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 המכרז להגשת מידע  – א'מסמך 

 רשימת אנשי קשר  1

 

 אימל  טלפון  שם  תחום 

 anat@parkedom.co.il 050-8296496 ענת אנג'ל  חברה כלכלית 

 rubi.ronn@gmail.com 050-5719292 רובי רון חברה כלכלית 

 mazal@parkedom.co.il 054-2500617 מזל יוסף  חברה כלכלית 

נועם הרוש מנהל אגף   עירייה 

 בטחון

054-6918700 noamh@mam.org.il 

 דוד חייט  עירייה 

אחראי מערכות מידע 
 ממוחשבות אגף בטחון 

050-8296379 davidh@mam.org.il 

    מנהל פרוייקט 

 pini_levy@walla.com 054-6631312 פיני לוי  יועץ טכנולוגי 

 boru1048@bezeqint.net 02-6481972 אנטולי ברושנסקי  קונסטרוקטור 

 בטיחות אש 

 

 02-5661423 מירווח בטיחות

052-2403671 

beni.safety@gmail.com 

 negishutir@gmail.com 052-3815372 אירנה רובין  נגישות

 שחר – אבי בן גור אדריכל תכנון 

 שחר

02-5950099 

054-3083508 

office@geo-bengur.co.il 
shachar@geo-bengur.co.il 

 חשמל

 

 אייל שר שלום

 ינאי ביטל

02-5702051 

050-2749141 

yanai@e-sar.com 

 

 ד.האן א.פרנקל  מיזוג אוויר 

 מרגוליןז'נה 

03-7519090 

052-4670104 

office@dhahn.co.il 

janna@dhahn.co.il 

 gmail.com@2513884 052-2513884 דורון אשל יועץ קרקע 

כמאי ועורך 
 מכרז

 h.kamuyot@gmail.com 054-5530511 קאהן יובל

mailto:office@geo-bengur.co.il
mailto:yanai@e-sar.com
mailto:office@dhahn.co.il
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 מסמכים מכרז מצורפים

 מסמכים שאינם מצורפים למשמכי המכרז  2

 

  

חוברת  

 מס' 

 מסמך/ 

 נספח 
 עמוד  נושא 

2 

  טכני   מפרט מסמך ג'  

  מוקדמות 1נספח ג' 

  מפרט טכני 3נספח ג' 

  רשימת תוכניות  4נספח ג' 

  בטיחות 5' גנספח 

  מויות  ככתב  6נספח ג' 

חוברת  

 מס' 

 מסמך/ 

 נספח 
 עמוד  נושא 

 

לא  
 מצורף 

   משרדי ) הספר הכחול ( מפרט בין 
 

 
המפרט הבינמשרדי במהדורתו האחרונה והגירסה האחרונה עם העדכונים 

 האחרונים  
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 מפרטים הנדסיים  –מסמך ג' 

 מוקדמות  -  1נספח ג'  

 כללי  - 01פרק 

 כללי 1

התוכניות שאושרו ו/או פרק מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עבודות שיבוצעו שלא על פי  

' להסכם זה והמהווים חלקים בלתי  2'  ג1המוקדמות ו/או  המפרט  הטכני  המסומנים  כנספחים  ג, 

נפרדים הימנו, ו/או כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לתקן את העבודות על 

 ושרות.ו/או למפרטים ו/או כתבי הכמויות המא חשבונו ולהתאימן לתוכניות

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל,  

 מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים

 ₪ )במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, 5,000וקובעים מראש בשיעור של 

 ת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין. וזא

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה  

 מבוצעות העבודות על ידי הקבלן ברמה לקויה.  הבלעדי,

 הקבלן התחייבות  2

בנוגע לפינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות המפקח  

התקדמות  וכן התקנת  כל  אמצעי הבטיחות  הנדרשים על ידי המפקח ותקנות  משרד   שלבי

 התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח י' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. העבודה, משרד

רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך הקבלן מתחייב לדווח לחברה ו/או למפקח על כל אי 

 העבודה.  ביצוע

 הקבלן מתחייב להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח 

 הזמנים לביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב למסור לחברה ו/או למפקח אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה  

 מיוחדת.

א לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חומר ו/או לכסות כל עבודה, לפני הקבלן מתחייב ל 

קבלת    אישור המפקח.  למען הסר כל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר 

שהחברה אישרה מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויות ובכפוף לקבלת כל 

 העבודות על פי דין בהתאם לתכוניות אלו.  היתרים הנדרשים לביצוע

 שטח העבודה  3

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה  

 ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 תאום עם גורמים אחרים  4

על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי  

המזמין ו/או מטעמו ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתאום איתו על פי כל דין ו/או  

 עפ"י הוראות המפקח. 
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 המפקח  5

ירותים מהמזמין  כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, ש 

 ולינת פועלים באתר

 אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו. 

השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה  

 לפי כל תנאי ההסכם.

והמכשירים הנחוצים  הקבלן חייב להעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים  

בשביל בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה, או למקום העבודה של 

 הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או   

 יב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.להוראותיו והקבלן חי

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה.   

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים  -וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 י אישור המפקח.הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בל 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם   

לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא 

 תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה. 

י והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה המפקח יהיה הקובע היחיד 

 ולאופן ביצועה. 

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

 לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה.

 לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי רשאייהא  המפקח כי - למען הסר ספק 

לרבות תיאורים טכניים, גראפיים, קטלוגים, תכניות מפורטות וכן את אישור התקנים   הציוד/חומר

 הישראלים לציוד/חומר המסופק.

במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או  

 ל חשבון הקבלן. להרוס כל חלק מהעבודה ע

לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בעבודות ובכל חלק ממנה, לרבות אי  למפקח ו/או  

החברה, או  ביצוע כלל עבודות המפורטות בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי

ראות הו  לחילופין ביצוע בשלבים, הכול כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה.

 .  ("להלן: "פקודת השינוישינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )

 דוגמאות  6

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד, בניה ואביזרים לאישור המפקח לפני אישור או   

 רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה. 

 רשימת דוגמאות נדרשת :  

 מ"ר  6 -                                       קיר פיתוח.             .1

 מ"א  1 -קיר ישיבה בנוי.                                              .2

 מ"ר  6 - ריצוף באבן משתלבת.                                   .3

 מ"א  3 -אבן שפה גננית.                                             .4

 מ"א 3 - עפ"י תקן.                              מעקה בטיחות  .5

 מ"ר  6 - שביל אספלט.                                              .6

 הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח.  

והחומרים שלא אושרו ויציג  לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים  

 דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח. 

 הדוגמאות יוצגו באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. 
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 הדוגמאות תוצגנה עפ"י לוח זמנים מתואם עם המפקח באתר. 

ל כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות ע 

 הקבלן ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.

 נקודות קבע  7

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות אלא לאחר שאמת את המצב הטופוגרפי הקיים כפי שמשתקף   

בתכניות. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות  

 ומדויקות. טרם כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים  

והמרחקים בין הקירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנה ומה הנלווים או האלמנטים השונים 

 מרגע קבלת המגרש ועד למסירה הסופית של המבנה .

מהלכן יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  כל ההוצאות לסימון בתחילת ביצוע העבודות וב 

לקבלני משנה ו/או ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים באתר  

 שיועמדו גם לרשות המפקח. 

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי המבנה  

שגיאות במדידות כאמור. במידה שאין אפשרות תיקון, ייהרס אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או ה

 חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על פי הנחיות והוראות המפקח.

 סתירה בין המסמכים   8

משמעות, אפשרות -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המזמין 

וראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין  לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בה

נספח לנספח, בעניין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות 

  : הבא

  החוזה .1

   אפיון הנדסי כללי זה. .2

 לביצוע  תכניות. .3

  המפרט הכללי. .4

  תנאים כלליים לביצוע העבודה. .5

   תקנים ישראליים. .6

 זרים. תקנים  .7

 מקודמו.בדרישותיו יותר מסמך הבא אחריו מחמיר האלא אם 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים   

ומפקח הפרויקט ייתן  לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט

 פיו.הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  

וכיוצא באלה בין המפרטים הטכניים לבין עצמם, יכריע מפקח הפרויקט לפי שיקול דעתו 

 בשאלת העדיפות, והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

 מוצר "שווה ערך" 9

ות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו'  בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מוזכרים שמ 

 נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי   

 במפרט הכללי.  00להציע מוצר שווה נערך כמשמעו בפרק מוקדמות 

 ות בהם יצויין כי "לא יאושר שווה ערך", מן הטעמים שיפורטו. הנ"ל לא תקף למקומ 

 הגנה בפני נזקי אקלים  10

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  

המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש 

  וכו'. 
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ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו  -יינקטו עלכל אמצעי ההגנה  

 המלאה של המפקח. 

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,  

 יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

זה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים, לא להסרת ספק, מודגש ב 

 ייחשבו ככוח עליון. 

 פגיעה ברכוש 11

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה   

 או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל. 

כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת נזקים   

יחולו על הקבלן   -כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה 

בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של 

 מזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.ה

 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן. 

מודגש כי מרבית עבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתקיימו בשעות הערב והלילה,  

 והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום. 

המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות )אם תהיינה עבור כל  

 לדעתו( במחירי עבודתו.

 תכניות  12

של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות הנותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם,  )רשימת תוכניות( 4נספח ג' 

נת לוח זמנים  מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכ

לבצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום 

 תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות לביצוע. עם   

 יום של התוכניות והפרטים החסרים. 14צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך קבלת 

לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפורט  

 ברשימה הנ"ל.

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל התחומים.  

שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך  , כן התכנוןבהתאם לכך יעוד

 הביצוע. 

 שלט  13

מ.' תוכן השלט והעיצוב   X3 4שלטים בגודל  2הקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו,  

 גרפי יבוצעו בכפוף לקבלת אישור ע"י המפקח.

ברה, האדריכל והמהנדס, היועצים והמפקח וכן השלטים יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרטי הח 

לצד הדמייה של העבודה  וכן יצוין בשלטים כי העבודות   שם הקבלן  וקבלנים אחרים בכירים וזאת

, כמו כן הקבלן יספק, יתקין ויתחזק באופן  מעלה אדומיםעיריית  מבוצעות במסגרת פרויקט שיזמה

 ל פי דין. השילוט לאתר כמתחייב ע שוטף ועל חשבונו את כל

 מחירי יח' 14

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות  

והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת 

ורש בתיאור של זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפ  - אלכסונים, קשתות וכדו' 

 הסעיפים בכתב הכמויות. 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית  

 מעבר לנקוב בכתב הצעת הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. 
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צורות גיאומטריות   - העבודות, שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי 

מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים 

 גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן. 

ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של ציוד/מוצרים/מתקנים לפי      כל  

ת, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות התוכניו

 ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא

 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.
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 ניהול האתר - 02פרק 

 חשמל ומים  1

 העבודות יהיו על חשבון הקבלן. לצרכי הידוק השכבות ויתר  מים 

התחברות לנקודות המים והובלת מים בשטח בעזרת צינורות מתכת ו/או צינורות גמישים ו/או כל   

 אמצעים אחרים, לפי בחירת הקבלן ולפי אישור ב"כ המזמין.  

 הקבלן מתחייב לדאוג, על חשבונו, לאספקת חשמל ומים לביצוע העבודות ולהתחברויות השונות.  

חייב הקבלן כי כל המתקנים הזמניים יעשו בצורה נאותה לפי תקנות הרשויות המוסמכות  כן מת 

 ובהתחשב באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקנות אלו. 

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות   

 המזמין .  הקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים

כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום   

 ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד. 

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות באספקת  

 המים והחשמל. 

אש, על חשבונו, סידורים מתאימים )כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה על הקבלן לעשות מר 

 עצמית( למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק. 

 תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

  מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב 

 המפקח!!! 

 מפקח ה משרד  2

על הקבלן להקים מבנה בשטח  אשר ישמש כמשרד : כל המבנים הזמניים האלה ימוקמו באתר   

 העבודה בהתאם להוראות המפקח במקום.

מובהר כי במידה והקבלן לא ישלים את התקנת משרדי המפקח במועד הקבוע, כולם או חלקם,  

 צורך השלמתם. הקבלן ל תהיה רשאית החברה לקזז כל סכום מחשבון

 מבנים ומתקנים קיימים  3

 מחייב אישור בכתב של המזמין. וארעיים שימוש במבנים קיימים  

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על  

 חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים   

 ו פגיעה כאמור.ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק א

יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן, אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל   

על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו  

 ה מהנזק הנ"ל. לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצא

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים   4

כל העבודות, לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא  

עם המפקח, על מנת שלא להפריע לפעילות המתבצעת במרחב העבודה , הן בשטחים הסמוכים 

 לאזורי העבודה, והן לפעילות השוטפת  .

התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי רכבו  נתיבי  

 של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.

חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל  

 הוראות המזמין בענין זה. 



11  

11 

  חתימת הקבלן :    בע"מ  כלכלית לפיתוח מעלה אדומיםהחברה ה

 

על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם  הקבלן מתחייב לשמור 

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

במידה וישנו צורך, על הקבלן להתקין לעצמו ולקבלני משנה מטעמו ו/או לגורמים אחרים את  

הדרושים לביצוע העבודות וזאת במקומות שהמסומנים   כל הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים

בכתב, ולהחזיקן במצב תקין ומסודר  חכ"ל מעלה אדומיםידי -בתוכניות שאושרו מראש על

 במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

הסדרי התנועה ככל שידרשו יתוכננו, יאושרו אצל הגורמים המוסמכים ויבוצעו ע"י הקבלן.  

דרי התנועה כלולים בהצעת הקבלן במכרז זה וכן כוללים את כל מובהר ומודגש כי עלות הס

 הסדרי התנועה הנדרשים לרבות שוטרים ומאבטחים.

הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או   

הרגילה המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה 

בהן. הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה 

העירונית ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים,  

הצבת עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך 

 רות.מהרשויות האמו

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב  

והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי  

 רכב, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים. 

ף/ פינוי פסולת וחומרים מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסו 

אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק 

באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות 

 ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח. 

י ביצוע עבודות העלולות לפגוע ב המצויים מתחת לפני הקרקע, הקבלן מתחייב לערוך לפנ 

בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר הימצאות  כאמור במקום ביצוע אותן עבודות, 

ידי המפקח או הרשויות -פי הצורך ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו על-לבצע חפירות גישוש על

, חכ"ל מעלה אדומיםיפול ב אלה. אחריות לקבלת אישורי חפירה מהמוסמכות לשם ההגנה והט

מחברת חברת  חשמל, בזק  וחברת הכבלים וכל רשות  אחרת  חלה  על הקבלן ועל חשבונו,  

 לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו.

לת היתר ימים מיום קב 7מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח תוך  

הבניה,  תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור לפי מקטעים, נקודות כניסה  

לאתר ויציאה ממנו, הסדרי תנועה זמניים, שילוט, מקומות האחסון, משרדי אתר, שירותי עובדים, 

נקודות הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של 

 הקבלן. התוכנית הנ"ל תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

 ניקוי אתר העבודה   5

  את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר הקבלן יסלק מזמן לזמן מאתר העבודה 

 בכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של העירייה.

  מתחייב לפנותם על חשבונו בהתאם להנחיות הקבלן במידה וקיימים באתר פסולת  וגרוטאות, 

 המפקח והנחיות או אישור העירייה. 

מיד עם גמר העבודות בכל מקטע ומקטע ינקה הקבלן את המקטע בו בוצעו העבודות ויסלק מהם  

  את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את

 למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח.  המקטע כשהוא נקי ומתאים

 הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתר העבודות מתחילת העבודות ועד לסיומן. 

הפסולת תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות, לכל מרחק  

שהוא. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל  

 נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל.
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 ניהול העבודה - 03פרק 

 זמנים לביצוע   ותלוח 1

ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט בשיטת  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  

GANT זה.  שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים 

ו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, לא אושר לוח הזמנים בידי המפקח, יחליטו הצדדים במשותף על ל 

 המפקח.  יחליט

 העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן.  

 בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. 

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי  

  וח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצועהעבודה המפורטים בו ו/או לפי ל

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר.

 הקבלן מצהיר כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה. 

צב התקדמות העבודות אינו  איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי ק 

מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז  

 העבודה כפי שיורה המפקח.

 מובהר בזאת כי כל שיבוש בלוח הזמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.  

יחולו על הקבלן וישולמו על  ת לוח הזמניםהכנכל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך  

 ידו.

במידה והקבלן לא יכין את לוח הזמנים כנדרש או לא יעדכנו רשאי המזמין לבצע את לוח הזמנים   

 הנ"ל באמצעות אחרים ולחייב את חשבון הקבלן בעלויות הכרוכות בכך.

 שלבי הביצוע  2

 שלבי ביצוע העבודה ייקבעו תוך תיאום עם המפקח.  

שלבי העבודה מבלי שהקבלן יוכל לדרוש כל תוספת ליהיה המפקח הפוסק היחיד  בכל מקרה 

 . שהיא עקב הוראות המפקח

 קבלני משנה  3

יהיו קבלני משנה בעלי  ,מסגרות,לני משנה לעבודות שונות באתר, כגון: עבודות בטון, חיפוי אבןקב 

 מקצוע לעבודה הנדונה. 

 כל הוראות או הערות הנמסרות לקבלני המשנה כאילו נמסרו לקבלן עצמו.  

 בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. 

למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת  

 לשביעות רצונו המלאה.

 החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.  

 תנאי עבודה מיוחדים   4

על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק לאלתר עבודות ולדחותן  

 למועד אחר. 

 :הבאותעל הקבלן להקפיד הנקודות   

קים, ועליו לתאם עם ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספ  .1

 המפקח את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו.

על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש  .2

באמצעים הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר בדליקות 

 של מערכות חשמל. 
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יד אמצעי הכבוי  -רת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישגבכל מקרה של ביצוע חיתוך צנ .3

 המומלצים.

 שעות עבודה  5

בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי  

ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי  

 נמנעת או הכרחית בהחלט.

 קרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם.במ 

 כל אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן. 

 תיאום ושירות לגורמים אחרים   6

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שעבודתו מתבצעת בשטחים בהם עובדים בו זמנית   

עליו לתאם את עבודותיו עם כל הקבלנים המבצעים באתר, לרבות שלבי  קבלנים אחרים, ו

 עבודה ותאום לוח זמנים.  

לשם תיאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר הביצוע של  

עבודות הקבלן ושינוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצוין בחוזה ולא יהווה עילה 

 כלשהן מצד הקבלן.לתביעות 

לא תותר כל תקלה הנובעת מאי תאום עם המבצעים האחרים באתר, והקבלן נשאר אחראי לטיב   

 הביצוע ולוח הזמנים כנדרש בחוזה.

לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים   הקבלן יתן, ללא תמורה נוספת, שרותים 

מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל  

 גורם אחר שיורה עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. .1

 אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. מתן  .2

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צידי  .3

 הליכה וכו'. 

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. .4

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. .5

 של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן. הגנה סבירה  .6

ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר  .7

 העבודה. 

 תגבור קצב העבודה  7

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב   

 ביר קצב בצוע העבודה ע"י: להורות לקבלן להג

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. .1

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. .2

עבודה בלילות , ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים  .3

 המוקצבים. 

הזמנים,  רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח  

לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח  

 אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. 

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג   

 הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים 

 חשבונות חלקיים  8

שבוצעו  לחודש, בגין אותם חלקי העבודות 5 - ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה 

 על ידו בפועל.

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח. 
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 המפקח.  כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות ,בפורמט שאושר ע"י  

 . ( EXCELאקסל ) לדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ 

 חריגות.  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או 

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר הכחול   

את התמורה המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי יום מיום הגשתו לחברה,  14ויקבע בתוך 

 תהיה סופית. "החשבון המאושר,(" וקביעתו -הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף )להלן 

דרישתה,   החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי 

 שנקבעו להלן. תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום 

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח והחברה  

התחייבות לאישור  ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או

ו/או בוצעו באופן  אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי החברה  

 רצונם של המפקח והחברה. מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות

 ימי עבודה ויעבירו לחברה.  14המפקח יבדוק ויאשר את חשבון המוגש תוך  

)   יום מיום אישור המפקח את החשבון 60כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם לקבלן תוך  

 " (.60+ דהינו : "שוטף 
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 מסירת העבודה - 04פרק 

 )עדות(  MADE-ASתכנית  9

העתקי ניר בקנ"מ   2הכוללות  )עדות(, MADE ASת ותכני למזמין בתום ביצוע העבודה, הקבלן יגיש 

   .ללא שום תוספת מחיר , וכן קובץ ממוחשב,1:250

אם קיבל הקבלן לידיו  ידו. התכניות תהיינה ממוחשבות -התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על 

 לצורך העבודה תכניות ממוחשבות. הרקע לתכניות העדות יהא תכנית פיתוח שתימסר ע"י המזמין. 

 יום אחר גמר העבודה לכל המאוחר. 14התכניות תימסרנה למזמין  

 הוצאת תעודת גמר לעבודות שביצע הקבלן מותנית  במסירת תכנית עדות כמפורט לעיל.  

 להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. הקבלן לא יהיה רשאי  

 "MADE-AS"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר ביצוע  

   וכו.' I.Lתיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות המבנה , רומי קרקע,  הכוללות

  מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה. 

 תיק מתקן   10

כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק   

 הקבלן,כולל הוראות תפעול והחזקה.
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 מפרט טכני  –  3נספח ג'  

 עבודות עפר - 01פרק 

 כללי 1

קיום מערכות תת קרקעיות לפני תחילת ביצוע העבודות.יש לקבל דרישות   אלוודעל קבלן הפיתוח  

לפני קבלת אישורי המועצה  המועצה להעברת תשתיות שונות בפיתוח. לא יוחל בעבודות הפיתוח

 ישים.בלתשתיות וכ

עם קבלן העפר מאזן עפר ולקבל ממנו את השטח כשהוא מתאים לצורך ביצוע עבודות  אלוודיש  

 ותר על כל טענה בגין אי התאמה.ון הפיתוח מהפיתוח. קבל

 עבודות יישור השטח, חפירה/חציבה ומילוי: 2

להוראות  תאור העבודה: חפירה ו/או חציבה בהתאם למידות ולגבהים הנתונים בתכניות ובהתאם 

המפקח הרשומות ביומן העבודה.  העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה  

 וברוחב כלשהו.בכל עומס 

הדרושים לביצוע מושלם של העבודה או בעבודת ידיים.  החומר  םמכאנייהעבודה תבוצע בכלים  

ס"מ בהתאם לגבהים ולרוחבים   25החצוב או החפור יובא לאישורי המילוי, ויפוזר שם בשכבות של 

פני בתכניות ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה.  השכבות תפוזרנה במקביל ל

 ס"מ ינופצו לפני הפיזור. 20 -השטח המתוכנן.  סלעים גדולים מ

המפקח רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור בשטח המילוי, כלומר איזה סוג של חומר שנחפר או  

נחצב יפוזר בכל שכבת מילוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או פסולת.  אין להשתמש למילוי בעפר  

ס"מ   5עד מקס' דיוק העבודה של החפירה, החציבה צריך להיות  שהם.המכיל חומרים אורגניים כל

עודפי עפר וחומר שאינו מתאים, לדעת   )לא תותר סטייה כלפי מעלה(. מגובה הסלע החצוב

  ת המקומית.ו המפקח, למילוי, יסולקו למקום שפיכה, המאושר ע"י הרש

 מצעים  3

הוראות המהנדס באתר יתקין הקבלן   על גבי שתית )צורת דרך(, בכל מקום שנדרש בתכנית ו/או 

תשתית מצע מסוג א' בעובי המפורט בתכניות או בכתב הכמויות בשכבה אחת או במספר 

ס"מ לאחר הידוק מלא.  דרגת הצפיפות הנדרשת לכל  20שכבות.כל שכבה לא תעלה על עובי של 

 ".אששהולפי מודיפייד "  98%שכבה ושכבה לא תהיה פחות מאשר 

 רים המרוצפים והסלולים יענה לדרישות הבאות:חומר המצע באזו 

 .3מכסימלי של האבנים לא יעלה על " .1

 .  40פרק  –הכל כמפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר  .2

  "מודיפייד 98%תהיה  ומשטחים מרוצפיםדרגת הצפיפות הנדרשת במצעים לכבישים  .3

 אששהו".

 שרוולים  4

פני תחילת עבודות הבניה והריצוף.על שרוולים והכנות מוקדמות  לכל המערכות יועברו בשטח ל 

כי השרוולים וההכנות הדרושים  לבצוע כל מערכות הפיתוח אכן הועברו   אלוודקבלן הפיתוח 

יעבירה קבלן הפתוח  –בשטח ע"י הקבלן הראשי.במידה ויחסרו שרוולים והכנות במערכת כל שהיא 

 .על חשבונו
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 עבודות בטון יצוק באתר   -   02פרק 

 ועבודה תנאי בקרה, הבטוןסוג 

 כללי 1

 הנחיות מפרט מיוחד זה הינם משלימות את הנחיות מפרט הכללי הבינמשרדי במהדורתו האחרונה. 

, בתנאי בקרה טובים. בטון רזה יהיה מסוג (3)דרגת החשיפה  לפחות  30 -כל הבטונים יהיו מסוג ב  

  30 -, אלא אם צוין במפורש אחרת בסעיפי כתב הכמויות. כמות הצמנט שתדרש עבור בטון ב20 -ב

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.   330תהיה לפחות 

 מדרגים של אגרגטים.  4הבטון יהיה צפוף ולכן התערובת תהיה לפחות בת  

התחלת   לפני התערובת תתוכנן ע"י טכנולוג בטונים מטעם הקבלן ותוגש לאישור המפקח והמתכנן 

 . ביצוע העבודה

 עיבוד פני הבטונים 

 גמר חלק  2

מעקות המיועדים להשאר גלויים לעין יוצקו בתבניות פלדה או לבידים   רות, והחיצוניים של ק הצדדים 

 )דיקטאות( חדשים, ללא פגמים וללא 

וישרים, ללא בליטות,    חורים במישקים האנכיים והאופקיים, כדי שיתקבלו שטחים יצוקים חלקים 

י חצץ ופגמים. הדרישה היא לקבלת בטון חלק ונקי על כל השטחים הפנימיים והחיצוניים  כיס

 שייצבעו ו/או ישארו חשופים, או יצופו בשכבות טיח בגר. 

התבניות בצורה   של , יסודרו פלטות הלבידים)קורות עוגנים וכד'( שאר גלוייםירות המיועדים להובק 

 נמשכים. ואנכיים שהמישקים יעברו בקווים אופקיים

מוקשה את פני הבטון מבליטות   רות ובתחתית בליטות אופקיות יש להחליק באמצעות דיסקובק 

צמנט שנוצרו במקום חיבור הטפסות )במישקים בין התבניות ו/או בהפסקות יציקה( או כתוצאה 

 . מכיסי חצץ וכו'

 קורות החלקת פני  3

של המפרט הכללי, תוך כדי פיזור  02.048קורות ייושרו ויוחלקו בהתאם למפורט בסעיף  פני ראשי 

 ק"ג/מ"ר על פני הבטון המוחלק.  2צמנט בשיעור 

 קיטום פינות ומגרעות  4

בכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים בתכניות יבוצע קיטום פינות הבטון על ידי   

ות יציקה  ס"מ. במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות של הפסק 1.5X1.5משולשים במידות 

ס"מ. מחיר ביצוע הקיטומים והמגרעות כלול  1.5X1.5יבוצעו בבטון מגרעות משולשיות במידות 

 במחירי הבטונים. 

 טיב גמר הבטונים  5

לעיל הקשורות  02.02תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שכל הדרישות המפורטות בסעיף  

 עם גמר פני הבטונים הן דרישות מזעריות.  

במיוחד שלא יתקבל בטון עם בליטות, נקבים, שקעים, הפסקות יציקה לא מאושרות או  מודגש  

לא מעובדות או כיסי חצץ. כל אלמנט שבו יתגלה פגם, שלפי דעת המפקח אין לו תקנה, יהיה  

 על הקבלן להרוס ולבנות מחדש על חשבונו הוא. 

 סיבולת  6

בהתאם לת"י  5תהיה גבוהה מדרגה דרגת הסיבולת של כל רכיבי בטון מזויין פרט למרצפים לא  

  50096. רמת הדיוק של גימור פני המרצפים תהיה "מיוחדת", בהתאם למפורט בסעיף 1חלק  – 789

 של המפרט הכללי. 
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 עבודות בניה - 04פרק 

  :כללי 1

 . ת"י המעודכן ביותר-ו 1983משנת  04העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  

  8כל קירות החוץ בבניה )וכך גם קירות פנים אם יהיו( יחוברו לעמודים ע"י שטרבות וברזלים בקוטר  

 אחר כך ומוכנסים לפוגות הבלוקים. מ"מ כל בלוק שני המעוגנים בעמודי הבטון, שיוצקו 

 מחיר הבניה כולל את העבודה המתוארת.  

 :מחיצות בניה 2

 ס"מ, בהתאם לדרישות ולתוכניות.  22היה הבלוק עובי במקומות בו תהיה הבניה בבלוק, יקירות חוץ  

 בעובי הנדרש לפי התוכנית.בטון קירות פנים יבוצעו מבלוקי  

 בכל מצב נדרש בקירות ומחיצות בנויים מבלוק בטון :  

 מ"ג   2 -  2.2חגורת בטון בגובה     .1

 מ"א   2.5 - 2עמוד בטון כל           .2

 :סיבולות 3

 .02לסיבולות הנדרשות מקירות בטון כנדרש בפרק סיבולות לעבודות בניה יתאימו  

 :הצבה וביטון משקופים 4

וי  משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה ויוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומיל 

 הרווח הנותר לכל הגובה בבטון.

  04042במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה יבוצע החיבור כמו חיבור קיר בטון אנכי לפי סעיף  

 במפרט הכללי. 

 :  הצבת משקופים בתוך הבניה תעשה 

 ה. תוך כדי הקפדה על גוב .1

 .התמוכים בפני סטייכשהם מיושרים בעזרת סרגל ואנך , .2

 עבור הטיח. מ"מ 15אם ניתן לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח של לפחות  

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

 אגרגט עדש בתוספת ערב נגד רטיבותעל הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם  

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

  ההצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או סטיי 

 מהתקן.

בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות למשקוף במהלך  

 או היציקה. \התמיכה ו

 אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע ביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי הוראות המפקח.  

 גם אם לא מסומן בתוכניות כל קיר בטון יכלול :  

 מ"א 3פינה , בכל התפצלות )חיבור לקיר אחר ( וכל  חגורת בטון אנכיות בכל .1

 חגורות בטון או  .2

 מ"ג ו/או מעל כל דלת ו/או חלון. 2.1פקיות בגובה  .3

 :מתכת  –ביטון משקופים ומשקופים סמויים )עזר(  5

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

 . והרוחב גובהם
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 עבודות איטום  - 05פרק 

 כללי 

 תאור העבודה  1

 עבודות האיטום יכללו את האלמנטים הבאים: 

 איטום גג עליון וגגות מבנים על הגג.  .1

 בידוד גגות ואלמנטים . .2

 תנאים כללים  2

אשר ינחה ,יפקח שיאושר על ידי המפקח בכתב  מוסמך קונסטרוקטורהקבלן יעסיק על חשבונו  

 את עבודות האיטום שיבועו באתר בכל שלב ושלב ובתום עבודות האיטום.  ויאשר

או כל חלק רלוונטי אחר, של המפרט   05כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי פרק  

 הכללי.

טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות, ועל כן העבודה תבוצע אך  

 .בכתב ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח ורק

, שתוצג למפקח  התכניות המצורפות  ,היוצג למפקח  עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט 

הישראליים ותקנים אחרים כמצויין במפרט הכללי והמיוחד. כמו כן יבוצעו העבודות  התקנים

רי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר  בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ב

 הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית. 

- בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום, יש לראות כאילו רשום לידו "או שווה 

 רך מאושר ע"י המפקח. ע

טים של יצרן חומרי  ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט הזה ו/או המפר 

 בכתבובמקרה של סתירה או אי התאמה על פי החלטת המפקח.  הקונסטרוקטורו באישור האיטום,

שהומלצו  לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום  

 המפקח יאשר לפי שיקול דעתו  שתמש.לשברצונו    הקונסטרוקטורעל ידי 

 בקרת איכות  3

וכחות של יועץ לאיטום המומחה בתחומו, לבקרת איכות במהלך הבצוע. הכל לפי דרישת המפקח נ 

 . הקונסטרוקטורובכל זמן ו/או תהליך ו/או תקופה של ביצוע שלפי דעת המפקח דורשת נוכחות 

במידה והקבלן מערער על יכולתו לספק את הפריט אטום עפ"י ההנחיות במפרט יציין זאת במכרז    

 פה המוצעת ועלותה.כולל החלו

 והמפקח.  הקונסטרוקטורכל שינוי שיבקש הקבלן להציע בשלב הביצוע יקבל תוקף עם אישור   

 הקבלן יבצע כל בדיקה הנדרשת לאישור איטום המבנה על פי בקשה של המפקח ועל חשבונו של הקבלן .  

 חומרים  4

סגורים כאשר הם נושאים סימני היכר ברורים של היצרן וסוג   יסופקו לאתר במיכלים  כל החומרים 

 החומר.

בתחום עבודות  על הפועלים והממונים עליהם העוסקים בעבודות האיטום להיות עובדים מנוסים 

 .והמפקח יאשר בכתב האיטום. הקבלן יציג למפקח תעודות ופרוייקטים שבוצעו ע"י קבוצת האיטום

 לפרויקט. המפקחכמפורט לעיל ו/או כפי שיאושרו ע"י כל האיטומים יבוצעו בחומרים  

 .מעצמן נדבקות   בוטיליות  יריעות או/ו EPDM מסוגיהיו  איטום יריעות 

 .ILMODאיטום יהיו מסוג  סרטי 

 . TREMCO או SIKA עיסותייעשה ע"י  איטום מישקים של פריטי האלומיניום עם קירות אבן ו/או בטון 

 . הגורמים להכתמת חלקי בניין סמוכים אחר או/ו ליניטרא בסיליקון  שימוש יאושר לא 



20  

20 

  חתימת הקבלן :    בע"מ  כלכלית לפיתוח מעלה אדומיםהחברה ה

 

 איטום 

 כללי 5

ע"י    ()פזקר GS 474בפריימר   לכל המוקדם שבועיים לאחר יציקת השיפועים. יימרח פני המשטח 

שפיכה ופיזור במגב עד לקבלת גוון שחור על כל השטח. במקרה שהשיפועים עשויים מבטקל 

ע"פ מפרט של  והאיטום נעשה בחורף, תונח על גבי הבטקל יריעת חורים לאיזון אדים

 . הקונסטרוקטור

 לאחר ביצוע הפריימר אוטמים את השטח בשתי שכבות יריעות ביטומניות בהתאם לפירוט הבא: 

מזויינת בלבד פוליאסטר לא ארוג    S.B.S מ"מ משופרת בפולימר מסוג 5עה בעובי ירי .1

 גרם למ"ר.  250במשקל 

מזויינת בלבד פוליאסטר לא ארוג   S.B.S מ"מ משופרת בפולימר מסוג 4יריעה בעובי  .2

 גרם למ"ר.  180במשקל 

 . 398תכונות היריעות יתאימו לנדרש במפמ"כ  .3

בהתאם   כבה הסופית בגג, היא תכיל אגרגט מוטבע.במידה והיריעה העליונה היא הש .4

 .קונסטרוקטורלמפרט 

 טיפול ברולקות  6

ס"מ,  33לפחות  על ה"רולקות" תולחם רצועה מיריעות האיטום ))"יריעות חיזוק"(. רוחב היריעה יהיה 

ס"מ מכל צד של ה"רולקה" יהיו מולחמים בשלמות לתשתית. דגש מיוחד יש  10יש לוודא, כי לפחות 

 למריחת ה"פריימר" מעל ה"רולקה", ולהתייבשותה לפני הלחמת היריעות. לתת

! דבר זה כולל  אוטמת את הגג יהיה ברמה כאילו יריעה זו לבדה הגימור של "יריעות חיזוק" אלו,  

 . הקונסטרוקטור לפי מפרט מאושר על ידי "גיהוץ" קצוות וכו'

 יישום

 משטחים אופקיים  7

ורק אחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות, כולל: "רולקות", מריחת ניתן לבצע את האיטום אך  

 שכבת היסוד, הלחמת "יריעת חיזוק", הכנת חיזוקי המרזב וכד'.

לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח הבטון לפחות חצי שעה  

ך כדי גילגולו למצב הפרוש  ולגלגם חזרה מצד אחד עד למרכז. מלחימים את הצד המגולגל תו

ואח"כ מגלגלים את החצי השני ומלחימים באותו אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ללא 

 )כיסי אויר (.חללים

 מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים.   סדר הנחת היריעות יהיה 

 הנחת היריעות תהיה בקו ישר. היריעות תסתיימנה על פני הרולקה. 

 ס"מ בשני הכיוונים.  10יעות תהיה החפיפה בין היר 

 ס"מ מהן ובמקביל להן.  50החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק  

 היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית: 

זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת היישום ויהיו המינימליים  

 לרוחב היריעה, בהתאם להנחיות יצרן היריעות.  הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד

על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל( מחוממת היטב ו"לגהץ" את קצה היריעה  

ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת פעולה זו. על כל פגם  

 ס"מ לפחות לכל צד. -20שנתגלה, יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם ב

כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן )אגריגט( צריך תחילה לחמם את היריעות באיזור החפיה ולשקע   

 את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה בין היריעות. 

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה!   
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 רולקות  8

 אגרגט לבן מלמעלה. מ"מ עם  4תעשה ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האיטום העיקרית, בעובי  

 ס"מ את יריעת האיטום העיקרית.  15תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף  

ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה העליון יקובע למעקה  5בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות  

 או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק. 

 יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות.  

 איטום מעברי צנרת   9

לאחר ביצוע איטום במסטיק כמפורט בעבודות ההכנה יש לאטום צנרת בכל קוטר שהוא החודר  

דרך הגג בעזרת אביזר חרושתי בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר 

תאם לפרט  בה יריעות הגג יולחמו עליהם בכל שטח החפיפה האפשרי בחלק האופקי של השוליים

 . קונסטרוקטור

בהתאם על האביזר תולבש טבעת חבק או פעמון מפח מגולוון אשר יעטוף את האביזר החרושתי 

 .קונסטרוקטורלפרט 

או שווה ערך מאושר, המסוגל להדבק לחומרים   PRO. 2 הפעמון יאטם בעזרת מסטיק כגון סיקפלקס 

 שונים.

 גגות עליונים לא מרוצפים  10

ההלחמה על גבי פריימר,   S.B.S מ"מ משופרות בפולימר 5ביטומניות בעובי  היריע השכב 1הלחמת  

 יריעה עליונה עם חצץ גרוס מוטבע בגוון לפי בחירת האדריכל. 

 תכולת העבודה  11

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים כוללים: 

והבידוד שיועסק ע"י הקבלן ויאושר ע"י  הקונסטרוקטורהמפרט של  מפרט זה לא בא להחליף את  

 המפקח 

הכנת השטחים, הסרת בליטות, מילוי סדקים, חורים ושקעים שנותרו מהיציקה, ניקוי השטחים  

בדיקת חומרים ומוצרים, שמירה על שלמות בדיקת המטרה כמתואר, הפיגומים, בדיקות הצפה, 

מתואר במפרט הכללי, במפרט המיוחד ובתכניות כדרוש לביצוע  שכבות האיטום ונקיונן וכיו"ב, כ

 מושלם של השכבות ויתר המרכיבים של עבודות האיטום גם אם לא תוארו בתכניות לפי פרטיהם. 

רולקות לאורך כל המעקות ו/או קירות ו/או רצפות ובהיקף האלמנטים הבולטים על הגג לרבות   

 איטומם והלבנתם.

הפשלה על הרולקות, פסי אלומיניום מחוזק בברגים למעקות, לרבות  מחיר האיטום כולל שטחי  

סתימה במסטיק סיליקוני , הכל מושלם. סתימת השקעים במעקות בטיט צמנט לאחר ביצוע  

 האיטום הכל כמתואר במפרט וכמפורט בתכ' ולפי הוראות המפקח. 

מיוחד והכללי ובפרטי כל חומרי הדבקה, חיבור והרכבה )דבקים, סרטים וכיו"ב( כמתואר במפרט ה 

 התכניות כלולים במחירי היחידה .

 עבודות לוואי ועזר שונות המשתמעות מהמפרט ו/או מהתכניות אשר לא הוצגו. 

או ביצוע שלא בהתאם   כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש בגלל ביצוע לקוי 

 למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט. 

סיסים, תושבות והגבהות למיניהן לציודים שונים בין אם מופיעים בתכניות  כל העיבודים מסביב לב 

 ובין אם התווספו במהלך העבודה, לא ימדדו. 

כל הסגירות, הסתימות והאיטום מסביב לצנרות למיניהן, למוצרי נגרות, מסגרות פלדה ואלומיניום,   

 כלולים במחירי היחידה.

 ה שבכתב הכמויות.כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחיד 

 אחריות  12

 שנים לפחות. 10  אחריות בצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של 

 שנים. 10מטעמו בתקופת אחריות של  קונסטרוקטוראחריות מקצועית של הקבלן ושל  

http://2.pro/
http://2.pro/
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 וזכוכית  אלומיניום בפריטי איטומים  13

 . בסיסית ביצוע דרישת הנה,  םומי אבק, רוח חדירת נגד הפריטים של  מושלמת אטימה 

 םבמהדורת 1568ו/או ת"י  1068 "ית לפי הן לעמידות בפני חדירות אויר ומים  המינימום דרישות 

 .האחרונה

  וככלל ,הבניין שלד לבין בינם, עצמם לבין שבינם במפגשים ל"הנ בדרישות יעמדו הפריטים מרכיבי 

 . הפריטים של השונים הרכיבים שבין במפגשים -

  יציג כן כמו הפריטים לאיטום ותהליכים שיטות המנהל באמצעות המתכננים לאישור יביא הקבלן 

 .ניקוזם ואופן לחצים להשוואת החללים את, בפרטים הקבלן

 . הקבלן של בלעדית הנה הפריטים של המוחלטת  לאטימות האחריות 

 מהחומרים (WEATHER STRIPS) רציפים אטמים עם יאטמו, לתפעול המתוכננים האלמנטים כל 

 לא מקרה ובשום ,בפרופילים מראש מתוכננים חריצים בתוך מותאמים יהיו  האטמים. ביותר המעולים

 .בהדבקה

 הפנימיים בחלקים להצטבר העלולים (WEEP SYSTEM) מים ניקוז יאפשר  האלומיניום מוצרי  תכנון 

 . עיבוי-ומי  גשם-מי כגון, המוצרים של

הכוללת  ARBOובאמצעות מערכת  EPDMאיטום משקופי עזר סמויים יתבצע באמצעות יריעות איטום   

, או באמצעות סרטי איטום בוטיליים מתצורת  ARBOSILומסטיק  EPDMפריימר, משחת הדבקה, סרט 

SCAPA TAPA  או ש"ע מאושר )סרטי איטום בוטיליים מתאימים ליישום על גבי משטחים ותשתיות

 בד(.חלקות בל

יישום חומרי האיטום יתבצע לאחר ניקוי והכנת שטח באמצעות חומר מקשר תואם את חומרי  

  10או סרטים בוטיליים לתשתיות בטון יהיה לפחות  EPDMהאיטום )פריימר(. רוחב הדבקת יריעות 

 ס"מ.

 אחר אביזר כל אוו/ סמוי משקוף עזר  ,עזר תיקונסטרוקצי, לבנין  האלומיניום מוצרי  בין מפגש כל 

ומסטיק, או מערכת  ILMODע"י מערכת איטום כפולה הכוללת ספוג מתנפח מסוג  ייאטם ,לחיבור

 . ועל אחריות הקבלן היועץשוות ערך, הכל באישור 

חייב   EPDMכאמור לעיל. האיטום ביריעות  EPDMבהעדר משקוף עזר סמוי, האיטום יהיה במערכת  

 מ"מ. 2להימצא על גבי תשתית יציבה וחלקה, כגון פח מגולוון בעובי שלא יפחת מ 

 כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים הרלבנטיים לעמידות באש ולתגובה בשריפה. 

משקוף  בין  המפגש  את לאטום יש קרמיקה  אריחיאו /ו אבן  חיפוי עם בטון בקיר  המורכבים בפריטים 

לא יורשה   .המלבן היקף כמפורט לעיל, על גבי תשתיות הבטון בכל,  הבניין קיר  לבין  הסמוי העזר

 לבצע איטום על גבי החיפוי. 

הקבלן יתאם את הפרטים עם פרטי הקיבוע של החיפוי, על מנת לוודא שביצוע החיפוי לא יפגע   

 באיטום.

  ובאישור הקבלן ידי על תעשה, וחיבורים  פינות, חלונות כולל, המעטפת של ההרכבה איטום בדיקת 

  מכון מפרטי ו/או תקנים רלבנטיים אחרים ו/או ע"פ  1476לת"י  בהתאם תעשה הבדיקה. היועץ

 .הישראלי התקנים

 בכל  יתוקנו  אופייניים ליקויים .שנית יבדקי ו האיטום יתוקן, מים של  חדירה בבדיקה, התגלתה 

 . במעטפת הדומות היחידות

, יזמין הקבלן גם בדיקה  ועל פי דרישת המנהל עצמית של הקבלן כמוגדר לעיל לבדיקה בנוסף 

קבלת תעודה לאישור עבודות  תעודה מתאימה של המכון. לקבלת וידאגשל מכון התקנים 

 האלומיניום ע"י מכון התקנים הינה תנאי לאישור היועץ להשלמת העבודות. 
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה  - 06פרק 

 כללי 

 כללי 1

 יש לקרוא מפרט זה יחד עם מפרטי הנגרות והמסגרות של האדריכל )המצורפות לפרטים(.  

לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר ויתאימם  

 לתכניות העבודה. 

  הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים ויודיע על כל אי התאמה. 

כל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות, יש לפנות לאדריכל, זכותו   

 של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. 

 כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות פלדה ולהיפך.  

שנים לפחות בעבודות דומות  5הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל ניסיון של  

  ויאושר על ידי המפקח בכתבבמבני ציבור ו/או תעשיה.

האדריכל או המפקח רשאים לפסול לפי ראות עיניהם כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא יענה על  

 הקריטריונים הנדרשים.

המציע אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו לדרישות כל  

רשויות המוסמכות )כגון: הג"א במקרה של פריטי מסגרות מגן, מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי  ה

קט והמזמין במקרה של דלתות ומנגנוני בטיחות ובטחון וכד',  וארגוני  טחון והבטיחות של הפרוי הבי

נות החוקים והתקנות המעודכוההתקנה תבוצע בהתאם לכל  דורי נכים וכד'(הנכים בנוגע לידיות לסי

 והרלוונטיות לכל התקנה . ביותר

כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה לברר את כל ההנחיות מהרשויות השונות    

 ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת אלו בין אם פורט הדבר או לא. 

מרכיבים הנ"ל  הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל ה 

 בבניין ובינם לבין עצמם.

 חומרים  2

כל מוצרי המסגרות האלומיניום והנגרות יהיו בהתאם להנחיות היועצים ובהתאם לרשום  - כללי 

 בפרטים ,כל שווה ערך יקבל אישור חתום שלי היועץ . 

    35סוג העץ לשימוש ביצור הפריטים השונים יעמוד בדרישות ת״י    - עץ 

כל מוצרי  . swלפי תוכניות  י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיהגרות יוכנו ע"מוצרי המס - פלדה 

 המסגרות יסופקו לבניין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים כראוי.

 והגמר . יהיו בהתאם לרשום בפרטים השונים לרבות אביזרי הפרזול –אלומיניום  

 יצור והרכבה 

 כללי 3

ירכיב המציע משקופים עיוורים )מלבנים סמויים( מחומר וצורה שיקבע האדריכל,  לפני עבודות הגמר  

לאחר מכן יקבע את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים תוך הבטחתם 

ו/או המפקח והמפקח יאשר את  קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונו המלאה של האדריכל,

 שקופים העיוורים לא ימדדו בנפרד. המ הרכבתם לאחר בדיקה בכתב

 .1161משקופי הדלתות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות ובהתאם לת"י  
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 פרופילים  4

 יהיו במישור ישר אחד.  

 בורים בזוויות שיבוצעו ב"גרונג". פרט לחי  באמצע אין לחבר פרופילים  

חלולים יסגרו ע"י פח מרותך קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות חדים פרופילים  

 וליטוש קצוות. 

 המציע יהיה אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. 

 עד קבלת שטח חלק. וישויפוכל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים  

 אחרת( וללא ברגים ואומים בולטים.  אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים )אלא אם צויין 

כל הפריטים למיניהם כוללים, גם פרופילי חיזוק וסגירה עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות  

 וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.

 גימור והצביעה  5

 גוון לפי בחירת האדריכל. אפוקסי בתנורבאם לא צוין אחרת כל דלתות הפח יהיו צבועות עם  

בכפוף ו( עבודות צבע 11ות הצבע ייעשה עפ"י המפרט הכללי והמפרט המיוחד )פרק ביצוע עבוד 

 והנחיות האדריכל. צ מפרטי מע"ו/או למפרטי "טמבור" 

הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת מחיר ו/או הארכת לו"ז. דוגמת הגוון תובא  

 לאישור לפני ההזמנה. 

מיקרון והאחריות לגבי דהייה, התנפחויות   -60עובי שלא יפחת מהצבע יהיה צבע אפוקסי בתנור ב 

 שנים. -10וקילוף, לא תפחת מ

 בצורה שהצבע לא ייפגם ויהיו עטופים מוגנים מהשפעות אקלימיות.  בבנייןכל החלקים הצבועים יונחו  

 .11הצביעה הסופית של חלקים מגולוונים תיעשה רק אחר ביצוע פריימר מיוחד בהתאם למפרט פרק  

ין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שייפגם לפני מסירת הבניין יוחלף ע"י  י כל המוצרים יסופקו לבנ 

 הקבלן ועל חשבונו. 

  פרזול 6

 .אדריכל לפני שסופקו הפריטים לאתר לדוגמאות שאושרו ע"י הו תהפרזול יתאים לתכניו 

 כל הברגים יהיו בלתי מחלידים. 

 . ותקניתיהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום בצורה מושלמת  הפרזול 

 ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה שימוש במסמרות לצורך זה.  

במידה ולא  הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופיל ובהתאם למופיע במפרט והוראות האדריכל 

כל מרכיבי הפרזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צוין אחרת פרוט מספק ברשימות אלה נכלל 

 . ברשימות הרכיבים )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפרזול(

 הקבלן יגיש לאישור האדריכל את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים.  

גים וכד' יהיו מחומר בלתי מחליד ויהיו  כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, בר  

 זהים בגימורם לגימור הפריט כולו.

