
 

1 
 

 הוד השרון –בית ספר יסודי 

  1302מתחם 

 מפרט טכני מיוחד 

 

 7/2022מכרז 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

  מפרט לעבודות שלד
 

 גלינסקי מהנדסים.  קונסטרוקציה :

 ,נתניה 22רח' גיבורי ישראל    

  09-7689563טל'    

 כללי  

הכחול על כל  כלל עבודות העפר והשלד בפרויקט יבוצעו ע"פ הנחיות הספר 

 הוד השרון. –פרקיו , ועל פי מפרט משכ"ל בית ספר ירוק מכרז חוזר 

 מתוכננים עבודות בנית בית ספר יסודי בהוד השרון. 

 דגשים והבהרות לעבודות השלד : 

 מעטפת המבנה מתוכננת מקירות בטון .  .1

איזורים אלו יבוצעו  בקומות העליונות של המבנה קיימים "בליטות" זיזיות , כאשר התמיכות של  .2

התקרות , ומועד הפרוק יהיה לאחר השלמת יציקת הקורות/קירות עליונות ממפלס   2לתמיכת 

 התקרה . 

 , על פי תכניות הקונסטרוקציה שיופצו לביצוע .  40-בנוסף יהיו מספר קירות אשר יבוצעו מבטון ב .3

 תקרות מעל .  2התמיכות לתקרות המבנה לא יפורקו עד להשלמת  .4

יש לשים דגש לדרגות החשיפה כנדרש  ע"פ ת"י ,וכפי הרשום בתכניות הקונסטרוקציה   לבטונים .5

 שיופצו לביצוע. 

 יש לשים לב ,חלק מקירות הבטון בתוואי מעגלי, ועל כן הטפסנות תתאים לנ"ל.  .6

  -ביסוס המבנה יהיה על ידי כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים באתר בשיטת ה –ביסוס המבנה  .7

CFA,  הנחיות יועץ הקרקע  אינג' גבריאל מגנזי המצורפים למכרז. הכל על פי 

הינו עם מילוי גבוהה של פסולת בנין ועוד , המילוי בגובה    ,המגרש שבו מתוכננן מבנה בית הספר

לצורך ייצוב השטח לצורך ביצוע הקידוחים וכניסת מכונת   מטר , יש להתחשב בנ"ל,  3-5-של כ

 הקידוח. 

  ולא ע"י מכונת הקידוח, ובים לתוך בור הקידוח ע"י מנוף בלבד ,על הקבלן להיערך להנפת הכל

עבודות הביסוס כוללות עבודות החפירה המקומית   וזאת למניעת נזקים לאלמנטים סמוכים,

מסביב לכלונס ,וסיתות עודפי הבטון עד להגעת הבטון הבריא כנדרש ,כולל השלמות יציקות בטון  

 נדרשות על פי הנחיות יועץ הקרקע . למפלס המופיע בתכנית ,וכל הבדיקות ה

הקבלן אחראי למיקום המדויק של הכלונסאות. במידה ותהיה סטייה כלשהיא מעל המותר  

במיקום הכלונסאות, יחולו על הקבלן כל ההוצאות לתיקון הסטייה, לרבות עבודות מתכנן  

 הקונסטרוקציה. 
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 כללי  -  אפרק 
 :תמחור העבודות

ייקח בחשבון את כל הדרוש על מנת לבצע את התכנון כפי שהוא משתקף מהתכניות והמפרט לרבות חומרים, 

עבודה, פחת, מגבלות האתר, רמת גמר והשלד באתר, העבודות הנגזרות בתחום עבודות הגמר מתכניות יועצי 

 יועצים הנ"ל שבידי המזמין. החשמל, מיזוג אויר ואוורור, בטיחות, תקשורת ומתח נמוך, וזאת על סמך תכנון ה

 

 תקן ישראלי: 

 כל המוצרים שיסופקו יהיו נושאי תו תקן ישראלי, כל עבודות הבניה יבוצעו לפי הנחיות התקן הישראלי. 

 

 המפרט הכללי: 

 מפרט זה הוא בנוסף לכל המצוין ב"מפרטים הכלליים לעבודות בנין"  של משרד הביטחון.

 העבודות בכפוף למפרטים אלה ולמפרט המיוחד שלהלן. על הקבלן לבצע את כל 

 להלן רשימת המפרטים הכללים: 

 
 השנה  שם מס' 

 1996 מוקדמות  00

 1995 עבודות בניה 04

 1992 עבודות איטום 05

עבודות נגרות אומן   06

 ומסגרות פלדה 

1982 

 1985 עבודות טיח 09

 1984 עבודות ריצוף וחיפוי   10

 1991 צביעה עבודות  11

 1990 עבודות אלומיניום 12

  עבודות אבן 14

 1985 מסגרות חרש 19

 אלמנטים מתועשים  22

 בבניין

1995 

 
 
 

 דוגמאות: 
הקבלן יספק דוגמאות חומרים וגוונים לכל מוצר אותו הוא עומד לספק ,הדוגמאות יאושרו מבעוד מועד ע"י  

 האדריכל וישמרו ע"י המפקח. 
 

 תכניות ביצוע:  
 יש לבצע רק עם תכנית הנושאת את הכותרת "לביצוע". אין להחזיק באתר תכניות שלא נושאות כותרת זו. 

 
 תכניות ייצור: 

בכל מקום שהוגדר "תכנון ביצוע" בתכנון האדריכלי. התכנון המלא יהיה באחריות הקבלן ומהנדס מטעמו תוך  
יאושר ויתואם מול אדר' וקונס' המבנה ובהתאם לאפיון, פרטי אדר'  תיאום מול ספק )ככל שידרש(. התכנון 

ופריסות מנחות של האדר'. הקבלן ייקח בחשבון עמידה בכל התקנים הנדרשים )אש, נגישות, בטיחות ועוד( וכן 
 יציבות ועמידה בעומסים הנדרשים. 

ות, אלמנטי הצללה, חיפויים בנוסף, הקבלן יספק תכניות ייצור בתחומים הבאים: נגרות, אלומיניום, מסגר
 קשיחים למע' תליה יבשה. הכל בהתאם לאפיון, הנחיות ופריסות מנחות של האדר'. 
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 הזמנת חומר:

ד עם קבלת צו התחלת מרים כגון אריחים וגופי תאורה מילצורך עמידה בלוחות הזמנים על הקבלן לבצע הזמנת חו
שווי ערך, עליו לעשות זאת במועד זה ולא יאוחר משבוע ימים העבודה. במידה והקבלן מעוניין להציע מוצרים 

 ממועד תחילת ביצוע העבודה. כל עיכוב בעבודה הנובע מאי הזמנת החומר במועד הינה באחריות הקבלן.
 
 
 

 אדריכלות מפרט מיוחד -  בפרק 
 

 עבודות בטון וקירות תומכים -02פרק

 עבודות בטון יצוק באתר   02.01

 בגמר בטון חשוף אדריכלייציקת בטון 
 

 הנחיות כלליות  02.04.1
בטון חשוף יבוצע בהתאם למפורט בתוכניות ובכל מקום אחר שיידרש. על הקבלן לברר עם האדריכל  א.

והמהנדס, לפני תחילת ביצוע היציקות, את מיקומם המדויק של הבטונים החשופים. במידה והקבלן 
יהרוס את היציקות שביצע, ויבצע, על חשבונו, יציקות  לא יצק בטון חשוף במקום שנדרש, הוא 

 חדשות.
בכל מקום )מפרט, תכניות, כתב כמויות ועוד( בו נכתב "בטון חשוף" ו/או "בטון חשוף אדריכלי" ו/או   ב.

הכוונה הינה לבטון חשוף חזותי בתנאי חשיפה לאויר ימי בהתאם להגדרתם  -"בטון אדריכלי" 
 במפרט הכללי. 

בוצע בהתאם לאמור בסעיף המפרט הכללי. האמור להלן מהווה השלמה לנאמר במפרט העבודה ת ג. 
 הכללי.  

 
 הכנות 02.04.2

 
 כללי  א.

הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט, לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון בעבודה דומה, בצוע דוגמאות   
 יל. ודגמים, עבודה זהירה ומוקפדת מאוד ובבקרת ביצוע ואיכות גבוהה מן הרג

לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים, כל קטע קיר שייפסל ייהרס ויבוצע מחדש עד לשביעות רצונו  
 המלאה של האדריכל. 

על הקבלן להשלים, על חשבונו ובאחריותו, את תוכניות התבניות, מיקום המחברים, הפסקות יציקה,  
 נחיות ופרטי האדריכל והמהנדס.מיקום אביזרים והכנות לחלקי מערכות שישולבו בבטון, בהתאם לה

על הקבלן לקבל אישור האדריכל והמהנדס לסידור התבניות באתר לאחר ההרכבה ולפני סידור ברזל  
 הזיון.  

 
 יעוץ מעבדה ותכנון התערובת  ב.

ידי הקבלן המבצע -לפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה שתבחר על 
שלו. בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה, כגון:  כספקית הבטון 

 הובלת הבטון, הכנת התבניות, ויברציה, אשפרה, פרוט תבניות וכו'.
 

 של אלמנט עם בטון חשוף חזותי 1:1בקנה מידה  -דוגמאות  ג. 
דוגמאות לפחות של בטון  3נו,  עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע, יכין הקבלן, על חשבו . 1

חשוף לאישור האדריכל, המהנדס והמפקח, כל דוגמא תהיה לפי העובי האמיתי של הקיר ותכלול לפחות 
 מ"ר קיר. כל דוגמא תהיה בתערובת בטון שונה לבדיקת גוונים של הבטון.  4
שדות לפחות של  2בות בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי התכנון וכפי המיועד להתבצע, לר 

 חזות הכוללות הפסקת יציקה ויציקת המשך עוקבת.
במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון לשביעות רצוף המפקח והמתכננים, ימשיך  . 2

לרבות עדכון התערובת, עדכון מספור שיטות ההובלה, ההשמה, ייצוב  - הקבלן לבצע דוגמאות נוספות 
 עד לקבלת תוצאה המתאימה לדרישות.  -ה וכו' התבניות, ויברצי

כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי, כדי לאפשר התחלת עבודה עם תערובת, טכניקת   . 3
 הובלה והשמה בדוקים ומאושרים. איחור בקבלת אישור הדוגמאות לא יהווה עילה לשינוי בלוח הזמנים. 

שארו באתר העבודה עד השלמת הפרויקט לצורך השוואה בין יי -הסופיות  -הדוגמאות המאושרות  . 4
 הבטונים שנוצקו לדוגמא המאושרת ולאחר מכן ייהרסו.
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 מלט ד.
באחריות הקבלן לוודא כי למפעל המספק את הבטון נפח אחסון למלט )סילוסים( המספיקים לאלמנטי  . 1

החשוף לקומה יבוצעו מאתה מנת צמנט  כל יציקות הבטון  -הבטון החשוף המרכיבים קומה אחת! 
 שתוזמן ותאוחסן אצל ספק הבטון!

 האדריכל רשאי לדרוש צמנט ללא אפר פחם ללא תוספת מחיר להצעת הקבלן.  . 2
 

 הטפסנות 02.04.3
 

 הנחיות לבצוע הטפסנות א.
תמיכה תחתון, בגמר התבניות לחלקי הבטון החשוף החלקים יהיו מלוחות כפולים, לוח חדש עליון ולוח  . 1

פורמאיקה ו/או פורניר ו/או "טגו", בהתאם למפורט בתוכניות על מנת לקבל בטון חשוף וחלק לחלוטין  
 עם חריצים בהתאם להנחיות האדריכל.

 התבניות יהיו מפלדה בהתאם לפרטי האדריכל.  
ט" ו/או "שבא" חדשות, מתועשות, כדוגמת תוצרת "פרי" ו/או "מאבה" ו/או "אלומליי התבניות יהיו 

 ו/או ש"ע שיאושר ע"י המפקח. 
מצד פנים +  -סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית, וכל מרווח ייסתם במרק ויוחלק  . 2

 ניקוי יבש על פני הבטון הקיים. 
לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות, ויובטחו חבורים "חכמים" בין התבניות, כך   . 3

 היה הצמדה מלאה וחבור רציף. שת
תוך התחשבות במידות   -גודל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצבה נוחים ומסודרים  

 התבניות ופסי ההפרדה של האדריכל.
הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד, שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות ורציפות התבניות! לא תאושר   . 4

מוטות הזיון לפני קבלת אישור מודד בנדון, לרבות קוצים למדרגות בטון  התקדמות לשלב הכנסת
 משוננות הצמודות לקיר. 

 לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני בדיקה ואישור בכתב של האדריכל על קבלת התבניות. . 5
ה, לפי הנחיות כל פינות הבטון הגלוי/חשוף הן ישרות ללא גרונג. על הקבלן לחזק את הבטונים בפינ . 6

נזילה של   למנועהמהנדס, למניעת שברים. במקום בהם הפינה גלויה תאטם התבנית בצידה החיצוני כדי 
 "מיץ" בטון וקבלת פינה בה אגרגטים חשופים. 

 פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר הפינה בעת פירוק התבניות. 
 למניעת בריחת "מיץ בטון" בזמן היציקה.  -פסי "קומפריבנד"  בחלק התחתון יוצבו התבניות על . 7
 ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את הבטון. "שמן תבניות" . 8
 לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת חריץ או פוגה מתוכננת.  . 9

 יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע במידות שנקבעו על ידי האדריכל. סרגלי עצוב פינות . 10
מטר,  4.0ס"מ במרווחים שאינם עולים על  60יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של  . 11

דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק. כל זאת כדי  
ח שלא יותז בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה. על מנת להבטיח את חדירת צינור להבטי

המטרים  4-5-רשתות זיון של הקירות. על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי ב 2המשאבה בין 
 האחרונים. 

יוחד לפני  באחריות הקבלן להזמין את האדריכל והמהנדס לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות, ובמ . 12
 הרכבת הזיון.

 היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל והמהנדס יאשרו סופית את התבניות במקום.   
 

 תוכנית ביצוע ב.
העבודה תתבצע לפי תכנית אדריכלות מפורטת שבה יופיעו חלוקה לסרגלים ופרטים לבצוע. הקבלן  . 1

 מתחייב לבצוע צמוד לפי תכנית זו.
של התבניות. התכניות יכללו מיקום כל  SHOP DRAWINGS)צוע )הקבלן יגיש לאישור תכניות בי . 2

 הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.
 כיוון הלוחות והתבניות יהיה בכיוון אחד ע"מ שיהיה אחידות בפני החזיתות.  

 
 טפול בתבניות ג. 

 יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה.מיד עם פרוק קטע תבנית,  . 1
 -סיליקון  -התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון, לרבות סימני ושאריות סיד ושאריות חומר האטימה  . 2

 במרווחים. -בין התבניות השונות 
תבוצע בדיקה חזותית לקביעת מצב התבנית, לאיתור נקבים, חתכים וכו' לשם קביעת אישור על שימוש  . 3

 תבנית.חוזר ב
 השימוש בתבניות העץ לא יהיה יותר מפעמיים! 

 
 מחברים -שומרי מרחק  ד.

יבוצעו במידות ומיקום מדויק לפי פרישות  -פנים וחוץ  -שומרי המרחק, המחברים שבין שתי התבניות  . 1
 בתוכניות האדריכלות.
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עבר מוט ההידוק +  סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים, בעקרון: צינורית פלסטיק שבתוכה יו . 2
קונוסים מגומי קשיח ו/או פלסטיק קשיח. עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו מוטות המרווח וצינוריות 

תוך שימוש בתערובת   -לפי הוראות והנחיות האדריכל  -הפלסטיק + הקונוסים, ותבוצע סתימה 
ד" וסתימה המבטיחה חוזק גבוה והדבקות אל הבטון, לדוגמא: מריחת שכבה מקשרת "טורובונ

" המשווקים על ידי חברת "אלוני" או ש"ע שיאושר ע"י  THOROחומרים של חברת " -ב"סטרקצ'ורייט" 
 המפקח. 

הכיסוי לזיון יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות וכפוף לאזור סביבה ימית. סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא  . 3
 כוח המתיחה לפי אישור המהנדס.

 
 ויברציה  02.04.4
יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר לצדדי המשפכים המתוארים   א.

להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש להכות על התבניות, לכל שטח היציקה, בתנועה מלמעלה למטה, 
גום  בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך התבנית, לשם כך יותקן פי

 עבודה לכל הגובה. 
לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות" בצד הפנימי של הקירות  ב.

 מטר לכל היותר בין "החלונות".  4.0במרחקים אופקיים של 
יבדקו בעת הכנת  -עומק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג הויברטורים וכו'  -מידות הויברציה  ג. 

מאות. נושא הויברציה הוא בעל חשיבות מרבית והקבלן יוודא כי אנשים קבועים יבצעו אותה במשך  הדוג
 כל הפרויקט. 

 
 אשפרה 02.04.5
אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה. התבניות ישוחררו ומים יוחדרו למרווח שבין התבניות לבטון.  א.

 למשך שבוע לפחות.  -ירות גם לאחר שחרור וסילוק התבניות הקבלן ימשך בהרטבת הק
 האשפרה תבוצע בהתאם לסעיף במפרט הכללי. ב.

 
 

 הנחיות כלליות שונות  02.04.6
 בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת, ובכל מקרה לא יהיו יציקות בשעות שיא החום.  א.
הקפדה על כל מה  תוך  -הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה ואחידה  ב.

 שפורט לעיל. 
  -יציקת הקירות תבוצע במלואה לקומה שלמה, ללא הפסקות יציקה. במידה ותאושרה יציקה בשלבים  ג. 

השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל והמהנדס. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל 
 ויבצע, על חשבונו, סרגלי הפרדה.

ן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים. הטפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק תשומת לב מיוחדת של הקבל ד.
 יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.  

 פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של המהנדס.  
 התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון שנוצק קודם.  על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע ה.
פועלים ומנהלי  -לכל הצוות  -יבוצע רענון של כל שלבי הבצוע  -במרווחים של כחודש  -מפעם לפעם  ו.

 עבודה. 
לפני הכנסת   ישטפו -לשימוש באלמנטי הבטון החשוף  -כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר  ז.

 התערובת.
 הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון. 

טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות הראשונות, ויערוך בקורים לפחות פעם   ח.
אלמנטי בטון חשוף. הטכנולוג יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון, לשיפור  בחודש בעת בצוע יציקות ל

 לבצוע.  -ו/או רענון, ויעבירם למנהלי הפרויקט ולקבלן 
 בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה! ט.

במקרה של בטון לא עביד, יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון, ובמידת הצורך להוסיף מנת משפר  
 דות הנמצאת אצל הנהגים. עבי

מ"ק בטון לכל הובלה, כדי  5-לא יוכנסו יותר מ -ליציקות הבטון החשוף  -בערבלים שיובילו בטון לאתר  י.
 להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד התחלת וסיום היציקה. 

התבניות + יישור,  הקבלן ישתדל שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל הפרויקט: צוות להצבת  יא.
צוות להרכבת פתחים נגיטיבים, צוות להכנסת הברזל, צוות לסגירת התבניות, צוות ליציקה + ויברציה 

 וצוות לפרוק + אשפרה. 
בעיקר  -בתאום עם המתכננים והפקוח, יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש בויברטורים חיצוניים   יב.

 מי גשם וכו'.  בתחתית פתחים, פינות, אזורים עם צינורות
 

 שמירה על חלקי בטון חשוף עד לקבלת העבודה ע"י המזמין  02.04.7
 מיד עם סיום הסרת התבניות, יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה ושמירת פניהם.  א.
 הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין ומסירתו למזמין. ב.
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וי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני הגנה על פינות הבטון בסרגלי עץ  כיסוי חלקי הבנין יכלול כיס ג. 
 והקמת תמיכה או קשירה חיצונית אשר תבטיח את יציבות הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן.

הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על קיומו של הבטון הגלוי מתחת לשכבת   ד.
 ההגנה. 

 בל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה על הבטון. לא יתק ה.
רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו. שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו  ו.

 ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים ותבוצע יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 
 

 פגומים בטונים  02.04.8
במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של האדריכל ו/או המהנדס, יהרוס   א.

טופינג מעל  -הקבלן את הבטונים, יסלקם מהשטח ויצק קירות חדשים, הכל על חשבונו. או שיבוצע מיקרו
 ספת עליות. הקירות עד לקבלת גמר מאושר, העל ע"פ הנחיות האדר' וע"ח הקבלן ללא תו

במפרט הכללי,  02094במידה ויאושר ע"י המפקח, יבצע הקבלן תיקונים בבטון החשוף בהתאם לסעיף  ב.
 אולם המפקח רשאי לדרוש הריסת הקיר לאחר ביצוע התיקונים, הכל כמפורט במפרט הכללי. 

 

 בידוד טרמי

 

כל אלמנטי הבטון במעטפת הבניין לרבות מרכיבי השלד, קירות, גגות, מרפסות גג וגשרי קור יבודדו ע"י מערכת 

 בידוד בהתאם להנחיות הדו"ח הטרמי וסט האדר' המלא.  

 מערכות בידוד טרמי: 2ישולבו 
ולל לא יפחת  וגמר חזית, ליישום בהתזה על גבי החזית עובי מערכת כ מערכת משולבת בידוד טרמי חיצוני .א

 ס"מ, שתיושם בשכבות הבאות:  7מ
 פריימר להגברת הדבקה לבטון ובלוקים  -שכבה ראשונה: ככל שיצרן שכבה שנייה ידרוש יישום  (1
שכבה שניה : פוליאוריטן מוקצף לבידוד טרמי בהתזה על פי הוראות היצרן , העובי יהיה לפחות לפי  (2

ה ירוקה , אך לא יקטן מעובי שיביא את כל דרישת יועץ טרמי בהתאמה לתקן בידוד טרמי לבני
 ס"מ לפחות.  5המערכת לעובי 

של חב' "שחל" או שו"ע, ליצירת מערכת   415שכבה שלישית: מריחה צמנטית עם תוסף מסוג אדקס  (3
גם לפי    הכל –איטום ושכבה מקשרת עם חומר הגמר. בגמר ישר וחלק כהכנה לשכבת גמר סופית 

 יעית הוראות יצרני שכבה שניה ורב
 שכבה רביעית : שליכט אקרילי בגוון וטקסטורה כמצויין ברשימת הגמרים הנספחת  (4

 . 921 -ו 755כל שכבות המע' יהיו בעלי עמידות אש הנדרשת ע"י יועץ הבטיחות ובעלי ת"י 
בסיומות המערכת יבוצעו אף מים , פרופילי סיום , פרופילי הגנה דקורטיבים לפינה וכל פרופיל גמר מסוג זה 

 כפי שידרש על ידי האדריכל באישור פרטים לביצוע.  
 בביצוע מתחת לגמרים תלויים כגון טרספה העובי הכללי של המערכת יגזר רק מדרישות הבידוד הטרמי.

בקירות בגמר שליכט המסומנים עם בידוד טרמי פנימי והן בקירות המרחבים  -בידוד טרמי פנימי  .ב

ק"ג/מ"ר ויריעת מחסום אדים וימוקם   24צמר זכוכית בצפיפות של המוגנים, יבוצע בצידו הפנימי ע"י 

 תרמי במרווח שבין קיר המבנה החיצוני לבין קיר גבס דאמונד הפנימי. בקירות אלו יבוצע גם, בידוד

 2 ובתקרה רונדופנד מ"ס 2 של פס ברצפה .חוץ קירות עם מפגש בכל ובתקרה ברצפה מ"ס 100 ברוחב

 ק. "למ ג"ק 60 מינימלית בדחיסות סלעים צמר מ"ס
 

 

 עבודות בניה – 04פרק 

 

 כללי  04.01

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

של קוצים וכן נטים מבטון יש להבטיח ע"י הוצאה הם לבין עצמם או לאלמיאת כל חיבורי הקירות בינ א.

 )שנני קשר(.יציקת שטרבות בטון 

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

 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.  ג. 

 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.  ד.
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מוטות   6עם  ס"מ  30/20בו חגורה אנכית בגודל מ' ללא עמוד בתווך תינתן  5כל קטע קיר שאורכו מעל  ה.

 ברצפה ובתקרה., מעוגנים ס"מ 20מ"מ כל  6מ"מ כולל חישוקים בקוטר  12מצולעים בקוטר 

מוטות החגורה   כל קיר, בין שהוא אטום ובין שיש בו פתחים תהיה בו חגורה אופקית אחת לפחות כאשר ו.

 יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות.

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

  12מוטות בקוטר  4ת האנכיות ו/או לעמודים. ברזל ברו לחגורובלוקים ויחו 10ות אופקיות יהיו כל חגור

ס"מ מכל צד של הפתח. בכל  50, כנ"ל מעל פתחים לאורך ס"מ 20מ"מ כל  8מ"מ עם חישוק בקוטר 

 מ'.  2.10-ק האנכי בין החגורות האופקיות מרחמקרה, לא יגדל המ

 

 בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות( 04.02

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות שמגע הקירות חוץ יש ליצור פס של יריעה 

 ד. מ"מ בהדבקה. כל העבודה הנ"ל תיכלל במחיר הבניה ולא תשולם בנפר 5ביטומנית בעובי 

 

 הצבה וביטון משקופים  04.03

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

הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה יבוצע החיבור כמו חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף 

 במפרט הכללי.  04042

בעזרת סרגל  מלבנים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים   הצבת משקופים . 2

מ"מ עבור  15להשאיר מרווח לפחות  ואנך. תמוכים בפני סטייה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הטיח יש 

 כנדרש בתכניות ובהתחשב בעובי הטיח. הטיח. במקרים אחרים יש להרכיב את המשקוף  

הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד רטיבות. בכל מקרה  על  . 3

 מחדש., יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו שמילוי המשקוף לא יהיה מלא

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

 מהתקן.

ס יש  לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות למשקף במהלך בעת יציקת הדיי . 5

 התמיכה ו/או היציקה. 

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

 

 מתכת  –ביטון מלבנים ומלבנים סמויים )עזר(  04.05

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

 

 תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות  04.06

 הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות. 

פקח. לא יוכל על הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו ולאישורו של המ

 הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור בכתב על הסימונים.

 כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח.

במקרה שתעלות או צינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה למיקום הצינורות או התעלות בתנאי 

 שמיקום הקירות יתאים לתוכניות.

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

 המערכות או המפקח.
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 ון. ספי הפתחים יהיו ספים מעובדים.טבשום מקרה לא יבוצעו פתחים למעבר צנרת/תעלה ע"י שבירת בלוקים/ב

 

 ה הפאושלי( )לא רלוונטי למבנ אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 04.07

לרבות פלדת זיון שלהן/  שטרבות וחגורות אופקיות ואנכיות לא ימדדו ויהיה כלולים במחירי הבניה השונים,  

 קוצים/ קידוחים וכד'. 

 מחירי יח' כוללים ביטון מלבנים מכל סוג וחומר.

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.

והשטרבות לבטונים ע"י הוצאת קוצים ו/או קידוח קוצים כלולים במחירי היחידה כל החיבורים של החגורות 

 השונים ולא ימדדו בנפרד. 

 
 
 

 : עבודות איטום05פרק 
 

 הערה כללית: 

כל אלמנטי המבנה התת קרקעיים והעל קרקעיים לרבות יסודות, רצפות, חדרים רטובים, גגות, מרפסות וכו'  
 ומפרט יועץ האיטום ובכל מקרה, לא פחות מהמוגדר במפרט הבינמשרדי.יאטמו ע"פ הנחיות, פרטים 

 
  

 )לא רלוונטי למבנה הפאושלי(  אופני מדידה מיוחדים
 

מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא ימדדו שטחים  05.03.1
 אנכיים.

 פני הבטון, נטו.מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח  
 חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו. 

 
בניגוד לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים, מבלי שימדדו בנפרד, את כל המפורט   05.03.2

 במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.
 

ה כוללים אביזר מיוחד לאיטום מעברי צנרת דרך קירות או  בנוסף לאמור לעיל, מחירי היחיד 05.03.4
 תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק.  

 
 

 בדיקת איטום: 
ס״מ לפחות  5ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של -בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ״ל תיעשה על  -

ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת  שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע 72במשך 
 את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים. 

אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על ביצוע בדיקת ההצפה   -
 המפקח.כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של 

 על הקבלן לבצע את בדיקת אטימות הגג באמצעות מעבדת בדיקה מוסמכת, ולספק אישור לכך. -
 
 

 : נגרות אומן ומסגרות פלדה06פרק 
 

 ראה דפי רשימה בגליונות אדריכלות  -דלתות מסגרות, דלתות נגרות, דלתות לנישות 
 

 כללי  06.01
ותוכניות יתר היועצים. כל האמור ברשימות  יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל   .א

ובתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן, בהתאם לתוכניות 
ויודיע על כל אי   והנגרות  יורכבו מוצרי המסגרות  ובאתר הבנייה, את מידות כל הפתחים בהם 

והתוכניו המפרט  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  למפקח.  של התאמה  זכותו  למפקח.  לפנות  יש  ת, 
פח  עובי  לרבות  בפרטים  מהדרישות  סטייה  תאושר  לא  מחייב.  פתרון  איזה  להחליט  המפקח 

 במשקופים ובדלתות, גדלים, צורת כיפוף חומרי גמר וציפוי וכו'.
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מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפני ביצוע לפתחי  . ב

 ה  הקיימים במבנה.הבניי

של   בגבולות  שטח(  רוחב,  )אורך,  הפתחים  במידות  והתאמה  הקבלן     5%שינוי  את  יזכה  לא 
 בתוספת תשלום כלשהי. 

 
בפרק   .. ג לאמור  בכפוף  גם  תבוצענה  המסגרות  הכללי    -  19עבודות  המפרט  של  חרש",  "מסגרות 

 לעבודות בנייה. 
 

 דרואינג( ודוגמאות -הכנת תוכניות ייצור )שופ 06.02
שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות ייצור מפורטות ושלמות   3הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך  

של כל המוצרים, האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה בפרק זה )להלן הפריטים(. תכניות  
המצ והפרטים  העקרוניות  ולתכניות  והמסגרות  הנגרות  לרשימת  תואמות  תהיינה  זה,  אלה  לחוזה  ורפות 

 ותהיינה לפי  המפורט במפרט הטכני המיוחד.
דעתו,  שיקול  לפי  כנדרש,  הייצור האמורות  בתכניות  תיקון  או  שינוי  כל  ביצוע  על  להורות  המפקח רשאי 

 להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה.. 
 

מאחריות כלשהי המוטלת עליו אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את  הקבלן  
 לפי חוזה זה ולפי כל  דין. 

 
 כנף עץ 06.03

 לפי המתואר ברשימות נגרות. מ"מ 50עץ מלא בעובי  100%כנף הדלת   .א
לכנף קאנט עץ בוק גושני סמוי  בדופן הכנף מלוטש היטב ויצופה  בשתי שכבות  לכה פוליאוריטנית   .ב

 בגמר מט .  
 ,  מ"מ 0.8טאפ בגוון לבחירת האדריכל משני הצדדים, בעובי  צפוי פורמייקה -חזית  . ג
 כל הכנפיים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סופי כולל גמר צבע ומוגנות מפגיעה.  .ד
 לפי רשימות הנגרות המצורפות לחומר המכרז.הכל  .ה

 
 

 מלבנים לדלתות 06.04
מ"מ.  2מלבני פלדה לדלתות אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימות ובפרטים, יהיו מפח  מכופף בעובי  .א

מ"מ עם טבעת פליז וקופסת מגן + גומיות בלימה.  המשקוף יהיה  מגולוון   3צירי פרפר בעובי  3עם 
 ש"עח. מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או וצבוע. גוון לבחירת המפק

 
חלל המלבנים בקירות בנויים או יצוקים ימולא בדייס צמנטי, באופן מלא ומוקפד במיוחד.  אין  .ב

 להשאיר חלל ללא דיוס.
כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג.  הריתוכים לאורך כל חיבור בין חלקי אנכי ואופקי של מלבן יושחזו 

היטב. המלבנים לא יתקבלו אם יהיו סימני ריתוכים ובכלל זה סימני ריתוך בעוגנים כמפורט  וילוטשו 
 להלן. 

 
ס"מ(.  אין  50כל  35/5עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים ללא סימני ריתוכים מבחוץ )בחתך  . ג

 להשתמש בעיגונים חיצוניים או ביריות.
הפתח בשטח. מידות המלבן ורוחב המלבן  הזמנת המלבנים תעשה לאחר בניית המחיצות ומדידת

 יותאמו למצב בשטח בגמר החיפויים. 
המלבן יותקן מס' מ"מ מעל הריצוף למנוע היווצרות קורוזיה בפלדה. המרווח בין הריצוף למלבן ימולא 

 במסטיק פולואוריטני חד קומפוננטי מתאים.
 

 מרחבים מוגנים דלתות  06.05
כדוגמת תוצרת פלרז מאושרות ע"י פיקוד העורף  התהיינה דלתות פלדמרחבים מוגנים דלתות 

 או ש"ע בגמר פח מגלוון וצבוע בתנור.
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 ארונות למערכות 06.06
הארונות הייעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'( יהיו עשויים דלתות פח מגולוון במידות  
המצויינות בתוכניות מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או שוו"ע, צבוע בתנור. המשקוף מפח מגולוון מכופף  

 מ"מ.   1.5מלי של מ"מ.  הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי מיני 2.0בעובי מינימלי של  
 

 הפרזול: ידיות קפיציות סמויות, צירים סמויים, מנעול כלול בסגר, ובריחים בכנף הלא פעילה.
כל הארונות הייעודיים, יכללו בין היתר שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע"ג 

 ובהתאם להנחיות המפקחהדלת. גודל השלטים ועיצובם יהיו לפי הוראות הרשויות השונות 
מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות, והמפקח , ויקבלו את  

 אישורו לפני הביצוע.  
 פנים ארונות החשמל יצופו בגבס וורוד.  

החלוקה   סכמטית.  הינה  בתכנית  מופיעה  שהיא  כפי  הדלתות  שחלוקת  לכך  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
תתואם לאחר התקנת הציוד. הקבלן לא יזמין ולא יתחיל בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד   הסופית

לארון הותקן בו ולפני שווידא שלא תיווצר שום הפרעה מכל סוג שהוא לתפעול התקין של הציוד ע"י דלתות 
הצעת את  הקבלן  יעביר  שונה  חלוקה  כך  עקב  ונדרשת  במידה  פתיחתם.  ואופן  חלוקתם  גבי  הארון,  על  ו 

התכניות לאישור. במידה ותיווצר הפרעה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את הדלתות ויזמין  
 מסגרת ודלתות חדשות כשהן מובאות למצב הנדרש.

 
 דלתות פלדה  06.07

מתוצרת פלרז, רינגל, או  ברשימות המסגרות(  מיצור חרושתידלתות פלדה תהיינה )כמצוין 
 שהרבני או שוו"ע 

 
 )ככל שהוגדרה ברשימות(  :או שו"ע מפרט טכני לדלת דגם אלפא דלתא של שהרבני 

 
 מ"מ הכולל תושבות לציר עליון וציר תחתון.  1.5משקוף מתכת מפח מגולוון  .1
 RALמעץ עם ציפוי מתכת בגוון לבחירת האדריכל מקטלוג  100%כנף דלת אטומה מילוי  .2
לריסון הכנף. מהירות   מנגנון אלפא דלתא ) פרופיל אלומיניום בגובה הכנף שבתוכו צירים ומנגנון ייחודי .3

 סגירת הכנף ניתנת לכוונון(.
 סטה וצילינדר. מערכת נעילה הכוללת מנעול חבוי )מילוט(, זוג ידיות בטחון נירו .4
 אקוסטי.\ סט אטמים לבידוד תרמי .5
 סף הגנה תחתון למניעת פגיעה באצבעות הרגליים.  .6
 משקופים מותאמים לקירות בניה, גבס ולעובי קיר משתנה,המשקופים מגולוונים ללא צבע  .7
 . 30dbלרמת בידוד אקוסטי של  אקטיבי אוטומטי מסוג "אטמר" לשיפור האקוסטיקה סף תחתון  כולל .8

 מעלות!  180הערה  :  הכנף נפתחת לזווית של 
 

 מוצרי פלב"מ  06.08
 ויהיו בגמר מוברש.  L 316 כל מוצרי הפלב"ם, אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת, יהיו 

 
 מעקות, מאחזי יד וסורגים 06.09

וסורגיםהמעקות   יד  לת"י    מאחזי  בהתאם  בתקן.    1142יהיו  עומדים  שהמעקות  לוודא  הקבלן  ואחריות 
ומהנדס הבניין לרבות אישור  קונסטרוקטור   לפני התקנה לאישור האדריכל   יספק שופדרוינגס   הקבלן 

 . 1142לעמידה בת"י 
 יכוסו ברוזטות מתכת ממאושרות  ע"י האדריכל והמפקח.  מאחזי יד וסורגיםחיבור המעקות 

 חזי יד יהיה סגור מחומר המאחז ואו פקק אינטגרלי לאישור ובחירת האדריכל.קצה מא
 

 אלמנטי פלדה )כללי(: פרגולה , סורג מיוחד 
 הקבלן יספק שופדרוינגס  לפני ההתקנה לאישור האדריכל  ומהנדס הבניין .

 
  

 ריתוך 06.10
ע"י   ורק  אך  ויבוצע  חשמלי  הריתוך  יהיה  בריתוכים  צורך  ויהיה  יהיה במידה  הריתוך  מומחים.   רתכים 

 המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי.
יופצרו   הריתוך  בליטות  מקצועות.   לאורך  פרופילים  חיבור  יורשה  ולא  ובנקודות,  בפינות  יבוצע  הריתוך 

 ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין. 
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 פירזול  06.11

הגיש לוח דוגמאות מלא של כל אביזרי הפרזול באמצעות המפקח לאישור האדריכל לא יאוחר מאשר  יש ל
 תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה. 

 האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה.
 

 הגנת חלקי העץ  06.12
פול זה ייעשה ע"י טבילה  כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'.  טי

דקות    8כלורופנול מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות היצרן למשך  -של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו
 לפחות,  או בכל חומר אחר מטיב דומה.

   921ות"י  755לפי ת"י  V 4.3כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה בעמידות אש בדרגה 
 

 מפתחות  06.13
 מפתח" מסטר קי מפתח ראשי לכל קומה.  -כל מפתחות הדלתות בכל כניסה יהיו חלק ממערך "רב

הקבלה   במועד  יימסרו  מנעול  עותקים    5לכל  לשכפל  למזמין  המאפשרת  ותעודה  מפתח,  נוספים העתקי 
 בעתיד עפ"י הצורך.

 הנחיה מפורטת לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן בנפרד.
 רק לקראת מסירת המבנים למזמין, בתאום ובאישור המזמין. -התקנת המנעולים 

 נעולים זמניים, משלו ועל חשבונו. לצורך נעילת הדלתות בזמן העבודה,  ישתמש הקבלן במ
 

 מעצורי דלתות   06.14
 .ות על הרצפה יהיו עשויים יציקת אלומיניום עם גומי מורכב עם בורג בצורה סמויהמעצורי דלת

 
 גלוון   06.15

כל חלקי הפלדה שיסופקו ו/או יוצרו יהיו מגולוונים. האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור ביתר הסעיפים 
מוגמרים   מוצרים  ע"ג  יבוצע  הגלוון  הכמויות.  וכתב  התוכניות  המיוחד,  המפרט  ריתוך של  עיבוד  לאחר 

 והשחזה. 
מ"מ עובי,  אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן הם מתעוותים(    4מוצרי פלדה מפחים דקים עד  
מיקרון בתהליך חרושתי. כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה    80יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי  

 .  918לפי דרישות ת"י מיקרון  80באמבט, כשעובי הגלוון המזערי הוא 
 

 צביעה 06.16
 להלן  11כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק 

 

 )לא רלוונטי למבנה הפאושלי(  אופני מדידה ותשלום 06.17
המיוחד   כל המפורט במפרט למפורט במפרט הכללי ויכללו גם אתעבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם 

 לעיל, ברשימות ובתוכניות, לרבות:
 פרזול,  מנעולים ובכלל זה מנעולים גליליים )צילנדרים( , רוזטות. .א
 צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות   .ב
 גילוון  וצביעה של מוצרי מסגרות,  . ג
 מגיני אצבעות  .ד
 צביעה של מוצרי נגרות, לרבות טיפול נגד מזיקים ונגד אש.  .ה
 בטיט צמנט.מילוי מלבני פלדה  .ו
 מסטר קי -מפתח" -מערך "רב .ז
 זויתנים , עוגנים, פלטקות  ורכיבים אחרים הנדרשים לעיגון הפריטים השונים בבטון.  .ח
 כל עבודות חיבור והאיטום. .ט

 
   -  מפרט נגרות

 מטבחונים/ארונות/ריהוט כמופרט בדפי רשימות בגליונות האדריכל
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 התאמה למסמכים 

יתאימו בצורתם ובפרטיהם למפרטים ולדרישות האדריכל, פרטי החיבור יהיו תקנים  כל מרכיבי הריהוט   ▪

ארונות ואלמנטי הנגרות יהיו   ומקצועיים, ובכל מקרה יבוצעו רק לאחר הצגתם בפני האדריכל ואישורו.

 בתכנון ביצוע של הקבלן. לרבות התייחסות הנדסית ווידוא יציבות וחוזק האלמנטים.

 קיבוע הארונות לקירות באופן סמוי ויציב.על הקבלן לוודא את  ▪

אלמנטי נגרות מיוחדים המאפשרים טיפוס וישיבה עליהם יתוכננו עם חיזוקים שיאפשרו עומסים שימושיים  ▪

 כנדרש.

יש להימנע מהתקנת ארונות קיר על גבי קירות גבס. במקרה בו הדבר מתקיים יש להתריע בפני הפיקוח   ▪

 לאופן הקיבוע מהפיקוח ומהנדס הביצוע. ולקבל הנחיות מפורטות 

 

 התאמה למידות 

הקבלן יבדוק את כל המידות באתר, לפני תחילת הביצוע ויודיע לאדריכל על כל אי התאמה שגילה בין  ▪

 המידות באתר לבין מידות הפריטים המופיעים בתוכניות המאושרות או בכתב הכמויות.

המידות הקובעות. במידה והקבלן לא יודיע לאדריכל, או  במקרה של אי התאמה, יורה האדריכל מהן   ▪

יחליט על דעת עצמו, לגבי המידות הקובעות, תחול עליו כל האחריות לרבות סילוק פריטים ורכיבים 

 בלתי מתאימים והחלפתם באחרים.

 
 )לא רלוונטי למבנה הפאושלי(  המחירים

 יש לתת מחיר לכל פריט בנפרד ▪

היתר גם את כל ההוצאות להתאמת מוצרים, ייצורם, הובלתם, התקנתם, עיגונם,  המחירים כוללים בין  ▪

סיתותים בבניין, תיקונים והחזרת המצב לקדמותו, ניקוי, צביעה, גלוון, מילוי, פרזול, זיגוג, איטומים, 

ציפויים, גימורים, גופי תאורה, מפסקים, שקעי חשמל תקשורת לרבות כל החיווט וההתקנה וכל הנדרש  

ספקה והרכבת הפריטים במקום בצורה מושלמת למצב הפעלה תקין, על פי התוכניות לשביעות רצון לא

 האדריכל.

מודגש בזאת שכל פריט כולל במחיר היחידה את כל הנדרש לביצוע מושלם וסופי במקומו בבניין בהתאם  ▪

ו בתוכניות, אולם לתוכניות ולמפרטים, וזאת גם אם לא באו כל הדרישות לידי ביטוי מלא במפרטים ו/א

 הם דרושים מכורח המציאות לפעולתו התקינה וביצועו המשולם של הפריט במקום. 

במחיר הכללי של הפריטים השונים נכלל, בין היתר, העברת נקודות קיימות של חשמל, תקשורת וכדומה   ▪

 )המתכסות על ידי הפריטים(, והעברתם אל הפריטים, או בסמוך להם על פי הנחיות האדריכל.

 דוגמאות

כל דוגמאות הפרזול הציפוי, הגוונים, הפורמייקות, הלוחות, הדיקטים וכדומה יובאו לאישור האדריכל  ▪

 לפני הביצוע. 

 

 הובלה, אחסנה והגנה 

לא יובא שום פריט לאתר לפני אישור הקבלן הראשי. הפריטים יובאו לאתר כשהם מכוסים ומוגנים,   ▪

 ן בפני שמש ורטיבות ובתנוחה נכונה.ויאוחסנו בו עד התקנתם במקום סגור ומוג

 פריטים שימצאו פגומים לא יורכבו אלא יוחלפו באחרים.  ▪

 האדריכל יהיה הקובע הבלעדי והפוסק האחרון לגבי טיב המוצר, התאמתו ומראהו.  ▪
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 העץ התשתית וציפויי הגמר 

)דגם כפי  אלא אם צויין אחרת מפורשות גמר חיצוני פורמאיקה למטבחון הוא גמר פורמאיקה טאפ ▪

 מ"מ +פאזה. 2שמצויין ברשימות( מכל הסדרות עם קנטים מודבקים בעובי של 

הנגר רשאי לבחור את סוג לוחות התשתית )אלא אם צויין אחרת(  המכוסים בציפוי הגמר ובלבד שהם   ▪

ונו המקצועי ועל אחריותו וזאת על סמך ניסי  יתאימו לרהיט מבחינת חוזק ועמידות בשימוש סביר בהם,

 הבלעדית. 

מ"מ.   -5, לפחות. עובי הלבידים לא יפחת בשום מקרה מ1ויהיו מסוג    37כל הלבידים יעמדו בדרישות ת"י   ▪

והן   פניהן  על  הן  כלשהם,  וליקויים  פגמים  כתמים,  חסרי  במראם,  אחידים  חדשים,  יהיו  הלבידים 

 במקצועותיהם. 

 

   פרזול

 מתוצרת בלום מעלות, 110צירי דלתות יהיו  ▪

 מגירות מתוצרת כנ"ל עם שליפה מלאה ומסילות טנדם. ▪

הנגר יספק ויתקין לפי פריסה של האדריכל ידיות כגון אלה   דגם ידיות נירוסטה מצורף בדף הרשימה, ▪

לאחר שהנגר יציג דוגמא והיא תאושר האדריכל יפיק  וכל דופן נפתחת אחרת. מגירה, לכל דופן ארון,

 למיקום הידיות.+ .תכנית 

 תומכי המדף יהיו סמויים לפי הפירוט בתכניות ▪

 פרזול מיוחד כפי שמצורף בדפי הרשימה והתכניות. ▪

 איכות העבודה 

טיב  ▪ לגבי  הנגר  של  הבלעדית  מאחריותו  מפחיתים  אינם  האדריכל  ידי  על  אישור  או  שבדיקה  מודגש 

 החומרים, העבודה והמוצר הסופי. 

 ת ניסיון בביצוע עבודות דומות. העבודה תבוצע בנגריה בעל ▪

 המידות המצוינות בתוכניות המאושרות הן המידות שלאחר ההקצאה והעיבוד הסופי.  ▪

 הפרזול יתאים לתוכניות, ולמפרט וכן לדוגמאות שאושרו על ידי האדריכל, לפני שסופקו לאתר.  ▪

 

 התקנה

יוביל ויתקין את הנ"ל .הנגר יבדוק את הכנות הקבלנים של  משמעות ההתקנה היא  שהנגר ימדוד,  ▪

מתח נמוך בשטח ויתאם איתם את כל הקשור בהשתלבות עימם לרבות הכנת חיזוקים  חשמל ,מחיצות,

 פתחים לחשמל וכדומה. מידות, בקירות,

 

 איכות ההתקנה

נות במישור ישר אחד. אסור לחבר באמצע פרט לחיבורים  אם לא צוין אחרת, יהיו כל המשטחים והדפ ▪

כל  על ביצוע ברמה שתבטיח חוזק מתאים של כל חלקי המבנה.  יהיה אחראי  ופינות. הקבלן  בזוויות 

החיבורים יהיו חזקים וקשיחים וייושרו עד לקבלת שטח חלק. אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים 

 לפריטים )אלא אם צוין אחרת(.

הפריטים יורכבו במקום המיועד להם על פי התוכניות, כשהם ישרים, מאוזנים ומאונכים. הקבלן כל   ▪

 יבטיח קביעתם היציבה ופעולתם הסדירה.

 כל הרגליים והמסדים יכללו גומיות פילוס מותאמות על פי דרישת האדריכל. ▪
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 יש להתאים את הרהיטים הנוגעים בקירות העגולים לצורת הקיר. ▪

 חיזוקם של פריטי הריהוט התלויים על הקיר טעונה אישור האדריכל.צורת  ▪

 

 אחריות

למשך   ▪ לעבודתו  אחריות  ייתן  צבע,  3הנגר  דהיית  לגבי  ציפויים,  שנים  /ערעור    קילוף  התפרקות 

 יציבות/עיוות /שקיעה של פריט או חלק ממנו והכל כתוצאה של שימוש סביר בפריט ע"י המשתמש.

 
 

 עבודות טיח: 09פרק 
 

 כללי  09.00
בתוספת ההוראות וההבהרות   09כל העבודות תבוצענה במפורט במפרט הכללי לעבודות בנין פרק 

 המובאות להלן. 

 . 1חלק  1920כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי 

 השימוש בטיט יהיה מתוצרת כרמית או שו"ע.

 הכנת שטחים 09.01

הכללי לרבות סתימות ויישור, איטום חורים וחריצים,  למפרט  09.02הכנת הרקע לטיח כמפורט בסעיף 

במפרט הכללי(. יש לסתום את כל המישקים  09023ובמיוחד ניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם )סעיף 

 בקירות החיצוניים לכל אורכם )אופקיים ואנכיים( בטיט צמנט וכן לבצע התזה צמנטית על פני הקיר כולו.

לסתום את החורים במלט עשיר חית לפחות ו 10ים וחוטי קשירה לעומק כמו כך יש לחתוך ברזלים בולט 

 צמנט.

 

 "תחבושת" פיברגלס 09.02

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע החבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס ברוחב מזערי של 

בשלב הכנה ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמגטי עם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע  1 5

 לטיח פנים ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות. 

 

הטיח יהיה טיח חרושתי מובא, על בסיס צמנט, כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית נושא תו תקן, לא  

ימים לפחות הטיח יבוצע גם   5יותר יצור טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצרן ויאושפר  

 .  2 -ו 1חלק  1920כפוף לאמור בתקן ב

מ' לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון לבלוקים, בין קירות   1.5הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל 

ומחיצות ניצבים, בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור, על גבי גשרי קור  ובמפגש בין תקרות קירות תיושם   

 מ"מ. 10/10גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין   350 רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות

 . ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים 30הרשת תונח בחפייה  של 

 

 טיח פנים  09.03
 
 כללי  .1

 
במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובנייה, גבס ובנייה, גבס ובטון וכדומה, יש  .א

לכסות את מקום הפגישה ברשת לולים או רשת פלאסטית מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת 
 מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט  12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  15יהיה 

 
ויכוסו לפני השטח. במקומות שרוחב  1: 3צמנטי ביחס חריצים לצנרת סמויה ייסתמו במלט  .ב
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ס"מ מעל רוחב   10ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת לולים הנ"ל ברוחב  15החריץ עולה על  
 החריץ לכל כיוון. 

 
 כל הטיפולים המיוחדים נכללים במחירי היחידה של עבודות הטיח הערה:

 
רים, חריצים ויישור שטחים כנדרש  לאחר ניקוי השטח ולפני ביצוע הטיח, תבוצע סתימת חו . ג

 של המפרט הכללי.  090211בסעיף 
 

 טיפול בסדקי קיר  09.04
 

 סדקים שיתגלו עד מסירת המתקן יטופלו כדלהלן: 
 
 לעיל.  09.02סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף  .1

 
 כלהלן: סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו  .2

 
 תבוצע סתימת החריץ בפוליפילה ויבוצע צבע על גבי התיקון. -אם בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

 
 יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח.  -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

 
 

 : עבודות ריצוף וחיפוי  10פרק 
 

 כללי 

ולא יהיו ביניהן הבדלי גוון, צורה, גודל וטקסטורה המרצפות ואריחי חיפוי הקירות יהיו כולם מאותה סדרת יצור 

בתוך אותה סידרה. המרצפות תהיינה בעלות תעודת יצרן ו/או ספק אשר מעידה על עמידותם בתקנים ישראלים 

 לשחיקה, ספיגה, חוזק לכפיפה וללחיצה אשר תואמים שימוש במבני ציבור בהיבט רמת ההתנגדות להחלקה. 

 י מפרט הספק ,תקנים ישראלים תקפים רלוונטים, והמפרט הכללי.בכל מקרה היישום יהיה לפ

לפירוט סוגי הריצוף ראה גיליון גמרים ופרק ד  .1629על ישום בהתאם לדרישות ת"י  בריצוף בטרצו יש להקפיד

 הנחיות לביצוע במפרט זה.

 

שטח ע"י פירוק האזור באזורים בהם תשתית הריצוף המיועדת לחיפוי מאופיינת בשקיעות יכין הקבלן את פני ה

השקוע, ייצוב התשתית, וישורה לקראת הדבקת האריחים, עבודה זו תעשה על פי הנחיות מהנדס בניין מטעם 

 הקבלן אשר ינחה את הקבלן בכתב לגבי ביצוע הפעולה נ"ל . 

 

 אריחי הריצוף לרבות אריחי משטחי האזהרה לנגישות וכן אריחי ציפוי קירות הפרוזדור: 

 עובי, יצרן, גודל וגוון בגיליון גמרים.  ,לפי סוגמפורטים 
 

 מורכבות פריסות בריצוף ובחיפוי הקיר: 

 חיפוי קירות: 

מאחר ועבודות החיפוי תהיינה מורכבות, ותבוצענה לפי פריסות שימסור האדריכל אשר תכלולנה שילוב של 

מהאריחים יהיו אריחים מחולקים או אריחים אריחים בגוונים שונים, ובגדלים שונים. יש לקחת בחשבון כי חלק  

 . בגוונים עזים, לפי המודגם בגיליון הפריסות

 

 עבודות הריצוף: 

 של אריחים בגוונים ובגדלים שונים.  בגם היא תבוצע ע"פ פריסה ובשילו

 גוונים וסוגי ריצוףאום מעבר בין יש לתאם עם האדריכל נק' תחילת ריצוף, חיתוך אריחים ואופן הימנעות מהם, ות
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 טיב החיתוך

טיב החיתוך של אריחי גרניט פורצלן יובטח ע"י שימוש במכונת ניסור בעלת מסור דיסק המאפשר חיתוך איטי תוך  

צינון מים. אין לעשות שימוש בחיתוך ע"י מתקן חיתוך אשר מבצע שריטה בשכבת הגמר לשם שבירת החומר אחר  

 ה על המבצע ללטש את הפאזות עד לקבלת מישור רציף. כך. במקרה של טיב חיתוך ירוד יהי

 

 רובה

  וה ערך. המבצע יזמין את סוג הרובהאו שו MAPEIמתוצרת   ULTRACOLORשתיושם תהיה מסוג  הרובה

תיושם לפי הוראות ף. הרובה יימסר לכל המאוחר תוך כדי ביצוע הריצו ים עבור כל גודל מישק. גוון הרובההמתא

 יציג את האריזות המקוריות הסגורות לאישור המפקח טרם היישום. היצרן. הקבלן 

 יש לבצע רובה אקרילית למעט ריצוף חוץ וחללים רטובים בהם תבוצע רובה אפוקסית.

 

 פנלים 

 אלא אם צוין אחרת ומפורשות בתוכנית. ,פנלים יבוצעו על כל הקירות

   אלא אם צויין אחרת ומפורשות בתוכנית.  ,פנלים יבוצעו מחומר הריצוף

 

 מישוריות ופילוס הריצוף 

לפני תחילת היישום תבוצע בדיקת מישוריות של הבטון ע"י המבצע, וזה ידווח את תוצאותיה לאדריכל. מובהר כי  

די  יתכן ועבודת ההדבקה תכלול עבודה לא לפי פלס אלה תוך כדי שמירת מרחק שווה מהריצוף או לחילופין תוך כ

 מילוי אזורים מקומיים במדה בעובי כלשהוא, הכול לפי החלטת האדריכל לאור תוצאות בדיקת המישוריות.

 
 

 פרופילי סיום ומעבר: 

 בחיפוי קירות: 

בקצה אזור מחופה יותקן פרופיל קצה מאלומיניום בגוון לבחירת האדריכל. במפגש פינה בין פרופילים אנכי ואופקי 

 . בגרונג של הפרופיליבוצע חיתוך 

 

ס"מ לפחות מאלומיניום בגמר  4אלומיניום משופע ברוחב גישור מ, יש ליישם פרופיל בכל מעבר בין סוגי ריצוף

פרופילי גישור    של הפרופילים תאושר ע"י האדריכל, כדוגמאתטבעי אשר ימנע קפיצה במפלסי הריצוף. דוגמא 

 . ביצוע הסף בהתאם להנחיות יצרן. APשל אייל ציפויים, דגם  RENOמסדרת 

 
 ריצוף שלח טריבונות חוץ

לבחירת האדריכל   ודוגמאות  בגוונים  בלוחות במבוק ממוחזר או ש"ע  חיפוי מדרגות חיצוניות משולבים 
 לרבות קונסטרוקציית נשיאה, ספי גמר, פינות, עיבודים לפי דרישות נגישות וכל השכבות כנדרש ע"י היצרן. 

 הכל בהתאם להנחיות יועץ האיטום והתוכניות. -האיטום תבוצע שכבת הגנה מבטון ע"ג  
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 )טרספה(  HPLחיפוי לוחות 
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יתבצע בהתאם לפריסות האדר' לביצוע וברמת מורכבות כפי המוצגת בדוגמאות מעל. יתכנו  HPLחיפוי בלוחות 

 חלוקות אופקיות ו/או אנכיות שאינן המשכיות.
 

 

 
 
 
 

HPL 

 טיח
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 :  עבודות צבע 11פרק 
היכן שהוגדר צביעה על גבי טיח, תבוצע צביעה בצבע אקרילי גמיש בעל רמת הדבקות גבוהה ומרקם מגורען 

 הצבע יכיל אגריגטים( בדרגת חספוס שאותה יקבע האדריכל.)דהיינו: 

חידוש צבע ע"ג משטחים הצבועים בצבע שמן/פוליאור מבריק יכלול קילוף צבע וטיח רופף, ביצוע תיקוני טיח 

 . מקומיים , ליטוש פני השטח, ומריחת שכבת פריימר לפני ישום הצבע הכללי

 - כללי 

לאתר בהיותם ארוזים באריזותיהם המקוריות והחתומות במפעל כל הצבעים יהיו מוכנים מראש ויסופקו  •

 הייצור. 

לכל הצבעים עבור כל האלמנטים, לרבות הצבעים שנצבעים במפעל, יהיה סיווג מתאים לגבי התגובה   •

 . 931ות"י  921ויענו לדרישות המתאימות אשר בתקנים ת"י  755בשריפה ע"פ התקן ת"י 

ת של מפרט היצרן לאותו צבע, כולל סוג וכמות חומרי בדילול הצביעה תבוצע בהקפדה על כל הדרישו •

הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי לגבי מספר השכבות שיידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי  

 מלא.

 דוגמאות: •

הקבלן יכין דוגמאות צביעה בכל הצבעים המוזמנים, בגוונים ובתגמירים הדרושים, טרם ייגש לביצוע  

מ"ר כ"א, לשם קבלת אישור. רק לאחר קבלת אישור של האדריכל על הדוגמאות,  1בשטח של העבודה, 

יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודה רק ע"פ הדוגמאות שאושרו לביצוע. שום אישור אינו פוטר את  

הקבלן מכל אחריות שהיא ע"פ סעיפי החוזה. הדוגמאות שאושרו לביצוע ישמרו עד לאחר מסירת הבניין. 

 א תשולם כל תוספת בגין הכנת דוגמאות.ל

 
 מפרט לצביעת אלמנטים מפלדה ורשתות אקספנדד

 דרישות כלליות עבור הפרויקט
 

 דרישה  תיאור

מיקרון  80פלדה מגולוונת בגלוון חם שעוביו  תשתית
 לפחות 

בעיקר פנים אם אפשרות לחשיפה חלקית לתנאי  פנים/חוץ
 חוץ 

  C-5או  ISO C-4) 12944סביבה קורוזיבית ) 
 5-50 טמפרטורת סביבה )צלזיוס( 

 מגע אקראי עם מי גשמים  מגע עם כימיקלים/מים 
 אין שחיקה של משטחי דריכה

 25-70 )צלזיוס( עמידות לטמפרטורה הנדרשת מהצבע
מראה אופייני של צביעה באבקה אלקטרוסטטית   נראות סופית 

 במראה טקסטורה חלקה או 
 RALלפי  גוון צבע  

 ייצבע באופן מקצועי במצבעה מומחית אתר הצביעה/ ביצוע על ידי קבלן 
 

ולפיכך יש להתייחס לשיטות הצביעה,   ק"מ( 1)ומעל  ק"מ בקו אווירי מהים 5 -הפרויקט ממוקם פחות מ . א
 .לא מחמירה כשיטות המחויבות בסביבה ימית קורוזובית

ויצבעו  לוונות ו או לא מג א מערכתב ויצבעו לוונות ו במבנה יהיו מגוהמסגרות שלהן רשתות האקספנדד  . ב
 , לבחירת האדר' בשלבי הביצוע.במערכת  בהתאם למפורט כאן ב

לוונים ויצבעו בהתאם למפורט כאן  ו , יהיו מגלעילת בסעיף ו שמפורט ותכל האלמנטים, פרט לרשת . ג
 .א או ב, לבחירת האדר' בשלבי הביצועבמערכת 
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מיקרון )לא מתייחס להכנת שטח של רשת   80הכנת שטח לפרופילים מגולוונים בגלוון חם בעובי מינימלי של 
 מגולוונת. ראה הערה למטה *( 

 
לפחות, כולל ביצוע ריתוכים מלאים וחלקים, הסרת כל נתזי   Grade 3 : (ISO 8501-3)גמר עבודות מתכת   .א

 הריתוך, עיגול כל הקצוות והפינות.

: שטיפה במים חמים וקיטור בלחץ גבוה, והסרת  (SSPC-SP1)ניקוי ראשוני: הסרת מלחים ושומנים  .ב

 .GES -" תוצרת טמבור 2230או בסבון "אקוקלין  1-32שומנים במדלל 

 ברזל פוספט עבור כל האלמנטים הן מפלדה רגילה והן מפלדה מגולוונת.  ביצוע תהליך . ג

 השטח חייב להיות יבש ונקי לחלוטין.  .ד

באזורי הריתוך ובכל מקום, בו ישנה פגיעה ברצף הגלוון יש לתקן את הגלוון באמצעות צבע עשיר אבץ  .ה

 מסוג גלווצינק בהתאם להוראות טמבור. 

 
כבתית באבקה אלקטרוסטטית לקונסטרוקציה מגולוונת ופלדה רגילה  ש -דו מערכת א': מערכת תרמופלסטית 

ועבור קונסטרוקציה מגלוונת ורשת שעשויה  C-4לחשיפה בסביבה  פלדה רגילה ומגולוונת השויועבור הרשת שע
 C-5פלדה מגלוונת לחשיפה בסביבה 

 
השכב 
 שכבות

עובי  יבש   ברק תאור מוצר  שם הצבע
 מנימלי 

וצריכה  
 תאורתית  

קלייה, 
טמפרטורת  

 מתכת)צלזיוס( 

זמן 
 קלייה 
 בתנור

  Zero zinc יסוד
187-103 

 

צבע המבוסס על 
שרף אפוקסי  
מיוחד להגנה 

משופרת באווירה 
קורוזיווית בקרבה  

 לים 

 מבריק 
 

 80-100 
 קג  1 -כ

 מ"ר  5 -לכ

190 
 או

200 

15 
 

10 

 הכנת שטח בין השכבות:
 מיקרון, הסרת אבק 10גרגירים לעומק חספוס של אפשרות א': התזת 

 אפשרות ב': קלייה חלקית של שכבת היסוד למשך מחצית הזמן הנדרש בשכבת היסוד וקרור             
 400לטמפרטורה נמוכה מ                            

 עליון 
 

פוליאסטר 
 סופר דור  
196-xxx 

 RALבגוון 
 הנדרש

צבע עליון  בעל 
עמידות משופרת  

 לעמידות חוץ  
מתאים לתקן  

QUALICOAT . 

 
 מבריק 

 
 משי

 80-100 
 קג  1 -כ

 מ"ר  5 -לכ

190 
 או

200 

15 
 

10 

סה"כ 
עובי 
 כולל

    160-200   

 
שכבתית באבקה אלקטרוסטטית לקונסטרוקציה מגולוונת ופלדה רגילה   -מערכת ב': מערכת תרמופלסטית חד

   C- 5וסביבה  C- 4ה פלדה רגילה ומגולוונת לחשיפה בסביבהישעשו ועבור הרשת 
הגדרת  
 השכבה

עובי  יבש  %ברק  תיאור מוצר  שם הצבע
 מינימלי 

טמפרטורת  
קלייה, 

)טמפרטורת  
 Cºהמתכת(  

זמן 
 קלייה 
 בתנור

 )דקות( 
יסוד ועליון  

 כאחד
 

 פלסקוט 
PPA 571 של טמבור 

 
 

צבע המבוסס על 
שרף תרמופלסטי  

ומיושם בשכבה 
 אחת בלבד

 10 200 200 מבריק 

 הערות עבור המערכת ב' הנ"ל: 
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קל ביותר לבצע תיקוני הצביעה ע"י הציפוי עצמו באמצעות חימום בפן בהתאם לתהליך שיישלח בהמשך  .א
 לפי הצורך. 

 ים מסוימים בלבד.נקיים בגוו  PPA 571הצבע פלסקוט  .ב

שכבתית באבקה אלקרוסטטית לקונסטרוקציה מגולוונת ומפלדה רגילה עבור סביבה   -מערכת ג': מערכת תלת
5-C  לא עבור הרשת ק"מ מהים  1מחמירה, עד()! 

עובי  יבש   ברק תאור מוצר  שם הצבע שכבות
 מנימלי 

קלייה, 
טמפרטורת  

 מתכת)צלזיוס( 

זמן 
 קלייה 
 בתנור

יסוד אפוקסי   יסוד
ZERO ZINC 

-XXX181   
 

צבע המבוסס על 
שרף אפוקסי בעל 

תכונת  
אנטיקורוזיוויות 

 מעולות

 מט משי 
 

 מינימום  70 
 מקסימום 80

190 
 או

200 

15 
 

10 

 הכנת שטח בין השכבות:
 מיקרון, הסרת אבק 10התזת גרגירים לעומק חספוס של  אפשרות א':
 קלייה חלקית של אפוקסי פנולי למשך מחצית הזמן הנדרש בשכבת היסוד וקרור    אפשרות ב':

 040לטמפרטורה נמוכה מ                            
 אפוקסי פנולי  ביניים 

-XXX181 
צבע המבוסס על 

שרף אפוקסי פנולי 
לשיפור עמידות  

כימית ובאווירה  
 ימית

 מינימום  80  מבריק 
 מקסימום 90

190 
 או

200 

15 
 

10 

 הכנת שטח בין השכבות:
 מיקרון, הסרת אבק 10התזת גרגירים לעומק חספוס של  אפשרות א':
 קלייה חלקית של אפוקסי פנולי למשך מחצית הזמן הנדרש בשכבת היסוד וקרור    אפשרות ב':

 400לטמפרטורה נמוכה מ                            
 עליון 

 
פוליאסטר 

 סופר דור
196-xxx   באחד

  RALמגוני 

צבע עליון  בעל 
עמידות משופרת  

 לעמידות חוץ  
מתאים לתקן  

QUALICOAT . 

 
 מבריק 

 
 משי

 מינימום  70 
 מקסימום 80

190 
 או

200 

15 
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סה"כ 
עובי 
 כולל 

 מינימום  220    
250  

 מקסימום 

  

 
 בקרת איכות 

 
 תאור בדיקה 

 
 ממצא שיטת בדיקה 

 ללא שומנים  בדיקה ויזואלית  ניקיון משומנים   
 מתאים בהשוואה ללוח תקני ISO  8501-1או  SA 2.5 נקיון מחלודה או תחמוצות   

 מיקרון לפחות ISO8503-2 RZ-10 עומק חספוס   
 תקין פגמיםבדיקה ויזואלית לאיתור  בדיקה ויזואלית 

 ISO2808 80 עובי פילם יבש לשכבה
 X"מ"מ " 2מ"מ,  1שתי וערב  ISO2409 הידבקות.

 בהתאם לעובי
 עובר אינץ 1/8מוט מנדרל  כיפוף 

 ליברות/אינץ /ASTM D-2974 80 80 נגיפה ישירה ועקיפה
 לפי דרישה  ASTM D-523 ברק

 מתאים להצהרת יצרן dE בדיקה ספקטרופוטומטרית  גוון
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 ג'-תיקוני צביעה של אבקה אלקטרוסטטית עבור מערכות א' ו 
 

 הכנת שטח

והסרת שכבות  120שיוף וליטוש של כל המקומות עם הפגיעות המכניות הדורשים תיקון בנייר לטש  .א
 רופפות ומתקלפות של הצבע הקיים.

  240שמסביב למקום הפגיעה או השריטה בנייר לטש סמ  5 -חיספוס מכאני של השכבת התקינה והיציבה כ .ב
 להסרת הברק ממנו. 

יש לבצע שיוף יסודי של משטחי פלדה מגולוונת חשופה להסרת החלודה   -אם יש פלדה שנחשפה  . ג
 מיקרון . 20-30ותחמוצות ממנה ולקבלת חיספוס בעומק של 

 מטלית נקיה ויבשה.וניגוב מידי ב 4-100הסרת אבק ושאר הזיהומים במטלית ספוגה במדלל  .ד

 השטח חייב להיות נקי ויבש לחלוטין.  .ה
 

 צבע יסוד על גבי מקומות התיקון בהם בוצעה הכנת השטח הנ"ל 
תוך החדרת הצבע בהברשה למקום התיקון ובחפיפה עם הצבע התקין    80יישום בהברשה של צבע אקופוקסי 

 ס'מ מסביב  למקום התיקון ששויף כנ"ל.  5-במרחק של כ
 שעות.   16-24ש לשכבה הבא: זמן ייבו

 
 הערה: 

בשלב הזה ניתן לבצע מילוי שקע שנוצר כתוצאה מהפגיעה המכאנית באמצעות מרק פוליאסטר עדין של פחחים  
דקות או לפי  30-כ -כ - למריחה כדוגמת מרק עדין למריחה של גלזוריט. זמן הייבוש של המרק לשיוף ולצביעה עליו 

 הוראות השימוש.
 

 צבע עליון 
 מיקרון לכל שכבה עד לכיסוי מלא. 40-50בעובי  RALמשי בגוון הנדרש לפי   PEטמגלס 
 הערה: 

לגוון המדויק של האבקה יהיה צורך בגיוון במעבדה על פי   PEחשוב לציין שעל מנת לתאים את הצבע טמגלס 
 דוגמת פרופיל שנצבע באבקה.

 
 דגשים 

 
 יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי האמור בהם. ❖
 יש לפעול כאמור בהוראות התקן הישראלי המתייחסות לאמור לעיל.  ❖
 טים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפור ❖
 אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידינו במפורש ובכתב או שאינם מתוצרתנו. ❖
למען הסר ספק, חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח אלא הדרכה בלבד, והינה אחראית על טיב   ❖

על אריזת המוצרים והדפים הטכניים  החומרים בתנאי שיושמו לפי המפרט, ההוראות המפורטות
 כאמור לעיל, ואינה אחראית לאיכות ביצוע העבודה.  

באתר בו קיים פיקוח, מתבקש המפקח לנהל יומן עבודה הכולל את הכנת השטח של התשתית ובין   ❖
השכבות, החומרים, יחסי הערבוב של החומרים, אופן ההכנה והיישום, זמני ייבוש וכל פרט רלבנטי 

 אחר.
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 : עבודות אלומיניום 12פרק 
 
 

מפרט זה הוא מפרט מיוחד לעבודות אלומיניום אשר מוסיף על הנאמר במפרט הנחיות   –כללי  

 למבצע בחוברת זו ובתכניות ועל רשימות אלומיניום בתכניות האדריכל.

 

 הנחיות כלליות:  12.01.01

בצורה   .א בבניין  ויתפקדו  יורכבו  ייוצרו,  הפריטים  העדכניים כל  התקנים  דרישות  וע"פ  מושלמת 

לחלונות אלומיניום   1068והרלוונטיים לכל פריט ופריט וזאת בהתאם לדרישות התקן הישראלי  

 למסגרות אומן )אלומיניום(. 12.00ורמת התקן הנדרשת וכן ע"פ המפרט הכללי פרק 

 יש לקרוא מפרט זה בצירוף חוברת הפרטים וגיליונות פריטי אלומיניום.  .ב

ת"י  רמ . ג )לפי  תהיה  האלומיניום  מוצרי  תפקודם  1068ת  ע"פ  ע"י    –(  הנקבע  שיא  בלחץ  עומדים 

 מהנדס הבניין.

הרמה הנדרשת לבדיקות עמידות לחדירת אוויר, מים ועומסים תהיה שוות ערך לרמה הנדרשת  .ד

 . 1068כמוגדר בתקן 

 התקנים הרלוונטיים:  .ה

 לציפויים אנודיים.  324תקן  .1

 אופייניים בבניינים. לעומסים  412תקן  .2

  205.6.7לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. יש לשים לב במיוחד לסעיף    414תקן   .3

 בתקן הנ"ל הדן בתחומי יניקה מוגברת באזורי שפה של הקירות.

