
 

 

 המבנה  1

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

בניית מבני חינוך ירוקים הינו הליך תכנון ובנייה המצריך גישה משולבת מערכתית, המערבת גופים סביבתיים, יזם הפרויקט, פיקוח מטעם   
היגוי פדגוגי, אנשי התחזוקה של המבנה ויועצים מקצועיים, לצד המתכנן, החל משלב התכנון. תכנון ובניית מבני היזם, אנשי ביצוע, צוות  

 חינוך ירוקים אינה משימה בלתי אפשרית, הידע קיים וכל שנותר הוא ליישם אותו. 
סביבת לימודים בריאה יותר ושעלות   המפרט המובא להלן מטפל במספר נושאים כדי למזער את הנזק לסביבה, בצד יצירת מבנה המאפשר

 - התפעול שלו נמוכה יותר יש לעמוד בדרישות ובמפרט. מטרות המפרט  
 לצמצם את ההשפעה של מבנים על הפרת האיזון האקולוגי בעולם)התחממות כדור הארץ(  (1
 ליצור מבנה חסכוני בצריכת האנרגיה שלו וצריכת משאבים בכלל. (2
 ובריאה יותר לתלמידים ולמורים לאפשר סביבת לימודים טובה   (3
 ליצור סביבה חינוכית עם דגשים ירוקים למען קידום המודעות לנושא.  (4
 . 1וקבלת תו תקן כוכב    4חלק    5281להקים מבני חינוך בהתאם לתקן   (5

 כללי
 )חובה(

דרישות חוזר המנהלת הכללית הוראות קבע מבנה בית הספר לרבות כל חדריו, במבנים, בחללים על ייעודיהם השונים ומערכות המבנה יענו על    
או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ״ל.   2013שבט התשע״ג פברואר    -(א(  6סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/ 

פרט הבין משרדי ומפרט המ  2חלק   5282, תקן ישראלי  4חלק    5281תקן ישראלי  בהתאם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו, התקנים הישראלים,  
במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות, המפרט הטכני המיוחד להלן בא להוסיף על כל הנדרש להלן.  זה, המעודכנים בעת ביצוע העבודה 
 תיבחר החלופה המחמירה מבניהם. 

 

 כללי
 )חובה(

גבול מחוץ ל)אחד( מ'    1כל עלויות הבינוי של מבנה האגף החדש ועד  את  הצעת המחיר להקמת בית הספר תקבע כמחיר פאושלי ותכלול   (1  
החיצוניות , המעקה והמדרגות  המחזיקים אותה  , העמודיםבקומה ראשונההמרפסת  , בנוסף יכלל בתחום הפאושל:  הבניין )קונטור המבנה(

. אלומיניום מעל דלתות יציאה מהמבנההגגוני  ; וכל ראשית הקל המחובר למבנה והעמודיםגגון הכניסה ההמקשרות אותה למפלס החצר; 
 ם בתוכניות והמפרטים הנכללים במסמכי המכרז וביצועם בהתאם למפרטים המיוחדים. המחיר יכלול  את כל האביזרים והמתקנים המתוארי

פתיחת פתחים לצורך העברת תשתיות, פירוק זהיר של תקרות במבנה הקיים והתקנתן העתקת הפרדות קיימות,  עבודות שיכללו בין היתר   (2
 החזרת המצב לקדמותו. מחדש, הכל במידות ובמקום שיסומן בתוכניות הביצוע. כל העבודות כולל  

גבול הבניין ועד ההתחברות חוץ ל מ' מ  1-הצעת המחיר הפאושאלית לא כוללת את עבודות התשתית והפיתוח הכרוכות בפרויקט החל מ (3
, באופן מלא למבנה המחוברים  )קומה א'(,  המסדרון החיצוני והטריבונות  למען הסר ספק,  בנפרד.יים. עבודות אלה יתומחרו וימדדו  למצב הק

 . לצורך תמחור המבנה ומפורטים בסט האדריכלות  חלק בלתי נפרד ממנו  נחשבים
 השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.-השרון, באמצעות הוד-עיריית הודובמימון המזמין    ייד -תכנון ורישוי פרויקט זה נעשה על (4
סופיות, וכן תכניות ביצוע שתימסרנה לקבלן לקראת התחלת הביצוע למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התכניות המצורפות למכרז זה אינן   (5

 ובמהלכו הן התכניות הקובעות, וכן כל תוספת/שינוי/תיקון לתכניות כפי שידרשו ע"י העירייה ו/או הרשויות המוסמכות על פי כל דין. 
לביצוע   turn key projectאושלי" כולו  מהות העבודות והתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה, הוא לבצע את הפרויקט "הפ (6

מושלם, מדויק ומקצועי, בהתאם ללוח הזמנים וליתר הוראות חוזה זה, על בסיס מחיר סופי, כהגדרתו לעיל. ולמסור את הפרויקט לעירייה 
והעמידה  , הבדק, האחריותבמצב סופי וראוי וכן, לקבל את כל התחייבויות העירייה כלפי גורמים ורשויות אחרות בכל הקשור לטיב העבודות

 בלוחות הזמנים, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות חוזה זה.

הגדרת התחום 
 הפאשולי
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כיתות חינוך מיוחד וחדרי עזר, מעבדות מחשבים   ביתן שומר,   , חדרי מנהלה,לימודכיתות    24המכיל   תלת קומתי מבנה  מבנה ביה"ס הינו   ■

וחדרים   המשלב בו אזורי שהייה משותפים בעלי חלל גבוה  כיתות אקוסטיות, חדרי שירות, חדרי שירותים ופירים ,ומדעים, ממ"מים

. לרבות גגונים מעל דלתות ומדרגות גישה לחצר המרכזית  מסדרון חיצוניופכת למרפסת יציאה מהקומה הראשונה שה. לרבות  טכניים

והצללות המחוברות לקירות   גגון כניסה בנוי המחובר למבנה על עמודים   ,)ראה פירוט ברשימות(  בקומת קרקע וא'  הכניסה למבנה

 , והצללה ע"פ החומר התכנוני המצורף. הצפוניתבחזית  . לרבות אזור מקורה חיצוני למבנה,  המבנה

 המבנה יבוצע בשני שלבים בהתאם לתוכניות העבודה ויש לקחת את הנ"ל בחשבון בכל העבודות הזמניות בקו התפר. ■

 

 המבנה
 )חובה(

  

 .בדו"ח הקרקע  שניתנו ע״י יועץ הביסוס נחיות הביסוס לפי תנאי הקרקע וה  וביסוס כלונסאות  עבודות עפר ■

 יש לבצע בדיקה נוספת ע״י גיאולוג מומחה שיקבע את התנאים לשימוש   , במקרים בהם קיים סיכון גיאולוגי וקימת דרישה של יועץ הקרקע ■

 בשטח המבנה המוצע.       

   ביצוע עבודות עפר כגון חפירה ו/או חציבה, חישוף, חפירות ו/או חציבות לראשי כלונס, קורות יסוד וכו' לכל עומק נדרש   ■

 כלול בהצעת המחיר הפאושלית.   החדש בלבד  בתחום המבנה         

 בתחום המבנה החדש בלבד,  עבודות גישוש לכל המערכות   הכשרה של השטח לרבות פירוק כל האלמנטים  ,הקבלן ישלים ככל הנדרש   ■

 )חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכ"ו( ופינוי פסולת לאתר פסולת מורשה ולפי הנחיות המפקח. וכן כל עבודת פירוק הדרושה ע"מ להביא את        

ביטויו במפורש בתוכניות   המגרש ממצבו הנוכחי למצבו הסופי המתוכנן לרבות כל פרט ו/או אביזר ו/או אלמנט נוסף שלא מצא את       

 סתר. הכול קומפלט כמפורט בתוכניות ובמפרט ולפי הנחיות המפקח באתר. נגלה או נ  ובמפרט,

 על הקבלן לבצע בדיקה לפני תחילת עבודות ההריסה לתכולת כל עבודות ההריסה. גם אם לא נכתבו במפורש במפרט זה או סומנו בתוכניות    ■

 הפירוק, הנ"ל יהיה כלול בהצעת המחיר של הקבלן.        

 לן לבצע פירוק של אלמנטים על מנת לבצע התקנה של מערכות חדשות ו/או התחברות עם מערכות חדשות למערכות בו נדרש הקב  בכל מקום  ■

 קיימות, יבצע הקבלן את הפירוק בצורה זהירה וידאג, לאחר התקנת המערכות, להחזיר את האלמנט שפורק לקדמותו. בכל מקרה של נזק       

 ראי להחליפו בחדש. שיגרם לאלמנט מפורק יהיה הקבלן אח      

 .עומקוללא הגבלת  כולל ראשי כלונס    CFAת  בשיטהכלולים בתחום במבנה, יבוצע  ת  כלונסאוהביסוס   ■

 שולם כל תוספת מעבר לכך.תכלול במסגרת המחיר הפאושלי ולא    כל האמור לעיל ■

  קומות.   ארבעיבוצעו לנשיאת  מודים והרכיבים הנושאים  היסודות הע ■

     

 יסודות
 כללי
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  ציוד כיבוי אש בבתי) , בהתאם לתקנות שירותי הכבאות 2008יבנה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש  בנה בית הספר  מ ■

   , בהתאם לחוזר המנהלת הכללית של משרד החינוך הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות  523בהתאם למכ״ר    1972ב  "התשל  (ספר      

 , המעודכנים בעת ביצוע העבודה ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות.2013שבט התשע״ג פברואר    - )א(  6חינוך עג/      

  דרישות למוסדות )  4חלק    921ייעשה לפי דרישות תקן ישראלי    ,אקוסטיות וכדומהתקרות    ,חיפויים  ,כולל ציפויים  , השימוש בחומרי בנייה ■

 "ל.עידה על עמידה בדרישות התקן הנהמ  , ציג תעודת בדיקה של מעבדה מאושרתיש לה  .(חינוך      

 ש של חללים בעלי סיכון לרבות הפרדת אש של קומות הבניין, חדרי מדרגות מוגנים, הפרדת אש של פירים ורטיקלים, הפרדת א  - מידור אש   ■

 . 2008הכל ע״פ תקנות התכנון והבניה בטיחות באש    - ו  "וכ , הפרדת אש בין אגפים )כולל קולרים סביב צנרת פלסטיק(אש מיוחד      

 ועל פי הנדרש בתקנות שירותי הכבאות )לבתי ספר(. והנחיות יועץ הבטיחות ■

 כן בעת ביצוע העבודה.דהמעו  536כ״ר  משטר הפעלות מערכות בטיחות באש )אינטגרציה( על פי מ ■

 חשמל קבוע במבנה כשבדיקת האינטגרציה תבוצע אך ורק  ■

 אישור לבדיקת אינטגרציה יבוצע על ידי מעבדה מוכרת או מת״י בלבד  ■

 שינוי אשר יידרש ע"י רשות הכבאות תכנית כיבוי אש טרם אושרה סופית ע"י רשות הכבאות. כל    ,המזמין מודיע כי נכון ליום פרסום המכרז ■

 כלל בעלות הפאושלית של הפרויקט.יוי  תכנון הקיים יחייב את הקבלןלביחס        

 , כאן.מערכת כיבוי אש אוטומטית  התכנון כולל מע' מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש ודרישות ת"י ולמפורט בסעיף  ■

 

 )חובה( מידור אש  

  
  תקנים ישראלים, והנחיות והבניה,  ויבוצע בהתאם לחוקים, לתקנות התכנון   ות ושטחי חוץ יהיה מונגש מבנה בית הספר לרבות חצר     ■

 יועץ הנגישות.        
 נגישות 
 )חובה(

  

כיתות אם  ששבבנייה ירוקה וכן לדרישת העירייה ל , לדרישות ת"י עבור מוסדות חינוך  1חלק    2004יבוצע בהתאם לת״י  בית הספר    מבנה ■

 אקוסטית. נגישות  
 אקוסטיקה

 )חובה(
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 ומעלה.  30  –חובה להשתמש בבטון ב   ■

 או פחות בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.  30-יבוצעו בבטון ב אלמנטים מישנים )כגון חגורות בבניה, גב קירות אבן(   ■

 חובה לכלול מוספים לצמצום הסדיקה בתערובת הבטון לרצפות ולקירות תת קרקעיים. ■

 חובה להקפיד על כיסוי מלא של הזיון עפ"י הנחיות הקונסטרוקטור.  ■

 ככלל, לא תותר חציבה ו/או קדיחת  אלמנטים קונסטרוקטיבים מראש.יש לתאם ולבצע את כל המעברים והצנרות המתוכננות לעבור דרך   ■

 מעברים באלמנטים קונסטרוקטיבים לאחר ביצועם )יציקה / התקנה(.      

 כללי

 )חובה(

  

 .מפרטהע״פ  קומות הנוספות  מבנה, על מנת לוודא את עמידותו. החישוב יכלול גם את ההלכל    413ע״פ תקן  נעשה    חישוב סייסמי  ■

  ות ציבורית גבוהה( ובהתאם לנזקיםהמבנה תותאם לחשיבות מבנה בקבוצה א' )מבנה בעל חשיב  בוצעההגנה הסיסמית שעבורה ירמת   ■

 .1.5הסביבתיים הצפויים וערכו לא יקטן בכל מקרה מ        

רעידות אדמה 
 )חובה(

  

רצפה תחתונה  חדירות מים, כולל איטום וניקוז.רצפה תחתונה תתוכנן תמיד כרצפה תלויה, יש לבצע את כל הנדרש לשם מניעת   ■
 )חובה(

  

 , כולל מלבד השלד עצמו, את קירות החוץ כהגדרתו בנייר התשריטשלד  הביצוע  למען הסר ספק,   ■

 פירים, חדרי מדרגות, איטום מתחת לרצפה, ובגגות, וכל ההכנות שנדרש לקבע בשלבי היציקות : תשתיות חשמל מרפסת, מעקות,        

 .()כולל הארקות(, מים, מיזוג אוויר, פרטי מסגרות )כגון ממ"מ

 הבניין, חומרי הבנייה והקונסטרוקציה יתאימו לדרישות התקנים הישראלים.   רכיבי ■

 שלד המבנה יבוצע באחת מהאלטרנטיבות ותחול עליו עמידות אש כפוף לחוק התכנון והבניה, תקנותיו והתקנים הישראלים הרלוונטיים.  ■

  בטון מזוין יצוק באתר )ניתן לשלב תקרות ורצפות טרומיות( ■

 היה חייב באמצעי הגנה מיוחדים להשגת עמידות באש, על פי הנחיות מהנדס הבניין ויועץ הבטיחות שלד נושא מפלדה י ■

 )חובה( שלד המבנה 

 



 

 

 

  

 גודל הפיר יהיה בהתאם להנחיות יועץ מעליות / אדריכל.  ,מתכנןה על פי הנחיות    פיר מעלית   יש לבצע ■

 הכנות לחשמל ותקשורתכולל    ,כל ההכנות הנדרשות להתקנת מעלית יבוצעו ■

 בור בעומק ע״פ תוכניות האדריכל.   פיר המעלית ייבנה מבטון מלא בעובי עפ״י הנחיות המתכנן, כולל ■

 וחיפוי הקיר ע"פ פרטי הפריסות של המסדרון   10בפתחים העתידיים תבוצע בניה מבלוק   ■

 ת יועץ בטיחות ובכל מקרה לא פחות והנחיו  על פי תוכנית  י חוץ הבנייןיורכב חלון רפפה לפינוי עשן ואוורור כלפבחלקו העליון של כל פיר   ■

 מ"ר נטו.   0.5-מ      

 מוכן להרכבת מעלית עפ"י צורך. ו    צבוע בשלוש שכבות צבע סופרקריל ניות יועץ המעליות/אדריכל,  יש למסור את פיר המעלית לפי תכ ■

 ס"מ כולל גמר טיח וצבע או בגבס כפול, עפ"י דרישת המזמין.   10גרו בקיר בלוקים  פתחי פיר המעלית יס ■

 

 

 )חובה( פיר מעלית  

 



 

 

  פירוט דרישות לביצוע  שם השטח/ חדר 

 ראיות נדרשות שלב ב'

 התאמה בין ביצוע לתכנון 

 קירות חוץ 3

 

  

 והנחיות לביצוע פרטיי   4חלק    921וכן ת״י    2חלק    5282(, ת״י  2)  1045, ת״י  1985מעודכנות    1.20כנון מס'  בנית קירות חוץ בהתאם לעבודות ת  ■

 בניין בנושאי בידוד ואיטום )משהב״ש(      

 

 כללי

 )חובה(

  

 חוזק לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון והבניה ות״י המעודכנים  ■

 )חובה(

תוכניות לביצוע ומפרטים, לרבות 
חתך קיר המוכיחים עמידה 

בדרישות התקן הישראלי ת״י 
 . 2חלק    5282

עדות מצולמת המראה את חתך 
 הקיר המבוצע בפועל. 

ועל פי הנחיות בניית קירות חוץ על פי אזור אקלימי   Bדרגה    2חלק    5282ת״י  יועץ הבנייה הירוקה,  בידוד תרמי בקירות בהתאם לדרישות   ■ 

 (.1045)המפורט בת״י  

מערכת והן בקירות בגמר שליכט המסומנים עם בידוד חיצוני, יבוצע בצידו החיצוני ע"י    HPLבידוד טרמי בקירות, המחופים לוחות   ■

  :ס"מ  7ת כולל לא יפחת מוגמר חזית , ליישום בהתזה על גבי החזית עובי מערכמשולבת בידוד טרמי חיצוני  
 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 דרישת יועץ טרמי בהתאמה  .2

 ס"מ לפחות.   5יקטן מעובי שיביא את כל המערכת לעובי  לתקן בידוד טרמי לבניה ירוקה , אך לא  
של חב' "שחל" או שו"ע, ליצירת מערכת איטום ושכבה מקשרת עם   415שכבה שלישית: מריחה צמנטית עם תוסף מסוג אדקס  .3

 שכבה שניה ורביעית  גם לפי הוראות יצרני  הכל  –חומר הגמר. בגמר ישר וחלק כהכנה לשכבת גמר סופית  
 שכבה רביעית : שליכט אקרילי בגוון וטקסטורה כמצויין ברשימת הגמרים הנספחת  .4

כת יבוצעו אף מים , פרופילי בסיומות המער  . 921  -ו   755כל שכבות המע' יהיו בעלי עמידות אש הנדרשת ע"י יועץ הבטיחות ובעלי ת"י  
בביצוע מתחת .  ידי האדריכל באישור פרטים לביצועשידרש על   גמר מסוג זה כפי, פרופילי הגנה דקורטיבים לפינה וכל פרופיל סיום

  .לגמרים תלויים כגון טרספה העובי הכללי של המערכת יגזר רק מדרישות הבידוד הטרמי

צמר זכוכית   בידוד טרמי בקירות בגמר שליכט המסומנים עם בידוד טרמי פנימי והן בקירות המרחבים המוגנים, יבוצע בצידו הפנימי ע"י  ■

בקירות אלו   המבנה החיצוני לבין קיר גבס דאמונד הפנימי. ק"ג/מ"ר ויריעת מחסום אדים וימוקם במרווח שבין קיר  24בצפיפות של  

 צמר מ"ס 2 ובתקרה רונדופנד מ"ס 2 של פס ברצפה  .חוץ קירות עם מפגש בכל ובתקרה ברצפה מ"ס 100 ברוחב תרמי בידודיבוצע גם,  

 ק."למ ג"ק 60 מינימלית בדחיסות סלעים

 ס"מ לוחות רנדופן.  3יבוצע    בכל רצפה של חלל מאוקלם שמתוכנן מעל חלל שאינו מאוקלם  ■

 כל פתרון אחר יהיה באישור מתכנן ומזמין בלבד.  ■

 ומזמין בלבד. אדר', יועץ בנייה ירוקה  כל פתרון אחר יהיה באישור  

התנגדות תרמית 

 )חובה(

 2חלק    5282ת"י  

 4חלק    5281ת"י  

 1.1.3תנאי סף סעיף  

 



 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

 .ירוקה  בנייה   יועץ   דרישות בהתאם לו  אדריכלות   פרטיט בוכמפור  2חלק    5282בקירות כל החללים יש לבצע הצללה ומדף תאורה בהתאם לת״י    קבלות רכישה עדות מצולמת 

 ההצללות על הפתחים בחזיתות דרום, מזרח ומערב יבוצעו בהתאם לתכניות וחזיתות אדר' להגדרות ברשימות אדר' ולפרטים המצורפים. 

המסגרות תבוצע כתכנון ביצוע מלא של הקבלן, בהתוויה של פרטי האדר' המצורפים לסט האדר'.    במסגרות הגדולות בחזיתות המבנהההצללה  

גוונים   4, בשילוב עד  בגמר הדפסה משני כיווני הלוח HPLבלוחות    האנכיות יבוצעו ההצללה  יבוצעו עם לוחות אקווה פאנל או שו"ע ורפפות  

 נסט' פלדה )צבועה בתנור בגוון לבחירת האדר'( לאישור הקונסט' והאדר', לרבות כל החיזוקים הדרושים. לבחירת האדר', ע"ג קו

הגגון יבוצע ע"י קונסט' כתכנון ביצוע מלא של הקבלן, באישור ותיאום מול אדר' וקונסט' המבנה.   תבוצע  בכניסה הראשית  למבנהההצללה  

בהתוויה של פרטי האדר' המצורפים לסט האדר' ,  STSומע' קלזיפ    HPLויחופה במלואו ע"י לוחות  ע"ג עמודי פלדה    צבועה בגוון שחור   פלדה

מלא לאישור   SD-כל האלמנטים צבועים בתנור ובגוון לבחירת האדר'. התכנון יועבר ב .  ובאישור אדר' וקונסט' המבנה לתכנון הקבלן המבצע

בגגון תשולב תעלה לאיסוף הגשמים וניקוז הגגון באופן סמוי וירידה בצמ"ג בעמודי הגגון לאיסוף תת   האדר' והקונסט' לפני הזמנה וביצוע.

 קרקעי.

לומיניום כחלק אינטגרלי מרשימת האלומיניום של הפריט אותו הוא מקרה. הגגון יבוצע מעל הכניסות למבנה בחזיתות השונות, מתוכנן גגון א

 :, מזרח ומערבדרום  ים בצד  בהתאם לפרטי אדר' ולרשימה המגדירה אותו.

 ס״מ   50ניתן לבצע מסגרת בטון אנכית ואופקית בעומק של   ■

מסגרות הצללה 

 )חובה(

 2חלק    5282ת"י  

 4חלק    5281ת"י  

 5.6סעיף 

תוכניות לביצוע ומפרטים, לרבות 

חתך קיר המוכיחים עמידה 

בדרישות התקן הישראלי ת״י 

. עדות מצולמת 2חלק    5282

המראה את חתך הקיר המבוצע 

 בפועל.

 :ב'   אזור אקלים בניה קונבנציונאלית   

+ בידוד טרמי בהתאם למפורט בסעיף   תכנית   לפי   בעובי   בטון קיר  /"מס  20  בטון  עמוד "מ/  ס  22חורים    5  בטוןבלוק   - החוץ יבוצעו  קירות ■

 התנגדות טרמית במסמך זה וכן במקרא הקירות בסט התכניות האדריכליות המצורפות. 

 הכל בהתאם לתכניות אדריכלות וקונסט' ולדרישות והנחיות יועץ בנייה ירוקה. ■

ק"ג   24  ת מדרישות פיקוד העורף( + צמר סלעים קירות חוץ ממ"מ יבוצעו מבטון )בעובי ע"פ דרישות אדר' וקונסט' ובכל מקרה לא פחו ■

 ס"מ בהתאם להנחיות פיקוד העורף והתקנים הרלוונטים ובהתאם לדרישות והנחיות יועץ בנייה ירוקה.  5פנימי   + קיר גבס   למ"ר

 18על פי הפירוט בפרק:  שליכט צבעוני  / HPLבתוספת חיפוי   ■

 

קירות חוץ כולל 

חיפוי חיצוני 

 חומרים

 2חלק    5282ת"י  

 4חלק    5281ת"י  

 1.1.3תנאי סף סעיף  

 אזור אקלים א' ו ב'

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

 קירות ומחיצות פנים  4
  

 והשיכון, תקנות התכנון והבניה ות״י המעודכנים לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי   ■
 חוזק

 )חובה(
  

 )חובה( קירות פנים   הקירות והמחיצות יוקמו עד תקרת הבטון ■
  

 , דרישות חוזר מנכ״ל משרד החינוך, דרישות שירותי הכבאות, התקנות 2008מחיצות אש יבנו כפוף לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש   ■

 דקות..   60והתקנים הרלוונטיים. עמידות אש של מחיצות אש תהיה כנדרש שם ובכל מקרה לא תפחת מ        

 דקות   120.בחדרים כגון מחסנים ומעבדות משך הפרדת אש ל 931מחיצות אש יענו על דרישות התקנות ותקן ישראלי   ■

 )חובה( יצות אש  מח

דו״ח/תוצאות בדיקת שטח 

אקוסטית המאשרים שרמות 

הביצועים הנדרשות הושגו לכל 

 חדר/אזור של הבניין הגמור. 

מכתב רשמי מטעם צוות התכנון 

או הקבלן הראשי המאשר כי כל 

עבודה מתקנת נדרשת בוצעה 

 בהתאם להמלצות 

 

. 

 שיפור האיכות האקוסטית של חללי הבניין, להבטיח שהביצועים האקוסטים בחללים עומדים בתקנים מתאימים בהתאם לאופי החללים,  ■

 . 4חלק    5281על פי ת״י         

לוחות גבס יבוצעו מבלוק בטון חלול / לוחות גבס דאימונד אנטי ונדלי עם בידוד בצמר סלעים / לוחות גבס ירוק עמיד מים /    הפנים קירות   ■

 אדום עמיד אש. הכל ע"פ המפורט בסט תכניות האדר', נספח הבטיחות, דו"ח טרמי ובנייה ירוקה ודו"ח אקוסטי.

בין כיתות האם )חלק( תבוצענה מחיצות אקוסטיות אטומות ניידות נאספות. המע' תעוגן לחיזוקי פלדה שיבוצעו בסינר גבס עליון לצורך  ■

המחיצה האקוסטית הניידת שתסופק מאפשרת קיום מספר אירועים באותו מע'( לפי הנחיות קונסט'.    תלייה וייצוב )אשר מאפשר מעבר 

 SD-תכנון ביצוע מלא של הקבלן, כולל העברת מפרטים ו  –ותעמוד בדרישות של יועץ אקוסטיקה בין כיתות אם. התכנון    אולם בו זמנית 

 ביצוע. הכל ע"פ מפרט מיוחד אדר' המצורף. לאישור האדר', הקונסט', אקוסטיקה ובטיחות לפני הזמנה ו

  .אלומיניום קבועה או בהזזה, בהתאם לתכניות האדר' מערכת  בקירות הפנים תשולב   ■

ובשילוב מדבקות ויניל מט / מודפסות עם למינציה מט / חלביות דמוי התזת חול של חב' אורקל או ש"ע, לרבות כל האביזרים הנלווים         

 . ובהתאם לת"י  עפ"י פריסה לבחירת האדריכל. הכל לפי המפורט ברשימת האלומיניום האדר', באישורו ו בגרפיקה לבחירת  

■  

 קירות פנים חומרים 

 5.12)חובה( סעיף  

 תוצאות בדיקה אקוסטית 

 

 5.13סעיף 

 



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 השטח/ חדר שם   פירוט דרישות לביצוע  

  

 ובהתאם לסט התכניות האדר' המלא.  5.12יבוצעו באופן זהה למפורט בסעיף   מחיצות בין חדרי מינהלה וחדרי ספח ■

 

במינהלה וחדרי ספח 

 )חובה(

  

 עמודים שנושאים את התקרה במחיצות שבין   בצע המרווחים בין פתחי חלונות הכיתה יותאמו לאפשרות שינוי בחלוקת החדרים. אין ל ■

 הכיתות, כדי להבטיח אפשרות לשינויים בעתיד.       