הפרזול יתאים לדוגמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות שתבטיח פעולתו התקינה של הפריט   

בהתאם לדרישות  ) –לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים  לגודל ולמשקל הכנפייםבהתאם 

 (. הגבוהות ביותר

  .ח, מפתחותוהפרזול יכלול את כל חלקי ההנעה, מסילות, צירים, ידיות מנעולים, מחזיקי רו 

 אישור להזמנת הפרזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות. 

 . ו/או תו תקן  כל סוגי הפרזול טעונים אישור האדריכל 
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 דלתות  

 כללי 7

 מצופות בפח משני הצדדים.  תהיינההמתכת  

 כל הפחים יחוברו לכל אורך התפרים ויושחזו כנדרש.  

 הפח יהיה מישורי ללא שקעים ובליטות, והגימור בצבע אפוקסי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל.  

 אדריכל. הכנפיים יכללו חיתוך תחתון, צוהר עגול או אחר ותריסים, הכל עפ"י קביעת ה 

 מ"מ. 4.0פלדה:   פרופילמ"מ,  1.5מ"מ, פח כיסוי:  2.0לא יפחתו מהמצוין לעיל: משקופים  עוביים 

 יבוצעו ע"י טבילה חמה לאחר ייצור הפריט. חלקים מגולוונים   

 ק"ג/מ"ר. 8.37ציפוי הגלוון לא יפחת מאשר  

 מיקרון.  80 בעובי דרישת המינימום לגלוון הינה גלוון חם 

 הגלוון יבוצע לאחר גמר היצור לרבות חיתוך חירור ריתוכים וכד'. 

באזור הברגת הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי של המשקוף ומותאמים  

 לציר ולמשקל הכנף.

 הבא:  הפרזולגם את   בין היתר דלת פתיחה תכלול 

אדריכל עשויים פח פלדה מכופף  צירים פרפר תוצ' "הווי" או ש"ע בגוון עפ"י בחירת ה 3 .1

 )הצירים יתאימו בכל מקרה למשקל הכנף(.  ,מפלדה ומגיני צירים לכל כנף 1/8"

חורים שקועים בכל אגף של הציר ברגי כרום ניקל כיפוף והתקנת הציר בשקע   4 .2

 במשקוף באופן שלא יבלוט מפני המשקוף, כולל חיזוק בתוך המשקוף. 

 הן יש דרישה(.מנעול לפתיחה חשמלית )בדלתות ב .3

 רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו ע"י האדריכל.  .4

 קי"(.-מנעולי צילינדר עם מערכת "רב מפתח" )"מסטר .5

 סדרת סופטליין או ש"ע. 93TS-מחזיר כנף הידראולי מסוג "דורמה"  .6

 מזוזה כשרה. .7

 .שקעים במישור הכנף כולל חלק נגדי שקוע ברצפה, ועיבוד חור מותאם במשקוף  .8

לדלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה כרום בחזית, תובא   .9

דרישה זו חלה לגבי דלתות כפולות לארונות מכל ) דוגמא לאישור המפקח מראש 

 פליז מבוטן.  לבריח בריצה יהיה מצינור  המוביל (,הסוגים

 , לרבות כל מערכות הביטחון . א.ש.ע רב בריח   צילינדריםהבאם לא צוין אחרת, יהיו  

דלתות שלא ניתן להרכיב בהם צילינדר )דוגמת דלתות לארונות(, יורכב בהן צילינדר ריהוט מתוצרת  

ותאם יצילינדר  ה״מסטר״ או לחילופים )אם אפשרות זו אינה קיימת( למפתח ״ייל״ עם אפשרות 

 מפתחות. 3,  הצילינדר יסופק עם מראש לסדרת המפתחות

פקיים ברמה מעולה. כל הדלתות יכללו במחירן גם לדלתות מרחבים מוגנים יסופקו בריחים או 

 שלטים בהתאם לדרישות של הרשויות.

במקרה של אי התאמה בי הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים תקבע הדרישה   

 הגבוהה ו/או המחמירה יותר.

ת לפתיחה כניות החשמל ולוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימועל הקבלן לבדוק את ת 

 חשמלית, קידוד, קורא כרטיסים לאינטרקום ו/או צורות פתיחה אחרות מתאימות למתוכנן.
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 הרכבת משקופי פח: 8

ס"מ מכל צד,  50)מתפצלים( כל   25/3החיבורים לקירות ייעשו בעזרת זנבונים מברזל שטוח  

תוך הבטון היצוק  המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך מזוזות הקיר, יש לדאוג שהזנבונים יוכנסו ל

 בצדיי המשקופים.

 ס"מ לתוך הריצוף ויקבל חיזוק תחתון כפול.  6כל משקוף המגיע לרצפה יוכנס  

מ' יבוצעו מחתיכה אחת: בכל מקרה שיש צורך לחיבורים של  3פרופילים שגובהם אינו עולה על  

 יטוש. שני חלקים מרותכים יש לקבל את אישור המפקח על מקום החיבור וצורת הריתוך והל

 כל משקוף יהיה ברוחב הקיר בתוספת עובי ציפוי הקיר משני הצדדים. 

החורים עבור המנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד, את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח  

 מולחם.

 במחיצות גבס יהיו עיגוני המלבנים לפי פרטי אורבונד על מלבן סמוי  מכופף. 

 בבלוק גבס לפי מפרט יצרן  

מקרה עיגון המלבנים למיניהם יבוצע בהתאם לתכניות המאושרות ויתאימו למפרט הכללי בכל  

 ולתקן הישראלי. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה תקבע הדרישה המחמירה יותר.

   דלתות פח 9

 . ש"ע   או פלרזתהיינה מתוצרת רינגל, שהרבני או  

צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור   תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י דרישות האדריכל ותכלולנה גם 

 או פתח אחר עפ"י הנדרש ע"י האדריכל. 

 מ"מ עפ"י פרט היצרן באישור האדריכל.  2.0המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי  

  80 2מ"מ )פח משני עברי הכנף( כולל צמר סלעים בעובי " 1.5הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי  

 ק"ג/מ"ק. 

 דרש למניעת עיוותים.יפנימיים ו/או כיפופים ככל שיחיזוקים  

 הפרזול עפ"י המופיע בסעיפים האחרים.ו הגימור 

  שחרור עשן  / דלתות תריס 10

 . או ש"ע   או פלרזתוצרת שהרבני, רינגל  

 מ"מ עפ"י פרט היצרן.  2.0המסגרת פח בעובי  

 מ"מ.  2.0הכנפיים פח  

 הגימור והפרזול עפ"י המופיע בסעיפים אחרים. 

  דלתות הביטחון 

 . חד או דו כנפיות עפ"י דרישות האדריכל  

 מ"מ.   2המשקוף, מפח פלדה מגולוון בעובי  

 . כל כנף מורכבת מצלעות ולוחות פלדה 

 מ"מ עפ"י מפרט רב בריח.  2חיפוי דו צדדי בעובי  

וזק,  , עצר מח°180צירי קדמיום, עינית הצצה  3הפרזול בכל כנף, זוג ידיות עפ"י בחירת האדריכל,  

 ", מנעול רב בריח עם מגן צילינדר  93TS-סגר בטחון, מחזיר שמן "דורמה 

מ"מ, זויתן ולשונית פתיחה חשמלית עפ"י קוד או צורת פתיחה אחרת עפ"י החלטת  3מחוסם  

 האדריכל.  

דלת חוץ ו/או דלת פתיחה חשמלית תהיה הידית החיצונית קבועה כל דלת במסלול   במקרה של  

 דרישות האדריכל גם מנעולי בהלה.  מילוט תכלול עפ"י

 צבע קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל. וכנפיים גימור משקוף  
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 ארונות שרות וייעודיים  11

יהיו עשויים פח מגולוון במידות   )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'(   - םהייעודייהארונות  

"עובדיה ניסים", או "אחים שהרבני" עפ"י בחירת  שיקבעו ע"י האדריכל ויהא מתוצרת "איקרוס", 

 . או פלרז האדריכל

 , בגמר צבע בתנור ,גוון לפי בחירת האדריכל מ"מ 2.0פח מגולוון מכופף בעובי המשקוף  

 , גוון לפי בחירת האדריכלמ"מ 1.5כנפיים פח מגולוון מכופף ה 

 ואישור האדריכל.  הגב מלוחות עץ. או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות  

 חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל.   

מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות וכן עם האדריכל   

 ויקבלו את אישורו לפני הביצוע. 

 .כל הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר  

 עודיים יהיו בעלי עמידות אש כנדרש הכל עפ"י אישור הרשויות המוסמכות .ידלתות הארונות הי 

ציפוי זה יבוצע במישור הציפוי ההיקפי   עודיים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם.יארונות י דלתות 

 . ים עוברים ומותאמים לקוי הציפויו)ולשם כך תבוצע הדלת במישור המתאים( ובקו

 ומאחזי יד מעקות  12

ופיע ל עפ"י המוזוקים ע"י ברזל עגול או שטוח הכיאופקיים וח ╪1נורות "½ייהיו עשויים מצ מאחזי יד  

 . ברשימות בתכניות המבנה 

  עפ"י המופיע בסעיפים אחריםוהגמר )אפוקסי בתנור ( גימור ה 

מעקות ברזל בהתאם לתקן , עשוי ברזל מגולוון ריתוכים סמויים צבוע בתנור ,גוון לפי בחירת  

 האדריכל. 

 עיגון המעקה יבוצע בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור .  
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 אינסטלציה - 07פרק 

 כללי 1

 כל עבודות האינסטלציה יבוצעו בהתאם למפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( .  
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 חשמל עבודות   –  08פרק 

 כללי:  1

מבנה כניסה   -המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל ותקשורת בפרויקט מישור אדומים  

 חדש. 

 העבודה תבוצע על פי המסמכים הבאים:  

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   .1

 התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמל ותקשורת .  .2

 תקנות והוראות חברת החשמל וחברת בזק.   .3

 .  1220תקן ישראלי למערכות גילוי אש מס'  .4

 התכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.   .5

 . 08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק  .6

 תקנות והנחיות שרותי כבאות.  .7

 מדידות וכמויות .8

 פאושלי / מדידה  תנאי ההסכם  •

 מות במפרטים הנדסייםפרק מוקד •

 הנחיות והגדרות היועצים •

 .םה ימיר מבני ו/או המח ת בין המסמכים לפי סדר הופעתם לעילעדיפו .9

   היקף העבודה: 2

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה :  

 אינסטלציה חשמלית מסועפת לכוח, למאור.  .1

 לוחות חשמל .  .2

 גופי תאורה .  .3

 מערכת גילוי אש ועשן.  .4

 מערכת תקשורת לטלפונים ומחשבים וביטחון.  .5

 חפירות ושוחה .6

 מערכת הארקות  .7

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכניות. על הקבלן   

 להשלים את מתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות.  

  המזמין שומר לעצמו את הזכות:  

 למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.   .1

 עבודות כלשהן או פרקים שלמים, באמצעות קבלן אחר ללא פיצוי לקבלן. לבצע  .2

 לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'. .3

 להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.  .4

 לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. .5

 לבצע את העבודות בשלבים. .6

 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות. .7

שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת  

 הקבלן.  
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 : הוראות טכניות לביצוע המתקן

 כללי 3

י צנרת עם חוטים מבודדים בתקרות , במחיצות וגלויה צמוד המתקן יבוצע בהתקנה סמויה ע" 

 לתקרה. האביזרים יהיו שקועים תחת הטיח. 

כל צנרת החשמל והתקשורת כולל צנרת סמויה בקירות ומתחת לריצוף תהיה חסינת אש מסוג  

 מ"מ.  16-כבה מאליו . אין להשתמש בשום מקרה בצינורות שרשוריים וצינורות שקוטרם קטן מ

 מטר. 1מות שיותקנו תקרות מונמכות יחוזקו הצינורות לתקרה כל במקו 

מ' מפני הרצוף ויסגרו בעזרת ברגים  2.20קופסאות הסתעפות יותקנו בגובה אחיד לפחות   

 במקומות שיש תקרות מונמכות קופסאות הסתעפות יהיו בחלל התקרה על הקיר. 

   השחלת מוליכים בצנרת תהיה לאחר הטיח בלבד. 4

סתעפות עה"ט  ובחלל תקרה אקוסטית יהיו מתוצרת ניסקו או גוויס או קופסאות   קופסאות ה 

 כניסות  ועם מכסה חסין אש מחוזק בבורג לקופסא.  8"שוודיות" עם 

הקופסאות לשקעים תחה"ט יהיו קוניות הפוכות למניעת החלקת השקע החוצה או קופסאות  

 המאפשרות חיזוק השקע באמצעות ברגים.

 ותקשורת שתונח ברצפה תבוטן מיד עם הנחתה.  כל הצנרת חשמל 5

הקבלן ישלט את כל המוליכים של המעגלים הסופיים פאזה , אפס והארקה המתחברים ללוח  

 באמצעות שילוט פלסטי המחוזק למוליך בלחיצה. 

בנוסף לשילוט המוליכים הקבלן יקשור את כל הכבלים והצינורות הנכנסים ללוח באמצעות  

 וישלטם ע"י אזיקון עם "דגל". אזיקונים לפס מחורץ

 חשמל 6

ארון מדידה קיים בחדר ליד הביתן השמירה ולוח חשמל מוגן מים עבור מפסק צרכן אשר יותקן   

 צמוד לארון מדידה חח"י קיים.

 הארון מדידה קיים בשטח על ידי חברת החשמל.  

הנדס חח"י.  צול בתאום מ 4או  3מארון מדידה ללוח חשמל מפסק צרכן יבצעו שני צינורות " 

עד מיקום לוח חשמל ראשי מבנה בידוק   3בנוסף מלוח חשמל מפסק צרכן יבוצע שני צינורות "

צול   2ס"מ וחווט לפי תכנית יועץ חשמל שוחת כבלים עפ"י פרט בתוכניות + צינור  80-120בעומק 

 עד ללוח קיים ביתן שמירה.

 מלוח חשמל מפסק צרכן ועד ללוח חשמל קיים ביתן שמירה. 

 או פקסגול בהתאם לתכניות. PVCהצנרות יהיו מסוג  כל 

 מ"מ מלוח חשמל מבנה בידוק ועד עמוד מצלמות בפיתוח שטח.  50+ צנרת  

על הקבלן לוודא מיקום מדויק של לוח חשמל מפסק צרכן לפני התקנה ולפני  הערה: 

 ביצוע.

 טלפונים  7

במבנה יותקן ארון טלפונים ראשי תקן בזק עם מנעול בזק תקני וממנו עד לתא בזק מעבר לגבול  

 80-100מ"מ עם חבל משיכה תקני בחפירה בעומק  50 13.5צינורות מסוג יק"ע  2מגרש יצאו 

ס"מ, שוחת כבלים עפ"י פרט בתוכניות + צינורות קיימים מארון תקשורת ראשי לביתן השמירה 

 .  קיים
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  חומרים וציוד: 8

 פרוט צבעי הצנרת לחשמל ותקשורת: 

 בצבע ירוק  -צנרת חשמל  .1

 בצבע צהוב   -צנרת כריזה  .2

 בצבע אדום -צנרת לגילוי אש  .3

 בצבע כחול -צנרת לתקשורת )טלפונים, מחשבים ומולטימדיה(  .4

 בצבע חום –צנרת למצלמות ואזעקה  .5

ופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיס 

 יישאו תו תקן.  אביזרים מתוצרת הארץ  

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאשור המזמין או   

 המהנדס ו/או המפקח, כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

והמפסקים  להתקנה על הטיח  ותחה"ט יהיו דגם בטצ'ינו לייט או ש"ע שיאושר ע"י  השקעים  

 המתכנן והמזמין. 

שקעי החשמל והמפסקים וכל אביזרי הקצה למערכות מ.נ. כולל המסגרות יהיו מתוצרת  

עם קופסאות בהרכבים לזוג או שלושה שקעים וכ"ו ע"פ המסומן בתכנית וזאת   בטצ'ינו לייט

 תוספת תשלום.  ללא

 הארקות:

 כללי 9

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילים כבלים, קונסטרוקציית מתכת, לוחות חשמל, גריד  

תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת, דלתות וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות, ובהתאם 

פילו אם חלקים להוראות הבצוע בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש א

 ממנה לא פורטו במסמכי המכרז. 

  הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות: 10

 תקנות החשמל   4271בצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי   

 )הארקת יסודות( התשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.   

   הגדרות: 11

 טבעת גישור 

 ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה, מחבר את  .6

האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת    .7

 סגורה 

 בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפות חשמלית.  .8

 פס השוואת פוטנציאלים  

 פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל  .1

 מ"מ באורך  40x4גולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס שטוח מ .2

 המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות שמורים.  .3

 יציאות חוץ  

 פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור  .4

 . והקצה השני יוצא אל מחוץ לבניין ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ  .5

  



32  

32 

  חתימת הקבלן :    בע"מ  כלכלית לפיתוח מעלה אדומיםהחברה ה

 

 אלקטרודת הארקת יסודות 

 חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים   .1

 ביניהם ע"י ריתוך.   .2

 הארקת יסודות 

 המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוטנציאלים,  .1

 אלקטרודות הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.   .2

 כללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור  אלקטרודות הארקת היסוד י 

 לשני מוטות אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, בכלונסאות, יש ליצור  

 מ"מ לפחות. שנים מהם   8קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר   

 ירותכו לטבעת הגישור.  

 מ"מ תוך כדי   12לא מצולע( שקוטרו טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול ) 

 שמירת רציפות ההארקה, הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם  

 מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך.   10ע"י ברזל  

 בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ, מעבר, תפר וכו'(   

 מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את מ"  4x30יש להתקין פס מגולוון   

 הטבעת בתוך תחום הבטון. בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של  

 טבעת הגישור.   

 בנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבניין, תפקידם למנוע   

כל הכללים  מטר מטבעת הגישור.   10שנקודה כל שהיא במבנה תהיה רחוקה יותר מאשר  

 הנוגעים לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו. 

באחריות הקבלן לבצע הארקת כל המערכות המתכתיות במבנה  כגון צנרת המים, ארונות  

, מגשרי כבלים, קונסטרוקציות מתכת, מסילות מעלית וכו'.                        YESתקשורת, ארונות 

 מ"מ בתוך צינור פלסטי כפיף סמוי חסין אש. 16שזור  מוליך הארקה לנ"ל יהיה מנחושת

 לוחות חשמל:

 כללי 12

לוחות חשמל ראשיים יבנו מפח עם פנלים בחזית ודלתות עם נעילה כדוגמת "פריזמה" להעמדה   

 על הרצפה. כל המהדקים יהיו בתאים נפרדים בחלק העליון של הלוח.

 פסי הצבירה הראשיים יהיו בחלק התחתון של הלוח . 

 פסי האפס וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך הלוח.  

 הלוח חשמל יכלול פתחים מקוריים להתקנת גלאי עשן ומערכת כיבוי.  

סלקטיביות: בין ההגנות בלוחות תקוים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר. באחריות הקבלן   

 ביות מלאה.  לוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים סלקטי 

על הקבלן למדוד את  איזון פאזות: עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה   

על הקבלן לבצע   5הזרם בשלושת הפאזות . במידה והזרמים המדודים שונים זה מזה ביותר מ% 

 איזון פאזות תוך תאום עם המתכנן. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. 

 זורים חשופים לרטיבות ו/או לחות יותקנו לוחות חשמל מפח  בא 

 . בחזית לוחות אלה תותקן דלת אטומה למים כנ"ל.  IP  - 55אטום למים ואבק  

 כמו כן יותקן גגון להגנה מפני גשם.  

 מחוץ למבנה יבוצעו הלוחות עם ידית ואפשרות לנעילה בחזית. 
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 הוראות כלליות לבניית לוחות:   13

,    ABB SACE , Schneider Electric ,MERLIN GERINהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  

SIEMENS ,CHINT,  או ש"ע שיאושר ע"י המתכנן. הקבלן ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד

בלוחות החשמל. במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את כל טווח האביזרים הנדרשים בלוחות יש 

ל קבוצת אביזרים מסוג מסוים )כגון קבוצת ממסרים, מגענים ואביזרי פקוד, לשמור שלפחות כ

קבוצות מנתקי הספק אוטומטים, קבוצת מפסקי זרם חצי אוטומטים זעירים וכד'(  יהיו משל אותו  

 היצרן.  

  IEC-898ותקן בינלאומי  745בקצר עפ"י תקן ישראלי  10KAהמאמת"ים יהיו בעלי כושר ניתוק  

 ויכללו דגלון בחזית לחיווי מצב המאמ"ת.

לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים שבתכניות . מידות הלוח  

 . 30%תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 

בלבד, תכנית מפורטת עם ציון  התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית  

התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש  

לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה. רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע  

 . עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל 3הלוחות. עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל לוח 

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג נפרד לכל  

 25מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים. עד   

 ממ"ר  ומעלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל.   35ממ"ר מהדקי מסילה,  

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז,   10מוליכים שחתכם   

אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים  250מפסקים של 

ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות 

   מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדסקיות.

 שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י  כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים   

ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר  

 המופיע בתכנית.

חץ. כן  הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף משולט בסמן  

 יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי. 

היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים החצי אוטומטים  

 החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה זו.  בלוחות החשמל. ציוד 

פרפרים( או ברגים בעלי ראש גדול לסגירה בחצי  הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים ) 

 סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל.

           לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי, העומד בתקנים   

 . 61439ובתקן ייצור לוחות חשמל תקן     ISO 9002הישראלי והבין לאומי ת"י 

 גופי תאורה:

 כללי: 14

 גופי התאורה יתאימו לאופי בו הם מותקנים.  •

 במעברים יותקנו  גופי תאורה לד שקועים/חיצונים/תלויים בתקרה. 

 העבודה כוללת התקנה וחיבור של גוף תאורה מכל סוג שהוא שיסופק ע"י המזמין. גוף  

קוע ברצפה/על גבי  התאורה יכול להיות שקוע בתקרה או גלוי/תלוי על התקרה / הקיר או ש  

מ' וכו'.   12מ'/ פרופיל/סרט תאורה באורך  12תעלות / פס לד/ פס צבירה חד/תלת פאזי באורך 

 המחיר כולל עבודה בכל גובה שיידרש ואת פינוי הגבס . 
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באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו גופים שקועים. גופי התאורה יהיו קלים לפרוק   

ה לצרכי אחזקה תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאור

בכלים. הלובר  יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק לצרכי 

 תחזוקה. 

 כלליות:   טכניות הוראות

 כללי:  15

גופי התאורה שבתוכניות מתייחס להספקה, התקנה וחיבור כולל גם את הציוד והנורות, כן   

כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק,  

 קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים.

חוזקו ע"י פס מתכת וברגים אל תקרת הבטון  כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית י 

ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. ציוד 

הדלקה לנורות פריקה יקבל אף הוא תמיכה קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על תקרה 

 שאינה מסיבית ללא תמיכה.

ואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו בפרויקט הן  קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא ר 

 בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים.

 הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת ניסיונות תאורה.  

ול התקנת גופים הקבלן ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה. הסיוע יכל 

לפני או בעת ביצוע הניסוי עפ"י הנחיות המתכננים, חשמלאים שימצאו בשטח בזמן הניסוי, 

כלי עבודה נדרשים לביצוע שינויים תוך כדי הניסוי )סולמות, מתקני הרמה, כפפות, כבלים 

חשמליים, מברגים וכו'( מכשירי קשר או פלאפונים. כמו כן תאום עם קבלנים אחרים 

ם תידרש לצורך הניסויים )כגון קבלני תקרות( . הדבר אמור הן לגבי תאורת פנים  שעבודת

 והן לגבי תאורת חוץ. 

הקבלן יבצע כיוון גופי תאורה, באם יהיו גופים מתכווננים, עפ"י הנחיות המתכנן, במשך או  

 עם תום העבודות. 

ורה )בהתאם להצעת הקבלן(  ניסויי התאורה וכיוון הגופים כלולים במחירי התקנת גופי התא 

 ולא ישולם עבורם בנפרד. 

גופי התאורה על כל חלקיהם וציודם ועבודות ההתקנה, יעמדו בכל התקנים הישראליים  

 .  DIN\VDEהרלוונטיים, בהוראות חברת החשמל, ובהעדרם בתקנים הגרמניים  

 ( כלליledגופי תאורה עם נורות לד )  16

 (LED- light emitting diodeערכות תאורת לד )דיודה פולטת אור גופי התאורה יהיו ייעודיים למ   

 , ייבדק ויתאים לטמפרטורות סביבה של 20גוף התאורה יתאים לדרישות ת"י  

 (-10° c עד )35°c . 

( תהיה בהתאם לאמור RISE GROUP, קבוצת הסיכון )62471גוף התאורה יתאים לדרישות ת"י  

 להלן:

 :0בתאורת פנים: קבוצת סיכון  .1

, בהתאם למתואר בתכניות. אם לא נאמר אחרת,  1או   0בתאורת חוץ: קבוצת סיכון  .2

 . 0קבוצה הסיכון תהיה 

בהתאם למתואר בתכניות.   10%±4,000°kאו  10%±3,000°kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה  

 ור להלן:בהעדר דרישה במסמכי החוזה, טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה כאמ

 .10%±4,000°kבתאורת פנים:  .1

 . 10%±3,000°kבתאורת חוץ:  .2

 45%, יהווה עד nm 420-500הערך המרבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום  

 מהעוצמה המרבית )פיק( הנפלטת. 
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 ( יהיה כאמור להלן:CRIמקדם מסירת הצבע ) 

 לפחות. 80לתאורת פנים יהי  .1

 לפחות. 70לתאורת חוץ יהיה  .2

  35°cשעות לפחות, בטמפרטורה אופפת של  50,000אורך חיי גוף תאורה עם נורות לד, יהיה  

מסך הנורות  20%וכשל של עד  80%)לפי קטלוג היצרן(. מותרת ירידת שטף האור עד 

(L80/F20.בהתאם לתקנים הרלוונטיים ובזרם העבודה המתוכן ,) 

 ההתקנה תתבצע כאמור בהוראות ההתקנה של היצרן. 

בידוד כפול( עם בידוד חשמלי  -class 2) 2( תהיה מסוג driverכת ההפעלה האלקטרונית )מער 

בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח 

לפחות, בהתקנה בתוך גוף  0.92(. מקדם ההספק של המערכת יהיה ±10%הרשת הנומינלי )

 )לפי קטלוג היצרן(. התאורה בהעמסה מלאה 

  -כל נורות הלד יהיו בעלות בהיקות, עוצמה וגוון זהים )תינתן התחייבות היצרן לתהליך ה 

binning.) 

הרכיבים שבגופי התאורה המסופקים )נורות לד, ספקי כוח, בקרים ומערכות הפעלה )דרייברים(   

ועד בתעודת הבדיקה,  יהיו זהים לרכיבים שנבדקו בגוף התאורה, אשר אושר על ידי המעבדה ות

 . 20כמתאים לת"י 

 שנים באתר הלקוח.  5למכלול גוף התאורה והדרייבר יהיה לפחות  אחריות יצרן/ספק 

 תאורת חוץ לד כללי  17

תאורה, גופי תאורה עם נורות לד לתאורת חוץ,  בנוסף לאמור לעיל, לגבי הדרישות עבור גופי  

 יעמדו גם בדרישות להלן: 

 הרלוונטי.  2.5או  2.3חלק  20גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  

 דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל: 

 (.class 2) 2ציוד סוג  .1

 ציוד עם בידוד מוגבר.  .2

( ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה class 1) 1 ציוד סוג .3

 ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה. EMC -החשמלית, התנגדות הארקה לעמידה ב

 .1בהעדר דרישה במסמכי החוזה, יהיה גוף התאורה לפי חלופה מס'  

ציוד ההפעלה האלקטרוני   לפחות לתאי ציוד ההפעלה והציוד האופטי. כאשר IP65דרגת הגנה  

(driver הוא בדרגת הגנה )IP65 יכול תא ציוד ההפעלה להיות בדרגת הגנה ,IP44. 

 לפחות.  IK08לדרגת הגנה מפני הולם מכני  

 לפחות.   10KAוזרם של  10KVגוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של  

 שלטי חרום מוארים:   18

 לתאורת חרום. 2.22מנורות חלק  20ת"י שלטי יציאת החרום יהיו בעלי תקן  

. המנורות יתאימו לשלטי חרום תקניים בהתאם לדרישת מכבי  LEDשלטי החרום יהיו עם נורות  

 אש ויצוידו בלחצן בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(. 

ל שלטי החרום יותקנו בלוביים הקומתיים עם שלט תלוי מפרספקס חרוט להתקנה על הקיר )מע 

לדלתות היציאה(, או להתקנה לתקרה. השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי המתאים למיקום  

 ההתקנה. 

 שלטי החרום בחדרי מדרגות יהיו עם שילוט על גוף התאורה ויותקנו על הקיר.  

 שלטי יציאת חרום מסוימים יכללו גם את הכיתוב לפי הוראות יועץ הבטיחות מטעם המזמין.  
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 אש:  גילוי

 : כללי 19

 מערכת גלוי אש ועשן תבוצע באמצעות גלאי עשן/חום בתקרה ובלוחות החשמל.   

רכזת גלוי אש תמוקם  בסמוך לדלת הכניסה או לפי תכנית. מערכת גלוי אש  ועשן תתאים  

 לדרישות  

אמריקאי. החברה המציעה תהיה  L.Uולדרישות מכון התקנים, כן ישא הציוד תו תקן ,  1220ת"י  

 .ISO 9002בעלת 

   פרוט טכני של הרכזת 20

כתובות )גלוי וכיבוי(. כרטיסי כיבוי   60הרכזת תהיה כתובתית אנלוגית עם כרטיסים לחיבור עד  

ו ברזי פתיחה לספרינקלרים, ללוחות חשמל שונים, יחידות כתובת לחיבור מפסקי זרימה ו/א

יחידות כתובת לחיבור הפעלה/הפסקה של מיזוג אויר, חלונות עשן, מדפי אש, מעליות, מנעולים 

מגנטיים בדלתות חיבור או חיבור לרכזת גילוי אש נוספת במידה ויידרש וכד'. המערכת תגיב  

האחרים( ע"פ  לכל אירוע באמצעות היכולת לאתר ולשבץ את הגלאים )ו/או אמצעי ההתראה

 מקומם הגיאוגרפי. 

של המערכת על רקע  AS MADEהתצוגה תבוצע ע"ג מחשב של מערכת הבקרה עם שרטוטים  

 אדריכלי. 

הרכזת תכלול כרטיס ממשק לחיבור מערכת לשליטה ובקרה גראפית באמצעות מחשב ובנוסף   

ר פעולתם תהיה תת לוחות בקרה אש 4ניתן יהיה לחסוך בחיווט ע"י התקנה של עד לפחות 

משולבת ללוח בקרה אחד. כ"כ תכלול הרכזת כרטיס ממסרים לפיקודים. ותצויד בחייגן  

 מנויים.   4 -אוטומטי ל

הרכזת תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי )ניתן יהיה לקבוע את  

 הגורמים לניתוק ע"י תכנות(.  

אלפא   LCDשנוי התכנית ללא צורך בשנוי חיווט( וצג הרכזת תכלול תכנת אינטגראלי )המאפשר  

נומרי. מלוח הבקרה )ו/או ממחשב הבקרה( ניתן יהיה לכוון את הפרמטרים של הגלאי בהתאם  

לסביבה בה הותקן. כ"כ ניתן יהיה לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על תקלות )אבק,  

צור. המערכת תהיה בעלת סף אזעקה שבר( ונתונים על סוג הגלאי, מספר סידורי ותאריך הי

 דינאמי בהתאם למצב הרגישות כפי שיוגדר, ע"פ חלוקה גיאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י המזמין. 

או טלפייר או אורד או שווה ערך  SIMPLEXאו  CERBERUSאו  NOTIFIERהרכזת תהיה מתוצרת  

 המאושר לשימוש ע"י מכון התקנים בתוכנה פתוחה.

  24גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות ומטען ומצברים לגבוי  הרכזת כוללת 

 שעות. 

 הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר. 

הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה, להתקנה על הקיר או שקועה בתוכו. התיבה  

 תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור. 

המפקחת על כל כרטיסי העניבה, הצד הדיגיטאלי  U.P.Cול מערכת עיבוד מרכזית הרכזת תכל 

 -לא ימחקו גם אם נפל מתח ההספקה. ה U .P.C -וכרטיסי הממשק למחשב. נתונים המאוכסנים ב

U.P.C יאפשר הגדרת תנאים לאזעקות והעברת אינדיקציות למחשב. ה- U.P.C  .יצויד בשעון זמן 

   גלאים 21

 הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים משולבים   

בתקרה המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי   

 הבסיס.  

 גלאי עשן יהיו אופטי. 

כל סוגי העשן, מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה  הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי  

 ביותר. 
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והן לעשן  אפור ויותקנו  גלאים בתעלות מזוג אוויר יהיו מסוג אופטי בעלי רגישות הן לעשן שחור  

בתוך התקן מיוחד שיורכב במקום נוח לגישה על תעלת המזוג מבחוץ )בתחום חלל התקרה(. 

 מטר בשנייה.  20ירות של עד תפקיד ההתקן לדגום אוויר הזורם במה

סבירות גבוהה להפעלות  גלאים מסוג עליית טמפרטורה )גלאי חום( יותקנו במקומות בהם קיימת  

שווא ע"י גלאי העשן ומאידך במקרה של שריפה צפויה עליית טמפרטורה מהירה )עליה של 

8.3C  .)לפחות בתוך דקה 

מקבילה לחיבור מחוץ ובנוסף אפשרות לחיבור נורית לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגרלית  

 לאזורים/חללים סגורים.

 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת.  

 ברכזת.  כל תקלה בגלאי עקב קצר, נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מיד אינדיקציה  

תכן כמות עשן קטנה תיתהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות בהם  

 מדי פעם. 

       הגלאים יהיו מתוצרת ומהדגם הקיים בבניין.   

   לחצני חרום  22

 בנוסף לגלאים, יותקנו בכניסות לבניין לחצני אזעקת אש, לחצנים אלו יחוברו    

לאזור האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים. הלחצן יהיה  

עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני )"כלפה"( למניעת לחיצות  בצבע אדום 

 שווא , ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.

 יחידת הפעלה ממונעת  23

 היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממונעים האחרים על קו הגלאים.יחידת  

לסגירת  דלתות אש, יחידה זו תשמש כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו מגנטים  

 מאווררים, פתחי עשן, מסכי עשן, וכו'. 

 .  VAC\4A 220מגעי היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח מקסימום:  

בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל את הרכיב היחידה תהיה מצוידת  

 הבוחן והשלוח את  כתובת היחידה ללוח הבקרה.

 אזעקה קולית וויזואלית  24

 להתקנה שקועה בקיר. מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה אלקטרוניים משולבים עם נצנצים  

הרץ  3000מטר בתדר של  1במרחק של  90DBAמה של צופר פנימי )בתוך הבניין(: צופר בעל עוצ 

 הבזקים בדקה.   24V, 90משולב עם נצנץ 

להרכבה חיצונית בעל עוצמה של צופר חיצוני )על קיר חיצוני של הבניין(: צופר מוגן מים המיועד  

100DBA  הרץ משולב עם נצנץ כנ"ל. 500-1000מטר, בתחום תדרים  1במרחק של 

  ולת המערכתאופן פע

 אזעקה:  25

 נורית סימון בגלאי תהבהב.   

 נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.   

 יופעלו הצופרים.  

 בעברית )כתובת הגלאי המזעיק(.  הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא נומרית  

 שחרור דלתות אש, חלונות עשן וכו'  

 הודעה תעבור למחשב בחדר הבקרה. 

 החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתים.  
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 תקלה:  26

 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.  

 יופעל צופר פנימי בלבד.  

 האינפורמציה הקשורה לתקלה ולמקומה.  הצג הדיגיטלי יציג את  

 החייגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות.  

 הודעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה. 

 אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.  

  מערכת כבוי אש ללוחות חשמל 27

במיכלים תקניים ובמשקל המצוין בתכנית   FM -  200ז מערכת כיבוי בלוחות חשמל תבוצע ע"י ג 

 ועם ברז שחרור, מד לחץ, צנרת פיזור, נחירים וציוד פיקוח.

 מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים:  

 אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש.  .1

 הפיקוד(.ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית )לחצן בלוח  .2

 ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל. .3

 מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים: 

 .70%ריכוז נפחי של כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על  .1

 מגוף.לבין פתיחת התהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי   .2

 גם צופר האזעקה.מיד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל  .3

שמשך פליטת הגז ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך  .4

 שניות.  10לאזור המוגן לא יעלה על 

משקל הגז( צבועה )הקוטר יקבע עפ"י  40הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול  .5

הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת  בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות את 

 נחירי הפזור. 

מיקום נחירי פיזור לאשור ק"ג הקבלן חייב להכין תכנית  3עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  .6

 ללת סימולציית מחשב. המתכנן הכו

 נחירי פזור כפולה.מטר חייב הקבלן לבצע מערכת  3עבור חדר שגובה תקרתו מעל  .7

 הספק יספק תעודה על איכות הגז. .8

 . KBAR 25נדרש לחץ קבוע  -בכל מיכל יותקן שעון לחץ אינטגרלי  .9

 תית.בכל מיכל תותקן נצרה למניעת שחרור הגז בעת בדיקה תקופ  .10

 בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אורגינלית.  .11

הפזור, ברזים וציוד  מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל, הצנרת, נחירי  .12

כבלי חיבור, החזוקים, המתלים וכל  המדידה והפקוח, התקנה וחיבור מכני וחשמלי, 

 וי והפעלתה. להשלמת מערכת הכבהעבודות וחמרי העזר הדרושים 

   

   בדיקה ואישור: 28

 באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון התקנים.   

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גלוי אש ולבדיקת  

 תקנים. מערכת כיבוי אש ויתקן כל ליקוי שידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון ה
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   מערכת תקשורת לטלפונים ומחשבים:

 כללי 29

 מערכת תקשורת לא אחודה. במבנה מתוכננת  

עבודת הקבלן כוללת צנרת, תיבות והשחלת כל הכבלים בבניין מהנקודות עד לארון התקשורת  

 הראשי.  

 .RJ11ו RJ 45הקבלן יספק את שקעי הקצה  

ממ"ר שיסתיים בבורג הארקה  10אל ארון התקשורת הראשי יש להניח מוליך הארקה בחתך   

 בתחתית הארון.  

 ל במכרז זה.כלו ארון התקשורת 

ויסופקו ע"י הקבלן   CAT7זוג מסוכך  4זוג, ולמחשבים כבל  3הכבלים לנקודות הטלפון כבל  

 )כלולים במחיר הנקודה(. 

 באחריות הקבלן לחבר לארון התקשורת ראשי כל הכבלים מהנקודות השונות.  

הקבלן אחראי במסגרת עבודה זו ללא כל תשלום נוסף להשלמת מתקן הטלפונים בהתאם  

 תקנות גם אם חלק מהעבודות לא צוינו במפורש בתכניות. ל

 ארון טלפון יבוצעו על פי הנחיות חברת בזק כולל מנעול תקני.  

 חפירות: 30

י התכניות( מרום הסופי של ס"מ  )עפ" 120 -ס"מ ל  100החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק שבין   

ס"מ. במקרה של חפירת  80  - הכביש או המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ

ס"מ. לצורך עבודה זו אין הבדל  70תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב התעלה לא יעלה על  

ה חפירה  ו/או  בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירוש

 חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר  10החפירה תרופד בשכבה של    

 הנחתה.

יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי   

 97להדק עד להשגת צפיפות של % חשמל" כנדרש, לסתם את החפירה בחומר מצע סוג א' ו

לפחות. פני המילוי הסופיים יתאימו  98%מוד א.א.ש.ו לפחות במדרכה ובכביש צפיפות של 

 לגובה פני התשתית. 

על הקבלן לקבל אישור מפקח לתוואי החפירה פני הביצוע. על הקבלן לוודא אם ומהלכים של  

ערכות תת קרקעיות קיימות חלה על צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות להימנע מפגיעה במ

הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן  

 תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 

 על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני כסויה.   

 יבוצע סימון ע"י מודד את מפלס החפירה.  

 מיכה ודיפון על חשבונו במקומות שידרש עם אישור המפקח. הקבלן יבצע ת 

 אין הבדל בין חפירה לחציבה ולא ישולם תשלום נוסף על כך.  

 :  שוחה  31

ס"מ נטו )גובה×עומק×רוחב( עם מכסה  80× 80× 80השוחות יהיו שוחות בטון מרובעות במידות  

 טון, לפי התכנית.  40

ס"מ נטו )גובה×עומק×רוחב( עם   100× 100× 100ת השוחות יהיו שוחות בטון מרובעות במידו 

 טון, לפי התכנית. 40מכסה 
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 מרחקים בין תשתיות  32

באדמה עם קווי מערכות שונים )מים, ביוב וכו'( יהיו בהתאם לחוק  הצטלבות כבלי חשמל  

 החשמל. 

 מרחקים בין כבלי חשמל באדמה לכבלים אחרים )בזק, הוט,גז וכו'( יהיו בהתאם לחוק החשמל.  

  תאומים אישורים ובדיקות: 33

ות על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע העבוד 

כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר 

 תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.

קבלן החשמל יקבל את אישור המפקח למיקום הנקודות. לא תבוצע רשות נקודה ללא אישור  

 מאת המפקח או האדריכל. 

 פתחים, שרוולים מעברים וכו' עבור קווי החשמל והתקשורת. הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל ה 

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת בודק חשמל/בדיקת חח"י למתקן שהקים ויתקן מיד  

 כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק.  

חשמל בזק   הקבלן יתאם עם חברת חשמל בזק וטל"כ את צנרת הכניסה ויקבל אישור חברת 

 וטל"כ לכל המתקן אשר בוצע.

בדיקת בודק החשמל ומכון התקנים חברת חשמל בזק וטל"כ אינן באות במקום בדיקה ע"י  

המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים שידרשו על  

 ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הרשויות והן ע"י המתכנן והמזמין.  

 בסיום העבודה. התוכניות יוגשו משורטטות      (AS MADEקבלן החשמל יכין תכניות עדות )  

 ה עדכנית . מסירה זו תהיה תנאי לקבלת העבודה .באוטוקד גרס 

 התאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 זכות לשינויים בתכניות ובתכנון  34

המפקח רשאי, לשנות את מקומן וגובהן של הנקודות בבניין, להאריך קווים ולהקטינם, להגדיל   

עגל, בין אם זה קו חשמל או תקשורת, וזאת גם אם ולהקטין את מספר הנקודות של אותו מ

הדבר מחייב התקנת צנרת במילוי שמתחת לרצפה במקום ביציקה, וביצוע בתקרה כפולה 

  במקום ביציקה וכו'. הזכות לשינויים תהיה עד לזמן מיקום הנקודה הסופי.

   אחריות: 35

תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י רשויות והן ע"י המתכנן  תחילת תקופת האחריות  

 פיקוח והיזם.והמפקח ואחרי אישור 

 מתאריך הנ"ל.   חודש 24תקופת האחריות היא   

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.  

האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.   כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת 

 חודשים מיום ההחלפה.  24תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.  
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 תיאור הנקודות 

 נקודת מאור  36

מ"מ בהתקנה סמויה   20( בצינור מריכף 3x1.5 N2XYממ"ר )או כבל  1.5x3ע"י מוליכים מבודדים  

קופסאות   –ות שיקוע בבטון לפני יציקות או בתעלה לרבות מפסקי מאור תחה"ט ולרבות קופסא

 . אורגינליות

 נקודת מפסק נטרול ספק חשמלי למנעולים מגנטיים  37

מ"מ. כולל מפסק  20בצינור מריכף   (N2XY   3x2.5ממ"ר )או כבל  3x2.5ע"י מוליכים מבודדים   

 עם נורת סימון וחיבורו לספק חשמלי למנעולים מגנטיים. 2x16Aדו קטבי  

 סק תאורה ראשי נקודת מפ 38

מ"מ בהתקנה סמויה   20( בצינור מריכף 3x1.5 N2XYממ"ר )או כבל  1.5x3ע"י מוליכים מבודדים  

 או בתעלה לרבות מפסק מאור ראשי תחה"ט. 

 A16נקודת חיבור קיר/תקרה  

מ"מ או בתעלה.    20בצינור מריכף    (N2XY  2.5X3ממ"ר )או כבל      x 2.5 3ע"י מוליכים מבודדים   

 תחה"ט/עה"ט .  A16שקע חד פאזי סיום ב

 A16נקודת חיבור ישיר קיר/רצפה  39

מ"מ או בתעלה.   20( בצינור מריכף N2XY 2.5X3)או כבל    ממ"ר  x 2.5 3ע"י מוליכים מבודדים  

 מגנומטר ומכונת שיקוף או מכונת ביטחון אחרת.חשמלי סיום בחיבור ישיר לקרוסלה שער 

 16Aנקודת מיזוג אוויר חד פאזית  40

 2x16A עם ניתוק אפס   IP65פקט מוגן מיםמ"מ. סיום ע"י מפסק  25בצינור  3x2.5N2XYע"י כבל  

וכבל נחושת בין מפסק פקט ומעבה מיזוג  PGצנרת  כוללKATKO FINLAND. כדוגמת תוצרת 

 אוויר והשלמת חיבורים קומפלט. 

 5X16Aנקודת יחידת אוויר צח תלת פאזית  41

 4x16A עם ניתוק אפס   IP65מפסק פקט מוגן מיםמ"מ. סיום ע"י  32בצינור  5x2.5N2XYע"י כבל  

ויחידת אוויר צח  וכבל נחושת בין מפסק פקט   PGצנרת  כוללKATKO FINLAND. כדוגמת תוצרת 

 והשלמת חיבורים קומפלט.

  D-18מודול   8נקודת מקבץ שקעים לחשמל ותקשורת  42

קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט או עה"ט ) לפי  

 המסומן בתכנית ( של ע.ד.א פלסט כולל גם את קווי ההזנה והצנרת עבורה כדלקמן: 

 .A 16שקעים חד פאזיים 6 –מ"מ סיום ב  20בצינור 3x2.5 N2XY כבל  .1

 . RJ45מ"מ, סיום בשקע מחשב  25בצינור  CAT7זוג  4נקודת מחשב עם כבל  2 .2

  11RJמ"מ סיום בשקע טלפון תחה"ט  25( בצינור 0.5X2זוג ) 3נקודת טלפון ע"י כבל  1 .3

 תקני בזק. 

 נקודת לחצן חרום  43

חצן חרום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ  מ"מ סיום בל 16ממ"ר בצינור  1.5x3ע"י מוליכים  

 חשמל".  -ושלט ברור "לחצן חרום   XAS-E25כדוגמת "טלמכניק" 

 נקודת לחצן כיבוי לוח חשמל בצבע צהוב  44

מ"מ מריכוז גילוי אש ועד ליחידת הקצה. סיום בלחצן   20בצינור  0.8x2ע"י כבל תקני לגילוי אש  

 מתוצרת חברת טלפייר. TPB-800ASYוגמת כיבוי עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ כד

 נקודת טלפון  45

 תקני בזק.  11RJמ"מ סיום בשקע טלפון תחה"ט  25( בצינור  0.5X2זוג ) 3ע"י כבל  

 נקודת מחשב  46

מ. סיום  מ" 55מ"מ מארון תקשורת ועד לנקודת הקצה, בקופסא  25בצינור  CAT7זוג  4ע"י כבל  

 תקני .  45RJבשקע מחשב/טלפון תחה"ט 
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 נקודת טלוויזיה  47

 . FM/T.Vמ"מ סיום בשקע תחה"ט  20בצינור מריכף   RG-11ע"י כבל קואקסיאלי  

 נקודת תרמוסטט מיזוג אויר 48

לנקודה בחדר. מ"מ חסין אש עם חוט משיכה מיחידת  מ"א בחלל התקרה ועד  25ע"י צינור   

 סיום ללא קופסה. 

 נקודת גילוי אש  49

מ"מ עם כבל גילוי אש תקני מריכוז גילוי אש ועד ליחידת הקצה )גלאי, נורית סימון,   20ע"י צינור  

לחצן אזעקת אש, צופר אזעקת אש, מנעולים מגנטים לדלתות, ברז זרימה של מערכת 

אש, פתחי עשן, מעליות, כיבוי גז וכו'(  הספרינקלרים, הפעלת מערכת מ.א. / מפוחי עשן, מדפי 

 המחיר אינו כולל אביזר הקצה.

 נקודת כריזה  50

 18מ"מ )חתך  0.8וטר של ק ב בצבע אדום, עם מוליכי נחושת  FFRכבל תרמופלסטי, דו גידי שזור 

AWGועד מ"מ כבה מאליו מריכוז הכריזה האזורי   20בצינור  (לפחות לכל קו להתקנה פנימית

 לנקודות הקצה סיום ללא קופסא. 

 ובהתאם הוראות יצרן המערכת. 1220כל החיווט והצנרת האדומה יהיו בכפוף לתקן  

 נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד  51

)בטחון /אנטרקום טלוויזיה/לחצן, קודן פתיחת דלת/מנעולים חשמליים/מגנטיים, טמ"ס, לחצן  

 יץ, צופרי ולחצני אזעקה(וכ"ו פעמון, מיקרוסוו

מ"מ עם חוט משיכה מארון תקשורת, ריכוז מצלמות, מערכת פריצה, ועד  25ע"י צינור בקוטר  

לנקודת הקצה סיום ללא קופסה כולל אפשרויות שרשור בין נקודות שונות בשערים החשמליים 

 במידה ויידרש.

 נקודת חיבור הארקה  52

ממ"ר לאלמנטים  10חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת  ממ"ר: 10ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור   

 מתכתיים כגון מחיצות רהוט וכד'. כולל ברגי פליז, נעלי כבל, דסקיות מהדקים קנדיים ואומים.

ממ"ר לאלמנטים  16חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת  ממ"ר: 16ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור   

 ת רהוט וכד'. כולל ברגי פליז, נעלי כבל, דסקיות מהדקים קנדיים ואומים.מתכתיים כגון מחיצו

 מדידה, מחירים, אחריות ושרותי אחזקה:

 כללי: 53

ניסיונית, הרצה והדרכת מחיר המערכת המסופקת כולל גם הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה  

 המשתמש. הספקת חוברת הדרכה הכוללת  

שרטוטי המערכת  במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של המערכת, רשימת פעולות  

 וקטלוגים מלאים.

ואפשרותו לתת שרותי אחזקה עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו  

העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות למערכת שהתקין. העבודה ו/או 

 ערכת המפורטת במכרז זה.ואחזקה של המהרכבה 

 "מערכות גילוי אש: תחזוקה".  - 11חלק  1220עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי  

 עבודות האחזקה כוללות: 54

 היצרן. בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של  

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח. 

 אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן.  
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 ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת.  