 לזיגוג.  938תקן  .4

 לציפוי מתכות ברזיליות. 265תקן  .5

 לבטיחות ומעקות.  1142תקן  .6

 בניינים.לזיגוג חלונות ודלתות ב 1099תקן  .7

 לגלוון מתכות. 918תקן  .8

 לעמידות באש. 931, 921, 755תקן  .9

 לאקוסטיקה. 1034תקן  .10

 לבידוד מבנים.  1045תקן  .11

 תקנים רלוונטיים למיגון אש.  .12

 לצביעה.  4402תקן  .13

 . 785תקן  .14

 חלונות ודלתות אלומיניום מותקנים באתר.  4068תקן  .15

זרים הרלוונטיים. בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים יחולו התקנים ה  

 

 תכולת העבודה 12.01.02

 העבודות הכלולות במסגרת עבודה זו כוללות: 

 אלומיניום משולבים בקירות חיצוניים.  וקופינג חלונות, דלתות, ויטרינות .א

 

 מהות העבודה 12.01.03

של  ומלא  מושלם  לביצוע  מתייחסות  מחיר  הצעת  לקבלת  זו  בקשה  נשוא  האלומיניום  עבודת 

בהמשך )במפרט המיוחד ותיאור הפריטים(, כדלהלן: העבודות המפורטות   

[U1] האם לכלול בתחולת העבודה חיפוי אלוקובונד?  :הערות  עם 
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 הגשת תכנון כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום.  .א

 הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים.  .ב

 הצגת כל הדגמים לסוגי הפריטים והחומרים השונים, כנדרש. . ג

 ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. .ד

 ודות התשתית הדרושות להתקנות פריטי האלומיניום השונים. ביצוע כל עב .ה

ביצוע כל עבודות האלומיניום, לרבות עבודות הזיגוג, המפורטות בתוכניות האדריכלות, במפרט  .ו

 המיוחד ובתיאור הפריטים.

 

במפרט   12.00ולת המחירים )כולל אך לא מוגבל ומבלי לגרוע מהאמור בפרק  כאופן המדידה ות 12.01.04

את    הכללי( לבצע  יש  הפאושלי  למבנה  רלוונטי  לא  הכמויות  וכתבי  המדידה  לגבי  ההערות  כל 

 העבודה במלואה 

וברשימת   .א האלומיניום  ברשימות  ו/או  האדריכל  בתכניות  כמופיע  לסוגיהם,  הפריטים  מדידת 

עבודות  לביצוע  המיוחד  במפרט  הכמויות,  בכתב  כמפורט  היחידות  סווג  לפי  תעשה  הכמויות, 

למפרט הכללי, להוציא פריטים שהוגדרו כיח' ואלא אם כן   12.00פי הוראות פרק  - עלהאלומיניום ו 

 צוין אחרת.

המידות המצוינות במפרט, ברשימות האלומיניום ובתכניות האדריכל הינן מידות גודל חיצוניות  .ב

 של פריט האלומיניום המוגדר. 

דהיינו מידות חיצוניות של  מידות הפריט המוגדרות כנ"ל, אינן מתייחסות למידות פתחים בבניה, . ג

מרווח  לסגירת  פלשונג  קופינג,  למיניהם,  איטום  מערכות  סמויים,  משקופים  כגון  עזר  מערכות 

בקירות מסך ופריטים אחרים וכן מרכיבים אחרים המשלימים ומשמשים לסגירת המרווח שבין 

 פריט האלומיניום וחלקי הבניין.

ט, לא תימדדנה בנפרד ולא ישולם בגינן תשלום עלות מערכות אלו תהיה כל כולה במחיר הפרי .ד

 נוסף.

 כתב הכמויות מציין רק את מספר הפריט ברשימה ומידה כללית לאפשר זיהוי בלבד של הפריט. .ה

ברשימת   .ו במפרטים,  המפורט  כל  את  הכוללות  מושלמות  כיחידות  ימדדו  האלומיניום  פריטי 

 שהדברים מפורטים בכתב הכמויות. האלומיניום, בתכניות המתאימות ובפרטים מבלי 

מחיר פריטי האלומיניום יכלול את כל העבודות והחומרים הדרושים לקבלת כל הפריטים באיכות  .ז

הנדרשת במפרטים ובתוכניות המאושרות לביצוע, לרבות )אך לא בלבד( הסעיפים דלהלן, שיהוו 

 ת:חלק אינטגראלי ממחירי הפריטים, אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויו

 עלות חומרים, פחת, תקורות, מסים ורווח )ללא מע"מ(.  .1

 מדידות המבנה. .2

האמור  .3 מתוקף  הקבלן  על  החל  טכניים(,  ומסמכים  פרטים  )תכניות  המפורט  התכנון 

 במפרט הכללי והמפרט המיוחד, לרבות פקוח מצד מתכנני הקבלן והקבלן עצמו. 

 משקופי עזר ומשקופים סמויים ואיטומם אל הבניין. .4

 ים, פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום. פרופיל .5

 זיגוג לסוגיו השונים.  .6

 פרזול לסוגיו השונים.  .7

 גימור מוצרי האלומיניום בצבע או אילגון. .8

 אטמים, חומרי איטום ובדיקות אטימות.  .9

 חומרי בידוד. .10
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 הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר.  .11

 והשלמתה.  הובלה ואחסון כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה .12

  גלוון מוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט לעיל.  .13

 התקנת פריטי האלומיניום במבנה, בהתאם לסיבולת הבניין.  .14

 ( ע"פ דרישת היועץ והמפקח. AS-MADEהכנת תכניות עדות ) .15

לקבלת   .16 הדרושות  והעבודות  החומרים  כל  את  האלומיניום  פרטי  מחיר  יכלול  כן,  כמו 

 מותקנים במקומם, מושלמים ומתפקדים כהלכה. הפריטים על פרטיהם, כשהם 

 הצללה.  .17

 בידוד אקוסטי.  .18

 הרמה ופיזור המוצרים בבניין.  .19

 ניקיון והוראות אחזקה. .20

להסיר ספק, המחיר כולל את כל הפרזול, גם אלמנטים שלפי המפרט הכללי אינם כלולים במחיר,  .ח

ים מחומרים אחרים, כל לרבות מנעולים מכל הסוגים, פסי הגנה, מחזירי שמן, עיני הצצה, חלק

וההלבשות  האביזרים  כל  סמויים,  מלבנים  נפרדים,  מעצורים  לפריט,  המחוברים  האלמנטים 

 הנדרשות להתקנה מושלמת וכל הכלול בתחום המוגדר על ידי המידה הכללית שברשימה. 

 לא יגרום לשינוי במחיר הפריט. 5%שינוי במידות הפריטים בגבולות של  .ט

כתוצאה מדרישות התקן או הרשויות, העולות על האמור במפרט זה, לא יגרור שינוי בעובי הזיגוג,   .י

 שינוי במחיר הפריט. 

 

 מידות 12.01.05

יש למדוד באתר כל פתח בנפרד ולייצר את הפריטים לפי המידות לכל פתח. המידות הרשומות   .א

 בתכנית הינן מידות מקורבות בלבד ואינן מידות לביצוע האלומיניום. 

 מידת הפתח לאחר הריצוף.  –המידות הרשומות לדלתות מתייחסות למידות מעל לריצוף  .ב

בפתחים הנמצאים בשטחים מחופים באבן, בקסטות אלומיניום או בקרמיקה, הן חיפוי פנים והן  . ג

חיפוי חוץ, יותאמו מידות אלמנט האלומיניום לגודל הפתח לאחר גמר החיפוי ולפי פרטי החיפויים 

 לפי מידות המשקוף העיוור.  החיצוניים ולא

 

 הגשות תוכניות ומסמכים 12.01.06

 תוכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן לצרף להצעתו:  12.01.06.1

הקבלן יפרט את השיטות המוצעות על ידו לייצר ולהתקין הפריטים ע"פ המפרט המבוססות על  .א

בסוגן   דומות  עבודות  רשימת  יציג  הקבלן  הקבלן.  של  ספציפי  וידע  ניסיונו  והיקפן מומחיותו, 

לעבודה נשוא ההצעה הזאת. ההצעה תלווה בתוכניות ופרטים עקרוניים להצגת השיטה, לרבות 

אישור מהנדס רשום, יישומה בפועל של השיטה וכל נתון אחר הדרוש להבהרת הצעתו. התוכניות 

של  עקרוניים  פרטים  על  ויתבססו  זו  הצעה  לפריטי  ספציפית  יתייחסו  הקבלן  הצעת  את  שילוו 

 והיועץ המצורפים למסמכי בקשה זו.  האדריכל

הקבלן יצרף להצעתו מסמכים המתייחסות לאיכות החומרים והמוצרים ולדרישות העמידות של  .ב

והיה  מחייבות,  דרישות  תהיינה  הנ"ל  התקנים  דרישות  תפקודם.  בתנאי  המוגמרים  המוצרים 

הדרי תמיד  תחייב  דלעיל,  בתקנים  המופיעות  מאלו  אחרת  דרישה  תקבע  הגבוהה ובמפרט  שה 

 והמחמירה יותר.
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מוצרים  . ג ו/או  לחומרים  הצעות  זה,  מפרט  על  המבוססת  להצעתו  בנוסף  להציע,  רשאי  הקבלן 

אחרים, ובלבד שרמת איכותם לא תהיה נחותה מן המוגדר במפרט זה. ההצעות החלופיות תלווינה 

 ב' לעיל. -במסמכים כנדרש בסעיף א' ו

 לפני קבלת צו התחלת עבודה:  תוכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן לספק 12.01.06.2

 פרטים עקרוניים לביצוע של כל פריטי האלומיניום במפרט. .א

 אישורי תקנים ישראליים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם. .ב

 דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. . ג

 לאישור. מותקנות במבנה  1:1דוגמאות בכמות ולפי דרישת המנהל / האדריכל בקנ"מ  .ד

 תוכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת צו התחלת עבודה:  12.01.06.3

) .א ביצוע  של SHOP DRAWINGתוכניות  והתקנה  לייצור  הנדרש  כל  את  שיתארו  הקבלן  של   )

 הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן: 

 תוכניות כלליות על מידות לביצוע.  .1

 מה. לכל פריט המהווה יחידה של 1:2תוכניות בקנה מידה  .2

השונים  .3 החיבורים  את  המתארים  פרטים  לרבות  לפריטים  והרכבה  ייצור  תוכניות 

 ואיטומם למבנה.

מהנדס  .4 לאישור  רשוי,  מהנדס  ע"י  ערוכים  הפריטים  של  סטטיים  חישובים 

 הקונסטרוקציה של הפרויקט, לרבות חיבורים למבנה ואביזרי החיבור.

 תעודות בדיקה המאשרות עמידות מוצריו בתקן.  .5

 רשימת התקנים הרלוונטית. .6

 כל הנ"ל לאישור האדריכל, היועץ ומהנדס הקונסטרוקציה של המבנה. .ב

 לוח זמנים כמפורט במסמכי החוזה.  . ג

 הנחיות כלליות:  12.01.06.4

ומהנדס   .א היועץ  האדריכל,  ע"י  ייבדקו  הקבלן  של  וההקמה  הייצור  ופרטי  העבודה  תוכניות  כל 

 הקונסטרוקציה לפני הייצור. 

את התוכניות כפי שיידרש ע"י מהנדס הקונסטרוקציה באמצעות האדריכל   הקבלן יתקן ו/או ישנה .ב

 ו/או היועץ. 

 התוכניות המתוקנות שתחתמנה ע"י האדריכל, היועץ והמנהל תהוונה אסמכתא להתחלת הייצור. . ג

ומהנדס   .ד היועץ  האדריכל,  ע"י  הייצור  ותוכניות  המפורטות  התוכניות  של  בכתב  אישור  לאחר 

 הקונסטרוקציה, אסור יהיה על הקבלן לעשות בהן ובמוצרים מאומה.

 

 אחסנה והרכבה 12.01.07

הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים. באחריות  .א

הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר בצורה נאותה, כאשר הם מוגנים מפני 

חלק פגום ייפסל ויוחלף. לא יותקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה   פגיעות אפשריות. מוצר או

 או האחסנה באתר. 

הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע ע"י צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום  .ב

זו. נשוא בקשה  העבודות  לצורך  מסוג  הנדרש  ציוד המדידה  בכל  יהיו מצוידים  צוותי ההרכבה 

 אופקי ואנכי מדויקים של העבודות. ביצוע פילוס 

של  . ג הבלעדית  באחריותו  יהיו  ההרכבה  של  הראשונים  בשלבים  לרבות  הפריטים,  ויציבות  חוזק 

 הקבלן. 
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מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים יפורקו  .ד

 סדיר של עבודות אחרות.עם תום העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע 

קבלן האלומיניום יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבניין ו/או לעבודתם של קבלנים אחרים  .ה

 במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אבן ועוד. 

 

 הנחיות כלליות לביצוע  12.02

 דוגמאות 12.02.01

של דוגמאות  הקבלן  יציג  הביצוע  תוכניות  הכנת  ומוצרים   במסגרת  מעטפת  לרכיבי  החומרים 

שלמים בכמות ובמידות הנדרשות לאישורו המוקדם של האדריכל, למשל: דוגמאות של פרופילים,  

המסך,   קיר  של  לדוגמא  קטע  חלונות,  קטעי  האלומיניום,  של  גימור  דוגמאות  זכוכית,  סוגי 

 ויטרינות, דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצע, אביזרי פרזול וכו'.

 

 מים מושלמים דג 12.02.02

 הקבלן יתחיל בייצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם ואישורם. .א

-FULL  –  1:1הקבלן יבצע ע"פ דרישת המזמין וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא, בקנ"מ   .ב

SIZE MOCK-UP  מכל יחידת מוצר טיפוסית, כדוגמת יחידה חוזרת של ויטרינה מזוגגת, חלון ,

 טיפוסי וכו'.

 ייצור הדגמים והרכבתם ייעשו בכמות וע"פ התוכניות המאושרות לביצוע ע"י האדריכל והיועץ.  . ג

 הקבלן ירכיב את הדגמים במדויק וע"פ הנדרש בתוכניות ובמפרט, לפני ייצור הסדרה כולה.  .ד

ו/או השלמות בלתי מהותיים, יורשה הקבלן  .ה במידה והדגם יאושר כמות שהוא או עם תיקונים 

 בדגם כחלק מביצוע העבודה. להשתמש 

 

 דרישות טכניות כלליות 12.02.03

 יש להרכיב מסגרות אלומיניום רק לאחר גמר עבודות טיח, סיוד, ריצוף, אבן וצביעה.  .א

במערכות אלומיניום, שפרוצים אנכיים יורכבו מרצפה עד תקרה באופן אשר מבטיח את יציבות   .ב

 המערכת.

בקיבוע יבש או בתוך חיפוי קסטות אלומיניום   איטום מפני חדירת מים של פתחים בתוך חיפוי אבן . ג

 בהיקף הפתחים. יריעות אלו כלולות בעבודות האלומיניום. EPDMייעשה ע"י יריעות 

 מלבן סמוי  12.03

 המלבנים הסמויים, לרבות הרכבתם והתקנתם המושלמת, יהיו כלולים במחיר פריט האלומיניום.  .א

 "מ, מכופפים בחתך הנדרש. מ 2כל המלבנים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון בעובי  .ב

 פינות, פגמים וריתוכים לרבות פגמים וריתוכים באתר, ייצבעו בצבע עשיר אבץ משני צידי המלבן.  . ג

לא יבוצע חיבור המלבנים הסמויים לבניין באמצעות מסמרי אקדח, אלא אך ורק באמצעות ברגים  .ד

 בגודל וחוזק כנדרש. 

מ"מ. את העוגנים יש לרתך משני   2.5- א פחות ממ"מ ובעובי ל  40העוגנים יהיו מפס פלדה ברוחב   .ה

  50-צידי המלבן הסמוי לסירוגין. יש לעגון את המלבן הסמוי בברגים מיתדים לעומק לא פחות מ

 ס"מ בין בורג לבורג. יש להציב את המלבן הסמוי לפי פלס.  50מ"מ במרחקים של 

 מ'.  1יותקנו חוצצים זמניים, אנכיים, במרחק שלא יעלה על  מ' 1.5במלבן שאורכו מעל  .ו

 בין המלבן לרקע הבטון או הבנייה ימולא בטיט בטון ללא השארת שום מרווח. .ז

 בגמר הרכבת האלומיניום לא ייראה שום חלק של המלבן הסמוי, לא בפנים ולא בחוץ.  .ח



 

36 
 

 

 איטומים בפריטי אלומיניום וזכוכית 12.04

 הפריטים נגד חדירת רוח, אבק ומים הינה דרישת ביצוע בסיסית.אטימה מושלמת של  .א

ישראלי   .ב תקן  לפי  הן  המינימום  הדנים   1068דרישות  הסעיפים  ובמיוחד  האחרונה,  במהדורתו 

בסעיף  כמפורט  ג'",  מ"קבוצה  יהיו  האיטום  חומרי  ומים.  אוויר  לחדירות  העמידות  בדרישות 

 של המפרט הכללי.  120433

מדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבניין, וככלל,  מרכיבי הפריטים יע . ג

 במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים. 

הקבלן יביא לאישורו בכתב של האדריכל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים. כמו כן יציג הקבלן  .ד

 בפרטים את החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם. 

 המוחלטת של הפריטים הינה בלעדית של הקבלן. האחריות לאטימות  .ה

(, שיותאמו  WEATHER STRIPSכל האלמנטים המתוכננים לתפעול יאטמו עם אטמים רציפים )  .ו

המוצר חייב באישור  EPDMלתפקוד הנדרש. האטמים יהיו מהחומרים המעולים ביותר, מחומר 

יידרש   הקבלן  ספוגיים.  באטמים  שימוש  יורשה  לא  המפקח.  של  של מוקדם  עמידותם  להוכיח 

חזקה. האטמים יהיו מותאמים   .U.Vהאטמים לאורך שנים בתנאי מזג אוויר קיצוניים ובקרינת  

מסובבות,  תהיינה  האטמים  פינות  בהדבקה.  ולא  בפרופילים  מראש  מתוכננים  חריצים  בתוך 

 מרותכות ומודבקות. 

 סרטי אטימה יהיו משיער סינטטי או מנאופרן.  .ז

אל .ח מוצרי  בין  מפגש  אחר כל  אביזר  לכל  או  סמוי  למלבן  עזר,  לקונסטרוקציית  לבניין,  ומיניום 

 לחיבור ייאטם בהתאם להנחיות יצרן החומר ובאישור האדריכל.

קוטה יש לאטום את המפגש בין המלבן הסמוי  -בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן וטרה .ט

 מלבן.לבין קיר הבניין עם יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף ה

תכנון מוצרי האלומיניום ומערכת הזיגוג ימנע הצטברות ממושכת של רטיבות ויאפשר ניקוז מים  .י

(WEEP SYSTEM העלולים להצטבר בתעלת הזיגוג, כגון מי גשם ומי עיבוי. לצורך זה יש לבצע ,)

ם מ"מ כל אחד, ממוקמים אחד במרכז ושניי 10חורים בקוטר  3-חורי ניקוז בשטח אקוויוולנטי ל

 ליד הפינות. 

 

 בדיקת אטימות 12.05

 בדיקת אטימות תקנית תבוצע לחלונות בהתאם לקביעת המפקח. .א

בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תיעשה ע"י הקבלן ובאישור  .ב

 היועץ. הבדיקה תיעשה בהתאם למפרטי מכון התקנים הישראלי: 

מ"ק   2.5מ"מ דרך פיית ריסוס, בספיקה של    20בזמן הבדיקה יותזו מים בצינור גן בקוטר   .1

 אט' בקו האספקה. 4לשעה ובלחץ של  

ס"מ בקירוב; פיית   20ס"מ מהקיר; קוטר השטח המותז יהיה    45המים יותזו ממרחק של   .2

ה איטית, הריסוס תכוון לקו ההשקה הנבדק וניצב לפני הקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי תנוע

דקות בכל מצב, מכוון ההתקדמות יהיה כלפי מעלה. היה והתגלתה    5הלוך וחזור, במשך  

בכל  יתוקנו  אופייניים  ליקויים  שנית.  וייבדק  האיטום  יתוקן  מים,  של  חדירה  בבדיקה 

 היחידות הדומות במעטפת.
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תקנים או  בנוסף לבדיקה עצמית של הקבלן כמוגדר לעיל, מחויב הקבלן גם בבדיקה של מכון ה . ג

מעבדה מוסמכת )כגון מעבדות הטכניון( ועל חשבון הקבלן. הקבלן ידאג לקבלת תעודה מתאימה 

 של מכון הבדיקה.

 

 סיבולת 12.06

על   .א על מנת להתגבר  יאפשרו מרווחים  והתקנה של כל מוצרי האלומיניום במעטפת  ייצור  תכנון 

 הסטיות של שלד הבניין. 

כית, יורשו הפתחים המזוגגים לסטות מהתכנון לא  כדי למנוע מאמצים מכאניים ותרמיים מהזכו .ב

 יותר מאשר:

 מ"מ. 3-הפרש בין דיאגונלים לא יותר מ –רבוע  .1

 מ"א.  1-מ"מ ל 1.3לא יותר מאשר  –קשתיות  .2

 אם יתברר שהסטיות גדולות מהמותר כאן, יש לתקן את הסטיות לפני הזיגוג.  . ג

 

 

 חומרים 12.07

 אלומיניום  12.07.01

כן יעברו -בחומרים מסגסוגת מתאימה וכפי שיפורט בהמשך. כמוכל מוצרי האלומיניום יבוצעו  

 קורוזיבית, ע"פ אחת מהשיטות שיפורטו בהמשך.-הפריטים תהליך להגנה אנטי

 

 : פרופילי אלומיניום 12.07.01.1

מהסדרות     .א "קליל"  תוצרת  כדוגמת  יהיו  האלומיניום  לקבועים 4500-ו,  4750  ,5500פריטי   ,

לדלתות ציר, במערכות אלו משולבים   D5500-ו  4900  לחלונות הזזה,    9000ופתיחות קיפ, סדרות  

 הכל לפי דפי הרשימה המצורפים בחומר האדריכל.  -גם קבועים

מעולה   .ב באיכות  מסגסוגת  יהיו  חלולים  אלומיניום  ת"י  T-6063פרופילי  דרישות  לפי   ,1068  ,

 הגימור הנדרש.המתאימה לסוג 

 הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה וכו'.  . ג

כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות. העובי הסופי של דופן הפרופילים הקונסטרוקטיביים בקירות  .ד

 המסך יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים.

 

 : פחי אלומיניום  12.07.01.2

, בעלת AL-MAG 3לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת    כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה .א

 קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש.-עמידות אנטי

הערך הגבוה   –מ"מ לפחות או לפי חישוב סטטי    3עובי פחי האלומיניום בפינות, בקופינג וכד' יהיה   .ב

 מביניהם. 

מ"מ   2.2וכד'( יהיו בעובי של    פחי האלומיניום לשימוש לא קונסטרוקטיבי )שיפולים לויטרינות . ג

 לפחות. 

 תהליך כיפוף פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית. .ד

המגע  .ה שטחי  אחרות.  מתכות  לבין  מאלומיניום  מוצרים  בין  מקרה,  בשום  ישיר,  מגע  ייווצר  לא 

 יופרדו ע"י חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי )כגון ניאופרן(. 
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ישיר עם חומרי בנייה בסיסיים, כגון בטון או טיח וכד', טעונים   מוצרי אלומיניום הבאים במגע .ו

 ציפוי מגן )אפוקסי, סיליקון וכד'( בשטחי המגע עם חומרים אלה. 

 

 פלדה  12.07.02

לרכיבי  .א החיבור  וצורת  מיקומם  פלדה,  בחלקי  השימוש  לעצם  המנהל  לאישור  נדרש  הקבלן 

 האלומיניום. 

במעטפת   .ב הפלדה  חלקי  אנטיכל  הגנה  יקבלו  חיבור(  ואמצעי  אביזרים  נושאת,  - )קונסטרוקציה 

של   בשיעור  באבץ  חמה  טבילה  להלן:  כמפורט  )  270קורוזיבית,   HOT-DIPגר'/מ"ר 

GALVANIZING 918(, בהתאם לת"י . 

 חלקי הפלדה יגלוונו רק כמוצרים מושלמים לאחר כל פעולות החיתוך, קידוח וריתוך. . ג

 ההרכבה, יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי שכבות.חלקים שנפגעו באתר, בעת  .ד

יהיה   .ה המעטפת  בחלקי  בשימוש  פלדה  לפח  מינימאלי  החישובים   2עובי  דרישות  לפי  או  מ"מ 

 הגבוה מביניהם.  –הסטטיים 

 

 

 זיגוג  12.08

גם הדרישות המפורטות בסעיפים   1068,  1099בנוסף לאמור בת"י   יחולו  חוץ רלוונטיים,  ותקני 

 דלהלן: 

 . 1099עובי הזכוכית יהיה ע"פ ת"י  .א

ובתכונות הנדרשות מכל סוג וסוג של    FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת   .ב

 זיגוג, כמפורט בהמשך.

, אך  DRY GLAZING PRESSURE SYSTEM  –כל חלקי הזכוכית יזגגו בשיטה יבשה בלחיצה   . ג

 ית וע"פ התכנון המפורט.ורק בעזרת סרגלי זיגוג, ע"פ מפרט והנחיות יצרן הזכוכ

, במהדורתו המעודכנת ביותר, בכל האמור  1099אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י   .ד

זה.  חוזה  ובמסמכי  בתוכניות האדריכל  נרשם אחרת  גם אם  באזור סכנה,  הזכוכית  וסוג  לעובי 

 מ"מ. 12בהעדר הוראה אחרת, תהיה זכוכית מחוסמת בעובי של 

סוגי הזכוכית שאליה מתייחסת הצעתו ויצרף את טבלאות היצרן, המייעצות על    הקבלן יציין את .ה

התאמת הזכוכית לנדרש במפרט זה. הזכוכית תהיה מיצרן זכוכית מוכר ובעל ת"י לייצור והתקנת  

 חלונות אלומיניום באתר.

 הקבלן המבצע יצרף לסוגי הזכוכית השונים הוראות אחזקה וניקוי. .ו

 המעטפת יאפשרו החלפה עצמאית של כל לוח זכוכית בנפרד.תכנון וביצוע  .ז

הכנף  .ח את  לפרק  צורך  יהיה  לא  הזיגוג  החלפת  לצורך  זיגוג,  סרגלי  ע"י  תיעשה  הזכוכית  קביעת 

 לחלקיה. 

 פני מתכת ללא כפיסים פלסטיים. - זכוכית לא תוצג על .ט

ע בין הזכוכית  המרווחים בין קצה הזכוכית לחלקי המתכת יאפשרו התפשטות תרמית ויבודדו מג .י

יצרן  הוצאות  לפי  )או  לפחות  ויהיו  הזכוכית  ועובי  לסוג  בהתאם  ייקבעו  המרווחים  למתכת. 

 הזכוכית(: 

 מ"מ מקצה הזכוכית לתחתית / ראש התעלה.  10 .1

 מ"מ מכל צד אל שפת התעלה. 6 .2

 מ"מ מינימום חדירת הזכוכית לתעלת הזיגוג.  12 .3
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 הזכוכית תלוטש בכל שפותיה.  .יא

לת סימון הזכוכית באופן בולט להתריע על קיומה באמצעות מדבקות או סימון עבודת הזיגוג כול  .יב

 בהתזת חול לפי פרטים שיגיש הקבלן לאישור המפקח. 

הזכוכית תוצב ע"ג מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק מהפינה    –התקנת הזיגוג   . יג

 מ"מ לפחות.  3מייצבים יהיה  מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי ה  30  –של רבע מהאורך. אורך המייצבים  

כל הזכוכיות הממוקמות במעטפת המבנה יהיו מסוג זכוכית בידודית, אלא אם נדרש אחרת בתקן   .יד

 או בתוכניות וברשימות האדריכל.

 

 פרזול  12.09

 כללי  12.09.01

 כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם מאושר בכתב ע"י האדריכל ולפי המפרט. .א

נירוסטה כפי שמפורט ברשימות האדריכל, בגימור דומה לזה אביזרי הפרזול יהיו מאלומיניום או  .ב

 ידו. -של מוצרי האלומיניום בבניין או מחומר אחר, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על 

האביזרים יהיו מקוריים לשיטה שנבחרה, מתוך קטלוג קליל, בגוון הפריט, במידה ולא צוין אחרת  . ג

 ברשימות ובתוכניות הרלוונטיות.

 ולדרישות יצרן פרופילי המערכות.  12026יתאים לדרישות המפרט הכללי בסעיף  הפרזול .ד

 אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של מוצר אלומיניום.  .ה

 כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים מנירוסטה ולא במסמרות.  .ו

 ן של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה. החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקו .ז

כל האביזרים, כגון צירים, מספריים, מגבילי פתיחה וכו' יתחברו לפרופילי הכנף והמשקוף בעזרת   .ח

וללא  הכנף  פירוק  ללא  כיוון  ומאפשר  מתאימה  בתעלה  שנע  לאביזר  המתברגים  מכונה  בורגי 

 קידוחים. 

ר בלתי מחליד כגון נירוסטה, אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול  גלגלונים, מסבים וכו' יהיו מחומ .ט

 נגד קורוזיה. 

 רק לאחר אישור אביזרי הפרזול והנעילה ע"י האדריכל יותר הדגם לשימוש.  .י

 

 

 פריטי פרזול  12.09.02

 בהעדר הגדרה אחרת ברשימות, יהיו פריטי הפרזול מוגדרים כדלקמן:

 רן לבחירת האדריכל.צירי הפריטים יהיו מתוצרת קליל, ע"פ הנחיות היצ .א

 מנגנון נעילה יהיה מתוצרת קליל דגם יקבע ע"פ הנחיות קליל לייצור הדגם.  .ב

 ידיות הפעלה לחלונות יהיו מתוצרת קליל, דגם וגוון לבחירת האדריכל. . ג

 ידיות הפעלה לדלתות באישור האדריכל .ד

מתוצרת קליל מק"ט ,  316מנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח יהיו מפלב"ם   .ה

 , בגמר דומה לפריט האלומיניום. 1306

 , מתוצרת קליל דגם יקבע ע"פ הנחיות קליל לייצור הדגם. 316מספרי פלב"ם  .ו

בוויטרינות הזזה מזוגגות בפרופיל אלמיוניום של קליל או ש"ע יש להתקין מנגנון נעילה בגובה  .ז

בגמר צבע תואם לגוון האלומניום. מנעול הביונט מ' . בנוסף יש להתקין מנעול ביונט ממתכת    1.8-2

באישור  האביזרים  מיקום  וסגור.  פתוח  במצב  הנגדית  הכנף  פרופיל  בקדח  להחדרה  יתואם 

 האדריכל.
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 גימור מוצרים  12.10

 גימור מוצרי האלומיניום  12.10.01

. כיסוי .U.Vכל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות מכאניות, כימיות וקרינת   .א

 יישאר ע"ג המוצרים, לפי הוראות ספק חומר הגלם. המגן 

 כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה ו/או טיפול שטח לפני האילגון או הצביעה.  .ב

כל מוצרי האלומיניום הגלויים כלפי חוץ, יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות בשיטה לבחירת   . ג

 את דרישות התקנים כמוזכר לעיל. האדריכל מבין השיטות המפורטות להלן, ויקיימו 

 

 אילגון  12.10.02

 האילגון יבוצע בצבע ע"י מפעל תקני ומאושר לביצוע עבודות אילגון.  .א

 עומק האילגון יהיה על פי הדרישה בתקן בהתאם למיקום בארץ, הסטיות יהיו ע"פ תקן.  .ב

פגמים אחרים, לאחר תהליך האילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין משריטות, קווים או   . ג

 בגוון אחיד, כל פריט בפני עצמו וכל הפריטים ביחד. 

 

 צביעה  12.10.03

 צביעת פריטי האלומיניום תיעשה בצביעה באבקת פוליאסטר אלקטרוסטאטית: .א

 מיקרון.  80עובי שכבת הצבע  .1

ומתאימה לדרישת התקן    class 2  Qualicoatאבקת הצבע תהיה בעלת תקן אירופאי   .2

. הצביעה תעמוד בכל דרישות התקנים הרלוונטיים, כולל  AAMA2604-05האמריקאי  

 שיטות בקרת איכות. 

 . Interpon D2000מסדרת   AKZO NOBELהמערכת כדוגמת תוצרת  .3

 שיטת יישום הצבע ע"פ הנחיות יצרן הצבע.  .4

 11הצביעה המפורטת בפרק  צביעת פריטי פלדה מגלוונת ופלדה שחורה תיעשה בהתאם למערכת   .ב

 במפרט הנ"ל. 

 

 

 גוונים  12.10.04

 האדריכל רשאי לבחור בגוונים שונים לאילגון או צביעה של המעטפת, ללא שינוי מחיר היחידה. .א

 וע"פ לוחות גוונים לאילגון.  RALגוון הצביעה ייבחר ע"י האדריכל מתוך לוח גוונים ע"פ מק"ט  .ב

 הגוונים הנבחרים במועד.על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את  . ג

 בחירת הגוון הסופי לפרויקט תיעשה לאחר אישור הדוגמא כנ"ל.  .ד

 

 חיבורים  12.11

כולל   .א הבניין,  של  פנים  מצד  מהעין,  סמויים  ברגים  באמצעות  רק  יבוצעו  מכאניים  חיבורים 

ההלבשות, ובתנאי שיהיו מסגסוגת מתאימה ובעלת חוזק מתאים ועמידות גבוהה נגד קורוזיה כגון 

 נירוסטה או פלדת אל חלד.

כל החיבורים המכאניים ו/או בין הברגים לתבריג יבוצעו ע"י טבילה או מריחה בתמיסת ניאופרן  .ב

( לפני חיבורם. יש להסיר מיד את  Wet Assemblyאו גומי בוטילי או "טיוקול" בשיטה "רטובה" )

 שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים.
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 לויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים לאקלים בחוץ. לא ייעשה שימוש בברגים ג . ג

החיבור של פרופילי האלומיניום ושל כל יתר חלקי המוצר ייעשה באמצעות ברגים מנירוסטה לא  .ד

 מגנטית.

חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון ואומים עם  .ה

 ט חיבור, דורשים אישורו המוקדם של האדריכל.דסקיות אוקולון. חיבורים אלה, כולל פר

חיבורי הפינות של פחי האלומיניום יהיו חיבורים פנימיים וייעשו באמצעים מכאניים, עם אביזרי  .ו

פינה סמויים ומתאימים לפרזול הספציפי חיבורי פינות באמצעות ריתוכים בגז ארגון יהיו מותרים 

ו כתמים במקומות גלויים לעין לאחר הריתוך. בכל רק במקומות סמויים מהעין ובתנאי שלא יופיע

מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה. שיטת החיבור תבטיח כי 

 האיטום וההידוק יישמרו ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרת. 

 לא יותר שימוש במסמרות עיוורות. .ז

יום אל שלד הבניין יאפשרו כוונון נוח מתוך הבניין. הקבלן יספק כל החיבורים של מוצרי האלומינ .ח

ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה הדרושים להרכבת הפריטים. האביזרים יהיו מגלוונים בטבילה 

 חמה כנדרש במפרט זה, לרבות פלטות, ברגים וכד'.

 

 

 

 הלבשות 12.12

אי   .א עיוור.  משקוף  ללא  מורכבים  יהיו  האלומיניום  ייצור אלמנטי  החיפוי  בביצוע  הצפוי  הדיוק 

 מרווחים בין האלומיניום לבין הקיר ויחייב לפיכך סרגלי הלבשה בפנים ובחוץ. 

 הביצוע של סרגלי ההלבשה פנים וחוץ יהיה אחיד בכל הפתחים. .ב

 מעלות.  45 -מסביב ליחידה יהיו הסרגלים ברוחב אחיד. חיבורי הפינות יהיו ב . ג

 ויים ולא ייראו ברגים או מסמרות.בצד פנים יהיו כל החיבורים סמ .ד

 הסרגל יהיה ביחידה אחת מפינה לפינה ללא קווי תפר. .ה

 

 פריטי האלומיניום בפרויקט 12.13

 

 ראה גיליון רשימות אלומיניום בתכניות האדריכל 12.13.01

 

  .דרישות נוספות לאגף הנפתח חשמלית לאוורור ולחלון נפתח חשמלית לשחרור עשן ולאוורור 12.14

 

האגפים, יפתחו חוצה חשמלית וישמשו לאוורור וחלקם יפתחו חשמלית החוצה,  אחדים מן  .א

  . לשחרור עשן

 . ההינע החשמלי .ב

האגף יופעל אוטומטית בשעת הצורך, באמצעות זרוע ולה הינע מנוע חשמלי המבוקר   (1

ע"י רכזת פיקוד אלקטרונית . מערכת הפיקוד תהיה מחוברת גם למערכת חיישני העשן,  

  וכמוגדר להלן , Simon RWA של חברת EA - KL המכלולכדוגמת 

לצד כל אגף )בין אם הוא משמש לשחרור עשן ובין אם לאוורור(, יותקן מתג חשמלי  (2

ייעודי לו.  ניתן יהיה לפתוח או להגיף את האגף הבודד בעזרת מתג חשמלי זה . האגף 

 . יפתח ויוגף באמצעותו לצרכי הבדיקה השגרתית, והאוורור
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  . או יותר , N 800 ויהיה בעל כח פעולה של ,24v  DCוע יתופעל במתח של  המנ  (3

  30צלזיוס למשך  300לעמידות בטמפרטורה של  , DIN 18232/3המנוע יעמוד בדרישות  (4

 . פעולות פתיחה וסגירה בעומס מירבי 10,000דקות ויעמוד בפעולה רצופה של 

פעילותם המשותפת תהיה  דרשו מימדי או משקל האגף שני מנועים, או יותר  (5

 מסונכרנת, והקבלן יכלול את עלות המנועים, התקן הסינכרון, והתקנתם בהצעתו לאגף

. 

 

 

 . ג . הרכזת

  . הקבלן יספק וירכיב גם את רכזת הפיקוד והבקרה, כמפורט להלן (1

האירועים שעות . הרכזת תתריע בפני כל אחד מן  72הרכזת תכלול ספק כח ומצברים למשך  (2

הבאים: ניתוק ממערכת החשמל, ניתוק מצברים, נתק או קצר בקוי החשמל למנועים, או נתק 

 . בקווים למפסיקי החירום

הרכזת תכלול גם זמזם לאתרעה בפני תקלה, לחיץ הפעלה בחירום ולחיץ לאתחול המערכת  (3

 . והגפת המלבנים

ו/ או גשם . הלחצן יכלול את   צמד לחצני חרום: פתיחה לשחרור עשן, הגפה בשעת סערת רוח (4

הרכיבים הבאים: כיסוי זכוכית נפיץ, מפתח לפתיחת קופסת הלחצן, נוריות חיווי לפעולת  

 . המערכת, נורית לחיווי תקלה ונורית לחיווי מצב פעולה תקין

ל ד . כל האביזרים הנדרשים לתפעול האגף יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן . כל האביזרים יהיו מקובלים ע

 . האדריכל, וייקבעו במקום עליו הוא יורה; כל אביזרים אלה חייבים אישור מקדים של מנהל הפרויקט

 . ה . תנאי הסף לספק המכלולים מפורטים להלן

הספק מעסיק כעובד מן המניין, ובמשרה מלאה, מהנדס אלקטרוניקה בעל תעודת הסמכה של  (1

 . ויצרן המערכות לפינוי עשן, לטיפול ולתיקון מוצרי

הספק מורשה לטפל ולתקן את הציוד המסופק על ידו, במעבדתו, והוא פתור מלפנות לשם כך,  (2

 . ליצרן בחו"ל

 . שעות מרגע הקריאה 12הספק מחוייב להעניק שירות למוצריו בתוך  (3

שנים, למערכות אותן הוא  8לקוחות או יותר, להם הוא מעניק שירות ברציפות מזה  4לספק  (4

 . התקין

שנים, למערכות אותן לא הוא  6חות או יותר, להם הוא מעניק שירות ברציפות מזה לקו 2לספק  (5

 . התקין

ו . החלונות יחוברו גם לחיישן רוח, אשר יורה להגיף את כל החלונות בשעת סערה כדי למנוע אירוע בו 

  . האגף נעקר מתוך המלבן

 . ה ו/ או עשןחיבור הרכזת לחיישן הרוח ינוטרל אם וכאשר יתקבל חיווי על שריפ

 :ז . המחיר בו ינקוב הקבלן למכלול זה )בין אם הוא משמש לשחרור עשן או לאוורור( יכלול גם את

 . המנועים החשמליים הבקרים והשנאים ככל שיידרשו (1

עלות אספקת הרכזת על כל מרכיביה, לרבות הרכבתה . חיבור הרכזת את מערכת הבקרה של   (2

 .עבודות המתח הנמוךהמבנה, תיעשה על ידי מבצע 

  . לחצני ההפעלה (3

   .חיישן רוח (4

 .כל החיווטים הנדרשים לתפעול החלונות במעטפת המבנה (5
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 כחלק מאלמנטי החילון  מ"מ 2חיפוי בפח אלומיניום  12.13

 
יהיו במגשים )קסטות( בשיטת חיבור סמויה   מ"מ 2חיפויי קירות בפח אלומיניום בעובי  : כללי

במרווחים האנכיים שבין קטעי קיר המסך ומעליו וכן כחיפוי קצות קירות המסך )קופינג, פלשונג  
 וכד'(.

פני החיפויים הסמוכים לקיר המסך יהיו במישור חיצוני של קליפוני קיר המסך. החיפוי יכלול  
גב החיפויים, בצמוד לפח, יורכב בידוד תרמי של מ"מ. ב 20ניתוקים ומישקים )פוגות( ברוחב 

ק"ג למ"ק. הבידוד יהיה נתון בתוך עטיפה פלסטית אטומה  36מזרוני צמר זכוכית במשקל של 
 ובלתי דליקה, באישור יועץ הבטיחות של הפרויקט.

 
 חלקי המעטפת והחומרים  . 1

האלומיניום ו/או מערכת קונסטרוקציה ראשית, במקומות בהם תידרש ע"פ רשימת  א.
תאור הפריטים במפרט הטכני ומערכת הקונסטרוקציה המשנית בכל מעטפת המבנה  

המחופה בפח אלומיניום. המערכת בנויה מפרופילי אלומיניום צבוע או מאולגן, בחתך 
על פי התכנון הנדרש, הנושאת את לוחות החיפוי על פי שיטת היצרן. ברגי התליה 

 והקיבוע יהיו מפלב"מ.
ערכת עוגנים, זוויות ומחברים אחרים, לחיבור מערכת התליה לקירות ותקרות  מ ב.

המבנה, תבוצע מפרופילי אלומיניום צבוע או מאולגן. ברגי העיגון יהיו ברגי מיתד )עוגני  
או   ,Fisher ,,Upat Hiltiמ"מ, מתוצרת חברות כגון  8חץ( מפלב"מ, בקוטר מזערי של 

 ש"ע. 
ם ע"פ הגדרות מפרט החומרים בהמשך, במידות, בצורות  מערכת חיפויי האלומיניו ג. 

ובגיאומטריה, כפי שיקבעו ע"י האדריכל בתכניות ובתאורים הגרפיים הנספחים למפרט  
 טכני זה. 

 2H4בדרגת קושי  AlMg 3פחי החיפוי למיניהם ייוצרו מפחי אלומיניום מסגסוגת  
וג החיפוי יהיו כמוגדר שווה ערך. עובי מזערי לפחי החיפוי וס או  ELVALמתוצרת 

 מ"מ. 2-בתיאור הפריטים, אך לא יפחת בשום מקרה מ
 לעיל.   12.10.00גימור פחי האלומיניום מפורט בפרק  ד.
פחי החיפוי יגיעו לאתר כשהם מוגנים ביריעת פילם מגן, כשעליו מודפס שם יצרן  ה.

על הבניין,  הפחים. שכבת המגן תוסר ע"פ הוראות היצרן או לאחר התקנת כל הפחים 
 המוקדם שביניהם, למניעת נזקים, פגמים ושריטות. 

שיטת הרכבת הפחים: מגשי פח, בעלי שוליים מכופפים, התלויים על גבי קונסטרוקציה   ו.
 באמצעות מתלים סמויים.

 פחי גימור וסיומת )פלאשונגים וקופינגים( יהיו בגימור כמפורט לעיל.  ז.
, אותם יבצע הקבלן בקירות המבנה שנאטמו  כל הקידוחים לקביעת מערכת התליה ח.

 PRO 2קודם לכן, יאטמו על ידו באמצעות עיסה פוליאורטנית גמישה כגון 
SIKAFLEX פאות העוגן )שני צדדים ולמעלה( ומעל   3- או ש"ע. יישום העיסה יהיה ב

ראש הבורג. לא יאושר יישום בתוך הקדח. איטום זה נועד למנוע חלחול מים מבעד 
 בקירות המבנה. לקידוחים

מ"ר ויותר יחוזקו באמצעות פרופילי חיזוק סמויים  2.5קטעי חיפוי בשטח של  ט.
  מאלומיניום צבוע או מאולגן, מודבקים בגב פח החיפוי. 

 
 גגונים תלויים להגנה מגשם מעל דלתות האלומיניום  12.14

 מיקום וממדים  
 

אורך הדלת )  מבניין כיתות, באורכים שונים בקירות מסך וויטרינות אלומיניום בכל היציאות לחצרות
 . בהתאם לפרט האדר'הדו כנפית( וברוחב 

 
 תיאור  

על גבי שלד נירוסטה לפי הפרוט הבא: שלד נושא אלוקובונד  / HPLגגון אופקי תלוי מחופה לוחות  
ל , גודל משוער שממדים שיקבעו על ידי מהנדס המבנהמצינורות ריבועיים מנירוסטה בעובי דופן ו

,הפרופילים מרותכים למסגרות בעלות חלל פנימי סגור ותלויות אל ניצבי קיר   50/20הפרופיל הוא כ 
,האחד בהמשך אופקי לגגון   ויטרינה/נקודות אחיזה אל מול כל ניצב אלומיניום של קיר המסך 2המסך ב

 והשניה בתליה במוט אלכסוני עגול עם מחברים כפי שיתכננו האדריכל והמהנדס.
 

 ת הערו
בכל נקודות המגע בין פלדה לאלומיניום יבוצעו הרחקות החומרים זה מזה ע"י חומר הפרדה דק ועמיד  

 כפי שיתוכנן ע"י הנ"ל.  
  .בגוון ו/או הדפס לבחירת האדריכל מ"מ 8יהיו בעובי הלוחות  – HPLלוחות בחיפוי ב



 

44 
 

הלוחות )עליון ותחתון אופקיים  ,גלוייםאל שלד המתכת )בכל חיפוי שיוגדר( יהיו בברגים  החיבורים 
( מכל הכיוונים ,כאשר הלוח ת וחלוקות)שיכיל מסגר ( יעטפו את השלד הנושא האופקיוצידיים אנכיים

 הקדמי יהיה מוטה בזוית.
 בניצבי קיר המסך יוכנו ההכנות הנדרשות לקבלת העומס של נקודות החיבור.

 

 פיגומים ואמצעי שינוע הנפה והרמה  12.15
קבלן יהיה אחראי בלעדית לאספקת והתקנה של כל הפיגומים ואמצעי השינוע ההנפה, ההרמה והפיזור, ה

הנחוצים לביצוע העבודה. כלולים בהם, במידת הצורך, גם פיגומים חשמליים. אספקת הפיגומים הנ"ל  
הרלוונטיים  תהיה על חשבון הקבלן וכמו כן יהיה הקבלן אחראי לבטיחות הפיגומים והשגת כל האישורים 

 לגבי יציבותם והפעלתם של הפיגומים. 
 

 מדידות  12.16
העבודה באתר תלווה על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן, המקובל ומאושר על ידי המנהל, לצורך וידוא   

הדיוק האופקי, האנכי ומישוריות הרכבת המעטפת, בהתאם לסיבולת המצוינות לעיל. מבלי לגרוע  
לן המעטפת, בתאום עם המנהל, נקודות קבע אופקיות ואנכיות למדידה, במאומה מאחריותו, יקבע קב

שתשמשנה אותו ואת מערכת הפיקוח בבדיקה ותאום אנכיות המעטפת והיקף הקומות והיחס שבין  
 מרכיבי מערכת קירות המסך וחלקי בנין ומעטפת אחרים.

ר דיגיטלית. על בסיס מדידות  בגלל הגיאומטריה ובגלל מורכבות המבנה, יבוצעו המדידות במערכת לייז 
אלו יגיש הקבלן לאישור האדריכל, את רשת החלוקה של מערכת החיפוי בהתאם לתרשים הגרפי 

והתכניות המצורפות למכרז זה. אין להתבסס על המידות המופיעות בתכניות המצורפות למכרז, לביצוע  
 העבודה.  

 
 ניקוי סופי, הוראות אחזקה 12.17

מתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל פריטי הביצוע במועד שייקבע על ידי המזמין וסמוך הקבלן  . 1
 למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו.

( וספר הוראות ניקיון ותחזוקה AS MADEבסיום העבודה ימסור הקבלן למנהל תכניות עדות ) . 2
תאור סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה  שוטפת לפריטים, תוך דגש על  

בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים. כמו כן יכלול הספר, פירוט מלא של מערכות הפרופילים  
שבשימוש, פריטי הזיגוג, הפרזול והאביזרים הכלולים בפריטי האלומיניום השונים, תוך ציון 

ללא תלות  ’כל פריט שתידרש החלפתו שם, כתובת וטלפון של הספק, ברמה שתאפשר השגת
 בקבלן האלומיניום.  

 
 ( 12.00תכולת העבודה )כולל אך לא מוגבל ומבלי לגרוע מהאמור בפרק  12.18

 עבודות נוספות הכלולות בהצעת הקבלן:
בדיקות אטימות באתר: בדיקה עצמית ע"י הקבלן לכלל הפריטים ובדיקת מכון בדיקות מוסמך,   -

 פ ת"י.  מאושר ע"י המנהל, ע"
 בדיקות מעבדה של מת"י כמפורט. -
 חומרי בידוד תרמי ומחסום אדים. -
 חיפוי קצות קירות המסך )קופינג, פלשונג וכד'(.  -

 במידה ויידרשו. מחסומי אש ועשן בקירות המסך -
 בידוד אקוסטי ע"פ דרישות היועצים.  -
 הל. הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר במיקום ובכמות שידרשו ע"י המנ -
חיפויים במפגש קירות המסך, חלונות ודלתות עם קירות המבנה, לרבות איטום המפגש ביריעות  -

EPDM  .או סרטים בוטיליים מהדגמים המפורטים במפרט 
 הצללות וגגון הצללה וגגוני הגנה מגשם.  -

 הארקת קירות המסך, לרבות תאום עם יועץ וקבלן החשמל.  -
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 פרק 19 - עבודות מסגרות חרש וסיכוך  
 

 קונסטרוקציית פלדה  19.01
 

 כללי  

הפלדה לפחים, צינורות ולפרופילים שימשו לעבודה הנכללת בחוזה זה, יהיו חדשים, ללא פגמים וכיפוף, 

  יפה מתקלפת וחדירת חלודה, אלמנטי קונסטרוקציית הפלדה  יתאימו לתקן הישראלי העדכני.קל

 

 הכנת חלקי הקונסטרוקציה  19.02

 

 כללי   א.

יש לקבל אישור המפקח לכל חלקי הקונסטרוקציה לפני הרכבתם. כל חלקי קונסטרוקציה יהיו   

 צבועים בשתי שכבות צבע יסוד, שכבת צבע ביניים ושתי שכבות צבע עליון כמפורט. 

 

 הכנת חלקי קונסטרוקציה לגג   ב.

ם באתר  בבית מלאכה יש לבצע את החיבורים; כל הכיפופים במכונה מתאימה ואת החיבורי  

המבנה יש לצמצם למינימום הכרחי הנקבע על ידי האפשרויות של הובלת חלקי הקונסטרוקציה. 

 כל החיבורים יהיו בריתוך ו/או בברגים מגולוונים לפי אישור המהנדס. 

 

 בכל מקרה, יש לקבל הסכמת המהנדס המתכנן לגבי צורת הובלת האגדים/קורות , אורכם וכדו'.   

 

עשותם במקום ההתקנה, יש להכין מראש על ידי קדיחת חורים ושיפוע שפות  החיבורים שיש ל   

 לריתוכים. 

 

כל החלקים המוכנים בבית המלאכה של הקבלן יקבלו ציון וסימון ברור של זהותם. מקומם    

בקונסטרוקציה ומיקום חיבורם לחלקים שכנים חיתוך האלמנטים יבוצע במשור או בכלי מכני 

 ער. בלבד. אין לחתוך במב

 

שטחי החיתוך בכל מקרה יישארו ישרים ובלי חריצים ובמידת האפשר יהיו חלקים כמו חלקים   

 משוננים, 

 

 ריתוך 19.03

 

 כללי   א.

סוג אלקטרודות הריתוך יוצע על ידי הקבלן לאישור המהנדס. תשומת ליבו של הקבלן מופנית   

גוע באמור במפרט הכללי יבוצעו במפרט הכללי, ומבלי לפ  19033במיוחד לדרישות סעיף מספר 

מבחני רתכים מזמן לזמן לפי הנחיה הבלעדית של המהנדס והמפקח. עובי התפר הריתוך יהיה 

 מעובי הפרופילים והפחים המחוברים.  70%לפחות 

 

  בדיקת ריתוך ב.
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 על הקבלן לבצע בדיקות כל הריתוכים באמצעות קרני רנטגן ו/או בדיקה על קולית או כל בדיקה  

אחרת לפי דרישת המתכנן. הבדיקה הנ"ל תיעשה בנוסף לבדיקה חזותית הנדרשת כמפורט  

 של המפרט הכללי.  190371בסעיף 

אעבדה -כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת כדוגמת טכניון, או מכון תקנים או כל 

 אחרת שתאושר על ידי המהנדס.

על הקבלן להמציא למפקח מעת לעת תעודות בדיקה המאשרות את סוג טיב הריתוכים היא רמה   

 . DIN 8563לפי  2

כמות הבדיקות תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המהנדס המתכנן והמפקח. הרמת  

הקונסטרוקציה של הגג תבוצע רק לאחר אישור בכתב מאת המתכנן והמפקח ולאחר הצגת כל 

 האישורים המפורטים לעיל. 

 

 

  גלוון קונסטרוקציית פלדה 19.04

 

 918ציפוי בטבילה באבץ חם, כמפורט בסעיף הכללי ולפי ת"י .  -הגלוון יבוצע לפי שיטה א'  א.

 

 מיקרון לפחות. 80עובי הגלוון יהיה  ב.

 

 צביעת קונסטרוקציית פלדה 19.05

לכלוך, שומנים, שאריות בטון וכד' ולאח"ז שטיפת לפני הצביעה יש לנקות את הקונסטרוקציה להורדת 

 במים עד לקבלת שטחים נקיים לחלוטין. 

 

 צביעת פחי פלדה לכיסוי גגות   19.06

מיקרון  25פחי הפלדה יהיו צבועים משני הצדדים בצבע קלוי )בתנור( על בסיס סיליקון פוליאסטר בעובי 

 בכל צד. 

גולוונת. כל ברגי תפיסה/חיזוק יהיו חדשים מפלדה מ  

 

 אופני מדידה מיוחדים  19.07

 :אופני מדידה לכיסוי גגות וקירות כללי  .

כיסוי יציב  מחירי הכיסוי הנ"ל כוללים גם כל אביזרי חיבור/חיזוק/איטום וכל יתר חומרי העזר הדרושים לקבלת 

 כל האביזרים וחומר העזר יהיו מפלדה מגולוונת.  ואטום. 

  רט הכללי.המדידה נטו כיסוי כאמור במפ 
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 : רכיבים מתועשים בבניין: 22פרק 
 

 תקרות: 

 תקרות תותבות:

 כללי: 

 אלמנטים מתועשים.  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  .1

 

ומערכות  בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, מתזים  .2

 הכול בתאום ובאחריות הקבלן.  -אחרות אשר יורכבו ע"י אחרים 

 

 הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות וציפויים אקוסטיים. .3

על הקבלן המבצע לספק את כל החומרים, הציוד, השירותים הדרושים, להתקנת התקרה בהתאם  

לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא לתכניות עבודה מאושרות. על הקבלן להגיש 

עומד להשתמש וכן דו"חות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(, סוג 

 גמר וגוון. 

 

 : כניות עבודה ופרטיםת

הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע מפורטות מתוכננות ע"י מתכנן הקבלן, המראות את שיטת   •

  תליה, החומרים בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש, ספרינקלרים וכו'.ה

ופרטים  • תוכניות  מראש  יעביר  אשר   הקבלן  מטעם  קונסטרוקציה  מהנדס  ע"י  תתוכננה  תותב  תקרות 

מטעם    מאושרים על ידו לאישור המפקח וכן יפקח אישית על ביצוען ויהיה אחראי על יציבותן. המהנדס

הקבלן יעביר בסוף העבודה אישור למזמין כי התקרות תוכננו על ידו, בצוען לווה על ידו  והן יציבות מבחינה 

 סטטית וראויות לשימוש. 

 

עבודת הקבלן כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר, הספקת והתקנת פרופילי גמר מאלומיניום  •

בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזריי מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע, 

 אויר ואביזרים אחרים.

 

. הפרופילים יהיו T-לאורך הקירות תסתיים התקרה בפרופילים היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה  •

 . Z+L-. צבע הניטים לחיבור יהיה בצבע פרופיל הL-ו Zמסוג 

 

 התקרה/מגשים/תותבים, יהיו במיקום סימטרי או עפ"י בחירת האדריכל.כל האביזרים החודרים את  •

 

 ס"מ. 40יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על  L-פרופילי ה  •

 

ללא חיבור לקיר. במידה ומופיע פרט אדריכל שונה, הביצוע   L-יהיו מונחים על פרופילי ה  Z-פרופילי ה  •

 יהיה לפי הפרט. 
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להתקנת אביזרי חשמל, מזוג אויר, כיבוי אש וכיוצא באלה, יעובדו כל הפתחים בתקרה, המיועדים  •

או עפ"י    -45מותאמים למימדים ולצורת האביזרים, כאשר חיבורי פינה מבוצעים ב Lבפרופילי גמר 

 המצוין בפרט. 

 

 לא יראו חיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין אלמנטים שונים. •

 גמר עליון: 

ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות כלשהן.  פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים

 המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או שאינם מותקנים.

 

 

 אמצעי חיבור, ברגים וכו': 

כל אמצעי החיבור והאביזרים חייבים באישורו המוקדם של האדריכל לרבות אמצעי עזר אחרים.  .1

 בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין. האביזרים יהיו 

 

מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור )כולל אמצעי  .2

 חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו'. 

 

לשהם של תקרות תותב לקירות ו/או תקרות. בעיגון  אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כ .3

מ"מ לתוך   50יהיה הבורג המחבר, מוכנס לפחות  -פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו' 

 מ"מ. הבורג יוחדר לתוך המיתד )"דיבל"( בהברגה.  60מיתד )"דיבל"( שיוחדר לבניה קשה, לפחות 

 

מכופף בתקרה. כל העיגונים יהיו מוחדרים אל הבטון שבתקרה  לא יותרו עיגונים אשר נסמכים אל הפח ה .4

 מ"מ. 6באישור. מוטות הברגה יהיו בקוטר 

 

 אין לתלות בשום מקרה את התקרות לתעלות אוורור, תעלות חשמל וכו'. .5

 

 :פתחים וחורים בתקרות

)לתאורה, מיזוג עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש 

 מכאניות(.-אויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרו

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים כנ"ל, לרבות  

הכול כנדרש לביצוע מושלם של  -העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' 

 העבודות. 

 מחירי החורים, הפתחים וכו' יהיה כלול במחירי התקרה. 

 

 :דוגמאות

הקבלן יכין דוגמא מכל סוג של תקרה וסינור על כל מרכיביו לאישור הסופי והבלעדי של האדריכל.  .1

מ"ר, ותכלול  -5הדוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן לא תהיה קטנה בשטחה מ

 ם, לרבות כל סוגי התעלות, חסימות אקוסטיות, סגירות צד בפח וכדומה.את כל המרכיבי
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כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדויק את דרישות האדריכל, הוראות המפרטים  .2

 ותוכניות העבודה כפי שאושרו על ידי האדריכל. 

 

דריכל והכוללת את כל  הביצוע הכולל של העבודה ייעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי הא .3

 השינויים כפי שיידרשו. גווני הצבע של התקרות חייבים באישור האדריכל מראש. 

 

יכללו במחירי  -הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות וביצוע כל השינויים שיידרשו בדוגמאות  .4

 היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 
 : רי גבס תקרות תותב מגבס וסינ

מ"מ לסגירות אופקיות ואנכיות כולל מגני פינות  12.5קרומי בעובי -תקרות תותב מלוחות גבס חד .1

, במפגש עם קירות. גמר שפכטל, הכול לביצוע מושלם CORNER BEAD VSGמ"מ  15/15וזוויתנים 

 מ"מ 50עפ"י ת"י ומוכן לצבע עליון. הקונסטרוקציה תהיה ממסלולים וזקיפים מפח מגולוון מינימום 

 עפ"י הצורך. 

 

תקרות תותב תכלולנה פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, מיזוג אויר, כיבוי אש,  .2

 תקשורת וכו'( ומחירי ביצוע החורים וכו' יהיה כלול במחירי התקרה.

 

מ"מ, הכול מגולוון. מרחק בין מסילות לא  0.6מ"מ ובעובי מתכת מינימאלי  50מסילות בגודל  -תליה  .3

 ס"מ בין אחד לשני. -40ותר מ י

 

 בידוד אקוסטי של תקרות:

  24" ובמשקל של 1מעל כל התקרות )פרט לתקרת אריחים מינרלים( יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי של 

לפי הנחיות יועץ   ,המזרוניםמיקרון  30הצמר יהיה בתוך שקיות פאל"ב שעוביין אינו עולה על ק"ג/מ"ק. 

 . בטיחות

 

 גמר תקרות:

 פאזות +שפכטל מלא על כל התקרה 4תקרות יבוצעו מפלטות 

 

 תקרת גבס מחורר:

מלא   - 8,15,20בקטרים " עם ממברנה אקוסטית. חירור עגול רנדומלי )אקראי( INBAUפלטת גבס מחוררת דגם "

 תוצרת אורבונד או ש"ע.  8/15/20Rדגם  12.5על כל פני הלוח ללא שוליים בהיקף, עובי 

 גוון לבחירת האדריכל -גמר צבע סופרקריל 

 בלבד   F47או  C60שום ע"ג מערכת פרופילים יי

 יש להקפיד על מיקום מדוייק של הפלטות המחוררות 

 ראה מפרט טכני 

 יצרן. הנחיות יש לבצע ע"פ 
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 :מחורר תקרת מגשי פח

, מחורר, ובגמר צבע ס"מ 30רוחב  ,מ"מ 40מ"מ מכופף בגובה של לפחות  0.6,מלוחות פח  תקרת מגשי אלומיניום

  מגורען בתנור בגוון לבחירת האדריכל.

 ני כולל גיזה שחור בגב הלוח רוקחירור יהיה חירור מ–החירור 

  25" בדחיסות של 1מעל תקרה זו יש ליישם מזרוני צמר סלעים בגוון לבחירת האדריכל . L+Zמיושם ע"ג פרופילים 

 רצועות שהן בגודל כל לוח בדיוק.ק"ג למ"ק עטופים בניילון, ב

 

 תקרת מגשי פח חלקה: 

ובגמר צבע מגורען   ס"מ  30ברוחב  מ"מ 40מכופף בגובה של לפחות  מ"מ 0.6תקרת מגשי אלומיניום ,מלוחות פח 

 בגוון לבחירת האדריכל L+Zמיושם ע"ג פרופילים  בתנור בגוון לבחירת האדריכל.

 

 נרליות: ימפרט תקרות מ

לוחות קשיחים למחצה עשויים צמר  לפחות. 0.9, של NRCהתקרה צריכה להיות בעלת מקדם בליעת קול ממוצע, 

בגמר צבע, דופן האריח צבוע ומוקשח, מסוג  Tזכוכית דחוס מצופה באריג סיבי זכוכית אקוסטי מסוג אקיוטקס 

“gedina”  מ"מ מתוצרת  20בעובי  מונח/חצי שקועEcophon 60. האריחים יהיו בגודלX60  בהתאם 60/120או ,

 האדריכל. גוון וטקסטורה לבחירתלתכניות תקרה, 

  

, מפח מגולוון וצבוע בתנור בגמר בגוון לפי בחירת האדריכל, ולאורך  Tהתקרה תותקן ע"ג קונסטרוקציה מפרופילי 

, בגוון כנ"ל, כולל כל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם, הכל קומפלט. כל L+Zהקירות פרופילי 

- , עיוות וטפטוף4- , צפיפות עשן 5התלקחות – 755י ת"י תגובות בשריפה ע"פ חלקי התקרה יהיו עמידים באש,

התקרה תהיה תלויה  ק"ג למ"ק עטוף בניילון שחור מיושמים מעל התקרה. 24.כולל ומזרני צמר זכוכית במשקל 3

של חב' ריכטר, או ש"ע, הכוללת מתלי "נוניוס", ודיבלים ממתכת   Twisterבאמצעות מערכת תליה מתכווננת 

יצרן.)שיווק "אורבונד"(. העבודה תבוצע על פי פרטי ומפרטי הגבס המצורפים. תקרה לא כמפורט בהוראות ה

 רציפה, ראה פיזור עפ"י תכניות תקרה.

 

הקושר לקונסטרוקציה. הקבלן יציג לאישור האדריכל  את תעודת הבדיקה   -פילוס התקרה ייעשה באמצעות האום 

 של מכון התקנים בעניין עמידות אש 

 תקרות תותב פריקות ולפי הוראות היצרן.  5103התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי יישום 

 

 60/  120תקרת לוחות הרקליט 

. אריחי צמר  60/120במידות  של יהודה יבוא יצוא TROLDTEKTדגם בגוון טבעי צמר עץ )הרקליט( לוחות  תתקר

 מ"מ. 25עץ אשוח וצמנט, תוצרת דנמרק בעובי 

 ק"ג/מ"ק מעל הלוחות.  24מ"מ בדחיסות  50צמר זכוכית בעובי כולל בידוד  NRC=0.95מקדם הפחתת רעש 

יריעות  -ללא פאזות מורכבת ע"ג קונס' גבס תקנית.  מתחת למזרון מחסום אדים -התקרה קבועה )לא פריקה( 

 מ"מ. ברגי העיגון יצבעו בגוון הלוחות.  0.15פוליאתילן בעובי 

תקרה זו היא תכנון ביצוע של הקבלן , יש להגיש שרטוטי הרכבה לרבות פרופילי קצה וזוויות אלומניום. 

)שופדרוינגס( לאישור האדריכל ומהנדס הבניין. תליית התקרה כוללות את הנחיות המפרטות בסעיף תליית תקרות  

   תותב במפרט זה.

 

 



 

51 
 

 גבס:מחיצות ו  , סינריםתקרות 

 

 וציפויי גבסמחיצות 

 

 כללי 

אלמנטים  22 -כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק  .1

ובהתאם למדריך לביצוע   220358, 220350 -ו 22030, 22035 -מתועשים בבניין ככלל ובהתייחס לסעיפים 

 מחיצות גבס של מרכז הבניה הישראלי בהוצאת משרד השיכון.

 

תוקף או ש"ע. כל העבודות -תקן ישראל בר-ונושאים ת 1490הגבס יהיו בהתאם לתקן הישראלי לוחות  .2

 תבוצענה עפ"י תוכניות האדריכל והפרטים המצורפים. 

 

פרק זה כולל אספקת והתקנת המחיצות, את גימורן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות ונגרות )כגון:   .3

בתוך קירות הגבס או נוגעים )גובלים( בהם או מהווים חלק דלתות, חלונות או פתחים אחרים(, המורכבים 

 מהם.

 

 שיטות ופרטי ביצוע .4

כולם חייבים  -שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת המחיצות  •

 באישורו המוקדם של המפקח ובכתב.

יצרן לוחות הגבס   לפני ביצוע העבודות על הקבלן לספק למפקח תכניות ו/או חוברות הדרכה של •

 אותן מייעד הקבלן לספק באתר, לצורך קבלת האישור כאמור.

התכניות ו/או חוברות ההדרכה תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה למפקח לצורך קבלת  •

 החלטה. במידת הצורך ולפי דרישת המפקח, יוסיף הקבלן אינפורמציה זו או אחרת כפי שיידרש.

ו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. לוחות לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהי •

 פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים.

 ספק הלוחות ומקום ייצור הלוחות יאושרו מראש ע"י הפיקוח. •

 

 הביצוע:  .5

 מבנה הקונסטרוקציה: .א

 השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון.  •

 ס"מ אלה אם צוין אחרת . 40 המרחקים בין הניצבים לא יעלה על •

  40מ"מ, כל  0.8 -קרומי לא יפחת מ-ס"מ דו 15ס"מ לקיר  10עובי המתכת לניצבים ומסילות  •

 ס"מ.

 ס"מ.  30מ"מ, כל  0.6 -קרומי לא יפחת מ-ס"מ חד 10עובי המתכת לניצבים ומסילות לקיר  •

חיזוקים בתוך המחיצות מודגש בזאת שמחירי היחידה למחיצות גבס יכללו גם אספקת והרכבת  •

 בהתאם לפרטים.

 שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ"י הנחיות המפקח.  •
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מ' יש להוסיף חיזוק אופקי המחבר את הניצבים ומחזק אותם  3בכל מחיצה וצפוי שגובהו מעל  •

 מ'. 2.10בגובה של 

 לוחות גבס  .ב

 . או אורבונדO.S.Gמ"מ כדוגמת תוצרת  12.5לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימאלי של  •

המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע למידות ולצורות  •

הדרושות. אין להטליא מחיצות וציפויי גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או איחוי של מספר לוחות 

 קטנים. ביצוע כנ"ל )טלאים וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר.

 

 ד אקוסטי/תרמי בידו . ג

 ק"ג/מ"ק. 24בצפיפות של  2המחיצות תכלולנה מזרוני צמר סלעים בעובי "

 ס"מ לכל היותר.  80את מזרוני הצמר יש לחבר לשלד הנושא בנקודות במרחקים של 

 

 ביצוע וגימור המחיצות .ד

מ"מ לפחות מסביב לכל  50מ"מ וברוחב  10יש להקפיד על הנחת פס קומפריבנד או פלציב בעובי  •

מחיצות והציפויים, כלומר, בכל שטחי המגע עם בניה קשיחה )הרצפה, קירות בניה, תקרה  ה

 וכו'(. פס הקומפריבנד או פלציב ילחץ בין המסילות והזקיפים לבין הבניה. 

מ"מ  -10לוחות הגבס עצמם לא ישקו לרצפות או לתקרות או לקירות, יש ליצור מרווח של כ •

 פטריות ולכסות בסרט שריון. אותו יש למלא במסטיק אלסטי דוחה 

הוראה זו תקפה גם בתחתית המחיצות והציפויים אפילו אם יכוסו בשיפולים )פנלים( אלא שניתן  •

 לוותר על הסרט.

קווי חיבור מכל הסוגים ומשקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק מיוחד ויכוסו בסרט שריון.   •

מחיצה חלקים למשעי מוכנים לצביעה עבוד קווי חיבור והמשקים יבוצעו בצורה שתבטיח פני 

 מבלי לגלות את קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'

 

 גימור המחיצות והציפויים  .ה

שבמפרט הכללי. גימור המחיצות  220358גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף  •

אנכי רצוף  והציפויים בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופן שייווצר ויושאר משטח 

וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים. כמו כן, יובטח איטום מלא בין 

המחיצה/ציפוי לבין המלבנים, המשקופים, הקורות הקשיחות, בין מחיצה למחיצה ובין  

 מחיצה/ציפוי לתקרה ו/או רצפה.

ם וחורים במקומות שיקוע האיטום יבוצע בשלושה שלבים בדרך כלל. שלב ראשון: איטום תפרי •

הברגים, בין לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות ולוחות עצמם, האיטום יעשה באמצעות 

מרק. שלב שני: לאחר ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט 

ינות ( מיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן. יש לשים לב שבפTYPEרציף )

חיצוניות יהיה מותקן סרט רציף מסוג המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין "פינת טיח" עם 

מקצוע ממתכת. שלב שלישי והאחרון: ישמש המרק שבשלב הראשון בתור "מרק סיום". 

 התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע. 



 

53 
 

מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו באמצעות ניצבים  מודגש בזה כי כל חומר או פתח או •

צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח, חור וכו' ללוחות הגבס יהיה   -4ומסילות מ

 מינימאלי ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי. 

 

 הכנת דוגמאות .ו

שניתן יהיה לבחון מ"ר לדוגמא, זאת כדי  -5הקבלן יכין מחיצה מכל סוג שיידרש, במידות של כ •

 את חוזקה, את אופן חיבור המחיצה לרצפה ולתקרה וכן את בידוד ואיטום המחיצה. 

שיפורים, שינויים והערות לגבי ביצוע העבודות הכרוכות בהקמת מחיצות עשויות מלוחות גבס,  •

 בהתאם לתכניות ולמפרטים, ייושמו ללא שינוי במחירי היחידה.

ראות סעיף זה, לרבות פירוק וסילוק המחיצה לדוגמא ייחשבו כל ההוצאות הכרוכות במילוי הו •

 כנכללים במחירי היחידה המתאימים ולא ישולמו בנפרד.

 

 ציפוי קירות ועמודים:  

מ"מ ולוחות   37לא יעשה באומגות אלה ע"ג קונס' פח מגולבן )מסילה וניצבים( ברוחב כולל של  •

" .רק אם צוין  2מר סלעים בעובי של מ"מ בחלל שבין הלוח והקיר תיושם שכבת צ 12בעובי 

 בתכנית יבוצע הציפוי על בהדבקה ישירה לבטון או טיח .

 שימוש בלוחות גבס מחורר:אך ורק לפי הפריסות שבתכנון  . •

בכל פינה חיצונית של מחיצה או ציפוי )אלה אם צוין אחרת בפרטי המבנה של הגבס( תיושם מגן  •

ד" ע"י הדבקה במרק כך שהנ"ל יהיה סמוי ומתחת פינה מפח מגולבן כדוגמת הדגם של "גול

 למרק. דוגמא מהנ"ל תוצג לאישור האדריכל לפני היישום. 

 

 בידוד אקוסטי בין חדרים: .ז

כל מחיצה תצופה בגבס עד תקרת הבטון ,לא יושארו פתחים מראש עבור צנרות,עבור כל מעבר של 

לבצע השלמת איטום אל הצינור אשר מגשרת על צינור יוכן חור מתאים בלוחות הגבס כך שניתן יהיה 

 סנטימטר מרווח לערך. כל חור מעבר יוקף בניצבים מכל צדדיו אשר יחוברו לשלד הקיר

 

 פתחים עבור דלתות:  .ח

באחריות המבצע להכין את הפתחים עבור דלתות בתאום עם ספקי הדלתות 

ה אשר יתואמו עם והאלומיניום/זכוכית,המידות הקובעות יהיו המידות של יצרן היחיד

המפקח.בהיקף כל פתח יכין המבצע עצים לפי דרישת מתקין הדלת לשם חיבור ברגים.היכן שיידרש 

 ע"י המפקח תוכן מסגרת צינורות פלדה שתקובע לרצפה ותקרה לצורך ייצוב המחיצה באזור הדלת

 

 החלפת פלטות גבס שניזוקו:  .ט

 ודות ובמהלכן יוחלפו בחדשותפלטות כנ"ל אשר נרטבו מגשם והצפות לפני תחילת העב

 

 חוזק מחיצות שלא מגיעות לתקרה .י

 הקבלן אחראי לחוזק מחיצות שלא מגיעות לתקרה. 

