, הסתעפויות,

ים, אמצעי הקביעה הדרושים להרכבתם כגון מתלים, תמיכות, עיגונ כל
שרוולים, אטימות, טבעות סימון, פעמוני הגנה,  ,אוגנים, מקשרים

פקקים, ניקוז, מופות ויציאות להרכבת אמצעי מדידה ובקרה, פתיחת 
 מעברים וסגירתם וכו'.

  ומעלה: 6צינורות פלדה שקוטרם הנומינלי " .2
הצינורות יימדדו כאמור בסעיף א' לעיל, אולם קשתות  והסתעפויות 

, בציון הסוג והקוטר של הפיטינג בתנאי שהם עשויים יימדדו בנפרד
, ובהתאם לסעיפים המפורטים בכתב 40מפיטינג מקורי מחושל סקדיול 

  .הכמויות
  הסתעפיות העשויות מאבזר "טי" מקורי, יימדדו לפי הקוטר הגדול.
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או חיבור  VELDOLET)הסתעפויות העשויות מאבזר "רוכב" מקורי )
כה, יימדדו לפי הקוטר הקטן של הצינור "נעל" העשויה מקשת חתו

  המסתעף.
אם נחוצה  .0מינימלי של "הסתעפות "רוכב" או "נעל"  תהיה בקוטר  

עם מעבר קוטר לאחר מכן,  6הסתעפות קטנה יותר, היא תבוצע בקוטר "
  שתהיה כלולה במחיר ההסתעפות ללא תוספת מחיר.
אורכי הספחים  המדידה תהיה  לפי יחידות ובתוספת למחיר הצינור.

  הנ"ל הנמדדים בנפרד, לא ינוכו מהאורך הנמדד של הצינורות.
אביזרים כנ"ל שאינם פיטינג מקורי, לא ימדדו בנפרד,  ומחירם יהיה 

  כלול במחיר הצינורות.
יימדדו  לאעבור מעברים בקוטר הצינור, אע"פ שעשוים מפיטינג מקורי, 

 בנפרד, ויהיו כלולים במחיר הצינור.
: שסתומים, מגופים, מסנני מים, אלחוזרים גמישים, משחררי יםאביזר .6

אויר וכד', ימדדו בנפרד, בציון הסוג והקוטר לפי היחידות, פרט לאותם 
 אביזרים הנכללים ביחידות של ציוד הנמדדות כקומפלטים.

 מדידת בידוד לצנרת .ג
הבידוד יימדד לאורך ציר הצינור, ולפי הקוטר הנומינלי לפיו נמדד  .8

  ור, ולפי האורכים כפי שנמדד הצינור.הצינ
תוספת עבור בידוד פיטינגים, , דינם כמו הפיטינגים של הצנרת, הכל 

 בהתאם לסעיפים שניתנו )אם ניתנו( בכתב הכמויות.
הבידוד של מגופים, שסתומים, מסננים, אלחוזרים וגמישים יימדדו  .2

במקרה  בנפרד בתנאי שבכתב הכמויות ניתנו עבורם סעיפים מתאימים.
ולא יינתנו סעיפים נפרדים בכתב הכמויות, ייכלל הבידוד הנ"ל במחירי 

 בידוד הצנרת.
עטיפת בידוד בתרמילי פח מגולבן,  תימדד באופן זהה לבידוד ולפי  .6

  הקוטר הנומינלי בו נמדד הבידוד.
ציפוי מגן ע"י ליפוף ארג ומשחת סילפס, יימדד כנ"ל אך לא תינתן 

 קשתות, הסתעפויות וכד'. תוספת עבור פיטינגים,
 מדידת תעלות אויר .ד

תעלות אויר יימדדו במטרים רבועיים של השטח הפנימי של התעלה  .8
 כדלהלן:

אורך התעלה יימדד נטו לאורך ציר התעלה הגמורה )בניכוי  -
 מכונות, ציוד או שאר אביזרים הנמדדים בנפרד(.

 היקף התעלה יימדד  לפי המידות הפנימיות שלה, ניצב לקיר. -
שטח התעלה ייקבע ע"י הכפלת האורך בהיקף התעלה, לכל קטע  -

 וקטע.
 תוספות לשטח הנמדד של התעלה: .2

מ'  8מעלות ומעלה, יתווסף  45עבור קשת בתעלה בזוית של  -
אורך תעלה בנוסף לאורך הצירי הנמדד. בקשת מעבר, היקף 

 התעלה ייקבע לפי הצד עם המידות הגדולות.
מ'  0.5מעלות, יתווסף רק  45עבוד קשת בתעלה בזוית של עד  -

 לאורך התעלה.
, לפי הקריטריון  תשולם תןספת עבור שתי קשתותעבור "למד"  -

 .של הזוית שלהם כדלעיל.
עבור התפלגות בצורת "מכנסיים" יתווסף עבור שתי קשתות, כל  -

 אחת לפי המידה שלה, כאמור לעיל.
עבור הסתעפות עם קשת, יתווסף בהתאם למידות הקשת,  -

 עבור קשת לעיל.כאמור 
קשת תוספת של   כחציהסתעפות "נעל" )עם חצי קשת( תחשב   -

 מ' לאורך הצירי. 0.5
צוארון למפזר יימדד כשטח תעלה לפי היקף הצוארון באורך של  -

 ס"מ לפחות. 25
מעברים בחתך התעלה ישולמו לפי ההיקף הגדול יותר )ללא  -

 שום תוספות(.
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 מטר אורך תעלה 8, יתווסף שעשויה מחלק אחדעבור "למד"  -
 .בלבד

  במחירי התעלה כלולים: .6
כל האביזרים הדרושים להתקנתה באופן מושלם, כולל כל  התמיכות, 
החיזוקים, מתלים, חיבורים, חמרי עזר ופרופילים, חיבורים גמישים, 

מפלגי זרימה, מישרי זרימה, כנפי כיוון בקשתות, וסתי פרפר, פתחי 
ביזרי מדידה, פתיחת מעברים גישה עם פנלים מתפרקים, פתחים לא

וסגירתם, אטימת מעברים, מסגרות ורוזטות, מכסים בקצוות תעלה, 
רשתות מגן. כמו כן, כלול במחיר התעלה, צביעת דופן פנימית של תעלה 

 בהתאם לצורך. -מול תריסי אויר, בצבע כהה 
 

  מדידת בידוד לתעלות אויר .ה
חי התעלות  כדלעיל, עבור הבידוד יימדד במטרים רבועיים בהתאם למדידת שט

  בידוד פנימי ובידוד חיצוני כאחד.
המחיר יכלול את כל חומרי העזר, פינות מגן, חומר הדבקה,  חיזוקים, כנדרש 

 להתקנה מושלמת.
 

  מדידת ציוד .ו
ציוד יימדד לפי יחידות, כשהוא מושלם וקבוע במקומו וכולל את כל האביזרים 

  הנדרשים להפעלתו המושלמת.
הציוד כלולים כל אביזרי החיבור לצנרת ותעלות,  חיבורים גמישים, במחירי 

 בולמי רעידות )אלא אם כן ניתן סעיף נפרד( אוגנים, אוגנים נגדיים, אטמים וכד'.
 

  מדידת תריסי אויר .ז
  התריסים יימדדו ביחידות ו/או במ"ר לפי הסוג והחומר ממנו  הוא עשוי.