 גמישות 

 )חובה(
  

  –  1בטיחות אש בבניינים״ וכן לפי חלק ח  -המעקים והמסעדים יתוכננו על פי ״תקנות תכנון ובנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( חלק ג'  ■

   על פי עידכונם    2013שבט התשע״ג פברואר    - (א(  6המנהלת הכללית הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/נגישות״ ו חוזר        

 האחרון בעת ביצוע העבודות, ולפי ההנחיות הנוספות שלהלן:      

  3ס״מ, וכן בכל מקום שבו מספר המדרגות הוא    50יש להתקין מעקה בכל מקום בבניין שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על   ■

 ומעלה.      

 . המצורפותבתכניות  ובכל מקרה לא פחות מהמתוכנן   ס״מ  120כל המעקות במבנה )כולל מעקה הגג( יהיו בגובה מזערי של   ■

  130ס״מ, יותקן מעקה בגובה    250וכן בכל מקום בו הפרש בין מפלסים סמוכים עולה על    יהם אפשרות יציאת אנשים במרפסות גג ובגגות אל ■

 ס״מ לפחות.       

 . ויבוצעו בהתאם לפרטי האדריכלות  1142מבנה המעקות יתאימו לת״י   ■

 .המצורףחומר התכנון  מסגרות בהתאם לכמעקה בנוי/  מעקות חלל המדרגות יבוצעו  ■

 מעקות

 )חובה(

  

 יש למקם את כל מערכות מיזוג האוויר יחד על מנת לבנות מסתור ויזואלי, ואקוסטי לרעש מערכות מיזוג האוויר. ■

 המסתור יבנה מקירות בטון בגמר טיח ושליכט צבעוני. ■

 . האדריכלגובה המסתור יהיה על פי הנחיות   ■

או ימוקמו ע"פ תכניות מיזוג אויר המצורפות ובכל מקרה בהתאם להנחיות יועץ   גג המבנהבמערכות מיזוג אוויר יתלו על קיר הבטון   ■

 אקוסטיקה של המבנה. 

קירות מסתור 

 חובה(מזגנים )



 

 

 

 יציאות וחדרי מדרגות  5

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  דרישות לביצוע פירוט  

 

  

  ובהתאם לחוזר  , מבנה ומידות על הנדרש בתקנות התכנון והבניה העדכניים.רים ופרוזדורים יענו מבחינת כמותחדרי מדרגות, יציאות, מעב ■

 מנכ״ל משרד החינוך המעודכן.      

 או שרותי הכבאות.   / יבנו לפי דרישות התקנות ו  -ניין  שעות משאר חלקי הב  2מופרדים הפרדת אש     -חדרי מדרגות מוגנים  ■

 כללי

 )חובה(

  

 בטיחות, ביטחון ושעת חירום״ מסעדי יד יקבעו משני צידי המדרגות, ויעוצבו כך - ראה הנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך ״הוראות קבע ■

 שתימנע החלקה עליהן.      

 ס״מ לאורך מהלכים מישוריים.   110ס״מ מקצה אף המדרגה או מהמשטח האופקי ולאורך המהלכים המשופעים,    110גובה המעקה   ■

 לופין התקנת אלמנט למניעת החלקה  ס״מ )למניעת ישיבה על גבי המעקה(. לח  5של המעקים לא יעלה על    רוחבם ■

 ס״מ דרכם   10מרווח במעקים לא יאפשר מעבר כדור בקוטר   ■

זה יסודי. )גובה -ס״מ, ללא הבחנה בין בית ספר יסודי לבית ספר על   90גובהם של מסעדי היד המותקנים על הקיר או לצד המעקה יהיה  ■

 יימדד מקצה 'אף' המדרגה(.

המעקים ומסעדי היד ייבנו באופן שלא יהיה אפשר להחליק עליהם, אך גם באופן שלא יפצע את מי שינסה להחליק עליהם. המרווח לקיר  ■

 המדרגות. המעקה ומסעדי היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך    ס״מ מפני הקיר   7ס״מ. ולא יבלוט יותר מ    4-יפחת מ  לא  

 מעקה באמצע. על פי הנדרש בתקנות התכנון והבניה העדכניים ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות  -יש להוסיף מסעד יד  ■

 )חובה( מסעדי יד  

  

בין גגות במפלסים שונים יותקנו סולמות   היציאה לגג טכני תהיה דרך גרם המדרגות המתוכנן העולה עד הגג בהתאם לתכנון המצורף. ■

 בין גג לגג.למעבר  

 ר טיפוס מי שאינו מורשה עליהם.  סולמות יציאה לגג ינעלו באופן שלא יאפשר טיפוס ילדים עליהם וכן שאינו מאפש ■

 2007ס״מ או יותר יוגנו בכלובי הגנה. הכול לפי תקנות הבטיחות בעבודה , עבודות בגובה    200סולמות מהם ניתן ליפול   ■

 יציאה לגג 

 )חובה(

  

  (532)מכ״ר    באות רשות הכ והוראות  , בהתאם להנחיות2008כמות פתחים לשחרור עשן בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש   ■

 , אך לא במקום חלונות חדר המדרגות. הבטיחותוהנחיות יועץ        

 משטח המדרגות.   8%בראש חדר המדרגות בשיעור של   ■

 משטח הרצפה בשטחים הציבוריים.  2%בשיעור   במסדרונות ■

 במנוע חשמלי מרחוק והן מחלונות שחרור עשן עם פתיחה אוטומטיתהמופעלות  /מרפפות קבועותפתחי שחרור עשן הנ"ל יהיו   ■

 פשרות להפעלת פתיחה לצורך אוורור בשגרה. לפי החלטת האדריכל כולל הא      

חלונות לשחרור עשן 

 אוטומטים 

 )חובה(

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

  

 כל מפלס או קומה יהיו לפחות שתי יציאות נפרדות הכול כפוף לתפוסה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )חדר מדרגות, דלת יציאה חיצונית  ■

 (. ו' וכ      

 מרחק בין יציאות לא יקטן ממחצית האלכסון הארוך ביותר של החלל אותו משרתות היציאות. אולם כאשר מותקנת מערכת גלאי עשן  ■

האלכסון י בבית ספר בן   1/3ובמבנה קיימת מערכת סידורי שליטה בעשן לפי פרק ז לתקנות התכנון והבנייה המרחק בן היציאות יהיה        

     שלוש 

 )כולל קומת עמודים( ישורת על ידי שני חדרי מדרגות לפחות. י אין לאתר מהלך מדרגות על ציר תנועה.קומות        

מרחק הליכה מחדר שהוא לחדר מדרגות או לדלת יציאה סמוכה בהתאם לנדרש בתקנות התכנון והבניה , חוזר מנכ״ל משרד החינוך  ■

 והנחיות  

 יועץ הבטיחות.       

מ' נטו לכל   2.4-המסדרון במוסד חינוך שבו כיתות לימוד מתוכננות רק מצדו האחד של המסדרון לא יפחת מרוחב פרוזדורים: רוחב   .1

 אורכו 

 מ 'לכל אורכו נטו.  4-רוחב המסדרון במוסד חינוך שבו כיתות לימוד או המעבדות מתוכננות משני צדי המסדרון לא יפחת מ .2

 מטר לפחות, למעט הגובה מתחת למשקופים.   2.2גובה מזקף הראש של המעברים והמסדרונות יהיה   .3

 , ורשויות הכיבוי.2008כל האמור לעיל כפוף להנחיות יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבניה בטיחות באש   ■

 יציאות 

 )חובה(

  

 ובכל   2008בטיחות, ביטחון ושעת חירום״, ותקנות התכנון והבניה בטיחות באש  - ראה הנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך ״הוראות קבע ■

 מקרה לא פחות מן החומר התכנוני המצורף       
מידות חדר 

 )חובה( המדרגות  
  

 ובכל    2008בטיחות, ביטחון ושעת חירום״ ותקנות התכנון והבניה בטיחות באש  - ראה הנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך ״הוראות קבע ■

 מקרה לא פחות מן החומר התכנוני המצורף       

מידות המדרגות 

 )חובה(
  

 , רום 14יעלה על    ולא  3-מדרגות במהלך אחד לא יפחת ממספר   מידות הרום והשלח של כל המדרגות באותו חדר מדרגות יהיו אחידות.  ■

 ס״מ נטו.   120ס״מ, רוחב המהלך לא יקטן מ    16.5מדרגה לא יעלה על        

 ,וחוזר מנכ״ל משרד החינוך 2008להנחיות יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבניה בטיחות באש  תכניות ופרטי האדריכל,  הכול בהתאם   ■

 ביותר בעת ביצוע העבודה.  המעודכנים       

 .ס״מ 61/63+שלח =*רום 2בכל מקרה לחישוב מידות המדרגות יש לפעול לפי   ■

מהלכי מדרגות 

 )חובה(

  

 תחות אל משטח אופקי של חדר המדרגות לא יפגעו בתנועת התלמידים ולא יגרעו ממידות המשטח הנדרשות. )הדלתות יושקעו פהנ  דלתות ■

 ס״מ, עומק משטח בינים בין שני מהלכי   120בנישה(, עומק משטח בינים נטו יהיה כרוחב נטו של מהלך המדרגות ובכל מקרה לא יפחת מ        

 ס״מ.  240מדרגות המשכיים לא יפחת מ        

 וחוזר מנכ״ל משרד החינוך  ,2008הכול בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבניה בטיחות באש   ■

משטחי ביניים 

 )חובה(
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 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

  

 תקרות בטון 

 עובי התקרה ע״פ חישובי המתכנן   .אישור קונסטרוקטור והמזמין בלבד(, )כל תקרה אחרת בחישובי התכנוןטון מלא בעובי ע״פ  תקרות ב ■

 , דודי שמש. ו הכנות להעמדת מעבי מיזוג אוויריבוצע ■

 יתכן צורך בתמיכה של תקרות לפרק זמן ארוך יותר עד להתחזקות תקנית של שתי תקרות נוספות מעל המפלס שנוצק. הקבלן ייקח זאת  ■

 בחשבון בתכננו את כמות התמיכות ואופן שלבי הביצוע. הכל עפ"י ההנחיות שיינתנו בתכניות הקונסט', ו/או ההנחיות שיינתנו באתר ו/או       

 תוך כדי התקדמות העבודה.  טלפונית      

 תקרות

 )חובה(

  

 ק״ג לסמ״ר לפחות.   40ק״ג/מ״ק בחוזק של    1.600  -שיפועים באמצעות שכבת בטון או בטון תאי)כולל רשת ברזל( לא פחות מ   ■

 על הגג, ללא הפרעה לניקוז הגג התקין.   רכות השיפועים יקחו בחשבון מע ■

  1.5%-שפועים לא פחות מ  ■

 ה כך שמי גשם לא יעמדו על הגג. ניקוז הגג יעש ■

 לפי הל״ת  4מ״ר צמ״ג בקוטר ״  200לכל   ■

 לניקוז הגשמים.   ישולבו נקזיםבמסדרון החיצוני בקומה א'   ■

גג שטוח ניקוז 

 )חובה(

על פי הנחיות יועץ בנייה 

 ירוקה
 

   λ   =0.032 ; r= 2.50 m²·°C/Wס״מ    8מעוכב בעירה בעובי של   F-30באמצעות פוליסטירן מוקצף   -בדוד תרמי ■

 λ   =0.03; r  =2.66  m²·°C/Wאו        

 דקות לפחות.  30ובתנאי שהבידוד יהיה מכוסה מכל צדדיו שכבה עמידת אש   ■
 )חובה( בידוד תרמי  

 ב'   אזור אקלימי 

  

 גמר עליון על הבידוד הנ״ל:  ■

 אגרגט מוטבע על יריעות ביטומניות מולחמות. ■

 גמר גג בגוון בהיר בהתאם להנחיות יועץ בנייה ירוקה.  ■

 גמר 

 )חובה(
  

 )חובה( מעקה גג  ובהתאם לתכנון האדריכלי המצורף   4ע״פ ההנחיה בסעיף מעקות פרק   ■

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

  

 

 

 

 

 

 

 

פירוט דרישות לביצוע   

 

 

 

 

 

 שם השטח/ חדר 

 

 

 איטום 7
 

  

 לעבודות איטום של המפרט הבינמשרדי, על פי התקנים הישראליים, על פי הוראות והנחיות יועץ   5עבודות האיטום יבוצעו על פי פרק  ■

 האיטום, על פי מפרט זה.      

 ישום החומרים יהיה על פי הוראות והנחיות היצרן.  ■

 חובה להשתמש בחומרים ומוצרים בעלי ת״י או אישור.  ■

 אחריות הקבלן לאיטום  ■

 הקבלן יתחייב לתת אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת כל הבניין לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות  ■

 בכל התקופה ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב חדירת הרטיבות על חשבונו לפי       

 הוראות מזמין / מתכנן ולשביעות רצונו.       

 לשם הבטחת ביצוע התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב אחריות מתאים.  ■

 כללי

 )חובה(

  

 ויועץ גיאולוגי וזאת בהתאם לתנאי הקרקע   מתחת למרצפים ולקורות תבוצע מערכת איטום והפרדה מהקרקע עפ״י דרישות קונסטרוקטור  ■

 ודרישות התקן.       

 איטום

מתחת למרצפים 

 )חובה(

 



 

 

 

 
 

 

  

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

  

 קורות היסוד יאטמו ויוגנו מכל הכיוונים ■

 חומר יסוד )פריימר( ביטומני על גבי כל השטח בהתאם להוראות היצרן מריחת   ■

 שכבות בעובי הנדרש ע״י המתכנן ועל פי הוראות   2-3מריחת או התזת חומר האיטום הביטומני במספר שכבות. יש להקפיד על בצוע של   ■

 הבצוע של היצרן.       

 ק״ג למ״ר. עובי השכבה תלוי הן במפרט המתקבל מהמתכנן והן במפרט הטכני של יצרני   4.5כמות החומר המומלצת ליישום הינה כ   ■

 החומרים השונים.        

 יש לבצע איטום משלים סביב צנרת חודרת ואלמנטים חודרים אחרים עם מסטיק ביטומני סמיך אשר מיועד לבצוע תיקונים   - לאחר הייבוש ■

 ואיטומים משלימים מסוג זה.        

 הדבקת הלוחות (.  F-30בלוחות דחוסים מסוג    - תבוצע הגנה על שכבת האיטום באמצעות הדבקה של לוחות פוליסטירן מוקצף )״קלקר   ■

 מתבצעת באמצעות דבק קלקר יעודי או באמצעות ביטומן )זפת( חם.       

איטום קורות יסוד 
 )חובה(

  

 ס״מ.   5/5בחיבורי קירות / רצפה ו/או תשתית בטון רזה תבוצע רולקה בטון קעורה במידות   ■

 על הבטון יש ליישם שכבה של יסוד )פריימיר( ביטומית עד לייבוש מלא.  ■

 מ״מ במפגשי מישורים שונים, אנכיים ו/או אופקיים.  4תבוצע שכבת ״יריעות חיזוק״ של יריעות ביטומניות משוכללות בעובי   ■

 מ״מ כולל ע״ג ״יריעות החיזוק״.  5איטום ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי   ■

 חלקה   SBSמ״מ, ועליו בהדבקה /הלחמה מלאה יריעת    1בעובי    85/40ניתן לבצע איטום הקיר גם באמצעות מריחת שכבת ביטומן מנושף  ■

 מ״מ.   4בעובי        

 כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח.   ■

 ס״מ מעל פני קרקע סופית או ריצוף חוץ.  40יישום האיטום עד לגובה של  ■

 ס״מ. או באמצעות פלטות פוליסטירן   4ס״מ ועליהן קיר בלוקים    2יש להגן על האיטום לפני החזרת הקרקע באמצעות פלטות קלקר בעובי   ■

 ס״מ.  5ף בעובי  מוקצ      

 איטום קירות חוץ 

 )חובה(

  

 בכל היקף החדר הרטוב באזור החיבור לחלקי המבנה האחרים ״רצפות שאינן רטובות״ ומפגש בין שטח אנכי לאופקי על הקבלן לבנות  ■

 ס״מ מפני הריצוף אשר עיבודו מצידו הפנימי אל האזור הרטוב, יהיה כדוגמת   1.5-ס״מ פני המחסום כ  10X12מחסום מבטון מזוין בחתך        

 ״רולקה״ כמפורט לעיל. מטרת המחסום מניעת חדירת לחות מה״אזור הרטוב״ ל״אזור היבש״. בתחום שמתחת לדלת הכניסה יופרד       

 האיטום על ידי פס פליז.       

 יישום האיטום  ■

 או שווה ערך.  GS- 474תבוצע שכבת יסוד על בסיס תמיסה ביטומית מסוג   ■

 ״פזקר״ או שווה ערך ושתי שכבות ארג אינרגלס. י כל שיטת איטום   795וג אלסטגום  שכבות ביטומן אלסטומרי מס  3האיטום יעשה ע״י   ■

 אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח.      

איטום רצפות 
 בחדרים רטובים 

 )חובה(

 



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

  

 מכמות המים(.  20%חול ומים ״סיקה לטקס״ או שו״ע )  3צמנט,   1האיטום יעשה ע״י הרבצה צמנטית בתערובת של   ■

 מ״מ.  8-עובי מינימאלי של השכבה כ ■

   ס״מ. על גבי    10ג״ר/מ״ר ברוחב של    60בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע רשת אינטרגלס משקל  ■

 הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית עד לכיסוי מושלם.       

 מ'.   2האיטום יכלול את כל שטח הקיר עד לגובה של   ■

איטום קירות 
 חדרים רטובים 

 )חובה(

  

יש לבצע הכנות לביצוע האיטום בגגות, עיבוד טיח של אזור יציאת המים מהגג, ביצוע בטון שיפועים, ביצוע רולקות בהיקף הגג ובכל  ■
 האופקיים והאנכיים. יש לוודא כי משטח הבטון נקי וישר.   המפגשים

 בידוד תרמי  ■

יש לוודא הדבקה יציבה לתשתית ללא חללים כדי לעמוד בדרישה לעיל על פי האזור בארץ ס"מ(    10או    8)פלטות בידוד תרמי בעובי   ■
 מומלץ להחליק את פני הבטון שעליו תודבק שכבת הבידוד התרמי. 

 מבטון קל שיפועים   ■

ימים רצופים, הבטקל   7יציקת בטון שיפועים, כולל רשת ברזל. פני הבטון יהיו חלקים האשפרה תעשה על ידי הרטבת פני הבטון במשך   ■
 ק״ג/סמ״ר.  40יהיה בחוזק מינימלי של  

 פני הבטון המיועד לאיטום  ■

ונקיים, שטחים אלה יהיו חלקים ומיושרים ללא בליטות פני הבטון, השיפועים, המעקות וההגבהות המיועדים לאיטום יהיו יבשים   ■
 ושקעים.

 רולקות ■

 רולקות יבוצעו מטיח משופר בפולימרים  ■

 מ״מ בקירוב   50X50פני הרולקה יהיו קעורים וחלקים ומידותיהם יהיו   ■

 מריחת יסוד )פריימיר(  ■

 שעות.  3-5גר׳/מ״ר וייבוש למשך    300  -מריחת פריימר ביטומני בכמות של כ ■

 ק״ג/מ״ר.   2.5כבת ביטומן אלסטומרי חם במשקל  מריחת ש ■

ס״מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים   30ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של   ■
 ובהגבהות בגג. 

 יריעות ביטומניות  ■

 בשיטת ״שתי וערב״   S.B.Sופרות בפולימר  מ״מ מש  4מ״מ +   5איטום כולל של הגג בשתי יריעות ביטומניות משוכללות בעובי   ■

ס״מ על פני האיטום האופקיים, יריעת החיפוי תהיה   15יריעת חיפוי בשכבה הראשונה תולחם על הקיר מעל יריעת חיזוק ותרד עד   ■
 מהסוג המשמש את שכבת האיטום הראשונה.

 יריעה שנייה עליונה תהייה עם חצץ גרוס מוטבע ותבוצע מעל השכבה הראשונה ■

 שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ איטום והמפקח.  כל ■

 איטום גגות עליונים 

 )חובה(

 



 

 

 

 צינורות מי גשם            8             

 

 חלונות              9             

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

  

  שעות. המפקח יהיה  72ס״מ לפחות במשך    5ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של  - בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ״ל תיעשה על ■

 רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי      

 התקרות ואטימת המרזבים.      

 ה תהיה אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיק ■

 לשביעות רצונו של המפקח.     

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

בדיקת איטום 

 )חובה(

 

   

 צינורות 
  

 אין שפיכה חופשית. ,    15קולטן על הגג מסוג דלמר  ,      H.D.P.Eצינורות מי גשם מסוג   ■

■  

■  

 גוש בטון מתחת למשתלבת.    ■

■  

 מי גשם 
  

 חומרים 
   

 )חובה(
 

תוכניות לביצוע המעידות 
שהבניין נבנה בהתאם לדו״ח 
התיכנון והגיע לרמות הארה 

   טבעית כנדרש. 

 הנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך ״הוראות קבע הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך״ המעודכן בעת ביצוע העבודה חלונות יענו על כל  

 1099ת"י   , 4068, ת״י  1068החלונות ייבנו בהתאם לדרישות התקנים הבאים: ת״י   ■
)חובה( סעיף כללי  

5.8 
  

 ית, וזאת גם לאחר שימוש ממושך. החלונות יהיו מדגמים המבטיחים את כנף החלון מפני נפילה חופש  ■

 וביצוע לפי פרטים מאושרים. כנון  פרטי ת ■

 לאישור.   1:1יש לספק פרטי נגרות, מסגרות, ואלומיניום בקנ״מ   ■

 ך ימים בפני השפעות אטמוספריות. גימור חוץ עמיד לאור ■

 ופגיעות מכניות קל לניקוי   -גימור פנים עמיד בפני שחיקה  ■

זיגוג, פירזול מהמין המשובח ביותר כל המוצרים יהיו נושאי תו תקן. י אביזרים להגבלת פתיחת חלונות ולאגפים נפתחים מחיר המוצרים כולל   ■
 של סורגי חלונות 

 

  

 לי דלתות אש ומכללי דלתות עשן. ( מכל1חלק    1212בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת״י)   ■

 4חלק    5281, ת״י  2חלק   5282להעניק למשתמשים גישה מספקת לאור טבעי ולהפחית את השימוש באנרגיית תאורה, על פי ת״י   ■

 

 



 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

  

 בגוונים לבחירת האדריכל )אך לא לבן(. צבע בתנור ■

       ומשהב״ש ויענו על דרישות התקן   עבודות אלומיניום יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאה הבין משרדית בהשתתפות משהב״ט   ■

  יום לעמוד בדרישות התקן הישראלי.הישראלי ועל פרופילי האלומינ     

 יחד עם רשימות הפרטים סוגי פרופילים וכו' של האדר'. יש להקפיד ולקרוא את המפרט  

 לאישור האדר'.   SDלכל פרטי האלומיניום יוכנו  

 

 

 

 

 

 יש לקרוא יחד עם פרטי האלומיניום 

גימור אלומיניום 
 כללי

 )חובה(

  

 יש לוודא מניעת   .לחיזוק המשקוף העיוורס"מ    50כולל ריפים כל  ,  מ״מ לפחות  2  מוי העשוי פח פלדה מגולוון בעוביהחלונות יורכבו על מלבן ס ■

 מגע גלווני בין הפלדה לאלומיניום, וכן לוודא עיגון מלא של המלבן הסמוי להיקף הפתח.      

 איטום בין כנף לכנף ובין משקוף לכנף חלונות אלומיניום  ■

 ממ"מ יתוכננו הרחבות מלבן חלון הדף לציפוי תרמי ב ■

הורדה \מופעל ידנית ע"י מגנט להרמה  ,מתכוונן בין שכבות הזיגוגצלון כלוא  יבוצעו עם  מסגרת הצללה חיצונית,    שאינם בתוך  ,חלונותכל ה ■
 .וסבסוב

( ומסנן 99%עד  )  UV  - סנן את קרינת המ  . הציפויציפוי מגן לזכוכיות מפני קרינה וחום השמש  עם   יבוצעו  , מערב ודרום מזרח  לכיוון   החלונות ■
 סאן או שו"ע(. -כדוגמת אנטי)  את החום והאור המסנוור

■  

 חלונות

 כללי

 )חובה(

 



 

 

 

 

 

  

  

 פתיחה   סוג חלון אחר רק באישור מיוחד.   -בחדרי הלימוד תותר התקנת חלונות הזזה כנף על כנף בלבד   ■
  

 )חובה(  חלונות סובבים רק באישור מיוחד מהמזמין. ■
  

 חלונות תריס רפפה ישולבו בקירות החללים הציבוריים לצורך שחרור עשן ע"פ תכניות אדריכלות והנחיות יועץ הבטיחות.  ■

 בחלונות חשמליים אוטומטים לשחרור עשן תהיה גם האפשרות להפעלת פתיחה לצורך אוורור.  ■
 

 

  

  אין להתקין חלונות גרירה אנכיים. ■
 

  

  מ', כנפי החלונות לא יבלטו לתוך המבנה ואף לא כלפי חוץ.  2-החלונות הוא מתחת לאם גובה הסף התחתון של   ■
 

  

 קיר המבנה עצמים או פריטים המונעים את קיבוע   גף החלון במצב פתוח. אין למקם עלכנפי החלונות יצוידו בפרזול המאפשר קביעת א ■

 ובין השאר אביזרי חשמל.  כנף החלון.     

  

  

 רק באישור מיוחד   - מ' מהרצפה( יצויד בפרזול המאפשר קביעת אגף החלון במצב פתוח    1.80פתיחה פנימה )לחלק החלון שתחתיתו מעל   ■

 מהמזמין.     