ובכל מקרה תוך פרק זמן  תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מידית עם קבלת ההודעה  

 שעות.  36שלא יעלה על 

 בדיקות ניסיון והפעלה: 55

המהנדס המתכנן,  המערכת יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות  עם השלמת התקנת 

 לאנשי האחזקה.המפקח ונציגי היזם, הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא 

 אחריות הקבלן: 56

רצון  המערכת לשביעות המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקינה של  

הסופית של המערכת באתר. המתקין יהיה שעות חודש מתאריך קבלתה  24המזמין למשך 

 ואחסונו.אחראי לציוד, הובלתו 

 מחירי תקופת האחריות יכללו: 57

 בהתאם למפרט הטכני.כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה  

 מדידה לרבות ציוד המתקין. דמי השימוש בכלי עבודה והציוד 

 הוצאות הנסיעה לאתר וממנו.  

 הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של המתקין.  

 הוצאות הקשורות לניהול הרישום של עבודות האחזקה.  

 רווח המתקין.  

 הצעת הקבלן למערכת תכלול: 58

 תונים של הרכזת ואביזרי הקצה. מפרט טכני של המערכת הכולל את כל הנ 

 קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה. 

 רשימת מקומות בהם הותקנה מערכת מהסוג המוצע.  

   מדידה וכמויות:

 כללי 59

מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל או מארון התקשורת וכן את קופסאות  

 ההסתעפות והאביזר הסופי.

לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור לא דליק, או צינור פלסטי קשיח. גם חציבות וכסוי   

 ן )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. הצנרת בבטו

ס"מ מרחק( יחושב רק   30בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים או גופי תאורה צמודים )עד  

 הראשון כנקודה, היתר כתוספת. 

 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  60

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים במפרט   

 ובתוכניות.

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים  

 הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. 

אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר  

 הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

ן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה כמו כ 

 במסגרת חוזה זה. 

כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה, באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים   

 הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, המתייחסים לאופני המדידה והמחירים.  
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נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע  בכל סעיף "קומפלט" 

 העבודה, פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין. 

האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם את מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור,  

ההוצאות לצביעה, בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים כמפורט 

 ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות.  

המתאימים בכל המקרים ובכל   מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים 

התנאים. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים, 

 בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או הפרעות לביצוע,   

 כל ימות השנה, שנויים בכמויות.  בצוע בכל שעות היממה וב

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:   

 כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת    

 המתקנים, כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.   

 ניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  התקנות עזר ואמצעים למי  

 סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, סימון     לכבלים.   

 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.   

 .  הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'  

 כל החבורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן.    

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.   

הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של ציוד,  

 אביזרים וחומרים שידרשו לבצוע העבודה. 

ספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו.  העבודה תימדד עם השלמתה, נטו ללא כל תו 

מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, 

 מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל 

 דרישת תשלום חריגה. 

 העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות:   
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 עבודות טיח - 09פרק 

 כללי: 1

 מפרט זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחוץ וציפויים דקורטיביים על גבי הטיח.  

לפני התחלת העבודות בטיח, חייב הקבלן לבדוק אם כל האביזרים נמצאים במקומם המתוכנן   

 התיקונים הנדרשים.ולבצע את כל 

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים הישראלים ,החוקים ,למפרט הבין משרד למפרט הזה   

 ולהנחיות המפקח ו/או האדריכל כאשר המחמיר מבניהן קובע.

 הטיח יבוצע עם מייקים  

 הטיח יעבור השפרה על ידי השקייה במים לפי ת"י והוראות הספר הכחול  

 ולף הטייח ויבוצע מחדש על חשבון הקבלן  אם יתגלו סדקים ונימיות יק 

 אין לבצע טיח בימים חמים במיוחד ו/או שהשמש מקרינה בזווית ישירה על הקיר  

 הכנת השטח  2

בתוספת דבקים והבליטות המיותרות   1:3כל החורים, השקעים וסגרגציה ייסתמו במלט צמנט  

 תסותתנה לפי דרישות המפקח.

חשבונו, את התיקונים הנדרשים כגון: סביב דלתות,  לאחר הרכבת המערכות יבצע הקבלן  על 

 חלונות, נק' חשמל, אינסטלציה וכד' וכן בכל מקום שיורה עליו המפקח.

בכל המקומות המועדים לפגיעה תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליאתילן או חומר אחר שייקבע ע"י   

 המפקח. 

ון:חספוס, , פריימרים, על הקבלן להבטיח היאחזות טובה של הטיח בכל אמצעי שיידרש כג 

תוספים, דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנים וחיזוקים מכל סוג שהוא עפ"י דרישת המפקח כולל 

 שכבת הרבצה לאיטום.  

 חומרים  3

כל החומרים לביצוע הטיח יהיו בהתאם למופיע במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי היצרנים ובכפוף  

 לדרישות האדריכל ו/או המפקח. 

 ל אי התאמה או ניגוד בין דרישות תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר.בכל מקרה ש 

 חלק מהטיח ישמש כמצע לציפויים דקורטיביים והוא יבוצע לפי הנחיות ספקי החומרים הנ"ל. 

על הקבלן  להבטיח את מישוריות הקירות ע"י מילוי, התזת שכבות הרבצת בטון, רשתות, תוספים,  

 "י המפקח.דבקים, וכל אמצעי שיידרש ע

בחיבור בין אלמנטי בטון ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס  

ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמנט עם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור.   15ברוחב מינימלי של 

החבישה תבוצע בשלב ההכנה לטיח פנים ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך 

 מיים לפחות.יו

בין קירות שלא בגמר טיח לבין קירות מטויחים וכן בין שטחים מטויחים מאלמנטים שונים יש לבצע  

  10מ"מ ובעומק  5-10מ"מ. בין קירות לתקרה יש לבצע חריץ בעובי  10מ"מ ובעומק   3-5חריץ בעובי 

 מ"מ.

 גמר פינה יהיה עשוי מאלומיניום 

ש להרטיב היטב את המשטח המיועד עם התחלת העבודה)קיר שמבוצע עליו טיח צריך להיות י 

 רטוב(. 

 יושם דגש על הרטבת קירות לפני ביצוע הטיח.  –קבלן שים לב  

( עד לפני השטח ,במקומות שרוחב החריץ  1:3חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט )ביחס  

ס״מ )לכל כוון ( לפחות   10רשת אקספנדית  הגדולה ב ס״מ, יש לכסות את החריץ ב 15עולה על 

 מרוחב החריץ. 
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 טיח פנים: 4

  20כל מקום מפגש בין חומרים שונים יכוסה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת  

 מ"מ.  0.7מ"מ ועובי החוט  12ס"מ, גודל העין 

הטיח יבוצע עם תכולת צמנט  טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. 

 ק"ג למ"ק מלט מוכן. 100של 

יש לאשפר את השכבה התחתונה יומיים ורק אח"כ ליישם שכבה שנייה. את הטיח הגמור יש  

 ימים לפחות.  3להחזיק במצב לח במשך 

 6בעובי מזערי של  1:2.5בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס   עם קירות בנייה מבלוקי 

 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן או שווה ערך. 413מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן 

 שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי הבטון.   

ם בשכבה בעובי  ק"ג למ"ק מלט מוכן והוא ייוש 150במקרה של בלוקי איטונג תהיה תכולת הצמנט  

 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן.   413מ"מ לפחות עם מוסף של סולן  4

  10הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר לקיר תהיינה כאמור חדות וישרות ותכלולנה חריץ בעומק  

 מ"מ. החיתוך בעזרת משור טייחים.  3-4מ"מ וברוחב 

 לוונים בגובה כל הקומה.  כל ינה שאינה מוגנת במשקוף תחוזק ע"י זוויתנים מגו 

 טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד.  

 ק"ג למ"ק מלט מוכן.  100הטיח יבוצע, אמור עם תכולת צמנט של  

מ"מ לפחות עם מוסף  4טיח פנים ע"ג קירות בלוק ביטון , אם יהיו ייושם בשכבות במריחות בעובי  

 הנחיות היצרן. של "שחל" עפ"י  413סולן 

בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה, צבע אפוקסי או טיח מיוחד, תבוצע שכבת  

, לתערובת זו לא יהיה רשאי הקבלן להוסיף סיד בכל מקרה שהוא, הטיח  1:3טיח : צמנט ביחס של 

 יוחלק בכף. 

 ו/או המזמין .  טיח טרמי אקוסטי בהתאם למפרט היועץ או בכל מקום אחר שידרוש המפקח 

 תיקון סדקים טיח פנים  5

 סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כדלהלן:   

 תבוצע סתימת החריץ ב"פוליפילה" ויבוצע צבע על גבי התיקון.  -אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח  

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

 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם: 6

 כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות בבניין.  

 שכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י    המפקח. 

או שיידרשו ע"י כל המוספים, ההכנות והגמורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות היצרנים ו/ 

האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד ו/או כל  אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות הטיח לרקע 

 שמתחתיו. 

 הכל עפ"י הוראות האדריכל.  -חיתוך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חרוץ בשטחי טיח שונים  

 הרבצה וטיח צמנט באזורים המיועדים לחיפוי. 

 ישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם.  הסרת טיח רופף או בלתי מ 

 פינות רשת אקספנדית בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף.  

פרופילי אלומיניום מקטלוג "אייל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין סוגי טיח שונים ו/או   

 ותקרה. בגמר טיח ו/או אבן. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים וחיתוך בין קיר

ס"מ במפגשים בין בטון ובנייה ובמקומות אחרים שיורה  40 -ברוחב שלא יפחת מ  M.P.Xביצוע רשת . 

 עליהם האדריכל.  
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שכבות עיבוי, הרבצה, שפכטל, או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח לתיקון מישוריותם או  

 פגמיהם של אלמנטים שונים. 

 טיח פנים המשמש מצע לחיפוי קרמי  7

ביחס   2האיטום תבוצע שכבה מקשרת של חול ומלט ודבק אקרילי כדוגמת בי גי בונד מעל שכבת  

  10%בהתזה ע״י מכונת שפריץ או ע״י   מריחה וחספוס, לתערובת יש להוסיף ערב בכמות של  1:3

 מכמות המלט 

 במפרט הכללי.  09.02.31הטיח יהיה עשוי כטיח פנים בשכבה אחת  ובהתאם לסעיף  

לשיפור ההדבקות.   2ק״ג/מ״ק ובתוספת ערב אקרילי כדוגמת בי.גי. בונד  350 -כמות הצמנט תהיה כ 

   כמות הערב תהיה על פי הוראות היצרן. עיבוד השטח יהיה בסרגל בשני כיוונים. 

 טיח בגר  8

 יש לבצע ניקיון תשתית מלכלוך ושומנים ושטיפת הקיר.   

מ״מ, להטביע בשכבה הטריה רשת שריון לפי   6-״ בעובי כ 770יש ליישם שכבת ״טיח לממ״דים  

מ״מ, ולאחר  4-״ בעובי כ770הנחיות  מפרט פיקוד העורף ולבצע שכבה שניה של ״טיח ממ״דים 

 ני שטח חלקים. לקבלת פ  2ייבוש ראשוני לשפשף בעזרת שפשפת מסי 

 ק״ג/מ״ר )המאושרת ע״י פיקוד העורף(. 40מ״מ, ובמשקל  10רשת השריון עם גודל עין כ  

 שעות לאחר הטבעת רשת השריון.  24שכבת הגמר תבוצע  

 טיח על בסיס צמנט חרושתי מוכן במפעל לסביבה ימית.  

 טיח  תרמי   9

 ח התרמי.טיח תרמי יבוצע בהתאם למסומן בתוכניות האדריכל והמלצות הנספ  

 לפני ביצוע הטיח יש לשטוף את קירות הבטון ולנקותם מלכלוך, אבק ושומנים.  

מ״מ, תערובת הטיח  3-5מתוצרת כרמית בעובי בין  770יש לבצע שכבת יסוד כדוגמת טיח ממ״דים  

ליטר מים ולערבב היטב.   10-ק״ג לכ  40מוכנה לשימוש, יש להוסיף שק במשקל  770לממ״דים 

 היישום במריחה.

-״ ע״ג שכבת היסוד התחתונה בעודה רטובה, עובי שכבת הטיח כ760ביצוע טיח תרמי ״תרמופיקס    

 ליטר מים, עד קבלת תערובת הומוגנית.  12מ״מ.  יש לערבב את החומר עם  30

 היישום של שכבת הטיח התרמי יבוצע על שכבת היסוד בעבודה רטובה. 

 טיח חוץ  10

רמוקיר, כרמית, טמבור או ש"ע, נושא תו תקן, לא יותר הטיח יהיה טיח חרושתי מובא, כדוגמת ט 

ויעמוד בדרישות לסביבה ימית    2ו  1חלק  1920יצור טיח באתר. הטיח יבוצע בכפוף לאמור בתקן 

 עם מייקים. 

 העבודה מתייחסת לביצוע הטיח על קירות החוץ של המבנה, וכוללת את המפרוט להלן: 

אבק, לכלוך ושמן. יש לבצע ניקיון ע"י שטיפה בלחץ  הכנת השטח כוללת ניקיון המשטח משאריות 

 אטמ'. 200מים עד 

 יש להגן על הקירות בזמן עבודה משמש ישירה   

 יש לבצע אשפרה של הטיח על ידי השקיע  

 . בחיבור בין חומרים שונים בלוק ויציקה  

  1:3ס ביח  2שכבת הרבצה: תבוצע שכבה מקשרת של חול ומלט ודבק אקרילי כדוגמת בי גי בונד  

 10%בהתזה ע״י מכונת שפריץ או ע״י   מריחה וחספוס, לתערובת יש להוסיף ערב בכמות של 

מכמות המלט על גבי כל שטחי החוץ תבוצע שכבת הרבצה חרושתית,  שכבת ההרבצה תחשב 

 כלולה במחיר הטיח ולא תמדד בנפרד. 

 טיח החוץ יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד.  

 ק"ג למ"ק מלט מוכן. 100הטיח יבוצע, אמור עם תכולת צמנט של  

 ורשת אינטרגלס  1:3הטמנת צנרת בקיר לאחר חציבה והטמנת הצנרת סגירת חורים בצמנט  
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 ולפי הדרישה לעמידות הטיח בסביבה ימית.  1920עובי הטיח יהיה כמפורט בתקן  

 מ"מ.  4על  8ה בחתך של בכל נקודת מגע בין טיח על קיר ותקרה, יבוצע חריץ הפרד 

 תיקון שטחים של בטונים פגומים.  11

מ"מ לפחות.  12ביצוע טיח צמנט חלק בשכבה אחת על הקטע המתוקן, עובי שכבת הטיח יהיה   

, בתוספת מוסף,  המוסף לתערובת הטיט יהיה   1:  3צמנט ביחסי נפח   –תערובת הטיח תהיה חול 

" 1" מתוצרת "ב.ג. פולימרים" או "ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או "סיקה 2 מסוג "בי.ג'י.בונד

" תוצרת "כרמית" או "אקריל  200" או "בונד Bonsal" תוצרת "Acryluc Additiveמתוצרת "סיקה", או "

 " תוצרת "טורו" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח. 60

 לאחר ביצוע שכבת הטיח יש להשקות היטב במים.   

 חוץסדקים טיח  12

 סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח לפני שליכט מינרלי, יטופלו כדלהלן:   

 " 122תבוצע סתימת החריץ ב"סיקה טופ  -אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח  

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

 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם: 

 לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות בבניין. כל תיקוני הטיח הדרושים,  .1

שכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י      .2

 המפקח. 

כל המוספים, ההכנות והגמורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות היצרנים ו/או   .3

ו/או כל  אמצעי אחר הדרוש  שיידרשו ע"י האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד 

 לשם הידבקות הטיח לרקע שמתחתיו.

הכל עפ"י הוראות   -חיתוך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חרוץ בשטחי טיח שונים  .4

 האדריכל. 

 הרבצה וטיח צמנט באזורים המיועדים לחיפוי. .5

 הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם.   .6

 פנדית בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף. פינות רשת אקס .7

 סדקים לאחר שליכט מינראלי יקולף הקיר ויבוצע מערכת טיח ושליכט חדשים ב 

גימור הקטע המתוקן עם חומרי גמר שונים כגון: טיח מסוגים שונים, צבע מסוגים שונים, ציפויים   

כחלק מהגימור של כל   קשיחים מסוגים שונים וכד', אינו כלול במסגרת סעיף זה. הגימור יימדד

 הקיר, במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

 טיח גבס   

 כללי 13

   .שכבות רופפותוצבע ,ניקוי התשתית מאבק ,טיח ישן ,שמן תבניות לפני תחלית העבודה יבוצע  

 חובה לבצע פריימר על פי המפרט שלהלן  : , יח על גבי בטוניםלפני יישום הט 

ליטר  5) 1.5:5יחד עם טיח גבס ביחס של   xפוליבנד  יש להכין ולערבל פריימר מסוג .1

 ק"ג גבס( בדלי.  X +1.5פוליבנד 

 דקות ולערבל שוב.   5יש לערבל היטב, להמתין  .2

 יש ליישם את הפריימר באמצעות מברשת או רולר  .3

,יש ליישם את טיח הגבס כרגיל ,כל עוד הפריימר דביק )לפי  מיד לאחר יישום הפריימר .4

 .שעות לפני מריחת פריימר  12בדיקת אצבע ( ולא יאוחר מ

 הכנת המוצר בצורה ידנית:  14

  ,מכני ,עד לקבלת תערובת אחידהליטר מים בעזרת ערבול  18ק"ג עם  25יש לערבל שק במשקל  

 ובת הומוגנית.   עד לקבלת תער לאחר מספר דקות יש לערבל שנית 



49  

49 

  חתימת הקבלן :    בע"מ  כלכלית לפיתוח מעלה אדומיםהחברה ה

 

 .  (ג'יישום הטיח נעשה בעזרת כף טייחים וסרגל .החלקה תבוצע על ידי מרית )מאל 

 בצורה מכנית:   הכנת המוצר   15

יש להתאים את כמות המים למכונה ,כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה  

 סמיכה מדי  .  

יש להתיז את הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר .מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר   

 ס"מ מהקיר 10-15קבלת שכבה אחידה ורציפה . ס"מ.  המרחק המומלץ מהקיר הוא כ

מטר .בשלב זה יש למרוח את   1.8באורך   Hמתבצעת עם סרגל אלומיניום בצורת  מריחת הטיח 

 הטיח ,ולקבל שכבה אחידה בעובייה על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים  .

 החלקת הטיח:    16

 החלקת הטיח נעשית לאחר ייבוש מלא של הטיח  . 

דקות ,ולשפשף את  10-15 מ"מ על גבי הטיח הקיים ,להמתין  2-יש למרוח טיח גבס בעובי של כ  

הטיח עם ספוג בתנועות סיבוביות ניתן לקבוע את תחילתו של שלב זה על ידי הנחת אצבע על פני 

 הטיח  .

להחלקה סופית וקבלת פני שטח -יד לאחר סיום השפשוף ,יש להחליק את הטיח עם מרית  . מ 

 טבול במים  .   חלקים במיוחד ,חוזרים על פעולה זו תוך הרטבה של הקיר בעזרת ספוג

ימים   7צביעה: טיח גבס ניתן לצבוע בכל סוגי הצבעים .את שלב הצביעה יש להתחיל לפחות  

לאחר סיום הטיוח וההתייבשות .לפני יישום צבע אקרילי כלשהו יש לבצע שכבת פריימר על בסיס  

 . מים כ"בונדרול."  כולל גובלים לשמירת עובי אחיד וישור של הטיח

 טיח "דק" 17

מ"מ המשמש להכנת משטחי קירות ועמודי בטון   8 -שור בטונים. הכוונה לטיח בעובי של כטיח ליי 

 לצביעה ו/או לציפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מישרת.

 טיח פנים וטיח חוץ רגיל  

 דרישות כלליות  18

ימים ורק לאחר מכן ליישם את השכבה השניה. את הטיח  2יש לאפשר את השכבה התחתונה  

ימים לפחות. יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח רשאי  3במצב לח במשך  הגמור יש להחזיק

לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות  

 ובכל מקום לפי דרישת המפקח וכן עיבוד בקווים מעוגלים ומשופעים .

ה )שליכט( יבוצע בקטעי טיח המיועדים לצביעה  הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים שכבה עליונ 

 קטעי טיח שמיועדים לציפוי שליכט דקורטיבי יבוצעו ללא שליכט. 

 העבודה כוללת: 19

 שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים . 

ובתוספת מוסף סנטטי דוחה מים ,  1:3ביצוע שכבה ראשונה )הרבצה( במלט צמנט וחול גם ביחס  

" במינון לפי   413"ג למ"ק מלט מוכן, מוסף יהיה דוגמת "סולן ק 400 -תכולת הצמנט לא פחות מ

הוראות היצרן או שווה ערך. סומך התערובת יהיה ממין השמנה הסמיכה. הרבצה תבוצע על הקיר 

 מ"מ. 4בכך טייחים ותכסה באופן שווה את כל השטח בעובי מינימלי של 

 מ"מ לפחות.  15ביצוע שכבה שנייה בעובי של  

ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן ותמיסת חומר סינתטי דוחה מים )כגון:   200הרכב המלט )טיט( :  

 מהתערובת(.  5%, בכמות של   3:1או שווה ערך מדולל  474מלפלסט, סולן 

 השכבה תעובד בשפשפת עץ, פני השכבה יהיו חלקים ללא חורים ו/או סדקים.  

 עבודה כוללת עיבוד גליפים , קנטים, פינות וכו'.  

לת העבודות יימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש מוחלט, לפני התח 3יש לבצע אשפרת הטיח במשך  

 שכבת הציפוי העליונה.על 
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במידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה ציפוי דקורטיבי מחוספס מורכב משרפים אקרילים, או         

 . תמיסות שרפים סנטטים עם אגרגטים

יל תכיל במקום הסיד, מוסף מתאים אחר אשר יאפשר השכבה השנייה )המיישרת( כמפורט לע 

הציפוי העליון , הכל בהתאם להנחיות והוראות של יצרן  את עבודות ולא יתקוף מבחינה "כימית" 

 בכתב הכמויות. הציפוי העליון ובתאום עמו, כל זה ללא תוספת למחיר 

 שליכט צבעוני בחזיתות ובקירות פנים  20

 כללי  

ליכט צבעוני של תרמוקיר או ש"ע כגון: נדיר ו/או גימורן. ו/או שליכט צבעוני יהיה מסוג ש .1

 חברה אחרת על פי החלטת האדריכל  

 מ"מ. הכל על פי הוראות היצרן.  3 -עובי השליכט כ .2

 ביצוע   

ללא הפסקות  ביצוע השליכט לפי הנחיות היצרן, כמו כן על הקבלן לבצע שליכט .1

עבודה. במשטחים שלמים יש להימנע מ"תפרים" נראים לעין. למפקח שמורה הזכות 

 לדרוש מהקבלן קילוף וביצוע מחדש במקרה ביצוע ה"תפר".

במקרה כזה עלות החומר והעבודה גם של הקילוף וגם של השליכט ו/או פעולה אחרת   .2

 שנדרשת לביצוע תקין של המערכת  תחול על הקבלן.

 פילוס ופינות סרגלי  21

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיח מישורי בעובי   

 אחיד של כל השטח. 

 פינות לטיח פנים יהיו עם פינות, פינה גרמנית או שווה ערך. 

גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח .גם במסגרות של חלונות ופתחים בכלל  מיוצבים הצומנט  

 בדיקה עם פלס  ומדידת צלעות לאחר 

 דוגמאות   22

על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים כולל ציפויים מינרלים )קני טקס, שליכט דקורטיבי   

מ"ר לפחות מכל סוג טיח לאישור המפקח, את הדוגמא המאושרת ע"י  2.0 –מינרלי( בשטח של כ 

 באישור המפקח המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין וקבלתו. ו/או  

 תיקונים בטיח חדש אחרי עבודות שונות   23

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון: נגרים, מסגרים,  

רצפים, חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין טיח חדש לקיים יבוצעו ע"י הקבלן  

 ללא תשלום נוסף. –טיח  -במסגרת עבודות

 רשימת עבודות והספקת חומרים )קבלן(  24

הספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט שליכט רגיל, פינות גרמניות למעט   

 שליכט צבעוני

טיח חוץ כולל הרבצה צמנטית, התזה של חלב צמנט על בטונים בתקרה קירות מרתף עמודים  

 וקורות כולל מרתף, כולל תיקוני בניה. 

 גבי מזחלות מים בגגות.ביטון וטיח על  

ביטון משקופים עיוורים, חלונות, דלתות וצנרת חשמל תחבושת אינטרגלס , מים ומזגנים, תיקונים   

 לאחר התקנות צנרת ברצפה לבטן עם סומסום. 

 ניקיון הבית והמגרש בסיום העבודות ריכוז הפסולת במקום אחד באתר ופינויו.  

הרכבה מחדש לצורך ביצוע   - טיח שחור, שלב ב'   -הספקה והתקנת פיגום שתי פעמים,) שלב א'  

 שליכט צבעוני( קשירת הפיגום אך ורק עם מוצמדות דרך החלונות ללא חוט שזור ופלנקות. 

 צול בפלטות אקוסטיות וגמר טיח ושליכט .)על פי הצורך(.  "4סגירה צינורות  

 השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקנות.  

 טיח פח גרמנית. למעט פינות שיבצעו בסרגל באישור המפקח בלבד.כל פינה תבוצע עם זווית  
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 עבודות ריצוף וחיפוי  - 10פרק 

 הערות מיוחדות 

 הזמנת הריצוף והחיפוי  1

לפני ביצוע ההזמנה, בהתאם לתוכניות הריצוף  SHOP DRAWINGהקבלן יכין על חשבונו תוכניות  

 והחיפוי  שימסרו ע"י האדריכלים.

שה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך שיבוצעו ע"י הקבלן ועל  חיתוך אבני הריצוף יע 

 חשבונו. 

בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני ריצוף לאישור  

 האדריכלים, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.

וגשו ע"י מתכנן חיפויי אבן/שיש מטעם הקבלן ועל חשבונו  פרטי ביצוע בהתאם למקרים השונים י 

 לאישור האדריכלים. 

 פרטי התקנה יוגשו גם הם ע"י מתכנן חיפויי אבן/שיש מטעם הקבלן ועל חשבונו לאישור המפקח.  

 מבנה החומר ותכונותיו  

תעמוד  האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום גידים חרסיתיים ואשר  

, חוזק מזערי 1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל  440 -מ"מ ל 2.0 -ברמת שחיקה לא מעבר ל

 ק"ג/מ"ק.  2,600 -, ומשקל מרחבי כ5חוזק מזערי לכפיפה )מגפ"ס(  60ללחיצה )מגפ"ס( 

 .  הקבלן ישלים בסומסום לריצוף במקומות ובכמות שתדרש לכך ,התוספת הנ"ל כלולה במחיר היח' 

 קים  מילוי מיש 2

המישקים ינוקו  משאריות טיט לפי הנחיות היצרן וללא כלים מכניים,  פסולת דבקים ולכלוך. מילוי   

מ"מ.  מגוונת לפי  4או שו"ע, ברוחב מינימלי של  MAPEIמישקים יעשה ברובה אקרילית מתוצרת 

 בחירת האדריכל. 

הביצוע בהתאם להוראות היצרן. )הערה: רוחב המישקים, באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות יהיה   

 מ"מ. רוחב המישקים ישמר ע"י אביזרים שומרי מרחק(.  4

 או שוו"ע.  MAPEIבאזורים רובים הרובה תהיה אפוקסית מתוצרת  

ריצוף ,אך לא לפני במערכת שהותקנה באמצעות טיט יש למלא את המישקים לאחר סיום עבודות ה 

ימים לפחות. את המישקים הרגילים יש לאטום ברובה מסוג "אולטרהקולור" או   10שחלפו 

 או שוו"ע .     MAPEI"קרפוקסי" מתוצרת 

" או   410" או "אלסטוסיל   355איטום מישקי הפרדה ומישקי  התפשטות ייעשה  במוצר "אלסטוסיל  

 שוו"ע. 

 ר התייבשות מלאה של הרצפה. יש לבצע את כל פעולות האיטום לאח 

 ".  410" או  "אלסטוסיל   355את מישק ההפרדה בין הרצפה לקירות יש למלא בחומר איטום "אלסטוסיל  

 הגנה על שטחים מרוצפים  3

על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס או כל שיטת  

מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח, אולם בכל 

 במרצפות.

 ניקוי כללי  4

בגמר הריצוף על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה   

וניקוי, וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק  

 הטבעי של החומרים. 
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   TOLERANCES -ת  סיבולו 5

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:  

 מ"מ  0.2ורוחב  אורך .1

 מ"מ  0.5עובי  .2

פרומיל  0.25פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה ממישוריות  0.3חריגה מניצבות  

 מהמידה הארוכה ביותר של האריח.

 ריצוף 

 כללי 6

במפרט הכללי הבינמשרדי, כל התקנים הישראליים  10עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו לפי פרק  

 והמפמ"כים הרלבנטיים במהדורתם המעודכנת  ועפ"י המפורט דלהלן.

במפרט הכללי הבינמשרדי, כל התקנים הישראליים  10עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו לפי פרק  

 עודכנת  ועפ"י המפורט דלהלן.והמפמ"כים הרלבנטיים במהדורתם המ

כל עבודות הריצוף באריחים קרמיים, גרניט פורצלן, שיש ואבן יבוצעו בהתאם למפרט  הבינמשרדי   

 )כולל גיליונות תיקון(.   3חלק  1555ות"י 

עבודה שיימסרו     צורת ההנחה, שילוב הדוגמאות, העיבודים, המפלסים וכיוצ"ב ייקבעו בתכניות 

 לקבלן לפני הביצוע בפועל של הריצוף/חיפוי.

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הנחה בדוגמאות, שילובים, עיבודים  ריצוף וחיפוי באלכסון וכד,      

 אלא אם מצוין  אחרת במפורש בכתב הכמויות. 

 בכל עבודות הריצוף בגרניט פורצלן ובאבן המלט לשימוש יהיה  מלט לבן.  

 .2279נגדות להחלקה לא תהיה קטנה מהנדרש בת"י ההת 

 . 1חלק  5566ריצופים מאבן טבעית יהיו לפי ת"י  

 חומרים  7

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר.  כאשר על האריזה מצוינים שם   

 היצרן ופרוט טכני לגבי המוצרים הארוזים. 

האדריכל ואדריכל הפנים, באמצעות המפקח דוגמאות  לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן לאישור 

 ( של המפרט הכללי.10004של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם למוגדר בסעיף )

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף והחיפוי אשר  

 נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור.  יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק

חומרי הריצוף והחיפוי ודוגמת הנחתם יאושרו ע"י האדריכלים לרבות הגוונים השונים ואפשרות  

 הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור. 

על הקבלן לדאוג לאספקת כמות מספקת של אריחים מאותה סידרת ייצור שתספיק לביצוע כל  

 סידרת ייצור )לרבות פחת(.חלקי המבנה באותה 

לאחר אישור החומרים  יבצע הקבלן דוגמאות בשטח של הרכבת כל סוגי הריצוף והחיפוי לצורך   

יום.   28בצוע בדיקות, לרבות בדיקות חוזק הדבקות. יש לקחת בחשבון כי יבוצעו  בדיקות גם כעבור 

 אין להתחיל בעבודות הריצוף/חיפוי טרם אישור המפקח. 

לבצע בדיקות נוספות מזדמנות בכל שלב ושלב ולדרוש החלפת חומרים. הבדיקות  המפקח רשאי  

 תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת. כל הבדיקות על חשבון הקבלן.

 חיתוך מרצפות/אריחים  במשור  8

חיתוך לוחות שיש /אבן/ אריחי קרמיקה  ואריחי גרניט פורצלן, יעשה אך ורק במשור מכני מסתובב   

 מיוחד למטרה זאת. 

 .מ"מ מקסימום 1סטיות מותרות ב יו מדויקותחומר הציפוי יה מידות 
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בעלי זווית מדויקת בהתאם לדרישות, בלא כל "גרדים" על שטח פני הריצוף או על החיתוכים יהיו   

 הקנט סביב היחידות. 

 הנחת הריצוף  9

ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת" האריחים  

 שמתחת, תוך כדי יישורם.  לשכבה

 לפני הנחת האריחים, אין צורך להשרותם במים.  

 עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד או ספוג רטוב.   

מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח, המידה תשמר ע"י שומרי מרחק  4רוחב הפוגות יהיה לפחות  

 האריחים ולפני ביצוע הרובה. מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת 

 ריצוף על מילוי  10

 כללי 

התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמנט )טיט(  עשויה משכבת סומסום. גובה שכבת  .1

 ס"מ. 10הסומסום יתואם לפי גבוה המילוי הנדרש ולא יעלה על 

 באמצעות מלט צמנט )טיט( תבוצע התקנה  .2

 יישום 

בנפח וחול סיליקה  1תערובת: צמנט חלק התקנת האריחים  בהדבקה נעשית באמצעות  .1

ממשקל הצמנט בתוספת  15%" בכמות של   460חלקים בנפח בתוספת ל"טקס  2נקי  

 מים לקבלת עבידות מתאימה.

יש למרוח שכבה דקה של "דבק פורצלן"   לכךנוסף ב יש לפזר את הטיט על התשתית .2

 ללא סירוק,על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים. 

 יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב. .3

אפשרות נוספת: למרוח את  גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמנט, חול ו  .4

 "המפורטת בסעיף זה. 460"לטקס 

שעות מעת הערבול וההשמה   6יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך  .5

החול  המיוצב לא יתערבב עם החול הנקי  של שכבת החול המיוצב. יש להקפיד ש

במהלך ההנחה.יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט תוך שמירה על מישקים 

במידות הנדרשות ,במקומות בהם נקבעו מישקי ביניים יש לחרוץ את שכבת הטיט ,לאחר 

שהתייצבה,לכל עומקה וברוחב המישק, יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש 

יגיעו למפלס המתוכנן,ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים.יש לנקות את גומי,עד ש

 שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה. 

 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.  .6

 ריצוף בהדבקה  11

 כללי 

גרנירפיד"   התקנת  האריחים בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים "דבק פורצלן" או  " .1

 או שוו"ע.   MAPEIמתוצרת 

 יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה".  מריחת התשתית וגב האריח .2

 יישום 

יש למרוח באמצעות כף טייחים, תוך הידוק אל התשתית שכבת דבק ראשונה, שעובייה   .1

 מ"מ, כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.  1 -אינו גדול מ

הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה. יש  יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי  .2

 לסרק באופן אחיד בעזרת מרית משוננת במידה המתאימה.

נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח , לשיפור  .3

 ההיצמדות ולמילוי החריצים. 

 יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים  כל עוד הדבק טרי. .4
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יד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי ,יש להצמיד תוך לחיצה, כדי יש להצמ .5

להבטיח שטח מגע מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך שמירה על מישק אחיד  

 במידות הנדרשות. 

 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.  .6

 תשתית בטון או מדה  12

 כללי 

ס"מ. לא יהיו אזורים מתחת    3 –ס"מ  1.5יה עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יה .1

 לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט.

 יישום 

בנפח וחול סיליקה  1התקנת האריחים  בהדבקה נעשית באמצעות תערובת: צמנט חלק  .1

ממשקל הצמנט בתוספת  15%" בכמות של   460חלקים בנפח בתוספת ל"טקס  2נקי  

 מים לקבלת עבידות מתאימה.

שעובייה אינו   למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק פורצלן" חובה .2

 באמצעות כף טייחים. כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית., מ"מ 1 -גדול מ

: למרוח את התשתית ואת גב האריח בתערובת הטיט העשויה  צמנט אפשרות נוספת .3

 " המפורטת בסעיף זה. 460חול ו"לטקס 

 שכבת  טיט בעובי הנדרש.דבק הטרי יש למרוח העל  .4

 .( רטוב על רטוב)את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית  מצמידים .5

 תפרים   13

 1:1מ' לכל כיוון. היחס האופטימלי למידת תפר התפשטות הוא   7 - תפרי התפשטות יבוצעו כל כ 

 -חומר מילוי התפר יהיה גמיש  2:1בין רוחב לגובה, אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על 

ק גמיש על בסיס פוליאוריטן חד קומפוננטי, סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת   מסטי

 מתוצרת חב' "ווקר", או שוו"ע.  410אלסטוסיל 

 אופני מדידה ותכולת מחירים  14

 .מחירי סעיפי עבודות הריצוף והחיפוי  כוללים את כל האמור במפרט הכללי ובמפרט מיוחד זה  

קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל  ומשופע וללא  ביצוע העבודות בשטחים  

 כל הבדל במיקום, בגודל ובצורת השטח. 

מילוי המישקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברובה" בגוון שיבחר על ידי האדריכל והברקה   

"תוספרובה"  לפני מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" בתוספת חומר נגד סדיקה כמו 

 של נגב טכנולוגיות או שווה ערך.

 עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.  

חיפוי על גבי קירות בטון, קירות מטויחים, קירות גבס , ללא כל הבדל, אלא אם צוין אחרת בכתב   

 הכמויות.

בקשתות על ידי   חיתוך אריחי הריצוף והחיפוי  בצורות שונות בזויות שונות, לרבות חיתוך עיגולים 

 מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים.

 גמר שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם. 

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף והחיפוי לפי דרישת המפרט והמפקח.  

 עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט.  

ם וכל פתח אחר ע"י חיתוך מדויק של האריח, הכל עיבוד סביב פתחים של צינורות, מעקות, שרוולי 

 לפי אישור המפקח, וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי/ריצוף לאחר הרכבת האלמנטים השונים.

 עיבוד מסביב לשקעים לאביזרים שונים .  

 שכבת הרבצה מטיט צמנט ושכבה מיישרת  מטיט כנ"ל מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה. 

 יז, אלומיניום/נירוסטה במקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף שונים. פרופילי/ספי פל 

 פינות אלומיניום בפינת קירות מחופים קרמיקה/גרניט פורצלן. 
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 מפתני דלתות מפליז/אלומיניום  

 פינות אלומיניום בקירות מחופים קרמיקה.  

ומר , גמר פינות סרגלי אלומיניום לבחירת האדריכל להפרדה בין חומר לחכוללים סעיפי הריצוף  

 בחיפוי הקירות.   

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט הכללי.  
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 עבודות צביעה - 11פרק 

   :הנחיות לבצוע

 כללי 15

הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל, לפי קטלוג יצרן.  הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה  

האדריכל. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר  לדרישות 

באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך 

העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור 

 ל הקבלן להמשיך בצביעה.הדוגמא מחדש יוכ

הוא מספר מינימלי    11מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק : מספר השכבות 

נדרש של שכבות צבע. בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. שטחים  

יד. מודגשת  שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות, עד לקבלת גוון אח

בזאת כי דעתו של המפקח לעניין זה קובעת. כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון  

 אחיד, יהיו על חשבון הקבלן. 

תיעשה לפי הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית כנדרש לרבות ניקוי.   צבעית קירות ותקרות  

בין היתר גם הסרת לכלוך מכל שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון. הכנת השטח תכלול 

 שומן וסתימת חורים. סוג לרבות כתמי

הצביעה למוצרים מגולוונים תיעשה לאחר תיקון פגמים בגילוון, על ידי צבע  : צביעת מוצרי מסגרות 

מיקרון ותכלול לפחות שתי שכבות צבע יסוד מגינול" אפור ושתי שכבות צבע   30אבץ 

יע תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון פגמים מקומיים בשפכטל, עליון.במוצרים שאינם מגולוונים הצב

 ותכלול לפחות שתי שכבות צבע יסוד תואם לצבע העליון ושתי שכבות צבע עליון. 

 :צביעה בשכיבה 16

 מ"ר ייצבעו בשכיבה   0.5משטחים שגודלם עולה על  

השכבות  יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר:אופן הצביעה בשכבות 

הרשום לכל מערכת צבע הוא מינימלי, מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור באישור  

 האדריכל. כסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן.

 2000סופר קריל  17

תוצרת "טמבור" או ש"ע בגוון   2000צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל  

 חירת האדריכל, הכל לפי הוראות היצרן מפורט להלן:לפי ב

 הכנת השטח ע"י הסרת לכלוך ושומן וסתימת חורים.  .1

 בטרפנטין   30%צביעת שכבה ראשונה בבונדרול מדולל  .2

 .מים 10% -צביעת שכבה שניה ושלישית "משי משי, מדולל ב .3

 סיד סינטטי   18

התקרות ביצוע הצביעה יהיה  מסוג פוליסיד" תוצרת "טמבור", או שווה ערך, ישמש לצביעת 

 כדלהלן: 

דילול מים ייבוש  שעתיים, צביעת    30%ניקוי מאבק ולכלוך, צביעת שכבה ראשונה עם  .1

בגוון לבן. במקרה הצורך רשאי המפקח לדרוש שכבה   15%שכבה שניה עם דילול מים 

 נוספת.

", או שווה מסוג "אקרינול" תוצרת "טמבור צבע מגן אקרילי נגד עובש )אם תהיה דרישה( .2

 ותקרות בשירותים ואמבטיות.  שמש לצביעת קירות -ערך 

 יישום 

 5%ניקוי מאבק ולכלוך, סתימת חורים וצביעת שלוש שכבות צבע עם דילול  .1

 מים  לצורך ייבוש  וקבלת גוון לבן.  15% שעתיים עד ארבע שעות בין שכבה לשכבה .2
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 צביעת חלקים ברזלייםגילוון ו

 שטח  גלוון צביעה וגמר  19

כל חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה  

"מפרט כללי לעבודות צביעה"  - 11ויצבעו בהתאם להוראות המפקח והמזמין ,למפורט בפרק 

 ולמתואר בסעיף זה. בכל מקום בו נדרש גלוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה. 

 תוך המבנה צביעת חלקים ברזליים ב 20

כל חלקי הקונסטרוקציה, תמיכות, צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים או לחילופין  

 50יצבעו לאחר ניקוי חול יסודי בדרגה מסחרית, בשתי שכבות צבע סולפט אלומיניום בעובי 

ים שונים  "לקונסטרוקציות" בגוונ  - מיקרון לפחות, כל שכבה בגוון אחר, ושתי שכבות צבע עליון 

מיקרון בגוון שיקבע ע"י המפקח והמזמין )סה"כ עובי ארבעת השכבות של  50בעובי מינימלי של 

 מיקרון(. 100 -הצבע לא יפחת מ

 צביעת חלקים ברזליים תעלות פח שחור, וציוד חיצוני למבנה  21

עט  ציוד, מפוחים, תעלות, חלקים מפח שחור וצינורות שחורים יעברו ניקוי חול לדרגה של "כמ 

 לפי תקן שוודי. לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן: 2.5לבן" 

המיוצר ע"י טמבור או שווה ערך,  6031ושתי שכבות עליונות מס'  6030שתי שכבות יסוד מס'  

 מיקרון.  150העובי הכולל של השכבות יהיה לפחות 

 רשת מכנית. תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי ניקוי יסודי של המקום ע"י מב 

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון  22

תעלות גלויות מפח מגולוון, כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש וצנרת מגולוונת   

פריימר, שכבה אחת צבע יסוד -יצבעו לאחר ניקוי בממיס שומנים מתאים, שכבה אחת ווש

ם ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה  מיקרון מינימו 40או שווה ערך בעובי  HB - 13צינכרומט 

 מיקרון מינימום.  25בעובי 

 הגוון יקבע ע"י המפקח והמזמין.  

 איכות הגלוון של פחים  23

כל הפחים המגולוונים לעבודות הפחחות )תעלות, ציפויי בידוד וכו'( יהיו מגולוונים מאיכות כפוף   

Lock Quality  90דרגה  525לפי תקן - G מיקרון מכל צד(. 20 )עובי מינימלי של הגלוון 

 איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים  24

בעובי מינימלי של  918כל הפחים והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגלוונו לפי תקן ישראלי  

 מיקרון.  60

 הגנת ברגים ואביזריהם מקורוזיה  25

יקרון או  מ 25כל הברגים, הדסקיות, המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים בעובי מינימלי של  

מיקרון. כל המסמרות יהיו מגולוונות בעובי מינימלי של  12.5מצופים קדמיום בעובי מינימלי של 

 מיקרון.  40
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 מוקדמות

 כללי 1

 החוזה/ המחיר הצעת מבקשת נפרד בלתי חלק המהווהזה  מפרט 

  יעברו כן כמו .בהמשך שיפורט וכפי מתאימה מסגסוגת בחומרים  יבוצעו  האלומיניום מוצרי כל 

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

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

 . (אחרים  או ניאופרן, P.V.C) ספוגי לא פלסטי מחומר חציצה  ידי על

 החומרים יעמדו בדרישות התקנים הרלבנטיים לעמידות באש ולתגובה בשריפה.כל  

 

 העבודה תיאור  2

 של ומלא מושלם לביצוע מתייחסות, חוזה/מחיר הצעת לקבלת זו בקשה נשוא האלומיניום עבודות 

 להלן :  המפורטות העבודות

 . האלומיניום עבודות לכל ומפורט כללי תכנון הגשת .1

 .השונים במפרטים הנדרשים המסמכים כל הגשת .2

 .השונים הפריטים לסוגי הדגמים כל הצגת .3

 .העבודות של מושלם ביצוע לצורך הנחוצות המדידה עבודות כל ביצוע .4

 .הזיגוג עבודות לרבות המפורטות  האלומיניום עבודות כל ביצוע .5

 המפורטים השונים האלומיניום פריטי להתקנת הדרושות התשתית עבודות כל ביצוע .6

 .הפריטים ובתיאור המיוחד במפרט, האלומיניום ברשימות בתוכניות האדריכל, 

   ומסמכים  תכניות 3

 של והתקנה לייצור הנדרש כל את שיתארו (SHOP DRAWINGS) ביצוע תכניותעל הקבלן להגיש  

 ; כדלהלן, בבניין בשלמותם הפריטים

 ;צועי לב מידות עם כלליות תכניות .1

 ; שלמה יחידה המהווה פריט לכל, לפחות 1:20של  מידה בקנה תכניות .2

כל מרכיבי  את המתאריםלפחות,  1:2בקנ"מ של  לפריטים והרכבה ייצור תכניות .3

 ואיטומים למבנה;  השונים בוריםיהחהפריטים, לרבות 

 ומהנדס היועץ, האדריכל י"ע ייבדקו,  הקבלן של וההרכבה הייצור ופרטי העבודה תכניות כל 

עד לקבלת אישור , לתכנון הערות פ "ע שיידרש כפי התכניות את ישנה או/ו  יתקן הקבלן. הפרויקט

 .  האדריכל, היועץ ומהנדס הפרויקט

 .המנהל של  בכתב אישור קבלת אחרי רק היצור להתחלת אסמכתא תהוונה המתוקנות התכניות 

לא  , והיועץ האדריכל ידי על, הייצור ותכניות המפורטות התכניות של בכתב אישורלאחר שניתן  

 יהיה הקבלן רשאי לבצע כל שינוי בתוכניות הייצור, במוצרים או בכל פרט אחר. 

 בדיקות  4

 . המוצרים טיב את להבטיח מנת על התקנים י"עפ  הנדרשות בדיקות לבצע  לקבלן להורות רשאי המנהל 

 כל לבדיקה יאלהמצ הקבלן ועל  ל"כנ הבדיקות לזכות כפופים, וההתקנה הייצור  ושלבי החומרים כל 

 . שיידרש כפי מוצר או פריט

  אויר לחדירת ,למים אטימותם לבדיקת טיפוסיות יחידות של מלא בגודל דגמים במיוחד  ייבדקו 

 .ואנכיים אופקיים לכוחות ועמידות
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במעבדת בדיקה שתאושר ע"י המנהל ו/או באתר הפרויקט, על פי קביעת   תבוצענה הבדיקות 

 המנהל.

 ,הטכני  המפרט דרישות, והרלוונטיים המפורטים התקנים לדרישות בהתאםהבדיקות תבוצענה   

 .הבדיקות את המבצעים המוסמכים הגופים  או/ו והיועץ האדריכל הוראות

 המתוכנן הזמנים לוח את ישבש לאביצוע הבדיקות ש כך, בזמן לבדיקה ימסרו והדגמים המוצרים 

 . העבודות לביצוע

 סדרת את,  חשבונו על, להחליף הקבלן את תחייבנה, מהנדרש נמוכות תהיינה שתוצאותיהן בדיקות 

 . הדוגמאות הופרשו או הדגם נבנה שממנה המוצרים

 הקשורה פעולה מתבצעת בו, מקום או מפעל בכל, עת בכל, לבקר רשאי המפקח או/ו האדריכל 

 '(. וכד, הגימור מפעל, המוצרים מפעל) העבודות בביצוע

 פרופילי אלומיניום  5

 והמתאימה 1068 י"ת דרישות ולפי 6063 מעולה באיכות מסגסוגת יהיו חלולים אלומיניום פרופילי 

 . שהוא שיעור בכל ממוחזר גלם בחומר להשתמש אין .הנדרש הגימור לסוג

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

 יהיה הקונסטרוקטיביים הפרופילים דופן של הסופי עובי. בקצוות סגורים יהיו הפרופילים כל 

 .הסטטיים מהחישובים כמתחייב

 נדרשים   תקנים 6

 לכל םיהרלוונטי התקנים דרישות פ "וע מושלמת בצורה בבניין ויתפקדו  יורכבו, ייוצרו הפריטים כל 

לעבודות אלומיניום   הכללי המפרט הוראות פ "ע וכן  , במהדורתם העדכנית ליום הביצוע,ופריט פריט

 , ובין היתר בהתאם לתקנים המפורטים להלן:12.00 פרק

 .ברזיליות  מתכות לציפוי 265 י"ת •

 . )אילגון( אנודיים לציפויים 325 י"ת •

 . בבניינים ינייםיאופ לעומסים 412 י"ת •

 . זה בתקן הקבועים והמקדמים רוח לעומסי 414 י"ת •

 על חלקיהם השונים לתגובות בשריפה. 921 ות"י 755ת"י  •

 לתאי דואר. 816י "ת •

 . מתכות לגלוון 918 י"ת •

 על חלקיהם השונים לעמידות באש. 2931ות"י  931ת"י  •

 . על חלקיו לזיגוג 938 י"ת •

 לחלונות אלומיניום.  1068ת"י  •

 . לזיגוג על חלקיו 1099 י"ת •

 . ים ומסעדיםלמעק 1142 י"ת •

 . לתריסים על חלקיו 1509ת"י  •

 לקירות מסך.  1568ת"י  •

 לנגישות. 1918י "ת •

 לדלתות.  4001ת"י  •

 לחלונות על חלקיו.  4068ת"י  •

 לפרופילי אלומיניום על חלקיו.  4402ת"י  •

 למסתורי כביסה.  5100י "ת •

 לדלתות אלומיניום 263מפמ"כ  •

 .בהמשך, הפריטים ותיאור זה   מפרט במסגרת שיאוזכרו אחרים תקנים •

 12.00 בפרק כמוגדר םיהרלוונטי הזרים  התקנים יחולו, מסוימים לפריטים ישראליים תקנים בהעדר 

 . הכללי למפרט
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ע"פ דרישת המנהל ימציא הקבלן אישורים על עמידה של המוצרים והחומרים שבהם ייעשה שימוש   

לביצוע העבודות, בתקנים הנ"ל ו/או בתקנים רלבנטיים אחרים, לרבות תקנים הנוגעים לעמידות 

 ו/או לתגובה בשריפה של חומרים וכן לבידוד אקוסטי ו/או תרמי.  באש

 הרכבה  7

, אחרים קבלנים של לעבודתם או/ו  לבנין שנגרמו ליקויים לתקן אחראי יהיה, האלומיניום קבלן 

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

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

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

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

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

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

 . ויוחלף ייפסל פגום חלק או מוצר. אפשריות פגיעות מפני

 .באתר האחסנה או ההובלה בעת שנפגע חלק או מוצר יתוקן לא 

  הייצור תחילת לפני הבניין את ימדוד, כן  על, לבנין מוצריו להתאמת בלעדית  אחראי יהיה הקבלן 

 סעיף הוראות במילוי הכרוכות הכספיות ההוצאות, למבנה המוצר של המידות התאמת על וישמור

 . הקבלן על יחולו, זה

 פחי אלומיניום  8

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

 .  הנדרש לגימור ומתאימה גבוהה קורוזיבית - אנטי עמידות

 . '(וכד לויטרינות שפולים) לפחות מ"מ 2 של בעובי   יהיו,  קונסטרוקטיבי לא לשימוש האלומיניום פחי 

 .חרושתית  מראש מוגמרים בפחים יהיה  האלומיניום פח פוףיכ תהליך 

   סמויים עזר משקופי 9

 המתאים ובחתך מ"מ 2 -מ יפחת שלא בעובי מגולוונת פלדה בפח  יבוצעומשקופי עזר סמויים  

 . העזר משקופי מותקנים בה הסביבה ולתנאי  הבניין של הסיבולת לתנאי, היועץ לדרישות

כל הריתוכים במשקופי העזר יהיו מלאים ויצבעו בצבע עשיר אבץ )לא בהתזה(. לא יאושרו ריתוכי   

 נקודה.