לו. המחיר יכלול מסגרות עץ או מתכת הגודל של התריס יצויין במידת הצואר ש
 וכן כל האביזרים הדרושים להתקנתו המושלמת.

 
 מדידות חשמל ופיקוד .ח

 לוחות חשמל יימדדו לפי יחידות כשהם מושלמים וקבועים במקומם. .8
במחיר הלוחות כלולים כל הציוד והאביזרים החשמליים  המותקנים בו, 

לת מערכת מושלמת, כפי שנדרש על פי דרישות המפרט והתכניות לקב
  לרבות כל ההתחברויות החשמליות, וחיבור להזנה.

  אינסטלציה חשמלית תימדד כמערכת קומפלט. .2
המחיר יכלול את כל החיווט והאינסטלציה החשמלית שמחוץ ללוח, 

התחברות ללוחות משנה, לוחות בקרה והפעלה מרחוק למנועים, ציוד, 
ם, צינורות, סולמות ותעלות ציוד פיקוד, אבזרי בקרה, ויכלול גם כבלי

כבלים, מפסקים, הארקות ושאר כל האביזרים וחומרי העזר, כפי 
 שנדרש במפרט, בתכניות, דרישות חברת החשמל ותקנים אחרים.

מערכת הפיקוד והבקרה תימדד כקומפלט כשהיא מושלמת  וקבועה  .6
במקומה )אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות(. המחיר יכלול את כל 

המערכת, ציוד, מכשירים, אביזרים, פנלים, רגשים,  מרכיבי
תרמוסטטים, מנועים למדפים ושסתומים אוטומטיים, כל חומרי העזר 
והמכשור הדרושים להתקנתם ולתפעולם, וכן כל החיווט והאינסטלציה 

 החשמלית, הדרושים לחיבור בין חלקי המערכת.
יוד נוסף מחיר לוחות החשמל יכלול גם השארת מקום רזרבי עבור צ .0

 מהתכולה של הלוח עצמו. 25%בשעור 
     

 

 

 



824 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

 אלמנטים מתועשים בבנין - 66 פרק
 

 וציפויים מחיצות 22.48
 

 כללי 22.48.8
לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט בביצוע עבודות  

משרד שיכון,  -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי  במפרט
, ע"פ פרטי והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה תכנוןאגף 

 .במהדורה המעודכנת ,"אורבונד" ומפרטי חברת
 .יש להקפיד על האיטומים הנדרשים 

 
 גבס וציפויי מחיצות 22.48.2

 
 חומרים .א

חסיני )ורודים לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או  גבס לוחות (8
 .ממ" 82.0בעובי  די מים וחסיני אש(ו/או ירקרקים )עמי (אש

כנדרש  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה (2
בכל מקרה לא  .עם ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן

 .ס"מ 04יעלה המרחק בין הניצבים על 
לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת  הקונסטרוקציה 

ס"מ,  2-6גולוונים בעובי המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מ
 .בהתאם לתוכניות וקביעת המפקח באתר

קרומיות )שני לוחות בכל -דו חד קרומיות ו/או יהיו המחיצות (6
 .תוכניותבהתאם לצד(, 

וחב  ויהיו בר לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה (0
בהתאם לרוחב המחיצה כממפורט בתוכניות ובהתאם לפרטי 

 .מ"מ לפחות 4.1עובי ובחברת אורבונד 
השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס  פרופילי עובי (0

 .הקבלן
משקל מרחבי וב ממ" 04צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל (3

משקל וב ממ" 04בעובי  זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 14
כבה  פוליאטילןשקיות , המילוי כולל ציפוי ק/מ"גק" 20מרחבי 
 .מאליו

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת  
 .גלישת מזרוני הבידוד ממקומם

בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון  (4
מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב   2בעובי 

לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע  .ע"פ פרטי חב' "אורבונד"
מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף  .R.H.Sילי פרופ

 .יוחד, על חשבונו וללא תשלום המ
 
 ביצוע הנחיות .ב

 EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל (8
האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה  .ו/או קומפריבנד

 .באמצעות מרק אקרילי יבוצע
ס"מ לרבות סתימה  8ה בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגוב 

 .במסטיק המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס
עבור המעברים  .תגענה עד לתקרת הבטון הגבסולוחות  השלד (2

ותקשורת,  חשמלשל מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 
יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי  .בצנרות שונות וכיו"

ת לוחות רק לאחר מכן תבוצע הרכב .לפתחים מסביבשלד 
בהתאם לפרטים  יבוצעפרטי איטום מסביב למעברים  .הגבס

 .המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי
ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת  המורכבות המסילות (6

 יהברגים יקבע ע" מספר .4/60ומיתד פלסטי  0/60ברגים למיתד 
 .הקונסטרוקציה של המבנה מהנדס
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מפח מגולוון  וניתפינת מגן חיצ יע"הגנה  תבוצעפינה אנכית  בכל (0
 PROTEKTOR  , מסוגגבסלרבות קצוות אנכיות של מחיצות 

1018/2162.  
יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה  (0

כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע  .הקונסטרוקטיבית
 .קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות

ת הגבס לוחואחראי לאטימת כל המרווחים שבין  הקבלן יהיה (3
 .לבין הצינורות, לאחר התקנת הצינורות

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך  (4
כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות  .מחיצת הגבס

 .ס"מ לפחות זו מזו 34החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 
 .ול בין החדריםבאופן כזה ימנעו גשרי ק

 .יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת (1
לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של 

לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של  .הקיר
המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 

 .אלסטומרי
מרוק כנדרש עד לקבלת  בחיבור בין פלטות יש להקפיד על (9

  .משטח מוחלק מוכן לצבע
 .יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג (84
איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ  (88

 .הבטיחות
 

 קונסטרוקצית חיזוק .ג
תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן  (8

  .שר ע"י המפקח לפני היישוםועל חשבונו, ויאו
תבוצע קונסטרוקצית חיזוק  ס"מ(, 664גבוהות )מעל  במחיצות (2

 .R.H.Sפרופילי , לרבות ציפוף הניצבים, הגדלת עובי הפח
קרה לרבות פלטקות+קוצים מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולת

 .מרותכים וכדומה
נם, מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנו (6

 .כלול במחיר היחידה
 

 עבודות גבס במרחבים מוגנים 22.48.0
חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן  

 .מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים - 0440ישראלי 
  

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.42
 

 דרישות כלליות  22.42.8
 
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  0846תקרות יעמדו בת"י כל ה .א

 ., ומסומנות בתו התקן928עמידות אש לפי ת"י 
 
סיון ומוניטין בהרכבת תקרות יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה .ב

  .אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח
 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת  .ג

יבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר התליה, העיגון והח
על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה  .ומערכות אחרות

שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי  .בכל שלב ושלב
 .מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו-המערכות האלקטרו

 
קבל את אישור התקרה ול תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  .ד

התוכניות יאושרו  .הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .המפקח
 .גם במכון התקנים
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חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור  .ה
 .של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן

 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  .ו

 .הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח .התקרה במגע
 
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות  .ז

 .אדמה
 
 .במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף .ח

 
 אטומיםו/או  מחוררים ,פחם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  22.42.2