  

  

  ״דרי קיפ״ קיפ או  תהייה  בחדרי השירותים ובכל מקום אחר שידרוש האדריכל  חלונות  פתיחת   ■
 

  

 תכניות אדר' ותבוצע בהם הצללה חיצונית ע"פ פרט אדר'יבוצעו ע"פ    במסגרות הבנויות ות  חלונ ■

■  

■  

 
 

  

 החלונות יבוצעו בהתאם לסט תכניות אדריכלות    ■
 

 

  

 
  

  

 
  

 



 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

תוכניות לביצוע ומפרטים, 

המוכיחים עמידה בדרישות 

 . 2חלק    5282התקן הישראלי ת״י  

 

  1099כל הגדרות הזיגוג בהתאם למפורט במפרט המיוחד לביצוע עבודות גמר אדר' ובהתאם להנחיות יועץ התרמי, כיבוי אש וע"פ ת"י   ■

 במוסדות חינוך     

 5068על הזיגוג לעמוד בדרישות ת״י   ■

 חובה על הקבלן לספק אישור בכתב מיצרן/ספק הזיגוג כי הזיגוג עומד בדרישות המפורטות.  ■

 קבלן לספק אישור בכתב מיצרן הבידודית כי הזיגוג עומד בדרישות המפורטות.חובה על ה ■

)חובה( תנאי זיגוג  

 1.1.3סף סעיף  

  

 במערכת בעלת זיגוג כפול יהיה אטם על פי הדרישות הבאות: 

 BUTYL-PIBאטם ראשוני   (5.1

 דו קומפננטי   POLYSULPHIDאטם משני לחלונות   (5.2

 A3מרחב )ספייסר( חומר איגרוסקופי  (5.3

 HOT MELTלא יותר איטום חד שלבי על ידי   ■

 . בהתאם להנחיות יועץ תרמי ובהתאם למפרט המיוחד לביצוע עבודות גמר אדר' בחלונות חדרי שירותים זיגוג בזכוכית   ■

 . ובהתאם למפרט המיוחד לביצוע עבודות גמר אדר'  ב מוגן על פי דרישות פקע״רחלונות במרח ■

 , ועל פי נתוני המקום ובהתאמה 1099. העובי המינימאלי ייקבע על פי ת״י  3חלק    938כל הזיגוג יהיה זיגוג בטיחות המתאים להוראות ת״י   ■

 לגודל הפתח.      

 . או מזכוכית המודבקת במלואה על משטח עץ אחורי, לבחירת האדר'   זיגוג לרבות מראות בשירותים יעשה מחומרים לא מתנפצים ■

 ס"מ יבוצע מזכוכית שכבות, או משילוב זכוכית שכבות עם זכוכית מחוסמת או זכוכית שכבות מחוסמת,            150גובהו מעל פני הריצוף עד  זיגוג ש ■

 שקופה למנוע קריסתה במקרה של ניפוץ.   PVBלכל זכוכית מחוסמת שאינה חלק ממע' טריפלקס תוצמד יריעת    הכל לפי החלטת האדריכל.     

 הקבלן להציג אישור למפקח על ביצוע הזיגוג כמפורט. על   ■

 זיגוג 

 )חובה(

 



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 



 

 

 

  

 סף תחתון של החלון: 

 ס״מ מהרצפה או מסף עליו ניתן לעמוד.  150השפה התחתונה של החלון לפתיחה תהיה בגובה שאינו פחות מ   ■

 ס״מ מקסימום  4סף אדן פנימי ברוחב  ■

  ס"מ יבוצע בזכוכית קבועה כנדרש בתקן והנחיות    150מפלס סף תחתון של אדן החלון יבוצע בהתאם לתכניות אדריכלות. סף הנמוך מגובה   ■

 כל כאמור כאן מעלה.האדרי      

ס"מ. לבחירת האדר' ובהתאם לחיפוי הקיר החיצוני   3או מאבן טבעית בעובי    HPLסף החלון יבוצע מפח אלומיניום מכופף או מלוח טרספה   ■

 בו מותקן החלון ולפי ההנחיות המפורטות במסמך זה תחת הגדרת "קופינג".

 )חובה( אדן החלון  

  

 פתח יציאה למעבר זרימת האוויר. במבנה יש לתכנן פתח כניסה ובכדי ליצור זרימת רוח טבעית   ■

 לפי הרוח השלטת בשעות הפעילות. ס״מ הוא עד ארבעים וחמש מעלות כ  100פתח הכניסה בשטח מינימלי של   ■

 ע מופעלים באמצעות שעון פיקוד.חלון כניסה וחלון יציאה יהיו חלונות חשמליים בעלי מנו ■

 פולש / לילה. ורור מוחלונות לאי  חובה לסרג  ■

 , בהתאם לשיקול האדריכל. ןיורות בבנייבוצע בכל המעברים ורחבות מק ורור מפולש  ואי ■

חלון אוורור מפולש 
 לילה   /

 )חובה(

  

 לפי הוראות שרותי הכבאות אך לא במקום חלונות חדר המדרגות  ■

 ( והנחיות יועץ 532, בהתאם להנחיות רשות הכיבוי )מכ״ר  2008כמות פתחים לשחרור עשן בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש   ■

 הבטיחות.      

 משטח המדרגות.   8%בראש חדר המדרגות בשיעור של   ■

 משטח הרצפה בשטחים הציבוריים.  2%במסדרונות בשיעור   ■

 לצורך אוורור.האפשרות להפעלת פתיחה  ינתן  ת ■

חלונות שהוגדרו לפתיחה חשמלית יכללו הזנת חשמל ומנוע בהתאם לסוג הפתיחה ולמשקל הכנף, באישור יועץ חשמל, מ.א ואדר' ובאחריות  ■

 קבלן האלומיניום. 

חלונות לשחרור עשן 

 )חובה( אוטמטים  

 תוכנית לביצוע ועדות מצולמת 

 

 מסדרונות(, לקבלת תאורה טבעית   )מעברים, מבואות, חלונות בכל השטחים המשותפים הפנימיים   ■

 . עפ"י שקול דעתו של האדריכלשטח החלונות יהיה   ■

חלונות בשטחים 
 משותפים פנימיים 

 )חובה(

 1.1.4סעיף 
  

 כנף על כנף. או    " דריי קיפ"  ום ומדגם ״קיפ״ אוחלונות חדרי השירותים יהיו עם מסגור מאלומיני ■

 רפפה. לא תותר הרכבת חלונות   ■

 הרצפה הכולל של חדר השירותים.    משטח  10%-שטח החלונות לא יפחת מ ■

 זכוכית בהתאם למפרט מיוחד לעבודות גמר אדר'.  ■

 חלונות קבועים ישולבו בחלונות לפתיחה מדגם "קיפ". ■

■  

חלונות חדרי 
 שירותים 

 )חובה(

 



 

 

 

 

 

 

  

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  לביצוע פירוט דרישות  

 

  

    יצוידו באמצעים כנגד נפילה בהתאם להנחיות יועץ   ומטה ס״מ    200חלונות בחללים נגישים לתלמידים, אשר גובה הסף החיצוני שלהם הינו  ■

 בטיחות

 ס״מ. יש לספק ״רב מפתח״ )מסטר קי(   10מנגנון להגבלת פתיחת החלון( כפוף למפרט מת״י ובאופן שאגף החלון לא יכול להיפתח יותר מ   ■

 לפתיחת המנגנונים. 

 פעול על פי הנחיות פיקוד העורף. בעניין מניעת נפילה מחלונות בחדר ממ״ד, יש ל ■

 לפחות מעל לרצפה   מ'   1.5סף הפתיחה של החלון בבי״ס יהיה בגובה של   ■

 ס״מ   4רוחבו של אדן החלון הפונה כלפי פנים לא יעלה על  ■

אמצעי הגנה לנפילה 
 מחלונות

 )חובה(

  

 אמצעי הגנה לחלונות כנגד פריצה/גניבה

 ( בכפוף לאישור יועץ בטיחות(. 4111)בכל החלונות בקומת הקרקע )לפי  

 הבאים בכל קומה שהיא :חובה לסרג את החלונות החיצוניים של החדרים   ■
 חדרי מחשבים; חדרי מינהלה; מעבדות וסדנאות מכל סוג; מרכזי משאבים שיש בהם מחשבים )גם במספר מועט(.     

אמצעי הגנה על 
 חלונות.

 )חובה(

  

 . 1635כללי יענו על דרישות התקן הישראלי   ■

 מ״מ   50/50/5ס״מ מציר לציר מסגרת פרופיל שטוח    10מ״מ במרחק    14מוטות פלדה מגולוונת עגולים קוטר  ■

 ס״מ.  90חלוקה אופקית לסורג מעל גובה   ■

 שכבות לפי מיפרט   2צבע מגן וצבע  ■

 מ״מ.  30בשום מקום בסורג לא יהיה חלל שמידתו קטנה מ   ■

 לחלונות הזזה.   ביונט   סגר ן  סורג שקוף ע"ג הזכוכיות וכ-מדבקת אל  כדוגמת שונה,   סורגים   פתרון ביצוע    , להחלטת האדר'  החלונות  בכל ■

 מבנה הסורג 

 )חובה(

  

בכל קומה מעל קומת קרקע ובסמוך לרחבת ההערכות של רכב חירום יוגדרו חלונות חילוץ בהתאם להוראות רשות הכבאות / תקנות התכנון  ■

 והבנייה ויועץ הבטיחות 

מטר, כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבניין  50המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לחלון החילוץ לא יעלה על  ■

 לבין חלון החילוץ של אותה קומה, ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לחלון החילוץ, לרבות מעבר דרך דלתות חדרים אחרים 

 כנדרש יש לבצע חלון חילוץ כמפורט בזאת: במידה ולא קיים חלון   ■

 מטר.  0.8רוחבו החופשי של החלון יהיה    .   1
 מטר.  1.0גובהו החופשי של החלון יהיה   .2
 החלון יהיה חלון צד, חלון צירי, או חלון הזזה.  .3
 החלון יהיה ניתן לפתיחה מצדו הפנימי ולפתיחה ופריצה מצידו החיצוני.  .4
 ״חלון חילוץ״.החלון יהיה מסומן במילים   .5

 )חובה( חלון חילוץ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

   

 מקלט

או מרחב מוגן 

 )חובה(
 

 

 . 4422פרטי מסגרות למקלט ו/או מרחב מוגן מוסדי יבוצעו על פי דרישות ״פיקוד העורף״ ועל פי ת״י   ■

 .1068חלון ביטחון פנימי אטום לגזים יבוצע על פי הנחיות ״פיקוד העורף״ ועל פי ת״י   ■

, זיגוג החלון בהתאם לחומר התכנוני המצורףמ״ר, מידות  1.21משטח רצפת המרחב המוגן. שטח מרבי לחלון  12%שטח סך כל החלונות עד  ■

 זכוכית על פי דרישות פיקוד העורף.

 . או כע"כ בהתאם לחלון דור חדש באישור והנחיית פיקוד העורף  פתיחת החלון ״דרי קיפ״  ■

 החיצוני.   יש לבצע התקן לאחיזה של חלונות ההדף במצב פתוח, לקיר ■

 קירות מסך 

 

 ע"פ המיקום בסט אדר' המלא.   וקיר מסך יבוצע  ■

קיר מסך צבוע שטוח, מילואות קבועות ונפתחות של זכוכית מונוליטית, חסימה אקוסטית ואיטום מעבר מים בין קומה לקומה, חסימה של  ■

 מעבר האש בין קומה לקומה כמוגדר בתקנות מכבי אש, או במוסד אחר.

 מפרט מיוחד לעבודות גמר אדר' המצורף זכוכיות ע"פ   ■

ס"מ יבוצע מזכוכית שכבות או משילוב זכוכית שכבות עם זכוכית מחוסמת או זכוכית שכבות מחוסמת  150זיגוג שגובהו מעל פני הריצוף עד  ■

 , הכל לפי החלטת האדריכל 

  1099כל הזיגוג ע״י זכוכית בטיחות לפי ת״י   ■

 ג בפרק חלונות. על הזיגוג לעמוד בדרישות סעיף זיגו  ■

 על הקבלן להציג אישור למפקח על ביצוע הזיגוג כמפורט.  ■

 : הבאים  האלמנטים  בו   משולבים,  VTS8300  קליל  מדגם  מזוגגת   אלומיניום  מערכת ■

 בפתיחת   תלות   ללא  יהיה  דלת  של  כנף  כל  פתיחת.  לרצפה  רתום  פלדה  פרופיל  עם  המחוזקת',  מ  2.20/2.52  ברוחב   4900  מדגם  כנפית  דו   דלת   ■

 . יהיהשנ  הכנף

או שילוב חלונות חשמליים   .גשם  חדירת   תאפשר   שלא   ויתובז,  עשן  שחרור  לצורך,  רף  קליל   מסוג  העליון  בחלק  משוך  מאלומיניום  קבועה  רפפה   ■

  לפתיחה אוטומטית בשעת חירום והפעלת פתיחה לצורך אוורור 

 .נגישות  יועץ   הנחיות  לפי   אזהרה  ומדבקות  אדריכל   פריסת לפי  ויניל   הדבקות כולל שרטוט ראה  מפורטות   מידות ■

 .החלוקה הפנימית של קירות המסך וגודל המודולים של הזכוכית תתוכנן ע"י האדר' ולהחלטתו ■

 . , גודל ומיקום בהתאם להנחיות האדר' פלדה אופקית אחת בגובה קומה  חלוקת במידת הצורך תתווסף   ■

 . לאישור טרם הזמנה וביצוע  SD-עבור קירות המסך חישובים סטאטיים ולספק  מודגש, כי על  הקבלן   ■



 

 

 

 דלתות            10     
 

 נדרשות שלב ב'ראיות  
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

  

 דלתות יענו על כל הנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך ״הוראות קבע הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך״ המעודכן בעת ביצוע העבודה  ■

 כנון וביצוע לפי פרטים מאושרים. פרטי ת ■

 לאישור.   1:1יש לספק פרטי נגרות, מסגרות, ואלומיניום בקנ״מ   ■

 גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריות.  ■

 ופגיעות מכניות קל לניקוי   -גימור פנים עמיד בפני שחיקה  ■

 מהמין המשובח ביותר כל המוצרים יהיו נושאי תו תקן.להגדרת האדר'    נירוסטהמחיר המוצרים כולל זיגוג, פרזול   ■

 יש לספק ״רב מפתח״ )מפתח מסטר״( לכל הדלתות  ■

 יש להתקין מזוזות בכל משקופי הדלתות )למגזר היהודי(, קלף המזוזה יהיה כשר, בית המזוזה יהיה ממין משובח בלבד.  ■

 סורגי חלונות אביזרים להגבלת פתיחת חלונות ולאגפים נפתחים של   ■

 ( מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן.1חלק    1212י)  "בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת ■

תקרה, בהתאם -תקרה בשילוב חגורות בטון מזוינות תקניות או בקיר גבס לרבות עמודי פלדה רצפה-דלתות יבוצעו בקטעי קיר מחוזקים רצפה ■

 להנחיות הקונסט'. 

 כללי

 )חובה(

  

 גימור נגרות כללי  מ"מ משני הצדדים בגוון לבחירת האדר', קאנט עץ סמוי בדופן הכנף בגמר לקה מט.  0.8טאפ  חיפוי פורמייקה   ■

 )חובה(

  

 וכן על פי המפורט בזאת:   6185בכל הדלתות יותקנו אמצעי הגנה למניעת פגיעה בהתאם לת"י  

או שילוב עם ציר בצבע לבחירת האדר',  חלק ו מ"מ    2בעובי    PVCהדלתות עשוי    צידי משני    , דגם "בטיחותי" "בטיחותימגן מעיכת אצבעות "  .1

ZERO   'של חב' רינגל לכל גובה הכנף, לבחירת האדר . 
 להאטת הסגירה, מעצור קיר לקביעת הדלת במצב פתוח    סמוי מחזיר שמן   .2
עם עצר עם זרוע מיוחדת, המאפשר קיבוע   או מחזיר שמן  תפס )מעצור דלת( עליון מגנטי התופס את אגף כנף הדלת בסוף תנועת הפתיחה   .3

  הדלת במצב פתוח

 אמצעי הגנה 

 )חובה(

 



 

 

 

 

 

 

  

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 השטח/ חדר שם   פירוט דרישות לביצוע  

 

  

 .   מ״מ  6+6זכוכית בטיחות שכבות שקוף    )בשתי השכבות(כל הדלתות החיצוניות מזוגגות בזגוגית מחוסמת   ■

 שלושה צירי פרפר עם מיסב כדורי מנירוסטה הברגת הצירים ע״י בורג פטנט. ■

 רתום   פלדה   פרופיל   עם   המחוזקת',  מ   2.20/2.52  ברוחב  4900  מדגם   כנפית  דו   דלת או כ  VTS8300  קליל  מדגם  מזוגגת  אלומיניום  ממערכת   חלקכ ■

 ס״מ.   110דלת חוץ לא יפחת מ  נטו של אגף ברוחב    .השניה  הכנף  בפתיחת   תלות   ללא  יהיה  דלת   של   כנף  כל פתיחת.  לרצפה

 מנירוסטה  מנוף   ידית+    ע "ש  או  מערכות  עמית   י"ע  משווק   Modea  חברת  של  מ "ס  100  באורך   מ "מ  32  קוטר  מנירוסטה  מוסטות  מוט   ידיות  זוג ■

 שקוע   תפס",  בטיחותי' "חב  של"  180  בטיחותי"  אצבעות  מגן,  הכנף  למשקל  המותאם   מנירוסטה  סמוי  שמן  מחזיר,  מנירוסטה  בהלה  ידית+  

 .סדרה  לפי עליונה  משיכה /סיבוב ציר   נירוסטה   ידית .  סדרה  לפי  מאסטר  מפתח +צילינדר  מנעול ,  שקוע  סגירה  מתאם ,  פתוח  במצב   כנף  לעיגון

 .י"ת לפי  הכל ,  במבנה  ומיקומו   החלון  לשטח  בהתאם   יגדל   עובי ,  מינימום  6+6 מחוסמות   טריפלקס  שקופה  זכוכית  ■

 , בגוון לבחירת האדר'.בתנור  צבע  גמר ■

 )חובה( דלתות חוץ  

  

 דרשים לדלתות חוץ.הדלת תעמוד בתנאים הנ

הדלת תכלול מחזיר   ירת אלטרנטיבות על ידי המזמין.ולפי חישוב תפוסה בח  ס״מ. כל אחת   220  - שתי דלתות ראשיות ברוחב שלא יפחת מ  

 שמן עם עצר עם זרוע מיוחדת, המאפשר קיבוע הדלת במצב פתוח. 

 

 דלת כניסה ראשית 

 )חובה(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 לתיכנוןהתאמה בין ביצוע  

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

דלתות פנימיות 

 )חובה(
 

 

 הפנימיות תבוצענה לפי התיאור להלן: הנגרות  כל הדלתות  

)פרט לדלתות חדרי   מ״מ ממולא בטון כנף דלת אטומה מעץ מלא 1.5בעובי   מגלווןמשקוף פח   בטון יצוק עם חיזוקים בבניה  - בנית הפתח  

מ״מ   5מ״מ. דיקט הכנף    45לכל הגובה בעובי של    פלקסבורד  100%, מילוי  השירותים בהם ישולבו רפפות עץ במידות ע"פ רשימות האדר'(

 ץ מלא סמוי בדופן הכנף בגמר לקה מט., בגוון לבחירת האדר' וכולל קאנט עמשני הצדדיםמ"מ    0.8טאפ פורמאיקה    בגמר חיפוילפחות.  
והפעלה   הכנף תהיה מורכבת אל המזוזה בצורה שתימנע את ערעור הבניה תאפשר סגירתה בלא טריקות וחבטות, בלימתה במצב פתוח

 שקטה.

 לבחירת אדריכל, , בצבע  חלקמ"מ   2בעובי    PVC  המותקנת משני צידי הדלתות עשוי  בטיחותישל חברת   בטיחותי"מגן מעיכת אצבעות "   .
 מנעול צילינדרי, אביזר לבלימת וקביעת הדלת במצב פתוח מותקן באופן שלא יהווה מכשול, 

 שלושה צירי פרפר עם דיסקיות מנחושת, מורכבים בשתי כנפיים המסתובבות על פין הברגת הצירים ע״י בורג פטנט. 
 כל דלתות יצוידו במחזירי דלת הידראוליים מתאימים לעבודה מאומצת. 

 ידיות לבחירת האדר'.  יש להתקין מזוזות בכל משקופי הדלתות )למגזר היהודי(״רב מפתח״ )מסטר קי( לכל המנעולים 

 כל דלתות המסגרות הפנימיות תבוצענה לפי ההגדרות להלן )פרט לדלתות אש ולדלתות ממ"מ(: 
ורד אקוסטי. החלק התחתון בסף הדלת מילוי כנף פלקסב  .6185דלת אלפא דלתא של חברת שהרבני או שו"ע.  בעלת תו תקן  

שלושה צירי פטנט טלסקופים נסתרים. מחזיר שמן גמר צבע בתנור מט בגוון לבחירת האדריכל.   .עם מגן תחתון וסף אקוסטי

מנירוסטה. ידית נירוסטה מעוגלת עפ יצרן.   מנעול פרפר פנימי עם מסילה ומערכת עצירה לדלת במצב פתוח. מנעול צילינדר +  

 מר צבע בתנור עפ מפרט יצרן, בגוון לבחירת האדריכל. יותר שימוש בגוונים שונים למשקוף וכנף. הכל בג

לרבות כל האביזרים   מעלות בהתאם לתכנית(,  90-180)  לפתיחה רגילה  שקופות ת  וכנפי  דו/ חד  ות דלת  דלתות אלומיניום פנים,

מט / מודפסות עם למינציה מט / חלביות דמוי התזת חול של חב' אורקל או ש"ע, בגרפיקה   וינילמדבקות   ובשילוב  הנילווים

הזיגוג יהיה .  "ילתלבחירת האדר', באישורו ועפ"י פריסה לבחירת האדריכל. הכל לפי המפורט ברשימת האלומיניום ובהתאם 

 90' )פתח אור נטו  האדר   לבחירת . גובה  הכל לפי המפורט ברשימת האלומיניום,  6+6לפחות מזכוכיות מחוסמות טריפלקס  

 3ופרזול מקורי של היצרן. וסף אקוסטי תחתון  ס"מ(. כולל משקוף היקפי עם אטמי ניאופרן עבים לשם אקוסטיקה מרבית,  

צירי מיסב מתכווננים עשויים נירוסטה, המאפשרים פילוס של כנף הדלת ומחוזקים ע"י פלטקה בחלק הפנימי של המשקוף 

 מגןים ישירות לתוך המשקוף(. לרבות ידיות, מנעול, צילינדר, מפתח מסטר, מעצור דלת, כולם עשויים נירוסטה.  )אינם נקדח

 . כיוון פתיחה ע"פ תוכנית. עם מסילה ומערכת עצירה לדלת במצב פתוח  אצבעות ומחזיר שמן

דלת אש   - דלת במחסן שרת  .  תשלוט על דלתות הכיתות והחדרים על פי הנחיות הרשות המקומית והנחיות יועץ הבטיחו  

 . תקנית בעלת צוהר

 זכוכית חסינת אש , בחדרי מינהלה תותקן פלדלת או ש״ע עם מנגנון נעילה. דלתות פח כגון פלדלת, שהרבני או ש״ע יבוצעו ללא תוספת מחיר. 
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על פי הרשום בטבלה להלן ובהתאם לתקנות התיכנון והבניה ועל פי בהתאם לתכנית האדריכלות ולכל הפחות  כמות ומידות פתחים תהיה  

 כנון והבניה על הקבלן להקפיד להתאים את מידות הבניה בהתאם ור כמוגדר בתקנות התהינן מידות פתח אהנחיות יועץ הבטיחות כל המידות  

 הערות
מזערי  רוחב 

 )לפתח אור(

 מספר

 מזערי 

 המרחב

רוחב הדלתות יחושב לפי תפוסה המיועדת בהתאם לתקנות התכנון 
 ס״מ נטו  90והבנייה ובכל מקרה לא תפחת מ  

 ס״מ   90

לפי תכנית 
 האדריכלות 

כיתה וחדר עזר, מעבדת ביולוגיה או 
מעבדת   פיזיקה, , חדר מלאכה, סדנה,

מ״ר,  150- מחשבים ספרייה בשטח קטן מ
 מוקד לוגיסטי לטכנולוגיה, חדר מורים

אפשרי שדלת נוספת תפנה אל דרך שירות חיצונית )כלומר 
הפרוזדור( והשנייה יכולה לעבור דרך חדר השירות או מעבדה 

 -סמוכה.

 ס״מ   90
מעבדת כימיה, מוקד לוגיסטי למדעים,  

 150מ״ר, ספרייה מעל    150סדנה מעל  
 מ״ר

 

 ס״מ   80
חדרי מנהלה, חדר שרותים, תא שרותי 

 נכים 

 

 שרותים   חדר ס״מ   70

 מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט. 

 נדרש מנעול בהלה. 

 50כל חדר מהנ״ל המשמש להתקהלות  ס״מ   90
 איש או יותר 

מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט 
 ולפי המרחקים בין פתחי המילוט. 

 נדרש מנעול בהלה. 

 ספורט, אולם כינוסים אולם   ס״מ   110

מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט 
 ולפי המרחקים בין פתחי המילוט. 

 דלת יציאה ראשית מבית ספר  ס״מ   220

כמות פתחים 
 ומידות

 )חובה(



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 



 

 

 
 

 

  

 , ע"פ יועץ הבטיחות של הפרויקט  לעמידות אש הנדרשת   1212נושאות תו השגחה לפי ת״י    ת אש יוגנו ע״י דלתות אש תקניות,פתחים במחיצו ■  

 תופסן קירי וכל המפורט בתקן דלתות במבני חינוך. ת  מותאם לדלת אש ולמשקל הדלהידראולי סמוי  מחזיר דלת  צירים ומצוידות ב      

 . בהיקף הכנף למניעת רעש בין הכנף למשקוף  PVCיסי" או שו""ע. אטם  מנעול ירדני "בסכולל   ■

 הדלתות בגמר צבע בתנור בגוון מט לבחירת האדר'. ■

 . כל דלת תאושר באתר לרבות התקנתה על ידי מעבדה מוסמכת  .בגודל ע"פ הנחיות האדר'   ,בצוהר זכוכית חסינת אש  דלתות אלו תצויידנה ■

 מפתח מאסטר.בחדר החשמל כולל מנעול צילינדר ו  ■

  2בעובי    PVC  ידית נירוסטה לבחירת אדריכל, גומי אטימה בהיקף הדלת+מגן אצבעות עפ"י ת"י של חברת שהרבני דגם "בטיחותי" עשוי   ■

 . צלעות, בצבע לבחירת אדריכל משני צידי הדלת. תופסן לשמירת הדלת במצב פתוח מותקן משני עברי הדלת  8מ"מ ובעל      

 בשעת חירום.   סגר אוטומטית יות   שתחזיק את הדלת פתוחה בכל שעות הפעילות  מגנטית -מע' אלקטרו כולל   N.O  - כ  המסומנות   בדלתות ■

■  

 )חובה( דלתות אש  

 (. דלת כחלק ממע' זכוכית/)כמפורט במפרט דלתות פנימיות  - מבנה הדלת והמשקוף   ■  

 להתאים את מידות הבניה בהתאם.    ס״מ לפחות. יש  90/200מדוד בין בן כנף הדלת למשקוף הנגדי    - מידות פתח נטו   ■

 . )סף תחתון אקוסטי(  לצורך קבלת אטימות מלאה יש להתקין בדלתות אטמים + גיליוטינה לדלת כיתה של חברת אוזבוטק או שווה ערך ■

 דהיינו דלת שבה מיושמות כל הדרישות לעיל באופן אינטגרלי ולא   ,או ש"ע  פנימיות/כיתההדלתות  לפי המפורט במפרט זה בסעיף דלתות   ■

גוונים   3, בגוון לבחירת האדר', לרבות שילוב של עד  6185מאושרת עמידה בת"י    אלפא דלתא דלת    .היכאוסף של מערכות שצורפו אחת לשני    
 שונים.