 עליו להוסיף כל סוג חיזוק שיבחר בין אם עמודוני פלדה או אחר.
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 מערכות ציפוי וגמר קירות: .יא

 שפכטל:   •

 חיד בטקסטורה שלו.ידיים עד לקבלת מישור חלק וא 3או  2ביצוע שפכטל על קירות מטויחים 

 

 גמר קירות ותקרות בצבע: •

שכבות, שכבה ראשונה בונד אקריל או ש"ע )תחליף לשימוש כנ"ל הוא מריחת   2צביעת קירות גבס וטיח ב

צביעה ברולר  –שפכטל על כל קיר הגבס( ושכבה שנייה סופרקריל רגיל מגוון לפי מספר טמבור מיקס 

סופי במיקום מואר  דוגמאות מכל גוון  2גוונים והקבלן יכין  4עבה". לסוג צבע זה יבוצעו -טקסטורה "גסה

 היטב עם תחילת העבודות לאישור האדריכל ,ביצוע לפי הוראות היצרן

 

 : גמר טפט מודפס מודבק לקירות •

ק"ג למ"ק, לכל  24" בדחיסות של 2ע"ג תשתית לוחות גבס כפול הכולל קונסט' משנה ומזרון צמר סלעים 

, יבש ונקי המורחק מהקיר.  כולל קירות הפנים המסומנים בגמר טפט מודפס לקבלת קיר חלק, מישורי

צביעת הלוח ביסוד מקשר בונדרול ובצבע אקרילי ע"ב מים בגוון לבחירת האדר'. לרבות פרופילי 

 אלומיניום בכל קצוות הטפט מקטלוג אייל ציפויים או שו"ע לבחירת האדר'. 

יידרש ע"י האדר'(  פס(, כולל חיתוך צורני )אם 6-הטפט יבוצע בהדפסה דיגיטלית איכותית )לא פחות מ

, פוליטייפ או שו"ע עם למינציה מט. 3Mמתוצרת  אירופה כדוגמת: אורפל,  PVCטפט ויניל או -ע"ג פוטו

כולל שנה אחריות על דהיית צבע וקיפולי המדבקה מהקיר. ישולבו מדבקות צבע אחיד לקיר בחיתוך צורני 

, פוליטייפ או שו"ע. תבוצע מדידה של 3M, גוונים לבחירת האדר' של חב' אורפל  8)ויניל צבע מוכן( עד 

הקיר הקיים בשטח לאחר ביצוע לצורך תיאום מיקומי החיתוכים של הטפט/מדבקה.  העיצוב הגרפי  

יסופק לקבלן ע"י האדר', יעובד ויטופל לקראת הדפסה ע"י יצרן הטפט, העבודה תכלול הכנת דוגמאות  

 והדבקה. לאישור ושרטוטי פריסה לאישור האדר' טרום ביצוע

 

 מפרט כללי להרכבת לוחות אקוה פאנל. 
 כללי: 

 ניתן ליישם סוגי גמר שונים כדלקמן: AQUAPANEL -על גבי לוחות ה •

 גמר בצבע חלק.  •

 גמר מגורען )שליכט צבעוני, שפריץ או שכבה מחוספסת אחרת(. •
 הכנה להדבקת קרמיקה. •
 הכנה לחיפוי פנלי אלומיניום.  •

 
 3.1 הכנות עבור גמר חלק/מגורען מערכת קירות חוץ.

 ניקוי יסודי של פני הפנלים ושל המישקים. •
 ס"מ.  10מ"מ(והתקנת סרט שריון ברוחב  3-5מילוי מישקים )מילוי המישק  •

 ג'/מ'ר160מ"מ בשילוב רשת  5(בעובי כולל של BASECOATיישום שכבה צמנטית) •

 ליטוש עדין של פני הלוח לאחר יבוש מלא של השפכטל.  •

ק"ג   0.8שתי שכבות "סופר גמיש" של "נירלט" או שווה ערך.  שתי שכבות מלאות במשקל  –הצבע ישום  •
 מ"ר לפחות.  /

 
 3.2 גמר מגורען :  

 

 " )שכבה מכסה( של נירלט". Xישום "צבע יסוד פריימר   •

 "נירלט" בגוון לפי בחירת האדריכל. רתתוצ שום שליכט צבעוני גמיש ,יי •
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 3.3  הכנה להדבקת קרמיקה /  פסיפס למערכת קירות פנים 
 

 מילוי המישקים יש לבצע: AQUAPANEL -, לאחר התקנת לוחות ה
 

 ,תוצ' פזקר באמצעות רולר או מברשת . -  mater wallשכבות פריימר מסוג  2יישום   •
 תוצ' אורבונד   TILCO C-2 TEהדבקת אריחים תתבצע באמצעות דבק  צמנטי מסוג  •

 ק"ג/מ"ר.  50משקל האריחים לא יעלה על חיפוי  אריחי קרמיקה / פסיפס.  •
 
 

 3.5  ב' מפרט לבניית קירות פנים בחדרים רטובים. 
 

מ"מ לפחות,   0.6התקנת לוחות אקווה פאנל בחלק הפנימי של החדר הרטוב עם קונסטרוקציה עובי דופן  .1
 גר'/מ"ר.  200ת( עובי גילוון ס"מ לפחו  40מ"מ לפחות. )ניצבים כל  50רוחב כתף הפרופיל 

 אורבונד. – AQUAPANELהתקנת הלוחות יורכבו בצורה אופקית. הוראות ההתקנה בהתאם למפרטים 
 

ע"פ מפרטי    AQUAPANEL, תוצרת חב' PU –במיישקים דבק   במהלך התקנת הלוחות יש ליישם .2
 SN-39 MMאורבונד. חיבור הלוחות לקונסטרוקציה יתבצע באמצעות ברגי מקסי 

 
 טרם הדבקת האריחים יש ליישם פריימר.  .3

 מפרט הפריימר והדבק בהתאם למפרטי אורבונד.
 

 ק"ג / מ"ר. 50הינו עד הגבלת משקל האריחים  .4
 

 גמר עליון כתשתית  לצבע ע"ג לוחות אקוה פאנל בחדרים רטובים:יש ליישם:  .5
 פריימר תוצ' אקוה פאנל. .א
 מ"מ.)עפ"י מפרטי אורבונד( 5גר'/מ"ר(בעובי כולל   160בשילוב רשת )  SKIMCOATשפכטל צמנטי  .ב

 
 ע"פ הנחיות יצרן הצבע בלבד. - יש ליישם צבע גמיש .6

 
 מפרט  להרכבת לוחות אקוה פאנל  )תקרות(

 
 עפ"י מפרט אורבונד.  C-60הרכבת קונסטרוקציה דגם  .א

 הלוחות(  )בחפיפה בין SN-39 MMהתקנת לוחות אקוה פאנל באמצעות ברגי מקסי  .ב

 Joint Filler gray מ"מ לצורך מילוי ב"מרק אקוה פאנל" 3-5בין הלוחות יש להשאיר מרווח של  . ג

 ס"מ במיישקים בשילוב "מרק  אקוה פאנל"  10יישום רשת שריון  .ד

 שעות לאחר יישום "מרק אקוה פאנל במיישקים"  24יישום פריימר  ע"ג כל הלוחות   .ה

ר. "מ/'גר 160בשילוב רשת חיזוק חיצונית על פני כל הלוחות  SKIMCOATיישום שכבה צמנטית פנים  .ו

 מ"מ. 4סה"כ עובי כולל של השכבה 

 .רשת משולב pvc בפינה להשתמש יש מעלות, 90 זוויות/במפגשים  .ז

 החלקת הלוחות באמצעות נייר לטש כהכנה לגמר צבע.  .ח

 חיות לביצוע בהתאם לייצרן הצבע. הנ–צביעת הלוחות יעשה בצבע גמיש בלבד  .ט

 הערות: 

 הרכבת/התקנת לוחות אקוה פאנל בהתאם למפרטי אורבונד בלבד. .1

 יש לקבל יעוץ/הנחיה טרם הרכבת הלוחות מנציג חברת אורבונד. .2

 מ"א )עפ"י מפרטי חברת אורבונד.( 15חובה ליישם תפר התפשטות כל  .3
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 :AQUAPANELמפרט לקיר חיצוני עם לוחות 
 

 כללי : 
 

 :בנית קיר חוץ כוללת .1
 

 שלד פלדה.)בהתאם לתכנון קונסטרוקטור(  1.1

מ"מ לפחות)עפ"י החלטת   0.6ס"מ.עובי דופן הפרופיל  40מערכת "סטדים" פנימית וחיצונית כל  1.2

 גר'/מ"ר. 275מהנדס בנין( רמת גילוון 

 על גבי הסטדים החיצוניים כמחסום אדים. TYVEK –יריעות  1.3

 בכל מפגש עם בניה קשיחה. -פס איטום 1.4

 חיצוניים. AQAPANEL  לחות  1.5

 במרכז הקיר. 2ק"ג/מ"ק עטופים בעובי " 80מזרוני צמר סלעים  1.6

 תופסני סרט לייצוב מזרוני הבידוד. 1.7

 יריעת פוליטילן. -מחסום אדים 1.8

 מזמין( כחיפוי פנימי. מ"מ רגיל/עמיד מים )לפי בחירת ה 16לוחות גבס  1.9

 

 :   AQUAPANEL -התקנת מחסום האדים ולוחות ה .2

 יבוצעו לפי הנחיות יצרן להלן תאור קצר: AQUAPANEL -ולוחות ה TYVEK -התקנת יריעות ה

 ס"מ בין היריעות.  10יותקנו אופקית, מלמטה למעלה, עם חפיפות של   TYVEKיריעות  2.1

אופקית בצורה של בנית בלוקים )כך שלא יהיה מצב של מפגש  יותקנו   - AQUAPANEL לחות ה 2.2

 בין ארבעה פנלים בנקודה אחת(.

יש לתכנן מראש את סידור הפנלים כך שהמפגשים עם חלונות יבוצעו לפי הנחיות היצרן. ההתקנה בעזרת 

 י מרק.מ"מ בין הלוחות, מרווח שישמש  למילו  3 – 5ברגים לפי הנחיות היצרן. יש להבטיח מרווח של 

 

יש לטפל במישקים על ידי מילוי במרק. על גבי המישק יש למרוח מרק. כאשר המרק עוד רטוב יש  2.3

 ס"מ. 10)רשת אינטרגלס(. רוחב הרשת  – AQUAPANELלהטביע בו סרט שריון ל 

)משולב   PVCטיפול בפינות ניצבות )חיצוניות ופנימיות( בדומה לטיפול במישקים ובתוספת פינות    2.4

 עפ"י פרט אורבונד(רשת 

 גר'/מ"ר  160מ"מ בשילוב יישום רשת  5(בעובי כולל של BASECOATיישום שכבה צמנטית) 2.5

 . 3.1,3.2המשך טיפול בפני שטח הלוחות לפי הגמר המתוכנן. ראה סעיף: 2.6

 
 יומצא אישור מכון תקנים לתליית כל התקרות.   אישור מכון תקנים: 

 
 ניקיון ותיקונים סופיים: 

 ן לבצע  ניקיון של כל שארית צבע מן הרצפה וממשקופי אלומיניוםבאחריות הקבל
 של חלונות קיימים ושל החלונות שיותקנו. וממכסי פלסטיק של אביזרי חשמל וידיות של דלתות

באחריות הקבלן  לחזור ולתקן תיקוני שפכטל וצבע נזקים אשר יגרמו ע"י התקנת נגרות, אלומיניום, וכל גורם אחר 
 שה ע"י קבלני משנה שלו או של המזמין. הן אם הוא נע

 
 

 מפרט מחיצות אקוסטיות ניידות נאספות
 מבוסס על מפרט חברת ש.א. טכנולוגיות 
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 תיאור מבנה ומרכיבים: 
מטרת   – המחיצה האקוסטית הניידת שתסופק מאפשרת קיום מספר אירועים באותו אולם בו זמנית  •

הרצאות, ישיבות או אירועים במקביל ללא הפרעה או  מחיצה אקוסטית ניידת לאפשר לכם לקיים כמה 
 .תלות בין האחד לשני

 –מ”מ  104ס”מ ובעובי  120מחיצה מורכבת מאלמנטים אקוסטיים מודולאריים ניידים ברוחב משתנה עד  •
 .שינוע ע”ג מסילה עליונה בלבד

כר ונקבה” צידיים/אנכיים  הפנל בנוי ממסגרת חיצונית ופנימית של פרופילי אלומיניום איכותי, פרופילי “ז •
 .מאלומיניום תוצרת אקסטל מצופה באנודייז

פרופילי אלומיניום טלסקופיים )ציפוי אנודייז שחור(, עליון ותחתון בשילוב סנפירי גומי “נאופריני”   •
 .לאיטום אקוסטי ומניעת תזוזה 

 .”רת “אקסטלמתוצ –מסילה עליונה מאלומיניום מוקשה לשינוע המחיצה וכן כיס לאחסון הפנלים  •
 .מערכת של ארבעה גלגלים לכל פנל, מסבים קשיחים מצופים “אקולון” להסעה חלקה ושקטה  •
 מ”מ עם ציפוי פורמייקה יצוקה טאפ על פי בחירת האדריכל  17משני צידי הפנל חיפוי עץ  •
כבדות   חומרי בידוד פנימיים לבידוד ולעיכוב מעברי רעש.כולל צמר אקוסטי מבודד ויריעות “ביטומניות” •

 .המשמשות כמחסומי קול
גומי נאופריני מיוחד למפגש בין הפנלים )חלק אינטגראלי מפרופילי ה”זכר נקבה” הצידיים( לאיטום  •

 .מושלם
מנגנונים אופקי  2בכל מחיצה :משקוף אטימה )ג’אמס(,פנל טלסקופי לנעילת קצה המחיצה, בשילוב  •

 .ה. כולל איטומים ורפידות גמישותואנכי, שמופעלים בו זמנית לנעילה סופית של המחיצ 
 .ק”ג למ”ר 45 -משקל המחיצה כ •
 הפעלה מכאנית לכל פנל ,בחצי סיבוב ע”י ידית הפעלה )מסופקת עם המחיצה(  •
מ”מ ,בחיבור שני פנלים. בעלי פינות   14פרופילי צד )זכר ונקבה( בעלי ניראות בחזית המחיצה ברוחב של  •

 .פגיעות בעת תיפעול המחיצהעגולות, אשר נועדו למזער 
 .אטמי נאופרין המאפשרים את בלימת מעברי הרעש בצורה ניכרת •
 מנגנוני הנעילה )עליון תחתון(   •
 תשולב במחיצה דלת מעבר ,בפנל האקוסטיים המזרחי של המחיצה הניידת   •
תבוצע נעילה של הפנלים במצב אסוף לנישה )מצב מחיצה מקופלת(כך שלא תוכל להפתח ללא התרת   •

 מנעול לצורך עניין זה 
 .ייצור ,הובלה והרכבת המחיצה באתר •

 
 יכולות , נתונים , עמידה בחוקים ותקנים 

 .db 53של יועץ אקוסטי לרמת הנחתת רעש בתנאי מעבדה  המחיצה תהיה מוצר שעבר בדיקת מדידה  •
המחיצה תהיה מוצר בעל אישור מכון התקנים לחיפוי העץ )של היצרן/יבואן “מזונית”(, אישור מכון   •

 התקנים לבידוד )אישור היצרן/יבואן( גם בכל הקשור לעמידות אש לפי תקן  
 

 : גמרים 
 גמר לוחות העץ יהיו פורמאיקה טאפ בגוון לבחירת האדריכל  •

 
 

 :תכנון מערכת מחיצות

 אספקת והתקנת המחיצה היא תכנון לצורך ביצוע על פי מתווה התכנון בתכנית האדריכל  חלק מעבודת •

 התכנון יובא לאישור אדריכל המבנה, יועץ הבטיחות , ויועץ האקוסטיקה כתנאי לביצוע  •

יש לבצע תיאום תכנון כולל עם כל המתכננים והספקים של המערכות הטכניות האחרות, על מנת להשיג   •
 .יות גבוהות ככל שניתן, גם בתנאי השטח הסופייםתוצאות אקוסט

יבוצע בשלב מוקדם והקפדה על הנושא   תכנון אקוסטי של הפריפריה סביב המחיצות האקוסטיות הניידות •
האקוסטי בפרויקט, יבטיחו תוצאות אקוסטיות טובות אשר ייועדו לחלל בתחילת התכנון. דגשים רבים 

 :הסובבת את המחיצה האקוסטית, ובהםחייבים להינתן לפריפריה 
 טיפול נכון במעברי רעש בציפויי קירות מסוגים שונים  .1
 העברת צנרת מיזוג אוויר, חשמל, מים ועוד, בחללים הטכניים הנושקים למחיצה  .2
 טיפול בדלתות הכניסה לחללים .3
 . בינוי מעטפת החלל על פי מפרט טכני, בהתאם לדרישה האקוסטית .4

 
 אחריות
 . חודשים 24אחריות למנגנוני ההפעלה ,מסילה עליונה ופרופילי אלומיניום השונים  •

 



 

58 
 

 
 הצללות

משטח הפיתוח )בהתאם לדרישות משרד הבריאות(.   15%באזורי הפיתוח משולבות הצללות בשטח מינימלי של 
או שו"ע. מקובעות לבניין וגם מחוברות לעמודי תמך ייעודיים.  coveritההצללות מדגם ממברנה ומפרשית, תוצרת 

בד וגמר העמודים לבחירת האדריכל. אופן חיבור ועיגון בתכנון קונס' ובאישור החברה המספקת. גוון יריעת ה
 הצללה קבועה ללא צורך לפירוק והרכבה בכל עונות השנה. 

 
 ראה מפרט קאבריט מצורף 
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 פרוגרמת פיקוח עליון אדריכלות   -פרק ג 

 

 :להלן פירוט השלבים בהם יש לזמן את האדריכל לפיקוח עליון באתר

 שלד   .1

לאישור טרם ביצוע הכלונסאות.    במיקום עולמי   : יש לקבל מהמודד את קובץ סימון היסודותכלונסאות

 סטרוקטור.  ונאין לבצע כלונסאות ללא אישור האדריכל והק

לרצפה ראשונה.  יש   לפני ברזלים: יש לזמן את האדריכל לבדיקת מיקומי תשתיות קורות יסוד עד רצפה ראשונה

 ר הרצפה טרם אישור האדריכל והיועצים הרלוונטים ליציקת רצפה ראשונה.  לקבל קובץ עם סימון קונטו 

 : בדיקת טפסנות לפני יציקות קירות ועמודים. קבלת אישור למיקום לפני יציקה. קירות ועמודים

 גמר שלד  .2

 יש לזמן את האדריכל בגמר עבודות השלד לבדיקת התאמה לתכניות 

 ריכל לאישור הסימון  כמו כן, בהקמת מחיצות פנים יש לזמן את האד

   – הצגת חומרי גמר וגוונים לפרויקט והצגת דוגמאות, כולל הצגת גופי תאורה  .3

לצורך עמידה בלוחות הזמנים, על הקבלן לבצע הזמנת חומרים כגון אריחים וגופי תאורה מיד עם קבלת  

רות, גופי תאורה  כל סוגי הריצופים, אבן מדרגות, אבן קופינג, חיפויי קירות, תקצו התחלת עבודה.  

ואביזרי תקרה, כלים סניטרים ומשטחי כיורים לפי תכניות,  דלתות מסגרות ונגרות יש לבצע דלת  

 לאישור( 

במידה והקבלן מעוניין להציע מוצרים שווי ערך, עליו לעשות זאת במועד ולא יאוחר משבוע ימים ממועד  

  ומר במועד הינה באחריות הקבלן. תחילת ביצוע העבודה. כל עיכוב בעבודה הנובע מאי הזמנת הח

 הכנות לתשתיות בפיתוח  .4

יש לזמן אדריכל לאישור התאמה לתכנית פיתוח של שוחות ביוב, חשמל, נישה מים, פילר חשמל, בורות   

 חלחול. 

  הכנות לאביזרי חשמל תקשורת .5

אביזרי חשמל  יש לזמן אדריכל לתיאום מיקום סלמות במסדרון לפי תכנית תקרה אדריכלות, מיקום 

בכיתה לדוגמא, מסדרונות כו', אישור גובה חשמל לריהוט ומ.א,  פריסת צנרות חשמל ברצפה/תקרה  

 בממ"מ, אישור מיקום וגודל של ארונות תחשמל ותקשורת)התאמה לתכנית( 

 

 הכנות לאביזרי מיזוג אוויר  .6

התאמת גודל פתחים לכניסת  יש לזמן אדריכל לאישור מיקום מעבר צנרת גז לפי תכנית מאושרת,          

מערכות כפי שהוגדר ותואם בתכניות,  לקבל תכניות ייצור מקבלן המיזוג ) פריסת התעלות , גדלים , גודל  

 יחידות , פריסה של מעבים על הגג(  

 

 הכנות לאביזרי אינסטלציה  .7

תכניות פריסות  יש לזמן אדריכל לתיאום תשתית לתליית אסלות. )יש לוודא הזמנת הדגם הנכון לפי 

 שירותים( 
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 פיקוח עליון שלב גמרים  .8

יש לזמן את האדריכל לאישור גופי תאורה, בהתאמה לדרישות אדריכלות וחשמל,  אישור אביזרי קצה:   

 מפזרי מ.א, אישור אביזרי אינסטלציה: אסלות, ברזים, כיורים וכד' 

 נדרש אישור התאמה בין מה שאושר למה שמבוצע. 

 

 .בדיקת שופדרוינגס .9

תקרה אלומיניום, מחיצות אלומיניום  -של פרטי אלומיניום, מחיצות רצפה יש להעביר תכנון ביצוע 

נגררות, דלתות מסגרות, קונסטרוקצית פלדה לגגות קלים, אלמנטי פלדה מורכבים, מסגרות חרש ומעקות  

 למדרגות, דלתות נגרות, ריהוט, טרספה שירותים. 

 

 ביצוע פתחים )דלתות(   .10

 לזמן את האדריכל לבדיקת פתחי אלומיניום, נגרות ומסגרות. יש           

 

 סיכוך, חיפויים מורכבים .11

 לאישור לפני חיפוי הגג  יש לזמן את האדריכל        

 

 מסירה .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 מהנדס יועץ לאיטום ובידוד מבנים -טל אברהם -חיון
 

 מפרט לביצוע עבודות איטום    -05פרק  
 

 כללי 05.01
   

 רצפה וקירות פיר המעלית,לאיטום רצפת בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום         
 המבנה בקומת הקרקע ,לאיטום ובידוד ותרמי של גגות בטון במפלסים שונים,לאיטום          
 "חדרים רטובים",לאיטום חלונות בקירות חוץ,לאיטום קירות חוץ,לאיטום קירות תמך        
 ום מפגשי רחבות מרוצפות עם קירות מבנה בקומת הקרקע,לאיטוםבפיתוח,לאיט        
 אדניות בפיתוח,לאיטום מרפסת בקומה א',ולביצוע בדיקת הצפה בגגות,מרפסות         
 וב "חדרים רטובים".              

  
 העבודה עם חומרי האיטום תיעשה בהתאם להנחיות היצרן.במקרה של         
 יועץ האיטום וקביעתו תהיה סופית.העבודות לאיטום הגגותספק יש לפנות ל        
 חלקים 1752עם יריעות ביטומניות מושבחות פולימר יבוצעו לפי הנחיות ת"י         
 . 2-ו  1        

 
 (   1,3בור ניקוז )ראה פרטים \הנחיות לאיטום רצפות "תלויות" של פיר מעלית 05.02

 
 ס"מ,שיושמו על תשתית שהוכנה והודקה לפי  20הפוליביד בעובי .על פני ארגזי 1           

 הנחיות יועץ הקרקע,יש לפרוש יריעות פוליאתילן ועליהן לצקת בטון רזה              
 ס"מ מעבר לקירות   30הבטון הרזה יבלוט ס"מ. 5מוחלק בעובי  15 -ב             
 שטחי חדרים טכניים.\ יקוזבורות נ\קרקעיים של פירי מעליות-התת             

 
 ונקיים.כמו כן יש לוודא שהשטחים הנ"ל  יבשים  יהיו הבטון הרזה לאחר אשפרתו             
 שקעים,חורים בליטות וכו'.במידת הצורך יש לבצע את  היו מישוריים,חלקים ללאי             
 בליטות,סתימת חורים ושקעים בפני הבטון הרזה כגון:הסרת  התיקונים הנדרשים             
 פולימרי,החלקה וכו'.  עם טיט צמנטי             

 
 .על פני הבטון הרזה,יש לפרוש יריעות ביטומניות מלבד ביטומני רווי ביטומן 2           

 כדוגמת "ביטוגלס" מתוצרת "פזקר" או שו"ע.היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה              
 יריעות,"מ עם ביטומן מנושב חם.יש לפרוש על יריעות "ביטוגלס" ס 10של              
   3חלק  1430,העומדות בדרישות ת"י  SBSביטומניות מושבחות בפולימר              
 על פני יריעות השכבה  מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק 4,בעובי Mברמה              
 הראשונה יש להלחים שכבה שניה של יריעות ביטומניות הזהות ליריעות              
   1\3השכבה התחתונה,תוך הזזת חפיות יריעות השכבה העליונה בשיעור של              
 .יש להלחים את רוחב יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה             
 באזור ה "ווטה",יש להלחים את  ס"מ. 10פה של היריעות זו לזו בחפי             
 יריעות השכבה הראשונה על הבטון הרזה ועל משטח אנכי גובל עד              
 האיטום הביטומניותלמפגש עם רצפת המבנה )שצופו תחילה בפריימר(.על יריעות              
 מסוג  ותהאופקית,יש להלחים רצועות עיגון יעודי שעל התשתית             
              "TERASOP ," היישום יתבצעמ"ר רצפה 6מ"א לכל  1בכמות של.   
 ס"מ.   4מדה בטון בעובי   האופקית,יש לצקת על התשתית.לפי הנחיות היצרן              
 ס"מ לעיגון 60קוצים כל  וממנה יצאו  30#5 בתוך שכבת המדה תונח רשת פלדה             
 ויציקת רצפות הבטון. בוצע הנחת הברזלתצפת הבטון.בשלב הסופי,המדה בר             
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 בור \פיר מעליתקרקעיים של -קירות תת הנחיות לאיטום  .0305
  (  2ניקוז )ראה פרט            

 
  קרקעיים-תתהנחיות לאיטום קירות  05.031

 
 .שטחי קירות שמישוריותם פגומה,מחוררת או עם בליטות וגבשושיות,יטופלו 1            

 ע"י סיתות הבליטות והגבשושיות ומילוי החורים והשקעים במלט צמנטי משופר                 
 פולימר ,עד לקבלת שטח מישורי אחיד.                  

 
 .במידת הצורך כאשר פני השטח אינם חלקים,ייושם על פני הקירות טיח עם ערב 2            

 ס"מ  2מכמות הצמנט(,בעובי כולל של  15%אקרילי )בכמות מינימלית של               
 מ"מ ושתי שכבות טיח עליון בעובי 5)שכבת הרבצה עשירת צמנט בעובי                
 ות יצרן הערב הנ"ל.יש לבצע אשפרה מלאה של הטיח במים מ"מ( ולפי הנחי 15               

 ימים ולהמתין עוד שבוע ליבוש מלא לפני ביצוע המשך פעולות 3במשך               
 האיטום.               

 
 .באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים יש לעצב רולקות3            

 ממשקל  15%ס"מ עם ערב אקרילי ) 5*5ות צמנטיות פולימריות קעורות במיד               
 הצמנט(,לפי הנחיות יצרן הערב הנ"ל.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט               
 הפולימרי,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש,כיסוי עם טיט               
 לכיסוי מושלם.              

 
 " מתוצרת 101ריימר ביטומני,כדוגמת "פריימקוט .יש ליישם על פני הקירות פ4            

 שעות לפחות לייבוש הפריימר.  4מ"ר.המתן \גר'  300"ביטום",בכמות של                
 במידת הצורך ובכפוף להנחיות המפקח באתר,יש ליישם שכבת ביטומן                
 לקה.על פני התשתית האנכית ליישור והח 85\40מנושב                

 
 .באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים ,יש להלחים רצועות חיזוק ביטומניות 5            

 מ"מ.היריעות תולחמנה כך שתגענה   4,תקניות,בעובי  SBSהמושבחות בפולימר                
 ס"מ 10 -ס"מ על התשתית האופקית ועד למפלס הגבוה ב 10עד למרחק של                

 ממפלס הפסקות היציקה על הקירות.                 
 

 .על פני תשתית הקירות יש להלחים שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות6            
 מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות  4,בעובי  SBSמושבחות בפולימר               
 .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  Mברמה  3חלק  1430בדרישות ת"י               
 ס"מ.יש להלחים את היריעות ליריעות האיטום הבולטות שעל הבטון הרזה 10              

 ס"מ.יש להשאיר בחלק העליון של הקירות קצה חופשי של יריעות   10בחפיפה של               
 ס"מ לפחות,ליריעות האיטום של הבטון הרזה 20ביטומניות שיולחם בחפיפה של               
 במפלס גבוה יותר. שמתחת לרצפות               

 
 .יש להלחים שכבה שניה של יריעות ביטומניות )הזהות לאלו 7            

 עות ס"מ בין ירי 10שבשכבה התחתונה(,ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפה של               
 רוחב יריעה  1\3סמוכות.יש להקפיד שחפיות השכבה העליונה יוזזו בשיעור של                

 ביחס לאלו של השכבה התחתונה. יש להשאיר בחלק העליון של הקירות                
 קצה חופשי של יריעות ביטומניות שיולחם ליריעות האיטום של הבטון הרזה                 

 שמתחת לרצפות במפלס הגבוה יותר.               
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 רצועות איטום יעשה באמצעות,קרקעיים -איטום הפסקות היציקה בקירות התת.8            
 היציקה, עם מים שתותקנה בשלב הידרופיליות מגומי התופחות במגעם              

 התקנת הרצועות ." או שו"עסיקה"  " מתוצרת 2507סיקה פרופיל  "   כדוגמת              
 על מנת להתגבר על החורים והשקעים בבטון,הרצועותלפי הנחיות היצרן. תתבצע              
 הנ"ל תודבקנה לתשתית עם משחת הדבקה מתאימה המומלצת ע"י יצרן הרצועות               
 הנ"ל.              

                  
 להדביק בהדבקה מליאה, קעיים,יש קר-.על יריעות איטום הקירות התת9            

 ס"מ.ההדבקה תתבצע עם ביטומן  5,תקניים,בעובי  F-30קר -לוחות קל              
 . 75\25חם מנושב               

 
 ות "תלויות על ארגזים" בקומת הקרקע  הנחיות לאיטום רצפ 045.0

 ( 8-5)ראה פרטים            
 

 .יש ליצור מעין "ווטה" משני צידי קורות ביניים ובצד הפנימי של קורות הקפיות  1           
 ס"מ.יש לצקת באזור הנ"ל בטון רזה בעובי 50ס"מ ורוחב  50בעומק                
 ס"מ.על פני הבטון הרזה,יש ליישם חומר איטום ביטומני אלסטומרי  5              
 מ"מ.החומר 3ז " מתוצרת "פזקר",או שו"ע,בשכבות,בעובי יבש של "אלסטופ              
 ייושם,עד למפגש אנכי עם רצפת הבטון.                 

 
 .על הצד החיצוני של הקורות ההיקפיות,יש ליישם חומר איטום ביטומני אלסטומרי 2            

 מ"מ.  3בש של "אלסטופז " מתוצרת "פזקר",או שו"ע,בשכבות,בעובי י              
   30-החומר הנ"ל ייושם עד למפלס הגבוה ב              
 ס"מ במפגש עם קיר בלוקים )שיושמה עליו תחילה שכבת הרבצה( ועד למפלס               
 הקרקע במפגש עם ויטרינת זכוכית.על הציפוי הנ"ל,לאחר יבושו,יש להדביק לוחות                
 ס"מ בהדבקה מליאה. 3,בעובי  F-30ה מסוג קר להגנ-קל              

 
 ס"מ לציפוי הביטומני,  20.באזור המפגש עם ויטרינה,יש להדביק בחפיפה של 3           

 מ"מ,עם דבק ייעודי,בכפוף להנחיות יועץ   1.2יריעות אי.פי.די.אם תקניות בעובי              
 האלומיניום.              

 
 .על פי החלק האופקי העליון של קורות הקפיות,לפני יישום קיר הבלוקים,4           

 וצץ רטיבות.יריעות "ביטוגלס" כנדבך ח  75\ 25יש להדביק עם ביטומן חם               
 ס"מ עם הביטומן הנ"ל. 20היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה של              

 
 .לאחר אשפרה ויבוש הרצפות,יש ליישם עליהן,חומר צמנטי הידראולי,כדוגמת5           

 " מתוצרת "סיקה",מיושם בשכבות,בעובי יבש כולל של  107"סיקה טופ סיל              
 מ,לפי הנחיות היצרן. מ"  2             

 
 קירות מבנה במפלס -איטום מפגשי רחבת כניסה מרוצפתהנחיות ל .0505

   (   11-9הקרקע )ראה פרטים            
 

 רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי עצב יש להבטון   לאחר אשפרת.1            
 ס"מ.את הרולקות 7*7במידות  .הרולקות תהיינה קעורות קירות-תשתית אופקית                 

 יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:                 
 ממשקל הצמנט(,מים 20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10ק"ג חול,  120ק"ג צמנט, 50                

 הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס  לפי               
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 מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם. בצורה               
 

 ,בכמות של D ASTM – 41התקן  ישם פריימר ביטומני העומד בדרישות.י2             
 ס"מ ממפגשי  25התשתית האופקית ועל הקירות עד למרחק  מ"ר על \גר' 300                
 שעות לייבוש הפריימר לפני המשך  4 - יש להמתין כקירות.-תשתית אופקית                
 ביטומן מנושבהתשתית המצופה בפריימר יישם על לאחר מכן,פעולות האיטום.                
 מ"ר ליישור והחלקה. \ק"ג 1.5 בכמות של 85\ 40                

 
 משטחים אנכיים,יריעות חיזוק  -מפגשי תשתית אופקית לאורך .יש להלחים 3            

 עליון מחומר מ"מ עם גימור פן 4,בעובי SBSמושבחות בפולימר ביטומניות                
 רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה.Rברמה  3חלק  1430,העומדות בדרישות ת"י דק                
 ס"מ   15 -תולחמנה על התשתית האופקית וכ ס"מ מהיריעות 15שלפחות                 

 האנכית.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של מהיריעות תולחמנה על התשתית               
 "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10                
 בשכבת האיטום העיקרית.                

 
 יש להלחים את יריעות החיפוי משטחים אנכיים  -.במפגשי תשתית אופקית 4            

 עם גימור פן עליון מאגרגט גס.  החיזוקהעליונות הזהות ליריעות                
 ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה  10היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של                
 קירות על התשתית -ממפגשי תשתית אופקיתס"מ  40עד למרחק של                

 ס"מ ממפלס  10-האופקית ועל המשטחים האנכיים עד למפלס הגבוה ב               
 תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות החיפוי  לחץהריצוף.               
 ס"מ ויישם בקצה העליון מסטיק 2עד   1וברוחב של  לכל אורך השטח האנכי               

 נספח א'.על פני היריעות   2חלק  1752העומד בדרישות ת"י אטימה אלסטומרי                
 הבולטות מעל מפלס הריצוף יש ליישם טיח חוץ תקני עם רשת אקספנדיד.                

 
 (     4שאיבה )ראה פרט \הנחיות לאיטום פנים של בורות ניקוז  05.06

 
 ס"מ לפחות.סתום את אזורי  1.חתוך ברזלי זיון בולטים וברזל מידה לעומק 1            

 החיתוך עם חומר צמנטי הידראולי מהיר יבוש מסוג "מונופלג" מתוצרת               
 מ סביב צנרת חודרת וכדומה ולאטוםס"  1×1"סיקה".יש לסתת פאזה של               
 " מתוצרת "סיקה".  FC 11יום מגמר היציקה עם מסטיק "סיקהפלקס   21בתום                
 יש לנקות את התשתית משאריות לכלוך בניה,טיט,אבק וכו' ולשטוף בלחץ               
 מים.               

 
 נכיים יש לעצב רולקות מחומר צמנטי  משטחים א-.לאורך מפגשי תשתית אופקית2            

 ס"מ. 3×3פולימרי כדוגמת "סיקה רפ" מתוצרת "סיקה" במידות                 
 

 .על גבי הבטון ברצפה ובדפנות,יש ליישם חומר  צמנטי הידראולי גמיש 3            
 ללת של  " מתוצרת "סיקה" או שו"ע,בשכבות,בכמות כו107מסוג "סיקה טופ סיל               
 מ"ר לפי הנחיות היצרן.במפגשים שבין המשטחים האנכיים והרצפות,יש \ק"ג 4              
 להניח בין שתי שכבות האיטום רשת מפוליפרופילן עמידה באלקלי,אשר תגשר על              
 ס"מ לכל כיוון.את החומר הנ"ל יש ליישם 10-קו המפגש.רוחב החפיפה יהיה כ              

 בור שאיבה.\ברציפות על הרצפות ודפנות פיר המעלית              
 

 ( 37,38)ראה פרטים  הנחיות כלליות לאיטום חלונות בקירות חוץ 05.07
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 .יש ליישר והחליק את דפנות הבטון לפני התקנת החלונות.על פני הדפנות 1           
 "  107הנ"ל יש ליישם חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת "סיקה טופ סיל              
 מ"ר לפי הנחיות היצרן. \ק"ג 3מתוצרת "סיקה" או שו"ע בכמות של              

 
 לפחות להרחקת המים מהחלונות.האדנים 1%בשיפוע של  .יש להתקין אדנים 2           

 יהיו ,עם בליטה אחורית עילית המונעת חדירת מי גשמים מתחת לחלון ואף מים              
 לניקוז המים הגולשים.             

 
 .האיטום בין המשקופים הסמויים לפתחי הבטון,יבוצע עם מסטיק פוליאוריתני3         

 " מתוצרת "סיקה" או שו"ע,לאחר ניקוי השטח ושימוש FC 11סוג "סיקהפלקס מ             
 יבוצע איטום נוסף ע"י הדבקתבנוסף לעיל בפריימר מתאים לפי הנחיות היצרן.             
 כדוגמת "טרלבורג " או שו"ע,העומדות בדרישות ת"י EPDMריעות י             

 )מסופקות ע"י חברת "דבטק"( בין המשקופים הסמויים לבטונים  2חלק   1430            
 ס"מ  בגליפים )מהסף למעלה(.במקומות בהם קיים חיפוי  20-לפחות באזור הסף ו            
 .הדבק יהיה משחתיEPDMיריעות אבן בגליפים,כל הגליפים יאטמו באמצעות             

 " המסופק ע"י חברת "דבטק"(.  1649מהסוג המומלץ ע"י היצרן )כדוגמת "דינול             
 תשתית הבטון חייבת להיות ישרה וחלקה.יש להמנע ככל האפשר מהחדרת            

 יותר  .במידה שהנ"ל הכרחי להחדירם בחלק החיצוני בEPDM- ברגים ליריעות ה            
 האפשרי של הגליפים.את מקום החדירה יש לאטום עם מסטיק המומלץ ע"י             

 .המפקח יוודא שהקבלן ינקוט בכל הצעדים בכדי למנועEPDM-יצרן יריעות ה            
 תודבקנה בחפיפה   EPDMפגיעה ביריעות בעת העבודות השונות.יריעות ה            
 לחומר האיטום שעל פני תשתית הקירות לפני חיפויים באבנים.ס"מ  10של             

 
 האיטום בין משקופי האלומיניום למשקופים הסמויים יבוצע באמצעות סיליקון .4         
 לפיאו שו"ע,"  CHEMIE OTTO" מתוצרת "  S NOVASIL  10נייטרלי מסוג "             

 ,תוך דחיסת המסטיק כנגד גליל תומך איםהיצרן,כולל שימוש בפריימר מת הנחיות             
 . 6.4.2חלק א' סעיף  4068מחומר ספוגי כגון פוליאתילן מוקצף כנדרש על פי תקן              
 האיטום יבוצע משני צידי הפריט,מבפנים ומבחוץ.האיטום מהצד הפנימי יבוצע             
 ויבוקר לפני הרכבת ההלבשות של הפריט.            

 
 (39אדניות בפיתוח )ראה פרט הנחיות לאיטום  .0805

 
 עם מערכת  דפנות בתי הגידול יש לבצע איטום של תחתית רצפות ו.1           

 מ"מ כל אחת  4בעובי ,SBSריעות ביטומניות מושבחות בפולימר י שכבתית של-דו             
 והמכילות מוסף נגד שורשים.  Mברמה   3חלק   1430 העומדות בדרישות ת"י             

 
 לפי הנחיות   יטוםדפנות של בתי הגידול לאהכן את תשתית הרצפות וה.2           

 ל ליכלוך,אבק.נקה היטב את התשתית מכ1חלק   1752ת"י              
 לקבלת בטון ישר ויציב.בצע תיקונים בפני שטח הבטון בתשתית בטון  שמנים,שיירי              
 כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנטי האופקית ובקירות             
 סדקים.בצע החלקהואטום ו"ע מתוצרת "טורו"  או ש פולימרי כדוגמת "טורייט"              
 הבטון עד לקבלת שטחים ישרים,חלקים ויבשים.את הסדקים מיכנית ביבש של פני             
 אטום באופן הבא:בעזרת דיסק מתאים,העמק והרחב את או הפסקות היציקה             
 ס"מ.הקפד כי דפנות  1ס"מ ועומק  1ליצירת מרווחים ברוחב   הסדקים בתשתית             

 יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר האיטום.אטום את המרווחים שיתקבלו             
 באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני העומד בדרישות   המרווחים הנ"ל             

 " מתוצרת "סיקה" או שו"ע. HP 2 PRO"סיקהפלקס  כדוגמת 1536ת"י              
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 ת האופקית במשטחים הנ"ל לכיוון פתחי .יש לצקת שיפועים בתשתי3           

 שיפועים מינימלי של ,בהתאם לתוכנית השיפועים, בשיעורממדה בטוןניקוז,             
             1.5%  . 

 
 משטחים אנכיים רולקות צמנטיות  -.עצב במפגשי תשתית אופקית 4           

 ות עצב עם טיט צמנטי אקריליס"מ.את הרולק 5*5פולימריות קעורות במידות               
 ק"ג מוסף אקרילי   10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50שהרכבו כדלהלן:              

 יתבצע ע"י הרבצת הטיט ממשקל הצמנט(,מים לפי הצורך.היישום 20% -)כ              
 ייבוש מילוי עם טיט  המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר              
 מושלם. לכיסוי              

 
 יישם על פני התשתית האופקית ועל הדפנות עד למפלס הגבוה .5           

 "  101המתוכנן,פריימר ביטומני כדוגמת "פריימקוט   הגינון ס"מ ממפלס 30 -ב             
 שעות לייבוש 4 -מ"ר.המתן כ \גר' 300ערך,בכמות של  שווה מתוצרת "ביטום" או             
 האיטום.על פני הפריימר יישם שכבת  פעולות הפריימר לפני המשך             

 מ"ר.\ק"ג 3של  והחלקה,בכמות חם לאיטום יישור  85\40ביטומן              
 

 משטחים אנכיים ,יריעות חיזוק  -ופקיתהלחם במפגשי תשתית א.6           
 מ"מ עם גימור פן  4ביטומניות שתהיינה זהות ליריעות איטום התשתית,בעובי              

 ס"מ מהיריעות 15עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות              
 לחמנה על התשתית ס"מ מהיריעות תו 15 -תולחמנה על התשתית האופקית וכ             
 ס"מ.קצוות יריעות החיזוק  10האנכית.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של              
 "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.              

 
 ס"מ ממפלס הגינון   30-הלחם על התשתית האופקית והדפנות עד למפלס הגבוה ב.7           

 ,בעובי    SBSהמתוכנן שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר              
   3חלק  1430מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות בדרישות ת"י  4             
 מוסף נגד שורשים.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה  והמכילות Mברמה              
 ליריעות החיזוק שעל התשתית האופקית. ס"מ ותולחמנה בחפיפה 10של              

 
 הלחם לשכבת היריעות התחתונה את שכבת האיטום העליונה זהה.8           

 פיות היריעות ס"מ.הקפד שח 10תולחמנה זו לזו בחפיפה של  לתחתונה.היריעות             
 וחב יריעה ביחס לאלו של היריעות התחתונות.ר  1\3 -העליונות תוזזנה ב              

 
 יש לקבע את קצוות היריעות על התשתית האנכית עם פרופיל אלומיניום.9           

 מ"מ,באמצעות דיבלים המוחדרים במכה כגון  1.5* 10\35\5במידות               
              36\6\5 UN UPAT  ס"מ.את המרווחים שבין 20,בקצוות הפרופיל אחד לכל 
 הבטון והפרופיל יש למלא במסטיק אטימה אלסטומרי פוליאוריתני כדוגמת              
 " מתוצרת "סיקה" או ש"ע. FC 11"סיקהפלקס               

 
 עות צווארונים ביטומניים לאיטום.חדירות צינורות לבטון יש לאטום באמצ10         
 חיפוי \"  או באמצעות שתי רצועות חיזוק  DALLMERסביב צינורות מתוצרת "               

 ביטומניות הזהות לאיטום התשתית.קבע את יריעות החיפוי בקצה              
 מסוג מ"מ ויישם מסטיק ביטומני 12.5העליון עם חבק מפלדת אל חלד ברוחב               

 " מתוצרת "פזקר" או שו"ע בקצה העליון.    18"פזקרול               
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 מתוצרת  4"  קולטני מי גשם בקוטרהניקוז באדניות  .התקן בפתח11         
                "DALLMER  מסוג "דלביט" לגגות מרוצפים.גוף הקולטן בנוי " 

 מ"מ  4בעובי   S.B.Sמפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת צווארון ביטומני מסוג               
 מ"מ המולחם לגוף הנקז בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י  500ובקוטר               
 מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן 1.6טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן בעובי               
 יריעות הביטומניותהפלס הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה אליו.את מצוי במ              
 של התשתית האופקית הלחם לצווארון של קולטן המים.בעת החדרת הצינור              
 התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת                
 ו"ע או יישם סביבו אטם מגומי.     " מתוצרת "סיקה" או ש FC 11"סיקהפלקס               

 
   לפני הגינון,יש לפרוש על פני יריעות האיטום שעל התשתית האופקית והדפנות.12         

 לפי הנחיות היצרן.              "ZINCO"מתוצרת  "WSB 80 LB"יריעות מחסום שורשים מסוג               
 
 הגנה מסוג "פז דריין פלוס" \פני יריעות מחסום השורשים ,יריעות ניקוז.התקן על 13         

 מתוצרת "פזקר" לפי הנחיות היצרן.על פני היריעות הנ"ל יש לצקת בטון הגנה               
 ס"מ עם זיון,לפי הנחיות קונסטרוקטור.  5בעובי                

 
 (  645,4הנחיות לאיטום מדרגות חוץ )ראה פרטים  05.09

 
 ס"מ לפחות.סתום את אזורי  1.חתוך ברזלי זיון בולטים וברזל מידה לעומק 1           

 " מתוצרת  2החיתוך עם חומר צמנטי הידראולי מהיר יבוש מסוג "סיקה רפיד              
 ס"מ סביב צנרת חודרת וכדומה ולאטום 1×1"סיקה".יש לסתת פאזה של              
 " מתוצרת "סיקה".  FC 11יום מגמר היציקה עם מסטיק "סיקהפלקס  21בתום              
 יש לנקות את התשתית משאריות לכלוך בניה,טיט,אבק וכו' ולשטוף בלחץ              
 מים.יש ליישר היטב את השטחים המיועדים לאיטום ולנקותם מכל לכלוך.לאורך              
 ס"מ מ "סיקה רפ" מתוצרת "סיקה".  3* 3קיר בנין,יש לעצב רולקה -מדרגות מפגשי             

 
 ס"מ על קיר בנין גובל,יש ליישם חומר  30.על פני תשתית המדרגות ועד לגובה  2           

 ביטומני פוליאוריתני ,כדוגמת "היפרדזמו פי.בי",מתוצרת              
 מ"מ,לפי הנחיות היצרן.במפגשים שבין  3אלכימה",בשכבות,בעובי יבש של              
 המשטחים האנכיים והאופקיים,יש להניח בין שתי שכבות האיטום רשת              
 10-מפוליפרופילן עמידה באלקלי,אשר תגשר על קו המפגש.רוחב החפיפה יהיה כ             

 ס"מ לכל כיוון.את החומר הנ"ל יש ליישם ברציפות על הרום והשלח של המדרגות               
 ס"מ. 30וקיר הבנין עד לגובה               

  
 .עבודות הריצוף והחיפוי של אריחי החוץ תתבצענה באמצעות דבקים מתאימים לפי 3           

 תוכניות אדריכלות.               
 

 פוגה" לפי -אפו 54.את הפוגות יש למלא עם רובה אפוקסית מסוג "סיקדור 4           
 הנחיות היצרן.בכל מקרה מומלץ להשאיר מספר פוגות  כתפרי דמה ולמלא אותן             
 " מתוצרת "סיקה". PRO 2במסטיק "סיקהפלקס              
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 ות בטון במפלסים שונים גגאיטום ובידוד תרמי של הנחיות ל .1005
 ( 25-12)ראה פרטים           

 
 כללי  .11005
 

   בטון ותלהלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום ובידוד תרמי של גג            
 של יריעות  שכבתית-דו מערכת אמצעותב יתבצעות, איטום הגגבמפלסים שונים.            
 בדרישות  העומדות אחת מ"מ כל  4 עוביב SBS ביטומניות מושבחות בפולימר             

 . 2-ו 1חלקים   1752ת"י  הנחיות לפי תתצענה .העבודותMברמה   3חלק   1430ת"י             
 

 לאיטום הכנת תשתית הגג .10205
 

 .   1חלק  1752הכנת תשתית הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י             
 השטחים יהיו נקיים ויבשים.הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה,             
 חלקים,ללא "מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי הגגות ייבדק             
 ובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור ביןעיצוב השיפועים ושיעורם וכן יע            
 המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגגות.תשומת לב מיוחדת תינתן             
 למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם.חוטי קשירה,             
 עים  מ"מ לפחות והשק 15שנותרו לאחר פירוק הטפסות יקוצצו לעומק              
 ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננו ויבוצעו ע"י            
 הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח            
 הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקעים עם             
 טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.הסדקים יאטמו באופן הבא:בעזרת דיסק            

 ס"מ   1מתאים,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב              
 ס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום  1ועומק              

 חומר האיטום.אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני             
 .באזור המפגשים עם   E 12.5 – Fמסוג   1536אלסטומרי העומד בדרישות ת"י             
 . 20 -דלתות כניסה לגגות יש לצקת ספים מוגבהים מבטון ב            

 
    התקנת בידוד תרמי בגגות .31005
 

 .יש לנקות  היטב את התשתית מכל ליכלוך,אבק,שמנים,עד לקבלת בטון ישר 1            
 ויציב.              

   
 ומד בדרישות התקן  .יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני הע2            

              41 – D ASTM שעות 4מ"ר.יש להמתין לייבוש הפריימר \גר' 300 ,בכמות של 
 לפחות.              

 
 פוליסטירן מוקצף  .יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות 3            

 מנושב ,באמצעות ביטומן1חלק  1229העומדים בכל דרישות ת"י ,ס"מ 5בעובי               
 ובכל השטח. בשיטה החמה.ההדבקה תהיה מליאה,75\25              

 
 יציקת שכבת שיפועים מבטקל .41005
 

 בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור,יש לצקת שכבת שיפועים מבטקל בצפיפות            
 לפי תוכנית 1.5%מגפ"ס,בשיעור מינימלי של  4מ"ק,חוזק \ק"ג 1200            
 .העובי המינימלי של1513השיפועים ובהתאם להנחיות שבת"י            
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 ה באופן הבא:ס"מ.יצירת השיפועים תיעש 4הבטקל יהיה             
 

 .יש לוודא שפתחי הניקוז בגג סגורים למניעת חדירת בטקל בשעת היציקה או1            
 אחריה.                 

 .יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.השיפועים 2            
 . 1.5%יהיו בשיעור מינימלי של                  

 קר -.יש להכין את הבטקל בהתאם להנחיות וליישם אותו על לוחות הקל3            
 שעל הגג.                 

 של הבטקל למשך ימים לפחות.במקרה ונוצרו  .יש לבצע  לאשפרה מליאה4            
 סדקים יש לאטמם לפני התחלת פעולות האיטום.                

 
    עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות .51005
 

 לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי            
 ס"מ.את הרולקות 5*5ת תהיינה קעורות במידות  מעקות.הרולקו-תשתית אופקית             
 יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:            
 ממשקל הצמנט(,מים לפי  20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט,  50            

 הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה            
 מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.            

 
 הנחיות ליישום מערכת האיטום  .61005
 

 כדוגמת ,יש ליישם פריימר ביטומני האחרוןגשם ה לאחר יים.לא פחות משבוע 1            
 מ"ר  \גר' 300בכמות של " מתוצרת "ביטום" או שו"ע,  101"פריימקוט               
 שעות לייבוש הפריימר   4 -איטום.יש להמתין כ ל המיועדים  על פני השטחים              
 האיטום.  פעולותלפני המשך               

   
 משטחים אנכיים ,רצועות חיזוק ביטומניות-.הלחם במפגשי תשתית אופקית 2            

   1430מ"מ,העומדות בדרישות ת"י  4בעובי  SBSמושבחות בפולימר               
 עם גימור פן עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק  Mברמה  3חלק               
 ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית  15יהיה כזה שלפחות                
 היריעות ס"מ מהיריעות תולחמנה על על התשתית האנכית. 15  -וכ              

 הגבהות  \פוליאוריתני שעל ספסלים\תיושמנה בחפיפה לציפוי הביטומני              
 ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10זו לזו בחפיפה של  יריעות תולחמנהבמעקות.ה              
    אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית. "תגוהצנה" כדי למנוע              

 
 ביטומניות עם חורים,מהסוג המוגדרמאזנות אדים תשתית ,יריעות הש על .פרו3            

 ,העשויות מביטומן משופר בפולימר,בעובי 2חלק  1752בת"י  1בטבלה  3כמין               
 מ"מ לפחות וצפיפות החורים ליחידת שטח 30מ"מ מקסימום.קוטר החורים  1.5               

 חורים למ"ר.היריעות תפרשנה מהמקום הנמוך לגבוה ובחפיפה   100 היא              
 בין יריעות סמוכות.באזור החפיפה,הדבק את היריעות אלו לאלו ס"מ 20של               
 .כמו כן במשולב עם שכבת החציצה,התקן בגג נשמים85\40 באמצעות ביטומן              
 מ"ר,שדרכם ישוחררו  60בכמות של יחידת נשם אחד לכל  )אורים( ניאופרנים,              
 בין שכבת החציצה והתשתית.הנשמים יותקנו מתחת לשכבת   האדים הכלואים              
 טום הביטומניים אל האוורים.ויאפשרו חיבור מלא של חומרי האי  החציצה              

 
 ,שייושם בכמות המבטיחה85\40.יישם על יריעות החציצה שבגג,ביטומן חם מסוג 4            
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 מילוי החורים וציפוי היריעות.               
 

 .הלחם על התשתית האופקית,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות  5           
 , Mברמה  3חלק  1430עומדות בדרישות ת"י ה SBSמושבחות בפולימר               

 מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק.היריעות תולחמנה 4בעובי                
 ס"מ ותולחמנה בחפיפה ליריעות  10זו לזו בחפיפה של              
 החיזוק שעל התשתית האופקית.             

 
 אזורי מפגשי תשתית  .הלחם שכבה תחתונה של יריעות חיפוי ב6            

 מ"מ,  4יריעות החיפוי בעובי או מעקות בנויים. \קירות מבנה ו -אופקית              
 ליריעות החיזוק עם גימור פן עליון  תהיינה זהות              
 ס"מ לפחות עם יריעות 20תולחמנה בחפיפה של  מחומר דק.יריעות החיפוי הנ"ל              
 ס"מ לפחות על 20התחתונות ותולחמנה עד לגובה של  איטום התשתית              
 ס"מ. 10האנכיים.יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשניה בחפיפה של  המשטחים              
 החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהן              
 רוחב יריעה.      1\3 -לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ              

 
 .הלחם לשכבת היריעות התחתונה שעל התשתית האופקית שכבה עליונה של 7            

 יריעות ביטומניות הזהה לשכבה הראשונה אך עם גימור פן עליון מאגרגט               
 ס"מ ובחפיפה מליאה  10ה של גס.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפ               

 ליריעות החיפוי התחתונות.הזז את חפיות יריעות השכבה              
 רוחב יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה. 1\3העליונה בשיעור של               
 

 הלחם את יריעות החיפוי מעקות בנויים,\קירות מבנה -במפגשי תשתית אופקית.8            
 הזהות ליריעות החיזוק אך עם גימור פן עליון מאגרגט גס. העליונות              

 ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה  10זו לזו בחפיפה של  היריעות תולחמנה              
 לפחות ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה  ס"מ  20בחפיפה של               
 ס"מ לפחות על 30במעקות עם אף מים,או עד לגובה  המים  עד לתחתית אף              
 לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות .אחרים בגג משטחים אנכיים               
 קבע את רצועות החיפוי בגגות ס"מ. 2השטח האנכי וברוחב  לכל אורך החיפוי               
 ודיבלים מיוחדים    2*  6\30\ 6עם פרופיל אלומיניום   האנכיים למשטחים              
 הבטון והפרופיל מלא באמצעות מסטיק אטימה מסוג  המרווחים בין ס"מ.את 20כל              

  מתוצרת "סיקה" או שו"ע. "  FC 11"סיקהפלקס                
 

 על בסיס .צבע את החפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות,באמצעות צבע9            
 אלומיניום כדוגמת "סילברפז" מתוצרת "פזקר" או שו"ע, -ביטומן              

 מ"ר.          \גר' 300בשתי שכבות בכמות כוללת של               
 

 אטום חדירות כבלי מיזוג אויר לבטון באופן הבא:.10           
 .הכנס שרוול פלסטילבטון שבגג,התקן בפתח שבבטון, שרוולבמקום שבו חודר ה               

 שרוולהתקשורת,לתוך \החשמל את כבלי יחידת מיזוג האויר ,או את כבלי               
 .אטום את מפגשי השרוול והתשתית האופקית עם צווארון ביטומניפלסטיה               

 מתוצרת "דלמר",לאיטום מעברי צנרת שיולחם ליריעות האיטום הביטומניות לפי                
 השרוול העליון של על הקצהאת תוספת "מקל הסבא" הלבש הנחיות היצרן.               
   האנכי.               

 
 טיח חוץ   .על פני מעקות בטון חשופים מעל יריעות האיטום,יש ליישם מערכת11           
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 מ"מ ושתי 5,כולל שכבת הרבצה בעובי 1חלק  1920העומדת בדרישות ת"י                
 מ"מ.לאחר אשפרת הטיח הנ"ל, יש ליישם 15שכבות טיח חוץ בעובי כולל של                
 כדוגמת מערכת  1חלק  1731עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י                

 "רב גמיש" של "טמבור" או שו"ע,לפי הנחיות היצרן.                
 

 .יש לאטום גגוני פירים מבטון באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי כדוגמת  12           
 מ"ר\ק"ג 3"מולטיגג" מתוצרת "ביטום", שייושם בשכבות בכמות כוללת של                 
 לפי הנחיות היצרן.                 

 
 .יש לבצע איטום של ספי כניסה מוגבהים לגגות באמצעות שתי רצועות 13           

 חיפוי בהתאם לפרט המצורף לעיל. \חיזוק                 
   

 .ציוד בגג יונח על הגבהות בטון.14           
 

 איטום מעברי תעלות מיזוג אויר בבטון בגג  05.107
 

 .תעלות מיזוג האויר 3.2.6סעיף  1חלק  1752ת"י  להנחיותהאיטום יבוצע בהתאם              
 להם מבנה מכסה.המבנה המכוסה ומידותיו יתאימו  יועברו דרך פתחים שייבנה             
 העליון של גגון המבנה המכסה יתוכנן בשיפוע של למתואר בפרט המצורף.הפן              

 ה.אף המים יתוכנן לאורך הפיאות הצדדיות בניצב ל )מינ'( כלפי התעלה,או 5%             
 המים.החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של הנמוכות בכיוון זרימת             
 בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים  כלפי הגג.המרחק 5%             
 האיטום,תחזוקתו השוטפתלפחות.המרחק יאפשר את התקנת  ס"מ 30יהיה               
 בעתיד.סביב תעלת מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח.עצר המים וחידושו             
 ס"מ לפחות פנימה מקצה גגון המבנה המכסה וייצור סביב התעלה  15 ימוקם             
 מיזוג האויר ס"מ לפחות.אם לא מתקינים מעל פתח מעבר תעלת  4שגובהה  בליטה             

 מבנה מכסה כמתואר לעיל,יתוכנן גימור הקצה העליון של האיטום סביב התעלה              
 כמתואר בפרט המצורף.גימור זה יתוכנן ע"י מתכנן מיזוג האויר ויותקן ע"י             
 יבוצע איטום של מתקין מערכת מיזוג האויר,לאחר גמר עבודות איטום הגג.             

 גגות מבני מכסים באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי מסוג "לייגו" מתוצרת              
 מ"ר לפי הנחיות היצרן.  \ק"ג 3"כמיפרוד" שייושם בשכבות בכמות כוללת של              

 
 או יחידות ציוד אחרות\או קולטי שמש ו\יחידות מיזוג אויר ורצפה מתחת ל .10805

 
 ,יש להלחים היחידההאיטום בקטע הגג שעליו תיושם רצפת .על פני יריעות 1           

 מ"מ,הזהות ליריעות איטום 5שכבה שלישית של יריעות איטום ביטומניות בעובי              
 מטר מכל צד של הרצפה הנ"ל.היריעות תולחמנה 1התשתית,כך שתבלוטנה              
   ס"מ בין יריעות סמוכות.  10ה של במלואן ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפ              

 
 תהיה רצפה צפה על יריעות בידוד אקוסטי יחידת מיזוג אויר,.הרצפה מתחת ל2           

 מוקצף.על תשתית הבטון האטומה ביריעות ביטומניות, יש להניח מפוליאתילן             
 ס"מ.היריעות תודבקנה זו 5" מתוצרת "פלציב" בעובי  GA – 250"פוליפום   יריעות             
 צדדי המסופקים ע"י "פלציב".על פני היריעות הנ"ל יש  -בחפיפה עם פסי דבק דו לזו             

 יש לצקת בהיקף הבסיס חגורות  לצקת בסיס בטון לפי הנחיות הקונסטרוקטור.             
 האקוסטי.את המפגש בין החגורות ויריעות  בטון שיגנו על יריעות הבידוד             
 חיפוי ביטומניות.   \איטום התשתית יש לאטום עם שתי רצועות חיזוק             
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 איטום פתחי הניקוז  05.109
   
 " מסוג DALLMERמתוצרת "  4התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר "                
 "דלביט".גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת               

 מ"מ המולחם לגוף הנקז 500מ"מ ובקוטר  4בעובי   S.B.Sצווארון ביטומני מסוג                
 בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן               

 מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית  1.6בעובי               
 חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשתבגג מרוצף הסמוכה אליו.              
 מ"מ בתוספת תושבת למאריך 1.6ובעובי   150*150נירוסטה מרובעת בגודל                

 קפד שצוארון את יריעות האיטום הביטומניות של התשתית מ"מ.ה 145  בקוטר              
 צווארון של קולטן המים.בעת החדרת הצינור התחתון שלל הלחם האופקית              
 " או  FC 11מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס  הקולטן לפתח הניקוז              
 אטם מגומי.  "ע או  יישם סביבווש              

 
 אזורי הסעדה  \מטבחונים\הנחיות לאיטום חדרים רטובים )שרותים 5.110

 ( 31-26ראה פרטים           
 

             
 מטבחונים \ירותיםשבמפרט זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות של            
 אזורי הסעדה וכו'.            
              
 האיטום יתבצע בשני שלבים:על הרצפה הקונסטרוקטיבית,ייושם חומר איטום צמנטי             
 מ"ר.\ק"ג 2",מתוצרת "סיקה",בכמות של  107הידראולי,כדוגמת "סיקה טופ סיל             
 בשלב זה,תונח הצנרת ותבוטן.על חומר האיטום הנ"ל,ייושם מדה הגנה,            
 ס"מ. 5  בעובי            
               
 בשלב השני,ייושם על מדה הבטון,חומר איטום ביטומני פוליאוריתני אלסטומרי             
 " מתוצרת "אלכימה",או שו"ע,בעובי יבש מינימלי  PBכדוגמת ""היפרדזמו             
 מ"מ.על גבי חומר האיטום,יש ליישם יריעות הגנה מפוליאסטר 3של             
 מ"ר.על פני יריעות ההגנה הנ"ל יש ליישם מילוי  \גר' 400לא ארוג במשקל             
 מיוצב,שעליו ייושם הריצוף.             

                        
 מבלוקים או מגבס,יש לצקת במידה שהקירות אינם מבטון יצוק,אלא            
 ס"מ ממפלס הריצוף  10-בתחתית הקירות הנ"ל,חגורות בטון במפלס הגבוה ב            
 המתוכנן.על פני קירות מבלוקים,יושם טיח חוץ תקנית העומדת בדרישות ת"י             
 ר צמנטי .על הטיח הנ"ל במקלחות לאחר אשפרתו,יש ליישם חומ2-ו  1חלקים  1920            
 מ"ר לפי הנחיות \ק"ג 2,בכמות של 1חלק  390הידראולי העומד בדרישות מפמ"כ             
 היצרן )בחדרי שרותים אין צורך ביישום החומר הצמנטי ההידראולי הנ"ל על            
 המערכת הטיח שעל הקירות(.             

                           
 לביצוע האיטום הנחיות  .11105

 
 .לפני תחילת ביצוע האיטום,יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה,חשמל,תקשורת 1            

 או כל עבודה אחרת אשר עלולה לפגוע באיטום.בטן צנרת מים וניקוז עם טיט                
 טי והחלקהצמנטי פולימרי.הביטון ייעשה תוך יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנ               
 שלו.נקה היטב את השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז.יש להקפיד שחדירות                
 הצנרת דרך הקירות יהיו מעל מפלס האיטום,למעט ניקוז הריצוף,ניקוז האיטום וכן                



 

76 
 

 צנרת או שרוולי פלדה החודרים אנכית דרך הרצפה.                
 

 בפתח היציאה מהחדר,יש לצקת חגורת בטון דקה,כדי ליצור הפרדה ולמנוע.2            
 מעבר מים ורטיבות מהחדר הנ"ל לחדר סמוך.גובה החגורה יהיה בגובה שכבת                 
 ס"מ.    5חול המילוי ורוחבה כרוחב הפתח ועוביה                 

  
 .נקה את תשתית הקירות מכל ליכלוך,שומנים ושאריות בניה ואבק.יישם במריחה3            

 על בלוקים הקירות עם מאלג,שכבת הרבצה מוכנה לשימוש העומדת בדרישות                
 מ"מ ולפי הנחיות היצרן.על פני שכבת ההרבצה יישם 5עובי  ,ב1חלק   1920ת"י                
 מ"מ,לפי הנחיות  15בעובי של עד   1חלק  1920טיח מיישר העומד בדרישות ת"י                
 היצרן.                  

 
 .בתשתית הרצפה,קצץ חוטי ברזל,סתת בליטות בטון ומלא חורים בטיט צמנטי  4            

 פולימרי.נקה היטב את הרצפה,בעזרת מטאטא ושטוף במים.אין ליצור שלוליות.                
 הרצפה צריכה להיות יבישה.                  

 
 "  107.על פני הרצפה יש ליישם חומר צמנטי הידראולי,כדוגמת "סיקה טופ סיל 5            

 מ"ר.בשלב זה,ייותקנו הצנרות ויבוטנו.\ק"ג 2מתוצרת "סיקה",בכמות של                
 ס"מ.   5על חומר האיטום הנ"ל,יש ליישם מדה בטון בעובי                

 
 .על מדה הבטון,יש ליישם בשכבות,חומר ביטומני פוליאוריתני אלסטומרי,כדוגמת 6            

 .החומר ייושם בשכבות,עד לקבלת עובי יבש  "אלכימה"" מתוצרת PB "היפרדמו               
 מ"מ,לפי הנחיות היצרן.   3מינימלי של                
                 

 .על פני הקירות המטוייחים מבלוקים,במלקחות,יש ליישם חומר 7            
 ,כדוגמת  1 חלק 390צמנטי הידראולי גמיש העומד בדרישות מפמ"כ                
 מ"ר לפי הנחיות היצרן. \ק"ג 2" מתוצרת "כרמית",בכמות של 502"איטומט פלוס                
 ס"מ, 10-לכל גובה הקירות.בשרותים,החומר הנ"ל ייושם,עד למפלס הגבוה ב               
 ירותממפלס הריצוף המתוכנן. על גבי לוחות גבס,יש ליישם את החומר הנ"ל,יש               
 על הלוחות.               

 
 .יש לבצע איטום סביב יציאות מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום,כך שניקוז8            

 המים מעל שכבות האיטום יהיה חופשי ובלתי מופרע.יש להתקין בפתחי                 
 הניקוז מחסומי רצפה פלסטיים עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר".               
 לפני החדרת צווארון הקולטן לפתחים יש ליישם בינם לבין הבטון שמסביב               
 י מתאימים.חומר האיטום הההידראולי צמנטי ייושם מתחת לצווארון אטמי גומ               
 הקולטן.חומר האיטום הביטומני האלסטומרי ייושם הן מתחת לצווארון                
 והן מעליו.יש לחבר צינור מאריך עם חורים למפלס הריצוף                
 צה העליון תיושם סבכה ממסגרת המתאים למחסומי רצפה מסוג "נקז כפול".בק               
 פלדה עם רשת נירוסטה לסינון.מסביב לצינור המאריך הנ"ל,יש ליישם חצץ+בד                
 סינון.                

   
 .איטום מעברי צינורות בקירות וברצפות יבוצע באמצעות אטם צינורות פלסטי 9           

 רצפה ולפי הנחיות היצרן.       \קירות ,במשולב עם איטום)ס"מ 10* 10)             
      

 .לאחר ייבוש מלא של שכבות האיטום )כשבוע ימים(,בצע בדיקת הצפה לפי10         
 . 1חלק  1476הנחיות ת"י                
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 .על חומר האיטום,יש ליישם יריעות גיאוטכסטיל על בסיס סיבים סינתטיים 11         

 .על היריעות הנ"ל, 1חלק  1463מ"ר העומד בדרישות ת"י \גר'  400במשקל               
 יבוצע ריצוף,על גבי מילוי מיוצב.               

 
 .הדבקת אריחי הקרמיקה על הקירות תבוצע באמצעות דבק תקני העומד12         

 ,בעל תו תקן,המתאים לפי הנחיות היצרן  1555ות"י  4004בדרישות ת"י               
 להדבקת אריחי קרמיקה הן על תשתית טיח תקני והן על תשתית טיח תקני               

 מצופה בחומר הצמנטי ההידראולי שישם על הקירות.              
 

 (  32תמך בפיתוח )ראה פרט הנחיות לאיטום קירות  .1205
 

 איטום קירות התמך יתבצע עם  חומר איטום ביטומני אלסטומרי כדוגמת "מסטיגום"           
 מ"מ לפי הנחיות היצרן.  3מתוצרת "ביטום",שייושם בשכבות בעובי יבש של           
 הגנה כדוגמת "פז דריין פלוס"\על פני חומר האיטום הנ"ל,ייושמו יריעות ניקוז           
 מתוצרת "פזקר" לפי הנחיות היצרן.           

 
 (  35)ראה פרט  הנחיות לאיטום קירות חוץ מטוייחים .1305
 

 על פני קירות מבלוקי איטונג ,יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת  .1           
 " מתוצרת "כרמית".על 710,כדוגמת "טיח חוץ   2-ו 1חלקים  1920בדרישות ת"י               

 " מתוצרת "כרמית"   720תיושם שכבת הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית  הבלוקים             
 " בשתי שכבות בעובי כולל 710מ"מ.על שכבת ההרבצה ייושם "טיח חוץ  5בעובי               
 מ"מ.היישום יתבצע לפי הנחיות היצרן.  15של              

 
 "  470קר -קר "בסיס טיח לקל-באזור גשרי הקור,יישם על לוחות הקל.2           

 מ"מ )כתחליף לשכבת ההרבצה(,לפי הנחיות היצרן.בעוד החומר 5-6בעובי                
 שם על החומר הנ"ל,רטוב הטבע בו רשת זכוכית עמידה באלקלי.לאחר אשפרתו יי              
 מ"מ לפי הנחיות היצרן.    15" בשתי שכבות בעובי כולל של  710"טיח חוץ               

 
   1731לאחר אשפרת הטיח,יש ליישם עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י .3           
 של ,כדוגמת "מערכת רב גמיש" של "טמבור",בשכבות בכמות כוללת 1חלק               
 מ"ר לפי הנחיות היצרן ובגוון והטקסטורה שיקבע ע"י האדריכל.\ק"ג 2              

 
 (        36 בתליה יבשה )ראה פרטאבן \ הנחיות לאיטום קירות חוץ מחופים בלוחות .1405
 

 לפני החיפוי ביבש של קירות החוץ יש לאטמם באופן הבא:           
 

 .את נקודות חדירות עוגני הנירוסטה המשמשים לקיבוע  החיפוי לקירות יש1            
 ס"מ.יש 1לאטום באופן הבא:חצוב מסביב לחדירת העוגן מרווח בעומק ורוחב                
 הנ"ל מכל ליכלוך,אבק,שמנים וכו'.יש לאטום את לנקות היטב את המרווח              
 "  FC 11המרווח הנ"ל באמצעות מסטיק אטימה פוליאוריתני כדוגמת "סיקהפלקס               
 מתוצרת "סיקה" או ש"ע לפי הנחיות היצרן.יש ליישם את המסטיק הנ"ל גם על              
     הקצה התחתון של העוגן.                