 
הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, על  .א

, מחוררים מגלווניםמגשי פח אריחים ותקרות אקוסטיות עשויות 
מ"מ  04לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  .ו/או אטומים )אקוסטיים(

  .מ"מ לצורך חיזוק המגש 84לפחות, עם כיפוף פנימי של 
 
החירור יהיה  .23%ם יהיה מגשים המחורריאריחים ובאחוז החירור ב .ב

 .מ"מ 2מיקרו פלוס בקוטר 
 
הצביעה של  .( משני הצדדיםPRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי .ג

פוס סיליקון פוליאסטר יהצבע החיצוני יהיה מט .הפח תיעשה בתנור
הצד הפנימי של  .מפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון 14בעובי 

 .יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים הצבע .ייצבע בצבע להגנהפחים ה
 
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם מגשיה .ד

 .מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
 
 .מטר 8.24קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ה

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות  
 .נט עצמו או לסמוכים אליושייגרם נזק לאלמ

מגשי  .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 
 .הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה 
 .צמודים אחד לשני לוחותאו אמצעים אחרים כש

 
-יריעה מפחיתת רעשים לתודבק ת האקוסטיות המחוררות התקרובתוך  .ו

4.40 NRC. 
מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  .ז

  .וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר , סינריםלאורך קירות, מחיצות
התואם את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים  .צבע שחורו/או ב עצמה
  .)אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט

 
)עבור  התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .ח

 כל .מערכות המותקנות בהן ג"ת, מתזים, רמקולים, מפזרים וכו'(
 .יותר לבצע חיתוכים באתר החיתוכים יבוצעו במפעל, לא

 
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה  .ט

חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה  .נוחה לחלל שמעל לתקרה
 .יבוצעו לפי הנחיות המפקח

 
 ממ" 20צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .י

 ממ" 20 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 34משקל מרחבי וב
 כבה מאליו פוליאטילןשקיות , כולל ציפוי ק/מ"גק" 20משקל מרחבי וב

 .מיקרון 64בעובי 
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כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב  .יא

  0846אל המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישר
במקלטים ובמרחבים  תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה

  .מוגנים
בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה  

כל הנ"ל כלול במחיר  .בין האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים
 .היחידה

 
 מלוחות גבסוסינורים תקרות  22.42.0

 
בהתאם לוחות יהיו אטומים ה .מ"מ 82.0לוחות הגבס יהיו בעובי  .א

 .תלתוכניו
  

מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  י"עיקבע  השלד .ב
 .הקונסטרוקטיביתהתליה והחיבור לתקרה 

 .F-04ית של אורבונד מסוג ריש להשתמש בקונסטרוקציה מקו 
 .מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימיםה בקרניזים 
 .רטי היצרןהשלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפ 

 
כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים,  יעשוהגבס  בתקרות .ג

 .ב"וכיוגלאים, גרילים למיזוג אויר 
יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס  םידקורטיבי בקרניזים 

 .ואנכיתנת בפינה אופקית וופלדה מגול
 
בונו, חיזוקים סמויים במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חש .ד

פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל  .לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים
 .וכלול במחירי היחידה

 
 .עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבעגמר כל התקרות יהיה בשפכטל  .ה

להנחיות למפורט וכן מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 
 .האדריכל

 
 0846וגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי תקרות גבס רציף במרחבים מ .ח

 .6,2,8חלק 
 

 דוגמאות 22.46
 

, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של  22.46.8
 .עליו יורה המפקח מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב

נה גם את הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלול
 .תעלות התאורה

 
: את דרישות במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.46.2

המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי 
 .המפקח

 
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על  22.46.6

 .ללת השינויים, כפי שידרשוידי המפקח והכ
 

 .גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח 22.46.0
 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל  22.46.0
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 

 .וכו' , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגים, פחים
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 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 22.40

 
 )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'( גבס אלמנטי 22.40.8

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
 .ואישור מכון התקנים  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א
עיל לרבות קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט ל .ב

ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל  R.H.Sפרופילי כולל  תכנונם
 חשבונו.

 .עיבוד פתחים כנדרש .ג
לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר  למיניהם האיטומיםאת כל  .ד

 .זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה
, דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יכל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצ .ה

חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה ידות אדמה, עחיזוקים לר
 .מושלמת

כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות  למיניהם האיטומיםאת כל  .ו
ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

 .אקוסטיקה
רוש כפי שיד ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד .ז

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  .ח

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 
 .דרשיישיתגלה בהן וכל שינוי ש

 .עיבוד במעוגל ובשיפוע .ט
 .פרופילי פינות .י
 בחיבור בין הפלטות עד לקבלת משטח חלק ומוכן לצבע. שפכטל .אי

יב.         כל החיזוקים החיזוקים וההכנות  לכל האלמנטים המשולבים במחיצות 
הגבס והתלויים על מחיצות הגבס ,לפי פרטי חברת אורבונד,לרבות 

דלתות,חלונות,מחיצות  מתועשות ,ארונות,אלמנטי נגרות 
יה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג ומסגרות,אלמנטי אינסטלצ

אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות 
 וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע.

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

  
 .הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא כלדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי המ 
של השטח הנראה לעיין לאחר קביעת מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה  

 כל התקרות .
 

 תקרות אקוסטיות 22.40.2
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 .ואישור מכון התקנים תכנונםקונסטרוקציות נשיאה לרבות  .א
ולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" .ב

 .כנדרש
 .חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה .ג
גמר ומעבר וכל כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי  .ד

 .החיזוקים כמפורט לעיל
מושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד  תקרותחיזוק ה .ה

 .כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכלב
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד .ו

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
וכות בהן כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכר .ז

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 
 .דרשיישיתגלה בהן וכל שינוי ש

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  .ח
 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
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הפתחים למיניהם, בכל גודל  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  
 .ואשה

 
ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים  הנדרשמודגש בזאת שכל  22.40.6

 .כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים
 

מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'(  22.40.0
י אש וכו' לרבות פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילו כוללים

 .תאום הפתחים
 

 קונסטרוקצית נשיאה 22.40.0
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות,  

 ציפויים וכו'
הקבלן יכין על  .ן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאהומכל סוג שהוא( כוללים תכנ

י מהנדס רשוי, חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על יד
כל  .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן .לאישור המפקח

 .הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן
 

המחיר כולל ביצוע בדיקת מת"י להתקנת תקרות אקוסטיות ותקרות גבס באתר 
 וקבלת אישורם כולל למרחבים מוגנים.
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 פרוקו עבודות הריסה - 64פרק
 

 כללי 20.48
 

 .העבודה כוללת פירוק הקיים במבנה, כמפורט בתוכניות ולפי הנחיות המפקח 20.48.8
 

עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל  .שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח 20.48.2
 .תשלום שהוא

 
באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות ניתוק כל המערכות הקיימות )מים,  20.48.6

 .לעיל 44תנאי שהמבנה ימשיך לתפקד כמפורט בפרק חשמל, ביוב וכדו'( ב
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם  

בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות
במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה 

אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .וראות למהלך הטיפוללמפקח ויקבל ה
 .לקבל אישור המפקח

 
 .מודגש בזאת שבכל מקום בו נאמר "פירוק" הכוונה "הריסה" וכן ההיפך 20.48.0

 
 התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה: 20.48.0

 תקןשם ה תקןמספר ה
 דומיםכללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים  944
 ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן 906

 פיגומים 8869
 צויןכל הנאמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בנין, חל גם על פרק זה, פרט אם 

 .אחרת באחד ממסמכי החוזה
 

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  20.48.3
משרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ו

ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 
האלמנטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה

פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד 
 .בניןלסילוקם המסודר מאתר ה

 
אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או  20.48.4

לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל 
 .מקום שיורה עליו המפקח

במידה  .על הקבלן לברר לפני תחילת העבודה אילו אלמנטים מיועדים לשימור 
 .שמיועד לשימור, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבונו והקבלן יהרוס אלמנט

 
מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקונים  20.48.1

הנדרשים כגון: תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמנטים מתועשים 
 .וכו'

 
 הריסת בטונים 20.42

 
 על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעותההריסה תבוצע בכלים מאושרים  20.42.8

מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה 
 .ובסביבתו

 
 על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, 20.42.2

 .בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות
 ית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדיתתוכנ 

 .של הקבלן לתמיכות
 

 יש לשמור על שלמות -במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח  20.42.6
 .הזיון הקיים
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 הריסת קירות בנויים 20.46
 

ריצת פתחים לא תשולם תוספת בגין פ ,המדידה תהיה במ"ר נטו של הקיר 20.46.8
מחיר ההריסה כולל גם פירוק  .בקירות קיימים, הריסת קטעים ושטחים קטנים

של כל האלמנטים בקירות )דלתות, חלונות וכו'( והציפויים שעל הקיר וניתוק 
מחיר ההריסה כולל גם  .וסילוק המערכות המחוברות לקיר או הנמצאות בתוכו

 .זיוןאת הריסת החגורות והעמודונים שבקיר וחיתוך ה
 

לאחר פריצת פתחים, יש לישר את הבלוקים בהיקף הפתח ולצקת חגורות בטון  20.46.2
 .כל הנ"ל כלול במחיר הפריצה ואינם נמדדים בנפרד .מזוין בהיקף

 
 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 20.40

 
פי הוראות המפקח את הכבישים והמדרכות אשר -הקבלן ינקה בסוף כל יום ועל 20.40.8

העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה נקי מכל פסולת  .לכו בפסולת הבנייןלוכ
 .בניין, מיושר, וכאשר כל השטחים נקיים לחלוטין

 
מקום סילוק פסולת הבניין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם  20.40.2

  .רשאי הקבלן לסלק פסולת הבניין
-קום השפיכה, המאושר עלאת מ בכתבעם הגשת הצעתו של הקבלן עליו למסור  

 .ידו-ידי הרשויות, שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהבניין שייהרס על
במידה ובמהלך  .ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו-מקום שפיכה זה ייבדק על

ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכה אחר, רשאי 
  .לשלם כלל עבור העבודה יהיה המפקח לעכב תשלומים או לא

מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות  20.40.6
 .להעביר הפסולת למקום שפיכה מאושר

כל  .המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוני בנושא שפיכת פסולת 
כספית או  -תביעה בנושא זה תועבר ישירות לקבלן, אשר ישא בכל האחריות 

 .אחרת, הן בתקופה של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן
 

ידי -כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הבניין ועודפי החומרים ייכללו על 20.40.0
 .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו .הקבלן במחירי העבודה

 .כפי שיידרש סילוק פסולת האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא,
 

 תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות 20.40
 

הקבלן ימלא בדייקנות אחר כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו  20.40.8
לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן  .בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים

כלשהי,  סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכן לא תינתן לו הארכת זמן-על
 .מילוין של התקנות הנ"ל-ידו מפאת אי-עקב איחור שנגרם על

 
מבנה, על הקבלן לפעול לפי תקנות במודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה  20.40.2

משרד העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך נקיטת כל אמצעי 
ועלים העוסקים הזהירות המרביים הנדרשים להגנה על העוברים והשבים, על הפ

במלאכת ההריסה, ועל כלי רכב ניידים ונייחים בתחום העבודה ולידו, ועל כל 
  .בניין, קיר, ריצוף וכל אלמנט אחר הנמצא בשטח

 
 עבודות הכנה 20.43

 
לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית  -

על הקבלן להזמין  .פרוקים וכד' של הבנין, ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות,
לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע 

במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי  .ההריסות
 .לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח .דרישת המהנדס

ת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספ
  .במחירי היחידה השונים שבהצעתו
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בכל  .כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים -
מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון 

 .המפקח
 
ונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשב -

השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של  .המפקח והרשות המקומית
 .הקבלן

 
על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע  -

את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות 
כל הנ"ל יבוצע על חשבון  .בסביבתו לכל אורך תקופת העבודההשוטפת במבנה ו

 .הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים
 

 סימון עבודות 20.44
בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים  

אין לבצע הריסות או  .המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים
ות מכל סוג שהוא )גם כשההריסות מפורטות בתכניות( מבלי לקבל אישורו של חציב

 .המפקח בכתב ביומן העבודה
 

 תמיכות זמניות 20.41
בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן  

מהלך הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבנה בכל  .תמיכות זמניות ע"י רגלי ברזל
 .ביצוע העבודה ועד להשלמתה

 
הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים  

 .קונסטרוקטיביים קיימים
 

 טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד' -
 

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם  
בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .צעות העבודותהחשמלי בקטע המבנה בו מבו

במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה 
אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול

 .לקבל אישור המפקח
 
צעים בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמ -

הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה 
ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 

האלמנטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה
ביצוע העבודה עד פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של 

 .לסילוקם המסודר מאתר הבנין
 
הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן  -

 .)גגונים וכדומה( להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות
 
כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה  -

שלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו ומו
 .במסמכים ו/או בתכניות

 
שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר  -

 .להשלמות יציקה חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי
 
שבדעתו להשתמש כדי לבצע את  על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים -

 .העבודות
 



829 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

הכוונה לעבודת פרוק  -בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"  -
שתכלול נקיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת 

 .ולכלוך כלשהו והעברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח
של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, פרוק זהיר  

כדוגמת פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, 
ההלבשות למיניהם וכד', יגרם איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק 

 .זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו
 

 טיפול בברזל זיון 20.49
מהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים ב 

הבולט מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות 
 המפקח לטיפול בו:

 
חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות  .8

 .ה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסיםיציקה חדשות, אשר תבוצענ
 
חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו  .2

 .בשלמותם ו/או באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח
 

 אופני מדידה מיוחדים 20.84
 

ה גמורה כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבוד 20.84.8
ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו 

 .במסמכים ו/או בתכניות
 

 .העבודה כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר 20.84.2
 

 .בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם ניסור במסור יהלום 20.84.6
 .בל הקבלן כל תשלום שהואעבור עבודה בשלבים לא יק  20.84.0