 )חובה( דלת כיתה 

 להתאים את מידות הבניה בהתאם.   יש -ס״מ לפחות    70/200מידות פתח נטו לדלת תא ב״כ   ■  

 להתאים את מידות הבניה בהתאם.   יש   - ס״מ לפחות    80/200מידות פתח נטו לדלת תא ב״כ לנכים   ■

 משקוף פלדה.   ס״מ לפחות. 20יהיה רווח של    תא השירותים  דלתבין הרצפה לחלק התחתון של כנף  ■

 מאלומיניום שיעוגן לרצפה.   Uמ' ע"ג פרופיל    2.5תבוצע מחיצה מלוח טרספה מגובה הריצוף ועד    בין התאים  ■

 .מנעול תפוס פנוי, הניתן לפתיחה בשעת חירום גם מבחוץ ■

 בתאי שירותים אליהם ניתן לחדור מבחוץ, אפשרית פתיחת הדלת כלפי פנים. ■

 פה עבור תאי שרותים. ויהיו חלק ממערכת מחיצות ודלתות טרס   זרבשילוב הדפסות ליי  תאי השרותים יהיו עשויות טרספהדלתות   ■

שירותים תא דלתות  

 )חובה(

כללי פתח נטו  ין. ך שפתח נטו המתקבל לא יפחת מהמצות פתח נטו תבוצע בין כנף הדלת למשקוף הנגדי. על הקבלן להתאים מידות בניה כמדיד ■  

 )חובה(
 דלת הדף מוסדית אטומה לגז  ■  

  100/200ת  ומידב ■

 הכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עת  ■

 בחלק מהכניסות למרחבים המוגנים תותקן בנוסף לדלת ההדף דלת רגילה לפי מפרט דלת פח מוסדית  ■

 או דלת אש לצורך תפקוד שוטף של התלמידים ובהתאם לתכנון המצורף.    

 מקלט

או מרחב מוגן 

 )חובה(

 



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון
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 ארונות וסרגלים           11     

 

  
 בתוך גומחה.   -   דה וימוקם בסמוך לקיר הלוח הקרוב לימוד ועבוסון ספרים ומכשירים, חמרי חהארון המיועד לא ■

 מיקום, מידות וחלוקה סופית בהתאם להחלטת האדר'. ■

 מנעול צילינדר.  )כולל מדפים(.  טאפ  קהינגרים. גימור פנים וחוץ פורמי  גוף הארון והמדפים עשויים סנדביץ' או לוחות  ■
 )חובה( ארון כיתה  

 במיפרט(   20פרט מצ״ב )ראה פרק  לוח כיתה לבן ע״פ מ ■  

 ס״מ.   100לוח מודעות משעם בגובה לוח הכיתה וברוחב  ■

 ס״מ מהרצפה.  80תחתית הלוח בגובה   ■

 מדף לגירים בתחתית הלוח לכל אורך הלוח. ■

 חדרי טכנולוגיה למיניהם. וח. עזר,  ספריה, מרחבים מוגנים, מעבדות    הלוחות יותקנו בכל חדרי הלימוד,  ■

 )חובה( לוח כיתה  

 ס״מ   400תלמידים. אורך    40מ״מ ומלוטש יפה לפני הצבע אליו יחוברו ווי תליה בלתי מחלידים עבור    23/80לוח עץ מהוקצע    - מתלה בגדים   ■  

       ס״מ מהרצפה. )מרווח בין   150לפחות גמר בייץ ולכה שקופה, קיר המלתחה יצבע בצבע שמן עד גובה סרגל מתלים. הלוח בגובה מינימאלי של       

 ס״מ(  12הקולבים       

 סרגלי הגנה מעץ בגובה שולחן או מסעד הכסא לאורך כל הקירות )פרט לקיר הלוח( עשויים עץ אורן מהוקצע ומלוטש יפה לפני הצבע במידות  ■

 . בגוון לבחירת האדר' ובגובה לבחירת האדר' פורמינג פורמאיקה פוסטמצופה או    מ״מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה  23/150     

   ס״מ. הלוח יהיה עשוי ממסגרת עץ אורן, מהוקצע ומלוטש יפה לפני    600ס״מ אורך    100ם בכל כיתה במידות: גובה  לוח נעיצה לתליית פלקטי  ■

 מ״מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה או צבע לבן בינהם לוח שעם לנעיצה.  23/50הצבע , או אלומיניום במידות       

או לוח ס״מ.  110. גובה סף תחתון מהרצפה במסגרת אלומיניום טבעי  רת האדריכלאו לוח דיקט מצופה בבד לבד עמיד באש ובצבע על פי בחי    
OSB     גוונים.  6מ"מ מיושם עם מעכב בעירה ומסגרת אלומיניום דקה, צבוע בגוון לבחירת האדר' עד    0.8בעובי 

 ניתן לפצל את הלוח על פי החלטת האדריכל והרשות המזמינה. ■

סרגלי עץ 

ומתלים 

 )חובה(

 . 4376ארונות ללוח חשמל יעשו מחומרים לא דליקים בלבד. הארונות יענו על דרישות ת״י  ,  דרישת חברת חשמל ובזקלפי   ■  

 יבוצע מיגון קרינה בנישות מאחורי ארונות החשמל ע"פ הנדרש בתקן והמופיע בתוכניות  ■

 מלא, רציף חולף של הקיר., מוגבהים מעל פאנל  באורך הנישה המלאה ע"פ תכנית אדר' דלתות הארונות יבוצעו   ■

        .לנעילה יסופק רב מפתח -  ם, ניתן לפתיחה ולסגירה בקלותהארונות יהיו ניתנים לסגירה ע״י בריח מותקן בגובה מעבר להישג ידם של הילדי ■

 בעלי צירים סמויים וידית שקועה. גמר צבע בתנור, בגוון וחלוקה בהתאם להחלטת האדר'.  הארונות יהיו ■

 כיבוי האש ישולב צוהר בהתאם לתקן ולדרישות כיבוי אש.   בארון רכזת  ■

     

ארונות חשמל 
 ותקשורת 

 )חובה(

  
   צבועמגולוון  ארון פיברגלס / פח   ■

 בעלי צירים סמויים וידית שקועה. גמר צבע בתנור, בגוון וחלוקה בהתאם להחלטת האדר'. ■

 אדר', מוגבהים מעל פאנל מלא, רציף חולף של הקיר.דלתות הארונות יבוצעו באורך הנישה המלאה ע"פ תכנית   ■

ארונות הידרנט 

אינסטלציה /מיזוג /

 )חובה( אויר
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מידות    ס״מ עומק  60ס״מ גובה,    90ס״מ אורך,   400( נושא תו תקן, במידות  או למשטח יצוק אורטגה  שיש  ארון תחתון )מותקן מתחת למשטח   ■  
 סופיות להחלטת האדר'. 

 . וחלוקה בהתאם להחלטת האדר  , גרפיקהבמידות  משולב דלתות זכוכית מודפסת מסוג קלאפה  ארון עליון  ■

 מותקן ומותאם לגובה השיש. עשוי לוחות נגרים מצופה פורמייקה מבחוץ ומבפנים, כולל עמודת מגירות  ■

 , ידיות לבחירת האדר'. עם מסילות טלסקופיות לכל ארון. כולל צוקל. ארונות ומגרות תחתונים נגישים לתלמידים יהיו בעלי מנעול     

 . כולל הגבהה בשוליים )קנט( המטבח  ון לאורך אר  ם מותאמשטח שיש מלוטש מכל הצדדים הגלויים, באורך   ■

 ס"מ, קנט חזיתי עד גובה   10כיחידה אחת )כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה    מטבח מלבני   שיש גרניט אמריקאי יצוק עם כיוראו משטח  

 תוצרת לבחירת האדר',  בגוון    סגסוגת פוליאסטר.ים ומתערובת של  השיש מורכב מחומרים פולימרי  , מידות ע"פ תכנית.ס"מ ואף מים עילי(  4     

  . אורטגה תעשיות שיש בע"מ      

ארון מטבח ומשטח 
 עבודה בחדר מורים 

 )חובה(

 ס״מ עומק.   60ס״מ גובה,    90ס״מ אורך,    180( נושא תו תקן, במידות  או למשטח יצוק אורטגה  ארון תחתון )מותקן מתחת למשטח שיש ■  

 השיש. עשוי לוחות נגרים מצופה פורמייקה מבחוץ ומבפנים, כולל עמודת מגירות עם מסילות טלסקופיות לכל ארון. מותקן ומותאם לגובה   ■

 . ידיות לבחירת האדר'כולל צוקל. ארונות ומגרות תחתונים נגישים לתלמידים יהיו בעלי מנעול     

 ים )קנט( ס״מ. כולל הגבהה בשולי  180משטח שיש מלוטש מכל הצדדים הגלויים, באורך   ■
ס"מ, קנט חזיתי עד גובה  10כיחידה אחת )כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה  מטבח מלבני משטח שיש גרניט אמריקאי יצוק עם כיור או  ■
 תוצרת לבחירת האדר',  בגוון    השיש מורכב מחומרים פולימריים ומתערובת של סגסוגת פוליאסטר.  ס"מ ואף מים עילי(, מידות ע"פ תכנית.  4

 . אורטגה תעשיות שיש בע"מ     

ארון ומשטח עבודה 
 חדר אחות 

 )חובה(

 מ״מ לפחות כולל קנטים מכל הכיוונים.  20משטחי עבודה מסוג אבן קיסר   ■  

ס"מ, קנט חזיתי עד גובה  10כיחידה אחת )כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה  מטבח מלבני משטח שיש גרניט אמריקאי יצוק עם כיור או  ■
 תוצרת לבחירת האדר',  בגוון    השיש מורכב מחומרים פולימריים ומתערובת של סגסוגת פוליאסטר.  ס"מ ואף מים עילי(, מידות ע"פ תכנית.  4

 . אורטגה תעשיות שיש בע"מ    

 ס״מ לפחות.   10יעוגלו ברדיוס של   -אין מתחת להם ארון והם עלולים להוות מפגע פינות חשופות של משטחי שיש ועבודה ש ■

 מד עד לקיר הבלוקים ו/או הבטון משטח השיש יוצ ■

 שוליים )קנטים( מכל צדי המשטח   תהגבה ■

 .במרחבים מוגנים, או הגבהה של משטח שיש יצוק להגנה על הקיר  להחלטת האדריכלמשטח קרמיקה אנכי מעל כל כיור בגובה   ■

משטחי עבודה 

 )חובה( )כללי(  

 מגירות   4מ"א ארון יבוצעו    3על כל    – . בחלוקה עקרונית זו  המסומן בתכניות  עם כיורים   ייצוקמשטח    לכל  מתחת   ויבוצעו  יתוכננו   נגרות  ארונות ■  
סנדוויץ בגמר פורמאיקה בגוונים לבחירת אדריכל.  בפנים "מ.  הארון יהיה עשוי מלוחות  ס  40-50 דלת  של  ממוצע  רוחב .  לפתיחה  דלתות  והשאר

מ"מ לפחות, מודבק בחום    1.5מאסיבי ושטוח בעובי    PVCהארונות מדפים מצופים פורמאיקה משני הצדדים. יעשה שימוש בקנטים עשויים   
ח' הריהוט קנט עץ גלוי.  על הארון יותקן משטח ולחץ ע"י מכונה בכל  קצוות הפלטות באישור האדריכל.  יצוין כי בשום מצב לא ישאיר המבצע בי

כל הפירזול   , כולל קאנט קצה מוגבה לפי פרט.  המגירות יהיו טלסקופיות ,שליפה מלאה,  60/40שיש יצוק אורטגה או ש"ע כולל כיור יצוק מרובע  
 יהיה תוצרת בלום או ש"ע , 

של דומיסיל או ש"ע ,  ארונות ומגירות  יהיו בעלי מנעול עם מפתח מאסטר. בכל מקום מפגש פינתי    2286מ"מ בגמר ניקל מוברש דגם    96ידיות  
ארונות . יש להקפיד על סגירה מלאה בין  הארונות בכל חלקיהם, וכן על פתיחה מלאה של כל דלת ארון ללא הפרעה. באלה יבוצע   2או אחר בין  

 ל אחיד ללא הפסקה. צוק
כל פינות הריהוט והמשטחים יעובדו לפי דרישת האדריכל ויוחלקו למניעת פגיעה במשתמשים  . בכל ארונות הנגרות והמטבחונים המתוכננים, 

אישורו של   ולקבל  755יש להציג אישור בדיקת עמידה בת"י  .  III, IV, V, B, C, Dויהיה בעל אחד מסיווג האש:    755העץ יעמוד בדרישות ת"י  
 יועץ הבטיחות לפני רכישה והתקנה. 

המצורף. הכל בהתאם לתכנון שימסר לקבלן   מסמך לתכנון מעבדות למקצועות המדעים על יסודי  לנספח  בהתאם   יבוצעו  מעבדות  ארונות ■
 לביצוע. 

ם ע"ג תכנית(. תכנון מפורט ימסר בחדר האמנויות ישולב ארון אחסון ובספריה ישולבו ארון עם מידוף לספרים )בכל הנישות הרשומות ספרי ■
 לקבלן לביצוע. 

■  

 ארונות נגרות 
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 ראיות נדרשות שלב ב'
ראיות נדרשות שלב א' תכנון  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 

  

הבריאות ומשרד הפנים/ הוראות למתקני תברואה )הל״ת( וחוזר מנכ״ל משרד החינוך סידורים תברואתיים ואספקת מים לפי הנחיות משרד  
 המעודכנים בעת ביצוע העבודה, המחמיר מבינהם. 

 כללי

 .בלבד  עם איורור טבעי חיצוני או פנימי  ממוקמים על קיר חיצוני,   ■  התאמה בין ביצוע לתכנון. 

 להתקין אמצעים מכניים לאוורור השירותים. אלה יופעלו במשך כל שעות בהם אין שום אפשרות להסדיר זאת, יש    במקומות ■

 החלפות בשעה לפחות.  20הפעילות של בית הספר ויתנו       

 אחד מעל השני.  -במבנה קומות יש למקם את השירותים בקו אנכי   ■

 בכל קומה שירותים לבנים ושירותים לבנות.  ■

 כיתות.  רצוי שפתחי חדרי השירותים לא יהיו סמוכים לפתחי ■

 מתאים.  מיקום השירותים יהיה בתוך מבנה ביה״ס בפיזור מתאים בין כל הקומות והאגפים ויאפשר גישה נוחה עם שילוט הכוונה ■

 תאי אסלות בחדר שירותים אחד.   6-יש להימנע מלהתקין יותר מ ■

 המשתנות והאסלות יהיו ממוקמים במדורים נפרדים.  ■

  ס״מ    210בגובה  מ  ס״  10ת בחדר השירותים )בין תאים ובין חדר שירותים ותאים( בנויות מבלוקים  מחיצות פנימיו  - מחיצות פנימיות בנויות   ■

 . "מ מעל התקרה המונמכתס 10 ס״מ עד גובה    30/30ס״מ או    20/20לפחות מחופות קרמיקה      

 מסגרת עשויה  .  מ"מ, עמידה בפני שריטות ולחות של "פנל פרוייקטים" או ש"ע  13בעובי    HPLטרספה מלוחות  ניתן לבצע מחיצות קלות מסוג   ■

 מ"מ   45/35גדלים מקסימליים לאלמנטים כגון עמודי חזית או פרופיל עליון     פרופיל אלומיניום צבוע אפוקסי בתנור, גוון לבחירת אדריכל     

 לכל   מ"מ, גוון לבחירת אדריכל  20בתחתית העמוד רגל פלסטיק בקוטר , פירזול  פילחיבור מחיצות לקיר בפרו   U30/23mmאלומיניום צבוע         

כולל הדפסה גרפית ע"ג   . הניתנים לפתיחה מבחוץ. מגיני אצבעות אינטגרלים מגומי קשיח לאורך כל דופן הקיר  צירים מפלסטיק,   3  דלת       
 . , כדוגמת "פנל פרויקטים" או שו"עהמחיצות בגרפיקה לבחירת האדר' 

 של מחיצות הטרספה לאישור האדר' בטרם ביצוע הזמנה     SDיש להעביר  

 .בכל מקרה בהתאם לתכניות אדר' לביצועו ס״מ לפחות  90/140מידות התא   ■

 אין להציב צנרת מי גשם, תברואה והסקה , מתקנים תברואתיים/ צנרת בקיר משותף עם כיתה, ■

 . כמות סופית בהתאם להחלטת האדר'. והל״ת וךהחינלחוזר מנכ״ל משרד    לא פחות מדרישות מספר האסלות והכיורים וכד'   ■

 . הנחיית האדר' עפ"י  או   ס״מ מהרצפה  82מיקום הכיורים יהיה בקרבת דלת הכניסה לחדר השירותים. גובה הכיורים   ■

  או אסלות תלויות גלויות, דגם לפי  בד״ מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ.. עם מכסה כפול ממין ״כעם מיכל הדחה גלויאסלות תלויות   ■

 החלטת האדר'.     

   

  
 
 

 

 הצגת קבלות רכישה של 
   

    

  
 
 

 
  

 

 

  
 

    

 
 שירותי   

 תלמידים    
    

 

 

 

 )חובה(
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 ראיות נדרשות שלב ב'
ראיות נדרשות שלב א' תכנון  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 

   

 .אספקה והתקנת אביזרים חוסכי מים. בברזים שהם לא אלקטרוניים ■

 .אספקה והתקנה של ברזים ■

 ניתן להוסיף אסלה במקום משתנה בשרותי הבנים.   החלטת האדריכל משתנות עומדות על הריצפה. ע״פ   ■

 , עם מחסום רצפה.1%-הרצפה בחדרי השירותים והרחצה תהיה בשיפוע של כ  ■

 וימוקם בהתאם לתכניות הרצפה תהיה אטומה למעבר מים וניתנת לניקוי בקלות. הרצפה תהיה משופעת לכיוון הניקוז. השיפוע יהיה קווי   ■

 לא לעבר הקירות )השיאים יהיו סמוך לקירות(. רצוי להפריד את מפלס רצפת השירותים ממפלס ריצוף המעברו  ,יועץ אינסט' ובאישור האדר'      

 קלה או בפס הפרדה. בהנמכה       

 וחיפוי הקירות יהיה לבחירת האדר'.הרצפה    וסוג אריחי   גוון ■

 )עם סל רשת(.   8״/4יש להתקין ברצפה נקודות ניקוז לשטיפת רצפה. נקזי רצפה יהיו מסוג מחסום ״ ■

 אביזרי הקופסאות ברצפה יבוצעו מפליז. ■

 איטום לפי ת״י והנחיות משהב״ש  ■

 מסוג מזרחי. אין להתקין בשירותים אסלות   ■

 משטח הרצפה הכולל של חדר השירותים.  10%  - שטח החלונות לא יפחת מ ■

 4חלק    5281חיסכון במים שפירים בבניין ועידוד השימוש בקבועות ואביזרים המצמצמים את השימוש במים על פי ת״י   ■

 

 שירותי 

תלמידים המשך 

 )חובה(

  

 שירותים לאחסון ציוד וחומרים לניקוי ומלאי חומרים לשמירה על היגיינה אישית.בכל קומה יש לקבוע מחסן אחד נפרד ובצמוד לחדר   ■

 , או שיתוכנן ח. ניקיון לכל ביה"ס ע"פ החלטת האדר'. חותמ״ר לפ 2השטח הדרוש למחסן כזה יהיה        

 חיותיו.בהתאם לדרישת יועץ הבטיחות ובהתאם להנ בלתי בעיר וישמשו כאגף אש נפרד  המחסנים יהיו בנויים מחומר  ■

 דפים בארונות ומדפי אחסון ציוד וחומרים יותקנו באופן שתימנע נפילת הציוד והחומרים המונחים עליהם. כמו כן יש להתקין בקצה המדף  ■

 פס מגן )'קנט'( למניעת נפילה      

מחסן חומרי ניקוי 

 )חובה(

  

 המינימליים עבור הסגל ייקבעו כמו לגבי בניין השירותים יהיו נפרדים משרותי תלמידים. הסידורים התברואיים   ■

 בהתאם לדרישת יועץ האינס'  נתוני בית הספר ומספר המורים בו.משרדים לפי הוראות הל״ת והיחס גברים / נשים לפי        
שירותי מורים 

 )חובה(



v  

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
ראיות נדרשות שלב א' תכנון  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 

 .נטו לפחות אחרי חיפויים  ס״מ  200/150במידות  ע"פ דרישות יועץ הנגישות ובאישורו ועיצובו של האדר'   שירותי נכים יבוצעו  ■  

 . יבוצעו מפלסטיק קשיח ולא נירוסטה  כולל מוטות אחיזה וכל האביזרים הנדרשים  ■

 כל מבנה מחוייב בשרותי נכים  ■
 )חובה( שירותי נכים  

  

יותקנו משטחים מסוג אבן קיסר קפיטריה, מעבדות )לרבות מייקרס ואמנות(, כיתות פתוחות  בכל חדרי השירותים, חדר מורים, חדר אחות,   ■
 כולל כיורים שקועים. 

רדיוס     כיחידה אחת )כולל הגבהה אחורית עם  מלבניעם כיור  משטח    –האחות  המדעים,  בחדרי המורים,    .משטח שיש גרניט אמריקאי יצוק  או   ■
משטח עם כיורים   –בחדרי השירותים  ס"מ ואף מים עילי(, מידות ע"פ תכנית.  4, קנט חזיתי עד גובה  או יותר במרחבים מוגנים  ס"מ   10בגובה  

 . ס"מ  10ס"מ בחזיתות ורדיוס הגבהה אחורי של    20שקועים )צורה,  מיקום וכמות להחלטת האדר'( עם קנט  

 . תוצרת אורטגה תעשיות שיש בע"מלבחירת האדר',  בגוון    השיש מורכב מחומרים פולימריים ומתערובת של סגסוגת פוליאסטר. ■

 משטחים

 )חובה(

  ראה סעיף שירותי תלמידים 

 לבחירת האדר'. בכל חדרי השירותים, חדר מורים, חדר אחות, ספריה יש להתקין   ■
 ברזים 

 )חובה(

 3.1סעיף  
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 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

 ס״מ, גבס ירוק או כל חומר אחר שיאושר ע״י המזמין וישולב כחלק   7סגירה מסביב לכל צינורות ביוב / אויר ורטיקלים בשירותים בבלוק   ■

 ולפי הנחיית ובחירת האדר'.  ל חיפוי קרמיקה וטיח פנים כנדרשמהקיר כול     
כיסוי צנרת 

 )חובה( בשירותים  

 תברואה            13             
  

 כל הצנרת מעבר לכך תשולם ע״פ מדידה מסעיף פיתוח  .קו בניןמחוץ למ'    1של    כל הצנרת בגבול הבנין ויציאות   המחיר הפאושלי כולל את 
 

 התאמה בין ביצוע לתכנון. 

הצגת קבלות רכישה של 
 האבזרים לרבות ציון כמות 

 התברואתיות יבוצעו לפי תקן של משרד הבריאות למתקני תברואה, הל״ת )מעודכן(, חוזר המנהל הכללי של משרדחדרי השירותים והקבועות   ■ 

 החינוך והתרבות דרישת משרד הבריאות ודרישתה של הרשות המקומית.     

 כל המוצרים ישאו תו תקן או סמן השגחה.   - תו תקן   ■

 ארונות מטבח בפרק ארונות וסרגלים. י מקלט / מרחב מוגן בהתאם לדרישות ״פיקוד יש להתקין קערות מטבח כמפורט בסעיף    - מטבחים   ■

 העורף״       

 בדה. מחסום ריצפה לפחות אחד בכל קומה בחדר שירותים או במסדרון, ובמע  - שונות   ■

 מערכת המים לפני מסירת המבנה.    יש לבצע הכלרה של -חיטוי צנרת מים   ■

 אספקה והתקנת אביזריים חוסכי מים. ■

 ש להעביר לאישור מראש של האדר' יועץ האינסט' והמזמין  של כל אביזרי האינסט' בטרם  אספקתם לאתר.י ■

)חובה( סעיף כללי  

3.1 

  

קבועות ואביזרי  כל האביזרים והקבועות הסניטאריים יהיו מתוצרת הארץ כדוגמת חרסה סוג א' או שווה ערך  ■

 )חובה( אינסטלציה  

  

או אסלות תלויות וגלויות דגם וגוון לבחירת    תלויות , עם מכסה כפול ממין ״כבד״ מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ. האסלות תהיינה  
 האדר'.

 אסלות

 )חובה(
 



v  

 

 
 

 

  

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

 )חובה( מיכלי הדחה   . מיכל הדחה גלוי בהתאם להחלטת האדר'   ■

  

 או כחלק ממשטח אורטגה כפי שהוגדר לעיל.  קערת מטבח שקועה מורכבת מתחת לשיש בתוך ארון     -   חדר מורים  ▪

או כחלק   קערת מטבח שקועה מורכבת מתחת לשיש בתוך ארון     - + כיתות פתוחות      ם + קפיטריה י+מעבדות ומוקדים לוגיסטי  חדר אחות  ▪

 ממשטח אורטגה כפי שהוגדר לעיל. 

 13כיור רחצה על פי המפורט בפרק     - ירותיםש ▪

 כיורים 

 )חובה(

  

 )חובה( מים חמים   מעבדות ומוקד לוגיסטי. גם : במטבח חדר מורים, בחדר אחות, חדר ספרנית.   )בכל חדרים בביה"ס( לרבותמים חמים על פי הנדרש בהל״ת   ▪

  

 פולירול.   / . ו/או פקסגול / מולטיגול40פלדה מגולוונת סק.   ▪
צנרת מים קרים 

 )חובה(
  

 כולל בידוד תרמי  פולירול  / . ו/או פקסגול / מולטיגול  40פלדה מגולוונת סק.   ▪
צנרת מים חמים 

 )חובה(

  

 )חובה( צנרת דלוחין   H.D.P.Eפלסטיק )עם תו תקן( או . ▪

  

 H.D.P.Eפלסטיק )עם תו תקן( או . ▪

 1205כל צנרת השופכין מתחת לרצפת המבנה תהיה מיציקת ברזל בעטיפת בטון בהתאם להל״ת ות״י   ▪
 )חובה( צנרת שופכין  

  

 ( 4כ )קוטר ""ב תא  לכל ▪

  H.D.P.Eפלסטיק )עם תו תקן( או . ▪
 )חובה( צנרת אוויר  

פרטים של היצרן/מתקין 

המאשרים את המפרט הטכני של 

 הניקוז וההשקיה.תכולת מערכת  

. 