 משקופי עזר סמויים יהיו מבוטנים בהתאם לשיטת הבניה וע"פ פרטים לאישור.  

 פלדה 10

 . 316מנירוסטה  יהיו( חיבור ואמצעי אביזרים, נושאת קונסטרוקציה)  במעטפת הפלדה חלקי כל 

  בגלוון  מגולוונים יהיו פלדה בפחי מבוצעים שאינם אחרים מבנה וחלקי פלדה עוגני, פלדה פרופילי 

 .918 י"לת בהתאם( HOT-DIP GALVANIZING) ר"מ'/גר 270 של בשיעור באבץ חמה טבילה ;חם

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

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

 .חרושתית מגולוונים יהיו פלדה פחי 

 זכוכית  11

 המפורטות הדרישות  גם יחולובתקנים הרלבנטיים האחרים  1099 -ו 938 י" בת לאמור בנוסף 

 .דלהלן בסעיפים

  ,זיגוג של וסוג סוג מכל הנדרשות  ובתכונות, FLOAT בשיטת מיוצרת, מעולה מאיכות תהיה הזכוכית 

 . בהמשך כמפורט

 בתיאור השיטה הגדרות פ "ע המפרט דרישות את התואמת בשיטה יזוגגו הזכוכית חלקי כל 

 .המפורט התכנון פי ועל הזכוכית יצרן והנחיות מפרט  פ "ע ,הפריטים

  הזכוכית כי היא הקבלן  של אחריותועובי הזיגוג המפורט בתיאור הפריטים מהווה עובי זיגוג מינימלי.  

 . הנדרש הטיפול סוג וכן, סכנה באזור הזכוכית לעובי האמור בכל, 1099 י"תדרישות ל תתאים
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בנוסף אחראי הקבלן לכך שהזיגוג בפריטים השונים ייקבע על פי החישובים הסטטיים וע"פ מגבלות  

 הכפף המירבי המותר על פי התקנים

 בכל מקרה עובי הזיגוג לא יפחת מעובי הזיגוג כמפורט בתיאור הפריטים.  

 אור הפריטים. סוג וגוון הזכוכית יהיו לפי בחירת האדריכל וכמפורט בתי 

כיוון החיסום בזכוכיות מחוסמות יהיה אחיד לכל הזכוכיות בבניין. גליות בזכוכיות מחוסמות לא  

 . 938תחרוג מהקבוע בת"י 

 אביזרי פרזול 12

 אך, הפריטים ובתיאור במפרט שנדרש כפי ו התקנים הרלבנטיים פ "ע מדגם יהיו הפרזול אביזרי כל 

 .האדריכלו רויקטהפ  מנהל, היועץ לאישור יובא מקרה בכל

גוון אביזרים יהיה ע"פ בחירת   .בבניין  האלומיניום מוצרי של לזה זהה בגימור יהיו הפרזול אביזרי 

 האדריכל. 

וע"פ הנדרש   סביר ובכוח נוח לתפעול הנדרשות הפעולות כל של  ביצוע יאפשרו הפרזול אביזרי 

 . בתקנים הרלבנטיים

 .מתאימים תפסים או בברגים לאלומיניום יחוברו  הפרזול חלקי כל 

 .ובטוחה נוחה בצורה  הבניין מתוך ממנו  חלק או/ו אביזר כל של תיקון או/ו החלפה יאפשר החיבור 

 . קורוזיה נגד טיפול בלוישק  חומרים או אוקולון כגון מחליד בלתי מחומר יהיו', וכו סביםימ, גלגלונים 

 .316 ם"מפלב יהיו, פתוח במצב  ולקביעתם החלונות פתיחת להגבלת מנגנונים 

 הפרזול יהיה מקורי ומהסוג המומלץ על ידי יצרן הסדרה ובכפוף לאישור היועץ. 

 מוצרים   גימור 13

 בחירת האדריכל.   פ "עבאבקה   בצביעה  או/ו באילגון  יהיה אלומיניום פרופילי גימור 

  צועילבע"י יצרן הפרופילים וע"י יצרן הצבעים,  תמאושרה מצבעה ידי על יבוצעו צביעה או/ו אילגון 

 .  אילגון/צביעה עבודות

 . בלבד PVDF מסוג  בצביעה אלומיניום פחי גימור 

הכנת שטח, לרבות הסרת  של תהליך ,הסופי הגימור יישום לפני ,יעברו והפחים הפרופילים לכ 

שומנים, שטיפה, צריבה וכרומנטיזציה, הכל בהתאם להנחיות יצרן הצבעים ולדרישות תקן  

QualiCoat ו/או לדרישות מקבילות בתקנים מקבילים . 

הצביעה במצבעה מאושרת ע"י יצרן הצבעים. בקרת איכות של טיב הצביעה תהיה ע"פ דרישות יצרן   

זואלית של המשטחים הצבועים, בדיקה מדגמית של עובי הצבע  הצבע ותכלול לפחות בדיקה וי

 ובדיקת הולם. 

  גבי על יישאר המגן כיסוי. ואחרות מכניות פגיעות מפני מוגנים לאתר יובאו   האלומיניום מוצרי כל 

 .הגלם חומר ספק הוראות לפיעד למסירה סופית של העבודות למזמין ו המוצרים

 אחרים גוונים לוחות או/ו RAL מסדרת גוונים לוח פ "עאילגון יהיה ו/או  ופחים פרופילים לצביעת גוון 

 . לבחירת האדריכל

 . מיקרון 60 מ יפחת  לאבאבקה  צביעה עובי 

 . התקן פי על המותרות הסטיות פ "וע מיקרון  20 יהיה האילגון עומק 

 פגמים או קוים, משריטות לחלוטין חלקים  האלומיניום שטחי יהיו  האילגון או/ו הצביעה תהליך לאחר 

 . ביחד הפריטים וכל עצמו בפני פריט כל, אחיד ובגוון אחרים

לפריטים השונים  בחירת גוון סופי .במועד  הנבחרים הגוונים את מהאדריכל לקבל לדאוג הקבלן על 

 תיעשה לאחר אישור דוגמאות כמפורט לעיל. 
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 למיניהם  חיבורים  14

  .אחרת סמויה שיטה או  מהעין  סמויים ברגים באמצעות רק  יבוצעו מכניים חיבורים 

 אטימה  בחומר מריחה או טבילה ידי על יבוצעו , לתבריג הברגים בין או /ו המכניים החיבורים כל 

 .המוצרים בגימור לפגוע מבלי החומר שיירי את מיד  להסיר יש". רטובה"  בשיטה

סוג הברגים והמיתדים ומיקומם יתאים לחישובים  .מתאימה ם"פלב מסגסוגת יהיו  החיבור  בורגי 

 ההנדסיים, למשקל הפריטים ולעומסים הפועלים עליהם. 

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

 .האדריכל  של המוקדם אישורו דרושים, חיבור פרט כולל, אלה חיבורים. אוקולון דסקיות

  במקומות  כתמים יופיעו שלא ובתנאי מותרים(, דומה או) ארגון בגז בריתוך ופחים  אלומיניום חיבורי 

 . הריתוך לאחר, לעין גלויים

 .  בריתוך אושל יצרן השיטה  מוייםבאמצעות אבזרי פינה ס מכניים באמצעים יעשו  הפינות יבוריח 

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

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

 .בשלשה צירים  הבניין מתוך נוח כוונון יאפשרו, הבניין שלד אל האלומיניום מוצרי של החיבורים לכ 

  יהיו האביזרים .הפריטים להרכבת  הדרושים, מפלדה החיבור אביזרי את ויתקין  יספק קבלןה 

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

לא   .כנדרש וחוזק בגודלומיתדים  ברגים באמצעות  ורק אךיבוצע   לבנייןסמויים  עזר משקופי חיבור 

 גדול היהי  לא הבניין  לחלקי וףקהמששל  ם סמוכיםחיבורי יותר שימוש במסמרי אקדח. מרווח בין 

 .יהילשנ אחת חיבור נקודת בין   מ"ס 50 -מ יותר

וע"פ  מהאורך רבע של מהפינה במרחק, המרכז לציר סימטרית הממוקמים  מייצבים גבי על תוצב  זכוכית 

 . לפחות מ"מ 3.0 יהיה  המייצבים עובי. זכוכית ר"מ לכל מ"מ 30 -  המייצבים ורךא .התקנים הרלבנטיים

 מגע וימנעו הזכוכית של רמיתת התפשטות יאפשרו, המתכת לחלקי  הזכוכית קצה שבין המרווחים 

 .למתכת הזכוכית יןב

 .הפרופילים ספק הוראות פי ועל המתאימים התקנים דרישות  פ "ע בוצעוי ניקוז וחורי קדחים 

  בתנאי שנים לאורך עמידים, מעולה ובטיב, הנדרש לתפקוד מתאימיםמשוחלים ו יהיו הזיגוג טמיא 

 . U.V וקרינת יצונייםק אויר מזג

 מחירים   תכולת 15

תכלול את כל הדרוש לקבלת פריטי האלומיניום ו/או קירות המסך  המחיר הצעת, ספק הסר למען 

יכללו את העבודות  י, מחירכשהם גמורים ומוכנים מכל בחינה שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור

 : דאשר לא ימדדו בנפר המפורט להלן

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

 .המבנה מדידות .2

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

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

  או/ו המיוחד במפרט כנדרש ,ישראלי תקןפי  לע עמידותמעבדה ובדיקות  בדיקות .4

 .הפריטים בתיאור

 . הבניין אל ואיטומם סמויים ומשקופים עזר משקופי .5

יריעות  , EPDM יריעותאטמים וכל חומרי האיטום והבידוד התרמי והאקוסטי, לרבות  .6

 . ואחרים , מזרוני בידודILMOD סרטי , בוטיליות

 . מאלומיניום גמר ופחי חיפוי פחי, פרופילים .7

 . השונים לסוגיו  זיגוג .8

 . השונים לסוגיו פרזול .9

 . הפריטים  בתיאור כמוגדר אילגון אוו/ בצבע האלומיניום מוצרי גימור .10

 . אטימות בדיקות .11
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 .באתר והרכבתם מושלמים ודגמים דוגמאות הכנת .12

 . והשלמתה העבודה לגמר ועד העבודה שלבי בכל כנדרש ואחסון הובלה .13

 . לעיל כמפורט וצביעתם הפלדה מוצרי  גלוון .14

 .במבנה האלומיניום פריטי התקנת .15

 .והמפקח היועץ דרישת פ "ע  (AS MADE) עדות תכניות הכנת .16

  על הפריטים לקבלת הדרושות והעבודות החומרים כל אתהעבודות   מחיר יכלול, כן כמו .17

 . כהלכה ומתפקדים מושלמים, במקומם מותקנים כשהם, פרטיהםכל 

 הרמה ופיזור המוצרים בבניין.  .18

פיגומים קבועים, ניידים, מכנים, חשמליים ו/או   - הפיגומים הנדרשים לביצוע העבודהכל  .19

 . תורן פיגומי תלויים או אחרים, 

 של חלקי מעטפת הבניין השונים, שבוצעו על ידו, בגמר עבודות ההרכבה.יסודי   ניקיון .20

 אחריות הקבלן לתקופת בדק הנדרשת על פי החוק ביחס לכל אחד מרכיבי העבודה.  .21

 מדידה  ופני א 16

  הכמויות וברשימת האלומיניום ברשימות או/ו האדריכל בתכניות כמופיע לסוגיהם הפריטים מדידת 

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

  צוין  אםאו  'כיח שהוגדרו פריטים להוציא( "הכחול הספר") הכללי למפרט 12.00 פרק הוראות פי

 . אחרת

 ; ספק הסר למען 17

  אינן, הפריט גודל מידות הנן, האדריכל  ובתכניות האלומיניום ברשימות, במפרט המצוינות המידות 

 .עצמו הפריט של  חיצוניות  מידות בהכרח ואינן בבניה אור פתח גודל מידות

,  קופינג, למיניהם איטום מערכות, סמויים משקופים כגון עזר מערכות כוללות אינן אלו מידות 

 ומשמשים המשלימים אחרים מרכיבים  וכן אחרים ופריטים מסך בקירות יםמרווח לסגירת פלשונג

 . הבניין חלקיל האלומיניום פריט שבין המרווח לסגירת

 .נוסף תשלום בגינן ישולם ולא בנפרד תימדדנה לא, הפריט במחיר כלולה תהיה אלו מערכות עלות 

הקבלן ליידע את האדריכל ו/או המפקח על כל אי התאמה במידות ולקבל את אישורם לשינוי  על  

 המידות לפני הביצוע. 

 .המידות השתנו בו הפריט של היחידה מחיר לשינוי יגרמו לא הפריט בשטח %10  -+/ עד במידות שינויים 

 הפרטים 

 כללי 18

 . הפרויקט אדריכל תכניות פ "וע להלן כמפורט יהיו  והפרזול האלומיניום מערכות 

 לגרוע בלי, אך מהפריטים בתיאורלהלן ו/או  כמפורט הזיגוג הגדרות פ "ע יהיה היחידות זיגוג 

 םבמהדורתעל כל חלקיהם,  938 ת"יו 1099 "ית פ "ע הפריטים בכל הזיגוג יהיה ל"כנ הזיגוג מהגדרות

 .שביניהם המחמיר פ "וע האחרונה

 חישובים סטטיים ועל פי מגבלות הכפף שבתקנים הנ"ל. עובי הזיגוג ייקבע על פי  

 . ל"כנ ישראליים בתקנים כהגדרתה בטיחות בזכוכית  יהיהבאזורי סכנה ומחסומים,   זיגוג 

, ברמה שלא  האחרונה םבמהדורתעל כל חלקיו,   1068ביצוע חלונות ודלתות האלומיניום ע"פ ת"י  

 . Cתפחת מרמה  

פ דרישות יועץ בטיחות ו/או כיבוי אש ו/או ע"פ תוכניות  בפתחים המוגדרים למילוט / חילוץ ע" 

 מ' לרוחב. 0.800 -מ' לגובה ו 1.000 -פתח למעבר נטו יהיה במידות שלא יפחתו מ –האדריכל 

ע"פ דרישת היזם תתבצע בדיקה אקוסטית בדירה לדוגמא ע"י יועץ האקוסטיקה לפרויקט לבדיקת  

 דוד האקוסטי.העמידה של מערכות האלומיניום בדרישות הבי



64  

64 

  חתימת הקבלן :    בע"מ  כלכלית לפיתוח מעלה אדומיםהחברה ה

 

כמויות הרשומות בתיאור הפריטים ו/או ברשימות האלומיניום של האדריכלים הנן לידיעה בלבד   

 ואינן מחייבות. באחריות הקבלן לוודא את הכמויות הנכונות.

 חלונות ודלתות  19

ו/או  AW-75ו/או  AW-65אלובין  תומסדר יהיו קיפ  -לפתיחת קיפ ו/או דרה או/וצירית  לפתיחה חלונות 

 .והאדריכל היועץ י"ע מאושר ע"ש או כמפורט בתיאור הפריטים, 

ונעילה רב נקודתית עם  פתיחה ימגביל ,מקבילים ם"פלב מספריאטם מרכזי,  עםיסופקו  קיפ  חלונות 

מגביל הפתיחה יהיה ניתן לפירוק לצורך ניקיון מבלי לפרק את החלון. ידית הפעלה  .מעביר תנועה

 מ' מפני הריצוף. 1.80ה שלא יעלה על תהיה בצד החלון, בגוב

קיפ יסופקו עם אטם מרכזי, מגביל פתיחה, נקודות נעילה, מעביר תנועה וידית  -חלונות לפתיחה דרה 

 מ' מפני הריצוף. 1.80הפעלה בצד החלון בגובה שלא יעלה על 

ר הפריטים, מתוצרת אלובין ו/או כמפורט בתיאו SL150חלונות ודלתות עם כנפיים נגררות יהיו מסוג  

 .והיועץ האדריכללבידוד אקוסטי,  היועץ י"ע מאושר ע"ש או

פרופילים מחוזקים בהתאם לחישובים הסטטיים ולכוחות   עםיהיו  (ויטרינותכנפיים בדלתות נגררות ) 

 האופקיים.

ביצוע חלונות וויטרינות כולל הלבשות טריקה פנימיות וחיצוניות, לרבות סגירת חריצי הלבשה  

 חיצוניים, לסגירת מרווחים גלויים וכיסוי משקופי עזר.  

מ"מ לרבות הלבשות טריקה פנים  70משקוף היקפי בחלונות חדרי ושירותים יבוצע בפרופיל ברוחב  

 וחוץ. 

לפתיחה צירית   חלונות או/ו דלתות של הפתיחה רינות וחלונות, כיווניכיוון פתיחת כנפיים וסדרן בויט 

וצד סרט המשיכה לתריסים בגלילה ידנית, יהיו על פי תוכניות האדריכל ובכפוף לאישורו לפני  

 ביצוע. 

ספים וחשפי הפתחים )גליפים( יהיו על פי תוכניות האדריכל וע"פ שיטת הבנייה. הביצוע כולל זוויות   

 בועות בצד חוץ להסתרת האיטומים במפגש עם חלקי הבניין האחרים. אלומיניום צ

כל האביזרים לדלתות וחלונות, לרבות אטמים, אטמי זיגוג, מחברים, צירים, ידיות, מיסבים וכל  

אביזרי הפרזול האחרים, יהיו כולם על פי הנחיות יצרן המערכת, מדגם ומספק המאושרים ע"י יצרן  

 המערכת. 

 משקופים סמויים  20

  2התקנת פריטי האלומיניום תבוצע על גבי משקופי עזר סמויים כנ"ל, מבוצעים בפח מגולוון בעובי  

משקופי עזר יהיו   מ"מ, ע"פ פרטים שיוגשו לאישור ובהתאמה לשיטת הבנייה של קירות החוץ.

 מבוטנים בבטון "גראוט", בהתאם לשיטת הביצוע וע"פ פרטים לאישור.

לא   .כנדרש וחוזק בגודלומיתדים  ברגים באמצעות  ורק אךיבוצע   נייןלב סמויים  עזר משקופי חיבור 

 גדול היהי  לא הבניין  לחלקי וףקהמששל  ם סמוכיםחיבורי יותר שימוש במסמרי אקדח. מרווח בין 

 .יהילשנ אחת חיבור נקודת בין   מ"ס 50 -מ יותר

  עם החלון אדן ואיטום  SIKA ב איטוםכולל , הפנימי מצדו הקיר פני עלכאמור  עזרה פימשקוהרכבת  

 . לאישור פרטים פ "ע  EPDM/בוטילית איטום יריעת

 דלתות בשטחים ציבוריים / משותפים  21

צירי צד לפחות מותאמים למשקל הכנף; מחזיר דלת עליון   3פרזול כל אחת מהדלתות יכלול:  

 או ש"ע לאישור.  GEZEמתוצרת  TS-5000כדוגמת 

נגדי חשמלי מחובר למערכת אינטרקום ו/או קודן; ידית מנוף פנימית; ידית משיכה חיצונית מדגם   

 לבחירת האדריכל. 

מ', ע"פ  1.10 -בדלת המוגדרת למילוט ע"פ תוכניות האדריכלים, רוחב מעבר נטו לא יפחת מ 

 התקנות והתקנים הרלבנטיים וע"פ הנחיות יועץ הבטיחות לפרויקט.

צירי צד לפחות מותאמים למשקל הכנף; מחזיר דלת עליון   3לוט כאמור יכלול: פירזול דלת מי 

מתוצרת   CELLINIאו  BERNINIאו ש"ע לאישור; ידית בהלה כדוגמת  GEZEמתוצרת  TS-5000כדוגמת 

SAVIO  או ש"ע לאישור, תואמת נעילה חשמלית עם נגדי חשמלי למערכת אינטרקום; ידית משיכה ,

 האדריכל. חיצונית מדגם לבחירת
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ויטרינות ודלתות אלומיניום וזכוכית בשטחים הציבוריים בקומת הקרקע כוללים ביצוע סימוני אזהרה   

לנגישות על כל חלקיו; ו/או על פי התקנים   1918; ת"י 1.1חלק  1099ע"פ התקן, לרבות ע"פ ת"י 

 ות בפרויקט.ותקנות התכנון והבנייה הרלבנטיים, ועל פי הנחיות יועץ הנגישות ויועץ הבטיח

 גימור המוצרים  22

מתוצרת   Super Durable 7000צביעה באבקה, בצבע מסדרה ב  יהיו  האלומיניום עבודות כל גימור 

 .ובגוון לבחירת האדריכל ופנימיים חיצוניים לפרופילים"אוניברקול" או ש"ע לאישור,  

 מיקרון לפחות למשטחים עיקריים. 60עובי שכבת הצבע יהיה  

 בעה מאושרת ע"י יצרן הצבעים.הצביעה תיעשה במצ 

 שנים לפחות.  15אחריות לטיב הצביעה תהיה לתקופה של  
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 אבן   עבודות – 14 פרק

 כללי 1

  טבעית אבן: טבעית באבן מחופים קירות" 2378 י"לת בהתאם  יבוצעו באבן  הקירות חיפוי עבודות כל 

 ובהתאם"( הכחול הספר)"  משרדי הבין למפרט בהתאם",  החיפוי ממערכת כלליות ודרישות לחיפוי

 .זה למפרט המצורף הכמויות בכתב המופיעות הספציפיות ההוראות פ "וע היצרן להוראות

   קירות חיפוי  2

  יש. מ"ס 12 יהיה 15-ב  בטון גב של המינימלי העובי כאשר פראית אבן בניית בשיטת ייעשה החיפוי 

 המיועד הכלונסאות לקיר מקובעתס"מ   30/30 כל מ"מ 5 קוטר מגולוונת מפלדה עיגון רשת ליישם

 .התכניות לפי, לחיפוי

 .מ"ס 35-כ אחד בשלב בנייה שורות גובה 

 .האדריכל לתכניות בהתאם יהיה  הקיר ציפוי 

 ולא שבור במיקשר תונח והאבן רומבית/מעוינית תהיה ההנחה – כפרית  בבנייה יבוצעו האבן עבודות 

 עם ישר  בקו יימשך לא אחת אבן של מישק. מ"ס 15 של מינימלי ובעומק, בלבד ראשה אלא צדודה

 .האופק כלפי 010-מ בפחות נטוי מישק ייעשה  לא כן כמו, שניה אבן

  כאשר, מ"ס 2.5 עד מ "ס 0.5 יהיה המישקים עובי. הקיר מפני מ"ס 2 עד פתוחים יושארו המישקים 

 .מ"ס 3 יהיה המפגש בפינות  המקסימלי העובי

 . בבנייה ייכללו לא( מ"ס 30-מ  קטן  צלע) קטנות מילוי  אבני 

 האבן ועיבוד נקזים כולל, עיגון רשת, והרכבה עיגון, האבן הנחת, האבן אספקת כוללת העבודה 

 פי על  כנדרש ובגודלן בצורתן ייחודיות אבנים חיתוך וכן  אבנים והתאמת חיתוך, פרט לפי בנקז 

  כנדרש או/ ו, הגלויים הקיר פני כל וחיפוי האדריכל דרישת פי על, בשטח התאמה ולצורך התכניות

 .   בתכניות

 .הנחתן לפני המפקח י"ע לאחת אחת תאושרנה האבנים 

, המפקח אישור קבלת ולאחר, האבן פני וניקוי  תיקון, האשפרה, הבטון  יציקת, הבנייה עבודות בסיום 

 ולא לפחות מ"ס 2 לעומק תהיה ההעמקה, אחרת צויין לא אם. ובכיחולם המישקים בהעמקת יוחל

 באמצעות ההעמקה תיעשה, נמשכים  במישקים היא הבנייה כאשר.  המישק עובי מפעמיים פחות

 .יהלומים מצופה"(, v" בצורת לא) מקבילות דפנות עם גלגל בעל חשמלי מסור

 .ההעמקה ביצוע כדי תוך מתאימים באמצעים לנקוט יש 

 . מראש המפקח אישור טעונים סיתות י"ע המישקים העמקת או קורבורונדום מצופה בגלגל שימוש 

 .המישק ופנים דפנות יורטבו,  הכיחול ביצוע לפני 

 המלט. הכללי  במפרט 14006 בסעיף כמפורט יהיה המישקים לכיחול המלט, אחרת צויין לא אם 

 . חללים ללא בשלמות המישק את ימלא

, שלבים 2- ב יבוצע הכיחול – מ"ס 2 על עולה לכיחול החלל עומק ואם, אחד בשלב  יבוצע הכיחול 

  מלוכסן, פנימה מלוכסן, מחורץ, מגובנן, מקוער, שקוע או בולט: הבאות  הגימור מצורות באחת

 .זה במפרט או בתכניות הנדרש לפי הכל, המישק עובי לכל מרובע בחתך שקוע או, החוצה

 . הבנייה בעת ששימשו מפיגומים אלא, תלויים מפיגומים הכיחול את לבצע אין 
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 מיזוג אוויר  – 15פרק 

 כללי 1

מפרט טכני מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזה. המפרט  טכני  מיוחד זה   

( ולמתקני חשמל 1996משנת  15מהווה השלמה לנדרש במפרט הכללי למתקני מיזוג אויר )פרק 

בודה/מע"ץ (, בהוצאת הועדה הבין משרדית של משהב"ט/אבו"נ, משרד הע1975משנת  8)פרק 

 ומשרד הבינוי והשיכון. 

 היקף העבודה   2

העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים, חומרי העזר ועבודה ביצור   

 ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם.

מפרט זה כולל אספקה והתקנה של כל חלקי מערכת המיזוג והאוורור, הפעלתה ואיזונה על מנת  

 אופן סדיר ותקין כפי שנדרש במפרט ובתכניות הנלוות אליו.  למסרה כשהיא פועלת ב

 העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם: 

 מיזוג אוויר מינימרכזית יחידת  .1

 יחידות עיליות אינוורטר. .2

 ם ומסנן ראשוני. מפוחייחידת אוורור עם שני  .3

 . תעלות אוויר ללחץ נמוך .4

 .בידוד .5

 .  פיקוד ובקרה .6

 . חשמלעבודות  .7

 .הדרכה ויסותים והפעלה ראשונה .8

 .הוראות אחזקה .9

 .שרות ואחריות לשנה .10

 תאור העבודה  3

 ביתן בידוק במעלה אדומים.נשוא הפרויקט הוא  

עם שני מפוחים ומסנן ראשוני, אם אפשרות   CFM 7000חלל מרכזי מאוורר ע"י יחידת אוורור  

 להפעיל יחידה למהירות גבוה, בינונית ונמוכה. 

 עם תעלות. יר תא בודקים ותא עכבים ע"י יחידת מ"א מפוצלת אינוורטרמיזוג אוו 

 חדר תקשורת ממוזג ע"י יחידה עילית לקרור בלבד.  

 שני תאי בידוק ממוזגות בעזרת יחידות עיליות.  

 .Aיחידות מ"א יהיו מדירוג אנרגטי  

 אין דרישה לפינוי עשן.  

 למיזוג אוויר   נתונים אקלימיים

  לתכנון  חיצוני אקלים תנאי

 בקיץ: 4

     32.8°C תרמומטר יבש לתכנון   

   C 40° תרמומטר יבש קיצוני )*(  

 18.5°C  ((78.8°F תרמומטר לח לתכנון  
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 בחורף:   5

    C3°. תרמומטר יבש לתכנון   

   2°C- תרמומטר יבש קיצוני )*(  

באופן תקין וללא תקלות אם )*( במצבים קיצוניים אלה כל מערכות מיזוג האוויר ימשיכו לפעול  

 כי בתפוקה מוקטנת מה שעלול להביא לכך שתנאי הפנים לא ישמרו.

 תנאי פנים לתכנון   6

 לחות יחסית לא מבוקרת  2°C 23 בקיץ:  

 לחות יחסית לא מבוקרת   2°C 20 בחורף: 

 עבודות ע"י אחרים  7

 . החיבור הסופי ללוח ע"י הקבלן.  400/3/50אספקת הזנות חשמליות ללוחות החשמל  

 .  400/3/50או  230/1/50 פוצלותאספקת הזנות חשמליות ליחידות מ 

   אספקת אינדיקציות ממערכת גילוי עשן. 

 אספקת זקפי ניקוז ומחסומי ריצפה . 

ביצוע בסיסים לציוד. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס בהתאם לציוד שיאושר בפועל.  

 בד מהנדס הבניין תכנית ביצוע לפיה יבצע קבלן הבניין את הבסיסים.בהתאם לתוכנית זו יע

 פתחים, קידוחים ואטימתם. 

 תריסי מעבר אויר בדלתות. 

 ביטון שרוולים בקירות ותקרות בהתאם למסומן בתוכניות.  

 תחום הפרק והתקנים  8

הכולל פרק זה מתייחס לעבודות אוורור, סינון, חמום, קירור ומזוג אויר הנקראים להלן בשם  

 "עבודות מזוג אויר". 

כל העבודות, החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים  

 )השייכים לביצוע עבודות אלה( וכמו כן לדרישות הבאות:

 ( על כל פרקיו.ASHRAEמדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום, קירור ומזוג אויר ) .1

 (. SMACNAהאמריקאית של קבלני עבודות פח )מדריך האגודה  .2

 (. NFPAהוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש ) .3

 . 755,  1001תקנים ישראליים העוסקים בבטיחות אש ת"י  .4

( האחרונה של כל תקן. במקרה של REVISIONהכוונה היא לדרישות המופיעות בהוצאה ) 

 תר הוא הקובע. התקן המחמיר יו –דרישות סותרות בין התקנים הנ"ל 

 פרקים אחרים במפרט הכללי 9

בהיותו השלמה למפרט הכללי שייכים לחוזה זה גם פרקים נוספים של המפרט הכללי נוסף על  

 כל הנאמר במפרט טכני מיוחד זה.

 בין יתר הפרקים שעל הקבלן לבצע עבודותיו על פיהם: 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה  - 06פרק  .1

 מתקני תברואה - 07פרק  .2

 מתקני חשמל - 08פרק  .3

 עבודות צביעה  - 11פרק  .4

עם זאת יצוין שבכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט טכני מיוחד זה להוראות הפרקים של  

 המפרט הכללי, הקובעות הן הוראות מפרט טכני מיוחד זה.
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 ציוד וחומרים  10

ט, חדשים  הציוד, החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות המפר 

ומתאימים לתפקידם. הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט  

 הטכני המיוחד, התכניות והחוזה.

ההתייחסות בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט הזה לשמות יצרנים או מספר קטלוגי או מודל  

 החומרים.מסוים באה לציין את דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או 

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים, בעלי אותה רמת  

איכות ואותם פרטים וביצועים אלא אם נדרש במפורש ציוד מסוים או חומרים מסוימים, או צוינה  

 רשימת יצרנים מוגדרת אשר אליה על הקבלן להתייחס בהצעתו.

רנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה דלעיל, עליו לפרט את אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלט 

 ההצעה הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר של ציוד הנמצא ברשימה. 

קביעתו של המהנדס לגבי היות הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית. לשם קבלת  

בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו האישור, יגיש הקבלן אינפורמציה מספקת של הציוד. 

סוג, פעמיים או יותר, הן יהיו מאותו סוג ומאותה תוצרת, אלא אם קיבל הקבלן הוראה אחרת 

 מהמהנדס. 

 הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות.  

 חוקים ותקנות  11

ולתקנות של הרשויות  כל המתקנים והעבודות יבוצעו לפי דרישות החוק המקומי והארצי  

 המוסמכות, בנוסף לכל הנדרש במפרט זה. 

לפי דרישת המהנדס, יבצע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת החומרים והציוד לתקנות   

ולחוקים. הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המהנדס לצורך זה. ההוצאות 

אך אם יתגלה שהעבודה או החומר אינם  הכרוכות בביצוע הבדיקות יהיו בדרך כלל ע"ח המזמין

 מתאימים לדרישות, ינוכה מחיר הבדיקה מהקבלן. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים על חשבונו לעריכת בדיקת התאמת מערכות מיזוג האוויר   

 . על הקבלן לתקן כל שיידרש בהתאם לבדיקה הנ"ל ללא תוספת מחיר.  1001לת"י 

 טיב העבודה  12

בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה, נקיה ומקצועית ע"י בעלי מקצוע מנוסים  כל העבודה תבוצע  

בעבודתם. בדיקה סופית של העבודה והחומרים תיעשה בסוף העבודה. כל הבדיקות והביקורות  

הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו הבלעדית כנדרש  האחרות הן זמניות. 

 במסמכי המפרט. 

 תנאים מיוחדים  13

 בנוסף לדרישות הסטנדרטיות, להלן דרישות מיוחדות לגבי ביצוע מתקני ועבודות מזוג אויר: 

כאשר מצוין במפרט או בתכנית המונח "קבלן" הכוונה היא לקבלן מזוג האוויר. הכוונה   .1

היא שכל העבודות המתוארות במפרט זה יבוצעו ע"י קבלן העבודה הזו שהוא "קבלן  

 מזוג האוויר". 

להרכיב את הציוד במהירות הדרושה בהתאם להתקדמות העבודה ע"י  הקבלן חייב .2

אחרים ובצורה כזו שלא יגרמו עיכובים לשאר הקבלנים. מתפקידו של הקבלן לבוא  

 בדברים עם הקבלנים האחרים לצורך תאום העבודה.

במידה וישנה סתירה בין המפרט לבין השרטוטים ובין השרטוטים עצמם, מתחייב  .3

מפקח ורק לפי הנחיותיו לבצע את העבודה. לא ראה הקבלן ולא הודיע להודיע על כך ל

 על הסתירות, ישא הוא בכל ההוצאות הנובעות מכך. 

התכניות המלוות את המפרט הזה מראות את הסדור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני   .4

שיש לבצע. תכניות מהלך תעלות וצנרת, מקום הציוד וכו' הנם תכניות "למכרז בלבד".  

ם צוין זאת בפרוש ואם לאו יבצע הקבלן תכניות סופיות לבצוע כנדרש. המקום המדויק  א

והסדור של הציוד צריך להיקבע בהתאם לצורה שתתאים ביותר למבנה ולציוד וזאת 

 עפ"י תכניות הייצור של הקבלן כפי שאושרו ע"י המפקח. 
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פ"י תכניות  התכניות המראות את צורת הרכבת הציוד הן מדויקות במידת האפשר ע  .5

הבניין. במקרה שצנרת, תעלות או ציוד עלולים להיתקל בצנרת אחרת, קווי חשמל או  

בהפרעות אחרות יודיע על כך הקבלן למפקח לפני הבצוע ולפי הוראותיו ישנה את מקום  

הציוד ו/או הצנרת כך שלא תהיה הפרעה. שינוי כזה גם יוכנס ע"י הקבלן לתכניות  

 "כמבוצע" שעליו לערוך.

תכניות התחברות ליחידות מיועדות בעיקרן להראות את הצורה העקרונית של   .6

ההתחברות. החבור המציאותי יצטרך להיעשות בצורה מתאימה בכל מקרה כדי לאפשר  

 התפשטות, מעבר אנשים והפחתה במקום כנדרש.

 חצוב ותיקונים, מעבר צנרת ותעלות בקירות, תקרות ורצפות  14

ן ויאתר את הפתחים, החורים והמעברים עבור תעלות, צינורות  הקבלן ילמד את תכניות הבניי 

וכבלים של מערכות הכלולות בעבודתו. הקבלן יספק שרוולים, מסגרות והלבשות עבור מעברים 

 כאלה.  

במקרים בהם יידרש ביטון שרוולים, מסגרות וכיו"ב, הקבלן יקבע את השרוול ו/או המסגרת  

של עבודות הביטון יעשה ע"י קבלנים אחרים בהתאם  במקומם המדויק בצורה יציבה, הביצוע

 להנחיות המפקח ובתאום עם הקבלן. 

באחריות הקבלן לתאם עם הקבלנים האחרים התקנת האביזרים במקומם ובמדויק, ובלו"ז שלא  

 יגרום עיכוב לקבלנים אחרים או לעצמו. 

 לא תשולם כל תוספת כספית עבור הנ"ל.  

 ולים במחיר הצנרת או התעלות החוצים אותם.מעברים בקירות בניה או גבס כל 

 תכניות עבודה, קטלוגים ומפרטי ציוד  15

לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים בדיוק לתכניות   

 העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח. 

סודרת ויגישם לאשור עותקים בצורה מ -4הקבלן יכין תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב 

 המפקח לפי נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח.

 -3לאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ 

 רמות:

 ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים. - מאושר .1

ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות  - מאושר בהתאם להערות .2

להערות הרשומות )אם אינן מפריעות לפעולות אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים  

 ולהעבירם לאישור סופי.

יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בביצוע שום  - לא מאושר .3

 עבודה הקשורה לחומר בלתי מאושר זה! 

ישור המפקח לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד, א 

 התאמתו לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום שנת האחריות של המתקן.

 להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין:  

תכניות אלה יוכל הקבלן  תכניות עבודה של כל הצנרת וכל התעלות. לצורך ביצוע  .1

לבקש ממנהל הפרוייקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן  

הקבלן יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו 

מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל. 

ט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר  היה והמנהל יחלי

 משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש. 

 תכניות אלה יכללו את סדור התעלות, את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.  .2

ערכו לאחר  שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד. שרטוטים אלה י .3

 אושר.  -שהציוד השייך, שהקבלן הגיש לאישור 

תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות. תכניות אלה, לאחר שיאושרו,  .4

 יועברו למתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין. 
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פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה. תכניות אלה יועברו   תכניות .5

 למתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין.

תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן. תכניות אלה יכללו את כל הפרטים  .6

 למקום.כנדרש בחוזה ויביאו בחשבון את חלוקת הציוד לצורך שינועו 

תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש   .7

 שהם יוצרים.

 פרטים ,קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.  .8

 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם. .9

 סכמות מפורטות של לוחות חשמל.  .10

 חשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.תכניות בצוע של לוחות ה .11

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו. .12

פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע   .13

)חומרה ותכנה( לרבות תפ"מ שיוגש לאישור וישמש בסיס  DDC -מלא של מערכות ה

 ת התוכנה לאחר אישורו.לכתיב

 תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח. .14

קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד   .15

 המוצע.

וסיף שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן י  

 הקבלן את פרטיו ובין היתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות.

 או מתקדמת יותר. 14יהיו בתוכנת אוטוקד גרסה  CADשרטוטי  

עם קבלת צו התחלה העבודה יעביר הקבלן לאשור רשימות של כל הציוד המיובא שזמן  

 אספקתו ארוך ושלא נרכש ע"י המזמין. 

המפורטות בסעיף זה, של הכנת מסמכים לאישור, כולל בצוע  כל ההוצאות בגין העבודות 

 תיקונים לפי דרישת המפקח, יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו. 

 יחידות טיפול באוויר   16

 כל מפוח וכל יחידת טיפול באוויר תיבדק, תאוזן ותווסת ובין היתר יבצע הקבלן:  

 הטמפרטורה והלחץ המתוכננים.מדידה ואיזון של ספיקת האוויר בתנאי  .1

 מדידה של סיבובי מנוע )י( המפוח )ים( של המפוח )ים( עצמו )מם( ושל הזרם )ים(  .2

בפעולה תקינה והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע ולכיול מגן יתרת זרם שעל קו  ההזנה 

 שלו.

חרי מדידת הלחצים הסטטיים בציוד במצב פעולה יציב בכל נקודה של היחידה, לאמור א .3

 מסנן, נחשון, תריס ויסות, מפוח וכו'.  -כל אלמנט 

מדידה ע"י מכשירי מדידה מיטלטלים, מדי טמפרטורה ורשמים, של ערכי הטמפרטורה   .4

 הרציפים שלהלן: 

 תרמומטר יבש     מקום המדידה   

 +              כניסת אוויר חיצוני ליחידה .1

 +               לפני ואחרי כל נחשון .2

 +              ביציאה מהיחידה .3

 הסימן )+( מסמן צורך במדידה במכשיר זה. 

 טמפרטורה ולחות יחסית  17

מדידה ע"י מכשירי מדידה מיטלטלים, מדי טמפרטורה ורשמים, של ערכי הטמפרטורה יבש ולח  

 הרציפים בחללים הממוזגים ובכל מקום שיידרש.
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 מפוחים  18

 מדידה ואיזון של ספיקות האוויר של המפוח.  

בי המנוע ושל סיבובי המפוח )בהינע רצועות( והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע מדידה של סיבו 

 ולכיול מגן יתר הזרם שלו. 

 מדידת הלחצים הסטטיים בכניסה וביציאה למפוח. 

 מדידת הרעש שנוצר ליד המפוח. 

 תעלות, גרילים ומפזרים  - מערכות אויר  19

תריסי אספקה והחזרת אוויר, כל הפתחים, בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות, בכל  

 כל המסננים, כל החדרים וכל האלמנטים בהם או דרכם זורם אויר.

 המסננים.  בכלבדיקה ואיזון של כל הספיקות  

 בסוף האיזון יימדד הרעש שיוצרת במערכת בחדר.  

 חזרה על הבדיקות של מערכות האוויר  20

ביניים על כך הוגש למהנדס, יחזור   לאחר שהקבלן ערך את סדרת הבדיקות הראשונה ודו"ח 

הקבלן על סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסיבובים של המפוחים, מצב התריסים  

ומצערות הויסות ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש כפי שיידרש כתוצאה מסדרת הבדיקות  

 הראשונה. 

תוכנן לשביעות רצונו  הקבלן יחזור על התהליך כפי שיידרש עד שכל המערכת תגיע למצב המ 

 של המהנדס. 

 אישור המהנדס להשלמת הבדיקות  21

לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והויסות כנדרש וכמפורט בפרק זה ובמפרט הטכני  

כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון המהנדס, יחשבו  

 ו של המהנדס המתכנן.העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישור

 הרצה והדגמה 

 הרצה  22

בהתאם  -הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו   

 לאשור המפקח. 

)חמישה עשר( יממות פעולה   15כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך  

יום קטעי העבודה )כפי שבא לידי רצופה ללא תקלות. במידת הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי ס

ביטוי בלוחות הזמנים של הפרוייקט(, יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות. הפיצול לחלקי  

 מערכות יהיה רק באשור המפקח. 

 בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת.  

 הדגמה והדרכה  23

של הקבלן שיכלול בכל עת לפחות הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי  

ימי עבודה לפחות. במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן לפני  4טכנאי בכיר מיומן ועוזר, במשך 

צוות התפעול של המזמין וידריך אותו בהפעלת המתקנים, התגברות על התקלות ובצוע פעולות 

 שרות שוטפות. 

 ואחרי שההרצה הסתיימה!  תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח 

הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו הוא מדגים ומדריך.  

מומחה לבקרה,   -במידת הצורך יוצג לגל סוג של מערכת טכנאי אחר. לדוגמא, לבקרה  

 טכנאי מתאים וכו'.   -למפוחים  

 .ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן 
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לאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי שיידרש בנוסף לשנויים  

ולתיקונים שיוכנסו בהתאם להערות המהנדס והמפקח! במידה וסיום העבודות במתקנים השונים 

 לא יהיה באותו מועד, יהיו פעולות ההדגמה וההדרכה מפוצלות.

בהתאם להוראות המפקח ולסיום העבודות  הפרש הזמנים ומידת הפיצול של הימים יקבעו 

 בחלקי המתקן השונים.

 בדיקות איזון, ויסות, הפעלה והרצות  24

העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו, יאוזנו, יווסתו, יופעלו ויורצו   

לשביעות רצון המהנדס ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים. במצבה בעת המסירה יהיו כל 

 מכוילים כנדרש. -המכשירים בכל מערכות הבקרה, הנטור, האינדיקציה  

 לן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים.  עם גמר התקנת המתקן יערוך הקב 

הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש   

 מספר בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות, לאמור סתיו, חורף, אביב וקיץ, עד ארבע בדיקות. 

 במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות: 

 יחידת מיזוג אוויר התפשטות ישירה  

מכונות יבדקו לפני הפעלה ע"י טכנאי מוסמך ע"י היצרן ולאחר שבדיקות אלה יסתיימו   .1

 בהצלחה הן יופעלו ויבדקו אחרי ההפעלה. 

  בין יתר הבדיקות יבצע הקבלן בנוכחות הטכנאי הנ"ל בדיקות וירשום תוצאותיהן כמפורט להלן: 

 אלמנטי העזר שלה רישום של כל נתוני היחידה ו  .1

 רישום של מכשירי ההגנה של היחידה וערכי הכיול של הלחץ, הטמפרטורה הזרם וכו' שלהם.  .2

 של המכונה.  המדידה ורישום של ספיקות האוויר דרך המעב .3

 ואוויר במעבים.  קרר במדחסיםמדידת ורישום של טמפרטורות  .4

 רישום של כל נתוני המעבים, המפוחים אלמנטי העזר שלהם. .5

 רישום ערכי ההגנות השונות. .6

 כל הרישומים האלה יכללו לאחר מכן בספר המתקן. 

 מסמכים ותכניות עדות  25

 עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן:  5לקראת מסירת המתקנים כנ"ל יגיש הקבלן למהנדס  

התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל השנויים,   סט מלא של תכניות .1

התוספות והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים.  

 התכניות ימסרו בתוך תיקים נאים ומסודרים.

טפסים מסודרים ממולאים ,בדוקים, מאושרים וחתומים גם ע"י מבצע הבדיקות מטעם   .2

 המזמין שנוכח בבדיקות. הקבלן וגם ע"י נציג 

 ספר מתקן .3

 ספר זה יכלול בין היתר:   

 תאור המתקנים. .1

 הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטפול בהן. .2

הוראות אחזקה. הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות: אחזקה יומית, שבועית, חודשית  .3

 ועונתית כנדרש.

ים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטים רשימת מנועים ואלמנטים חשמלי .4

וכו' כמופיע בשלט, כוון אוברלואד  בידודהנוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, 

 וכו' כנדרש.

 קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק.  .5

 רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין. .6

 או מתקדמת יותר. Autocad-14י המערכות בתוכנת שרטוט .7

 או מתקדמת יותר.  Autocad-14שרטוטי יחידות מיזוג אוויר בתוכנת  .8
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 או מתקדמת יותר.  Autocad-14שרטוטי חשמל בתוכנת  .9

לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים ע"י המהנדס, ימסור   

לידי המפקח כשהוא ערוך בצורה נאה בתוך  -פר המתקן ס -הקבלן את כל החומר שיקרא 

 אוגדנים מתאימים, סה"כ חמישה עותקים.

 תנאי לקבלת המתקן.  -כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר  

בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי מה שרשום במסמכים שבספר  

 זוקה.המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתח

 ".AS MADEכל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים " 

 תקופת הבדק והשרות  26

חודשים מיום מסירת המתקן. כל   24  -משך תקופת הבדק יהיה כמפורט בחוזה אולם לא פחות מ 

פעולות הקבלן לצורך בדק או שרות ירשמו ע"י הקבלן בספר שינוהל על ידו לצורך זה ושישמר  

 ל המתקן. אצל מפעי

במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את פעולות  

 השרות כמפורט בסעיף זה.

תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, וזאת יעשה  

 12ותוך  2000 – 0800שעות ממועד הקריאה, במהלך היום בין  6על סמך קריאת המפקח, תוך 

 בבוקר.  0800בערב ועד  2000 -שעות ביתר חלקי היממה לאמור מ

הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויספק ויתקין חלק חדש  

 ותקין במקומו. 

חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן   

 תקופת התיקון. במשך 

כמו כן, ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו   

 התקינה.

 במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות הבאות וינהל לגביהן רישום: 

על פי הוראות היצרן, הוספת גז ושמן ובדיקת  יחידות מיזוג אוויר בדיקה מקיפה של  .1

 הגנות.

 החלפת מסנני האוויר ו/או ניקויים התקופתי )המסננים עצמם יסופקו ע"י המזמין(.  .2

 בדיקה, מתיחה והחלפה של רצועות הינע.  .3

 בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו'.  .4

 ניקוי סוללות קירור.  .5

 בדיקה, גרוז ושימון במידת הצורך של המנועים והמסבים.  .6

משך תקופת הבדק בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת איזון המתקן,  כמו כן יערוך הקבלן ב 

 בקרתו ופעולתו התקינה. מספר הביקורות לא יהיה קטן מאשר שש לשנה. 

היה והקבלן לא יבוא לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות על רכישת  

ם ולחייב את הקבלן בכל החלקים ועל בצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרי

 ההוצאות.

 מתקני קירור  27

פרק זה עוסק בתיאור מתקני הקירור לסוגיהם. על הקבלן להתייחס רק לציוד השייך המופיע  

 המפרט המיוחד, כתב הכמויות והתכניות.  -במסמכי החוזה 

 ציוד טיפול באוויר  28

 וד למיזוג וטיפול באוויר. פרק זה עוסק בתיאור הציוד לטיפול באוויר, מפוחים, יחידות שונות וצי  
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 מפוחים  29

 המפוחים יהיו מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר בדפי הציוד, התכניות וכמפורט להלן: 

מ"מ לפחות, במבנה עם  2המפוחים יהיו תעשייתיים כבדים עשויים מפח שחור בעובי של  .1

 חבורי ריתוך וברגים.  

אלף   100,000ים מחושב של  המסבים יהיו כדוריים, מתייצבים מאליהם, בעלי אורך חי .2

 שעות. 

 כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה.  .3

.  HCהתמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם  .4

 של הספק המנוע. בכל תמסורת יהיו לפחות שתי רצועות.  150% -התמסורת תחושב ל

 אוטומטי או שווה ערך שיוגש לאישור.סידור מתיחת הרצועות יהיה   .5

 המפוח יסופק עם מגן בטיחותי על הרצועות עשוי מפח מחורר או רשת.  .6

 סל"ד נומינלי סגורים לחלוטין.   1450/2900המנועים יהיו  .7

 פעמוני הכניסה יהיו תמיד עשויים מאלומיניום. .8

 כל מפוח יהיה מוצר מוגמר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס. .9

 ה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור. מבנ .10

מדוד  Aדציבל בסקלה   70מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים לא יעלה על  .11

 מטר מכל כיוון ,אלא אם נדרש אחרת בטבלת הציוד או בתכנית .  1.5במרחק 

רת הקבלן יערוך במפעל היצרן בדיקת פעולה של המפוחים, יכין עקומת פעולה מסוד .12

 לכל המפוחים ויגיש את תוצאות המדידות על גבי טופס מתאים.

הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית. האיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ הסטטי   .13

 המתוכנן. היצרן יספק תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון. 

לקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן, יוזמן המנהל  .14

 בדיקת הציוד. ל

 ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה. .15

 רק לאחר אישור המנהל ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר. .16

המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע. הבסיס והמפוח  .17

 יותקנו ע"ג מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים. 

במשך שעתיים לפחות.   250ºCי הוצאת עשן יבחרו לפעולה בטמפרטורה של מפוח .18

חוזר -לאותם תנאים יבחרו המנוע, החיבורים הגמישים, משתיקי קול, כונס אויר ומדף אל

 במידה ונדרש. 

 1001המפוחים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  .19

חסיני אש מתאימים מפוחים אלו יחוברו דרך לוח חשמל לזרם חיוני, ויופעלו דרך כבלים  .20

 , ע"י פיקוד ממערכת גילוי אש ועשן . E)90פי תקן )ל

מנוע ובחירת  -לשרטוטי ההרכבה הכללית יתלוו בין היתר חישוב משקלי מערכת המפוח .21

 מבדדים הכל ע"י הקבלן.

בשרטוטים שיגיש הקבלן לאישור יכללו כל פרטי היצור, העמדת מפוחים וחיבוריהם   .22

 .  לציוד, לתעלות ולארובות

 נחשוני קירור/חימום

 התפשטות ישירה נחשון   30

צלעות   ⅝"מ"מ בקוטר של 0.52נחשון הקירור ייבנה מצינורות נחושת בעובי דופן מזערי של   

מ"מ ומספרן כמפורט בטבלת הציוד של   0.18עשויות נחושת או אלומיניום, עובי הצלעות יהיה 

ת יהיה בהרחבה מכנית או הידראולית לפחות. הקשר בין הצינור לצלעו 8 - היחידה ואם לא צוין 

 של הצינור.

 .1½( כשמרווחי הניצבים בין מרכזי הצינורות הנם " staggeredהצינורות יהיו מותקנים לסירוגין ) 
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 . מ"מ ויוטה בשיפוע מתאים לשם ניקוז 1.5הנחשון יותקן בתוך מסגרת מפח מגולוון בעובי מזערי של  

ליברות על אינטש מרובע. הבדיקה תהיה הידרוסטטית נוסף על  300הנחשון ייבדק בלחץ של  

 בדיקה לנזילות על ידי לחץ בתוך המים. בדיקת הלחץ תקבל את אישור המפקח. 

שטח הנחשון יחושב כך שמהירות זרימת האוויר המרבית על פני הנחשון לא תעלה על הרשום  

 בדף הציוד.

הנחשונים יוגשו לאישור, החומר לאישור יכלול תכנית כללית של הנחשון כוון החיבורים, כל  

 חלוקתם למעגלים וטבלת ביצועים.

 מסנני אויר  31

יחידת הטיפול באוויר יצוידו במסננים בדרגות סינון שונות ובעלי יעילות כמפורט בטבלת הציוד   

 וכדלהלן. 

 מסננים ליעילות נמוכה  32

  -, ו ASHRAE 52.2-99לפי מבחן  MERV-4ה יהיו בעלי לפי קבוצת המסננים ליעילות נמוכ 

Aavg≥75%  לפי מבחןASHRAE 52.1-92 . 

מ"מ, מצופים אבץ באלקטרוליזה ובתוכן חומר המילוי.   1.5המסננים יבנו ממסגרות פלדה בעובי  

לה  , בעל צפיפות משתנה, ההולכת וגד2בעובי " AAFחומר זה יהיה עשוי סיבי פיברגלס כדוגמת 

 בכיוון זרימת האוויר, כך שחלוקת האבק המצטבר במסנן תהיה הומוגנית.

מסגרות המסננים ייקבעו בתוך מסילות בבית המסננים, באופן שניתן יהיה להכניסם ולהוציאם  

מצידי בית המסננים, או מצד כניסת האוויר. התקנת המסננים תבטיח שכל כמותה אויר הזורמת 

ולא תהיה עקיפת המסננים ע"י האוויר. פתח הוצאת המסננים   תעבור דרך שטח פני המסננים

 הצידה, ייסגר בפנל וקביעתו תהיה באמצעות תפסים לפתיחה מהירה.

 צנרת קירור מנחושת   33

כל צנרת הקירור בין יחידות העיבוי תהיה עשויה מצינורות נחושת קשיחים ו/או גמישים עם  

 יצרן ולפי כל כללי המקצוע.אביזרים מוכנים. הצנרת תבוצע בהתאם להוראות ה

 קוטרי הצנרת ואורכם יהיו בהתאם להנחיות היצרן.  

 הצנרת תהיה מבודדת בבידוד תרמי בעובי לפי המלצת היצרן.   

 הבידוד יוצמד לצנרת בצורה קפדנית אשר תייצב אותו ותמנע חדירת לחות בין הבידוד והצינור.  

מאליו מאושר ע"י מכון התקנים ויועץ הבידוד יתאים מבחינת התקנים להגדרה חמר כבה  

 הבטיחות.

 לבדיקת נזילות.  PSI 600 -מערכת הצנרת והאביזרים  יבדקו אחרי ההרכבה ללחץ של כ 

יבצע הקבלן ואקום במערכת הצנרת והנחשונים  R-410aלפני מילוי המערכת בקרר מסוג  

 בהתאם לנדרש ע"י היצרן וכמקובל במקצוע. 

דת מיזוג אוויר תאושר לפני מסירתה ללקוח ע"י יצרן היחידות או בכל מקרה, כל התקנה של יחי 

 נציגיו בארץ. 

בתוך הקומה צנרת הנחושת המבודדת, כבלי החשמל והפיקוד יותקנו על גבי תמיכות, ומחוץ  

 לבניין, בתעלות פח מגולוון. 

 כל המתואר לעיל כלול במחיר של הצנרת 

. בחירת קטרי הצנת וגודל ASTM B-280 לפי תקן ”L“צנרת הגז, תבוצע מצנרת נחושת דרג  

המפצלים תבוצע בהתאם להנחיות היצרן בלבד. כמו כן, הקבלן ישתמש במפצלי צנרת מקוריים  

כסף, ללא   5%של יצרן הציוד. כל חיבורי הצנרת ואבזריה  יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם 

וע ההלחמות, יוודא הקבלן  או חמרים אחרים. טרם ביצ (Flux)משחת הלחמה  וללאניקוי מוקדם 

פנימי של הצנרת מגרדים וגופים זרים. במקרה של לכלוך או גופים זרים בצנרת, הצנרת  ןניקיו

)חוטר(. במהלך העבודה,  ר , אשר תועבר בתוך הצינוהתנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיי

או חיבור  \לחמה ויהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים, למעט נקודות בהן מתבצעת עבודת ה

 וכן נקודות דרכן אמור להשתחרר החנקן. 
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 תהליך ההלחמה  34

, דרך הצנרת Bar(6 psi) 0.4בלחץ נמוך  99.95%-במהלך כל הלחמה בצנרת, יוזרם חנקן נקי  

באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מיד  

 יב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת.מהקצה ממנו הוא מוזרם. החנקן חי

פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה. בסיום הליך  

 ההחלמה, יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים.

 מלא של הקטע המולחם.   רהזרמת החנקן בצנרת תופסק רק לאחר קירו 

 התקנת צנרת ומפצלים  35

  "¾. צנרת בקוטר עד 15.1.4עובי צנרת הנחושת יקבע ע"י הקוטר בהתאם לטבלה בסעיף  
תהיה בצורת מוטות. קשתות בצנרת יהיו   "¾)כולל( תהיה גמישה, ואילו צנרת בקוטר מעל 

" )רדיוס ארוך( בלבד. מפצלי הצנרת יורכבו בצורה אופקית או אנכית בלבד Longמטיפוס "

או \. צנרת חיצונית חשופה לתנאי הסביבה תוגן בתוך תעלות פח ו15 בסטייה שלא תעלה על  

 צנרת פלסטיק קשיחה. צנרת פנימית תוגן באמצעות לפלף.

כל הכיפופים בצנרת יבוצעו בעזרת מכופף צנרת תקני בלבד. יש לשאוף למספר כיפופים  

 מינימאלי ובהתאם לתוכנית.  

וול מתאים למעבר הצנרת, אשר יאטם בכל מקום של חדירת צנרת דרך קיר או גג יותקן שר 

 בהתאם בסיום העבודה.  

 בחדירת צנרת דרך הגג יורכב פעמון הגנה, שימנע כניסת גשם דרך מקום החדירה.   

 3.5כל  -מטר, בצנרת אנכית 2.5כל  -כמו כן יותקנו מתלים לתמיכת הצנרת. בצנרת אופקית  

מ"מ לצורך הגנת  1.5בעובי מטר. במקום המגע של הצנרת עם המתלה יורכב פח מגולוון  

 הבידוד של הצנרת. הפח יותקן בצורה כזאת שימנע התכווצות הבידוד.  

 צנרת ואביזריה  36

 פרק זה עוסק במערכות צנרת ואביזריה. 

 מערכות פיזור אויר  37

פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר, ארובות אויר ואביזריהן. התעלות יבוצעו לפי  

 הכללי וכדלהלן. הסעיף המתאים במפרט

 בדיקת נזילות. 38

בדיקת נזילות תעשה בסיום כל עבודות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות מורכבות או   

 או מולחמים. לחץ בדיקה יהיה \לחילופין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו

 38 Bar (550 psi) חת לחץ זה,  . הצנרת תושאר ת99.95%   -. הבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי

 שעות. בזמן שהצנרת תחת לחץ  יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת. 48לפחות 

 בידוד.  39

הבידוד יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס גמישים בעלי עובי דופן מינימאלי כמצוין בטבלה מצ"ב. כל   

כבת קצוות הבידוד יודבקו בעזרת דבק מתאים. כל צנרת חיצונית תלופף בתחבושת ותמרח בש

סילפוס לבן. לחילופין, תונח הצנרת בתוך תעלות פח מגולבן, צבוע עפ"י דרישת המזמין. 

 עבודות הבידוד יושלמו רק לאחר קבלת אישור המזמין על סיום הליך בדיקת הנזילות.  
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קוטר  
  חיצוני

 )אינטש(

סוג  
 צינור

עובי דופן 
  ימינימאל
 )מ"מ(

בידוד  
 ימינימאל

 )באזור ממוזג( 

בידוד  
 ימינימאל

)באזור לא 

 ממוזג(

 13 9 0.8 רך  "1/4

 13 9 0.8 רך  "3/8

 13 9 0.8 רך  "1/2

 13 9 1.0 רך  "5/8

 13 13 1.0 קשה \רך "3/4

 13 13 1.1 קשה \רך "7/8

 19 13 1.2 קשה "1-1/8

 19 13 1.2 קשה "1-1/4

 19 13 1.4 קשה "1-3/8

 19 13 1.5 קשה "1-5/8

 

 תעלות אוויר

 אוויר מפח מגולוון תעלות  40

הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצוין בשרטוטים ובהתאמה למציאות בבניין. העבודה  

 כוללת את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים כנדרש. מידות התעלות הן מידות פנים הפח. 

 תעלות אספקת האוויר תהיינה תעלות לחץ נמוך אטומות. 

התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות כפוף גבוהה. העובי והמבנה יהיה כפי שמצוין בשרטוטים  

 . התעלות תהיינה קשיחות, ואטומות.SMACNAובכפיפות להוראות המדריך של 

הצרויות והתחברויות בתעלות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת ובמידת האפשר, בשיפוע ביחס של  

 .1:3ר זאת ביחס ובמקרה והמקום לא מאפש 1:5

קשתות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת, ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמישור הרדיוס.   

 לא יהיו זוויות חדות בתעלות.

במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין בתכניות תיעשה קשת מינימלית ברדיוס אחיד  

 רד. ס"מ עם כנפי כוון פנימיות כמצוין בתכנית הסטנד 10של 

 "מכנסיים" ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים. 

איטום התעלות יעשה באופן הבא: כל חיבורי קטעי תעלות יהיו כדוגמת הפרטים המצוינים  

מריחת  ס"מ לפחות לאחר 10ובתוספת חבישה בנייר אלומיניום ברוחב בתוכנית הכללית , 

 . סיליקון על החיבורים

 ת חיצוניות יאטמו ע"י סיליקון בתוספת חבישה עם תחבושת ארג וסילפס.החיבורים בתעלו 

לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי תעלות לדוגמא ולאישור. קטע אחד   

באם יאושרו יישארו ברשות המפקח  -יהיה מעבר קוני והשני מכנסיים. קטעי הדוגמאות האלה 

וביצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן  עד לסיום העבודה כולה. היה 
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המשנה לפחחות באחר. היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תעלות ובידוד מאיכות ירודה מזו  

 יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.  -שאושרה בדוגמאות 

מ מים בתוך התעלות ולוודא מ" 50הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור לחץ של  

שכל הנזילות אותרו. הבדיקה תיעשה חזותית לאורך כל התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת  

האוויר המסופק ליחידה לזו היוצאת דרך הפתחים. הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי הקבלן ולא  

 תשולם בנפרד. 

יפורקו קטעי התעלות להרכבה  היה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות, והאטימה, 

 מחודשת, הכל בהתאם לשיקול המפקח.

מחיר התעלות יכלול בין היתר פתיחת פתחים בקירות בניה או גבס, מסגרת עץ לביטון בקיר   

בניה או בטון או "רוזטה" מפח לקיר גבס, ואטימה בין התעלה לבין המסגרת לפי תוכנית 

 . כלליתה

 תעלות אוויר מפח שחור או מגולוון  41

מ"מ עם חבורי אוגנים כמצוין בתכניות   2 -ו  ½1תעלות אלה יבוצעו מפח שחור מרותך בעובי  

 הסטנדרד או ריתוך. התעלות יהיו עגולות או מלבניות בהתאם לנראה בתכניות.

כל הריתוכים בתעלות הפח יהיו מלאים ואטומים. הם יבדקו מיד לאחר הריתוך בבדיקות נפט.  

 וך יתוקן, יושחז וייבדק מחדש. בכל מקום שיהיה מעבר הרית

מ"מ.  5האטמים בין האוגנים יבוצעו מאריג טפלון שאינו בוער, ברוחב האוגן ובעובי חופשי של  

 התעלות יהיו צבועות פנים וחוץ כמפורט בסעיף צביעה, או מגולוונות. 

 ביצוע התעלות השחורות יהיה כדלהלן:  

 יות, או ללא אוגנים והחיבור יעשה בריתוך.התעלות ייוצרו בקטעים עם אוגנים כפי שנראה בתכנ .1

 כל קטע תעלה ייבדק לאחר היצור וגמר הריתוכים ולפני הצביעה ע"י גיר ובמבחן נפט. .2

 הקטעים ינוקו ולאחר מכן יצבעו בצבע יסוד ובצבע עליון כמפורט בסעיף צביעה. .3

 תעלות גמישות   42

מות לעבודה בלחץ סטטי של עד  בין התעלות ולמפזרי האוויר יתקין הקבלן תעלות גמישות מותא 

 שכבות( או שווה ערך מאושר.  3)  DECעמוד מים, דוגמת  3"

התעלות תהינה בעלות חתך עגול ומותאמות לממדי צווארון המסנן. התעלות תיוצרנה ממכלול  

 .   1חיצוני עם חסימת אדים בעובי " בידודגרעין חוט פלדה מצופה בנייר אלומיניום גמיש, ו

התעלות תהינה מוצר מושלם מבית חרושת מאושר מראש. חיבור התעלות באמצעות חבקים   

מתאימים עם הקפדה על אטימה מוחלטת. קצה הבידוד ייאטם ע"י סרט אלומיניום דביק למניעת 

ידת האפשר מטר. יש להתקין התעלות מתוחות במ  2נשירת חלקיקים. אורך מקסימלי לתעלה 

 לפי הוראות היצרן.  

 . 1001התעלות יהיו עשויות מחומרים מטיפוס בלתי דליק, כבה מאליו, מתאים לת"י  

 אביזרי תעלות אויר  43

 .כווניים, שסתומים לאוויר(-)מדפי ויסות, חבורים גמישים, מדפים חד 

 מפזרי אויר ותריסי אויר  44

 מאושר: מפזרי האוויר יסופקו לפי הדגמים הבאים או שווה ערך  

מפזרי אוויר קוויים יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת חברת יעד , או שווה ערך  .1

 מאושר ומחירם יכלול את פלנום האוויר ויציאות החיבור לתעלה הראשית.

מפזרי אויר תיקרתיים מרובעים מאלומיניום משוך וצווארון עגול או מרובע עם מתאם  .2

ר גמישה לרבות "זיגה" )מגרעת(, והשלמת פח עד מאלומיניום או פח לחיבור לתעלה אווי

 לגודל אריח התקרה, כדוגמת חברת יעד. 

תריסי פליטת אוויר בשירותים יהיו עגולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול כדוגמת  .3

 .  LVSדגם  TROXתוצרת 

 .  Z-LVSדגם  TROXמפזרי אוויר עגולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול כדוגמת תוצרת  .4

 , בקוטר המתאים כמצוין בתוכניות.  DLRדגם  TROXפזרים עגולים יהיו כדוגמת חברת  מ .5
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מיקרון ו/או צבועים בתנור   25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  

 .בגוון שיאושר ע"י האדריכלמיקרון לפחות  60בשכבה בעובי של 

המפקח והמזמין את גודל אריחי התקרה המתוכננים, ולקבל  לפני הזמנת המפזרים יש לוודא עם  

 את אישורו לביצוע ההזמנה. 

 יש להקפיד על התקנה אסתטית של המפזרים ותריסי האוויר לשביעות רצון המהנדס והאדריכל.  

ס"מ שתסופק ותורכב   2מפזרי ומחזירי האוויר קיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי  

 חשבונו. המסגרת תיכלל במחירי המפזר ומחזיר האוויר. ע"י הקבלן ועל 

 תריסי ויסות  45

מתוצרת חברת  LVDתריסי הויסות שיורכבו בתעלות האספקה יהיו מאלומיניום כדוגמת דגם  

מ"מ לפחות  2מטלפרס, אלקטרה או משב. תריסי ויסות אחרים יהיו ממסגרות וכנפיים בעובי 

 על פי תכנית ביצוע מאושרת., כלליתתכנית ההויבוצעו בהתאם להנחיות 

 הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי.  

 חיבורים גמישים בתעלות אויר  46

חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בחיבור ליחידת מזוג האוויר וכן בכל מקום אחר כנדרש.   

 החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור.

פח מגולוון יהיו עשויים ארג כבד ואטום מטיפוס מיזוג אוויר מים בתעלות החיבורים הגמיש 

, בלתי דליקים, עמידים בלחץ המתפתח במקום וברוחב שיבטיח אי העברת  650שמשונית 

 ס"מ.   -20זעזועים לתעלה, אך לא פחות מ

תעלה  סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח. החיבור הגמיש יחוזק ל 

 בהתאם לתכנית הכללית. החיבור הגמיש יורכב רפוי במידת מה.

 כנפי כוון  47

 ס"מ יבוצעו כנפי כיוון !   30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב  

. בזויות ASHRAE-GUIDEו SMACNA הסטנדרד, הוראות   כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות 

מפעל מוכר שיבוצעו בעיקרון לפי המקורות  ישרות יתקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת 

דלעיל. למען הסר ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות, יגיש הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן  

  כנפי כוון כמצוין לעיל. 

 בידוד  48

פרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת ותעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן. הבידוד  

 . 1001יעמוד בדרישות ת"י 
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 דוד לתעלות אויריב

 דוד תרמי חיצוני לתעלות אויר  יב 49

תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה עשוי סיבי זכוכית )פיברגלס( מטיפוס חצי מוקשה שאינו  בידוד 

, מקדם pcf 1.5משיר סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות. הצפיפות המזערית של החומר תהיה 

. בצידו החיצוני של הבידוד יותקן מחסום אדים in x BTU/h x sqft x ºF] 0.28מעבר החום המרבי ]

 מיקרון עוביו, מחוזק בסיבי פיברגלס.   50מרדיד אלומיניום 

יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על ידי המפקח  -לרבות מחסום האדים  -הבידוד  

 והמזמין. 

הקצוות יוגנו ע"י עטיפה  הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי דליק, כנדרש להלן. כל  

מ"מ. הדבקת הקצוות   50מ"מ וברוחב   0.6בסרט הדבקה מתאים או ע"י סרטי פח מגולוון, בעובי 

ס"מ לפחות. כל הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים לזווית שאורך   1תהיה תוך חפיה של 

מפתח נעילה מתאים  ס"מ. הפסים האלה יהודקו ע"י רצועות פח מגולוון עם 3כל צלע שלה הוא 

 ס"מ. 40כל 

מ"מ במבנה תעלת לחץ נמוך  0.6תעלות מחוץ למבנה יכלול עטיפת פח מגולוון בעובי   בידוד 

 ובאטימות כמתחייב מהיות התעלה בחוץ. התעלה תכלול שיפועים למניעת היקוות מים עליה.

בקים לתעלות ועם מוד תרמי חיצוני קשיח לתעלות אוויר יהיה עשוי מלוחות סיבי זכוכית בידוד 

 .(FOIL 1½” THICK-HARD-BOARD-WITH AUMINUM FOIL)  חסימת אדים מושלמת

 הקבלן יבצע דוגמת בידוד ויקבל אישור על הדוגמא לפני ביצוע כפי הכמות. 

 אקוסטי של תעלות מזוג אויר -דוד תרמייב 50

אקוסטי בעובי   בידודתעלות האספקה של האוויר החיצוני הממוזג, תהיינה מבודדות מבפנים ע"י  

בהתאם למצוין בתכניות. חומר הבידוד יהיה מזרוני סיבי זכוכית כדוגמת "אירופלקס דקט  1"

ליינר" כמיוצר ע"י אואנס קורנינג ארה"ב או שווה ערך מאושר לפי דוגמא. הבידוד יודבק אל פנים 

ורך התעלה  המיוצר ע"י ורוליט ובתוספת זוויתני פח לכל א 81-51התעלה באמצעות דבק כדוגמת 

ס"מ לפחות, מחוזקים ע"י בורגי פח. בקצה כל קטע תעלה   40וסרטי פח לרוחב בכל חבור וכל 

 יהודק קצה מזרון הבידוד ע"י פח מכופף מתאים. 

. לפרטי בצוע נוספים ראה בתכנית פנים הפחבתכניות הן מידות  מידות התעלות הרשומות 

 הסטנדרד. 

 גז קירורתרמי לצנרת   בידוד 51

 לצנרת לפני שעברה בהצלחה בדיקת לחץ ולפני אישור המפקח והמזמין. ידודב אין לבצע  

 הבידוד יוצמד לצנרת בצורה קפדנית אשר תייצב אותו ותמנע חדירת לחות בין הבידוד והצינור.  

 הבידוד יתאים מבחינת התקנים להגדרה חמר כבה מאליו מאושר ע"י מכון התקנים ויועץ הבטיחות. 

 נתטיבתרמילי גומי סי   בידוד 52

תרמילי גומי סינתטי )ארמפלקס( יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על ידי המפקח  

והמזמין. הקליפות תהיינה מיוצרות מקצף של תערובת אלסטומטרית, פלסטית, גמישה ובצורת  

ק"ג    96צינור, בנויה תאים אטומים ומלאים גז אינרטי. החומר יהיה בעל צפיפות ממוצעת של 

 במידות בריטיות  0.28  -החום המרבי  למ"ק. מקדם

הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצינורות ללא חתכים והדבקות לאורך במידת האפשר,  

 חיתוך קצה הבידוד יהיה חלק וישר. קטעי הבידוד יודבקו בדבק מתאים כאמור להלן.

במידה וקטעי הבידוד הורכבו לאחר חיתוך לאורך השרוול, יש להקפיד שהחתך יהיה כלפי מטה   

 ומודבק לכל אורכו.  

.  30%מ"מ, בחפיפה של  0.1הבידוד ילופף בסרט פלסטי מתאים, בגוון מאושר, בעובי מזערי של  

 צנרת גלויה יהיה באמצעות סרט כנ"ל בגוון קוד הצבעים לזיהוי הזורם בקו.  בידוד

צנרת סמויה )מעל תקרות( לא תלופף. בחיבור בין תרמילים ילופף סרט כנ"ל ולאורך חתך בידוד  

 במידה ויהיה יודבק סרט לכל אורך "התפר". 
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בכל מקרה יחוברו חבקים פלסטיים כל  מטר אורך צינור, למניעת שחרור הסרט הפלסטי לכל  

 אורכו במקרה של קרע מקומי.

 ר הבידודבמחיתיכלל  עטיפת סרט פלסטי 

 1עובי הבידוד " 

 מערכות שונות ועבודות עזר 53

 פרק זה עוסק במערכות שונות, עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפרקים קודמים.  

 בסיסים  54

ס"מ מעל פני הרצפה אלא אם צוין   15היסודות הנושאים את הציוד יוצקו בטון מזוין והם יובלטו  

של הציוד. המקצועות יוגנו במסגרת זויתני   אחרת במפורש. מידות הבסיס יאפשרו התקנה נאותה

 מ"מ מגולוונים וצבועים. הבסיס יהיה בהתאם לתכנית הסטנדרד.   30/30פלדה 

 בסיסים רגילים  55

הבסיסים הרגילים של ציוד וכן הבסיסים התחתונים עבור בסיסים "צפים" יהיו עשויים בטון ויהוו   

פניהן בצורה אופקית וישרה. פני הבסיסים יהיו  הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על 

 מחולקים בסרגל פלדה אלא אם נאמר אחרת. 

 ס"מ.  2X2הפינות תהיינה קטומות עם פאזות  

 הבסיסים יבוצעו ע"י אחרים בתאום עם הקבלן והמפקח והמזמין ובהתאם לתוכניות.  

 .  HVAC בתוכניות הבסיסים הקבלן יציין את המיקום הרצוי לניקוזים מציוד  

 בסיסי בטון "צפים" 56

בסיסי הבטון הצפים יבוצעו באותו נוהל כפי שהוסבר לעיל בהתאם לתוכניות הקבלן שיכללו  

 מידות, ומשקלים עבור הציוד . 

לאחר אישור המפקח והמזמין, קבלן הבניין יבצע את יציקת הבטון לפי הנחיות יועץ האקוסטיקה   

 ותחת פיקוח קבלן מזוג האוויר. 

 ורכב על הבסיס אחרי השלמת העבודות הנ"ל.הציוד עצמו י 

אין לחבר שום חיבור קשיח לציוד המותקן על בסיס צף. כל החבורים, צנרת, חשמל, תעלות וכו'   

יעשו באמצעות מחברים גמישים מתאימים כמפורט בפרק המתאים והמשכיהם יתמכו על 

 מבדדים קפיציים כמפורט להלן.

 מניעת רעש 

 כללי 57

ערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה, לחללים שבתוכו  הקבלן יוודא שכל המ 

 .1004ולידו. המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 

הקבלן יתקין את כל המשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות האקוסטיים והבידוד האקוסטי  

פלס הרעש בכל מקרה הנדרשים בתכניות, בכדי להבטיח את הפעולה התקינה של המערכות. מ

לא יעלה על המצוין בתכניות ובמפרטים. אם לדעת המפקח והמזמין, גורם הציוד לרעש העובר 

את הנדרש או המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח והמזמין, ובמקומות בהם יורה המפקח  

שר אקוסטי נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאו  בידודוהמזמין, משתיקי קול ו 

 על ידי המפקח והמזמין.

 מעבר צנרת ותעלה בקירות 58

במעבר צנרת רועדת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות בגומי ארמפלקס או שווה ערך. את הגומי  

במלט את המרוח בין הצינור לקיר. במעבר של תעלות דרך קירות יש   א יש לעטוף בשרוול פח ולמל

 ס"מ או בארמפלקס ולאטום מסביב במלט. 1.0לעטוף את התעלה באזור המעבר בלבד בעבי 
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 -שיותקן בפתח ויבלוט כ  מ"מ 1.5בעבי  לפני חיבור התעלות יותקן במעבר שבקיר שרוול מפח 

יבוטנו לקיר כמפורט, ויכלול בקצה שלו הברגות  ס"מ מכל צד של הקיר. השרוול הזה 15-10

המאפשרות חיבור תעלות אליו משני הצדדים. רק לאחר בדיקת האטימה סביב "שרוולים" 

 סמוכים יחוברו תעלות אל השרוולים.

במעבר של תעלות דרך קירות גבס יש לבצע מסגרת עץ או מתכת סביב הפתח לחבר אל  

לוט משני הצדדים, למלא בצמר זכוכית את המרוח בין  מ"מ שיב 1.5המסגרת שרוול פח בעבי 

 שרוול הפח למסגרת ולאטום את המרוחים עם שתי רצועות גבס מכל צד.

יסופקו כקומפלט כחלק אינטגרלי של ציוד מזוג  7.1 הערה: כל הפרטים המופיעים בסעיפים 

 האוויר, גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב הכמויות.

 רעידות לציוד בולמי

 גי המבדדים סו 59

 מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן: 

. Mason NDכדוגמת  Double Deflection Neoprene Mountמבדדי רעידות מטיפוס  - Aדגם  .1

 0.3" -יש להקפיד שבחירת המבדד תותאם לעומס האמיתי עליו כך שתושג שקיעה של כ

 אבל המבדד לא ימעך. 

 . VMאו שווה ערך מתוצרת  Mason SLFמבדדי רעידות קפיציים פתוחים תוצרת  - Bדגם  .2

או שווה ערך מאושר, לפי סעיף   Kדגם  Masonבסיס בטון "צף", כדוגמת  - Cדגם  .3

הבסיסים יבוצעו עם מסגרות פרופילי פלדה מרותכים. מסגרות אלה יצוידו   הבסיסים.

באוזניים לתמיכת המבדדים כדי לחסוך בגובה. המרווח הנומינלי בין תחתית הבסיס הצף 

 ס"מ.  5לפני הבסיס הקבוע לאחר השקיעה יהיה 

המורכבים משתי שכבות  WSW-MASON SUPERכדוגמת  PAD-מבדדי רעידות מ - Dדגם  .4

 עם פחיות פלדה ביניהן.  PADSשל 

 .Mason PC-30בולמי זעזועים קפיציים משולבים בניאופרן, כדוגמת – Eדגם  .5

מים יהיו מגולוונים או מוגנים בצורה  חלקי הפלדה של מבדדי הרעידות המותקנים תחת כיפת הש 

 מאושרת אחרת. 

 פרוט והתאמת המבדדים לציוד  60

 להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים: 

 

  מבדדי רעידות  

שקיעה  דגם  תאור הציוד

 סטטית

 הערות 

 B "1 יחידות טיפול באוויר 
הקפיצים יותקנו בין המפוח לגוף היחידה  

 .תקרהובין היחידה ל

  A "0.3 מפוחי יניקה 

צנרת או תעלות בחדר מכונות 

 קומתי או על הגג 
E "1 

 

 

יש להקפיד שהציוד יישאר מפולס לאחר ההתקנה וההפעלה. במידת הצורך יוחלפו המבדדים  

  3 -עד לקבלת פילוס כזה. אסור שהקפיצים ילחצו עד כדי כך שהמרווח בעת פעולה יהיה קטן מ

 מ"מ.
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 חשמל לציוד סובב  חבורי 61

 . NZXYחבורי החשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו עשויים ע"י לולאה של כבל  

 גישה ושינוע ציוד  62

הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לציוד וחלקי הציוד לשם טיפול ואחזקה שוטפת וכן לשם פירוק   

תר ובבתי המלאכה לשם בקרה  והרכבה במקרה הצורך. הקבלן יאפשר למפקח גישה לציוד בא

 בכל עת שידרוש המפקח והמזמין. 

כל חלקי הציוד הכבדים, כגון: מנועים, יחידות מזוג אויר, מעבים, מפוחים וכו' יצוידו בווי הרמה או  

 סידורים מתאימים לאחיזה, כך שיתאפשר שינוע נוח של ציוד ללא פגיעה בו.

הציוד למקומו בבניין ויתחשב בכך בבצוע הקבלן יבדוק לפני הייצור את דרכי השינוע של  

 העבודה ובהרכב הציוד. 

 מכשירי מדידה ומכשירי עזר

 מכשירי מדידה  63

מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקינה של המערכת  

ואפשרות מלאה לבקרתה ולויסותה. המכשירים יכללו את כל האביזרים הנדרשים להרכבתם 

 ולהפעלתם. 

מיקום המכשירים יאפשר במידת האפשר קריאתם בצורה נוחה כאשר עומדים על הרצפה.  

 מיקום המכשירים והתקנתם הסופית יהיה לפי הוראות או באישור המפקח והמזמין. 

 כל מכשיר מדידה יהיה מכויל על ידי מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י המזמין   64

לן על פי הוראות היצרן ובמקומות הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצוינים לה 

 המצוינים בסכמות ובתכניות וכך שקריאתם תהיה נוחה ככל שניתן.

 מדי טמפרטורה  65

מדי החום להרכבה על צנרת ותעלות במקומות שנדרשו יהיו כדוגמת תוצרת מדי תעש או שווה   

 נ"ל. ערך. מדי החום עבור צנרת ותעלות להרכבה על קיר יהיו בעלי קפילרה, מתוצרת כ

מדי החום יורכבו על הצינור או התעלה במידה והמקום נח לקריאה. במידה ולא ניתן, יש להתקין    

 תרמומטר עם קפילרה ואז הסקלה תורכב במקום נח לקריאה.

 לוח השנתות יהיה בצלזיוס.   

 התחומים וחלוקת לוחות השתנות יהיו כדלקמן: 

 40C - 0  בתעלות אויר ממוזג  

  המוצע לאישור.יש להגיש הציוד  

 מדי לחץ הפרשיים לאוויר  66

 מדידת לחץ הבדלי תבוצע ע"י מדי לחץ מטיפוס מגנהליק תוצרת "דוויר" ארה"ב.   

כמו כן יבוצעו מדידות לחץ הבדלי על פני מסננים, מפוחים וחלקי מערכת שונים כנדרש   

 בסכמות, באמצעות מדי לחץ אלה. 

כל נקודת מדידה. בחירת הסקלות תהיה בד"כ הסקלות יהיו בכל מקרה במ"מ מים מתאימות ל  

 כזו שהערך הרגיל יהיה באמצע הסקלה.

במקרים בהם דרושה אינדיקציה של מצב גבולי של הלחץ יעשה שימוש במכשיר "פוטוהליק"    

של אותו יצרן. לכל מכשיר כזה יהיו שני מפסיקי גבול ניתנים לכוון כך שניתן יהיה להעביר סיגנל  

 אינו תקין כנדרש.חשמלי כאשר הלחץ 

התקנת מכשירים אלה תהיה או בתוך הלוחות כפי הנראה בתכניות הלוחות או על גבי לוחיות    

 בחדרים כפי שנראה עקרונית בתכנית הסטנדרד.
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 מכשור עזר  67

כל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות המים, האוויר והפקוד וכן אלה הדרושים לבצוע   

 ם, יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע פעולות אלה.בדיקות הציוד במפעלי היצרני 

 מכשירים אלה יהיו וישארו רכוש הקבלן ויושארו ברשותו בתום העבודה. 

 מסבים  68

פעמי  - חד-שעות עבודה. המסבים יהיו מטיפוס גרוז 100,000 -יחושבו לכדוריים והמסבים יהיו  

שור ולוודא שיצרן הציוד  . יש לציין את תוצרת המסבים בכל ציוד שיוגש לא NSKאו  SKFמתוצרת 

 אמנם מתקין את המסבים המתאימים שאושרו. 

 סימון מערכות צנרת ואביזרים

 סימון אביזרים  69

  הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי, דסקית מפלסטיק סנדביץ 

מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכמה המתאימה. יש להגיש  50בקוטר 

 דסקית לאישור המפקח והמזמין.

 הדסקיות יהיו מצבעים כדלקמן )או כפי שיורה המפקח והמזמין(: 

 תכלת - מערכת אויר .1

 בצבע לפי הוראת המפקח והמזמין. - חומרים אחרים .2

 סימון אלמנטים וציוד  70

מ"מ  50X100פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדב'יץ בגדלים של עד כל אלמנט  

 ועליהם יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות. 

 יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המזמין. 

מ"מ  50X100כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדב'יץ בגדלים של עד  

 ם יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות. ועליה

 יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המזמין. 

 חצי זרימה  71

על גבי הצינורות יסומנו חצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה כתובת המתארת את  

החומר הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד. המרווחים בין החצים בתוך המבנים לא יעלו על 

מטר. על גבי התעלות יסומנו חצים ברורים לסימון כוון הזרימה כנ"ל. גודל החצים, האותיות   5

 גשו לאישור המפקח והמזמין. וצורתן יו

 עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר  72

במפרט הכללי - 08מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לדרישות פרק  

למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות וכן בהתאם למפרט המיוחד לעבודות 

  חשמל שבמסגרת מכרז/חוזה זה.

 . 1419יהיו בהתאם לתקן  כל הלוחות חשמל 

הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומזוג אויר החל מהמקום בו   

נגמרת עבודת קבלן החשמל, לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות מזוג האוויר. קבלן  

יעשו על  החשמל יניח כבלי הזנה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר. החבורים הסופיים אל הלוח

 ידי קבלן מיזוג אוויר. 

חווט בין הלוחות עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוחות והתחברות אליהם,  

, קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם )אלא אם נאמר במפורש להלן שהדבר כנדרש

 . יעשה ע"י קבלן אחר(, קווי פקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות חברת החשמל

כל עבודות החשמל של מערכת מיזוג האוויר תבוצענה ע"י חשמלאים בעלי רשיונות חשמל  

 ממשלתיים לסוג העבודה ובפיקוח וניהול של מהנדס חשמל מטעם קבלן מיזוג האוויר.  

 התקנה  73
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עם קבלת העבודה על הקבלן להכין את תוואי החווט, המעברים, השרוולים, הצינורות, הפתחים,   

רושים לשם העברת כבלים, קופסאות הסתעפות בתאום עם שאר המערכות השקעים וכו' הד

במבנה. האינסטלציה החשמלית תותקן גלויה על הקירות או התקרה, סמויה ברצפה או ביציקות.  

או מעל תקרות פריקות הכל בהתאם לאישורו של המפקח והמזמין ולסידור שאר מערכות 

ות הדרושים ביציקות בקירות וברצפות )כגון החשמל במבנה הקבלן אחראי להתקנת כל הצינור 

 קוים לתרמוסטטים, לוחות הפעלה וכו'( במועד המתאים ובשילוב עם יתר המלאכות בבניין. 

 מובילים מוליכים וכבלים   74

בהתאם לחוק שיעברו על גבי סולמות רשת,  N2XHFקווי הכוח מהלוחות לצרכנים יהיו כבלים   

או צבועים אפוקסי   PVCמ"מ מצופה  6ט ברזל מגולבן שיוכנו ע"י קבלן החשמל, יבוצעו מחו

לעמידה בתנאים קורוזיביים במיוחד. החיבור הסופי למנועים , יטאו"ת וכו' יבוצע באמצעות כבל 

בתוך צינור גמיש או משוריין או שרשורי מחומר בלתי מחליד. כניסות למנועים יהיו מלמטה 

ס"מ מהמנוע או   50קוטבי מוגן מים במרחק - לתבאמצעות חיבור אנטיגרון. יותקן מפסק ניתוק ת

 המתקן אלא אם צוין אחרת.   

,   PDSסיכוך  4x6005ממ"ר ,  4x0.5רגשי טמפרטורה, מתמרי לחץ, וכו' ע"י כבלים מסוככים  

חוטים שזורים , גמיש תוצרת חברת "טלדור". חיווי בקרה בין לוחות החשמל תעשה באמצעות 

, חוטים שזורים, גמיש תוצרת כנ"ל )כל גיד בצבע  PDSכוך ממ"ר סי 12x0.5כבלים מסוככים 

 שונה(. גיד הסיכוך יוארק בצד הלוח בלבד.

וולט  1000. לפי תקן ישראלי בעלי רמת בידוד של N2XHFהכבלים במתקן החשמל יהיו מנחושת  

 . ºC 90על כל גיד עמיד לטמפרטורה של  בידודנטולי הלוגן עם 

הבידוד יהיה בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם ובכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכני  

ממ"ר יחוברו   25 -וזאת על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם. מוליכים אשר חתכם קטן מ

 באמצעות מהדקים בגודל תקני.  

ע"י ממ"ר יש להתקין נעלי כבל מתאימות   10 -אל קצות המוליכים שחתכם שווה או גדול מ 

מכשיר לחיצה מיוחד, אשר יחוברו על ידי ברגים עם דסקיות קפיציות אל פסי צבירה שישבו על 

 מבודדים תקניים. 

 180במשך  C 800מותאמים לפעול בטמפרטורה של  .N.H.X.H.Xכבלים חסיני אש יהיו מדגם  

 דקות לפחות. 

 לוחות חשמל של מערכות מזוג אויר  75

"עבודות חשמל" ובהתאם למפרט  - 0805ף המתאים בפרק הלוחות יבוצעו בהתאם להוראת הסעי 

הטכני המיוחד לעבודות חשמל שבמסגרת מכרז/חוזה זה, כפוף להנחיות יועץ החשמל של 

של מסמך ג' וכדלהלן )על הלוחות ואביזריהם  15הפרוייקט,  לסעיפים המתאימים בפרק 

 להתאים לסטנדרד הקיים במבנה(:

 . 2002ותקן בקרת איכות מס'   22לי ליצור לוחות חשמל מס' יצרן הלוחות יהיה בעל תקן ישרא 

 טמפרטורות הסביבה  76

,  0ºCומינימלית   45ºCכל הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפרטורות סביבה מכסימליות  

 אלא אם נאמר אחרת. 

 מתח הרשת  77

תדירויות לשניה, אלא אם מצוין   50ות ואפס, פאז 3וולט,  400 ±  10%כל הציוד מיועד למתח  

 וולט. 230 ± 10%אחרת. ציוד חד פאזי, אם יאושר, יתאים למתח 

או היפוך חוסר , מתח יתר , תת מתח , כל הלוחות יצוידו באמפרמטר ראשי, בממסרי חוסר מתח  

)בלוח מקרה זה ויפעילו התראה פנימית וחיצונית  פאזה, שינתקו את מעגלי הפקוד המתאימים ב

 . SYRELECתוצרת פיקוד מרחוק(, דוגמת 

 גילוי וכיבוי אש  78

ומעלה , יבוצעו הכנות להתקנת מערכת גילוי וכיבוי אש   A 63בתוך לוחות החשמל בהספק של  

אוטומטית בהתאם לתקן שתאושר ע"י יועץ הבטיחות )כלול במחיר הלוח(. התקנת המערכת 

 תבוצע ע"י הקבלן המתקין של מערכת הגילוי והכיבוי הכללית של המבנה.
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 השלמת הציוד  79

ורכב ומחובר במקומו. יש לקחת כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומ  

 בחשבון בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט. 

 לכל צרכן בלוח )מדחס, מפוח, משאבה, יחידת עיבוי וכו'( יש להתקין אמפרמטר נפרד.  

 גודל הלוח  80

 . 20%גודל הלוח יתאים למכלול אביזרי הלוח ולתוספות עתידיות של  

 תכניות לאישור  81

התרשימים שבתכניות באים לציין את סדור הלוחות בצורה עקרונית בלבד. התכניות המפורטות,  

עם ציון התוצרת של כ"א מהאלמנטים המורכבים עליהם, יעובדו על ידי הקבלן ויוגשו לאישורו 

של המזמין לפני התחלת ביצוע העבודה. הלוחות יצטרכו להתאים מבחינת החיבור והציוד לשאר  

 בניין. הלוחות ב

לצורך זה ימסרו גם לבדיקת מתכנן החשמל ולאישורו. רק לאחר שאותן תכניות אושרו על ידו  

רשאי הקבלן להתחיל בביצוע   -תוך הכנסת שינויים ותיקונים, באם ידרשו  - וע"י המפקח והמזמין 

 הלוחות.;

 .1:20תכניות היצור של הלוח יהיו בק"מ  

 כניות לאישור בזמן!הקבלן ילמד אל לוח הזמנים ויגיש את הת 

 אוורור הלוחות  82

מבנה הלוחות יכלול חריצי אוורור במספר ובשטח מספיק. בעיקר יש לשים לב לנושא זה בתאי   

 משני התדר ובתאי הקבלים בהם יש להתקין גם מאוורר להוצאת האוויר החם.

הקבלן יוודא שספיקת האוויר ואמצעי האוורור יהיו מספיקים על מנת שהטמפרטורה בתוך הלוח  

 מעל טמפרטורת הסביבה.   3 -לא תעלה ביותר מ

 הרכבת סכמות  83

כל לוח יכלול סכמה מדויקת בתוך כיס ממתכת מיועד לכך ומרותך בדופן הפנימית של הדלת.   

 הסכימה תהיה מעודכנת "כמבוצע". 

 שלוט 84

בלן לדאוג לשלוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן על הק 

שחור( מוברגים -לבן-המושלם. בחזית הלוח ובתוכו יהיו שלטים מלוחות סנדביץ פלסטיים )שחור

מגן. כיסויי הרוק ימשמעי גם לאחר פ -ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיו חד

 ה השניה של הלוח. השלטים יורכבו אחר הצביע

 בנוסף לשלטים האחרים , בחזית כל לוח יופיעו שלט עם מספר, תאור, ומקור ההזנה של הלוח. 

 מספור  85

כל גיד וכל הדק יהיו ממוספרים. הגיד ע"י שרוול ממוספר וההדק ע"י סימניה דוגמת גרפופלסט  

 או טלמכניק.

 מהדקים  86

ו סדור סימון אינטגרלי. כל מהדק הוא או שווה ערך מאושר שבהם ישנ WEIDMULLERיהיו תוצרת  

נפרד והלחיצה של הבורג היא על פחית ולא ישירות על גבי המוליך. יש להגיש המהדקים 

 לאישור.

 התאמה במקום  87

על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח. כמו כן עליו להבטיח את התאמת הלוחות לבנין   

י ההזנות אל ומהלוח. מפסק הכוח ולמקום הרכבתם, מבחינת המידות, השינוע למקום וכוונ 

 הראשי חייב להיות בצד נוח לגישה. 

ס"מ לפחות. לאורך כל לוח חשמל יותקן שטיח גומי  10הלוח יותקן על תושבת מבטון בגובה  

 מטר.  1המגן בפני התחשמלות ברוחב מינימלי של 
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 פחים  88

מ"מ עובי צבוע בתנור בהתקנה חיצונית הפחים יהיו מגולוונים וצבועים בצבע  2 יהיו דקופירט 

 . תאלקטרוסטטיבצביעה   ”.I.D“אפוקסי מדגם 

 פסי צבירה  89

פסי צבירה יהיו מפסי נחושת קדוחים תקניים מותקנים על מבודדים נושאי תו תקן ומותאמים  

כל המוליכים בהם זרם של זרם המנתק הראשי של הלוח.  150% –לזרמים השווים לפחות ל 

 )אמפר( יהיו פסי צבירה מבודדים. A 60מעל 

 מנתקי זרם למעגלים סופיים 90

 כל מעגל סופי יצויד באמצעי ניתוק. כאמצעי ניתוק יחשבו:  

 מבטיחים חצי אוטומטיים.  .1

 מפסיקי זרם חצי אוטומטיים ללא הגנות. .2

 דרגת אטימות  91

לפחות ואילו אלו  IP54בדרגת אטימות  כל הלוחות המיועדים להתקנה פנימית יהיו אטומים 

 לפחות.  IP65המיועדים להתקנה חיצונית יהיו אטומים בדרגת אטימות 

 מכשירי מדידה  92

אמפר ומעלה יכלול מדידה של כל הפרמטרים בחשמל באמצעות רבי   x3100כל לוח מ"א לזרם  

" עם כרטיס ופרוטוקול תקשורת לצורך חיבור  SATECמתוצרת " C191HMמודדים דיגיטליים דגם 

למערכת בקרת המבנה, רבי המודדים יחוברו בלוח עם משני זרם תקניים בעלי רמת דיוק של  

CLASS 0.5 .לפחות 

 ציוד לוחות החשמל  93

 מילר".  -קלוקנרכל הציוד יהיה בכל מקרה מתוצרת " 

 מפסיקי זרם  94

עם ידית בחזית ומתאים להפעלה וניתוק   מפסיקי זרם יהיו מטיפוס להרכבה מאחורי לוח פח 

בזרם הנומינלי לפחות ויעמדו בזרם קצר הצפוי בלוח )על הקבלן חלה החובה לבדוק את זרם  

 .(הקצר הצפוי

 מבטיחים חצי אוטומטיים זעירים )מא"זים(  95

 400, במתח  IE898קילו אמפר לפחות לפי תקן  10מבטיחים אלה יעמדו לפחות בזרם קצר של  

 ימו בכל מקרה לזרמי הקצר הצפויים בפסי הצבירה אליהם הם מחוברים.וולט ויתא

 מבטיחים  96

אין להשתמש במבטיחים במתקן זה למעט מבטיחים מהירים מיוחדים המיועדים להבטחת  

 מעגלים אלקטרוניים והמהווים חלק אינטגרלי מהציוד האלקטרוני. 

 נורות סימון  97

-מ"מ מסוג "מולטי 12מ"מ. נורות סימון זעירות יהיו בקוטר  22נורות גדולות תהיינה "לד" בקוטר  

 ד" נורות סימון לעבודה רגילה יהיו בצבע ירוק.  ל

נורות סימון "תקלה" תהיינה בצבע אדום. נורות המראות זרימה יהיו צהובות עם חץ מסומן על  

 וולט.  500תואמות למתח כיפתן. דיודות למערכת ניסוי נורות יהיו מ

 לחצנים בלוח  98

יהיו תוצרת המגענים שיעשה בהם שימוש קבלן החשמל. קופסאות לחצנים משוריינות להפעלה  

 . ראה גם סעיף פקוד והפעלה. .R.S.Tעם ניצרה. בכל לוח יהיה לחצן לבדיקת נורות סימון 

 מתגים בוררים  99

-מצבים: "אוטו 3ובי )רוטטיבי( בעלי כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו מטיפוס סיב 

יד". המצב "אוטו" מיועד לעבודה רגילה כאשר כל החגורים וההתניות פועלים במערכת.  -ופסקמ

המצב "יד" קיים לצורך הפעלה ביד במקרים בהם רוצים לעקוף מערכת חגורים ואולם מצב "יד"  

 ת על פס דין.לא יעקוף הגנות. המתגים כולם מלבד מפסק ראשי יהיו בתוך הלוחו
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 מתנעים )קונטקטורים( וממסרים ליתרת זרם  100

 מיליון פעולות! 1 -ול 3AC-המתנעים יבחרו לדרגת שימוש  

כל המתנעים יכללו לפחות שני מגעי עזר אלא אם צוין אחרת. הממסרים ליתרת זרם יהיו בעלי  

 שני מגעים נפרדים, להפסקת הפעולה ולהפעלת נורת סימון. 