 
 מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של 204202.84.0

חלקי זיון, ניקוי יתרת הזיון הנדרש להשאר משאריות בטון או  אלמנטי בטון, 
חומרים זרים וכן את כיפופו ברדיוס מתאים למניעת שבירתו )ברזל מפותל( 

 .למצבו העתידי
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 עבודות יומיות )רג'י( - 60פרק 
 

  אופני מדידה 29.48
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  

 .ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה  

 תכלול את הפרטים הבאים:הרשימה  .באותו יום לאישור המפקח
 .תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק 
 .עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות 
 .התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו 
 .תא לתשלוםדו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכ 

 
 כוח אדם  29.42

מנהלי העבודה לא  .בפועלהפועלים רק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום  
 .יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן

 
 ציוד מכני  29.46

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים  
  .נאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויותובכפיפות לת

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"  
 .80%בהנחה של  )הנמוך מבניהם( .העדכני

 
 חומרים  29.40

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב  
 .אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים .חשל המפק

 
 פיגומים ודרכים  29.40

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם  
כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב 

 .ע"י המפקח
 

 לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(תכולת מחירים   29.43
 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  .א

 .יוקר
 
 .כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות .ב
 
 .הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו .ג
 
 .מני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(ז .ד
 
דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום  .ה

 .העבודה וממנו(
 
 .הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה .ו
 
  .הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן .ז
 
  .רווח הקבלן .ח

 
 ירים לעבודות ציוד מכניתכולת מח  29.44

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 
 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, 
 .בלן ורווחיוהוצאות כלליות של הק
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 אש מחסומי - 01 פרק
 

 תנאים כלליים 01.0
 

 תאור: 44.8.48
 

, רצפות, תונה התקנת מחסומי האש הנדרשים בתקריהעבודה המתוארת להלן עני
לקבלת מחסום אש תקני המונע מעבר אש,  - במעטפת פירים וורטיקליים ובמחיצות אש

פתח או מעבר בתקרות ובמחיצות בכל מקום בו קיים  -לפחות  שעתייםעשן, וגזים למשך 
מוליכים, כבלים, צנרות, תעלות וכיו"ב; תפרים בתקרות  -האש )פתחים למעבר תשתיות 

 ובקירות אש; מישקים וכיו"ב(.
העבודה כוללת את כל הפעולות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה עצמה, העבודות 

ול בו נדרש מחסום האש המקדימות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של הפתח/השרו
 ואת כל הפעולות והחומרים הנדרשים להשבת המצב לקדמותו.

 
 בדיקה ע"י מכון בדיקות מוכר:  44.8.42

  
כל מערכות מחסומי האש המוצעות במסגרת עבודה זו יהיו בעלי אישור בדיקה  א.

 להתאמתם ליעודם ולקבלת עמידות האש הנדרשת. 
 ובנוסף תבדק בכפוף לפחות לאחד 2חלק  968 הבדיקה תבוצע בכפוף לתקן ישראלי 

 מהתקנים הבאים: 
 - (8049 UL )180 E ASTM  ; 
 - 0842 DIN ; 
 - 24 PART :043 BS . 

או מכון בדיקות  UL ,FM ,ULC ,IFBTהבדיקה תבוצע במכון בדיקות מוכר דוגמת 
 אחר מאושר ע"י המזמין.

 
"ל לעמידות המערכת במבחן הקבלן ידרש להציג אישור בדיקות מכון מוכר כנ ב.

 זרנוק המים. 
 

 מסמכים כללים:  44.8.46
 הקבלן ידרש להציג את המסמכים הבאים:     

 
 מסמכים מקדימים:   44.8.6.8

ספרות ומפרטי היצרן למערכות המוצעות לרבות אישורים ותעודות היצרן  א.
 כי המערכות המוצעות מתאימות ליעודן במבנה כמפורט להלן.

שנים  84י היצרן כי תוחלת החיים של מחסומי האש המוצעות הינה אישור ב.
 לפחות לאחר יישומם. 

אישור מכון בדיקות מוכר למערכת המוצעת, התאמה ליעודה במבנה  ג.
 לעיל.  8.2ולקבלת עמידות האש הנדרשת כמפורט בסעיף 

אישור פיקוד העורף לחומרי איטום המיועדים לשימוש במקלטים  ד.
 גנים.ובמרחבים מו

 הוסמך לבצוע העבודה.  מבצעאישור יצרן מערכת מחסום האש כי ה ה.
בחמש השנים  מבצערשימת עבודות מחסומי האש שבוצעו על ידי ה ו.

האחרונות לרבות היקף העבודה, שם וטלפון מפקח על הביצוע מטעם 
 במקום.  המבצע

י שרטוטי ביצוע המתארים את המערכות המוצעות ואופי יישומם בסוג ז.
הפתחים השונים במבנה. בשרטוט יפורטו הפתח, החומרים והאבזרים בהם 

השרטוט יכלול ממדי הפתח, עובי  -יעשה שימוש ואופן קביעתם במקום 
 שכבות החומרים ויציין עמידות האש ועמידות למעבר החם המתקבלים. 

 
 מסמכים עם תום העבודה:  44.8.6.2

 
בלן כי כל הפתחים לגביהם נדרשה אישור הקרשימת הפתחים שנאטמו כולל  א.

 העבודה נאטמו כפוף למפרטי היצרן לסוג הפתח הנדון לפי להלן.
שנים מיום  84אחריות הקבלן לטיב העבודה לשלמותה ותקינותה למשך  ב.

  .אישור השלמת העבודה ע"י המפקח
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 מידע מקדים:  44.8.40

עתו. על הקבלן לבדוק הקבלן יוודא שיש בידיו את כל המידע הנדרש לצורך מתן הצ 
את תכניות המבנה ולוודא את כל התנאים שמערכת המחסומים צריכה לעמוד בהם 

בבקשת  מפקחיפנה אל ה -לצורך מתן הצעתו. במידה וחסרים בידו מידע או פרטים 
 פרטים משלימים לפני הגשת הצעתו. 

מודגש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכניות. שינוי בכמות  
הפתחים, במעברים ובקירות במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי 

 היחידה.
 

 התאמת המערכת ליעודה:  01.6
 

 עמידות אש: 44.2.48
מחסום האש יבטיח עמידות אש שוות ערך או גדולה יותר מעמידות אש של הקיר  

 או התקרה בה המערכת מיושמת, אך לא פחות משתי שעות. המערכת תהיה
יציבה ותתמוך בצנרת שנשרפה ושניתקה בזמן שריפה כך שלא תיפול דרך 

להבטיח  -המעבר, המערכת תעמוד בכוחות הנוצרים עליה בזמן שריפה 
 אטימותה ועמידותה בפרק הזמן הנדרש.

 
 סווג בשריפה: 44.2.42

בחומרים המוצעים לא יהיה משום סיכון אש שהוא בעת אחסונם, בעת ישומם 
בכל מקרה סווג החומרים בשריפה בבדיקה על פי תקן ישראלי  ולאחר ישומם.

 לפחות.  V.0.0יהיה  400ת"י 
 

 קורוזיביות: 44.2.46
חומרים ואביזרים של מערכות מחסומי האש יהיו תואמים לחומרים ולצנרות 
איתם הם באים במגע. לא יעשה שימוש בחומרים העשויים ליצור קורוזיה או 

צנרת או התשתית הסמוכים להם. לא יעשה שימוש להתקיף את חלקי הבנין, ה
 בחומרים על בסיס ממיסים. 