 יקוז מזגנים פלסטיק )עם תו תקן(צנרת נ ▪

 תכנון ובצוע של מערכת איסוף ניקוז מי מזגנים.  ▪

 ר תבוצע במסגרת עבודות הפיתוח.  ידית ו/או החדרת מי ניקוז לקרקע אשמי הניקוז יתועלו למערכת השקיה מ ▪

 בתיאום בין אדר' נוף, יועץ אינסט' ואדר'. מיקום מע' איסוף מי מזגנים בשטח הפיתוח מתחת לפני הקרקע,   ▪

 4חלק    5281הפחתת צריכת מים שפירים בתוך גבולות המגרש על פח הנחיות ת״י   ▪

)חובה( ניקוז מזגנים  

 3.3סעיף  

 



v  

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
ראיות נדרשות שלב א' תכנון  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 חדר שם השטח/   ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 

  

 קן בתוך תא, על פי הפירוט הבא: ברז סגירה מות ▪

 למבנה ימוקם על פי החלטת המתכנן ברז סגירה ראשי   ▪

 ברז סגירה בכל חדר שירותים.  ▪

 ברז סגירה במטבח. ▪

 )חובה( ברז סגירה  

  

עם מצמד שטורץ, שני זרנוקים   2כיבוי ״בכל מפלס וקומה יוכנו מתקני כיבוי אש בהתאם לדרישות מכבי אש עמדת כיבוי אש תכלול: ברז   ▪

     2״

 ג בלחץ מוכל. הציוד - ב-ק״ג לסוג דלקות א  6מ״א עם מזנק צמוד, מטפה אבקה יבשה    30, גלגלון  2מ' כ״א מזנק סילון/ריסוס ״  15באורך        

 . בארון כיבוי אש יש להתקין מחסום רצפה. ועץ הבטיחות ובתיאום עם אדר' י בהנחיית  וגודל מיקום  ,יותקן בארון פיברגלס או פח      

 עמדות הכיבוי ימוקמו בין היתר במקומות הבאים: 

 . סמוך לחדר המדרגות בכל קומה ▪

 . מטבח,חדרי אוכל  ,חדרי מלאכה, אולם התקהלות  ,  מחסנים  , בכניסה או בסמוך לחדרי המעבדה   ▪

  נת מענה לכל חלקי המבנה והיעודים כאשר עמדת הכבוי איננה נות . מטר מעמדת הכיבוי  25כל נקודה בבניין תהיה במרחק שלא יעלה על   ▪

 . עמדה נוספת  ,או במקום אחר המשרת מספר יעודים  תותקן בסמוך לפתח המרוחק,  האמורים      

 . 2וחלק    1חלק    2206גלגלון כיבוי אש יותקן בהתאם לת״י   ▪

 ה על הקבלן לספק בדיקת מעבדה מוכרת או מת״י חוב ▪

 )חובה( כיבוי אש  

  

 ובהתאם לדרישות הל"ת.  ל ידי האדריכל לחיבור מתקן מיםביצוע נקודת מים וביוב בכל מסדרון/קומה במקום שיוגדר ע ▪

 , או מתקן אחר לבחירת האדריכל.ברזים  3מתקן המים יהיה מסוג )שוקת( דלפק נירוסטה לתלייה על הקיר   ▪

יחידת הקירור תמוקם בחלל התקרה המונמכת מעל אזור המתוכנן עבור השוקת. כל הצנרת המחברת בין יחידת הקירור לשוקת, תעבור  ▪

אריחי באופן נסתר בקירות, לרבות ניקוז השוקת. התקרה מעל עמדה זו תהיה פריקה לצורך תחזוקה שוטפת של המע'. קירות הנישה יחופו  

 המתקנים יוצגו ויאושרו עי"י הרשות בטרם אספקתם כמות ע"פ המופיע בתוכניות.   זה לחיפוי מסדרונות.   , לפי המפורט במפרט קרמיקה

 בקבוקים. פיות שתייה ואפשרות לברז נוסף למילוי כוסות /    3מיועד ל   ▪

 מחובר למתקן קירור מים מפוצל.  ▪

 מי קר כולל אספקה 

 )חובה(

  

 באישור הרשות ובכמות ע" המופיע בתוכנית  או שווה ערך  4ביצוע נקודת מים למתקן מי שתיה ואספקת מתקן מי שתיה כדוגמת תמי   ▪

מתקן מים חדר 
 מורים 

 )חובה(

 



v  

 

 

 

 ראיות נדרשות של 
ראיות נדרשות שלב א' תכנון  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 

  

 מ״ר מרחב מוגן או חלק ממנו.   20  לכל,  העורף  פיקוד   ידי על  מאושר   אחר   או  כימי  כסא   יותקן ▪

 השטח המיועד לבית כסא יופרד באמצעות וילון מקובע, או פרגוד  ▪

הניתנת חלקה    HPL, לרבות סגירתו בנישת גבס בגובה החלל, סינר גבס עליון ודלת  ליטר לכל מ״ר  5יותקן מיכל מים בעל קיבולת של   ▪

 לנעילה ע"פ תכנון אדר' לביצוע. 

 כל צינור לאספקת מים למי ▪

 מחסום רצפה לניקוז  ▪

מקלט / ממ״ד 

 )חובה(

  

 כנון וביצוע מערכת כיבוי אש אוטומטית באמצעות מים )ספרינקלר( על פי דרישות שירותי הכבאות בהתאם לתקנות שירותי הכבאות ות״י ת ▪

       1596 . 

 על המערכת לכלול את כל הדרוש לשם פעולת מערכת הכיבוי באופן מושלם ותכלול בין היתר, ראש מערכת, מערכת צינורות )בתוך המבנה  ▪

 ועד לראש המע' והמגופים(, מתזי מים,       

 . אישור מעבדה מוסמכת לתוכניות ולביצוע מערכת ספרינקלרים ▪

 לרבות צביעת הצנרת כולה בגוון לבחירת האדר'.  ▪

ערכת כיבוי אש מ
אוטומטית 
 )ספרינקלר(

 

 



 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
ראיות נדרשות שלב א' תכנון  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 חשמל                  14
  

. עבודות מעבר לקו הבניין ישולמו ע״פ קו בניןמחוץ למ'    1של    ויציאות    וי הבניין ובתוך קהמחיר הפאושלי כולל את כל עבודות החשמל   ▪

 כל האביזרים גופי התאורה והלוחות יאושרו מראש בטרם ייצור ואספקה ע"י האדר' מתכנן החשמל ונציג הרשות   מדידה

 מתקציב הפיתוח.       

 

  

ויבוצע ע״י חשמלאים מוסמכים בהתאם לחוק החשמל,   1958מתקן החשמל יתוכנן ע״י מהנדס רישוי לפי חוק מהנדסים ואדריכלים תשכ״ח  

 לדרישות חברת החשמל והתקנים הישראלים המתאימים והמיפרט הבין משרדי. על המתכנן להגיש לאישור המזמין ביחד עם התוכניות:

 לרשת החשמל ארונות ולוח חשמל אשור ח״ח על התחברות   ▪

 אשור חב' בזק על התחברות לרשת טלפונים וארונות. ▪

 אשור הרשות המקומית  ▪

 אישור חברת הכבלים המקומית.  ▪

 ות בתוקף, ובתום שנה יש לחדשם. על כל האישורים להי ▪

 כל מכשירי מתקן החשמל ואביזריו חייבים לשאת תו תקן או סימן השגחה.  ▪

 דרישות חוק החשמל ותקנותיו ויאושרו בידי בודק חשמל מוסמך לפני השימוש. כל התקנות החשמל יעמדו ב ▪

 בטיחות ביטחון ושעת חירום״   -מתקני החשמל לרבות ההכנות למזגנים ענו על הנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך ״ הוראות קבע  ▪

 תתוכנן כחשופה. , בכל אזור בו  לבחירת האדר'   RALסלמת החשמל תבוצע מפח מחורר צבוע בגוון   ▪

 על הגג, על הקבלן לקחת בחשבון:   )תאים פוטוולטאים(  במבנה זה יש לקחת בחשבון כי בעתיד תותקן מערכת סולארית  ▪
 ממירים, לוחות חשמל ותעלות כבלים ,  DCמשקלי המערכת, מקום עבור לוחות  ▪
 כות בגג ללוח הראשי תוואי ורטיקאלי/פיר יעודי או מקום נוסף בפיר קיים עבור כבילה לחיבור בין המער ▪
 מפסק נוסף בלוח ראשי, ארבע קוטבים מתאים עם מונה ופיקוד.  ▪

 כללי

 )חובה(

  

  הארקת המבנה תכלול הארקת אלמנטי בנין מוליכים בהם משולבים מתקני חשמל )תקרות תותבות, תעלות מ״א, צנרת מים, מוטות תמיכה  ▪

 לקירות גבס וכו'(       

 ממ״ר לפחות.   25מוליך ההארקה הראשי מנחושת, יותקן באדמה בנפרד מיתר מוליכי המעגל, ויהיה בעל שטח חתך של   ▪

 קה בצורה שלא תאפשר את פירוקה.ית יחובר לאלקטרודת הארמוליך ההארקה הראש ▪

 בבניינים חדשים תותקן הארקת יסוד. ▪

 ירוקה בידי אנשים שאינם מורשים מוליך הארקה הראשית יחובר לאלקטרודות הארקה בצורה שלא תאפשר את פ ▪

 ,1984 -תבוצע הארקת יסוד בהתאם לתקנות החשמל )הארקות יסוד( תשמ״ד  ▪

 בהתאם להוראות מתכנן החשמל ובהתאם להוראות המהנדס ו/או המפקח. ▪

 יציקת העמודים, הכלונסאות וקורות היסוד בהם עוברת הארקת יסוד תבוצע רק לאחר אישור המהנדס ו/או המפקח באתר שאלקטרודת  ▪

 ה בהתאם לחוק, התקנות ותוכניות הארקה של המבנה.הארקת יסוד בוצע      

 : מערכת הארקה הכללית במבנה תכלול בנוסף למערכת הארקת יסודות את הארקת המערכות הבאות ▪

 הארקת צנרת מים.  ▪

 גישור שעוני מים. ▪

 הארקת ארון תקשורת ראשי.  ▪

 הארקת מערכות מיזוג. ▪

 הארקה

 )חובה(

 



 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 ביצוע לתיכנוןהתאמה בין 

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

 הארקת צנרת ביוב מתכתית.  ▪

 .T.Vהארקת תורן אנטנת  ▪

 ן לפס השוואת פוטנציאלים ראשי. הארקת כל המערכות המתכתיות במבנה שלגביהן החוק דורש הארקת ▪

 לוחות חשמל. ▪

 

  

 3x315A -חיבור המבנה יותאם לחישובי התכנון, אך לא פחות מ ▪

 קרקעי.-החיבור ייעשה באמצעות כבל תת ▪

חיבור לרשת החשמל 

 )חובה(
 

 

 אלקטרומגנטית מסווגת ממקורות של   נספח הנחיות תכנון וביצוע ערוך על ידי יועץ קרינה, למניעת קרינה ל  לבצע מיגון קרינה בהתאם יש   ▪

 מתקני שנאים, מרכזי הולכה ו/או תמסורות חשמל במטרה להשגת קרינה אשר אינה גבוהה מהמותר לפי המלצות המשרד לאיכות הסביבה, 

 וכן למתן הנחיות למיגון ארונות ו/או חדרי חשמל.        

 הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה. שטף השדה המגנטי יהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרד   ▪

 . , ובהתאם להנחיות בדו"י הקרינהה בכל ארונות ו/או חדרי החשמלחובה לבצע מיגון כנגד קרינ ▪

 הדלתות . מיגון יבוצע על הקירות הפנימיים של ארון החשמל ו/או חדר החשמל, ועל גבי   ▪

 הכל על פי הגדרות יועץ הקרינה. המיגון יבוצע באמצעות לוחות פלדה, לוח אלומניום, ולוח בידוד,   ▪

 כלוס המבנה על הקבלן לבצע ולספק בדיקת קרינה העומדת בדרישות.ני אלפ ▪

מיגון כנגד קרינה 

 )חובה(

כניות ביצוע קבלות רכישה ת

 לרבות כמויות 

עדות מצולמת המאשרת את 

התקנת מערכת חימום המים 

 המוצעת.

 

 אספקה והתקנה מערכת סולרית הכוללת: ▪

 שמש   יאוריתן יצוק, בעמידה כולל קולטי עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פול  , או אחר ע"פ דרישות יועץ האינסט'   ,ליטר  120דוד בקיבול של   ▪

 שנים. 5מורכב בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח לרבות תקופת אחריות של    בשטח מתאים, עם ציפוי אפוקסי.      

מעלות צלסיוס חיבור פורק הלחץ לניקוז   45יותקן וסת חום שלא יעלה על  כולל אמצעי בטיחות בפני נגיעה, פריקת לחץ והתקרבות ילדים.   ▪

 ידי צינור שקוף בלבד   על  

 ביצוע המערכת הסולרית תהיה בהתאם לתקנות לת״י ולהנחיות היצרן.  ▪

 .ולמוקד הלוגיסטי  , לשירותיםלמעבדות  אספקת מים חמים כאמור לחדר מורים, לחדר אחות, לחדר ספריה ▪

 חימום

 מים

 )חובה(

 1.22סעיף  

  

 סמויים מתחת לטיח, ריצוף או צנרת מעל תקרה   728מתקן החשמל יבוצע בצינורות פלסטיים תקניים מטיפוס כבה מאליו על פי ת״י   ▪

 אקוסטית.      

 המתקן החשמלי יכלול לוח ראשי ולוחות משניים כמפורט: ▪

כל הלוחות יוזנו ע״י קו הזנה מהלוח המזין )ראשי ומשנה(. הלוחות יותקנו בתוך נישה )גומחה( עם דלתות או בחדר חשמל ניפרד ע״פ  ▪

 ח״ח ו/ או יועץ בטיחות במקום נוח לגישה וטיפול. ומוגן בפני פגיעה מכאנית, קרינת חום או התזת מים.הנחיות  

 מעודכנים ולפי אישור המפקח ומהנדס החשמל. הלוחות יבנו לפי החוקים, התקנות ות״י ה ▪

הזנות לוחות 

וארונות חשמל 

 )חובה(

 



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

  

 מיקום הלוח יאפשר גישה נוחה לכל חלק בו, למטרות תפעול ותחזוקה, המקום יהיה מואר ומאוורר היטב באופן שיבטיח את פעולתם  ▪

 התקינה של הלוחות.        

 במקלט / ממ״מ יבוצעו לוחות לפי דרישות פקע״ר  ▪

 תיכנון(.הלוחות יותקנו בתוך ארונות חשמל )לוח סדנאות וחדרי פעילות חדרי מלאכה לפי   ▪

 ארונות החשמל, ראשי ומשניים, יהיו עם סגירה ע״י מנעול, כאשר לכל המנעולים מפתח זהה. ▪

 ס״מ, ובתוכה מפתח חירום לפתיחת הארון, מפתח נוסף ימצא אצל מנהל הבניין.   180ליד הארון תותקן קופסה מזוגגת בגובה של   ▪

 על גבי דלת ארון החשמל יוצמד שלט: ״זהירות, לוח חשמל״. ▪

 רון החשמל ובסביבתו הקרובה לא יימצאו חומרים דליקים. בא ▪

 אסור שחדר החשמל / ארון החשמל ישמש לאחסון חפצים כלשהם, שאינם חלק מובנה בו או השייכים אליו. ▪

 ין. צאו בתיק מסודר אצל מנהל הבניבארון החשמל יימצאו תוכניות הלוח ותרשים של המתקן כולו, מומלץ שעותק של התכניות והתרשים ימ ▪

 .מעגלים שמורים לעתיד )לפי תכנון בניין סופי(  20%לוח החשמל יכלול מקום ל   ▪

 .לפי תיכנון הבניין הסופי(לוח החשמל יכלול מקום למעגלים שמורים לעתיד ) ▪

 מילי אמפר.   30מפסיקי זרם חצי אוטומטיים. למעגלים עבור חיבור קיר יותקן מפסק פחת בגודל מתאים בעל רגישות   ▪

 מהרצפה לפחות.   , ס״מ  190בכניסה לבנין יותקן לחצן חרום עם פיקוד להפסקת חשמל. הלחצן יהיה סגור בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה   ▪

 במיקום שיתואם עם האדר'.  דרישות מכבי אש(  )לפי      

 , הוראות חח״י או גורם מוסמך אחר,  לוח ראשי יותקן סמוך לאיזור מנהלה במעבר ציבורי או בחדר יעודי אם יחויב ע״י תקנות החשמל ▪

 ובמיקום שיתואם עם האדר'.       

 כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל יבוצע ע״פ דרישות שרותי הכבאות. הכיבוי יעשה לפקודת גלאי עשן המותקנים בלוח. יעשה שימוש בגז  ▪

 כיבוי ידידותי לסביבה.      

 לוחות משנה 

 ות ולת״י סטטי או מחומר פלסטי ״כבה מאליו״ ובהתאם לחוקים, לתקנ-הלוחות יהיו עשויים מפח שעבר צביעה בתהליך אלקטרו ▪

 בגוון לבחירת האדר'.  המעודכנים.       

 מילי אמפר   30לוח המשנה יכלול מפסקי מגן לזרם דלף ברגישות של  ▪

 צאו בתיק מסודר אצל מנהל הבניין. בארון החשמל יימצאו תוכניות הלוח ותרשים של המתקן כולו, מומלץ שעותק של התכניות והתרשים ימ ▪

 ים מחומרים בלתי דליקים וסגורים היטב. לוחות המשנה יותקנו בארונות העשוי ▪

 

 



 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

  

 כל לוח משנה יזין קומה/אגף/מבנה/אזור או מערך פונקציונלי אחד בלבד. ▪

 התקינה והנוחה של המתקן. מספר המעגלים בכל לוח משנה יהיה גדול דיו כדי להבטיח את הפעלתו   ▪

 . כל המעגלים יהיו מוגנים באמצעות מפסקים חצי אוטומטיים מסוג התואם את ייעודם או באמצעות מפסקים אוטומטיים   ▪

 אחוז לתוספת עתידית.  25כל לוח יתוכנן באופן שיהיה בו מקום עודף של   ▪

 קיימא -כל המעגלים ומפסקי הזרם הראשיים יסומנו בסימון ברור ובר ▪

 , חשוב לציין גם מאין לוח זה מוזן !  לוח חשמל,זהירות  "  לת לוח החשמל או על ארון החשמל יוצמד שילוט גדול וברור  על ד ▪

 כללי 

הלוחות יבנו בהתאם לתרשימי החיבורים, לצורת המבנה ולמידות הכלליות שבתוכניות. הקבלן יכין תוכניות מפורטות ליצור הלוחות  ▪

 שיכללו 

 מבנה, תרשימים, מידות, רשימת ציוד וכד'. התוכניות יוגשו לאישור המהנדס ורק לאחר בדיקותיו ואישוריו יותר לקבלן לבצע את הלוחות.       

 ובעל ניסיון ליצור לוחות לזרמים ולמתחים הנתונים   ISO  -9002לוחות יבוצע רק אצל יצרן מוסמך, המצויד באישור הסמכה ליצור ה ▪

 והמוגדרים במסגרת עבודה זו, יצרן הלוחות יהיה מאושר ע״י מכון התקנים הישראלי ועליו להציג מסמכים המעידים שהוא נמצא בביקורת       

 מכון התקנים הישראלי. מחלקת האיכות של        

 בלבד ו/או ת״י אשר מחליף המעודכן ביותר בעת ביצוע העבודה.  1419יצור הלוחות לפי תקן ישראלי   ▪

 בנוסף לנ״ל יצור הלוחות יבוצע רק אצל יצרן שיאושר ע״י המהנדס המתכנן בטיב ואיכות שיענו לדרישותיו.  ▪

 ם המיועד במבנה, כל זאת לפני אישור תוכניות הלוח ע״י מהנדס החשמל. על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולוודא התאמת הלוחות למקומ ▪

 לאחר התקנת הלוחות חיבורם והפעלתם, הקבלן יבצע איזון עומסים לפאזות. ▪

 כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל יבוצע ע״פ דרישות שרותי הכבאות. הכיבוי יעשה לפקודת גלאי עשן המותקנים בלוח. יעשה שימוש בגז  ▪

 בוי ידידותי לסביבה.כי      

ס"מ ובגובה וגוון שיקבע ע"י   10גודל הארונות ומיקומם בתיאום בין יועץ הבטיחות, יועץ חשמל ואדר'. הארונות כולם יהיו בעלי צוקל   ▪

 האדר'

 

  

 ימוקם פנל הפעלה כללי הכולל:  אדריכלבכניסה לבית הספר ובמיקום על פי החלטת ה ▪

 )לפי דרישות שירותי   ס״מ מהרצפה לפחות  190לחצן חרום עם פיקוד להפסקת חשמל. הלחצן יהיה סגור בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה   ▪

 (.תהכבאו      

 נים ימוקם המפסק בכניסה למבנה(  מפסק זרם השולט על כל המזגנים. )ככל שמדובר במוסד המחולק למס' מב ▪

 התאורה הפנימית. )ככל שמדובר במוסד המחולק למס' מבנים ימוקם המפסק בכניסה למבנה(מפסק זרם השולט על כל   ▪

 הפאנל ימוקם בתוך ארון פח מגלוון בגמר צבע בתנור בגוון לבחירת האדר' עם צוהר בהתאם לדרישות כיבוי אש. ▪

 הפרויקט. פאנל הפעלה משני ימוקם בחדר המורים/המזכירות בהתאם לדרישות בטיחות ובתיאום עם אדר'   ▪

פנל הפעלה כללי 

 )חובה(

  

 לבצע חבור טלפון ראשי יחיד לכל מבנה שממנו יתפצלו הקווים.יש   ▪

חיבור לרשת 

טלפונים 

 )חובה(
 



 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

ארון בזק ראשי  תיקני.יבוצע על פי הנחיות חברת בזק כולל מנעול   ▪

 )חובה(

קבלות רכישה של פירטי 

התאורה לרבות כמויות. אישור 

יצרן לנתוני נצילות אורית של 

גופי התאורה אישור יצרן על 

  נתוני החיישנים 

 חשמל, אדריכל, או שווה ערך מאושר על ידי יועץ הוואט,    43פאנלד מחליף אריח    לד כל גופי התאורה יהיו גופי תאורה חסכוניים מסוג   ▪

 והרשות המזמינה.      

והנחיות יועץ   יבוצעו לפי הוראות החוק, התקנות והתקנים הישראליים הרלוונטיים המעודכנים בעת ביצוע העבודהמתקני התאורה   ▪

 .החשמל

 קינה עם כוללים את כל הציוד הדרוש להפעלה ת  ה. כל גופי התאורהממ״ר כולל הארק  1.5המאור יותקנו עם מוליכים    מעגלי  ▪

 ויהיו מוגנים מפני שבירה והתנפצות יש   לד ג״ת יהיו מסוג    יהיו מסוג קפיצי, יש לספק נורות.משנק, עם סטרטר אלקטרוני. בתי הנורה        

 לספק מיגון כגון שרוולי מגן שקופים, מכסה פריזמתי וכד'.      

 אדריכל, והרשות   יועץ הבנייה הירוקה,  או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל,  לד כל גופי התאורה יהיו גופי תאורה חסכוניים מסוג   ▪

    עם שטף אחיד עם   73%ג״ת תאורה יהיה בעל נצילות אופטית של לפחות   לפחות  80של הנורות יהיה  (  CRI)  המזמינה מקדם מסירת הצבע      

 לקרוני בלבד. משנק א      

  בתחום הראיה: תאורת מקומות עבודה )עקרונות הנדסת אנוש    8995עוצמות ההארה בשטח בית הספר תהיה בהתאם לנדרש בתקן ישראלי   ▪

 . ולפי דרישות יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה   בתוך מבנים(, ובהתאם למפרט זה      

 .עפ״י חישובים והדמיות תאורה  וט למ״ר מקסימום  16במשרדים יהיו  יצועים אנרגטיים בחללי הלימוד, בחדרי סגל, בספריות,ב ▪

ובאישור יועץ   חישובים והדמיות תאורה  -ם עפ״י וט למ״ר מקסימו  10ביצועים אנרגטיים במעברים בנויים ובשטחים משותפים יהיו   ▪

 ויועץ הבנייה הירוקה  החשמל  

 ן עפ"י הנחיית הרשות מוקם בכניסה לבניייאשר  , הכולל לחצן סוף יום  פאנל הדלקותבאמצעות  תבוצע מערכת לניהול תאורה מרכזי   ▪

 לשליטה ברמת תאורה,נפח ותנועה.  יותקנו חישנים   ▪

 יותקנו מפסקי זרם על פי מספר המעגלים במתקן מוגן מים  ▪

 4חלק    5281לחיסכון בצריכת האנרגיה לצורכי תאורה יש לעמוד בדרישות מפרט זה בהתאם לדרישות ת״י   ▪

 כל גופי התאורה יבחרו ע"י האדר' ויאושרו ע"י יועץ החשמל ויועץ הבניה הירוקה. מיקום, כמות וסוג יוחלט ע"י האדר' בשיתוף עם יועץ  ▪

 החשמל.      

)חובה( תאורה כללי  

 1.2.1תנאי סף סעיף  

הצהרה רשמית בכתב מהמתכנן 

או מהקבלן, המאשרת את 

 המפורט להלן:

ג״ת הותקנו בהתאם למפרט. לא 

חלו שינויים כלשהם במפרט 

התאורה ששימש להמחיש את 

העמידה בקריטריונים בשלב 

 התכנון.

 

 סעיף

5.10 

 



 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

הצהרת יזם על התקנת מערכות 
שליטה בתאורה בכלל חלל 

 מאוכלס

צילומים המאשרים את התקנת 
מערכות שליטה בתאורה בכל 

 חלל מאוכלס 

 מ״ר.   53כיתה של    בכליחידות    מוגנים  וואט עם רפלקטור מאלומיניום   43 לד  תאורה   גופי ▪ 

 . לוקס  500מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל הכיתה ולרמת ההארה הנדרשת לכל שולחן תלמיד   ▪

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה. ▪

 ( 4חלק    5281גופי התאורה יהיו ניצבים ללוח עם אפשרות הדלקה בקבוצות.)ת״י   ▪

 תאורה )המודדים את רמת התאורה(  יותקן בקר תאורה וחיישני ▪

הכיתה תחולק לשלושה אזורי תאורה המקבילים לחלון, כל אזור יהיה בשליטת חיישן אשר מדליק ו/או מכבה את התאורה בהתאם  ▪

 רמת התאורה.  להגדרת 

 יותקנו חישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים  ▪

תאורת כיתות 

 5.5סעיף  )חובה(  

  

התאורה בכל מקרה יותאם לגודל הכיתה ולרמת ההארה הנדרשת     עם רפלקטור מאלומיניום מוגנים, מספר גופי   וואט   43לד   גופי תאורה  ▪

 (4חלק   5281)ת״י    לוקס. גופי התאורה יהיו ניצבים ללוח עם אפשרות הדלקה בקבוצות.  500שולחן תלמיד   לכל  

 ויועץ הבנייה הירוקה.כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל   ▪

 יותקן בקר תאורה וחיישני תאורה )המודדים את רמת התאורה( ▪

 הכיתה תחולק לשלושה אזורי תאורה המגבילים לחלון, כל אזור יהיה בשליטת חיישן אשר מדליק ו/או מכבה את התאורה בהתאם להגדרת  ▪

 רמת התאורה.       

 התאורה ביחס לנוכחות אנשים   יותקנו חישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי ▪

▪  

תאורת חדרי 
 הקבצה

 )חובה(

 5.5סעיף  

  

 תאורת לוח כיתה סוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה.   ומ״ז נפרד.  וואט עם רפלקטור מאלומיניום  43  לדגופי תאורה    2 ▪

 )חובה(
  

 .מוגנים  עם רפלקטור מאלומיניום   וואט   43 לד  גופי תאורה  ▪

 לוקס.   500רמת הארה   ▪

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה. ▪

 ביחס לנוכחות אנשים   יותקנו חישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי התאורה  ▪

 ( 4חלק    5281)ת״י    אפשרות הדלקה בקבוצות. ▪

 וחיישני תאורה )המודדים את רמת התאורה(יותקן בקר תאורה   ▪

 חדרי מינהלה יחולקו לשני אזורי תאורה המגבילים לחלון, כל אזור יהיה בשליטת חיישן אשר מדליק ו/או מכבה את התאורה בהתאם  ▪

 להגדרת רמת התאורה.      