)דוגמת  לפריקת המטען החשמלי יכללו נגדים בחרו במיוחד למטרה זו ויקבלים  המתנעים עבור  

 (. ABBתוצרת  UBסדרת 

 ממסרים  101

א' לפחות, כמו כן יכללו הממסרים לחצני   10 –ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים ויכללו מגעים ל  

 .  אילוץ ונוריות "לד" לסימון

 שעוני שעות פעולה  102

 ה בחזית הלוח ובעלי מידות זעירות." , להרכב2000יהיו כדוגמת "מונוטרון פלאש   

 קבלים 103

וולט לפחות או שווה ערך מאושר. כל קבל יצויד באמצעים  460יהיו מתוצרת "סירקוטור" למתח  

לפריקת מטענו. אמצעי הפריקה יבטיחו כי לאחר לא יותר מדקה מניתוק הקבל לא יישאר בין  

 וולט. 50הדקיו מתח שיעלה על 

כ"ס ומעלה יצויד בקבל/ ים לשיפור כופל ההספק, כלול במחיר  4כל מנוע בעל הספק של  

 הלוח.

 רנספורמטור פקוד ט 104

 במפרט הכללי כדלהלן.   080567יהיה כנדרש בסעיף  

הטרנספורמטור יהיה מחושב כך, שכאשר כל אלמנטי הלוח, נורות, ממסרים, סלילי מתנעים וכו'   

ך זרם התנעה לא ייפול המתח אחרי מחוברים והאלמנט הגדול ביותר בלוח נכנס לפעולה וצור

 .10% -הטרנספורמטור ביותר מ

. היעילות תיבדק בעת קבלת המתקן ע"י השוואת 85% -יעילותו של הטרנספורמטור לא תפחת מ 

KVA  .בכניסה וביציאה 

, דוגמת "גרשון קליין" או "שנאי חולדה" עם  V/2x12 VAC 230כל השנאים יהיו ביחס השנאה  

 קוטבי במשני.-הגנה של מאמ"ת דו

 סוג  המתנעים  105

 במפרט הכללי וכדלהלן. 15073ראה סעיף  

המתנעים יהיו ישר לקו. כל המתנעים יוגשו לאישור כולל צילום הדף הקטלוגי המתאים ותאור  

 בחירתם לפי הקריטריונים המפורטים לעיל .

 משני תדר  106

, או "אלן ברדלי" מקבוצת רוקוול , הם יהיו   Reliance Electricמשני התדר יהיו כדוגמת תוצרת  

מתאימים להפעלת מכונות צנטריפוגליות כמו משאבות ומפוחים ויכללו כרטיס תקשורת 

 להתחברות למערכת בקרת מבנה.

משני תדר יותקנו ליד הציוד אותו הם מפעילים בתוך לוח חשמל אינטגרלי שלהם או לחילופין  

ורר היטב כנ"ל. בחזית הלוח תהיה תצוגה של פנל בתוך לוח החשמל הכללי אך בתא מאו

 .  VSD -החיוויים של ה

וולט ממערכת הבקרה.  0-10או של מתח  ma 20÷4 משנה התדר יופעל לפי סיגנל או של זרם  

 IECוהרמוניות לפי תקן אירופאי  RFלביטול הפרעות  (Chokes)משני התדר יצוידו במשנקים 

של המנוע המחובר אליו. משני   cos φללו קבלים לשיפור (. משני התדר יכ THD 5%)מקסימום 

יצויד העוקף  כ"ס 20מעל למקרה תקלה, כאשר במנועים  (By pass)התדר יסופקו עם עוקף ידני 

 במתנע רך. משני התדר יחוברו ע"י כבלים עם סיכוך מאורק.

ק בסעיף תאור העבודה והציוד הם כלליים. הקבלן יבדוק בסעיפי המפרט הבאים להלן ובפר 

פקוד והפעלה חשמליים ובתכניות איזה מתוך הציוד המתואר למעלה נדרש לבצוע עבודה זו. 
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הקבלן רשאי להציע ציוד שווה ערך כמפורט לעיל אך חייב להיות מכוסה בתקציבו למקרה 

 שיידרש לספק דווקא את הציוד המפורט לעיל. 

 כל ציוד הבקרה והפיקוד יותקן בתא נפרד בלוח החשמל. 

 קת הלוח בדי 107

הקבלן יזמין את חברת החשמל לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות החשמל שסופקו על  

ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש ע"י חברת החשמל ללא תשלום ויהיה אחראי לקבלת 

 המתקן ע"י חברת החשמל. טופס הבדיקה המאשר אפס תקלות יוגש למפקח.

מטעמו אשר יבצע הבדיקות הנ"ל, אך התחייבות הקבלן   המנהל יהיה רשאי למנות בודק אחר 

- כלפי בדיקות אלה תהיה ללא שינוי. לפרטים נוספים על הלוחות ראה בתכנית סכמה החד

 קווית. הקבלן יפרט את המבנה של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור. 

 מנועים  108

אלא אם צוין אחרת. המנועים יהיו מתוצרת אושפיז,  TEFCוולט  400כל המנועים יהיו תלת פאזיים   

 ברוק קרומפטון )אנגליה( , או סימנס. 

סל"ד אלא אם צוין במפורש בטבלת הציוד המתאימה. כל  2900אין להשתמש במנועים של  

י המאוחד. המנועים המנועים שבאספקת הקבלן יהיו במידות סטנדרדיות לפי התקן האירופ 

כ"ס ומעלה יצוידו בהגנה תרמית ע"י תרמיסטורים בתוך הלפופים. המנועים יהיו   10בהספק 

מהסיבובים  120%30מתאימים להפעלה ע"י משני תדר ויוכלו לפעול בתחום סיבובים של 

 הנומינליים ללא תקלה ו/או התחממות. 

 יצרני הלוחות  109

מין ומנהל הפרוייקט להביא לידי כך שכל הלוחות במבנים יבנו ע"י אותו יצרן. להלן בכוונת המז 

רשימת היצרנים אשר אחד מהם יהיה זה שיבחר בסיכומו של דבר כיצרן הלוחות במבנים 

 )הקבלן יחויב להזמין את הלוחות שבאספקתו אצל יצרן זה(:   

 הנדסה אלקטרו מכאנית. .1

 קצנשטיין אדלר –אלקו  .2

 נגר בע"מפויכטוו .3

 ארדן בע"מ. .4

 אלקטרה בע"מ .5

כל יצרן אחר העומד בתנאי הסף שצוינו לעיל ושיאושר אישור מוקדם אצל המפקח,  .6

 המזמין ומתכנן החשמל.

 השוואת פוטנציאלים  110

 פוטנציאלי של מסת האדמה. - כל מערך ציוד מיזוג האוויר חייב להיות מוארק בערך אקוי  

,מערך תעלות מיזוג האוויר וצנרת  באמצעות מוליכי הארקה הקבלן יחבר את ציוד מיזוג האוויר  

 להארקות יסוד. 3854אל פס השוואת פוטנציאלים של המבנה, לפי קובץ תקנות  

המוליכים חייבים להיות רציפים. הקשר בין קטעי תעלות פח ו/או צינורות שבהם מותקנים  

י בולמי רעידות יבוצע  מחברים גמישים והקשר בין תעלות וצנרת אל ציוד המותקן על גב

 -ממ"ר לפחות  10באמצעות מוליכי נחושת, נעלי כבל וגישור מתאים בשטח חתך מינימלי של 

כך שתהיה רציפות גלוונית בין כל חלקי המתכת וכל פוטנציאל אלקטרוסטטי שעלול להיווצר,  

 יוארק. 

עם חריטה שתציין   -P.V.Cכל מוליך הארקה שיחובר אל פס השוואת פוטנציאלים יצויד בתווית מ 

 את האלמנט אותו הוא מאריק.

מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה על דרישות חוק החשמל, מהדורה אחרונה )הארקות  

 מחיר סעיף זה כלול במחיר מתקן החשמל. יסוד(.

 תפעול, פקוד ובקרה  111

  הקבלן יספק וירכיב מערכות בקרה, והפעלה אוטומטיות וידניות מושלמות כמתואר בתכניות 

 ולהלן:
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 ההפעלות והנעילות יהיו חשמליות. 

כל רכיבי מערכת הבקרה בכל חוגי הבקרה כל אחד בנפרד וכולם כמכלול יוכלו לפעול באופיין   

 הדרוש ובדיוק הנדרש ע"פ המפרט והתכניות.

תוצרת "סימנס"        ציוד הבקרה של המערכות יהיה אלקטרוני אנלוגי נפרד לכל אחת מהיחידות 

Landis & Steafa)  כל רגש יהיה מסוג הניתן לכיול. לשעבר( או שווה ערך מאושר 

בלוחות החשמל של מערכת מיזוג האוויר תותקנה הכנות הדרושות להפעלה באמצעות בקרה זו   

 וכן קבלת אינדיקציות כפי שיפורטו בהמשך. 

- פסקומ-ידלכל המנועים והאלמנטים החשמליים במערכת יהיו מתגי הפעלה תלת מצביים  

 רחוק.מ

מצב יד ישמש בעיקר להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטפולים, בדרך כלל המתגים יהיו במצב   

אוטומטי שבו האלמנטים יופעלו לפי סדר מסוים בהתאם לפעולתה של מערכת הבקרה. חלק  

 מהמתגים יהיו בחזית הלוח וחלקם בתוך הלוח כפי שנראה בתכניות. 

 ח. המנוע יופעל מהלו -"  ידבמצב " 

 . מויודמאו המערכת המנוע   -במצב "מופסק"   

 . אזור הקופות במקום שיקבע ע"י המפקחקן ביותהמנוע יופעל מלוח הפעלה ש -במצב "מרחוק"  

 . אזור הקופותבד"כ יהיו המתגים במצב "מרחוק" וההפעלות תתבצענה מ 

והבקרה כל המנועים והאלמנטים השונים יכללו אינדיקציות לפעולה ותקלה בלוח החשמל  

 .ריכוז בלוח הפעלה מרחוקהמקומי ו

למנועים מרוחקים מהלוח יהיו מנתקי כוח לידם, מנתקי הכוח תחת כיפת השמים יהיו מוגנים,   

 תמיד מלמטה.  -משוריינים, אטומים והכניסות אליהם 

 לוחות החשמל יוזנו ע"י אחרים ויכללו את פונקציות הפקוד, הבקרה והתפעול. 

קבלן כניסות ויציאות של נקודות בקרה הקשורות לפקוד המערכת בכל לוח חשמל יכין ה 

 בתא נפרד מציוד הכוח.    ההשייכת. ציוד הבקרה יהי

חלק מהלוחות יהיו קשורים בקשרי פיקוד בינם לבין עצמם ועם מרכז הבקרה, כפי שהדבר  

לול מתבקש מסעיף זה ומהתכניות, ראה להלן ובסכמות הבקרה של מערכות מזוג האוויר. יש לכ

 את מחיר החיבורים הללו במחירי מערכות הבקרה. 

 רשימת ציוד וחומרים  112

 להלן רשימת ציוד וחומרים. על המציעים להתייחס לאחת מהחלופות בלבד.  

 ערך" שלא מתוך הרשימה. -לא תאושר חלופה "שוות 

על הקבלן להגיש לפני התחלת תכנון הציוד ומרכיבי המערכת רשימת שמות היצרנים והדגמים   

 ך הרשימה שבכוונתו להשתמש. מתו

   ROOFTOPרשימת ציוד 113

 אוריס  תוצרת 

 מ.ק.מ.תוצרת  

 בולמי רעידות  114

 .MASONתוצרת  

 ..V.Mתוצרת  

 תרמילי גומי סינתטי  115

 (.3/4)עובי מינימלי " ARMAFLEX 11דגם  ARMSTRONGתוצרת  

 תוצרת פלציב )ענביד( 

 755, 1001הבידוד יהיה בעל תו תקן ישראלי  
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 דיגיטליים מד חום   116

 . ELIWELLתוצרת  

 . CARELתוצרת  

 . STOKK-TRONKתוצרת  

 מסנני אויר  117

 AAFתוצרת  

 FARRתוצרת  

 LUWAתוצרת  

 TROXתוצרת  

 צבע  118

 תוצרת טמבור 

 תוצרת יעקובי  

 אופני מדידה ותשלום למערכות מיזוג אויר  119

שנאמר בסעיף  כפי  15פרטי כל המערכת הכלולים בעבודה זו ימדדו על פי המפרט הכללי פרק  

 אופני המדידה של מתקני מיזוג אויר.  - 15.00.00

מערכות החשמל, הבקרה והאינסטלציה ימדדו כמכלולים שלמים )קומפלט( כמצוין ברשימת  

 הכמויות.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרט המיוחד אשר אין לגביו סעיף   

 במחירי הסעיפים האחרים בכתב הכמויות.  בכתב הכמויות, רואים את עלותו ככלולה

יקבעו ע"פ אינטרפולציה של מחירים דומים בחוזה. בהעדר מחירים דומים בחוזה   מחירים חריגים 

, ללא כל תוספת מחיר, 15%ובהפחתה של יקבעו המחירים ע"פ מחירים דומים במחירון דקל 

 סעיף המתאים בחוזה. ובהעדר מחירים דומים במחירון הנ"ל, ע"פ ניתוח מחיר כמפורט ב

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המתואר, יחידות טיפול באוויר כלול במחיר היחידה.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המתואר בסעיף, יחידות מפוח נחשון מודולריות כלול  

 במחיר היחידה.

צבוע בתנור בגוון לפי  במחיר בידוד תרמי לצנרת מים מסיבי זכוכית כלול עטיפת פח מגולוון 

 הנחיות המפקח והמזמין. 

 במחיר בידוד תרמי לצנרת מים מסוג גומי סינתטי )ארמפלקס( יהיה כלול עטיפת ארג וסילפס. 

 במחיר בידוד תרמי לצנרת מים מסוג פוליאוריטן מוקצף כלול עטיפת פח מגולוון צבוע בתנור. 

 הזרם בלוח.   במחיר לוח החשמל כלולה מערכת גילוי וכיבוי אש לפי 

מקומות שמורים לתוספות של  25%במחיר סעיף בקרה ולוחות חשמל לציוד מיזוג אויר יכללו  

 נקודות בקרה והזנות לציוד נוסף בעתיד. 

כל השרוולים, מסגרות לגרילים, כיסויי הגנה, תעלות, מגשי חשמל וכדומה, יכללו במחיר  

 העבודות הרלוונטיות. 

)להם לא מכינים שרוולים מראש( , יבוצעו )במידת הצורך( ע"י  ½2קידוחים קטנים עד לקוטר " 

 הקבלן והם כלולים במחירי עבודות הצנרת והחשמל, ולא תשולם בגינם תוספת כספית.

הקבלן נדרש להציג מחירים זהים לפרטי עבודה זהים אפילו אם הם מופיעים בסעיפים שונים   

הקבלן מוזהר שישולם לו המחיר הנמוך  ברשימת הכמויות ו/או התיאור המילולי אינו זהה. 

 . ביותר המופיע ברשימת הכמויות
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 אלמנטים מתועשים בבניין  - 22פרק 

 כללי 

 כללי 1

הקבלן או מי מטעמו המבצע את עבודות הגבס יהיה בעל ניסיון ידע ומוניטין בהרכבה של תקרות   

השירותים הדרושים להתקנת התקרה מגבס על הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, 

בהתאם לתוכניות עבודה מאושרות, ולהגיש לאישור המפקח דוגמאות לוחות הגבס וכן דוחות מבחן  

 ואישורים לגבי תכונות החומרים ועמידתם בתקנים הנדרשים.

 תיאור עבודה  2

האביזרים  קבלן התקרה ילמד את התוכניות, יבקר בשטח בזמן הביצוע, ויוודא מיקום מדויק של כל  

החודרים דרך התקרה. בזמן ביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את שלד התקרה בשלב מוקדם 

בגמר ההתקנה , על הקבלן לנקות את הלוחות  יותר, כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה. 

 ורשת התליה בתמיסת סבון מאושרת לשימוש על ידי יצרן התקרה.

וכים , הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי בשפכטל, פרופילי העבודה כוללת חיזוקים וחית  

 וריצפה  "אומגה" בין תקרת גבס

 לוחות הגבס  3

פאזות  המיועדים לקבלה ישירה  של צבע וכולל סרט שיריון שפכטל    4לוחות הגבס יהיו גבס ירוק  

 שפשוף.  

 תוקף. ונושאים תו תקן ישראלי בר  1490הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי  

 ציפוי קירות

 ציפוי קירות בלוחות גבס  4

ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכני למשטחים פנימיים של קירות בנויים או יצוקים יעשה   

מ"מ מפח מגלוון שיווק "אורבונד"(,   37מ"מ מפח מגלוון ומסילה ברוחב   37באמצעות מסלול ברוחב 

ור קירות  חוץ  בצד הפנימי , הקיר המקסימלי  מ"מ עב 12.5פאזות לבן  עובי  2עובי לוח גבס לבן 

 .מ"מ ובהתאם לתוכניות ,כתב הכמויות והנחיות המפקח 39יהיה מינימום 

בהקבלה מלאה, ובדיוק זו   –לאחר קביעת מסילת פח מגולוון לרצפה ומסילת פח מגולוון לתקרה  

ס"מ      40.6חק של מ"מ במר 37פח מגלוון ברוחב  -מעל זו, פלס ללא סטייה מקבעים את הניצבים 

 .זה מזה לפי הנדרש

את הניצבים יש לחבר אל המסילות באמצעות ברגי פח אל פח, ואל קיר הרקע בעזרת זוויתני עיגון   

 .המאפשרים פילוס הקיר

למניעת גשרי קור בקירות המעטפת, זוויתני העיגון יקובעו לקיר על גבי רפידת "קומפריבנד" או   

 .רפידה ספוגית אחרת

ר התקנת השלד יש לחפותו בלוחות גבס מסוג המתאים לשימוש החדר )יבש או  רטוב (.  לאחר גמ 

 .2חלק  -1490הברגים המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח המגולוון יהיו ע"פי ת"י 

 ./מ"ק בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה24אינץ'  2לקירות יוכנס בידוד צמר זכוכית  

 איחוד מישקים  5

 המישקים בין לוחות הגבס יטויחו במרק מיוחד על גבי סרט שריון.   

 פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זוויתני מגולבן, מצופה בסרט שריון שיכוסה במרק.   

 .פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה  
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 תקרת תותב וגבס 

 שלבי הביצוע  6

 התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקום.   

עבודות "רטובות",   במיוחדהתשתית מוכנה לקבל את מערכת התקרה ותליה, וכל עבודות הגמר,  

 נסתיימו. 

 תקרות תותב מלוחות גבס  7

פאזות באזור מסדרון ומקלחת לצורך מערכת המיזוג ופתח ביקורת    4הנמכות תקרה  בגבס ירוק  

 .  ו/או שו"ע RUG SEMIN ירות נסתר עמיד מיםפתח ש

סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטים. סביב צנרת, תעלות וכו' החוצים את התקרות   

והסירנם, יבוצע איטום מושלם בהתאם לפרטי "אורבנד". המרחק המקסימאלי בין פרופילי המתכת 

 ס"מ.  40הנושאים של קונסטרוקציית השלד יהיה 

שונה השרות יהיו פתחים נסתרים תוצרת חב' אורבונד א.ש.ע אלה אם קיבל הקבלן הנחיה כל פתחי  

 חתומה ע"י המפקח/ היזם.

 קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס  8

הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או   

ן, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנו

 מרכיביה.

  0.7גרם למ"ר, בעובי  275תליית התקרה תיעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת, בגלוון  

, כולל אביזרי תליה מפלדה מגולוונת תוצרת "ריכטר" בשיווק   F – 47מ"מ , כדוגמת פרופילי 

 ":אורבונד" או ש"ע.  

מ"מ, המהווים   4ם תיעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תליה מגולוונים בקטור תליית הפרופילי 

 של חב' "ריכטר" או ש"ע.  TWISTERחלק ממערכת תליה מתכווננת 

המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר,כולל הבטחת התליה בעזרת מתלי  

 ויים אביזרים שונים או עומס נוסף על התקרה."נוניוס" )מתלה מחורר לכוונון( , במקומות בהם תל

התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית על תקרת / קונסטרוקציית היסוד, אלא  

אם יצרן תקרות התותב יאפשר זאת. לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח 

לצים בגלל הימצאותו של ציוד שרות או המומ –כפיפים. אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחים 

בגלל מכשולים אחרים, יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור נאותים, שיתמוך היטב  

על מנת למנוע תזוזה צידית. תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את  

כות הנושאות את תקרות התותב  תקרות התותב לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי החיבור בין המער

וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים  

להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת "פיליפס"(, באורך ובצורה המתאימים למטרתם, בעלי 

מ"מ.  40ק( לפחות כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון או בלו

כל הנ"ל יעשה באישור המפקח, התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן. על הקבלן לקחת  

 בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים. 

על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור מפקח לפני תחילת העבודות.  

נון זה יבטיח את יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין הפרופילים . פרטי המערכת  תכ

הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם לתכניות המהנדס ו/או   

היצרן ו/או מטעם הקבלן ובאישורם, אולם אין באישור זה משום הסרת האחריות הבלעדית של 

 ן לטיב התקרה התותבת, חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה. הקבל

המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלוח, מספר הלוחות וכיוון חיבור הלוחות.  

 מ"מ.  100מרחק המתלה הראשון מהקיר יהיה בהתאם לאמור בתקנים אך לא יעלה על 

  הוצאות התקנה עפ"י הנחיות היצרן בלבד.   

 על ידי הקבלן.   –תכניות ומפרטי הכה ותוכניות עבודה  
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הקבלן יכין תוכניות ומפרטי הרכבה לתקרות הגבס במספר פעמים כנדרש עד לקבלת אישור  

 המפקח והאדריכל.  

 הקבלן יוכל להתחיל בביצוע תקרות הגבס רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב. 

 תכניות ההרכבה יכללו: 9

 ואמצעי לרכיבי שלד תקרת גבס כגון מידות פרופילים פרטי מיתלים תכניות ופרטים המתייחסים  

 חיבור שלד המבנה וכו'.   

 סימון המערכות העוברים בתחום תקרות הגבס.   

 פירטי שילוב אביזרי חשמל , מיזוג אוויר , כיבוי אש וספרינקלרים וכו'.  

 תכניות עבודה לשלד תקרת גבס כולל:  

פילים אליהם מתחברים לוחות הגבס, לרבות השלד הנושא, מתלים וחלקים אנכיים, מערכת הפרו 

 )גשרים וכו'(

 "פרופיל הקצה " יחובר ישירות לשלד תקרת הגבס, מקום החיבור יעובד עם סרט שריון ומרק גבס.  

 ביצוע 10

  40פלדה )זקפים( מקבילים במרחקים של  התקנת הקונסטרוקציה הנושאית , העשויה  מפרופילי 

ס"מ האחד מהשני , הנמתחים מקיר לקיר ומתחברים בעזרת ברגים  לפרופילי תעלה הצמודים לקיר   

 המתאים עפ"י תכניות ופרטים.

יש להוסיף תמיכה מאמצע הפרופיל  - ס"מ   150ין הקירות על בבמקומות בהם יעלה המפתח   

 התקרהלתקרת הבטון , כדי למנוע שקיעת 

ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכני למשטחים פנימיים של קירות בנויים או יצוקים יעשה   

מ"מ מסלול ומסילה  שיווק "אורבונד"( או שו"ע, עובי ציפוי   28באמצעות מערכת )פרופיל פח מגולוון 

  42ימום מ"מ עבור תקרת ההנמכה  , הקיר המקסימלי יהיה מינ 12.5פאזות עובי  4לוח גבס ירוק 

 מ"מ ובהתאם לתוכניות ,כתב הכמויות והנחיות המפקח. 

בהקבלה מלאה,   –לאחר קביעת מסילת פח מגולוון לקירות ומסילת פח מגולוון לבין המסילות   

 ס"מ  זה מזה   40.6)פרופילי  פח(  במרחק של  -ובדיוק, פלס ללא סטייה מקבעים את הניצבים

עות ברגי פח אל פח, ואל קיר הרקע בעזרת זויתני עיגון  את הניצבים יש לחבר אל המסילות באמצ 

 המאפשרים פילוס הקיר.

לאחר גמר התקנת השלד יש לחפותו בלוחות גבס מסוג המתאים לשימוש החדר )יבש או  רטוב (.   

 .2חלק  -1490הברגים המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח המגולוון יהיו ע"פי ת"י 

 אופני מדידה מיוחדים  11

מחיר התקרות השונות כולל את החיתוכים הדרושים, עיבוד פתחים, קונסטרוקציית חיזוק ותימוך,   

פרופילי גמר וכל האמור בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות לאלמנטי 

 תאורה, מיזוג אויר,רמקולים וכד'.

ם בתוך תקרות מונמכות יכללו פרופילי פח לחיזוק ולעיגון, סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועי 

כן, נכללים במחיר התקרות כל החיזוקים הדרושים -במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד.כמו

 בהתאם לפרטים ולהנחיות המהנדס הרישוי מטעם הקבלן.

במחיר התקרות כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה  

 לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.  שהמערכות ומתליהם

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים, עבור חיבור בקווים   

 ישרים או אלכסוניים או שיפועים.

 לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים.  

במחיר הסעיפים השונים עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול  

 ( (. L+Zהכמויות,אלא אם מצוין אחרת )לרבות עיבוד פרופילי גמר -שבכתב

כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שלש שכבות שפכטל כהכנה לצביעה,  

 קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע.  -כהגדרתו 
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א ומחירם כולל את כל החיזוקים  מ"ר כ" 0.2ציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחים בשטח של מעל  

 הנדרשים. 

מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה  

 כן, את עיבוד שולי הפתח.-אויר ולכל פתח שיידרש, וכמו-לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג

, צינורות, שקעים מחירי התקרות והמחיצות כוללים עיבוד פתחים למעברי כבלים, תעלות 

ואיטומם,מיקומי הפתחים במרכזי האריח/מגש, חיזוקים הנדרשים לתליית גופי תאורה כבדים, וילונות  

 תמונות מהתקרה

מחירי המחיצות השונות כוללות את פרופילי החיזוק מפלדה הדרושים מסביב לפתחים, לרבות   

 ניצבים מפרופילי פלדה באזורי התליות של אלמנטים שונים.

מ"ר מינימום כל אחד, לרבות אביזרי   5רי התקרות השונות כוללים הכנת דוגמאות בשטח של מחי 

 קצה.

מחירי החיפויים ומחיצות הגבס כוללים פרופיל אלומיניום בחיבור בין לוחות הגבס במפגש עם   

 חיפויים/חומרים אחרים.

 מחירי התקרות כוללים חיתוך בקו אלכסוני.  

פתחים וחריצים , מחירי היחידה כוללים חיזוקים עבור תליית מערכות מחירי המחיצות כוללים עיבוד  

 אודיו וידיאו מטבחים , ריהוט . 

 : הקבלן חייב להחזיק באתר באופן קבוע את מפרטי וחוברות פרטי "אורבונד". הערה 

 .מפרט אשבונד – 7-נספח אגם בנוסף ראה  
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 כיבוי אש   – 34פרק 

 כללי 1

כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם למפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( ו/או בהתאם להנחיות   

 המפקח, המחמיר מבין השניים.

 היקף העבודה וטיבה  2

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי והעזר וכל   

יאגרמטי בתכניות וכמתואר באופן כללי יתר הדברים הדרושים להתקנת המתקן כמתואר באופן ד

במפרט, למעט העבודות אשר צוין במפורש כי יבוצעו ע״י החברה או קבלנים אחרים. המתקן על כל 

 חלקיו יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה.

והכיבוי אש ולקבל את כל האישורים  מערכת הספרינקלריםאת  לתכנן ולבצעבאחריות הקבלן  

 עד גמר מושלם לרבות הפעלה וכיול. הנדרשים לכך מהגופים הרלוונטים
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 בקרות במבנה –  35פרק 

 תנאי סף   1

 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל, וכן עוסק מורשה לצורך מע"מ. 

ה ותהליכים, מגוף עבור הנושאים הבאים: ייצור, שירות, התקנה, תחזוק 9001/9001ISOבעל תקן  

 .ISOמוסמך ליתן אישורי  

)לא כולל מע"מ( בכל  )חמש עשרה( מיליון ₪ 10לפחות המציע הינו בעל היקף התקנות של  

, עבור מערכות 2017-2020)ארבע( השנים שקדמו לפרסום מכרז זה, קרי  4 –שנה בישראל, ב 

 ממשלה, מחנות צה"ל וכיו"ב.  מנ"מ וביטחון ברשויות מקומיות, ישובים, מפעלים, אתרים, משרדי

לעניין סעיף זה, מערכות מנ"מ וביטחון  הן מערכות בקרת כניסה, גילוי פריצה, טלביזיה במעגל  

סגור )טמ"ס והתממשקות למערכת שו"ב ביטחון, ושהתקנתן הסתיימה ונמסרה לשביעות רצון  

 הלקוח.

ם הכוללים את מערכת מערכות מעברים מהירי 20המציע בעל ניסיון מוכח להתקנת  לפחות  

בקרת הכניסה והזיהוי הביומטרי  ואשר מתממשקות מול מערכת מעברים של אבן מתגלגלת  

 ועובדות לפחות ½ שנה.  

רשאי המציע )קבלן הביטחון( להתקשר עם קבלן משנה לטובת  לעיל  1לצורך מענה לסעיף  

 לעיל.  1.4סעיף 

הנבחר להקים את כלל המערכות, כולל המעברים  ישירה של קבלן הביטחוןבאחריות  .1

והבדיקות הדרושות בין מערכות הביטחון לרבות   האינטגרציההמהירים ולבצע את כל 

 ( לביצוע.CDRתכנון מפורט )

קבלן הביטחון ו/או קבלן המשנה מטעמו, יהיו בעל יכולת מוכחת בתכנון וביצוע הקמת   .2

 יקט מסדר גדול דומה. לעיל  בפרו 1.4מערכי כניסה כמפורט בסעיף 

  קבלן הביטחון ו/או קבלן המשנה יחתמו על הסכם שיתוף פעולה ליישום, ביצוע ומתן .3

 . יש לצרף אסמכתאשרותי שרות ותחזוקה לפרויקט זה. 

 . 1976-עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .4
 תיאור העבודה   2

בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש לחברה הצעות החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים  

אספקה, התקנה הפעלה  ותחזוקה של הקמת מערך בידוק טכנולוגי בכניסה לאזור התעשיה  

 מעלה אדומים. 

 באופן עקרוני הפרויקט כולל: 

הקמת מערך בידוק באמצעות מערכות טכנולוגיות בשער הכניסה לא"ת המבוסס על   .1

ים חשמליים מסוג קרוסלות גבוהות, שערי  מסלול מסלולי מעבר הכוללים שער

מגנומטר, מערכת בקרת כניסה ביומטרית מבוססת זיהוי פנים, שערים מעברים חשמליים 

((speed gate  . 

מפרט זה מתייחס לביצוע תכנון סופי, יצור, אספקה, התקנה, מתן אחריות, שרות תחזוקה של  

 יועץ ע"י הקבלן הזוכה. המערכות הנדרשות לשביעות רצונו המלאה של המזמין וה

על הקבלן הזוכה לכלול ממשק מלא לחלוטין בין כל הציוד שיסופק לבין מערכת אבן   

מתגלגלת כפי שפועלת כיום ברשות המעברים בין שטחי הרשות הפלשתינית למדינת  

 וכפי שמאופיין בבקשה להצעת מחיר זאת.ישראל 

 הבאות:  המפרט יכלול את המערכות והאפיונים העקרוניים -כללי  

 מערכת טלוויזיה במעגל סגור מצלמות חיצוניות יום לילה קבועות.   .1

מערכת הקלטה דיגיטאלית המתממשקת למערכת הטמ"ס + מערכת השו"ב הקיימת   .2

 בעיריית מעלה אדומים.

 מערכת בקרת כניסה.  .3

 מערכת גילוי פריצה. .4
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כולל  מטרי מערך כניסה ובידוק טכנולוגי מבוסס מעברים חשמליים מהירים וזיהוי ביו .5

 .ממשק למערכת אבן מתגלגלת

הנתונים השונים המופיעים במפרטים הטכניים מהווים את הנדרש מבחינת המזמין  .6

 והמציע רשאי ואף מוזמן להציע ציוד בעל ביצועים ומפרטים טובים יותר.

הקבלן הזוכה יידרש בשלב המימוש להגיש לאשור מוקדם של המזמין או מי שפועל  .7

וד מלווה במפרט הטכני מפורט. אשור המזמין יהיה תנאי לאספקת מטעמו כל פריט צי

פריטי הציוד של המערכות. דגמים שלא יאושרו ע"י היועץ יוחלפו בדגמים אחרים  

 .PDR CDRמאושרים וזאת ללא כל תוספת מחיר במעמד ה 

 :   תרשים עקרוני של מבנה הבידוק .8

 

 

 תכולת הפרויקט  3

החל משלב קבלת ההזמנה וכלה בתום תקופת השרות  ביצוע המערכת המתוארת במפרט זה  

 )להלן: "הפרויקט"( יכלול את המטלות הבאות:

 PDR CDRתכנון סופי של כלל המערכות והבאתם לאישור המזמין והיועץ במעמד ה  .1

 ארגון וניהול הפרויקט. .2

 לוחות זמנים ותוכניות עבודה. .3

 תכנון מפורט סופי ומשלים של המערכת הנדרשת.  .4

 דות הביסוס והתשתיות הדרושות להתקנת המערכות. ביצוע עבו .5

 ייצור ואספקה של מרכיבי המערכת.  .6

 התקנת המערכת בשטח.  .7

 ביצוע בדיקות איכות  )ציוד,  מקבלני משנה, התקנות וכוו(  .8

 .ATPהפעלה, הרצה ובדיקות קבלה ברמת  .9

 , מדריך למשתמש, מפרטי הציוד וכו'(. AS MADEספרות טכנית ) .10

 מסירה למזמין.  .11

רכה לנציגי המזמין לביצוע תפעול ואחזקה בדרג שייקבע על ידו, כולל אספקת הד .12

 צב"דים ואמצעים נדרשים אחרים.

 אחריות לשלוש שנים לטיב הציוד והעבודות.  

 שרות אחזקה לשלוש שנים מתום העבודות. 
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 תכנון  4

המפרט מגדיר את המערכת הכוללת, צורת פעולתה, קובע מפרטים טכניים למרכיביה, מאפיין  

את הציוד, את השילוב של מרכיבי המערכת למערכת, את עבודות ההתקנה ואת אופן ביצוע  

 בדיקות הקבלה.  

הנושאים השונים במפרט מוגדרים ברמה כוללת של "הנדסת מערכות" ולכן אין בשום פנים  

 אות במפרט תכנון של המערכת. ואופן לר

הקבלן חייב לבצע תכנון מפורט וסופי לביצוע של המערכת. במסגרת התכנון המפורט עליו  

 להבטיח פעולתם של כל פריטי הציוד ושילובם למערכת המוגדרת במפרט זה.

 התכנון המפורט יכלול בין היתר את הנושאים הבאים: 

 תכנון מרכיבי המערכת. .1

 תכנון חשמלי. .2

 מכני.  תכנון .3

 תכנון לפי כללי בטיחות מחייבים על פי כל דין ועל פי חוזה ההתקשרות. .4

 אינטגרציה בין סוגי הציוד המוצעים. .5

 תכנון לפי הנדסת אנוש. .6

 ממשקים. .7

 תכנון התקנות. .8

 תכנון כבלים, לוחות חיבורים, חיווט, גישורים וכד'.  .9

 כל יתר העבודות הנדרשות להשלמת המערכת ולהפעלתה המלאה.  .10

ן יישא באחריות מלאה לתכנון. אישור המסמכים והתוכניות על ידי המזמין לא יפטור את הקבל 

דיוקים ו/או לליקויים אחרים העלולים להתגלות -הקבלן מאחריותו לשגיאות, לטעויות, לאי

במועד מאוחר יותר, בכל זמן מן הזמנים. כל נזק הנובע מליקויי תכנון יתוקן מיידית על ידי הקבלן  

 נו. ועל חשבו

 תכנון לפי כללי הנדסת אנוש. 5

בשלב התכנון יינתן דגש מרבי להיבטיה השונים של הנדסת אנוש על מנת לאפשר נוחות  

 הפעלה ותחזוקה של המערכת. נושאים אליהם חובה להתייחס באספקט הנדסת אנוש הם:

 מיקום ציוד כך שיאפשר מרחק ראיה נוח וברור.  

 וקלה. מיקום ציוד כך שיאפשר הפעלה נוחה  

 שליטה ובקרה.  6

 גישה קלה לציוד לצורך תחזוקתיות נוחה. 

 כל חלקי המערכת יבנו במטרה לתפוס מינימום מקום.  

 בניה מודולארית, ואפשרות לפרוק והחלפה קלה.  

ויידרש(יועץ מומחה להנדסת אנוש ליישום האמור לעיל. שם   הקבלן נדרש להפעיל )במידה 

 המהנדס יועבר לאישור המזמין.  

 התקנות  7

 תחילת ההתקנות באתר מחייבת תיאום ואישור מוקדם של המזמין. 

הקבלן מתחייב לבצע את התקנת המערכת בנקודות השונות, במצבם הנוכחי, וכפי שהוצג  

הקבלנים. כל מה שקיים בתחום התשתיות )חשמל, מיזוג אויר, תעלות כבלים,  לקבלן בסיור

 לא ישנה אותם לצורך פרויקט זה. מקום לציוד וכד'( הנו נתון קבוע והמזמין 

 עבודת ההתקנה של המערכת הנדרשת כוללת את הפעולות הבאות:  

 אריזת הציוד, הובלתו, פריקתו והכנסתו למתקן )לוגיסטיקה, שינוע(. 
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התקנה של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל הפריטים המכאניים ואביזרי   

וכל יתר הדרוש להשלמת העבודות   –פרד במפרט זה שלא פורטו בנ –החיזוק הדרושים 

 המכאניות הקשורות בהתקנה זו. 

התקנות חשמל יבוצעו אך ורק ע"פ הוראות כל דין. לפני תחילת ההתקנות יציג הקבלן תעודות  

המוכיחות כי החשמלאים הפועלים מטעמו הינם חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון מתאים לסוגי  

נה חשמלית כוללת אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הדרושים  החיבורים הנדרשים . התק

להפעלת הציוד החל מלוח החשמל של המזמין ועד כל יחידות הקצה שבמערכת. באחריות  

המזמין לספק אך ורק אפשרות התחברות ללוח חשמל , כל היתר יהיה על חשבונו ובאחריותו  

 של הקבלן.

ות החשמל של המזמין לארונות ציוד, שולחן פיקוד, כבלי החשמל יותקנו על ידי הקבלן בין ארונ 

ופריטי הציוד השונים שיסופקו ע"י הקבלן. הקבלן יתקין באתר לוחות חלוקה, ובתי תקע 

 למיניהם ככל שיידרש למערכת שתסופק על ידיו.

אספקה והתקנה של כל כבלי החיבורים והגישורים עם מחברים בקצותיהם לצורך חיבורים בין   

השונים לבין עצמם, הנחתם בתעלות או קשירתם לסולמות, זיהוי קצוות, חיבור   סוגי הציוד

ללוחות החיבורים, חיווט פנימי בארונות ציוד, שולחן פיקוד, פנלים וכד' כל זאת עד שילוב מלא 

 של כל המרכיבים למערכת משולבת הפועלת במלואה. 

מכאניים, קשירת הכבלים לצמות, עבודות גימור מכאניות וחשמליות כגון תיקוני צבע, חיזוקים  

סימונים וכל שאר העבודות הנדרשות על מנת לסיים את עבודות ההתקנה לפי הסטנדרטים 

 המוגדרים. 

המזמין איננו אחראי כלפי הקבלן עבור הפסקות ו/או תקלות באספקת החשמל שיכולות לקרות   

 באתר.

ת כל פעולות התכנון,  בכל מקרה גם אם לא פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת א 

יצור, התקנה כולל אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים, העברת כבלים, חיווט, בדיקות, 

הפעלה וכל פעולה אחרת הנדרשים על מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד השונים לפעולה  

 תקינה ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו.

ר מרכיבי המערכת שיסופקו על ידי הקבלן יעמדו כל פריט ציוד, כל חומר ואביזרי התקנות, ושא 

בתקנים/דרישות רלוונטיות של בטיחות, של מכון התקנים הישראלי, חברת חשמל, משרד 

 התקשורת, חברת בזק, ומכבי אש .

הקבלן חייב יהיה לקבל מאת המזמין אישור מוקדם להתחיל בביצוע שלב התקנת המערכת  

 באתר.

ישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות אשר עבודת ההתקנה תבוצע על פי דר 

 יעשה על ידי הקבלן ואושר על ידי המזמין. 

כל שינוי שיגרם ע"י הקבלן במהלך הפרויקט במצב התשתיות או במקום המיועד להתקנת  

מרכיבי המערכת )קירות, דלתות, חלונות, צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: צבע, טיח, ציפויים  

ידית ע"י הקבלן ויוחזר במדויק לקדמותו ולשביעות רצונו של המזמין ללא כל וכד'( יתוקן מ

תשלום נוסף אלא אם ניתנה לקבלן רשות מפורשת בכתב מאת המזמין לבצע שינויים כאלה 

 כחלק בלתי נפרד של הפרויקט.

הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון באתר, ברמה שתשביע את רצון המזמין או המפקח  

ראת המפקח וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים ע"פ הו

 הקשורים לעבודתו למקום פינוי פסולת מורשה מחוץ למתקן. 

 דרישות התקנה ספציפיות ביחס לכל פריט ציוד מפורטות בפרקים הרלוונטיים של המפרט. 

, החל מתכנון וכלה בתום תקופת טיב ביצוע ומיומנות: הקבלן מתחייב שהפרויקט על כל מרכיביו 

השרות יבוצע על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה, במיומנות גבוהה ובהתמחות כנדרש בפרויקט  

 כזה.

 הקבלן מתחייב כי כל התקנה תעשה בצורה בטיחותית מלאה ובהתאם לסביבה.  
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 תקופת האחריות למערכת  8

תינתן    חודש 36ובמשך יומן( החל מיום אישור המערכת ע"י המזמין )מיום השלמת העבודות וס 

 ע"י הקבלן "תקופת אחריות" למערכת. 

 אמינות ותחזוקתיות  9

 אמינות המערכת למשך כל אורך חייה תהיה:  

1. MTBF-  שעות 400,000לכל המערכת: לפחות 

2. MTBF- :שעות.  100,000לפחות   לפריט ציוד בודד 

3. MTTR- דקות.  45 -לתיקון תקלות בשטח: לא יותר מ 

נדרש לפעולתה התקינה של המערכת כמכלול שלם וכל אחד מרכיביה כפריט בודד אורך חיים  

שנים לפחות. בתקופה זו תובטח פעולה מבצעית רציפה ללא ירידה במפרטי ביצוע של   10הנו 

 המערכת. זאת בכפוף לביצוע התחזוקה עפ"י הוראות היצרן.

הן כחלקים בודדים והן  plug in units)כל חלקי המערכת יהיו ברי חליפיות מלאה כיחידות ) 

 . MTTR -כמכלולים שלמים זאת על מנת לעמוד בדרישות ה 

 רכיב אשר לא נמצא לו חלקי חילוף יוחלף ברכיב חדש ללא תוספת תשלום  

המערכת תתוכנן ללא תלות ברכיבים /יחידות /מכלולים קריטיים שהתקלקלותם ו/או השבתתם  

 . פעולת חלקיה העיקרייםתגרום ל"שבר" במערכת ולהפסקת פעולתה או 

 התקנת ציוד  10

בכל מקרה גם אם לא פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולת תכנון, יצור,   

התקנה כולל אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים, העברת כבלים, חיווט, בדיקות, הפעלה 

פעולה תקינה  וכל פעולה אחרת הנדרשים על מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד השונים ל

 ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו.

עבודת ההתקנה תבוצע על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות אשר  

 יעשה על ידי הקבלן ויאושר על ידי המזמין. 

הקבלן חייב יהיה לקבל מאת המזמין אישור מוקדם להתחיל בשלב של התקנת המערכת  

 בשטח. 

שיגרם ע"י הקבלן במהלך הפרויקט במצב המבנה הקיים )קירות, דלתות,  כל פגיעה ו/או שינוי  

חלונות, צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: צבע, טיח, ציפויים וכד'( או התשתיות בשטח )צנרת תת 

קרקעית, קווי טלפון, ניקוז, ביוב, מים, דרכים, גדרות וכד'( יתוקן מיידית ע"י הקבלן ויוחזר במדויק  

ל תשלום נוסף, אלא אם ניתנה לקבלן רשות מפורשת בכתב מאת המזמין  לקדמותו, ללא כ

 לבצע שינויים כאלה כחלק בלתי נפרד של הפרויקט.

הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון בשטח, ברמה שתשביע את רצון המפקח. עפ"י  

שורים הוראת המפקח וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים הק

 לעבודתו למקום פינוי פסולת מורשה שיקבע ע"י המפקח.

הקבלן יספק במסגרת ההתקנות את כל אביזרי העזר אשר לא פורטו במפרט ואשר דרושים  

 לצורך השלמת הפרויקט כמוגדר במפרט.

של כל פריט ציוד שהוזכר במפורש  -על מנת למנוע ספק מודגש לקבלן כי עבודת ההתקנה  

כוללות תמיד את הפעולות   -הוזכר אך הינו חיוני להפעלת המערכת הנדרשת במפרט זה, ושלא 

 הבאות:

 אריזת הציוד, הובלתו והכנסתו לשטח.  .1

התקנה פיזית של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל הפריטים   .2

וכל היתר הדרוש  -שלא פורטו בנפרד במפרט זה  -המכניים ואביזרי חיזוק הדרושים 

 ת העבודות המכניות הקשורות בהתקנה זו. להשלמ
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 התקנה חשמלית הכוללת:  

אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הנדרשים לחיבור כל פריטי הציוד למקורות   .1

 חשמל, לוח חשמל, ספקי כוח, לוחות פיצול, שקעים וכד'. 

אספקה והתקנה של כל כבלי הארקה וחיבורם מצד אחד לציוד ומצד השני לנקודות   .2

 הארקה או מוט הארקה מרכזי.

עבודות כבלים כגון אספקה והתקנה של כל כבלי החיבורים והגישורים עם קונקטורים   .3

בקצותיהם, חיבורים בין סוגי הציוד השונים לבין עצמם, הנחתם בתעלות או קשירתם 

לסולמות, קשירה לצמות, זיהוי קצוות, חיבור וחיווט בלוחות החיבורים, בארונות ציוד, 

לחנות פיקוד, סימון הכבלים וכד' כל זאת עד שילוב מלא של כל המרכיבים בשו

 למערכת הפועלת במלואה. 

עבודות מכניות כגון השלמת צנרת ותעלות כבלים, קידוחים בקירות בטון או מחיצות    .4

גבס, חיזוקים מכניים של ציוד לקירות, רצפה, תקרה, אבזרים מכניים הדרושים להתקנה 

 שלא מוזכרות במפורש במפרט אך נדרשות להשלמת ההתקנה. וכל יתר העבודות 

עבודות גימור כגון תיקוני צבע, תיקוני נזקים, חיזוקים, אטימת חורים ומעברי כבלים,   .5

 עבודות ניקיון וכל היתר הנדרש להחזיר את הבניין לקדמותו.

הדרישות הספציפיות להתקנה של כל פריט במערכת כלולות בפרקים הרלבנטיים של   .6

 פרט. המ

 חליפות  11

כל חלקי המערכת פרט לאלה החייבים לעבור עיבוד סופי, התאמה או כיוון מיוחד בשטח, יהיו   

 ברי חליפות מלאה, הן כחלקים בודדים והן כחלקים המרכיבים מכלולים.
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 ציוד קצה  - 01פרק 

 מערכת טמ"ס  

 תיאור כללי  1

 ,Sony, Groundig, Bosch, Panasonicברזולוציה גבוהה )כדוגמת   IPמצלמה צינור א"א חיצונית   

AXIS ,Avigilon )או שוו"ע מאושר 

 לפחות. CMOS 1/2.8גודל חיישן  

 המצלמה מותאמת להתקנה על קיר ותקרה.  

 4MP .רזולוציה: 

 White Balance  . 

 WDR   120לפחותdB. 

 פוקוס אוטומטי.  

 .OFFבמצב   AGCכאשר   50dbיחס אות לרעש  

 מעבר אוטומטי בין יום לילה.  

 מטר לפחות.  50תאורת א"א לטווח של  

 מ"מ 12~2.8עדשה חשמלית  

 פריימים לשנייה ברזולוציה מקסימלית.  25 

 . H.264דחיסת וידאו  

 צמצם אוטומטי. 

 מעלות צלסיוס.   50+  - 10-טמפרטורת עבודה  

 . 90%לחות עד  

 לפחות. IP66עמידות לסביבה  

 זיכרון פנימי. תמיכה בכרטיס  

 אפשרות הקלטה לכרטיס זיכרון פנימי במקרה של נפילת תקשורת. 

 לפחות. 32GBתמיכה בכרטיס זיכרון של  

 באחריות המציע לוודא התאמה בין המצלמה למערכת ההקלטה. 
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 ( )התחברות למערכות קיימת NVR – VMSמערכות הקלטת וידאו 

 כללי 1

מערכת הקלטת וידאו מרכזית תותקן במבנה הבידוק ותחובר למוקד הבקרה הראשי הממוקם   

 בעיריית מעלה אדומים. 

 החיבור מוקד העירייה באמצעות תקשורת אלחוטית. 

 במבנה הבידוק תתוקן עמדת צפיה אחת שתאפשר צפיה על כל מערך המצלמות במבנה. 

 בנוסף תחובר המערכת למוקד העירייה. 

על המציע לדאוג להתממשקות בין מערכת ההקלטה הקיימת לבין המערכת   - Mסעיף  

המוצעת על מנת שבמרכז הבקרה יוצגו המצלמות ויוקפצו אירועים מכל המערכות הן  

  הקיימות והן החדשות המותקנות בפרויקט זה.

 להלן פירוט יצרני המערכות המאושרות:  

 MILESTONE, FLIR, DIGIVOD  AVIGILON,  ONSSI, לאישור הסופי של המזמין. כפוף 

 עבור מצלמות עתידיות. 50%על המציע לקחת בחשבון את נפח האחסון הנדרש בתוספת  

 חובה.   –ממשק מוכח למערכת ניהול הביטחון )שו"ב( הקיימת  - Mסעיף  

 רזולוציית ההקלטה תהייה בהתאם לרזולוציית המצלמה.  

(,   3,6,12,25שלבים לפחות  4)60Fps ועד לפחות    1Fpsמהירות ההקלטה תהייה ניתנת לכיוון מ   

 עבור כל מצלמה ניתן לשינוי וכיוון  המהירויות בהתאמה.

רכת וללא )ללא שינוי המע  H.265ותתמוך באפשרות של   H.264תצורת הדחיסה תהייה     

 תוספת   תשלום( או תצורה אחרת שוות ערך בכפוף לאישור המזמין. 

 ייעודית.  TCP/IPמערכת ההקלטה תכלול תוכנה המאפשרת שליטה מתחנות עבודה  ברשת   

 . S,T ONVIFתמיכה בתקן  

 המערכת תתמוך באופן מלא בעברית.  