     
 .נקה את התשתית מלכלוך,שומנים,שאריות בניה ואבק.שטוף את התשתית במים2            

 פני הקירות,חומר הרבצה מוכן לפני יישום שכבת ההרבצה.יישם במריחה על              
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 " מתוצרת  720כדוגמת "הרבצה צמנטית  1920לשימוש,העומד בדרישות ת"י               
 מ"מ.בצע אשפרה כנדרש. 6-5"כרמית" עם מאלג' בעובי               

 
 .על פני שכבת ההרבצה,יישם  חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת 3            

 " מתוצרת "כרמית"  או שו"ע,בכמות כוללת של  502"איטומת פלוס               
 מ"ר,בשתי שכבות לפי הנחיות היצרן. \ק"ג 4              

 
 ( 44-40הנחיות לאיטום מרפסת בקומה א' )ראה פרטים  05.15

 
 כללי  .11505
 

 איטוםמרפסת בקומה א'.הלהלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום              
 " PBציפוי ביטומני פוליאוריתני מסוג "היפרדזמו יבוצע עם             
 מ"מ.היישום יתבצע לפי  3מתוצרת "אלכימה" או שו"ע,בעובי יבש מינימלי של             
 או ממדה בטון לפי \הנחיות היצרן.השיפועים במרפסות יהיו בבטון הקונסטרוקטיבי ו            
 הנחיות הקונסטרוקטור.             

 
 הכנת תשתית המרפסות לאיטום  .21505
 

 .  1חלק  1752המרפסות לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  הכנת תשתית            
 השטחים יהיו נקיים ויבשים.הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה,             
 חלקים,ללא "מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי הגגות ייבדק             
 עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין            
 המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגגות.תשומת לב מיוחדת תינתן             
 למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם.חוטי קשירה,             
 מ"מ לפחות והשקעים   15רוק הטפסות יקוצצו לעומק  שנותרו לאחר פי            
 ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננו ויבוצעו ע"י            
 הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח            
 הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקעים עם             
 טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.הסדקים יאטמו באופן הבא:בעזרת דיסק            
 ס"מ   1מק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב  מתאים,הע            
 ס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום  1ועומק              
 חומר האיטום.אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני            
 .באזור המפגשים עם   E 12.5 – Fמסוג   1536אלסטומרי העומד בדרישות ת"י             
 בהתאם לפרטי האדריכלות. 20 -דלתות כניסה למרפסות יש לצקת שיניים מבטון ב            

 
 ממדה במרפסות  יציקת שכבת שיפועים  .15305

 
 במרפסות ובכפוף להנחיות הקונסטרוקטור,יש לצקת  התשתית האופקית על פני             
 לפי  1.0%,בשיעור מינימלי של מדה בטון מ  שכבת שיפועים             
 השיפועים  ס"מ.יצירת 4יהיה  עובי המינימלי של הבטקל.התוכנית השיפועים              
 תיעשה באופן הבא:             

   
 בשעת היציקה או בטון.יש לוודא שפתחי הניקוז סגורים למניעת חדירת 1             

 אחריה.                 
 .יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.השיפועים 2             

 . 1.0%יהיו בשיעור מינימלי של                  
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 התשתית האופקית  בהתאם להנחיות וליישם אותו על  מדה.יש להכין את ה3             
 שעל המרפסת.                 

 
 יום לפחות.במקרה ונוצרו  21למשך  מדהשל הויבוש .יש לבצע  לאשפרה מליאה 4             

 סדקים יש לאטמם לפני התחלת פעולות האיטום.                 
 

    עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות .15405
 

 לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי            
 ס"מ.את הרולקות 3*3מעקות.הרולקות תהיינה קעורות במידות  -תשתית אופקית             
 יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:            
 ממשקל הצמנט(,מים לפי  20% -ג מוסף אקרילי כק"  10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט,  50            

 הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה            
 מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.            

 
 הנחיות ליישום מערכת האיטום  .15505

           
 חומר ביטומני פוליאוריתני מסוג  מצעות איטום הרצפה יבוצע בא.1            

 " מתוצרת "אלכימה" או שו"ע.בשלב ראשון,יש ליישם על PB"היפרדזמו                
 ס"מ 20-התשתית האופקית,הרולקות ומשטחים אנכיים,עד למפלס הגבוה ב               
 יישם ממפלס הריצוף פרימר המומלץ ע"ייצרן החומר הנ"ל.לאחר יבוש הפריימר,               
 מ"ר.\ק"ג 1.5-כהנ"ל,בכמות של  החומר במריחה שכבה ראשונה שלעליו                

 
 יבוש השכבה הראשונה,מרח עליה שכבה שניה של החומר הנ"ל,בכמות   .לאחר2             

 מ"ר )כולל על הרולקות והקירות(.אין לאפשר כניסה \ק"ג 1.5בכמות של                 
 שעות.   24למשך  מרפסתל                

 
 .באזורי מפגשי תשתית הבטון של המרפסות ופנים המבנה,יש לצקת שן3            

 " או שו"עכמיפרוד" מתוצרת "   500יסוד בטון ע"ג פריימר הדבקה מסוג "                
 מסוג סף לא מוגבה )ראה פרט מצורף(.מפלס הריצוף בחוץ יהיה נמוך                
 ס"מ לפחות ממפלס הריצוף בפנים.איטום שיני הבטון יבוצע באמצעות  2-ב               
   מ"מ כמתואר לעיל. 3חומר האיטום הנ"ל בעובי יבש של                

 
 .על פני חומר האיטום בתשתית האופקית,יש ליישם בד גיאוטכני במשקל 4            

 ס"מ בין יריעות סמוכות לפי הנחיות היצרן.  20מ"ר ובחפיפה של \גר' 400                
              

 מעברי צינורות בבטוןאיטום  .15605
 

 בטון פולימרי ,מסביב לצינור ,יש לצקת רולקהמדהלאחר יציקת שכבת השיפועים מ             
 את מפגשי התשתית  הבא יש לאטום ס"מ.בשלב 7*7במידות   ,מהיר התקשות              
 ליריעות  חיפוי ביטומניות הזהות\רצועות חיזוק האופקית והצינור באמצעות שתי              
 כל אחת )יריעות החיזוק עם פן עליון מחומר דק מ"מ 4בעובי  איטום התשתית              
 מאגרגט לבן(.בקצה העליון יש לקבע את יריעות החיפוי  פן עליון ויריעות החיפוי עם             

 מ"מ,וליישם מסטיק אטימה אלסטומרי  12.5ברוחב  אל חלד  עם חבק פלדת              
 מתוצרת "פזקר" או שו"ע,לאיטום המרווח שבין החבק הנ"ל  "  18"פזקרול  כדוגמת              

 והיריעות.                
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 איטום פתחי הניקוז  .15705
 

 " מסוג DALLMERמתוצרת "  4התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר "           
 "דלביט" לגגות מרוצפים.גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת           
 מ"מ המולחם לגוף הנקז 500מ"מ ובקוטר  4בעובי   S.B.Sצווארון ביטומני מסוג             
 בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן           
 מ"מ.במרפסות חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת 1.6בעובי            
 מ"מ בתוספת תושבת למאריך בקוטר   1.6ובעובי  150*150נירוסטה מרובעת בגודל           
 קפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה מ"מ.ה 145            
 אליו.את יריעות האיטום הביטומניות של התשתית האופקית הלחם לצווארון של           
 קולטן המים.בעת החדרת הצינור התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו            
 " או שו"ע או  יישם סביבו אטם מגומי.  FC 11מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס            

 
 הנחיות לביצוע בדיקת הצפה לגגות  05.16

 
 .בסיום עבודות האיטום בגגות, ובחדרים "רטובים" ולפני 1           

 יישום שכבות הגנה ,תיעשה בהם בדיקת הצפה בהתאם להנחיות שבת"י              
 מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר 30.הגגות יוצפו ברום של  1חלק  1476             
 שעות.באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה יתוקן המקום הפגום ויחזרו על  72 למשך            

 בדיקת הצפה עד לקבלת גג אטום.כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים,יבצע הקבלן             
 הגבהות זמניות או יאטום זמנית פתחים.              

 
 .את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבנין ולעשות את כל ההכנות למקרה2           

 ם רגישים בתוך הבנין וכן שתהיה דליפה.במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרי             
 תינתנה הנחיות לפתיחה מידית של המרזבים.             

 
 .סתימת פי המרזבים תבוצע באופן שלא יזיק למערכת האיטום,אך תמנע3           

 ביעילות את יציאת המים מהגג.             
 

 ליון של יריעות .יש לוודא שאין פני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה הע4           
 החיפוי.אם קיים מקום כזה יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את              
 קיום ההצפה.דבר זה יתואם עם המפקח.במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית              
 ההכרחית לביצוע ההצפה.             

 
 ובעוד הגג מלא מים ורק לאחר שעות הצפה מליאה של הגג 72.לאחר סיום  5           

 שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה,ייראה כאילו הסתיימה ההצפה             
 בהצלחה.             

 
 .בכל מקרה של הפסקת הצפה,נזילות,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה,ירוקן הגג 6           

 בלת איטומו המוחלט. ממים,ייובש ויתוקן ויוצף מחדש עד לק             
 

  אחריות הקבלן בתקופת הבדק .1705
 

 הוראות סעיף זה מתיחסות לחידוש עבודות האיטום תוך כדי תקופת הבדק           
 המוגדרת בחוזה וכן בסיום תקופה זו.            

 
 או קירות ייבדק לאחר עונת הגשמים \.במסגרת אחריות הקבלן לאיטום הגג ו1            
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 הראשונה,מצב האיטום.אם יתגלו כתמי רטיבות או נזילות יחדש הקבלן               
 את האיטום בהיקף שעליו יורה המפקח,ולא בהכרח תיקון מקומי בלבד.               
 כל חידוש יתבצע בשיטה ובחומרים ובאורח המקצועי שלפיהם בוצע                
 האיטום המקורי או כפי שיורה המפקח.הקבלן יבטיח שתוך כדי חידוש                
 האיטום לא יינזקו חלקי מבנה סמוכים ואחרים וכל אשר ייפגם,יתלכלך               
 הקבלן עם סיום חידושו של האיטום.אופן החידוש  ויינזק,יתוקן ע"י                  
 דורש אישור של המפקח.                

 
 שנים.במשך 10.אחריות הקבלן לאיטום תהיה למשך תקופת בדק של 2            

 ,בתום כל תקופת   1התקופה הנ"ל יבוצעו הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף                
 כל קיץ.   גשמים ובסוף               
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 מפרט טכני  

 מערכת תברואה
  

    

   
   מוקדמות .1

 

   1302מכרז זה מטפל בביצוע עבודות תברואה במסגרת הקמת בית ספר במגרש           

 העבודה כוללת:              

  

    מערכות מים קרים וחמים לצריכה וכיבוי אש במבנה. .א

    שופכין ודלוחין.מערכות  .ב

    קבועות סניטריות. .ג

    גשם וחיבורה לתשתית בכביש החדש.- מערכת ניקוז גשם ומערכת תיעול מי .ד

    מערכת ביוב חיצונית וחיבורה לתשתית קיימת. .ה

     מרכז אנרגיה לייצור מים חמים לצריכה. .ו

   

   

    :מודגש בזאת
בשלב מקדים במסגרת עבודות השלד בוצעו תשתיות הכרחיות הכוללות צינורות גשם, תשתית  

 קרקעית.  -שופכין תת

הקבלן  תקינותן    על  ולוודא  עבודתו  תחילת  לפני  שבוצעו  העבודות  את  לבדוק 
 והתאמתן לתכנון .  

 תחילת עבודתו וכן את הנדרש לפניהתאמה או בעיה על הקבלן להודיע למפקח -על כל אי
 לתיקון .  

ברגע שהקבלן התחיל בעבודתו משמע כי קיבל את המערכות הקיימות שבוצעו בשלב הקמת 

השלד והוא אחראי עליהן מרגע זה ואילך )למעט פגם, במידה ויתגלה, במערכת שבוצעה שלא  

 ניתן היה לגלותו ע"י בדיקה( ולא תהיה לו שום עילה לתביעה או טענה בנדון .  

   

   כ ל ל י .2

  

 ביצוע עבודה ע"י הקבלן   2.1

כוח באמצעות  המקצוע,  כללי  מיטב  לפי  עבודתו  את  יבצע  מיומן,  -הקבלן  מקצועי  אדם 

באמצעים ושיטות חדישים, תוך שימוש בחומרים חדשים באיכות מעולה. העבודה תבוצע  

ובהתאם  המוסמכות  הרשויות  של  וההוראות  ,התקנות  הצווים  החוקים,  לכל  בכפיפות 

עים לעבודה זו. הקבלן יהיה אחראי ויבצע על  לתקנים ישראליים ומפרט מכון התקנים הנוג
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בה,  הכרוכים  והחומרים  עבודתו  התאמת  לאימות  הדרושות  הבדיקות  כל  את  חשבונו 

לדרישות המפרט, הרשויות והתקנים וכן כל בדיקה הנדרשת מכוח חוק או תקנה תקפים  

ואיכות  כל שהם. אין הבדיקות ותוצאותיהן משחררות את הקבלן מאחריותו לטיב עבודותיו  

 ידו בהתאם לסעיף האחריות שלהלן .  - הפריטים המותקנים על

החיבורים לתשתיות הקיימות יהיו בתאום מלא עם מחלקת אחזקה  
 של המתחם  

מחובתו של הקבלן לתאם עם הגורמים הרלוונטיים ברשויות השונות ולדאוג לקבלת 

   ןלבני  4כל האישורים הנדרשים במסגרת המקצוע שלו, לצורך מתן טופס 

  

   
 המפרט הטכני   2.2

המיועדים   והציוד  האביזרים  החומרים,  סוגי  לגבי  מחייבת  הנחיה  מהווה  שלהלן  המפרט 
 לשימוש בפרויקט  

הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק   

יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חו מרים מפורטות,  את ההגדרה שבמפרט. הקבלן 

 מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכדומה.  

הכנת  בסיס  על  יאושרו  מסוימות  פעולות  ו/או  אלמנטים 
 דוגמה באתר  .  

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים רק במידה והמתכנן אשר מראש שהם 

שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול  

 דעתו של המתכנן ונציג המזמין .  

  

 תכניות השרברבות   2.3

מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרויקט. העבודה  

 תבוצע   בהתאם לתכניות אלו לאחר שאושרו לבצוע ע"י המפקח  .  

בנוסף, עשוי הקבלן להידרש להכין תכניות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון: חדרי 

אחרות, מקרים בהם נושא המידות פיסיות הנו  מכונות, אלמנטים שיש להם נגיעה למלאכות  

בעל חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אחרים לטובת עבודתו של קבלן עבודה  

 זו. תכניות בצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל .  

  

 אי ביצוע שינויים בעב' הקבלן  2.4

בעבודתו, החורג ממסג שנוי  יבצע  לא  שבידו, אלא אם  הקבלן  רת המסמכים המאושרים 

מראש   שנוי קיבל  שבאתר,   הוראת  במשרדו  עת  בכל  יחזיק  הקבלן  המפקח.  מאת  בכתב 

מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמכי החוזה. במערכת זו יסומנו הוראות שנוי, השלמות  

וסימון שוטף של התקדמות  פירוט נוסף ומדויק של המערכות שבבצוע, הוראות המפקח  

 .   דההעבו
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 העברת חומרים וציוד   2.5

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום  

שתאפשר  בצורה  כיאות,  ארוז  לאתר,  מפורק  הציוד  את  להביא  עליו  יהיה  זאת,  ידרשו 

הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני  

 לכלוך כתוצאה מהעבודות.  

- הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על

יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד   ידי המפקח. לא 

למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך  

ל מאושר  ציוד  יועבר  לא  עלוכדומה.  אישור להעברתו  שנתקבל  ידי  -מקום ההרכבה טרם 

המפקח. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר  

הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום  

 הצבתו.  

  

   
 הגנה על הציוד והכנסתו לחדרי המכונות   2.6

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

על  המבוצעים  העבודה  תהליכי  כדי  תוך  להיגרם  העלולות  ועל -אפשריות  הקבלן  ידי  -ידי 

ידי הקבלן  - גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על

 ס לחדרי   ללא כל תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנ 

ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה,  - המכונות יוגן על

 טיח וכו'. פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה .  

 

  

 גישה    2.7

ידו,  -על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על
 כגון: 

לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה   -שסתומים, לוחות בקרה וכו'   מסננים, מנועים,

אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך 

יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור  ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא  ליועץ 

ולמפ  ליועץ  לאפשר  הקבלן  מחובת  מהמפקח.  ובבתי  מוקדם  באתר  חופשית  גישה  קח 

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

  

 הגנה בפני חלודה   2.8

מנת לוודא שכל חלקי המתקן  -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על     

 יהיו מוגנים  

באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות     

 שונות. כל  

 ים.המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונ       
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 ניקיון   2.9

לפני   והמפקח  היועץ  של  רצונם  לשביעות  עבודתו,  כל  את  יסודי  באופן  לנקות  הקבלן  על 
 מסירת המתקן . 

ינוקו לחלוטין מלכלוך, שמן וכל חומר זר אחר,   -כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת וכו '

   הן מבפנים והן מבחוץ.

  

 סילוק שיירים ולכלוך           2.10  

הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה 

   ישאיר את המקום נקי לחלוטין.

  

 צביעה    2.11 

תמיכות,   קונסטרוקציה,  אלמנטי  אלומיניום,  ברזל,  כולל:  למיניהם  המשטחים  כל 

   ינוקו ויצבעו ע"י קבלן המערכות, כמתואר להלן: - מתלים, פחי פלדה וכו' 

 הכנת שטח:  2.11.1

בלתי   .א ופלדה  ברזל 
 מגולוונת  

חלקי ציוד כגון: משאבות, מחליפי חום, אוגרי מים, המיוצרים בבית חרושת או  
(. אלמנטים עשויים  SAND BLASTINGידי ריסוס חול  )- מפעל, ינוקו  היטב על

ינוקו    -מ"מ, פרופילי קונסטרוקציה, צנורות וכו '  5.5  -פחי פלדה בעובי של פחות מ
 כנ"ל או בעזרת מברשות פלדה.

אלומיניום, פלדה מגולוונת ונחושת ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין   .ב
יסוד   צבע  או  פרימר"  ב"ווש  יצבעו  מגולוונת  מפלדה  אלמנטים  מינרלי, 

 מאושר למגולוון .  

  

 צביעה   2.11.2
 צביעת חלקים אשר יעברו קלייה    .א

שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של  
 גוון מאושר . צבע גמר קלוי כ

 צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ    .ב
, פלדה מגולוונת, שתי שכבות    WASH PRIMERשכבה אחת של  

 של צבע מגן מיניום או כרומט האבץ   

עליון   סינטטי  צבע  של  אחת  שכבה  שונה,  בגוון  שכבה  כל  כאשר 

 ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מאושר 

 ג.   צביעת צנרת                   

 צינורות פלדה/נחושת מכל הסוגים המותקנים סמויים במילוי מתחת לרצפות או בחריצים    

 יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית  .   קירות

יצבעו   ובלתי מבודדים  גלויים  צינורות פלדה בלתי מגולוונים 
 בשתי   
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ניום ובשתי שכבות צבע  שכבות צבע יסוד כל שכבה בגוון אחר, כגון מי
 עליון  .  

(צבע  )"פוליקוט"  יסוד  צבע  בשכבת  יצבעו  מבודדים  ובלתי  גלויים  מגולוונים  צינורות 

 מאושר למגולוון  

 וצבע גמר עליון  .                     

לפני   יסוד  צבע  שכבות  בשתי  יצבעו  מבודדים  צינורות 
 בידודם .  

מאושר   יסוד  בצבע  יצבעו  מגולוונים  צינורות 
 למגולוון  .  

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. אין לצבוע מגופים ואביזרי  
 צנרת .  

ושתי וכן עטיפת ניילון  צנרת מתזים תסופק לאתר עם צבע יסוד וצבע סופי אדום חר

 לשמירה על הצבע .    תנצמד לצנר

כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה עם גמר העבודה יתוקנו 

 בצבע

 מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר .                           

במחיר   כלולה  לסוגיה  הצנרת  צביעת 
 הצינור .  

  

 הספקת חומרים וציוד   2.12 

   ואביזריםדגמי חומרים  2.12.1

על הקבלן להמציא למפקח וליועץ דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש בדעתו          

 להשתמש  

  לביצוע העבודה, ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב.        

   
 אישור ציוד ואביזרים  2.12.2

ולרשימת   למפרט  בהתאם  מתקנים  להקמת  הדרושים  ואביזרים  ציוד  כל 

לפני   או  אחרים,  אצל  הזמנתם  לפני  והמפקח  היועץ  אישור  טעונים  הכמויות, 

מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את  

 הנדרש  .  

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

 תכניות, הסברים ותיאורים טכניים .  

אשר   ספקים  או  יצרנים  אצל  רק  ואביזרים  ציוד  הזמנת  יאשרו  והמפקח  היועץ 

ומגודל   זה  מגודל  ואביזרים  ציוד  בייצור  וניסיון  ידע  בעלי  שהנם  להוכיח  יכולים 

 דומה הדרוש במתקן הנ"ל .  

א בפעולה לשביעות רצון  ידיהם נמצ - כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו

שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין    5המשתמשים בו במשך  

ציוד   להזמנת  ומהיר.  יעיל  שרות  הנותנים  מוכר  שם  בעלי  ליצרנים  עדיפות  ייתן 

ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ  
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קי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזקים  סוכנות המחזיקים מלאי של חל

בארץ ארגון שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות  

על והמפקח  היועץ  ע"י  יינתן  ציוד  להזמנת  האישור  ללקוחותיו.  בעבר  גבי  -טוב 

יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד,   העתק הזמנת הציוד שאליה 

 ציוד ותנאי האחריות . טיב ה

התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  

התכניות    3 כל  על  מונעת,  והחזקה  החזקה  הרכבה,  הוראות  של  סטים 

והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק  

ד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת  במלאי. את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציו

שהוא   כל  לציוד  המפקח/יועץ  באישור  אין  ביומן.  יירשם  והדבר  במקום,  הציוד 

והמושלמת,   התקינה  ופעולתו  הציוד  לטיב  הקבלן  של  אחריותו  הסרת  משום 

ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא  

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

  

 תכניות לאישור   2.13 

הקבלן ימסור ליועץ ולמפקח תכניות של יסודות לציוד, העמדת ציוד בחדרי מכונות,  

ציוד   יצור של  ותליות, תכניות  תכניות   לקונסולים ואמצעי חיזוק, פרטי בסיסים 

עבודה עם חתכים של המערכות בחדרי המכונות,  המיוצר עבור הפרוייקט ,תכניות  

חתכים במקומות מסובכים ובעייתיים .התכניות יעשו על חשבון הקבלן ובקנ"מ עליו  

יוחלט בין היועץ ו/או המפקח לקבלן. כל הנ"ל יעשה בשלשה העתקים וללא תשלום  

   כלשהו.

  

 העמדת ציוד ובסיסים לציוד וצנרת   2.14 

השונים יועמד על בסיסים. ציוד נע או ציוד הנדרש ע"י יועץ    כל הציוד בחדרי המכונות

האקוסטיקה יועמד על בסיסים צפים או בסיסים אינרטיים. הבסיסים יבוצעו לפי  

פרטים בתכניות. צנרת המותקנת על גגות המבנה או על גבי רצפת חללים תותקן שוב  

 ר לפני ביצועם  .  על גבי בסיסים בהתאם לנדרש. הקבלן יגיש תכניות בסיסים לאישו

   הבסיסים כלולים במחיר הציוד אותו הם משרתים.

  

    
 תליות ותמיכות צנרת    2.15 

שימוש   יעשה  בהמשך.  הטכני  במפרט  כמפורט  תהיה  הצנרת  תמיכת  וצורת  מרחקי 

 בלבד  .   HYDRAאו יוניסטרט או    MUPROבתמיכות תוצרת 

הנתמך          הצינור  או  המערכת  לסוג  בהתאם  ויהיה  התליה  סוג 
 וכמפורט במפרט. 

במידה ויהיה צורך תהיה התמיכה (בייחוד לצנרת פלסטית) תמיכה רצופה. נקודות         

 קבע, מחברי 
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התפשטות, תליות גמישות וכדומה יותקנו לפי סוג  המערכת הצנרת הנדונה. תמיכות         

 .       NFPA -ינקלרים יתאימו לותליות צנרת ספר

יו  תלים יהיו מגולבנים והברגים יהכל המ      
 רגי פלב"ם .  ב

במחיר         כלולים  והתמיכות  התליות 
 הצנרת לסוגיה .  

  

 עדכון תוכניות   2.16 

מערכות    5עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין  

תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה  

ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע  

 תוך כדי העבודה .  

ישורטטו         גירסה  התוכניות  "אוטוקד"  ויצורפו    2000בתוכנת  ומעלה 
   דיסקטים לתוכניות.

  

 שילוט וסימון   2.17 

הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון משאבות,  

מיכלים ,מחליפי חום,  שסתומים ,מפוחים, צנרת וכו'. השלטים יהיו ע"ג פח מעובי  

שכבות "סנדוויץ", בעל צבע    3עשוי חומר פלסטי בעל  מ"מ לפחות או ע"ג שלט    0.8

אותיות   היועץ.  לאישור  הקבלן  ע"י  שתוגשנה  דוגמאות  לפי  יבחר  אשר  בהיר  רקע 

 5השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק  

 מטר לפחות  .  

מות ושאר הפרטים  כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכי 

יסומנו    -העיקריים של היחידה. כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו '

ו/או   היועץ  ע"י  ומאושר  ברור  באופן  תסומן  הצנרת  .כל  חתומים  מתכת  תגי  ע"י 

המזמין כך שניתן יהיה לדעת את יעודה ,סוג הנוזל/גז הקירור הזורם בה ואת כיוון  

 הזרימה בה .  

  

 אחריות הקבלן    2.18 

והחומרים   הפריטים  ולאיכות  עבודתו  לטיב  מלא  באופן  אחראי  יהיה  הקבלן 

על המזמין.  - המסופקים  ע"י  המתקנים  קבלת  מיום  שנים  שלוש  של  ,לתקופה  ידו 

כל   יחליף  ו/או  יתקן  וכן  ייתן הקבלן שרות מלא למתקניו  במשך תקופת האחריות 

ו ע"י פריט פגום כלשהו.  פריט פגום, ללא דיחוי, על חשבונו, כולל תיקון נזקים שיגרמ

תעודות אחריות של ספקים ו/או יצרנים אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות  

 של הקבלן, תוסבנה על שם המזמין .  
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 ויסות, מבחני פעולה והרצה   2.19 

עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתן ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את  

כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון,  

 ויסות ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש ע"י היועץ ו/או המזמין במשך העבודה  .  

הנוספים   המבחנים  כל  את  יבצע  מכון  הקבלן  כגון  מוסמכים  מוסדות  ע"י  שידרשו 

התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל וכו'. כל יחידות החימום 

המשאבות והשסתומים יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרט,  

 בטמפ' הנדרשת. כל המנועים החשמליים יבדקו לצריכת הזרם . 

ויבדקו להפסקת פעולת המנועים בזרם הנדרש. זרם    כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו

כל   של  השנתות  לוח  פני  על  וקבוע  בולט  באופן  יסומן  והמירבי  הנורמלי  הפעולה 

אמפרמטר. כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו  

לפעולה תקינה. לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו,  

הפעולה   בתנאי  המתקנים  כל  יבדקו  בו  המערכת  של  סופי  כללי  מבחן  יערוך  הוא 

 המפורטים במפרט זה  .  

הקבלן יערוך בעת מבחן זה רישומים מפורטים ומסודרים של זרם המנועים בהנעה  

יתר האינפורמציה הדרושה לשם   וכל  וטמפ' מי הצריכה,  ובפעולה שוטפת, כמויות 

לא תתקבלנה לאישור כל תוצאות או רישומים אשר   הוכחת קיום דרישות מפרט זה.

ו/או   היועץ  של  המוקדם  אישורו  את  קיבלו  לא  אשר  שיטות  או  במכשירים  נערכו 

 המזמין  .  

הנ"ל.   המבחנים  לעריכת  הדרושים  המדידה  מכשירי  כל  את  לספק  צריך  הקבלן 

רך  המכשירים בהם נערכים המבחנים חייבים להיות מדויקים. כאשר יידרש לכך יצט

הקבלן לספק תעודות כיול למכשירים הנ"ל ממוסדות מאושרים לכך לפני המבחנים, 

תוך עריכת המבחנים או אחריהם. עם גמר הבדיקות, הויסותים ויכוון המתקן למצב  

 התקין לשביעות רצונו של הקבלן, יגיש הקבלן ליועץ ו/או למזמין דו"ח סכם  .  

ועץ בשני העתקים. לאחר מכן יקבע  רישום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד הי 

תאריך מוסכם ע"י הקבלן והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן ביקורת בנוכחות היועץ  

ו/או המזמין או נציגו המוסמך. לאחר מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלן  

יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן  30  -להריץ את המתקן במשך פרק זמן לא פחות מ

 את המזמין או נציגיו בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן .   להדריך

 

  

 הדרכה    2.20 

לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל  

 הנדרש להפעלה    ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של חודש

ההדרכה לא תהיה בזמן  לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. תקופת 

 הפעלת    המתקן לצורכי ויסות אלא לאחריה. תקופת ההדרכה

 ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.             -תהיה רצופה ועל   



 

90 
 

  

 תיקי הסבר לתפעול ואחזקה   2.21 

אחד  כל  המכילים  תיקים  חמישה  למזמין  הקבלן  וימסור  יכין  המתקן  מסירת  לפני 

חזקה של המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את החומר  חומר להסבר מלא לתפעול וא

 הבא כשהוא מודפס ומכורך:  

ע"י  .א תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה. הוראות טיפול מונע כפי שנדרש 
 יצרן הציוד . 

טיפולים          
 תקופתיים וכו .'  

    קטלוגים של הציוד ורשימת חלקי חילוף. .ב

 תעודת אחראיות לציוד .   .ג

 מערכת תכניות מעודכנות של המתקן .   .ד

 מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתכנן .   .ה

 מערכת דיאגרמות של המערכת .  .ו

מנוע,   .ז הספק  של  מנוע  כל  עבור  ציון  עם  במתקן,  השונים  המנועים  של  סימון  טבלת 

 אמפרז 'נומינלי ואמפרז' בעומס . 

והביטחון עם ציון הכיוון של כל אחד מהאביזרים   .ח טבלת סימון של אביזרי הפיקוד 
 הנ"ל .  

 טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד מהאביזרים .   .ט

ב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול  העתק מכת .י

ברורה  בע"פ,  נמסרה  אשר  וזו  בתיק  המופיעה  האינפורמציה  וכל  המתקן,  ואחזקת 

 ונהירה לו .  

    כל אישור נוסף שיידרש במהלך ביצוע העבודה . .יא

  

 קבלת המתקן ואחריות    2.22 

ע"י    החשמל  מתקן  וקבלת  החמום  מתקן  בהתקנת  הכרוכות  העבודות  גמר  עם 

המפקח, יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של המתקן. על מועד התחלת פעולת הבדיקה  

 וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין .  

  קבלת         
המתקן  
 תעשה:   

 רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה .   .א

רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים   .ב

בודדים לשירות המזמין. אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן  

 לפני הפעלה סופית  במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת האחריות .  

- למשך שלוש שנים מיום קבלתן הסופית. כמוהקבלן יהיה אחראי למערכות  .ג

כן יסב את כל תעודות האחריות מהיצרנים אל המזמין ויעביר לו אותו בתום  

 תקופת האחריות .  
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 )לעבודות הפיתוח( כמויות ומחירים  .3

  

 רשימת כמויות   3.1

למפרט זה מצורפת רשימת כמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הכמויות בוצעו  

   לפי תכניות השרברבות ואינן מיועדות לקביעת מחיר פאושלי לעבודה.

  

   
 מחירי יחידה   3.2

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי  

כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו  

סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת 

היחסי של הפריט  העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מ גם את חלקו  יכלול  חיר היחידה 

הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל  

 ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש .  

 מקרה של סעיפים זהים בפרקים שונים, המחיר חייב להיות זהה  .  

   תר והוא יוחל על כל הפרקים.במקרה של סתירה ייבחר המחיר הנמוך ביו

  

 מס על פריטים   3.3

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

 כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו   ערך מוסף.

 מענינו הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה. 

  

 שינוי כמויות   3.4

 הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד .  

המזמין רשאי לשנות את כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת  

הכמות בכל יחס, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי  

 הקשורים בו .   היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים

למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה משינוי  

בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים וכלולים 

   במחיר היחידה.

  

 שינויים במערכות  3.5

העבודה, לא יהוו עילה  שינויים אשר עלולים לחול במערכות השונות תוך כדי מהלך 

לשנוי מחירי יחידה או תביעות לחריגים, כל עוד "מכסים" סעיפי רשימת הכמויות,  

בהגדרתם, את העבודה במצבה החדש וכל עוד לא בוצעה העבודה או חלק ממנה בפועל 

 במתכונתה הקודמת. 
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 שינויים ו/או אלמנטים חדשים 3.6

עבודה במהלכה ואשר לא הוגדרו ברשימת  שינויים ו/או אלמנטים חדשים אשר יתווספו ל

ראה לעיל)    -הכמויות ו/או לא פורטו במפרט יבוצעו אך ורק לפי הוראה בכתב (הוראת שנוי  

 מאת נציג המזמין  .  

יגיש   חריג)  (מחיר  הכמויות  ברשימת  מוגדר  של אלמנט שאינו  לצורך קביעת מחירו 

למנט ו/או הפעולה שבנדון. הקבלן לאישור ניתוח מחיר מפורט (חומר ועבודה) של הא

 המחיר הסופי יהיה בהתאם לאישור נציג המזמין. 

 

 

  

   
 רשימת פריטים ברשימת כמויות  3.7

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא  

. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, אחסנה, מיקום, במפורשאם נאמר אחרת  

התקנה, שרות ואחריות ,חיבור וכל פעולה או פריטי עזר 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 למחסנו  במפורש  פריטים המסומנים  

שבאתר הבניה. מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות ישירות ועקיפות  

 הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד . 

    

המסומנים   התקנת    במפורשפריטים  מחיר  בלבד".  כ"הרכבה 
 הפריטים כולל את   

רש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק, כל הנד

תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר תחול  

   על המזמין.

  

 אספקת פריטים   3.8

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של 

"אספקה בלבד". כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה 

לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי  

 הכרוכים בהרכבה. 

  

 שונות  3.9

  בסיסים לצנרת ולציוד כלולים במחיר הצנרת ו/או הציוד.  .א

 תמיכות ותליות מסוג כלשהו כלולות במחיר הצנרת ו/או הציוד .   .ב

    צביעות וצפויים כלולים במחיר הצנרת ו/או הציוד הרלוונטיים. . ג
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תכניות עדות, תכניות בצוע, שלוט אביזרים וצנרת, מפרטים, הוראות אחזקה   .ד

 והרצות ניסיון מהווים חלק ממחיר ציוד חדרי המכונות . 

   ני רישוי כלולים במחיר הפרויקט.תשלום לבדיקות של מכו  .ה

מחיר הסעיפים השונים בפרקים השונים יהיו זהים לחלוטין במקרה של סתירה   .ו

 יבחר המחיר הנמוך ביותר והוא יוכלל על כל הסעיפים הזהים בכל הפרקים.  

    עטיפת בטון לצנרת במילוי רצפות ו/או חריצים כלולה במחיר הצנרת. .ז

 תימדד ותשולם בנפרד.  קרקעית-עטיפת בטון לצנרת תת  .ח

 

 מפתח יחידות    3.10 

כפי שהן מופיעות ברשימת הכמויות       יחידות המדידה  מפתח 
    יהיה כלהלן:

 מדידת אורך         .3.10.1

במטרים       אורך,  מדידת 
 .   סימול מ"א,

חפירות   .א בידוד,  לצנרת,  מיועדת  המדידה 
 וכדומה .  

גבי העבודה הגמורה נטו  - המדידה תבוצע על .ב
    ללא התחשבות בפחת.

 ספירת יחידות  3.10.2

ספירת יחידות ,  
 . סימול יח'

 מיון זה הינו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים, שסתומים וכדומה .   .א

רקורדים   .ב אוגנים,  כגון  להתקנה  עזר  פריטי  היחידה,  במחיר  תכלול,  יחידה  כל 
    וכדומה.

 מכללים      3.10.3                 

ומערכות         מתקנים  מורכבים,  סימול    -פריטים 
 .   קומפלט

ההגדרה       א.
 מכוונת:  

אינטגרלית  • מערכת  או  למתקן  המשתלב  פריטים  למקבץ 
 אחת .  

 למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל .   •

למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מערכת המשרתת  •
 פריט עקרי כלשהו . 

מחיר היחידה למכלל "יכסה" את כל הפריטים הדרושים, אמצעי עזר כנדרש וההרכבה   ב.

 לאלמנט 

 אחד שלם ומוכן לתפעול .      

 

 מדידות   3.11 

יחידת המדידה לצנרת מכל סוג כוללת ספחים, אחודות, תמיכות ואוגנים, פרט לנאמר  .א

 אחרת מפורשות .  
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במקרה של צנרת פלסטית לאספקות, כלולה במחיר הצנרת תמיכה רציפה לצינור בודד  .ב

 או תעלת רשת לקבוצות צנרת . 

דה בין תשולם תוספת עבור ספחים כאשר אין הפר  4לצנרת אספקות בבנין מעל קוטר"   .ג

 סוג ספח אחד למשנהו. הספחים ימדדו לפי קוטר בלבד .  

בדוד יימדד ללא הפרדת ספחים, פרט לחדרי מכונות, בחדרי מכונות תשולם תוספת  .ד

קוטר"   מעל  פרט   4לספחים  למשנהו  ספח  סוג  בין  הפרדה  אין  צנרת.  בסעיף  כנאמר 

 במדידת הצנרת . לקוטר, מחיר הספח ישולם כתוספת לצינור כולל אורך הספח הנמדד  

    מ"מ ומעלה לפי הפרוט הבא: 160בצנרת גבריט ימדדו ספחים בקטרים של  .ה

זוויות או הסתעפויות או כדור הסתעפות, לפי קוטר בלבד,  •
    בלי הבחנה בסוג.

מופות התפשטות ומופות חשמליות כלולות במחיר הצנרת  •
 בכל הקטרים .  

לקוטר   • מתחת  ואינם 160ספחים  נמדדים  אינם  מ"מ 
 משולמים .  

נקודות קבע, תליות, תמיכות כלולות במחיר הצנרת בכל  •
    הקטרים.

 
 עטיפת בטון לצנרת תת קרקעית בלבד תימדד ותשולם בנפרד .  .ו

 בסיסי ציוד ו/או צנרת כלולים במחיר הציוד ו/או הצנרת .  .ז

נגדיים,  .ח ואוגנים  אוגנים  כגון  החיבור  אמצעי  את  כוללת  לשסתומים  המדידה  יחידת 

 רקורדים וכו .'  

ס"מ כוללת בתוכה את מחיר החפירה, הכיסוי 100צנרת מים טמונה באדמה עד עומק   .ט

 חזרה והחזרת השטח למצבו שלפני החפירה  .  

 ת שופכין תחת המבנה כוללת במחירה את החפירה עבורה .  צנר .י

בידוד אקוסטי של צנרת שופכין יימדד כנאמר בסעיף בידוד טרמי   .יא
 . 

 ספחי צנרת יצקת ימדדו כאמור בסעיף ה' לעיל .   .יב

כספחים   . יג נמדדים  אינם  קדח,  ו/או  ריתוך  ע"י  לצנרת  חדירות 
 .  )יבוצעו רק באישור מיוחד לכך(

 זעירה איננה נמדדת ואינה משולמת . עטיפת הגנה לצנרת  .יד

    תליה רציפה של צנרת פלסטית כלולה במחיר הצנרת. .טו

או ש"ע מאושר, על    BSTמעברי קירות בממ"דים יהיו כדוגמת   .טז

     ידי פיקוד העורף וכלולים במחיר הצינור.

וניקוז   .יז ביוב  לצנרת  פנימי  וידאו  כלולים   )תיעול(צילום  בפיתוח 
 במחיר הצנרת  
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 מפרט טכני מיוחד   .4

 צנרת כללית   4.1

סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע   .א
    לפי סוג הצינור ואופן ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

ולקוי. הצינורות   .ב יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם  כל הצינורות 

יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווים הכלליים של הפרויקט, אלא  

שימנע   באופן  יבוצעו  וחיבוריהם  תמיכתם  הצינורות,  .הנחת  במפורש  אחרת  נדרש  אם 

תנועת   יאפשר  רעידות,  היכן  העברת  ואחיד  רציף  שיפוע  על  ישמור  תרמית,  התפשטות 

 שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות  

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש להימנע לחלוטין   .ג

חומרים   בספחים  (מעירוב  להשתמש  יש  במפורש.  הדבר  נדרש  אם  אלא  מתכות(,  בעקר 

ראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים,  מוכנים מ

 באשור מראש של נציג המזמין .  

חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש. השרוולים   .ד

ההתקנה( )לפני  מראש  מצופים  )צינורות(,  מפלדה  בפרוזין+מיניום   יהיו  ומבחוץ  מבפנים 

צפוי ביטומני בהתקנה תת סינטטי )או  יבוצעו בשתי  - +צבע שמן סופי  קרקעית(. הצפויים 

ס"מ מכל צד של אלמנט הבניה במצבו הסופי )כולל  2  - שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ

צפוי האלמנט כגון טיח). פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבניה בזמן ביצועו. הפתחים  

    ס"מ(.  2ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  ס"מ  2יצוידו במסגרות עץ בעובי 

ורטיבות,   .ה נגד חדירת מים  יצוידו באטימה משוכללת  חדירות דרך קירות חוץ של מבנים 

 .LINK-SEALבהתאם לפרטים בתכניות, או, בהעדר פרט ספציפי, ע"י אוטמים דוגמת  

ה. כל קידוח או  הקבלן אחראי על מקום כל השרוולים בבנין מרגע קבלת צו התחלת עבוד 

פתיחת פתח שיבוצע לאחר מכן , יהיה על חשבון הקבלן, בין אם הפתח מופיע בתוכניות או  

 לא .  

רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ללא תוספת מחיר,   .ו

בעת   שנפגעו  במקומות  צפויים  תיקון  וכולל  באתר  מבוצעים  או  חרושתיים  צפויים  כולל 

 קנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא אם נדרש אחרת במפורש. ההת

כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות (מים, הסקה וכו')   .ז

שעות. צנרת שפכים ונקזים תעמוד בבדיקה    48אטמ', למשך  12תעמוד בבדיקה בלחץ של  

    מטר עמוד מים למשך שעתיים. 3בלחץ של  

  

 טבלת שימוש צנרת    4.1.1
 סוג מערכת משורטת    סוג צינור   

    –עם ציפוי בטון פנים ו 1/4שחור, עובי דופן" 

APC4   . חיצוני 

 מע' מים תת קרקעית   

מים קרים וחמים   חוליות     -"פולירול "
 בבנין   



 

96 
 

 מערכת כיבוי אש    40מגולבן "סקדיול "

  HDPE   מערכת דלוחין ושופכין
 כללי   

  HDPE    מי גשם 

  

  

  

 תליות צנרת אופקית   4.2

של   .א בסעיפי המוקדמות  כמפורט  יהיו  הצנרת  כל מתלי 

 המפרט  .  

התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ למניעת החלקה   .ב

יכללו   מבודדת  חמה  לצנרת  מתלים  רעש.   והעברת 

גזר עץ או אלמנט קשיח אחר   תושבת כפולה להתקנת 

 מנת למנוע פגיעה בבידוד בזמן ההתפשטות .  -על

של   .ג מקוריות  יהיו  גבריט  לצנרת  קבע  ונקודות  מתלים 

 יצרן הצנרת .  

ונקודות .ד התפשטות  כלולים    נקודות  חמה  לצנרת  קבע 

 במחיר הצנרת. מרחקי תלית צנרת אופקית:   

קוטר" • עד  שחורים  או  מגולוונים  לא    -  1/4 1לצינורות 

 מטר.   2 .0 - יותר מ

  -ומעלה     1/2 2לצינורות מגולוונים או שחורים בקוטר"   •

 מטר .   3.0 -לא יותר מ

לצינורות פקסגול גלויים תחת תקרות בכל קוטר תמיכה   •

 רציפה .  

כגון   • אחרים  פלסטיק  מ  PVC  -לצינורות  יותר    1  -לא 

   מטר.

    לפי הנחיות היצרן. – HDPEלצנרת  •

יצרן / ספק הצנרת יספק לקבלן הנחיות לפני ההתקנה ויבדוק יישומם במהלך הביצוע, 
 לרבות דו"חות שעל הקבלן לספק בנדון .  

לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק ע"י תליה קבועה בכל   •

    מקום בו קיים מחבר.
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 אביזרי צנרת   4.3

חלקי  אביזרי צנרת, שסתומים וכדומה יותקנו בצורה שתאפשר פרוק   .א

או מלא כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות, לצורך טיפול  

    החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה של האביזר.

אוגנים  רקורדים,  כבדים, חצאי  קוניים  רקורדים  למקרה  בהתאם  ישמשו  זו  למטרה 

 ואוגנים נגדיים,  ספחים מאוגנים וכדומה .  

 אלחוזרים יותקנו בין שני אוגנים .   .ב

 פרפר יותקנו עם קטע צינור מאוגן במורד הזרימה .   שסתומי .ג

  

 התקנת צנרת תת קרקעית  4.4

תת .א לצנרת  של  -החפירה  בעומק  תבוצע  סוג,  מכל  למטה   15קרקעית  נוספים  ס"מ 

מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה, ובהתחשב 

החפירה   במהלך  לעומק).  רוחב  (יחס  הבטיחות  והעמקות בכללי  הרחבות  תבוצענה 

למדידת  מעבר  נוסף  תשלום  (ללא  וכדומה  בקרה  תאי  למגופים,  תאים  עבור  כנדרש, 

 האורך של החפירה).   

לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה שונות.  .ב
    החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרשים.

כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות שפכים וביוב יונחו  .ג

לגבהים   ובהתאם  למשנהו,  אחד  בקרה  תא  שבין  בקטעים  ורצוף  אחיד  בשיפוע 

 המסומנים בתכניות .  

על .ד תבוצע  צינורות  בעובי  -הנחת  חול  מצע  יצוידו  15גבי  וביוב  שפכים  צינורות  ס"מ. 

,הנשע יציבות  הנחת בתמיכות  לאחר  החול.  מצע  הנחת  לפני  מוצקה,  קרקע  על  נות 

יונח סביב הצינורות ומעליהם דיפון וכסוי  הצינורות ובצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, 

 ס"מ .   15חול, בעובי  

ס"מ תוך הרטבה   30מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של   .ה

ס"מ מעל פני הקרקע הגולמיים.   15והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה  

 שתי שכבות המילוי הראשונות תהיינה ללא אבנים .  

הנחת צינורות שפכים וביוב בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאינו מהודק כהלכה תבוצע  .ו

בחתך של  -על ריפוד החול כמפורט ס"מ שמעל   30*50גבי משטח בטון "דבש"  יונח  יו 

לעיל, לפני הנחת הצינור .אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת נציג המזמין באתר, יצויד  

 הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל .  

יסומן   .ז אשר  צינור  כל  עבור  לעיל,  לאמור  בנוסף  תבוצע,  לעיל  כאמור  בטון  עטיפת 

 בתכניות כדורש עטיפת בטון . 

 

 

  

  



 

98 
 

 טיפת קווים ש 4.5

השטיפה    קוים.  שטיפת  הקבלן  יבצע  המתקנים  הפעלת  ולפני  העבודה  סיום  לאחר 

מנת להוציא שיירי לכלוך מהמערכת. השטיפה תעשה בתוך הצינורות בלבד  -תעשה על 

 וכל השסתומים והאביזרים יעקפו .  

תעשה          השטיפה 
 בשלשה שלבים:   

באמצעות משאבת סחרור   .א רגילים. השטיפה תעשה  רשת  במי  ראשונה  שטיפה 

 שעות .   8זמנית לצורך הנ"ל אשר תופעל למשך 

מ"ק מי   1גרם סודיום פוספט לכל   50שטיפה שניה תהיה שטיפה עם תוספת של  .ב

מלוי. לצורך מלוי המים עבור  השטיפות עם תוספות הכימיקלים יספק הקבלן  

ביותר   הגבוהה  בנקודה  יותקן  אשר  פתוח  מיכל  נוסף  תשלום  ללא  ויתקין 

מנון   על  קפדנית  שמירה  תוך  בלבד  זה  מיכל  דרך  יעשה  המילוי  במערכת. 

  3ינון של  הכימיקלים. לפני משאבת הסחרור יותקן מסנן מים זמני עם רשת ס

    מ"מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי .

כ למשך  משאבת הסחרור תהיה  המסנן  6  -הפעלת  יפורק  זה  זמן  במשך  שעות. 

גמר   לאחר  לחלוטין.  נקיה  מערכת  לקבלת  עד  ולכלוך  פסולת  מכל   ויישטף 

 השטיפה יפורק המסנן  .  

שטיפה נוספת במי רשת רגילים תוך הפעלת משאבות הסחרור    -שטיפה שלישית   .ג
 של הבנין . 

תעשה                      השטיפה 
 שעות .   4משך 

בקצוות כל הקווים בין בבנין עצמו ובן בהכנות לעתיד יתקין הקבלן ללא תשלום   .ד

האספקה   צינורות  בין  המים  סחרור  לצורך  עוקפים  ומעברים  מעקפים  נוסף 

לחזרה. המעברים יהיו תמיד בקוטר הצינור ולא קטנים ממנו. בגמר השטיפה  

    פורקו המעקפים, המסנן והמשאבה הזמנית ע"י הקבלן ויעמדו לרשותו.י

דוד וגופים  (טיפול בחום "שוק תרמי" ע"י סחרור המערכת דרך מתקן מייצר חום   .ה

דקות  10בחזרת הסחרור למתקן ולמשך    º C  75חשמליים( ומווסת לטמפ' של   

 לפחות ללא ירידת הטמפ'   

  . 70 º C - מ 

    ם באופן זהיר באמצעות מים קרים.ריקון המים החמי  ו. 

  

    :   מודגש בזאת

נקודות חיבור  2 כל עבודות השטיפה והחיטוי המתוארות לעיל, לרבות  הכנת  

צנרת לבדיקה ,תוספת הכימיקלים, מיכל מלוי, מעברים עוקפים, מסנן זמני,  

משאבה זמנית, ניקוי המסננים וכל הנדרש כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם  

 עבורם שום תוספת.  

וניסיון בכך ומאושרת ע"י   ידע  ידי חברה מאושרת ובעלת  השטיפה תבוצע על 
 משרד הבריאות.  
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תהלי במעבדה  בסיום  המים  טיב  לגבי  אישור  להמציא  הקבלן  על  השטיפה,  ך 

ידי משרד הבריאות לרבות שטיפות חוזרות עד קבלת טיב המים  - מורשית על

 הרצוי וכל זאת על חשבון הקבלן.  

 בידוד תרמי   4.6

 צנרת מים החמים ,ומי ההסקה:  

 התקנת בדוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואשור תקינותה .      א.                       

 לא תבוצע התקנת בדוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא .                        

כל חומר בדוד, מותקן או שאינו מותקן שנגעה בו רטיבות יפסל   .ב
 לשימוש .  

לגבי   .ג אוטומטית  מחייבים  אינם  להלן  המפורטים  הבידוד  סוגי 

רשאי   והמזמין  הבידוד  סוג  הנו  הקובע  הגורם  הסופי.  היעוד 

להחליף יעוד ללא השלכה על זמנים ו/או מחירים. כל זאת נכון  

 לגבי עטיפות לבידוד .  

 ודד אביזרי צנרת ואת אמצעי הפירוק של האביזרים . אין לב  .ד

הבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וחם ויעמוד בכל הקריטריונים   .ה
 של רשויות הכבוי המקומיות . 

בדוד צנרת מים חמים ומי הסקה יעמוד בטמפ' של קיטור רווי   .ו
       ATM - 12בלחץ 

סוגי   ז.                     

 בידוד 

תבודד בקליפות     11/2חמים בפירים ותקרות אקוסטיות עד קוטר "צנרת מים   •
 ארמפלקס  

בין    50מ"מ וחפיפה של%    100עובי דופן עם עטיפת סרט פלסטי ברוחב    3/8"

 מטר .   5ליפוף לליפוף והידוק ברצועות אלומיניום כל  

תבודד     11/2צנרת מים חמים בפירים ותחת תקרות אקוסטיות בקוטר מעל " •

 עובי דופן עם עטיפת סרט כמתואר לעיל .   1/2מפלקס " בקליפות אר

עובי דופן    3/ 4צנרת מים חמים בחדרי מכונות תבודד בקליפות ארמפלקס " •

מ"מ, צבוע חרושתי בתנור   0.4עם עטיפת פח חיצונית. הפח יהיה פח מגולוון  

 ס"מ בהיקף .  1בצבע שייבחר, מחוזק בניטים עם חפיפה של  

תב • תקרות  תחת  הסקה  "צנרת  ארמפלקס  בקליפות  עם    4/3ודד  דופן  עובי 

 עטיפת פח כמתואר לעיל .  

  

 ביוב וניקוז   4.7

  –   8. )"   6עבה דרג    P.V.Cצנרת הביוב, התיעול והניקוז החיצונית תהיה צנרת    א.
SN.)"   

ב.  ההתקנה תהיה מדויקת תוך שמירה על רצף השיפוע, מהלכים ישרים ומניעת  

 שקיעות .  
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יסודות   .ג יבצע הקבלן  יציבה או אדמת מלוי  ויש להניח צנרת בקרקע לא  במידה 

 ו/או קלונסאות לצנרת ו/או התאים על חשבונו וללא תוספת מחיר .  

רשתות צנרת אלה    קרקעית" מחייב גם לגבי-כל האמור בסעיף התקנת "צנרת תת .ד
 . 

לכל צנרת הביוב והתיעול החיצונית, על הקבלן לבצע בסיום העבודה צילום וידאו   .ה

כל   את  ולבצע  גולן"(  "דורי  (כדוגמת  לכך  מאושרת  חברה  ע"י  לקווים  פנימי 

    התיקונים במידה וימצאו עד קבלת דו"ח צילום פנימי סופי ותקין.

זה                  ביוב    כלולצילום  צנרת  במחיר 
    ותיעול בפיתוח.

  - מטר יהיו עגולים ויבוצעו לפי הוראות הל"ת ובהתאם ל  3תאי בקורת עד עומק   .ו

 .  27ת"י 

חרושתית   תחתית  עם  "וולפמן"  דוגמת  טרומיות  בשוחות  שימוש  יורשה 
 "מגנופלסט" ומחברי אטימה או ש"ע מאושר .  

 קוטרי השוחות בהתאם לעומק והפרטים בתכניות .                              

מעל   .ז שעומקם  תאים    3בתאים  יבוצעו  מחסום  ותאי  שומן  בורות  ו/או  מטר 

 מלבניים לפי פרטים שיסופקו .  

על   .ח עולה  שעומקו  תא  כל    100בכל  יצקת  שלבי  יורכבו  לסירוגין    30ס"מ  ס"מ 

   סומן בפרטים בתוכניות.להקלת הירידה מקום השלבים כמ

 מכסים לתאים יהיו כדלקמן:   .ט

ב עם טבעת ומסגרת יציקה, ת"י  -מכסים טיפוס ב -בשטחי גינון, אדמה וכדומה        •                      
 טון.   5-  103.3

(למדרכה) ת"י    -בשבילים ומדרכות   •   8-  103.1מכסי יצקת בינוניים 
 טון .  

  25  -  103.1מכסי יצקת כבדים (לכביש) ת"י     -בכבישים ודרכי רכב   •
 טון .  

ניקוז   • לתאי  שבכה  למיקום    - מכסי  בהתאם  כבדים  או  בינוניים 
    (מכסים מיצקת).

   כמתואר: 1205קוטר התא וקוטר הפתח יהיו בהתאם לת"י   •

ס"מ וקוטר פתח    60קוטר פנימי    –ס"מ  80עד עומק   •
 ס"מ    50

ס"מ וקוטר פתח    80קוטר פנימי    –מ  ס"  125עד עומק   •
 ס"מ   50

עומק   • פנימי    – ס"מ    250עד  וקוטר    100קוטר  ס"מ 
 ס"מ  60פתח 

עומק   • פנימי    –ס"מ  250מעל  וקוטר  125קוטר  ס"מ 
 ס"מ   60פתח 



 

101 
 

עבוד קרקעית של תאי הביקורת יעשה לפי דרישות הל"ת וע"י מלוי הקרקעית   .י

מוחלק. הגמר יהיה טיח גלנץ. עבוד    1:1בבטון רזה ועבוד פני הבטון בטיח צמנט 

 .   1:4מקוטר הצינור. שיפוע הדפנות   75הקרקעית יהיה בגובה של%  

שתי במידות  מכסה לתא ביוב / ניקוז מרוצף יבוצע בתוספת מכסה נירוסטה חרו .יא

(עד   כרמל  60X60דרושות  דגם  "וולפמן"  תוצרת  כדוגמת  ש"ע     60-ס"מ),  או 

 מאושר .  

בצוע תאי ניקוז ומשקע יהיה זהה לתאי ביוב פרט לתחתית משקעים נוספת של   .יב
    ס"מ ואי בצוע עבוד הקרקעית. 30

כל חיבורי צנרת שפכים, ביוב או ניקוז אל התאים יבוצע ע"י מחברי שוחה מסוג   . יג
    איטוביב "וכלולים במחיר השוחה."

  

  

 צנרת אספקת מים קרים וחמים  4.8

צנרת הספקת המים הקרים והחמים, תבוצע מצינורות ואבזרים עשויים מפוליפרופילן   .א

  5111, "פולירול". על הצנרת והאבזרים להתאים לתקן הישראלי, ת"י  PPR"  –"רנדום  

. 

התקנת הצנרת תבוצע רק ע"י עובד הנושא תעודת הסמכה כ"מתקין מורשה" של חברת  .ב
    חוליות.

    ההתקנה תעשה בכפוף לחוברת הוראות ההתקנה על כל סעיפיה: .ג

 הגשת תכנית ביצוע לצנרת לאישור יועץ התברואה .   •

 ביצוע התקנת הצנרת בליווי שרות השדה של יצרן הצנרת, כולל תיעוד .   •

 ביצוע בדיקות לחץ ועמידות, לפי הוראות ההתקנה של יצרן הצנרת .   •

 הגשת דוחות בדיקה של מכון בודק המאשר את טיב ההתקנה .   •

ת כוללת למערכת המותקנת, לתקופה של  אישור של יצרן הצנרת על מתן אחריו •

עשר שנים מיום מסירת העבודה למזמין ואישור בכתב מטעם חוליות על התקנה  

 נכונה.  

  - על מתקין הצנרת לעמוד בכל דרישות  התקנים והוראות ההתקנה לצנרת ואבזרים מ    ד.  

PPR  

י של "פולירול". התקנת הצנרת תתבצע בהתאם לתכניות המתכנן ו/או השרות הטכנ 

חוליות ותוך בדיקה של ביצוען של כל הדרישות בכל הקשור בהתפשטות אורכית, ריסון  

ותליית הצנרת, מניעת עיוותים בצנרת, ריתוך נכון של הצנרת תוך שימוש בכלי עבודה 

תקניים, שימוש בחבקים ותליות לצנרת המאושרים להתקנה לפי הוראות ההתקנה, 

 תקניים ונכונים כנדרש מתכניות ההתקנה .  כמו כן יובטח שימוש באבזרי צנרת 

   

    
הסעיפים   על  במיוחד  להקפיד  המתקין  על 

 כדלקמן:   
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בתליה על תקרות, על קירות    - התקנה גלויה .1

 או בתוך  

 פירים.           
בקירות .2 סמויה  מבוטנת    -התקנה  צנרת 

 בחריצים בקירות.  

ברצפה   .3 סמויה  במילוי    – התקנה  צנרת 
 וברצפת בטון.  

  

 צנרת מים חיצונית   4.9

עם צפוי    1/4צנרת מים חיצונית תהיה צנרת שחורה עובי דופן "    א.
       - בטון פנים 

ס"מ. מעל לנ"ל תשולם חפירה כאמור    100חוץ ותכלול במחירה חפירה עד עומק    APC4  -ו     

     לגבי חפירה לצנרת ביוב .

 

 צנרת כיבוי אש    4.10 

בבנין. חיבורים   6עד קוטר"     ASTMA  120לפי    40צנרת הכיבוי תהיה מגולבנת סקדיול  

 .    6יבוצעו בהברגה. מעל לנ"ל ניתן לבצע ריתוכים ע"י אלקטרודות זיקה  2עד קוטר" 

לחלופין ניתן לבצע חיבורים ע"י אביזרי קוויקאפ בכל      
 הקטרים .  

את מקומות הריתוך יש לצבוע לאחר הריתוך בצבע      
 עשיר אבץ  .  

חיצוני    ASP  -עם צפוי בטון פנימי  ו  1/4ה, עובי דופן "צנרת חיצונית תהיה צנרת שחור

 חרושתית. 

 חיבורים יבוצעו ע"י ספחים כנ"ל ושימוש באלקטרודות                                     

 מיוחדות וצפוי במשחה בטומין לצורך השלמת הריתוך .                         

  6אפ בלבד בקטרי "-עם חיבורי קוויק  10צנרת ספרינקלרים תהיה צנרת מגולבנת סקדיול     
– ½"1    . 

בצנרת      ריתוך  יאושר  לא 
 .   10סקדיול 

     ¼" בקוטר  סקדיול    1"  –  1צנרת  עם    40צנרת  מגולבנת 
   אביזרי הדרגה.

  

 צנרת דלוחין שופכין    4.11 

. חיבור הצנרת DIN  8075,  499לפי ת"י    HDPEכל צנרת השפכים בבנין תהיה צנרת  

כגון   מפורשות  שידרשו  במקומות  חשמליות.  מופות  ו/או  פנים  הלחמת  ע"י  יעשה 

חרושתית  מבודדת  אך  כנ"ל  בצנרת  שימוש  יעשה  אקוסטיות  תקרות  תחת  מהלכים 

SILENT   . או בידוד אקוסטי מקורי של ספק הצנרת 

בו יפרט   1:20 רופבריקציה בקנ"מ  הקבלן יספק שרטוטי עבודה מפורטים של המע' פ

את כל הספחים, האביזרים, התליות הדרושות ללא שום תמורה כספית. האחריות על 
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.   10המתקן המותקן תהיה למשך   שנים מיום קבלתו ויאושר ע"י נציג החברה בארץ 

 .HDPE -מחסומי רצפה/קופסאות ביקורת יהיו מ

  

 צנרת ניקוז מזגנים    4.12 

 .HDPEהצנרת תהיה צנרת        

  

 צנרת מי גשם    4.13 

,  499לפי ת"י    HPDEצנרת ניקוז מי גשם בבנין תהיה צנרת       
8075  DIN .   

  

 רשימת אביזרי צנרת    4.14 

 מערכת מים    4.14.1

. גוף ברונזה ולחץ  CBVשסתומי וויסות בכל הקטרים יהיו שסתומי ארמסטרונג   א.  
 אטמ'. השסתומים יהיו מאוגנים בכל הקטרים .        58עבודה עד

 יהיו שסתומי פרפר "רפאל"               2שסתומי סגירה מעל קוטר "   ב. 
3              -ND-16 B   וי עמיד לנוזלים בטמפ'  גוף יציקת ברזל עם מדף יציקת ברזל עם צפ

    Cשל עד 

מעלות צלזיוס ועמיד                        120
 נגד קורוזיה .  

 

חלזון                        עם  ידית  ע"י  תהיה  הפתיחה 

 גלגל שינויים .  ו

ללחץ   1/16ג.    מסנני קו יהיו "קים ארמסטרונג" גוף יצקת פלדה ורשת אלחלד "         

 16עבודה  

מעלות צלזיוס    120מתאים לטמפ' עבודה של עד    SOCLA  812אל חוזרים יהיו       ד.
 16ולחץ עד 
 אטמ .'                                           

    שסתומים כדוריים "שגיב", עם מעבר מלא לזרימה.  2שסתומי סגירה עד קוטר"  ה. 

  

  

 רשימת אביזרי עזר לצנרת    4.15 

לכלים   .א חלוקה  בקוטר    -סעפות  מודולריות  חרושתי  נחושת  ללא  פליז  סעפות 

במספר   התחשבות  ללא  קוטר  לפי  נמדד  המחיר  כנדרש.  מוצאים  ומספר 

 המוצאים .  

שסתומים כדוריים "שגיב"    -שסתומי סגירה לסעפות חלוקה, שסתומי ריקון   .ב

 עם מעבר מלא לזרימה .  

גמישים   .ג לקוטר    RESISTOFLEX S-FLEX K-FLEXתוצרת    -מחברים 

   וטמפ' הנוזל המתאים. המדידה לפי יחידות בהתאם לקוטר.

לחץ   .ד שומר  הידראולי  בריכה  מלוי  עם    VFI-3/67-  750    -"ברמד"    מגוף 
 מפלב"ם, צנרת ואביזרי חיבור.   10מקרוסויץ' בקצה, כולל צינור השואה "
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   , לרבות בקר בלוח החשמל.QF   740מגוף משאבה "ברמד" .ה

   .   QIF - 730"ברמד "  -פורק לחץ הידראולי  .ו

 .   Q - 730"ברמד"  -שסתום בטחון במערכת המים  .ז

לרבות   IFS -710  ”"ברמד  -מגופים חשמליים למים קרים   .ח

 קר בלוח ב

 החשמל.                 

" או  74 -שסתום רב מצבי "מגו אפק "מגו אפק" מילוי גליצרין לרבות   –מדי לחץ   .ט

 ש"ע מאושר. 

   HYDRO RANGERמערכת    – "מגטרון"    –מדי מפלס סונריים למאגר מים   . יג

 מושלמת )למאגר מים ולמיכלי איזון בבריכות(.  

" או ש"ע מאושר, לרבות  WILKINSמונע זרימה חוזרת יהיה כדוגמת תוצרת"   .יד

שני ברזי ניתוק אינטגרליים ומשפך ניקוז. ההתקנה תעשה לפי הנחיות משרד  

    הבריאות ובאמצעות קבלן מאושר לכך.

רוולים הדרושים עפ"י סכימות  טו.    מכלול שרוולים למאגר מים יכללו את כל הש
כל    ותוכניות למאגר    המים הראשי בקיר מפריד בינו לבין חדר משאבות מים.

השרוולים יהיו מצינורות פלב"מ לרבות אוגן ספרדי ואוגן חיצוני להתקנה בקיר  
 )מפלב"מ( ובקטרים הדרושים .  

י להתקנה  כל השרוולים יהיו מצינורות פלב"מ לרבות אוגן ספרדי ואוגן חיצונ

 בקיר )מפלב"מ( ובקטרים הדרושים .  

   
 אביזרי מערכות תברואה ומי גשם    4.16 

מי ניקוז  גגות  -קופסת  יציאה    S  – 15דגם    DALMER   -גשם 
 .  6420733  -מק"ט 4אופקית" 

לפי         ו/או בלתי מרוצף. המדידה  לגג מרוצף  עם מאריכים ומכסה תואם 
    קוטר.

, הגבהה כנדרש לצורך התאמה לרצפה  HDPE "4x"8מחסומים"   –מחסומי רצפה 

 ו/או קבלת   צנרת דלוחין. למחסומים יותקן מכסה פליז (צבוע בצבע 

אפוקסי חרושתי) מתברג ומסגרת פליז כנ"ל מרובעת. מחיר המחסום כולל את  

 ההגבהה התואמת      למקום ההרכבה.     

ם מכסה פליז מתברג ומסגרת פליז ריבועית הכלולה במחיר  ע  HDPE– קופסת  ביקורת        
     הקופסא.

ניקוז         לתעלות  דוגמת    –רשתות  מתועשות  רשתות 
AC0DRAIN .מפלב"ם    

מפליז צבוע בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת    X   "8  4רשתות ומכסים למחסומי רצפה"        

 אדריכל הפנים         

    אושר.כדוגמת מ.פ.ה  או ש"ע מ       
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 מערכת כיבוי אש    4.17 

פריטי                4.17.1
 אש -ציוד כבוי

  25גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומי משוריין באורך    -תוף כבוי   .א

מ', עם מסלנת טיפוס  "שטורץ". לגליל המתכת תנועה אופקית סביב  

ציר אנכי בנוסף לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי. חיבור ההזנה  

 לתוף יהיה חיבור גמיש ולפניו יותקן שסתום סגירה כדורי. 

    רז זווית עם חצי מצמדת "שטורץ" נושא תו תקן.ב - "2ברז שריפה   .ב

  6תוף כבוי וברז שריפה, בתוספת שני מטפי אבקה יבשה    -עמדת כיבוי   .ג

בקוטר ניילון  מאריג  צינור  מצמדות    20ובאורך    2" ק"ג,  כולל  מ' 

"( הכל    2"שטורץ"  נוספת.  מסלנת  מאידך(,  למסלנת  ומותאם  מחד, 

 ס"מ .   30*130*90בארון פח צבוע 

ורשויות  כל ה  .ד פריטים תואמים לתקנים הישראליים, לדרישות הג"א 
    הכיבוי.

ברזים מאושרים ע"י מכון התקנים ורשויות    -ברזי שריפה חיצוניים   .ה

בקוטר"   בודד  ברז  טיפוסיים:  דגמים  בשני  משולב   3הכבוי,  וברז   ,

"3X"3X"4   דוגמת תוצרת 

  טורץ" אש מתאימה.  יצויד במצמדת "ש "רפאל" או "פומס". כל מוצא           

ס"מ מעל פני הקרקע.    100ברזי השריפה יותקנו בגובה (קצה עליון) של  

במידות   )קוביה(  בטון  בסיס  שבר,  נגד  אביזר  תכלול  שריפה  ברז  עמדת 

40x40x40    הבסיס מפני  בולט  כשהוא  הכבוי  צינור  יעבור  דרכו  ס"מ, 

- רת תתומהדופן הצדדית במידה הדרושה להתקנת הברז מחד ולחבור לצנ

 קרקעית מאידך .  

עם שסתום כדורי לשימוש    1-1/4זקף החבור לברז יצויד בחבור בקוטר"  

 ס"מ מעל פני הקרקע )פני בסיס הבטון(.     20  -כללי. גובה      החבור כ

  

 בניה ירוקה   .5

 

 מקלחים 
המקלחים בבניין יעמדו בדרישות לספיקה עד  

 ליטרים לדקה.   9.6

 ברזים

הבאות:  בספיקות  יעמדו  בבניין   הברזים 

ליטרים    6ברזים בכיורי רחצה: ספיקה של עד  

 לדקה. 

עד   של  ספיקה  במטבחים:  ליטרים    7ברזים 

 לדקה.  

 אסלות ומשתנות  

הדחה   מסוג  יהיו  האסלות  הדחת  מכלי  כל 

של   ו    3כפולה,   ליטרים.  - 6ליטרים 

 ליטרים לכל היותר.   2משתנות יהיו 
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   5425עמידה ת"י  

שתייה   מי  עם  במגע  הבאים  האבזרים  כל 

ת"י   הישראלי  התקן  בדרישות  .  5452ייעמדו 

מי צינורות,  המים,  גמל  ברזים,  -כגון:  קר, 

 מקלחים וכו' 

  

השקיה   ובקר  מים  מד 

 לגינון 

השקיה   ובקר  נפרד  מים  מד  אוטומטי  יותקנו 

 עבור הגינון. 

תותקן מערכת למניעת אבנית על גבי מד המים  

 הראשי, באמצעים חשמליים ללא כימיקלים. 

 מערכת איתור דליפות 
 התקנת מערכת ניטור ואיתור דליפות. 

  

  

 עבודות רג'י   .6

המדידה של העבודות היומיות  רג'י) תהיה בהתאם לשעות העבודה נטו, דהיינו ממועד 

העבודה במקום מסוים ועד השלמתה. מחיר היחידה בסעיפי עבודות רג'י           התחלת 

הנוספות כמו הנהלת העבודה, כלים וחומרים שחורים,          כולל את כל ההוצאות 

הקבלן וכו'. עבודות הרג'י ישולמו לקבלן אך ורק  הוצאות סוציאליות, ניהול, רווח  

 בהתאם לחתימה ואישור המפקח. 
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 תאור המתקן    2.2
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 תקנים    2.4

 עדיפות בין מסמכים  2.5

 

 התקנות הציודים והחומרים  .3

 כללי  3.1

 לוחות    3.2

 קונסטרוקציות ברזל שונות, תעלות פח  3.3

 כבלים.    3.4
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 מפרט מיוחד לבצוע העבודה, אספקת החומרים, הציוד,

 הכמויות ולוח מחירים -כתב

 

 .     מבוא 10

 .     אספקת החומרים 11

 אספקה, התקנה וחבור כבלים   . 12
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 היקף העבודה  .1

 מפרט זה מכסה ביצוע מתקן חדש לחשמל ותקשורת עבור בית ספר יסודי הוד השרון. 

 

 תחומי העבודה של הקבלן הינם:

 תשתיות חשמל ותקשורת, לוחות ראשיים מתח נמוך ומתקן כוח תאורה ותקשורת.  

 
 (: -העבודה כוללת בין היתר )אך לא מוגבלת ל

 בלים.  אספקה והתקנת תעלות פח מחורצות וסולמות כ 1.1

 ביצוע קווי הזנה ללוחות ומערכות שרות.   1.2

ביצוע אינסטלציית חשמל כולל לוחות הפעלה, קופסאות הסתעפות גופי תאורה ויחידות   1.3

 שקעים. 

 אספקה והתקנה של גופי תאורה.  1.4

 אספקה והתקנת לוחות חשמל. 1.5

 ביצוע מערכת הגנת ברקים. 1.6

 בצוע מערכת כריזה.  1.7

 ביצוע מערכת גילוי וכיבוי אש. 1.8

 ביצוע מערכת אזעקה.    1.9

 ביצוע מערכת מצלמות. 1.10

 ביצוע מערכת תקשורת.  1.11

 בדיקות.  1.12

 הפעלה ומסירת המתקן.  1.13
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 כ ל ל י  .2

 דרישות כלליות  2.1

 כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות להלן: 

שתתאפשר החלפת החלקים בקלות יחסית, במיוחד בציודים  המתקן יבוצע כך  2.1.1

 הדורשים טיפול וחלקי חילוף.