 יותקנו חישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים  ▪

חדרי   תאורה
 מינהלה

 )חובה(

 5.5סעיף  

 



 

 

 

 

 

  

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

 מוגנים.   עם רפלקטור מאלומיניוםוואט    43 לדגופי תאורה   ▪

 ספריה לעיון   -לוקס   600רמת הארה   ▪

 במחסן ספרים  -לוקס   200רמת הארה   ▪

 לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה.כמות, מיקום וסוג   ▪

 ( 4חלק    5281אפשרות הדלקה בקבוצות.)ת״י   ▪

 יותקן בקר תאורה וחיישני תאורה )המודדים את רמת התאורה( ▪

 אם ה תחולק לשלושה אזורי תאורה המגבילים לחלון, כל אזור יהיה בשליטת חיישן אשר מדליק ו/או מכבה את התאורה בהתיפריהס ▪

 להגדרת רמת התאורה.      

 יותקנו חישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים  ▪

תאורת ספריה 

 )חובה(

 5.5סעיף  

  

 ן לפי דרישות פיקוד העורף.שקועים באמבטיות בתקרה אקוסטית מחוזקים לתקרת הבטולד גופי תאורה   ▪

 ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה.כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר'   ▪

 וואט, הכול בהתאם לדרישות פיקוד העורף.  24תאורה ביטחונית נפרדת, במתח   ▪

 ואורסצנטית בהתאם ליעוד המקלט. דרש. כל מקלט יהיה דו תכליתי ולכן יש להוסיף תאורה פל סימון מלא בצבע פולט אור כנ ▪

 ( 4חלק    5281אפשרות הדלקה בקבוצות.)ת״י   ▪

וטומטית )״ממיר״(. בעלת מתח מ״ר מרחב מוגן( עם הזנה עצמית חלופית א  20במקלט, ממ״מ, יותקנו גופי תאורת חירום )ג״ת אחד לכל   ▪

  נמוך

 הנטענת ומופעלת אוטומטית לשעתיים לפחות.       

 ״ מנורות לתאורת חירום״.   2.22חלק    20תאורת חירום תענה על דרישות התקן הישראלי ת״י   ▪

 גופי תאורה יזוהו בברור ע״י נורית  ▪

תאורת מקלטים/ 
 מרחבים מוגנים 

 )חובה(

  

 ואט ע״פ בחירת המזמין. מ״ז   2x11או גופי תאורה קומפקטיים )מוגני מים( עם נורות   וואט  43)מוגני מים(    לדגופי תאורה   ▪

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה.    לשירותים מרוכזים בתוך לוח החשמל.      

 (3.6,  1.37בתא לנכים מ״ז לפי הנחיות תיכנון משהב״ש ) ▪

 יותקנו חישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים  ▪

תאורת חדרי 
 שירותים 

 )חובה(

  

 בעלי מגן למניעת סנוור )לובר(.    בתקרה  תלויים /שקועים  עם רפלקטור מאלומיניום וואט    43 לדגופי תאורה   ▪

 , פרט לאזורי למידה חוץ כיתתיים בהם רמת ההארה תתאים גם לתנאי למידה. לוקס כולל תאורת התמצאות  200רמת הארה   ▪

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה. ▪

 תאורת

 מסדרונות 

 )חובה(
 



 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

 לוקס.  150רמת הארה על משטח המדרגות   ▪

 ואט.  100לנורות עד    או גופי תאורה מתאימים  ,מאושרלד  גופי תאורה מטיפוס   ▪

 ניפרד. למעגל זה יש לחבר מנורה אחת נוספת בכל מסדרון. בכל מפלס תאורת התמצאות תאורת חדר המדרגות תתוכנן על מעגל   ▪

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה. ▪

תאורת חדרי 

מדרגות 

 )חובה(

  

 בכל כיתה או מרחב למידה, ובכלל זה המעבדות, הספרייה ואולמות מכל סוג, מקלט, ממ״מ, תותקן לפחות מנורת חירום אחת עם הזנה  ▪

     עצמית חלופית אוטומטית )״ממיר״(. בעלת מתח נמוך הנטענים ומופעלים אוטומטית לשעה וחצי לפחות. רצוי שהמנורה תהיה קרובה לדלת       

 היציאה. באולם בעל כמה יציאות תהיה מנורה אחת ליד כל יציאה.        

 גם כן מנורות מהסוג הנ״ל, הכוללות  ין, מעל לוחות חשמל ובקרה יותקנו, מעברים, בחדרי מדרגות, בשירותים, במבואות הבניבמסדרונות ▪

לוקס לפחות על רצפת   10ו עצמת הארה של שלט מואר ״יציאה״, כתאורת חירום ולהתמצאות. כמות גופי התאורה ופיזורם יבטיח      

 המעברים.

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבטיחות. ▪

 . ״ מנורות לתאורת חירום״  2.22חלק    20תאורת חירום תענה על דרישות התקן הישראלי ת״י   ▪

 גופי תאורה יזוהו בברור ע״י נורית  ▪

 ומיועדת לטעינה רצופה ולעבודה   IEC  60285תהיה מסוג אטום, ללא טיפול, המתאימה לתקן    הסוללה הנטענת של תאורת החירום  ▪

 שנים לפחות  4( יהיה  50°(. אורך החיים של הסוללה בטמפרטורת עבודה )עד  °700בטמפרטורות גבוהות )      

 מנכ״ל משרד החינוך,וחוזר  2008הכול בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבניה בטיחות באש   ▪

תאורת חירום 
 והתמצאות

 )חובה(

  

 כולל רישום מספר הבית   ,ילפני דלת הכניסה יותקן גוף תאורה מטיפוס מאושר ע״י הרשות המקומית מוגן מים, עם כיסוי אנטי ונדל ▪

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל. ▪
 תאורת ״מספר בית״ 

 ()חובה

  מנת להבטיח את הארת השטח. התאורהעל היקף קירות המבנה, )בכל חזית שני גופי תאורה(. על    מסוג לדתותקן תאורת הצפה לסביבה   ▪  ביקור באתר טופס  

 תותקן על מעגל ניפרד . הפעלה באמצעות שעון פיקוד.      

  CUT OFFגוף התאורה יהיה גוף תאורה בעל נצילות גבוהה ובעל רמת זיהום אור נמוכה, ונורות חסכוניות באנרגיה בעלי הכוונת אור   ▪

 מעלות   82מרבית של    ויתובז      

 כמות, מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה.

 מיקום וסוג לבחירת האדר' ובתיאום עם יועץ החשמל ויועץ הבנייה הירוקה..  כמות,  4חלק    5281על פי ת״י   ▪

תאורת הצפה 

 )חובה(

 5.9סעיף  

  

 כולל הארקה.  ממ״ר  2.5חיבורי קיר יותקנו על מעגל כח, עם מוליכים   ▪

 , אלא אם צוין אחרת.ס״מ מהרצפה  180כל בתי התקע יותקנו בגובה   ▪

 יותקן תריס מגן פנימי או מכסה. ס״מ    180לכל בתי התקע והמפסקים שהם מתחת לגובה   ▪

 כמות ומיקום בפירוט ״כמות נקודות שונות״  ▪

חיבורי קיר כללי 
 )חובה(

 



 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

  

 ים, לפי דרישות ״פיקוד העורף״. חיבורי קיר מוגני מ    ▪

 יר לפי אופי הממ״מ הדו תכליתי. כמות חיבורי הק   ▪

 , בהתאם לחלוקת המשנה של החלל ובכל מקרה מזגן לכל פונק'. למזגן במקלט דו תכליתיאו יותר,    ודות חשמל  נק  2   ▪

חיבורי קיר מקלט / 
 מרחב מוגן 

 )חובה(

  

 ולל חיווט בין ארונות התקשורת. טלפונים כשקע תיקני מותקן ומחווט לארון     ▪

 וכמפורט בתכניות יועץ החשמל.  כמות ומיקום בפירוט ״כמות נקודות שונות״    ▪
 נק' טלפונים כללי 

 )חובה

  

 .יגיעו לארון ריכוז כפי שיקבע על ידי המתכנן, אשר  CAT 7כבילה מסוג    חיווט   במלואה כוללתקשורת מחשבים  מערכת  בוצע  ת   ▪

ן קשורת של המבנה. בכל נקודה תותקועד לחדר הת  8x 20מ״מ עד לתעלת רשת בפרוזדור    23כל נקודת קצה תקושר באמצעות צינור מריכף     ▪

 עם חוט משיכה בתוך הצינור.  55קופ'  

 ורה ומשולט את  ה בצבע שונה ממ״ז קודת החשמל תחובר למ״ז אשר יהינ  התקנת נתב )ראוטר( הכוללת נק' חשמל ונקודת תקשורת.תבוצע     ▪

 וכמפורט בתכניות יועץ החשמל.  כמות ומיקום בפירוט ״כמות נקודות שונות״    ▪

 תקשורת מחשבים
 )חובה( כללי    אחודה

  

, ספריה, ולפחות בכל כיתת אם, מעבדה, ח.עזר, חינוך מיוחד  יש לבצע הכנה למקרן במיקום על פי החלטת המתכנן והרשות המזמינה    ▪

 . ח.מורים, חלל רב תכליתי ואמנויות

 בתכנון מיקום המקרן יש להתחשב בזוויות ההקרנה על גבי מסך/לוח כיתה למניעת חציצה בין המקרן למסך ההקרנה ולמניעת סינוור.    ▪

 ן התליה תתוכנן ותבוצע נק' חשמל. בסמוך למיקום מתק   ▪

 והרשות המזמינה.  אדריכלהחלטת ה לתכנן ולבצע הכנה לשתי נקודות רמקול עבור המקרן במיקום על פי   יש   ▪

 ההכנה תבוצע באמצעות צינורות פלסטיים מטיפוס כבה מאליו בקוטר על פי החלטת המתכנן.   ▪

קן סמוך לעמדת המורה על פי תתופריסת הצינורות תהיה בין מיקום המקרן, מיקום הרמקולים ונקודת תקשורת /נקודת קצה אשר     ▪

 והרשות המזמינה.אדריכל  ה  החלטת

 קרן נקודות חשמל, ונקודת חיבור למ  RJ,  45-2נקודת תקשורת / נקודת קצה תהיה מכלול עבודה אשר יהיה מורכב מ: נקודת קצה     ▪

 רה ברורה על גבי תקרה אקוסטית. ההכנות כאמור יסומן בצו  מיקום    ▪

 וכמפורט בתכניות יועץ החשמל.  בפירוט ״כמות נקודות שונות״ כמות ומיקום    ▪

 )חובה( הכנה למקרן  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 טלוויזיה תיקני מותקן ומחווט לארון ריכוז כולל חיווט בין ארונות. הכנה לחיבור טל״כ כולל צנרת לכבלים קואקסלים, שקע   ■  

 וכמפורט בתכניות יועץ החשמל.  כמות ומיקום בפירוט ״כמות נקודות שונות״  ■
 נק' טל"כ במסדרון מבנה א, במבואת מבנה ב ובאודיטוריום במיקום לפי החלטת האדר'. ■

 רמקולים(, נק' למקרן ונק' למחשב המקושר למקרן. זאת בנוסף לשקעים הנדרשים ע"פ העירייה.   6באודיטוריום כולל הכנה למע' סראונד ) ■

■  

 )חובה( טל״כ כללי  

 

 

  

 עמדת

 )מכלול

 עבודה(

 מורה

נק' הכנה 

לנתב 

 )ראוטר(

נק' הכנה 

נק' הכנה  למקרן

 למחשב
 נק' טל״כ 

 נק'

 טלפון
 מיקום נק' חיבור קיר  נק' מזגן 

 נקודות  כמות
 שונות

  הכמויות 
 הן בטבלה

  נדרש  מינמום
 בפועל והכמות

  התוכניות פ"ע

לביצוע חשמל  
 (חובה)

  

 כיתה 4 1 1 1 2 1 1 1
  

 חדר הקבצה /עזר  4 1 1 1 2 1 1 1
     

3 
 

 חדרי מנהלה  6 1 3
     

3 
 

 מזכירות  6 1 3
     

1 
 

 חדר שרת  4 1 1
     

1 
 

 חדר אחות  2 1 1
  

1 

1 

1 

כמות נק' 
הכנה לפי 
אופי דו 
 תכליתי

1 1 2 

ח״ק מוגני מים לפי דרישות 

פקע״ר. כמות חיבורי קיר לפי 

 אופי דו תכליתי 

 מקלט / מרחב מוגן 

  

1 

1 

כמות בהתאם לגודל. חיבור קיר  1 1 1 5 1

 ח״ק  6מ״ר. מינימום    5לכל  

 חדר מורים 

  

1 

 

1 2 1 1 2 4 
מעבדות / מדעים 

 טכנולוגיה /
  

1 

1 

כמות בהתאם לגודל. חיבור קיר  2 2 2 7 1

 ח״ק  6מ״ר. מינימום    5לכל  

 ספריה

   

1 

 

1 

 

1 1 
כמות בהתאם לגודל. חיבור קיר 

 מ״ר   5לכל  
 חדרים אחרים 

 



 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
   שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות   התאמה בין ביצוע לתיכנון

, בהתאם למיקום המתקנים בתכנית )בסמוך ליח' הקירור בתקרה המונמכת(  משקור   או   קר   מי  מתקן להפעלת  מתאים   חשמלי  שקע  הכנת ▪

 )חובה( מתקן שתייה   אדר'. 
  

 מתקן מים חדר 4  תמי  כדוגמת  מים  מתקן להפעלת  מתאים   חשמלי  שקע  הכנת ▪

 מורים 

 )חובה(
  

  160ביצוע מערכת כריזה משולבת במערכת צלצולים מוזיקלית אשר תכסה את כל שטח המוסד כולל החצר על פי מפרט משטרת ישראל  ▪

 ותכלול:       

כולל ארגז עץ בכל הכיתות, מסדרונות, מרחבים מוגנים, חדרי מעבדה, מלאכה וכדומה, אולם   8וואט ״  6וואט ,רמקולים    150מגבר   ▪

  התעמלות  

 בכמות מספקת, כולל שופר כריזה / מוזיקה להתקנת חוץ בחצרות, כולל מיקרופון דינאמי כולל מעמד, צוואר גמיש ולחצן דיבור בחדר        

 לפי הנחיות יועץ   PTTהמנהל, הכול מוכן ומובל אל המקום המרכזי בחדר מזכירות ו/או במקום אחר שיקבע ע״י האדריכל כן יותקנו לחצני         

  הבטיחות . במקום זה יותקן בית שקע עבור המגבר. כל הנקודות כוללות תיבה עם מכסה, צינורות הכול לפי תכנית. שעון צלצולים מוזיקלי         

 כניות שבועיות לחצן ( עם שתי ת)שעון אם       

 דרש להפעלה תקינה של המערכת. הביצוע כולל את כל הציוד הנ ▪

 טען( המבטיחים פעולתה בהספק מלא נמוך )מצבר + מהמערכת תגובה בספק כוח עצמי במתח   ▪

 שעות לפחות.  8דקות לפחות בעת הפסקת חשמל, פעולתה במצב הכן למשך    60למשך   ▪

 יש לאשר את המערכת ע"י יועץ החשמל והמזמין.  ▪

 מערכת 

 רמקולים 

 מרכזיים 

 ומערכת 

 צלצולים. 

 )חובה(

  

הגנה נגד ברקים  יש לאשר את המערכת ע"י יועץ החשמל והמזמין.     לבצעה בהתאם לדרישות התקן.צורך בהגנה נגד ברקים יש  במידה ויש   ▪

 )חובה(
  

 ים, חייגן , גלאי עשן, נוריות סימון, לחצני התראת אש, צופראוניברסלית )כדוגמת "טלפייר"(  ביצוע מערכת גילוי אש ועשן כולל רכזת ▪

 . מיקום סופי יתואם מול תכניות אדר'. על כל חלקיו  1220דרש להפעלה תקינה של המערכת. הכול בהתאם לת״י דיגיטלי, וכל הציוד הנ       

 לצורך הפעלת הרכזת יש להכין קו טלפון ניפרד ישיר )לא דרך המרכזייה(. ▪

 מ״מ לפחות.  16צנרת  כל נקודות גילוי אש ולחצני גילוי אש יותקנו בצנרת אדומה ״כבה מאליו״. קוטר ה ▪

 התקנת המערכת בפועל תיבדק ותאושר ע״י מכון התקנים הישראלי. ▪

  או גז חלופי בהצפה, בהתאם   fm  200יותקנו מערכות אוטומטיות לכיבוי אש באמצעות גז    100Aבלוחות החשמל הראשיים ובלוחות מעל   ▪

 לדרישות שרותי הכבאות ובאישור רשות הכבאות.        

 באחריות הקבלן לאשרו מול מכון התקנים.   –  NFPA2001  - אם להתכנון יהיה בהת ▪

 1220ניתוקי לוחות חשמל אוטימטיים לפי הנחיות תקן   ▪

 יש לאשר את המערכת ע"י יועץ החשמל והמזמין.  ▪

מערכת גילוי אש 

 ועשן

 )חובה( בכל מבנה  



 

 

 

 

 

 

  

 כה למקום ריכוז בארון תקשורת. : מובילים + חוטי משיבמלואה   גילוי פריצה מערכת   תבוצע ▪

   : מובילים + חוטי משיכה למקום ריכוז בארון תקשורתבמלואה  מצלמות אבטחהתבוצע מערכת   ▪

 יש לאשר את המערכת ע"י יועץ החשמל והמזמין.  ▪

מערכת גילוי 
ופריצה 
 )חובה(

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 השטח/ חדר שם   ביצוע לפירוט דרישות  



 

 

  

  לרעידת  גלאים  מספר   או   גלאי על  המבוססת   מערכת  תהא  ספר   לבית   אדמה  רעידות  נגד התרעה  מערכת  של  והתקנה  אספקה ▪

 להיות   עשויה  או  המותקנת,  מקומית  כריזה  מערכת ומפעילה  אדמה  רעידת   לחיווי   והמגיבה,  רציף באופן הפועלת,  אדמה      

 . להלן  המפורטים  והכלליים   הסייסמולוגיים   לאפיונים  בהתאם(,  חוזי  חיווי  –   הרלוונטיים  ובמקומות )  ספר  בבית  מותקנת      

 סייסמולוגי   אפיון

 הרץ.  0.5 - 8של   תדרים בתחום יותר, או     G 0.005  של  קרקע  תאוצת  בהתרחש  ומובחן  ברור  קולי   חיווי  תספק  מערכתה ▪

 .מוכרים  אקדמי  מרכז   או  מעבדה   ידי   -על   מאושר   בניסוי   תוכח   זו יכולת       

  עד   המערכת תפעל ,  המערכת  מותקנת   בו   במקום, למעלה  כמפורט,  קרקע  לתאוצת   המתורגמת  אדמה  רעידת   של   במקרה ▪

 המערכת   של  תגובתה  זמן .  יותר  קצר  תגובה  זמן   בעלת התרעה  מערכת   להעדיף   יש .  כאמור תאוצה  התרחשות  לאחר  שנייה       

 . מוכרים  אקדמי  מרכז   או  מעבדה  ידי   - על  מאושר   בניסוי   יוכח        

 כללי   אפיון

 . יותר  גבוהה אמינות  קבלת  לצורך  וזאת ,אחד  אדמה   רעידת גלאי  מספר  לפחות  תכלול   המערכת ▪

  ניתנת  תהא הקולית   האזעקה".  אדמה  רעידת: "הדיבור   את   הכוללת,  ומובחנת  ייעודית  קולית   אזעקה  להפיק המערכת  על ▪

 . החינוך  המוסדות המצויות   הכריזה   למערכות   ההתרעה  מערכת  חיבור  ידי  -על להגברה      

 , אחרות  למערכות  קשורה  תהא  ולא, אחרות  למערכות  קשר  ללא,  עצמאי  באופן   לתפקד יכולת בעלת  תהא   ההתרעה  מערכת ▪

 .הכריזה  למערכות  מקובל   וחיבור,  לחשמל  זולת       

 ההתרעה  מערכת   של  פעולתה  את   לשנות  או,  לפגוע  או,  להתערב   תוכלנה  לא  אחרות   מערכות ▪

  זולת,  פעולתה  באופן   שינוי   לערוך   אפשרות   או גישה תהא  לא, בה  לטפל  מוסמך   שאינו  שלמי   כך ,  סגורה  תהא  המערכת ▪

 .הכריזה  ממערכת  או   חשמל  ממקור  ניתוקה        

 . כך על  חיווי   המערכת  תספק ,  המערכת  של  לפעולתה   הדרוש  חשמל  מתח   העדר  של  מקרה   בכל ▪

  לכל   ימים  7  של   לתקופה  -  החשמל   זרם  ניתוק לאחר  גם   פעולתה  יאפשרו  אשר,  סוללה  או  מצבר   להכיל  חייבת   מערכתה ▪

 . ברציפות חודש  במשך  המערכת  של  תקינה   פעולה  להיות  חייבת ,  בלבד  סוללות   בעזרת  מופעלת  שהמערכת   במקרה.  הפחות       

 .המפורטות  הסף  בדרישות  עומדת   והותקנה  שסופקה  המערכת   כי   ספק  אישור   לספק  יש ▪

 

 התרעה  מערכת 
 אדמה  לרעידת

 (חובה)



 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 ריצוף          15 
  

 אריחי הריצוף יהיו ממקור אחראי יצרנים וספקים בעלי מערכת לניהול סביבתי או/וגם מיצרנים בעלי מערכת לניהול אחריות חברתית  ▪

 או/וגם מיצרנים בעלי מערכת לניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה.       

 עדיפות לחומרים ומוצרים מקומיים 

 כללי

  

 ליישם הגנה אקוסטית עבור כל החללים, באמצעות יריעות אקוסטיות לפני ביצוע הריצוף. בכל מבנה בן יותר מקומה אחת יש  ▪

 אקוסטי מינימלי מפני קול הולם. בכל הרצפות למעט ברצפת קומת קרקע )אלא עם יש קומת מרתף( יש לוודא קבלת בידוד   ▪

 כלול הרצפה העליונה טון ומתחת למ מעל לרצפת היסוד שמבבכל שטח הרצפות יש להתקין שכבת ניתוק דקה בולמת זעזועים   ▪

 ריצוף עליון(. - טיט-)חול       

 מ״מ. הכולל חומר מעכב בעירה או כל יישום אחר   8בעובי    G-25שכבת ניתוק מתאימה היא ממשפחת ״פלציב״ כדוגמת הדגם המתאים הוא   ▪

 שווה ערך.      

 ת הבסיס וגם מהקירות ההיקפיים. יש לוודא ניתוק מלא והיקפי של הרצפה העליונה גם מרצפ ▪

 דא כי הישום על פי הנחיות יצרן יש לוו ▪

 יש לקבל אישור יועץ אקוסטיקה לפני ביצוע העבודה  ▪

 אקוסטיקה

 )חובה( 

  

 :   2279לפי ת"י    R-10ריצוף כל הרצפות בשטחים המפורטים בזאת יהיה באריחים המתאימים לדרגת התנגדות להחלקה של לפחות   ▪

 המבנה   כל ▪

 עמיד בשחיקה גבוהה ביותר ועמידות להחלקה במצב יבש    60/60במידות   full  body, זוגגיהיה באריחי גרניט פורצלן לא מ  הכלליריצוף  ה ▪

  לבחירת האדר'. Grey   (. גוון כללי2279ורטוב )ת"י        

 . הרצפה  מאריחימעל הנידרש בת״י לבניני ציבור, כולל שיפולים לאורך הקירות עשויים    10%יהיה עמיד בפני שחיקה בשיעור    הריצוף ▪

 הגבהות לארונות יחופו בשיפולים ממין הריצוף  ▪

 על הקבלן להציג למפקח לפני ביצוע אישור על דרגת התנגדות להחלקה כמפורט. ▪

מסדרת   Dryback-19.6/132.0   , במידותMIDLAND OAK 2240, דגם  LVT- (LUXURY VINYL TILE)- ריצוף פולימרי    שילוב ▪

SELECT    מ"מ של    2בעוביMODULEO ביבוא כרמל ביזנס או שו"ע. התקנת האריחים תבוצע בהדבקה בהתאם להוראות היצרן על גבי ,

. פנלים לאזור זה מדרופולימר הצמוד לו  ריצוף   עם  מיושרה  0לס  ובמפ  משטח מפולס וחלק מאריחים סוג ב' עם רובה ושפכטל לאיטום הפוגות 

בין אזורי הריצוף השונים יבוצע   ס"מ של ש.י.ר.ן פרופילים דקורטיבים בע"מ. פינות יבוצעו בגרונג.  2ס"מ ועובי    7לבן, שיפול עליון מעוגל בגובה  

 פרופיל אלומיניום של א.י.ל ציפויים או שו"ע לבחירת האדר'. 

, עמיד בשחיקה גבוהה ביותרס"מ,    23/120, דמוי דק במידות  Color Bodyסת קומה א' תבוצע ע"י אריחי גרניט פורצלן לא מזוגג,  ריצוף מרפ ▪

"י לת, עמידים לספיגה ובעלי כושר התנגדות בהתאם  UVאינטגרלי מותאם לתנאי חוץ ועמיד   סילריהיו עם   האריחים   .בגוון לבחירת האדר' 

2279  R11. 

 המוגבה בתוך חלל הספריה, ירוצף ע"י אריחים סוג ב' או מדה מתפלסת ומעליו יודבק דשא סינטטי, בהתאם לסט האדר' המצורף. האזור   ▪

 

 ריצוף 

  

▪  
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 
 

  

 גרניט פורצלן לא מזוגג,  זהים לאריחי ריצוף כללי של המבנה, סוג וגודל לבחירת האדר'.רטובים יש לרצף באריחי   באזורים  ▪

 . 2279  ת״י  ל   בהתאם אריחים בדרגת התנגדות להחלקה   יבוצעולאזורים הרטובים   ▪

 על הקבלן להציג למפקח לפני ביצוע אישור על דרגת התנגדות להחלקה כמפורט ▪

 

 ריצוף באזורים
רטובים ושירותים 

 )חובה(

  

 . סוג ומיקום מדויק יקבע ע"י )הכוונה ואזהרה( בהתאם לתקנות הנגישות והנחיות יועץ נגישות  או סימוני נגישות ע"ג הריצוף  נגיש   ריצוף  ▪

 האדר'.       
ריצוף נגישות 

 )חובה(
  

 כמפורט בסעיף ריצוף כללי באישור פיקוד העורף.  ▪
ריצוף ממ״מ / 

 מקלט

 )חובה(
  

 סגורות כגון ארונות חשמל, מים, הידרנט, תקשורת וכו'   בנישות ▪

 ריצוף באריחים כדוגמת הריצוף הכללי, כולל שיפולי קיר  ▪

ריצוף בנישות 

 )חובה( סגורות  
 



 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  לביצוע פירוט דרישות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מפרט "פ  ע   יבוצעוהטריבונות הפונות לחצר הראשית והמדרגות הצמודות אליהן(    לרבות וחוץ המבנה,    בפנים)"בטון חשוף" כ  המאופיינות  מדרגות

בגוון   טופינגהבטון החשוף יבוצע גמר של מיקרו  ובכל מקרה, בו האדר' לא יאשר את הביצוע של  בטון יצוק באתר.  עבודות   02  פרק '  אדר   מיוחד

 לבחירת האדר'.