המערכת תמשיך לרוץ      ספק מתח כפול, במקרה של נפילה או ניתוק של אחד הספקים   

 באופן שקוף למשתמש וללא נפילות או אתחולים

 תמיכה בהקלטת אודיו יהיה מסונכרן לחלוטין לווידאו   

 כמות הפריימים בהקלטה בהתאם למצלמה  

 . FIFOמערכת ניהול קבצי הוידאו בשיטת  

 אפשרויות הקלטה:  2

 ימים בשבוע.  7שעות  24הקלטה קבוע    

 ניתנים להגדרה. Pre/Post Alarmה הקלטה לפי אירועים כש   

 הקלטה באיכות משתנה לפי אירוע.    

 הקלטה לפי לו"ז שנקבע מראש.    

 FIFOאפשרות לסימון אירוע ולהוצאת פרק זמן ההקלטה המוגדר מתהליך ה    

 המערכת תתריע במידה ונפח האחסון לא עומד בדרישות זמן ההקלטה.   

 שרת ההקלטה יתממשק למערכת אנליטיקה. 

 פיה ושחזור וידאו מהמחשב המקומי או מהמוקד לא ייפגע באיכויות ההקלטה.צ 

אבטחה כניסה למערכת ע"י סיסמא המערכת תכלול רמות משתמשים שונות. בכפוף לדרישות  

 אבטחת מידע למצלמות. 

  WATREMARKהמערכת תכיל מנגנון לווידוא מקוריות הוידאו  
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 למניעת עומס ברשת.עבור מחשבי צפייה  MULTICASTתמיכה מלאה ב  

לא תהיה פגיעה באיכות הצפייה או בכמות הפריימים כאשר מבצעים צפייה דרך מחשב קליינט     

 במצב צפיה בחי או בשחזור. 

 מרגע בחירת הזמן הנדרש. ms 200הפעלת וידאו מוקלט לא תעלה על  

 אים:( אשר תנטר את הדברים הב  SNMPעל מחשבי הקליינט תותקן מערכת ניהול )כדוגמת  

 מצב השרתים ברשת. .1

 מצב יחידות האחסון.  .2

 התראה במידה והשרת מקליט פחות מהזמן הנדרש.  .3

 מצב הדיסקים במערכים השונים. .4

 מצב ספקי המתח.   .5

 להתרעה ואתחול במידה והמערכת לא מתפקדת.  WatchDogהמערכת תכיל  

 המשתמש יוכל להגדיר עצים לוגיים של ערוצי הוידאו:  

 שונות. NVRעץ לוגי יוכל להכיל מצלמות ממערכות  .1

 משתמשים שונים יראו עצים לוגיים שונים.  .2

 יכלול את החומרה ואת כל הרישיונות הנדרשים לכך. NVRמחיר ה  .3

 תחנת עבודה  

 כללי 1

 המפרט הנ"ל ישמש כמפרט לתחנת עבודה לכלל  המערכות אלא אם הוגדר אחרת  

 מסכים במקביל.  4תחנת העבודה תתחבר לעד   

 מגה כ"א בכל המסכים ללא ירידה בביצועים.  3מצלמות  3X3המערכת תוכל להציג ספליט של  

 או מתקדם יותר  I7-9700מעבד  

 16GB DDR4 –זיכרון  

 SSD   250GB למערכת ההפעלה 

   HDD 2TBנפח אחסון  

 הנדרש(  GPUלפחות )על הקבלן לבצע חישוב של ה  GTX1650כרטיס גראפי  

 לפחות, מותאם לצריכת מקסימום של משאבי המחשב  500Wספק כוח  

 Win. 10 Pro 64bitמערכת הפעלה  

 מתגי תקשורת 

 כללי 1

 פורטים מנוהל  לריכוזי תקשורת:  8/16מתגי תקשורת  

 (.Mac address) 2-המתג יבצע מיתוג לפי השכבה ה 

 ההתחברות למתג בכל צורה שהיא תדרוש שם משתמש וסיסמא. 

 ויהיה ניתן להקשחה.   10/100/1000תמוך במהירות של כל פורט י 

 בנוסף לפורטים הנדרשים.   SFPיציאות  2לפחות  

 .  IGMP V2המתג יתמוך בניהול קבוצות מולטיקאסט  

 .  +POEפורטים יתמכו ב  2כאשר לפחות  POE -כל הפורטים יתמכו ב 

 מעלות. -10 – 50טמפרטורת עבודה    
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 .SNMPלניטור המתג באמצעות   MIBבאחריות הקבלן לספק  

 על הקבלן לספק את ההגדרות הנדרשות לעבודה עם הציוד הרלוונטי. GFEבכל ציוד  

 . 10Gb -לחיבור תשתיות אופטיות לתמיכה ב SFP -מחיר המתג יכלול את יחידות ה 

 שרת הקלטה  

 כללי 1

 DELL  ,HP ,GIGABYTE ,LENOVOהשרת המוצע הינו שרת מותג מוכח כדוגמת  

 ללא ירידה בביצועים.  FullHDמצלמות ברזולוציה   50יכולת הקלטה של  

 יום. 21הקלטה של כל המצלמות ל   

 . Xeon Silver 4209Tמעבד  

 ג'יגה . 32לפחות  RAMזיכרון  

 לפחות.  750Wספק מתח  

ללא ספק מתח כפול, במקרה של נפילה או ניתוק של אחד הספקים  המערכת תמשיך לרוץ  

 נפילות או אתחולים.

 מערכת הפעלה: 2

 .NVRע"פ דרישות תוכנת ה  WIN SERVERמערכת הפעלה  

 .500GBבנפח של  SSDדיסקים קשיחים מסוג  2על גבי  OSהתקנת  

 .RAID1הדיסקים יותקנו במערך  

 לא תגרום להפרעה בפעילות המערכת. SSDתקלה באחד ה  

 שתוגדר לכך.  VMSתקפיץ התראה קולית וויזואלית בכל תחנת  SSDתקלה ב  

 יחידות אחסון: 3

 ימים לפחות, חישוב נפח הדיסקים באחריות הקבלן.  21נפח אחסון של  

 ימים בשבוע.  7שעות  24הקלטה קבועה  

 .LSIבקר לניהול מערכי האחסון ומערכת ההפעלה כדוגמת  

 .RAID5 HOT SWAPPABLEמערך הדיסקים להקלטות יופעל ב  

 יתקבל שרת בעל יחידת אחסון פנימית בלבד. 

 . FIFOמערכת ניהול קבצי הוידאו בשיטת  

 .TEAMINGלעבודה במקביל בחיבור למתגים שונים כדוגמת  1Gb/sהשרת יכיל שתי כניסות רשת  

 צפיה ושחזור וידאו מכל אחד מהקליינטים לא ייפגע באיכויות ההקלטה.  

 חד הספקים.במקרה של תקלה בדיסק קשיח או בא 

 השרת ייתן התרעה קולית )רמקול מובנה בשרת(  

 VMSתתקבל התראה קולית וויזואלית באופן ברור בכל אחת מהתחנות ה  

 הודעה ויזואלית במערכת ההפעלה של השרת  

 .ספק כוח התקול\הבהוב לד בדיסק 
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 פורטים מנוהל  24/48מתג מרכזי  

 כללי 1

 (.IP address) 3-המתג יבצע מיתוג לפי השכבה ה 

 ההתחברות למתג בכל תצורה שהיא תדרוש שם משתמש וסיסמא.  

 ויהיה ניתן להקשחה.   10/100/1000כל פורט יתמוך במהירות של  

 לחיבור תשתית אופטית.   SFPפורט  4תמיכה ב  

 .  IGMP V2המתג יתמוך בניהול קבוצות מולטיקאסט  

 . POE -פורטים יתמכו ב 24לפחות  

 מעלות. -10 –+ 50טמפרטורת עבודה    

 על הקבלן לספק את ההגדרות הנדרשות לעבודה עם הציוד הרלוונטי. GFEבכל ציוד  

 . STAR RINGלחיבור אופטיקה תצורת  SFPיחידות  4מחיר המתגים יכלול  

 . 10Gb -לחיבור תשתיות אופטיות לתמיכה ב SFP -מחיר המתג יכלול את יחידות ה 

 פורטים מנוהל  24/48מתג מרכזי  

 יכלל 1

 (.IP address) 3-המתג יבצע מיתוג לפי השכבה ה 

 ההתחברות למתג בכל תצורה שהיא תדרוש שם משתמש וסיסמא.  

 ויהיה ניתן להקשחה.   10/100/1000כל פורט יתמוך במהירות של  

 לחיבור תשתית אופטית.  SFPפורט  4תמיכה ב  

 ת( מערכת ניטור והגנת סייבר עבור רשת הביטחון )התחברות למערכת קיימ 

 תיאור הפתרון הנדרש ודרישות כלליות  1

 , אשר לא יושפע ולא יהיה נגיש מהרשת המנוטרת.out-of-pathהפתרון המותקן יהיה פתרון  

 התקנת הפתרון תעשה ללא השבתת הרשת הקיימת  

המערכת תתמוך בניתוח וקבלת נתונים מסגמנטים שונים של כתובות רשת ללא זליגת מידע בין   

 לשנייה.רשת אחת 

( ונתיבי  flows, תזרימי רשת )USBהמערכת תאפשר ניטור וניהול של מבואות רשת פיזיים, התקני  

 תקשורת, בהתאמה מלאה לדרישות המורחבות אשר יפורטו בהמשך פרק זה.

הפתרון יתמוך באופן מלא בזיהוי, ניטור, התראה וניהול תעבורת רשת בפרוטוקולים גנריים  

(TCP/IPובפרוטוקולי ) :ם ייעודיים למערכות מנ"מ, כגון ולפחות הפרוטוקולים הבאיםSNMP  ,

ONVIF ,HTTP ,HTTPS ,RTSP ,RTCP ,DDNS ,DNS ,FTP ,SYSLOG ,WMI ,WSDISCOVERY . 

 תוך בדיקה מדוקדקת וקבועה של תעבורה ופרוטוקולים בשימוש.   DPIהמערכת תפעל בתצורת  

 הרחבת הפתרון תתבצע ללא צורך בהשבתה של הרשת הקיימת.  

 הפתרון יכלול את היכולות הבאות: 

בדיקה פרטנית של כל אלמנט, פעילותו הקבועה שנגזרת מפרוטוקול, שימוש רשת,   .1

 מפעילותו הקבועה.וכתובות התקשרות, והתרעה במידה ונתון כלשהו משתנה 

 לצורכי ניתוח עתידיים.  Metadataושמירתו כנתוני OSI 7   &4ניתוח המידע בשכבות  .2

 יצירת מפה לוגית ופיזית של כלל הרשת המנוטרת.  .3

 תצוגת יומן אירועים עבור האירועים המזוהים על ידי המערכת. .4
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 ( על פי רצון המפעיל.policiesיצירת התניות ) .5

דע הנשמר, וחתות מידע על פי פרמטרים כגון פרוטוקול  אפשרות חקירה על פי מי .6

 בשימוש, אלמנט, זמן נמדד או כולם ביחד. 

הפתרון יהיה מונגש לאנשי הבטחון בכל שהתרעות יישלחו למערכת השו"ב באתר בצורה  

 סייבר יחקור את ההתרעה.\ITברורה, ובמידת הצורך איש 

 ממשקים ואינטגרציות 

 כללי 1

התרעה והגנה מפני תקיפות סייבר על מערכות בטחון ומתח נמוך  הפתרון יאפשר גילוי,  

 והאביזרים הכלולים ברשת, ביניהם לכל הפחות הרכיבים הבאים:

 יצרנים בינלאומיים מוכרים(. 5( מיצרנים שונים )לפחות AV Encoders מקודדי וידאו ושמע ) 

 .NVRשרתי הקלטת וידאו  

,  Digivodתר ולפחות עבור היצרנים הבאים:מערכות הקלטת וידאו מסוגים שונים, בין הי 

Vigilant , Milestone ,ONSSI ,,Genetec  DVTEL-FLIR . 

 ,Axis, Tkh-siquraמסוגים שונים, בין היתר ולפחות עבור היצרנים הבאים:  IPמצלמות טמ"ס  

Dahua, ACTI, Arecont, Bosch,  ,Messoa ,Flir, Grundig, Balter, Sony, Hikvision  . 

 .Synelמערכת בקרת כניסה מתוצרת  

 . Riscoמערכות גילוי פריצה מתוצרת  

 . Advantechמתוצרת  I/O ADAMבקרי   

  Crestron.  מתוצרת חכם בקר 

 . El-farמערכות גדר חכמה )מתריעה( מתוצרת  

 .IAI – ELTAמערכות מכ"ם מתוצרת  

 אנליטיקה.-מערכות וידאו 

אינטגרציה לרכיבי התקשורת הקיימים באתר הכולל יכולת ניתוק  התוכנה תכלול מודול  

אוטומטית של פורט ספציפי )במידה והוגדר על ידי מנהל המערכת(, באמצעות ממשק למתגי 

 ונתבי תקשורת.

 מנגנון ניטור וזיהוי תעבורת רשת וניהול מבואות במתגים 

לוגיות ופיזיות, ואפיון כל וניתוח מעמיק של הנתונים לשם בניית מפות   DPIהפתרון מבוסס  

 אלמנט באופן פרטני. 

הפתרון יאפשר שליטה על מבואות המתגים המנוהלים ברשת, הן כחסימה אוטומטית של חיבור   

 שאינו מורשה, והן כהתרעה וחסימה לשיקול המפעיל. 

 המפעיל יוכל לבצע חיתוכים ושאילתות על פי המידע המצטבר. 

 מחוברים  USBאביזרי ו USBניטור, זיהוי וניהול מבואות  

המתחברים למחשבים  USBהתוכנה תכלול מודול המאפשר ניתור, ניהול וחסימה של אביזרי  

 ברשת המנוטרת. 

  Whitelist -ו Blacklistבהתאם לרשימות  USBמודול זה יאפשר ניהול וחסימה של התקן זיכרון  

 מאושר  לחיבור.  שאינו USBהמערכת תדע לחסום באופן מידי כל חיבור של התקן זיכרון  

 מוצפנים וניהולם המוגנים בסיסמא.  USBהמערכת תתמוך ביצירת התקני זיכרון  

 יכולות זיהוי והתרעה 

הפתרון יכלול ניתוח רציף של תעבורת הרשת הפנימית וזיהוי התנהגות לא תקינה של אלמנט 

ת המתגים בדמות שליטה על מבואו (north-south)ובנוסף הגנה חיצונית  (east-westנמדד )
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במחשבים ובשרתים המהווים חלק מרשת זו, חלק    USBהמנוהלים ועל ניהול התקני זיכרון 

 מהיכולות מפורטות מטה והינן מנדטוריות: 

1. Port Scanning. 

2. Network discovery. 

 . MACשינוי בכתובת   .3

4. Duplicate IP . 

 .  IPשינוי בכתובת  .5

 חדשה.  MACהופעת כתובת  .6

 חדשה.   IPהופעת כתובת .7

 חוסר תקשורת של אחד הרכיבים במשך זמן ממושך. .8

 ( מאביזר רשת.Flowsירידה חריגה בכמות התעבורה )\עליה  .9

 ( מאביזר רשת.bitrateירידה חריגה בנפח התעבורה )\עליה .10

 אשר לא בטווח כתובות הארגון.  IPתקשורת עם כתובת  .11

 אשר לא אושרה.  IPתקשורת עם כל כתובת  .12

 הפרוטוקול תקשורת אשר לא אושר. תקשורת  .13

 (.Brute forceניסיון "ניחוש" סיסמא ) .14

 .web interfaceגלישה לאלמנט קצה ע"י  .15

 ,Device Data Changed, Factory Defaultביצוע פעולות שונות על אלמנט הקצה כגון:  .16

Restart, Privacy mask, Video settings . 

הקצה ברשת המנוטרת, לרבות שדרוג     ( באשר הוא באלמנטFirmwareעדכון קושחה ) .17

(upgrade( שנמוך ,)downgrade\rollback.ועדכון לגרסה זהה ) 

 ממשק משתמש  2

 התוכנה תכלול ממשק ניהול מרכזי לפתרון הסייבר המוצע שיכלול מודלים שונים, כגון ולפחות:  

 אגירת מידע רציפה בזמן אמת. .1

 (. Forensic analysisניתוח תנועות ) .2

(, גם אם התוכנה אינה פתוחה  pop-upמן אמת, כולל התראות מתפרצות )התראות בז .3

 באופן ישיר על צג המשתמש. 

 נתונים עדכניים על תעבורת המידע מרכיבי הרשת השונים. .4

 ( מתקדמות.queriesחיפוש וניתוח נתונים המאוחסנים במערכת באמצעות שאילתות ) .5

6.  Dashboard  תצוגה של הסיכונים והאיומים. מרכזי לניהול האירועים ברשת, הכולל 

 מודול בדיקות לבחינת האיומים השונים. .7

תצוגות גרפיות בזמן אמת עבור תעבורת הרשת הקיימת בכל אביזר וסך תעבורת הרשת  .8

 ברשת המנוטרת. 

 תצוגות גרפיות בזמן אמת של נתיבי החיבורים ותזרימי הרשת ברמת האביזר הבודד.  .9

 יזרים )פיזי( ויזואלית של כלל רכיבי הרשת.מיפוי רשת ויזואלי ומפת חיבורי אב .10

מנוע חוקים גמיש המאפשר למשתמשים הגדרה של חוקים ליצירת התראות תוך שילוב   .11

 של לפחות שני כללים.

הנגשת ההתרעות בצורה ברורה בשפה העברית למערכת השו"ב, ללא צורך בהבנת   .12

 הגנת סייבר מצד מפעיל המערכת בעת קריאת הנתונים. 
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 עורק תקשורת אלחוטי  

   כללי 1

 יותקן עורק תקשורת אלחוטי בטכנולוגיית גלים מילימטריים. 

 .200mbרוחב הפס מינימלי של העורק לא ירד מ   

 ק"מ. 5האנטנות יותאמו לטווח תקשורת של לא פחות מ  

מחיר העורק האלחוטי יכלול את התשלום למשרד התקשורת לכל אורך הפרויקט ולכל אורך     

 הב קיים הסכם שרות ותחזוקה בין המזמין לספק.  התקופה
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 מערכות בקרת כניסה –  2פרק 

 כללי 

 כללי 1

 מערכות בקרת כניסה:   2במסגרת פרויקט זה יותקנו  

 מערכת בקרת הכניסה מקומית לאבטחת כניסות מבנה הבידוק. 

מערכת בקרת הכניסה אשר מיועדת לבדיקת העובדים הנכנסים לא"ת מבוססת מעברים  

 מהירים ואמצעי זיהוי ביומטרים ומקושרת למערכת אבן מתגלגלת. 

 עבור מבנה הבידוק  -  On Line –מערכת בקרת כניסה ממוחשבת  

 כללי: 2

בכניסה   מערכת בקרת הכניסה שתסופק תהיה מערכת המשלבת ושולטת על כל מערך הבידוק 

 לאזור התעשייה.

 המערכת תכלול ותשלב את המרכיבים הבאים: 

יהיו מסוגלים לקרוא את תגי העובדים הפלסטינים  - קוראי כרטיסים מסוג קירבה .1

 שהונפקו להם ע"י  רשות המעברים של מדינת ישראל.  

 speedמסוג מעבר מהיר )  – שערים חשמליים קרסלות גבוהות מעברים חשמליים .2

gateעבר החשמלי יקבל את פקודת הפתיחה ממערכת בקרת הכניסה, ייפתח (, המ

 ויאפשר מעבר עובד. 

 בקר כניסה: 3

 קוראים בלבד.  4או  2בקרי הכניסה שיסופקו יהיו בקרים לעד  

 . IPהבקר יחובר למערכת בקרת הכניסה אך ורק ברשת תקשורת  

נוחה ופשוטה לצורך מתן   הבקרים יסופקו בתוך זיווד מתכתי )קופסה, ארון( אשר פתיחתה תהיה 

תחזוקה נוח ומהיר. בתוך הזיווד יותקן הבקר, ספק כח, סוללת גיבוי שתספק מתח לבקר, 

לקוראי הכרטיסים ולכל אביזרי הדלת כולל מנעות חשמלי, מפסק מגנטי וכו' למשך של לפחות 

 דקות, ומפסק טמפר לחיווי פתיחת ארון הבקר.  60

מסוגים שונים קורא מגנטי, קירבה, זיהוי ביומטרי טביעת  לבקר תהיה יכולת להתחבר לקוראים 

 אצבע לפחות בפרוטוקול תקשורת:

1.  Wigand 36 / 34  המערכת אשר עובדת עם פרוטוקולים מוצפנים כדוגמתAES128  ,

AES256 . 

2.  TYPE A Desfire EV2 . 

ויכולת לקרוא את תגי העובדים הפלסטינים שהונפקו להם ע"י  רשות המעברים של  .3

 מדינת ישראל.  

דהיינו בדיקת הרשאה כניסה של כל תנועה בבקר ואו   ”on line“הבקר והמערכת יפעלו בשיטת  

שתגיע מקורא הכרטיסים + במחשב  המערכת )במקרה בו לא נמצאה הרשומה בבקר(  

רש עדכון בין בסיס הנתוניםשל מערכת זיהוי הפנים והבקרים בשטח  , נדמערכת זיהוי הפנים

פרק זמן העדכון ייקבע ע"י המזמין. בזמן של תקלה בתקשורת בין השרת לבקרים המערכת 

דהיינו בדיקת ההרשאה ופתיחת הדלתות תבוצע בתוך הבקר   ”off line“תעבור לשיטת עבודה  

המערכת שהוטענו בתוך הבקר בזמן סבב   המקומי עפ"י טבלאות בסיס נתונים של משתמשי

התקשורת האחרון. עם חידוש התקשורת ידווחו כל התנועות שנרשמו בבקרים למחשב המערכת  

מהשרת. כשל תקשורת ידווח מידית למפעילי   downloadויעודכן בסיס הנתונים של הקורא ע"י 

 המערכת ובתוכנת המערכת תתקבל התרעה על כך. 

 נימי תאריך, שעה, דקה. הבקר יכיל שעון זמן פ  
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 הבקר יאפשר הגדרה של כל ימי חג וימי בחירה חופשיים הנהוגים בארץ.  

 הבקר יאפשר הגדרת כרטיסים מורשים, חסומים. 

 (. APBהבקר יאפשר הפעלת תכונת אנטי פס בק ) 

 הבקר יכלול זיכרון פנימי מוגן שיאפשר: 

 וארועים שונים כדוגת מצב דלת פתוחה וכד'.תנועות כגון כניסה, יציאה,   100,000שמירת  .1

 כרטיסים / מס' עובד מורשים. 100,000אפשרות הגדרת של לפחות  .2

 הבקר יעביר למחשב המרכזי לפחות את האינפורמציה הבאה: 

 פתיחת דלת מורשית. .1

 פתיחת דלת לא מורשית )יידון עם הקבלן בשלב התכנון(.  .2

 . השארת דלת פתוחה מעבר לפרק זמן מוגדר מראש .3

 ניסיון לפרק את הקורא/בקר.  .4

 תקלת חשמל / מתח סוללה נמוך. .5

 (: קורא דואליקורא כרטיס מסוג קירבה ) 

 ס"מ.  10הקורא שיסופק יאפשר זיהוי וקריאת כרטיסים מסוג קירבה ממרחק של לפחות  .1

 הקורא שיסופק יחובר לבקר בתקשורת ויתמוך באופן מלא בפרוטוקולים הבאים:  

  Wigand 36 / 34תקשורת   .1

 Desfireהקורא מסוג קורא כרטיס חכם משולב )דואלי( ויספק תמיכה מלאה בפרוטוקול  .2

ISO 14443 Type A    ובמקביל המשך תמיכה בפרוטוקולISO 14443 Type B    לפי מבנה

 או שוו"ע מאושר. STID ARC1"וויגנד" הקיים כיום. הקורא יהיה כדוגמת 

 . AES128 ,AES256ו/או פרוטוקולים מוצפנים כדוגמת  .3

אפשרות לקריאה וזיהוי של תגי העובדים הפלסטינים שהונפקו להם ע"י  רשות   .4

 המעברים של מדינת ישראל.  

 . Tamperהקורא יהיה מוגן מפני פתיחתו או ניתוקו מהקיר באמצעות מפסק    

מוגן. נדרש זיהוי והתרעה בכל תקלה או  הקורא יהיה מופרד מבקר התקשורת ויחובר אליו ע"י קו  

נתק/קצר בקו או כשל תקשורתי אחר. האינפורמציה שתזוהה ע"י הקורא תכלול את נתוני 

 הכרטיס המקודד בלבד. המשך זיהוי הכרטיס יתבצע בבקר.

הקורא יופעל במתח שיסופק לו ע"י בקר. הבקר יוזן במתח שקיים במבנה בארונות התקשורת  

כבלי מתח בין הבקרים לבין ארון מתח נמוך הקרוב ביותר תבוצע ע"י   אספקה והתקנה של

 הקבלן. 

המתאים לתנאי הסביבה בתוך המיתקן. יחידות  Indoorזיווד קורא הכרטיס בתוך המיתקן יהיה   

 אנטי ונדאלי. outdoor weather  proofהמיועדות להתקנות מחוץ למבנה יזוודו בזיווד 

במידותיו ככל האפשר. הקבלן נדרש לבצע התקנה אסתטית ומותאמת לאופי  נדרש קורא קטן  

מבני המזמין. מיקום מדויק של כל קורא יקבע במתקן, לקראת שלב ההתקנות, בתאום מלא 

 ואישור של המזמין.

 תוכנת בקרת הכניסה: 4

כאמור, נדרשת תוכנה אשר תוכל לשמש כתוכנת מערכת ביטחון ושתאפשר שליטה על מערכות  

 ילוי פריצה וטמ"ס שונות שחלקן מותקנות ואו יותקנו בעתיד אצל המזמין.ג

שליטה ובקרה על מערכת בקרת כניסות תבוצע באמצעות תוכנת שליטה  המותקנת במערכת    

 בחדר מנהךל הביטחון של המתקן ועמדות נוספות כפי שיידרש. 

גדרת כרטיסים עמדות הנפקת תגים וה 5המערכת תאפשר חיבור בממשק מלא של לפחות  

 וקליטת עובדים במערכת זיהוי הפנים.   

כל עמדת עבודה תוכל לבצע את כל הפונקציות של המערכת כגון הגדרת תכונות המערכת,  

קליטת זיהוי פנים, הרשאות למשתמשים, קבלת התרעות, הפקת דוחות ושליטה על כל מרכיבי  
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יווג ורמת המשתמש על מנת המערכת אך לעמדות השונות תינתן הרשאת גישה שונה, לפי ס

 להגביל בעת הצורך את העמדה או המשתמש לחלק מהפונקציות בלבד. 

תפעול מערכת בקרת כניסה יבוצע באמצעות תוכנת מדף סטנדרטית, שפותחה למערכות בקרת   

 כניסה והופעלה בהצלחה בהתקנות דומות. המזמין לא יקבל פיתוח תוכנה במיוחד לפרויקט זה.

ב בדיקת ההצעות להציג למזמין תוכנת בקרת כניסה עובדת במלואה בשפה  המציע יידרש בשל 

 "”customizationהעברית. התוכנה צריכה להיות גמישה מספיק על מנת לעבור התאמה 

 לדרישות המיוחדות  של המזמין.

מבנה סופי ומדויק של בסיס הנתונים, הטבלאות ותכולתן המדויקת יקבעו בשלב התכנון    

 "”customizationקבלן בהתאם לדרישת המזמין. הקבלן מחויב לבצע את התאמה המפורט ע"י ה

 בהתאם.

פונקציות המערכת יקבעו עפ"י תוכנת המערכת. תחנת עבודה של המערכת )בהרשאה מלאה(   

 נדרשת לבצע לפחות את הפונקציות הבאות: 

 רמות מפעיל שונות. 3לפחות  -קביעת רמות הרשאה  .1

 -שתמשים: לכל משתמש ירשמו: פרטים אישיים, חלוקה להקמת בסיס הנתונים של המ .2

קבוצות שיוך: )עובד, איש שירותים, עובד קבלן, עובד חוץ, אורח( ותוקף אישור     5

כניסה למבנים השונים . כרטיס שפג תוקפו או שלא הוחזר יבוטל אוטומטית בציון  

שים. כל התרעה מתאימה. בסיס הנתונים יחולק לטבלאות שונות ע"פ סוג המשתמ 

טבלה תהיה בעלת נתונים אופייניים למשתמשיה. בתוך הטבלאות ירשמו פרטי הכרטיס 

 שהונפק למשתמש. 

תוכנת המערכת תאפשר לרשום בשדות שונים לכל לעובד קבוע/ זמני נתונים אישיים   .3

 הבאים.

 שם ומשפחה.  .4

 ת.ז. .5

 מס' כרטיס / עובד. .6

 כלי רכב(. 3מס' רכב )לפחות  .7

 אישור כניסה עם רכב. .8

 מיקום חניה מותר.  .9

 רמת סיווג.  .10

 מחלקה / תפקיד.  .11

 סטטוס עובד: פעיל, מושהה, זמני, קבוע.  .12

 מאושר כניסה, מנוע כניסה.  .13

 לעובד קבלן פרטים נוספים:  .14

 צורך בליווי.  .15

 אישור הכנסת / הוצאת ציוד.  .16

 תוקף אישור. .17

 מאושר כניסה, מנוע כניסה.  .18

 שם חברה, תחום עיסוק, טלפון, כתובת.  .19

 מזמין. אישק קשר אצל  .20

 הערה כללית/ יכולת כתיבת הערות כמו למשל: יש לדווח לקב"ט על כניסתו.  .21

 יכולת הוספת הערות במקרה של חסימת כרטיס / עובד כדוגמת איש קשר, סיבה וכיו"ב.   .22

הגדרת קוראי הכרטיסים: לכל קורא כרטיסים תוגדר קבוצת המשתמשים המורשית  לעבור    

תבנה מפת המידור של הכניסות במתקן הן בחתך המשתמש דרכו וזמני השימוש המותרים. בכך 

 רמות הרשאה שונות.  30והן בחתך הכניסות ולפחות 

עדכון בסיס הנתונים באופן שוטף ביחס לרשימת המשתמשים, רשימת הכרטיסים ומפת המידור  

 ולכן עליו להיות גמיש, פשוט וקל לתוספות, עדכונים ושינויים.



115  

115 

  חתימת הקבלן :    בע"מ  כלכלית לפיתוח מעלה אדומיםהחברה ה

 

קורא כרטיסים תוגדר קבוצת המשתמשים המורשית  לעבור דרכו  הגדרת קוראי הכרטיסים: לכל  

וזמני השימוש המותרים. בכך תבנה מפת המידור של הכניסות במתקן הן בחתך המשתמש והן 

 רמות הרשאה שונות.  30בחתך הכניסות ולפחות 

עדכון בסיס הנתונים באופן שוטף ביחס לרשימת המשתמשים, רשימת הכרטיסים ומפת המידור  

 עליו להיות גמיש, פשוט וקל לתוספות, עדכונים ושינויים. ולכן

 בקרת הכניסה: 5

קליטה שוטפת ובזמן אמיתי של כל תנועות הכרטיסים המגנטיים בכל הקוראים, זיהוי, בחינת   

 ההרשאה ושידור לקורא של מתן הרשאת כניסה.

ילת תקשורת במקרה של נפ  off lineטעינת טבלאות הרשאה לקוראי הכרטיסים לעבודה בשיטת  

או תקלה אחרת במערכת. עם חזרה לעבודה רגילה יעודכן מחשב המערכת על כל התנועות  

 שהתבצעו בקוראים. 

רישום במערכת של כל כניסה/ יציאה בכל מעבר מבוקר תוך ציון מס' כרטיס, שם  המשתמש,   

 תאריך ושעה. 

אחסנה במקום   ותועבר ל  – CDל שמירת נתונים במחשב תבוצע לשנה לפחות ואח"כ תורד 

 שנים. 10שיקבע ע"י המזמין כולל יכולת לגיבוי הנתונים עד 

 קביעת תכונות למערכת: 6

 הגדרת רמות תפעול שונות לעמדות האחרות של המערכת. 

 .Anti Pass backהגדרת פונקציות   

 הגדרת קודי כניסה למערכת למשתמשים השונים. 

 קביעת משך זמן מכסימלי לדלת פתוחה.  

 ן מכסימלי להפעלת מנעול חשמלי. קביעת משך זמ 

 קבלת התראות: 7

 ( ע"י כרטיס בודד. 3 -מספר ניסיונות פתיחה רצופים )ניתן לכיוון כ 

 ל ניסיון מעבר עם כרטיס שגוי, פג תוקף, מבוטל. 

 פתיחת דלת מעבר לזמן שהוגדר מראש.  

 פתיחת מכסה של קורא/ בקר. 

 תקלה בתקשורת. 

 תקלה במערכת. 

 דוחות: 8

המערכת תכלול מודול  / מחולל דוחות מובנה במערכת אשר יאפשר הפקת דוחות תוכנת  

 בחתכים ובמיונים משתנים למשל: 

 רשימת משתמשים ע"פ חתכים שונים )שם, שם משפחה, מס' עובד ומס' כרטיס(. .1

 1רשימת משתמשים עפ"י תאריך וזמן בפרוט של יום, שבוע, חודש ובזמן של שעה )בין  .2

 (. שעות 24שעה   ועד 

 רשימת כרטיסים ע"פ חתכים שונים. .3

מפת המידור בחתך משתמש, כרטיס, דלת מבוקרת )יכולת פרוט של כל תנועות  .4

 הכרטיס ברמת הקורא, אזור ובהגדרת זמן(.

 רשימת כרטיסים שפג תוקפם/לא הוחזרו. .5

 דוח התרעות.  .6

 דוח הנפקת תגים. .7

 דוח תנועות בחתכים שונים.  .8
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יום לשם משתמש, מס' כניסות בחודש/ תקופה, שם דוחת סטטיסטים כגון הצלבות בין   .9

מבקר מול גוף מזמין, מס מוזמנים לגוף בתקופה, שמות בעלי צליל דומה, אותם שמות 

 ושייכות למזמין ולפרק זמן מוגדר ועוד. 

 דוח כניסה למערכת ע"י מפעילים שונים ורשימת הפעולות של המפעיל.  .10

 שינויים במערכת. .11

 הפיק שנה אחת אחורה לפחות.את כל הדוחות ניתן יהיה ל 

 :תפעול המערכת יבוצע כדלקמן  9

כל כניסה למערכת תבוצע ע"י הקשת קוד אישי למפעיל וסיסמת כניסה. צורת התפעול תקבע   

 ע"פ קוד המפעיל. פעולות המפעילים תרשמנה ותשמרנה בזיכרון המערכת.

כדוגמת שילוב   המערכת תאפשר להגדיר את "חוזק" הסיסמא עפ"י דרישות המזמין סיסמא 

 אותיות גדולות / קטנות אורך ספרות וכד'.

 הגדרת חוזק הססמא תקבע ע"י המזמין  10

 צורות לפחות  2 -הזנת הנתונים תתבצע ב 

כ"ברירת מחדל" יוצגו על צג המערכת חריגים בלבד. נתונים בחתך אחר יוצגו ע"פ דרישה   

 בלבד.

את    on lineתחנת העבודה תכיל את בסיס הנתונים המלא של המערכת ותעדכן בתקשורת  

הבקרים בנתונים הרלוונטיים השייכים להם במטרה לאפשר במקרים של תקלת תקשורת או 

דהינו זיהוי הרשאה בקורא המקומי ולא  off lineתקלה מסוג אחר לעבור לעבודה בשיטת 

 עודכן מחשב המערכת על כל התנועות שהתבצעו בקוראים.במחשב. עם חזרה לעבודה רגילה י

תתאפשר הכנסת נתונים, שינויים ועדכונים ללא הפרעה לפעולתה הרציפה של המערכת אשר   

בו זמנית חייבת באופן שוטף לקלוט, לבחון, לתת הרשאה ולשמור על כל התנועות במערכת וכל 

 זאת בזמן אמת. 

 לפעולה השוטפת של המערכת. תתאפשר הפקת דוחות במקביל  

 קבלת התרעה במהלך הזנת נתונים או הפקת דו"ח תגרום מידית למעבר למסך התרעות. 
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 מערכת בקרת הכניסה מבוססת מעברים מהירים ואמצעי זיהוי ביומטרים  - 3פרק 

 המערכת תכלול: 1

 מעברים מהירים ברצף כאשר יחידה אחת הינה מעבר נעזרים רחב.  ח'6  

 :למצלמה מזווד קומפלט עמדות סטנד 6 

 . LOGITEC390C  מצלמת רשת .1

 .KIKIPUT 7מסך " .2

 תאורה למצלמה וחיווי.  .3

 ח' מחשב עמדתי למערכת אבן מתגלגלת. 6  

 פורט. 16יח' מתג תקשורת 1  

 לשליטה ידנית על הפעלת עמדות.  7יח' מסך טאצ " 2  

 יח' לוח פיקוד עם בקר להתממשקות מול מערכת אבן מתגלגלת. 6  

 התקנה הפעלה והדרכה.  

 אמצעים לשערים ומעברים חשמליים  –  3.1פרק 

  GARRETT CEIA PMD2 /  PD 6500iשער מגנומטר לגילוי מתכות כדוגמת  

 כללי : 1

לגילוי מתכות. המבוססת על עיקרון של גילוי ע"פ  רב אזוריתהדרישה הינה למכונת שיקוף  

 (. pulse magneticשינוי בשדה המגנטי המעורער )

 השער נועד לגילוי כלי נשק ,ואמצעים מתכתיים אחרים הנמצאים ברשות האדם הנבדק. 

השער צריך להתריע על גילוי אובייקט מאיים באופן יעיל, מדויק ומתמיד ללא התערבות  

 המפעיל. 

 משטרת ישראל. \כ"ד  \וצע יהיה מאושר משרד הבטחון השער המ 

 .PMD2השער המוצע יוכל להגיע הן בתצורת עומדים אובליים כדוגמת  

 RALהשער המוצע יוזמן על פי צבע שיבחר על ידי המזמין ממפתח צבעי  

 אזורי גילוי שונים לאורכו.  20-השער המוצע יצוייד לפחות ב 

 עת הצגתם בזמן אירוע. השער יחולק לשלושה אזורי גילוי ב 

 (M ללא צורך בביצוע הגבהה )( השער המוצע יאפשר גילוי מגובה סוליית הנעליים )דרישת סף

 מלאכותית ועד הראש. 

השער המוצע יאפשר תכנות מראש על גבי כרטיס מגנטי על מנת לבצע כיול מהיר   

 וזהה על פי דרישות   קבועות מראש. 

 הוספת בקר לספירת אנשים העוברים בשער.השער המוצע יאפשר באופציה  

לתיעוד הנבדקים על פי רמות הגילוי רך שניתן בנקל   IPהשער המוצע יאפשר תוספת מצלמת  

 יהיה לבצע שחזורי גילוי. 

שערים  5ס"מ אחד מהשני ועד לפחות  5השער המוצע יאפשר התקנת שערים בסמיכות עד  

 צמודים.

דקות)על פי   10החלפתו יידרשו לא יותר מ\תקנתוהשער המוצע יהיה בנוי כך שלפרוקו וה 

 הצהרת היצרן(

 השער המוצע עבר לפחות בשנתיים האחרונות מבחן השוואתי בגוף ממשךתי ואו ציבורי.  
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 השער צריך להכיל כלים מתקדמים כגון: 2

 הצגת האובייקט המאיים על גבי פנל  תצוגה אנכי רב אזורי.  

מהלך העבודה ,יאפשר ניתוח הנתונים להתאמת ביצוע סטטיסטיקה ע"פ הנתונים שנאספו ב 

 השער לצרכים שמתבקשים מהשטח וצרכיי הביטחון. 

 אפשרות לביצוע שינויים מיידיים בכיול השער באמצעות שלט רחוק לצורך התאמה מקסימלית. 

ניתן יהיה לשנות את תפקוד השער מבחינת רמת הגילוי בהתאם לאוכלוסייה הנבדקת באופן  

 בתכנות מסובך. מיידי וללא צורך

 (. pulse magneticעבודה על עקרון של טכנולוגיית גילוי ע"פ ערעור מגנטי ) 

 פרוצדורה לכיול אוטומטי ,באמצעותה ניתן ל"ללמד" המערכת מהם האובייקטים המאיימים. 

 חיווי / פונקציונליות: 3

ת שבה מועבר השער יעבוד באופן מתמיד ואמין . גודל האובייקט, מיקומו והאורינטציה והמהירו 

אינה צריכה להשפיע על הביצועים. הפעלה לאורך זמן לא תשנה את איכות הגילוי ולא יידרש  

 כיול מחדש. 

, כך  במידה ויועברו מספר אובייקטים , בו זמנית, ובאזורים שונים , לא תתבצע פעולת סכימה 

 שהאינדיקציה על כל אובייקט תוצג בנפרד בהתאמה. 

אזורי גילוי ,כשכל אזור יהיה עצמאי מבחינת הגילוי וניתן יהיה לכיילו  באופן   20השער יהיה בעל  

 פרטני בהתאמה. יהיה מרחב חפיפה הדדי לגילוי בן אזורים סמוכים.  

 דה באיכות הגילוי. איש בדקה ללא ירי 60מהירות התעבורה בשער תאפשר מעבר של  

השער יכיל פנל תצוגה אנכי המצביע במדויק על מקום האובייקט שהתגלה ,התצוגה תהיה  

באמצעות נוריות אדומות . כמות הנוריות שידלקו בזמן אירוע תהיה בהתאם לגודל האובייקט /  

 הסיגנל שמייצר.

רי עוצמת הסיגנל (אלפא נומרי עליון שבו תוצג באופן ליניא BARהשער יכיל לוח תצוגה )  

 שהאובייקט/ים מייצר. 

 מבטיח  קבלת אינפורמציה נוספת על האובייקט באופן הבא : 

 יוצגו מספר נוריות ירוקות ביחס לגודלו ,ללא אזעקה. – אובייקט / רמת סיגנל קטנה  .1

 יוצגו מספר נוריות ירוקות ומספר נוריות אדומות ביחס     –אובייקט / רמת סיגנל בינונית   .2

 כולל אזעקה.  לגודלו , .3

 יוצגו מספר נוריות ירוקות וכל הנוריות אדומות , כולל   –אובייקט / רמת סיגנל גדולה  .4

 אזעקה. .5

הערה : ניתן יהיה לקבוע בתכנות את הרמה המינימאלית לגילוי ובהתאם לה יקבעו   .6

 הרמות הוזכרו. 

 בזמן גילוי אובייקט מאיים יהיה ניתן לקבל החיוויים הבאים : 

ת אדומות בלוח התצוגה האנכי , בהתאם למיקום האובייקט , כמות הנוריות  יודלקו נוריו .1

 שתדלק תהיה בהתאם לגודל / רמת סיגנל של האובייקט.  

יופעל צפצוף מקומי , פרק הזמן להפעלת הצפצוף יהיה בהתאם לגודל / רמת סיגנל של  .2

 האובייקט. 

 ממסר אזעקה חיצוני בעל מגעים יבשים. .3

 ( בלוח התצוגה האלפא נומרי  BAR) חיווי באמצעות נוריות  .4

מטר מהשער  50אפשרות להוספת יחידת תצוגה אנכית  נוספת שתותקן במרחק של עד  .5

 חיבור יחידה זו לא תגרום לשינוי בתפקוד השער 
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 תכנות וכיול השער : 4

ללא אמצעים מיוחדים כך  שליטה מלאה על כל הפרמטריםכיול השער יהיה ידידותי ויאפשר  

שמעת לעת יוכל הלקוח לבצע התאמה לצרכיי השטח ללא מעורבות או ידיעת החברה  

 המתקינה

 בין הפרמטרים הניתנים לשינוי יהיו :  

 רמות גילוי .  100 –רגישות כללית עד ל  .1

 אחוזי גילוי.  255גילוי ועד %  %0    -רגישות כל אזור בנפרד בטווח של מ  .2

 עוצמת הצפצוף , כולל עוצמת מינימום , שלא ניתן לשנותה ע"י מפעיל רגיל.כיוון  .3

 טונים שונים.  10עד  –כיוון טון הצפצוף  .4

 רמות הפעלה,רמת מנהל ורמת מפעיל וזה יכלול האפשרות לשינוי הקוד.  2נדרשות  .5

 שינויים בכיול השער ופרמטרים חשובים יבוצעו רק באמצעות קוד מנהל. 

עות שלט רחוק , הכניסה למצב תכנות תתאפשר באמצעות קוד מפעיל , הכיול יתבצע באמצ 

( יציג תפריטי הבחירה  השונים, כשבכל תפריט ניתן לראות  BARכאשר לוח התצוגה העליון ) 

 הערך הנוכחי ולשנותו בהתאם.

 ניתן יהיה לנעול את השלט  בתוך השער או לשמור אותו בחדר מנהל הביטחון. 

 גיבוי סוללה : 5

ת חשמל ,תהיה אפשרות להפעיל השער מסוללת גיבוי. הסוללה תותקן בתוך השער  בהפסק 

 כחלק אינטגראלי ממעגל הבקרה. השער יכלול מעגל תעינה לצורך הסוללה.

 השער יספק חיווי תמידי לגבי מצב הסוללה והערכה לגבי הזמן שנותר עד לסיום תפקודה. 

 הוספת עזרים : 6

 ון :ניתן יהיה להוסיף עזרים שונים כג •

מהשער . התצוגה תהיה ברמת אזור כפי שמופיע בפנל התצוגה   50יחידת  תצוגה מרוחקת עד  

 האנכי הראשי. 

 גלגלים להזזת השער ונעילתו. 

 .V24סוללות גיבוי  

 הזמנת השער בצבע ייחודי בהתאם לדרישות ארכיטקטוניות של הבניין.  

 תנאים משתנים בסביבת השער : 7

ריע ופעולתו תהיה תקינה , בנוכחות של מפעיל על נשקו בסביבת  השער לא יהיה רגיש, לא ית 

 מטר.  1השער במרחק של 

 מטר   0.1השער לא יהיה רגיש לשינויים שנובעים ממתכות  סטטיות עד למרחק של  

 מטר  0.5השער לא יהיה רגיש לשינויים שנובעים משדה חשמלי/מגנטי  עד למרחק של  

 ם משדה חשמלי/ מגנטי חזק שמקורו במנועים וכו' השער לא יהיה רגיש לשינויים שנובעי 

 מטר.  4עד למרחק של  

 השער לא יגרום לנזק לאמצעי מדיה שונים כגון דיסקטים ותקליטורים. 
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 דיאגנוסטיקה עצמית : 8

 השער יבצע בדיקה עצמית תמידית לבדיקת מרכיביו הבאים : •

 ערוצי הגילוי ) מהמשדר עד המקלט ( 

 זיכרון   

 התצוגהיחידת  

 ( CPUמעבד ) 

 ערכים שהוגדרו בתכנות / כיול. 

 מצב סוללת גיבוי ) במידה ומותקנת(. 

 (,  BARבמידה ותתגלה תקלה על השער להתריע על כך מיידית באמצעות לוח התצוגה )  

 כולל סוג התקלה. 

 בידי המפעיל תהיה  רשימה תקלות , וליד כל תקלה המלצות ביצוע לפתרון התקלה. 

 ות :דרישות חשמלי 9

 אספקת מתח ראשי :  

.וזאת באופן Volt AC 264 –ל  Volt AC  90השער יכול לעבוד בתחום מתחים שנע בין  .1

 אוטומטי ,ללא צורך בשינוי בהגדרות או בחומרה. 

 HZ65 -ל  HZ45תדר אספקת המתח יכול לנוע בין  .2

 (. flashבזמן הפסקת חשמל כל נתוני התכנות האחרונים יישמרו בזיכרון השער )  .3

 .  Watt45ההספק הנצרך לא צריך לחרוג מ  

 + מעלות צלזיוס. 55ל  -10טמפרטורת הסביבה יכולה לנוע בין   

 .95% –ל  0%( שבין humidity עמידה בלחות )  

 תקנים חשמליים :השער צריך לעמוד בתקנים הבאים :  

1. EN 60950, Electrical safety 

2. EN-50081-1, EMC emissions 

3. EN-50082-1, EMC immunity 

4. EN-60555-2, EMC harmonic emissions 

עוצמת השדה החשמלי :עוצמת השדה החשמלי שהשער יוצר צריכה לעמוד בסטנדרטים הבאים  

 ( : בכדי שלא יזיק לעוברים כולל נשים בהריון)

1. ENV 50166-1 –  בין( ל 0חשיפה לשדה מגנטי בתדר נמוך - HZ10 ) 

2. ENV 50166-2  - בין  חשיפה( לשדה מגנטי בתדר גבוההKHZ10 ל-  GHZ300  ) 

 דרישות מכניות : 10

 מבנה השער : 

 קורת משדר  .1

 קורת מקלט .2

 זיווד יחידת הבקרה יכיל את כל המחברים ומרכיבי המערכת השונים שיהווה   .3

 אזור  מוגן ונעול למניעת חבלה ותקלות במערכת. .4
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 יכלול :זיווד יחידת הבקרה שתהיה בחלק העליון של השער  

 , כולל המחבר למקור המתח החיצוני.  ספק כוח מובנה .1

 סוללות גיבוי במידה ויידרש. .2

 הבקר האלקטרוני להפעלת השער.   .3

 המחברים לחיבור יחידות המקלט והמשדר.  .4

 מגירה לנעילת השלט רחוק.  .5

 ( האלפא נומרי.   BARפנל התצוגה ) .6

 פעמון ) בזר ( לחיווי האזעקה. .7

 ממסרים לחיווי אזעקה וטמפר. .8

 טמפר להגנה מפני ניסיון פתיחה. .9

 מנעול לסגירה הרמטית של יחידת הבקרה. .10

 מעברים חשמליים 

 כללי 11

המוכר כמעבר מסוג    המעברים החשמליים החדשים שיותקנו יהיו מעברים מסוג "מעבר מהיר" 

SpeedGate  תוצרת חברת ב. ג. אילנית דגם .SG01-BGI בלבד. 

 ר להולכי רגל עם דלתות ציריות )פתיחה סובבת( בעל מבנה צר ועיצוב מודרני. מעבר מבוק 

תוכנן במיוחד על מנת להתאים לדרישות המשתנות והמתפתחות  BGI-SG01מעבר מהיר מדגם  

 בשוק בקרת הכניסה, הן לשוק האזרחי ובפרט לשוק הביטחוני: 

 אפשרות לפתיחה חד או דו כיוונית.  .1

 משטח נירוסטה עליון מאפשר התקנת ציוד נלווה, כגון: מצלמה, מסך וכדומה.  .2

 הכנה מובנית לקוראי כרטיס חד או דו כיווני.  .3

 חיצונית מנירוסטה מאפשרת עמידות גבוהה ואחזקה קלה.מעטפת  .4

מאפשרת התקנה  IP54המעבר מיועד להתקנה בתנאי פנים, עמידות לתנאי סביבה ברמת  

 בסביבה חיצונית מקורה. 

 פתיחת דלתות צירית )סובבת( מאפשרת מבנה יחידה צר וניצול שטח ריצפה מיטבי: 

 מ"מ  185רוחב   –מעבר עם דלת צירית  .1

 מ"מ 350רוחב  –עם כנף הזזה מעבר  .2

 מעבר עם דלת סובבת נחשב כידידותי למשתמש:  

 כיוון פתיחת דלת מכוון את הולך הרגל.  .1

 במקרה של סגירה על הולך רגל תנועת דלת צירית בטוחה מתנועה קווית )כנף הזזה(. .2

ת, דפנות נירוסטה דו צדדיות מייצרות תא פנימי גדול המאפשר התקנת מערכות פנימיות נוספו 

 כגון: קוראי כרטיס, מפצל רשת, בקר מתוכנת, מחשב וכדומה. 