 

שלטי זיהוי שיסופקו על ידי הקבלן, יתארו את פרטי הציוד המותקן על ידו כפי   2.1.2

 שיידרש במפרט. 

 

חיצוני, הקבלן יתקין את כל הציודים כך   OUTDOOR -כאשר המתקן הוגדר כ 2.1.3

 שיוכלו לעמוד חשופים לתנאי המתקן, מזג האוויר ושמש. 

 

כל חלקי המתקן יותקנו כך שיוכלו לעבוד בתנאי מתקן נומינליים, כפי שיפורט   2.1.4

 להלן. 

 

כל החומרים המסופקים להקמת המתקן יהיו חדשים ויותקנו במיומנות המירבית   2.1.5

 לן. על ידי הקב

 

על הקבלן לדווח מיד למפקח על כל נזק כגון שבר, סדק וכו' שנגרם לציוד, תוך כדי   2.1.6

 איחסונו או התקנתו על ידי הקבלן. 

 תיאור המתקן  2.2 

 הזנת חשמל למתקן  2.2.1  

 מחח"י.  0.4KVהמבנה החדש יוזן במתח    

 

    400Vלוחות  ראשיים  2.2.2  

 חשמל או במקום המיועד לכך.הלוחות יותקנו במבנים בחדר 

הלוח יהיה חדש ויכלול מפסק זרם ראשי יצוק לזרם המצויין בתכניות עם הגנה     

 אלקטרונית בעלת תצוגה. 

 

 לוחות משניים   2.2.3

יוזנו ישירות מלוח ראשי של המתקן החדש.    –לוחות משניים ראשיים קומתיים   -

יצוק לזרם המצויין בתכניות עם  הלוחות יהיו חדשים ויכללו מפסק זרם ראשי  

 הגנה אלקטרונית בעלת תצוגה.
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יוזנו ישירות מלוח ראשי קומתי. הלוחות יהיו   –לוחות משניים מקומיים   -

חדשים ויכללו מפסק זרם ראשי יצוק לזרם המצויין בתכניות עם הגנה  

 אלקטרונית בעלת תצוגה. 

 

 

 מערכות תאורה וכוח  2.2.4

 

 תאורה מערכת  2.2.4.1

ותאורת התמצאות באמצעות גופי   LEDבאמצעות גופי תאורה  א.

 .  LEDתאורה חרום  

 LEDתאורת חוץ באמצעות גופי תאורת הצפה  ב.

ג.    כל גופי התאורה יהיו מהתוצרת המפורטת בכתב הכמויות וגופי  

 תאורת החרום והשילוט יהיו תוצרת אלקטרולייט ) ספק יחיד(. 

התאורה יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבין משרדי, פרק  ד.    כל גופי  

08. 

 

 מערכת כח  2.2.4.2

 מערך הכח יבוצע באמצעות:  

אביזרים המתאימים להתקנה חיצונית כדוגמת פלאזולי עבור לוחות   -

 חיצוניים)ספק יחיד( 

 עמדות עבודה ושקעים בכיתות ובמעברים יהיו תוצרת ישראל ואירופה.  -

 

 תעלות כבלים  2.2.4.3

 התעלות בשטח המבנה תהיינה בהתאם לפירוט הבא: 

 סולמות "נאור" ותעלות פח מחורצות בתוואים ראשיים   -

 תעלות פח מחורצת עבור הזנה בתוואים משניים. -

 כל התעלות תכלולנה מכסה.  -

 

 תנאי מתקן  2.3 

 בצל.  40C - הטמפרטורה המקסימלית   2.3.1

 5C- - הטמפרטורה המינימלית  2.3.2

 . 90% - לחות יחסית  2.3.3

 רגיל  - סווג המתקן  2.3.4
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 תקנים  2.4 

כל העבודות המבוצעות במתקן יהיו בהתאם לסטנדרטים, תקנים, תקנות ודרישות    

 המעודכנות ביותר הבאות: 

 . 1954חוק החשמל  2.4.1  

 תקנים ישראליים. 2.4.2  

 בהוצאת משרד הביטחון.  0.8פרק   –המפרט הכללי  2.4.3  

 דרישות חברת החשמל הכלליות ובהתאם למחוזות והאזורים. 2.4.4  

 

 עדיפות בין מסמכים 2.5

במקרה ותתגלנה אי התאמות בדרישות הטכניות לבצוע העבודה בין מסמכים שונים, יהיה   

 סדר העדיפויות כדלהלן:

 מפרט זה.  2.5.1

 .ההנחיות הטכניות שבתכניות 2.5.2

 . 1954חוק החשמל  2.5.3

 מתקני חשמל.  - 0.8המפרטים הכלליים בהוצאת משרד הביטחון פרק  2.5.4

 התקנים הישראליים.  2.5.5

עצם חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור מצידו כי נמצאים אצלו המסמכים הנ"ל וכי 

 קראם והבין את תוכנם.
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 התקנות הציוד והחומרים  .3

 

 כ ל ל י  3.1

 כל הציודים יהיו מותקנים באופן מושלם, כולל הרכבה וחיבור חשמלי ומכני.  3.1.1

 

כל הציודים יהיו מפולסים, כניסות החשמל אטומות למים ואבק, מכוילים ומוכנים   3.1.2

להפעלה. הקבלן יספק את כל החומרים והמכשירים הדרושים להתקנה, פילוס,  

 אטימה, חיבור וכיול הציודים.

 

בלן יוודא לפני תחילת העבודה כי הציודים המורכבים על ידי אחרים נמצאים  הק 3.1.3

 במקום הנכון, כפי שמתואר בשרטוטים. 

 

כל החיתוכים, ריתוכים, עבודות צבע וכו' ייעשו באופן מקצועי ונקי, לשביעות רצונו   3.1.4

 של מפקח החשמל של המתקן.

 

 כל הברגים ואומי החיזוקים יהיו מגולוונים ויגורזו לפני   3.1.5

 

 לוחות 3.2

הקבלן יבדוק את הלוחות בדיקה ויזואלית ויוודא שהלוח הגיע לאתר במצב תקין,   3.2.1

 והותקן בצורה נכונה ומתאימה לתפעול. 

 כמו כן יבצע הקבלן בדיקה חשמלית והפעלת הלוח.  

 

הברגים והמהדקים של הלוח. לאחר   כל לן לחזק את לפני הפעלת הלוח יהיה על הקב 3.2.2

 החיזוק של הבורג יסומן הבורג.

 התקנת הלוח תכלול:    3.2.3

 התקנת הלוח.  -

 חבור כל הכבלים ללוח.   -

 בדיקת הלוח לאחר חיבור הכבלים.   -

 חיזוק וסימון כל הברגים בלוח, כולל מהדקים.   -

 הפעלת הלוח ומסירה למזמין.  -
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 קונסטרוקציות ברזל שונות ותעלות פח 3.3

כל הקצוות של תמיכות הקונסטרוקציות )במידה וקיים צורך( יהיו חלקים ומגולוונים,  3.3.1

 ללא פינות חדות היכולות לפגוע בכבלים. 

ידי הקבלן  -כל התמיכות, צינורות, חיזוקים וברזל קונסטרוקציה אחר, יסופקו על 3.3.2

 ויהיו מגולוונים באבץ חם. 

 בכל המקומות בהם יידרשו צינורות הגנה או פח הגנה, יהיו אלה מגולוונים.  3.3.3

 ממ"ר. 2.5הקבלן ידאג לסידור קשירה לכבלים בתעלה בעזרת חוטים של  3.3.4

 

 כ ב ל י ם  3.4

 סוגי כבלים  3.4.1

 לפקוד ולהזנות במתח נמוך  400Vכבלים 

 וולט.  400 : מתח 

 ק"וולט.  0.6/1 : רמת בידוד 

 הרץ. 50 : תדירות 

  חיצונית ופנימית על גבי סולמות/תעלות   : התקנה 

 פח/צינורות.  

 .VDE 0271 : תקן 

    N2XY : סוג 

אורך הכבלים הנתון ברשימת הכבלים הוא לאינדיקציה בלבד ועל הקבלן לבדוק   3.4.2

 בעצמו את האורכים הדרושים על ידי מדידה במתקן.

 

וליקים" להתקנת הכבלים, על מנת למנוע מאמצי יתר מכניים על  הקבלן ישתמש ב"ר  3.4.3

 הכבלים. 

 

 על הקבלן לוודא שתוואי הנחת הכבלים נכון ולאשרו לפני תחילת העבודה.  3.4.4

 

 פעמים קוטר הכבל. 15 -קוטר כיפוף הכבל לא יהיה קטן מ 3.4.5

 

 קצוות הכבלים יאטמו מיד לאחר חיתוך.  3.4.6

 

צינור מים משמש כמוביל כבלים, יעוגלו קצותיו והכבלים יוגנו על ידי התקנת  כאשר  3.4.7

 גומיות בקצוות הצינורות. 
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הקבלן יספק הגנה מכנית בצורת תעלות )כאשר כמה כבלים עוברים בריצפה( או צינור  3.4.8

מים מגולוון )לכבלים בודדים( בכל המקומות בהם קיימת סכנת פגיעה מכנית בכבלים, 

 עוברים הכבלים בגובה נמוך משני מטרים.  או בהם

 

יעשו מופות בכבלים, אלא באישור בכתב מפורט של המפקח. האישור ינתן אך ורק  לא 3.4.9

 במקרים בהם הצורך במופה לא נובע מאשמת הקבלן )נזק הנגרם ע"י אחרים(. 

 

 הקבלן ישאיר אורך כבל נוסף ליד כל חיבור כבל.  3.4.10

 

לן שום כבל מעל פינות חדות של קונסטרוקציות שונות, ללא הגנה  לא יתקין הקב 3.4.11

 מיוחדת לכבל. 

 

 כבלים על סולמות אופקיים או תעלות יחוזקו לסולם או תעלה ע"י   3.4.12

 ס"מ.  60שחור כל  P.V.Cממ"ר, מבודד   2.5מוליך  

 

 , אולם 3.4.12כבלים על סולמות או תעלות אנכיים יחוזקו כמו בסעיף  3.4.13

 ס"מ.  30 כל

 

כל קצה כבל יסומן על ידי סימוניות צהובות מולבשות על פס שחור בשווק חברת   3.4.14

"אטקה" נושאת מספר הכבל או המעגל כפי שמופיע ברשימת כבלים או בשרטוטים. 

 הקבלן יוכל להציע למפקח שיטות סימון חליפיות לפני תחילת העבודה. 

 

 הציודים השונים יבוצע באמצעות שרוולים פלסטיים ממוספרים. סימון גידים בתוך   3.4.15

 

 חיבורי הכבלים  3.4.16

 החומרים הדרושים לבצוע חבורים, סופיות לכבלים יסופקו על ידי הקבלן.

 
החיבורים של כבלים ייעשו לפי רשימות כבלים ותכניות חווט שיסופקו לקבלן. כל   3.4.17

 טבעת)ות( פלסטית נושאת מספר, בהתאם לרשימת הכבלים.גיד וגיד יסומן על ידי 

 
 לפני תחילת החבור יוודא הקבלן שהכבל "מת" ולא פגום דיאלקטרית.  3.4.18

 
הקבלן ישאיר מספיק אורך של גידים, על מנת לאפשר החלפת חיבור בין הפאזות,   3.4.19

 ללא צורך בגילוי נוסף של הכבל.

 
 ומנו, יבודדו, יסולסלו ויקשרו לכבל. גידים שמורים של הכבל יס 3.4.20
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 אין לפגוע במוליך בעת גילוי הכבל.  3.4.21

 
הקבלן יוודא שהכלים והציודים המסופקים על ידו לחיבורי הכבלים, יהיו מתאימים   3.4.22

 לשימוש. 

 
הקבלן ידאג לשמור כל הזמן על סדר פאזות זהה בכל חבורי הכוח. החלפת הפאזות   3.4.23

 תבוצע בציוד ולא בלוח. בכבלי כח 

 
 גלנדים )כניסת כבלים(  3.4.24

 הקבלן יספק את כל הגלנדים )מתכתיים בלבד( הדרושים לצורך ביצוע העבודה.  

 

ממ"ר ומעלה יחוברו באמצעות כפפה מתכווצת הכלולה במחיר   50כבלים בחתך   3.4.25

 היחידה. 
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 גופי תאורה 3.5

 לדרישות הבאות: גופי תאורה יסופקו בהתאם  

כל גופי התאורה יהיו תוצרת בהתאם לדגמים המופיעים בכתב הכמויות       3.5.1

ובתוכניות ו/או שווה ערך איכות ומחיר ויעמדו בדרישות המפרא הכללי הבין  

 . 08משרדי 

 
קשירת גופי תאורה המותקנים בתקרה אקוסטית תבוצע לתקרת   3.5.2

 דות לפחות לכל גוף.הבטון/קונסטרוקציות המבנה בשתי נקו

 
כל גופי תאורת החירום יהיו תוצרת אלקטרולייט בלבד ) ספק יחיד( בהתאם   3.5.3

 לדגמים המופיעים בכתב הכמויות ובתוכניות. 

 

 קופסאות הסתעפות לתאורה 3.6

קופסאות ההסתעפות תהיינה מיועדות להסתעפות כבלי החלוקה לגופי התאורה   3.6.1

 לקופסת ההסתעפות הבאה.  N2XY 5X4השונים וכמו כן יציאת כבל עד חתך 

 קופסאות ההסתעפות תסופקנה בהתאם לדרישות הבאות:  -

 ס"מ.  15X15מידות   -

 .   IP55 דרגת אטימות   -

 מגושרים. ממ"ר  6זוגות מהדקים  4  -

 פס הארקה.   -

)מוגני    P.V.Cחיבור הכבלים לקופסאות ההסתעפות יבוצע באמצעות גלנדים עשויים   -
 התפוצצות באזורים המסווגים(.

 
מ"מ מגולוונת התקנת הקופסאות   5קופסת ההסתעפות תורכב על גבי פלטת פח   -

 תבוצע ללא ריתוך.
 

 
 ת. לא יאושר שרשור מגוף לגוף. כל גוף תאורה יחובר דרך קופסת הסתעפו 3.6.2
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 שקעים ומפסקים  3.7

 כל אביזרי הקצה בלוחות חיצוניים יהיו מפוליאסטר משוריין בסיבי    -  3.7.1

 . THERMOSETTING MATERIALזכוכית  

 IEC 60529לפי תקן   IP67אטימות   -

 EN 50102 60068-2-7-5 EN + לפי   IK10עמידות בהלם <   -

 C    °960בדיקת חוט להט   IEC 695-2-1עומד בתקן  -

 EN 60695-11 -ש"ע ל  UL94-VOחומר מתנגד לבערה )אינו דליק( לפי תקן   -

 EN 60695-11 -ש"ע ל UL94-HBעומד בתקן זחילת אש  לפי תקן  -

 )קרני שמש אולטרה סגוליות ( U.Vחומר עמיד בפני קרינת   -

 ם , חומצות ) לפי טבלת חומרים (עמידות מצוינת בפני שמנים , מלחי -

 עמידות מצוינת בפני קורוזיה -

 –  C°70  +   C°40טמפרטורת עבודה   -

 EN 60947-3לפי תקן  AC3/AC23מנתק בעומס לעומסים מעורבים  -

 IEC529הציוד מוגן בפני נגיעה מיקרית לפי תקן  -

 חיגור מכני בין שקע למנתק מתכתי  -

 כה מקרית כפתור הפעלה מוגן בפני מ -

 חיזוק אינטרלוק לקיר ע"י ברגים חיצוניים  -

 השקעים יהיו בעלי מנתקים )אינטרלוק( וקופסאות הסתעפות   -

 יחידות/משותפות לחיבורים. 

כל לחצני החירום יהיו בעלי הגנה מכנית ללחיצה מקרית )כגון שפתיים   - 3.7.2

 מאורכות(. 

 במשרדים תוצרת ישראל ואירופה. בתי תקע, מפסקי הדלקה וכו'  - 3.7.3

 עמדות עבודה במשרדים תוצרת ישראל ואירופה.     -3.7.4

 

 

 צ ב ע 3.8

כל ברזל הקונסטרוקציה והצינורות המסופקים, יהיו מגולוונים. גלוון אשר יפגע כתוצאה 

 מחיתוך או קדיחה יתוקן באמצעות:

 שתי שכבות יסוד )מגינול(.  3.8.1

 (. 309שכבה שלישית )צבע תעשייתי ביניים  3.8.2

 (. 309שכבה רביעית )צבע תעשייתי עליון  3.8.3

 

 

 
 סולמות כבלים  3.9

 

 סולמות כבלים יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן.  3.9.1
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- ו 800, 600, 400, 200מ"מ, במידות רוחב  3הסולמות יהיו עשויים מפח מגולוון   3.9.2

 "נאור". מ"מ תוצרת חברת  1000

  : -האביזרים של סולמות הכבלים ישמשו ל 3.9.3

 לחיבור החלקים השונים של הסולמות.  - מחברים  א. 

 לשינוי כיוון אופקי או אנכי של הסולם.  - קשתות  ב.  

 להקטנת רוחב הסולם. - מצמצים ג. 

 לביצוע צמתים בין הסולמות. - (T)צמתים  ד. 

בבטחה על ידי תמיכות ברזל מגולוון המותקנות  סולמות הכבלים יתמכו  3.9.4

 במרחקים שלא יעלו על שלושה מטרים, אלא אם סומן אחרת בתכניות. 

כל הקצוות של הסולמות והקונסטרוקציות התומכות יהיו חלקים ומגולוונים   3.9.5

 ללא פינות חדות היכולות לפגוע בכבלים. 

ק ציודי שטח בעתיד, הקבלן  סולמות הכבלים יותקנו כך שלא יפריעו לפירו 3.9.6

 לצורכי אחזקה. 

 יתקין חיזוקים/תמיכות ליד כל שינוי כיוון של הסולמות.  3.9.7

כל התמיכות, צינורות, חיזוקים וברזל קונסטרוקציה אחר יסופקו על ידי הקבלן   3.9.8

 ויהיו מגולוונים באבץ חם. 

מחיר המוליך  מ"מ נחושת)  16כל קטע המכיל סולם/תעלה יוארק ע"י גיד  3.9.9

 והתקנתו כלול במחיר התעלה(.
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 מפרט טכני  -לוחות  .4

  : כ ל ל י  4.1

 : נתונים טכניים עבור הלוח 4.1.1

 וולט.  400 : מתח נומינלי 

 פאזות + אפס + הארקה.  3 : מספר מוליכים 

 הרץ. 50 : תדר

  בהתאם למצויין בכתב הכמויות   : זרם נומינלי לפסי הצבירה 
 ובשרטוטים  

 
 ק"א  36 : זרם קצר סימטרי 

 
 הרץ.  50וולט,  230 : מתח פיקוד 

 מעלות צלזיוס.  45 : טמפ' סביבה 

 .50% : לחות יחסית 

בטמפרטורה   87%כל ציוד המיתוג אשר מותקן בלוחות יהיה בעל מקדם שימוש מינימלי של 

 אשר צפויה בלוח.    60Cשל 

 IEC 60439-1ויהיו בעלי תו תקן לפי  FORM #2Bהלוחות יהיו תעשיתיים  
 

מערך הלוחות יהיה מבוסס על ספק בעל מערכת מוצרים מלאה לייצור לוחות חשמל. תכנון 

 הלוחות יבוצע באמצעות תוכנת פרמטרים מלאה. 

 

 תקנים  4.1.2 

התכנון, ייצור ובדיקה של הלוח יהיו בהתאם להוצאה האחרונה של התקנים הבאים כאשר   

 במקומות בהם קיימת אי בהירות. IECישנה עדיפות לתקני 

Factory-built assemblies of low voltage 
switchgear and control gear. 

IEC Recommendation 439 

Degrees of protection of enclosures for low 
voltage switchgear and control gear. 

IEC Recommendation 144 

Low voltage switchgear. IEC Recommendation 157 

Copper conductors - insulated 
cables/conductors. 

IEC Recommendation 228 

Current transformers IEC Recommendation 185 

M.C.B’s and M.C.C.B’s B.S. Specification 4752 

 B.S. Specification 3871 

 (. 08המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל )  -  

 חוק החשמל והתקן הישראלי.  -  
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 תכנון הלוח  4.1.3

בבחירת מפסקי הזרם המאמ"תים לסוגיהם יש לבדוק כי בהופעת זרם קצר   א.

בין כל המפסקים המחוברים בטור החל   35KAתובטח פעולה סלקטיבית בזרם של 

עד ליציאת מפסק   (DOWN STREAM)מהמפסק הראשי ובהמשך במורד המעגלים 

 או מאמ"ת אחרון. 

. על הקבלן  IEC60947-4-1לפי תקן   2קואורדינציה בין מפסקים/מגענים ברמה  ב.

המבצע את הלוח יהיה להוכיח שהציוד אשר נבחר על ידו עומד בדרישות אלה.  

 עמידה בדרישות אלה הינה תנאי קרדינלי לביצוע הלוח. 

במידה והקבלן יצטרך להתקין ציוד בעל נתונים שונים מהמוכתב בכתב הכמויות על מנת  

פים המופיעים בכתב הכמויות ללא לעמוד בדרישות הנ"ל התשלום יהיה בהתאם לסעי

 השינוי. 
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 TYPE TEST ריכוז נתונים ללוחות 4.2

 
  ת י א ו ר  סעיף

  תנאי סביבה  .1
   

 אחר               25C         30C          35C         40C    טמפרטורת סביבה:  1.1
   

 50%             80%              90%         לחות יחסית: 1.2
   

 מטר  2000מטר                מעל  2000מתחת          גובה האתר: 1.3
   

 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר מאוורר          מיקום התקנה:  1.4
   
  

 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר ממוזג        
   
 לחץ - הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר עם על         
  נתונים חשמליים  .2
   

    3x400/230V         מתח נומינלי  2.1
   

 AC :        230            110         48               24 מתח פיקוד  2.2

 
  DC:       110V              48V                 24V 

   

 800A         זרם נומינלי  2.3
   

 CSI             35KAזרם קצר  2.4
   

 TT              IT               TN-S         שיטת הארקה: 2.5
   

  זמניות -מקדם בו 2.6
 IEC 60439-1 :           0.6         0.7           0.8          0.9          1.00לפי  
   
 1טבלה   EC 60439-1זמניות יהיה ערך מחושב לפי -מקדם הבו  
  נתונים מכניים  .3

    עם דלתות  IP30              ללא דלתות  IP30       דרגת הגנה של הלוח: 3.1
   
         IP31                 IP42                IP55 
   

 מניעת גישה והפרדה מחלקים חיים.    FORM 1        סווג הלוח: 3.2
   
         FORM 2b   כסוי מגן על פסי הצבירה לכל אורכם 

 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת 
         FORM 3b -  כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 
 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת  -   
 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן  -   

 ע"י מחיצות מתכת    
   כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור   -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים   
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         FORM 4a -     כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 
 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת  -   
 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן  -   

 ע"י מחיצות מתכת    
   כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור   -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים   
 יציאות הכבלים תהיינה מופרדות ביניהן.  -   
   
         FORM 4b -  כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 
 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת  -   
 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן  -   

 ע"י מחיצות מתכת    
   כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור   -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים   
יציאות הכבלים תהיינה מופרדות ביניהן ובין   -   

 החלק הפונקציונאלי ע"י כיסויי מתכת.       
   

 תעלת פסי צבירה                כבלים         הזנות ללוח: 3.3
   

 מאחורי הלוח                 מלפנים          גישה לחיבורי כוח:  3.4
   

 מלמעלה        מלמטה         גם מלמעלה וגם מלמטה        ניתוב כבלי הכוח: 3.5
   

 מלמעלה                    מלמטה        נתיב חווט הפיקוד:  3.6
   

 מפסקי זרם נשלפים במצב מוכנס, בדיקה, שלוף  -      מבנה תאי כניסה:  3.7
 הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. -   
   
 מפסקי זרם נתקעים על גבי בסיס קבוע.  -   
 הניתן להסרה.הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל  -   
   
 מפסקי זרם קבועים  -   
 הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. -   
   

 מנתק בעומס          מפסק זרם ללא הגנות      מפסק מקשר:  3.8
   
 מפסק זרם עם הגנות זהות למפסק כניסה.      
   

 מפסקים קבועים        מפסקים נתקעים עם בסיסים קבועים        יחידות ציוד: 3.9
   
 חלק קבוע וחלק מתפרק         
   
מפסקי זרם נשלפים, עגלת השליפה תאפשר מצבים מוכנס, בדיקה,        

 שלוף.  
   
 ציוד מיתוג מודולארי ומאמ"תים חיבור ע"י מהדקים קפיציים       
 אמפר לכל היותר.  400-החלוקה תהיה ל   
   

 40%                   30%              20%         הגדרת מקום שמור:  3.10
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 : מבנה לוח 4.3

הלוח יהיה מיועד לעמידה עצמית, להתקנה פנימית, עשוי מתאים אשר מחוברים יחדיו על   4.3.1 

 בסיס, עם אפשרות הרחבה בעתיד.  

   
הלוח יהיה בנוי ממספר עמודות מודולריות המורכבות יחד ליצירת מבנה יציב ואחיד  4.3.2 

 לעמידה חופשית. 

 
 . 42IPה הלוח יהיה בנוי להעמדה פנימית אך בדרגת אטימ  4.3.3 

 
 מ"מ עובי  לפחות.   2שלד הלוח יהיה עשוי מזוויתני פלדה מגולוונת וכן פח   4.3.4 

 
 הלוח יצוייד באמצעי הרמה לצורך הובלה והתקנה.  4.3.5 

 
 כניסת כבלים ללוח תהיה מלמטה. 4.3.6 

 
 ס"מ לפחות לא יכלול כל ציוד חשמלי.  20חלקו התחתון של הלוח בגובה של עד  4.3.7 

 
על הקבלן להגיש עם הצעתו תרשים עם פרטי המבנה המוצע על ידו לכל התאים בהתאם  4.3.8 

 לסטנדרטים המפורטים מטה ו/או הסטנדרטים שלו. 

 

 בהתאם לסטנדרט היצרן.    210עד  200גובה הלוח יהיה  4.3.9 

 

ס"מ. גם במקרה זה באם ליצרן יש סטנדרט שונה עליו    60 80רוחב העמודות יהיה   4.3.10 

 לציין זאת במפורש ולערוך תכנית מבנה חדשה בהצעתו. 

 

הלוח יהיה עם גישה מקדימה בלבד כך שלכל תא ותא תהיה דרך דלת נפרדת על ציר   4.3.11

ניתנת לנעילה. הדלת תהיה עם גומיות אטימה.  כל דלת תצויד בפרפר קבוע עם אפשרות 

 ילה ע"י מנעול תליה.  הגישה לפסי הצבירה תהיה מהחזית בלבד. נע

   
 מעלות.  160כל הדלתות יהיו עם צירים ולפתיחה של  4.3.12

  
פסי הצבירה הראשיים יותקנו בחלקו העליון של הלוח.  תהיה הפרדה פיסית בינם   4.3.13

  לחלק האחר של הלוח כך שלא תהיה כל אפשרות גישה לפסים אלו ללא כלים

 מתאימים. תהיה אפשרות גישה לפסי הצבירה מהחזית לצורך תחזוקה. 
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כל פסי הצבירה יהיו פסים מבודדים על ידי שרוולים מתכווצים.  הפסים יהיו כולם עם  4.3.14 

 קצוות מעוגלים. 

 

מחתך   100%בחלקו התחתון של הלוח יותקנו פס אפס ופס הארקה.  פס האפס יהיה  4.3.15 

 הפאזות.  פס הארקה יהיה בחתך של פסי 

60x10 .מ"מ 

הפסים יצויידו בברגים לכל אורכם וכן פס קטן לחיבור כבלים בחתכים קטנים בכל  

 עמודה. 

  

כל החבורים לפסי הפאזות אפס והארקה ייעשו על ידי ברגים מגולוונים.  בכל הפסים  4.3.16 

 שריים בעמדה. תהיה רזרבה מספיקה של חורים הבנויה למקסימום תאים אפ

 

 כל חלקי המתכת אשר לא נושאים מתח בלוחות יהיו מאורקים.    4.3.17 

כל החלקים הנעים או מתפרקים יאורקו על ידי ליצות נחושת בעלת חתך מתאים.  מבנה    

 הלוח יהיה מחובר בצורה קשיחה לפס הארקה. 

 

 חווט ותעלות חווט  4.3.18 

ממ"ר, כאשר החוטים ממשני הזרם  1.5חוטים גמישים כל חווט הפיקוד ייעשה על ידי   

 ממ"ר ויחווטו דרך מהדקי זרם לגישור/קצר.  2.5יהיו חוטים גמישים 

מעלות צלזיוס.   כל החווט בתוך התא   70לטמפ' של   PVCכל החוטים יהיו מבודדים    

יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.  כל התעלות יסופקו על ידי  

 לפחות בתעלה.   50%יצרן עם רזרבה של  ה

 

 צבעי חוטים  4.3.19 

 חום  - זרם חילופין  220Vפיקוד   

 כחול  -  פיקוד לאפס   

 צהוב ירוק  -   הארקה   

124VDC - אדום 

24VDC -  שחור 

 

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה.  כל חווט הפיקוד למכשירי   4.3.20 

  PVCהמדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת, יבוצע כאמור על ידי חוטי 

גמישים אשר יותקנו בתוך צינור גמיש המאפשר הוספת גידים ללא פרוק הצינור או  

 גוויס". השחלה דרכו דוגמת הקיים תוצרת "
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 כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.  4.3.21 

 

במידה וייעשה שימוש בנעלי כבל יהיו אלה מדגם כבד )תקן חברת חשמל(. חיווט כח   4.3.22 

ייעשה על ידי גידים או פסים גמישים.  בשום מקרה לא יבוצע החיווט על ידי גידים  

 קשיחים. 

 

 ציוד גלוי אש  234.3. 

כל תא יצוייד בהכנה בלבד לגלאי עבור מערכת גלוי וכבוי אש וחריר לגז כבוי.  על היצרן   

יהיה לבצע את כל ההכנות הנדרשות בהתאם להוראות המזמין.  כמו כן יוכן מכסה  

 מתפרק עבור התקנת הגלאים.

 :חווט כח 4.3.24 

כל היציאות מהפסים ייעשו על ידי פסי נחושת מבודדים. הירידות מהמפסקים  

אמפר, ומעל ע"י פסי נחושת    63עד למפסקים  PVCלמהדקים ייעשו בחוטים מבודדים 

גמישים מבודדים. כל החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של המפסק, 

עי הבידוד של חוטים אלו יהיו בהתחשב בטמפ' הסביבה ובכל התקנים המפורטים. צב

 .1982פרסום  1954בהתאם לחוק החשמל 

 

 :כיסויים 4.3.25

כל המקומות הגלויים למתח פסי החבור, פסי הצבירה בתוך הלוח ומהדקי כניסת מתח, 

 יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי ברגים. על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה.

 הלוח יושמו בתיק, בתא הכניסה.  תכניות חשמליות של 4.3.26 
 

 : שילוט 4.3.27 

על הקבלן יהיה לספק ולהתקין על ידי שתי מסמרות שלטי בקליט סנדוויץ, חרוטים  

 בשחור על רקע לבן. השלטים יהיו לפי הפירוט הבא: 

 שלט אחד לכל הלוח, המציין את שם הלוח, ומאיזה מקור הזנה הוא מוזן.    א.

 אביזר הפירוט הבא:שילוט לכל    ב.

שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי, בכל המקומות בהם קיים     ג.

 מתח לפני מספק ראשי או מתח זר. שילוט זה יהיה בצבע לבן על רקע אדום. 

 שילוט על המפסק הראשי.    ד.

 

 הלוח ייבנה בצורה כזאת כך שתהיה הפרדה מלאה בין תאי הלוח.  4.3.28
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על הקבלן יהיה להגיש חישובים טרמיים של הלוחות. במידה והטמפרטורה בתוך   4.3.29

הפילטרים  התאים גבוהה מדי על הקבלן יהיה לספק פילטרים ומאווררים בתאים. 

 והמאווררים כלולים במחיר מבנה הלוח. 

 

 של השנאי. DGPTמפסק ההזנה מהשנאי יצוייד במערך הגנות אשר יחובר לממסר  4.3.30

 הגנות תהיה בהתאם לפירוש הבא: פעולת ה 

 למצב התראה כולל ממסר ונעילת מצב.   (LED)מנורת אינדיקציה  - 

 הפסקת מפסק.  –כולל ממסר ונעילת מצב  TRIPלמצב   LEDמנורת אינדיקציה  - 

 .TRIP-על ממסרי נעילה והתראה ו  RESETלחצן  - 

 

ומפסק גבול להפעלת התאורה עם פתיחת    LEDכל תא יצוייד במנורה מוגנת מסוג  4.3.31

 הדלת. 

 

על הקבלן להגיש עם התכניות חישובי טמפרטורה של הלוחות. במידה וקיימת דרישה  4.3.32

 לתוספת מאווררים ופילטר יהיו אלה כלולים במחיר היחידה של מבנה הלוח.

 

 תיאור אביזרי העזר בכל הלוח 4.4

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג   .4.14 

 נתונים טכניים  4.4.1.1 

 בהתאם לכתב כמויות  : זרם נומינלי  

 וולט.  400 : מתח נומינלי  

 הרץ  50 : תדר 

 כושר ניתוק זרם קצר   

 . P2)ק"א ) 35 : סימטרי  

 40C : טמפ' סביבה  

 .90% : לחות יחסים 

 

 פאזי תלת קוטבי קבוע )ללא שליפה(. המפסק יהיה מפסק זרם תלת  4.4.1.2

 

 למפסק יהיו ההגנות הבאות: 4.4.1.3

 הגנה טרמית ניתנת לכוון.  - 

 הגנה מגנטית ניתנת לכוון.  - 

 

 המפסק יכלול גם סליל הפסקה. וידית מצמד חיצונית עם אפשרות נעילה.  4.4.1.4
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 תוספת ידית מצמד תהיה בהתאם לדרישת המזמין. מחיר  : הערה

 הידית כלול במחיר היחידה של המפסק.              

 
 מפסקים יצוקים יצויידו בהגנות אלקטרוניות הניתנות לכוון זרם     4.4.1.5

 + זמן השהייה.              

 
 כל המפסקים יצויידו בהתקן לנעילה ע"י מנעול תליה.  4.4.1.6

 

 מ"ת פיקוד וכח מא 4.4.2

  10KAכל מאמ"תי הפיקוד יהיו לזרם כמוכתב בכתב הכמויות, ולזרם קצר של                   

 .IEC 947-2לפחות, לפי תקן                    

 

 לחצני הפעלה והפסקה  4.4.3

מ"מ לכל לחצן יהיו שני מגעים   22כל לחצני הפעלת תאורה יהיו להתקנה על פנל בקוטר 

1N.C  +1N.O - 6 -כל אחד לA, 220V, 50HZ. 

 

 מנורות סימון  4.4.4

 18לזרם  D.C LEDלכל נורה, נורת  230/6VDCכל נורות הסימון יהיו עם שנאי עצמי 

 מיליאמפר. 

 

 מהדקי פיקוד  4.4.5

 ממ"ר.  6ד יהיו תוצרת פניקס כל מהדקי הפיקו  

ירוק. מהדקי  הפיקוד יהיו  - צבע המהדק יהיה צהוב  -במקרה של מהדק פיקוד להארקה  

 ממוספרים בהתאם לתכניות.

 

 מפסקי פיקוד  4.4.6 

 ,16A, 220Vכל מפסקי הפיקוד יהיו מסוג פאקט להתקנה על ידי מצמדים עם מגעים 

50HZ. 

 

 ממסר צעד  4.4.7

 או שווה ערך מותאם   MERLIN GERINממסר צעד יהיה תוצרת 

 .16A, 220Vלזרם 

 

 מגענים  4.4.8 

המגענים יהיו תלת פאזיים. גודל המגען יתאים להתנעה ישר לקו של מנוע בהספק   -

המפורט בתיאור תכולת התאים ובשרטוטים. ההספק שמצויין במפרט ציוד התא יהיה 

 .AC3נלי במשטר עבודה  מוגדר למיליון פעולות בעומס נומי
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 הרץ.   50וולט,  -230המגענים יהיו עם סליל ל  -

  50וולט,  -250אמפר ב -5לפחות, כל אחד ל .1N.C. + 3N.Oלכל מגען יהיו מגעי עזר  -

 הרץ. 

 המגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במגע.  -

 

 מערכת מדידה למפסק ראשי  4.4.9 

 .220VACהמערכת תהיה אלקטרונית ותוזן ממתח 

 המערכת תהיה מיועדת להתקנה על הדלת ותותקן על דלת תא הפיקוד של המפסק.

 למערכת תהיינה התצוגות הבאות:

 מתחי פאזות  3 -

 זרמי פאזות  3 -

 KWהספק נצרך  -

 מקדם הספק  -

 kwhהספק נצרך כולל  -

 עבור העברת אינפורמציה למחשב המתקן.  RS232המערכת תצוייד ביציאת תקשורת 

 175EH /C192PF8דגם  SATECמערכת המדידה תהיה תוצרת חברת 

 מפסק ראשי  4.4.10

 כללי  4.4.10.1

המפסק הראשי יהיה מסוג מפסק זרם חצי אוטומטי יצוק . המפסק  

 יהיה קבוע.. 

 נתונים טכניים  4.4.10.2

 אמפר  400 : נומינלי זרם  
  צלזיוס.  40בטמפ'    

 
 וולט  400 : מתח נומינלי  

  הרץ  50 : תדר 

 ק"א   36 : כושר ניתוק זרם קצר סימטרי 

 צלזיוס  40 : טמפ' סביבה  

 90% : לחות יחסית  

 נתונים חשמליים ומכניים  4.4.10.3

 המפסק יהיה מפסק זרם תלת פאזי, תלת קוטבי, קבוע.  א.

המפסק יהיה עם מנוע וסליל הפעלה.  המנוע משמש לדריכה בלבד   ב.

 משמש לחבור המפסק.   Closing Coilוסליל ההפעלה 
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 מתח הפקוד  ג.

 הרץ עבור המנוע, סליל הפעלה וסליל הפסקה. 50וולט,   220

( שתאפשר חיבור  Stored Energyהמערכת תהיה עם אנרגיה צבורה ) ד.

 וניתוק מהיר המפסק. 

 

המפסק יהיה מפסק זרם עם מערכת הגנות אלקטרוניות על בסיס   ה.

 מיקרופרוססור תלת פאזיות, ניתנות לכוון בהתאם לפרוט:

 הגנה טרמית  -

 הגנה מגנטית  -

 הגנה מגנטית מושהית  -

 הגנה פחת  -

 הגנת הפחת תהיה מצוידת במשנה זרם נפרד, על פס האפס.

ידי לחצנים שיהיו   למפסק תהיה אפשרות הפעלה והפסקה מכנית על ו.

מותקנים על המפסק.  למפסק תהיה אפשרות לנטרל את ההפעלה  

 המכנית ללא תוספת מחיר. 

למפסק תהיה תוספת נעילה מכנית במצב פתוח על ידי מפתח.    ז.

הנעילה תהיה על מערכת ההפעלה, כך שלא ניתן יהיה להפעיל את  

 לא מכנית ולא חשמלית, כאשר המפתח בחוץ.  –המפסק 

 

המפסק יהיה מחובר בכניסה למערכת פסי צבירה, אשר תאפשר חבור   ח.

 .  1x150 Cu +(4x240 NA2XY)3 כבלים

 

 זר עזר אבי ט.

 הרץ   50וולט,    220  -מנוע דריכה חד פאזי ל א.

 הרץ.   50וולט,   220 -( ל Closing Coilסליל הפעלה ) ב.

 הרץ.  50וולט,    220 - ל –( Trip Coilסליל הפסקה ) ג.

מגעי עזר חופשיים )מלבד המגעים עבור סליל הפעלה וסליל הפסקה(   ד.

6N.O+N.C220 -, כל אחד לV/5A. 

 תריסים למגעים ראשיים  ה.

 נעילה במצב פתוח  ו.

 מסגרת לדלת.  ז.
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 צורת חיבור  י.

הכניסות יצאו לצד התחתון של המפסק והיציאות לצד העליון או להיפך,  

פאזית תצא לצד אחר של המפסק.  הכניסות  אך חשוב כי כל שלישיה תלת 

והיציאות של המפסק יהיו למעלה ולמטה על מנת לאפשר חיזוק ברגים  

 מהחזית. 

 

 הגנת מתח יתר      4.4.11 

 .100KAפסי הצבירה של הלוח הראשי יצוידו במגן מתח יתר ארבע קוטבי לזרם                  

 קבלים  4.4.12

 הקבלים יתאימו לדרישות הבאות:

 הקבלים יהיו קבלים יבשים דלי הפסדים. 

 400V מתח נומינלי: -

 מתח מקסימלי  -
 440V לעבודה רצופה:  

בהתאם למצויין בכתב הכמויות )ההספק המצויין הינו עבור   הספק:  -
 ( 400Vמתח של 

 0.5W/KVARהפסדים מקסימליים  הפסדים: -

עבור מערכות  אינטגרלי בתוך הקבל בהתאם לדרישות התקן   נגד פריקה:  -
 קבלים אוטומטיות. 

 אינטגרלי בתוך הקבל  נתיך הגנה: -

 IEC 70 תקן:  -
 

 רשימת ספקי הציוד בלוח  4.4.13

 
 ממסרי פחת  ממסר צעד       מפסקים יצוקים

Schneider Electric                               Schneider Electric Schneider Electric 

 ABB  ABB ABB 

     
 מאמ"תים                       מגענים       מפסקים עם ניתוק באוויר 

Schneider Electric                               Schneider Electric Schneider Electric 

 ABB ABB ABB 

 

   מנורות אינדיקציה 

Schneider Electric                                  

 ABB 

  

  מערכת מדידה למפסק ראשי 

SATEC  דגםPM335PRO 
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 מערכת שיפור מקדם הספק )לוח קיים לביצוע שינויים(  4.5

 מערכת שפור מקדם ההספק תכלול את הציוד הבא: 

 אמפר בלוח ראשי.  630מפסק הגנה חצי אוטומטי  4.5.1
 

 . PF8 192דגם  SATECבקר מקדם הספק  4.5.2
 

 דרגות. 8  -קוא"ר מופעלת ב 200סוללת קבלים בקבול של  4.5.3
 

.   4.5.3מגענים המתאימים להפעלת הקבלים המצויינים כפי שתואר בסעיף  4.5.4

  - 0  -המגענים יסופקו עם נגדי פריקה מהירה, משנקים, מפסק בורר ידני 

 להוראת מצב המגען.  אוטומטי ומנורת אינדיקציה 

 

 מפסקים להגנה על הקבלים המצויינים.  4.5.5

 

הקבלן יציע את הקבלים בעלי ההפסדים נמוכים ביותר הניתנים. אינפורמציה   4.5.6

 מלאה על הקבלים תסופק ע"י הקבלן עם ההצעה.

  

 מערכת כריזה  .5

 מטרות המערכת ודרישות תפעוליות  א. 
 

שידור כריזת חירום, הודעות שוטפות ומוסיקת רקע בשטחים  מטרת המערכת הקולית היא  . 1

 הציבוריים. 

 ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי הקול.  .  2

 שעות ביממה .  24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   . 3

 שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון מעמדות כריזה. . 4

צלילים, וישודר   3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל   . 5

 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה. 

 המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת הרקע.  .6

כגיבוי ההעברה ממתח  VDC 24וכן ממתח ישר    VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת   . 7

 תח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כלשהי. הרשת למ

אשר יאפשרו הפעלת    -Maintenance freeהמערכת תכלול מצברי חירום ללא טפול . 8

דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן מטען,   30במשך - ללא מוסיקת רקע-המערכת

 לפי הצורך. אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה,  

  24המערכת תשדר מוסיקת רקע ממקלט רדיו/קומפקט דיסק, המיועד לעבודה רצופה של  . 9

 שעות ביממה. 

  .70.7Vאו  100V במתח של   Constant Voltageהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .  10

 . 19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " .  11

 .3חלק    1220אלי מערכת הכריזה תבוצע לפי תקן ישר.  12
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 מפרט טכני למרכיבי המערכת ב. 

   מסד מרכזי   5.1

 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי. 19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "   5.1.1

 מ"מ לפחות.  2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של    5.1.2

גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו שלבי   5.1.3

 כרזרבה. 25%( ועוד תוספת מקום פנוי של 1 4/3אוורור בגובה )"

דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך, כל    5.1.4

 גד חלודה. חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונ

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי     5.1.5

 בהתזה נוזלית או באבקה. 

 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.    5.1.6

בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס     5.1.7

 לפחות. 20%רזרבה של ויכלול 

עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת המתחים,  AC/DCהמסד יכלול פנל     5.1.8

נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג  

 והבקרה. 

ומד  המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים,   5.1.9

 עוצמה /מוניטור משולב, כחלק מובנה ביחידות ההגברה. 

 

 מגברי הספק    5.2

מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזיווד המיועד     5.2.1

 . 19להתקנה במסד ברוחב " 

 בכל רוחב תחום ההיענות.   480W R.M.Sהספק היציאה יהיה    5.2.2

  .V70או   ,100Vאוהם או מוצא במתח קבוע, 8עכבת העומס תהיה   

 . 30%בחשוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של    5.2.3

 .  24VDC,50Hz 220 VACמתחי האספקה     5.2.4

 אוהם לפחות.   100Kעכבת הכניסה     5.2.5

הפרש בין עומס   1.25dB,100Vציאת קו בי Out put regulation)יציבות בשינוי עומס )   5.2.6

 מלא לעומס בריקם. 

 .  3dB-בניחות של  70-20Khzתחום הענות לתדר    5.2.7

 , בהספק מוצא מלא.  1Khz, בתדר -0.4%אחוז עיוותים: מתחת ל   5.2.8

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא. 85dBרעש מוצא:    5.2.9

 

 מעלות צלסיוס.  10מעלות עד מינוס    45תחום טמפרטורת עבודה     5.2.10

כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור וניתוק      5.2.11

 המערכת בזמן השרות. 

 המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה.  5.2.12
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יפוי ופסיבציה או תהליך של אנודיזיה נגד כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של צ   5.2.13

 איכול וחלודה. 

 או ש"ע. KARAK"  או MILLBANKהמגבר יהיה מתוצרת " 

 

 ערבל צליל    5.3

או כיחידות מודולריות משולבות   19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב "    5.3.1

 במגברי הספק. 

 בערבל יהיו כניסות:  

 מיקרופון במערכת לכל  א. 

 לערוץ רדיו )אופציה(  ב. 

 לערוץ מוסיקת רקע מנגן סרט ג. 

 לערוץ נגן סרט המיועד להודעות פרסומת  ד. 

 כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.  ה. 

כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי     5.3.2

 ההספק במערכת. 

 יחידות כניסה.  -6הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל במגבר   5.3.3

 אוהם  100K עכבת כניסה:   5.3.4

 250Mvרגישות בכניסה:    5.3.5

 לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:    5.3.6

   3Db ±בנקודות  70Hz-20Khzתחום הענות לתדר:    5.3.7

 לפחות dB 80יחס אות לרעש:    5.3.8

 ובמתח יציאה נומינלי   1Khzבתדר  0.2%אחוז עיוותים הרמוניים:    5.3.9

 ±14DBM)) 600בעכבת אוהם   0.4Vמתח יציאה נומינלי:   5.3.10

 , Hz  100לאוקטבה בתדר של  6dBאפשרות לניחות של     5.3.11

 ((High pass filter . 

    12Khzבתדר של  80Hz    ±12dBבתדר של  ±12dBאפשרות לויסות צליל של:    5.3.12

 בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת  מיקרופון.    5.3.13

 )מיתוג קול(.  VOXבערבל תותקן כניסת     5.3.14

   נתוני כניסות המיקרופון 5.3.15

 מיקרו וולט.   200רגישות כניסה מכסימלית של  א. 

   1Khzאוהם בתדר  350עכבת כניסה של   ב. 

   ±3dB  בנקודות   30Hz-18Khzתחום הענות לתדר  . ג

 .  100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של   ד. 

 לפחות ברגישות מקסימלית   55dBיחס אות לרעש   ה. 

 במתח מוצא נומינלי.  1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  ו. 

 (Overload margin)לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  ז. 

 אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים. ח. 



 

135 
 

 

   נתוני כניסת מוסיקה  5.3.16

 למתח יציאה מלא.   Mv 150רגישות בכניסה:  א. 

 אוהם. 600אוהם לפחות לכניסה  15Kעכבת כניסה: ב. 

   ±3dB  בנקודות   30Hz-20Khzתחום הענות לתדר: ג. 

   100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של:  ד. 

 ברגישות מקסימלית  65dBיחס אות לרעש:  ה. 

 ובמתח יציאה נומינלי   1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  ו. 

 לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:  ז. 

 ח.  אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.

 

   רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה 5.4

על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה, עשויות     5.4.1

 ס"מ.    24x24x12עץ )לא סיבית( במידות  

 גמר: צבע לבן.  

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל עשוי מסגרת מפלסטיק לבן     5.4.2

 שתותקן מעל התקרה האקוסטית.וגריל אקוסטי מתכתי שיחוזקו לטבעת מיוחדת 

 בעל משפך כפול  Full rangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר "   5.4.3

  ((Double cone    .ובאחוז עיוותים נמוך 

 ( Oz 5.4גרם ) -142לרמקול מגנטי קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ    5.4.4

 אוהם   8עכבת:    5.4.5

  65Hz-16Khzתחום הענות:   5.4.6

  12Wפק:קיבול הס   5.4.7

 מעלות    110זווית פיזור:   5.4.8

 1W,2W,5Wכל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים     5.4.9
 או ש"ע  20F-053H" דגם DAINTYהרמקול מתוצרת "  

 . ZONE 2הרמקולים יהיו מוגני התפוצצות מתאימים לאווירה נפיצה  5.4.10

 

   שופרי קול 5.5

מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות  שופרי הקול     5.5.1
 מליחות ותנאי אקלים אחרים.

 
 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.    5.5.2

 . 30W RMSהספק    5.5.3

   3dB  ±בנקודות  275Hz-14Khzתחום הענות לתדר    5.5.4

 מטר בהספק נקוב.   1במרחק של  124dBרגישות מוצא    5.5.5

 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.    5.5.6

 מעלות  110זווית פיזור    5.5.7



 

136 
 

 7.5W,4W,2W ,15W  ,30Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים    5.5.8

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול    5.5.9

 סיליקון.  3%ברזל  97%מבנה הליבה:      5.5.10
 או ש"ע   AP30TC" דגם ATLAS-SOUNDהשופר מתוצרת " 

 . ZONE 2השופרים יהיו מוגני התפוצצות מתאימים לאווירה נפיצה  5.5.11

 שופר קול לתליה מהתקרה     5.6

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות   5.6.1

 אחרים.מליחות ותנאי אקלים 

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.    5.6.2

 . 30W RMSהספק    5.6.3

   3dB  ±בנקודות  400Hz-12Khzתחום הענות לתדר    5.6.4

 מטר בהספק נקוב.   1במרחק של  124dBרגישות מוצא    5.6.5

 אפשרות חיזוק לתליה מהתקרה.   5.6.6

 מעלות  180זווית פיזור    5.6.7

 7.5W,4W,2W ,15W  ,30Wפר יהיה מותאם לחלוקת הספקים שנאי קו לשו    5.6.8

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול    5.6.9

 סיליקון.  3%ברזל  97%מבנה הליבה:   5.6.10

 או ש"ע   APR30T" דגם ATLAS-SOUNDהשופר מתוצרת " 

 . ZONE 2השופרים יהיו מוגני התפוצצות מתאימים לאווירה נפיצה  5.6.11

 

 

   מערכת אספקת זרם חירום   5.7

   Maintenance freeהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים,    5.7.1

דקות  30למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך  5.7.2

 . שידור רצופות

המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של     5.7.3

המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה  

 שעות.  6בפרק זמן שלא יעלה על 

 

     עמדת הפעלת כריזה 5.8

ליטה קרדיואידית על גבי  בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת ק   5.8.1

באופן שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל   Goose-neckצוואר גמיש 

 ס"מ(  10-5האפשר )

 אוהם מאוזנת עם שנאי  200-600עכבת:    5.8.2

 50Hz-12Khzתחום הענות:     5.8.3

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/    5.8.4

 לפחות 60Db V-מתח יציאה:    5.8.5
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 ההפעלה יותקנו: בלוח   5.8.6

לחצנים מוארים )או עם תריס זוהר( כמספר האזורים, בתוספת לחצן לכריזה   א. 

 כללית 

  Push to talk)לחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) ב.

 נורית סימון "תפוס".  ג. 

 

   כבלים   5.9

   כבל רמקולים   5.9.1

כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר  

 מ"מ לפחות.  0.8של 

 
   כבל מיקרופון   5.9.2

ממ"ר כל אחד, בהרכב   0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של  

7x0.25 שת( מחוטי  מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )ר

נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות  

 חיצוניות ופנימיות. 

 

 אינסטלצית תאורה וכוח .6

 מפרט טכני מיוחד למתקן חשמל 6.1

לפי נקודות מפרט טכני למדידה    בכל המבנה אינסטלצית החשמל תהיה גלויה והמדידה תהיה

 לפי נקודות. 

מדידה של כמויות אינסטלצית חשמל באזורים הנ"ל תהיה לפי נקודות. ההגדרה של "נקודה"  

 .08 -תהיה לפי האמור בתקן הישראלי ובהתאם למפרט כללי למתקני חשמל של משרד הבטחון  

 לא יחול שינוי במחיר הנקודה בין אם ההתקנה הינה התקנה בתוך   הערה: 

 חיצונית.  PVCתעלת 

 : וללהמחיר של נקודה כ 

 אספקה והתקנה של צינורות מגלוונים או תעלות פח.  א.
 אורך הצינור/תעלה כלול במחיר הנקודה. 

 
 קופסאות הסתעפות מוגנות התפוצצות.  ב.

 
 מותקן בתעלה או מושחל בצינור.  5X4 N2XYכבל הזנה של המעגל יהיה עד  ג.

 כל המתקן יבוצע עם כבלים בלבד. 

 
 לחצן מוגני התפוצצות כלול במחיר הנקודה. אביזר כמו שקע מפסק, או  ה.

 
 חיבור הציוד והאביזר לכבל או מוליכים.  ו.



 

138 
 

 להלן תאור של נקודות: 

 נקודת מאור  .1

 ממ"ר לא כולל את גוף התאורה.  N2XY 5x4תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם כבל עד 

 העבודה תכלול:

 כבל הזנה מותקן בצנרת ו/או על גבי סולם    -

 צנרת מגולוונת או תעלת פח.   -

 קופסאות הסתעפות.   -

 ציוד קצה: מ"ז יחיד/כפול/מחליף/לחצן מואר.   -

 חיבורים בציוד.  -
 

 נקודת מאור לג.ת. חירום  .2

 , לא כולל את גוף התאורה.  1נקודה כנ"ל כמו סעיף  

 
 נקודת בית תקע רגיל, בודד  .3

מותקן בצנרת ו/או על    3x2.5,N2XYתבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור מגולוון וכבל 

 וולט חד פאזי )כולל אביזר סופי(. 250אמפר,  16גבי סולם בית תקע יהיה 

 
 נקודת בית תקע מוגן נגד מים .4

אמפר ומכסה קפיצי תוצרת "גביס" או שווה ערך להתקנה   16אך עם בית תקע   3כמו סעיף 

 תה"ט/עה"ט כולל שילובו בקרמיקה )כולל אביזר סופי(. 

 
 נקודה לוונטה  .5

תבוצע בהתאם למפרט הטכני ותכלול חיבור הוונטה למפסק אורגינלי של הוונטה.   •

ממ"ר, כולל את המפסק   N2XY 5x1.5המחיר יכלול את הצינור, כבלים עד 

 האוריגנלי של הוונטה וכולל חיבורים.

וונטות ליניקת אוויר בשירותים תחוברנה למעגל המאור ויכלול מפסק הדלקה דו קוטבי  

 ס( בנפרד למפסק המאור. )עם ניתוק אפ

 נקודה להזנת מפוח  .6

 N2XYתבוצע בהתאם למפרט הטכני ותכלול קו הזנה מלוח החשמל, הזנות למפוח עם כבל 

4x2.5  .וצינור מתאים לרבות התקנת הכבל בתוך התעלה 

אמפר מוגן נגד התזת מים עם כניסות ויציאות  3x16כמו כן יכלול המחיר מפסק בטחון 

 המפוח לרבות שילוט מתאים.   מלמטה מותקן ליד

 נקודת תקשורת אחודה  .7

מ"מ עם כבל ג'יגה כפול. לכל  23תבוצע בהתאם למפרט הטכני. הנקודה תבוצע עם צינור 

  RJ45נקודה יותקן צינור נפרד. המחיר יכלול את הצינור מהתעלה ואביזר קצה מסוכך   

 בדגמים תה"ט/עה"ט. 
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 או מזגן  FAN COIL-נקודה ל .8

   1תבוצע בהתאם למפרט הטכני. הנקודה תבוצע עם צינור כחול " 

 עבור מזגן תלת פאזי.   x 5 4או כבל עד   3x4 N2XYוכבל 

אמפר מותקן בתוך קופסא אטומה למים   5x25עבור מזגן תכלול הנקודה מפסק בטחון עד 

IP65  .ליד היחידה החיצונית 

 נקודה ללחצן חירום  .9

מלוח חשמל ולחצן חירום תוצרת "טלמכניק" עם  5x1.5נקודה זו כוללת צנרת מריכף כבל 

 .XAS-E25הפעלה לאחר שבירת זכוכית דגם 

 

 נקודה לדוד מים חמים  .10

ומפסק     3x2.5בחתך עד  N2XYתבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צנרת מריכף מוליכים/כבל  

ונורת ביקורת תוצרת חברת "ויסבורד ישראל" דגם  אמפר  16מתוכנת תה"ט / עה"ט דו קוטבי 

"לוח און" בתוך המבנה ומנתק בטחון ליד הדוד, לרבות חיבור הכבל לגוף החימום  

   והטרמוסטט.
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 מערכת גלוי וכבוי אש  .7

 כללי  7.1

  העבודות עפ"י מפרט זה כוללות את כל עבודות גילוי וכיבוי אש קומפלט.  7.1.1

 

.  כל הציוד יהיה מאושר ע"י מכון  1220מערכת גילוי האש תבוצע לפי תקן ישראלי  7.1.2

התקנים הישראלי.  העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי למערכות גילוי וכיבוי אש  

 . 1220/3ההוצאה לאור של משרד הביטחון ולתקן ישראלי  – 1985( 34)

 

לבד.  הקבלן יקדיש תשומת לב  מקום הגלאים כמסומן בתכנית המכרז הינו הצעה ב 7.1.3

 מיוחדת למקום הגלאים, תוך התחשבות בגורמים סביבתיים כגון דלתות וכו'.  

הקבלן יהיה אחראי למיקום נכון של הגלאים, על מנת שהמערכת תפעל כהלכה.  שינוי   

 במיקום הגלאים יאושר ע"י המפקח. 

 תכניות עבודה של הקבלן יצטרכו לקבל אישור מהנדס הבטיחות. 

חודש מיום מסירת    18הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המערכת, לתקופה של  7.1.4

המתקן למזמין.  במסגרת האחריות יתוקנו ויוחלפו אביזרים פגומים, ללא תמורה  

נוספת כלשהי.  בעת תקלה, משך הזמן ממועד הקריאה עד קבלת השירות, לא יעלה על 

 שעות.  48

 

 שנים.  10חלפים בתשלום יינתנו למשך שירות ואספקת   7.1.5

שנים לבצוע שינויים, תוספות, הרחבות ושיפורים על בסיס   10הקבלן מתחייב למשך   7.1.6

  המערכת המבוצעת במכרז זה.

 

 תנאים כללים  7.2

 מתח עבודה  7.2.1

 הרץ.   50 3%וולט.     230 10%המערכת תפעל מרשת החשמל 

ר המערכת באופן אוטומט לפעולת סוללות.  במקרה של הפסקה ברשת החשמל, תעבו 

עם החזרת מתח הרשת תעבור אוטומטית בחזרה לפעולת מתח זה.  מתח פעולה  

.  המערכת תפעל בשיטה של "בדיקה עצמית" מתמדת, כפי   15%וולט   24נומינלי 

 שיפורט להלן.  יש לשלט בלוח את מקורות הזינה. 
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 עזרי שרות וחלפים  7.2.2

העונה על מכרז זה, מתחייב כי הינו מחזיק ברשותו ציוד בדיקה וחלקי חילוף  הקבלן  

שנים   10למערכות ולגלאים עצמם וידאג למלאי חלפים המספיק לתקופה של לפחות  

מיום מסירת המערכת,  מכיוון שהציוד כולל גם גלאים מסוג תאי יוניזציה הכוללים  

להוכיח כי ברשותו מעבדה או ציוד בין חלקיהם גם מקורות רדיואקטיביים, על הספק 

המתאים לטיפול בגלאים מסוג זה.  זאת במידה והיצרן קובע כי יש לבצע את הטיפול 

כחלק מהתחזוקה השוטפת. אם לקבלן פתרון אחר, עליו לציין זאת ובלבד שיענה  

 לדרישות היצרן. 

 רדיואקטיביות  7.2.3

שהגלאים מטיפוס יוניזציה נבדקו  הקבלן ימציא אישור הועדה לאנרגיה אטומית  

ונמצאים כשרים לשימוש בישראל לתקופת זמן בלתי מוגבלת ועומדים בכל דרישות  

 הוועדה. 

 

 רמת הציוד ודרישות התקן  7.2.4

האביזרים המותקנים במערכת יהיו מתוצרת חברה בעלת מוניטין בשטח   7.2.4.1

מיתוג אלקטרוניות  גילוי אש ועשן.  כל הציוד יהיה מסוג חדיש עם מערכות 

במבנה מודולרי, בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה, המורכבים על  

כרטיסים נשלפים.  הנוריות כולן מאותו סוג.  לוח הבקרה יאפשר פעולה עם  

חלק מהאזורים ויהיה ניתן להרחבה ככל שיידרש.  המערכת תהיה מטיפוס  

Addressable. 

בעל   FM200או  NAF-S-3ת לשימוש בגז מערכת כיבוי אש אוטומטי מיועד 7.2.4.2

בארונות חשמל, ארונות ציוד תקשורת או בכל חלל   N.F.P.A 12Aאשור תקן  

 סגור אחר. 

שנים   10המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון של  -

 לפחות, בשטח הגילוי והכיבוי האוטומטי בגז. 

המרכיבים את המערכת יהיו תוצרת חברה  כל הציוד, החומרים והחלקים  -

אחת ויהיו מן המין המשובח ביותר והחדיש ביותר בשטח הכיבוי  

 האוטומטי וישאו תו תקן. 

עם שעון לחץ קבוע ונפץ   12A N.F.P.Aמיכל הגז יהיה מחומרים לפי תקן  -

 וולט.   24חשמלי שיפעל במתח ישר של 
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ך אליו יהיה מבוקר ומוגן  מנגנון ההפעלה החשמלי, הנפץ והחווט המולי -

)שמירת קו( כנגד קצר, נתק או קצר לאדמה. כל תקלה מסוג זה תיתן מיד  

 סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.

אם מערכת הכיבוי האוטומטי תותקן כמערכת עצמאית, הכיבוי בחלל   -

 המוגן יתבצע ע"י מערכת גילוי וכיבוי אש עצמאיים. 

הדרישות הטכניות המופיעות במפרט  בכל מקרה על ציוד הגילוי יחולו  -

 טכני זה. 

לפני הפעלת הכיבוי, על המערכת לנתק את מיזוג האויר ו/או את החשמל   -

 במקומות ובזמן, כפי שייקבעו ע"י המזמין. 

, מגולוונת או שחורה, צבועה בצבע יסוד  40צנרת הגז תהיה מסוג סקדיואל   -

 –בקטרים  A/572או   A.S.T.M110 וצבע היכר אדום, כולל חבורים עפ"י תקן 

 כפי שמפורט בכתב הכמויות. 

במערכות קטנות האינסטלציה תבוצע ע"י צנרת נחושת, עפ"י התקן  

N.F.P.A 12A . 

 תכנון מערכת כיבוי אוטומטי 7.2.5

הקבלן יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה בהתאם 

יצרן הציוד.  תכנית המחשב עליה התבססו  לתקן או פתרון אחר, כפי שמפורט ע"י  

 .N.F.P.A. 12Aכעונה לכל דרישות   FMאו  ULחישובי הקבלן, חייבת להיות מאושרת ע"י 
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 תיאור המערכת  7.3

 מערכת גילוי אש  7.3.1

המערכת הנידונה מיועדת להתראה במקרה של אש ועשן בכל שטח המבנה. כל קווי  

בקרה עצמית וכל תקלה בהם תסומן מיד בצורה קולית המערכת וקוי כיבוי, יפעלו תוך 

 וחזותית בלוח הפיקוד והבקרה.

 

 אופן פעולת מערכת גילוי אש

הפעלת גלאי תגרום מיידית או לאחר השהייה )עם אפשרות ויסות זמן ההשהיה(  

 לפעולות הבאות: 

 צפירה בלוח הבקרה הראשי וביתר הצופרים שבמערכת.  .1

 אש.  העברת אתראת אש למכבי  .2

 סימון האזור בלוח הבקרה הראשי. .3

 סימון הגלאי ע"י נורית סימון בגלאי.  .4

 הפעלת נורות הסימון המקבילות לגלאי שפעל )אם ישנן(.  .5

הפעלת כל פעולות החירום כמו: הפסקת מערכות מיזוג אויר, הפסקת מערכת   .6
 רמקולים. החשמל, חיוג אוטומטי ואזעקת אש באמצעות מערכת 

 הפעלת לחיץ יד תגרום מיד לפעולות כפי שצויינו לעיל, או חלקן.  .7

 תאור מערכת כיבוי אש  7.3.2

המערכת תכלול גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מודולרי או מייד.  מיכל לגז כיבוי, צנרת 

 .N.F.P.Aלזרימת הגז ונחירי פיזור אשר תהיה מתוכננת לפי תקן 

 וי אשכיב  –אופן פעולת המערכת 

ע"י פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים.  עם השהית זמן, לפי דרישת   7.3.2.1

 המזמין או מיידי.

כפי   –ע"י הפעלה חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית זמן   7.3.2.2

 שיידרש ע"י המזמין. 

ע"י הפעלה מכנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי, באמצעות מנוף    7.3.2.3

 המותקן על המיכל. 

פעולת הכיבוי תגרום לאינדיקציה בדבר שפיכת הגז והתרוקנות המיכל   7.3.2.4

חזותית וקולית בלוח הבקרה של מערכת גילוי האש, וכן בשעון הלחץ של  

 המיכל עצמו. 
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 מרכזית גילוי/כיבוי אש  7.4 

מרכזית גילוי/כיבוי אש המוצעת במכרז זה, חייבת להיות של יצרן בעל מוניטין   7.4.1 

למי.  המרכזיה חייבת להיות מסוג חדיש ביותר, מאושרת על ידי מכון  כלל עו 

למערכת גילוי/כיבוי ומופיעה תחת   ULהתקנים הישראלי ונושאת תו תקן 

 הקטגוריה של: 

  Control Unit. Releasing Device (SYZY) 

 Central Programableהמערכת תהיה בנוייה ממערכת מרכזית לעיבוד נתונים   7.4.2 

Unit (C.P.U)  אשר דרכה ניתן לתכנת את כל המערכת ואשר תכיל את ,

 הפונקציות הבאות:   

  SELECTIVE RELAY, CROSS ZONING, POINT SENSING, TIMING 

FUNCTIONS, SELECTIVE SWITCH OPERATION, STAGE ALARM 

OPERATION SELECTIVE MULTIPLE CONTROL POINT OPERATION, ZONE 

CODING. 

המערכת תכיל לוח מקשים אינטגרלי שבאמצעותו ניתן לתכנת   7.4.3 
 את 

 המערכת ואופן פעולתה, כולל הכיתוב של כל פעולה המתבצעת    
 באמצעות מערכת כיבוי גילוי אש.   

 

 7.4.4 Password Levels 

 המערכת תאפשר גישה אליה באמצעות שלוש רמות של קודים: 

ק הקוד להכנס ולבצע הפסקות והפעלות,  רמה מספר אחד תאפשר למחזי -  

 כולל כיבוי של מערכות ישירות מהמרכזיה. 

רמה מספר שתיים, תאפשר שינויים בכיתוב המופיע על הצג האלפא נומרי   -  

 למי שהוסמך לכך. 

רמה שלישית תאפשר ביטול אזורים או מערכות כיבוי אוטומטי, הפסקות   -

 פיעו ברמה אחת או שתיים. חירום, שינויים בזמנים וכל השינויים שהו
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 צג אלפא נומרי  7.4.5

סימנים לפחות מוצג   80צג זה חייב להיות כחלק אינטגרלי מהמערכת עם   

 בשפה העברית.  דוגמאות לכיתוב על הצג האלפא נומרי: 

  1.1.91"לחצן גילוי אש הופעל במדרגות חירום בדרום המבנה קומה ראשונה   

 ". 14:15שעה 

 ". 00:24שעה  1.2.91שבמחסן הנייר קומת מרתף  410בגלאי  "תקלה   

בצג האלפא נומרי יופיעו כל האזעקות, תקלות, מערכות כיבוי וכל שינויי מצב,   

 כולל השתקת צופרים, השתקת תקלה, מערכת תקינה וכו'.

 ( Event History Logאגירת אינפורמציה ) 7.4.6 

רועים עפ"י הדוגמאות שהובאו  המערכת תאגור את כל האינפורמציה או האי 

במפרט הנ"ל, כך שבאמצעות לוח המקשים של הלוח ניתן לדפדף   9.4.5בסעיף 

 אירועים אשר אוחסנו במערכת.  600ולקבל על הצג האלפא נומרי לפחות 

 

 ספק כוח ומצברים  7.4.7 

המערכת תכיל ספק כח מיוצב שמסוגל לספק אנרגיה למערכת ולציוד הנלווה,   

להטעין את המצברים.  המצברים יהיו מסוג ניקל קדמיום עם קיבולת  כמו כן  

 וולט.  24אמפר שעות,   30מינימלית של 

 

 7.4.8 Walk Test 

ולבדוק את הציוד    Testניתן להעביר חלק מהמערכת או כל המערכת למצב  

 Walkאוטומטי, ללא צורך לגשת ללוח לשם ביטול האזעקה.   Resetבשטח עם 

Test ח המקשים ומחייב כניסות באמצעות מתבצע בלוPassword  .רמה שלישית 

   3.2Aסעיף  864המערכת תצויד במנגנון המונע אזעקות סרק עפ"י דרישות תקן  7.4.9 

Alarm Verificaiton. 

 המערכת תהיה מסוגלת לטפל בכמויות הגלאים ואזורי הכיבוי הבאים:  7.4.10 

 גלאים   480עד  -  

 אזורי כיבוי   48   -  

כולל פרוטוקול מתאים לאפשר חיבור   RS232המרכזיה תצויד בתקשורת   7.4.11

 למחשב מרכזי. 
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 תיאור כל האביזרים  7.5

 גלאי אופטי  7.5.1

הגלאי עובד על עיקרון של תא פוטו חשמלי עם מקור קבוע של אלומת אור   א.

 מפוטו דיודה. 

 לעשן אפור. הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן  ב.

 הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק.  ג.

המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר   ד.

 מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים. 

העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים   RFIהגלאי מוגן בפני הפרעות  ה.

 להימצא במקום. 

מעלות   70מצויד ביחידה טרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של הגלאי   ו.

 צלזיוס. 

 Addressableבסיס הגלאי יהיה בסיס זהה לבסיס גלאי היוניזציה ויהיה מסוג   ז.

 עם מנגנון לקביעת הכתבות, לצורך זיהוי בלוח. 

 בהתאם לכתב הכמויות.  ZONE 2הגלאי יתאים לאווירה נפיצה  ח.

 

 
 םחווט ומובילי 7.5.2

  PVC  -חווט המערכת יבוצע בכבלים למ.נ. בעלי זוגות מוליכים מבודדים ב 7.5.2.1

שיושחלו בצנרת.  אין להתקין כבלים ללא צנרת.  הצנרת למערכת כיבוי  

אש מבוצעת ע"י ספק מערכת כיבוי אש קומפלט.  הצנרת תהיה בלתי  

 דליקה עפ"י התקן הישראלי. 

 
 יו שלמים ורציפים, ללא חיבורים. הכבלים בין נקודה לנקודה יה 7.5.2.2

מכסי התיבות יסומנו במילים "גילוי אש" בצבע אדום.  תיבות הסתעפות   7.5.2.3

 או שווה ערך.  GEWISSלפחות, דגם  IP-54שיותקנו יהיו אטומות בדרגה 

 
 נורות סימון  7.5.3

בקצה  העליון של   –עבור גלאים המותקנים בלוחות חשמל, יותקנו נורות סימון  

העמודה.  נורות אלה תפעלנה במקביל לנורית שבגלאי.  הבהובי הנוריות חייבים  

 להיות גלויים ונראים מזוויות שונות.
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 לחיצי יד  7.5.4

ליד פתחי  לחיצי היד יפעלו על קווי הגלאים לסוגיהם השונים.  הלחיצים יותקנו  

ס"מ מהרצפה.  הלחיץ יהיה בולט לעין בגוון אדום, בכל מכסה   160היציאה בגובה 

שקוף אשר יש לשברו או להסירו על מנת לבצע את הלחיצה, או סידור אחר למניעת  

הפעלה בשגגה.  צריכה להיות אפשרות זיהוי לאחר הלחיצה שהלחיץ הופעל.  החזרת  

ע"י אדם שתפקידו בכך בעזרת מפתח מיוחד.   הלחיץ למצב רגיל תוכל להיעשות רק 

 ליד כל לחיץ יותקן שילוט ברור ובר קיימא. 

 צופרים  7.5.5

יותקנו צופרי אזעקה אחד או יותר עפ"י דרישות המזמין, אשר יימצאו תחת שמירת   

קצר, נתק ואדמה.  במקומות בהם רמת הרעש גבוהה, יותקן צופר בעל   –קו מתמדת 

מטר   1דציבל, צליל עולה ויורד במרחק שלא יעלה על  100  -עוצמת קול של כ

דציבל, צליל   90 - מהצופר.  במקומות אחרים יותקנו צופרים בעלי עוצמת קול של כ

קול אחרת, כפי   מטרים מהצופר או כל עוצמת 2עולה ויורד במרחק שלא יעלה על 

 שתוגדר ע"י המזמין. 