, בהתאם לפריסות ס"מ  3אבן גרניט שחור  יבוצעו בגמר   והמדרגות המקשרות בין המרפסת בקומה א' לחצר ביה"ס,  בתוך המבנה  , כל המדרגות ▪

לרבות קנט .  בהתאם לפרטי אדר' בסט תכנון המצורף  עם פס לסימון קצה המדרגה,,  R10יצוע שיועבר ע"י האדר'. האריחים יהיו ברמת החלקה  לב

 מודבק בקצה כל מדרגה למניעת שפיכת נוזלים בצידה החופשי. מעוגן ו  2X2אבן בגודל  

או   מבית מוסו | קנה'קש  x-tremeחומר גלם מלוחות דק במבוק    הטריבונות, מחוץ למבנה, יחופו בלוחות במבוק ממוחזר, ע"פ פרטי אדריכלות.

ס"מ מוקצע ומחוטא נגד מזיקים וכל הדרוש לפילוס ונשיאת הדק, כל   10/5הלוחות, התקנה על בסיס תשתית מעץ אורן פיני    , שימון שו"ע

האלמנטים הנושאים לאישור קונסטרוקטור הפרויקט . כולל זיפות רגלי הקונסטרוקציה לשם הגנה מחדירת מים וריקבון. כולל מחברים נסתרים 

וחיבורי זכר מ"מ בעלי חרוץ להתקנה סמויה    20/155/1850מידות הלוח  אל חלד בצבע מט חום .    cobraה נסתרת מסוג מבית מוסו, ייעודיים להתקנ

 ע"ג תשתית מטופלת.  ונקבה בראשי הלוחות

לקבלן ולא יהווה שינוי תכולה ועילה לבקשת תוספת. גיליון מדרגות יועבר    20%מידות אורך ורוחב חדרי המדרגות ניתנים לשינויים של עד   ▪

 בשלב היציאה לביצוע. 

 מדרגות 

 )חובה(

  

 בגמר ריצוף ליד דלתות חיצוניות ספים: ▪

 . או ספי פליז או אחר לפי החלטת אדר' או ספי אבן טבעית )שיי גריי מט או שו"ע(  ספי טרצו או ספי שיש   ▪
 )חובה( ספי דלתות  

  

  בגוון לבחירת האדר'.  Full Body,  80/80או    60/120אריחי גרניט פורצלן  בבמסדרונות  חיפוי קירות   ▪

 גמר שילו  גוונים מעבר לגוון הקיר הכללי, לרבות סינרים, לפי סט תכניות אדר' לביצוע.  6קירות, בגמר צבע סופרקריל משי מט רחיץ, עד  שילוב   ▪

לכל קירות ק"ג למ"ק,    24" בדחיסות של 2קונסט' משנה ומזרון צמר סלעים    הכולל כפול  גבס  לוחות  תשתית     ע"ג   - מודבק לקירות     מודפס  טפט

 אקרילי  בצבעו  בונדרול מקשר   ביסודכולל צביעת הלוח    . המורחק מהקיר  ונקי  יבש   מישורי,  הפנים המסומנים בגמר טפט מודפס לקבלת קיר חלק ,

 וות הטפט מקטלוג אייל ציפויים או שו"ע לבחירת האדר'.לרבות פרופילי אלומיניום בכל קצ'.  האדר   לבחירת   בגוון   מים "ב  ע

  מתוצרת  PVCאו   ויניל   טפט-פוטו"ג  עע"י האדר'(    ידרשפס(, כולל חיתוך צורני )אם י  6-בהדפסה דיגיטלית איכותית )לא פחות מ   טפט שילוב   ▪

  ישולבוהמדבקה מהקיר.   וקיפולי   צבע   דהיית   על   אחריות  שנה כולל. מט  מינציהל  עם"ע  שואו   פוליטייפ,  3M, אורפלכדוגמת:    אירופה

 מדידה של  תבוצע "ע.  שואו    פוליטייפ,  3M,  אורפלהאדר' של חב'    לבחירתגוונים    8  עדצבע מוכן(    ויניל )  צורני   בחיתוך  לקיר אחיד  צבע   מדבקות       

 קירות

 מסדרונות 

 וחדרי מדרגות 

 )חובה(



 

 

 

 

        ויטופל   יעובד ',  האדר"י  ע  לקבלן יסופק  הגרפי   העיצוב     הקיר הקיים בשטח לאחר ביצוע לצורך תיאום מיקומי החיתוכים של הטפט/מדבקה.

הטפט יבוצע ע"ג   .והדבקה ביצוע  טרום' האדר   לאישור   פריסה   ושרטוטי  לאישור  דוגמאות  הכנת  תכלול   העבודה, הטפט  יצרן"י  ע  הדפסה  לקראת      

ויבוצע גמר פרופילי אלומיניום בכל הקצוות החופשיים )פינות, מפגש עם פתחי חלונות וכו( בתיאום עם האדר' בגוון   קיר גבס חלק, ישר ומישורי

 .לבחירת האדר' 

"ע. בגמר משי מט בגוון לבחירת שו, של חב' טמבור או  טמגלסמסוג    רכיבי  דו  אקרילי   פוליאוריתני   בצבע  צביעההמסומנים תשולב    בקירות ▪

 . היצרן  להוראות   בהתאם,  ויבשה  מלאה   להחלקה  טיח  בתשתית   הקיר  הכנת  לרבות .  גוונים  3  עד'  האדר

מעוגנת לקיר ס"מ וללא פרופילים בניתוקים    1מסודרים עם מרווחים של    צבועה / דמוי בטון חשוף בגמר סילר מטמאסטר קיר    מערכת  שילוב ▪

ס"מ ויצבעו בגוון לבחירת האדר'. המע' תהיה מורכבת   30מ"מ יבוצעו כל    2הניצבים, שעוביים המינ' יהיה    . עם ברגים גלוייםע"ג קונסט' משנה  

 6, עד  גמר צבע. המע' במ"מ  9  אקזוטק  מ"מ ומעל לוחות   18  הארדי פאנל קומפרסט )לוח דחוס במיוחד(  בחלק התחתון לוחותמשני סוגי לוחות:  

בכל   ע"ג קיר בגוונים לבחירת האדר'.  נטורל של חב' פדר כימיקלים, איטליה או שו"ע  303הידרובייס    –או גמר סילר מט    לבחירת האדר'   גוונים,

 פריסות ינתנו בסט הביצוע.   הקצוות החשופים יבוצעו פרופילי אלומיניום לסגירת המע' בגוון וגודל לבחירת האדר'.

מעכב בעירה, כולל  ,  בכל שטחה  אדום  MDFה לבנה המודבקת ללוח קה מחיקיחיפוי לוחות המורכבים מלוח פורמיבקירות המסומנים יבוצע   ▪

 מ"מ.   8בעובי  

יצוא או -בייבוא יהודה יבוא  Troldtektמסוג )ללא פאזה(    K0מ"מ    25עובי    120/60הרקליט    שילוב לוחות אקוסטיים, לוחות צמר סלעים מסוג  ▪

" 2מזרון צמר סלעים   כולל   גוונים לבחירה(. לרבות חיפוי גליפים בהרקליט או ביצוע פרופיל קצה לבחירת האדר'. 3)עד    בגוון לבחירת אדריכל  שו"ע,

 חיזוקים   כולל ' משנה מפלדה עפ"י הנחיות קונסטרוקטור,  ע"ג קונסט הרכבה ישירה לא פריקה,    .)מאחורי האריחים(  ג למ"ק ק"   24בדחיסות של  

ס"מ. כל פלטה הרקליט תהיה מחוברת עם ברגי מתכת לפרופילים עם   40. מרחק בין הפרופילים  נדנוד  ולמניעת  קירל'  הקונסט   קיבועל  אלכסוניים

מ"מ אחרי המתכת,   10עובי הרקליט( ועוד  מ"מ )  25בקצה השני. אורך הבורג יהיה    3כנ"ל ושוב   2ס"מ, עוד    40אחרי    2ברגים בקצה,   3ברגים:    10

 פריסה וחלוקות יועברו לקבלן בסט אדר' לביצוע.   '. האדר  לבחירת  כהה בגוון(  וראשי)משנה    ' הקונסטמ"מ. כולל צביעת כל    35סה"כ  

 גוונים   3-חלוקות לפי פריסת אדר', ב  .מ"מ בחיפוי אופקי, תקרה או סף עליון(  8)או    מ"מ  6של חברת טרספה בעובי    HPLבחיפוי לוחות  שילוב   ▪

התקנה מכנית גלויה ע"ג קונסטרוקציית משנה  החיפוי יכלול חיפוי גליפים וסף עליון.    .צבעוניים חלקים לבחירת האדר' וכן בגוון עץ לבחירת האדר' 

 תכנון)והתקנה.  כולל תכניות ייצור לאישור האדריכל טרם ייצור  כולל צביעת קיר רקע בגוון שחור כתשתית והכנה לקיר המחופה.  לפי הגדרת יצרן.  

 . ראה מפרט מיוחד מצורף. (ביצוע של הקבלן
  

 

 



 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
  התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע 

 לפריסת האדר'. ו  לבחירת האדר'  בהתאם 20/50או    30/60או    20/20צבעוניים  החיפוי מעל הכיורים יבוצע באריחי  ■  

 .ומתלה מגבות  )לסבון נוזלי(  מעל משטח העבודה ולכל אורכו כולל סבוניה ס״מ  60חיפוי בגובה    -בחדר אחות  ■

 מעל למשטח העבודה ולכל אורכו כולל סבוניה )לסבון נוזלי( ומתלה מגבות.  בהתאם להחלטת האדר' חיפוי    - במטבח חדר המורים ■

 . מעל למשטח העבודה ולכל אורכו  בהתאם להחלטת האדר'חיפוי    - בכל החדרים המצריכים כיור  ובחדר ספרנית/ספריה  ■

חיפוי קרמיקה מעל 
 כיורים 

 )חובה(

"מ מעל ס 10ס״מ עד לגובה    20/20או    20/50או    30/60גוונים ע״פ בחירת האדר' )באישור המזמין( במידות    2עד    מלאה בכל החדר   קרמיקה ■  

. שינתן לביצוע  הכל ע"פ גיליון פריסות השירותים ע"פ פריסת האדר'.    ,בכול הקירות.  14מעל לזה טיח רגיל כמפורט בסעיף    לתקרה המונמכת

 הכל בחיתוך אריחים ישר )ולא מעוגל/מוטה בקצוות( לאישור האדר'.

 , פחים קטנים בכל תא.מחזיק ניר טואלט בכל תא ב״כ ■

כך שתיווצר ,  מודבקת במלואה לתשתית עץאו זכוכית בלתי מתנפצת כולל ציפוי מגן  קריסטל  מראות מזכוכית  ו  )לסבון נוזלי(   ותסבוני ■

 הקיבוע לקיר באופן ניסתר על גבי האריחים.  .אהמ"מ מסביב למר  5מסגרת ברוחב  

 כמות ומיקום ע"פ פריסה אדר'.   , צורה,גודל   ■

 . וליםופחים גד   מתקן נייר ליבוש ידיים. בכל חדרי השירותים   ■

. וכן מראה ארוכה אחת מעל שורת הכיורים ישולבו גם מראות גוף מלאות עם פרופיל אלומיניום טבעי מט דק, בגודל ע"פ החלטת אדר'  ■

 ע"פ פריסות. 

 הקיבוע לקיר באופן נסתר ע"ג האריחים. ■

  קירות חיפוי
  בשירותים

 )חובה(

 יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל גובה / אורך החיפוי של אייל ציפויים או בכל מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות   ■  

 ש"ע, בגוון לבחירת האדר'.     

  קרמיקה  פינות
 )חובה(

כולל פרופילים )  HPLאו לוחות  ס״מ    3בעובי  שו"ע(    מולה ווייט  או  שיי גריי טבעית נסורה בהירה )יבוצעו מטרצו מצמנט לבן, או אבן   ■  

  בגוון לבחירת האדריכל.   או מפח אלומיניום מכופף / אלומיניום רבוד )אלוקובונד(  לבחירת האדריכל גוון, גודל וסוג     –וחיבור(    ואביזרי קצה

 מעוצבים ומבוצעים כך שמי גשם לא יזרמו מן החלון אל הקיר )אף מים(  ■

  חלונות אדני
 )חובה(

 . שיפוע פנימי כלפי פנים הגג ■  

או פח אלומיניום/   כולל פרופילים ואביזרי קצה וחיבור(  )  HPLאו לוחות    על מעקות בנויים או יצוקים   ס"מ  3בעובי    או אבןקופינג טרצו   ■

  לבחירת האדריכל גוון, גודל וסוג    –אלומיניום רבוד

עם רוזטה לפי הנחיות מעקות חלל כפול יבוצעו כמעקה מסגרות בהתאם לחומר התכנון המצורף. המעקה יעוגן לדופן הרצפה )בפלטקה   ■

לקיבוע הרשת במרכז המסגרת   10/10+ סרגלי פלדה  50/10מפרופילי פלדה + מסגרות   50/50. המעקה יהיה בנוי מעמודונים קונסט' המבנה

 מעקות

 )חובה(



 

 

 

לכל מוצר רלוונטי, מכתב 

רשמי או הנחיות מטעם 

היצרן המאשרים את המפורט 

 להלן:

תקנים שעל פיהם את ה

שפליטות  בוחנים את המוצר.

עומדות ברמה   VOC-ה

הנדרשת אישור מעבדה 

 מוסמכת

מנת ■  ולקרינה   הנזקים  את  לצמצמם   על  ברום,  לתרכובות  נדיפות,  אורגניות  לתרכובות  מחשיפה  כתוצאה  הנגרמים  הבריאותיים 

אורגניות תרכובות  )  VOC. יש להשתמש בחומרי גמר בעלי  4חלק    5281רדיואקטיבית, חומרי הגמר יעמדו בדרישות עבור פליטה על פי ת״י  

 0.2נדיפות( לא גדולים מ  

כללי )חובה( תנאי סף 
 5.14סעיף 

תבוצע סגירה של אזור עיגון המעקה לבטון ע"י לוחות אקווה כיון עין ניצב.    31/76דוג' גולמט או שו"ע גודל חירור  + רשת אקספנדד מגלוונת כ 

בקצה הרצפה   לבחירת האדר'.  גוונים   3עד  כל אלמנטי המעקה יהיו צבועים בתנור  פאנל, בהתאם לפרט המפורט בגיליון הפרטים לפרויקט.  

 ס"מ כקופינג.   3או שו"ע בעובי    תשולב אבן טבעית כדוגמת "שיי גרי"

ויעוגן    עקות חלל המדרגות יבוצעו, כמעקה מסגרות בהתאם לחומר התכנון המצורףמ ■ לדופן ולמפורט בסעיף מעקה חלל כפול למעלה 

  . המהלך, לרבות סגירה בלוחות אקווה פאנל, בהתאם למפורט בגיליון הפרטים המצורף לחומר התכנוני

 מאלמנט זהה למעקה חלל כפול, המעוגן לדופן המרפסת.מעקה מרפסת יבוצע   ■



 

 

 : ובהתאם למיקום המסומן בתכנון המצורף  בכל שטח בית הספר יש להתקין תקרה אקוסטית על פי מפורט בזאת  ■  

 ל על כל הפלטה פרט לשוליים ש–וערב  מהפלטה בסידור שתי  20%חור עגול בשיעור של   – החירור  בחירור מיקרוני )  מחורר  מגשי אלומיניום ■

 מ"מ   40מ"מ בגובה    0.6ס"מ מלוח פח מכופף    30ברוחב    לבחירת האדר'(, RAL)בגמר צבע בתנור, בגוון    ו/או אטום וצבוע (  ס"מ בהיקף  3      

  וד תרמי בלתי דליקה עטופים בשלמותם בתוך שקיות פוליאתילן בלתי דליקות. או גיזת ביד 2עם מזרוני צמר סלעים בעובי ״לפחות       

 בגוון התקרה. Z+Lברצועות מותאמות לגודל הלוח ומודבק לפנים האריח. מותקנים בשיטת המגירה ע"ג קונס' משנה של פרופילי       

)בהתאם למסומן בתכניות   ס"מ  60/60או    120/60אריחי צמר סלעים דחוס בגודל  מ  תקרה  תשולב   , בכיתות ובחדרים המסומנים:במסדרונות ■

. האריחים יבוצעו או ש"ע בגוון לבן  Gedina-Eדגם  מסוג אקופון  פרט קצה חצי שקוע  ו  NRC  0.90מקדם בליעת קול    , בעלי התקרה המצורפות(

כל. התקרות לפי מפרט טכני. הכול באישור אדרי,  L+Zפרופילי    המערכת יבוצעו   בהיקף   .בגוון לבחירת אדריכל   FINELINE  מערכת תלייהע"ג  

 . L+Zהמינראליות  יהיו מאריחים שלמים. על הקבלן לתאם מידות הפתחים בתקרה תוך תאום תוספת מימד פרופילי  

הביצוע יכלול   גוון לפי בחירת האדריכל ובהתאם לאישור המזמין.  .50%כל התקרות המינראליות יהיו בעלות ערך חומר ממוחזר גדול מ   ■

ומשניים אלמנט נושאים  גמר  פרופילים  ו  זוויתן  וגמר  ודיבלים ממתכת   ליד הקירות.  L+Zי תליה  מוטות הברגה  התליה תהיה באמצעות 

 אמצעות דיבלים וברגים מתאימים. העיגון של פרופילי הקיר יהיה ב  ס״מ זו מזו.  60תליות התקרה לא יעלו על מרחק של  '(.ו )פיליפס, ג׳מבו וכ

 . יש להעזר במפרטי היצרן 5103השאר ת״י  ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת״י, ובין   ■

 וע יאושר על ידי מעבדה מוסמכת. התליה תלווה ע״י מהנדס רשוי מטעם הקבלן והביצ ■

 )התאמה( באתר   921תעודת בדיקת מעבדה לת״י   ■

 גופי התאורה יותאמו לתקרה. ■

 .ובכל הדרישות המפורטותעל הקבלן להציג למפקח אישור כי הלוחות המינרלים עומדים במקדם הבליעה כאמור   ■

 ע גמר צב  ק"ג למ"ק מעליה  24תקרת גבס חלק + מזרון צמר סלעים ארוז ועטוף במשקל    -   מחוררות/    חלקות   גבסבתקרות    שימוש ■

 עם ממברנה "  INBAUפלטת גבס מחוררת דגם "   גוונים שונים לסוג תקרה זו. 4  שולבו עד יקט יבפרו.  גוון לבחירת אדריכל  -סופרקריל      

 תוצרת   8/15/20Rדגם    12.5מלא על כל פני הלוח ללא שוליים בהיקף, עובי    -   8,15,20אקוסטית. חירור עגול רנדומלי )אקראי( בקטרים       

 שום ע"ג מערכת יי.  ן לבחירת האדריכלגוו  - סופרקריל    גמר צבע  ק"ג למ"ק )מעל(.  24" בדחיסות של  2אורבונד או ש"ע. + מזרון צמר סלעים       

וכן ביצוע שוליים לתקרת גבס מחוררת מגבס חלק או   .יק של הפלטות המחוררותיש להקפיד על מיקום מדו .  בלבד  F47או    C60פרופילים       

בסינר  מו יסתיי ,ולפיםייעודי בהתאם להנחיות יצרן. גודל ומיקום בהתאם להנחיות אדר'. כל התקרות שמשיקות לחללי מדרגות חדבק גליל 

 גבס אנכי. 

ניתוק תקרות מהקירות הגובלים בהם, יבוצע מחומר התקרה/מפרופיל אלומיניום ייעודי לכך עד למפגש עם תקרת הבטון. פרטים ומיקום  ■

 מדויק יימסר בסט הביצוע לקבלן. 

 . ת בטון בגמר טיח + שפכטל + צבע סופרקריל בגוון לבחירת האדריכלו תקרשילוב   ■

 תקרות



 

 

 יצוא או שו"ע,-בייבוא יהודה יבוא Troldtektמסוג  K0-S / )ללא פאזה(  K0מ"מ  25עובי  120/60הרקליט  לוחות צמר סלעים מסוג תקרת  ■

לרבות חיפוי     לבחירת האדר'.  מ"מ  3או    מ"מ   1,  מ"מ  0.5עובי הסיב    גוונים לבחירה(.  3עד  טבעי או צבוע בצבע אפוקסי,  )  בגוון לבחירת אדריכל

ג ק"  24" בדחיסות של  2מזרון צמר סלעים    כולל   .)באזורי ניתוק או קרניז מחופה(  יט או ביצוע פרופיל קצה לבחירת האדר' גליפים בהרקל

' ע"ג קונסטהרכבה ישירה לא פריקה,  יבוצע ב  .מעליה  מערכות  מעבר  לצורך  מהתקרה"מ  ס   30  תורחק  התקרה '  מע  .האריחים(  על)מ  למ"ק

ס"מ. כל   40. מרחק בין הפרופילים  נדנוד  ולמניעת   קיר ל'  הקונסט   קיבועל  אלכסוניים   חיזוקים   כולל משנה מפלדה עפ"י הנחיות קונסטרוקטור,  

בקצה השני. אורך   3כנ"ל ושוב    2ס"מ, עוד    40אחרי    2ברגים בקצה,    3ברגים:    10פלטה הרקליט תהיה מחוברת עם ברגי מתכת לפרופילים עם  

 לבחירת  כהה  בגוון(  וראשי)משנה    ' הקונסט מ"מ. כולל צביעת כל    35מ"מ אחרי המתכת, סה"כ    10עובי הרקליט( ועוד  מ"מ )  25היה  הבורג י

מעכב בעירה מתאים לדרישות .  Z Troldtekt+    כולל מנשאים וברגים אומגה,  T-24פרט מונח על גבי פרופיל    , מערכת תקרת תותבב  או  '.האדר

פריסה וחלוקות יועברו תכלול מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן.  המערכת  .  121/131ת"י  

 לקבלן בסט אדר' לביצוע. 

תקרה מונמכת מותאמת לחוץ ממע' יורופאנל או שו"ע, תבוצע במיקום בהתאם לתכניות האדר'. בגוון לבחירת האדר' בשילוב תאורות  ■

 תלייה והחיזוקים הדרושים ע"י קונסט' ובהתאם להנחיות היצרן. שקועות. לרבות קונסט' ה

 מ"מ בהתאם לאפיון המפורט בחיפוי קירות חוץ, במפרט זה.  8בעובי   HPLתבוצע התקרה בלוחות    -בגגון הכניסה העצמאי  ■

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 

  

מחיצות, תקרות   ▪

 וקירות כללי )חובה( 

  

 נמוך בעלי ת״י ירוק בלבד.  VOCיש להשתמש בצבעים בעלי ת״י ירוק בעלי 

 g/L0.20נמוך מ    VOCיש להשתמש בצבעים, בעל  -ע״ג טיח פנים או שליכט או בגר או גבס   ▪

או חיפוי מיקרוטופינג להחלטת האדר' במידה   מפרט יצרןבעמודים העגולים כולל טיח בגר ושכבות יסוד, בגוון לבחירת האדר', הכל לפי   ▪

 וויציקו הבטון החשוף לא יאושרו. 

 סיד סינתטי על בסיס מים   - תקרות   ▪

 במיקלט בגר עם שפכטל. ▪

 סיד סינטתי אל עובש / אקרינול או ש״ע   -שירותים  ▪

 על הקבלן להציג למפקח אישור על שימוש בצבעים כאמור.  ▪

 , לרבות סינרים., בהתאם להנחיית האדר' מעבר לגוון הקיר הכללי  גוונים  5הקירות  מ  20%ישולבו עד   –במסדרון   ▪

ס צבע פוליאור עד גובה סרגל העץ ולוח הכיתה. צבע פוליאור של טמבור על בסי  קירות בגוונים מעבר לגוון הכללי וכן    2עד  בכיתות האם ישולב   ▪

 גוונים.  5ת יצרן, עד  לפי הוראומים בגמר מט, לרבות חומר מקשר 

 גוון, מיקום ושטח בהתאם להנחיות   –ישולב צבע פוליאור כשכבה עליונה ע"ג קירות שישמשו כלוחות כתיבה עבור תלמידים במסדרונות   ▪

 . האדר'       

צביעת קירות פנים 

 )חובה

  

 פורמיקה בחוץ ובפנים )כולל מדפים(. ▪

 שכבות צבע אטום לעץ על בסיס מים   2שכבות צבע יסוד מונע על בסיס מים י גמר   2יסוד   ▪

 על הקבלן להציג למפקח אישור על שימוש בצבעים ידידותיים לסביבה כאמור ▪

 

  

 '.האדר   לבחירת  בגוון,  בתנור  צבע  גמר ▪

 על הקבלן להציג למפקח אישור על שימוש בצבעים ידידותיים לסביבה כאמור   ▪

 

 



 

 

  

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לביצוע  

 גימור קירות חוץ חזיתות                 18
שטחים  סימון  עם  צילומים 
שאסטרטגיית  המאשרים 
ההפחתה יושמו בהתאם לאחוזים 

 שנקבעו בתכנון. 

מסמכים המאשרים את תכונות 
 החומרים שנבחרו 

רכישה של מוצר הגמר קבלת  
 הנבחר )לרבות כמות( 

אישור מעבדה לגבי מקדם 
 הבליעה של המוצר הנבחר 

 

 
 כללי יש להתאים את אופן ביצוע העבודה לדרישות התרמיות של האיזור. ▪

 בכל מקרה יש להתקין את החיפוי באופן שימנע את נפילת החיפוי, ויבטיח את בטיחות השוהים בבנין או בסביבתו. ▪

 4חלק    5281גוון מתון( עבור משטחים אנכיים )מעטפת( עפ"י ת"י  )  a<   0.55>    0.35החיפוי יהיה בהיר בעל מקדם בליעה  גוון   ▪

החלונות   החזיתות   גמר  ▪ גליפי  )  משולב יהיה    וגמר  בטקסטורה  צבעוני  טיח  ניתוק  )  TM-20(  שליכטבגמר  פסי  עם  בשילוב  עדין(   Uגרעון 

בסיס מים מגוון בגוון   עלגוונים לבחירת האדר'. מיושם ע"ג שכבת יסוד    6"ע, בפריסה ע"פ אדר'. עד שושל אייל ציפויים או   10/40מאלומיניום 

מ"מ בחיפוי אופקי, תקרה   10)או    "ממ  8של חברת טרספה בעובי    HPLובחיפוי לוחות    . פריסה ומיקום מדוייק יצורף לסט אדר' לביצוע.השליכט

החיפוי יכלול חיפוי גליפים וסף   .לבחירת האדר' ' וכן בגוון עץ  לבחירת האדר   צבעוניים חלקים   גוונים   3-חלוקות לפי פריסת אדר', ב   .או סף עליון(

או פח אלומיניום מכופף/אלומיניום   HPL-מ )  התקנה מכנית גלויה ע"ג קונסטרוקציית משנה לפי הגדרת יצרן. כולל קופינגים  עליון בכל החלונות.