 
 רעילות: 44.2.40

חומרי האיטום לא יכילו אסבסט, חומרים מסרטנים או חומרים רעילים שהם. 
חומרי האיטום לא ישחררו גזים רעילים בעת יישומם, לאחר יישומם או בזמן 

 השריפה. 
 

 התאמה למקום: 44.2.40
סוג  -המוצעות במסגרת עבודה זו יתאימו ליעודם ולמקומם במבנה  המערכות 

 וגודל הפתח, סוג התשתית והתנאים הסביבתיים במקום. 
 :סוג הפתח א.

 פתח ברצפה, פתח בקיר בטון, בלוק או גבס, תפר התפשטות בבנין וכו'. 
 

  ממדי הפתח: ב.
 עומק הפתח, מידות הפתח. 

 
  סוג הצנרת: ג.

פלסטיק, צנרת חמה, יציבות הצינור, כבלי חשמל  צנרת פלדה, צנרת
 ותקשורת וכו'. 

 
 איטום נגד מים:  ד.

איטום מעברי צנרת מים  -במקומות בהם נדרשת אטימות למעבר מים  
יעשה שימוש במערכת אשר  -ומעברים חשופים בתקרות בין קומות וכו' 

 בנוסף לאטימת האש תבטיח גם אטימות נגד מים. 
 

  ם:עמידות במי ה.
כל החומרים והאביזרים של מערכות מחסומי האש יהיו עמידי מים  

ובלתי מסיסים. החומרים יעמדו בתנאי לחות גבוהים ורטיבות העלולה 
 להתהוות במקום. 
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  טמפרטורה אופיינית: ו.

חומרים ואביזרים של מערכות מחסומי אש יתאימו ויהיו ניתנות ליישום 
 בטמפרטורות הצפויות במקום. 

 
  ויברציה: ז.

חומרי מחסום האש במקומות בהם קיימת אפשרות לתזוזה או רעידה 
 )ויברציה( יתאימו ליעוד זה ללא פגיעה בעמידות האש שלהם. 

 
  גמישות: ח.

מערכת מחסום אש במקומות בהם צפויה העברה מחדש שכיחה של 
תאפשר הוצאה והחדרה של  -צנרת וכבלי התשתית העוברת במקום 

 ם ללא פגיעה בעמידות האש של המערכת. הצנרת והכבלי
 

 כבלי חשמל ותקשורת: ט.
ציפוי כבלי חשמל לא יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים. ציפוי  

מ"מ יכופף עד לקוטר של  82כבלים יהיה אלסטי ויאפשר כי כבל בקוטר 
ס"מ ללא היווצרות סדקים. מערכות מחסומי אש לכבלים תהיינה  6

לעיל. מערכת מחסום האש וציפוי הכבלים תהיה גמישות לפי סעיף ח' 
בעלת אישור ממכון בדיקות מוכר להתאמתה לשימוש עם סוגי הכבלים 
)כבלי כח, בקרה, תקשורת, סיבים אופטיים וכו'(, צורת העברת הכבלים 
)כבל בודד, צמות כבלים, סולמות כבלים( והחומרים )מעטפת הכבלים, 

 ומיניום, חומרים פלסטיים וכו'(. מגשים או מובילים עשויים פלדה, אל
 
 צנרת מתכתית: י.

חומר האיטום במעברי צנרת מתכתית יהיה כזה המעכב התפשטות 
שימוש  -החום מצידו האחד של הפתח אל צידו השני באמצעות הצנרת 

 בחומרים אנדוטרמים או שווה ערך.
 

 תנאים מקדימים לביצוע: 01.0
 

 ביקורת מקדימה: 44.6.48
בדוק את כל התוכניות ע"מ לבדוק היכן יש צורך במעבר אש. הקבלן על הקבלן ל 

לא יקבל כל תוספת שהיא עקב מעברים אשר אינם מופיעים בתוכניות ויתווספו 
 במהלך הביצוע או עבור מעברים שיבוצעו מחדש במהלך העבודה.

 
 אישורי המזמין: 44.6.42

וטי הביצוע של לשרט פקחהקבלן לא יתחיל בעבודתו לפני קבלת אישור המ 
 מערכות מחסומי האש המוצעות. 

 
 דוגמא: 44.6.46

, יבצע הקבלן דוגמת אטימת אש בפתח מפתחי הבנין כפי מפקחעל פי דרישת ה 
 . פקחלאישורו המוקדם של המ - מפקחשיקבע ע"י ה

 
 מיומנות: 44.6.40

 ביצוע העבודה בפועל יעשה ע"י אנשים מיומנים ומנוסים בלבד.
 

 ות:בטיח 44.6.40
הקבלן ינקוט בכל אמצעי המגן והבטיחות הנדרשים להגנה על העובדים במבנה, 

בכפוף להוראות היצרן, פקודת הבטיחות  -על אלמנטי בניה, ליוד וריהוט במבנה 
 בעבודה ותקנותיה ולפי כללי המקצוע המתחייבים. 

 
 אספקה ואחסון: 44.6.43

 הם סגורים וללא נזקים כל החומרים יובאו לאתר במיכליהם המקוריים, כאשר
וכאשר תוויות הזיהוי שלהם ברורות. חומרי האיטום יאוחסנו באתר במקום 

מאושר ע"י המפקח המוסמך מטעם המזמין כאשר הם מוגנים מפגיעה או מתנאי 
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כפוף למפרטי היצרן. מיכלים פגועים או מקולקלים יסולקו מיידית  -סביבה 
 מאתר הבניה. 

 
 ביצוע: 01.4

 
 כנות:ה 44.0.48

הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלוך של סביבת  א.
עבודתו לרבות על חלקי בנין וצנרות סמוכים, תוך שימוש בכיסויים, 

 יריעות, סרטי הדבקה וכיו"ב. 
הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של  ב.

 השרוול/הפתח בו נדרש מחסום האש.
קבלן יהיה זהיר ובאחריותו שלא לפגוע בכבלים ובצנרות אותם הוא ה ג.

אוטם. על כל נזק ופגיעה בצנרת, או בכבל )לרבות בידוד מוליכים( יש 
 להודיע מיד למפקח המוסמך מטעם המזמין. 

על הקבלן לוודא אם קיים מקור סיכון שהוא במקום בו מבוצעות  ד.
 -ק כל מקור סיכון אחר עבודות איטום האש. על הקבלן לוודא ניתו

 באחריות הקבלן.  -לתאום עם המפקח המוסמך מטעם המזמין 
כל שטחי המגע של פני הפתח והצנרות יהיו נקיים מלכלוך, מחלקים  ה.

באחריות  -העלולים לפגוע באטימת הפתח  -רופפים, מחלודה, שמן וכו' 
 הקבלן. 

לכלוך של סביבת הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או  ו.
עבודתו לרבות על חלקי בנין וצנרות סמוכים, תוך שימוש בכיסויים, 

 יריעות, סרטי הדבקה וכיו"ב. 
 