אפשרות למערכת פליטת חום מובנית )ונטה( בדופן צד מבטיחה עבודה רציפה של מערכות  

 נלוות. 
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   המערכת תיאור  12

 מידות  

 מ"מ1500 –אורך יח'  .1

 מ"מ  185 –רוחב יח'  .2

 מ"מ  950מ"מ <  500 -רוחב מעבר הולכי רגל   .3

 מ"מ  980 –גובה יח'  .4

 דלת זכוכית  

 מ"מ 1200 –קצה דלת עליון מרצפה  .1

 מ"מ  140 –מרווח תחתון, רצפה לתחתית דלת  .2

 מבנה היחידה 

 AISI304  נירוסטה –גוף  .1

  AISI304נירוסטה  –פנל עליון  .2

 AISI304נירוסטה  –סגירות צד  .3

 זכוכית מחוסמת שקופה –דלתות  .4
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 – מפרט טכני   13

 הזנת חשמל  

 1P+Nהזנה חד פאזית  .1

 220-240VAC, 50Hzמתח הזנה  .2

 650w, 3Ampהספק  .3

 סל"ד  36VDC ,200w ,3,000מנוע סרבו  

 מבטיח עבודה שקטה ואמינות גבוהה .1

 מבטיח פתיחת דלתות מהירה וכוח מכני נגד ניסיון פריצה  1/50גיר ביחס  .2

 תנועת דלת חלקה ורציפה .3

 בלימת דלת הדרגתית מובנית  .4

 בלם מובנה לנעילת דלתות נגד ניסיון פריצה  .5

 מהירות פתיחה וסגירה ניתנת לכיול   .6

 5,000,000 – (MTTFפעולות רצופות לפני כשל ) .7

 ( מאפשרת שליטה ובקרה מדויקת על כל פעולות המנוע.Servo Driverמערכת בקרת מנוע ) .8
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 בלם חשמלי מובנה לנעילת דלתות נגד ניסיון פריצה.   

 

 זוגות.  12 –( IRעיניים פוטואלקטריות ) 14

זוגות בחלק העליון של המעבר, מאפשרים שליטה מלאה בטיחותית וביטחונית בתהליך מעבר  8 

 הולכי רגל.

  זוגות בחלקו התחתון של המעבר שומרים על בטיחות )ילדים( ומונעים ניסיון התגנבות 4 

 בכפיפה.  

 מאפשרת כיול ושליטה על יחידה בודדת או על קבוצת מעברים יחד.   RS485תקשורת  

 כניסה דו צדדית. –אפשרות פתיחת דלתות לשני הכיוונים  

 מתאם מובנה לקורא כרטיס בגוף היחידה. 

 מעבר פנוי, התרעה, כיוון כניסה.  –תאורת חיווי מובנית  

 . Maintenance Free –אמינות גבוהה ואחזקה נמוכה  

 אפשרויות כיול ושליטה   15

אופי עבודה בהתרעה על מעבר כפול/ניסיון   –( Anti-Tailingכיול רמת בטיחות/ביטחון )פונקציית  

 הסתננות של בלתי מורשים:  

מערכת מזהה מעבר כפול: דלת נשארת פתוחה   – (Maximum Safety)בטיחות גבוהה  .1

 והתרעה קולית מופעלת. 

מערכת מזהה מעבר כפול: דלת נסגרת   – (Maximum Security)דרישה ביטחונית גבוהה  .2

 מידית והתרעה קולית מופעלת.

 כיול מהירות מנוע ועוצמת סגירת דלתות.  

ס"מ(, כולל שינוי זמן סגירת  90עד  82ס"מ( או נעזרים ) 60רגיל ) –כיול מובנה לרוחב מעבר  

 דלתות בהתאם לגודלן. 
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אפשרות כיול עובי עצם במעבר  –מניעת סגירת שווא של דלת עקב ציוד אישי של הולכי רגל  

 ומרווח בין אלמנטים במעבר עיניים פוטואלקטרית.

 אפשרות שליטה מובנית )מגע יבש(:  -חירום  

 פתיחת חירום .1

 נעילת חירום .2

 פיקוד ושליטה:  

 ת לפיקוד על ידי פנל לחצנים מקומי. אפשרו .1

 אפשרות פיקוד מרחוק על ידי תקשורת רשת .2

 אפשרות פיקוד מרחוק על ידי מגעים יבשים .3

 קוראי כרטיס, מערכת זיהו פנים וכדומה.  –התממשקות מלאה עם מגון מערכות בקרת כניסה  

 דרישות ספציפיות ומענה טכני:   16

לצרכים ייחודיים של התממשקות עם מערכת דגם מעבר מהיר זה פותח על מנת לספק מענה  

 זיהוי פנים ביטחונית "אבן מתגלגלת" ומערכות שו"ב נוספות.

עיצוב היחידה עם דפנות צד נירוסטה כפולות מאפשר התקנה נוחה ומוגנת למגוון מערכות  

 הפעלה נלוות, גכון: 

 אפשרות להתקנה סמויה של מחשב מיני   .1

 אפשרות להתקנה סמויה של מפצל רשת   .2

 אפשרות להתקנה סמויה של שקעי כוח חד פאזיים  .3

אפשרות להתקנה סמויה של מערכות בקרה וממסרים לצרוך התממשקות מול מערכות  .4

 שו"ב

בכיסוי צד של  –במידה ונדרשת אופציית פינוי חום עקב התקנת מחשב בתוך היחידה  .5

 ייעודי לפינוי חום. היחידה ניתן להתקין מאוורר )ונטה( 

 קיימת אפשרות להתקנת  מערכת זיהוי פנים משולבת במבנה המעבר המהיר .6

 מפרט טכני מעבר חשמלי גבוה )סורג( להתקנה חיצונית  17

 או שוו"ע טכנולוגי.   TS- 10תסופק קרוסלה גבוהה כדוגמת תוצרת ב. ג. אילנית דגם  

 מיקום המעבר ייקבע בשלב התכנון הסופי.   

 ה בגובה מלא, מבוקרת חשמלית דו כיוונית. הקרוסלה תהי  

 כנפיים, זרועות ישרות.   3  

 נירוסטה.  - מבנה )רוטור( וזרועות  

 כולל גג + מרזב + מנורות.    

 גימור: צבע לבחירת הלקוח מתוך טבלת היצרן.   

 מנגנון בלימה הידראולי המותאם לקרוסה גבוהה.  
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 מפרט טכני פנל לחצנים  18

 עמדת הפעלה ידנית שתאפשר שליטה על כל המעברים החשמליים.הקבלן יספק ויפעיל  

 העמדה תמוקם בסמוך למעברים החשמליים בעמדת המאבטחים. 

העמדה תהיה עשויה מפנל אלומיניום אנודייז שעליו תבוצע חריטה גרפית של מיקום סכמתי של  

( לחיוויים  ledד )כל המעברים. ליד כל סימון יותקנו לחצנים להפעלת המעברים מרחוק ונוריות ל

 חוזרים.  

לחצנים לפחות. כיוון יציאה, כיוון כניסה. בנוסף יהיה לחצן חירום   2לכל מעבר חשמלי יוקצו   

 כללי, לחצן זה יהיה שונה ובולט משאר הלחצנים.  

 כך שיאפשרו מס' רב של הפעלות.   Heavy Dutyהלחצנים יהיו קפיציים ומוארים מסוג  

להפעיל את הפנל, באמצעות כבלים ייעודיים, אל המעברים הקבלן יהיה אחראי לחבר ו 

החשמליים וכן לחבר את הפיקוד החשמלי המתאים שיאפשר את ההפעלה מרחוק. הקבלן  

יספק את מתחי ההפעלה מרחוק באמצעות ספקי כוח שיותקנו ליד הפנל או ליד האמצעי 

 .המפוקד מרחוק

ם המזמין. בתכנון יקבעו מידות הפנל התכנון המפורט של הפנל יבוצע ע"י הקבלן בתאום ע 

וכמות האמצעים עליו. הקבלן יתקין על העמדה לחצנים ונוריות ככל שיידרש ע"י המזמין. סוג  

הלחצנים והנוריות מחייב אישור מראש של המזמין. בזמן התכנון תוגש לאישור המזמין תוכנית  

אחר אישור ע"י המזמין ניתן יהיה  ופרטי הביצוע: צבע, מידות, צורת חריטה וכד'. רק ל 1:1קנ"מ 

 .לגשת לייצור הפנל

מחיר עמדת השליטה ידנית )הפנל( יכלול את כל האביזרים הנדרשים עליו, אספקת, כולל חיבור   

העמדה אל האמצעים המבוקרים מרחוק כגון  מעבר חשמלי, שער נכים וכד'. הקבלן נדרש 

 .הדרושים להפעלה מרחוקלספק לאמצעים אלה את הפיקוד החשמלי הנדרש והמתחים 

 מפרט טכני מעקות  19

במידה ויוצרו רווחים בין המעברים לקירות ובמידה ויידרש יספק הקבלן מעקות לצורך סגירת  

 המרווחים שנוצרו. המעקות שיסופקו יהיו מעקות מפוארות ואיכותיות עשויות זכוכית ונירוסטה.
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 מפרט מבנה מאבטח  20

מאבטח. עמדת המאבטח שתמוקם בקו המעברים המהירים. במסגרת הפרויקט תסופק עמדת  

 ותכלול:

 . 304המבנה יהיה מחומר נירוסטה  .1

 .1080X2500X2440מידות המבנה  .2

 גמר פנים פורמייקה מודבקת. .3

 חשמל ותקשורת בתוך העמדה כולל לוח חלוקה כפול )רגיל + מוזן מאל פסק. .4

 מזגן למיזוג אויר.  .5

.
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 מערכת זיהוי פנים  21

מערכת כדוגמת המערכת הפועלת ברשות המעברים ומתממשקת למערכת אבן תסופק  

 מתגלגלת. לא תאושר כל מערכת חליפית. 

 אביזרי קצה למערכת בקרת כניסה 

 מנעול אלקטרומגנטי                            22

 מנעולים אלקטרו מגנטיים יותקנו בדלתות רגילות, מתכת, אלומיניום  או דלתות חירום.  

 המנעול תתבצע מקורא כרטיסים / מקודד או מפסק שבירה בחרום. השליטה על 

 ק"ג.  900, 600, 300מנעול האלקטרו מגנטי שיסופק יהיה בעל כח החזקת נעילה של לפחות  

 . Fail Safeויהיה מסוג  

 מנעולים שיותקנו בדלתות חירום יחוברו גם למערכות גילוי אש לצורך פתיחה במצב חירום. 

 מערכת הגנה כנגד קפיצות מתח.המנעול יכלול  

 .DCאו  24V ACאו   12Vמתח עבודה  

או תוצרת   82scאו "סקיוריטון"  דגם  YALE ,MAGNALOCKיסופקו מנעולים איכותיים מתוצרת  

EFF-EFF  מיובא ע"י חברת מולטילוק, דגםMLT-650N  .שוו"ע מאושר 

   L ,Zהצעת המחיר כוללת את מתאמי ההתקנה הנדרשים  

 לחצן פתיחה למנעול חשמלי / אלקטרומגנטי  23

הלחצן שיסופק יהיה עשוי ממתכת שלא מחלידה. לחיצה עליו תאפשר את פתיחת המנעול  

 החשמלי / אלקטרומגנטי עליו הוא שולט באמצעות מגע יבש. 

 (.  no Touchלחצן )הלחצן יהיה מסוג שאינו מצריך נגיעה או לחציה ב 

 או שוו"ע מאושר. Enforcer SD-927PKC-NEQכדוגמת  

 הלחצן יותקן על הקיר / טיח או שיהיה שקוע בקיר / טיח כל זאת עפ"י הנדרש.  
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 לחצן פתיחת חירום )קופסת ניפוץ( 24

 הקופסא נועדה להכיל מפתח לפתיחת דלתות יציאת חירום בעת חירום.   

 יפוץ / הסרת מכסה הקופסא או הזכוכיתיספק חיווי אודות נ TAMPERמפסק  

 קופסת הניפוץ תכיל שני מגעים שונים. 

 . מ"מ .X 100X 100  50גודל עד : 

 צבע : צהוב.   

 מותאמת להתקנה פנימית. 

 מחזירי שמן  25

הקבלן נדרש לספק, להתקין ולשלב במערכת בקרת כניסה מחזירי שמן שיותקנו בדלתות  

 מבוקרות. 

 דה מאסיבית, מתאים לסוג ומשקל השער/דלת עם לפחות שתי מחזיר השמן יהיה מיועד לעבו  

 מהירויות החזרה, מהירה בהתחלה ואיטית בסיום התנועה. 

 מהירות תנועה של  מחזיר שמן תינתן לכיוון.  

 מחיר ההתקנה בכתב הכמויות יכלול את כל העבודות והציוד הדרושים לקבלן להתקנה והפעלה   

 מלאה של מחזיר השמן.   

 יים מפסקים מגנט

 כללי 26

 כל המפסקים יהיו מסוג המתאים להתקנה על מצעים מסוג עץ, אלומיניום או מתכת.   

 באחריות הזוכה למנוע יצירת התרעה כתוצאה מתנודות הדלת / שער.  

באחריות הזוכה להתקין ולבצע את כל התשתית הנדרשת להתקנה מושלמת של המפסקים,   

הנדרשות )כוסיות, קידוחים, מגבהים, צנרת מתכת וכו'(  כולל כל עבודות המסגרות ו/או הנגרות 

 - וכולל מעבר לדלת במותקנת ככנף בתוך כנף תוך שימוש במנגנון מעביר מגע  אורגינלי 

 לשביעות רצון המזמין. 

 מיקום המפסקים קיבועם ואופן חיבורם החשמלי ייעשו בהתאם להוראות המפקח באתר. 

 .S.P.D.T  (Single Pole Double Through)כל המפסקים יהיו מטיפוס  

 חיווט יבוצע ללא טרמינלים. 

 מחזורי עבודה )פתיחה וסגירה של המפסק( לפחות.   10,000,000אורך החיים יהיה  

יגרום  +25%נדרש להתקין נגד סוף קו. החיווט יוגן כך, שכל שינוי בהתנגדות הקו העולה על  

 להתרעה. 

 מפסק שקוע 27

בקדח מתאים. אלמנט המיתוג יותקן בתוך המשקוף בקדח האלמנט המגנטי יותקן בתוך הכנף  

 מתאים )במקביל לאלמנט המגנטי(. 

 מ"מ.  5המרווח בין המגנט למגעים ללא גרימת שינוי מצב מגעי המפסק לא יעלה על  

מרכיבי המפסק )מפסק אקטיבי ומגנט פסיבי( יודבקו אל המארז באופן שלא ניתן יהיה לשלוף   

 כניים.אותם ללא שימוש באמצעים מ

באחריות הזוכה לספק ולהתקין את ההגבהות והאביזרים הנדרשים להתקנה, וכן לבצע את כל  

 עבודות המסגרות והנגרות הנדרשות לבצוע התקנה מושלמת של המפסק, כולל תיקוני צבע.
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 HEAVY DUTYמפסק מגנטי  28

 HEAVY DUTY, SECURITY HIGH  -המפסקים יהיו בזיווד מתכתי מוגן, מוגדרים ע"י היצרן כ   

 לסוג הגלאי המוצע. U.Lאו ש"ע, עם אישור  SENTROLשל חברת   AH2507כדוגמת גלאי  

 לפחות.  IP65האלמנט המגנטי והמגעים יהיו בתוך מארז אטום המיועד להתקנה חיצונית  

 מ"מ. 5 -מרווח מקסימלי מורשה ללא גרימת התרעה לא גדול מ 

 וכו' כאשר הוא במצב סגור.  לא תתקבל התרעה כתוצאה מתנודות השער / דלת 

   מפרט לשירות תחזוקה וטיפול מונע

 :הגדרות 29

הקבלן יבצע את כל העבודות המפורטות להלן במשך תקופת האחריות, כמפורט במסמכי  

המכרז, וככל שיידרש על ידי המזמין בתקופה שלאחר תקופת האחריות. כל תקופת שירות 

 . "תקופת השירות" -ריה תקרא להלן התחזוקה וטיפול המונע במסגרת האחריות ולאח

 . "השירותים" -כל השירותים הניתנים על ידי הקבלן והמפורטים במפרט זה לעיל יכונו להלן   

 כל השירותים יינתנו בפריסה ארצית ובעיקר באתרי המנהלה של המזמין.  

שהינו   אדומיםהקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמערכת מותקנת ומופעלת באזור התעשייה מעלה  

אתר האחראי למתן שירותים חיוניים במשך כל ימות השנה וכי "המערכת" מהווה מרכיב חיוני  

וחשוב ביותר בהפעלת המתקן. לפיכך, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק את  

המערכת וליתן שירותי תחזוקה במשך תקופת השירות באופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת  

השונים במשך תקופת השירות ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתחומי  של המשתמשים

פעילותם, וכן לעמוד בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים 

 להלן:

מוקד זמין שיכלול נוהל פתיחת קריאת   –החברה תעמיד לרשות המזמין מענה טלפוני  .1

יום בשנה   365שעות ביממה  24קריאת שירות  שרות שיאושר ע"י המזמין מראש לקבלת

 למעט בערב וביום כיפור. 

)הגדרת הקריאה כבהולה לפי שיקול דעתו של   כבהולהשל תקלה שתוגדר במקרה  .2

  שעות לכל היותר 4בתוך המזמין בלבד ללא יכולת שינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה 

ך החלפת מערכות  מקבלת קריאה, והחברה תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותו

 חלופיות.

)הגדרת הקריאה כחמורה לפי שיקול דעתו  כחמורהשירות של תקלה שתוגדר לקריאת  .3

שעות לכל  8בתוך של המזמין בלבד ללא יכולת שינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה 

מקבלת קריאה, והחברה תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת  היותר

 .מערכות חלופיות

)הגדרת הקריאה כדחופה לפי שיקול דעתו  כדחופהירות של תקלה שתוגדר שלקריאת  .4

שעות לכל   12בתוך של המזמין בלבד ללא יכולת שינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה 

מקבלת קריאה, והחברה תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת  היותר

 מערכות חלופיות.

רת הקריאה כרגילה לפי שיקול דעתו  הגד כרגילה שירות של תקלה שתוגדר לקריאת  .5

שעות לכל   24בתוך של המזמין בלבד ללא יכולת שינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה 

מקבלת קריאה, והחברה תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת  היותר

 .מערכות חלופיות

  200נס כספי של לידיעה : אי עמידה בזמני התגובה וההגעה כפי המצוינים לעיל יחויב הקבלן בק 

 ₪ + מע"מ לכל שעת איחור בהתאם לזמן ההגעה שנדרש לו ובהתאם לסוג הקריאה. 

 בתקופת השירות, הקבלן: 30

יתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת וכל תקלה בהפעלתה הסדירה והרצופה באופן שבגמר  

התיקון תהיה המערכת בהתאם למפרט המכרז וכפי שפעלה במועד "קבלת המערכת" כאמור 

סכם המכרז, כולל אספקת חלקי חילוף הדרושים לתיקון ותחזוקה מונעת וכולל פתרונות  בה

 חלופיים כמפורט להלן. 
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יעדכן ו/או ימסור למזמין גרסאות תוכנה חדשות אשר יהיו קיימות או אשר יידרשו לצורך הפעלת   

 המערכת או שיפורה, במשך כל תקופת השירות.

מין לרבות הדרכה בכל הקשור לתפעול המערכת וניצולה  ייתן שירותי תמיכה וסיוע לעובדי המז 

היעיל והמרבי. במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבלן לרשות המזמין שירותי תמיכה 

 טלפונית.

 עותקים. האחד יישאר בידי הקבלן והשני אצל נציג המזמין. 2 -ינהל יומן עבודה כמפורט להלן ב 

 מונעת בהתאם לנוהל המפורט להלן:  הקבלן יטפל בקריאות למתן שירות ואחזקה 31

 תיקון תקלות:  

עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפונית או בדואר אלקטרוני למשרדי הקבלן. לאחר  .1

תועבר ההודעה לתורן באמצעות מכשיר טלפון  17:00 - 08:00שעות העבודה הרגילות 

 סלולרי או זימון. 

 ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי נציג המזמין.  .2

 הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה. .3

תיקוני התקלות יבוצעו על ידי   -במקביל יוזעק טכנאי האחזקה על ידי משרד הקבלן  .4

 הקבלן בעדיפות ראשונה.

גמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכנאי לנציג המזמין במקום יעודכן מחשב האחזקה על  .5

 גמר ביצוע תיקון. 

יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג המזמין את מהות התקלה, ומסר לו  הטכנאי לא  .6

 דו"ח שרות ובו פרטי תיקון התקלה.

 אחזקה מונעת: 32

 הקבלן יבצע אחזקה מונעת על פי הוראות והנחיות הספק/היצרן.  

)שישה(   6בנוסף להוראות והנחיות הספק/יצרן הקבלן יבצע אחזקה מונעת, לכל הפחות, אחת  

חודשים, הווה אומר לא  2-4הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה תהיה חודשים. מרווח 

 חודשים בין ביצוע אחזקה ומעת אחת לשנייה.  4-חודשים ולא יותר מ 2-פחות מ

הניקיון יכלול ניקוי   . פעמים בשנה ללא חיוב נוסף 2כמו כן, הקבלן יבצע ניקיון כל המצלמות,  

מכסים, זיוודי המצלמות הקבועות, כיסויים למצלמות ממונעות, עדשות בנוסף כמו כן הקבלן  

 ימסור למזמין דו"ח על הטיפול שבוצע .

הקבלן יודיע לממונה מטעם המזמין בפקס או דוא"ל או טלפון או למפקח מטעמו על ביצוע  

 וע.ימים לפני מועד הביצ 10אחזקה מונעת לפחות 

בגמר ביצוע הטיפול ידווח הטכנאי לנציג המזמין על גמר הטיפול. בכל מקרה, הטכנאי לא יעזוב   

 את האתר בטרם הסביר לנציג המזמין את מהות הטיפול, ומסר לו דו"ח טיפול.

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות האחזקה או תיקון התקלה כאמור לעיל, ולהמשיך  

התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה או גמר ביצוע   בביצוע עבודות האחזקה או

 עבודות האחזקה, על פי המקרה, וזאת מבלי לפגוע באמור לעיל.

 הקבלן ינהל יומן עבודה אשר בו יפורטו הנושאים הבאים: 33

 תיאור התקלה. 

 יום ושעת הודעת המזמין על התקלה. 

 מועסקים בביצוע השירותים. מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות נציגי הקבלן ה 

 תיאור אופן תיקון התקלה.  

 מועד )יום ושעה( גמר תיקון התקלה/השירות.  

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה או הטיפול. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש, כי התחייבויות הקבלן חולו על כל מערכות ותתי  

ר במידה וירכשו על ידי המזמין מפעם לפעם מאת הקבלן, וכן יחולו התחייבויות  מערכות, אש

 לגבי שינויים ו/או עדכונים ו/או שיפורים במערכת, ככל שיתווספו על ידי הקבלן למערכת.
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 עבודות פיתוח – 40פרק 

 עבודות הכנה ופירוק

 חישוף והסרת צמחייה  1

כולל אלמנטים המופיעים בשטח   העבודה חישוף השטח, הסרת הצמחייה וניקוי האתר בגבולות 

כולל  פינוי חומר החישוף לאתר  , הוראות המפקח באתר ומפריעים לעבודות הפיתוח התקינות. עפ"י

 . מאושר ע"י המפקח

 ריסוס  2

בנוסף למצוין במפרט הכללי, ייעשה הריסוס גם במקומות של שטחים סלולים או מרוצפים לפי  

 -ליטר ל 3באתר.  חומר לריסוס יהיה מסוג "ראונד אפ" בכמות של הוראה מיוחדת מאת המפקח 

   , רו בחומר מאושר אחר.ליטר מים 100

החברה אחראית להשמדת עלווה וקני שורש ותרסס ריסוסים חוזרים עד להשמדה מוחלטת במרווחי   

על החברה לקחת בחשבון שימוש בחומר ריסוס אחר במקרים מסוימים   –זמן של שלושה שבועות 

 וזאת לפי הנחיות האדריכל והמפקח באתר.

 שרוולים כללי  3

 מים, ביוב וכו' ן לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפו 

 או עבודת ידיים.  םמכאנייחפירת התעלות תיעשה בכלים  

רוחב החפירה יאפשר הנחה חופשית של הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה יש  

 להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.

הצינור המושחל דרכו,  השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר  

 מ"מ.  8ט משיכה מניילון בעובי בתוכו יותקן חו

 ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  

בכל מקום בו ישנם         יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות  

 פוליאתילן. מ', על השרוולים להיות מ 1.0שטחי גינון אשר הבדלי הטופוגרפיה ביניהם הם מעל 

 ס"מ מגובה פיתוח סופי.    50השרוולים יונחו בקשת ויבלטו  

 יש לסגור את קצוות השרוולים ביריעת פוליאתילן שחורה ולקשור היטב.     

 להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. רצוי 
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 ריצופים ומדרגות

 כללי 4

סעיפי העבודות בהם יש שימוש באבנים   אבנים משתלבות יבוצע אך ורק בניסור. בכל חיתוך 

משתלבות יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף, בקווי שינויי כיוון דוגמת הריצוף,  

 בניסור. –במעבר בין גוון לגוון ובמפגש עם אלמנט כמו מדרגות, קיר וכו' 

משטח אבן   30% -חל איסור להשתמש באבנים משתלבות מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ 

משתלבת סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את האבנים המשתלבות הסמוכות  

 והכל ע"פ הוראות האדריכל. 

 הנחת הריצוף  5

"אבני קצה" ו/או   –ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות  

הנמוך  גדית. יש להתחיל לרצף מהפלסלפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנ להכו"חצאים" , 

 לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(

מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות   2בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  

 כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה. האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים

 באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים  והשלמות.אין להשתמש  

 השלמת שולי המשטח  6

ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך  -יש לשאוף במידת האפשר )על 

אבני   להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו

 ב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח. הערוגות, מכסי הביו השפה,

 יש להקפיד שהאבן החתוכה חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת. 

 תישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת וישרה.

בין האבנים השלמות לבין אבני  ר השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשא 

     ס"מ. 3ל השפה אינו עולה ע

את המשטח ומבטיחה את  התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת 

החול והאבנים, שתגרום  לעלולה להיווצר "זחילה" ש יציבותו. במשטח שאינו תחום בשוליים

 תפוררות המשטח. הלהתרחקותן זו מזו  ול

 הידוק הריצוף   7

יבוצע  באמצעות פלטה   בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף.  ההידוק  

מ"ר. ההידוק יבוצע על ידי  שלושה מעברים לפחות, עד   0.5-0.3ויברציונית בעלת שטח של 

השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת החול. בעת  ההידוק אין להתקרב למרחק קטן יותר ממטר  

שעדיין אינם חסומים. ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי    מקצות המשטח אחד

ס"מ אחד ומיישר את פני השטח. החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן  במקומן ויוצר  

 משטח אחיד ויציב. 

מטאטא, תוך הקפדה על מילוי   לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת 

רווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה בשלושה כל המ

 יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטוא מעברים  נוספים.

 עודפי החול מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים  לאחר גמר העבודה.  

 ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד.  –ההידוק   

 שלבי ביצוע הריצוף  8

 פילוס והידוק המצע.  

 פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה. 

 התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים.  

 הידוק בעזרת פלטה ויברציונית. 
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 חול עליונה.  שכבתפיזור  

 הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.  

 השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון. 

 שקים. פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מי 

 ריצוף באבן משתלבת    9

ס"מ, בדוגמה עפ"י תכנית הריצוף. בגוונים שונים חום   10X20 ,10X10ריצוף באבן משתלבת במידות  

 בהיר, אפור.

 תוצרת חב' "ולפמן תעשיות" או ש"ע. עפ"י תכנית פיתוח ופרט. 

 . מדידה: מ"ר 

 אבן שפה גננית  10

 15-20ס"מ, גובה  20-30ס"מ, רוחב  20-30אבן שפה גננית מאבן שכבות טבעית. מידות האבן אורך  

ס"ממעל מפלס השביל. פני האבן מיושרים לכוון השביל, וגימור אקראי לכוון אזור   10ס"מ, מוגבה 

וג א'. עפ"י  ס,מ, ובגוון האבן. כולל יסוד בטון נסתר, הידוק מצעים ס 1הגינון. כיחול בין אבנים שקוע 

 תכנית ופרט פיתוח.

 קירות וסלעיות

 קיר כובד  11

  30-ב עם גב מבטוןס"מ,  10חאמי בעובי עד מאבן  מסוג קיר כובד מורכבים בנית קירות תומכים 

לפי תכניות ופרטי מהנדס קונסטרוקציה לפי בדיקות קרקע אם  בניה דו פנים של קיר גדר, כולל

  או חציבה ליסודות ומרחב עבודה, בהתאם לצורך. קופינגכולל חפירה  במילוי או בחפירה/חציבה.

מ"ר, צרורות חצץ וצינור שרשורי עטופים בבד  2לניקוז כל  2צינור "כולל ס"מ .  8חאמי בעובי  מאבן

בהתאם לתכנית פיתוח,  להכו מילוי חוזר של חומר גרנולרי בגב הקיר.גיאוטכסטילי בלתי ארוג. 

 תכנית קונסט. ופרט.

כולל עבודות עפר בהתאם (,  ס"מ 40בטון, חפירה ו/או חציבה ומילוי חוזר, נקזים,   :כולל המחיר

לצורך ומרחב עבודה. בנית היסודות בהתאם לפרטים קונסטרוקטיביים. מלוי חוזר של עפר בשכבות 

 כלולה במחיר הקיר.  98%ס"מ תוך הידוק בבקרה מלאה לצפיפות  20של 

 הכללי. של המפרט 4003קטיביים וכמפורט בפרק בהתאם לפרטים ארכיטקטוניים וקונסטרו 

 . המדידה: מ"ק

 שונות

 גדרות סבכה מברזל  12

 כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים.  

  הנקייהפלדה, חסרת פגמים, חופשית מקליפה ומחלודה. החיבורים יהיו ע"י חיתוך וחיבור בצורה  

חלולים, הפינות יחוזקו   פרופילים  וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתוכנית. בפרטים העשויים 

באמצעות מילויים.החיתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. מבחינת המראה החיצוני  

הפסקות,חורים, שקעים ומקומות שרופים.לאחר הריתוך והשיוף כל ללא  יהיה הריתוך שווה ונקי

ן חם. לפני ביצוע על הקבלן להציג ולאשר אצל מפקח הפרויקט פרט  בגלוו  יגלוונומוצרי הפלדה 

 חיבור קונסטרוקטיבי של חיבור מעקות הבטיחות, גדר מוסדית, ומאחז יד  לקירות הבטון או לרצפה.

מ' דגם "סער "   1.20מ' מעקה בגובה  2.50מ', ובקירות מעל  1,10עקה בטיחות דקורטיבי בגובה מ 

תוצרת חברת "יהודה גדרות " או ש"ע בגוון עפ"י בחירת האדריכל כולל עיגון לקירות ולקרקע 

בקידוח. המעקה יותקן בקצה קיר הפיתוח ע"מ לא לאפשר טיפוס ונגישות לראש הקיר. עפ"י תכנית 

 וח, פרטים ופרט קונסט. והוראות יצרן. פית

 מדידה: מ"א  
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 מאחז יד  13

מגולוון וצבוע בתנור בגוון עפ"י בחירת אדריכל.  המאחז יותקן בסמוך   1.5מאחז יד מצינור בקוטר " 

ס"מ מהקצה לאפשרות אחיזה נוחה.  המאחז  10לדופן המדרגות משני צידי המדרגות ובמרחק של 

ל מפלס המדרגות, במדידה אנכית מקצה מדרגה, ומקביל לשיפוע ס"מ מע 90יהיה בגובה עפ"י תקן 

  30ס"מ ממדרגה ראשונה ועד מרחק חיצוני של  30המדרגות.  המאחז יבנה ברצף ממרחק חיצוני של 

 ס"מ ממדרגה אחרונה, למעט במקרה ובליטת המאחז מסכנת את מעבר הולכי הרגל.
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 רשימת תוכניות  –  4נספח ג'  

 אדריכלות   – 01

  

 תאריך  סטטוס קנ"מ תיאור תוכנית  מס' גליון

 20.08.2020 למכרז 1:50 תוכנית קומת קרקע  01

 20.08.2020 למכרז 1:50 תוכנית גגות 02

 20.08.2020 למכרז 1:50 חתכים 03

 20.08.2020 למכרז 1:50 חזיתות 04

 20.08.2020 למכרז 1:50 תוכנית תקרות  05

 20.08.2020 למכרז 1:50 תוכנית ריצוף  06

 20.08.2020 למכרז 1:20 פרטים 07

 20.08.2020 למכרז 1:50 רשימות מסגרות 

 20.08.2020 למכרז 1:50 רשימות אלומיניום  

 20.08.2020 למכרז  רשימת גמרים  
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 קונסטרוקציה  – 02

 

 חשמל  – 03

מס'  

 התכנית
 שם התכנית

 תאריך  סטטוס  עדכון  קנ"מ 

 13.10.21 למכרז 2 1:50 תכנית חשמל ותשתיות 355.7/1

 13.10.21 למכרז 2 1:50 תכנית תאורה 355.7/2

 13.10.21 למכרז 2 1:50 תכנית גג 355.7/3

 13.10.21 למכרז 2 - תכנית לוחות חשמל וסכמות 355.7/4

 5.10.21 למכרז 0 1:50 תכנית הארקת יסוד  355.7/5

 

 

 

 מיזוג אויר – 40

 פיתוח – 05
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 בטיחות  -  5  נספח ג'

 בהרות כלליות  ה

 

 הערות   1

 כל העבודות ינוהלו ויפוקחו ע"י מנהל העבודה הרשום . 

 על מנהל עבודה לבצע את ההנחיות הבטיחות .  

 על הקבל למנות ממונה על בטיחות . 

 יש לבצע סקר סיכונים ע"י הממונה על הבטיחות לפני תחילת עבדות בתוך המבנה .  

 דין .על תופס המקום חלות הוראות כל  

 כללי  2

על מבצע העבודה להעסיק מנהל עבודה וממונה על הבטיחות  רשומים כחוק במשרד העבודה  

 ולהעביר כתב מינוי כחוק למפקח עבודה אזורי טרם תחילת עבודות .

על מבצע העבודה להחזיר את מצב חצרות הגנים לקדמותם ולהסיר את כל מפגעי הבטיחות לפני   

 תחילת שנת הלימודים .

 צע העבודה לגדר ולנעול את חצר העבודה עם סיום העבודות .על מב 

 יש לשלט את שטח העבודה עם שלטים " סכנה כאן בונים " הכניסה לזרים אסורה .  

כל העבודות יתבצעו תחת השגחתו של מנהל העבודה בשטח , לא תתבצע כל עבודה כאשר מנהל   

 העבודה אינו נמצא באתר העבודה . 

 חומרי בנייה בחצרות הגנים , את הציוד יש לאחסן בשטח התארגנות שיוקצה  אין להשאיר ציוד ואו  

 לצורך כך . 

לוחות חשמל זמניים יבדקו ע"י חשמלאי בודק טרם תחילת העבודות , ארון החשמל ינעל המפתח   

 יופקד בידי מנהל העבודה באתר , יש להימנע  מאלתורי חשמל העלולים לגרום לאסון . 

 שטח התארגנות   3

 שטח התארגנות לצורך ביצוע עבודות בחזית הבניין מול משרדי מרכז יום לקשיש . 

 , יש לשלט את שטח ההתארגנות בשלטים "סכנה כאן בונים "   2.00גידור שטח ההתארגנות בגובה  

 הכניסה לזרים אסורה .  

מס'  
 גליון 

 שם קובץ
 סטטוס  קנ"מ נושא 

תאריך  
 פרויקט  סטטוס  ספריה  עדכון

 מסגרות 

01 MAS WP MALG 20.08.20 לביצוע  1:50 מסגרות 

02 MAS WP MALG 20.08.20 לביצוע  1:50 מסגרות 

05 MAS WP MALG 20.08.20 לביצוע  1:50 מסגרות 

                

 פיתוח

01 LA1 WP MALG 20.08.20 לביצוע  1:100 תכנית פיתוח 

02 LA1 WP MALG 20.08.20 לביצוע  1:100 פריסות פיתוח 

03 LA1 WP MALG 20.08.20 לביצוע  1:20,1:2 פרטי פיתוח 

  ZIM-P3  24.02.20 למכרז 1:100 תכנית נטיעות 

  IRRG-P4 24.02.20 למכרז 1:100 תכנית השקייה 
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 כניסה לחצר הגן תעשה דרך שער פשפש בצמוד לחדר הגנראטור . 

 שיטת ניהול סביבת האתר   4

אתר העבודה יהיה מגודר כנדרש ומשולט כחוק , באופן שימנע כניסה בלתי מבוקרת של אנשים  

 לאזור העבודה .

 כניסה לאתר העבודה תותר רק לעובדים או כל מי שהוזמן לבצע עבודה מטעם הקבלן . 

 יתן וללא ממכשולים .   כל אזורי העבודה מעברים ועמדות העבודה ישמרו פנויים ונקיים ככל שנ 

 ציוד יאוחסן בצורה מסודרת תוך הקפדה למניעת קריסת מערומי ציוד .  

 פסולת תסולק מאתר העבודה עם מילוי מכולות האשפה .  

 שירותים   5

 הקבלן ידאג למתקני שירותים ומלתחות הולמים עבור העובדים . 

 עבודה בגובה   6

או נקודת נפילה לעומק  2.00ת בגובה של עבודה בגובה ע"פ תקנות חלה על כל עבודה המתבצע 

 מטר ויותר . 2.00של 

 תקנות העבודה בגובה כוללות : 

 עבודה על גגות . .1

 עבודה על פיגומים קבועים , ניידים . .2

 במות הרמה , סלי אדם . .3

 סולמות .  .4

 חובת המעסיק להכשיר את כלל העובדים ולבצע הדרכת עבודה בגובה .  

 העתק תעודת ההסמכה  \ההסמכה כיסו בעת ביצוע העבודות העובד יישא את תעודת  \המעסיק  

 יימסר לממונה הבטיחות ויתויק בתיק הדרכות הבטיחות  .  

 על המעסיק לדאוג ולספק ציוד לצורך ביצוע העבודות ע"פ תקנות עבודה בגובה .  

 נוהל ציוד מגן אישי 

 כללי 7

הבטיחות השונות, כך שהעובדים לא העבודות באתר תתבצענה בתנאי בטיחות ובכפוף להוראות  

 יפגעו בעצמם ולא יפגעו באחרים, כתוצאה מתאונות עבודה.

 מטרה  8

 מטרת הנוהל לאזכר ולהדגיש את החובה ואת הצורך לשימוש בציוד מגן אישי.   

ישנם סיכוני בטיחות, שניתן לחסום אותם ולמנוע היפגעות מהם על ידי גידור, חסימה, והרחקת  

 ו מן המגע הקרוב עם הגורם המסוכן. העובד מן הסכנה א

ציוד מיוחד מחויב בנסיבות שאי אפשר להתרחק מן הסכנה, ויש לעבוד  \שימוש בציוד מגן אישי  

 בסמוך אליה כגון עבודה בסמוך לפיר , עבודה בגובה ) שימוש ברתמת בטיחות (.

 השיטה  9

"תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן ההוראות המחייבות את השימוש בציוד מגן אישי מופיעות ב  

 ".1997 –אישי( התש נ"ז 

ציוד המגן האישי לסוגיו בא להבטיח מפני פגיעה  באיברי הגוף החשופים לסכנה: ראש, עיניים,   

אוזניים, ידיים הבאות במגע עם חפצים חדים או חמים, רגליים כנגד מסמרים, וכן הגנות נוספות 

הגוף, לאיברי הנשימה, הגנה מנפילה, הגנה מפני קרינת השמש,   ספציפיות, לפי סוג העבודה, לכלל

 הגנות לרתכים, חליפות פולטות אור לעובדים בכביש ועוד.
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 אספקת ציוד מגן אישי  10

כל מקום עבודה, בו לא ניתן למנוע את קרבת העובד למקום הסכנה, חייב המעביד, לשם מנעת  

כמפורט בתקנות, בהתאם לסוג העבודה  סיכוני בטיחות לעובד, לספק לעובד ציוד מגן אישי,

 ולאיברים החשופים לסכנה.

 יש לוודא תקינות הציוד באופן תמידי  ושימוש ע"י עובדים הזקוקים לו.  

 כובעי מגן ונעלי בטיחות  

בכל אתר עבודה בו מתבצעות עבודות בניה או בניה הנדסית יש חובה להשתמש בכל  .1

וזאת מבלי לגרוע מחשיבותו של ציוד מגן  עת השהיה באתר בכובעי מגן ובנעלי בטיחות,

 אישי אחר.

ציוד נוסף יהיה בשימוש בכל עת שיהיה בו צורך, לפי העבודה המתבצעת, אך כובעי  .2

 המגן ונעלי הבטיחות הם ציוד שילווה את העובד כל הזמן.

 נוהל עבודות לילה  

 כללי  11

 לה . עבודות באתר בנייה נערכות לאורך שעות היום ולעתים בשעות הלי 

 עבודות בשעות החשיכה יש השלכות בטיחותיות ופוטנציאל גובה להתרחשות תאונות . 

 שעות לעובד עם הפסקות מנוחה בניהם .  12אין לאפשר עבודה מעל  

 יש לרענון ולהחליף עובדים בעת ביצוע עבודות לילה .   

 אחריות   12

 הקבלן שמבצע את העבודה באתר אחראי ליישום הנוהל . 

 הביצוע יהיה אחראי ליישום הנוהל באופן שוטף .מנהל  

 שיטה   13

 בכל משך ביצוע העבודה תהייה נוכחות מטעם הקבלן באתר , מנהל עבודה , מנהל הביצוע . 

 על הקבלן לדווח מבעוד מועד על קיום עבודות לילה ומועד הסיום המשוער וקבלת אישור  

נוחת השכנים הדרים בסמיכות לאתר לביצוע העבודה מהגורמים המוסמכים , אין להפריע את מ 

 העבודה .

 ביצוע עבודות בשעות החשיכה מחייב נקיטת צעדי בטיחות . 

 יש להקפיד על תאורה מספקת לכל תנאי העבודה , להפעלה בטוחה של ציוד , זיהוי מכשולים 

 ולמניעת נפילות .  

 אמצעי התאורה יבדקו בשעות היום לפני תחילת העבודות . 

 לילה י/ש לצייד את העובדים באפודות זוהרות .  בעת ביצוע עבודות 

 דרכים למניעת תאונות חשמל במכשירים מטלטלים  14

שימוש בכל מאריך ארוך ומגולגל על תוף גורם להתחממות   –שימוש בפתילים קצרים ככל האפשר  

 הכבל ולקצרים חשמליים . 

 קה צהוב ירוק . פאזה חום  , אפס תכלת , האר –שימוש בפתילים תקניים ובצבעים מתאימים  

 הגנה מכאנית , על פתילים המונחים על הרצפה או הגבהת הכבלים לגובה מתאים .  

 ביקורת תקופתית של הציוד ע"י חשמלאי מוסמך . 

 ביקורת תקופתית של מערכת הארקה . 

מניעת סילוף נתיכים , אשר עלולה לגרום לא רק לשריפה אלא גם לנטרול של מערכת ההגנה נגד   

 חשמול. 
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 התאמת מתקני החשמל לתנאי המקום .  

 שימוש בציוד תקני בלבד .  

סימון ברור של אביזרים בלוחות החשמל ושימוש בתקעים בלתי חליפיים בעת השימוש בסוגי מתח   

 שונים.

 שימוש בבידוד כפול למכשירים מיטלטלים ובכל ציוד חשמלי אם ניתן .  

 שימוש בשנאי מבדל או בהגנה ע"י מפסק זרם דלף . 

 וש במתח נמוך מאוד במקומות שניתן . שימ 

 הקטנה למינימום של שימוש במתקנים זמניים אשר סכנתם גדולה כתוצאה מארעיות הצבתם . 

 עבודות זיפות, חימום, והלחמה של יריעות ביטומניות )יריעות זפת( 

 כללי 15

 1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  

 1997תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  

 הוראות עבודה  16

עבודה תוך שימוש בביטומן חם תעשה ע"י בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה ומכל הביטומן יוסק   

 ע"י עובד מנוסה. 

מ' לפחות ממקום שבו מצויים חומרים דליקים. אם אין   11חימום הביטומן ייעשה במרחק של  

 , תותקן מחיצה בין האש ובין החומרים הדליקים.אפשרות להרחיקם

 יש לוודא שהמכל  לחימום הביטומן יהיה תקין ומתאים למטרה אליה יועד.  

 ס"מ משפתו העליונה.   15 -המכל יועמד על בסיס אופקי איתן ויציב וימולא עד  כ 

וי אש בקרבת מקום חימום הביטומן תימצא כמות מספקת של חול, אתים, מחבטים או מטפי כיב 

 מתאימים.

 אמצעים לכיבוי שריפה בעבודה עם ביטומן , האמצעים כוללים את המטפים מהסוגים הבאים: 

 קצף .3

 אבקה יבשה .4

 אזהרה   17

 אין להשתמש במים לכיבוי שרפת  ביטומן.  

 כלי הקיבול להעברת ביטומן יהיה מאיכות טובה וימולא לכל היותר עד שלושת רבעי תכולתו. 

 מ"מ לפחות.  2לדה בעובי מכלי הזפת יכוסו במבנה פ  

 ציוד מגן: נעלי בטיחות, משקפי מגן, בגדים ארוכים, כובע להגנה מפני השמש )בעת הצורך(. 

 הוראות עבודה במבערי גז לצורך זיפות על גגות :   18

 

 מכלי אספלט ימוקמו במקום בטוח מחוץ למבנה או על גג בלתי דליק במקום, למניעת הצתה. 

 הלחמת יריעות ביט ומניות תבוצע בזהירות, יש להימנע מחימום יתר.    

 אין להפעיל להבת גז ישירות על רכיבים המכילים חומרים בעירים. 

 מ', וסת לחץ ובקר לחץ ומצת .   15 – 8מבערי גז יצוידו בווסת גודל הלהבה, צינור גז תיקני באורך   

 גנוני בטיחות תקניים ) ווסת לחץ ( . עגלת מכלי הגז או מיכל הגז המרכזי יצוידו במנ 
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 מטפי כיבוי: 19

 מ' לפחות מהאזור בו מופעל המבער.  2מכלי הגז ימוקמו במרחק של  

 נוהל בטיחות לעבודה על פיגומים 

 מטרה: שימוש בטוח בעת הקמה , פירוק ושימוש שוטף בפיגומים. 

 ונות . אחריות : מנהל העבודה, בונה פיגומים מקצועי,ראשי צוותים בעבודות ש 

 פיגומים  20

 מנהל העבודה יבדוק וירשום הבדיקה,תאריך הבדיקה בפנקס הכללי. 

 חובת ההשגחה על בניית הפיגומים תחול על בונה פיגומים מקצועי.  

 יש להשתמש בפיגום תקני בלבד. 

 אין להשתמש לחיבור הפיגום בחוטי קשירה אלא באביזרים ומחברים תקניים בלבד. 

 ריצפת פיגום אחר.אין להציב פיגום על  

 אין להציב פיגום על אלמנטים שבירים כגון בלוקים,לבנים,לוחות רבודים.  

 לפני הצבת פיגום יש לישר את הקרקע ,להדקה ולנקזה.  

 יש לבדוק חוזק האלמנטים שהפיגום נסמך עליהם.  

 מתקני הרמה על פיגום יש לתכנן מראש לעומס הנדרש ולהתקין אמצעים מיוחדים. 

 וולט . 33000מטרים ממוליך עד  3.25מרחקי בטחון ממוליכי חשמל עיליים : יש לשמור על  

וולט, או להשתמש באמצעי  33000מטרים ממוליכי חשמל מעל  5יש לשמור על מרחק בטחון של  

 בידוד מאושרים על ידי מהנדס חשמל. 

 ריצפת פיגום תוארך אל מעבר לפינת בנין בשיעור השווה לרוחבה לפחות. 

יש להקים על פי תכנית החתומה על ידי מהנדס,מסמכי התכנון יהיו צמודים לפנקס   פיגום מיוחד 

 הכללי.

 יש לשמור על ניקיון ושלמות הפיגום.  

 מעבר בין מפלסים יעשה על ידי שימוש בסולם תקני.  

 אין להתכופף ו/או להשליך פסולת /חומרים/כלי עבודה מהפיגום.  

 מנהל העבודה ובהשגחתו.לק מפיגום יעשה רק באישור פירוק ח 

פירוק הפיגום יעשה באופן הפוך לבנייתו , תוך הקפדה על בטיחות המפרקים והרחקת עובדים  

 אחרים למרחק ביטחון. 

פיגומים מסוג :זיזי, ממוכן, תלוי ואחר, יבנו תחת השגחת בונה פיגומים מוסמך בתאום מוקדם עם  

 מנהל העבודה. 

 אין לבצע כל אלתור.  

 גום סולמות.אין להשתמש בפי 

 פיגום נייד יוצב על פי תקנה , יש להקפיד על יציבות המשטח. 

על כל מפגע חלה חובה על המשתמשים לדווח מיידית למנהל העבודה , ולהימנע משימוש בפיגום  

 עד לתיקונו. 
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   משאבות בטון  \יציקה עבודות   21

 מיקסרים תעשה בעזרת מכוון .  \כניסת משאבות בטון  

 סרטי סימון אדום לבן .  יש לסגור את השטח עם 

של בתים  פתיחת זרוע מפרקית של משאבת הבטון תתבצע מעל שטחים " מתים " , לא מעל חצרות 

 הסמוכים לאתר .

בסוף   יש לפרוס ניילונים מתחת למשאבת הבטון והמיקסרים למניעת שפך בטון על המדרכה,  

 התהליך יש לנקות את האזור הציבורי. 

 3.25חשמל , יש לשמור על מרחקי בטחון ממוליכי חשמל עיליים :   אין להניף ציוד בקרבת כבלי 

 וולט, 33000מטרים ממוליך עד 

וולט, או להשתמש באמצעי  33000מטרים ממוליכי חשמל מעל  5יש לשמור על מרחק בטחון של  

 בידוד מאושרים על ידי מהנדס חשמל. 

 עבודות הנפה   22

 כניסת המנוף לאתר תעשה  בעזרת מכוון .  

 פזרי עומס על המדרכה , יש להימנע ככל האפשר מפגיעה בצמחייה בסביבת העבודה .הצבת מ 

 כניסת משאיות תעשה בעזרת מכוון .  

 יש לגדר את אזור ההנפה עם סרט סימון אדום לבן .  

 יש להציב שומר בזמן ההנפה למניעת כניסת עוברי אורח או סקרנים לשטח ההנפה . 

 . במהלך ההנפות יש להיעזר באתת מוסמך 

 במזג אוויר קיצוני המלווה ברוחות יש לקשור את המטען עם חבלי עיגון למניעת סחרור .  

 יש להימנע מהנפת ציוד מעל כבלי חשמל  או בקרבתם .  

 וולט . 33000מטרים ממוליך עד  3.25יש לשמור על מרחקי בטחון ממוליכי חשמל עיליים :  

וולט, או להשתמש באמצעי  33000ממוליכי חשמל מעל מטרים  5יש לשמור על מרחק בטחון של  

 בידוד מאושרים על ידי מהנדס חשמל. 

 הערות : 23

 אין בהוראות אלה להוסיף או לגרוע מהוראות כל דין . 

 האחריות לפעילות מוטלת על מחזיק החצרים .  
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