כתשתית והכנה  וצביעתו בגוון שחור  כולל שכבת הרבצה לאטימת הקיר   . ואביזרי קצה צבועים בגוון לבחירת האדר'  וסגירות  רבוד )אלוקובונד(  

בהתאם והגדרות מלאות בות הפריסה  מורכ .  (הקבלןוהתקנה. )תיכנון ביצוע של  כולל תכניות ייצור לאישור האדריכל טרם ייצור  לקיר המחופה.  

 .לצילומים המצורפים במפרט המיוחד המצורף

 ' תלייה מתאימה לנשיאת קונסט'  למעמקרה שבו יהיה צריך הקבלן לגשר על מרחקים גדולים יותר, יהיה כלול בתכולת עבודתו לעבור   בכל ▪

 במידה ויוחלט שלא   '.האדר ' בתקנים השונים ובפרטי  המע בחינת עמידות  "ע משו' המבנה. כל שינוי שכזה יהיה  וקונסט החיפוי באישור היצרן         

 החזיתות המסומנות בחיפוי זה יבוצעו בגמר טיח צבעוני בטקסטורה )שליכט( בגרעון עדין )במצוין בסעיף זה( בשילוב פסי ,  HPLלבצע חיפוי         

 ניתוק )כמצוין כאן( בפריסה ע"פ אדר' בגוונים.        

כדוגמת אבן חברון מולבנת ף מים,  מט כולל חירוץ לאס"מ, חלקה בגמר סילר    3יבוצע קופינג אבן טבעית נסורה בעובי    - בקירות מטוייחים   ▪

 . או חיפוי בעץ במבוק ממוחזר לפי פרטי הפיתוח  גמר הקיר בחזית ולהנחיית האדר' לביצוע( האדר' ואישורו )בהתאם ל  שו"ע לבחירת "שיי גריי"  או  

 .בחיבור מכני לשלד המבנה  לקירות  יעוגנואבני הקופינג בגגות ובגדר קיר בנוי  

בחזיתות ישולבו אלמנטים של מסגרות )ראה חזיתות( אשר יבוצעו מלוחות אקווה פאנל ע"ג קונסט' משנית, בהתאם לחתכי המעטפת המוצגים  ▪

בתוך המסגרות יבוצעו הצללות אנכיות   יבוצע קופינג פח אלומיניום מכופף/אלומיניום רבוד )אלוקובונד(.  בסט התכניות האדר'. מעל המסגרת 

גוונים לבחירה.  3מ"מ מודפסים משני צידי הלוח, בגוונים צבעוניים חלקים או בגווני עץ לבחירת האדר' בשילוב של עד  16עובי ב  HPLמלוחות 

לדה האלמנט יבוצע כולו כתכנון ביצוע ע"י הקבלן, יש להציג פרטי ביצוע לתיאום ואישור האדר' והקונסט'. עיגון האלמנטים יבוצע ע"י קונסט' פ

 עה בתנור בגוונים לבחירת האדר'.מגלוונת, צבו

 

גימור קירות חוץ 

)חזיתות( כללי 

 2.4סעיף  )חובה(  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

ראיות נדרשות שלב א' תכנון 
 שם השטח/ חדר  פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע  הבניין 
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סוג   קבלן הצהרת   את  המאשר 

חומר הקירור שבשימוש וכן מידע 

ה   את  המאשר  היצרן   GWPשל 

 של כל חומר קרור 

 

 פוטנציאל התחממות גלובלית בשל חומרי קירור  ▪

 4חלק    5281כל הגזים שבשימוש יהיו ידידותיים לסביבה בהתאם לת״י   ▪

 אוורור ושחרור עשן מחסן יעלה לגג הטכני של המבנה ולא יבוצע לקיר החזית. ▪

הכל בהתאם לתוכניות המתכנן, יש לאשר את הציוד וסוג המזגנים מראש ע"י היועץ   VRFכל המבנה מתוכננת מערכת מיזוג מסוג  ב ▪

 והמזמין 

 כללי

 )חובה(

 5.16תנאי סף  

  

 ' על כל חלקיו 994  ישראל   תקן ' ל  יתאימו   והתקנתם  המזגנים   ,המזגנים  אספקת,  למזגנים  התשתית  מערכות   כל   הכנות ▪

 המזגנים יותקנו בצורה שאינה מסכנת את התלמידים בתנועתם בתוך הכיתה.   ▪

 המזגנים יותקנו בידי מתקין מוסמך, בהתאם למפרטי החברה  ▪

 באזורים בהם מוגדר תעלות מיזוג אויר חשופות, הן יבוצעו בגמר צבע בתנור ובגוון לבחירת האדר'.  ▪

 .   1001בחללים להתקהלות כל הציוד יהיה בעל אישור לת״י   ▪

מיזוג אוויר כללי 

 )חובה(

  

 במקום שיהיה מחוץ להישג ידם של תלמידים על  גגות המבנה,    המעבה יותקן ▪

 לגג עם גישה יש לגדר את אזור המעבים כולל שער פשפש נעול.  ▪

 נוחות למשתמש או לכיתות שכנות. -המעבה יותקן במקום שיגרום למינימום הפרעות ואי ▪

 יש לאפשר גישה נוחה לטכנאי השירות. י בסיסי בטון על הגג כולל איטום. ▪

 נקודות חשמל מוגנות מים על גג המבנה ע״י המעבה למזגן תלת פאזי(  ▪

 מתח.ליד כל יחידת חוץ תהיה אפשרות לניתוק מוחלט של אספקת ה ▪

 מיזוג אוויר מעבה 

 )יחידה חיצונית 

 )חובה(

  

 כל חיבורי החשמל יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך, בהתאם להנחיות חברת החשמל. ▪

 ביצוע חיבור חשמל מרכזי  ▪

 יש להתקין מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל יחידה. ▪

 ביצוע נקודת ניקוז לכל מזגן בפרק תברואה. ▪

 בין אלמנט הקצה למדחס על הגג )סמוי בקירות(. גמר השרוול בצורת ״מקל סבא״ביצוע שרוול למעבר צנרת גז   ▪

שעות לכל היותר כמו כן לפני מסירת   24על ספק הציוד של המיזוג להתחייב מראש ובכתב מתן שרות ומענה מיידי לתקלות במערכת תוך   ▪

י צמוד של הספק בשבוע הראשון של הפעילות לוודא פעולה המערכת תבוצע הדרכה מסודרת לאנשי המזמין ולמעיל המע' בבי"ס. יתקיים ליוו

 תקינה של המערכת 

מיזוג אוויר ביצוע 

 )חובה( הכנות  

מתן ושירות   זמני

 -באחריות המזמין 

 בחוזה  להיות צריך

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל
 

 

 

 

תוכניות לביצוע קבלת רכישה של 

 המזגן 

 
 VRFיחידות מיזוג מסוג    בכל כיתת אם יותקנו  ▪

 י תרמוסטט + חיישן תנועה.   Twbtu  700תפוקת קירור   ▪

 בתקרה המונמכת בכיתה מיקום מזגנים יהיה   ▪

לרבות מסדרונות בית   מחשבים ספריות, חדרי עזר וכדומה מעבדות, חדרי טכנולוגיה,    ולל כל חדרי המנהלה, מרחב מוגן,בכל שאר החדרים כ ▪

 .VRFגם כן מסוג   בהתאם לתכניות יועץ מיזוג האוויר  יותקנו מזגנים  הספר,  

  בהספק ע״פ תכנון מאושר של יועץ מיזוג אויר.       

 דר'.בחדרים שבהן תעלות מיזוג האויר חשופות הן יצבעו בתנור בגוון לבחירת הא  ובתיאום עם האדר'.   האויר ע"פ תכנון של יועץ מיזוג    הכל ▪

 ההתקנה כוללת צנרת חשמל וגז עד להתקנה מלאה.  ▪

מיזוג אוויר הכנות 

אספקה והתקנת 

סעיף )חובה(  מזגנים  

1.2.4.3 

  

    כל האמור לעיל כפוף להנחיות פיקוד העורף המתפרסמות מפעם לפעם, בכל מקרה של סתירה יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. ▪

 לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. בכל מקרה של סתירה יש   ▪

 מ״ר מרחב מוגן, או חלק ממנו.   20בגובה לכל    8שני צינורות ״  ▪

 רות על פי הנחיות פיקוד העורף. מיקום וביצוע צינו ▪

 ס״מ פנימה, רשת הגנה בחוץ ומפוחים להפעלה מאולצת.   10אוגן בולט   ▪

מתקני אוורור 

 )חובה( במרחב מוגן  

  

יבוצעו מע' תקרתיות נסתרות בלבד להנחיות ודרישות פיקוד העורף.    בהתאם -אספקה והתקנת מתקני סינון אוויר וטיהור כמות וגודל מסנן   ▪

 תפרש מהתכניות כי המע' רצפתית. בחלל התקרה המונמכת )ללא חריגה ממישור התקרה(, גם אם מ

אחר לבחירת דלתות נגרות או  או    ממע' אלומיניום עם דלתות הזזהאו    מטרספה כולל דלת  והסתרת המערכותהתקנת מחיצת הפרדה   ▪

 האדר'.
סינון אוויר מרחב 

 מוגן 

תוכנית לביצוע ועדות מצולמת 

המאשרות את המפורט להלן: 

מיקום פתחי יניקת אוויר ופתחי 

יציאת אוויר, חלונות לפתיחה, 

מאווררים. המרחק של האמורים 

 לעיל ממקורות זיהום חיצוניים.

 
 ת של איכות אויר פנימי בבניין. תתוכנן ותבוצע מערכת לאספקת אוויר צח מצונן ממקור נקי להבטחת רמות מינמליו ▪

, המפרט הבינמשרדי, ומפרט זה, 4חלק    5281התכנון והביצוע יעשה בהתאם לתקנות חוק התיכנון והבניה, על תקנים ישראליים, על פי תקן   ▪

 , ובהתאם לטבלת המזהמים אשר פורסמה ע״י המשרד להגנת הסביבה הכל על פי העדכני.   6210ת״י  

 ית. י הנחיות מתכנן והרשות המקומהתכנון והביצוע יעשה על פ  ▪

 לבניין ימוקמו מעל מפלס הגגות. פתחי היניקה של אוויר צח   ▪

 מ'  10המרחק בין פתחי יניקה ויציאה של אויר בבניין עולה על   ▪

: כיתות לימוד, חדרי עזר, ספריה, מעבדות. )לגבי חדרי ממ״מ יש לקבל אישור פקע״ר יש לספק לחללים הבאים  אוויר צח  במידה ותוכנן   ▪

 ״ר לא תבוצע המערכת בחדרי ממ״מ שור פקעלביצוע המערכת, ללא אי

 6210מעל שיעורי המינימום הנדרשים על פי ,ת״י    20%הגברת שיעורי האוורור בכל החללים המאוכלסים בלפחות  ▪

מערכת אספקת 

)חובה( אוויר צח  

 תנאי סף סעיף 

5.3 

 

 



 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

 .  הפח  כיפוף  בשעת  יתקלף  לא  והגלבון   משובחת  מתוצרת  יהיה  הפח .    מגולבן מפח   תבנינה  בבנין  האויר  תעלות   כל ▪

  , יעשו בהתאם לסטנדרט האמריקאי  ףוכ  אויר   מכוני,  חתך  שינויי, וחיזוקים  תפרים,  ההסתעפויות, הקשתות,  היציאות,  התעלות  מבנה ▪

 ״ ולתקנים הנהוגים בתוקף בארץ. SMACNAובהתאם להוראות ״       

 כל חיבור ליחידת מיזוג אוויר או לכל גוף הנמצא ברעידה יעשה ע״י בד גמיש מברזנט לא דליק ואטום לחלוטין. חיבור הבד אל היחידה, אל  ▪

ס״מ במצב לא   15אטומה למנוע דליפת אוויר. אורכו של כל חיבור גמיש כזה יהיה לפחות  התעלה או מסגרת העץ יעשה בצורה הדוקה ו      

 מתוח.

בתעלות על הגג(, יתרת התעלות תבודדנה בידוד חיצוני   2)״  1תעלות האוויר תבודדנה בחלקן בידוד פנימי אקוסטי של צמר זכוכית בעובי ״ ▪

    של  

 ,.1צמר זכוכית בעובי ״      

 נות התעלה ע״י דבק מתאים העמיד בפני אש והמתאים למטרה זו, ויחוזק גם ע״י ברגי פח ודיסקיות מגולבנים. הבידוד יודבק לדפ ▪

 בפינות התעלה ובתפרי הבידוד יחוזק הבידוד הפנימי באמצעות זויתנים מפח מגולבן. את הזויתנים יש להדק לתעלה בברגי פח.  ▪

 מגולבן או מברזל זוית, אותן יש לצבוע פעמיים בצבע מגן מפני חלודה   תליית התעלות לתקרה תעשה בתליות מתאימות מפסי פח ▪

 עובי תעלות הפח על פי הנחיות המתכנן ▪

 מפזרי אוויר על פי הנחיות מתכנן.  ▪

 יש לקבל אישור יועץ לביצוע בהתאם לתיכנון  ▪

מערכת אספקת 

אוויר צח תעלות 

 )חובה( אויר  

 תוכנן   לא

  

 צנטריפוגלי ומנוע עם רצועות, מותקן בתוך תא כדוגמת תא מפוח של יחידה לטיפול באויר )י.ט.א( כולל בידוד אקוסטי מפוח אספקת אוויר   ▪

 פנימי ודלתות גישה וכולל הגנה מפני גשם        

 מסנן אויר )דורלסט( ניתן לשטיפה  ▪

 בולמי רעידות להצבה על גבי קורות הבטון. ▪

 על פי הנחיות מתכנן.  CFMיקת  התחברות לתעלות האויר י גודל מפוח וספ ▪

מערכת אספקת 

 אוויר צח מפוחים 

 )חובה(

 תוכנן   לא

עדויות מצולמות ותוכניות 

לביצוע המאשרות את התקנת 

המערכות בהתאם למוצהר בשלב 

א קבלות רכישה של יוניניזטורים 

  וחיישני פחמן דו חמצני.

 . 4חלק    5281יש לתכנן ולבצע פתרונות להבטחת איכות האוויר הצח בהתאם לת״י   ▪

 יש לתכנן ולהתקין מכשירים לשחרור יונים )יוניזטורים( בחללים מאוכלסים )כיתות, מעבדה, חדרי עזר, ספריה(   ▪

 חמצני הקשורים לפתחי יניקת אוויר צח.- יש לתכנן ולהתקין חיישני פחמן דו ▪

איכות אוויר צח 

תנאי סף )חובה(  

 5.4סעיף  

 תוכנן   לא
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 לוח כתיבה לבן מחומר עמיד וקשיח המאפשר כתיבה נוחה, קלה וברורה לעין המסתכל, עם אפשרות הצמדת גופים מגנטיים בכל משטח הלוח. 

 צ' לפחות ועמיד בפני שריטות. לאחר הסרת הגופים המגנטיים לא יפגע הלוח. 150משטח הכתיבה חייב לעמוד בפני שריפה בטמפ' של  
הלוח ומשטח הכתיבה יהיו מיחידה אחת שלמה ללא חיבור של חלקים, הלוח כולל משטח הכתיבה יהיה אחיד, מישורי וללא עיוותים ופגמים 

 הכתיבה לדרישות הבאות המצורפות בסוף המסמך.  כמו כן יענה לוח   כלשהם

 )חובה( מבנה וחומר  

  

מ״מ. משטח   20מ״מ לפחות וברוחב    1.5לפחות, או מפס אלומיניום בעובי דופן    2למקצועות הלוח תוצמד מסגרת עשויה מפס עץ ברוחב ״

 להנחת גירים כדוגמת המסגרת. 

 מסגרת 

 )חובה(

  

 או אחר לפי החלטת האדריכל    מ״מ 3600*1220מידות כלליות של הלוח  

 במידה ועובי הלוח עם מישטח הכתיבה יורכב מיותר מחלק אחד, הדבר יצריך אישור מוקדם מהפיקוח.

 מידות

 )חובה(

  

 על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שלט שעליו כתוב 'סכנה, חשמל!'  ▪

 על ברז הכיבוי המיועד לדחיסת מי כיבוי יש להתקין שלט שעליו כתוב 'הסנקת מים לצורכי כיבוי'.  ▪

 על הברז הראשי המוביל את מי הכיבוי יותקן שלט 'מגוף ראשי של מי כיבוי אש'.  ▪

 שלט 'פתח שחרור עשן, אסור לחסום!'   על פתח שחרור עשן יותקן  ▪

 על לוח החשמל הראשי יותקן שלט 'מפסק זרם ראשי' )עם סימון בצורת ברק(.   ▪

 על לוח חשמל קומתי יותקן שלט 'מפסק זרם קומתי' )עם סימון בצורת ברק( ▪

 

  

 על ארגז לכיבוי אש יוצב שלט שעליו כתוב 'אש'.  ▪
 שילוט אזהרה 

  

 על ברז הדלק יותקן שלט 'ברז דלק, סגור את הברז במקרה של שריפה'.  ▪

 על מכסה מכל הדלק יותקן שלט שעליו כתוב 'דלק' וכן יצוינו כמות וסוג הדלק.   ▪

 ליד מכלי גז יש להציב שלט שעליו כתוב 'גז, אסור לעשן!' ▪

 פנל כבאים  ▪

 מפסק חשמל ראשי בכניסה למבנה  ▪

 ייעוד חדרים טכניים ומעבדות  ▪

 דלתות אש  ▪

 )חובה(

 



 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון 

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

בטיחות באש בבניינים,   - אמצעי שילוט והכוונה יתוכננו ויבוצעו על פי הנדרש ב״תקנות תכנון ובניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( חלק ג'   ▪

     וכן  

 נגישות, ובהתאם לתקנות התכנון והבניה.  - 1חלק ח      

 יש להתקין שלטי הכוונה גם בכל מקום שממנו לא נראה בבירור כיוון היציאה. )דרכי המילוט כוללות פתחי יציאה וכן דלתות, פרוזדורים,  ▪

  פרוזדורים מקשרים, חדרי מדרגות ומערכות מדרגות חיצוניות. באולמי אספות ובמתקני ספורט הן כוללות גם את מסלולי היציאה מחלל       

 בים, מהיציעים, מחלל הבמה, ממגרש הספורט ומחדר ההמתנה.( המוש      

שלטי ההכוונה יהיו בעלי רקע ירוק ועליהם ייכתב באותיות לבנות 'יציאה' או 'ליציאה' או 'יציאת חירום'; במקרה הצורך יסומן על  ▪

 השלטים 

 גם חץ המורה על כיוון היציאה.       

 מדרך היציאה מהבניין )בכניסה לפרוזדורים ללא מוצא, בכניסה לאגפים ללא מוצא, בכל המקומות בבניין שאפשר לטעות בהם ולסטות   ▪

 בירידות למרתפים וכד'( יש להתקין שלט שעליו כתוב 'אין יציאה'. שלט זה יהיה בעל רקע לבן והאותיות ייכתבו באדום.       

 מ״מ לפחות.  15ס״מ לפחות ועוביין    15עפ״י תקנות תכנון ובנייה גובה האותיות בכל השלטים הללו יהיה   ▪

 בסמוך לשלטים תותקן תאורה שתאפשר לראותם בזמן מילוט, לרבות מקור חשמל חלופי אמין.  ▪

 ה עצמם.אפשר לשלב את שלטי ההכוונה עם גופי תאורת ההתמצאות, כלומר למקם את השלטים על גופי התאור ▪

 יש להתקין שלטים על דלתות אש המותקנות במעברים בין אגפי אש בהתאם לנדרש בתקנות התכנון והבניה. ▪

 יש להתקין שלט ״חלון חילוץ״ מעל חלון כפי שיקבע יועץ הבטיחות.  ▪

 י יש להתקין שלטי הנגשה והכוונה לאנשים בעלי מוגבלויות.  ▪

שילוט הכוונה 

 )חובה( 

  

 ילדים, הרחבות, תוספת שלב, יותקן שלט סמוך לכניסה הראשית למבנה המרכזי במוס״ח, ו/או סמוך - בכל מבנה חינוך חדש, בתי ספר, גני ▪

 לדלת כניסה ראשית.      

 פונט אריאל.,  67C  2  2יהיה עשוי מנירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון,    טהשל ▪

 ס״מ.  40ס״מ, גובה    30מידות השלט, רוחב   ▪

 ס״מ מסף ריצוף.   150-180התקנת השלט סף כ  ▪

 חיבור השלט באמצעות ברגים לקיר. ▪

 שילוט חוץ )חובה( 

 



 

 

 חומרים 21

 ראיות נדרשות שלב ב'
 התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  

 

  

 לחומרי שלד, חומרי הגמר, חומרים למערכות כגון אינסטלציה, מיזוג אוויר חשמל, ועבודות פיתוח. הנחיות פרק זה חלות על כל רכיבי הבניה  
 כללי

 )חובה(

קבלות המאשרות רכישת 
מוצרים שעליהם הוצהר בשלב 

 התכנון לרבות כתב כמויות. 

 

סביבתית נמוכה יחסית, בעקבות פעילות של לעודד בחירת חומרים ומוצרים בעלי תו תקן ירוק, או תו שווה ערך שיש להם השפעה  
 כרייה/הפקה מחומר גלם, יצור והתקנה.

 4חלק    5281יוצג ערכו הכמותי של הרכיב באחוזים מכלל הרכיבים שנעשה בהם שימוש במוצרים בעלי תו ירוק או תו שווה ערך. על פי ת״י  

 OECDייכות לארגון  שתו של ארגון מוכר במדינות ה  -תו שווה ערך 

רים תו ירוק חומ

תנאי סף )חובה(  

 4.1סעיף  

מפרט עדות הכולל את רשימת 
המוצרים שהם בעלי תכולה 

 ממוחזרת באופן מלא או חלקי. 

כתב כמויות סופי המגדיר בבירור 
את כמות המוצרים שהם בעלי 

תכולה ממוחזרת באופן מלא או 
 חלקי

 חומרים שימוש בחומרים ממוחזרים או/וגם במוצרים בעלי תכולת חומר להפחית את הביקוש לחומרי בנייה ממקורות טבעיים על ידי   
 ממוחזרים  ממוחזר או/וגם ברכיבים בשימוש חוזר   
 )חובה( יוצג כי נעשה שימוש בחומרים ממוחזרים   
 

 
 4.2סעיף   4חלק    5281על פי ת״י  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
א' תכנון ראיות נדרשות שלב   התאמה בין ביצוע לתיכנון

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 

הצהרת כוונות מצוות התכנון או 

מהקבלן המאשרת את האחוז 

בפועל של החומרים המקומיים 

שנבחרו מתוך סך כל 

הנפח/משקל של כל חומרי 

 הבנייה בבניין. 

הצהרת יצרן המוצר עבור כל 

פריט ממקורות מקומיים 

להלן: המאשרת את המפורט  

כרייה/הפקה מחומר גלם וייצור 

 מקומיים.

נפח/משקל סופי של החומרים 

 שסופקו.

תוכנית עדות עבור כל חומרי 

הבניה תוך זיהוי ברור של רכיבי 

הבניין השונים שלגביהם פורטו 

 החומרים המקומיים 

 

למזער השפעות סביבתיות הנגרמות משינוע חומרי בנייה מיובאים והובלתם על ידי בחירת חומרים ומוצרים מקומיים. שימוש בחומרים 

 4חלק    5281מקומיים על פי ת״י  

 חומרים
 ומוצרים 
 מקומיים

 )חובה(

 4.3סעיף  

תעודות מאושרות על ידי גוף 

 שלישי למערכות המפורטות לעיל 

עבור ספקים בהיקף קטן ניתן 

להציג אישור שהמערכת לניהול 

סביבתי של החברה עומדת 

 BS  8555בדרישות התקן הבריטי  

או בדרישות שוות ערך. חישובים 

המאשרים את הכמות הסופית 

של חומרים שנעשה בהם שימוש 

 בבניין. 

עבור חומרים בעלי תכולה 

ממוחזרת: יש לספק תיעוד יצרן 

תכולה המאשר את כמות ה

 הממוחזרת.

 

החומרים יהיו ממקור אחראי יצרנים וספקים בעלי מערכת לניהול סביבתי או/וגם מיצרנים בעלי מערכת לניהול אחריות חברתית או/וגם 

 4חלק    5281מיצרנים בעלי מערכת לניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה. על פי ת״י  

חומרים ממקור 
 אחראי

 )חובה(

 4.4סעיף  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיות נדרשות שלב ב'
ראיות נדרשות שלב א' תכנון  בין ביצוע לתיכנוןהתאמה  

 שם השטח/ חדר  ביצוע לפירוט דרישות  הבניין 

 ניהול פסולת בניין                   23

טופס ביקור באתר עדות מצולמת 
המאשרת את מיקומו, גודלו 

חסון של וקיבולתו של פתרון הא
חזור תיווי פסולת הניתנת למ

 מתקני המחזור 

ניהול פסולת בניין תוכנית  
הכוללת התחייבות, מטרות 

ונהלים מתאימים תוכנית אתר 
מסומנת הכוללת שטחי 

התארגנות מיקומו המוגדר של 
שטח האחסון של הפסולת 
ון הניתנת למחזור קיבולת פתר

 וי וחסון תיאור התיהא

 ניתנת למיחזור או לשימוש חוזר. ( העל הקבלן לאחסן ולהפריד את פסולת הבניין באתר הבנייה )אשר נוצרה כתוצאה מעבודתו ▪

 פסולת הבנין כאמור הניתנת למיחזור תופרד ותמוין לשלושה סוגים לפחות ▪

 יסופקו אישור הטמנה בהתאם   -כל פסולת הבניין תופנה לאתר ממחזר המוכר ע״י המשרד להגנת הסביבה   ▪

כללי )חובה( 
סף   תנאי

 8.1סעיף 

 בדיקות                  24

של דו״ח   וסופי  רבעוני  מסכם, 

 הבדיקות לפני המסירה 

מכתב או מסמך המאשרים מינוי 

של אדם להובלת התהליך מטעם 

היזם. מסמכי העבודה המראים 

שדרישות הבדיקות לפני המסירה 

כלולות בהם. תוכנית התהליך 

המאשרת את היקף המשימות. 

לוח זמנים של תהליך הבדיקות 

שלפני מסירה הכולל את היקף 

מות והבדיקות דוחות המשי

 סקירה

 , ובצעו בהתאם לתכנון 4חלק    5281יש לוודא שמערכות הבניין שתוכננו עומדות בת״י   ▪

 כל הבדיקות ע"פ הפרוגרמה הנדרשת יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. ▪

כללי )חובה( 

 8.4סעיף 

  

 מפרט הרלוונטי ושל הגוף המתקצב יש לעמוד בכל דרישות הבדיקות של החוזה ושל ה   ▪

 . 4חלק    5281על הקבלן לספק הוכחות רכישה לחומרים / מוצרים על פי הנדרש במפרט זה ועל פי ת״י   ▪

 4חלק   5281על הקבלן לספק אישורי ביצוע על פי הנדרש במפרט זה ועל פי ת״י  ▪

 בדיקות 

 )חובה(

 