 יישום:  44.0.42
 מערכת מחסום האש תבוצע כפוף לנדרש ולפי הוראות היצרן.  א.
הקבלן יוודא איטומו המלא של הפתח, לרבות חדירת חומר האיטום בין  ב.

ם. במידת הצורך תפורק ארעית צנרת, חומרי האיטום צנרות, בין כבלי
באישור ובתאום  -יוחדרו היטב בין הצינורות והצנרת תחובר מחדש 

 מוקדם עם המפקח.
 

 השלמות: 44.0.46
אביזרי תמיכה ואמצעי עזר אחרים יוסרו רק לאחר שחומרי האטימה  א.

 כפוף להוראות היצרן.  -הגיעו למלוא חוזקם 
שאריות ולכלוך שגרמה עבודתו מחלקי בנין, צנרות,  הקבלן ינקה כל ב.

 תעלות, כבלים וכו'. 
מערכת מחסום האש לא תחופה בחומרי גמר או חלקי בניה אחרים עד  ג.

 אשר לא תאושר ע"י המפקח. 
עם אישורה ע"י המפקח, תחופה המערכת לפי הוראות היצרן וכפוף  ד.

 לדרישות המפקח. 
סומי האש, ישולטו המערכות ע"י שילוט עם השלמת התקנת מערכות מח ה.

 40X820שלטים בגודל  -הפגיעה אסורה!"  -מזהה מתאים "מחסום אש 
 מ"מ אותיות בגוון שחור על רקע צהוב זוהר. 

עם קבלת אישור המפקח המוסמך מטעם המזמין, הקבלן יבצע את כל  ו.
הנדרש להשבת המצב לקדמותו ויבצע כל תיקון והשלמה הנדרשים עקב 

לשביעות רצון  -ודתו, לקבלת עבודה מושלמת מוכנה למסירה למזמין עב
 המפקח. 

 
 אחריות הקבלן: 01.5

 
הקבלן יגיש כתב אחריות היצרן כי התוצרת שסופקה בפועל הינה באיכות  44.0.48

 הגבוהה ביותר וללא פגמים שהם. 
 

רות הקבלן יגיש כתב אחריותו כי נאטמו מלוא הפתחים והשרוולים בתק 44.0.42
ובמחיצות האש בבנין וכי העבודה בוצעה באופן המקצועי והמושלם כפוף 

 לשרטוטי הביצוע שאושרו ע"י היזם. 
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שנים מיום אישור  84הקבלן יגיש כתב אחריותו לטיב ושלמות העבודה למשך  44.0.46
 השלמת העבודה ע"י המפקח. 

 
 

 :עבודהתכולת ה 01.2
 

, תיכלל במחירי היחידה שבכתב הכמויות אש בקירותהאש מי מערכת מחסוכל  44.3.48
תכלול את כל החומרים והאביזרים היא ולא תשולם כל תוספת או תשלום בגינה 

תיקני ונאות של העבודה ולקבלת עמידות האש  ,הנדרשים לשם ביצוע מושלם
 , גם באם ידרשו בעת העבודה איטומים חוזרים.הנדרשת

 
כוללת את כל העבודות עבודה מכרז זה, הבנוסף לנאמר בתנאים הכללים ל 44.3.42

 הבאות:
את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של שרוול/הפתח  א.

בו נדרש מחסום האש טרם ביצוע עבודת האיטום, כל העבודות 
וההשלמות הנדרשות להשבת המצב לקדמותו עם השלמת עבודת 

 האיטום.
  חד..הכללי ובמפרט המיו את כל המפורט במפרט .ב
 הכנת כל המסמכים לרבות שרטוטי ביצוע.  .ג
כל עבודה הנדרשת, כל החומרים וחומרי העזר, לרבות התאמות וניקוי  .ד

הפתחים והצנרות לפני איטומם, ההשלמות והתיקונים לאחר ביצוע 
הכל  -עבודת האיטום ניקוי סביבת העבודה עם השלמת עבודת האיטום 

 המפקח  לקבלת עבודה מושלמת מאושרת ע"י
אספקת והובלת חומרי איטום ואביזריהם לאתר, אחסונם באתר,  .ה

סילוק חומרים שלא אושרו ע"י המזמין, סילוק פסולת ולכלוך שנגרמו 
 ע"י הקבלן. 

 תאום עם כל הגורמים הנדרשים.  .ו
שמירה והגנה על חלקי בנין וצנרת סמוכים למניעת פגיעה בהם, הגנה על  .ז

בוצעו מפגיעה עד למסירתם ואישורם ע"י מערכות מחסומי האש ש
 המפקח 

 שילוט המערכות בשלטי אזהרה. .ח
 אחריות הקבלן. .ט
 

מודגש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכניות. שינוי בכמות  44.3.46
הפתחים ובמעברים במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי 

 היחידה.
 

 א פרק זה ביחד עם כל מפרטי המערכות האלקטרומכניות.על הקבלן לקרו 44.3.40
 עברי אש, כלולים במחירכמו כן, כל המפרטים המתייחסים לאיטום מ 
  

 מפרט טכני: 01.0
( למחיצות אש 40-3028808המפרטים שלהלן מבוססים על מפרטי אורבונד )טלפון: 

( 41-9021999ון: מערכות מיגון אש בע"מ )טלפ -שעות; על מפרטי סגיב  2עמידות אש 
שעות. הקבלן רשאי  2גרמניה עמידות אש  GRUNAU GMBH תוצרת KBSלמערכות 

להציע מערכות שוות ערך ובתנאי שיציג את האישורים הנדרשים לפי פרק א' המוכיחים 
 כי המערכת המוצעת מתאימה ליעודה ומבטיחה את עמידות האש הנדרשת.

 
 שעות: 2ת ובתקרות לקבלת עמידות אש איטום מעברי צנרת וכבלים בקירו 44.4.48

 
 :KBSמחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת לוחות   44.4.8.8

 
ניקוי והכנת השטח כנדרש, לרבות פינוי של מכסי תעלות  א.

 וסולמות כבלים.
 C-88מריחת דפנות הפתח, הצנרות והכבלים החודרים בפתח ב  ב.

KBS FOAMCOATות ה, בכל שטח המגע בינם ובין לוח-SBK .
 .KBS -מריחה כנ"ל על דפנות לוחות ה
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לוחות צמר  -עם מרווח אויר ביניהן  KBSהתקנת שני לוחות  ג.
ק"ג כל אחד  804מ"מ בצפיפות של  04סלעים דחוס בעובי 

בשכבה  KBS FOAMCOAT -לפחות מצופים מצידן החיצוני ב 
יחתכו לפי  SBK-מ"מ לאחר ייבוש. לוחות ה 8 -אחידה של כ

מ"מ לאורך ולרוחב הלוח )על מנת  6ת הפתח בתוספת מידו
 ליצור לחץ בעת ההתקנה( ולפי מידות הכבלים העוברים במעבר.

איטום נקודות שנותרו גלויות לאחר התקנת הלוחות בתפזורת  ד.
 .SBK MSBFºSBKצמר סלעים וציפוי נוסף של 

 SBK -מ"מ מסביב לפתח ב 64ציפוי פס ברוחב של  ה.
MSBFºSBK ץ להשתמש בנייר דבק רחב ע"מ ליצור )מומל
 גמר נקי וישר(.