 מתקן קריאה וחיוג אוטומטי 7.5.6

ספרות חיוג   -9מספרים לפחות ול   4 -כחלק מלוח הבקרה יותקן חייגן אוטומטי ל

 וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבניין הנדון.

על החייגן לחזור על החיוג עד שתענה לקריאה.  עם קבלת מענה תחזור ההודעה  

פעמים.  את החייגן ניתן יהיה להפעיל גם באופן ידני.    3המוקלטת על עצמה, לפחות  

החייגן יהיה מחובר לאחד מקווי הטלפון של הבניין.  החייגן יהיה מתוצרת מאושרת  

 ע"י חברת הבזק. 

 

כל מיכלי הכבוי יצויידו במפסק לחץ להתראה במערכת הבקרה על ירידת לחץ בתוך   7.5.7

 המיכל. 
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 מסירה ואחזקה  7.6

 מסירת המערכת  7.6.1

מערכת גילוי אש תיבדק בנוכחות נציג החברה המשווקת והמתקינה את   7.6.1.1

הציוד והאביזרים למערכת.  המערכת תיבדק בנפרד ממתקן החשמל וללא  

 תלות בו.

 
 תקינות המערכת תיבדק ותאושר ע"י נציג המזמין.   7.6.1.2

 
תעודת בדיקה של מכון התקנים.   על הקבלן לקבל   7.6.1.3

 התעודה הנ"ל הינה תנאי לאשור והפעלת המערכת. 

 
עותקים של ספר הוראות לבדיקה ואחזקת המערכת על כל   2הקבלן יספק   7.6.1.4

אביזריה, רשימת כל הציוד המותקן במערכת עם סימון המספר הקטלוגי  

 ופרוספקטים מפורטים של יצרן הציוד לכל הפרטים במערכת.

 
ליד מרכזיה לגילוי אש, יתקין הקבלן תרשים עקרוני לזיהוי מהיר של   7.6.1.5

 החלוקה לאזורים, על פי מספר.

 
 הקבלן ידריך את נציגי המזמין בהפעלה ואחזקת המערכת. 7.6.1.6

 

 אחזקה  7.6.2

על המציע להוכיח כי הינו בעל האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכל   7.6.2.1

 שעות מרגע הודעת המזמין.  48הוא מציע, תוך הגז אותם  

 
על המציע להוכיח שיש לו כלים, מעבדה, ידע וכח אדם מיומן, הדרושים   7.6.2.2

 למתן שרות אחזקה למערכת הכיבוי והגילוי המוצעת, כמערכת כוללת אחת. 

 

 שילוט וסימון  7.7

 שילוט לוח הבקרה ולוחות משנה:
קריאות ונראות היטב,  בתאום עם המפקח.  השילוט יהיה מלא  השילוט יינתן באותיות דפוס 

וברור להבנה.  לשון השילוט תתאים למסומן בתכניות שימסרו למזמין.  רשימת שלטים 

ותרשים מיקומם, תוגש לאישור המזמין עם זיהוי הדדי בין הרשימה לתרשים.  לפי דרישה  

 יוסיף הקבלן שילוט כנדרש ע"י המזמין. 

 הכבלים וסימוני השלטים יהיו מחומר פלסטי בר קיימא. רשימת סימוני 

 שילוט חיבורים בלוח הבקרה:
כל המהדקים בלוח הבקרה יהיו מסומנים, כך שניתן יהיה לזהות בצורה ברורה את כל 

 המוליכים המתחברים אליהם.
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 )לעבודות הפיתוח(  אופני מדידה  7.8

התכנית כשהיא גמורה, מותקנת מחווטת,  כל העבודה תימדד נטו בהתאם לפרטי   7.8.1

מושלמת וקבועה במקומה, ללא תוספת עבור פחת וכדומה.  המחיר יכלול את ערך  

חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו ושאינם מופנים  

 למדידה בסעיפים נפרדים. 

ות, לחצנים,  המדידה תבוצע בהתאם לאביזרי קצה מחוברים כגון מרכזת, גלאי, נור

 צופרים. 

 עבודת האינסטלציה עבור הציוד תהיה קומפלט ללא מדידה.

 עדיפות מסמכים לצרכי מדידה ותשלום  7.8.2

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, יצויין כדלקמן: 

כל העבודות תמדדנה ותשולמנה לפי שיטות המדידה המפורטות במפרטים   א.

המפרט הכללי, אלא אם כן צויין  הכלליים ותכולת המחירים תהיה גם היא לפי 

 במפורש אחרת במפרט המיוחד להלן. 

 
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה ששיטת מדידה תהיה מפורטת בכתב הכמויות,   ב.

 היא תהיה עדיפה על האמור במפרט המיוחד ו/או על האמור במפרט הכללי. 

 
רטים  התיאור בכתב הכמויות הוא מקוצר ותמציתי יכלול את כל האמור במפ ג.

 הכלליים, המפרטים המיוחדים והתכניות. 

 
הכמויות שכתב הכמויות הם באומדן בלבד.  שינויים בכמויות לא ישנו את מחירי   7.8.2.1

 היחידה. 
 לצורך המדידה יכין הקבלן טבלת כמויות מפורטות לפי מעגלים, קווים וכד'.  7.8.2.2
לאי ו/או נורת סימון ו/או לחצן ו/או  החיווט יימדד לפי נקודות, כאשר נקודה כוללת ג 7.8.2.3

 צופר ו/או כל אביזר אחר.

 

 

 :בדיקות .8

הבדיקות תבוצענה על ידי קבלן החשמל ועל חשבונו. מפקח החשמל ישתתף בכל הבדיקות ויאשר  

 את תוצאותיהן. 

 

 כבלים  8.1

כבלים יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני התקנתם וכן לאחריה )לפני החבור לציוד( ע"י  

 5000וולט זרם ישר עבור כבלים מתח נמוך ומודד בידוד למתח  1000מודד בידוד למתח 

מגה אוהם, תראה   -200וולט זרם ישר עבור כבלים מתח גבוה.  התנגדות בידוד הנמוכה מ

 כחשודה ותיבדק למקורה. 
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 לוחות  28.

 1000לאחר התקנת כל הלוחות תבוצע בדיקת התנגדות הבידוד ע"י מודד בידוד למתח ישר 

קוולט. התנגדות    33וולט עבור לוחות  5000ומודד בידוד למתח ישר  400Vוולט עבור לוחות 

מגה אוהם, תראה כחשודה ותיבדק  -5בידוד בין פאזות או בין פאזות להארקה הנמוכה מ 

 למקורה. 

 

 ציוד שטח  8.3

כל ציוד השטח יבדק בהתייחס לפעולה המכנית והחשמלית של כל החלקים הנעים,  

 אטימות, חיזוקים וכו'. 

 

 שנאי  8.4

וולט    5000התנגדות לפוף המתח הגבוה של השנאי להארקה תיבדק ע"י מודד בדוד למתח 

וולט. ערכי   1000וההתנגדות בין לפוף המתח הנמוך והארקה תיבדק ע"י מודד בדוד למתח 

אוהם עבור לפופי המתח הגבוה והנמוך   200 -מגה אוהם ו 500 - התנגדויות בדוד הנמוכות מ

 יתקבלו כחשודות ויבדקו למקורן. 

 קבלת המתקן  .9

בגמר ההתקנה של ציודי השטח ולוחות החשמל יזמין הקבלן את המפקח לקבלה "מכנית"   9.1

של המתקן או חלקים ממנו. במידה וחלקים של המתקן לא יתקבלו על ידי המפקח, ימולא  

ת פרטים שלא נתקבלו ודורשים עדיין תיקון. כל עבודות  דוח ליקויים המציין רשימ

 התיקונים ייעשו ללא דיחוי על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 

לאחר השלמת "קבלה מכנית" תערך קבלה חשמלית, בה יבדקו כל פרטי המתקן מבחינת   9.2

. גם בבדיקה הזו ישתתף 5הפעלה חשמלית. הבדיקה תכלול הפעילויות המתוארות בסעיף 

ח שימלא דוח ליקויים עם רשימת פריטים לתיקון. לאחר השלמת כל הבדיקות  המפק

 ותיקון דוחות הליקויים ימסר המתקן לידי המפקח )המפעל(.

 

   אחריות הקבלן 9.3

מאחר והקבלה המכנית והחשמלית מבוססת ברובה על בדיקות ויזואליות וחשמליות  

חודש לאחר גמר   24עבודתו בתנאי הפעלה ראשונית של המתקן, ישאר הקבלן אחראי ל

 העבודה של המתקן וכו'. 

 

 בדיקת המתקן ע"י בודקי חברת החשמל / מהנדס בודק  9.4

עם השלמת העבודה, על הקבלן למסור את המתקן שבוצע לבדיקה ואשור של בודקי חברת  

 החשמל וזאת לאחר שמילא טופס הצהרת חשמלאי. 
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ההוצאות הקשורות בה, כולל   על הקבלן להזמין את בדיקת ח"ח במועד ולשאת בכל

 השתתפות בבדיקה. 

על הקבלן לתקן את כל ההסתייגויות של בודקי חברת החשמל וזאת ללא כל דרישות 

 לתוספות כספיות. 

ההוצאה הכספית לצורך ביצוע בדיקה תהיה על חשבון הקבלן וכמו כן כל בדיקה חוזרת 

 נוסף עבור הנ"ל. שתידרש תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם לקבלן כל תשלום 

 העתקים.  -3דו"ח הבודק יימסר למזמין ב

הבדיקה תכלול את כל מתקני המתח הגבוה והמתח הנמוך אשר מבוצעים על ידו. במידה 

וחלק מהמתקן לא ייבדק ע"י חברת החשמל, על הקבלן יהיה להעסיק "מהנדס בודק" 

 אשר יבדוק את המתקן ויוציא דו"ח בדיקה.  

 לא יופעל חלק של המתקן אשר לא נבדק ע"י בודקי חברת החשמל או מהנדס בודק. 

בנוסף מחיר היחידה יכלול את ביצוע כל התאומים, ההזמנה ואישור התכניות ע"י חברת 

 החשמל. 
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 מפרט מיוחד לבצוע העבודה, אספקת החומרים,

 הציוד, כתב הכמויות ולוח מחירים 

 

 מ ב ו א  .10

עבודת החשמל הכלולה בהסכם זה כוללת בצוע עבודות החשמל והתקשורת עבור הפרוייקט הנ"ל  

הכל בהתאם לשרטוטים המאושרים לבצוע, המפרט הטכני,   -ע כל הבדיקות הדרושות וביצו  –

 תיאור העבודה, כתב הכמויות ולוח מחירים להלן. 

 

 כמו כן כוללת העבודה אספקת כל חומרי ועבודות העזר הדרושות להשלמת המתקן.

 

 

 אספקת חומרים  .11

 העבודה.  על הקבלן לספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לבצוע

 

 . הקבלן יספק החומרים רק לאחר אישור דוגמא על ידי המפקח

על הקבלן לפרט דגמים ותוצרת של החומרים והציוד העיקריים שבדעתו להשתמש בהם לעבודתו.  

 של המסמך. 26הפירוט ייעשה בטבלה המצורפת למפרט זה, הנמצאת בסעיף 

 ולא תיבדק.   הטכניים הדרושים הנ"ל, תפסלההצעה ללא מלוי הטבלה הנ"ל כולל כל הפרטים  

 

המזמין רשאי לספק חלק מהחומרים בעצמו. במקרה זה המחיר להפחתה יהיה בהתאם  : הערה

 .לכתב הכמויות עבור האספקה
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 אספקה, התקנה וחבור כבלים .12

האספקה וההתקנה תמדד במטרים לפי אורך הכבל מכל סוג וגודל שהונח בהתאם לתכניות   12.1

 שרות. אורך האספקה וההתקנה לצורך תשלום, ימדד ממהדק למהדק לאורך ההנחה. המאו

 

מחיר היחידה יהיה אחיד עבור כל צורות התקנת הכבלים או השחלת הכבלים בצינורות, או   12.2

 התקנתם על גבי כבל פלדה, או התקנתם על גבי סולמות. 

 

הכבל, חיזוק הכבל, סימון, בצוע   מחיר חבור קצוות הכבל יכלול אספקה והתקנה סופית של 12.3

 כניסה )גלנד( וכל שאר העבודות ואספקת כל החומרים הדרושים להשלמת החבור. 

 

במידה והכבל עובר דרך צינור, מחיר היחידה יכלול גם אטימת קצוות הצינור בחומר   12.4

 מתאים. 

 

 האביזר.  התקנת, מחיר חבור קצה הכבלים יכלל במחיר 15.3למרות האמור בסעיף  12.5

 

 כבלי הכוח והפיקוד ליחידות הייצור התהליכיות כלולות במחירי היחידות קומפלט.  12.6

 

 אינסטלצית חשמל, תאורה וכח .13

 גופי תאורה 13.1

 מחיר היחידה לאספקה, התקנה וחיבור גופי תאורה יכלול את העבודות הבאות: 

 אספקת גופי התאורה.  13.1.1

 ובדיקת התאמה ושלמות.זיהוי  13.1.2

 . הנורההרכבת גוף התאורה כולל אספקת  13.1.3

התקנת הגוף המושלם במקומו כולל מיתלים, שלות, חיזוקים, כניסות כבל,    13.1.4

 קופסאות מעבר והסתעפות כבלי תליה. 

 חיבורים. 13.1.5

 סימון מס' הגוף על ידי שלט.  13.1.6

 בדיקה והפעלה.  13.1.7
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 ומפסקים שקעים  13.2

 כל אביזרי הקצה בלוחות חיצוניים יהיו מפוליאסטר משוריין בסיבי    -  13.2.1

 . THERMOSETTING MATERIALזכוכית  

 IEC 60529לפי תקן   IP67אטימות   -

 EN 50102 60068-2-7-5 EN + לפי   IK10עמידות בהלם <   -

 C    °960בדיקת חוט להט   IEC 695-2-1עומד בתקן  -

 EN 60695-11 -ש"ע ל  UL94-VOחומר מתנגד לבערה )אינו דליק( לפי תקן   -

 EN 60695-11 -ש"ע ל UL94-HBעומד בתקן זחילת אש  לפי תקן  -

 )קרני שמש אולטרה סגוליות ( U.Vחומר עמיד בפני קרינת   -

 עמידות מצוינת בפני שמנים , מלחים , חומצות ) לפי טבלת חומרים ( -

 פני קורוזיהעמידות מצוינת ב -

 –  C°70  +   C°40טמפרטורת עבודה   -

 EN 60947-3לפי תקן  AC3/AC23מנתק בעומס לעומסים מעורבים  -

 IEC529הציוד מוגן בפני נגיעה מיקרית לפי תקן  -

 חיגור מכני בין שקע למנתק מתכתי  -

 כפתור הפעלה מוגן בפני מכה מקרית  -

 ם חיזוק אינטרלוק לקיר ע"י ברגים חיצוניי -

 השקעים יהיו בעלי מנתקים )אינטרלוק( וקופסאות הסתעפות   -

 יחידות/משותפות לחיבורים. 

כל לחצני החירום יהיו בעלי הגנה מכנית ללחיצה מקרית )כגון שפתיים   -13.2.2

 מאורכות(. 

 בתי תקע, מפסקי הדלקה וכו' במשרדים תוצרת ישראל ואירופה.  -13.2.3

 עמדות עבודה במשרדים תוצרת ישראל ואירופה.     -13.2.4

 

 מובילים )צינורות ותעלות(  .14

מחיר היחידה יכלול אספקה והתקנת המוביל המותקן נטו, ללא כל תוספת עבור פחת, כאשר זה  

מותקן בהתאם לתכניות הפרטים. המוביל יהיה מחוזק, ללא פינות חדות, חתוך ומכופף לפי  

פקה והתקנת כל חומרי ועבודות העזר הדרושים להתקנת המובילים  הצורך. המחיר יכלול גם אס 

 מ"מ חשוף המותקן לכל אורך התעלה.  16וכן את מוליך ההארקה 

 

 קונסטרוקצית פלדה .15

מחיר היחידה יהיה בהתאם למשקל הקונסטרוקציה נטו, ללא פחת, כאשר זאת מותקנת ומגולוונת  

 נסטרוקציה בשימוש. בהתאם לנדרש. סעיף זה רלוונטי לגבי כל הקו

 

 הפעלת לוחות חשמל  .16

 מחיר היחידה יכלול את העבודות הבאות: 

 בדיקת הלוח לאחר חיבור הכבלים.    18.1



 

155 
 

 חיזוק וסימון כל הברגים בלוח.    18.2

 חיזוק חוזר של כל המהדקים בלוח.    18.3

 הפעלה נסיונית ובצוע סימולציה של כל מרכיבי הלוח.    18.4

 למזמין. מסירה    18.5

 

 סולמות כבלים  .17

מחיר היחידה יהיה למטר אורך, כאשר התעלה מסופקת בהתאם לתכניות ומותקנת בהתאם  

 לנדרש, כולל כל החיזוקים וחומרי העזר הדרושים לחבור בין הקטעים השונים. 

 מטר אחת מהשניה.  1.5התמיכות לתעלה תהינה מגולוונות ותבוצענה במרחק מקסימלי של 

 מ"מ חשוף המותקן לכל אורך התעלה, כלול במחיר התעלה.  16ות ומוליך ההארקה מחיר התמיכ

 

 איטום מעברים בקיר  .18

 איטום מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת פליימסטיק )תוצרת גרמניה או ארה"ב(  18.1

ק"ק/מ"ק. 150יש לאטום את המעברים בעזרת צמר סלעים, משקל סגולי של הצמר יהיה  

כוללת בין השאר את אספקת החומר, ייצור והרכבת תבניות ופירוקן ויישום החומר  העבודה 

 בכל המקומות הדרושים. 

 
במקומות בהם קיימת צפיפות גדולה של כבלים יש להפריד ביניהם כדי לאפשר החדרת  

משטח הפתח   85%החומר ויישומו בצורה הטובה ביותר. החומר ייושם כך שיכסה לפחות 

 ס"מ אך בשום מקרה לא ישארו חללים ריקים הנראים לעין.  5של בעובי מינימלי 

 
במקומות בהם אין אפשרות גישה איהם כמו בין קשרי כבלים צפופים שלא ניתנים להפרדה,   

 של חוסר אטימה. 15%מותר 

אחרי החדרת צמר סלעים בתוך הפתחים יש למרוח את חומר "הפליימסטיק" על שני צידי   

 ורף(.המעבר. )ראה תרשים מצ

 
 מריחת כבלים או התזת בפליימסטיק   -

העבודה כוללת מריחת כבלים הנכנסים אל המעבר בחומר פליימסטיק או חומר אחר   

 מטר מכל צעד של מעבר. 0.5שנבחר. המריחה תהיה באורך 

 התזת פליימסטיק   -

 התזת חומר פליימסטיק מעל פני ערימות כבלים תיעשה בהתאם להוראת היצרן.  

 

 :General Electricימת מעברים ע"י גומי סיליקוני מיוחד של חברת אט 18.2

שהינו קצף סיליקוני בצפיפות של   GE RTV 6428העבודה תבוצע בעזרת גומי סיליקוני מהסוג  

31b/ft  מתוצרת החברהGeneral Electric   ס"מ בתוך   5או שווה ערך. עובי האטימה יהיה לפחות

 החומר.  הפתח. מחיר העבודה יכלול אספקת
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   .K.B.Sאיטום מעברים בעזרת שקיות  18.3

העבודה כוללת אספקה והתקנת השקיות אל תוך פתחים או מעברי כבלים. שיטת הבניה   

תהיה בהצלבה )כמו בניית קיר לבנים( או במקרה הצורך כמו אטימת מעברים בקיר או  

 בתקרה. 

 משני צידי המעבר. מטר  1כמו כן כוללת העבודה צביעת הכבלים במרחק של   

 

 או ש"ע )אופציה(  MCTאיטום מעברים בעזרת קוביות  18.4

מחיר העבודה כולל אספקת כל החומרים הדרושים לביצוע איטום המעבר. מערכת איטום   

מבוססת על עקרון לחיצת חצאי בלוקים מגומי אל הכבל  MCTכניסות כבלים כדוגמת  

 ואיטום החללים שבין הכבלים.

 
 המערכת בנויה ממספר מרכיבים עיקריים:  

 מסגרת פלדה.  א. 

 את החלל שבין המסגרת לכבלים.  קוביות גומי מיוחד הממלאות ב. 

 פלטות חוצצות בין הקוביות.  ג. 

 פלטה לוחצת.  ד. 

 פלטה סופית.  ה. 

 
 מסגרת פלדה  18.4.1

 מסגרת פלדה תבוטן הקיר אשר דרכו יעברו הכבלים.  

המסגרת יכולה להיות עם פתח אחד, מספר פתחים בשורה או שתי שורות אחת על   

 גבי השנייה עם מספר רב של פתחים. 

 סידור המסגרות בפתח כניסות כבלים לחדרים ראה בשרטוטי פרטים המצורפים.  

 

 . הרכבת המסגרות בקיר 18.4.1.1 

את מסגרת הפלדה יש להרכיב בקיר הבטון לפני היציקה, כדי שתהווה חלק   

 אינטגרלי עם הקיר, ללא אפשרות של דליפה בשטח המגע בינה לבין הבטון.  

כך שלא ייפגעו: השטחים הפנימיים, שטח השוליים  בטון המסגרת חייב להתבצע  

 מ"מ, הבורג וההברגה.   10ברוחב 

 

 

כמו כן, במידה והמסגרות מבוטנות במרכז הקיר, יש לבצע שיפועים בבטון שלפני   

 המסגרת, כך שהפתח יגדל, לשם הקלה על ביצוע האטימה לאחר מכן. 

אופטימלית ולא תופרע ע"י  המסגרת תבוטן כך שהגישה לבורג הלחיצה תהיה  

 הכבלים בעתיד. 

 עבודות הקבלן לפי סעיף זה כוללות: 

 הרכבת המסגרת בתבנית היציקה.  א. 
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 הכנת תבנית לחלל הפתחים של המסגרת.  ב. 

 בטון המסגרת ותיקון חללים שנוצרים.  ג. 

 ניקוי פנים המסגרת מבטון ולכלוך.  ד. 

 להנחיות המתכנן.   סימון מספר המסגרת על הקיר לידה בהתאם ה. 

 
 

 MCTקוביות  18.4.2

לשם אטימה יש להרכיב קוביות גומי מיוחדות בתוך המסגרת אשר בהן חורים   

 מתאימים בהתאם לקוטר הכבל העובר.

 קוביות ללא חורים יורכבו במקומות שמורים לכבלים בעתיד. 

 רפים.  ראה שרטוטים המצו  –עבור מערכי קוביות וגדלים של קוביות במסגרת פלדה  

 
 הרכבת קוביות גומי ואטימת הפתחים 18.4.2.1

 איטום פתח ללא כבלים  - 

במידה ובפתח מסויים לא עוברים כבלים, יש להשתמש בקוביות מלאות עבור כל   

  –השטח ולאטום אותו לחלוטין. מידות הקוביות האטומות יקבעו על ידי המתכנן 

 ראה שרטוט פרטים מצורף.

הרכבת הקוביות, הפלטות החוצצות והפלטה הלוחצת. לחיצה  העבודה כוללת  

 ואטימה על ידי בורג לחיצה ואטימה סופית עם הפלטה הסופית. 

 

 איטום פתח עם כבלים  - 

כמות הכבלים שיעברו בפתח נקבעה על ידי המהנדס המתכנן, ועל הקבלן למלא   

למספר מוגבל של  אחר ההנחיות במדוייק, וזאת עקב מידות הפתח המתאימות 

 כבלים. 

במידה והקבלן יניח יותר מן הדרוש, ועקב זאת לא תתאפשר סגירה הרמטית של   

הפתח, יהיה עליו לפרק את הכבלים המיותרים ולהעבירם בהתאם לתכנון בפתח  

 אחר, כל זאת על חשבונו הוא.

כמו כן יונחו הכבלים בתוך הפתח בזווית ישרה למסגרת, כאשר הכבל מונח ישר   

 חצי מטר לפני ואחרי המסגרת.כ

במידה וכבלים לא יונחו כנדרש לא ניתן יהיה לבצע את האטימה כראוי. לאחר   

הנחת הכבלים, על הקבלן להרכיב את גומיות האטימה המתאימות. כלומר, לכל  

זוג חצאי הקובייה עם קדח לא מתאים )לא זהה לקוטר הכבל( יגרום לבעיות   –כבל 

 גיעה בכבל. באטימה הסופית ו/או לפ

 

 פלטות פנימיות  18.4.3

   פלטה חוצצת - 

 מורכבת בין כל שורת קוביות ותפקידה להיות בסיס לשורה נוספת.  
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 פלטה לוחצת - 

צורתה כחצי ירח ובעזרתה )ע"י בורג( לוחצים על כל קוביות הגומי לשם קבלת   

ג  אטימות מוחלטת. ישנם שני סוגי פלטה לוחצת רגילה שנלחצת על ידי בור

במסגרת ופלטה לוחצת ומיוחדת שנלחצת על ידי בורג טלסקופי המרותך לצידה  

 האחד במקום הבורג שבמסגרת. 

 
 פלטה סופית  - 

בעזרתה אוטמים את החלל העליון הנוצר בזמן הלחיצה בין גג המסגרת והפלטה   

הלוחצת. קיימת פלטה סופית מיוחדת אשר בה משתמשים למסגרת ללא בורג  

טה לוחצת. השימוש בפלטה סופית רגילה או מיוחדת ייקבע ע"י  לחיצה וללא פל

 המהנדס המתכנן או המפקח באתר.

 

 תיקוני אטימות במקומות בפגומים ואטימת חריצים  18.5

העבודה כוללת תיקוני אטימות במקומות הפגומים עקב העברת כבלים חדשים או   

. את התיקון יש  אטימת חריצים צרים שונים אל ניתנים לאיטום בשיטות אחרות

לבצע עם אותו החומר שבוצע באטימה המקורית. במקרה של תיקונים גדולים יש  

לסתום את החורים בעזרת צמר סלעים ומריחת חומר "פליימסטיק" או שווה ערך  

יש לבנות תבנית ולמלא את הפתח בחומר   GE RTV 6428ובמקרה של שימוש בחומר  

 זה.

יש לבצע את התיקון בעזרת מריחה או  במקרה של חריצים או פתחים קטנים   

 הזרקת החומרים הנ"ל. 

 שעות ברג'י .19

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה  

השונים. התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעו למעשה על פי הוראות המהנדס ובאישורו  

הציוד. שעות עבודה ירשמו ביומן העבודה. המחיר יכלול את העבודה, תנאים  לפי סוג הפועל או  

 סוציאליים וכל ההוצאות הקשורות באספקת כח אדם לבצוע העבודות. 

 

 

 )לעבודות הפיתוח(  מחירי יחידה .20

 מחירי היחידה בכתב הכמויות ולוח מחירים כוללים:

אספקה, פריקה, העמסה, הובלה, הצבה, על עבודת חשמל לכלול )אם לא צויין אחרת(  20.1

 התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של כל פריט של ציוד החשמל.

 

לצורך זה פירושה של עבודת התקנה: כל העבודה ואספקת כל החומרים הנדרשים  

להשלמת המערכת והבאתה למצב פעולה תקין ותכלול בין היתר: הרכבה מכנית של כל 

ימה מכנית של כל הכבלים והמוליכים המגיעים לפריט פריט במקומו, סיום, חיזוק ואט

 המותקן, בצוע כל החבורים החשמליים כולל כל חבורי הארקה, בדיקה והפעלה.
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קבלת ציוד וחומרים המסופקים ע"י החברה )במידה שיהיו( במחסני החברה, העמסתו,   20.2

 הובלתו ופריקתו באתר העבודה והחזרת כל החומרים העודפים למחסן. 

 

ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ומילוי טופסי הבדיקה. לא תתקבל כל דרישה לתשלום נוסף   20.3

 עבור בדיקות ושימוש במכשירי בדיקה. 

 

 עריכת לוח זמנים ותאום עבודות. 20.4

 

 ביצוע העבודה באופן מקצועי והשלמתה כמתואר במסמכי החוזה.  20.5

 

ות, ברגים, ניפלים, ווים, כניסות כבל,  אספקה של כל חומרי העזר הדרושים כגון: של  20.6

פרופילי ברזל מחורץ, מגולוונים, מהדקים וכמו כן הכלים, ציוד מתקני עזר וכלי עבודה 

 מכל סוג. 

שני  כל עבודות הלוואי לרבות מדידה וסימון, הכנת תכניות לאחר ביצוע וכו'. הקבלן יספק  20.7

 . העתקים של תכניות מעודכנות לאחר הביצוע

 

 נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות.  20.8

 

 הוצאות איחסון באתר ומחוצה לו.  20.9

 

 שמירה ואבטחה.  22.10

 

 תיקונים, סילוק חומרים, ועבודות שנפסלו ואספקתם או עשייתם מחדש.  20.11

 

כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה לחברה, בין אם פורט הדבר   20.12

 ובין אם לא פורט במסמכי ההסכם. במלואו או בחלקו  

 

 כל ההובלות של ציוד, חומרים וכו' וכן כל ההסעות של עובדי הקבלן לאתר העבודה.  20.13

 

 התארגנות ולאחר סיום העבודה פינוי האתר. 20.14

 

 אספקת ציוד  20.15

אספקת הציוד ע"י הקבלן תהיה בהתאם לדגמים ולתכונות אשר מופיעים במפרט הטכני  

. אישור הציוד ע"י המהנדס ו/או לא יאושר שימוש בציוד שווה ערךובכתב הכמויות. 

המזמין בלבד. ציוד אשר יותקן ללא האישור הנ"ל ועל הקבלן יהיה לפרק את הציוד  

 ט ללא תוספת תמורה. המותקן ולספק ולהתקין ציוד בהתאם למפר 
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 מדידה .21

בהעדר הוראות אחרות תימדד כל העבודה נטו לפי תכניות כאשר היא מושלמת, גמורה ומורכבת  

 במקומה, מוכנה לשימוש ללא כל תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא. 

 

 

 תוספת עבור ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות .22

במידה ויידרש הקבלן לספק ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות, המחיר שישולם לקבלן יהיה   

בהתאם למחירון הציוד, תוך התאמת מחירים לציוד דומה, אשר קיים במפרט הטכני )התאמה  

למחיר אשר הגיש הקבלן בכתב הכמויות(. במידה ואין פריט דומה, יקבל הקבלן את התמורה לפי  

 . 15%ות מחירון דקל פח

 

 רשימת הציוד  .23

 )למילוי על ידי הקבלן(. 

 : הערה

 רשימת הציוד היא לאינפורמציה בלבד. היקף העבודות בהתאם למופיע במפרט ובכתב הכמויות. 

 
 מס'

 
 תאור הציוד

 ציוד למלוי ע"י הקבלן  ציוד לפי מפרט
 דגם יצרן דגם יצרן

1.     0.6/1KV  N2XYכבלים  

     

  לירד/אור עד   לירד/אור עד  תאורת פנים חוץ גופי   .2

 Schneider Electric ציוד מיתוג  בלוחות מ"נ  .3
 

   

מערכת מדידה למפסק   .4
 ראשי

SATEC      

  אלספק   אלספק  קבלים  .5

 יצרן לוחות חשמל  .6
FORM 2B 

    

 אפקון  - מערכת גילוי וכבוי   .7
 אורד  -
 מתאל  -

   

     בז"ק תיבות הסתעפות  .8

     קופסאות הסתעפות  .9

 Schneider Electric במשרדים  220Vשקעים  .10
 קשטן 

   

פוליאסטר   פלאזולי  יחידות שקעים קומפלט  .11
 משוריין 

פוליאסטר   פלאזולי 
 משוריין 
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 מס'

 
 תאור הציוד

 ציוד למלוי ע"י הקבלן  ציוד לפי מפרט
 דגם יצרן דגם יצרן

 תעלות פח מחורצות  .12
 וסולמות כבלים 

    נאור, לירד 

רמקול חיצוני ושופר   .13

30W 

    

     8פנימי "רמקול  .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ת א ר י ך    חותמת וחתימת הקבלן 
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 מפרט מערכות מנ"מ אזעקה ומצלמות .24
 
 

 . יש לאשר את ביצוע מערכות אלה ע"י העירייה  לפי השלבים הבאים:24.1
 

 במסמך זה.אישור  תכנית תשתיות ע"י הקבלן של כל אתר ע"פ הקווים המנחים המופיעים  24.1.1
  .א

סיור באתר עם מתכנן התשתיות, אישור תכנון התשתיות ע"י  מפקח העירייה + הנחיות תכנון   24.1.2
 ספציפי סופי לכל אתר ברמת השלד. 

  .ב
  .ג

הקבלן המבצע יעביר לידי המפקח מטעם העירייה לאישור כתב כמויות מפורט לפי פריטים,  24.1.3
הוא מתכנן להתקין טרם התחלת  סכמת חיבורים כולל דגמים ומפרטים טכניים של הציוד אותו 

 . העבודה
  .ד

לאחר סיום העבודה ע"י הקבלן המבצע וטרם בדיקות הקבלה ע"י מפקח מטעם העירייה יגיש   24.1.4
 הקבלן המבצע את התיעוד הבא :

תיק אתר שיכלול כתב אחריות על מערכת האזעקה ואישור תקינות, טלפונים ואנשי קשר  -א
ח כולל דגמים, תרשים חיבורים חד קווי של לשירות, כתב כמויות של הציוד שהותקן בשט 

 כלל האלמנטים שהותקנו לפי נושאים כריזה, אזעקה, מערכת וידאו. 
רשימת תיאורי אזורים, הוראות הפעלה למערכת האזעקה קודי  - תיעוד למערכת אזעקה -ב

הפעלה וקוד טכנאי של מערכת האזעקה, מספר מנוי מוקד ואישור מהמוקד העירוני כי  
 תה, חוברה ומשדרת למוקד העירוני.המערכת תוכנ

של  IPרשימת מצלמות ותיאור שטח הצפייה שלהם, כתובות  -תיעוד למערכת הווידאו -ג
 המצלמות ושל המערכת, הוראות הפעלה למשתמש. 

אישור חתום בכתב כי הקבלן המבצע בדק את פעילותו של כל אלמנט המחובר למערכת ואת  -ד
והתאמתה לדרישות העירייה כפי שהוגדרו, )אישור זה יונפק תפקודה הכללי של המערכת 

 לכל מערכת בנפרד, כריזה, פריצה ווידאו(
  .ה

על גבי מדיה אלקטרונית לאישור המפקח מטעם    5הקבלן יגיש את כל התיעוד הנדרש בסעיף  24.1.5
  3העירייה ולאחר אישור החומר ייקבע מועד לבדיקות קבלה באתר, על  הקבלן לספק לעירייה 

 ם של תיקי אתר בעת בדיקת הקבלה ע"י המפקח מטעם העירייה. עותקי
  .ו

מתוך הנחה שקבלני הביצוע יסיימו את עבודתם לפני אכלוס המתקנים, קבלן הביצוע צריך   24.1.6
להתחייב כי יגיע פעם נוספת ללא תשלום לפי קביעת המזמין לצורך מתן הדרכה על הפעלת  

 המערכות שהתקין בהתאם להוראות ההפעלה שמסר. 
  .ז

 וחיות המתקין מצורף נוהל קבלה ובדיקת מערכות ע"י העירייה: לנ 24.1.7
  .ח
  .ט

 הליך קבלת ובדיקת המערכות ע"י העירייה וחובות הקבלן          
 

לאחר שהקבלן המבצע בדק כי הציוד הותקן על פי הנדרש והמערכת בכללותה עומדת  24.1.7.1
הקבלן למזמין כי  בדרישות המפרט ולאחר שביצע הדרכה בסיסית למשתמשי המערכת יודיע 
 הוא מוכן להתחיל את הליך בדיקת המערכת המוגדר כ"מסירה ראשונית". 

 בדיקת המערכת תכלול חלק מהדברים הבאים :  24.1.7.2
 

 התאמת השרטוטים, והתוכניות שהוגשו להתקנה בשטח.  •
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בדיקה פיזית של אופן ההתקנה: שימוש בעזרים ובאמצעי התקנה מקוריים, ניקיון ואסתטיות,   •
ילוט, חיווט, עמידה בתקנים ודרישות ההתקנה, מיקומי התקנות תוך התחשבות  סימטריות, ש

 בתנאי שטח קיימים והגנה על הציוד המותקן. 

 בדיקה מדגמית והתאמה בין טופס אישור פריטים להתקנה לפריטים שמותקנים בשטח •

 בדיקת השילוב בין כלל המערכות ואופן העבודה שלהם •

 בפועל  התאמה בין הדרישות המפרט לביצוע  •
 

הקבלן מתחייב למסור את המערכת לאחר שבדק והפעיל את כל הפונקציות והצרכים כפי   24.1.7.3
שהוגדרו ע"י המזמין ובמפרט הטכני, לצורך כך יספק הקבלן למזמין טופס בדיקת מערכת  
 שיכלול את כל הבדיקות שבוצעו על ידו והביאו אותו למסקנה שהמערכת עומדת בדרישות.

ע"י המזמין ו/או בא כוחו יחד עם מנהל הפרויקט מטעם הקבלן  בדיקות הקבלה יתבצעו  24.1.7.4
וצוות התקנות, כמו כן הקבלן יספק כל צב"ד ואמצעי גישה )כגון: סולם, במת הרמה וכד'( 

הנדרשים לביצוע הבדיקות וייעשה שימוש בצוות התקנות ככל שיידרש להשלים את בדיקות  
 הקבלה. 

ו משביעות רצון ויימצא כי אכן המערכת בכללותה  במידה והבדיקות שיבוצעו ע"י המזמין יהי 24.1.7.5
 עובדת באופן שבו הוגדר במפרט ובדרישת הלקוח יונפק לקבלן אישור על גמר ביצוע. 

אישור גמר ביצוע אינו אישור סופי ע"י המזמין על קבלת העבודה, אישור זה הכרחי בכדי   24.1.7.6
 להתחיל את שלב ההרצה והבדיקות. 

יום )לפחות( למערכת , בזמן זה ייבחן   30ת הרצה של לאחר המסירה הראשונית תחל תקופ 24.1.7.7
המזמין את תאימות התוצאה לנדרש, בכל זמן תקופת ההרצה הקבלן יפקח על פעילות 

 המערכת ויבצע כיולים, כיוונים והתאמות עד לתפעול המערכת לשביעות רצונו של המזמין. 
לעניין הפעלת המערכת    בזמן תקופת ההרצה הקבלן ייתן מענה לכל שאלה של נציגי המזמין 24.1.7.8

או השימוש ובסמוך לסיום תקופת ההרצה יתאם הקבלן אל מול המזמין ביצוע הדרכה 
מלאה למשתמשי המערכת, ההדרכה תתבצע בהתאם לספר הוראות ההפעלה שיסופק ע"י  

 הקבלן. 
המזמין יצרף לספר ההדרכה הוראות לתחזוקה מונעת בסיסית של המערכת וינפיק תעודות   24.1.7.9

 משי המערכת כאשר הן חתומות על ידו. הסמכה למשת 
במקרה בו לא יונפק אישור ביצוע לקבלן כתוצאה מאי עמידה בדרישות המפרט, טיב  24.1.7.10

החומרים או חוסר בהשלמת העבודה יוציא המזמין או מי מטעמו דו"ח שיכלול את כל 
 הליקויים שנתגלו. 

העבודה לפי ההנחיות שיקבל,  עם קבלת דו"ח הליקויים יפעל הקבלן במידי לתיקון והשלמת  24.1.7.11
 למען הסר ספק לא יינתן אישור ביצוע על חלק מהעבודה.

לאחר תיקון כלל הליקויים כפי שיוגדרו ע"י המזמין או  מי מטעמו תערך בדיקה חוזרת  24.1.7.12
 לבדיקת הליקויים שצוינו בדו"ח. 

צב בו  במקרה בו לא הונפק אישור ביצוע לקבלן וניתנה לו ההזדמנות להביא את המערכת למ 24.1.7.13
תענה על הדרישה ולא עשה זאת תוך פרק זמן שיוגדר ע"י המזמין, יראה המזמין בזאת הפרה  

של ההסכם ואי עמידה של הקבלן בהתחייבויותיו וידרוש ממנו לפרק את המערכת מבלי  
 לפגוע בזכויות. 

 
 

 מפרט טכני לרכיבי מערכת אזעקה בבתי הספר: 24.2
 המערכת תכלול את הרכיבים המופיעים והמאופיינים בכתב הכמויות ובמסמך זה.  

 טרם התחלת העבודה הקבלן יגיש לאישור מנהל מחלקת מנ"מ בעירייה את הדברים הבאים לאישור: 
 תרשים חיבור מפורט של מערכת האזעקה ופריסת הגלאים וכרטיסי הרחבה באתר   .א
 כולל מפרטים טכניים לאישור.טבלה עם כל הדגמים שהוא מבקש להתקין  .ב

 :  מפרט עקרוני לרכזת פריצה   24.2.1
  .י
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אזורים וחלוקה   128אזורים עם יכולת  הרחבה עד ל  16רכזת הפריצה תהייה רב אזורית בעלת  .א
תתי מערכות, תפקיד רכזת הפריצה הינו לספק מתח לגלאים השונים המחוברים   8למינימום  

רשת וכד',  קבלת אינדיקציות מהגלאים, הצגתם אליה, הצגה ודיווח על מצב מערכות, מתח 
 והפעלת אזעקה על כל שינוי ממצבי העבודה שהוגדרו לגלאים.

 
כלל האלמנטים המחוברים למערכת יהיו בעלי נגדי סוף קו ומוגנים קצר/נתק, שינוי בעכבה של   .ב

 ת ברכזת. , ניסיון חסימת גלאים או כל ניסיון אחר לנטרול המערכת יגרמו לאזעקה מידי25%מעל 
 

 כל אלמנט גילוי יחובר לאזור פיזי ברכזת או בכרטיס ההרחבה וללא הכפלת אזורים.  .ג
 

 שעות לטובת לחצני החירום, אזורי האנטי מסך וכד'. 24המערכת תתמוך בהגדרת אזורי  .ד
 

 התרעת אזעקה תתקבל כתוצאה מהפעלת אלמנט גילוי אחד לפחות.  .ה
 

כות, ניתן יהיה לתפעל כל אחת מתתי המערכות  תתי מער 8רכזת הפריצה תתמוך בחלוקה לעד   .ו
 באופן עצמאי ללא תלות בתת מערכת אחרת ובנוסף תינתן שליטה לדריכת כלל תתי המערכות. 

 
 אזורים.  128הרכזת תהייה בעלת אפשרות לחיבור כרטיסי הרחבה עד  .ז

 
ושאר  הרכזת תהייה מגובה בסוללת גיבוי, סוללות הגיבוי יאפשרו המשך פעילות של הרכזת  .ח

  48)כגון : גלאים, קיבורדים, כרטיסי הרחבה, סירנה וכד'( המחוברים אליה למשך  האלמנטים
 שעות. 

 
במקרה של נפילת מתח הרשת, רכזת הפריצה תיתן אינדיקציה מידית על נפילת מתח. הרשת,  .ט

המעבר לעבודה ממתח הרשת למצברי הגיבוי ובחזרה יהיה אוטומטי ולא יגרום להפעלת התראות  
 א מרכזת הפריצה.שוו

 
הרכזת תתמוך בהגדרת מצבי עבודה שונים כגון : מצב, יום, מצב לילה, אזור מושהה, אזור   .י

 שעות וכד'.  24מותנה/נגרר, אזור מידי, אזור 
 

 לוחות מקשים.  8רכזת הפריצה תתמוך בחיבור של עד  .יא
 

במסמך זה( על דריכה,  רכזת הפריצה תאפשר קבלת חיווים )דרך כל אמצעי התקשורת המפורטים  .יב
נטרול, אזעקה, נפילת מתח רשת, מצב סוללה, תקלת מתח בגלאים, קצר/נתק על קווי הגלאים או  

 הסירנה ותקלת תקשורת.
 

 אירועים לפחות כולל תאריך ושעה.  1000המערכת תתמוך בשמירת יומן של  . יג
 

חיצונית מוגנת   יציאות של מגעים יבשים )בתוך הרכזת או בקופסה  8רכזת הפריצה תתמוך ב  .יד
טמפר'( הניתנים לתכנות לפי אזעקה כללית או מתת מערכת לצורך הוצאת אינדיקציות למערכות  

 אחרות כגון : יציאת סירנה, חיבור למערכת הכריזה וכד'. 
 

מספרי טלפון לפחות, החייגן יתמוך בהודעות אזעקה   4רכזת הפריצה תהייה בעלת חייגן מובנה ל  .טו
 למפענחות מוקד.  CONTACT IDסף לדיווח אזעקות בפורמט לטלפון נייד/קווי ובנו

 
במקרה של אזעקה, לחצן חירום, דריכה/נטרול חייגן הרכזת ידווח על מהות האירוע, במקרה של   .טז

צליל תפוס או אי מענה מטלפון המוגדר במערכת ידלג החייגן למספר הבא המוגדר במערכת,  
זמן של שעה בניסיון לדווח שוב למספרים  במקרים אלו החייגן יתמוך בחיוג אוטומטי לפרק 

 "תפוסים" או ללא מענה.
 



 

165 
 

במקרה של דיווח למנוי טלפון, רכזת הפריצה תתמוך בהודעה קולית המתארת את מהות האירוע   .יז
 שניות.  15שתושמע פעמיים ובאורך של מינימום 

 
 

טלפון  רכזת הפריצה תתמוך בחיבור מודם סלולארי לצורך דיווח אזעקות למוקד או מנוי  . יח
 .  SIMבאמצעות כרטיס 

 
ותאפשר קבלת אינדיקציות ואפשרות   TCP/IPרכזת הפריצה תאפשר חיבור לרשת בפרוטוקול  .יט

 שליטה על תכונות המערכת דרך רשת האינטרנט. 
 

שליטה על המערכת תתאפשר באמצעות לוח המקשים ו/או חיוג טלפוני ו/או דרך רשת האינטרנט   .כ
 ד.  ו/או תוכנת השו"ב המותקנת במוק

 באחריות הקבלן לוודא כי המערכת המוצעת על ידו מאפשרת חיבור שליטה וקבלת  
 אינדיקציות בתוכנת השו"ב הקיימת במוקד העירוני.

 
המערכת תקובע לקיר באמצעות חורים ייעודיים בגב הקופסא, כלל כניסות החיווט לרכזת  .כא

 האזורים. הפריצה יהיו מסודרים, מאוגדים ומסומנים לפי מספרי  
 

 כלל הגלאים המחוברים למערכת יחוברו ישירות למערכת האזעקה או לכרטיסי ההרחבה בלבד.  .כב
 

קצותיו )בצד של הגלאי ובצד של הרכזת לפי מספר האזור, סימון החיווט   2כלל החיווט יסומן ב  .כג
 .קהבשום אופן לא יאושר סימון ע"י מדביתבצע באופן מקצועי, הדוק, ובכיתוב ברור ולא מחיק, 

 
 ארון רכזת הפריצה יהיה מתכתי ומוגן טמפר.  .כד

 
, חייגן ושנאי המרה ממתח הרשת למתח  TCP/IP  ארון הרכזת יכיל את סוללות הגיבוי, מתאם   .כה

 רכזת הפריצה. 
 

או שו"ע ובלבד שתתאים למערכות הבקרה    RISCO PRO SYSרכזת הפריצה תהייה מסוג +  .כו
 במוקד העירוני. 

  .יא
 לוח מקשים לרכזת פריצה:   24.2.2

 לוח המקשים יהיה מאותו סוג של רכזת הפריצה. .א
 

 תווים בכל  שורה.  16שורות ו  2מגע כותב בעל לפחות    לוח המקשים יהיה מסוג .ב
 

לוח המקשים יכיל זמזמם אינטגרלי להוספת חיווי קולי בנוסף להודעות שמוצגות בלוח   .ג
 המקשים. 

 
 העברית.לוח המקשים יהיה בשפה   .ד

 
לוח המקשים יאפשר הפעלה, נטרול של כל אחת מתתי המערכות או של כל רכזת הפריצה כולל   .ה

 נטרול אזורים ספציפיים או קבוצת אזורים, הגדרת דריכה אוטומטית לפי לוחות זמנים וכד'. 
 

 לוח המקשים יאפשר צפייה באירועים הסטורים שאירעו ברכזת הפריצה כולל הצגת זמן ותאריך.  .ו
 

 ח המקשים יאפשר הפסקת פעולה של הסירנה והנצנץ. לו .ז
 

לוח המקשים יאפשר הצגת הודעות וסטטוס רכזת הפריצה כגון : מצב רגיעה, מצב דרוך, מצב   .ח
 אזעקה, חיבור לרשת החשמל, עבודה על סוללות גיבוי, סטטוס אזורים וכד'. 
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ול בין אזורים במקרה של אזעקה לוח המקשים יציג את תיאור המזעיק כולל אפשרות לגל .ט

 במקרה של אזעקה ממספר אזורים. 
 

 לוח המקשים יאפשר תכנות מלא של המערכת ושינוי פרמטרים ע"י המפעיל. .י
 

לוח המקשים יהיה מוגן טמפר כך שכל ניסיון פתיחה, תלישה מהקיר או ניסיון חבלה בחיווט   .יא
 יגרום להתראה ברכזת הפריצה.

 
 ולל אספקת מתח מרכזת הפריצה.  לוח המקשים יחובר ישירות לרכזת הפריצה כ .יב

 
 כרטיס הרחבה לרכזת פריצה  24.2.3

  .יב
 כרטיס ההרחבה יהיה מאותו תוצרת של רכזת הפריצה.  .א

 
 אזורים פיזיים )אין להשתמש בהכפלת נגדים( בנוסף   16או  8כרטיס ההרחבה יהיה ל   .ב

 לאזורי רכזת הפריצה הקיימים.
 

 המופיעות במפרט הרכזת. כרטיס ההרחבה יאפשר את הגדרת כל התכונות   .ג
 

 מטר מהרכזת. 100כרטיס ההרחבה יהיה מותקן בתוך קופסת הרכזת או במרחק של עד   .ד
 

 לאחר התקנתו והגדרתו, כרטיס ההרחבה יהיה חלק אינטגרלי מרכזת הפריצה ושקוף  .ה
 מבחינת המשתמשים. 

 
 קופסא במקרה של התקנת כרטיס הרחבה מחוץ לרכזת, יותקן כרטיס ההרחבה בתוך  .ו

 ייעודית מוגנת טמפר ומגובה בסוללת גיבוי לפי המפורט במפרט רכזת הפריצה. 

 
 סירנה כולל נצנץ לתנאי חוץ  24.2.4

 הסירנה תהייה מותאמת להתקנה חיצונית ותכלול יחידת הבהוב וחוזי )נצנץ(.  .א
 

 הסירנה תהייה עשויה מפולי קרבונט למניעת חלודה. .ב
 

 קביל ובמקביל יתקבל חיווי על לוח  במקרה של אזעקה יופעלו הסירנה והצופר במ .ג
 המקשים של רכזת הפריצה. 

 
   4במקרה של אזעקה הסירנה תעבוד במחזורים, מחזור פעולת הסירנה יהיה של   .ד

 דק' פעולה של הסירנה וחצי דקה הפסקה בין מחזור למחזור, רכזת הפריצה תמשיך  
 מקשים,  את פעולת המחזור של הסירנה עד לאיפוס או השתקה באמצעות לוח ה 

 תוכנת השו"ב או כל אמצעי שליטה אחר שהוגדר לרכזת הפריצה. 
 

 הסירנה תותקן במקום לא נגיש ותהייה מוגנת טמפר ומוגנת הקצפה. .ה
 

 כל ניסיון של הורדת הסירנה, פתיחתה או התעסקות עם החיווט המגיע אליה תגרום   .ו
 להפעלת אזעקה.

 
 .  800maוצריכת הזרם לא תעלה על  12VDCמתח עבודה לסירנה יהיה   .ז

 
 מטר ממיקום הסירנה.  3לפחות במרחק של   100DBעוצמת הסירנה תהייה   .ח
 מידת הצורך. הסירנה תהיי בעלת פוטנציומטר לכיוון עוצמת הרעש ב .ט
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   DT / AMגלאי נפח פנימי  24.2.5

 כולל אנטי מסך DT (DUAL TECH)גלאי נפח פנימי מסוג  . יג
 

 טכנולוגיות גילוי לצורך הפעלת אזעקה )גלאי א.א. פאסיבי וגלאי    2הגלאי יתבסס על  .יד
 

 מיקרוגל(.
 

 גלאי א.א. פאסיבי בעל אלמנט גילוי כפול למניעת אזעקות שווא.  .טו
  

 מיקרוגל לגיבוי הגילוי הפאסיבי ווידוי ההתראה. גלאי  .טז
  

 הגלאי יהיה מסוג אנטי מסך שיאפשר קבלת אינדיקציה במקרה של חסימת הגלאי,   .יז
 

 גילוי האנטי מסך יחובר לאזור נפרד ברכזת. 
 

 הגלאי יהיה בעל מסנן לסינון הפרעות מתאורת פלורוסנטים. . יח
 

 גילוי בנפרד. הגלאי יהיה בעל יכולת כיוון רגישות לכל אלמנט .יט
 

 הגלאי יהיה בעל יכולת לספירת פולסים של התראות.  .כ
 

 לבדיקת  LEDכולל חיווי גילוי באמצעות  TEST WALKהגלאי יאפשר ביצועי ניסוי   .כא
 

 פעילות הגלאי.  
 הגלאי יהיה מוגן טמפר למניעת פתיחת הגלאי.  .כב

 
 הגלאי יחובר לרכזת הפריצה באמצעות נגד סוף קו להגנה על החיווט וניסיון עקיפה   .כג

 
 של הגלאי. 

 
 לחיבור לרכזת הפריצה.  N.Cהגלאי יהיה בעל יציאות  .כד

 
 בקירוב.  GHZ 10.5תדר המיקרוגל יהיה  .כה

 
 ( . -) C °50 – C  °10טמפרטורת עבודה של הגלאי תהייה מינימום  .כו

 
 מחיר הגלאי יכלול התקנה, חיבור, כיול, בדיקה, הגדרת רגישות והגדרתו ברכזת   .כז

 
 הפריצה. 

 
 הגלאי יהיה תוצרת רוקונט או שווה ערך.  .כח

 
 
 
 
 



 

168 
 

 מפרט טכני לריכיבי מערכת מצלמות בבתי הספר   24.3
 המערכת תכלול את הרכיבים המופיעים והמאופיינים בכתב הכמויות ובמסמך זה.  

 טרם התחלת העבודה הקבלן יגיש לאישור מנהל מחלקת מנ"מ בעירייה את הדברים הבאים לאישור: 
 תרשים חיבור מפורט של המצלמות לארונות התקשורת וחיבור למערכת ההקלטה   -א
 ולל מפרטים טכניים לאישור טבלה עם כל הדגמים שהוא מבקש להתקין כ  -ב

 
 

   5MP:אינפרא חיצונית  IPמפרט טכני מצלמת צינור/ כיפה   24.3.1
 " )ומעלה(.1/2.5חיישן תמונה  .א

  
 5MP (1440X2560 .)רזולוציית תמונה מינימום   .ב

 
ברזולוציה   25F.P.S( ו  1530X2048ברזולוציה ) 20F.P.Sקצב העברה מינימאלי של  .ג

(1440X2560 .) 
 

 . ICRמצלמת יום/לילה בעלת  .ד
 

 .  IRלוקס בהפעלת  0לוקס,  0.1גישות לאור מינימום  .ה
 

 .3D-DNR,BLC,WDR-120DB .ו
 

 מ"מ בהתאם לתנאי השטח.  2.8/4/6עדשה קבועה  .ז
 

 מטר.  50עד   IRתאורת  .ח
 

 . H.264/ H.265דחיסת וידאו  .ט
 

 כניסה/יציאת אודיו.  .י
 

 כניסה/יציאה ממסר אזעקה.  .יא
 

 . ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול   .יב
 

 . Micro SD/SDHCעל גבי  GB 64אפשרות הקלטה מקומית עד  . יג
 

 מחמם מובנה למניעת הצטברות אדים על העדשה.  .יד
 

 .-C°60   ~C°30טמפרטורת עבודה  .טו
 

 .95%עמידות בתנאי לחות של   .טז
 

 .PoE    ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח  .יז
 

 להתקנה בתנאי חוץ.   IP67זיווד אנטי ואנדלי, עמידה בתקן  . יח
 

 תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן.  .יט
 

 המצלמה תכלול קופסת חיבורים מקורית המותאמת לבסיס המצלמה המוצעת.  .כ
 

 או שווה ערך מאושר. hikvisionהמצלמה תהייה כדוגמת  .כא
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    2MPאינפרא חיצונית  IPמפרט טכני מצלמת צינור  24.3.2
 " )ומעלה(.1/2.8חיישן תמונה  .א

  
 2MP  (1080X1920 .)רזולוציית תמונה מינימום   .ב

 
  25F.P.S( ו  1536X2048ברזולוציה ) 20F.P.Sקצב העברה מינימאלי של  .ג

 (. 1080X1920ברזולוציה )
 

 . ICRמצלמת יום/לילה בעלת  .ד
 

 .  IRלוקס בהפעלת  0לוקס,  0.1רגישות לאור מינימום  .ה
 
  3D-DNR,BLC,EIS. .ו

 
 מ"מ.   8-20מ"מ או    2.8-12עדשה צמצם אוטומטי בעלת אורך מוקד משתנה  .ז

 
 מ"מ(. 8-20מטר בעדשות  80ו   2.8-12מטר בעדשות   50)טווח עד  IRתאורת  .ח

 
 .  120dbברמה של   WDR .ט

 
 . H.264/H.265+/MJPEGדחיסת וידאו  .י

 
 יציאת אודיו מובנית.  .יא
 
 . ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול   .יב
 
 . Micro SD/SDHCעל גבי  GB 64אפשרות הקלטה מקומית עד  . יג

 
 מחמם מובנה למניעת הצטברות אדים על העדשה.  .יד
 
 . -C°60   ~C°30טמפרטורת עבודה  .טו
 
 .95%עמידות בתנאי לחות של   .טז
 
 PoE     ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח  .יז

 
 להתקנה בתנאי חוץ.  IP66עמידה בתקן  . יח
 
 תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן.  .יט

 
 המצלמה תכלול קופסת חיבורים מקורית.  .כ

 
 או שווה ערך מאושר. hikvisionהמצלמה תהייה כדוגמת   .כא
 
  .כט

 POEערוצים כולל  32ל  NVR S/Aמפרט טכני למערכת הקלטה מסוג   24.3.3
 .IPפורטים למצלמות   32מערכת ההקלטה תהייה בעלת  .א

 
 לכל אחת מהמצלמות המחוברות אליה.  +POEהמערכת תספק מתח בשיטת  .ב

 
 לפחות לערוץ.  5MPהמערכת תהייה בעלת יכולת הקלטה  ברזולוציה של  .ג
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 .  D1מצלמות במקביל  ברזולוציה של   16המערכת תתמוך בשחזור  .ד

 
 ולא מבוססת מחשב.  S/Aהמערכת תהייה מסוג  .ה

 
 . VGAויציאת  HDMIהמערכת תתמוך ביציאת  .ו

 
 לפחות.  4Tדיסקים לאחסון, כל אחד   4המערכת תוכל להכיל   .ז

 
 תמיכה באודיו דו כיווני.  .ח

 
 יציאות אזעקה.  4כניסות אזעקה /  16 .ט

 
 . RS-485יציאת  .י

 
 )דרך ספק מקורי של מערכת ההקלטה(.  220VACמתח הפעלה   .יא

 
 יציאה אנלוגית.  .יב

 
 . USBיציאות   2לפחות  . יג

 
 . RACK MOUNT " 19זיווד מותאם להתקנה ב  .יד

 
 או שווה ערך מאושר. HIKVISIONהמערכת תהייה תוצרת   .טו

 
 
 

 32" – .  מסך עמדת צפייה 24.3.4

 .LEDבעל תאורת רקע בטכנולוגיית   TFT LCDמסך מחשב  .א
 

 (.  32גודל המסך )אורך אלכסון "  .ב
 

 . 16:10או   16:9יחס צלעות  .ג
 

 . 16:9ביחס   1920x1080או   16:10ביחס   1680x1050רזולוציה טבעית: .ד
 

 לפחות.   1:1,000קונטרסט:  .ה
 

 מקסימום.  5msזמן תגובה:   .ו
 

 מעלות לפחות. 160\160זווית ראיה:   .ז
 

 .250cd/m²בהירות:    .ח
 

 .mm 0.26גודל פיקסל לפחות  .ט
 

 עם מתאמים ע"פ הצורך.  HDMIממשק )חיבור(    .י
 

 מפרקים(  3המסך יסופק עם זרוע תלייה לקיר מתכוונת ) .יא
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 או שווה ערך מאושר LG, SAMSUNG, SONYהמסכים שיסופקו יהיו מתוצרת  .יב
 

 יציאות  2ל   HDMI. מפצל אות 24.3.5

 בבתי הספר ובמקרה בו יש עמדת שומר יש צורך בפיצול אות הווידאו   .א
 לעמדת השומר ולחדר מנהלת.

 
 לשני אמצעי תצוגה.   HDMIמפצל מקור וידיאו באמצעות כבל מסוג  .ב

 
 מפצל הוידאו יהיה  אקטיבי   .ג

 
 . 1920x1080מפצל אות הווידאו יספק רזולוציה אופטימאלית של   .ד

 
 . HDMI x1כניסות:  .ה

 
 . HDMI x2יציאות:  .ו

 
 או שווה ערך מאושר. ATTENAיסופק מוצר תוצרת  .ז

 
 אחד   HDMIלמסך   KVM. מרחיק 24.3.6

 
 הינו יחידה המורכבת ממקלט ומשדר אקטיביים המאפשרים   KVMמרחיק  .א

 
 למסך, מקלדת ועכבר מרוחקים. NVRחיבור ה  .ב

 
 . 1920x1080רזולוציה העברת אות אופטימאלית :  .ג

 
 המשדר יותקן בארון התקשורת בצד מערכת ההקלטה והמקלט יותקן בעמדת   .ד

 
 מקומיים.  HDMIשומר ו/או חדר מנהלת כולל חיבור מקלדת, עכבר ומסך  

 
 או סיב. CAT 7החיבור בין היחידות יהיה באמצעות כבל  .ה

 
 או שווה ערך מאושר. ATTENAיסופק מוצר תוצרת  .ו

  .ל
  .ז

 . הנחיות כלליות לגבי חיווט והתקנה 24.4
הקבלן מתחייב כי התקנה ופריסה של חיווט וכבילה מכל סוג שהוא תתבצע רק בתוך   .א

תעלות סגורות, צנרת מרירון או מריכף מאביזר הקצה ועד לתעלות הרשת, באחריות  
החיווט  הקבלן לספק ולהתקין את כל תשתיות הצנרת ו/או תעלות סגורות לכל סוגי 

אותם הוא פורס כולל חיבור למסכים ולשאר האלמנטים במערכת שמצריכים חיבור  
 קווי. 

במקרה של חיבור אביזרי קצה בהתקנה פנימית תועבר הכבילה בתעלות סגורות, יש  .ב
להתקין את התעלה בצורה ישרה וסימטרית ולוודא כי התעלה מחוזקת ומקובעת לכל 

 אורכה. 
מבנה יותקנו תעלות רשת מתכתיות, עיגון התעלה לקיר   במקרה של העברת כבילה בתוך .ג

ס"מ, גודל התעלה יתאים לכמות החיווט הנדרשת בעבודה זו +   50יתבצע במרווחים של 
 מקום עודף   15%
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בהתקנה על קירות חיצונים )לפי אישור מראש( תועבר הכבילה בתעלה ממתכת בעלת   .ד
ס"מ,   50יתבצע במרווחים של  מכסה שתהייה עמידה בתנאי חוץ, עיגון התעלה לקיר 

 מקום עודף  15%גודל התעלה יתאים לכמות החיווט הנדרש בעבודה זו +  
בהתקנה חיצונית כדוגמת התקנה לאורך גדר, התקנה על עמודים וכד' יש להשחיל את  .ה

הכבל בצינור מרירון בקוטר מתאים, תוואי הכבל יהיה בקווים אנכיים  או אופקיים, אין  
בקוטר מתאים לצינור ההשחלה, יש  PVCרת יש להשתמש בזוויות לבצע כיפופים בצנ

להשתמש בקופסאות מעבר מתאימות לתנאי חוץ בחיבור הצנרת, יש לחזק את צינור 
 ס"מ באופן כזה שימנע "צניחה" עתידית של הצינור.  50המרירון כל  

באחריות הקבלן לבדוק את תוואי פריסת הכבלים ולוודא כי הוא יכול להעביר את   .ו
התשתיות באופן נסתר, על הקבלן לאשר את תוואי העברת כלל החיווט והתשתיות אל 

 מול המזמין או מי מטעמו. 
במקרה של העברת תשתיות ברצפה צפה או בתקרה דקורטיבית יש להעביר את הכבילה  .ז

בצינור מריכף חסין אש, במקרה של תקרה דקורטיבית יש לקבע את הצינור לתקרה  
 צפה צפה לתחתית הרצפה. העליונה ובמקרה של ר

כלל העברת החיווט יתבצע באופן מוסתר מתחת לרצפה צפה ו/או תקרה כפולה ו/או   .ח
בתוך הקירות מתעלות הרשת ועד לאביזר הקצה, ובין שאר האלמנטים המצריכים חיווט  

 קווי, לא תתקבל כבילה והנחת תעלות או צנרת גלויים לעין בהתקנה פנימית. 
נם מאפשרים העברת תשתיות נסתרת, על הקבלן לעדכן את במקרה בו תנאי השטח אי .ט

המזמין ולקבל אישור להתקנת צנרת או תעלות חיצוניות לפי תוואי שייקבע על ידי  
 המזמין. 

במקרה של שימוש באביזרי מתכת בהתקנה חיצונית יש להשתמש בברזל מגלוון למניעת   .י
 הצטברות חלודה. 

בסיכוך  AWG23גיד  8ל תקשורת לתקשורת המחשבים ולמצלמות יש להשתמש בכב .יא
מיילר נפרד לכל זוג, הכבל יהיה בעל תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת 

 ומותאם לעבודה בקצב של  GIGAמסדרת כבלי  CAT 7A STPהכבל בדרישות תקן 
1000 MHz   מעטה הכבל יהיה מסוג ,HFFR   הכבל יהיה מתוצרת טלדור והתקנת ,

 סימון הכבלים באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מתכווצים.הכבל כוללת שילוט ו
חיבור האלמנטים של מערכת איסוף ההתרעות יתבצע ע"י כבלים גידים שזורים תוצרת  .יב

, קוטר הגידים יותאם למרחק ההתקנה ולאספקת הזרם הנדרשת   6005טלדור דגם   
 ממנו באופן כזה שלא יתבצע ניחות על הכבל. 

או כל אלמנט גילוי פריצה יותקן נגד סוף קו )לגילו קצר/נתק על   בהתקנת גלאים/מגנטים . יג
 הקו( בתוך האלמנט כך שלא תהייה גישה אילו. 

חיבור האלמנטים של מערכת הכריזה יהיה באמצעות כבל דו גידי שזור, תרמו פלסטי,  .יד
 מ"מ לפחות.  1.5מזוהה קוטביות בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 

להתעדכן בכל התקניים הרלוונטיים לעבודות הכבילה והתשתית   באחריות הקבלן .טו
 המבוצעות על ידו באתר. 

בכל מקרה של חיבור כבילה או צנרת לקופסת חיבורים ו/או ארון חיבורים, נקודת   .טז
החיבור תהייה בתחתית קופסת החיבורים או ארון החיבורים למניעת חדירת מים  

 לצנרת ו/או לארון ו/או קופסת החיבורים. 
בכל מקרה של חיבור צנרת או כניסה/יציאה לארון/קופסת חיבורים נדרש להשתמש  .יז

 במחבר אנטיגרון ייעודי לקופסא ומותאם לצינור ולקוטר הכבל שבו משתמשים. 
יש להשתמש בקופסת חיבורים מתאימה בגודלה לכמות החיבורים שבתוכה, בכל מקרה  . יח

 מגודל הקופסה.   70% -לא ינוצלו יותר מ
זרים בארון ו/או קופסת חיבורים יש לוודא מצד אחד את אטימות  בהתקנת אבי .יט

הארון/קופסת החיבורים ומצד שני לאפשר זרימת אוויר למניעת מצב של חימום יתר  
 לאביזרים המותקנים בארון/קופסת החיבורים. 

באחריות הקבלן לחבר ולבדוק תקינות הארקות לכלל המוצרים אותם הוא מתקין לפי  .כ
 בתקן הישראלי. 
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ש לבצע הפרדה מוחלטת בין פריסת כבלים לתקשורת לכבלי מתח למניעת הרשאות  י .כא
 והפרעות חשמליות.

חיווט ארונות התקשורת וריכוזי כבלים יתבצע באופן מסודר וצפיפות כבלים גבוה   .כב
לחסכון במקום תוך השארת מרחב עבודה ונוחות, כלל החיווט שיוצא מכל מכשיר בארון  

ר ונוח שניתן יהיה לקרוא את הסימון עליו ויאפשר מתן  התקשורת יאוגד באופן מסוד
 שירות עתידי והתמצאות מהירה בארון התקשורת    

כל המחברים יחוברו באופן מקצועי ובאופן כזה שתהייה חפיפה מלאה בין המחבר   .כג
למעטה ההגנה של הכבל מכל סוג שהוא למניעת הפרעות ורעשים ויוגנו בצורה כזו  

 מגעים שתמנע אפשרות לקצרים ו
חיבור כבלים יהיה באמצעות הלחמה בלבד )גם במקרה של חיבור מהדקים(, כל חיבור  .כד

 ימוגן ויבודד ע"י שרוול מתכווץ. 
 כל הכבלים יהיו מסוג "כבה מאילו".  .כה
במקרה של החלפת תשתיות, שדרוג או החלפת ציוד קיים באחריות הקבלן לפרק את   .כו

 מסודר למזמין.  החיווט הישן ו/או הציוד הקיים ולהעבירו באופן 
באחריות המתכנן להביא בחשבון מגבלות של מרחקי כבילה בין האלמנטים לבין   .כז

המערכות )פריצה, ווידאו וכריזה( ולתכנן נקודות ריכוז ו/או התאמה של סוג החיווט 
 . למרחקים הנדרשים

 הנחיות לגבי סימון ושילוט 24.5
חיבורים, ריכוזי תקשורת, נתבים, הקבלן ידאג לסימון כלל ארונות התקשורת, ארונות  .א

נקודות קצה, כבלי נחושת, כבלי התראת פריצה, כבלי מערכת הכריזה וכלל האלמנטים 
 המותקנים על ידו.

כלל אמצעי השילוט יהיו כלולים בהצעת המחיר לרבות סימון אביזרים, שרוולים,   .ב
 בקליט, אזיקונים וכד'. 

ובלבד ששיטת השילוט תובא לאישור   דוהספק ימליץ על שיטת השילוט כפי שנהוגה על י .ג
 .  המזמין

שילוט אביזרים כגון מחשבים, נתבים, ארונות תקשורת, מצלמות, רמקולים וכד' יתבצע  .ד
ע"י שלט בקליט בעל רקע בצבע אדום וחריטת הכיתוב בצבע לבן, השילוט יקובע על  

 האביזר באופן כזה שלא ניתן יהיה לקלף אותו ידנית מהאביזר.
ס"מ לפני כניסתו לארון באמצעות שרוול מתכווץ  10ט שנכנס לארון יסומן כ  כלל החיוו .ה

בחום ובאופן כזה שיהיה ברור בולט וקריא לצורך בהפרדת קבוצות כבלים לאיתור  
 הסימון, הסימון לא יהיה על חלקים פריקים של הארון. 

הקצה של קצותיו )ריכוז המערכת : כריזה, מצלמות, אזעקה ואביזר  2כל כבל יסומן ב  .ו
עם שרוול מתכווץ שעליה יסומן הכבל, הסימונים   PVCכל מערכת (באמצעות פתקית 

יהיו קריאים ברורים ובלתי מחיקים וזהים במספורם למספור אביזר הקצה אליהם הם 
 מחוברים. 

כל הגלאים ברכזת הפריצה יסומנו במספור רץ האופן זהה למספור הכבלים המחברים  .ז
 בינם לבין רכזת הפריצה. 

שקעי הקצה של נקודות התקשורת יסומנו בשלט פלסטי חרוט ברנטוגרף, גודל השלט  .ח
 יותאם לגודל האביזר ובלבד שיהיה ברור גלוי וקריא. 

 סימון התשתית והציוד יהיו זהים לסימונים שיופיעו בתיק האתר.   .ט
 בשום מקרה לא תתקבל שיטת סימון ע"י מדבקות מכל סוג שהוא. .י

וט הינם חלק משכלול המחיר שניתן ע"י הקבלן בהצעת המחיר  כלל הנחיות הסימון ושיל .יא
 ולא יידרש חיוב נוסף על הנחיות אלו. 
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 תיעוד ותוכניות  24.6
 

 AS MADEהקבלן המבצע יגיש לקראת סיום הפרויקט טיוטת תיק מערכת בתצורת   .א
 לבדיקת המזמין שתחולק לפי אתרי התקנה ותכלול את הפרטים הבאים:

 רשימת מפורטת של הציוד שהותקן בכל אתר כולל ציון דגם ויצרן.  .ב
נוהל מסודר לדיווח על תקלות כולל ציון אנשי קשר ומנהלי שירות של הקבלן ודרכי   .ג

 התקשרות. 
 חודשים למערכת וכלל האביזרים שהותקנו.  24כתב אחריות ל   .ד
יאור מרכיבי הפרויקט )מצלמות, מערכות אזעקה, אינטרקום, לינקים אלחוטיים, סוג  ת .ה

 התשתית שהועברה וכד'( ואופן ההתקנה והביצוע במלל.  
של המצלמות ושאר האביזרים המחוברים ברשת הכוללות מספר   IPטבלת כתובות  .ו

 וסוג האביזר.  IPהמצלמה/פריט, שם, כתובת  
ואמצעי מיגון יש לצרף טבלה של רשימת האזורים  במקרה של התקנת מערכות אזעקה .ז

 ותיאורם, חלוקה למדורים, מספרי מנוי, קוד טכנאי למערכת וקודי משתמשים. 
שירטוט חד קווי של חיבור המערכת על כל מרכיביה )במקרה בו ישנה דרישה למערכות  .ח

כת שונות כדוגמת מערכת אזעקה, אינטרקום, מערכת וידאו יש לבצע שירטוט לכל מער
בנפרד כולל ( כולל חיבורים בין מערכות, ציון מספרים ושמות של מצלמות/ גלאים,  

)או מספרי אזור לגלאים( סוגי הכבלים המחברים את כל מרכיבי המערכת  IPכתובות  
ושאר עזרים כולל אופן חיבור המערכת המקומית למוקד העירוני וחיבור בין מערכות  

 שונות. 
המוקד  וברמת המערכת על גבי תוכניות )אם סופק(  ברמת האתר, AS MADEתכניות  .ט

בהעדר תוכניות יבצע הקבלן שרטוט בהתאם לתצורת האתר כולל ציון מיקומים של ציוד  
שהותקן ודגמים באופן כזה שישקף את המצב בפועל )התוכניות יכילו את הנתונים של 

 האביזרים כפי שנדרש בשרטוט החד קווי של חיבור המערכת(.
ובתוכניות יש לעשות שימוש בצבעים זהים לאלמנטים חוזרים ולחלוקה לפי   בשרטוטים .י

 נושאים באופן כזה שהשרטוט יהיה קריא וברור ברמת המפעילים ונותני שירות אחרים.
 לפי דרישת המזמין  WORD, DWG, PDFכלל התוכניות יוגשו בפורמט  .יא
 פירוט שיטת הסימון והשילוט .יב
 כלל האתרים למוקד והקשרים ביניהם תרשים מלבני הכולל את חיבור  . יג
 הוראות הפעלה למערכות למשתמש )בספר נפרד(  .יד
רשימת קודים וסיסמאות של רכיבי המערכת כגון מצלמות, מתגים, שרתים, נתבים   .טו

 ושאר האלמנטים המצריכים שם משתמש וסיסמה להגדרות או כניסה למוצר/תוכנה. 
 בטבלת הציוד/כתב הכמויות. מפרטים טכניים של כלל הציוד שהותקן ופורט  .טז
  .יז
 כל התוכניות והוראות ההפעלה יהיו בשפה העברית  . יח

 
 

לאחר בחינת ספר המערכת ע"י המזמין או בא כוחו יוגשו הערות לתיקון באם יש כאלו,  .יט
על הקבלן להתאים את ספר המערכת לדרישות המזמין באופן כזה שיכיל את כל המידע 

 שיידרש ע"י המזמין. 
יוטת ספר המערכת כולל תיקונים לבדיקת המזמין, עם אישור טיוטת  הקבלן יעביר את ט .כ

ספר המערכת ולאחר שהקבלן בדק ווידא כי ההתקנה ואופן פעולת המערכת תואמים  
  3למפרט ולדרישת המזמין  יגיש הקבלן למזמין הוראות הפעלה ותיק מערכת סופי  ב 

     (D.O.K)עותקים ועל גבי מדיה אלקטרונית 
וכלל   WORDמדיה האלקטרונית יכלול כלל המלל בעברית בתוכנת תיק המערכת ב .כא

 PDFוב  AUTOCADהשרטוטים על גבי תוכנת 
לאחר אישור עקרוני של ספר המערכת והרצת המערכת תתבצע בדיקת קבלה סופית   .כב

עותקים מודפסים וכרוכים ועותק   3למערכת, במעמד בדיקות הקבלה יגיש הקבלן   
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עותקים של הוראות הפעלה וחוברות הסבר   3ולל ( כ  D.O.Kדיגיטאלי על גבי )
למשתמשים על המערכות שהותקנו התואמים להדרכה שביצע הקבלן ועונים על כל  

 הפונקציות הקיימות במערכות.
חודשים( תחל רק לאחר סיום הרצת המערכת ואישורה הסופי ע"י   24תקופת האחריות ) .כג

 המזמין. 
 

 הדרכות  24.7
המערכת תתבצע באתר המזמין ובמועדים שייקבעו על ידי  הדרכות על תפעול ותחזוקת   .א

 המזמין. 
בתחילת ההדרכה יחולקו למודרכים הוראות הפעלה למערכת שיהיו בשפה העברית   .ב

 ובשפה ברורה וקלה כולל פירוט של כלל פונקציות המערכת.
מבנה ההדרכה יהיו זהה למבנה ספר הוראות ההפעלה ותכלול בין השאר תיאור על מבנה   .ג

כת ותפקודה, הסבר על כל חלק ממבנה המערכת כיחידה עצמאית וכחלק אינטגרלי  המער
ממערכת השו"ב, איתור ותיקון תקלות ברמת תחזוקה והסבר על שיטת הסימון  

 והשילוט 
ההדרכה תכלול את כל מרכיבי המערכת, אופן הפעלתם ותלווה בהדגמה חיה על   .ד

 המערכת הקיימת.
המחיר שאושרה ולא יהיו חיובים נוספים בגין הדרכות או  עלות ההדרכות כלולה בהצעת  .ה

 השלמת הדרכות. 
השלמת הדרכות עד למצב שהמפעילים מכירים את המערכת והפעלת הפונקציות על   .ו

 בוריין. 
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 מסמך עדכון מערכת אזעקה במוקד העירוני. –נספח א' 

 . 09/16במוקד העירוני ורסיה טופס עדכון/הקמת מנוי אזעקה חדש 
 

טופס זה מכיל את הפרטים הנדרשים לצורך עדכון/הקמת מנוי מוקד במוקד העירוני, יש למלא  
את כל פרטי הטופס, להגישו למוקד העירוני לצורך הקמה ולאחר מיכן ביצוע בדיקות שידור מול  

 המוקד העירוני לצורך קבלת אישור כשירות מערכת מידי הקבלן המבצע. 
 

 שם הטכנאי ____________________       טלפון נייד טכנאי __________________ 
 שם חברת ההתקנה ____________________ טלפון בחברה__________________ 

 שם המוקדן המטפל ____________________ תאריך חיבור המערכת ____________ 
 

 נתוני אתר 
 

o  שם האתר ______________________________ 
o  ____________________________ כתובת האתר 
o _____________________________ שם מנהל האתר 
o ___________________________ טלפון מנהל האתר 
o  _______________________ מיקום רכזת הפריצה 
o  _________________ כמות תתי המערכות המוגדרות במערכת 
o ה של תתי מערכת יש למלא טופס נפרד לכל תת מערכת( )במקר 
o  _______________ מספר טלפון באתר שאילו מחוברת מערכת הפריצה 
o  מספר טלפון מפענחתOH     03-9032245במוקד העירוני 
o  ________________________ מספר מנוי מערכת במוקד העירוני 

 
 קודי הפעלת מערכת  

 
o ___________ קוד טכנאי לתכנות ________ 
o  _________________ קוד ראשי )קוד קב"ט( להפעלת המערכת 

 
 הגדרת תיאורי אזורים בתוכנה ובדיקות דיווח אזורים למוקד העירוני.

 
 רשימת אזורים לפי מספרם במערכת והתיאור שניתן להם : 

o  1אזור  __________________________ 
o  2אזור  __________________________ 
o  3אזור  __________________________ 
o  4אזור  __________________________ 
o  5אזור  __________________________ 
o  6אזור  __________________________ 
o  7אזור  __________________________ 
o  8אזור  __________________________ 
o  9אזור  __________________ ________ 
o  10אזור   __________________________ 
o  11אזור   __________________________ 
o  12אזור   __________________________ 
o  14אזור   __________________________ 
o  15אזור   __________________________ 
o  16אזור   __________________________ 
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o  17אזור   __________________________ 
o 18ור אז   __________________________ 
o  19אזור   __________________________ 
o  20אזור   __________________________ 
o  21אזור   __________________________ 
o  22אזור   __________________________ 
o  23אזור   __________________________ 
o  24אזור   __________________________ 
o  25אזור   __________________________ 
o  26אזור   __________________________ 
o  27אזור   __________________________ 
o  28אזור   __________________________ 

 
בעת ביצוע בדיקות של דיווחים למוקד העירוני, באחריות המוקדן לסמן כל אזור שממנו התקבל  

 ולוודא כי תיאור האזורים תואם למופיע בתוכנה. חיווי
 

 הגדרת שמות משתמשים לפי דיווחי דריכה 
 

o  קוד _______________ שם משתמש _________________  – 1משתמש 
o  קוד _______________ שם משתמש _________________  – 2משתמש 
o  קוד _______________ שם משתמש _________________  – 3משתמש 

 
 בדיקות לדיווחי מערכת  

 
o   דק' מרגע נפילת המתח וחוזר כל שעה(.  10קבלת דיווח על נפילת חשמל )דיווח תוך 
o  קבלת דיווח על ניתוק סוללת גיבוי או ירידת מתח בסוללת גיבוי )דיווח מידי וחוזר כל

 שעה(.
o  דיווח על דריכת מערכת לפי קוד משתמש 
o  דיווח על נטרול מערכת לפי קוד משתמש 

 
 כן / לא האם קיים משדר אלחוטי    

 , יש למלא ולוודא דיווחים :   KPבמידה וקיים משדר אלחוטי המשדר ל 
o  _________________________ מספר משדר אלחוטי 
o  __________________ מספר מנוי במפענחת אלחוטית 
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 מסמך עדכון מערכת וידאו במוקד העירוני. –נספח ב'        

 טופס עדכון/הקמת מנוי וידאו חדש במוקד העירוני.
 

טופס זה מכיל את הפרטים הנדרשים לצורך עדכון/הקמת מנוי וידאו במוקד העירוני, יש למלא  
בדיקות מול המוקד  את כל פרטי הטופס, להגישו למוקד העירוני לצורך הקמה ולאחר מיכן ביצוע 

 העירוני לצורך קבלת אישור כשירות מערכת מידי הקבלן המבצע.
 

 נתוני אתר 
 

o  ______________________________ שם האתר 
o  ____________________________ כתובת האתר 
o  _______________________ מיקום ארון התקשורת 
o   סוג מערכת ההקלטה וכמות מצלמות מחוברת _____________________ 
o  ____________  מספר טלפון )קו אינטרנט( באתר שאילו מחוברת מערכת ההקלטה 
o  כתובתIP  ________________________ מודם אנטרנט 
o  כתובתIP  ______________________ מערכת ההקלטה 
o  _______________________שם וטלפון איש קשר  חברת ההתקנה 

 
 קודי הפעלת מערכת  

 
o  ___________________ קוד טכנאי לתכנות המערכת 
o  1קוד משתמש   _____________________ 
o  2קוד משתמש   _____________________ 

 
 הגדרת תיאורי מצלמות בתוכנה וזוויות צילום  

 
 רשימת מצלמות לפי מספרם במערכת, התיאור שניתן להם ושטח הצילום המכוסה:  

o  אזור צפייה  תיאור :  ____________   1מצלמה                                ______________
 ________________________________ 

o  תיאור :  ___________________________ 2מצלמה 
 אזור צפייה ________________________________

o  אזור צפייה  תיאור :  __________________________                                  3מצלמה
 ________________________________ 

o  תיאור :  ___________________________ 4מצלמה 
 אזור צפייה ________________________________

o  תיאור :  __________________________                                אזור צפייה    5מצלמה
 ________________________________ 

o תיאור :  ___________________________ 6מה מצל 
 אזור צפייה ________________________________

o  תיאור :  __________________________                                אזור צפייה    7מצלמה
 ________________________________ 

o  תיאור :  ___________________________ 8מצלמה 
 צפייה ________________________________ אזור

o  תיאור :  __________________________                                אזור צפייה    9מצלמה
 ________________________________ 

o  תיאור :  ___________________________   10מצלמה 
 אזור צפייה ________________________________
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o  תיאור :  __________________________                                אזור    11מצלמה
 צפייה ________________________________ 

o  תיאור :  ___________________________   12מצלמה 
 אזור צפייה ________________________________

o  אזור                            תיאור :  __________________________        13מצלמה
 צפייה ________________________________ 

o  תיאור :  ___________________________   14מצלמה 
 אזור צפייה ________________________________

o  תיאור :  __________________________                                אזור    15מצלמה
 ________________________ צפייה ________

o  תיאור :  ___________________________   16מצלמה 
 אזור צפייה ________________________________

 כן / לא האם מערכת הווידאו משויכת למנוי פריצה 
o  _____________________ מספר מנוי פריצה אילו משויך האתר ווידאו 
o  בתוכנת המוקד( ___________________ שם אתר פריצה )כפי שמופיע 

 
 הגדרת הקפצת מצלמות בתוכנת השו"ב לפי אזורי פריצה. )לשימוש המוקד( 

o  אזור פריצה __________________________________  – 1מצלמה 
o  אזור פריצה __________________________________  – 2מצלמה 
o  אזור פריצה ________________________ – 3מצלמה __________ 
o  אזור פריצה ___________________________________  -  4מצלמה 
o  אזור פריצה __________________________________   –  5מצלמה 
o  אזור פריצה __________________________________   –  6מצלמה 
o  אזור פריצה ___________________________________  -  7מצלמה 
o  יצה __________________________________ אזור פר  – 8מצלמה 
o  אזור פריצה __________________________________  – 9מצלמה 
o  אזור פריצה __________________________________  –  10מצלמה 
o  אזור פריצה _________________________________  –  12מצלמה 
o  אזור פריצה __________________________ –  13מצלמה _______ 
o  אזור פריצה __________________________________  –  14מצלמה 
o  אזור פריצה __________________________________  –  15מצלמה 
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 מטר.  90. מפרט מערכת תקשורת לתשתיות שהמרחק בין ארונות קומתיים לחדר תקשורת עד 25
 המערכת תכלול את הרכיבים המופיעים והמאופיינים בכתב הכמויות ובמסמך זה.  

 מבנה המערכת  25.1
 סוגי ארונות: 3המערכת בנויה מ

  ממוקם בחדר תקשורת של המבנה ומאגד את כל התקשורת של המבנה.-ארון תקשורת ראשי  .א
ח מסוג ותקן  שקעי חשמל כו 6ס"מ )בהתאם לנישה קיימת( כולל  60/80רוחב ועומק הארון 
ונורת סימון במארז מתכת תקני המיועד להתקנה במסגרת   Cמסוג   6A1X1ישראלי כולל מא"ז 

וטבעות להעברת כבילה.   Uמטר מאווררים, , מדפים, כולל סימון    10", כולל כבל באורך עד 19
הארון יכלול רגליות קבועות או גלגלים נשלפים. הדלת הקדמית תהיה עשויה  

נט או מתכת, בהתאם לבקשת המזמין. הדלת האחורית תהיה עשויה מתכת.  זכוכית/פוליקרבו 
ועם נעילת בריחים עליונים ותחתונים. כל הדלתות   70%בחירור של לפחות  דלתות המתכת יהיו 

נק' נעילה. הארון יכיל קיט חיבור    4יהיו עם פינים נשלפים בדלתות  ומפתח צילינדר ייחודי בעל 
יחידת ארון לארון סמוך וסגירת פתחים בגג הארון באמצעות שערות למניעת בריחת אוויר. כולל  

תמיכה אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי  אספקה והתקנת טבעות 
ZERO U צבע הארונות יהיה שחור .RAL-9011ק"ג 700 . עומס פנימי נדרש . 

 
 ממוקם בנישת תקשורת בכל קומה ומאגד את התקשורת בכל קומה. -ארון תקשורת קומתי .ב
מדעים/טכנולוגיות/ חדר מורים ומאגד את התקשורת של  ממוקם בחדרי   -ארון תקשורת מקומי .ג

 חדרים אלה.
 

 תצורת חיבור רשת התקשורת: 25.2
הרשת מחוברת בצורת כוכב בן ארונות תקשורת קומתיים לחדר תקשורת וטבעת בין ארונות תקשורת   .לא

 קומתיים ורטיקלים.
  .לב

הגישורים ונקודות הקצה שמחוברים לכל  יש לחשב את כמות הסוויצ'ים והפורטים בכל סוויץ' בהתאם לכמות  25.3
 ארון.
  . לג

 . IP, מצלמות וטלפונייה APהינם לחיבור יחידות  +POEמתגים  25.4
  .לד

 טרם התחלת העבודה הקבלן יגיש לאישור מנמ"ר העירייה את הדברים הבאים : 25.5
תרשים חיבור מפורט של ארונות התקשורת כולל קישורים, נקודות קצה, כבילה ספייר, כמות  .א

 כד'.סוויצ'ים ו
 טבלה עם כל הדגמים שהוא מבקש להתקי כולל מפרטים טכניים לאישור.  .ב
  . לה
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 מפרט טכני  

 למתקני מיזוג אויר 

 15פרק 
 

 

 מתקני מיזוג אוויר  – 15רק פ

 

 כללי   15.00

מפרט טכני מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזה. מפרט טכני מיוחד זה מהווה השלמה  
(, בהוצאת הועדה הבין  8( ולמתקני חשמל )פרק  15במפרט הכללי למתקני מיזוג אויר )פרק  לנדרש 

 משרדית של משהב"ט / אבו"נ, משרד העבודה/מע"ץ ומשרד הבינוי והשיכון. 

 

 היקף העבודה   15.1

העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים, חומרי העזר, העבודה,   15.1.1
 הדרושות למסירת מתקן מושלם.  ביצוע וההתקנות  

  המערכת תותקן בצורה מקצועית וטובה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדריך לקירור, 15.1.2
  (,ASHRAEאויר ) אוורור ומיזוג אויר של האגודה האמריקאית של מהנדסי קירור ומיזוג

 ת(. הוצאה אחרונה תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בית מרקחת וחדרי תרופו

הנדרשות, יבוצעו ע"י קבלן מנוסה בהתקנת מערכות אלו, שרות ואחריות   VRFעבודות במערכות 
 שנים. 5למערכות הנ"ל יהיה לפחות ל 

 

 העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם:     15.1.3

 . יחידות מיזוג אוויר בהתפשטות ישירה. 1             
 . צנרת גז )קרר(.2             
 . תעלות אוויר ללחץ נמוך ובינוני, ותעלות להוצאת עשן. 3             
 . בידוד  4             
 . עבודות חשמל ובקרה.5             
 . מפוחים לאוורור חדרי שירותים ומקלחות . 6             

 . הדרכה ויסותם והפעלה ראשונה . 7             
 . הוראות אחזקה. 8             
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  תיאור העבודה 15.2
 

   מבוא 15.2.1
 

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת להרכבת מערכת מיזוג אוויר ואוורור בבי"ס יסודי  
הוד השרון בחלק המיועד לבית הספר, עבור מיזוג ואוורור בהתאם לנדרש בתוכניות.   1302מתחם 

יחידות הפנים והיט"אות הנדרשות יותקנו בחדרים, או בחוץ בהתאם לנדרש בתוכניות. יחידות  
 מפלס הגג.  החוץ יותקנו ב

 
   תנאי תכנון חיצוניים 15.2.2

 
לחישוב הגדלים והתפוקות ולבחירת הציוד של מערכות מיזוג האוויר יובאו בחשבון תנאי החוץ  

 כדלהלן : 
 

 תנאי תכנון בקיץ :  
 C°27טמפרטורת תרמומטר לח     C°35טמפרטורת תרמומטר יבש  

 
 תנאי תכנון בחורף : 

 C°3טמפרטורת תרמומטר לח    C°4טמפרטורת תרמומטר יבש  
 
 

 . המתקנים יתוכננו לפי "תנאי תכנון" ולא לפי תנאי קיצון 
 

הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים הממוזגים לא   –בימים בהם שוררים "תנאי קיצון" 
  בהכרח ישמרו ואולם הציוד מיזוג אוויר ימשיך לפעול ללא תקלה.  

 
 

 תנאי תכנון פנים  15.2.3 

 

 מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת  ±22  1  בקיץ:   

 יחסית לא מבוקרת מעלות צלזיוס, לחות  ±21  1  בחורף:   

 Aדציבל בסקלה  35עד  רמת רעש באולמות וחדרי ישיבות:   

 Aדציבל בסקלה  40עד     במשרדים:  

 דציבל בסקלה  45עד     שטחי ציבור: 
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 שיטת מיזוג אוויר ואוורור  15.2.4

 
פשטות  החדרים ימוזגו באמצעות  יחידות עיבוי חיצוניות הנמצאות במפלס הגג, בהת  15.2.4.1

 הכוללות :    on/offובשיטת מזגנים מפוצלים מיני מרכזי HEAT PUMP VRF ישירה בשיטת  
 

 .  VRFיחידות עיבוי )יחידה חיצונית( מסוג  .א
 יחידות פנימיות נסתרות המורכבות בתקרות מונמכות.  .ב
 יחידות פנימיות גלויות "קסט" או "עילי" בהתאם לנדרש. .ג

 
 VRFכלל בית הספר וחדרי המנהלים/ מזכירות/שהייה ימוזג באמצעות יחידות מיזוג  15.2.4.2

 VRF HEAT(  בשיטת DXהמורכבות על הגג. המיזוג יתבצע באמצעות התפשטות ישירה )
PUMP    : הכוללת 

 
 המורכבת במפלס הגג של הבניין.  VRFיחידות עיבוי מסוג  .א
 בהתאם לנדרש בתוכנית.  יחידות פנימיות נסתרות או גלויות  .ב
 תעלות ומפזרים לפיזור האוויר ותעלות מקומיות ליחידות הנסתרות.  .ג

 
 

יניקה מחדרי שירותים בכלל הקומות יבוצעו על ידי מפוחים אשר יושבים על הגג. כלל    15.2.3
 המפוחים יסופקו בהתאם לסוגים ולספיקות הנדרשות בתוכנית.  

 
   ציוד מיזוג אוויר 15.3

 
 

 חידות עיבוי י  15.3.1
 

, מיועדות להתקנה חיצונית כדוגמה תוצרת VRFיחידות העיבוי למסדרונות יהיו מסדרת  .1
"Mitsubishi ,"Samsung", ""Hitachi" , "Fujitsu ,"Daikin"  "LG  בתפוקות הנדרשות ,"

 . כלל ההתקנה כנדרש לפי טבלאות הציוד.  R-410Aבהתאם לתוכנית המיזוג, עם גז קירור 
היחידה תהיה מושלמת ותכלול מדחסים, מחליף חום, מפוח, לוח חשמל ופיקוד וכל הנדרש   .2

והמומלץ מהיצרן למערכת הנדרשת עפ"י התוצרת והדגם המתואר בכתב הכמויות  
 ובתוכניות.  

ע"י הקבלן  היחידה תהיה חרושתית ומושלמת במפעל המייצר אותה, כאשר לא יתבצעו  .3
 עבודות פנימיות ביחידה מכל סוג שהוא, אלא באישור המתכנן בלבד. 

 .SCROLLהמדחסים יהיו מסוג  .4
( ו/או מערכת פיקוד  INVERTERהמדחסים יהיו לפעולה בתפוקה משתנה ורציפה ) .5

 .ON/OFFו/או  INVERTERהמשלבים פיקוד  PIלמדחסים מסוג פרופורציונלי 
לפעולה רצופה על מנת לשלוט בספיקת    PIDקטרוני מסוג היחידה תכלול ברז התפשטות אל .6

 הקרר הנדרשת עפ"י דרישת הספקי הקירור/ חימום באזורים הממוזגים השונים. 
בכל חלל ממוזג יותקן תרמוסטט ושלט בהתאם לנצרך לשליטה על הטמפרטורה בחלל  .7

 הממוזג. 
 

 היחידה תכלול מערכת פיקוד למצב "פעולת לילה".  .8
 הלילה" יתוכנן ע"י קביעת שעת התחלה וסיום עפ"י החלטת המשתמש. משך זמן "פעולת 

מרמת הרעש המכסימלית של    I (A )db 8מצב "פעולת לילה" יקטין את רמת הרעש ב 
 היחידה.  

 היחידה תכלול גרילי הגנה על הסוללה וכן על מפוח הפליטה.  .9
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לטת המתכנן( וכן  היחידה תותקן על פסי בטון או הגבהה מפרופילים מגולוונים )עפ"י הח .10
" )בכמות שתוחלט ע"י  SUPER -W-PADSע"ג גומיות מחורצות מתוצרת "מייסון" מסוג "

 המתכנן בזמן הביצוע(.
מחיר היחידה כולל אספקה והתקנה לרבות העמדה והתקנה במקום הנדרש, חיבור לצנרת,  .11

 ,תושבת, בולמי רעידות, מפסק פקט ליד יחידה.  
 

 
 יחידות מאייד פנימיות   15.3.3

היחידות בעקרון יכללו מפוח, סוללת קירור/חימום בהתפשטות ישירה, מגש ניקוז, מסנן אויר,   .1
 פנל חשמל ופיקוד, בידוד אקוסטי ופנלים לפירוק. 

יותקנו מאיידים מהסוגים ובתפוקות הקירור והחימום עפ"י הנדרש והמתואר בכתב הכמויות   .2
 ובתוכניות.  

 
 התקנת המאיידים   .3

נו בצורה אנכית, אופקית, סמויה או גלויה הכל עפ"י הנדרש  יחידות המאיידים יותק .א
 והמתואר בתוכניות וכתב הכמויות.  

יחידה אשר תותקן בתחום תקרה מונמכת תחת הבטון תתלה מהתקרה עם בולמי   .ב
 . 1/2רעידות גמישים תוצרת "מייסון" בעלי שקיעה סטטית של "

חיבורים גמישים עשויים  ההתחברות לתעלת פיזור האוויר או למפזר תהיה רק בעזרת .ג
 ניאופרן מייצור מוכן בלבד כלול במחיר היחידה .  

ניקוז היחידה הפנימית יבוצע ע"י צינור שרשורי )באחריות קבלן מיזוג האויר ואשר כלול   .ד
במחיר היחידה כולל סיפון מסוג נשם במוצא מגש בניקוז עד לצינור הניקוז הקשיח  

 ה.  שיותקן )באחריות אחרים( בקרבת היחיד
 צנרת גז   15.3

 
 כללי   15.4.1

 .ASTM  B– 280" לפי תקן Lצנרת הגז תהיה מנחושת דרג " .א
 להלן עובי דופן מינימלי של צנרת הנחושת:   .ב

 

קוטר צנרת נומינלי  
 )אינטש( 

קוטר חיצוני של הצנרת  
 )מ"מ(

עובי דופן מינימלי  
 )מ"מ(

"1/4 6.8 0.8 
"3/8 9.52 0.8 
"1/2 12.7 0.8 
"5/8 15.9 1.0 
"3/4 19.1 1.0 
"1 25.4 1.3 
"11/8 28.6 1.5 
"11/4 31.8 1.6 
"13/8 35.0 1.75 
"11/2 38.1 1.9 
"15/8 41.3 2.1 

 

קטרי הצנרת ותוואי הצנרת יבוצעו רק עפ"י תכנית אשר תהיה מיועדת לביצוע ותאושר אצל  .ג
 יבואן או יצרן הציוד.  

( בלבד חיבורים  long radiusזוויות וקשתות יבוצעו ע"י קשתות מוכנות מטיפוס רדיוס ארוך ) .ד
 בהלחמה.  
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תאום בזמן הביצוע.  במקרה  עפ"י הנחיות המתכנן יאושרו חיבורי צנרת מסוג "פלייר" עפ"י  .ה
 "פיילר".  -זה יש למרוח שמן מדחסים על שפתי ה

 

 הלחמות של צנרת ואביזרים        15.4.2

כסף  5כל חיבורי הצנרת והאביזרים עפ"י הנדרש יבוצעו בהלחמה ע"י "סליפוס" עם%  .א
 ללא משחת, הלחמה או חומרים אחרים.  

דרך הצנתר  PSI 3( בלחץ נמוך  %99.95( נקי )2Nבמהלך כל ההלחמה יוזרם חנקן יבש ) .ב
באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא  

 נדף מייד מהקצה ממנו הוא מוזרק. מת
 הזרמת החנקן נועדה למנוע התפתחות שכבת פיח בצנרת. .ג
 פיח בצנרת או צנרת מזוהמת תחייב פירוק הצנרת והתקנה חדשה עפ"י הנחיות המתכנן.   .ד

 
 התקנת הצנרת    15.4.3

במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים מלבד נקודות בהן מתבצעת   .א
 חמה ו/או חיבור.  עבודות הל

לפני התקנת הצנרת יש לוודא ניקיון פנימי של הצנרת וזאת בעזרת פיסת בד כותנה יבשה  .ב
 ונקיה אשר תועבר בתוך הצנרת)חוטר(. 

 
 תליית צנרת:   .ג

הצנתר תתלה באמצעות פס תליה מגולוון מסוג "יוניסטרט" עם חבקי צנרת ומוטות   .1
 הברגה אל התקרה.  

 ניתן להשתמש בחבקי תליה.   7/8בצנרת מתחת לקוטר " .2
 בגל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף כדי לשמור מפני לחיצת הבידוד.   .3
 יש להקפיד על מרחקי תליה כך שלא תהיה שקיעה של הצנרת.  .4

 
רת אשר תותקן במילוי הריצוף או חיצונית למבנה תכוסה עם הבידוד בתעלת פח  צנ .ד

מ"מ לצורך הגנה מפני דריכה ומפגעים חיצוניים. במקרה של צנרת חיצונית  1.2מגולוון  
 תעלות הפח יצבעו בצורה מושלמת בגוון הנדרש.  

כמו כן   במקרה של הנחה על הגג תיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל הגג כל מטר אורך .ה
 תעלת הפח לכיסוי הצנרת תהיה צבועה בלבן.  

 כל אביזרי התליה כגון פרופילים, מוטות הברגה, חבקי תליה, ברגים וכו' יהיו מגולוונים.  .ו
 בכל חדירת קיר של הצנרת יותקן שרוול בקוטר הנדרש.   .ז
 הצנרת תתלה, תיתמך, ותחוזק במרחקים ובמקומות אשר יבטיחו את יציבות הצנרת.  .ח
 ותידרש התקנת הצנרת בקירות, העבודה תכלול סיתות וללא תוסת מחיר.   במידה .ט
 אין לכסות צנרת להתקנה סמויה ללא אישור המתכנן/ מפקח.   .י

 
 בידוד לצנרת  15.4.4

 . בידוד הצנרת יהיה מסוג ארמופלקס או ווידופלקס.  1   

 . עובי הבידוד לצנרת פנימית במבנה וכן לצנרת חיצונית יהיו עפ"י המתואר להלן: 2    

קוטר חיצוני של הצנרת  
 )אינטש(  

עובי בידוד צנרת בתוך  
 המבנה )מ"מ( 

עובי בידוד צנרת מחוץ למבנה 
 )מ"מ(

"1/2 " ,5/8 " ,1/4" ,3/8 12.7 12.7 
"3/4 " ,7/8 12.7 19 
"1/2 1" ,15/8" ,1/4 1 " ,3/8 
1 " ,1/8 1   

19 25 
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 . 50.צנרת להתקנה פנימית יש לעטוף ע"י ליפוף סרטי פוליאתילן עם חפיפה של %  3 

 .צנרת להתקנה במילוי הרצפה וכן חיצונית למבנה תכלול סליפס וכן בד גאזה.  4 

 .תפרי הבידוד יחוברו ע"י פס הדבקה או דבק מתאים.  5 

.דרישות הבידוד כוללות את בידוד הצנרת וגם את בידוד כל אביזרי הצנרת דוגמת הסתעפויות,  6 
 זוויות וכו'. 

מסעפים( וכו' יבודדו עם עטיפת בידוד מקורית של  .כל אביזרי הצנרת דוגמת הסתעפויות )7 
 האביזר.  

 (TESTבדיקת לחץ לצנרת )   15.4.5

בסיום התקנת כל הצנרת וכן במהלך שלבי התקנתה עפ"י הנדרש במקומות בהן הצנרת מכוסה   .א
 בצורה קבועה, כדוגמת צנרת בתוך הקירות או מתחת לריצוף תבוצע בדיקת הלחץ.  

 חמה כל עוד לא בוצעה ועברה בהצלחה בדיקת הלחץ.  אין לבודד את אזורי ההל  .ב
ביצוע בדיקת הלחץ ניתן לבצע עם יחידות מורכבות או לחלופין עם קצוות סגורים ע"י מחברי   .ג

 "פליר" ו/או מולחמים.  
 עבור ביצוע בדיקת לחץ לכל המערכת יש לחבר את הצנרת אל היחידות הפנימיות והחיצוניות.   .ד
 וק ובידה וקיים אטם עיוור להחליפו לאטם מעבר.  יש לבד  –חיבור קו היניקה  .ה
יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר )במקרה שהחיבור הוא    –חיבור קו דחיסה  .ו

 חיבור פלייר(. 
( למשך  psi 430אטמוספרות ) 30ללחץ של  99.95ביצוע בדיקת הלחץ יעשה ע"י מילוי חנקן נקי %   .ז

 שעות.  48
 על הקווים למשך כל זמן הבדיקה.  יש להצמיד שעון לחץ מתאים  .ח
 בדיקה תקינה היא, כאשר לא הייתה ירידה כלשהי בלחץ החנקן בצנרת מתחילת הבדיקה.   .ט
 במידה ויש ירידת לחץ אזי יש לבדוק את המערכת, לתקן את הנדרש ולבצע בדיקה חוזרת.  .י

 
 

 ביצוע ואקום ומילוי גז קרר. 15.4.6

 יש לבצע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.   .א
ליטר דקה( כאשר    CFM  3)  90ביצוע הווקום יהיה באמצעות משאבת ואקום בעלת ספיקה של  .ב

 לול אל חוזר למניעת חזרת שמן משאב לצנרת. המשאבה תכ
 .TORRהווקום יימדד באמצעות שעון בדיקת לחץ  .ג
 .TARR  1יש להגיע לווקום של לפחות   .ד
 במידה והווקום תקין יש להוסיף לפי הנדרש גז קרר עפ"י הנחיות יצרן הציוד.   .ה

 

 תשתית תקשורת ופיקוד 15.4.7

 ידי בין המאיידים לבין המעבים של המערכת. ג-במקביל לתוואי הצנרת הקבלן יתקין כבל דו  .א
גידי בין המאייד אל פנל הפעלה קירי  - כמו כן הקבלן יתקין עבור כל יחידות המאיידים כבל דו .ב

 עבור כל מאייד בהתאמה.  
 סוג הכבל וכן קוטרו ובהתאמה לאורך הנדרש יהיה עפ"י המלצות היצרן.   .ג
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 לוחות /שלטי הפעלה  15.4.8

 מאייד כפי שיוגדר יותקן תרמוסטט. עבור כל  .א
בחדר המנהל יתקן לוח/שלט דוגמת גלוי על הקיר או שקוע בקיר או שלט לשליטה בטמפרטורת   .ב

 היחידות בחדרים . 
 אפשרות לתכנון פעולה חוזרת באמצעות טיימר כולל שעון שבת.   .ג

 **** מחיר הלוחות/ שלטים כלול במחיר יחידות מיזוג אוויר.  

 תעלות אויר ובידוד   15.4
 כללי   15.5.1

 
תעלות האויר והבידוד וכן אבזרי תעלות ושכבות אויר יהיו בנויות ומותקנות בהתאם לסעיף   .א

בהוצאתם   ASHRAEו  SMACNAשל המפרט הכללי, וכן לפי מדריכי  1506, 1505
 העדכנית. 

התעלות יהיו בנויות מפח מגולוון מעולה, בעל גלוון אחיד ללא כתמים, ובלתי מתקלף גם  .ב
 של הפח.  לאחר כיפוף חוזר ונשנה

המידות של התעלות המסומנות בתוכנית עם בידוד, הן מידות הכוללת בידוד פנימי. בתעלות   .ג
 אלו אין להגדיל את מידות הפח החיצוני מעבר למידות הרשומות. 

חיבורים גמישים בין תעלות אויר לבין ציוד מיזוג אוויר יהיו עשויים מרצועות של "אקסלון"   .ד
מוצר מוגמר של מפעל מוכר   -משני הקצוות 2גולוון ברוחב "עם ב רגלי פח מ 4ברוחב של "

 דין" או שווה ערך מאושר.  -כדוגמת "דורו
פתחי שירות בתעלות לגישה למדפים, מדפי אש גופי חימום או כל מנגנון אחר הדורש טיפול,   .ה

או שווה ערך    Hייבנו מפנל פח מבודד מצויד בידיות וסגרים כדוגמת "מטלפרס" דגם  
 מאושר.  

פעם , רוחב התעלה שבמישור הרדיוס,   1.25קשתות בתעלות יהיו בעלי רדיוס מרכזי של ה .ו
  85עד   50בקשתות בעלי רדיוס קטן יותר יש להכניס מכוון זרימה אחד בתעלה שרוחבה בין 

 ס"מ ומעלה.   90ס"מ ושני מכווני זרימה בתעלה שרוחבה 
, SMACNA -ינמית בהתאם לניתן גם להשתמש בכנפי כיוון בעלי דופן כפולה ואווירוד

 דין". -כדוגמת תוצרת "דורו 8ברוחב " 
 כל התפצלות בתעלה תצויד במדף מפלג הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ לתעלה.   .ז
 תעלות האוויר יהיו בנויות לקבלת אטימות מרבית לאוויר.  .ח
עלת  , על הקבלן לבצע את כל מכלול תתריס אויר חוזר עם מסנןבכל מקום בו נדרשת התקנת  .ט

האוויר החוזר מהתריס ועד ליחידה, בצורה אטומה לחלוטין עם הדבקה ואטימת כל  
התפרים, הדבקת סרט אטימה דביק בחיבור בין התעלה לבין היחידה ובין תריס האוויר 

 החוזר לבין צווארון התעלה, לשם קבלת מכלול אוויר חוזר מושלם באטימות מלאה.  
 

 עובי פח של התעלות 15.5.2
 

 :  פנות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ נמוך, יהיו כדלהלןעובי ד  .א
 הערות  עובי פח רוחב הצלע הגדולה )מ"מ(   

 
 מ"מ   0.8סרגלים עובי   מ"מ   0.7   ס"מ   45עד  
 מ"מ   0.9סרגלים עובי   מ"מ  0.8   ס"מ   75עד   46-מ 
מ"מ, עם   1.0סרגלים עובי   מ"מ   0.9   ס"מ    130עד   76-מ 

 תפר עומד  
 מ"מ, עם תפר עומד  1.0סרגלים עובי   מ"מ   1.0  ס"מ   200עם   131-מ 
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 עובי דפנות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ גבוה, יהיו כדלהלן:   .ב
 

 הערות  עובי פח רוחב הצלע הגדולה )מ"מ(  
 

 מ"מ   0.8סרגלים עובי   מ"מ   0.8   ס"מ   30עד  
 מ"מ   0.9סרגלים עובי   מ"מ   0.9   ס"מ   75עד  31 -מ 
 מ"מ עם תפר עומד   1.0סרגלים עובי   מ"מ  1.0  ס"מ   120עד  76 -מ 
 מ"מ עם תפר עומד  1.2סרגלים עובי   מ"מ   1.2  ס"מ   200עד   121 -מ 

 בידוד אקוסטי פנימי   15.5.3
 

בעל צפיפות   1בידוד אקוסטי פנימי לתעלות אוויר יהיה מצמר זכוכית חצי מוקשה עובי "  .א
קורונינג.  –ליינר, תוצרת "אובנס -. עם ציפוי ניאופרן כדוגמת דקטק"ג למ.ק 34מזערית של  

הבידוד יהיה מודבק לדפנות בדבק מגע בלתי מתלקח, מאושר ע"י המפקח. את הבידוד יש  
לחזק אל התעלה בכל הקצוות, ע"י פרופילים וזויתנים של פח מגולבן ובאמצע ע"י דיסקיות פח  

 ס"מ .   X30 30מגולבן, במרחקים שאינם עולים עם 
בעובי  תעלות חיצוניות המותקנות גלויות מתחת כיפת השמיים, יבודדו בבידוד אקוסטי פנימי  .ב

כל התפרים האורכיים  והרוחביים , לרבות "שיבלייסטים" יאטמו ע"י מרק העמיד בתנאי   .2"
 . UVחוץ ובקרינת 

 בידוד תרמי חיצוני  15.5.4
בהתאם לנדרש בתוכנית,   1או " 2עובי "בידוד תרמי חיצוני לתעלות יהיה משמיכות צמר זכוכית ב

בטמפ'   K= 0.28ק"ג למ"ק ומקדם מעבר חום מירבי של   16הבידוד בעל צפיפות מזערית של 
F75 מיקרון    50,עם עטיפה מקורית של מחסם אדים עשוי מנייר אלומיניום בעובי מיזערי של

ק. כל התפרים יודבקו  מחוזק בסיבי זכוכית. הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק מגע בלתי דלי
ברצועות נייר אלומיניום לקבלת עטיפה אטומה. התפרים האורכיים יהיו בדופן התחתון של  

מ' , סרט פלסטי דביק   1.5התעלה. בנוסף לנ"ל יש להדביק סביב התעלה, במרחקים שלא יעלו על 
ס"מ בחלק העליון של התעלה, למניעת פתיחה  15ס"מ לפחות, עם חפיפה של   5ברוחב 

 והתרופפות של התפרים האורכיים של הבידוד. 
 

 חיזוקים ותליות   15.5.5
" מפח  Uהתעלות ייתלו מהתקרה באמצעות פרופיל ברזל זווית מקצועי מגולוון או פרופיל "  .א

מגולוון מתחת לתעלה, בגודל ובעובי מתאים לגודל ומשקל התעלה, ושימנע דפורמציה של  
 הפרופיל.  

 
 " לפחות עם ברגי "פיליפס" או "אופט". 516טר "התלייה תבוצע ע"י מוטות הברגה בקו

 המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות הבאות:   .ב
 מ"ר   0.35בתעלות בחתך זרימה עד  –מ'  2.4    
 מ"ר  0.90עד   0.40 -בתעלות בחתך זרימה מ –מ'  1.8    
 מ"ר ומעלה  0.95-בתעלות בחתך זרימה מ –מ'  1.2    

ובכל שאר המקומות    לנ"ל, יש להתקין מתלים נוספים ליד קשתות, הסתעפויות קצות תעלבנוסף 
  הנחוצים. 

 
 מפזרי אויר וגרילים  15.6

 
מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום משוך, בעלי שתי שורות להבים שתי   .א

וערב הניתנים לכיוון. כל מפזר קירי יצויד גם בווסת כמות אויר העשוי מלהבים "בפעולה  
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וויסות כמות האוויר תתאפשר ע"י גישה מבחוץ בחזית המפזר. התקנת מפזר קירי     נגדית". 
מבוטנת בתוך הקיר  )ביטון ע"י קבלן   ס"מ שתהיה 5X2רת עץ לבן מהוקצע תבוצע בתוך מסג

 הבניין.( צווארון תעלת האוויר יחדור לתוך מסגרת העץ, והדפנות שלה יחוזקו אל מסגרת העץ. 
תריסי אוויר חוזר יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום משוך בעלי שורה אחת של להבים  .ב

ויד גם בווסת כמות אוויר, כמתואר לעיל עבור מפזר קירי,  קבועים. כל תריס אוויר חוזר יצ
אלא אם כן קיים מדף ויסות בתוך התעלה המאפשר וויסות כמות האוויר דרך התריס. התקנת  

 תריס אוויר חוזר תהיה כמתואר לעיל עבור מפזר קירי.  
ם לא  א HBאו  LPמפזרי אוויר תקרתיים יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום משוך , דגם  .ג

צוין אחרת, עם חלק מרכזי ניתן לפירוק. מפזרים המותקנים בתקרה אקוסטית. כל מפזר 
תקרתי יצויד גם בווסת כמות אוויר, כמתואר לעיל עבור מפזר קירי. התקנת המפזר התקרתי  

תהיה ישירות לתוך צווארון התעלה, המפתח בתקרה יהיה מותאם לשוליים של המפזר. את 
תעלה עד לשוליים של התקרה, יש לאטום באמצעות סרט אלומיניום  החלל שבין צווארון ה

 דביק, על מנת למנוע בריחת אוויר ממוזג אל תוך חלל התקרה. 
 

( יהיו מהדגם כמצוין בתוכניות. המפזר יותקן בתוך תעלת  STRIPLINEמפזרי אוויר אורכיים ) .ד
י אוויר שיותקנו בתוך  פח המשמש כ"פלנום" אוויר. ויסות כמות האוויר יבוצע באמצעות מדפ 

התעלות המספקות את האוויר אל הפלנום של המפזר. התקנת המפזר תבוצע באמצעות  
פלנום האוויר. על מנת להבטיח התקנת המפזר בקו   קפיצים או מנגנון נסתר אחר, ישירות אל 

בתקרה במיועד למפזר יצוייד בפרופיל קשיח, שישמש כמסגרת   ישר, יש לוודא שהפתח בקיר או
 התקין בה את המפזר. )ע"י קבלן הבניין( . ל
 

 מפוחי אוויר  15.7
 

15.7.1 
 

 כללי  .א
 
 של המפרט הכללי.  15021המפוח יהיה בהתאם לסעיף   .1

 
המפוח, כולל המאיץ, הלוליין, הציר והמסבים, יהיו מוצר מוגמר של מפעל מוכר ומאושר  .2

 מראש. לא יאושר מפוח שאינו מתאים לדרישה זו. 
 

מהדגם הסגור הרמטית, ללא צורך  NSKאו   SKFהמפוחים יהיו מתוצרתהמסבים של   .3
 שעות עבודה לפחות.  100,000בגירוז, ויהיו מחושבים לאורך חיים של 

 
 המפוח יהיה מצופה בצבע אפוקסי פנים וחוץ.  .4

 
  IP-54מתוצרת "אושפיז". רמת בידוד  TEFCהמנוע של המפוח יהיה סגור לחלוטין,  .5

 לפחות. 
 מפוח צנטריפוגלי תעשייתי  .ב

 
ומעלה, יהיה בעל מאיץ צנטריפוגלי  3מפוח יניקה או הספקה ללחץ עבודה סטטי של " .1

  2מרותך מפלדה עם כפות נטויות לאחור או איירפויל. המבנה יהיה תעשייתי כבד  
CLASS מ, ניקוי חול, ושתי שכבות ציפוי מ" 4עד   3, עם בית לוליין מרותך מפח שחור

, או  GEBHARDT ,CHICAGO BLOWERאפוקסי פנים וחוץ, כמיוצר על ידי 
NICOTRA .שווה ערך מאושר 
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במבנה "בלוק" כבד, שיותקנו על גבי   NSKאו  SKFהמיסבים יהיו מיסבי גלילים  .2
פשר קונסטרוקציית פלדה. המיסבים והקונסטרוקציה יהיו ניתנים לפירוק על מנת לא

 הוצאת המאיץ דרך קונות כניסת האוויר. 
 

מפוח שיותקן מחוץ למבנה, יהיה מצוייד במכסה הגנה בפני גשם עבור המיסבים, ההנעה,   .3
 . 55IP- המנוע וכד'. המנוע יהיה ברמת בידוד

 

 מפוח צירי  .ג
 
המפוח יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר ומאושר, יהיה שקט בפעולתו מתאים מבחינת   .1

להתקנה או בין תעלות פח בהתאם לנדרש. כל חלקי המפוח, שאינם מחומר  מבנהו  
 פלסטי, יצופו בציפוי אנטי קורוזיבי או יגולבנו. 

 
כנפי המפוח יהיו עשויים מחומר פלסטי או מפלדה אל חלד. הכנפיים יהיו משתנות או   .2

חלד, נתון במיסבים  -קבועות ויחוברו לתותב המרכזי. ציר המפוח יהיה מפלדת אל
כדורים בתוך בית אטום לצמיתות ושאינו דורם שימון. המיסבים ייבחרו לאורך חיים של 

 שעות עבודה לפחות, והתקנתם תבטיח פעולה תקינה בכל תנאי מזג אוויר.  75,000
 

 המיסבים ייבחרו לקבלת כל הכוחות המופעלים עליהם. 
 

  -100,000חושבים מיסבי המנוע יהיו מטיפוס שאינו דורש שימון, אטומים לחלוטין ומ .3
שעות עבודה. מיסבי המנוע ייבחרו בהתאמה לתמסורת ויהיו מסוגלים לעמוד בכל  

 הכוחות שיופעלו עליהם. 
 

חוזר עם להבים מאלומיניום, הנפתחים  -בקצהו החיצוני יורכב על המפוח תריס אל  .4
בקלות ע"י זרם האוויר. התריס יהיה ניתן לפירוק והרכבה מחדש באמצעות ברגים, על  

 נת לאפשר טיפול במנוע המפוח. מ
 

המפוח יסופק עם מסגרות להרכבה בקיר, פלנג'ים להתקנה בין תעלות, או רגליות   .5
 להתקנה לתקרה או לרצפה, הכל בהתאם לצורך ו/או כמפורט בתוכניות. 

 
אם יוצע מפוח מיצרן אלטרנטיבי מזה המצויין בתוכניות, על הקבלן יהיה להוכיח כי   .6

 הביצועים של המפוח לא גרועים משל המפוח המצויין בתוכניות. רמת הרעש ושאר 
 
 

 מפוחי אוורור חדרי שירותים 15.7.2
 

המפוחים יכללו מדף אל חוזר וטיימר להשהיית ההפסקה. המפוחים יתחברו אל תריס יניקה בשירותים  
מ"מ. החיבור אל הצינור יתבצע באמצעות   100בקוטר  PVCואל תריס פליטה חיצוני באמצעות צינור 

 קטע תעלה גמיש מאלומיניום.
 

מ"מ, שתעלה   100מגולוון בקוטר   במקומות בהם הפליטה היא אל פיר בנוי, תותקן תעלת פליטה מפח
 . 1001ס"מ לפחות, כנדרש בתקן ת"י  60בתוך הפיר לגובה  
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 מיוחד טכני מפרט

 

 ספרינקלרים  ערכתמ
 הבאים  למסמכים בהתאם יעשו העבודות כל

 מיוחדת  משרדית-בין  ועדה בהוצאהת הכללי המפרט .1
 :פרקים

 עבודות עפר  -01 -
 מתקני תברואה  -07 -
 מתקני כיבוי אש  -34 -
 קווי מים וביוב  -57 -

 הפנים משרד בהוצאת – תברואה למתקני הוראות – ת"הל .2
 . ונספחיו פרטיו  כל על התקנים מכון של 1205 תקן .3
 . בינלאומיים תקנים בהעדרם, העבודה לביצוע הקשורים אחרים ישראלים תקנים .4
 . והתכניות הכמויות כתב, המיוחד המפרט .5

 
 

 (מתזים) אוטומטי אש כיבוי מערכת 34 פרק

 

 : הבאות העבודות לביצוע מתייחס זה מפרט

 . מערכת ספרינקלרים •

 . איטום מאגר מים •

 .מערכת להגברת לחץ •
 

 192 ............................................................................................................................. כללי 

 193 ..........................................................................................ביקורת ואבטחת טיב העבודה

 194 ............................................................................................................. לכיבוי אש  צנרת

 195 .......................................................................................................................... מתזים 

 196 .......................................................................................................................... מגופים 

 197 .............................................................................................................. סיום הפרוייקט 
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1.  

 כללי
 

 עם ביחד משרדי הבין המפרט של 34 ופרק 07 פרק את לקרוא יש .א
 משרדי הבין המפרט של 34 ופרק 07 פרק. להלן המיוחד המפרט

 אופני את וכן האש כיבוי עבודות  את  ומרחיבים מתארים
 .אלו בעבודות הכלולים והמחירים המדידה

 וכתב התוכניות, להלן המיוחד במפרט והדרישות במידה .ב
 הבין המפרט של 34 ופרק 07 לפרק בסתירה יעמדו הכמויות

 המפרט אזי( 07, 34 פרק", הכללי המפרט" בשם ידו) משרדי
 .התקף המסמך יהיה להלן, המיוחד

 
  בטיחות 

 לרבות העדכניות הבטיחות תקנות לדרישות  מלאה בהתאמה ויותקנו יסופקו והחומרים הציוד כל
 גוף כל או הבריאות משרד הנחיות וכן, בהם השימוש עקב התפוצצות או דליקה התהוות נגד בטיחות
 הקיים אחר תקן וכל 755 תקן, חלקיו כל  על 1001 י"ת לדרישות בהתאם וכן, זה לעניין אחר מוסמך
 . לגביהם 
 על החלים והתקנות החוקים וכל, ולגיהות  לבטיחות המוסד הנחיות פי על לעבוד מתחייב הקבלן

 .זה מסוג לעבודות, למזמין יש אשר אחרים נוהלים פי על  וכן, בעבודה הבטיחות נושא
 מפני להבטיח  מנת על, הנעים החלקים כל גבי על מתאימה הגנה אמצעי ויתקין הקבלן יספק כן כמו

 של העדכניות הבטיחות לדרישות בהתאם יהיו אלה הגנה אמצעי. הציוד פעולת בזמן באנשים פגיעה
 . הרשמית סמכותה בגדר הם אלה שעניינים רשות כל

 וביצוע  חומרים 
 יהיו, הקבלן ידי על יסופקו אשר' וכו האביזרים למיניה הצנרת, המוכנים המוצרים, החומרים כל

 הם, כן כמו. העדכניים   הישראליים התקנים לדרישות הבחינות מכל ויתאימו  ביותר המשובח מהמין
 . ליעודם כשרים ידו על ונמצאו המפקח ידי על נבדקו אשר לדוגמאות יתאימו
 ועל הקבלן יד על העבודה ממקום יסולקו -ל"לנ יתאימו  לא אשר' וכו אביזרים, מוצרים, חומרים
 . במקום יובאו כאמור ולדוגמאות לדרישות המתאימים – ואחרים, חשבונו

 התקנים לדרישות בכפיפות, נכון מקצועי ובאורח למפרטים, לתכניות בהתאם תבוצענה העבודות כל
 נושא  המשמשות העבודות על הפיקוח אשר, מוסמכת רשות כל של לדרישותיה ובכפיפות ל"הנ

 לידו ימציא שהקבלן לדרוש ראשי המפקח. הרשמית סמכותה במסגרת הוא,  זה מכרז לעבודות
 והקבלן, רשות אותה של ב"וכיו תקנות, הוראות, לדרישות העובדות התאמת  על בכתב אישור

 .יידרש באם זה אישור להמציא מתחייב
 דוגמאות 
, סניטריים כלים, ואביזרים מלאכה חלקי, חומרים של דוגמאות המפקח דרישות לפי יספק הקבלן
 או באתר המלאכות בביצוע החל ובטרם המוצרים את  יזמין בטרם', וכו למיניה צנרת, ניקוז אביזרי

 לפני יום  30-מ פחות לא אך העבודה להתקדמות  מתאים במועד יסופקו הדוגמאות. המלאכה בבית
 . הביצוע התחלת

 להשוואה וישמשו המתקן ביצוע גמר לאחר עד המפקח או/ו האתר במשרד יישמרו הדוגמאות
 הורה אם אלא המזמין רכוש יהיו הדוגמאות  כל. המבוצעת ולמלאכה שיופקו ומוצרים לחומרים

 התאמת לוודא מנת על, דוגמאות של בדיקה הקבלן יבצע המפקח דרישת לפי .אחרת המפקח
 יחולו וההוצאות מוסמכים במעבדה יבוצעו הבדיקות, ולתקנים לחוקים, לתקנות והציוד החומרים

 יחויב שלילית תוצאה של מקרה בכל. הסופי חשבונו מערך %0.3 על  יעלה שלא בסכום הקבלן על
 . ההוצאות במלוא הקבלן

 

 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע  
לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר בעל ניסיון וידע 

. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן. מקצועי
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כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו  
 .במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה

, נהל העבודה באתריום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי ומ 14תוף , הקבלן יודיע למפקח
 . לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה

או המפקח רשאי לדרוש /המזמין ו. או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור /החלפת מהנדס האחראי ו
באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה , או מנהל העבודה מטעם הקבלן/את החלפת המהנדס ו

או  /מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין והנדרשת לביצוע העבודה או אינו 
 .על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים. המפקח

 
 עובדים וקבלני משנה 

או קבלני משנה בעל ידע מקצועי ונסיון מלא בסוג /לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו
העובדים ימנה מספר מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות ונאות  צוות . העבודה שהם מבצעים

 . בהתאם ללוח זמנים
 

יום לפני   30לפחות , המלאכה ובין באתר -בין בבית, הקבלן יודיע למקפח את שמו של כל קבלן משנה
 .שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו

ן משנה משטח העבודה והקבלן פועל או קבל ,המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד
 .מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו

 
 . הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו עלול להגיש

 
 

 פיקוח וביקורת העבודה  
או למפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את  /יאפשר גישה חופשית למתכנן ו

 . העבודות המבוצעות
 

הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה 
 . והחומרים

 ביקורת ואבטחת טיב העבודה
 

 לביצוע והאמצעים הכלים. והיקפו המבחן סוג את יקבע המהנדס. ביצוען גמר עם מבחן יעברו העבודות כל .א
. וכדומה קווים לסתימת פקקים, וספיקות לחצים למדידת מכשירים כולל, הקבלן י"ע יסופקו המבחן
 מבחנים יבוצעו הדרושים התיקונים לאחר. חשבונו ועל הקבלן י"ע יתוקנו המבחן את יעברו שלא קטעים
 . הקבלן חשבון על אופן באותו חוזרים

 יורשה אישורו לאחר ורק, המפקח בנוכחות העבודה  לטיב בדיקות יבוצעו מהעבודה חלק של כיסוי כל לפני .ב
 . עבודתו את לכסות הקבלן

 : להלן יפורטו המפקח בנוכחות לבצע הקבלן חייב אותן הבדיקות . ג
 : על ומקפידים המערכת את בראיה בודקים: ראיה בדיקת .1

 . נקודות שתי המחבר הישר בקו" שבירות" או פגמים ללא בבירור יראה הצינור .א
 .וכדומה שריטות, צבע פגיעות ללא מושלם באופן צבוע יהיה הצינור .ב
 . אחר פגם כל או צבע סימון שום ללא הקרקע כלפי  מאונכים יהיו המתזים כל . ג
 .לתקרה  בניצב יהיו התלויות כל .ד

 בתקנון המפורט פ"ע תעשה לחץ בדיקת. והמתזים המים לקווי לחץ בדיקת תבוצע: לחץ בדיקת .2
NFPA-13  24 של מינימלי זמן הבדיקה משך יהיה בתקנון למוזכר בניגוד'. אטמ 13.8 של בלחץ 

 . שעות
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 צנרת לכיבוי אש 
 צנרת ואביזרים .א

   צנרת למתזים 
 ASTM-A 795.     בתקן או/ו ASTM-A 53: בתקן העומדת SCH-10, תפר ללא מגולבנת פלדה .א
 .עומד הוא בהם והתקנים הצינור קוטר את המציינת המפעל חותמת תוטבע הצינור על .ב
 . שיפועים ללא מאוזן באופן תותקן המים צנרת . ג
 .1" יהיה לשימוש המינימלי הצינור קוטר .ד
 . מגולבנים יהיו לבניין מחוץ פתוחים בשטחים העוברים, הצנרת חלקי .ה

   צינורות  ואביזרים  לעמדות  כיבוי  אש 
 . צריכה מי לצינורות 07 בפרק המפרט הנחיות י"עפ .א
 .זה מפרט בהמשך המתואר פ"ע תצבע הצנרת כל .ב

  ספחים למתזים 
 מהיר חיבור עם אביזרים יהיו הצנרת עבור' וכו הקוטר שינויי, הקשתות, המחברים, הספחים כל .א

 .מאושר ע"ש  או" מגדל" חברת של" אפ -קוויק" אביזרי כדוגמת בחריצה
 . PSI150 מחושלת מפלדה מתאימים ספחים עם בהברגה יעשו החיבורים 1" צנרת עבור .ב
 .אש לכיבוי FM ומאושרים אש לכיבוי האמריקאים בתקנים יעמדו הספחים כל . ג
 להוראות  בהתאם ויבוצעו" QUIKCOUP" מהירים מחברים בעזרת יהיו הצנרת חיבורי כל .ד

 הוצאת  (QUIKCOUP LUBRICANT) היצרן של מקורי סיכה בחומר שימוש כולל היצרן
 מפני הסיכה בחומר המרוחים המשטחים על שמירה, בתוכו קדיחה או צינור חיתוך לאחר גרדים
 .היצרן להוראות בהתאם המתאים למומנט והידוק, לכלוך

 . הצינור לקוטר ובהתאם היצרן להוראות בהתאם יהיה החריץ עומק .ה
  מתלים ותמיכות 

 יעוגנו המתלים UL/FM ומאושרים אש בפני ועמידים מגולבנת מפלדה יהיו והחיזוקים המתלים כל .א
 א"מ תעלות של למתלים המעוגנים וחיזוקים מתלים יאושרו ולא'( וכו קורות, תקרות) עצמו למבנה

 . בתוכניות מופיעים מתזים צנרת לתליית פרטים'. וכו
 114 של מינימלי משקל ובתוספת במים המלא הצינור משקל את לשאת מסוגל יהיה וחיזוק מתלה כל .ב

 מים הלם עקב תנועה שיבלום באופן צנרת ריתום תכלול והתמיכה התלייה מערכת. התלייה' בנק ג"ק
(, ב"ארה )  NFPA-13 לתקנות יתאימו והחיזוקים התלייה עבודות כל. מתזים של בפתיחה הנוצר

 . החיזוקים בין והמרחקים התלייה תדירות כולל
 : להלן  המפורט פ"ע יהיה התליות בין מקסימלי מרחק . ג

 קוטר הצינור  10,40סקדיול  קוטר מוט הברגה 
 1" מ"מ  3.7 מ"מ  9.7
 1"  – 1/4 מ"מ  3.7 מ"מ  9.7
 1"  – 1/2 מ"מ  4.6 מ"מ  9.7
 2" מ"מ  4.6 מ"מ  9.7
 3" מ"מ  4.6 מ"מ  9.7
 4" מ"מ  4.6 מ"מ  9.7

 6" מ"מ  4.6 מ"מ  12.7
 

  פתחים וחריצים 
 במתקן האביזרים ולשאר צנרת להעברת הדרושים והחריצים השרוולים, הפתחים כל ביצוע .א

 קיים הבניין ששלד הקבלן לב לתשומת. המתאים בקוטר יהלום קידוח י"ע יבוצעו, האש כיבוי
 .האפשר במידת לנצל ניתן אותם קיימים מעברים כולל

 . האש כיבוי קבלן של הבלעדית באחריותו הנה החדירות הכנת .ב
 יבוצעו עבורו הנדרשות ההכנות שכל ולוודא הבנייה ביצוע אחר לעקוב האש כיבוי קבלן באחריות . ג

 . לביצוע בתוכניות  שמסומן כפי כראוי
 אחראי יהיה והוא האש כיבוי קבלן י"ע יבדקו הבנייה קבלן י"ע שהוכנו וחריצים שרוולים חורים .ד

 . וגודלם למיקומם
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  שרוולים ומעברים 
 2" -ב הגדול בקוטר שרוולים באמצעות יעשה הבניין בתוך וקירות רצפות דרך צינורות מעבר .א

 .האש כיבוי קבלן באחריות והרכבתו השרוול אספקת. זה בשרוול שיעבור הצינור מקוטר
 בקוטר פלדה מצינור שרוול בתוך יבוצעו היסוד קורות תחת, חיצוניים קירות  דרך צינורות מעבר .ב

 כיבוי קבלן באחריות והרכבתו השרוול אספקת. זה בשרוול שיעבור הצינור מקוטר 4" -ב הגדול
 .האש

 .153 כ"מפמ לפי אלסטומרי אטימה בחומר יאטם לשרוול הצינור בין החלל . ג
 אטם, אקרילי בחומר לשרוול הצינור שבין המרווח את הקבלן יאטום, יידרש בהם במקומות .ד

 . רצפה איטום יריעות או" סיל-לינק"
 . תשלום תוספת ללא, נירוסטה רוזטת הקבלן יתקין, בבניין גלוי קיר דרך צנרת במעבר .ה
 מפקח י"ע מאושר ע"ש או KBS  דוגמת מגן חומר י"ע יאטם אש קירות  דרך צינורות מעבר .ו

 . הפרוייקט
 רקורדים ואוגנים 

 ייעודי קונצנטרי במעבר שימוש י"ע  הדבר יבוצע, צינור קוטר שינוי מצוין בו  בתוכנית מקום בכל .א
 "(בושינגים"ב שימוש יאושר לא) ל"הנ הקוטר לשינוי

 . צביעת צנרת לספרינקלרים .ב
 ביצוע לאחר צבע תיקוני ורק אדום בגוון בצבע מאושר במפעל חרושתית צבועה תהיה הצנרת

 .יאושרו ההתקנה
 צבעי זיהוי לצנרת . ג

 . אש כיבוי לעמדות מים המספקת צנרת צבע לבין המתזים של צנרת צבע בין אבחנה תבוצע .2
 אישור  את לקבל מנת על, לצבוע עומד הוא אותם לצינורות צבע דוגמאות לאישור יגיש הקבלן .3

 .והמזמין האדריכל, המהנדס
 : להלן  המפורט פ"ע תהיה בצבעים ההבחנה .4

 . המפרט פ"ע פוליאסטר אדום: לספרינקלרים .א
 ".טמבור" תוצרת  כתום: אש כיבוי עמדות .ב

 מתזים 
 
 .איזור לאותו המוגדרת האש לסכנת בהתאם יותקנו המתזים כל: אש סכנת .א
 : כללי 

 . UL/FM אש לכיבוי ויאושרו  NFPA-13 לדרישות יתאימו בשימוש המתזים כל .א
 .ההתקנה ומקום לתפקיד בהתאם יהיה תלייתם ואופן המתזים סוג .ב
 מסוג יהיו דקורטיבי וכיסוי מיגון רשתות , בתקרות לשיקוע גביעים כגון גימור תוספת . ג

 . NFPA-13  י"ע מאושר
 : סווג המתזים 

 GRINNEL  (:הטכניים ולנתונים לדרישה ובהתאם) להתקנה מאושרים מתזים .א
VIKING, RELIABLE CENTERAL  מאושרים ע"ש או . 

 : המתזים פירוט להלן. בתוכניות הקיימות בטבלאות המפורט פ"ע יהיה המתזים סיווג .ב
: מתז תלוי/ניצב/צד לתגובה מהירה  LIGHT HAZARDבחלל משרדים סכנת אש  .1

 . "K=5.6,1/2עם כיסוי רגיל מתוצתר "וויקינג" הרבגה 
 חברת מתוצרת מהירה לתגובה שקוע אופקי מתז: צד מתזי  נדרשים בהם מקומות

 . כרום ציפוי "K=5.6 ,1/2 הברגה  M דגם" וויקינג "
: מתז תלוי/ניצב/צד לתגובה  ORDINARY G1בחלל החניון והמחסנים סכנת אש  .2

 . "K=5.6,1/2מהירה עם כיסוי רגיל מתוצתר "וויקינג" הרבגה 
 חברת מתוצרת מהירה לתגובה שקוע אופקי מתז: צד מתזי  נדרשים בהם מקומות

 . כרום ציפוי "K=5.6 ,1/2 הברגה  M דגם" וויקינג "
: מתז תלוי/ניצב/צד לתגובה מהירה ORDINARY G2בחללים הטכנים  סכנת אש  .3

 . "K=5.6,1/2עם כיסוי רגיל מתוצתר "וויקינג" הרבגה 
 חברת מתוצרת מהירה לתגובה שקוע אופקי מתז: צד מתזי  נדרשים בהם מקומות

 . כרום ציפוי "K=5.6 ,1/2 הברגה  M דגם" וויקינג "
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 : התקנה 
 . המתז יצרן ח"ע שיסופק המתז לסוג יעודי במפתח ורק אך יבוצע המתז הידוק .א
 . לקיר מאונך באופן יותקנו קיר מתזי . לתקרה במאונך יותקנו ניצבים/תלויים מתזים .ב
 . היצרן הוראות פ"ע מ"ס 10 יהיה הסמוך לקיר ניצב/מתז בין המינימלי המרחק . ג
 ומרחק מ"ס 2.5 יהיה לתקרה ניצב/תלוי מתז של ההטיה לוחות בין המינימלי המרחק .ד

 של מרחק עד) למתז בסמוך נמצאים ועמודים בטון קורות כאשר. מ"ס 30 של מקסימלי
 כל על 4.4 סעיף  NFPA-13 -ב המופיעות ההנחיות פ"ע המתז גובה את להתקין יש'( מ 1

 . חלקיו
 . מ"ס 15 על יעלה ולא מ"ס 10-מ יקטן לא קיר  במתז ההטיה  ללוח מהתקרה המרחק .ה
 יוחלפו', וכו שנפגע ציפוי לצבוע, לתקנם צורך ויש ההתקנה בזמן שנפגעו מתזים .ו

 י"ע במפעל תבוצע שלא  גימור או אחזקה עבודת שום תאושר לא. חדשים במתזים
 . היצרן

 כדוגמת לספרינקלר ייעודי מחבר בעזרת לצנרת המתזים יחוברו ומתאפשר שניתן היכן .ז
 היצרן הוראות לפי  יעשה המתז חיבור. ע"ש או 99 דגם או 90 דגם" אפ-קוויק"

 .  המלטות

 מגופים 

 : כללי 
 מציין פ"ע, אש לכיבוי  UL/FM מאושרים מגופים יהיו המתזים במערכת המגופים כל .א

 למשנהו אחד ממצב המגוף סגירת/פתיחת זמן'. סוויץ -וטמפר סגור/פתוח למצב מכני
 .שניות 5-מ יקטן לא( ידני באופן)

 . ע"ש או" אפ-קוויק" מהירים מחברים עם בחריצה יהיו והאביזרים המגופים חיבור .ב
 . אש כבאיות לחיבור המתאימים 3" שטורץ מצמדי עם יהיו כבאים חיבורי . ג
 חייבת  אשר המבנה בקרת למערכת חיבור לטובת' סוויץ- טמפר עם יותקנו המגופים כל .ד

 .הפרוייקט מתכנני של ההוראות ולפי אחת סגורה כמערכת לתפקד
 

 

 : מגופים 
 : להלן המפורט פ"ע יהיו האביזרים

 . סוויץ-טמפר עם פרפר מגופי: ומטה  2"-מ כדוריים מגופים. 1
 כדוגמת' סוויץ -טמפר כולל , מהירים מחברים עם חריצה: ומעלה 3"-מ פרפר מגופי. 2

GRINNEL 7800FP  . 
 . GRUNNEL F517 כדוגמת מהירים מחברים עם  חריצה: אלכסון חוזר אל. 3

 : ובדיקה  ניקוז  ברז 
 .     GRINNEL F-350 כדוגמת   ביקורת וחלונית מים מעברי 2, הברגה עם 2" קוטר

 : זרימה  רגש 
POTTER VSR-E. 

 תחנת הפעלה ראשית 
)עם   Jמודל  קומפלט! כדוגמת תוצרת "ויקינג"   4מערכת הפעלה/אזעקה למערכת ספרינקלרים בקוטר "
ברזי ניקוז, פרסוסטט   לחץ, פעמון עם מנוע  מים, -קלפה נשלפת לאחזקה( לרבות תא בילום, ברזים , מדי

מכשיר זרימה הכל כיחידה  ,  4חשמלי מחווט למערכת בקרה, צנרת "טרים" מגולבנת, מגוף שער "
 אחת.

 . ערך שווי במוצרים להחלפה ניתנים לעיל שפורטו הדגמים כל

. האביזר יעוד על המעידים בשלטים יצוידו' וכו כבאים חיבור, ניקוז ברזי, הבקרה זיבר, המגופים כל 
 יחוברו השלטים. אדום רקע על לבן בפנטוגרף בעברית חרוט כתב עם סנדוויץ מפלסטיק יהיו השלטים
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 מזג ופגעי חלודה בפני עמיד)  אחר עמיד אמצעי כל בעזרת או חלודה בפני עמידה שרשרת בעזרת לאביזר
 . NFPA-13 -ב כמפורט יהיה קומתיים ומגופים ראשיים למגופים השלט נוסח(. האוויר

 : אביזרים נלווים 
 תכלול ארונית כל. המשאבות בחדר  ימוקמו, מתזים מפתחות כולל רזרבים למתזים ארונית
 בשלט תסומן הארונית. ל"הנ המתזים להרכבת יעודי מפתח כולל לבד אחד מסוג רזרבים מתזים
 .בתוכה המתזים מספר ועל תכולתה על המעיד

 מערכת משאבות  
 225   (GPM)  או שו"ע פרטי המערכת: ספיקה ARMSTRONG תוצרת  UL/FMאש כיבוי משאבת

 לוח .2945 : ד"סל HP  60 הספק .וסניקה יניקה לחץ מדי"¾,  לחץ פורק: כלולים אביזרים 95 (PSI) עומד
 חרום לגנרטור' אוט מעבר כולל לוח .CUTLER  HAMMER תוצרת(  משולש כוכב)  UL/FM פקוד

 (Transfer Switch )50: דגם. , לוח פיקוד מחובר למערכת בקרת מבנהC-FT70;  כולל:  מחיר  

  CUTLERHAMERכולל לוח פיקוד  HP 2 הספק 120( PSI) עומד  3( GPM) ספיקה  JOCKEY משאבת 

   .GROOVED  "6  ונטורי ספיקה מד

   את  להתאים הקבלן על. דרישה לפי מתוכנתים בקרים ויזוודו מגעים יושארו חשמל לוח

 CSI או TREND של הבניין או הכללית הבקרה למערכת והבקרה המדידה אביזרי

 .במבנה המתוכננת   ALLERTON או  UNIPOINTאו

 

 סיום הפרוייקט 
 
 : כללי .א

 לראות יש. להלן המפורט את הקבלן יבצע למזמין המתקן מסירת טרם, הפרוייקט סיום עם .1
 תוספת ללא, עבודתו במחיר הכלולה הקבלן של מעבודתו כחלק להלן המפורט כל את

 : תשלום
 .המערכת ואחזקת בתפעול המזמין של האחזקה צוותי הדרכת .א
 . הרכיבים ואחזקת לתפעול ומושלם כולל מתקן ספר מסירת .ב
 . NFPA-25 על מבוסס, המזמין לידי בעברית אחזקה נוהלי מסירת . ג
 חודשים 24 של למשך האחריות תקופת גמר מתום למתקן ושירות אחזקה חוזה הצעת .ד

 . נוספים חודשים 12 של למשך החוזה להארכת אופציה עם נוספים
 :הדרכת צוותי אחזקה .ב

 את כמינימום תכלול ההדרכה. המזמין מטעם האחזקה לצוותי באתר הדרכה יבצע הקבלן .1
 : הבאים המרכיבים

 .המערכת פעולת ואופן קומתיות תחנות, האש אזורי, המערכת של כללי הסבר .א
 רגשי, ניקוז ברזי, ההפעלה  ברזי, הקומתיות התחנות כל מיקום וציון בבניין רגלי סיור .ב

 : הבאים לסעיפים והדגמה הסבר  יינתן קומתית תחנה בכל ניתוק ומגופי זרימה
 בלוח המתאימה האתרעה ובדיקת הניתוק מגוף סגירת י"ע הקומה ניתוק אופן .1

 .האש רכזת
 .האש רכזת בלוח המתאימה האתרעה ובדיקת לקומה מים זרימת  בדיקת אופן .2
 .אופן ניקוז מים מהקומה .3

 
 :ספר המתקן  . ג

 : הבאים הפריטים את יכלול המדריך. המערכת להפעלת מלא מדריך יספק הקבלן .1
 הטכני והמידע ורכיב רכיב כל של קטלוגי צילום כולל המערכת מרכיבי של טכני תיאור .א

 . היצרן י"ע שמסופק
 . הוראות הפעלה  .ב
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 (TROUBL-SHOOTIN) שכיחות תקלות של במקרה פעולה הוראות . ג
 (AS MADE" )עדות"שרטוטי  .ד
 ומספר בישראל הספק שם כולל ומשאבות, מתזים, מגופים, הרכיבים רשימת טבלת .ה

 . משלו הטלפון
 .המידע כל את הכוללת מושלמת אחת לחוברת ויכרך הקבלן י"ע יאורגן המתקן ספר .2
 . בשלמותו המתקן מסירת עם המזמין לידי העתקים בשלושה יימסר  המתקן ספר .3

 
 ספר נוהלי אחזקה  .ד

 : הבאים הפריטים את יכלול המדריך. המערכת לתחזוקת מלא מדריך יספק הקבלן .1
 מונעת ותחזוקה שוטפת תחזוקה, רכיבים להחלפת זמנים לוחות כולל תחזוקה הוראות .א

 .בלבד בעברית
 . להשיגם ניתן והיכן מומלצים חילוף חלקי רשימת .ב
 .NFPA-25 האמריקאי התקן של וכולל מלא צילום . ג

 .המידע כל את הכוללת מושלמת אחת לחוברת ויכרך הקבלן י"ע יאורגן המתקן ספר .2
 . בשלמותו המתקן מסירת עם המזמין לידי העתקים בשלושה יימסר  המתקן ספר .3

 
 חוזה האחזקה  .ה

 .האחריות תקופת למשך מלאה ותחזוקה שירות למזמין יספק הקבלן .1
 יכלול החוזה. האחריות תקופת מיום עתידית התקשרות חוזה למזמין יספק הקבלן .2

 : הבאים המרכיבים את כמינימום
 . הנדרשים הביקורים ומספר המערכת אחזקת נוהלי .א
 .זה שירות חוזה במסגרת יבצע שהקבלן האחזקה פעולות תאור .ב
 . תקין באופן המערכת לפעולת הקבלן אחריות . ג
 ישולם, פגומים רכיבים החלפת עבור. החוזה במחיר יכללו והמנע האחזקה פעולות כל .ד

 . הקבלן מחיר להצעת בהתאם נפרד תשלום
 חתימת לאחר רק. והאחזקה השירות לחוזה הקבלן הצעת את וישקול יבדוק המזמין .3

 . לתוקפו החוזה יכנס , הנדרש והתשלום המזמין

       .שהיא הצעה כל או, הקבלן הצעת את לקבל חייב המזמין אין .4
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 מיוחד טכני  מפרט 
 

 עבודות פיתוח וגינון ל
 
 
 

 41כתב כמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד הבטחון המיוחד פרק  –המפרט הבינמשרדי 
 במהדורתו האחרונה וכן המפרט הטכני . 

כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינויי, במקרה של סתירה בין המפרט הבינמשרדי  
 והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד הקובע.

 
 

 עבודות הכנה    40.1פרק 
 

 כללי  – 40.1.00    
 

 הכללי. במפרט  5101תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 
על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים וקוים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים בתכניות. כל נזק  

 שיגרם למתקנים  ולקווים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו.
' המשק של העירייה/החברה  פרוק "זהיר" פירושו לצורך שימוש חוזר ו/או העברת החומר המפורק למחסן מח

והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פרוק ואחסון של החומרים עד לשימוש החוזר, במידה ויהיה שימוש חוזר.  
 המחיר כולל השלמת כמויות החומרים במידה ונדרש עד לכמות שפורקה.

בר למחסן אגף תחזוקה  אם לא נוצל החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת הוא יישאר רכוש העירייה/החברה ויוע
ולוגיסטיקה כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת מנהל הפרויקט ו/או מנהל המחסן. האבנים המשתלבות 

המפורקות תועברנה למחסן אגף תחזוקה ולוגיסטיקה  כאשר הן מסודרות וקשורות על גבי משטחים. הקבלן יקבל 
חסן כנדרש וימסור את האישור למפקח. הקבלן יודיע  ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת סידורו במ

על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני ביצוען ויקבל אישורו לתחילת הבצוע. כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן  
 העבודה על ידי מנהל הפרויקט בתיאור המצב לפני ואחרי הבצוע המדויק.

תוך כדי בצוע עבודות פרוקים שונות כגון פרוק   תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל
מסעות, מדרכות, אבני שפה וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק. סילוק הפסולת והעודפים פירושו סילוק לאתר  

שפיכה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, שהוא מחוץ לתחום השיפוט של עיריית הרצליה.  הקבלן נדרש להמציא 
 תר השפיכה המאושר. אישור על שפיכת החומר בא

הרחקה זו לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים, לרבות תשלומי אגרות וכל הוצאה 
 ישירה או עקיפה בקשר עם הרחקה זאת.

 
 

  –על הקבלן לבצע את עבודתו תוך זהירות ושמירה על הקיים: עמודי חשמל עצים לשימור ותשתיות קיימות 
 לשימור. 

 
 
 יש למקם שרוולים  לפני ביצוע הריצוף לפי תוכנית השקיה.. 2   

 שרוולים מתחת למדרכות יהיו מפוליתילאן  
  PVCשרוולים מתחת למיסעה / אספלט יהיו מ 

 קוטר השרוול בהתאם לסימון בתוכנית.
 

 יש לבצע התחברות בין ממשקים קיים / חדש ע"פ הגדרה בתוכנית
 

 אגרונום לשמירת עץ אקליפטוס קיים ביצוע עבודת פיתוח ובנייה ילוו ע"י
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 עבודות עפר / מצעים   – 40.3פרק  
 

 
 

 הקבלן מחויב לבצע חישוב עבודות עפר ע"פ גבהים מתוכננים ומדידה עדכנית וע"פ דוח יועץ קרקע.
 
 

הוצאת אדמת החפירה, מיונה  והעברת החומרים המתאימים למילוי ברטיבות הטבעית ובמצב נקי מתערובת  
ס"מ לרבות הידוק   20צמחיה אל תוך קטעי המילוי, החל מתחתית המילוי ופיזור אדמה זו בשכבות אופקיות של 

 בצורה מבוקרת.
ור לעיל או יועבר לאחסנה זמנית לפי הוראות החומר העודף או הפסול יסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר כאמ  

 מנהל הפרויקט וישמש לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה. על כך לא תשולם כל תוספת.
בכל מקרה שתוך כדי העבודה יתגלה סוג אדמה שלא אושר למילוי, יפסיק הקבלן עבודתו, יעבור לשטח אחר ויודיע 

 על כך למנהל הפרויקט. 
 ה של עבודות עפר ליד קירות קיימים יש להקפיד שלא לפגוע בקיר ו/או ביסוד.בכל מקר

 
 

 מילוי 
 

 הנחיות מילוי ע"פ הנחיות יועץ הקרקע
 דקים.  15-20%מילוי מחומר נברר , חןוךל חרסיתי 

 96ס"מ לצפיפות של  20הידוק בשכבות של 
 % ממודייפיד. כולל פרישה של יריעה גיאוטכנית 

 
 ובהתאמה לדוח יועץ קרקע סעיף זה יבוצע רק באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט ובאישור המזמין 

לצורכי השלמת המילוי יובא מבחוץ עפר נקי, חפשי מאבנים, מטין, מחומרים אורגניים וכל חומר מזיק אחר. העפר 
 המובא והמקור ממנו הוא מובא טעונים בכל מקרה אישרו של מנהל הפרויקט.

ודגש בזאת שבעבודה זו כלול פיזור החומר בשכבות והידוקו בבקרה מלאה. כמו כן מודגש שהאחריות והתאומים מ
 על ביצוע הכרייה מאתר השאילה כולל ביצוע דרכי גישה זמניות באתר השאילה וביצוע חישוף מוטלת על הקבלן.

 מתאים לצורכי מילוי. את המילוי המובא יש להביא רק בסיום השימוש בעפר שנחפר בשטח ונמצא 
לפני פיזור המילוי המובא יש למדוד את פני שטחי הכביש כפי שבוצעו טרם הובא המילוי המובא להכין פנקסי 

 מדידה של המצב הקיים  חתומים ומאושרים ע"י המודד ומנהל הפרויקט. 
תי מדידות אלו יהוו את  באותו אופן יימדד בסיום העבודה, לאחר פיזור והידוק המילוי המובא, מצב פני השטח. ש

הבסיס לחישוב הכמויות. מודגש בזאת שלא ישולם כל תשלום נוסף על מדידות אלו ועל הקבלן לכלול זאת בסעיף 
 התשלום בעת הגשת הצעתו. 
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 החומר המובא יהיה לפחות בעל התכונות הבאות:
 

 מ ס"  10גרגיר מכסימלי                                                    
  30% גבול נזילות מכסימלי  

 12% מת"ק מעבדתי מינימלי   
 8% אינדקס פלסטיות מכסימלי  

 
 

 האפיון יהיה כדלהלן: 
 

( או חול חרסיתי לכוד מסוג חמרה קלה )דהיינו  25% - ל 10%בין  200ועובר נפה   10מכסימום עובר נפה  80%כורכר )
A-2-4  אוA-2-6   או  15%מעל  200לפי מיון א.א.ש.ט.ו, עם עובר נפהA-4  10או פסולת מחצבה )גודל אבן מכסימלי 

 (.30%, גבול נזילות מכסימלי 25% 200ס"מ. מכסימום עובר נפה 
 חומר אשר לא יענה על הדרישות הנ"ל לא יתקבל, לא ישולם ויסולק ע"י הקבלן מהשטח על חשבונו. 

 
 המדידה לתשלום:  

באם לא מדובר במילוי שהתשלום עבורו נכלל באחד הסעיפים בכתב הכמויות ישולם לפי לפי מ"ק חומר למילוי 
ס"מ, מהודק, מחושב תאורטית לפי המדידות שבוצעו ותוארו לעיל. התשלום יהווה פיצוי   20מובא, מפוזר בשכבות 

 ושא התאומים עם אתר השאילה. לכל העבודות שתוארו כולל חפירה, הובלה, הנחה פיזור, והידוק וכל נ
 
 

 הידוק מילוי רגיל 
 

העבודה תבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי תוך הרטבת החומר לרטיבות אופטימלית. הרבצת המים תעשה 
 בצורה שתבטיח הרטבה אחידה לאורכה ורחבה של השכבה . 

ס"מ . הידוק כל אחת משכבות המילוי יעשה על ידי מכבש  25ההידוק יעשה בשכבות שעוביין לאחר הידוק עד 
 (.  LINEAR STATIC LOADויברציוני בעל עומס סטטי קווי )

שעה תדירות המכבש לא תפחת  \ק"מ 3עד  2ק"ג לכל ס"מ אורך של התוף . מהירות המכבש במהלך ההידוק  35מעל 
הרץ(. ההידוק יעשה לכל רוחב השכבה עד שתיפסק שקיעת העפר מתחת למכבש .   20ת בדקה )ויברציו 1200מ 

לדרישת מנהל הפרויקט יבוצע מעקב אחר שקיעות תוך כדי הידוק חלקות ניסיוניות על ידי איזון השכבה וקביעת 
מכבש מספר מעברי המכבש כפונקציה של עובי השכבה על הקבלן להציג מסמכים המאשרים את יכולת ה

 שבאפשרותו לעמוד בדרישות הנ"ל . 
באזורי מילוי גבוה בו סוללת המילוי הנבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה בשלב קודם, יש לחפור מדרגות 

, יש לבצע מדרגות חפורות  20%מ'. כמו כן בקרקע טבעית ששיפועה מעל  2שרוחבן מקו המדרון הפנימי יהיה לפחות 
 בקרקע קיימת. 
חפירה זו בהתאם לדפי המדידה שיעשו בשטח ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט, וישולמו במסגרת סעיף   התשלום עבור

 החפירה. 
 

 המדידה לתשלום:  
באם לא מדובר במילוי שהתשלום עבורו נכלל באחד הסעיפים בכתב הכמויות ישולם לפי במ"ק ותכלול את כל  

ם ומדידת השקיעות לביצוע מושלם ולשביעות העבודות הכלים והחומרים המתוארים לעיל  לרבות הרבצת המי
 רצונו של מנהל הפרויקט .     

 
 

 אדמת גן
 

מ'.  1.0 -. האדמה תיחפר משכבת קרקע תחתונה מעומק גדול מ 41016העבודה תעשה בהתאם למפרט הכללי פרק 
. האדמה תהיה בריאה, ללא מחלות, עשבי בר ושורשים, הקבלן יקבל 5לא יעל על %  ס"מ 3 -אחוז האבן הגדולה מ

אישור ממנהל הפרויקט לפי דוגמא כולל אישור מעבדה שהאדמה מתאימה לצמחי גן. העבודה כוללת ניקוי השטח 
הוראות ס"מ במקומות המסומנים בתכניות ועפ"י  30מאבנים ועשבים אספקה פיזור ויישור של אדמת גן בעובי 

ס"מ פרט לקטעים שלאורך ריצוף ואבני שפה שם היישור    5 -מנהל הפרויקט. דיוק היישור לאחר הפיזור יהיה ל 
ס"מ נמוך מפני הנ"ל. כל העבודות יבוצעו בקרקע יבשה או לחה מעט. באם לפי דעתו של מנהל הפרויקט  5 -יעשה ב

ס"מ לפחות במחרשה או כל   20הקבלן לחרוש לעומק  הודקה האדמה יתר על המידה בשעת פיזור ויישור, יהיה על
 כל זה על חשבון הקבלן.    -כלי אחר מאושר, לאחר החריש תיושר האדמה כאמור לעיל 

ס"מ. האדמה תסופק ע"י הקבלן ממקורות העומדים לרשותו ולצורך כך יציג   40עובי השכבה המפוזרת והמיושרת 
אחר מוסמך שכרית האדמה הנ"ל נעשתה באישורם, וכן דרכי   הקבלן אישור מאת מנהל מקרקעי ישראל או גורם

 הגישה אל אתרי הכרייה  וממנו נעשו באישורם. 
 יישור גנני יתבצע לאחר הדברת העשבים או לאחר תוספת קרקע. 

 רואים את הקבלן כאילו לקח תנאים אלו בחשבון במסגרת מחירי היחידה. 
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 ב לפי תכניותאופן המדידה : במ"ק לפי הנפח התיאורטי המחוש
המחיר כולל את עבודות הכרייה, ההובלה, האישורים, פיזור החומר ויישורו, יישור גנני ויישור עדין וחרישה   

 במידת הצורך.    
 
 
 
 

 מצעים
 

 ס"מ כולל הידוק לכל שכבה 20שכבות בעובי  2מתחת לשטחי ריצוף , אספלט וגומי  מצעים 
 

 המפרט הכללי, לא יורשה השימוש בכורכר, חול ו/או עפר מיוצב.של  510321א. בניגוד לנאמר בסעיף 
ב. החומר למצע יהיה מדורג, מחומר מחצבה שהינם תוצר של גריסת אבן טבעית בלבד עובי שכבות המבנה הוא  

 לאחר הידוק.
ולא  ס"מ לאחר הידוק,  15 -של המפרט הכללי עובי השכבה לא יקטן בכל מקרה מ 510324ג. בנוסף לאמור בסעיף 

 ס"מ לאחר ההידוק. 20יעלה בכל מקרה על 
ד. אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה או ע"י מנהל הפרוייקט,בתחום המדרכות תונח שכבת מצע סוג א'  

ס"מ, בשתי  30ס"מ  או לפי הנדרש בתכניות, בתחום הכבישים  תונח שכבת מצע סוג א' בעובי כולל של  15בעובי 
במפרט  510322או לפי הנדרש בתכניות. המצע יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף ס"מ כל אחת  15שכבות של 

 הכללי. 
 

 תשומת לב הקבלן מופנית לחתך הטיפוסי לביצוע שכבות המצעים בשטחי הריצוף: 
 עובי השכבות הוא לאחר הידוק.     -
 מוד. א.א.ש.הו.  100דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה %      -

 באתר. 40%במעבדה, או  60%הנדרש בכל השכבות הינו לפחות ה. המת"ק 
ו. המצע ייסלל ברוחב המוגדר בתכניות בחתכים הטיפוסים ובפרטים או ברוחב שונה עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט. 

מנהל הפרויקט רשאי אף לדרוש מהקבלן לסלול מצע בעובי שונה מזה הרשום בתכניות. כמו כן רשאי מנהל 
 את הקבלן לסלול מצע בקטע כלשהו במועד מסוים לפי הנסיבות בשטח. הפרויקט לחייב

במפרט  51032ז. מתחת למתקנים שונים תונח בהתאם לתכניות שכבת או שכבות מצע מסוג ב' כמפורט בסעיף 
ס"מ כל שכבה, בהתאם לתוכניות ו/או הנחיות מנהל הפרויקט. פני השכבה ייושרו   20או  15הכללי בעובי של 

לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. יש לשים לב שבמדידה לתשלום של מתקנים שונים כמו שוחות וכד',  ויהודקו 
 כלול מחיר המצע בתוך מחיר המתקן, והוא לא יימדד בנפרד לתשלום. 

 
  5100.36אופן המדידה: לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות ללא ניכוי שוחות ותאים וכו' כמצוין בסעיף 

לי )אופני מדידה( התשלום יהווה פיצוי לכל העבודות, החומרים והכלים המפורטים לעיל לביצוע  במפרט הכל
 מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

 
 
 

 קירות תמך 
 

 בניית קיר תומך 
 
 

 בניית הקיר תיעשה ע"י יציקת בטון
 קונסטרוקטור.הנחיות ביסוס, עובי קיר, זיון, וסוג בטון יינתנו ע"י 

 לפני סימון קו הקיר יש לבצע מילוי אדמת גן לפי גבהים מתוכננים. 
 לפי תוכנית וקבל אישור מהמתכננת לפי יציקת יסוד והנחת טפסנות.  –יש לבצע סימון קיר  

 
 קיר הבטון יהיה בגמר טיח , כולל שכבת גמר בטיח אקרילי גוון ע"פ בחירת המתכנן 

 ס"מ. ע"פ בחירת האדריכל והנחיית העירייה  30ס"מ, רוחב  10וקופינג אבן, עובי 
 בניית הקיר תכלול תפרי התפשטות, פתחי ניקוז ע"פ פרטי קונסטרוקציה

 
 
 

 משני צדי הקיר.קופינג ע"פ מא אופן המדידה: בטון לפי מ"ק, גמר טיח לפי מ"ר
 .כולל כל העבודות המפורטות לעיל והחומרים הדרושים לבצוע מושלם של העבודה
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 ריצוף אבן משתלבת 
 

 מגרש חנייה: 
 ס"מ, חב אקשרטיין או ש"ע , גוון שחור + אפור 20/20/7מיסעה: אבן ריצוף מנקזת מסוג אקו סטון 
 ים, יריעות אקוטקסטיל וצנרת ניקוזע"פ פרט כולל שכבת חלחלול שכבות אגרגט

 
 אבן מסותת   12.512.5/6ס"מ גוון קווטל צבעוני+  20/20/6מדרכה ורחבת כניסה חיצונית :  

 
מסותת  7עובי  12.5/12.5ס"מ קוקטל אפור ופס דקורטיבי אבן משתלבת  25/25/7אבן משתלבת חצר בית ספר:  

 גוון לבן וקוקטל צהובים 
 

 המשתלבות, צבעיהן, איכותן ואופן הנחתן יאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט והאדריכל.דוגמת האבנים 
 האדריכל רשאי לשנות סוג וגוון אבן בהתאם למחיר שנקבע לריצוף במכרז.

 
 האבנים יהיו חרושתיות ממפעל העומד תחת השגחת מכון התקנים.

 הדרישות העיקריות לטיב האבנים: 
 ק"ג/סמ"ר לדוגמא בודדת. 450 –ג/סמ"ר אך לא פחות מ ק"  500 -ממוצע  -חוזק ללחיצה 
 מ"מ לדוגמא בודדת.  6 -מ"מ אך לא יותר מ 5.0ממוצע    -שעור שחיקה  

 .8כל זאת בהתאם לת"י 
האבנים המשתלבות יסופקו לאתר בחבילות ארוזות ויונחו קרוב ככל האפשר לאזור העבודה במקום שיאושר ע"י 

 מנהל הפרויקט. 
 פגומות לא תנוצלנה אלא לצורכי חיתוכים והשלמות. אבנים 

את האבנים יש להניח על גבי שכבת חול שתונח על גבי מצע מהודק ומפולס בהתאם לגבהים המצוינים בתכניות, 
 עבודת המצע המהודק הינה עבודה עליה ישולם בנפרד. 

(  4%ויבש )תכולת רטיבות מכסימלית שכבת החול תהיה בעובי המצוין בתכניות החול חייב להיות חול דיונות נקי 
 מ"מ(. 3לגבי אגרגט דק )עובי גרגר מכסימלי  3המתאים לדרישות ת"י 

 החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים ליצירת משטח אחיד.
 יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס ולפני הנחת האבנים. 

 
 ף יהיה כדלקמן: ביצוע הריצו

אבן שפה וכדומה( במקרה שהריצוף מסתיים  ,הנחת האבנים תחל מאלמנט שפה אחד לכוון אלמנט שפה שני )אבן גן
יש להתחיל בכל מקרה, להניח אבנים שלמות   .בקיר או בגבול מגרש רצוי להתחיל מאבן שפה הסמוכה לכביש 

 ולהשתדל ככל האפשר, שהגמר יהיה גם כן באבנים שלמות. 
הדבר אינו בר ביצוע, יש לחתוך את אבני הריצוף ע"י ניסור בכלי חשמלי )מסור מים בלבד!!(, לא יותר השימוש  אם

 בגיליוטינה או שבירה ידנית של אבנים, תוך הקפדה שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה
 
 

המגרשים או ערוגות )בהתאם לתכניות(  ס"מ( תותר/תידרש רק בצמוד לגבולות  3השלמה בבטון )עד רוחב של 
.ורק לאחר אישור מנהל הפרויקט .ובמקומות מיוחדים בכל מקרה השלמת הבטון תהיה עם פיגמנט בגוון הריצוף

  
 מ"מ.  4 -הרווח המכסימלי המותר בין אבני הריצוף לבין עצמן או בינן לבין אלמנטי השפה 

המתכננת ויעיר בשלב זה על לקויים אשר חובה לתקנם. אין הקבלן יכין שטח לדוגמא לאישור מנהל הפרויקט ו
 להמשיך בעבודה ללא אישור מנהל הפרויקט / המתכננת לשטח לדוגמא. 

 
-1500לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח באמצעות פלטה  ויברציונית בעלת כוח צנטריפוגלי של 

 מעברים לפחות.  3מ"ר. הידוק זה יבוצע ע"י  0.35-0.5הרץ ושטח של   75-100ק"ג ותדירות של  2000
 

לאחר גמר ההידוק הראשוני, יפוזר חול נקי על המשטח ויטוטא אל המרווחים בין האבנים. עם גמר הפיזור, יש  
 מעברים נוספים.  3 -להמשיך בהידוק בעזרת הפלטה ב
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יום עבודות בקטע מסוים, אסור  חובה להקפיד שכל המרווחים וכן בין האבנים לאלמנטי השפה מולאו בחול. עד לס
 לעלות עליו עם כלי רכב. 

 .אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש
 סטיות מותרות בבצוע הריצוף: 

 מ"מ.   10סטייה מותרת בבצוע מהגובה המתוכנן 

מטר(. הפרש גובה בין אבנים   5.0ום באורך מ"מ )המדידה ע"י סרגל מפרופיל  אלומיני  7סטייה מותרת במשוריות 
 מ"מ.     3 -סמוכות 

 
 

דוגמת הריצוף, כווני הריצוף ושילוב האבנים הצבעוניות יהיו בהתאם לתכניות שימסרו ע"י האדריכל או על פי 
 הוראות מנהל הפרויקט באתר. ריבוי דוגמאות או שינוי דוגמא, לא יהיו עילה לתשלום נוסף. 

כוללת, בהתאם לצורך ביצוע  אבן גן  בקצה הריצוף, התאמת גובה התאים והשוחות )ניקוז, ביוב, מים העבודה 
  ,וכד'( לגובה הסופי של פני הרצוף

 
ניקוז, מים, חשמל, טלפון וכד' הקיימים והתאמתם למפלס  ,כמפורט: הקבלן יבצע הנמכה או הגבהה של תאי ביוב

 .המתוכנן של הכביש או המדרכה
הפרוק הזהיר של תקרת התא וכל החומרים והעבודה  ,של הגבהה העבודה כוללת את עבודת החפירהבמקרה 

הדרושים לבצוע התקרה החדשה )תבניות, בטון, זיון ואביזרים(. התאמת המכסה כוללת התאמה לשיפוע פני 
   .הריצוף

  .החזיר התקרה למקומהבמקרה של הנמכה יש לחצוב ולסתת בקירות השוחה עד לגובה הדרוש ולאחר מכן יש ל
 .באופן שיתקבלו שטחים חלקים ונקיים 1:2את כל החבורים יש לסתום ולטייח בטיט צמנט נקי ביחס 

 .מחיר עבודות אלו כלול במחירי הנחת הרצוף
 

 אופן המדידה: 
לפי מ"ר של שטחים מרוצפים כשהמדידה הינה נטו בניכוי שטחי אבני גן וכו' והתשלום יהווה פיצוי לכל העבודות  

התאמת מפלסי   ,הנחתם, אספקת החול ופיזורו, עבודות ההידוק הריצוף ,המתוארות לעיל לרבות אספקת האבנים
 .צונו של מנהל הפרויקטביצוע מושלם של העבודה ולשביעות ר ,שוחות, ביצוע חגורות סמויות

 
 במה בנויה מריצפת דק 

 
ס"מ ,במרווחים  4.5X15במה מרחפת בנויה מדק עץ הכוללת  משטח עליון מלוחות עץ מאורן פיני מובחר במידות 

ס"מ על גבי הגבהות מעץ   60ס"מ )ליגרים( כל  5X10מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות  3של 
. עמודים 316ונסטרוקציית עץ המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה לפילוס, עמודים וק
תכנון /ביצוע לרבות צביעה סוג וגוון ייבחר ע"י האדריכלית. לרבות מילוי שכבת חצץ מתחת   -וקונסטרוקציית עץ 

 ופרישת יריעת פלריג למניעת נביטה.
 
 

 אופני מדידה: 
 ושביעות רצון המתכננת והמפקח מחיר למ"ר כולל כל הנדרש לשלמות הבמה

 
 אבן גן  

 
 , גוון חציל או שחור 10/20/100אבן גן במידות 

 
 הנחת אבן גן בקו ישר, מעוגל או קשתי ע"פ תכנית

 
 בפינות ערוגות גדולות יש לבצע ניסורים והשלמה ע"י בטון עם פיגמנט לפי אותו גוון. 

  19בהתאם לפרטי התכניות, תתאמנה לדרישות ת"י אבני השפה והגן מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה 
 .ותהיינה שלמות וישרות ללא סדקים, בועות אויר או פגמים

דליל   1:2לפי התכנית החיבור בין היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס  15 -האבנים יונחו על תושבת ומשענת בטון ב 
 .אבני השפה יונחו לפי התוואי המדויק כמסומן בתכניות

 
במקרה שלצורך מילוי מרווחים יהיה צורך בשימוש בטיט צמנטי יאושר גודל המרווח ע"י מנהל הפרויקט ואחר כך 

יבוצע. מודגש בזאת שבאבני שפה עם גוון יעשה השימוש בטיט צמנטי עם פיגמנט כגוון האבן שיאושר ע"י מנהל  
 הפרויקט.

 
 

 פינתיתבביצוע תיחום פינות שטח מרוצף יהיה שימוש באבני גן 
 איטונג או ש"ע  11430250או    11430260מק"ט       
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אופן המדידה: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את כל העבודות המפורטות לעיל והחומרים  
 .הדרושים לבצוע מושלם של העבודה

 
 

 על הקבלן לספק אבן דוגמא לאישור המתכננת לרבות דוגמת ריצוף •
 

 
 
 
 
 

 ללא פאזה  אבן גן 
 

 , איטונג או ש"ע, גוון צבעוני 11430127תיחום שטח המתקנים/דשא סינטטי באבן גן ללא פאזה, מק"ט 
 

  
 
 

אופן המדידה: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את כל העבודות המפורטות לעיל והחומרים  
 .הדרושים לבצוע מושלם של העבודה

 
 

 דוגמא לאישור המתכננת לרבות דוגמת ריצוףעל הקבלן לספק אבן  •
 
  

 
 אבן שפה

 
 ס"מ, גוון אפור  25/17/100תיחום חניות ע"י אבן שפה כבישית 

 
ותהיינה   19אבני השפה מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה בהתאם לפרטי התכניות, תתאמנה לדרישות ת"י 

 .שלמות וישרות ללא סדקים, בועות אויר או פגמים
דליל   1:2לפי התכנית החיבור בין היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס  15 -האבנים יונחו על תושבת ומשענת בטון ב 

 .אבני השפה יונחו לפי התוואי המדויק כמסומן בתכניות
לא תושלם כל תוספת עבור ביצוע אבני שפה מונמכת בקטעים המצוינים  ,של המפרט הכללי 46בנוסף לאמור בפרק 

 .או בקטעים עליהם יורה מנהל הפרויקט בכתב/בתכניות ו
 .ס"מ כפי שיקבע מנהל הפרויקט והחיתוכים יהיו במשור מכני 50ס"מ או  25אבני השפה בעקומות תהיינה באורך 

האבנים תסודרנה בצורה רצופה ללא שברים   .לא תותר שבירה ידנית של אבני השפה או השלמת יציקה במקום
 .תותאמנה כדי להשיג מגע מכסימלי האפשרי בנקודות החיבורבהתאם לרדיוסים שבתכניות ו 

מצידה הפנימי של אבן השפה בצד המדרכה או אי התנועה בעתיד, יש  ,במידת הצורך ולפי הוראות מנהל הפרויקט
 .מ' הידוק רגיל 1.0לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( מעפר ברוחב 

בכל מקרה של הנחת אבן שפה  .ור מעברים תכופים מסוג אבן אחת לסוג אבן אחרתלא תשולם כל תוספת עב
במקרה שלצורך   .באספלט קיים תכלול העבודה גם חיתוך האספלט בקו ישר ואנכי ומלוי המרווחים בטיט צמנט

מודגש מילוי מרווחים יהיה צורך בשימוש בטיט צמנטי יאושר גודל המרווח ע"י מנהל הפרויקט ואחר כך יבוצע. 
 בזאת שבאבני שפה עם גוון יעשה השימוש בטיט צמנטי עם פיגמנט כגוון האבן שיאושר ע"י מנהל הפרויקט. 
המדידה והתשלום: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את כל העבודות המפורטות לעיל 

 .והחומרים הדרושים לבצוע מושלם של העבודה
 

 אופני מדידה
 רך לרבות משענת בטון לרבות חיתוכים ומילוי מלט אפור בחיבורים.אבן לפי מטר או
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 מדרגות: 
 
 , איטונג או ש"ע 11552215מקט"  60מדרגה טרומית דגם מדרגה גושנית משושית   
 ס" באורך המדרגה  ע"י אבן סימון      60גוון צבעוני ע"פ פרט בתכנית. לרבות שילוב פס ריצוף רוחב   
 איטונג או ש"ע 12860706אזהרה, בגוון מנוגד וצבעוני , מק"ט   
 מאחז יד יותקנו לאורך מדרגות ושבילים המגשרים על הפרשי מפלסים ..   
 
 
 

 שוחת ביקרות 
חב וולפמן או ש"ע הכולל מסגרת יצוקה ברזל לשטחים מרוצפים ושילוב אבן משתלבת   -66מכסה מברזל דגם כרמל 

 במסגרת ככיסוי לשוחת ביקורת
 
 

 
 אופני מדידה

 מחיר ליחידה אספקה התקנה ומילוי אבנים משתלבות
 
 
 
 

 דשא סינטטי כולל שכבה בולמת
 

דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם "פוליגראס" תוצרת "פוליטן ספורט  בע"מ" או ש"ע ,המורכב משתי 
אלף   42דשא סינטטי )-מ"מ )ללא פסולת צמיגים( ,שיכבה עליונה  1-4בגודל  SBRשכבות.שכבה תחתונה פתיתי 

ת יצרן המתקנים וטבלת גובה משתנה בהתאם להוראו SBRתפרים למ"ר( עם מילוי חול סיליקט ,עובי שכבת ה 
 נמדד בנפרד -נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים .יבוצע ע"ג  מצעים מהודקים

 
 שכבה בולמת  -ריצפת גומי

 
 יצוקה ע"ג ריצפת בטוןTPV-E ריצפת גומי מסוג  
 , תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע,  TPV-E יציקת משטח גומי

וני בגוונים לבחירה )ללא שחור בשכבה עליונה(, שכבה תחתונה  צבע TPV-E גרגירי %100המורכב משכבה עליונה 
  בכל עובי שיידרש בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים SBR גרגירי

 
 
 

 גינון והשקיה.   - 41פרק 
 

 כללי 
 

 41הבטחון המיוחד פרק כתב כמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד  –המפרט הבינמשרדי 
 . 1-18במהדורתו האחרונה וכן המפרט הטכני של המחלקה לייעול השקיה, עמ' 

כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינויי, במקרה של סתירה בין המפרט הבינמשרדי  
 והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד הקובע.

 דת החיבור לרשת השקיה המתוכננת וליידע את המתכנן. לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקו
 תחילת הבצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור המתכנן. 
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 .  449כל האביזרים, הצינורות, והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן הישראלי  –טיב החומרים 
אישור מחדש לבצוע. כל תכנית  אם חלפו שנתיים ויותר מיום התכנון, יהיה על הקבלן לקבל –מועד ביצוע העבודה 

 שיצאה במסגרת מכרז, חייבת לקבל אישור המפקח לביצוע. 
 

 כל עבודות הגינון אל מול תכניות לביצוע חתומות ע"י מחלקת הגינון של עיריית הוד השרון  •
 
 

 הגדרות
 בכל מקום שמצוין "חפירה", יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול תוספת מחיר בשל כך. 

 
 תהוראות כלליו

כל עבודות ההשקייה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן בתוכניות ובפרטים ו/או במפרט  הטכני המיוחד  
 להשקייה, ועפ"י המפרט הבינמשרדי.

 
 

 מדידה וסימון
 

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים. 
 יש להתחיל את המדידה והסימון מנוקודות קבע בשטח. 

 על כל סטייה בשטח מהתכנית, יש לקבל את אישור המתכנן. 
 נקודות ההמטרה, ברזים ומגופים יסומנו ע"י יתד.

 
 המחיר:  

ליח' המדידה הנ"ל כולל את  כל העבודות והדרישות בהתאם למפורט במפרט המיוחד והכללי וכן כל האביזרים 
 הנלווים כולל לקבלת מערכת גמורה ומושלמת להפעלה. 

 
 

 חפירה 
 

חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים, ביוב, טלפון או חשמל  
 בתוואי החפירה של הצנרת. 

 עומקי החפירה יהיו כדלקמן: 
 

                 
 קוטר הצינור )מ"מ(

 
 עומק החפירה 

63-75      50 
40-50 40 

 30 ומטה        32
           

במקומות בהם אין אפשרות לחפור, או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על הצנרת הפלסטית ע"י שרוול. לאחר תיאום 
 עם המתכנן.

 
ס"מ מהעומקים הנ"ל ותרופד  15 -במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב

 ס"מ. 15באדמה נקייה מאבנים בעובי 
 חה נוחה של צנרת. רוחב החפירה יאפשר הנ 

 
 

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה ע"י הגדלת רוחב החפירה, או להעמיק 
 את החפירה בדרגה אחת לפחות.

 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול  

המצב לקדמותו. )ע"י מילוי מהודק של מצעים, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה ועוד( כלול  ולהחזיר את 
 במחיר השרוול. 

 
השרוול יהיה בהתאם לתכנון ובקוטר מינימום כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו, בתוכו מושחל חוט משיכה 

 מ"מ.  8מניילון בעובי 
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לי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק  ס"מ משו 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 
 של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון.

 
ס"מ מתחת למצע כביש )קרקע מקומית(,   70מ"מ. עומק  12.5יהיה מפי.וי.סי. לחץ מים דרג  -שרוול החוצה כביש 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  120כלומר 
 
 

ס"מ מתחת לפני  100ס"מ מתחת למצע מדרכה )בקרקע מקומית( כלומר  50עומקו יהיה  -כה שרוול העובר במדר
 המדרכה.

 ס"מ מתחת לפני המדרכה. 60ס"מ כלומר  35בין פתחי עצים במדרכה 
 שרוול יונח משטח מגונן לשטח מגונן, או שיונח עד בריכת הגנה הכל בהתאם למצוין בתכנית.

 
 מידה ולא ממשיכים בביצוע המערכת.קצוות הצינור והשרוול יסגרו ב

 שרוול קיים יחשף בקצוות וצינור ההשקיה יושחל דרכו. 
 

ס"מ עם מכסה בגובה  80, או 60הסתעפות בצנרת ההשקייה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכת בטון )ביוב( בקוטר 
 הריצוף. במכסה יוטבע סימון רשת השקייה. 

 
 
 
 צנרת ומחברים   
 

 מפוליתילאן. כל המחברים יהיו מסוג  פלסאון או ש"ע. כל הצרת והמחברים יהיו 
 לא יהיה שימוש באביזרי שן .

הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה, ללא מתיחה. אין לכופף את הצינור בקשת חדה מדי, אלא  
 לתאם זווית פלסטיק מתאימה.

 ם ואופן לא זה על זה. צינורות המונחים באתה תעלה, יש להניח אחד ליד השני ובשום פני
 יש לסמן בנפרד צינורות זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.

 צינורות העוברים בתוך שרוולים, יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. 
 במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר, יש להעבירו מתחת לקיר.

 אין לחבר קו הארקה )חשמל( לקו כלשהו במערכת.
 הקווים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע, כולל הצנעת הזבל ויישור גס. 

 
 על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם. 

 כל חיבורי המתכת והתברוגות ייעטפו בפשתן, כל חיבורי פלסטיק ייעטפו בטלפון. 
 לאחר שצינור עבר את טבעת האטימה, אם קיימת. את אביזרי החיבור מפלסטיק יש לסגור ביד

 
אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצינורות. כיסוי התעלות יהיה רק 

 לאחר אישור המפקח. מדידת הצינורות תעשה לפני סגירת התעלות. 
 

 מ' מאביזר יציאה. 2המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של 
 מ' מקו החלוקה, ויחובר עם שלוחות בקוטר המתוכנן. 0.5 -ממטיר הגיחה או ממטירי השסתום ייעשה כסימון 

 
 6כל הצינורות יהיו דרג 

 
 

 מערכת בקרה  
 

 לטפטוף ע"פ פרט בתכנית השקיה   "1.5מערכת  ראש
 

 ופירוק בצורה נוחה. א. כל אביזרי ראש הבקרה יהיו קומפקטיים, ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה  
 ב. מיקום מדויק של ראש בקרה יקבע בשטח בתאום עם המזמין והמתכנן.

עם פקק. לכל ראש בקרה יורכב ברז חי בקוטר   90ג. יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים, ע"י אביזר הסתעפות 
 לצינור גומי. 300עם חיבור מהיר  4/3"

הקפדה מרבית על קטרים, סקלות ודרגות סינון. סדר הרכבתם עפ"י  ד. האביזרים יורכבו עפ"י הפרט שבתכנית תוך 
 הפרט שבתכנית.

ה. רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש הבקרה גם אם לא צוינו בתכנית, ובכל מקום בו עלול להידרש פירוק 
 בעתיד, דוגמת מסנן, קוצב, ברזים וכד'.

 וי. סי או צנרת מגולוונת.פי.  -ו. הברזים יורכבו כלפי מטה עם זוויות קשיחות מ
 ז. כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח או מברונזה.
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 . קווי ברזי הגן יהיו "חיים", מוצאם בראש הבקרה, לפני מד המים.6ח. כל ברזי הגן בתכנית יורכבו על צנרת דרג 
ט. ראש הבקרה יוגן ע"י ארגז "ענבר" כולל מנעול או ש"ע , בגודל שיכלול את כל פרטי ראש המערכת. מידות הארגז  

תילקחנה לאחר בנית ראש המערכת בשטח, בהתאם למידותיו ובתוספת מרחב עבודה. הארגז יבנה במקביל לאבן  
 השפה או הקיר שעל ידם נקבע מקום הרכבת ראש הבקרה.  

 
 
 

 יהמחשב ההשק
 

 הערה: המחירים כוללים אישור בודק חשמל מוסמך.
מתוצרת חברת "אגם"  CELL-IRRIאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה  -אגם שמונה הפעלות  

תקשורת סלולרי   הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם 8-ל   STAND ALONE AFIKבקר השקייה ,   הכוללת:
GSM/GPRC 7.5, סוללה נטענת AH  12 V  מטען ,AC/DC   43מזוודים בקופסת הגנהV  65תקן-IP  כולל חיבור .

 לחשמל,  התקנה ואחריות לשנה. תאום מול  עם גינון עיריית ראשון לציון  
 
 

הוא מחובר לקיר, לעמוד או באמצעות ארון מתאים. המחשב יסופק יש לדאוג שהמחשב יהיה מעוגן כיאות, בין אם 
 עם קופסת הגנה. 

 מחשבה השקיה יהיה מסוג אקווה של חב' אגם או ע"פ הנחיות מח' גינון עיריית ראשון לציון 
 
 

 כיסוי הצנרת וקבלת העבודה
 

 הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות לא מכוסות. רק לאחר שטיפת הקווים ובדיקת לחצי עבודה     
 ונזילות יורשה הקבלן לכסות את התעלות. 

 הכיסוי ייעשה באדמה נקיה מעצמים קשים. 
 כיסוי התעלה ע"י הידוק ייעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י המפקח.  
    -8ס"מ לפחות ותכוסה בשכבת חול שלא תפחת מ 5תונח על ריפוד חול בעובי  מ"מ ומעלה 40צנרת מקוטר  

 ס"מ. 
 
 
 

 המטרה 
 

 תוצרת חב' 'הנטר' או ש"ע  MP1000או       I-20יותקנו ממטירים דגם   
 סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח לפני הביצוע. 

 טפלון בלבד.  ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפה ותוך שימוש בסרט  
 הסופי והשטח כולו כוסה בדשא. ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם 

 גובה פני ממטירי הגיחה כפני הדשא המכוסח. יש לדאוג לייצוב ממטיר  גיחה לפי גובה פני השטח.
 בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה,  למניעת כניסת לכלוך  הרכבת הממטירים

 לממטיר.
 ס"מ משולי הדשא, יהיה ללא התזה אחורנית.  50ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימאלי של 

 כיסוי סופי 
 לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת  אישור המפקח, יכוסו התעלות סופית באדמת גן  נקייה ללא אבנים. 

 יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות. יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.
 
 

 צנרת טפטוף
 

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש בקרה, נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף 
 להוראות אלה את האופייני לטפטוף.

לשטוף צינורות מחלקים ואחר לחבר לקו המחלק את שלוחיות הטפטוף ולשטוף. יש לדאוג  יש  -שטיפת הצנרת 
שמכל שלוחית יצא זרם מים זהה בעוצתו לזרם שבשלוחיות האחרות. רק לאחר השטיפה יש לחבר לקו מנקז  

 ולשטוף. 
 במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים המתאימים לסוג צנרת טפטוף בהתאם להנחיות בתכנית.

 נורות המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויוטמנו כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.הצי
כל קצות שלוחות הטפטוף יתחברו לצינור מנקז. הצינור המנקז יסתיים בבריכת ניקוז )הגנה(. צינור מנקז ללא 

 בריכת הגנה יסתיים במצמד + פקק )ללא קיפול צינור(. 
ות לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד תונחנה השלוח  -בשיחים 

 ויסתיימו בצד שני. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.
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 המרחק מצינור מחלק לטפטפת ראשונה לא יעלה על מחצית המרחק בין הטפטפות.  
מ"מ בצורת "ח"  3דות ברזל מגולוון שלוחות טפטוף תונחנה ע"ג הקרקע בצורה רפויה ללא מתיחה, ויתיוצבנה בית

 מטר.  2.0ס"מ, או ע"י מייצבים סטנדרטיים כל  30באורך 
תונחנה שלוחות   -בשטח המיועד לשיחיה חדשה תונחנה שלוחות הטפטוף לפני ביצוע השתילה. בשיחיה קיימת 

 הטפטוף כך שכל צמח יקבל טפטפת.
 במקביל לקווי הגובה, בשיחים מעל שורת השיחים. יש להניח את שלוחות הטפטוף  -בשטחים מדרוניים 

 ביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה.
 
 

 אופן המדידה  - 41.1.8
 

 צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, כולל כל האביזרים, המחברים,     א. 
 ההסתעפויות הדרושים להתקנת המערכת.             

 התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים   ב.  
 המפורטים בפרט.             

 ימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל הנדרש בפרט.  -ראש המערכת    ג.  
 אביזרים המופעים בכתב הכמויות כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש    ד. 
 נם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים  להתקנת אביזרים. אביזרים שאי             
 לביצוע העבודה לא ימדדו בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת.             

 בצינור תת קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש או בתוך קיר תומך המדידה
ם  כוללת פרוק/ניסור המדרכה )ריצוף גרנוליט או אספלט( הנחת הקו והחזרת השטח לקדמותו. כולל כל התיקוני

 הדרושים בריצוף, באבנים, גרנוליט ו/או אספלט.
 מ"מ ומעלה הנה תת קרקעית )אלא אם צוין אחרת(      20כל הצנרת בקוטר     
 ובמחירי הצנרת כלולה חפירה ו/או חציבה, הנחה וכיסוי.     
 
 

 מסירה סופית  -סיום עבודה  
  

ישביע את רצון היזם, יתקן הקבלן את הדרוש.  בגמר תקופת האחזקה ימסר השטח סופית ליזם. אם מצב הגן לא 
 משך הזמן לתיקון הוא על חשבון הקבלן, והיזם לא יארך לשם כך את תקופת התחזוקה. 

 
חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקייה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו  3. לאחר תקופה של 1

 פקח.עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המ
 
. יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת, בכל קו המטרה בממטרה ראשונה ובממטרה אחרונה. בקו טפטוף בתחילת  2

 הקו ובסיומו.
 
( שיוגשו   ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן AS  MADE. על הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" )3

ן הקבלן, על חשבונו, ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית.  ע"ח המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכניות מדידה שיכי
יום לאחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון   14התכניות תמסרנה למזמין 

 סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. 
 

 מפרט עבודות הכשרת קרקע וגינון. 
 

. בנוסף יש לפעול עפ"י האמור במפרט  41כמפורט במפרט הבינמשרדי פרק כל עבודות הכשרת הקרקע והשתילה 
 הטכני לגינון והשקיה של עיריית הוד השרון.

במקרה של סתירות בין המסמכים השונים, תינתן העדיפות בין המסמכים ע"י מנהל הפרוייקט ותאושר ע"י מהנדס  
 החברה. 

 להלן מספר השלמות ותיקונים. 
 
 כללי  

 
נתיים מיום התכנון למועד הביצוע יש להודיע למתכנן ולעירית הוד השרון ולקבל אישורם לנכונות א. באם חלפו ש

 התכנון.
ב. ברורים בנושא סוג הצמחים, כלי קיבול ומרחקי נטיעה יש לקיים עם המתכנן לפני מועד הביצוע וכל שינוי יאושר  

מם. יחד עם זאת רשאי מנהל הפרויקט לפסול  על ידו בכתב. על הקבלן לקבל אישור למקור השתילים ולשתילים עצ
שתילים שלא מתאימים או כאלו שאינם נראים לו. לגבי כל סוג עצים בוגרים מאדמה, יש לקבל אישור מנהל 

 הפרויקט או המתכנן לכל עץ בנפרד עוד במקום גידולו וטרם הוצאתו מהאדמה והובלתו לשטח.
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ישור לתחילתה יינתן ע"י מנהל הפרויקט. בכל מקרה אין לשתול ג. על הקבלן להודיע את מועד תחילת הנטיעה והא
עצים מעל קווי תשתית תת קרקעיים)ביוב ,ניקוז וכו'( ו/או מתחת לקווי תקשורת וחשמל עיליים, אלא לאחר קבלת 

 אישור מנהל הפרויקט בכתב.
צוין אחרת בכתב  חודשים מיום קבלת הגן, אלא אם כן  3ד. טיפול ואחריות לקליטת השתילים היא למשך 

חודשים מיום קבלת הגן. אחריות קליטה  12הכמויות. אחריות על קליטת כל העצים הבוגרים מאדמה היא למשך 
 חודשים.  6לגבי עצים מחביות היא 

 
ה. במסגרת אחריות הקליטה על הקבלן להחליף כל צמח שקמל ו/או לא נקלט קליטה מלאה. במידה ואין אפשרות  

 ים בוגרים, יוסכם בין המזמין והקבלן על פיצוי נאות. לשתילה חוזרת של עצ
 
 

 הכשרת קרקע ,זיבול ,ודישון
 

 א. הכשרת קרקע:
 ס"מ, כולל ניקוי, חישוף, יישור גנני ויישור סופי.  30עיבוד הקרקע לעומק 

 
 ב. הדברת עשבייה: 

עשבי בר ע"י קוטל עשבים מסוג ראונד אפ או ש"ע, וע"י חומרים מונעי הצצה. בשימוש בקוטלי מגע יש לרסס  
לאחר הנבטת השטח. יש לחזור על התהליך עד להדברת כל עשבי הבר ו/או עפ"י הוראת מנהל הפרויקט. אין 

 חרון.שבועות מתום ריסוס א 3להתחיל בשתילה אלא לאחר תקופת המתנה מינימלית של 
 ב לעיל כלולים במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.-כל העבודות המפורטות הסעיפים א ו

 
 ג. זיבול ודישון: 

בשטחי עצים, שיחים, צמחי כיסויי ומטפסים יסופק הזבל בבורות הנטיעה בנוסף לזיבול כל השטח ולא תשולם  1
 עבורו כל תוספת למחיר.

 ן.הזבל הנ"ל יסופק בכמויות כדלקמ
 ס"מ.(  20ליטר) יסופק רק לאחר קליטת העץ, כולל הצנעה ועידור לעומק  60 –עץ בוגר  -
 ליטר. 40 –ליטר ומעלה )חבית(   60עץ ממיכל -
 ליטר. 25  -ליטר 10-25עץ/שיח ממיכל -
 ליטר. 20 –ליטר  5שיח ממיכל -
 ליטר. 10ליטר ומטה  3שיח ממיכל -

לכל הצמחים שבתכנית, כוללת אספקת אדמת גן וערבובה עם הזבל.   הכנת התערובת לבורות הנטיעה/שתילה 2ג.
ס"מ( וחופשייה מאבנים, פסולת ועשבי בר רב שנתיים  30האדמה תהיה משכבה עליונה ופורייה )מקסימום לעומק 

 האדמה לא תהיה חרסיתית. על הקבלן לקבל אישור למקור האדמה וטיבה.
 בשטחי דשא  3ג.

ק"ג לדונם משני    80מ"ק לדונם, ודשן זרחני ואשלגני בכמות של  30רר בכמות של זבל בקר רקוב לחלוטין ומפו
ס"מ. מקור הזבל ומיני הדשנים  25סוגים. הפיזור יהיה שווה ואחיד לכל השטח ויוצנע מיד לאחר הפיזור לעומק של 

 טעונים אישור מראש.
 ה השונים ולא תשולם עבורם בנפרד. אספקת הזבלים/הדשנים פיזור והצנעתם כלולה במחירי השתילה/הנטיע 4ג.
 
 

 נטיעה ושתילה
 
 

 / ע"פ רשימת צמחייה 9עצים יוספקו גודל 
 / ע"פ רשימת צמחייה   4+3+ 6שיחים ייסופקו גודל 

 
א. מידות מכלים, צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מידות גדולות 

הצמח. כ"כ רשאי לא לאשר שימוש בשתילים בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל, מהמתואר בהתאם לסוג 
 איכות צמח, גיל, מחלות ומזיקים.

ליטר לפחות. העצים מעוצבים   60עצים שגודלו במצע מנותק מסוג פרלייט או ש"ע במיכל  -ב. עצים ממכלי חבית 
מ'. מילוי בור  0.75*:0.75*0.75בן כשנתיים. גודל הבור מטר לפחות  3. העץ בגובה 2קוטר גזע " - 9על גזע אחד. גודל 

אדמה גננית. יש   70קומפוסט ו %  30השתילה בתערובת אדמה גננית + קומפוסט מטיב מאושר בכמות של % 
 מטר.  2.5לתמוך בעזרת סמוכה מחוטאת עגולה באורך 

השתילה בתערובת אדמה גננית + קומפוסט  מ'. מילוי בור  0.4*0.4*0.4הבור  -ליטר  3ג. שיחים וצמחי כיסוי ממכלי 
 אדמה גננית.  70קומפוסט ו %   30מטיב מאושר בכמות של % 
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 מפרט תחזוקת צמחיה 
 

א. החזקת הצמחייה עפ"י תכנית הגינון המקורית. אין לשנות את סוגי הצמחים, אלא באישור מראש של המזמין  
 או האדריכל.

ש, ניקוי השטח מפסולת ולכלוך. עשבי בר חד או רב שנתיים יודברו ב. העבודה כוללת עידור ועישוב אחת לחוד
 בריסוס או בעידור, ריסוס נגד מזיקים ומחלות. הכל לפי סוג הצמחייה והוראות מנהל הפרויקט או המתכנן.

ג. צמחים מתים, חולים או שהתפתחותם איטית יוחלפו ע"י הקבלן בצמחים דומים מאותו סוג וגודל מיכל כמצוין  
נית הגינון, החלפת ושתילת מילואים תרשם ביומן תחזוקה הגן ותשולם לקבלן בנפרד, אלא אם נעשתה בתכ

במסגרת תקופת האחריות. שתילה חוזרת של עצים בכירים מחביות ואו אדמה תעשה רק לאחר תיאום וסיכום עם 
 המזמין.

פעמים בשנה.  3או ש"ע לפחות  20/20/20ד. הקבלן ידשן ויזבל את כל שטחי הגינון האינטנסיבי המושקה בדשן 
 בכמות בהתאם להוראות היצרן ומזמין.

ה. הקבלן אחראי לגיזום נכון של עצים ושיחים. כולל עיצוב ענפים ראשיים. גיזום ענפים יבשים חלשים ושבורים.  
 קטימת פרחים שקמלו. הרמת צמרת עצים. הכל עפ"י הוראות המזמין ואו המתכנן. 

 
 
 

 קיה ב.    הש          

ימים    7-5מ"ק לדונם(. כעבור    9-6מ"מ ליום )  9-6סה"כ    -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר    
ואחר כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם    מ"מ  7-5מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות  

ק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים מקומות ששקעו    3ימים מוסיפים דשן חנקני בכמות של    14להוראות המפקח. כעבור  
 ע"י הוספת אדמה תחת המרבד. 

 
 
 

 אבני פסיעה בשטח מגונן 

 ס"מ  100/80/60/40ס"מ מידות   10אספקת אבני פסיעה מסלע מנוסר , פראי, עובי 

 אבני הפסיעה יהיו שקועים בקרקע . פני האבנים חשופות לדריכה. ע"פ פרט ותכנית

 יש לאשר אבנים לאספקה מול המתכננת והמפקח, לרבות וגמת הנחה

 אופני מדידה

 אבני פסיעה לרבות הנחה ויישור
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 ריהוט חוץ 42פרק 
 

 סימון בתכנית ובתאום המפקחבחצר יש לספק ולהתקין ריהוט חוץ זה ע"פ 
 

 ביתן שומר 

 חב שחם אריכא או ש"ע 160ביתן שומר דגם גלבוע 

 

 מ' 130/160/290מידות 
 

 אופני מדידה: 

מחיר כולל אספקה והובלה, ביסוס ע"פ הוראות היצרן ותאום מהנדס קונסטרוקציה לרבות חיבור לתשתיות מים+  
 ביוב+חשמל ותקשורת

 
   ספסל טרומי

 "סאלרנו" חב' למון או ש"ע, בטון ומתכת בגוון צבעוני ע"פ בחירת האדריכליתדגם 
 
 

 עגול וקשתי  -ספסל טרומי
מ"מ, עץ מחוטא ומטופל כולל צבע .מחיר כולל אספקה  100/100דגם ספיראל חב למון או ש"ע. מושב מעץ אורן  

 והתקנה
 

 חיפוי מושב עץ ע"ג ספסל יצוק בטון
ס"מ , מלוחות טרפזיים ע"פ פרט.צבוע בשמן שקוף. קונסטרוקציית ברזל מגולוון   7מושב ספסל מעץ אורן , עובי 

או לחילופין קונסטרוציית ברזל. המושב ייבנה בקוים ישרים או מקשתיים/מעוגלים ע"פ   וצבוע בצבע הגנה ימי
 תכנית . 

 
 אשפתון 

 עגול דגם שיזף, חב שחם אריכא או ש"ע. אספקה והתקנה
 

 מתקן אופניים 
 זוגות אופניים  מצינור מכופף מגולוון וצבוע בתנור כולל שילוט תוצרת חן אופן או שו"ע  6-מתקן ל

 
 עציץ

ס"מ של "אקרשטיין" או שו"ע. מחיר כולל   80/80/55ץ מטיפוס "ארגז פרחים" מבטון טרום בצבע אפור במידות  עצי
 מילוי תעברות שתילה ושכבת טוף עליונה. קידוח פתח ניקוז והקשקיה בעציץ 

 
 ברזייה דגם אביב 

 2- ברזי לחיצה ב 2ם  ס"מ,ע 90ס"מ ובגובה  65/40ברזיה נגיש לנכים מבטון טרום בגמר חלק/מסותת, במידות 
, תוצרת "שחם אריכא"או ש"ע,בגוון אפור,לרבות ביסוס  2611גבהים מוגנים אנטי ואנדלים, דגם "אביב" מק"ט 

 ושוחת ניקוז
 

 ברזיה דגם שיאון 
 לשתיה ומילוי בקבוקים ,תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע  2063מבטון טרום בגמר חלק,  דגם "שיאון"  מק"ט 

 יסוס ושוחת ניקוז ומערכת קירור ,בגוון אפור,לרבות ב
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 טריבונות בטון / מגרש ספורט
 

 מושבי הטריבונות יהיו מאלמנט טומי שיותקן ע"פ משטחי בטון יצוקים ע"פ פרט קונסטרוקציה
 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור  40/40/50דגם אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרומי במידות 

 פרט לרבות השלמת ריצוף ע"פ 
 

 אופני מדידה
 מחיר למטר אורך , אספקה והתקנה

 
 שרפרשים: 

 , צבוע ע"פ בחירת האדריכל, חב למון או ש"ע40/40  80/80ס"מ  60/60קוביות מתכת ומושב עץ, 
 
 
 

 מתקני משחק
 סוג ודגם המתקן ע"פ המפורט או שווה ערך המאושר ע"י עיריית רעננה והאדריכלית

 התקנים למתקנים לרבות אישור העמדה והתקנה ממכון התקנים ויועץ בטיחות. על הקבלן לספק אישור מכון 
 שנים על המתקן וההתקנה . 5 -על הקבלן לספק אחריות יצרן ל

 תינתן אפשרות לשינוי דגם המתקנים ע"י העירייה או האדריכלית בהתאם לשווי ערך המתקנים. 
 
 
 ר או ש"ע גשר חבלים כולל עמודים וקורת עץ רובינה, חב גיל תיי .1

 
 
 גשר עץ רובינה, חב גיל תייר או ש"ע  .2

     
 עמודי פסיעה מעץ רובינה, חב גיל תייר או ש"ע .3
 

 
 
 מגלשה על גבעה + מאחזי טיפוס+רשת טיפוס/ ע"פ פרט ותכנית .4
 
 מתקן משולב אתגרי דגם יער מעץ חב גנית או ש"ע  .5
 
 מתקן דגם פלנטריום חב גנית או ש"ע  .6
 
 סימונים לישראל או ש"ע: קפיצה לרוחק, קלאס, קליעה למטרה, מצפן ציורי ריצפה , חב  .7
 
 מתקן קביים מעץ רובניה  .8
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 אופן מדידה
-קומפלט ליחדה כולל אספקה ביסוס והתקנה ע"פ הוראות היצרן, אישור מכון התקנים, אישור בטיחות ואחריות ל

 שנים  5
 
 

 גידור  44פרק 
 
 

ת. כל עבודות הריתוך, גלוון וצביעה כמפורט בפרק זה בסעיף מוצרי  כל המתכות לפי המידות ובעוביים שבתוכני
מסגרות כללי. הכל לפי הפרטים, החתכים והתוכניות. לא תינתן כל תוספת עבור מעקות בשיפוע, ברדיוס או בשינוי 

 זווית.
 
 
 

 גדר תיחום היקפית
 

 סימון בפרישת הקירות.+  קרן , ע"פ  2.50גדר דגם "ציון"  חב' אורלי גדרות או ש"ע גובה 
מ"מ,   60/40/2מ"מ, שני פרופילי עם אופקיים  80מ"מ במרווח של  25/25/1.5הגדר  עשויה מפרופילים ניצבים 

 . ע"פ פרט  RAL-7000מ' מגולוונת וצבועה גוון אפור  3.0מ"מ כל  60/60/2ועמודים מפרופיל 
 

 חזית דרומית של הגרש -גדר תיחום מגרש ספורט
  HDPPומפוליפרופילן  HDPEגדר  עשוייה פוליאתילן         SPORTNETחב    EQUIPLEXדגם גדר רשת     

  100X 100מ'.  רשת  4.00עד  -ק"ג למ"ר, גובה משתנה  850בדחיסות גבוה, בעלת יכולת נשיאה של משקלים עד 
מ'.  6מגולוונים כל  מ"מ 100/100וחימצון .לרבות עמודים מפרופילי ברזל   U.Vגידים  כולל הגנה של   54מ"מ 

 שנים.  5 -מחוברים עם פלטת ברזל לקיר הבטון. רשת של חב עזריאל ע.י סחר שיווק בע"מ, לרבות אחריות ל
 

 שערים: 
 

מ"מ   60/40/2.2ס"מ  , מסגרת מפרופיל  145/200שערי מילוט / תיחום  :  חד כנפי מגולוון דגם "ציון" במידות 
 ע"פ פרט    RAL-7000צביעה אלקטרוסטטית גוון אפור תוצרת "אורלי" או ש"ע כולל גלוון ו

 
מ"מ תוצרת  60/40/2.2ס"מ  , מסגרת מפרופיל  250/200שער כניסה ראשי:  דו כנפי מגולוון דגם "ציון" במידות 

 ע"פ פרט    RAL-7000"אורלי" או ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית גוון אפור  
 

מ"מ  , ניצבים  100/100/4ס"מ, מסגרת מפרופיל  450/200ש"ע במידות  שער דו כנפי מגולוון דגם "ציון" או
מ"מ  80/80/2.6או פרופיל   2/" 2.6מ"מ,לרבות עמודעם מצינור קוטר  99במרווח של  3/4/"2.2מצינורות קוטר 

 ס"מ ופרזול  80/80/80מבוטנים ליסודות בטון ליסודות בטון במידות
 

 אופן המדידה:  
 

 אספקה והתקנה לרבות כל החיבורים והאביזרים הנדרשים. מחיר ליחידה 
 

 מאחז יד  
 

המעוגנים      1" 1/2ס"מ מחובר לניצביםמצינור    95מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה  42מאחז יד מצינור קוטר  
 לריצפה, לרבות פין עליון לחיבור המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע 

 
 אופן המדידה:  

 
 נה לרבות כל החיבורים והאביזרים הנדרשים. מטר אורך אספקה והתק

 
 מסגרות:

 
 נישות : חשמל תקשורת , מונה מים וחדר אשפה: 

 
 יותקנו דלתות מתכת להסתרה , מפח מחורר מגולוון וצבוע לפי פרט בתוכנית 
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 פחים מוטמנים 
 

 ביצוע התקנת פח מוטמן ע"פ המפרט הנ"ל, באישור העירייה 
 ומחלקת תבאורה ש"ע ע"פ אישור המפקח 

 
 גמר חזותי של הפח יהיה באבני פסיפס דמוי אבן טבעית
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 אספלט למגרש ספורט ומסלול ריצה
 

ומעליה, שכבת  3/4ס"מ גודל הגרגר " 4ס"מ יבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת תחתונה בעובי   7אספלט בעובי 
 פיזור, ריסוס בטומניבין השכבות ופילוס האספלט בפינישר. , לרבות  3/8ס"מ גדל מקסימלי  " 3אספלט בעובי 

 אופן המדידה: לפי מ"ר שטח מגרש ושטח מסלול הריצה 
 
 

 ציפוי מגרש ספורט ומסלול הריצה: 
 

תוצרת חב' ספורט הדרום או   TLV ACRYFLDX-PLUSציפוי מגרש ספורט ומסלול ריצה בציפוי אקרילי מסוג 
 ש"ע 

 
 סימוני מגרש ומסלול ריצה 

 
 ימון מגרש כדור סל, כדור עץ, קט רגל, מסלול ריצה יבוצעו בצבע פוליאוריטן מתאים,ס
 הסימון לפי הוראות התקן החדש 

 
 אופן המדידה: לפי יח' למגרש 

 
 

 מתקני ספורט: 
 

משני הצדדים, מגן לוח, מגן גוף וסל מתכוונן,   U.Vלרבות לוח שקוף בעלי הגנה   2000מתקן סל בסקט  .1
 )ברגי יסוד( 3/4( לרבות עוגנים " 20- )ב 100/100/100סודות עיגון וביטון י

 
שערי קט רגל בעל "אישור דגם של מכון התקנים הישראלי" הכולל בדיקה מלאה להתאמת תקן הישראלי  .2

EN749 דגם ספורט הדרום או ש"ע . 
 

מכון התקנים בעל "אישור דגם של -מתקן כדור עף מברזל צבוע ע"פי בחירה כולל מנגנון למתיחת רשת .3
 -ציוד ספורט: ציוד כדור עף  - 2חלק  5515הישראלי" הכולל בדיקה מלאה להתאמת תקן הישראלי ת"' 

 . דגם ספורט הדרום או ש"ע2004דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה ממרץ 
 

אספקה והתקנה שער למגרש כדור יד תקני מעוגן לקרקע לרבות כל החיזוקים והחיבורים,הגילוון  .4
" של חברת 3צביעה וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט)כולל רשתות(, כדוגמת דגם "אנטי ונדלי וה

 "ספורט הדרום" או שווה ערך 
 

 זוג שרוולים לעמודי כדור עף בלתי מחלידים, מבוטנים ברצפה כולל רוזטות אלומניום ומכסה מתכת ננעל .5
 

 בור קפיצה  + אדן עץ לניתור לרוחק  לרבות חול  .6
 

חפירת הבור תתבצע על ידי כלי מתאים בהתאם לתנאי המקום ) בובקאט   -חפירה  •
  )ס"מ( 830/275/35מיני מחפרון/מחפרון( כאשר מידות הבור יהיו /

תשתית הבור הינה חצץ לצורך ניקוז המים שמחלחלים כלפי מטה לבור  -תשתית  •
 הניקוז. 

רצפת הבור תיהיה בעלת שיפועים אשר יצרו ניקוז לבור נוסף בעומק של   -ניקוז  מערכת •
 ס"מ שימולא על ידי חצץ כתשתית להנחת החול.  100ס"מ וברוחב  60

  ביטון מסגרת ארגז החול •

 ע"פ פרט  חב' ספורט הדרום או ש"ע  •
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 למכרזרשימת תוכניות קונסטרוקציה 
 

 026-009 – מספר פרויקט 

 
 סטטוס  תאריך מהדורה מספר תכנית  תכנית שם  מס

 תכנית יסודות 1
026-009-

010 
 למכרז  30.05.2022 1

 תכנית פרטי יסודות 2
026-009-

011 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 - 0.15תכנית רצפה במפלס  3
026-009-

020 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 +  3.75תכנית תקרה מפלס  4
026-009-

030 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 +   7.65תכנית תקרה מפלס  5
026-009-

040 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 +   11.55תכנית גג תקרה במפלס  6
026-009-

050 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 תכנית ממ"מ שלב א 7
026-009-

300 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 תכנית ממ"מ שלב ב  8
026-009-

301 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 גיליון פרטים 9
026-009-

500 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 תכנית פיתוח 10
026-009-

600 
1 

30.05.2022 
 למכרז 

 פרטי פיתוח 11
026-009-

601 
1 

30.05.2022 
 למכרז 
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 קובץ שם מבצע

 במחשב 

 מספר סטטוס

 מהדורה 

 תאריך

 עדכון 

 מספר תוכנית  שם

 גיליון
      

 בניין

 רזניקוב יגאל
 

 01 תכנית תברואה קומת קרקע  01/06/2022 9 מכרז

 רזניקוב יגאל
 

 02 תכנית תברואה קומה א  01/06/2022 9 מכרז

 רזניקוב יגאל
 

 03 תכנית תברואה קומה ב  01/06/2022 9 מכרז

 רזניקוב יגאל
 

גגות תכנית תברואה  01/06/2022 9 מכרז  04 

 רזניקוב יגאל
 

פיתוח( ) GPתכנית תברואה  01/06/2022 9 מכרז  05 

 רזניקוב יגאל
 

 06 אינסטלציה סניטרית סכמת מים 01/06/2022 9 מכרז

 רזניקוב יגאל
 

 1 תכנית ספרינקלרים קומת קרקע  26/05/2021 7 מכרז

 רזניקוב יגאל
 

 2 תכנית ספרינקלרים קומה א  26/05/2021 7 מכרז

 רזניקוב יגאל
 

 3 מערכת ספרינקלרים קומה ב  26/06/2022 7 מכרז
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת תכניות 
 תברואה וספרינקלרים 
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 בית ספר יסודי הוד השרון   - חשמל רשימת תכניות  

 

 תוכנית ' מס תאור תוכנית  מהדורה  הוצאה  תאריך 

L-2341-001 תכנית פיתוח  מכרז  0 15.05.2022  

L-1234-002 תכנית הארקת יסוד                                  מכרז  0 15.05.2022  

 מכרז  0 15.05.2022
 תעלות חשמל תקשורת , תקשורת ,  קומת קרקע תכנית כח

L-1234-003 מ "ומנ  

 מכרז  0 15.05.2022
 תעלות חשמל תקשורת ,  תקשורת , קומה ראשונה תכנית כח 

L-1234-004 מ "ומנ  

 מכרז  0 15.05.2022
 תעלות חשמל תקשורת ,  תקשורת,  שניה תכנית כח קומה 

L-1234-005 מ "ומנ  

L-1234-006 תכנית תאורה קומת קרקע  מכרז  0 15.05.2022  

L-1234-007 תכנית תאורה קומה ראשונה  מכרז  0 15.05.2022  

L-1234-008 תכנית תאורה קומה שניה  מכרז  0 15.05.2022  

L-1234-009 קומת גג   ותאורה   תכנית כח  מכרז  0 15.05.2022  

  לוחות חשמל    

 מכרז  0 15.05.2022
 י "נ בגב מונה חח"מ לוח ראשי  

 חד קווית  תכנית   
1234 -050-100-P  

P-300-011- 1234 תכנית חד קווית  Aלוח ראשי  מכרז  0 15.05.2022  

P-033-031- 1234 תכנית חד קווית ( ד" ממ ) חדר טכנולגיה   A1לוח משנה  מכרז  0 15.05.2022  

           15.05.2022 P-043-041- 1234 תכנית חד קווית (  ד" ממ )חדר מדעים   A2לוח משנה  מכרז  0   

P-261-111- 1234 תכנית חד קווית  Bלוח חשמל קומה ראשונה ראשי  מכרז  0 15.05.2022  

P-133-131- 1234 תכנית חד קווית (  ד" ממ ) חדר אומנות    B1לוח משנה  מכרז  0 15.05.2022  

P-227-211- 1234 תכנית חד קווית   Cלוח חשמל קומה שנייה ראשי  מכרז  0 15.05.2022  

P-233-231- 1234 תכנית חד קווית ( ד" ממ )חדר טכנולגיה    C1לוח משנה  מכרז  0 15.05.2022  

P-243-241- 1234 תכנית חד קווית (  ד" ממ )חדרמדעים    C2לוח משנה  מכרז  0 15.05.2022  

P-303-301- 1234 לוח חשמל פילר מגרש ספורט תכנית חד קווית  מכרז  0 15.05.2022  

P-111- 1234 קופסת שרות תוצרת פלאזולי  מכרז  0 15.05.2022  
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 רשימת תכניות מיזוג אוויר 
 

 

 

 

 

 

 קובץ שם
 במחשב 

 מספר סטטוס
 מהדורה 

 גיליון מספר תוכנית  שם עדכון  תאריך

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 1 26/05/2022 5 מכרז קומה קרקע   - 
חלק א -  

1 

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 2 26/05/2022 5 מכרז קומה קרקע   - 
חלק ב -  

2 

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 3 26/05/2022 5 מכרז  -קומה א  - 
 חלק א

3 

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 4 26/05/2022 5 מכרז  -קומה א  - 
 חלק ב

4 

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 5 26/05/2022 5 מכרז  -קומה ב  - 
 חלק א

5 

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 6 26/05/2022 5 מכרז -קומה ב  - 
לק בח  

6 

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 7 26/05/2022 5 מכרז   -גג טכני  - 
 חלק א

7 

בית ספר הוד  
 השרון

Sheet - 8 26/05/2022 5 מכרז   -גג טכני  - 
 חלק ב

8 
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  בית ספר יסודי 24 כיתות / הוד השרון

  רשימת תכניות -  פיתוח נוף 
 

 תאריך עדכון קנ"מ מס' תכנית  שם תכנית 
 

 סטטוס 

 תכנית עבודות עפר 
 

00-012021-034561753  1:250 

 

 

25.05.2022  

 מכרז

תכנית פיתוח  
 כללית 

 

01-012021-034561753  1:100 25.05.2022  

 מכרז

תכנית סימון 
 וגבהים 

02-012021-034561753  מכרז 25.05.2022 1:100 

חתכים 
ופרישת  
 קירות 

03-012021-034561753  מכרז 25.05.2022 1:100 

 
 פרטים 

 

04-012021-034561753  מכרז 25.05.2022 - 

תכנית 
 השקיה 

05-012021-034561753  מכרז 25.05.2022 1:100 

תכנית 
 צמחיה
 

06-012021-034561753  מכרז 25.05.2022 1:100 