 SBK -ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב  ו.
MSBFºSBK  ס"מ מכל צד של המעבר. יישום  04למרחק של

" או ידנית באמצעות BSELRKKהחומר בריסוס באמצעות "
מברשת, ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום. עובי הציפוי 

 מ"מ. )מומלץ להשתמש 8 -ייבוש כ לאחר ה
בנייר דבק רחב על מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי 

 וישר(. 
 KBSיעטפו ע"י סרט  2בקוטר עד כולל " PVCצנרות  ז.

INTUFLEX 957  ס"מ מכל צד של  20בעובי כפול, לאורך של
מרכז הפתח. הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס )הכיסוי יבוצע 

 יחסמו בקולר  2על "מ PVCאיטום הפתח(. )צנרות לפני 
 יישור, החלקה, ניקוי וכו'. ח.
הפגיעה אסורה!" משני צידי  -התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  ט.

 הפתח.
 

מחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת טיט חסין אש   44.4.8.2
MORTAR SEAL KBS: 

 
י תעלות ניקוי והכנת השטח כנדרש, לרבות פינוי של מכס א.

 וסולמות כבלים.
לפתחים גדולים, צמר סלעים או  ש"עלוח גבס או  -לוח תבנית  ב.

לפתחים קטנים. )הערה: לוחות תבנית מחומרים דליקים  ש"ע
 יש להסירם לאחר התייבשות הטיט(.

יציקת הטיט תוך הקפדה על חדירת הטיט בין הצנרות, בין  ג.
בלת שכבת טיט עד לק -הכבלים וביניהם לבין דפנות הפתח 

 מ"מ לפחות. 844בעובי 
 SBK -ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב  ד.

MSBFºSBK  ס"מ מכל צד של המעבר. יישום  04למרחק של
" או ידנית באמצעות BSELRKKהחומר בריסוס באמצעות "

מברשת, ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום. עובי הציפוי 
מ. מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב על מ" 8 -לאחר הייבוש כ 

 מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
 KBSיעטפו ע"י סרט  2בקוטר עד כולל " PVCצנרות  ה.

INTUFLEX 957  ס"מ מכל צד של  24בעובי כפול, לאורך של
מרכז הפתח. הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס )הכיסוי יבוצע 

 ריחסמו בקול 2על "מ PVCות לפני איטום הפתח(. )צנר
 יישור, החלקה, ניקוי וכו'. ו.
הפגיעה אסורה!" משני צידי  -התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  ז.

 הפתח.
 
 שעות: 2איטום שרוולים למעבר צנרת וכבלים בתקרות ובקירות לעמידות אש  44.4.42 

 
 :C KBS FOAMCOAT-88איטום שרוולים ע"י מערכת מרק  44.4.2.8

, כבלים או 2עד " PVCשרוולים למעבר צנרת מתכתית, צנרת איטום 
 מ"מ. 30צמות כבלים עד 
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 ניקוי והכנת השטח כנדרש.  א.
מ"מ מפני  24החדרת צמר סלעים אל תוך חלל לעומק של  ב.

הקיר/התקרה משני צידי השרוול )כגב נגד יציקת החומר 
 מ"מ צמר סלעים לפחות. 34האוטם( ולקבלת עובי של 

משני צידי השרוול  C KBS FOAMCOAT-88מרק  יישום ג.
מ"מ מכל צד של השרוול, בהתיישרות  24לקבלת שכבה בעומק 

 עם פני הקיר. 
בעובי  KBS INTUFLEX 957תעטף ע"י סרט  -צנרת מבודדת  ד.

ס"מ מכל צד של מרכז הפתח. הכיסוי יחוזק  24כפול, לאורך של 
 ום הפתח(.ע"י רצועות פיברגלס )הכיסוי יבוצע לפני איט

 SBK -ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך השרוול ב  ה.
MSBFºSBK  ס"מ מכל צד של המעבר. יישום  04למרחק של

" או ידנית באמצעות BSELRKKהחומר בריסוס באמצעות "
מברשת, ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום. עובי הציפוי 

בק רחב על מ"מ. מומלץ להשתמש בנייר ד 8 -לאחר הייבוש כ 
 מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.

 יישור, החלקה, ניקוי וכו'.  ו.
 

 :2"-3שרוול במחיצת אש לצנרת פלסטית " 44.4.2.2
מילוי המרווח שבין המחיצה לצינור בצמר סלעים דחוס, התקנת קולרי 

KBS PIPE SEAL S/M/OSI  משני עברי המחיצה ומהודקים אליה בעוגני
 מתאימים.  פלדה

 
 :2"-3שרוול בתקרת בטון לצנרת פלסטית " 44.4.2.6

מילוי המרווח שבין התקרה לצינור בצמר סלעים דחוס, התקנת קולר 
KBS PIPE SEAL S/M/OSI ידה התחתון של התקרה ומחוזק אליהמצ. 
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 כתב הכמויות – 'דמסמך 

 כרז/חוזה()המהווה חלק בלתי נפרד ממ
 )מצורף בניפרד(
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 והתוכניות ת התוכניותרשימ - ה'מסמך 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(
 

 אדריכלות
 -6.44תכנית הריסה מפלס  -
 -6.44תכנית מצב חדש מפלס  -
 -6.44תכנית מצב קיים מפלס  -
 -6.44מפלס  - A-L1-L2-L3חתכים  -
 -6.44מפלס  - Fחתך  -
 -6.44פלס מ - R-S-Tחתכים  -
 -6.44מפלס  -תכנית תקרות  -
 רשימת נגרות             -
 רשימת מסגרות             -
 רשימת אלומניום             -
 

 קונסטרוקציה
 תכנית ממ"מ I-844-ק
 תקרה קלה לסגירת חלל מעלית 644-ק
 

 תברואה

 מספר
 התכנית

 תאריך מהדורה ש    ם
 

 הערות

1626/-1/B  למכרז 44.88.83 2 ,  שפכים ודלוחין -8תכנית במרתף 
1626/-1/M  למכרז 44.88.83 2 ,  אספקת מים -8תכנית במרתף 
1626/-1/S  למכרז 44.88.83 2 ,  מערכת כיבוי אש אוטומטי -8תכנית במרתף 

 למכרז 64.84.83 8 8 -פרטים  1626/3001
 למכרז 64.84.83 8 2 -פרטים  1626/3002

  
 חשמל

הקובץ שם  מס' תכנית
DWG 

שם                   
 התכנית

עדכון  מהדורה סטטוס קנ"מ
 אחרון

15050-X(-1) 15050-(-1)  תכנית חשמל
 ותקשורת

   

8:04 

 

 07.11.2016 2 למכרז

15050-B(-1) 15050-B(-1) 07.11.2016 4 למכרז - לוחות חשמל 

 
 מיזוג אוויר

 -6.44מפלס   -8קומה  .א

 ם סטנדרטייםרשימת ציוד, סכמת מים, פרטי .ב

 -6.44מפלס   -8קומה  -תכנית פירוקים   .ג
 
 
 

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל 
 .שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו

 
 
 
 
 

     חתימת וחותמת הקבלן:    תאריך: 
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 טיקהדו"ח אקוס – ו'מסמך 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(
 



808 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



802 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



806 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



800 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



800 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



803 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



804 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



801 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



809 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



804 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



808 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



802 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 



806 
 

 

 מכללה אקדמית יפו-כיתות במרתף

 

 


